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  НЕГЕ?

Жалғасы 2-бетте

«Қазақ еліктегіш халық», 
«нені болса соны өзіне жапсыруға 
бейім» дейтін пікірлер көп. Айт-
са, айтқандай-ақ. Жақсы-жаманы 
аралас түрлі елдің мәдениетін 
бойымызға сіңіріп, сонымен 
етене араласып кетуге дайын 
тұратынымыз жасырын емес. 
Тіптен, біреудің қаңсығына 
таңсық болып жүрген кей жан-
дар өзге ұлттың мейрамын төл 
мерекемізбен бірдей дәрежеде 
атап өтуді жөн санайды. 
Солардың көшін бастап тұрған 
қызылды-жасылды жылтырақпен 
безендіріп, бәріміз айнала қоршап 
ән айтатын Жаңа жыл мерекесі 
қанымызға сіңісті болып кеткелі 
де қашан?! Бүгінде оның дұрыс-
бұрысын саралайтындар да ша-
малы. Қасиетті Тәуелсіздікті 
алған күніміз шыршаның та-
сасында елеусіз қалды деген 
бірлі-жарымды баскөтерулер 
болғаннан кейін ғана жасыл 
желекті тек желтоқсан айының 
ортасынан бастап жарқыратуды 
жөн санадық. Дегенмен, мұндай 
тілек-талаптарға құлақ аспай-
тын, шараға бір ай бұрын 
білек сыбана кірісетіндер де 
республиканың әр өңірінен жыл 
сайын қылаң беріп келеді. Бұдан 
бөлек, жасөспірімдер үшін мектеп 
қабырғасынан бастап дәстүрлі 
мерекеге айналған «әулие Вален-
тин күнін» тойлап, жүрекшелер 
тарату  соңғы жылдары оның 
шығу тарихын ұғынғаннан кейін 
ғана сәл саябырлаған болатын. 
Алайда одан асып түспесе, 
кем түспейтін тағы бір «айту-
лы датаны» атап өту жастар 
арасында кеңінен етек жайды. 
Бетіне түрлі бояу жағып, жын-
шайтанның кейпіне енетін, «Хэл-
лоуин» атты мерекесымақты 

төбеге көтеріп, тойлатуды әлі 
де доғара алмай келеміз. Алдымен 
атының өзі бізге жат хэллоуиннің 
қандай «мереке» екені жайлы 
азды-көпті мағлұмат бере кет-
сек. 

Хэллоуин – АҚШ-та 31 қазан 
күні халық жаппай тойлайтын 
Рождестводан кейінгі айтулы ме-
реке. Пұтқа табынатын ежелгі 
кельттердің наным-сенімі бой-
ынша, бұл күні мазасыз әруақтар 
мен сиқырлы тіршілік иелері біздің 
әлемімізге өтеді-мыс. Сондықтан 
да кельттер әруақтар сияқты 
киініп, арғы беттен келетін тыл-
сым күштерді тыныштандыру 
үшін, әр үйге барып тамақ сұрап 
жүретін болыпты. Шығу тегі осы-
лай бастау алған ақылға жанаспай-
тын бұл мейрам бүгінде күздікүнгі 
ерекше күндердің қатарында. 
Тіпті, күні кеше ғана хэллоуин-
ге орай киінген алматылық бір 
балабақша  бүлдіршіндерінің 
суреті әлеуметтік желіде 
қызу талқыға түсіп, оған желі 
қолданушылары екіұдай пікір 
білдірген. Яғни, түрінен адам 
шошитын кейіпке енетіндердің 
«мерекесін» бірі қолдаса, енді 
бірі түбегейлі қарсылықтарын 
жеткізіпті. Ал интернет 
бетіндегі дереккөздерге сүйенсек, 
Білім және ғылым министрлігінің 
баспасөз қызметіндегілер 
балабақша мен мектептерде 
өтетін іс-шараларды министрлік 
жоспарламайтынын, әрі аталған 
шара жекеменшік балабақшада 
өткендігін жеткізген. Тек бір ғана 
емес, еліміздің бірталай білім 
ошағында аталып өткен осы бір 
«мерекені» тоқтатып, айылын 
жиюға әлі күнге қауқарымыз жет-
пей келеді. Неге? 

Лина АЙДЫНҚЫЗЫ

ЖЫН-ШАЙТАННЫЊ 

КЕЙПІНЕ ЕНЕДІ...

ОБЛЫС ӘКІМІ АМАНДЫҚ БАТАЛОВ НҰР-СҰЛТАН 
ҚАЛАСЫНДАҒЫ ПРЕЗИДЕНТ ЖАНЫНДАҒЫ ОКҚ 
АЛАҢЫНДА БАСПАСӨЗ-МӘСЛИХАТЫН ӨТКІЗДІ. 
ОБЛЫСТАР АРАСЫНДА АЛҒАШ БОЛЫП ӨТКЕН 
БРИФИНГТЕ ӨҢІР БАСШЫСЫ АЙМАҚТАҒЫ 
ЭКОНОМИКАЛЫҚ АХУАЛДЫ САРАПТАП, 9 АЙДЫҢ 
ҚОРЫТЫНДЫСЫН ЖАРИЯЛАДЫ. ӘЛЕМДІ ӘУРЕ-
САРСАҢҒА САЛҒАН COVID-19 ІНДЕТІНІҢ ӨРШУІНЕ 
БАЙЛАНЫСТЫ  ҒАЛАМДА ЭКОНОМИКАЛЫҚ 
ҚҰЛДЫРАУЛАР БОЛДЫ. ОСЫҒАН ҚАРАМАСТАН АЛМАТЫ 
ОБЛЫСЫ АЛҒА ҚОЙҒАН ҮДЕДЕН ШЫҚТЫ ДЕГЕН ӘКІМГЕ 
ЖУРНАЛИСТЕР ҚАУЫМЫ  ЖЕТІСУ АЙМАҒЫНДАҒЫ 
БОЛҒАН ОҚИҒАЛАРҒА БАЙЛАНЫСТЫ САН ТҮРЛІ САУАЛ 
ҚОЙДЫ.
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редакция арқылы
  1 жылға –  3640  теңге. 
облыстық маңызы бар қалалар үшін "Қазпошта" арқылы 
  1 жылға – 4470, 20  теңге.
 ауыл тұрғындары үшін
  1 жылға – 4700, 80 теңге.

с редакции
   1 год –  3640  тенге.
для города областного значения через "Казпочту"
   1 год – 4470, 20  тенге.
 для сельского населения
   1 год – 4700, 80 тенге.

Ақордаға арқаланып барып, 
өзі жетекшілік еткен өңірдің 
тыныс-тіршілігін жіпке тізген, 
моншақтай жарқыратқан әкімнің 
есеп-қисабында 9 айдың 
қорытындысы айтылды. Онда 
өңірдегі өнеркәсіпте өсім 3,1 
пайызды көрсетіп, түсім 846,7 
млрд.теңгеге жеткенін, ауыл  
шаруашылығындағы өнімділік 
үлесі 2,4%-ға артқанын айтқан 
Амандық Ғаббасұлы жұмыстарды 
жүйелі атқарудың арқасында 
қазынаға түскен қаржы 634,6 млрд. 
теңгеге жеткенін жеткізді. Құрылыс 
саласында өсім 1,6%-ға артып, 
нәтижесінде 208,2 млрд.теңге 
пайда түскенін де тілге тиек етті.

– Коронавирус індетіне байла-

нысты 2020 жыл оңай болған 
жоқ. Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Кемелұлының тапсыр-
масына сәйкес үкімет дер 
кезінде халықты әлеуметтік 
қорғау және бизнесті қолдау ша-
раларын қабылдады. Осының 
а р қ а с ы н д а  э к о н о м и к а н ы ң 
негізгі салаларында өсім қар-
қынын сақтай алдық,– деген 
өңір басшысы  тоғыз айда 
өңірлерге 437,9 млрд. теңге 
инвестиция тартылып, өсім 8,8% 
құрағанын айтты. Бұл облыс 
экономикасының дамуына үлкен 
үлес  қосты. Жетісу жерінде  
инвестицияға иек артудың 
арқасында  517 жоба жолға 
қойылған. Олардың жалпы құны 

5 триллион теңгеден асып, 
осы жобалардың арқасында 
45 мың жұмыс орны ашылған. 
Ал, аграрлық бағыттан бірте-
бірте аграрлық-индустриалдық 
бағытқа өтуде, қазір өңдеу 
өнеркәсібінің үлесі 87%-ға жетті.

