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еСкеРткіш тҰРҒЫзУҒа 
ДеМеУшілік жаСаЙЫҚ

БҰл – кӘСіпкеРДі ҚолДаУ 
Ма ӘлДе ҚоРлаУ Ма?

неДВижиМоСтЬ  
В  казаХСтане      

МіндетіМіз – 

халыЌЌа Ќызмет ету

Әрине, бүгінгі таңдағы пошташының 
қызметі де осындай. Ол тек басқаша 
сипат алған әрі ұсынатын қызметі 
сан түрлі. Қазіргі заман талабы-
на сай жылдамдық, ыңғайлылық, 
қолжетімділілік бұл салада да орын 
алған.

Дәл осы уақытта пошта қызметі 
жайында әңгіме қозғауымыз жайшылық 
емес, оған үлкен себеп – дүниежүзі 
бойынша пошта қызметкерлерінің  
кәсіби мерекесі  аталып өтті.  Осы 
күнге орай "Қазпошта"  АҚ Алматы 
облыстық филиалының директоры  
Мұхит КӘРІБАЕВТЫ  сөзге тартып,  
пошта жұмысының негізгі бағыттары  
мен  жаңашылдықтары  туралы  айтып 
беруін  өтіндік.  

- Бүгінгі күнде Қазақстандық пош-
та кең көлемде қызмет түрлерін 
ұсынатын, серпінді дамушы кешен 
әрі сенімді әріптес ретінде банктер 
мен басқа да қаржылық ұйымдармен 

бірқатарда орныққан.  Алматы  ОФ 
бойынша  20  аудандық  (қалалық) 
пошта байланыс торабы  бар, 
оларда 300-ден астам ауылдық, 38 
қалалық пошта байланыс бөлімдерін  
құрайды. Халыққа сапалы  әрі тиімді 
қызмет көрсету барысында фили-
ал басшылығы өз қарамағындағы 
құрылымдық бөлім қызметкерлерінің 
жұмысын бағалауды, оларды ынта-
ландыру, моральдық  тұрғыдан қолдау 
жөнінде тұрақты жүйелі жұмыс 
жүргізіп келеді.  Алматы облыстық 
филиалы биылғы жылы жақсы 
көрсеткіштерге жетіп отырғанын 
да баса  айтқым келеді.  Мәселен,  
өткен жылмен салыстырғанда биыл  

табыс көзі  артып, 9 ай 
ішінде  14 пайызға  өсті.  
Сонымен қатар облыс 
бойынша 140 000 зей-
неткерге және 40 000 
тұтынушыға жәрдемақы 
қызметі көрсетіліп, 
орта есеппен  алғанда 
бір ай ішінде 300 000- 
350 000 тұтынушыға 
әртүрлі қызмет түрінен 
операциялар атқарылды 
және осы 9 ай ішінде 
67 573 сәлемдеме  
тұтынушыларға берілді. 
Ал енді дәстүрлі пошта 
бағыты туралы айтсақ, 
соңғы жылы  ҚР бойын-
ша жеткізілетін хат-
тар мен сәлемдемелер 
адресаттарға 3 күн 
ішінде жеткізілетін 
жағдайға жеттік. Рес-
публика бойынша  2018 
жылы  бұл көрсеткіш   9 
пайыз көлемінде  болған 

еді.  Сонымен қатар    үлкен көлемді 
сәлемдемелерді жеткізу бойын-
ша былтырғы жылға қарағанда 18 
пайызға,  ЕМЅ-жөнелтімдер саласын-
да  16 пайызға  өсті. Соңғы тоғыз айда  
50 000-нан астам клиентке қызмет 
көрсетілді.  

Соңғы кезеңде  ақша  ау-
дарымдарының өсімі де  байқалады. 
Мәселен, 2018  жылмен  салыстыр-
ғанда бұл бағытта  19 пайызға өстік.  
Сонымен қатар бүгінгі таңда об-
лыс бойынша 520 жалақы жобасы-
на, 20 мыңға жуық төлем картасын  
шығаруға  қызмет көрсетеміз. Облыс 
бойынша қазір бізде "Қазпошта"-ның 
44 банкоматы жұмыс істейді, бірақ 

биыл қолма-қол ақшасыз төлемдер 
санының артқанын байқадық. 
Бұл шын мәнінде әлемдік тренд – 
ғаламшардың халқы біртіндеп қолма-
қол ақшасыз жұмыс форматына 
көшуде.  Біз, пошта қызметкерлері 
оны  қолдаймыз. Айтпақшы, төлем 
карталарын рәсімдейтін және 
төлемдерді онлайн түрде жүзеге асы-
ратын ауыл тұрғындарының саны да 
артып келетіні қуантады. Осы жылы  
E-commerce бірегей төлем картасын 
шығардық. Бұл онлайн-шоперлер үшін 
өте ыңғайлы карта, ал олардың саны 
статистика көрсеткендей, бізде күн 
сайын өсіп келеді. 

Алматы облысы бойынша 
«Қазпоштамен» 26 серіктес-
кәсіпкерлер ынтымақтасады, олар 35 
сату орнын ашты, олар арқылы 50 443 
транзакция жүргізілді.  Серіктестік 
бөлімшелер сәлемдемелерді қабылдау 
және беру үшін ғана емес, олар арқылы 
қаржылық, агенттік қызметтер 
ұсынылады. Енді сәлемдемені алуға 
немесе жіберуге, коммуналдық 
төлемдерді, салықтарды төлеуге, 
әуе және теміржол билеттерін тек 
бізде ғана емес, серіктестерден де 
сатып алуға болады. Мысалы, біздің 
қызметімізді сатудың 3 нүктесі 
облыстың орталығында ашылған. 

Бүгінгі  таңда   пилоттық   режим-
дегі  6 жеке бөлімшені серіктестік нүк-
телерімен алмастырдық. Жыл соңына 
дейін 30 серіктестік бөлімше ашу 
және серіктестердің нүктелерімен 
10 жеке бөлімше алмастыру жоспар-
лануда. Қазіргі таңда ауылдарда, 13В 
ауданда, Талдықорған қаласында 3 
нүкте ашылды.

АлыстА жүрген 
жАқынының 

сАғынышқА толы 
үшбу хАтын немесе 
сүйікті бАсылымын 

АрқАлАй жететін 
поштАшыны сөз 

жетпес қуАнышпен 
қАрсы АлАтын шАқ 

АғА буынның есінде 
шығАр әлі.

аҚЫнДаРЫн 
аСҚаҚтатҚан еУРазиЯ



2 АЌПАРАТ АFЫМЫ

Қабанбай батыр көшесі, 32
Тел.: 41-11-42, 41-11-70. Факс: 41-09-29.

E-mail: alatau_offset@mail.ru, www.alatau.kz@mail.ru
№40 (939) 11.10.2019

Дүниежүзілік  пошта  күні 

МіндетіМіз – халыққа қызМет ету
Жалғасы. Басы 1 бетте.

Қазір Алматы облысының 82 бөлім-
шесінде несие алып, депозит ашуға бола-
ды.  Сондай-ақ, әрбір клиенттің смарт-
фонына жүктеуге мүмкіндігі бар. Post.kz 
үйден шықпай-ақ коммуналдық төлемдер, 
аударымдар, балансты толықтыру  
сияқты төлемнің әр түрін жүргізуге бо-
лады.

Алматы облысы бойынша 20 орталық 
операциялық учаске кезексіз және қағаз 
желсіз жұмыс істейді. Жаңғыртудан кейін 
аудандық және қалалық пошта байланысы 

торабының сыртқы түрі де өзгерді. Тығыз 
және ыңғайсыз бөлмелер кең операциялық 
залдарды ауыстырды. Мұнда операциялық 
залдардың ауданы екі еседен астам өсті. 
Операциялық терезелер саны артты. 
Технологиялық жүйе жаңартылды. Маман-
дар мұның бәрі халықпен барынша тиімді 
жұмыс істеуге мүмкіндік беретініне сенімді. 
Барлық жаңғыртылған бөлімшелерде элек-
тронды кезек пен бейнебақылау жүйелері 
орнатылған. Жаңғыртылған бөлімшенің 
негізгі мақсаты - бірінші кезекте халыққа 
қызмет көрсету сапасын арттыру, кли-
ентке бағдарлануды арттыру. Осы жоба 
аясында біз ауылдық жерлерде ашуды жо-
спарлап отырмыз. Айта кету керек, кли-

енттер Талдықорған қаласындағы Біржан 
Сал көшесі, 89 мекен жайында орналасқан 
№8 қалалық пошта байланыс бөліміне 
қызмет көрсете алады, ол сағат 9.00-
ден 22.00-ге дейін жұмыс істейді, демалыс 
күні сағат 10.00-ден 19.00-ге дейін жұмыс 
істейді.

Жалпы, біздің облыс Қытаймен шек-
теседі. Өңір - "Қорғас"шекара қызметінің 
халықаралық орталығы аумағында 
белсенді сауда жүргізетін жетекші 
елдердің бірі. Бұл, әрине, пошта жұмысына 
да әсер етеді. Бізде халықаралық 
ақша аударымдарын өсіру бойынша 
мүмкіндіктер көп, халық валюта айырба-
стау қызметтерін белсенді пайдаланады, 

теміржол және әуе билеттерін көбірек са-
тып алады, халықаралық хат-хабарларды 
көбірек жібереді. Сонымен бірге ірі көлемді 
тасымалдардың әлеуеті зор.

Біз міндетті түрде  барлық қызмет 
бағыттарының  әлеуетін дамытуды 
жалғас-тырамыз, әрі «Қазпошта» АҚ-ны 
халыққа жақындай түсіп, қызметтерді алу 
үшін барынша мобильді етеміз.

Әріптестерімді айтулы кәсіби мереке-
мен құттықтағым келеді. Осы жолда аян-
бай қызмет жасап жүрген барлық жанға өз 
мақсаттарына жете беруі үшін үлкен күш-
жігер, табыс тілеймін!

 С. БазаРҚҰлоВа.

МеРеке аЙшЫҒЫ

Үздік  мұғалім  автокөлік  мінді
Қазан айының алғашқы жексенбісі - мүғалімдер күні. Бұл ұлағатты 

ұстаздың еңбегін бағалап, бір күн болса да оларға құрмет пен ризашылық 
білдірілетін айтулы мереке.
«Алты алаштың баласы бас қосса, төр 

мұғалімдікі» - деп Алаш арысы Мағжан 
Жұмабаев айтпақшы,  ұстазға жасалар сый 
қашанда бөлек. Үздік шәкірт тәрбиелеп, 
үміт ақталар ұлан баптап отырған 
ұстаздарды марапаттау, еңбегін ел есіне 
қалдыру жыл жыл сайынғы дәстүр. Биыл 
да облысымыздың ұстаздарына ерекше 
құрмет пен қошамет  көрсетілді. 

  Бикен Римова атындағы облыстық 
драма театрында өткен мерекелік шараға 
өңірімізде еңбек етіп жатқан 500-ге жуық 
мұғалім қатысты. Мерекелік шарда  мектеп 
табалдырығын енді аттаған бүлдіршіндер  
ардагер ұстаздарға құрмет көрсетіп, гүл 
шоқтарын ұсынды. 

 Соңғы жылдары  педагог мәртебесі қоғам 
назарынан түспей, білім саласына жаса-
лып жатқан қамқорлық та еселенуде. Өткен 
жыл  жетісулық  ұстаздар мен оқушылар үшін 
жеңісті жыл болды. Облыс бойынша 74 жаңа 
мектеп бой көтерсе, 170 білім ошағы  күрделі 
жөндеуден өтіп,  қалпына келтірілді.

Ұстаз беделі біліктілігінде, жетісулық 
мұғалімдердің кәсібилігін арттыруды өңір 
басшылығы басты назарға алған. Мәселен, 
аймақ бойынша  2015 жылы жоғары білімді 
оқытушылар саны 87,8 пайызды құраса, 2019 
жылы 92 пайызға жетті.   Өткен оқу жылында 
республикалық «Зерде» ғылыми жоба жа-
рысында 22 оқушы, республикалық ғылыми 
жобада 11 оқушы, республикалық пән олим-

пиадасында 36 оқушы, Халықаралық  ғылыми 
жобалар мен байқауларда 30 оқушы жеңімпаз 
атанды. Ал 914 түлек Алтын белгі иегері бол-
ды.  

Салтанатты шарада бағы мен бабы 
келіскен облысымыздың бірқатар ұстазы ма-
рапатталды. 6 ұстаз  ҚР Президентінің  алғыс 
хатымен,  30-дан аса  мұғалім  облыс әкімінің 
Құрмет грамотасы және алғыс хаттарын  
иеленді. 

Ал 11 ұстазға  ҚР Білім және ғылым 
министрлігінің марапаттары табысталды. 
Атап айтқанда, 3 мұғалім білім беру ісінің 
құрметті қызметкері төс белгісімен, 2 ұстаз  
Ы.Алтынсарин төс белгісімен, құрмет грамота-
сы-3, алғыс хаты-3 ұстазға бұйырды.  

 І дәрежелі диплом мен 250 мың теңгенің 
сертификаты «Үздік ауыл мектебі» аталы-
мы бойынша жүлдегер атанған Еңбекшіқазақ 
ауданындағы №1  мектепке берілді. Дәл осын-

дай диплом мен 300 мың теңгенің сертифи-
каты «Үздік кәсіптік  білім беру мекемесі» 
ретінде Алматы экономикалық колледжіне 
табысталды.  Сондай-ақ «Үздік балабақша», 
«Үздік сынып жетекшісі» номинацияларының 
жеңімпаздарына да марапаттар ұсынылды. 

Ал Текелі қаласындағы №8 орта мектебі 
«Орта білім беретін үздік ұйым» атанып, 34 
млн. теңгенің сертификатына ие болды.

«Жылдың үздік мұғалімі – 2019» басты 
номинациясының иегері атанған  Алакөл 
ауданы Үшарал қаласындағы №1 орта 
мектебінің информатика пәнінің мұғалімі  
Алмас Тұрсынбаевқа  жеңіл автокөліктің кілті 
табысталды. 

Кәсіби мереке өнер ұжымдарының 
дайындаған концерттік бағдарламасына 
ұласты. 

  
а. назЫМҰлЫ.

Компания жұмысы мен олардың жүзеге асы-
рып жатқан жобалары туралы «SUEZ Group» 
компаниясының халықаралық қатынастар 
жөніндегі вице-президенті Тимоти Каржиль айтып 
берді.  

Компанияның қызметі туралы 
баяндаушылардың сөзін, жобаларының танысты-
рылымы жайлы тыңдаған облыс әкімі Амандық 
Баталов бірінші кезеңде іскерлік байланысты 
Талдықорған және Алматы өңірлерінде екі поли-
гон салудан бастауды ұсынды:

- Бірінші полигонды Талдықорғандағы полигон 
базасында орналастырамыз. Сіздермен бірге бұл 
полигонға облыс орталығына жақын аудандар-
дан, Текелі қаласы мен Талдықорғанның өзінен 
қалдық тасымалдау мәселесін ұйымдастырамыз. 
Сөйтіп, жылына 150 мың тоннаға жуық қалдық 
жинақталады. Екінші полигонды Алматы қаласына 
жақын маңнан салу керек. Бұл жаңа полигон бо-
лады. Оны халқы тығыз орналасқан Еңбекшіқазақ 
ауданынан салуды ұсынамын. Осы полигонға 
Талғар ауданынан, Алматы қаласы мен Іле 
ауданының бірқатар бөлігінен қоқыс жеткізілетін 
болады. Сіздермен бірге нақты іске кірісу үшін біз 
жұмыс тобын құрамыз, оның құрамына «SUEZ» 
және «Keremet Projects» компанияларының 
өкілдері, менің ТҮКШ саласына жетекшілік ететін 

Нұр-Сұлтан қаласында өткен  семинар-
тренингке Алматы, Ақтөбе, Ақтау, Атырау, Нұр-
Сұлтан, Орал қалаларынан журналистер қатысты.

Тренингті ұйымдастырған Қазақстандағы 
«Шеврон» компаниясы және «Бизнес Ме-
диа» Компаниялар тобы» серіктестігі атынан 
республикалық «Деловой Казахстан» газеті.  
Экономика саласын зерттеп жүрген журнали-
стерге арналған бұл шараның басты мақсаты – 
салалық журналистиканың қазақ тілінде дамуы-
на үлес қосумен қатар, журналистерді отандық 
және әлемдік мұнай-газ индустриясының бүгінгі 
тыныс-тіршілігімен, сала ішіндегі трендтермен, 
мұнай кәсібіне тән ерекшеліктермен таныстыр.  
Мұнай және газ саласына тән ақпараттарды, 
мәліметтерді дұрыс қолдану, мұнай және газ 
өнеркәсібіне экономикалық тұрғыдан талдау 
жасау тетіктерін игеріп, талқыға салу. Тренингті 
экономикалық журналистикаға, мұнай және 
газ саласына маманданған тәжірибелі жур-

кезДеСУ

заМанаУи  полигон  СалЫнаДЫ
Әлемдік тәжірибесі бар француздық компания алматы облысында қатты қалдықтарға 

арналған екі заманауи полигон салады. полигондар талдықорған және алматы өңірлерінде ор-
наластырылады. Бұл туралы бүгін облыс әкімі амандық Баталовтың француздық «SUEZ» ком-
паниясы мен отандық «Keremet Projects» компаниясы өкілдерімен болған кездесуде айтылды, 
- деп хабарлайды алматы облысы әкімінің баспасөз қызметі.

орынбасарым, сол сияқты тиісті басқармалардың 
басшылары кіреді. Сіздер «Step by Step» техноло-
гиясы бойынша осы жобаның барлық детальдарын 
пысықтасаңыздар, біз өздеріңізбен бірлесіп жақын 
күндерде жобаны жүзеге асыру жұмыстарын ба-
стаймыз, - деді А. Баталов. 

Өз кезегінде «SUEZ» компаниясының өкілдері 
артылған сенім үшін ризашылықтарын жеткізіп, 
жобаны іске асырудың дайындық жұмысы сапалы 
болады деп сендірді. 

Жиынды қорытындылаған облыс әкімі: 
- Мені сіздердің полигон салу туралы 

ойларыңыз қатты қызықтырды. Өйткені сіздердің 
компанияларыңыз барлық экологиялық талап-
тарды ескере отырып, арнайы технологиямен  
заманауи полигон салудан бастап, қоқысты 
өңдеу мен энергия түрлерін шығаруға дейінгі 
процестерді толық қамтиды. Біздің серіктестігіміз 
полигон құрылысын жүргізумен шектелмейді деп 
ойлаймын. Атап өтілген бағыттардың барлығы да 
ынтымақтаса жұмыс істеуімізге негіз бола алады, – 
дей келе, өзінің бірінші орынбасары Л.Тұрлашовқа, 
облыстық энергетика және ТҮКШ басқармасының 
басшысы Б. Тәнекеновке осы жобаны іске 
асырудың барлық сатысында ерекше бақылауға 
алуды тапсырды. 

АУДАН  ТЫНЫСЫ

Дәстүр бойынша жақында Ескелді ауданының партия филиалында  байқау 
өткізілді.   Байқауға қатысуға ынта білдірген 100 бен 500 аралығындағы партия 
мүшесі бар БПҰ-нан 2-санат бойынша 12 ұсыным, 500 ден 5000-ға дейін партия 
мүшесі бар БПҰ-нан 3-санат бойынша 1 ұсыным қабылданды.

Комиссия мүшелері байқауға қатысуға ұсыным берген 12 БПҰ-дарының 
орналасқан жерлерінің безендірілуі мен ішкі партиялық жұмыстарымен танысып, 
байқаудың іріктеу талаптарына сәйкес өткізген құжаттарына сараптама жүргізілді. 
Аудандық іріктеу отырысына Алдабергенов, Көкжазық, Бақтыбай, Қайнарлы, 
Қаратал, Елтай, Жалғызағаш, Жетісу, Сырымбет, Қоңыр, Ақын Сара, Жәрдем, 
Қарабұлақ БПҰ-ы лайық деп танылды. Қатысқан партия ұйымдары «Кедергісіз ке-
лешек», «Ардагерлерді ардақтайық» акциясы, «Халыққа көмек» пен «Бақытты от-
басы» жобасы аясында атқарған жұмыстары туралы есебін өткізді.

Ал жеңімпаздарды анықтау мақсатында байқауды өткізудің тәртібі мен 
шартта¬рына сәйкес арнайы құрылған аудандық комиссия мүшелері бағалау 
әдістемесіне сәйкес 7 бағыт бойынша жүргізілді. Олар партиялық жобаларды іске 
асыруы, ішкі партиялық жұмыстары, партиялық жұмыста жаңа әдістерді пайда-
лануы, азаматтық бастамаларды іске асыруы, бастауыш партия ұйымы қызметін 
бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауы, жастармен жұмысы, бастауыш пар-
тия ұйымы жетекшісін бағалау болатын.

Байқау қорытындысы бойынша  І орын Сырымбет, ІІ және  ІІІ орындар  Қаратал 
бастауыш партия ұйымдарына бұйырды. Жүлделі орын алған бастауыш партия 
ұйымдары бағалы сыйлықтармен, қатысушылар алғыс хатпен марапатталды. Ал 
жеңімпаздар облыстық байқауда бақтарын сынамақ.

ш.  ХаМитоВ.

«Nur Otan» бастауыш партия ұйымдары 
қызметінің тиімділігін арттыруға бағытталған, 
оған қоса партиялық жұмысты нығайту мен 
жұмысты жандандыру мақсатында «ең үздік 
бастауыш партия ұйымы» атты байқау жыл 
сайын ұйымдастырылып келеді.

 СеМинаР

МаЊызды  МЄселелер талЌыланды
KAZAKHSTAN ENERGY WEEK 2019 

– KAZENERGY Хіі еуразиялық Фору-
мы аясында БаҚ өкілдеріне арналған 
«Салалық журналистика: мұнай және 
газ тақырыбына тән ерекшеліктер» атты 
семинар-тренинг болып өтті. 

налистер, медиатренерлер Асия АКИШЕВА 
және Елена БУТЫРИНА бірлесе жүргізіп, тре-
нингке қатысушылармен өздері жинақтаған 
мәліметтерімен, тәжірибелерімен бөлісті. 

«Жалпы, бұл Қазақстандағы «Шеврон» компа-
ниясы мен республикалық «Деловой Казахстан» 
газеті ұйымдастырып отырған үшінші тренинг 
деуге болады. Былтыр осы тақырыпта  Атырау 
және Алматы қалаларында екі мәрте тренинг 
ұйымдастырдық, сонда, менің байқағаным, мұнай 
және газ саласында деген шынайы қызығушылық, 
әсіресе, қазақ тілді журналистер тарапынан ба-
сым болды. Сондықтан да биыл өткізілген тре-
нингке, біз, тек, қазақ журналистерін шақырғанды 
жөн көрдік.  Бұл жолы да тренингке қатысқан 
әріптестеріміз тақырып бойынша көптеген сұрақ 
қойып, өз білімдерін шыңдауға дайын екендіктерін 
көрсетті», – дейді танымал журналист, медиатре-
нер Елена Бутырина. 

 Айта кетейік, тренингте Қазақстандағы 
мұнай және газ өндірісінің жалпы құрылымынан 
бастап, еліміздегі ең ірі мұнай кеніштері, Каспий 
қайраңындағы геологиялық барлау жобалары мен 
көмірсутегі шикізаттарын тасымалдау бағыттары, 
көмірсутегі өнімдерін өңдеу саласы туралы, 
сондай-ақ әлемдік мұнай және газ нарығындағы 
мұнайдың сорттары, көмірсутегі өнімдері 

нарығындағы баға саясаты, ОРЕК ұйымы мен 
ОПЕК+ ұсыныстары туралы айтылып, жалпы, 
іскерлік журналистика саласында қызу талқыға 
салынуы тиіс өзге де бірқатар тақырыптар 
қамтылды. 

«Әу баста, біз тренингке, ең алдымен, 
экономика, іскерлік тақырыпқа негізделген 
журналистерді шақыруды көздедік, өйткені 
тренингтің басты мақсаты – салалық журнали-
стиканы, оның ішінде іскерлік, экономикалық жур-
налистиканы дамыту. Іскерлік форматтағы жур-
налистика ел экономикасының даму көрсеткішін 
айғақтайтын бағалаушы фактордың бірі. 
Оқырман мен көрермен тарапынан экономикалық 
ақпаратқа, экономикалық тақырыпқа деген 
сұраныстың артуынан – халықтың ой-санасында, 
қимыл-әрекетінде, әл-ауқатында белгілі бір 
деңгейде трансформация орын алғанын байқауға 
болады.  Өйткені, тұтынушы экономика ішіндегі 
құралдар мен тетіктерді қалай дұрыс пайдалану 
керек деген сұраққа жауап іздей бастайды. Ал, 
тұрғындар тарапынан туындаған қандай да бір 
қажеттілік – экономиканың белгілі бір нарығын 
зерттеуге тікелей жол ашады. Сондықтан да біз, 
тренинг барысында, мұнай және газ саласын 
экономикалық тұрғыдан талдап, фактілер мен 
аргументтерді дұрыс қолдану дегенге басты назар 

аудардық», – дейді медиатренер Асия Акишева. 
  Тренингке қатысқан журналистердің 

пікірінше, БАҚ өкілдеріне арналған мұндай оқыту 
шаралары қазақ тілінде өте өзекті, оның ішінде, 
әсіресе, мұнай және газ саласына қатысты 
журналистердің басын қосатын өзіндік алаң аса 
қажет-ақ.