– Біздің бүгінгі міндетіміз 
–    Мемлекет басшысының 
жол-дауындағы тапсырмаға 
сәйкес әртараптандырылған 
және технологияланған 
экономиканы қалыптастыру. 
Осы мақсатқа қол жеткізуде 
Трансұлттық компаниялар 
маңызды рөлге ие. 
Трансұлттық компаниялардың 
жалпы сомасы 165 млрд. теңге 
болатын, төрт мың жұмыс 
орнын құратын 9 жобасы 
жүзеге асырылуда. Оның үшеуі 
– «Маревен Фуд», «Лукойл», 
«Willo» іске қосылды, жыл 
соңына дейін тағы бір нысан 
– қуаттылығы жылына 60 
мың тонналық «SSA Фид 
Миллс» құрама жем зауыты 
пайдалануға беріледі деп 
күтілуде. Алдағы уақытта 
қуаттылығы жылына 1,2 млн. 
тонна болатын облыстағы 
алғашқы цемент зауыты 
«Алацем» іске қосылмақ.

Биыл жалпы құны 153 млрд. 
теңге болатын барлығы 71 
жоба жүзеге асырылады. Жыл 
қорытындысында өнеркәсіп 
өнімінің көлемі 1 трлн. 
теңгеден асады, шикізаттық 
емес экспорт 6%-ға өсіп, 
түсетін пайда көлемі 406 млн. 
АҚШ долларына жетеді деп 
жоспарлануда. Сондай-ақ, ауыл 
шаруашылығында,қол жеткізген 
межелерді баяндады. Аграрлық 
аймақта ауыл шаруашылығының 
өнімділігінің өңірге тиесілі 
үлесі-17%. Бұл көрсеткішпен 
тоқтап қалмай, одан әрі дамуға 
бағыт алудамыз,– деген Амандық 
Баталов  облыста ірі қара мал 
басы 1,3 миллионнан, ал қой мен 
ешкі 4,2 млн. бастан асқанын атап 
өтті. 
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БРИФИНГ

АМАНДЫЌ АЌОРДАДА ЕСЕП БЕРДІ

ҚҰЛАҚҚАҒЫС КОМИССИЯ ОТЫРЫСЫ                             

«NUR OTAN» ПАРТИЯСЫНЫҢ

МАЊЫЗДЫ  МЄСЕЛЕЛЕР 

ТАЛЌЫЛАНДЫ

Отырысқа партиялық куратор комис-
сиясының мүшесі Р.Салыкова, облыстық 
партия филиалы төрағасының орынбаса-
ры С.Нұрқадыров, мекеме басшылары, 
мәслихат депутаттары, БПҰ төрағалары 
қатысты. 

Күн тәртібінде өнеркәсіптік өндіріспен 
өнімдер көлемінің ұлғаюы, «Даму» қорының 
қызметімен кәсіпкерлікті қолдау мәселелері 
қаралып, жауапты мекеме басшылары 
партиялықтарға есептерін берді.  

Баяндамашылардың есептері бойынша 
комиссия мүшелері сұрақ-жауап алмасып, 
шара соңында жиында айтылған мәселелерді 
негізге ала отырып, мекеме басшыларына 
тиісті ұсыныстар жолданды.

Сонымен қатар, облыстың барлық 
аудан-қалалық партия филиалдарында он-
лайн форматта филиал жанындағы сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қоғамдық 
кеңесі мүшелерінің бастауыш партия ұйым 
төрағаларымен кездесуі өтті.

Бастауыш ұйымдарда партияның 2015-
2025 жж дейінгі сыбайлас жемқорлыққа 

«NUR  OTAN» ПАРТИЯСЫ ОБЛЫСТЫҚ ФИЛИАЛЫ БАСПАСӨЗ ҚЫЗМЕТІНІҢ 
ХАБАРЛАУЫНША, СОҢҒЫ КҮНДЕРІ ПАРТИЯ ҰЙЫМЫНЫҢ БАСТАМАСЫМЕН 
ЕКІ ШАРА ҰЙЫМДАСТЫРЫЛДЫ. АТАП АЙТҚАНДА, ОБЛЫСТЫҚ ПАРТИЯ 
ФИЛИАЛЫНДА ZOOM ПЛАТФОРМАСЫ АРҚЫЛЫ ПАРТИЯ САЙЛАУАЛДЫ 
БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ «ИНДУСТРИЯЛЫҚ ДАМУ» БАҒЫТЫ БОЙЫНША ӨҢІРЛІК 
ПАРТИЯЛЫҚ КУРАТОР КОМИССИЯСЫНЫҢ ОТЫРЫСЫ ӨТКІЗІЛДІ.

Өңірде сүтті мал шаруашылығын 
дамыту мақсатында 26 мың басқа 
арналған 82 тауарлы-сүт фермасы 
құрылған. «Алайда ет өңдеу 
кәсіпорындарының жүктемесі 
небары 4%-ға өсіп, 66%-ті құраса, 
сүт зауыттарының жүктемесі – 
73,4%. Сондықтан біз 2025 жылға 
дейін ет өндірісін 500 мың тоннаға, 
сүт өндірісін 900 мың тоннаға 
дейін жеткізіп, ауыл шаруашылығы 
өнімдерін өңдеу бойынша 25 жобаны 
жүзеге асыру күтілуде. Сондай-
ақ, Президент тапсырмасына орай, 
суармалы жерді ұлғайтуға қатысты 
облыста жалпы 138 мың гектар 
суармалы жерді айналымға қосу 
жоспарланған. 

Өткен жылы 20 мың гектар жер 
қалпына келтірілсе, биылғы жылы 
тағы 20 мың гектар айналымға 
қосылады. Бұл АӨК өндірісінің 
көлемін арттыруға және оның 

экспорттық әлеуетін ұлғайтуға ықпал 
етеді. Қазірдің өзінде көрсеткіш жаман 
емес. Өткен 9 айда АӨК өнімі экспортының 
көлемі 1,3 есеге өсіп, 93 млн. АҚШ 
долларын құрады. Жыл соңына қарай 
ауыл шаруашылығында жалпы өнім 
2,2%-ға өсіп, пайда 900 млрд. теңгеден 
асады, ал еңбек өнімділігі 2,5 млн. 
теңгеге жетеді. Дағдарысқа қарсы 
шаралар шеңберінде бизнестің 119 мың 
субъектісі салықтық ынталандыруға 
қол жеткізді, 641 субъектіге 24 млрд. 
теңге несие бойынша төлемді кейінге 
шегеруге жағдай жасалды.  Өңірдегі 
6,5 мың жалгерлер үшін жеке секторда 
жалға алу құны 30%-дан 90%-ға дейін 
төмендетіліп, бизнестің 690 субъектісі 
коммуналдық меншік мүліктерін жалға 
алу төлемінен толық босатылды. 
Кәсіпкерлікті қолдауға бюджеттен 16,2 
млрд. теңге бөлінді.

– Осы айтылған шаралардың 
барлығы шағын және орта бизнес 
көрсеткіштерін өткен жылдың 
деңгейінде сақтауға мүмкіндік берді. 
Соған сәйкес шығарылған өнім мен 

көрсетілген қызмет көлемі 1,7 трлн. 
теңгені құрап, жалпы өңірлік өнімдегі 
шағын және орта бизнестің үлесі 34% 
жетеді. Бұл көрсеткішті 2025 жылға 
қарай 35 %-ға жеткізу тапсырылған 
болатын, біз бұл межеге келесі жылы 
жете аламыз,– деді А. Баталов.