  «Шеврон» корпорациясы әлемнің біріктірілген 
жетекші энергетикалық компанияларының бірі 
болып табылады. Компания мұнай мен газды 
геологиялық барлауды, өндіру мен тасымалдау-
ды; көлік отынын және жанар-жағар май матери-
алдарын қайта өңдеуді, маркетингін және өткізуді; 
мұнай химиясының өнімдері мен қоспаларын 
өндіру мен сатуды; сондай-ақ компания қызметінің 
барлық салаларында тиімділікті көтеру техноло-
гияларын әзірлеу мен енгізуді жүзеге асырады. 
«Шеврон» Қазақстандағы жетекші жекеменшік 
мұнай өндіруші компания болып табылады және 
елдің екі ірі – Теңіз және Қарашығанақ кен орын-
дары акцияларының иесі. Корпорация сонымен 
қатар Каспий құбыр желісі консорциумының ірі 
жеке акционері болып табылады, сондай-ақ 
Атырау қаласындағы полиэтилен құбырлары 
зауытының және құбыр желісі арматурасы зауы-
тын тиімді басқарады.  

Өз тілшіМіз

 «СЫРЫМБЕТ»  – 
ењ  ‰здік бастауыш ±йым
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ВсеМиРнЫй день ПочТЫ сВоиМ сУщесТВо-
ВАниеМ ПодчеРкиВАеТ ПоВседнеВнУю Роль 
людей, ЗАниМАющихся досТАВкой ПисеМ, По-
сЫлок и оТМечАюТ В день его осноВАния. с 
сТРеМиТельнЫМ РАЗВиТиеМ эконоМики В МиРе 
ВоЗниклА необходиМосТь В ПочТоВоМ сообще-
нии МеждУ РАЗличнЫМи сТРАнАМи. и деВяТого 
окТябРя для Всеобщего УдобсТВА бЫл УТВеРж-
ден ПочТоВЫй союЗ и ВсеМиРнЫй день ПочТЫ. 
соВРеМеннАя ПочТА эТо не Только бУМАжнЫе 
ПисьМА и ТелегРАММЫ, онА ВключАеТ В себя 
МобильнЫе сообщения В Виде сМс, элекТРон-
нЫе ПисьМА чеРеЗ инТеРнеТ МгноВенно В лю-
бой Уголок МиРА. 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЧТЫ

История казахстанской почты имеет давние истоки. В 
1860 году было открыто первое почтовое отделение связи в 
г. Верный (Алматы). До времен независимости Казахстана по-
чтовая и электрическая связь образовывали единую отрасль 
«Связь». 5 Апреля 1993 года в Казахстане появилась первая 
казахстанская почта и, с этого момента, официально приняла 
государственный статус. Прошедшие годы были насыщены 
значимыми событиями и достижениями, начиная от расши-
рения сферы деятельности Общества и вступления в между-
народные организации, и заканчивая инновационными проек-
там, связанными с электронной коммерцией и цифровизацией 

услуг «Казпочты». Если раньше в отделения связи люди ходили что-
бы только отправить или получить посылки и письма, то на данный 
момент в «Казпочту» люди обращаются – оплатить коммунальные 
платежи, рассчитаться за взятый кредит, пополнить депозитный счет, 
открыть платёжную карту или перевести деньги близким. Все эти услу-
ги доступны онлайн, что позволяет сократить очереди в отделениях и 
предоставляет больше комфорта клиентам.

И в этот праздничный  день хотим выразить  слова благодарнос-
ти команде, ведь самая главная ценность  почты – ее кадры, люди 
беззаветно  преданные своему делу и достойные самого высокого 
уважения. От всего коллектива нашей редакции поздравляем сотруд-
ников Алматинского ОФ АО «Казпочта» которые, благодаря своей от-
ветственной и кропотливой работе, помогают всему миру передавать 
на расстоянии не просто посылки и письма, но и радость, хорошее 
настроение, счастье и удовольствие, заключенное в этих посланиях. 
Пускай счастье, словно белокрылый голубь, ворвется в вашу жизнь. 
Пускай все письма и известия будут добрыми и приятными. Желаем 
благоденствия и здоровья, стабильной бесперебойной работы и удов-
летворения от своего труда. 

ГОРОД

БУДУЩЕГО

В каждом городе есть своя 
гордость, так называемый сим-
вол города, или его «визитная 
карточка» – это или какой-то 
архитектурный объект, или 
памятник. В Астане это Бай-
терек, а в Алматы – яблоко. 
Но когда у жителей Тал-
дыкоргана спрашивают, что 
является гордостью их города, 
они отвечают: «Наша гор-
дость – это мы сами». Какой 
он – город, расположенный на 
одной широте с Парижем? За 
что же жители так его любят 
и называют «самым лучшим 
городом»?

Талдыкорган расположен в Алматинской 
области и имеет статус областного центра. 
Расстояние от Талдыкоргана до южной сто-
лицы – 271 километр. Город находится в цен-
тре Семиречья на реке Каратал в предгорьях  
Джунгарского  Алатау, на высоте свыше 602 
метров над уровнем моря. «Талдыкорган» 
переводится как «холм, окружённый ивами». 

Проезжая по Талдыкоргану, невольно за-
думываешься, как же он изменился за по-
следние годы. У города появился лоск. И это 
отмечают гости города, которых встречает 
новая красивая въездная арка. В результа-
те «строительного бума» административный 
центр Жетысу значительно изменил свой об-
лик. Некогда маленький провинциальный го-

родок сегодня превратился в город будущего. 
Новые социально важные объекты, жилые 
комплексы, инфраструктура и прочие пока-
затели, по которым Талдыкорган продолжает 
наращивать темпы. Две высочайшие колонны, 
гордо держащие название города на ладони, 
- первое, что привлекает взор приезжающих 
в Талдыкорган. Городская арка, или въезд-

ные ворота, которые получили новый облик, 
оформлены с использованием латинской 
графики. Просторное и комфортное здание 
Алматинского областного театра имени Ри-
мовой расположилось на проспекте Жалаири. 
Оно рассчитано на 510 зрительских мест, его 
общая площадь - 10,5 гектара, а стоимость со-
ставила около четырех миллиардов тенге. Его 
округа озеленена и благоустроена и придает 
дополнительный лоск городскому обличию. 
Отмечается, что жизнь нового театра нача-
лась с VII Международного театрального фес-
тиваля стран Центральной Азии «Казахстан - 
сердце Евразии», приуроченного к 120-летию 
Жургенова, который собрал аншлаг любите-
лей искусства. Помимо объектов культуры, 
в городе особое внимание уделяется сфере 
образования. Город пополнился двумя новы-
ми школами на 2400 мест. В северо-западном 
районе Талдыкоргана открылась средняя шко-
ла № 27, состоящая из 5 блоков и имеющая 
61 учебный кабинет. Вторая же открыта в юго-
западном районе города. IT-лицей № 28 разде-
лен на 9 блоков, где обустроено 59 кабинетов. 
Школа отличается интересным архитектурным 
решением и гармонично вливается в изменяю-
щийся облик города. Конечно, общеобразова-
тельные учреждения отличаются дизайном, и 
у каждого имеется своя особенность. Еще од-
ним объектом, преобразовавшим город, стал 
Дворец культуры имени Ильяса Жансугурова. 
Его фасад был реконструирован, а наружная 
отделка прошла полный капитальный ремонт. 
Свою посильную лепту в развитие образа го-
рода внесло открытие площади семи фонта-
нов. Это место стало еще одной достоприме-
чательностью Талдыкоргана. В строительстве 
новых фонтанов использованы инновации, 
активно применяемые при возведении таких 
объектов. Появились светомузыкальная под-

светка, сухой, пенный и классический фон-
таны. Помимо этого, поэтапно реализуется и 
газификация городской территории. Несмотря 
на достигнутые успехи, город не сдает по-
зиций и продолжает расти. К слову, в городе 
активно привлекаются инвестиции, создаются 
рабочие места, открываются новые объекты 
для комфортной жизни талдыкорганцев. 
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ҚОЛӨНЕР

Б¦л – кЄсіпкерді ¶олдау ма 

Єлде ¶орлау ма?
Мемлекет шағын кәсіпкерлерді қолдау 

туралы айтып та, қаржылай да көмек 
беріп келеді. Алайда, оның бәрі  шағын 
кәсіпкерлердің қолына тиіп жатқан жоқ. 
Мемлекет бөлген қаржыдан тиісті үлес 
сұрап, әкімдіктің, Кәсіпкерлер  палатасының 
табалдырығын тоздырып жүргендері қан-
шама? Бірі өлдік-талдық дегенде грантқа 
қол жеткізсе, енді біреулердің тауы тастай 
шағылып, жігері құмға айналып, бастаған 
кәсіптерін орта жолдан тастап кетуге мәжбүр. 
Себебі жергілікті жерден қолдау жоқ. Алдарына 
келгендері бауырына тартпай, түр-тұлғасына 
қарап, әке-жәкесі бар ма, артында кімдер 
тұр - деген тамыр-таныстық, жең ұшынан 
жалғасқан әмпей-жәмпейлер шағын бизнестің 
жолын бөгеуде. Оған нақты дәлелді Қытайдың 
Шыңжаң өлкесінен 2006 жылы көшіп келген 
қазақтың қара қызы, азаматтығын алған соң, 
арғы бетте алған мамандығы бойынша музыка 
пәнінен сабақ бермек болады. Алайда, жоғары 
білімі болмай орта техникумды арғы бетте 
бітірген Күләшқа Қазақстанда мұғалімдік  
жұмыс  бұйырмайды. Себеп, жоғары білімі жоқ 
болғандықтан,  жұмыс табалмай әрі-сәрі күйге 
түсіпті.  Көп ойланбай әжесі Шәкірхан үйреткен 
қолөнерге қайта бет бұрған  Күләш қолына ине 
тебінін алып,  құрақ құрап, көрпе көктеп, жүн  
жуып,түтіп, оны иіріп,  кілем, тоқып,  киіз басып, 
ою салып, басқұр жасап, жүннен балалардың 
аяқ киімін тоқып сатады. 8-9 жасынан бастап 
айналысқан қолөнері кәдеге асып, көптің 
сұранысын өтеген шебердің бұйымдары таза 
қой жүнінен жасалғандықтан, қолма-қол өтіп 
отырған. Тіпті Жетісу өңірін қойып, Маңғыстау, 
Атырау, Ақтөбе облыстарынан тапсырыстар 
қабылдапты.  Бірақ, бармағынан бал тамған 
шебердің айтуынша,  миронос қойдың жүні 
сұраныста ол көп таптырмайды, килограмын 
700-800 теңгеден сатып алатыны, оны жуудың 
өзі бір машақат екенін айтады.

 «Қой жүнінде шуаштың иісі бар, оны 
кептіресің, талдап түтесің, жіп жасап кәдеге 
жаратудың арасында қаншама уақыт барын 
есептей беріңіз. Бір киіз басу үшін қанша 
қойдың жүні қажет, оны да  есептеп көріңіз. 
Оның бояуын, оюын салу да шеберлікті әрі 
ыждаҺаттылықты  қажет етеді. Қол еңбегінің 
күші де көп, жалғыз жасамайсың, қасыңа 

адамдар тарту керек, мына заманда кім саған 
тегін жұмыс жасайды. Олардың  да  еңбек 
ақысын төлеуің  керек.  Арғы бетте мұғалім 
бола жүріп   жеке кәсіппен де айналысып,  
оқуымның да ақысын осы қолөнердің 
арқасында төлеп әке-шешеме салмақ 
салмадым.  Онда үкімет жартылай грант береді 
де  жартысын студент өзі төлейді. Оқу ақсы  
қытай ақшасымен 3000 юань, біздің теңгеге 
шақанда 150 000 мың теңге. Отанға келгеннен 
соң сең соққан балықтай теңселіп қалғанда 
бала-шағамды асырауға осы қолөнерім себеп 
болды. Бірді-бірге жалғап жүріп, кіші кәсіпті 
қолдау бағытында 1 000 000 теңге   грант 
ұтып алдым. Оған үш тігін машинасын сатып 
алып, қасыма екі мүгедек,  бір жесір әйелді 

жұмысқа  алып, кәсібімді жандандырдым. 
Шымкенттен  шикізат  тері өнімін сатып 
алып, одан балаларға, үлкендерге  мәсі, 
бойтұмар, тағы басқа да бұйымдарды жасап,  
саудаға шығардық.  Көптің көңілінен шыққан 
бұйымдарымызды әкімдіктер ұйымдастырған 
көрмеге де қойдық. Бірде облыс әкімі Амандық 
Баталов бастап Польшадан арнайы   келген 
делегация қолөнерімді көріп, «Осының бәрін 
өз қолыңмен жасадың ба?» деп сұрады. Мен 
өзім жасағанымды айттым.  Олар: «Шынымен 

өз қолыңмен жасадың ба, қолыңды көрсетші?»  
деп таңырқады. Он саусағым қап-қара әрі 
ине-тебен ұстап, терісі жалбырап,   шұрық 
тесік болған алақандарымды ұстап көріп, 
бастарын шайқап, балаларға арнап жүннен 
жасаған аяқ киімдерімді сатып алды. Одан 
бөлек, Нұр-Сұлтан қаласында өткен ЭКСПО  
көрмегесіне әкемінің әкесі жасаған күміс ерді, 
өзім жасаған қазақ үйдің эскизін алып бардым. 
Теріден жасалған бойтұмарларымды Астанға 
жеткізбей сатып алғандар да болды. Өзегімді 
өртейтін бір өкініш, қауымдастық атынанбыз 
деп Қарлығаш және Айман деген әйелдер 
әкемнің әкесі жасаған «Күміс ерді» менен 
рұқсат сұрамай,  мұражайға сатып жіберіпті. 
Артынан қудалап ала алмадым. Менен   бөлек 

Текелі қаласында Арман деген 
жігіттен 1 000 000 теңгенің 
бұйымын алып, бір тиын да 
төлемей қойған. Ол азамат 
Мәжіліс депутаттарына дейін 
шағымданып,  ештеңе өндіре алмады. 
Кеткен дүние кетті ғой, оны қойшы,  енді 
осы шағын кәсіптің іргесін кеңейтейік деп 
грант ала алмай шаршадық. Көрмеге келген 
сайын облыс әкімі Амандық Ғаббасұлы «Мен 
мына қызды жақсы білемін, көмектесіңдер» 
деп қала әкімі мен кәсіпкерлікті қолдау 
палатасының төрағасы Руслан Қожасбаевқа  
менің құжаттарымды қолдарына табыстады. 
Әкім айтқан соң араға  күн салмай   қала әкімі 
Ермек Алпысовқа келсем, қызмет бабымен 
ауысып кетіпті. Содан шапқылап Кәсіпкерлер 
палатасының басшысына  бардым. Ал ол  не 
деді дейсіз? «Ой, Баталов айта береді» - деді.
Осы  сөзді естігенде  салым суға кетті. Бұл 
жақта басшының өздері тұрмақ, қабылдау 
бөлмесінде  отырған хатшысына дейін 
киген киіміңе,  түр-тұрпатыңа қарап, қызмет 
көрсетеді екен. Қытайда шағын бизнеске жол 
айқара ашылған,  жассың ба, кәрісің бе және 
киіміңе, түріңе қарамайды. Сұрағаныңды 
береді. Содан, «Баталов айта беретін болса не 
керек» деп кәсібімді саябырлаттым. 

 Биыл тағы да көрмеге қатысыңыз  деген 
соң, қолдағы бар бұйымды жинап тағы келдім. 
Облыс әкімі аралап келіп менің тұсыма келіп, 
қалымды сұрады. Мен де ызадан жарылып 
тұрғам: «Аға сіздер өтірікші екенсіздер. Былтыр 
келгенде мені қаланың әкімі мен кәсіпкерлер 
палатасының төрағасына құжаттарымды 
ұстатып тұрып, мына қызға көмектесіңдер» 
- дедіңіз. Кәсіпкерлер  палатасына барып, 
басшысына   жолығып едім. «Баталов айта 
береді» - деп, мені қайтарып жіберді, кәсібім 
тоқтап қалды, - дедім. Ызаға булықан әкім: «Мен 
қашан өтірік айтып едім» - деп  маңайындағы 
шенділерге дауыс көтерді: «Ертең  кәсіпкерлер  
палатасының басшысы мен    қала әкімі  
қабылдауыма  келетін болыңдар» - деп  
ашуланды. Сөйтсем,  бұл кісі уәдеге берік 
көрінеді. Маңайында жүргендер сыпырма 

жауаппен қайтаратынын сонда білдім. Қала 
әкімі Ғалымжан Әбдірайымовқа  «Мына кісіні 
қабылда,  шаруасын тез арада шешіңдер» 
деді де,  маған «Осы кісілер шешпесе ары 
қарай көреміз», - деді. Содан араға апта 
салып қала әкіміне келдім.  Обалы не керек 
көмекшісі алдымнан жүгіріп шығып мән-жайды 
түсіндірді. «Бүгін ол кісінің шаруалары тығыз, 
үш-төрт жиын өткізеді. Келесі аптаның 8-қазан, 
сейсенбі күні келіңіз   сізді қабылдайды» - 
деген  бір ауыз жылы сөзін естіп,  марқайып 
қалдым. Келесі аптада келем, жол жөнекей 
сіздің редакцияға жолығып,  мән-жайды айта 
кетейін» - деп келдім деген Күләшқа ағалық 
ақылымды айттым.

- Аға, маған көп қаражат та қажет емес 
3 000 000 (үш миллион) теңге берсе, тағы 
екі машина сатып алар едім. Оның бағасы 
300 000 екен. Қарғандыдан  жеткізіп беретін 
делдалдар айтты. Осы қаражат қолыма тисе, 
жұмыс жанданады  әрі маған қаладан арнайы 
кәсіп ашатын бір орын керек. Жұмысты 
қаладан бастағым келеді. Қараталдан барып 
келу маған үлкен шығын әрі қолөнер үйірмесін 
ашып, кәсіпті меңгерем дегендерге үйретер 
едім - деген Күләштің аңқаулығын талайлар 
пайдаланыпты. Мәселен, сол кәсіпкерлік 
палатадағы бір әйел, арнайы тапсырыс беріп 
көрпе, тағы басқа да бұйымдар жасатып 
бір тиында төлемей  қойған. Кәсіпкерлер 
палатасы басшысының  шаңын қағып жатыр 
деген әңгімені естіді ме екен әлгі әйел  жеке 
телефонына: «Мен декреттемін,  қатты қина-
лып қалдым. Заттарыңызды жинап қойғам, 
жиналған қалпы тұр, беріп жіберем, бір стакан 
ғана жоқ, қалғаны түгел. Сіздің есебіңізше мен  
қанша қарызбын» - деп хабарлама жолдапты. 
Осылай деген Күләш Сәметқызы шолақ 
белсінділердің шағын кәсіп иелерінен  де 
дәметіп,  бәрін тегін алғысы келетінін айтты.  

    Қазақта «Қолы қимылдағанның 
аузы қимылдайды»  деген тәмсіл 

сөз бар. Осы аталы сөз тура бүгінгі 
қоғамға қаратып айтылғандай. 

Нарық заманында өз күніңді 
өзің көру басты парыз.  

Істің көзін тапқандар бай-
ып та жатыр. Кәсіптің 

алуан түрін меңгеру  
адамның өзіне де байла-

нысты. Бірі құрылысты, 
енді бірі ата кәсіп мал 

мен егінді егуді меңгеріп, 
мыңғыртып мал, тонна-

лап астық өндіруде. Білімі-
білігі асқандар ғылыммен 
ұштасып, жеке аурухана, 

сауықтыру орталықтарын 
ашып,  пайдасын 

көруде. Ал,  қолөнермен 
айналысатындардың еңбегі 

нағыз етжандылық деуге 
болады. Темірден, теріден, 

ағаштан,  жүннен алуан 
түрлі бұйым жасап, қазақы 
өнердің қыр-сырын таны-
тып жүргендері қаншама? 
Солардың бірі де бірегейі 
Қаратал ауданы, Ескелді 

ауылының тұрғыны Күләш 
Сәметқызы.

ТҮЙІН ОРНЫНА: Сонда қалай болғаны, өңірдің әкімі шағын кәсіпті қолдап,  
қолынан іс келетіндерге мемлекеттің бөліп отырған грантын беріңдер деп,  кәсіпкерлер  
палатасына тапсырма береді. Ал, олар «Баталов айта береді» деп кәсіпкердің 
жолын бөгейді. Енді бір қауымдастық өкілдері ер тұрмандарын сұрап алып, келісімсіз 
мұражайға өткізіп жібереді. Ол аз болғандай,  кәсібінің керегісін кеңейте алмай жүрген 
әйелдің қол еңбегінің ақысын төлемей,  сарсаңға салып қояды. Сонда, Қазақстанда,  
оның ішінде Жетісуда шағын кәсіптің дамуы қай деңгейде?!  Әлде, бәрін тек облыс әкімі 
Амандық Баталов қана қадағалау керек пе?!

 Айтақын МҰХАМАДИ
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Жақсының Жақсылығын айт                    

Адамзаттың бәріне топырақ  шаша 
алмайсың. Кейбір судьялардың да біліктілігі 
мен білімділігі сәйкес келіп жатпайды. 
Мәселен, төменгі сатыдағы судьялардың 
кейбір ісі екінші сатыдағы аппеляциялық сотқа 
барғанда бұзылып жатады. Болмаса  бірінші, 
екінші сатыдағы  сот шешімі не болмаса 
үкімдері жоғарғы кассациялық сотта бұзылып, 
кері қайтып жататындары жасырын емес-ті. 

Кез келген саланың өзіндік қиындығы 
мен қызығы  қатар жүреді. Сот саласының 
хас маманы болу үлкен жауапкершілікті, 
әрі біліктілік пен білімділікті, сабырлық пен 
парасаттылықты  қажет етеді. Мәселен, 
«Дәрігер адам жанының арашашысы, 
ажалмен арпалысушы» - дейміз. Ал, судья 
ақ пен қараны ажырататын, жәбірлеуші мен 
жәбірленушінің іс әрекетіне баға беретін, 
әділдікті ту  етіп көтеретін, «Қара қылды қақ 
жаратын, тура биде туған жоқ, туғанды биде 
иман жоқ» - деген  дала билерінің қалаған 
қағиданы  қазық еткен би болуы керек. 

Осындай билердің бірі де бірегейі  Алматы 
облыстық сотының азаматтық істерді қарайтын 
судья  Арыстанбек Стыбаев. Ол 1991 
жылдан бері сот саласында үздіксіз қызмет 
атқарып, сот реформаларын жүзеге асыруда, 
халықтың сотқа деген сенімін  орнатуға 
өзіндік үлесін қосуда. Оның бойындағы 
білімі мен біліктілігін, әр сот процестерінде 
байқауға болады.   Мәселен, жақында  үш 
жетім баланың тағдырына қатысты баспана 
дауына байланысты азаматтық іс қаралды. 
Қожабек Ердос, Қожабек Еркін, Қожабек 
Нұртас үшеудің біреуі әлі кәмелеттік жасқа да 
толмаған. Балалардың марқұм анасы көзінің 
тірісінде Бейбіт Момынжановадан пәтер сатып 
алады. Бірақ, дер кезінде рәсімдемей, арада 
денсаулығына байланысты әуре-сарсаңмен 
жүріп, бақилық болып кетеді. Алайда, сатып 
алу және сатуға қатысты келісім шарттың 
бәрі заң аясында рәсімделген. Аналары 
дүние салып, әкелері басқа әйелге үйленіп 
кетіп, қаморлықсыз қалған  үш жетім өз 
күндерін өздері көріп, аналары сатып әперген 
үйдің коммуналдық төлемдерін күні бүгінге 
дейін төлеп тұрады. Арада 16 жыл өткенде 
үйді сатушы баспананың рәсімделмегенін 
пайдаланып, сотқа шағымданып, «үй менікі» 
- деп дау шығарып сотқа жүгінеді. Бірінші 
сатыдағы сот үш бірдей жетім баланың 16 жыл 
тұрып келген пәтерін  Бейбіт Момынжановқа 
тиесілі деген шешім шығарады. Көз жасын 

селдетіп, далада қаламыз ба деген  үрей-
қорқыныш бойларын билеген балалар 
екінші сатыдағы аппеляциялық сотқа 
шағымданады.  Осы істің баяндамашысы 
болған әрі апелляциялық алқаға төрағалық 
еткен  судья Арыстанбек  Стыбаев  осы 
сот процесінде істі жан-жақты сараптап, 
терең зерделеп, кезінде үйді сатушы мен 
сатып алушының арасындағы құжаттардың  
заңдылығына  жіті көңіл бөлген  сот алқасы 
баспананы  жетім балаларға қалдыруға шешім 
шығарды. Жетімдерді маңдайынан сипаған,  

қазіргі сот Жүйесіне адамдардың көзқарасы екі түрлі. Бірі 
Жақтайды, Бірі даттайды. Әрине Жеңген тарап, ырза көңілмен, 
ал Жеңілген тарап «ой, қазір БӘрі сатулы, сотты сатып алған» 
- деп нақақ Жала Жауып тұратындары  Бар. 

ЖЕТІМДІ ЖЕБЕГЕН СУДЬЯ

еңБек адамы Адам баласын бір 
бірінен жоғары 
қылатын таза 
еңбек. Маңдайдан 
тамшылаған әр 
тердің өтеуі адал ас 
екендігі мәлім. Бұл – 
айнымас қағидат.

Шекара шебінде шаңырағының 
қазығын қаққан айдынды Алакөл де 
өзінің еңбекқор азаматтарымен таны-
ла білген. Кеңес үкіметі кезінен бері, 
әсіресе қызылша шаруашылығында 
рекордтық көрсеткіштерге қол 
жеткізіп, есімі нағыз еңбекпен 
байланыстырылған Мұхтар Жақыпты 
ерекше атап өтуге болады.

Сырласым, мұңдасым бола 
білген Мұхтар 1952 жылы қаңтардың 
екінші жұлдызында Алакөл ауданына 
қарасты Қарабұлақ елді мекенінде 
дүние есігін ашқан. Ауылдастарының 
айтуынша, бала күнінде де бірде 
қырман басындағы қызу тірлікке 
араласса, екіншіде жайлау төсінде 
шопандармен бірге жүретін. Со-
дан ба екен әр істің жөнін, жосығын 
біліп, мектеп қабырғасында да 
қатарларының алды болған. Сынып-
тастары оны еңбекқор, білімдар, жа-
нашыр, мейірбан дос ретінде үнемі 
мақтап отырады.

Мұхтар Үшарал қаласындағы 
Абай атындағы қазақ орта мектебін 
тәмамдағаннан кейін Отан алдын-
дағы борышын өтеуге аттанады. 
Сөйтіп 1972 жылы елге оралғаннан 
кейін, еңбек сапарын сол кездегі 
Социалды совхозында құрылысшы-

болып тағайындалып, 
осы лауазымда 1982 
жылға дейін табан ау-
дармай қызмет атқарды. 
Артынша білім іздеп 
Ауыл шаруашылығы 
институтына агроном 
мамандығы бойынша 
оқуға түсті. Бұл аза-
мат қант қызылшасын 
өсіру ісіне айтарлықтай  
үлес қосты.  Мәселен 
гектарынан 600 цент-
нерден өніп алып, сол 
заматта ауданда ре-
корд жасағаны бар. Осы  
еңбегінің арқасында 
аудандық, облыстық 
к о н ф е р е н ц и я л а р ғ а , 
1982 жылы Мәскеуде 
өткен Бүкілодақтық 
комсомолдың ХІХ 
съезіне, Бүкілодақтық 
халық шаруашылығы 
ж е т і с т і к т е р і н і ң 
көрмесіне делегат 

ретінде қатысып қайтты. Адал ебек, 
қалтқысыз қызмет пен орасан табы-

сот процесінде әділдік танытқан, біліктілігі 
мен білімділігін, парасаттылығын көрсеткен 
А.Стыбаев қамқорлықсыз өскен балалардың 
жүрегінде мәңгі сақталып қалары сөзсіз. Сот 
процесі аяқталып бірін-бірі құшақтап жылаған 
үш баланың  көз жасын көрсеңіз!  «Анамыздан 
айырылып, әкенің жылылығын көрмей өсіп 
едік. Анамыздан бір айырылып, енді ол  алып 
берген баспанадан да айырылып, далада 
қаламыз ба деп едік. Сотта әділдік бар екен. 
Осы істі қараған төраға А. Стыбаев  ұқыпты 
білімді, адамгершілігі ең жоғарғы формадағы 

азамат екен. Мән-жайға жан-жақты қарады» - 
дейді балалар.

«Жетім қозы, тас бауыр, маңырап жүріп  
отығар»  - деген халық тәмсілі осындайда 
айтылса керек-ті. Көп балалы отбасынан 
шыққан судья Арыстанбек Стыбаевтың әкесі 
Сағатбек пен анасы Секер екеуі 53 жыл өмір 
сүріп, 12 ұл-қыз өсірген 26 немере, 23 шөбере 
сүйген. Әкесі адал еңбегінің арқасында еңбек 
озаты атанып, бірнеше рет мемлекеттік 
орден-медальдармен марапатталған. Көзінің 
тірісінде қарапайым еңбек ете жүріп, қолынан 
қаламын тастамаған Сағатбек қария өлең мен 
өсиет әңгімелер жазған. Оның  «Ұрпақтарға 
өсиет» атты еңбегін баласы Арыстанбек 
әке аманаты бойынша  кітап етіп жарыққа 
шығарды. «Арнасыз жерден су ақпайды» - 
демекші, әке бойындағы ақындық қасиет судья 
Арыстанбекке де жұғысты болған. Оның «Тура 
би» атты өлеңі  өзінің әріптестеріне кешегі 
билер тәмсілі арқылы, көркемдік жыр-деп 
айтуға толық негіз бар. 

тура Би
Төле би, Қазыбек би,Әйтеке би,
Би болған бабалардан өнеге жи,
«Тура биде туған жоқ» деген сөздің,
Мағынасын білмесең-билікті тый.

Би болу оңай емес, қиналар ми,
Әркім іздер саған жол, жасалар сый,
"Алтын көрсе періште жолдан таяр",
Би болам десең егер нәпсіңді тый.

Тура би жетік білер Заң мен салтты,
Әділ шешім күтеді биден халқы,
Қара қылды қақ жарып дау шешкенде,
Тура би деген өсер атақ даңқы.

Бұл күндері бар ма екен тура билер,
Билік айтса, жүрегін иман билер,
Әділдіктің ақ жолын аттап өтсең,
Би деген атақ-даңқың бәрі бекер!
  
Міне, осындай қара қылды қақ жаруға ант 

беріп, әділдік туын көкке көтеріп жүрген білікті 
де білімді судья Арыстанбек Сағатбекұлы 
Стыбаев сияқты азаматтар өздерінің адал  
еңбектерінің арқасында  республикамыздың 
Жоғарғы Сотында да қызмет атқаруға лайық 
деуге болады.

                                                   
айтақын мұХамади

МЕРЕЙІ ТАСЫFАН 

М¦ХТАР
сына орай «Гагарин» атындағы вым-
пельге ие болып, ғарышкерлердің 
«Жұлдызды қалашығының» құрметті 
қонағы да болды. Сонымен қатар 
1981 жылы «Еңбектегі ерлігі үшін» 
медалімен, 1982 жылы «Еңбек даңқы» 
орденімен марапатталған. Тағы бір 
айта кетерлігі  Мұхтар жетекшілік еткен 
қызылшашылар звеносы 1982 жылы 
«Егіншілігі жоғары мәдениетті коллек-
тив» атағын иеленген. 

Уақыт өте келе де ол өзінің иен 
даладағы игілікті ісінен ажырамады. 
Әр сепкен дәні өніп, жоғары өнім алу-
ын да доғармады. Сөйтіп 1983-1988 
жылдар аралығында Социалды, Ақши 
совхоздарында, 1989-1996 жылдары 
Талғар ауданындағы Шеңгелді со-
вхозында бас аграном болып еңбек 
етті. 1996-2000 жылдары арман-
дар мекені Алматы шаһарындағы 
өсімдіктерді қорғау институтында 
аграном, артынша облыстық аумақтық 
басқармаға қарасты бөлімде ин-
спектор болды. 2003-2015 жылдары 
Ауыл шарушылығы министрлігіне 
қарасты Алматы қаласындағы 
аумақтық басқармасының Ке-

ден бекетіндегі фитосанитарлық 
инспекциясының бас маманы лауа-
зымында еңбектенді. 2014 жылы 
зейнетке шығып, бүгінде немере 
мен шөберенің бал күлкісіне тояттап 
отыр.

Соңғы жылдары аумақтық 
басқарма мен ҚР Ауыл шауашылығы 
министрінен «Ауыл шаруашылығы 
саласын дамытуға қосқан үлесі 
үшін», «Ауыл шаруашылығын да-
мытуда қосқан үлесі және кәсіби 
шеберлігі үшін» Құрмет грамотала-
рымен марапатталды. 

Отбасылық өмірінің белестеріне 
көз жүгіртсек, 1974 жылы Сарқыт 
Қамзамен шаңырақ көтеріп, 
төрт перзентті құшағына алды. 
Балаларының алды Мәншүк пошта 
саласында, ұлы  Мәулен шекара 
қорғау ісінде, майор шеніндегі офи-
цер, үшінші қызы  Мадина кеденде, 
кенжесі Салтанат прокурор. Мерейі 
тасыған Мұхтар 4 баласынан 9 неме-
ре, 1 шөбере сүйіп отыр.

  Міне, еңбек майданында сүрініп, 
бүгіліп көрмеген арда азаматтың 
өмірлік сапары осы. Өзінің артынан 
талай еңбекқор қыз-жігіттерді даяр-
лап, егін шаруашылығын дамыту-
да өзіндік үлесін қоса білді. Мұхтар 
тек қана Алакөл ауданының ғана 
емес, облыстың да мақтанышы де-
сек артық айтпаспын. Тағдырын 
таза еңбекпен сабақтастырған оның 
барлық жетістігі мен толайым табысы 
артындағы бала-шағасына жұғысты 
болып, олар да өз салаларының май-
талман мамандары болып отыр. 

тезекбай садиеВ,
алакөл ауданының құрметті 

азаматы, ақын.
механизатор болып бастады. Араға 
жыл салып қант қызылшасының 
механикаландырылған звено жетекшісі 



06.00,04.50 ӘНҰРАН
06.05, 17.15, 04.30  «Көңіл 
толқыны»
06.25 «Мәселе» 
бағдарламасы
07.00 «TANSHOLPAN»
10.00, 18.00 «Қайран 
күндер»
12.00  «Ниет» әлеуметтік 
ток-шоу
14.00, 17.00, 20.00, 00.15, 
04.00 AQPARAT
14.10,22.30  Т/х «Қашқын»
15.00, 21.30 Т /х «Жат 
мекен»
16.00 «Апта»
16.45 «Баланың көңілі» 
деректі драма
20.35, 02.20  «Ашық алаң» 
23.25  Т/х «Судағы із»
03.10 Т/х «Қалампыр»

ХАБАР

06.00,02.00 ҚР ән ұраны
06.00, 00.30 «Қызық times»
07.00 М/с ТОБОТ
07.30, 08.10. 09.10  ТАҢҒЫ 
ХАБАР
08.00, 12.00 Жаңалықтар
09.00 Новости
10.00 Т/х «Рауза»
10.50 , 18.30 Т/х «Өз үйім»
12.00 Жаңалықтар, Ново-
сти
12.30 Мегахит «Ханна. Со-
вершенное оружие»
14.30 Сериал «Разия»
15.00, 01.30 Ток-шоу 
«Білім» 
15.30, 20.10 «Келінжан» 
телехикаясы
16.00 Тұсаукесер! 
«Төрлетіңіз»
17.00, 23.00 Т/х «Листопад» 
19.30 Қорытынды 
жаңалықтар
20.45 Тұсаукесер «Прайм 
тайм»
21.00 Итоги дня
21.40 Т/х «Мәдениет үйі»
22.15 Т/х «Көкжал»

АСТАНА

06.00, 05.00 «Ән мен әзіл»
06.30  «Күлдірген»
07.00 «Итоги»
07.45 «Алдар Көсе туралы 
ертегілер»
08.00 Мультфильм
10.00, 22.00 Т/х «Абысын-
дар»
11.00 Т/х «Бір болайық»
12.20 М/ф Кунг-Фу панда
13.00 «Елорда лайф» 
13.20 Т/с «Вероника»
15.20, 00.00 Т/х «Кешіккен 
хат»
18.00 «Шімән апаның хи-
каялары»
18.40 «Жүрек сыры»
20.00 Жаңалықтар
20.30 Новости «20.30»
21.00 Т/х «Үмітіңді үзбе»
23.00 Т/х «Жаза»
02.00 «Отбасы» хикаясы
03.00 «Саяси ринг»
04.00 Сырты бүтін

ЕВРАЗИЯ 

06.00 «Той базар»
06.50 04.00 «Той заказ»
07.20 «Басты бағдарлама»
08.00 «Доброе утро»
11.00 «Мужское/Женское» 
12.00 «Қалаулым» 
15.45 «На самом деле»
16.50 Сериал «Возмездие»
18.00 «Басты жаңалықтар» 
18.45 «Пусть говорят» 
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВО-
СТИ»
20.45, 22.50 «Невский» 
22.00, 02.15 «Паутина»
01.00 «Отчаянные»

КТК

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05, 03.40, 04.30 «КТК»  
қоржынынан
07.30 «Дау-дамайсыз»
08.00, 02.20 Т/х «Женнеттің 
көз жасы»
08.40, «Жат туыстар»
09.40 «Смеяться разреша-
ется»

Дүйсенбі - Понедельник, 14 қазан Сейсенбі - Вторник, 15 қазан
12.35 «Счастливая серая 
мышь»
14.45 Х/ф «Исчезнувшая»
15.50, 01.20 Т/х «Өкініш»
17.00 «Жат туыстар»
18.00  «Қара теңіз»
19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00, 02.50 «Астарлы 
ақиқат»
21.00 Вечерние новости
21.40 «Шеф-4»
23.50 Х/ф «Узнай меня, 
если сможешь»

ЖЕТІСУ

07.05 «Әсем әуен»
07.25 «Жыр-тамшы»
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир/ 
09.00 Апта /қаз/
09.50 «Жетісу ақын-
жыраулары»
10.00 Апта ( рус)
10.50 «Тыңдашы, айналай-
ын»
11.00 «Спорт-тайм»  
11.20 «Құтқару қызметі» 
11.40 «Единый народ»  
12.00 Мультфильм «Толағ
ай»                               
12.30 «Әсем әуен»  
12.45 «Полицейская служ-
ба» 
13.05 «Әсем әуен»
13.45 «Латыннегізді әліпби» 
14.00 «Тілсақшы» 
14.20 «Әлемнің үздік карти-
налары» 
14.25 «Тұжырым» 
15.00  К/ф «ШОҚ пен ШЕР» 
16.00 «Таңғажайып табиғат»                       
16.30 Д/ф «Кең ауқымда» 
17.00 Жаңалықтар
17.15 «Жетісудың ақын-
жыраулары» 
17.20 Новости
17.35 Д/ф «Әлемнің мәдени 
қазынасы» 
18.00 «Шашу» 
18.45 «Әлемнің үздік карти-
налары» 
19.00 «Әдебиет пен адам-
зат»
19.30 «Ел қамы» /тікелей 
эфир/
20.15 «Әсем әуен»
20.30 Жаңалықтар
21.00 «Туржорық»
21.30 Новости
22.00 «Бірінші ханым» теле-
хикаясы 25-бөлім
22.45 «Нет-лайк»
23.00 Жаңалықтар
23.30 Новости

31 канал

06.00, 03.00 Ризамын
07.00, 20.00 Информбюро
08.00 «Бауыржан-шоу»
09.00 Әзілдер жинағы
11.00 Кино «Притяжение»
14.00 Т/с «Фазилет ханым»
16.00 Т/с «Интерны»
18.00 Т/с «Кухня»
21.00 Т/с «Иффет»
22.30 Кино
00.00 Т/х «Мехектің өмірі»
01.00 Т/х «Адасқан ғұмыр»
01.40 Алдараспан. Нысана. 
Шаншар әзілдері
04.00 Әзіл студио

7 канал

06.00, 23.35 «Гу-гулет» 
06.40, 21.05 Т/х «Азулылар 
әулеті»
07.40, 17.10,04.00 «Элиф»
08.45 М/ф
09.25 «О самом главном»
10.40 Т/х«Разовая панте-
ра-2»
12.30 «Класстастар»
14.40 «Q- Елі»
15.00, 22.05 Т/х «Зың-зың 
Күлпаш»
16.00, 03.10 Т/х «Жаңа 
келін»
18.15 Т/с «Спецотряд 
шторм»
19.20 Т/с «Крепостная»
20.30 «Гранд» 
21.00 Лотерея 777
23.05 «Q-елі»
23.40 «Салем шоу»
00.10 «Разведчицы»
01.25 «Вокруг света за 
монетой» 
02.30 «КЗландия»
04.45 «Айнаонлайн»

ЖЕТІСУ

06.05, 17.15 «Көңіл толқыны»
06.30, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.15 AQPARAT
07.00 «TANSHOLPAN»
10.00, 18.00 Т/х «Қайран 
күндер»
12.00 «Ниет»
14.10, 22.30 Т/х «Қашқын»
15.00, 21.30 Т/х «Жат мекен»
16.00 «Жан жылуу»
16.30 «Мәдениет 
жауһарлары»
20.35 «Ашық алаң»
23.25 «Судағы із»
00.45 «Ниет»
02.15 Т/х «Қалампыр»

ХАБАР

06.00, 00.30  «Қызық times»
07.00 М/с «Тобот»
07.30, 08.10, 09.10 «Таңғы 
хабар» 
08.00, 12.00 Жаңалықтар
09.00 Новости
10.00, 22.15 Т/х «Көкжал»
10.50, 18.30 Т/х «Өз үйім-2»
12.30 Д/ф «Бір туынды 
тарихы»
13.00 Т/с «Самара»
14.30 Т/с «Разия»
15.00 «Қоғамдық талқылау»
16.00 «Төрлетіңіз»
17.00, 23.00 Т/с «Листопад»
19.30 Қорытынды 
жаңалықтар
20.10 Т/х «Келінжан»
20.50 Новый курс
21.00 Итоги дня
21.40 Т/х «Мәдениет үйі»
01.15 «Мектеп» 

АСТАНА

06.00, 05.00  «Ән мен әзіл»
06.30, 03.00 «Күлдірген» 
07.00, 20.00 Жаңалықтар
07.30, 20.30 Новости «20:30»
08.00 М/ф «Маша и мед-
ведь»
10.00, 22.00 Т/х «Абысын-
дар»
11.00 Т/х «Бір болайық»
12.20 М/ф «Кунг-Фу Панда: 
Удивительные легенды»
13.10 Т/с «Вероника. Поте-
рянное счастье»
15.20, 00.00 Т/с «Кешіккен 
хат»
18.00 «Шімән апаның хикая-
лары»
18.40 Т/х «Жүрек сыры»
21.00 Т/х «Үмітіңді үзбе»
23.00 Т/х «Жаза»
02.00 «Отбасы»
04.00 Сырты бүтін

ЕВРАЗИЯ 

06.00 «Той базар»
06.40,02.15 «Той заказ»
07.10, 18.00 «Басты 
жаңалықтар»
08.00 «Доброе утро»
11.00 «Мужское/Женское»
12.00 «QALAYYM LIVE»
15.45 «На самом деле»
16.50 Т/с «Возмездие»
18.45 «Пусть говорят»
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
20.45, 22.50 Т/с «Невский. 
Проверка на прочность»
22.00 «П@УТІNА» 
01.00 «Отчаянные»

КТК

07.05 «КТК қоржынынан 
ойын-сауық»
07.30 Кешкі жаңалықтар
07.55 02.20 Т/х «Женнеттің 
көз жасы»
08.30,17.00 Т/х «Жат туы-
стар»
09.40 Новости (повтор)
10.20  «Шеф-4»
12.30, 23.50 «Узнай меня 
если сможешь»
14.35 Х/ф «Изчезнувшая» 

17.00, 20.00, 00.15, 
04.00 AQPARAT
17.15 «Көңіл толқыны»
06.30, 13.00, 17.00, 
20.00, 00.15 AQPARAT
18.00 Т/х «Қайран 
күндер» 
20.35,02.20 «Ашық 
алаң»
21.30 Т/х «Жат мекен» 
22.30 Т/х«Қашқын» 
23.25 «Судағы із» 
00.45 «Ниет»
03.10 «Қалампыр»
04.30 «Жан жылуы»

ХАБАР

17.00, 23.00 «Листо-
пад»
18.30 «Өз үйім-2» 
19.30 Қорытынды 
жаңалықтар
20.10 Т/х «Келінжан»
20.45 Prime time
21.00 Итоги дня
21.40 Т/х «Мәдениет 
үйі»
22.15 Т/х «Көкжал»
00.30 «Қызықтаймыз» 
01.30 «Мектеп»

АСТАНА

17.00, 00.00 «Кешіккен 
хат»
18.00 «Шімән апаның 
хикаялары» 
18.40 Т/х «Жүрек 
сыры» 
20.00 Жаңалықтар
20.30 Новости
21.00 Т/х «Үмітіңді 
үзбе» 
22.00 Т/х «Абысындар»
23.00 Т/х «Жаза»
02.00 «Отбасы» хикая-
сы
03.00 «Күлдірген» әзіл-
сықақ
04.00 Сырты бүтін
05.00 «Ән мен әзіл»

ЕВРАЗИЯ

05.00, 08.05 «Доброе 
утро»
08.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости
09.15, 19.50 «Пусть 
говорят»
10.15 «Модный при-
говор»
11.05 «Жить здорово»
12.25, 17.05, 23.45 
«Времья покажет»
15.30 «Давай поженим-
ся»
16.15, 04.00 «Мужское/ 
женское»
18.35, 03.05 «На самом 
деле»
21.00 «Время»
21.30 «Отчаянные»
23.15 «Вечерний Ур-
гант»

   хабар

аСТаНа

   7 КаНаЛ

ЕВраЗИЯ

ЕВраЗИЯ

аСТаНа

   хабар

15.35, 01.20 Т/х «Улы там-
шылар»
18.00 Т/х «Қара теңіз»
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00, 02.50 «Астарлы 
ақиқат»
21.00 Вечерные новости
21.40 «Шеф-4»
03.40-04.30 «КТК 
қоржынынан» 

ЖЕТІСУ

07.05 «Әсем әуен»
07.25 «Ән-тарих»
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир/ 
09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости
10.00 Туржорық 
10.20 «Әлемнің үздік карти-
налары 
10.30 «Әдебиет пен адам-
зат» 
11.00 «Бірінші ханым» теле-
хикаясы 25-бөлім
11.45 «Бала-базар» 
12.00 «Ел қамы» 
13.00 «Шашу» 
14.00 «Ел мен жер» 
14.25 «Әлемнің үздік карти-
налары» 
14.30 «Желі-KZ»             
15.00  «Әсем әуен» 
15.30 Д/ф «Өркениет 
ғажайыптары» 
16.00 «Бай-қуатты болайық» 
16.40 «Үшінші көз»  
17.00 Жаңалықтар
17.15 «Жетісудың батырла-
ры» 
17.20 Новости
17.35 Д/ф «Әлемнің мәдени 
қазынасы» 
18.00 «Шашу» 
18.45 «Әлемнің үздік карти-
налары» 
19.00 «Диалог» /прямой 
эфир/
19.30 Д/ф «Батысқа қарай 
аққан өзен»             
20.15 «Әсем әуен»
20.30 Жаңалықтар
21.00 «Экорейд»
21.30 Новости
22.00 «Бірінші ханым» теле-
хикаясы 26-бөлім
22.45 «Әсем әуен»
23.00 Жаңалықтар
23.30 Новости

31 КАНАЛ

06.00, 03.00 «Ризамын»
07.00 Информбюро
08.00 Бауырдан шоу 
09.00 Х/ф «Робин Гуд»
11.00 Кино
12.00, 21.00 Т/с «Иффет»
14.00 Т/с «Фазилет ханым»
16.00 Т/с «Интерны»
18.00 Т/с «Кухня»
20.00 Информбюро
22.30 Кино
00.00 Т/с «Мехектің өмірі»
01.00 Т/с «Адасқан ғұмыр»
01.40 Алдараспан, Нысана, 
Шаншар әзілдері
04.00 «Әзіл студио»

7 канал

06.00, 23.35 «Гу-гулет»
06.40, 21.05 Т/х «Азулылар 
әулеті»
07.40, 17.10 Т/х «Элиф»
08.45 М/ф «Черепашки-
ниндзя» 
09.25 «О самом главном»
10.40 «Вокруг света за мо-
нетой»
11.50 «Новый день»
12.50, 19.20 Т/с «Крепост-
ная!»
13.50, 18.15 Т/с «Спецотряд 
«Шторм»
15.00, 22.05 Т/х «Зың-зың 
Күлпәш»
16.00, 02.00 Т/х «Жаңа келін»
20.20 Т/с «Гранд»
21.00 Лотерея 777
23.05 Скетчком «Q-елі»
00.10 Т/с «Разведчицы»
01.25 «Айнаонлайн»

ЖЕТІСУ

   7 КаНаЛ
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ЕВраЗИЯ

   31 КаНаЛ

КТК

17.05 Т/х «Жат туы-
стар» 
18.00, 01.10 Т/х «Қара 
теңіз»
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00, 02.10 «Астарлы 
ақиқат»
21.00 Вечение НОВО-
СТИ
21.40 «Опасная лю-
бовь»
23.40 «Узнай меня, если 
сможешь»
03.00 «Мерекелік кон-
церт»
03.35-04.30 «КТК 
қоржынынан»  

жетысу

16.55-ке дейін 
Техникалық үзіліс
16.55 Әнұран
17.00 Жаңалықтар
17.15 «Тарихнама»  
17.20 Новости
17.35 Д/ф «Әлемнің 
мәдени қазынасы» 
18.00 «Шашу» 
18.45 «Әлемнің үздік 
картиналары» 
19.00 «Ұлт пен рух» 
19.30 «Денсаулық»  
20.00 «Қателік»               
20.15 «Әсем әуен»
20.30 Жаңалықтар
21.00 «Арнайы репор-
таж» 
21.30 Новости
22.00 «Бірінші ханым» 
телехикаясы 27-бөлім
22.45 «Әсем әуен»
23.00 Жаңалықтар
23.30 Новости

31 арна

17.00 Т/с «Интерны»
18.00 Т/с «Кухня»
20.00 Информбюро
21.00 Сериал «Иффет»
22.30 Кино
00.00 Т/с «Мехектің 
өмірі»
01.00 Т/х «Адасқан 
ғұмыр» 
01.40 Алдараспан, Ны-
сана, Шаншар әзілдері
03.00 «Ризамын»
04.00 Әзіл студио

7 КАНАЛ

17.10, 04.00 Т/х «Элиф» 
18.15 Т/с «Спецотряд. 
Шторм»
19.20 Т/с «Крепостная» 
20.20 Т/с «Гранд»
21.00  Лотерея LOTO 
6/49/777 KENO
21.05 «Азулылар 
әулеті»
22.05 Т/х «Зың-зың 
Күлпәш»
23.05 Скетчком «Q-Eli»
23.35 «Гу-гулет»
00.10 Сериал «Развед-
чицы»
01.25 «Вокруг света за 
монетой»
02.30 «KZландия»
03.10 Т/х «Жаңа келін»
04.45 «Айнаонлайн

   7 КаНаЛ

   31 КаНаЛ

ЖЕТІСУ
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№40 (939) 11.10.2019 РУХАНИ ЖАЊFЫРУ

ЖАЛАЙЫР БАБА 

ЕСКЕРТКІШ Т¦РFЫЗУFА 

ДЕМЕУШІЛІК ЖАСАЙЫЌ

Осыған орай  әрі  қаныма сің-
ген бір әдет соңғы жылдары  жа-
сым егде тарта бастаған шақтан 
бері,  бес уақыт намаздан соң 
барлық мұсылманның, халқымның 
тыныштығын, отбасымның аман-
саулығын тілеп, дұға бағыштап от-
ырамын. Аракідік Алладан қасиетті  
Жалайыр бабамның асыл сүйегінің  
жатқан жерін табуға аян беруін 
өтіне тілейтін ақ ниетті мұсылман 
үмбетімін. 