Аймақ бойынша 12,9 млрд. 
теңгеге денсаулық сақтау саласының 
17 нысаны салынуда, 7 нысанның 
күрделі жөндеуіне 3млрд. теңге қаржы 
қарастырылған. COVID-19 індеті ден-
саулық сақтау саласы үшін үлкен 
сын болды. Қабылданған шараларға 
қарамастан кадр жетіспеушілігі, құрал-
жабдықтар жеткіліксіздігі әлі бар. 
Сондықтан жалпы пандемиямен күрес 
шараларына жергілікті бюджеттен 
13,8 млрд. теңге бөлінді, соның 
8,8 млрд. теңгесі екінші толқынына 
дайындыққа қарастырылған. Атап 
айтсақ, Талдықорған қаласында 
қысқа мерзім ішінде 200 төсектік 
модульді инфекциялық аурухана 
салынып, ол барлық қажетті заманауи 
құрал-жабдықтармен және штатпен 

қамтылды. Ал материалдық қолдау 
көрсету шеңберінде 5362 медицина 
қызметкеріне 4,7 млрд. теңге көлемінде 
үстемақы төленсе, 1123 медицина 
маманына жергілікті бюджеттен 137 
млн. теңге сыйақы берілген. Өңір 
басшысының мәліметінше, баспана 
мәселесі бойынша 9 айда 712,4 мың 
шаршы метр тұрғын үй пайдалануға 
беріліп, өсім 7,6%-ды құрады. Ал 
жылдық жоспар – 938,8 мың шаршы 
метр. Елбасының «Нұрлы жер» бағдар-
ламасы шеңберінде тұрғын үйлер мен 
инженерлік инфрақұрылымдардың құры-
лысына 38,3 млрд. теңге қарастырылған.

– Жетісу жерінде барлығы 
2843 пәтерлік 566 тұрғын үй 
салынуда, оның 1020-сы көп балалы 
отбасыларына беріледі. 1533 отбасы 
«7-20-25», «Бақытты отбасы» және 
«Шаңырақ 5-10-20» жеңілдетілген бағ-
дарламалары бойынша пәтер алады.  
Облыс орталығы Талдықорғанда 
670 үйлік коттедж қалашығының 
құрылысы жүріп жатыр. Биылғы жылы 
345-ін қолданысқа береміз. Мұнда 
мектеп, балабақша, балалар және 

спорт алаңдары салынуда», – деген 
А. Ғаббасұлы табиғи газға қосылу 
жұмыстары туралы да мәлімдеді.

Айтуынша, бүгінгі таңда ай-
мақтағы 144 елді мекенге газ 
тартылып үлгерген. Талдықорғанда 
IV кезегі аяқталуда, Балқаш, 
Қаратал, Көксу, Кербұлақ және 
Ескелді аудандарында ауылішілік 
желілердің құрылысы қарқынды 
жүргізілуде.  Жыл соңына қарай 
облыстың 1,2 млн. тұрғыны немесе 
57% газға қосылуға мүмкіндік 
алады. 

«Бүгінгі күні бес ауданға 
көгілдір отын жеткізілмеген. Ол 
үшін «Ақсу – Сарқан – Үшарал», 
«Шелек – Кеген – Нарынқол» 
бағытындағы газ құбырлары 
құрылысының құжаттамалары 
дайындалуда. Соның нәтижесінде 
тағы 300 мың адам газбен 
қамтылатын болады» деген 
Амандық Ғаббасұлы ауылішілік 
жолдардың жөнделуіне көп 
көңіл бөініп жатқанын,  әрі үш 
аусымда білім алу ордаларын 
азайту  жұмыстары жайлы кеңінен 
баяндады. Баспасөз мәслихатында 
журналистер тарапынан Ұйғыр 
ауданындағы спорт кешенінің 
құлап қалуы мен аудан атын 
өзгертудің кешіктірілуі төңірегінде 
сауалдар қойып, оған өңір басшысы 
жан-жақты әрі нақты жауаптар берді.

Айтақын МҰХАМАДИ 

АУДАН  ТЫНЫСЫ 

МӘДЕНИЕТ ҮЙІН ЖӨНДЕУГЕ

«Жұмыспен қамтудың 
жол картасы» мемлекеттік 
бағдарламасы аясын-
да Есік қаласындағы 
аудандық мәдениет үйін 
қалпына келтіру жұмыстары 
жүргізілуде. Нысанның 
жөндеу жұмыстарына 
облыстық бюджеттен 572 
миллион теңге бөлінді. 
Бүгінгі таңда негізгі құрылыс 
жұмыстарының 80 пайызы  
аяқталды. Бұл туралы «Jetisý 
Media» көшпелі баспасөз 
конференциясы барысында 
Еңбекшіқазақ ауданының 
әкімі Қуанышбек Қашқымбаев 
мәлімдеді. 

572 млн. теңге бөлінді

Аудан басшысының айтуын-
ша, аумағы 3200 шаршы метрді 
құрайтын ғимараттың негізі 1982 
жылы қаланыпты. Мұнда соңғы 15 
жылда күрделі жөндеу жүргізілмеген. 
Мәдениет үйі 480 көрермен орнына 
арналған және жөндеу жұмыстары 

аяқталған соң мемлекеттік қызметтің 
бірнеше бөліміне әкімшілік кеңсе қызметін 
атқармақ. Сонымен қатар  жақын ара-
да, мәдениет ошағының 30-ға жуық бос 
кеңсесі  жастар ресурстық орталығы, тіл 
орталығы, жастар саясаты мәселелері 
жөніндегі бөлім сияқты ұйымдарға 
берілетінін  айтты әкім. 

«Жобада мәдени-бұқаралық іс-
шаралар өткізуге, ауыл тұрғындарын 

қолданбалы өнерге баулуға арналған 
бөлмелер  көзделген. Оған қоса мәдениет 
үйі жарық және дыбыс құрылғыларымен 
жабдықталады. Жалпы ауданға аталған 
мемлекеттік  бағдарламаны жүзеге 
асыруға 8 млрд.972 млн. теңге бөлінді. 
Оның 572 млрд. теңгесі аудандық 
мәдениет үйін жөндеуге бағытталған. 
Муниципалды инфрақұрылымға 
мәдениет пен спорт нысандары 

айтарлықтай үлес қосатынын ескер-
сек, жаңарған мәдениет үйі ауыл 
тұрғындары үшін жаңа жұмыс орындары 
ғана емес, сонымен қатар бос уақытты 
түрлі үйірмелер мен мәдени сипаттағы 
басқа да қызықты іс-шараларды өткізу 
мүмкіндігі бар», –  дейді аудан басшысы   
Қ. Қамшқымбаев. 

 Айта кетейік, мәденет үйінің акт залы 
қазіргі заманғы акустикалық жүйемен 
жабдықталған, ал ғимаратты қайта құру 
кезінде Қазақстанда жасалған құрылыс 
материалдары пайдаланылған. 

Ал аудандық  құрылыс бөлімінің 
басшысы Әділжан Смағұловтың сөзінше 
сыртқы әрлеу де толығымен қайта жаса-
лып, ғимарат стандарттарға сәйкес жылы-
тылыпты.  

«Ғимараттың сыртқы келбеті  
жаңартылды. Біз минералды сылақты 
жылу плитасымен алмастырдық, 
қолданылған материалдардың сапа-
сы өте жоғары, сәйкесінше ғимарат 
әлдеқайда жылы болады. Нысанда 
мемлекеттік бағдарлама аясында 
жұмыспен қамту орталығы арқылы 
87 адам еңбек етуде. Жұмыстың көп 
бөлігі аяқталды. Жыл соңына дейін 
жөндеу жұмыстарын аяқтап, нысанды 
жергілікті халықтың игілігіне тапсыра-
мыз», – дейді ол.

Бүгінгі таңда  мәдениет үйінде 26 
шығармашылық бірлестік пен ұжым, 
5 халық оркестрі, 56 ансамбль жұмыс 
істейді.  

* * *
«JETISÝ MEDIA»  көшпелі баспасөз 

конференциясында  аудандық тұрғын үй 
коммуналдық шаруашылығы бөлімінің 
басшысы Дәурен Мәлібеков  аудандағы 
ауыз су мәселесінің кезең-кезеңмен 

шешімін тауып келетінін тілге тиек 
етті.  Айтуынша,   Еңбекшіқазақ ау-
данында топтық су құбырының 
құрылысы жүргізілуде, ол ауданның 
9 елді мекеніне, соның ішінде Есік 
қаласына су жеткізетін болады. Яғни, 
ауданның 105 мыңнан астам тұрғыны 
орталықтандырылған ауызсумен қам-
тамасыз етіледі.

Ал, 40 шақырымнан астам су 
құбыры «Жұмыспен қамтудың жол 
картасы» өңірлерді дамытудың 
мемлекеттік бағдарламасы аясында 
салынуда. Оны іске асыруға 4 млрд. 
теңге бөлініпті.  