  Алла тағаланың құдіреті болар, 
бұған дейін де Қасиетті Меккеге он 
үш рет барып қайттым. Содан бері 
Қасиетті қағбаны көре сала бабалар 
рухына  деген ізгілікті ілтипатымды  
іштей білдіріп, кіршіксіз адал 
ниетімді жеткізуден жаңылған 
емеспін. Оның үстіне Алланың ақ жо-
лына түскелі бері Ескелді, Байшегір, 
Жалайыр бабаларымыз түсіме еніп, 
ақ баталарын алдым. Сондай-ақ 
түсімде Балғалы, Мырза, Орақты 
батыр бабалармен кездесуімді   
бір ғанибетке баладым.  Аруақты 

бабалардың басына барып тәу етіп 
қайтқаннан бергі он үш жылдың 
ішінде Жалайыр, Байшегір, Орақты 
батыр, Бәйдібек, Ескелді, Мырза, 
Ақбұйым есімді ерекше  пір тұтатын 
ардақты бабаларыма және өз ата-
ларыма арнап бәдел қажыдық жаса-
дым.  Осынау аруақты бабалардың 
рухы қолдаған болар,   қатты ауы-
рып, дәрігерлерден шипалы ем 
таба алмай жаным қиналған кезде 
Аллаға жалбарынып, бес уақыт 
намазға жығылып,  халқымыздың 
амандығын, заманның тыныштығын 
тілеумен бірге адал ниетімді қабыл 
етіп, «денемдегі кеселге шипалық 
ем-домыңды дарыта гөр жасаған 
ием»  деп құлшылық етіп, жалбары-
нудан жаңылмайтын едім. Тілегім 
қабыл болып, денсаулығым түзелді.

Аруақты әулиелерге тағзым 
ету мақсатындағы сапарға шығып, 
ақ жолда жүрген кездерімде ниеті 
дұрыс, жүрегі таза бір  көріп-
келден: «Жалайыр бабамның 
қайда жатқанын білесіз бе?» 

деп сұрағанымда, ол 
іркілместен:  «Аруақты  
Жалайыр бабаң тау 
етегінде жатыр. Іргесінде 
ағысы қатты  өзен 
бар. Іздесең табасың» 
деді нық сеніммен. 
Көріпкелдің «Іздесең 
табасың» деген  сөзі 
маған қуат беріп, алға 
қарай жетеледі. Ерінбей 
іздестіруге бет бұрдым.

Бірнеше рет түс 
көр-іп, жаратқан ием 
аян белгілерін бере 
бастады. Әуелгі аян-
да:  «Бабаң Жалай-
ыр Отырар тауының 
етегінде» дегендей елес 
берді. Бірақ, оған көңілім 
тартпады.  Толықтай 
қабылдай алмадым. 
Екінші аянда Байшегір 
бабам түсіме еніп: «Ба-
лам, Ердәуіт  атаның басына ба-
рып, құран оқып қайтшы» деп өтінді. 
Үшінші аянда Бәйдібек бабамның 
жасыл тақиясын қолыма ұстап 
алып, жақын маңдағы бір үйге 
келсем, инабаттылықпен ізеттілік  
танытқан әйел алдымнан шығып: 
«Бабаң анау таудың бөктеріндегі 
бейітте» деп жол сілтеді. Жанымда 
бір кісі бар сияқты сезіндім. Бей-
таныс әйел сілтеген тау етегіне 
келсем, аспанға от ұшқындары 
атқылап жатыр. Сол жерде үстінде 
қолтығы кең шапаны, басында айыр 
қалпағы бар сақалы да көлемді, 
зор денелі қарт кісі: «Мен сенің 
іздеген бабаңның өзімін. Қолыңды 
жай, батамды берейін» деп ақ ба-
тасын берді. Оянсам, түсім екен. 
Аллаға сиынып, дұға қайырдым.  
Осыдан кейін Түркістандағы әулие 
аталардың басына барып қайтуды 
жөн көрдім. Екінші көрген аяным 
бойынша Байшегір бабамның тап-
сырмасын орындайын, әрі Ердәуіт 
атаның басына барып, құран 
бағыштайын деп Теректі ауылы-
на  дереу жолға шығып, Шымкент 
өңіріндегі  Теректі ауылындағы  
зиратқа баруыма тура келді. Әдепкі 
мақсатым – мәңгілік жамбасы жерге 
тиген Темірше  әулие  басына тәу 
етіп, құран бағыштап, қабіріне  бас 
идім.  Осында  тыныққан  түнде  
Жалайыр бабам түсіме тағы  енді. 
Үстінде бұдан бұрын түсімде көрген 
киімдерін өзгертпеген қалпы. Баяғы  
кең қолтық шапаны, басында айыр 
қалпақ киген бейнесін  өңімдегідей 
анық көрдім. Жалпы тұлғасы  
Қорқыт атаға ұқсағандай кейіпте 
тұлғаланып тұрды. Бабамен дидар-
ласып, ақ батасын алып жатып оян-
дым.  Дана халқымыздың  түс-аянды 
құдайдың хабары дейтін сөзі есіме 
түсті.  Бабаның ақ батасын алған соң 
көңіл сарайыма ән мақамы оралып, 
оны дереу қағазға түсірдім. Аллаға 
шүкіршілік, бұл әнді белгілі өнер 
қайраткері Нұрғали Нүсіпжанов  аға 
қолдап, Қадырғали Жалайырдың 
мерейтойына арналған салтанатты 
жиында нақышына келтіре орындап 
берді.

Арнайы іздеп келген   Ердәуіт 
ата зиратының шырақшысы 
көріпкелдік қасиеті мол Қыздаркүл 
апай бізді Теректі ауылының 
шетіндегі Теректі әулиенің басына, 
одан кейін Ердәуіт атаның зира-
тына  ертіп барды. Бұл жер маған 

үшінші рет берілген түс-аянымда 
көрген жерге қатты ұқсайтындығы 
бірден әсер етті. Қуанғанымнан 
дауысым да қаттырақ шығып кетті 
ме, қайдам, әйтеуір: «Менің іздеп 
жүрген Жалайыр бабам осында 
екен» деп ентігімді әрең бастым 
да, шырақшы апайға қарап, көрген 
түсімді, Алланың аян бергенін айтып 
бердім. Ердәуіт бабаға арнап құран 
оқып отырғанымда бір төмпешікке 
үлкенді-кішілі құстар келіп қонақтап 
жатты. Сол құстармен тілдескендей 
болған көріпкел апай: «Әне, ана 
құстар қонған  төмпешік жер сіз 
іздеген Жалайыр бабаңның жатқан 
жер сол. Менің көзіме көрініп те 
тұр, – деп жайраңдай сөйледі. Со-
дан Байшегір бабамның жатқан 
орнын тапқаныма қуанып, қан 
шығарып, құдайылық  таратып, 
құран бағыштап  жатқанымызда 
үлкен бір құс келіп төбемізден 
үш айналып өтті. Мұны мен бер-
ген құдайылыққа баба аруағының 
ризашылығы шығар деп жора-
малдадым. Бұдан кейін де екі-үш 
рет барып, құран бағыштап, ақтық 
байлап жүрдім. Жалайыр бабаның 
ұрпақтары өзара пікірлесіп, қабірінің 
басына белгі қоюды ұйғарысты. 
Игілікті іс басталып та кетті. Жалай-
ыр бабаның жатқан жеріне  ең әуелі 
есімі жазылған Үлкен көк құлпытас 
қойылды. Екінші рет – яғни, 2014 
жылғы 29 шілдедегі  оразаның екінші 
күні  баба ұрпағының бірі Дәулет  
Әбенов Қазақстандағы әулиелерге 
құран Кәрімнен үзінді Аятіл-күрсінің 
тасқа ойып қашатып жазғызған  
құлпытасты орнатты. Жалайыр 
баба жатқан жерге Шымкенттегі 
бабаның  бүгінгі ұрпақтары Теректі 
ауылының тұрғындары 300-ге жуық 
адамға ас беріп, құран бағыштады. 
Талдықорған қаласындағы дін 
медрессесінің басшысы Қайсар 
Әбдірахман бауырымыз жыл сайын 
екі-үш реттен қатым құран түсіріп от-
ыруды әдетті іске айналдырғанына 
мың мәрте ризашылығымды 
білдіремін. 2018 жылғы үлкен 
қажылық сапары кезінде Сауд 
Арабиясы Медина қаласындағы 
құдіретті Пайғамбарымыздың иман-
дылық хадистерін үйірген мәртебелі 
ғибратты мешітінің ішінде  Жалайыр 
бабамызға арналып қатым сүресі 
оқылып, рухына құран бағышталды.

Шымкент  шаһарында тұратын 
Жалайыр бабаның ұрпақтары 2018 

жылы мамыр айында бас қосып, 
Жалайыр бабаға арнап қор құрып, 
банктен арнайы есепшот ашып, 
игілікті іске бастамашы болғанын 
жұртшылық мақұлдап, оған үлес 
қосуға даяр екендіктерін бірауыздан 
құптады.  Қорға алғаш құйылған 
қаржыға  жалпы көлемі  жеті де алты 
шаршы метрлік  аумақты қамтитын  
еңселі ескерткіш-кесенесінің іргета-
сын құйдырып та қойды. Бабаға ор-
натылатын ескерткіш-кесене жоба-
сының сызбасы да қағазға түсірілді. 
Ол осы бетте беріліп отыр.

Елімізде қызу қолға алы-
нып жатқан Рухани жаңғыру 
бағдарламасының аясында Баба-
ларға лайықты құрмет көрсетіп 
жатсақ, аруақтар рухы одан сай-
ын асқақтай түсетіні  әрі келешек 
ұрпағымызға кімнің-кім екенін 
таныту арқылы  тарихымыздағы  
тұлғаларды дәріптеу барысында 
үлкен аманат жүктейтініміз кәміл.

Дүние өзгереді, заман ауы-
сады. Бірақ халқына қадірлі 
болған тұлғалар тау алыстаған 
сайын асқақтай түседі демекші, 
ұмытылмайды. Елін рухымен бо-
лашаққа жаңа асуларға, алға қарай  
жетелейді. Дәл солардай болсақ-ау 
деген үмітті арманға ұмтылдырады. 
Қара қазан мен сары баланың қамы 
үшін ат белінде күн кешіп, елі мен 
жерін білектің күшімен, найзаның 
ұшымен қорғап, ұлан байтақ 
даланың шекарасын қанымен сы-
зып, бүгінгі ұрпаққа қалдырған ба-
тыр бабалардың ұлағатты істерін 
ұмыту мүлде мүмкін емес. Олар 
ел-жұртының бостандықта өмір 
сүруін армандап дауға да түсті, 
жауға да аттанды. Есімін ұрпақтары 
жалғастырып, іргелі елге айналған 
бабаға деген құрмет те тым ерекше. 
Осындай тарихи Ұлы тұлғалардың 
бірі Жалайыр бабаның есімін 
ұлықтап көрнекі кесене-ескерткіш 
тұрғызу арқылы рухымызды 
жаңғыртып, рухани байлығымыздың 
кембесін толықтыра түсетіндігіміз 
айдай анық. 

Тұлғалы бабамыздың келбетін 
айшықтайтын  кешене тұрғызу 
мақсатын мұрат тұтқан ізгі ниетті 
жандардың ұсыныс-пікірлерін қол-
дап, қаржылық жағынан демеушілік 
көрсетуді жүрегі жомарт, қолы ашық, 
қалтасы қалыңдау кәсіпкерлер де 
белсене қатысып жатса, құба-құп. 
Бабаға арналған еңселі ескерткішті 
тұрғызуға үлес қосу арқылы ке-
лешек ұрпаққа өшпес мұра 
сыйлайтындығымызды және баба 
рухын асқақтатып тұратын мәңгі 
белгі қалдыру бүгінгі ұрпақтарына 
парыз деп санағандар болса, тар-
тынып қалмас деген ой да басым. 
Баршаңызды Жалайыр  бабаға 
құрмет көрсету арқылы баба рухын 
асқақтата түсетініміз анық. Оған 
қатысу ұрпаққа міндет екендігін 
де ұмытпаған жөн. Осыған орай 
қаржылық қорға қаражат қосамын 
деушілер  мына есепшотқа: 

БСН 180640010608, 
КZ 606017291000007044-KZT 
АО «Народный Банк Казакстана» 
БИК HSBKKZKX jaiayr-babamail  ru 
KHП -119 Финансовая помощь»   
деп аударуға болады

   
Серік қажы БЕКТІБАЙҰЛЫ,
Жалайыр бабаның ұрпағы.

Ұлы жүз қҰрАмыНА еНетіН қАзАқ хАлқыНың 
ішіНдегі     ірі тАйПАлАрдың Бірі  – жАлАй-
ыр  руы БОлыП тАБылАтыНдығы тАрИхтАН 
КөПшіліККе жАқСы мәлім. СОлАй дегеНмеН де  
Біз БАБАмыздың өмір тАрИхыНАН КөП НәрСеНі 
Біле Бермейміз. СОНың Бірі – «жАлАйыр БАБА 
қАйдА жерлеНді?!» дегеН СҰрАқ  КөКейдеН 
КетПей, қАлАй тАПСАм еКеН дегеН Ой жАНымА 
мАзА Бермей жүретіН-ді.



Талдықорған қаласындағы Ілияс Жансүгіровтің ескерткіші
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Сапар алдындағы түнде ұйықтай 
алмадым. Мазасызданып жатқанымды 
байқаған балам су әкеліп берді.  Бала-
ма: «Алаңдамай дем ала бер, «Ілияс 
ізімен» ғылыми-зерттеу экспедициясы 
көрші ел – Ресей Федерациясының қос 
астанасы Мәскеу мен Санкт-Петербург 
қаласына бару жоспарланып, бәрі көз ал-
дыма келіп, тізбектеліп өтіп жатқандықтан 
толқыныстамын», –  дедім. 

Жер жәннаты Жетісудың төріндегі 
жасыл желек жамылған Талдықорған 
қаласында орналасқан Ілияс 
Жансүгіровтің әдеби музейінде еңбек етіп 
жүргеніме де біраз болыпты. Кеше мен 
бүгінді, бүгін мен ертеңді жалғастырар 
мәңгілік көпір іспетті қазақтың клас-
сик ақыны Ілияс Жансүгіровтің 
әдеби музейіндегі оның өмірі мен 
шығармашылығына қатысты әр жәдігер 
осы уақыт арасында менің жадым-
да жатталған. Сол бай мұра менің ой-
санамды шартарапқа тартады, қуанышы 
мен қайғысын, дүрбелеңді есіме салады. 

Ал, мынау символдық сапар, мұның 
орны бөлекше. Таң атқанша көз ілмесем 
де ерте тұрып, белімді шарт түйіп, жолға 
дайындалдым. Өйткені, бұл мен үшін 
жауапкершілігі қорғасындай ауыр сапар 
еді. Серуенге бара жатқан жоқпын.

Құт қонған Талдықорғаннан Алматыға 
жолға шықтық, алдыда – Мәскеу!

Алматыдан аспанға көтерілген біздің 

ұшақ Мәскеудегі атақты Шереметье-
во әуежайына келіп қонды. Айбынды 
әуежай Шереметьевоға көз салғанымда 
алғаш ойыма оралған тіркес «Ақындарын 
асқақтатқан Еуразия» болды. Есімде, ең 
алғашқылардың бірі ретінде Елбасымыз 
Нұрсұлтан Назарбаев Елордамызға, 
одан кейін осы Мәскеу қаласына хакім 
Абайдың ескерткішін орнатуға күш 
салып еді.

Енді, міне, осы жылы Ресей 
Федерациясының Президенті В.В.Путин 
Шереметьевоға орыстың ұлы ақыны 
А.С. Пушкиннің есімін берді. Әуежайдың 
ішіне ақынның ескерткіші орнатылған, 
әуежайдың барлық жерінде ақынның 
рухын асқақтататын жазулар түрлі 
маңдайшалардың барлығына безендіріліп 
ілінген. Билет тіркейтін, анықтама бөлімі, 
халықаралалық дәліздерде, тамақ-
танатын орындар, барлық жерінде 
Пушкиннің рухын жайнатып қойған. Үлгі 
алатындай екен.

Әуежайдың ішіндегі ұлы ақын А.С. 
Пушкиннің ескерткішіне жақындап келіп: 
«Мен қазақтың маңдайына біткен асқақ 
ақыны Ілияс Жансүгіровтің елінен келіп 
тұрмын» деп тағзым еттім. Қазақтың 
қайталанбас тарихи тұлғасы орыстың 
атақты ақыны А.С. Пушкиннің отыздан 
астам өлеңін, өлеңмен жазылған «Евге-
ний Онегин» романын толық аударған. 

Ілияс Жансүгіров өзі аударған осы 
романның алдына «Аударушыдан» де-
ген кіріспе жазып: «Пушкин кітабының 
ішіндегі ең зор еңбегі «Евгений Онегин». 
Бұл – орыс әдебиетінің Пушкин дәуірін 
суреттейтін көрнекті кітап болуымен 
бірге жазушының ақындық пішінін түгел 
көрсететін шығарма», –  деп баға берген 
еді.

Жоспарлаған жерлердің – кітапхана, 
мұрағат, университет, ғылыми меке-
мелердің барлығына барып, мүмкіндігінше 
уақытты тиімді пайдалануға тырыстық. 
Ғылыми тұрғыдан олжалы болдық. 

Мәскеу! Ілияс Жансүгіровтің оқыған, 
қанаты қатайып, Фатима анамызбен 
қол ұстасып бақыт құшағында жүрген, 
халқының басына түскен көп қиындықтың 
тамырын сезіндірген қаласы ғой бұл 
Мәскеу...

Мәскеудегі мемлекеттік кітапханадан 
ақынның көзі тірісінде жарық көрген, 
Қазақстанда жойылып кеткен кітаптарды 
көргенде ерекше толқыныста болдым. 
Қорымыздың толыға түсетініне қуандым. 
Ілиястың кітаптарына тапсырыс беріп, 
оны тосып отырғанда кітапхананың 
көрнекті жеріне қойылған көгілдір түсті 
кітапты көріп, жақындап барып қолыма 
алып қарасам, биыл, осы 2019 жылы 
Мәскеудегі «Восточный экспресс» ба-
спасынан жарық көріпті. Кітаптың аты – 

АЌындАрын 

АсЌАЌтАтЌАн 

Еуразия
2006 жылы ашылған Ресей астанасы 

Мәскеудің «Чистые пруды» бульварындағы Абай ескерткіші.
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«Евразийский экономический союз – 25. 
От горизонта к горизонту» деп аталады 
екен. Кітаптың аннотациясында мынадай 
анықтама берілген: «Настоящее изда-
ние посвящено дватцатипятилетию идеи 
Евразийского Экономического Союза, в 
который входят в настоящее время Ка-
захстан, Россия, Беларусь, Армения, 
Кыргызстан, и выдающейся роли в его 
создании и развитии Первого Президен-
та Республики Казахстан Нурсултана       
Абишевича Назарбаева».

Заманнан қалмау, керек десеңіз, 
басқаның алдында болу – Қазақ 
Елінің асқақтығын түсірмеу бәрімізге 
жауапкершілік жүктейтінін сезіндім... Кеш-
ке Санкт-Петербургке ұштық.

Ұшақ аспанға көтеріліп Санкт-
Петербургті бетке алды. Иллюминатордан 
шексіздікке көз тастадым. Түн. Қараңғы. 
Түк көрінбейді. Кенет осы қараңғыны 
сейілтіп атақты жырау Жамбыл бабамның 
үні санамда саңқ етіп естілгендей болды: 
«Ленинградтық өренім, мақтанышым сен 
едің!» – деп басталатын өлеңінің мына 
жолдары тіліме үйіріле берді: 

"Қазақстан жерінен, 
Тұтағандай ел кегі, 
Жолды кернеп қол кетті, 
Сендерге дем бергелі, 
Нева алабын қорыңдар, 
Ленинградтың ерлері". 

Осы жолдар адамзат баласының та-
рихына алтын әріппен жазылып қалды. 
Қандай рух! Ел басына күн туғанда 
ұлы абыз ақын Еуразия кеңістігіне 
қоныстанған еліне осылай дем берген 
еді. Кеше асыл баба Жамбыл жырау, 
бүгін Елбасы – Нұрсұлтан Назарбаев. 
Дәстүр жалғастығы. Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаев қазақтың абыз жырауы      
Жамбыл Жабаевтың ескерткішін Санкт-
Петербургтің төріне қойғанда, халық бо-
лып қуанған болатынбыз.

Нева жағасындағы асқақ қала Санкт-
Петербург бізді құшақ жая қарсы алды. 
Санкт-Петербург! Алаш алыптарының 
елдің елдігін, еркіндігін ойлап шыңдалған 
қаласы. Шоқан Уәлиханов, Барлыбек 

Сырттановтардың халқының мұңын ай-
тып, теңдікке қол созған қаласы. 

Жалпы, ақиық ақын Ілияс Жансүгіров 
Санкт-Петербургті (Ленинград) өте 
жақсы көрген. Ол туралы ақынның жары 
Ғабитова Фатима анамыз естелігінде бы-
лай деп жазып кетіпті: «Ленинградтың 
тарихи орындарында болдық. Күндіз 
музейлерді, өндіріс орындарын аралап, 
кешкісін театрларға бардық. Петропавл 
қорғаны мен Қысқы Сарайды аралағанда 
ғимараттардың әрбір тасы, әрбір кірпіші 
белгілі бір тарихи дәуірдің сырын сөйлеп 
тұрғандай».

Жетісудан шыққан асқақ ақын Ілияс 
Жансүгіров Ресей жерін ерекше та-
нып бағалаған. Оған «Ресей жері» де-
ген өлең арнаған. Содан бір үзінді 
келтірейін:  

«Көрпе қара топырақ, 
Ресейге жер біткен, 
Майда мақпал-торқадай, 
Тоғайы тұтас томсарып, 
Қыздың қолаң шашындай, 
Өңкей өрім қарағай. 
Үйеңкі, шетен, барша тал, 
Мүсін сұлу ақ қайың, 
Бұрала біткен қолқадай, 
Балауса қоңыр желімен, 
Бөксерілген бұлты,
Кілегей күрең тортадай».

Санкт-Петербургтегі күндер де 
өте мазмұнды әрі нәтижелі болды. 
Пушкин қаласында, Фатима анамыз 
айтқан, ақынның ізі қалған жерлерде 
болдық. Нева жағалауындағы қаланың 
кітапханалары мен мұрағаттарынан мол 
материал таптық. Мәскеу және Санкт-
Петербург қалаларында қолымыз жет-
кен мұрағаттық және тағы басқа көптеген 
материалдарды музей талабына сай 
жүйелеп, жинап әкеліп «Ілияс Жансүгіров 
әдеби музейінің» қорына табыстадым.

Санкт-Петербургтен елордамыз 
Нұр-Сұлтан қаласына ұшып келдік. 
Сарыарқаның төрінде орналасқан ғажап 
қала Нұр-Сұлтан өзінің таза ауасымен, 
қонақжай көңілімен қарсы алды. 

Нұр-Сұлтан қаласы –  Қазақ Елінің ор-

дасы дегенге лайық асқақтығымен келіп-
кетіп жатқан қонақтарды тамсандырып, 
еліміздің күш-қуатын паш етіп тұр. Сәл 
демалыстан кейін ару қала –  Алматыға 
ұштық, бізді алдымен аспанмен тілдескен 
Алатау қарсы алды. Алматыдан туған 
қаламыз Талдықорғанға жеңіл машина-
мен жол тарттық. 

Жеңіл машина тақтайдай жол-
мен зулап келеді. Ақиық ақын Ілияс 
Жансүгіровтің «Жетісу суреттері» атты 
өлеңі санама еріксіз орала берді: 

«Жетісу, кеудең асқар, аяғың көл, 
Қоңың құм, мықыныңда бар сексеуіл. 
Тау жайлап, қоңыр күзеп, 

құмды қыстап, 
Ол бір маң мал өсірген өлкедегі ел». 
Бұл менің туған жерім, атақты қазақ 

ақыны – Ілияс Жансүгіровтің елі.

Ақын Ілияс Жансүгіровтің рухына 
құрмет ретінде арнайы халықаралық 
экспедицияға қолдау көрсеткен Алма-
ты облысының әкімі Амандық Баталов 
мырзаға, ұйымдастырушы Алматы 
облыстық Қазақстан халқы Ассамбле-
ясы төрағасының орынбасары Ғабит 
Тұрсынбай  мен «Достық үйі – Қоғамдық 
келісім орталығының» директо-
ры Тәңірберген Қасымберкебаевқа 
алғысымыз шексіз!

Салтанат ТӨЛЕГЕНОВА, 
Ілияс Жансүгіров әдеби музейінің

 аға ғылыми қызметкері.
Талдықорған – Алматы – Мәскеу – 

Санкт-Петербург – Нұр-Сұлтан – Алматы 
- Талдықорған.

Ілияс Жансүгіров  Мәскеу. 1928 жыл

Санкт-Петербург қаласындағы 2003 жылы ашылған 
Жамбыл Жабаевтың ескерткіші

Мәскеу қаласындағы А.С. Пушкин 
атындағы Шереметьево әуежайы
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НЕДВИЖИМОСТЬ В КАЗАХСТАНЕ

В Казахстане цены на Вторичное жильё поВысились на 10-15%. Этому способстВоВал не 
ЭКономичесКий фаКтор, а запусК госпрограмм жилищного КредитоВания. поВысилась и сто-
имость КВадратного метра на перВичном рынКе.

осноВных причины дВе: удорожание строительных материалоВ и поВышение спроса на 
жильё по «7-20-25». при Этом доходы населения не уВеличились. 

Суммы выданных ипотечных кредитов 
стали рекордными за всю историю казах-
станского рынка кредитования. Только на 
конец февраля 2019 года совокупный объём 
выданной ипотеки за год вырос на 22,5% и 
составил 1,3 трлн тенге. Драйверами актив-
ности выступают государственные жилищ-
ные программы: «7-20-25», «Нурлы жер» и 
накопительные кредиты от Жилстройсбер-
банка.

Цены на недвижимость, несмотря на низ-
кую покупательную способность населения, 
повышаются с каждым годом. Только в 2016 
году произошло небольшое падение цен 
(спустя год после того, как тенге отправили 
в «свободное плавание»), которые за три 
года вновь выровнялись. Так, по информа-
ции Комитета по статистике Министерства 
нацэкономики РК, в 2018 году по сравнению 
с 2017-м цены повысились:

• на первичном рынке – на 2,6% (с 253,2 
тысяч до 266,9 тысяч тенге);

• на вторичном рынке – на 1,9% (с 185,7 
тысяч до 186 тысяч тенге).

По итогам марта 2019 года в среднем 
цены повысились к декабрю 2018 года:

• на первичном рынке – на 4,2% (с 266,9 
тысяч до 278,2 тысяч тенге);

• на вторичном рынке – 2,4% (с 186 ты-
сяч до 190,6 тысяч тенге).

Согласно индексу недвижимости на 
специализированном сайте «Крыша», стои-
мость квадратного метра в I квартале этого 
года оказалась в среднем на 2.2 % выше, 
чем в предыдущем. Эта динамика наблю-
дается в 14 регионах страны. Увеличился и 
индекс стоимости жилья на 4.4 %. Лидируют 
по росту цен на недвижимость:

• Алматы (+9.4 %);
• Усть-Каменогорск (+10.8 %);
• Шымкент (+16.1%).
Снижение цен на недвижимость зафик-

сировано только в трёх городах:
• Кызылорде (– 3.6 %);
• Актобе (– 4.1 %);
• Актау (– 8.5 %).
Индекс отражает цену, по которой про-

давцы предлагают свои квартиры к продаже, 
а не цену реальных сделок купли-продажи 
недвижимости.

Как влияет «7-20-25» на рынок недви-
жимости

Запущенная в июле 2018 года жилищная 
программа «7-20-25» с выгодными условия-
ми кредитования расшевелила рынок недви-
жимости. На начало апреля по программе 
одобрили 6,5 тысячи заявок на общую сум-
му в 77,5 млрд тенге.

Однако желающие приобрести жильё 
по низкой процентной ставке столкнулись 
с дефицитом квартир, подпадающих под 
требования программы. По большей части 
застройщики строят улучшенные квартиры 
с большой площадью, стоимость которых 
превышает фиксированную сумму в 25 млн 
тенге. Также нехватка связана с тем, что жи-
льё раскупается на этапе строительства на 
правах долевого участия.

По сути, в крупных городах, таких как 
Алматы и Нур-Султан, квартир по этой про-

грамме практически не осталось. А если и 
есть, то в отдалённых районах на окраинах 
города. В регионах тоже проблемы с квар-
тирами, отвечающими условиям «7-20-25». 
Акиматам разрешили выпускать облигации, 
чтобы привлекать деньги «Баспаны» на 
строительство домов, но пока этой возмож-
ностью воспользовался только Шымкент.

Популяризация государственных жи-
лищных программ влияет на рост цен. На-
деясь на ажиотаж, продавцы вторичной не-
движимости повысили цены на 10%-15%. 
При этом не учитывается, что не выросли 
доходы населения.

Наибольший объём выданных займов по 

«7-20-25» сконцентрирован в следующих го-
родах и регионах:

• Алматы – 345 млрд тенге (плюс 15,3% );
• Нур-Султан – 344,1 млрд тенге (плюс 

30,8%);
• ВКО – 76,5 млрд тенге (плюс 16,7%).
На эти регионы приходится 57,2% (765,6 

млрд тенге) всех выданных ипотечных за-
ймов. Также наибольший прирост объёма 
займов за год наблюдается в Алматинской 
области – 47,8% (25,8 млрд тенге).

стоимость первичного жилья растёт 
из-за роста цен на стройматериалы

По данным компании BI Group, цена ква-
дратного метра нового жилья эконом-класса 
тоже ежегодно растёт:

• в 2017 году – 256 тысяч тенге;
• в 2018 году – 269 тысяч тенге;

• в 2019 году – 280 тысяч тенге.
Цена новой квартиры на 70% состоит из 

себестоимости строительных материалов. 
Цены на капиталоёмкие материалы посто-
янно повышаются. Особенно это заметно 
весной, когда начинается строительный се-
зон. В январе 2019 года цена на арматуру 
(занимает наибольшую долю в строитель-
стве жилых домов) повысилась на 16% и со-
ставила 190 000 тенге за тонну. Основные же 
производители арматуры находятся в Рос-
сии, что также отражается на цене продукта, 
привезённого в Казахстан. Также в основном 
из России завозятся утеплители и минпли-
ты, которые с апреля подорожали на 15%. 

Повышение цен на цемент влечёт 
за собой увеличение стоимости бе-
тона, газоблоков, железобетонных 
изделий (свай, плит перекрытия и т. 
д.). Если в 2017 году цемент стоил 
11 000 тенге за тонну, то в этом году 
– 22 000 тысячи. Ввиду специфич-
ности производства, большинство 
кирпичных заводов в Казахстане 
работают только летом. Поэтому 
весной из-за дефицита повышают-
ся цены. В 2019 году цена кирпича 
выросла с 50 до 86 тенге за шутку. 
Подстраиваясь под рыночную конъ-
юнктуру, заводы, работающие кру-
глый год, также повышают цены. 

покупка жилья на этапе стро-
ительства и в рассрочку

Кроме ипотечных кредитов ку-
пить жильё можно в рассрочку у 
строительных компаний. Позволить 
себе такое могут только крупные 

компании, располагающие финансами.
Условия рассрочки:
• Первоначальный взнос от 20% до 30%;
• Оставшуюся сумму выплачивают рав-

ными долями до завершения строительства, 
которое в среднем составляет 1,5 года.

В среднем на начальном этапе строи-
тельства или как его называют «на котло-
ване» цена квадратного метра держится в 
диапазоне 160-350 тысяч тенге. Стоимость 
зависит от расположения объекта и класса 
возводимого жилья. По завершении строи-
тельства квадратный метр уже продаётся в 
среднем на 100 тысяч тенге выше. Каждый 
месяц, пока строится дом, стоимость ква-
дратного метра повышается на 5-10 тысяч 
тенге.

Основные факторы, которые влияют на 

стоимость квадратного метра нового жилья:
1. Этап строительства;
2. Район расположения;
3. Технология строительства и качество 

строительных материалов.
В Алматы для сейсмической безопас-

ности дома строят из прочных конструкций, 
что влияет на повышение цены. Также цено-
образование зависит от стоимости земель-
ных участков, на которых возводится дом. 
Особенно в центральной части городов, где 
наблюдается дефицит свободной земли. В 
случаях выкупа и сноса прежних домов и 
зданий высокие затраты закладываются в 
стоимость строящихся квартир. Затраты на 
земельный участок и подведение коммуни-
каций к нему определяют стоимость земли и 
цену конечного жилья.

насколько повысятся цены на недви-
жимость?

Спекулятивных настроений на рынке 
недвижимости по сравнению с ипотечным 
бумом 2000-2007 годов не наблюдается. В 
этом году крупные застройщики увеличили 
объёмы запланированного к строительству 
жилья эконом-класса. Это те квартиры, кото-
рые доступны для потребителей в крупных 
и экономически активных городах. В первую 
очередь в Алматы и Нур-Султане. Цены на 
рынке вторичного жилья продолжают за-
висеть от колебаний курса доллара. Около 
30% продавцов надеются на ценовой скачок 
и не опускают цены. Это приводит к тому, 
что недвижимость долгое время не прода-
ётся. Также стоимость квартир не поднима-
ется из-за отсутствия повышенного спроса. 
В среднем цена вторичной недвижимости 
в самом крупном городе, Алматы, с наи-
большим фондом вторичной недвижимости 
колеблется в пределах 200-230 тысяч тенге 
за квадратный метр. Большинство экспертов 
называют главной причиной того, что цены 
на недвижимость будут повышаться незна-
чительно – это низкая платёжеспособность 
населения, снижение доходов и регулярный 
рост цен на товары и услуги первой необхо-
димости.

Эти факторы не вызовут резких измене-
ний на рынке первичного жилья. Потреби-
тели, имеющие деньги, будут приобретать 
жильё или брать ипотеку по госпрограммам, 
остальные по-прежнему продолжат копить в 
ЖССБ или арендовать.

полосу подготовила:  а. муратҚызы



06.05 «Қызық екен»
06.55 Д/ф «Ұлы дала дүбірі»
07.25 «Сәлем, Қазақстан!»
08.50 М\ф 
09.35 «Ақсауыт»
10.00, 18.00 Т/х «Қайран күндер» 
12.00, 04.10  «Дара жол» 
12.50 Концерт
14.10 «Әзіл әлемі»
13.30 Айтыс
15.30 «Екі жұлдыз»
17.30 «Бір күн» 
20.00 «Арта»
20.45 «Ғажайып өлке» д\ф
21.15 «Ұлы дала баласы» концерт
22.40 КТА
23.00 «Жүзіктер әміршісі: 
патшаның оралуы» фантастика
03.20  «Қалампыр»
01.20 Т/х «Қалампыр»

Хабар 

06.00  «Тамаша»
07.10 Концерт
08.45  «Самопознание»

Бейсенбі - Четверг, 17 қазан Сенбі - Суббота, 19 қазан

ҚАЗАҚСТАН

Жексенбі - Воскресенье,  20 қазан

06.05, 17.15 «Көңіл толқыны»
06.30, 14.00, 17.00, 20.00, 00.15, 
04.00 AQPARAT
07.00 «TANSHOLPAN»
10.00, 18.00 Т/х «Қайран 
күндер»
12.00, 00.45 «Ниет» әлеуметтік 
ток-шоу
14.10, 22.30 Т/х «Қашқын»
15.00, 21.30 Т/х «Жат мекен»
16.00, 04.30 «100 жаңа есім»
16.30 «Нұр Тілеу» сұхбат
20.35, 02.20 «Ашық алаң» 
23.25 «Әзіл тайм»
03.10 Т/х «Қалампыр»

ХАБАР

06.00, 02.00  «Қызық times»
07.00 М/с «Тобот»  
07.30, 08.10, 09.10 «Таңғы 
хабар»
08.00 Жаңалықтар
09.00 Новости
10.00, 22.15 Т/х «Көкжал»
10.50, 18.30 Т/х «ӨЗ ҮЙІМ-2»
12.00 Жаңалықтар. Новости
12.30 Народный контроль
13.00 Т/с «Самара-2»
14.30 Т/с «Разия»
15.00 Тарих. Тағдыр. Тұлға
16.00 «Төрлетіңіз»
17.00, 23.00 Т/с Листопад
19.30 Қортынды жаңалықтар
20.10 Сериал «Келінжан»
20.50 Открытый диалог
21.00 Итоги дня
21.40  Т/х «МӘДЕНИЕТ ҮЙІ»
01.30 «Менің тағдырым» деректі 
драмасы

АСТАНА

06.00, 05.00 «Ән мен әзіл»
06.30, 03.00 «Күлдірген» әзіл-
сықақ
07.00, 20.00 Жаңалықтар
07.30, 20.30 «Новости 20.30»
08.00 М/ф «Маша и медведь»
10.00, 22.00 Т/х «Абысындар»
11.00 Т/х «Бір болайық»
12.20  М/ф «Кунг-фу Панда»
13.10 Сериал «Вероника. По-
терянное счастье»
15.20, 00.00 «Кешіккен хат»
18.00 «Шімән апаның хикая-
лары»
18.40 «Жүрек сыры»
21.00 Т/х «Үмітіңді үзбе» 
23.00 Т/х «Жаза»
02.00 «Отбасы»
04.00 Сырты бүтін

ЕВРАЗИЯ 

06.00, 03.15 «Той базар»
06.40, 04.00 «Той заказ»
07.10, 18.00 «Басты 
жаңалықтар»
08.00 «Доброе утро»
11.00 «Мужское/женское»
12.00  «QALAYYM LIVE»
15.45 «На самом деле»
16.50 Т/с «Возмездие»
18.45 «Пусть говорят»
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
20.45, 22.50 Т/с «Невский, про-
верка на прочность»
22.00, 02.15 «П@УТІNА»
01.00 Ночной кинтеатр «ОТ-
ЧАЯННЫЕ»

КТК

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 «КТК» қоржынынан» 
ойын-сауық
07.45 Кешкі жаңалықтар
08.10, 02.10 Т/х «Женнеттің көз 
жасы»
08.50, 17.00 Т/х «Жат туыстар» 
(Қайталау)
09.50 Новости

   ХАБАР

АСТАНА

ЕВРАЗИЯ

06.00,04.50  Әнұран
06.05  Qyzyq eken
07.00 AQPARAT
07.30 «Сәлем Қазақстан»
08.45 Бір күн
09.10 «Екі жұлдыз» күнделік
09.25 Тұсаукесер «Толағай»
10.00,18.00 Т/х. «Қайран күндер»
12.00,03.45 Nur Tiley
12.35,20.35  «Azil alemi»
13.30 «Отан отбасынан бастала-
ды» Республикалық отбасылық 
айтыс
15.30 Т/х. «Қара жорға»
17.30,01.20  «Мәдениет 
жауһарлары»
20.00,02.35 MASELE
21.00 «Екі жұлдыз»
22.40 «Жайдарман»
00.50 «Ауылдастар»
01.45 Т/х. «Қалампыр» 
03.10 Parasat Maidany
04.15 Konil Tolqyny

Хабар

06.00,03.00 ҚР Әнұраны
06.00  Тамаша
07.00 Профессиональный бокс: 
Александр Гвоздик-Артур Бетер-
биев 
10.50 Өзін өзі тану
11.00 Д/ф. «История в кадрах»
11.30 «Жұлдызды жекпе-жек»
13.15 «Қарақатпен шай»
14.00 Премьера! Шоу талантов 
«Central Asias Got Talent»
15.40 Дневник! Шоу талантов 
«Central Asias Got Talent»
16.10 Мегахит. «Можно только 
представить» 
18.10 Қызық Times
19.20 Новый сезон. Музыкальное 
шоу вокалистов «Topjargan»
21.00 «7 күн»
22.00 Khabar boxing. Александр 
Гвоздик-Артур Бетербиев
23.00  Международный тур-
нир Fight Night Global. Али 
Багаутдинов-Жалгас Жумагулов

Астана

06.00,03.00 «Ән мен әзіл» 
06.30,03.00 KazNet ғаламторға 
шолу
07.00 «Әзілстан» жасырын 
камера
08.00 М/ф. «Маша и медведь»
10.00,22.10 Т/х. «Абысындар»
11.00 «Q-Travel»
11.30 «Әзіл кеш» шоуы
13.10 Х/ф. «Тағдыр тәлкегі»
15.10 Х/ф.«Джентельмены удачи»
17.10 Ел аузында
18.10 Тұсаукесер «Bas Times» 
шоу
20.00 «Итоги»
20.45 «Біздің ауыл-2»
21.10 Т/х. Үмітіңді үзбе»
23.10 Тұсаукесер «Қызық болған»
00.20 Х/ф. «Көңілімнің сұлтаны» 
04.00 Сырты бүтін
05.00 «Күлдірген» әзіл сықақ

Евразия

06.00  Т/х  «Волчий зал»
06.50,03.55 Тамаша сити
07.45 Басты жаңалықтар
08.30 Ұшқалақ
09.00  Х/ф.  «Цена измены»
10.55 Х/ф. «Любовь со всеми 
остановками»
12.50 «Фабрика грез»
13.15 «CONTENT»
14.00 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех»
15.45 «Побочный эффект»
18.00 Сенбілік жаңалықтар
18.35 Кешкі кездесу
 20.00 «Главная тема»
20.30,23.00 Сериал «Любовь без 
памяти»
22.00,02.50 Паутина+
00.30 Х/ф. «Каникулы президен-
та»

КТК

07.00 ҚР Әнұраны
07.05   Т/х «Құдалар-2»

07.50 «Мерекелік концерт»
08.15,20.00 «Қарапайым-
Ханшайым» реалити-шоу
09.00 Х/ф. «Этим пыльним 
летом»
13.00  Х/ф. «Шанс на любовь»
17.00 Т/х. «Қиын шақ»
21.00 «Большие новости»
22.00 Х/ф. «Катькино счастье»
01.30 «Қаңғыбас» көркем фильм
03.10 Т/х. «Құдалар-2»
04.00-04.30 «Мерекелік концерт»

жетысу

07.05 «Әсем әуен»
07.25 «Ән-тарих»
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир/ 
09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости 
10.00 «Ел мен жер» 
10.20 «Әлемнің үздік картина-
лары 
10.30 «Желі-KZ» 
11.00 «Зерделі отбасы» 
11.45 Мультфильм «Қонжық»
12.00 «Бай-қуатты болайық»  
12.40 «Үшінші көз»  
13.00 «Шашу» 
13.50 «Жыр-тамшы»
14.00 «Экорейд» 
14.25 «Әлемнің үздік картина-
лары» 
14.30 «Диалог»                 
15.00  «Әсем әуен» 
15.50 Мультфильм «Ұры мен 
қасқыр»
16.00 Д/ф «Кең ауқымда» 
16.30 «Қателік» 
17.00 Жаңалықтар
17.15 «Әсем әуен»  
17.20 Новости
17.35 Д/ф «Әлемнің мәдени 
қазынасы» 
18.00 «Балдәурен»
18.40 «Полиция қызметі» 
19.00 «Жетісу зертханасы» 
19.30 «Жүрек сөзі»,              
20.00 «Ауылдағы ағайын»  
20.30 Жаңалықтар
21.00 «Бағбан»  
21.30 Новости
22.00 «Өмір әні»
22.45 «Әсем әуен»
23.00 Жаңалықтар
23.30 Новости

31 канал

05.58 ҚР Әнұраны
06.00,02.00 Ризамын
07.00 Анашым біз үйдеміз
03.00 Әзіл студио
08.30 М/с. «Маша и медведь»
09.20 Кулинарная программа 
«Готовим с Адель»
10.00 Кулинарная программа 
«Готовим с Адель»
10.40 «Бауыржан-шоу»
11.40 Х/ф. «Ернар Айдар»
13.20 Кино «Той любой ценой»
15.30 Кино «Рэд»
18.00 Х/ф. «Волки и овцы»
19.40 Х/ф. «Чудо-юдо»
21.10 Кино «Робин Гуд: Начало»
23.30 Айта берсін
00.30,04.30 Алдараспан, Нысана, 
Шаншар әзілдері
03.00 Әзіл студио

Седьмой канал

06.00 «Қыздар арасында»
06.50 Қуырдақ
07.30, 20.30 Гу-гулет
08.00  «Айнаонлайн»
08.30 М/с. «Әуежай»
09.00  М/с. «Фиксики»
09.30 Сериал  «Найди меня в 
Париже»
10.30 «Вокруг света за монетой»
11.40 Сериал «Гранд»
14.40 Т/х. «Зың-зың Күлпаш»
17.30 Т/х. «Доктор мырза» 
21.00 Лоторея «777» 
21.05 Х/ф. «Блондинка в зако-
не-2: Красное, белое и блондин-
ка»
23.20 Х/ф. «Начни сначала»
01.40 KZландия
03.00,04.00 Скечком «Q елі»
03.30 Япыр-ай
05.00 Жеңіп көр!

   ХАБАР

АСТАНА

КТК

ЕВРАЗИЯ

ЖЕТІСУ

   7 КАНАЛ

09.00 М\ф
10.20 «Топжарған»
12.00 Тайны. Судьбы. Имена.
12.50 Мегахит «Осень в Нью-
Йорке»
14.30  Т/х «Көкжал»
17.30 Концерт
19.20 «Central  Asia`s God Talent»
21.00 «7 күн»
22.00 «Большая неделя»
23.00  Концерт
00.50 «Национальная география»
01.40 Әсем әуен

Астана 

06.00, 02.50  «Ән мен әзіл»
06.30 «Қаламгер»
07.00, 04.50  «КазНет»
07.30  «Біздің ауыл-2»
08.00 М/с
10.00, 22.00 «Абысындар»
11.00 Х\ф «Джентльмены удачи»
 13.00 «Bas times» шоуы
14.5 0  Той жыры
15.30 Х\ф «Женшина кошка»
18.20 «Әзіл кеші»
20.00 «Саяси ринг»
21.00  Т/х «Үмітіңді үзбе»
23.00 «Оңай емес»

23.50 Х/ф «Қаһарман Вир» 
03.50 «Сырты бүтін»
05.15 «Күлдірген»

Евразия 

06.00 Т/х «Волчий зал»
06.50, 03.45 «Тамша сити»
07.45 «Сенбілік  жаңалықтар»
08.15  «Ұшқалақ»
08.40 «Воскресные беседы»
08.55 Х/ф «Портрет любимого»  
12.50  «Контент»
13.30 «Ералаш»
13.50 Фильм  «Пес Барбос и 
необычный кросс»
14.00 Фильм «День, когда земля 
замерзла» 
18.00 Басты бағдарлама
18.35, 02.45   «Кеш қалмайық»
20.00  Аналитика
20.55, 23.00 Сериал «Следы в 
прошлое»
22.00, 02.00 «Паутина +» 
01.00 «Жизнь других»

КТК

07.05 «Сүмәләк кастингі» К\ф
08.35 «Басты рөлде»
09.00 «Қарапайым-ханшайым»

10.00 «Смеяться разрешается»
13.00  Х/ф «Катькино поле»
17.00 «Қиын шақ» Отандық т\х
20.30 «Дау-дамайсыз»
21.00 «Портрет недели»
22.00 «Слуги народа»
22.30 «Кривое зеркало»
00.30 «Я стесняюсь своего тела»
02.00 К/ф «Супер команда»
03.20 «Басты рөлде»
03.45 «Көріпкел»

жетысу

08.50 «Жыр-тамшы»
09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости
10.00 «Бағбан»  
10.20 «Тыңдашы, айналайын» 
10.30 «Жетісу зертханасы» 
11.00 «Өмір әні» 
11.45 Мультфильм «Ұры мен 
қасқыр»
12.00 «Жүрек сөзі»  
12.30 «Ауылдағы ағайын»  
12.50 «Полиция қызметі» 
13.10 «Балдәурен» 
13.50 «Ән-тарих»
14.00 «Арнайы репортаж»  
14.25 «Әлемнің үздік картинала-
ры» 
14.30 «Ұлт пен рух» 

15.00  «Әсем әуен» 
15.20 Мультфильм «Ер Төстік пен 
Айдаһар»
16.30 Д/ф «Кең ауқымда» 15-серия
17.00 «Нет-лайк»
17.15 «Әсем әуен»  
17.20 «Латыннегізді әліпби» 
17.35 Д/ф «Әлемнің мәдени 
қазынасы» 
18.00 «Единый народ» 
18.15 «Әсем әуен»   
18.40 «Полицейская служба»                               
19.00 «Спорт-тайм»
19.30 «Әсем әуен»  
20.10 «Құтқару қызметі»
20.30 Апта /қаз/
21.30 Апта /рус/
22.20 К/ф «Кішкентай» 
23.45 «Әсем әуен»

31 канал

06.00, 02.00, 04.30 Ризамын
07.00, 03.00 Әзіл студио
08.00 «Айта берсін»
09.00, 10.30  М\с «Маша и мед-
ведь»
10.00 «Большой закуп»
10.50 Кино «Я жених»
13.00 Х\ф «Волки и овцы»
15.00  Х\ф «Чудо-юдо»
16.40 Кино «РОбин Гуд: Начало»

19.00 Кино «Лед»
21.30 «Анашым, біз үйдеміз!»
23.00 Бауыржан-шоу
00.00 Алдараспан. Нысана. Шан-
шар әзілдері. 