«Аталған бағдарлама аясында 
іске асырылып жатқан жобалардың  
ең ірісі осы ауызсу тарту нысаны 
болып табылады. Бұл нысан  105-
тен астам жергілікті тұрғынды  
жұмыспен  қамтамасыз етуде. Бүгінгі 
таңда 27 км су құбыры салынды және 
800 текше метр болатын екі су ре-
зервуарын монтаждау жұмыстары 
басталды»,– дейді  Дәурен Мәлібеков.

Орталықтандырылған сумен 
жабдықтау жүйесіне қосуға бағытталған 
ауқымды жобаның аяқталуы 2022 
жылға жоспарланыпты.   

«Жұмыспен қамтудың жол карта-
сы»  аясында 109 жоба жүзеге асуда. 
Бүгінгі таңда 88 нысан немесе жалпы 
санының 80,7 пайызы аяқталса, оның 
ішінде: 43 білім беру нысаны, 6 тұрғын 
үй шаруашылығы объектісі және 39 
автомобиль жолы бар. Еңбекшіқазақ 
ауданында Жұмыспен қамту орталығы 
арқылы халықты жұмысқа орналасты-
ру жоспары 109,3 пайызға орындалып-
ты. 

С. БАЗАРҚҰЛОВА.

облыстық-аумақтық  конференциясын 
өткізу күні жарияланды

«Nur Otan» партиясы Алматы облыстық филиалының Саяси кеңес Бюросының 
қаулысына сәйкес, облыстық-аумақтық конференция күндері белгілі болды. Оның 
барысында барлық деңгейдегі мәслихаттарға партиялық тізімдер және біздің 
өңірден Мәжіліске партиялық тізімге кандидаттар айқындалатын болды. Бұл 
туралы «Nur Otan» партиясы Алматы облыстық филиалының баспасөз  қызметі 
мәлім етті.

Аудан-қалалық конференцияларға деле-
гаттарды сайлау үшін бастауыш партия ұйым 
жиналыстары – 7-8 қараша күндері, партиялық 
тізімді бекіту, облыстық конференцияға де-
легаттарды сайлау бойынша аудан-қалалық 
филиалдарының кезектен тыс конференция-
лары 10-12 қараша, ал облыстық конференция 
ағымдағы жылдың 16 қараша күні өткізілмек.

Конференцияларда шешім қатысушы деле-
гаттардың көпшілік дауысымен қабылданады. 
Дауыс беру «Праймериз» ақпараттық жүйесінде 
өтетін пікірсайыстардың қорытындылары бойын-
ша дауыс беруді қоспағанда, делегаттың манда-
тын көтеруі арқылы өткізіледі.

Конференция барысында қатысушылар ара-
сында пікірсайыс ұйымдастырылады. 

Пандемияны ескере отырып, партиялық конференциялар барлық санитарлық-эпидемиологиялық 
талаптарды сақтай отырып ұйымдастырылады. Бұл ретте партияның Facebook және Instagram 
әлеуметтік желісіндегі  ресми аккаунтында облыстық және аумақтық конференцияның онлайн 
көрсетілімі өтеді. 

«АЛАТАУ-АҚПАРАТ»

қарсы іс-қимыл бағдарламасының жүзеге 
асырылуы және алдағы мақсат-міндеттері 
тақырыбында өткен кездесуде қоғамдық кеңес 
мүшелері партиялықтармен бұл құжаттың 
маңыздылығын атап өтіп, пікір алмасты.

Сонымен қатар, бастауыш ұйым 
төрағаларына қажетті әдістемелік көрсетіп, 
осы бағыттағы жұмыс жоспарларының іске 
асыру барысы қаралды.

Ш. ХАМИТОВ.
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ЕНПФ отвечает на актуальные вопросы

ОБРАЗОВАНИЕ

В заседании Обществен-

ного совета приняли участие 

заместитель председателя 

областного филиала партии 

С.Нуркадыров, члены совета, 

представители сферы куль-

туры. На повестке дня были 

рассмотрены вопросы состоя-

ния очагов культуры и реали-

зации культурной политики 

вАлматинской области. С от-

четом выступил руководителя 

отдела Управления культуры, 

архивов и документации обла-

сти Т. Гумаров.
Членами Совета были 

подняты вопросы по ремонту 

и обеспечению материально-

технической базы объектов 

культуры, на которые управле-

нием были даны следующие ответы. В своем выступлении Т. Гумаров отметил, что в теку-

щем году выделены:  на капитальный ремонт 4-х объектов сферы культуры  172 миллиона 

600 тысяч тенге, на текущий ремонт 27 объектов-439 миллионов 400 тысяч тенге, на раз-

работку проектно-сметной документации 21 объекта- 203 миллиона 100 тысяч тенге.

Также представитель управления подчеркнув: "Также в рамках программы» Дорожная 

карта занятости – 2020" выделены 4 миллиарда 804 миллиона 400 тысяч тенге, в том чис-

ле на капитальный ремонт 12 объектов 4 миллиарда 209 миллионов 500 тысяч тенге, на 

реконструкцию 2 зданий 594 миллиона 900 тысяч тенге. В рамках программы «Ауыл - Ел 

бесігі» на капитальный ремонт 4 домов культуры выделено 1 миллиард 149 миллионов 300 

тысяч тенге, на укрепление материально-технической базы учреждений-328 миллионов 

800 тысяч тенге. Уже в этом году добавлены 128 штатных единиц, повышается качество 

культурного обслуживания населения», -  дал исчерпывающий ответ на вопросы членов 

совета.
В конце мероприятия члены совета приняли решение, выработали предложения по 

поднятым вопросам и направили их представителям местного исполнительного органа по 

реализации.
В целом, общественный совет «Miras» занимается вопросами развития культуры и ис-

кусства. К основным задачам относится определение приоритетных направлений в сфере 

культуры и искусства и выработка предложений о мерах, необходимых для их реализации. 

Кроме того, систематически проводится информирование о состоянии культуры и искус-

ства в стране и за рубежом. Обсуждение и других вопросов, имеющих значение для обще-

ства, входит в компетенцию общественного совета «Мирас».

Ш. ХАМИТОВ.

РАССМОТРЕНО СОСТОЯНИЕ 

ОЧАГОВ КУЛЬТУРЫ В РЕГИОНЕ

Как сообщает пресс-служба Алматинского областного филиала партии«Nur Otan»  

состоялось заседание Регионального общественного совета «Miras» при Алматин-

ском областном филиале партии «Nur Otan». Заседание совета открыл и провел за-

меститель главного редактора областной газеты «Жетысу», председатель данного 

совета Нусипбай Додабаевич Абдрахим.

МОЛОДЫЕ  ГЕНИИ
ЮНЫЕ ИЗОБРЕТАТЕЛИ НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ГОРОДА 

ТАЛДЫКОРГАН СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ СЕТЕВОГО КОНКУРСА НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ 
NIS. НА СУД ЖЮРИ ОНИ ПРЕДСТАВИЛИ ДЕСЯТКИ РАЗРАБОТОК, ИССЛЕДОВАНИИ 
В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ, НАУКИ И ТЕХНИКИ, ПРИКЛАДНОЙ МА-
ТЕМАТИКИ, ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ КАЗАХСТАНА И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ВСЕГО В КОНКУРСЕ СОСТЯЗАЛИСЬ 270 УЧАЩИХСЯ ИЗ 
ВСЕХ НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ШКОЛ СТРАНЫ. 

мусора, состоящей из нескольких робо-
тизированных систем, каждая из которых 
будет отбирать только свой тип мусора.
Аружан и Амина составили таблицу фи-
зических свойств для сортируемых катего-
рий мусора, на основании которой можно 
увидеть по каким физическим свойствам 
можно производить сортировку.

Например, фракцию бумаги можно 
отделать с помощью потока воздуха, соз-
даваемого мощным вентилятором. Фрак-
цию железа - с помощью электромагни-
та.Далее все остальные фракции будут 
попадать в воду, где фракция пластика 
будет всплывать, и таким образом от-
бираться.Оставшиеся отходы по планам 
ребят поступят на стол, где на основании 
электропроводимости будет определяться 
алюминий. Все остальные отходы, уйдут 
в секцию не перерабатываемых отходов.

По итогам конкурса научных проектов 
«Роботизированная система сортировки мусо-
ра» была удостоена 2 места. 