7 канал

06.00 « Қыздар арасында»
06.50 «Қуырдақ» 
07.30, 20.30 «Гу-гу-лет»
08.00  «Айнаонлайн»
08.30, 09.00  М/с 
09.30 Сериал «Найди меня в 
Париже» 
10.00 «Теле бинго»
10.30 «Вокруг света за монетой»
11.40 «Блондинка в законе-2: 
Красное, Белое и Блондинка»
14.00 «Q –ЕЛI»
14.30 «Зың-зың Күлпаш»
17.30 Т\х «Доктор Мырза»
21.00  Лотерея 777
21.05 Х/ф «Банровая мята»
23.30 Х/ф «Путь воина»
01.30 «КZландия»
03.00 «Япырай»
03.00, 04.00 Скечком «Q-елі»
03.30 «Япырай»
05.00  Жеңіп көр

АСТАНА

   ХАБАР

ЕВРАЗИЯ

КТК

ЖЕТІСУ

   7 КАНАЛ

10.30, 21.40 «Опасная любовь»
12.30, 23.40 «Узнай меня если 
сможешь»
14.35 «Исчезнувшая»
15.35 Т/х «Улы тамшылар»
18.00 Т/х «Қара Теңіз»
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00, 02.40 «Астарлы ақиқат»
03.30-04.30 «КТК» қоржынынан» 
ойын-сауық

ЖЕТІСУ

07.05 «Әсем әуен»
07.25 «Ән-тарих»
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир/ 
09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости 
10.00 «Арнайы репортаж»  
10.20 «Әлемнің үздік картина-
лары 
10.30 «Ұлт пен рух»  
11.00 «Бірінші ханым» телехи-
каясы 27-бөлім
11.45 «Бала-базар» 
12.00 «Денсаулық» 
12.30 «Қателік»  
13.00 «Шашу» 
13.50 «Жыр-тамшы»
14.00 «Ұлылық ұясы» 
14.25 «Әлемнің үздік картина-
лары» 
14.30 «Спорт-тайм»          
15.00  «Әсем әуен» 
15.30 Д/ф «Ғажайып мәдениет» 
16.00 «Ән шырқайық» 
16.40 «Құтқару қызметі» 
17.00 Жаңалықтар
17.15 «Тарихнама» 
17.20 Новости
17.35 Д/ф «Әлемнің мәдени 
қазынасы» 
18.00 «Шашу» 
18.45 «Әлемнің үздік картина-
лары» 
19.00 «Тұжырым» /тікелей эфир/
19.30 «Қазақ әні»
20.15 «Әсем әуен»
20.30 Жаңалықтар
21.00 «Тілсақшы» 
21.30 Новости
22.00 «Бірінші ханым» телехи-
каясы 28-бөлім
22.45 «Әсем әуен»
23.00 Жаңалықтар
23.30 Новости

31 КАНАЛ

06.00, 03.00 «Ризамын»
07.00 Информбюро
08.00 Бауржан
09.00 Х/ф «Питер Пэн»
11.00 Кино
12.00, 21.00 Т/с «Иффет»
14.00 Т/с «Фазилет ханым»
16.00 Т/с «Интерны»
18.00 Т/с «Кухня»
20.00 Информбюро
22.30 Кино
00.00 Т/с «Мехектің өмірі»
01.00 Т/с «Адасқан ғұмыр»
01.40 Алдараспан, Нысана, 
Шаншар әзілдері
04.00 Әзіл студио

7 канал

06.00, 23.35 «Гу-гулет»
06.40, 21.05 Т/х «АЗУЛЫЛАР 
ӘУЛЕТІ»
07.40, 17.10, 04.00 Т/х «Элиф»
08.45 М/ф «Черепашки-ниндзя»
09.25 «О самом главном»
10.40, 01.25 «Вокруг света за 
монетой»»
11.50 «Новый день»
12.50, 19.20 Т/с «Крепостная»
13.50, 18.15 «Спецотряд 
«Шторм»
15.00, 22.05 Т/х «ЗЫҢ-ЗЫҢ 
Күлпәш»
16.00, 03.10 Т/х «Жаңа келін»
20.20, Сериал «Гранд»
21.00 Лоторея 777
23.05 Скетчком «Q-ЕЛІ»
02.30 «KZландия»
04.45 «Айнаолнайн»

КТК

ЖЕТІСУ

   31 КАНАЛ

   7 КАНАЛ

06.00,04.25  Әнұран
06.05 Көңіл толқыны
06.30, 14.00, 17.00, 20.00,00.50 
AQPARAT
07.00  «TANSHOLPAN»  
бағдарлама 
10.00, 18.10  Т/х.  «Қайран 
күндер»
12.00, 13.20 NIET Әлеуметтік 
тоқ-шоу
14.10, 22.30 Т/х. «Қашқын»
15.00, 21.30  Т/х. «Жат мекен»
16.00 Иман өзегі
16.25, 04.30 «Менің 
Қазақстаным»
17.15 Ауылдастар
17.45 «Екі жұлдыз» күнделік
20.35  «Ashyq alan»
22.25 «Жат мекен»
00.15 «Parasat maidany»
02.50 «Ашық алаң»
03.40 Т/х. «Қалампыр»

Хабар

06.00,02.00 ҚР Әнұраны
06.00 Қызық Times
07.00 М/с «Тобот» 
07.30, 08.10, 09.10 «Таңғы хабар»
08.00 «Жаңалықтар»
09.00  «Новости»
10.00 Т/х «Көкжал»
10.50, 18.30  Т/Х «Өз үйім»
12.00 Жаңалықтар. Новости
12.30 Біздің назарда
13.00  «Самара-2»
14.30 Сериял  «Разия»
15.00 «Религия. Сегодня»
15.30 Дневник . Шоу талантов
16.00 Ток-шоу «Давайте гово-
рить» с Айгуль Мукей
17.00 «Листопад»
19.30 Қорытынды жаңалықтар
20.10 «Келінжан»
20.50 Новый курс
21.00  Итоги дня
21.40 «Можно только предста-
вить»
23.30 «Khabar boхing»
01.15  «Әсем әуен»

Астана

06.00, 05.00  «Ән мен әзіл» 
концерт
06.30,03.00 Күлдірген
07.00, 20.00 Т/х. «Жаңалықтар»
07.30, 20.30  «Новости 20:30»
08.00 М/ф «Маша и медведь»
10.00, 22.00 «Абысындар» т/х
11.00 Т/х «Бір болайық»
12.20 «Айтарым бар»
13.20 Сериал «Вероника поте-
рянное счастье »
15.20,00.00  Т/х «Кешіккен хат»
18.00 «Шіман апаның хикаялары»
18.40 Т/Х Жүрек сыры 
21.00 Т/х. «Үмітіңді үзбе»  
23.00 «Жаза»
02.00 «Отбасы» хикаясы
04.00 Сырты бүтін

Евразия

06.00 «Той базар»
06.45, 18.00 Басты жаңалықтар
07.45 Жұма уағызы
08.00  «Доброе утро» 
11.00 «Мужское/Женское
12.00 «Қалаулым» 
15.50 «Человек и закон»
16.50 «Жди меня Казахстан»
18.45, 03.00 «Заң сөйлесін»
20.00 Главные новости
20.45 Поле чудес
22.00, 00.00 Сериал «Московские 
тайны»
23.00, 02.00 Паутина
04.00 Той заказ

КТК

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 КТК қоржынынан 
07.40  Кешкі жаңалықтар 
08.05, 02.10   Т/х. «Женнеттің көз 
жасы»
08.45 Т/Х «Жат туыстар»

09.45  Новости
10.25  «Опасная любовь»
12.20 «Узнай меня, если смо-
жешь»
14.35 «Исчезнувшая» 
15.35, 01.10 «Улы тамшылар»
17.00 «Жат туыстар»
18.00  «Қара теңіз» т/х
19.30 «Кешкі жаңалықтар»
20.00 «Қарапайым-ханшайым»
21.00 « Вечерние новости»
21.40 Х/ф. «Этим пыльным»
02.40  «Әйел қырық шырақты»
03.30- 04.30 «КТК қоржынынан»

жетысу

07.05 «Әсем әуен»
07.25 «Жыр-тамшы»
07.30 «Таңжарық» /тікелей эфир/ 
09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости 
10.00 «Тілсақшы»  
10.20 «Әлемнің үздік картина-
лары 
10.30 «Тұжырым»  
11.00 «Бірінші ханым» телехи-
каясы 28-бөлім
11.45 «Әсем әуен»  
12.00 «Қазақ әні» 
13.00 «Шашу» 
13.50 «Ән-тарих»
14.00 «Туржорық» 
14.25 «Әлемнің үздік картина-
лары» 
14.30 «Әдебиет пен адамзат» 
15.00  «Әсем әуен» 
15.50 Мультфильм «Қонжық»
16.00 «Ел қамы» 
16.45 «Жетісу ақын-жыраулары»
17.00 Жаңалықтар
17.15 «Әсем әуен»  
17.20 Новости
17.35 Д/ф «Әлемнің мәдени 
қазынасы» 
18.00 «Шашу» 
18.45 «Әлемнің үздік картина-
лары» 
19.00 «Желі-KZ»
19.30 «Бай-қуатты болайық»                          
20.10 «Үшінші көз»   
20.30 Жаңалықтар
21.00 «Ел мен жер»
21.30 Новости 
22.00 «Зерделі отбасы»
22.45 «Әсем әуен»
23.00 Жаңалықтар
23.30 Новости
23.55 Әнұран

31 канал

05.58  ҚР Әнұраны
06.00, 03.00   Ризамын
07.00 Информбюро
08.00 Бауыржан шоу
09.00 «Маша и медведь»
09.10 «Питер пэн»
11.00 Кино 
12.00 «Инффет»
14.00 Сериал «Фазилет ханым» 
16.00 Сериал  «Интерны»
18.00 Сериал «Кухня»
20.00 «Информбюро»
21.00 Сериал «РЭД»
23.20 Әзілдер жинағы
00.00 «Мехектің ғұмыры»
01.00 Сериал «Адасқан ғұмыр»
01.40 Алдараспан, Нысана, Шан-
шар әзілдері
04.00 «Әзіл студио» каз.

Седьмой канал

06.00, 23.35  «Гу-гулет»
06.40, 21.05 «Азулылар әулеті»
07.40, 17.10,04.00  Т/х. «Элиф»
08.45  М/Ф «Черепашки-ниндзя»
09.25 «о самом главном»
10.40 «Вокруг света за монетой»
11.50 Новый день
12.50 Сериал  «Крепостная»
13.50 Сериал «Спецотряд 
Шторм»
15.10, 22.05  Т/х.«Зың-зың 
Күлпәш»
16.00, 03.10  Т/х. «Жаңа келін»
18.15, 23.05 Скечком «Q-елі»
18.30 Х/Ф «Кино по понятиям»
20.20 Сериал «Гранд»
21.00 Лоторея «777»
23.40 Salem show
00.10 Х/Ф «Багровая мята»
02.30 KZландия 
04.45 Айнаонлайн

ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАН

Жұма - Пятница, 18 қазан

   7 КАНАЛ

ЕВРАЗИЯ

АСТАНА

ЖЕТІСУ

   ХАБАР

КТК

   31 КАНАЛ
   31 КАНАЛ

   31 КАНАЛ
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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№40 (939) 11.10.2019

Әлемде қанша ұлт, нәсіл болса, оларды бір бірінен даралап тұратын басты 
бойтұмары - туған тілі. «Әр халықтың ана тілі - білімнің кілті»,- деп Ахмет Жұбанов 

тілдің адамзат өміріндегі маңызын аша түсті.
  Ал үш  тілді оқыту - заман талабы. Үштілділік бәсекеге қабілетті елдер қатарына апа-

рар басты баспалдақтардың бірі. Бұл үдерістен бізде тыс қалмауымыз керек. Үштілділіктің 
маңызын түсіне білген жанның болашақтағы өмір белесінен, білім кеңістігінде алары да, 
берері де мол.

  Осы оқу жылының басында «Тілдер мерекесі» апталығында жүргізілген барлық 
іс шаралар үштұғырлы тіл биігінде аталып өтті. Шәкірттердің, жаңалыққа жаны құмар 
ұстаздардың бәсекеге қабілетті тұлға тәрбиелеуде орасан зор еңбектері көрініс тапты. 

Балабақшадан бастау алған осы саясаттың түрлі тақырыптарда лингвистикалық, 
экономикалық тарихи, танымдық сайыстар оқушылар арасында үштұғырлы 

тіл барысында белең алуда. Алдағы уақытта үштұғырлы тілді меңгеру - 
еркіндіктің, бостандықтың, тәуелсіз ел ұландарының бәсекеге қабілетті 

дара тұлға болатындықтарының кепілі.
 Шәрбану МАРАИМОВА,

М.Жұмабаев атындағы
 орта мектептің мұғалімі.

 САРҚАН  АУДАНЫ

ТҰҒЫР

YштілділіктіЊ 

маЊыздылыFы 

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

   Жастар жылына байланысты «Nur Otan» партиясы мен Қазақстан халқы Ассамблеясының 
Хатшылығы жастар ұйымдары жұмысына мақсатты-бағдарлы тәсілдемені енгізу туралы Жол 
картасын қабылдады. Сонымен қатар еліміздің барлық аймағында аула клубтарының, спорт 
алаңдарының саны арттырылуда. Жоспарланған шаралардың барлығы Жастар жылына 
орай жасалған «Ел ертеңі – болашақ жастардың қолында» жастар саясатын жүзеге асыру 
картасында белгіленген. Бұл Жастар жылы жоспарларының тек кішкене ширегі ғана, деген-
мен аталғанның барлығы ең алдымен жас қазақстандықтардың өздері мен олармен жұмыс 
істейтін мамандарға қосымша жауапкершілік жүктейді. Біріншіден, жастармен жұмыс істейтін 
мамандарға күнделікті жұмыстың мазмұндылығы мен жүйелілігін жоғарылатып, жұртқа жақын 
болу керек, ал жастар ұйымдарының көшбасшылары әрдайым халық ортасынан табылғаны 
абзал.

Жұмаш АҚБЕРГЕНОВ, 
Алакөл аудандық сотының судьясы. 

 Өз Жолдауында Президент негізгі басымдықтарды белгілеп, әлемдік экономикалық, 
саяси және рухани дағдарыс жағдайындағы ел тағдырын тығырықтан алып шығудың нақты 
жолдарын ұсынып отыр.  

Жолдауда сот шешімдерінің сапасын арттыру үшін бірқатар маңызды шараларды 
жүзеге асыру қажеттігі, судьялардың заңды және ішкі сенімді басшылыққа алып, шешім 
шығару құқығы мызғымас сипатқа ие болуы керектігі, дегенмен, сот шешімдерін мұқият 
талдау жұмысын жолға қойып, бірыңғай сот тәжірибесін орнықтыру қажеттігі жайлы атап 
көрсетілген. Сондықтан, бұл тұрғыда  еліміздің  сот жүйесіне де  Мемлекет басшысының тың 
талаптары тұрғысында табысты еңбек етіп, сот төрелігін атқаруды қалтқысыз жүзеге асырып, 
халықтың сотқа деген сенімін арттыра түсу жолында зор  жауапкершіліктер жүктелетіні дау-
сыз. Сондықтан,  ортақ мақсат жолындағы міндеттерімізді мінсіз орындау әрбір  қызметкер 
үшін  абыройлы борыш екенін жақсы түсінеміз.  

Жанна НҮСІПОВА,
Алматы облысы  №1 кәмелетке толмағандардың 

 істері жөніндегі мамандандырылған  
ауданаралық сотының  төрайымы.

АЙҚЫН БАҒЫТ

ЖОлДАУ  ЖҮкТЕГЕН  МІНДЕТТЕР
Қазақстан Республикасының Президенті Қ.Тоқаевтың «Сындарлы қоғамдық 

диалог – Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі» атты Жолдауы 
–  мемлекетіміздің жаңа уақыт талабына сай өсуі мен әлемнің ең дамыған 30 
мемлекетінің қатарына қарқынды енуіне бастайтын сенімді көпір.

МАМАН МІНБЕРІ
   Елбасының «Жастар жылы» туралы Жарлығының жариялануы ел ара-
сында қызу талқы тудырды. Жастардың қажеттіліктерін қамтамасыз ететін 
шараларға бөлінген қаржы ұлғайып, аймақтардағы инфрақұрылымның са-
пасы жоғарылады.

Жастарға қамқорлық

БІлІМ

   Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 2025 жылдан бастап, латын 
әліпбиін қолданысқа енгізу керектігін айтты. Бүгінгі компьютер 
заманында интернет жүйесінде үстемдік ететін латын әліпбиі 
екендігін мойындауымыз керек.

Астанада түрко лог тардың дүниежүзілік 
конгресін ұйымдастыру, түркі халықтарының 
мәдени күн дерін өткізу дәстүрге 
айналмақшы. Тағы бір қуанта тыны, түркі 
халықтарына ортақ туын ды лардың онлайн 
кітапханасын  ашу да маңызды болып 
отыр. Ең негізгісі Ұлы даланың жеті қыры -
мен таныса отырып, арғы тегі мізді түгендеп, 
тарихымызды жаң ғыр тып, келер ұрпақ 
мақтанып айта жүре тіндей жобаларды 
қолға алмақшымыз. 

Алды мызда енді соны науқанға 
айналдырмай, аса біліктілікпен, іскерлікпен 
ел игілігіне айналдыруымыз қажет. Тарихты 

ҰЛТТЫҢ   ҰЛЫ   МҰРАТЫБҮГІНГІ ТӘУЕлСІз 
ҚАзАҚСТАННЫң ДАлА  СЫНАН 
кҮллІ ӘлЕМГЕ ТАРАҒАН ТҮРкІ 

хАлЫҚТАРЫНЫң ТАРИхЫН 
ТІРІлТЕТІН «ТҮРкІ өРкЕНИЕТІ: 

ТҮП-ТАМЫРЫНАН ҚАзІРГІ 
зАМАНҒА ДЕЙІН» АТТЫ ЖОБА 

ДА ҚОлҒА АлЫНУДА. 

қол дан жасауға болмайды. Бірақ бар та-
рих қа байыппен қарап, кезінде түрлі-түрлі 
себептермен орын алған кем шілік терді 
ғылыми зерде елегінен өт кізіп, екшеп 
отыру, жақсысынан үлгі-өнеге алып, 
жетілдіру, жаманынан безініп, алда оның 
қайталануына жол бермеу – бәрімізге ортақ 
міндет бол мақ. 

Тарихымызды терең зерделеуге, ұлттық 
құндылықтарымызды түгендеуге жол 
бастайтын осы  «Ұлы даланың жеті қыры» 
мақаласы   «Рухани жаңғыру» бағ дар  ла-
масының жалғасы деуге толық негіз бар. 
Сондықтан бұл мақаладағы  тарихи сананы 
жаңғыртуға ба  ғыт талған ұсы ныстар мем -
ле кетіміздің ны ғаюына сеп тігін тигізетініне 
то лық сенім   діміз. Тари хын біл ген ел ғана 
өткеннен са бақ а лып, жарқын болашаққа 
жол тауып, жетістіктерге жетеді.

 Маржан  САДУАҚАСОВА,                                                                                 
Алматы облысы МАЭС-ның судьясы.

Латын әліпбиіне көшу- біз жастар 
үшін, болашақ еліміз үшін әлдеқайда 
маңыздырақ. Латын негіздегі қазақ жазуы 
– бұл қазіргі заманғы технологиялық 
ортаның, ком муникацияның, сондай-ақ, 
жаһандану дәуіріндегі ғылы м, білім тілі.  

«Латын әліпбиіне көшудің 
қиыншылығы қазіргі біздің қолданып 
жүрген әліпбиіміз қазақтың төл әліпбиі 
емес, орыс тілімен араласып кеткені, бізге 
өзге тілден енген дыбыстар араласып 
кетсе онда кедергілер туындайтынын, 
латын әліпбиіне төл дыбыстарымызды 
баптап, соның аясында көшуін және қазақ 

Латын тіЛі –  боЛашаЌЌа жоЛ ашады

жазуына тек әліпби ауыстыру ғана емес, 
түбегейлі реформа керек екенін, ол реформа 
үш мәселені дыбыс, әліпби және емле 
ережені бірдей қамтиды – деп айтты. Әрине, 
ұлт үшін маңызды өзекті мәселелердің 
оңды шешілуіне қосып отырған кәсіби білікті 
мамандардың пікірлері ескеріліп, латын 
қарпіндегі қазақ әліпбиін жасалу жолдарына 
атысты өрбісе және басқа жоғарыда аталған 

елдердің тәжірибесіне қарап салыстыра 
отырып жасалса құба-құп болар еді. Қазіргі 
уақытта ұялы телефондарда жарнамалар, 
хабарламалар латын әліпбиімен жазылуда. 
Сонымен қатар, интернет желісінде де 
латын әліпбиіне аударатын транскрипция 
орнатылған, бірақ орыс графикасында ғана 
жасалған, болашақта қазақ графикасында 
жасалады деген ойдамыз. Латын әліпбиіне 

көшуде осындай бастапқы жұмыстар 
атқарылып отыр. 

Қорыта келгенде, латын әліпбиіне 
көшу - ұлтымыздың санасын бұғаудан 
босатады, түркі және жаһандық әлемімен 
ықпалдасуға, қазақ халқы ертеден 
қолданған әліпбиімізге қайта оралып, 
ұлттық санамыздың қайта жаңғыруына жол 
ашады демекпін.

Бекзат ЖЕкСЕМБЕкОВА,
№7 орта мектептің қазақ тілі мен 

әдебиеті пәнінің мұғалімі.
 

МЕДИАцИя зАңЫНЫң 
ТИІМДІлІГІ АРТУДА

 Қазақстанның Тұңғыш Президенті  Нұрсұлтан Назарбаев «100 
нақты қадам» Ұлт жоспарында әлемдегі дамыған мемлекеттердің 
отыздығына кіру үшін заңның үстемдігін қамтамасыз етуді 
басымдылық ретінде белгіледі. Осы жолдауда  сот саласын және 
құқық қорғау органдарының қызметін жетілдіру туралы кеңінен 
айтылған. 

 Елімізде сот төрелігін медиация тәсілімен шешу мәселелері жаңадан ғана 
қарқын алып келеді. 2019 жылдың басынан бері  Талдықорған мамандандырылған 
ауданаралық әкімшілік  сотында  258 адамға қатысты әкімшілік іс медиация әдісімен 
қаралған.

Медиация туралы заңын кеңінен әкімшілік істер бойынша қолданған дұрыс, өйткені 
медиацияның артықшылығы сот процедурасымен салыстырғанда аз уақыт алады және 
медиация жолымен шешілген іс екі жақтың тараптарында  қанағаттандырады. Соны-
мен қатар тараптардың өзара қарым-қатынастарын қалпына келтіреді немесе сақтап 
қалады. Алайда, қазіргі кезде сотқа келген адамдардың бәрі істерді медиаторлардың 
көмегімен шешуге болатынын білмейді. Сондықтан, істерді бітімгершілікпен шешілу 
санын арттыру үшін «Медиация туралы» заңды халық арасында үгіт-насихаттау 
жұмыстарын жалғастыру қажет.

Айгүл кӘлПЕБАЕВА,                                                                                                         
Талдықорған мамандандырылған 

ауданаралық әкімшілік сотының  судьясы.
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ҚАлАМЫ  ҚАРЫМДЫ  ҚАлАМгеР
        1990 жылдан Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, 
Қазақстанның еңбегі сіңген мәдениет қайраткері, Алматы 
облысының Құрметті азаматы, жазушы Әли Әпекұлы  
Ысқабайдың жазушылық өмірі  – мектептен, бір шұмақ 
өлеңнен басталғанымен ерекшеленеді.

ТӘЛІМ

Ал жетінші  сынып оқып 
жүргенінде Совет Оразаев 
«Қазақстан Пионері» газетіне көктем 
туралы шығарма жаздырып, ол 
бағаланып, жазушылық қызметіне 
септігі тиіпті. Көп жыл газет редак-
циясында  еңбегі сіңген жазушының 
қоғамның түйткілді мәселелеріне 
қатысты жазған мақалалары да 
жетерлік. 

Әли ағаның  шығармашылығын 
бөліп-жарып тұратын дүние оның 
балаларға арнаған туындылары.  
ХХ ғасырдың ортасынан бастап-ақ 
балаларға арналған өлең-жырлары 
«Балдырған» журналында жарияла-
нып жүрді. Ал кейін  «777 жұмбақ» 
кітабы жарық көрді. Бұл кітап  ба-
лаларды еңбекке баулу, табиғатты 

сүю, адамгершілікке  тәрбиелеу 
сынды дүниелерге үндейді. Сондай-
ақ жасөспірімдердің зейінін, ойлау 
қабілетін, дүниетанымының дамуы-
на айтарлықтай назар аударған. 
Ұрпақтың тәрбиелеуге, арман-
дарының орындалуына мақсат қоя 
білуіне, жасқанбай пікірін ортаға 
салуға, білімді, адамгершілік каси-
еттерінің мығым, табанды болуы-
на бағыт-бағдар берері мол.  Жас 
қаламгерлерді тәрбиелеуде, та-
лаптарын шыңдауға  да ағаның 
кітаптары  елеулі  септігін тігізгені 
белгілі. 

Қазақстанның Халық жазушысы, 
ҚР Мемлекеттік сыйлығының лау-
реаты Мұзафар Әлімбаев: «Балалар 
әдебиетінде ең қиын жанр әрине 

бұл жұмбақ... Балалар ақыны ата-
на тұра, бірде-бір жұмбақ шығара 
алмай өткен ағалар да болған...
Шынайы балалар ақыны шынайы 

жұмбақ шығарғанда ғана шеберлік 
шыңына қадам ұрдым деп түсінуі 
ләзім» - деген екен. Ал Әли аға бол-
са, жұмбақтың санын 1111 жеткізгені, 

қазіргі таңда басылымда жатқаны да 
белгілі болды.  

Балалар әдебиетінің тағы 
бір жанры ол жаңылтпаш. Әли 
Әпекұлының қаламынан осы жанрға  
арналған  «Әліппе жаңылтпаштар» 
атты кітабы да жарық көріп, 
балалардың тілін жаттықтыру үшін 
таптырмас әдіс  болғанына көзіміз 
жетіп отыр. Ағамыздың  жетісу 
жеріне, сәбилерге, бауырларына, 
құда-жекжаттарына арналған 60-қа 
жуық тамаша өлеңіне белгілі компо-
зиторлар ән  де жазған.  

Әли Әпекұлы зейнетке шықса 
да әлі еліне қызмет етуден тын-
бай келеді.  Музейге өзінің жазған 
еңбектерін, жеке құжаттарын, 
кітаптарын тарту етіп, жылы лебізін 
білдірді. Қаламгер  қаламынан  әлі 
де талай оқырманның жүрегінен 
орын табатын  шығармалар  жарық 
көреді деген үміттеміз.

Райхан ЕСЕНБАЕВА, 
М.Тынышпаев атындағы 

тарихи-өлкетану 
музейінің аға қызметкері.

А¬ынмен  

¤ткен кездесу

«ЕЛ ЕРТЕңІ - ЖАСТАР». ОСЫНдАй ТАҚЫРЫпТЫ 
АРҚАу ЕТкЕН АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫң ЖАСТАР САяСА-
ТЫ МӘСЕЛЕЛЕРІ БАСҚАРМАСЫ, ОБЛЫСТЫҚ ЖАСТАР 
РЕСуРСТЫҚ ОРТАЛЫғЫНЫң  ұйЫМдАСТЫРуЫМЕН 
«JAS TALKS» ЖОБАСЫ АяСЫНдА «дАРЫН» 
МЕМЛЕкЕТТІк ЖАСТАР СЫйЛЫғЫНЫң ЛАуРЕАТЫ, 
ҚАзАҚСТАННЫң ЕңБЕк СІңІРгЕН ҚАйРАТкЕРІ, «АСЫЛ 
АРНА» ТЕЛЕАРНАСЫНЫң БАС диРЕкТОРЫ, АҚЫН  
МұхАМЕдЖАН ТАзАБЕкпЕН  кЕздЕСу өТТІ.

Кездесуге қаладағы ЖОО 
білімгерлері мен ақын шығар-
машылығын жетік білетін 
жастар жиналды. Жас бу-
ынмен ашық пікір алмасу, 
оларды адамгершілік, ұлттық 
құндылықтарға баулу, рухани 
тәлім-тәрбие беру мақсатында 
іске қосылған «JAS TALKS» 
жобасына ақын арнайы 
шақырылған. 15 жасынан  
айтысқа шығып, ел мен жұрттың 
ыстық ықыласына бөленген 
Тазабеков алғашқы әңгімесін 
Жансүгіровтің 100 жылдығына 
келіп алғаш айтысқан әсерлі 
сәтімен бөлісуден бастады. 
Айтыстың үлкен сахнасына жол 
ашқан Жетісу жұртшылығына 
ризашылығын білдіріп, тақыр-
ыптың тұздығы болған жас 
өреннің тәрбиесіне тоқталды. 
Жастар арасындағы әлеуметтік 
мәселелер, қоғамдағы түйткілді 
түйіндердің бәрі екі сағаттық 
кездесуде шет қалмады. Соңғы 
кезде дау болған әлеуметтік 
желідегі видео-сұхбаттары жай-
лы да ақын ақтарыла баяндады. 
Айтуынша, кездесудегі айтқан 
сөздерінің бәрі өзінікі, тек  мон-
таждалып, адамдарды теріс 
түсінікке жетелейтіндей етіп 
көрсеткен қыңыр-қылыққа на-
разы. Алаңға шығып ереуілдету 
заң-законы мықты Еуропаға тән, 
қаны қызу қазаққа жат дүние. 
Қырғыз ревальвациясын көзімен 
көрген адам ретінде әлеуметтік 
мәселелердің майданда шешіл-
генін қалайтынын айтты. Шараға 
қатысушылардың арасынан бұл 

пікірмен келіспейтіндер де табы-
лып жатты. Мұндай көзқарасқа 
Мұхамеджан Оразбайұлы пікір 
алуандығы азаматтық қоғам-
ның көрінісі екендігін, оны 
құрметтейтіндігін білдірді. 

Кездесу соңында жас отба-
сы ырымдап ақынға баласының 
тұсауын кестірсе, Жетісулық 
жастар иығына шапан жауып ел 
үшін жасап жатқан жұмыстарына 
сәттілік тіледі. Шараны 
ұйымдастырып отырған Алма-
ты облысының жастар саясаты 
мәселелері басқармасының бас-
шысы       Жомарт Мандатұлы 
«JAS TALKS» жобасы аясын-
да елімізге белгілі, өнегелі 
тұлғалармен кездесу әлі де 
жалғасын табатындығын жеткіз-
ді.

Айта кетейік, жастармен 
ашық пікір алмасу алаңына 
айналған  бұл жобаның мақсаты 
өскелең ұрпақты ұлттық және 
адамгершілік құндылыққа тар-
ту, жас буынға рухани тәлім-
тәрбие беру, облыс жастарының 
белсенділігін арттыру, жастар-
дың азаматтық және тұлғалық 
дамуына жағдай жасауды 
көздейді. Ал жыл басынан ба-
стау алған «JAS TALKS» жоба-
сы аясында Алматы облысының 
жастары осы уақытқа дейін 
С.Нұрғисаев, Ж.Жанахметұлы, 
Ә.Әрін, А.Идигов сынды тұл-
ғалармен кездесіп, түрлі 
тақырыпта ой өрбітті.  

А. НАзЫМұЛЫ.

ОйТАМШЫ

Жастар тЄрбиесі алаЊдатады

   Бұл мақаланы жазуыма   автобустағы төрт баланың   әңгімесі түрткі болды.

- Сен биыл мектептен кеттің бе?                                                                                  
-Иә, колледжге оқуға түстім.  
Ішіндегі  бір пысықтауы: 
- Ақша бердің бе?- деп қояды.
- Иә – деп қысқа қайырды 

екіншісі. 
Осылайша олардың өзара 

әңгімесі жалғаса берді. Ал мен бір 
сәт терең ой құшағына еніп кетіппін. 
Көкейімде сан түрлі сауал. Соның 
бірі мектеп жасындағы балалардың 
жемқорлық арқылы барлығын шешу-
ге болатынын еркін айтып отырғаны.   
Өзгенің әңгімесін  тыңдау этикаға 
жатпасын білсем де, кейінгі тұстарда 
жастар аузынан осындай әңгімелерді 
жиі естіп қалып жүрмін. Олардың 
ойынша,  қазіргі таңда ақылы оқуға 
түсетін болсаң, сенің білімің мен 
талабың маңызды емес. Ақшасын 
төлесең, сабаққа келмей-ақ қойсаң 
болады. Себебі, сен үшін жауап 
беретін бір адам бар. Ол – сол оқу 
орнының қызметкері. Неге? – де-
ген сұрақ туады. Өйткені, сол оқу 
орнының қызметкері 5-6 талапкер 
тауып әкеліп,  құжат тапсыру керек. 
Талапкерлердің санының көп болуы 
ұстаздар үшін пайдалы. Сағат саны 
мен жалақысына әсер етеді. Былай  
тартсаң өгіз өледі, былай тартсаң 
арба сынадының кебі ғой, бұл...

Әлгілердің әңгімесі енді қыза 
бастағандай көрінді. Бір уақытта  
құжатын тапсырған  тағы бірі бөсе  
жөнелді. 

тыр. Асығыс өмір ағымына ілесіп 
те, ілесе де алмай  келеміз. Кейінгі 
кездегі жаңартылған бағдарламалар 
мұғалімдерді де, ата-аналарды да, 
оқушыны да есеңгіретіп жіберді. 
Білім саласының бас ұстазы ауысқан 
сайын, жаңа реформаларды күтіп 
отырамыз. Жетілмей жатқан жүйелер 
қала береді. Тиімділігін тексеріп 
жатқан ешкім жоқ. Бұйрық түскен соң 
қиналса да  ұстаздар   лажсыз көніп, 
жұмыстан айырылып қалмайын деп  
жүре береді.  Байқасаңыздар, уақыт 
зырғып өтіп жатыр. Бәрі асығыс. 
Қазіргі таңда тағы бір жаңашылдық 
пайда болды.  Үш жылдың оқу бағ-
дарламасын  екі жылда оқыту жобасы 
қолға алына бастады. Қайда асығып 
жатқандарын түсінсем бұйырмасын.  
«Асыққанның аяғы етегіне орала-
ды» - дегендей, шалынып құламасақ 
болғаны.

Барлық  жастардың мұраты  – 
білім алу, өнерлі болу. Одан да 
маңыздысы – жастар тәрбиесі. 
Ұлы  Абай  атамыз айтқандай: 
«Адамның жақсы болуы тегінде 
емес, тәрбиесінде, ақылында, 
өнер - білімінде. Адамға үш алуан 
адамның мінезі жұғады: ата- анадан, 
ұстазынан, құрбысынан. Әсіресе, 
олардың қайсысын жақсы көрсе, 
содан көп жұғады». Олай болса, 
жастарымыздың жанында жақсы 
адамдар жүрсе екен деп тілейік. 

Марат  ЖұМАБЕкОВ

ОҚуШЫ ОйЫ 

Аспантаудыњ 

жаќ±т алќасы
 Күздің тамаша күндерінде  біздің сыныптың және 
өзге оқушыларға Жетісудың ең бір танымал көлдері – 
Қайыңды мен Көлсайға барып қайтуға мүмкіндік берілді. 
Сапар түрлі қызықтарға, бақытты сәттерге және  
табиғаттың көз тоймас сұлулығына толы болды. 

Осы сапарымда   тұңғыш рет әсем   табиғаттың  маржаны-
мен таныстым. Бірнеше  жүздеген  метр таудан ылдилап түсіп, көлге жеткенде көз алдымдағы көріністен басым 
айналуға шақ қалды. Қарағайлы орманмен қоршаған, суы ашық жасыл мен қою көктің арасындағы түрлі түстерге 
боялған Қайыңды тамсандырарлық болып көрінді. Ал, тура  судың ішінен шығып тұрған  Тянь-Шань шыршаларының 
діңгектері өзге бір әлемге түскендей ерекше сезім сыйлады.   

Келесі барған  жеріміз – Көлсай көлдерінің бірі болды. Суы салқын, шырша, қарағай және өзге де тау 
ағаштарымен қоршалған көл көңілге серпін сыйлап, таза саф ауасымен демалдырды.  Осындай сапарлардан кейін 
туған жерің – жер жәннаты Жетісудың – әсемдігін, ұлылығы мен кереметін ұғынасың.

Осы бір демалыс күндерімді өзіме жақын адамдармен  өткізгеніме дән ризамын. Көлсай мен Қайыңдыны өз 
көзіммен көріп, қаланың күйбең тіршілігінен алшақта болғаныма да қуаныштымын. 

Айгерім ТӘңІРБЕРгЕНОВА, 
Талдықорған қаласындағы физика-математика бағытындағы 

Назарбаев зияткерлік мектебінің  12 «а» сынып оқушысы. 

- Оқып жазады ғой дейсің бе? 
Менімен бірге  туыс ағамның қызы да 
түсті. Дәптерімді  соған беріп қоямын, 
сол жазады.  

Автобустан түссем де  ой құша-
ғынан арыла алмадым.  Шыны ке-
рек, кейінгі кезде жастардың аузынан 
шыққан  балағат сөздерді естігенде 
қатты қынжылып қалатын кездер 
көп. Мұнымен қоса, кей жастар  
көшеде   қақырынып-түкірініп жүреті-
нін  қайтерсің. Тіпті, амандасуды да 
білмейді кейбірі...  Кешкілік  аула-
да  жігітке жабысып  алған қыздарды 
көресің. Бүгінгілердің  отбасы, жақыны, 
қызығушылығы, ақыл сұрайтын немесе 
сырын айтатын жеңгесі – әлеуметтік 
желі болды. Бұған  тәуелділікті тоқтату, 
тиым салу мүмкін емес. Тиым салудың 
соңы  өз-өзіне қол жұмсауға  да  әкеп 
соғуда.  Өздеріңіз білесіздер, қазіргі 
жасөспірімдердің  өзін-өзі өлтіру 
фактілері өте көп. Қазақстан  дүниежүзі 
бойынша суицидтен үшінші  орын-
да тұр...   Ал, ұялы телефон үйдегі 
баланың  ойыншығына айналды. Әл-
еуметтік желіге бүкіл қоғам тәуелді. 
Ғылыми технологияның даму кезеңі 
болғандықтан   лажсыз көнуге тура 
келеді.

 ... Біздің халықтың көкейінде 
қатып қалған қағида бар. Ұлым, қызым 
оқып диплом алу керек деген. Орта 
емес, жоғарғы білімді болуы маңызды. 
Жолын тапқандар «Магистр», «Кан-
дидат», «Профессор» да болып жа-

Бетті дайындаған С. Әйтенова.
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Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Кон-
структивный общественный диалог – основа стабильности и процве-

тания Казахстана» коснулось всех ключевых сфер нашей жизни. В нем без 
преувеличения, могут найти ответы на свои вопросы практически все слои на-

селения. Словом, главной особенностью стратегического документа Президента 
является его многовекторность, четкость и ясность дальнейшего пути нашего раз-

вития.
 Нынешнее Послание – это программа конкретных практических дел, которая касается 

всех казахстанцев, в том числе нас, судей. Государством проводятся реформы, направлен-
ные на защиту частной собственности, верховенство права и обеспечение равенства всех 

перед законом. Так, Президент в своем Послании  подчернул: «Ключевым фактором усиления 
защиты прав граждан и их безопасности являются глубокие реформы судебной и правоохрани-
тельной систем. Необходимо осуществить ряд серьезных мер по улучшению качества судебных 
решений.Право судьи на вынесение решения, исходя из закона и внутренних убеждений, остается 
незыблемым. Однако следует провести тщательный анализ судебных решений, обеспечить еди-
нообразие судебной практики. В публично-правовых спорах при обжаловании решений и действий 
органов власти граждане зачастую находятся в неравных условиях. Их возможности несоизмеримы 
с ресурсами госаппарата. Поэтому необходимо внедрение административной юстиции, как особого 
механизма разрешения споров, нивелирующего эту разницу. Впредь при разрешении споров суд бу-
дет вправе инициировать сбор дополнительных доказательств, ответственность за сбор которых, 
ляжет на государственный орган, а не на гражданина или бизнес. Все противоречия и неясности 
законодательства должны трактоваться в пользу граждан».

 Основным лейтмотивом нынешнего Послания является необходимость организации 
постоянного диалога между гражданским обществом и органами государственной власти, 
который будет способствовать модернизации общественно-политической жизни страны и 
выведет ее на качественно новые горизонты развития. Глава государства отметил необ-
ходимость воплощения в жизнь концепции «Слышащего государства», которое  опера-

тивно и эффективно реагирует на все конструктивные  запросы граждан. Это очень 
своевременно внесенная инициатива, так  как настало время соотносить все ак-

туальные общегосударственные задачи с реальными интересами и потреб-
ностями общества.

 Мы твердо уверены в том, что новые инициативы Президента 
найдут отклик в сердцах и умах граждан страны, и Казахстан в 

скором времени войдет в число самых развитых государств 
мира.

Абзал ШАКУАЛ,
судья Алакольского районного 

суда.

ПРОГРАММА КОНКРЕТНЫХ 

ПРАКТИЧЕСКИХ  ДЕЛ

ПРОВОДИТСЯ  БОЛЬШАЯ РАБОТА

Республика Казахстан присоединился к важ-
нейшим Конвенциям и Декларациям ООН и других 
международных организаций по правам женщин, что 
способствовало улучшению ситуации в сфере реа-
лизации политических прав женщин, преодолению 
скрытой и открытой гендерной дискриминации. Осо-
бенно важным с точки зрения реализации политиче-
ских прав казахстанских женщин является присоеди-
нение страны к Конвенциям ООН «О ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин», «О по-
литических правах женщин», «О гражданстве замуж-
ней женщины». Также Казахстан подписал ряд актов 
Международной организации труда, касающихся прав 
женщин и детей.

Концептуальной базой гендерной политики в Ка-
захстане является Концепция государственной по-
литики улучшения положения женщин. Концепция 
определяет основные принципы, приоритеты и за-
дачи гендерной политики в Казахстане. К задачам 
гендерной политики в Казахстане относятся: дости-
жение сбалансированного участия женщин и мужчин 
во властных структурах; обеспечение равных возмож-

Особенность Послания Касым-

Жомарта  Токаева состоит в том, что оно 

нацелено на реализацию его предвы-

борной платформы и обеспечение пре-

емственности  политики, по сей день про-

водившейся под руководством Елбасы 

Н.А.Назарбаева. Это значит, что работа  

по реализации Пяти институциональных 

реформ и Плана нации, разработанных 

Елбасы, будет последовательно продол-

жена, что чрезвычайно важно в деле обе-

спечения дальнейшего стабильного раз-

вития Казахстана.
В стратегии главы государства обо-

значено его личное видение относи-

тельно дальнейшего развития страны. 

В послании были высказаны поручения 

парламенту и правительству об ужесто-

чении уголовного наказания за педо-

филию, сексуальное насилие и другие 

тяжкие преступления против личности. В 

своем Послании Президент страны под-

черкнул о необходимости повышения до-

верия к судебной системе и исключении 

любого неправомерного влияния на дея-

тельность судей. В Послании Президен-

та больше всего импонируют его четкая 

структурированность и конкретность, со-

четающиеся с масштабностью и комплек-

сностью охвата проблемных зон и стра-

тегических направлений дальнейшего 

поступательного движения страны.

Основным лейтмотивом нынешнего 

Послания является необходимость ор-

ганизации постоянного диалога между 

гражданским обществом и органами госу-

дарственной власти, который будет спо-

собствовать модернизации общественно-

политической жизни страны и выведет ее 

на качественно новые горизонты разви-

тия. Глава государства отметил необхо-

димость воплощения в жизнь концепции 

«Слышащего государства», которое  опе-

ративно и эффективно реагирует на все 

конструктивные  запросы граждан.

Послание Президента играет важную 

роль в будущем развитии Казахстана, 

поэтому страна, руководствуясь данным 

Посланием, непременно добьется боль-

ших успехов. Нет никаких сомнений в 

том, что обозначенные Главой государ-

ства стратегические направления госу-

дарственной политики, по всему спектру 

ключевых вопросов станут новым этапом 

в достижении цели построения свободно-

го и процветающего Казахстана.

Алгатай ЖАНДАРБЕКОВ,

заведующий канцелярией 

Талдыкорганского СМАС.

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ДАЛЬНЕЙШЕЙ  СТАБИЛЬНОСТИ

ДАЕТ ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

УпРОСТиТь пРОцЕСС ОТпРАВЛЕНия пРАВОСУДия, изБАВиТь ЕгО ОТ ЛиШНих 
БюРОКРАТичЕСКих пРОцЕДУР – ТЕпЕРь СТАЛО ВОзМОЖНыМ и НЕСЛОЖНыМ пРи 
АКТиВНОМ ВНЕДРЕНии НОВых иНфОРМАциОННых ТЕхНОЛОгий, пРОчНО ВОШЕД-
Ших В пОВСЕДНЕВНУю ЖизНь гРАЖДАН и РАБОТУ ОРгАНОВ гОСУДАРСТВЕННОй 
ВЛАСТи, чТО пОзВОЛяЕТ изБЕЖАТь МНОгих НЕУДОБСТВ и пОЛУчиТь МАКСиМАЛь-
НО эффЕКТиВНый РЕзУЛьТАТ пРи МиНиМАЛьНых зАТРАТАх ВРЕМЕННых и фиНАН-
СОВых РЕСУРСОВ.

Гражданин, его представитель или адвокат 
в любое удобное ему время, не выходя из дома, 
офиса через сеть интернет может просмотреть 
судебный документ, а также статус по делу и рас-
печатать судебный акт.

Внедрение и применение современных тех-
нологий в судебной системе упрощает судопро-
изводство, снимает бюрократические барьеры, 
минимизирует контакт сотрудников судебной си-
стемы с гражданами, что способствует снижению 
подверженности к коррупции, экономит время и 
средства граждан, позволит достичь максималь-
ной прозрачности и доступности судебной систе-
мы для населения страны.

Сегодня с помощью ЭЦП граждане направ-
ляют обращения в виртуальные приемные госу-
дарственных органов, получают справки, меняют 
прописку, подают заявки на получение различного 
рода услуг и разрешений.  

Электронные сервисы «Судебный кабинет» 
и «Ознакомление с судебными документами» 
доступны через официальный сайт Верховного 
суда http://www.sud.kz. Получить данные услуги 
может любой гражданин республики, имеющий 
электронную цифровую подпись. 

Физические лица и их представители, пред-
ставители юридических лиц вправе представ-

лять в суд электронные документы, посредством 
заполнения электронных форм, размещенных 
в электронном информационном сервисе «Су-
дебный кабинет». Для этого указанным лицам 
необходимо зарегистрироваться в электронном 
информационном сервисе «Судебный кабинет».

Судебный кабинет», является пользователем 
сервиса подачи электронных документов.

Авторизация в «Судебный кабинет» осущест-
вляется с помощью ИИН или БИН и пароля. При 
подаче заявления (обращения) представителем 
юридического лица авторизация осуществляется 
посредством БИН. 

Пользователь сервиса подачи электронных 
документов после прохождения процедуры авто-
ризации «Судебный кабинет» может обратиться 
в суд с:

1) исковым заявлением;
2) заявлением о предоставлении протокола 

судебного заседания;
3) замечанием на протокол судебного засе-

дания;
4) обращением.

Ернур КУРМАНгАЛиЕВ,
главный специалист-секретарь 

судебного заседания СМэС.

ностей для экономической независимости, развития своего 
бизнеса и продвижения по службе; создание условий для 
равного осуществления прав и обязанностей в семье; сво-
бода от насилия по признаку пола. Концепция гендерной по-
литики в Республике Казахстан рассчитана на современный 
период, а также на долгосрочную перспективу (до 2030 г. ).

Еще одним концептуальным документом, определяю-
щим основные направления гендерной политики, является 
Стратегия гендерного равенства в Республике Казахстан, 
которая нацелена на более эффективное решение наибо-
лее актуальных проблем гендерной политики. В частности, 
концепцией предусматривается создание сети подготовки 
женщин-политиков, выделение бюджетных средств на реа-
лизацию социально значимых проектов по вопросам семьи 
и женщин и т. д.