Проект «Биополимер из пищевых отходов» 
представили ученицы 9 класса Айгуль Маке-
таевой и Акнур Омирхан в секции «Химия». 
Ученицы доказали, что из пищевых отходов 
в лабораторных экспериментах возможно по-
лучить биоразлагаемый полимер.Также юные 
ученые смогли определить экологическую и 
экономическую эффективность использования 
полученного биополимера в повседневной жиз-
ни, а также изучить влияние биополимера на 
окружающую среду. Для своего эксперимента 
Айгуль и Акнур выбрали банановую кожуру и 
картофельный крахмал. Биопластик был по-
лучен в течение 2 дней. Использованные ма-
териалы можно было легко найти в домашнем 
хозяйстве. Его производство не нуждается в 
каком-либо специализированном оборудова-
нии и может производиться с помощью самых 
простых и доступных средств.По словам авто-
ров проекта, новый материал действительно 
может заменить традиционный пластик. Как 
известно, пластиковое загрязнение окружаю-
щей среды — одна из самых насущных про-
блем человечества.Свое изобретение ученицы 
уже запатентовали в Национальном институте 
интеллектуальной собственности Министер-
ства юстиции РК. В конкурсе научных проектов 
среди учащихся Назарбаев Интеллектуальных 
школ проект также занял 3 место. 

Девятиклассница Бердаулет Асель сде-
лала исследование на тему: «Вклад Айдына  
Аимбетова в развитие Космологии Казахста-
на», выступив в секции «Краеведение». Ее 
проект также завоевал 3 место.

Карина ПФАЙФЕР

1) Я устраиваюсь на работу, мне ска-
зали, что для трудоустройства необходима 
справка о наличии счета в ЕНПФ. Сейчас во вре-
мя пандемии не хочется лишний раз ходить по 
офисам, поэтому ответьте, пожалуйста, могу 
ли я получить справку онлайн?

Для получения справки о наличии индивидуаль-
ного пенсионного счета (ИПС) Вам достаточно зайти 
на официальный сайт АО «ЕНПФ»enpf.kz,и Вы бук-
вально за пять минут получите необходимую справ-
ку.После того как Вы вошли на сайт, необходимо 
перейти в Личный кабинет с использованием элек-
тронной цифровой подписи или зарегистрированно-
го логина и пароля. Затем Вы переходите в раздел 
«Получить справку о наличии ИПС/заявление об 
открытии ИПС/договор о пенсионном обеспечении в 
новой редакции», далее в разделе «Получить справ-
ку о наличии счетов» скачиваете готовую справку о 
наличии у Вас ИПС.

QR-код в верхнем углу Справки содержит веб-
ссылку на электронный вариант документа, удосто-
веренного электронной цифровой подписью уполно-
моченного лицаЕНПФ. Обращаем Ваше внимание, 
что данная веб-ссылка доступна в течение 1 (одного) 
месяца со дня выдачи данного документа.

2) Я, как и многие, пользователь смарт-
фона и мне удобнее через него отслеживать со-
стояние своего пенсионного счета. Как зареги-
стрироваться в мобильном приложении ЕНПФ?

Мобильное приложение ENPF - собственная 
разработка Фонда, с помощью которой можно не 
только получить выписку с индивидуального пенси-
онного счёта, но и просмотреть текущие показате-
ли по пенсионным активам, реквизиты договоров, 
новости, адреса и контакты всех филиалов и цен-
тров обслуживания. Также здесь для Вас имеется 
прогнозный пенсионный калькулятор, при помощи 
которого можно рассчитать свою будущую пенсию, 
онлайн-бот, который ответит на самые часто зада-

ваемые вопросы, для социально-уязвимых слоев 
населения есть возможность направить обращение 
и многое другое.

Мобильное приложение ЕНПФ можно скачать на 
свой телефон бесплатно в GooglePlay или AppStore. 
Для регистрации в мобильном приложении, можно 
воспользоваться одноразовым паролем, который бу-
дет направлен на Ваш мобильный телефон посред-
ством смс-сообщения.

Для доступа к своей странице в приложении 
также есть два способа авторизации: ввести ИИН и 
пароль, либо использовать Электронную цифровую 
подпись, также пользователь может воспользовать-
ся последующим входом посредством Touch ID для 
Android и IOS и Face ID для IOS, при их наличии на 
мобильном устройстве.

Использование ИИН в качестве логина 
предполагает обязательный выбор интернет-
информирования как способа получения инфор-
мации о пенсионных накоплениях. Для этого нужно 
один раз посетить офис ЕНПФ с документом, удо-
стоверяющим личность, подписать дополнительное 
соглашение и пройти регистрацию на сайте enpf.kz. 

Также в мобильном приложении ENPF естьPush-
уведомления. Для того, чтобы воспользоваться дан-
ной функцией, Вам необходимо зайти в приложение 
и включить в настройках функцию «включить/вы-
ключить push-уведомления».Теперь, когда Вы все 
это сделали, на экране вашего смартфона будут 
периодически появляться короткие всплывающие 
сообщения, которые своевременно напомнят Вам о 
поступлении обязательных и обязательных профес-
сиональных пенсионных взносов.

3) Мой отец не работает официально, тор-
гует овощами с огорода, но не имеет ИП. Знако-
мые подсказали, что для получения в будущем 
базовой пенсии и для прикрепления в поликли-
нике ему необходимо оплатить ЕСП. Как это 
сделать?

Одним из плюсовуплаты единого совокупного 
платежа (ЕСП) для наших граждан стала существен-

ная финансовая прибавка к минимально гаранти-
рованной государством социальной помощи в виде 
пособий, медицинских услуг и участие в пенсионной 
системе.

Платеж заменяет собой 4 обязательных платежа 
в один разовый: 

-индивидуальный подоходный налог; 
-обязательный пенсионный взнос в ЕНПФ; 
- обязательное социальное отчисление в Го-

сударственный фонд социального страхования 
(ГФСС);

-социальный взнос в Фонд социального меди-
цинского страхования (ФСМС).

ЕСП подлежит уплате общей суммой через 
банки второго уровня или организации, осущест-
вляющие отдельные виды банковских операций 
(например, через АО «Казпочта»). Платеж следу-
ет перевести на банковский счет Государственной 
корпорации "Правительство для граждан". Далее 
Госкорпорация распределяет платеж в виде индиви-
дуального подоходного налога (ИПН) и социальных 
платежей, затем перечисляет ИПН в бюджет регио-
на, а социальные платежи в ЕНПФ, ГФСС и ФСМС.

Плательщиками ЕСП налоговая отчетность не 
предоставляется. Регистрация (уведомление) на-
чала деятельности и заявление о приостановлении 
(прекращении) деятельности не требуются. Физлицо 
признается плательщиком ЕСП со дня, в котором 
произведена его уплата. Прекращение уплаты озна-
чает, что физическое лицо больше не является пла-
тельщиком ЕСП.

4) Я впервые устаиваюсь после оконча-
ния учебы на работу. Как мне открыть счет в 
ЕНПФ?

Сейчас для открытия в ЕНПФ индивидуального 
пенсионного счета по учету обязательных пенсион-
ных взносов физическому лицу не нужно обращать-
ся в ЕНПФ с целью оформления заявления. Счет 
открывается в информационной системе ЕНПФ ав-
томатически при поступлении первого взноса.

При этом идентификация физического лица осу-
ществляется по персональным данным, указанным 

в электронном формате платежного поручения при 
перечислении пенсионного взноса (отправленного 
вашим работодателем), а все необходимые сведе-
ния о реквизитах действующего документа ЕНПФ по-
лучает из информационных систем государственных 
органов.

5) Читал в новостях, что в ближайшее 
время по мнению различных экономистов на 
фоне пандемии в мире наступит финансовый 
кризис. Я переживаю за свои накопления, всё-
таки не хотелось бы остаться на старости с 
копейками в кармане. Скажите, а кто-то гаран-
тирует сохранность вкладов?

Поводов волноваться нет, ведь в соответствии 
с Законом Республики Казахстан «О пенсионном 
обеспечении в Республике Казахстан» государство 
гарантирует получателям сохранность обязательных 
пенсионных взносов (ОПВ), обязательных профес-
сиональных пенсионных взносов (ОППВ) в ЕНПФ 
в размере фактически внесённых взносов с учётом 
уровня инфляции на момент достижения пенсионно-
го возраста. 

К слову, на сегодняшний день Казахстан, явля-
ется единственной страной в мире, где существует 
государственная гарантия сохранности пенсионных 
накоплений граждан с учётом уровня инфляции на 
момент выхода на пенсию. Выплата государствен-
ной гарантии (разницы между суммой фактически 
внесённых обязательных пенсионных взносов, обя-
зательных профессиональных пенсионных взносов 
с учётом уровня инфляции и суммой пенсионных 
накоплений) представляет собой единовременную 
выплату за счёт средств государственного бюджета. 
Право на выплату по гарантии государства вкладчи-
ки получают при наступлении пенсионного возраста. 
Кроме того, это право имеют инвалиды І и ІІ групп, 
если инвалидность установлена бессрочно, лица, 
выехавшие на постоянное место жительства за 
пределы Казахстана, иностранцы и лица без граж-
данства, перечислявшие ОПВ, ОППВ, наследники в 
случае смерти лица, имеющего право на выплату по 
гарантии государства.

Защита проектов проходила на платформе 
MicrosoftTeams в режиме реального времени в 
формате видеоконференций. 

Ученики 9 класса Ануар Калихан, Муслим 
Демеухан представили работу «Эффектив-
ность возрождения национальной игры Бес 
тас». В ходе работы над проектом ребята вы-
явили, что в 2020 году более трёх миллиардов 
жителей планеты играют в видеоигры. Так по-
чему бы не внедрить в практику национальную 
игру «Бес тас», в которую играли еще наши 
предки со времен саков и гуннов. В эту игру 
могут играть как дети так и взрослые с помо-
щью пяти камней или пяти асыков.  В одном 
из документов советский общественный и куль-
турный деятель Н.К. Крупская сказала об игре 
«Бестас»: «В игре формируются и укрепляют-
ся организаторские способности детей, раз-
виваются такие качества как ловкость, умение 
вести счет, принимать быстрое решение. Так-
же игра совершенствует зрение, содействует 
оздоровлению». Данная работа по результатам 
конкурса заняла 2 место в секции «Этнокульту-
роведение».

В секции «Техника» ученицы 8 класса 
Аружан Мамырова, Амина Кайраткызы пре-
зентовали проект «Роботизированная система 
сортировки мусора». По данным Всемирного 
банка ежегодно человечество производит чуть 
более 2 млрд тонн твердых бытовых отходов. 
На вопрос «Почему весь мусор не перераба-
тывается?» ребята нашли ответ - основная 
причина малой переработки мусора - это слож-
ность процесса начальной сортировка мусора.

Для решения данной проблемы талдыкор-
ганские разработчики предложили проект ро-
ботизированной конвейерной линии для сорти-
ровки мусора на основе физических свойств 
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МЄДЕНИЕТ МЄСЕЛЕСІ С¤З БОЛДЫ 
«NUR OTAN» ПАРТИЯСЫНЫҢ АЛМАТЫ ОБЛЫСТЫҚ ФИЛИА-
ЛЫНДА «МIRAS» АЙМАҚТЫҚ ҚОҒАМДЫҚ КЕҢЕСІНІҢ ОНЛАЙН 
ОТЫРЫСЫ ӨТТІ. ЖИЫНДЫ ОБЛЫСТЫҚ «ЖЕТІСУ» ГАЗЕТІ 
БАС РЕДАКТОРЫНЫҢ ОРЫНБАСАРЫ, КОМИССИЯ ТӨРАҒАСЫ 
НҮСІПБАЙ ӘБДІРАХЫМ  АШЫП, ЖҮРГІЗДІ.

Өңірдегі мәдениет пен өнерді дамы-
ту мәселелерімен айналысатын кеңес 
отырысының күн тәртібінде Алматы 
облысындағы мәдениет ошақтарының жай-күйі 
мен мәдени саясатты жүзеге асыру жұмыстары 
қаралды. Жиында алғаш болып сөз алған 
Нүсіпбай Додабайұлы қала орталықтарынан 
шалғай орналасқан ауылдардағы мәдени 
ошақтардың қазіргі ахуалы жайлы сөз етіп, 
өзекті мәселелерге тоқталды. 

– Жыл басынан бергі елдегі эпидахуалға 
байланысты облыс көлеміндегі мәдени іс-
шаралардың біразы бәсеңсіп қалғаны мәлім. 
Алайда өңірде өнер қайраткерлерімен  
кездесулер, ақын-жазушылардың  әдеби 
кештері мен ұлы тұлғаларға арналған жыр 
мүшәйралары онлайн түрде өткізіліп келді. 
Тіпті, күні кеше ғана екі ауданда халық 
театрларының ашылуы Жетісудың мәдени 
өміріне тың серпіліс берді. Әрине, облыстың 
мәдениет саласындағы атқарылған істері 
ауыз толтырып айтарлықтай. Дегенмен, 
мұндағы өзекті мәселелерді де көтеру 

маңызды деп есептеймін. Атап айтсақ, 
бүгінде шағын елді мекендердегі мәдениет 
саласы ғимараттарының жай-күйі көңіл 
көншітпейтіні жасырын емес. Әсіресе, 
мәдениет ошақтарының, соның ішінде 
мәдениет үйлері мен кітапханалардың 
жағдайы тіптен сын көтермейді. Аталған 
мәселелер төңірегінде биік мінберлерде ай-
тылып, әкімдік тарапынан халыққа уәде 
берілгенімен, нәтиже оңды болмай тұр. 
Көптеген ауылда мәдениет үйлері түгілі 
жастардың демалуына арналған орын-
дар жоқтың қасы. Сондықтан бюджеттен 
қаржы бөлініп, ғимараттар күрделі жөндеу 
жұмыстарынан өтсе,  алғашқылардың бірі 
болып қуанатын жастар болмақ,– деді ол. 

Күн тәртібіндегі келелі мәселелер тура-
лы  сөз қозғаған  Алматы облыстық мәдениет, 
архивтер және құжаттама басқармасының 
бөлім басшысы Төлеужан Ғұмаров аймақтағы  
мәдени өмірдегі өзгерістерге кеңінен тоқталды.  

– Облыста 558 мәдениет мекемесі бар.  
Оның ішінде 247-і  мәдениет үйі мен клубтар 

болса, 278-і  кітапхана, сонымен бірге 26 му-
зей, 2 галерея және 5 облыстық мәдениет 
мекемесі  бар. Бұған қоса 88 «Халықтық», 
«Үлгілі» атағы бар ұжымдар мен 1489 
көркемөнерпаздар үйірмесі жұмыс істейді 
әрі мәдениет қызметкерлерінің саны 3366 
адамды құрап отыр. Сонымен қатар, биылғы 
жылы  4 нысанның  күрделі жөндеу жұмысына 
172 миллионнан артық қаржы бөлінсе, 27 
нысанды ағымдағы жөндеуден өткізуге 439 
млн. 400 мың теңге, ал 21 нысанға жобалық 
сметалық құжаттама  әзірлеуге 203 млн. 
100 мың теңге қарастырылды. Тек бұл ғана 
емес, «Жұмыспен қамту жол картасы – 
2020»,  «Ауыл – ел бесігі» бағдарламалары ая-
сында қаражат бөлініп, тиісінше жұмыстар 
атқарылды. Осылайша халыққа мәдени 
қызмет көрсету сапасы артуда,– деді 
Т.Нүсіпжанұлы. 

Бөлім басшысының айтуынша, Елбасының 
«Рухани жаңғыру» және «Ұлы даланың 
жеті қыры» бағдарламалары аясында 26 
жоба жүзеге асырылуда. Мәселен, Сүйінбай 
атындағы облыстық филармониясы жаны-
нан «Ақ жауын» камералық ансамблі ашы-
лып, карантин жағдайында 35 мыңға жуық 
шара ұйымдастырылған. Сондай-ақ, «Жыр-
лайды жүрек» облыстық әншілер, «Жетісу 
жұлдыздары» балалар байқауы, ауылдық 
мәдениет мекемелерінің материалдық-

техникалық базасын арттыруға бағытталған 
«Ауылым – алтын бесігім» сынды мәдени 
шаралар жыл сайын тұрақты өткізіліп келеді. 
Бұдан бөлек, 2006 жылдан бері жергілікті 
ақын-жазушылардың кітаптары шығарылып, 
ынталандыру үшін тоқсан сайын арнайы сти-
пендиялар берілуде. 