Для расширения возможностей женщин по трудоустрой-
ству и обеспечению занятости Стратегия предусматривает 
широкое развитие государственных и частных детских до-
школьных учреждений. Специальный раздел Стратегии по-
священ гендерному образованию и гендерному просвеще-
нию населения, в том числе государственных служащих, 
депутатов Парламента и маслихатов, руководителей всех 

уровней, работников СМИ. На сегодняшний день в Казахстане сложилась це-
лая система институциональных механизмов, предназначенных для защиты 
прав женщин и повышения их статуса. Эти механизмы постоянно развивают-
ся и совершенствуются, а их деятельность во всех сферах жизни становится 
все более действенной и эффективной.

Молдир   МУхАМЕДЖАНОВА,
 ведущий специалист  СМэС. 

ПО ВЫЗОВУ СУДА
Так как в Республике Казахстан не все 

люди знают свои законные права, более по-
ловины населения юридически беззащитны 
и не представляют, что такое исковое заяв-
ление и какие последствия могут наступить 
в случае удовлетворения требований истца. 
Возникает масса вопросов, в том числе, воз-
можно ли защищать себя самостоятельно 
или обратиться за помощью к третьим ли-
цам в лице адвокатов? 

Порой физическому лицу достаточно 
знать элементарные действия.

Так, если по почте, либо мобильной 
связи поступает извещение о явке в суд, не-
обходимо выяснить причину вызова вместо 
того, чтобы остаться дома и игнорировать 
приглашение в суд.  Извещение носит до-
вольно подробную информацию о том, в 
качестве кого лицо вызывается в суд, с ука-
занием фамилии судьи, секретаря, номера 
телефона и кабинета.

Гражданским процессуальным законо-
дательством закреплено право в ознаком-
лении с материалами дела. При наличии 
на руках искового заявления можно узнать 
основания предъявления исковых требова-
ний, имя истца и дату судебного слушания. 
Понимая суть иска, можно делать выводы 
и оценивать степень риска ответчика. На 
первоначальном этапе производства уже 
возможно определить, нужен ли защитник. 
Заметим, что исковое заявление является 
основным документом, на основании кото-

рого принимается судом дело к производ-
ству. Если исковое заявление пришло по по-
чте и ответчик может узнать из него нужную 
информацию – это положительный момент, 
но часты ситуации, когда ответчику прихо-
дит только повестка в суд и знакомиться с 
материалами дела нужно самостоятельно.

Процессуальный срок - это отрезок вре-
мени, который предусмотрен законом или 
назначен судьей, в течение которого должно 
или может быть совершено процессуальное 
действие. Процессуальные сроки в граж-
данском процессе очень важны, так как их 
несоблюдение сделает невозможным су-
дебное разбирательство.

   Судья в течение пяти дней со дня по-
ступления искового заявления в суд обязан 
рассмотреть вопрос о его принятии к произ-
водству суда.

Надлежащее извещение ответчика, не 
явившегося в суд, является основанием для 
рассмотрения гражданского дела в заочном 
порядке с учетом доказательств, представ-
ленных истцом.

 Поэтому, учитывая, что для рассмотре-
ния определенных категорий гражданских 
дел для суда установлены сроки, в целях 
реализации защиты своих прав, гражданам 
необходимо своевременно реагировать на 
вызов суда в целях правильного разреше-
ния дела.

Ерлан МАМЕЛьяНОВ,
старший судебный пристав СМэС.
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ЌазаЌстан чемпионаты басталды

Әлем чемпионаты

Бетті дайындаған Г. еРДаУлетоВа.

БАЛУАНДАР  ТОКИОДА  БЕЛДЕСЕДІ
он күн Бойы Ұлы Даланы ДүБіРГе БөлеГен Әлем чемпионаты 

өз мӘРесіне жетті. төРткүл Дүниенің Басын қосқан БӘсекеДе 
қазақ БалУанДаРы алтын алмаДы Демесеңіз, жалпы жақсы 
өнеР көРсетті. екі БалУанымыз ақтық сынға шығып, күміске 
қол жеткізДі. қалған шамасы жеткен саңлақтаР қолаға тала-
сты. ең Бастысы, төРт жылДықтың Басты ДоДасы олимпиа-
Да ойынДаРына жолДаманы еншімізГе Бастық.

қҰРмет

ДаЊЌ  ж¦лДызы  ашылДы
қаРағанДыДағы 

тРиатлон-паРкте нью-
йоРкте сеРГей ДеРе-
Вянченконы жеңГен 

ГеннаДий ГолоВкиннің 
қҰРметіне Даңқ 

жҰлДызы пайДа БолДы.

Финал
мәскеуде каратэден Karate 1 премьер-лига жарысы аяқталды. 

қазақстандық каратешілер бір күміс және үш қола жүлде жеңіп алды.

Финалдық кезеңде 
қазақстандық Ермек Айназа-
ров бес дүркін әлем чемпионы, 
әлем рейтингінде үшінші орын-
да тұрған әзірбайжандық Рафа-
эль Агаевпен кездесті. Өкінішке 
қарай, отандасымыз Ермек 
қарсыласына 1:0 есебімен есе 
жіберіп, жарыстың күміс жүлдесіне ие болды.  60 келіге дейінгі салмақта қола жүлде 
үшін қос қазақстандық спортшы бірге шықты. Дархан Асаділов пен Дәулет Шымыр-
беков арасындағы кездесу Дәулеттің еншісіне шешілді. Сондай-ақ, 67 келіге дейінгі 
салмақта Дидар Әмірали грузиялық қарсыласын 8:0 есебімен жеңіп, қолаға қол 
жеткізді. Әйелдер құрамасынан 68 келiден жоғары салмақта сынға түскен Софья 
Берульцева түркиялық Хокалгу Мелтемді 7:4 есебімен жеңіп, ел қоржынына үшінші 
қола жүлдені салды. 

Сонымен әлем чемпионатының боз 
кілеміне шыққан әйелдер күресі мен еркін 
күрес шеберлері жақсы өнер көрсетті. 
Қыздар арасында жүлдеге тек В.Исламова 
ғана қол жеткізді. Жартылай финалда 
ұтылған В.Исламова қола жүлде үшін тала-
ста бағы жанып, әлем чемпионатының қола 
жүлдегері атанды. Сонымен қоса, Олимпиа-
да жолдамасын қанжығаға байлады. Ал Рио 
Олимпиадасының қола жүлдегері  Эльмира 
Сыздықова жолдаманы еншілегенімен қола 
медальді уысына түсіре алмады. Ал қалған 
қыздарымызға жарыс жолын ерте аяқтауға 
тура келді.

Еркін күрестің майталмандары тама-
ша өнер көрсетті. 57 келіде бақ сынаған 
Нұрислам Санаев жартылай финалға өту 
арқылы Токиоға бару құқығына ие болды. 
Өкінішке қарай, Нұрислам жартылай сында 
түрік балуанына жол берді. Ол қола жүлдені 
жеңіп алды. Ал 65 келіде бақ сынаған 
Дәулет Ниязбеков ақтық финалға шықты. 
Дәулет те жолдаманы еншілеп, алтынға 
таласта ұтылып қалды. Финалда тамаша 
өнер көрсетті дей алмаймыз. Қарсыласы 
ресейлік Гаджимурад Рашидов болды. 
Ресейлік балуанға тек алтын керек. Ол 
бұған дейін екі әлем чемпионатының фина-
лында ұтылған. Бұл жолы есе жібермеуге 
тырысады. Тіпті, бірінші кездесуінде 
әзірбайжандық балуан үш дүркін әлем чем-
пионы Алиевті ығыстырып тастады. Ал фи-
налда Дәулет айтарлықтай қарсылас атана 
алмады. Әрине, Дәулетке өкпе жоқ. Жасы 
да келіп қалды, араға сегіз жыл салып әлем 
чемпионатының ақтық сынына шығу оңай 

емес. Ол 2011 жылы Түркияда қола алған 
болатын.

70 келіде бақ сынаған Нұрғожа 
Қайпановқа да разымыз. Жастар арасынан 
ересектерге жаңа өткен жас қыран финалда 
белдесті. Оның да қарсыласы ресейлік ба-
луан. Давид Баев жастар арасында күміс, 
әлем кубогының жеңімпазы. Енді ересектер 
арасында әлем чемпионы деген атақ ғана 
жетіспей тұр. Сол үшін бар күшін салды. 
Біздің де бала қалыспады. Боз кілемде ше-
лектеп тер төккенімен қарсыласын атынан 
аударып тастай алмады. Осылайша күмісті 
қанағат тұттық.

74 келідегі Данияр Қайсановқа обал 
болды. Ширек финалда атақты италиялық 
Шамидзоға жол берген Данияр жұбаныш 
белдесуін тамаша өткізіп, қолаға таласқанда 
жеңіс біздің балуандікі еді. Ортадағы төреші 
Даниярдың ұпайын есепке алмай, жеңісті 
өзінің бұрынғы отандасына алып берді. 
Голландияның чешені, өзінің жерлесіне 
бүйрегі бұрып кетті. Жанкүйерлердің де 
ызасын туғызған, өкінішке қарай, төрешілер 
алқасы орыс балуанының пайдасына шешіп 
берді. Осылайша қолда тұрған қоладан айы-
рылып қалдық.

79 келіде Ғалымжан Өсербаев күрескен. 
Екінші белдесуінде әзірбайжандық Жабы-
райыл Хасановқа есе жіберді. Қарсыласының 
финалға өтуінің арқасында Ғалымжан 
жұбаныш белдесуіне шықты. Жұбаныштан 
өткенімен қоланы қоржынға түсіре алма-
ды. Сол секілді 86 келіде күрескен Әділет 
Даулымбаев та жұбаныш белдесуге өтті. 
Ол алғашқы қарсыласын ұтқанымен, соңғы 

шешуші кезеңде ұтылып қалды. Қола да, 
жолдама да жоқ.

Чемпионаттағы ең жас балуанның бірі 
жетісулық Нұрғали Нұрғайыпұлы қолаға 
күрескенімен, жүлдеге іліне алмады. 97 
келіде күрескен Әлішер Ерғалиға да ерек-
ше рахмет айтуға болады. Жартылай 
финалға өтіп, атағынан ат үркетін Абдул-
рашид Садулаевпен белдесті. Әлемнің үш 
дүркін чемпионы, Олимпиада жеңімпазына 
мықты қарсылас болды. Әрине, шеберлік 
пен күш жетіспеді. Есесіне қола жүлдеге 
таласты. Бұл салмақтың ақтық айқасын 
күллі әлем күтті. АҚШ-тың Снайдері мен 
Ресейдің Садулаевінің арасында триало-
гия болады деген. Әзірге екеуі тең түсіп тұр. 
Осы жолы кімнің мықты екенін анықтайтын 
кез еді. Бірақ америкалық балуан жарты-
лай сында әзірбайжандық балуанға ұпай 
санымен ұтылып қалды. Осылайша Нұр-
Сұлтанда триалогия өтпейтін болды. 
АҚШ-тың мықтысы Снайдер Нұр-Сұлтан 
қаласынан қола жүлдені арқалап қайтты. 
Қолаға таласқан Әлішер Ерғали соңғы сәтте 

сыр берді. Алғашында жеңіп жатқанымен, 
қарсыласқа есе жіберіп қойды.

Ал ресейлік Абдулрашид Садулаев пен 
әзірбайжандық С.Шариповтың арасындағы 
белдесуде ресейлік балуанның жолы болды. 
Осылайша төрт дүркін әлем чемпионы деген 
атаққа қол жеткізді.

Нұр-Сұлтанда өткен әлем чемпионатында 
қазақстандық балуандар Грек-рим күресінен 2 
жолдама, қыздар күресінен 2 жолдама, еркін 
күрестен 4 жолдамаға қол жеткізді.

Грек-рим күресінен:
55 кг. Қорлан Жақанша – күміс,
60 кг. Мейрамбек Айнағұлов  – қола,
63 кг. Алмат Кебіспаев – қола.

Әйелдер күресі:
50 кг. Валентина Исламова – қола.
Еркін күрес:
57 кг. Нұрислам Санаев – қола,
65 кг. Дәулет Ниязбеков – күміс,
70 кг. Нұрқожа Қайпанов – күміс.

                                 Ришад ТҰРҒАНБАЕВ

Даңқ жұлдызын жеңіл атле-
тика шебері Дмитрий Карпов 
пен құрылыс компаниясының 
басқарма басшысы Айдос 
Мұқатаев ашты. «Осы жексенбіде отандасымыз және жерлесіміз GGG теледидар 
алдына күллі қазақстандықтарды тағы жинап, жүрегімізді тебірентті. Қазақстан 
халқы тағы да жеңіс тойын тойлады. Гена  IBF және IBO тұжырымдарының 
белбеулерін қайтарып алды. Дәл бүгін триатлон-паркте біздің құрылыс 
компаниямыздың басқарма басшысы Айдос Мұқатаев пен Олимпиада жүлдегері 
Дмитрий Карпов Геннадий Головкин атындағы алғашқы Даңқ жұлдызын ашты», 
– деп жазды құрылыс компаниясы.

Каратешілер 
жеңісі

10 қазан БаскетБолДан XXVIII қазақстан чемпионаты БасталДы.  жаңа маУсым Да ӘДеттеГіДей 
еРлеР аРасынДа Ұлттық жӘне жоғаРғы лиГа Болып БөлінеДі.

Ерлер командалары арасындағы ұлттық лигада «Ақтөбе», «Астана», «Атырау Барыстары», қостанайлық «Тобыл», 
көкшетаулық «Синегорье», ақтаулық «Каспий» қатысады. Ал жоғарғы лигада «Атырау Барыстары 2», «Алматылық Легион 
2», «Қазығұрт», «Барс», «Ертіс» және «СДЮСШ» командалары бақ сынайды.
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Деректер интернет желісінен алынды. 

БІЛЕ ЖҮРІҢІЗ  

Ќалтада Yнемі аЌша 

жYрсін десеЊіз...

1. Шамадан тыс ақ көңіл болмаңыз. 
Бүгінгі қоғамда сізді пайдаланып кететіндер 

де табылады. Орнымен қыдырып, орнымен 
шашылуға дағдыланыңыз. 

2. Жұмыс талғамаңыз. Егер сіздің әл-
ауқатыңыз, ерік-жігеріңіз жетіп тұрса, кез кел-
ген жұмысты жасай беріңіз. 

3. Бос уақытыңыз көп болуынан 
сақтаныңыз. Керісінше, қарбалас күй кешкен 
өте дұрыс. Жас кезіңізде күш-қайрат, ақыл-ой 
көп болады. Барынша сол нәрселерді тиімді 
пайдаланып үйреніңіз. 

4. Ай сайын жалақы алатын болсаңыз, 
ақшаңыздың белгілі бір мөлшерін банкомат 
карточкаңызда қалдырып кетіңіз. 

5. Қымбат мейрамхана, артық 
қыдырыс, қымбат бренд киімдерден 

аулақ болыңыз. Оның үстіне мұндай заттарға 
ақшаңыз жетпейтін болса, қарызданып, 
шығынданбаңыз. Әр нәрсенің уақыты бола-
ды. 

6.Ақшадан ақша өндіру қағидасына көңіл 
бөліңіз. 

7.Ақшаңыздың қайда жұмсалып жат-
қанынан өзіңізге есеп бере алатындай 
болыңыз. Ол үшін жазып-сызып қойғаныңыз 
да артық етпейді. 

8.Өзіңізге тиімді әрі үнемді жағын 
ойлаңыз. 

9.Жеңілдіктерді, арнайы тегін 
дүниелерді пайдаланып қалуға тыры-
сыңыз. 

10. Әр нәрсенің өз есебі барын 
ұмытпаңыз.

Күнделікті күйбең 
тірлікте ақша табу мен 

оны жарату мәселесі 
үлкен проблема туында-

тады. Үнемі қалтамызда 
ақша жүру үшін не 

істеуіміз керек? 1. Бұл суретті романтикаға жаны жақын 
адамдар таңдайды. Жиі армандауды жақсы 
көреді, көбінесе көңіл күйі көтеріңкі жүреді. 
Мұндай адамдар аздап аңқау келеді, 
айналасындағыларға сенім артуға үйренген. 
Бірақ бір жаманы адамдар оның бұл қасиетін 
жеке басының қамына пайдаланып кетеді. 

2. Бұл эмоциялық тұрақтылығымен 
ерекшеленетін реалистердің таңдауы. 
Мұндай адамға қаламағанын істету, алған 
бетінен қайтару мүмкін емес. Бұл тұлға да 
үнемі көтеріңкі көңіл күймен жүреді. Одан 
жақсы отағасы (отанасы), сенімді іскер 
серіктес шығады. 

3. Бұл ағаш болмысын болжап болмай-
тын, қызба адамдарға ұнайды. Оның көңіл 
күйі тұрақсыз, ойға келмейтін істерге бола 

Асқабақтың еті де, шемішкесі де дәрумендерге бай. Асқабақта сәбізге 
қарағанда каротиндер 4-5 есе артық: каротин ағзада А дәруменіне айнала-
ды. Бұл дәрумен көруге өте пайдалы екенін білеміз. 
Сондай-ақ, асқабақта С, Е, К дәрумендері 

мен В тобының барлық дәрумені бар. Асқабақ 
шемешкісінде микроэлементтер көп, ал мы-
рыш мөлшері бойынша ол алғашқы үштікке 
кіреді. Калориясы төмен болғандықтан 
асқабақ диеталық өнімге жатады: 100 г етінде 
22 ккал бар. Мұндай пайдалы көкөніс – күз 
мерзімінің маусымдық өнімі екенін жазған бо-
латынбыз. Ендеше, құрамы дәруменге толы 
әрі бағасы қолжетімді асқабақтан дайындауға 
болатын 3 тағам рецептісін ұсынамыз. 

Қаймақ тұздығында пісетін асқабақ 
 Қажетті азық-түліктер: 
- 500 г тазартылған асқабақ; 
- 180 г қаймақ; - 20 мл су; 
- 2 ас қасық өсімдік майы; 
- 3 сарымсақ; - аскөк; - 0,5 шай қасық па-

прика; 
- қара бұрыш пен тұз. 
Дайындалу жолы:
 1. Алдымен тұздық дайындаймыз. Ол 

үшін қаймаққа ұсақтап туралған аскөк пен 
сарымсақты салып араластырамыз. Одан 
соң оған қара бұрыш пен паприканы саламыз. 

2.Асқабақты шемешкесінен тазартып, 
қабығын аршимыз. Содан соң оны жеуге 
ыңғайлы болатын шағын бөліктерге бөлеміз. 
Асқабақты қатты ұсақтаудың қажеті жоқ, 
әйтпесе, ол езіліп кетеді. 

3. Табаға май құйып, асқабақты қатты 
отта бес минуттай қызарғанша қуырамыз. Со-
дан соң оған тұздықты қосып, 2-3 минуттай аз 
отта бұқтырамыз. Одан кейін су қосып, тұздап, 
қақпағын жауып, асқабақ дайын болғанша тағы 
да 5 минут бұқтырамыз. 

4. Хош иісті және дәмді асқабақ дайын! 
Оны гарнир ретінде ұсынасыз. 

Асқабақ десерті 
 Қажетті азық-түліктер: 
- 300 г асқабақ;
 - 1 ас қасық қант; 
- жарты лимон; 
- даршын. 
Дайындалу жолы: 
1.Тазартылған асқабақты орташа 

бөліктерге бөлеміз. 
2. Асқабақ бөліктерін керамикалық ыдысқа 

салып, аздап қант қосып араластырамыз. 

ПСихОЛОГияЛЫҚ ТЕСТ

Сізге төрт ағаштың суреті 
берілген. Әрқайсысына 

мұқият қарап, басқаларына 
қарағанда ұнамдырақ деген 

бір ағашты таңдаңыз және 
сол ағаштың нөміріне сәйкес 
сипаттаманы оқып, өзіңіздің 

шынайы көңіл күйіңізді 
біліңіз. 

ПАЙДАЛЫ КЕҢЕС

К¤ЊІЛ КYЙІЊІЗДІ 

БІЛІЊІЗ

өзгере салуы ғажап емес. Мұндай адамдар 
көп кедергіге тап болады және тез шешім 
шығара алмайды. Өз көзқарасына үнемі 
күмән келтіріп, таңдауын өзгерте береді. 

4. Мұндай ағашты кертартпа адамдар 
таңдайды. Олар өзгерісті ұнатпайды, 

бейтанысқа немқұрайлы қарайды. 
Мұндай адамның көңіл күйі жағдай ойдағыдай 
болуына тікелей байланысты. Егер бір нәрсе 
жоспар бойынша болмай қалса, бірден 
жабырқап, барлығына қолды бір-ақ сілтейді. 

Берілген сипаттамалар ойдан 
шығарылған жоқ, әртүрлі психологияны сара-
лай отырып, жасалған тест нәтижесі. Демек 
өзіңізде барлығы жақсы әлде нені өзгерту ке-
рек екенін ойланып көріңіз.

Үш  дәмді  тағам
3. Ыдыстың бетін 

тәрелкемен жауып, 
микротолқынды пеш-
ке 3 минутқа салып 
шығамыз. 

4. Абайлап 
тәрелкені алып, 
асқабақтың үстіне аз-
дап үккіштен өткізілген 
лимон қабығын, лимон 
суын және даршын 
себеміз. 

5. Оның бетін 
тәрелкемен жау-
ып, қайтадан 
микротолқынды пешке 
бірнеше минутқа сала-
мыз. 

6. Асқабақты әдемі ыдысқа ауыстырып , 
бетіне бал құямыз. Десерт дайын! 

Асқабақ крем-сорпасы   
Қажетті азық-түліктер:
 - 400 г тазартылған асқабақ; 
- 1 пияз; - 200 мл сүт; 
- 20 г кілегей майы; 
- аскөк; 
- тұз және дәмдеуіштер; 
- қаймақ; 
- қытырлақ нан. 
Дайындалу жолы: 

1. Пиязды ұсақтап, ал асқабақты 
төртбұрышты етіп тураймыз.

2. Табаға майды салып, алдымен пиязды, 
содан соң асқабақты қосып қуырамыз. Оған 
тұз, қара бұрыш және басқа да дәмдеуіштерді 
салып, аздап су құйып, 20 минут бұқтырамыз.

3. Дайын асқабақты блендермен арала-
стырамыз. Оған сүтті құйып, тағы да блен-
дермен араластырамыз. 

4. Оны кәстрөлге құйып, сәл қыздырамыз, 
бірақ қайнатпаймыз. 

5. Сорпаны тәрелкеге құйып, бетіне 
қаймақ пен қытырлақ нан бөліктерін салып 
ұсынамыз.

ЕстЕ сақтау қабілЕтін жақсарту
Америкалық ғалымдардың айтуынша, адам миы белсенділігінің шыңы 27 жасқа сай келеді. Бұл жастан кейін адам 

ми қатпарына аз күш түсіре бастайды және көптеген ақыл-ой процестері тежеледі. Миды не үшін жаттықтыру керек және 
есте сақтауды жақсартатын қандай жаттығулар тиімді?

 - Қан тамырлар қиналады: олардың қабырғалары қатты бола 
түседі және олар иілгіштігін жоғалтады. Ол склерозға әкеледі. 
Егер жүйелі түрде миды жаттықтырса, жаңа нейрондық байла-
ныстар саны арта түседі. Есте сақтауды жақсартатын қандай 
жаттығулар бар? Есте сақтаудың қай түрін жаттықтырғыңыз 
келсе де, кез келген зияткерлік күш салу ми белсенділігін арт-
тырады. 

Ең қарапайым жаттығуларға мыналар жатады: 
- Оймен санау. Ауызша санау қысқа мерзімді есте сақтауды 

жаттықтырады. 
- 100-ден 1-ге дейін кейін қарай санау. Ол жаңа ақпаратты 

жаттауға жауап беретін жұмыс жадын дамытады.
 - «Сөздер» ойынын ойнау. Қандай да бір сөздің соңғы 

әрпінен басталатын сөз ойлап тауып, ойынды жалғастыру 

керек. Сол кезде ми жүйке жасушаларының арасындағы 
«ұмытылып» қалған байланыстарды іске қосады.

 - Түстерге мән беру. Күні бойы тек бір түсті заттар-
ды байқайтындай етіп өзіңізге тапсырма беріңіз. Келесі 
күні басқа түсті таңдаңыз. Сол кезде зейін қою қабілетіңізді 
жаттықтырасыз. 

- Шет тілін үйрену. Ғалымдар бірнеше тіл білетін адамдар 
Альцгеймер секілді аурулармен сирек ауыратынын анықтаған.

 - Кітап оқу. Күніне бір сағаттан аз емес уақытты кітап оқуға 
арнаңыз: ол кезде мида жасушалар арасындағы жаңа байла-
ныстар аумағы түзіле бастайды.

- Спортпен шұғылдану. Жай жүрістің өзі ми нашарлауын 
тоқтатуға көмектеседі. Ғалымдар, спортшылардың ми көлемі 
басқаларға қарағанда баяу кішірейетінін анықтаған.

Жас ұлғая келе есте сақтау нашарлай түседі. Оның 
негізгі себептері мынадай: 

- Уақыт өте мида және жүйке жүйесінде жүйке 
жасушаларының мөлшері азая береді, олардың 
арасындағы байланыс әлсірейді, соның себебінен атро-
фия (сему) дами бастайды;

 - Мидағы кей бөліктер арасындағы байланыс үзіледі. 
Ағзаға оларды бір-бірімен үйлестіру қиынға соғады;
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