Ұлы Жеңістің 75 жылдығы мерейлі 
мерекесіне орай «Ерліктің даңқы, елдіктің 
нарқы» және «Жетісулықтардың жеңіс жолы» 
атты кітаптар жарық көріп, қалың оқырманға 
жол тартыпты. Сонымен қатар, «Ескерткіштер 
– ел тарихы» жобасы шеңберінде ҰОС 
ардагерлеріне арналған 238 ескерткішке 
жөндеу, абаттандыру жұмыстары жүргізілген. 

Биылғы жылы облыста ұлы Абайдың 
175 жылдығына арналып түрлі шаралар 
ұйымдастырылып, барлығы да жоғары 
деңгейде өткізілген. «Сурет әлеміндегі Абай 
бейнесі» көрме-байқауы, «Абай мұрасы – 
халық мұрасы» республикалық онлайн кон-
ференциясы мен «Абайға арнау» ақындар 
мүшәйрасы өткізіліп, «Адамзаттың Абайы» 
атты кітаптың шығуы соның жарқын дәлелі. 

Жиында  осы және өзге де мәліметтерді 
ортаға салған баяндамашыға Қапал өңіріндегі 
мәдениет ошақтарының жағдайы мен 
шекаралық аймақтағы елді мекендердің 
әлеуметтік-мәдени ахуалына байланысты 
сұрақтар қойылып, тұшымды жауап алынды. 

Лина АЙДЫНҚЫЗЫ

ХАЛЫЌ ЫЌЫЛАСЫНА Б¤ЛЕНГЕН

«ЌАРАДАЛА»Соңғы онкүндікте Алматы 
облысының мәдени өмірінде 
маңызды серпіліс жасалып, 
қос қуаныш тойланды. 
Оның бірі – аттай алпыс 
жыл бұрын іргесі қаланып, 
ширек ғасырға жуық 
көрерменінен жырақта 
қалған «Нарынқол» халық 
театры «Хантәңірі» болып 
шымылдығын қайта түрсе, 
енді бірі – Ұйғыр ауданын-
да құрылған «Қарадала» 
халық театры алғашқы 
қойылымын жұрт назарына 
ұсынды.

ТЕАТР

 Қойылым прьемерасынан бұрын 
Б.Римова атындағы драма театрында БАҚ 
өкілдерімен  арнайы баспасөз конференциясы  
өтті.  Іс-шараға ҚР Халық әртісі Тұңғышбай 
Жаманқұлов, ҚР еңбек сіңірген қайраткері 
Бекжан Тұрыс, Қазақстан Жазушылар 
одағы төрағасының орынбасары Бақыт 
Беделхан, сондай-ақ қоюшы-режиссер Асқар 
Наймантаев пен Ұйғыр ауданы әкімінің 
орынбасары Кәдіржан Бағыбаев қатысты. 
Шара модераторы Алматы облысы мәдениет, 
архивтер және құжаттама басқармасының 
басшысы Марлен Көлбаев   жиналғандарды  
халық театрының толығуымен құттықтап, 
жүрекжарды лебізін білдірді. 

– Театр – ең алдымен халықтың рухани 
жағынан сусындап, әдеби-мәдени тәрбие 
алуына көп септігін тигізетін өнер саласы. 
Алматы облысы әкімінің қолдауымен 
өңірдің 17 ауданы мен 3 қаласында халық 
театрларының бой көтеруі үшін жұмыстар 
атқарылып, жыл соңына дейін барлық аудан, 
қалада театр ашылады деп күтілуде. 
Бүгінде облыста 15 театр жұмыс жасаса, 
оның ішінде нақты халықтық театр атағын 
қорғаған 6 театр мен 2 қуыршақ театры 

бар. Ал 7 театр әлі халық театры атағын 
алмады,– деген М. Қапашұлы аталған өнер 
ошақтарына басқарма тарапынан әрқашан 
көмек көрсетілетінін жеткізді.  

Жаңа театр қойылымының тұсаукесеріне 
арнайы келген Қазақстанның Халық әртісі, 
Қазақстан театр қайраткерлері одағының 

төрағасы, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты 
Тұңғышбай Жаманқұлов театр – тұтас бір өнер 
ортасын мәдени тұрғыда әзірлейтін рухани 
орда екендігін айтып, ұжымға  ақжарма тілегін 
де жеткізді. 

–  Томас Манн деген ойшыл «Ұлттың 
театры болғаны – сол ұлттың тобырдан 

мемлекетке айналуының белгісі» деген екен. 
Яғни, театр тек көңіл көтеретін ойын-
сауық орны ғана емес, сол елдің ой-арманы 
мен мұң-шерін жеткізе отырып, халықпен 
етене жұмыс жасайтын үлкен мәдени ошақ. 
Ал осындай халық көңіліне жол тартар өнер 
ордалары қатарының көбеюі – жұртшылық 
үшін үлкен қуаныш. Солардың бірі – бүгінгі 
алғашқы қойылымын сахналағалы отырған 
«Қарадала» халық театры. Өнер ошағының 
іргесі мықты, сапары сәтті болсын деген 
тілектемін,– деді ол. 

Осыдан соң «Қарадала» халық театры 
«Ескендір» қойылымын көрермен назарына 
ұсынып, Абай поэмасына ерекше жан бітірді. 
Шығарма – ұлы ойшылдың гуманистік 
көзқарасын тереңірек танытатын елеулі 
сюжетті туындысы. Жауыздыққа жетелейтін 
күншілдік, тойымсыздық пен мансапқорлық 
сынды жаман әдеттерден аулақ болуды поэма 
мазмұнына арқау еткен ақынның мақсаты – 
адамдарды имандылық пен қанағатшылдыққа, 
тәубешілдікке шақыру. Поэма Шығыста 
Ескендір Зұлқарнайын деген атпен белгілі, 
Еуропада Александр Македонский аталатын 
ежелгі грек қолбасшысының өмірі жайындағы 
аңызға құрылған. Әңгімеде тойымсыздық пен 
ашкөздікті көрсете келіп, әділдік, даналықты 
соған қарсы қойылады. Сондайқ-ақ, аңыз сюжеті 
сақталғанмен, ақын оны өмір шындығына 
жақындатып, реалистік негізде баяндауы – 
шығарманың басты құндылықтарының бірі. 
Бұрынғы ел билеген жандардың тойымсыз, 
озбыр әрекеттері бүгінде өзгермей, қазіргі 
заманмен астасып жатқандығы поэманың 
өміршеңдігін көрсетсе керек. 

– Бірнеше мәдениетті бойымызға сіңіріп, 
үйретіп кеткен ұлы Абайдың арқасында 
осындай керемет туындымен де танысқан 
едік. Ойшылдың көзқарасы мен жұртқа берер 
тәлім-тәрбиесін көрерменге ұсыну – қазіргі 
басты мақсатымыз. «Қарадала» театрының 
ұжымы үлкен сахна көрген кәсіби шеберлер 
болмаса да, поэманың астарын ашсақ деген 
үлкен талпыныстың арқасында қойылым 
көрерменге жол тартты, – деді қоюшы-
режиссер А. Наймантаев.   

«Жазерке» және «Арзу» ұйғыр 
ансамбльдерінің өнерпаздары қатысып,  
актерлер поэманың сахналық нұсқасын шебер 
сомдай білді. Асқар Наймантаев режиссерлық 
еткен спектакль көрермен көңілінен шығып, 
жұртшылық қойылымнан ерекше әсер алды. 
Халық ықыласына бөленген театр ұжымы 
Қазақстан театр қайраткерлері одағының 
мүшелігіне қабылданып, мақтау қағаздарына 
ие болды. Одан кейінгі кезекте зиялы қауым 
өкілдері сөз алып, қуанышты шараға ізгі 
тілектерін жеткізіп, мәдени ошаққа толайым 
табыстар тіледі. 

Л. КӘЛІМХАН.
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80 ПАЙЫЗFА ЖАЊАРТЫЛДЫ 

МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫ ҚАСЫМ-ЖОМАРТ ТОҚАЕВ ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНА 
ЖОЛДАУЫНДА ШАЛҒАЙДАҒЫ ӨҢІРЛЕРГЕ КӨЛІК АРҚЫЛЫ ДӘРІГЕРЛІК 
ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ІСІН ҚАЛПЫНА КЕЛТІРІП, ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУДЫҢ 
ТИІМДІ МОДЕЛІН ҚҰРУ АРҚЫЛЫ ҮШ ЖЫЛ ІШІНДЕ БАРЛЫҚ АУЫЛДЫҚ 
ЕЛДІ МЕКЕНДІ ФЕЛЬДШЕРЛІК-АКУШЕРЛІК ПУНКТТЕРМЕН ЖӘНЕ 
ДӘРІГЕРЛІК АМБУЛАТОРИЯМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҚАЖЕТ ДЕГЕН ТАП-
СЫРМА БЕРГЕН ЕДІ. БҮГІНДЕ ПРЕЗИДЕНТІМІЗДІҢ ТАПСЫРМАСЫ ОРЫН-
ДАЛЫП, АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНДАҒЫ  САНИТАРЛЫҚ АВТОКӨЛІКТЕР 80 
ПАЙЫЗҒА ЖАҢАРТЫЛДЫ. ЖЕДЕЛ-ЖӘРДЕМ БРИГАДАЛАРЫНЫҢ САНЫ 
165-ТЕН 205-КЕ КӨБЕЙГЕН.

САНИТАРЛЫ¬ АВТОК¤ЛІКТЕР 

Талдықорған қаласының орталық алаңында 
облыс әкімі Амандық  Баталов  ел  денсаулығын 
нығайту жолында қызмет етіп келетін медицина 
саласының  ұйымына заманауи талаптарға сай 
жабдықталған жедел-жәрдем көлігінің  кілттерін 
табыс етті. 

Шарада сөз сөйлеген  А. Ғаббасұлы  өңірдегі  
індетпен күрес   шаралары туралы баяндады. 

– Елбасының тікелей тапсырмасымен 

және Президенттің Жолдауда жүктелген 
міндеттерін орындау мақсатында облыста 
азаматтардың өмірін және денсаулығын 
қорғауда барлық жағдайлар жасалып келеді.  
Індет басталғанда,  вируспен ең алғаш 
бетпе-бет келгенде бізде біршама қиындық 
болды.  Қалай дұрыс емдеуді, бірінші кезекте 
не істеу керектігін білмедік. Бірақ қазір 
коронавирустың екінші толқынына дайындық 
барысында алғашқы кезеңдегі қателіктердің, 
кемшіліктердің бәрі ескерілді. Облыста 
індетпен күрес шараларына 13 млрд. теңгеден 
астам қаржы бөлінді, соның 8,8 млрд.теңгесі 
екінші толқынның дайындығына жұмсалып 
отыр. Вирусты жеңіл өткеру үшін бүгінгі 
күні істелген  жұмыс аз емес. Талдықорғанда 

барлық қажетті құралдармен жабдықталған 
200 төсектік жаңа аурухана салдық. Одан 
бөлек, ПЦР-зерттеу көлемін арттырдық, 
облыстың 13 ауруханасы кислород 
стансасымен қамтылды, медициналық 
мекемелердің әр төсегіне кислород 
жеткізілген. 180 медициналық жедел жәрдем 
көлігі мен шағын емхана түрінде жабдықталған 
12 жылжымалы медициналық кешен сатып 

алынды. Соның арқасында облыстың шалғай 
елді мекендерінің халқы сапалы медициналық 
қызметке қол жеткізе алады.  Бұл ретте 
әрбір жедел жәрдем машинасы бүгінгі жаңа 
талаптарға сай жабдықталған, соның ішінде 
ИВЛ аппараттары да бар. Осының барлығы 
медициналық қызмет көрсету сапасын 
арттыруға ықпал етіп, сала қызметкерлерінің 
өзіне жүктелген міндеттерді толық көлемде 
атқаруына мүмкіндік береді – деп атап өтті 
облыс басшысы. 

 Бірінші толқын кезінде маман тапшылығы 
қатты байқалғанын тілге тиек еткен Амандық 
Баталов бұл мәселені шешуде  Алматы 
және Нұр-Сұлтан қалаларынан 300-ден аса 
тәжірибелі маман  шақырылғандығын, олардың 

тұрғын үймен қамтамасыз етілгенін де жеткізді.  
Алматы облыстық денсаулық сақтау 

басқармасының басшысы Өмірзақ Ниязбеков: 
– Қазіргі таңда 89 жедел-жәрдем көлігі 
және 12 жылжымалы медициналық кешен 
аудандық ауруханаларға тапсырылды. Бұған 
дейін  5 жылжымалы медициналық кешен 
болған, енді оның саны 17-ге жетті. Яғни, 

шалғай аудандардың барлығы медициналық 
қызметпен қамтамасыз етіледі. Жылжымалы 
медициналық кешендердің ішінде жалпы 
қабылдау, акушер-гинеколог, сәулелік 
диагностика кабинеттері, дәріхана пункті, 
сараптама қабылдау аймағы және заманауи 

ультрадыбыстық аппарат бар. Қазір график 
дайындап қойдық, сол бойынша ай сайын ауыл-
аймақтарға шығып тұрады – деді.

Жылжымалы медициналық кешеннің 
мүмкіндіктері шағын емхана іспетті, бұл 
облыстың шалғай ауылдарында тұратын 
халыққа арнайы медициналық көмектің 
қолжетімділігін екі есе арттырады. 

Биыл Алматы облысында 12,9 млрд. теңгеге 
17 медициналық нысан салынуда, олардың 
қатарында амбулаториялар, фельдшерлік-
акушерлік пункттер бар. 7 нысанның күрделі 
жөндеудеуіне 3 млрд. теңге бөлінген.  

Мадина МҰРАТБЕКҚЫЗЫ

АУДАН  ТЫНЫСЫ

ДЄРІГЕРЛІК АМБУЛАТОРИЯ - ЕЛ ИГІЛІГІНЕ

Еңбекшіқазақ ауданы-
на қарасты  Көктөбе 
ауылдық округінде 
50 орындық жаңа 
дәрігерлік амбулато-
рия ашылмақ. Жаңа 
медицина мекемесінің 
құрылысы «Жұмыспен 
қамтудың жол кар-
тасы» бағдарламасы 
аясында жүргізілуде.

Аталған бағдарлама бой-
ынша нысанда 62 жергілікті 
тұрғын жұмыспен қамтылған,  ал 
жақын арада нысан толығымен 

пайдалануға беріледі. Бұл туралы 
«JETISÝ MEDIA» көшпелі баспасөз 
конференциясында  Еңбекшіқазақ 
ауданының әкімі Қуанышбек 
Қашқымбаев мәлім етті.

«Көктөбе ауылындағы дәрігерлік 
амбулаторияны салуға 310 млн. 
теңге қарастырылған. Қазір 
құрылыс жұмыстарының  90 пайы-
зы  аяқталды, желтоқсан айының 
басында осы амбулаторияның ма-
мандары жаңа ғимаратқа көшеді 
деп жоспарлап отырмыз. Жалпы, 
ауданда «Жұмыспен қамту жол 
картасы» бағдарламасы аясын-
да жоспарланған барлық 109 жоба 
мерзімінде орындалуда. Тіпті келесі 
жылға өтетін ірі нысандар да бар», 
– дейді ол.

Аудан әкімінің айтуынша, бүгінде 
21 жоба орындалу үстінде, оның 
2-еуі медицина нысаны.

Ал  дәрігерлік  амбулатория-
ны  салу барысында атқарылып 
жатқан жұмыстар туралы  Көктөбе  
ауылдық  округінің әкімі Жақсылық 
Жылқыбеков айтып берді. Оның 
сөзінше, бұл нысан типтік емес 
ғимаратта орналасқан амбулато-
рия үшін дайындалуда.  Нысан 
тапсыруға дайын,  тек орналасқан 
аумақты абаттандыру жұмыстарын 
жүргізу ғана қалыпты. Бірнеше күн 
ішінде асфальт төсеу аяқталып, 25 
қарашада пайдалануға берілмек.  
Дәрігерлік амбулаторияда тіркеу 
орны, емшара бөлмесі, егу 
бөлмесі, дәрігерлер кабинеттері, 
клиникалық, биохимиялық зертха-
налар және қолданыстағы норма-

лармен көзделген өзге де кабинет-
тер де  бар.

Айта кетейік, болашақта 
медициналық мекеме Көктөбе 

ауылының 5 мыңға жуық 
тұрғынына қызмет көрсетпек.

ӨЗ ТІЛШІМІЗ



06.00, 04.10 Әнұран
06.05,16.30 «Ауылдастар». 
06.40 «Жұлдызды төбет» 
08.00 «Tansholpan» 
10.00, 18.00 «Келін Әні»
12.00,17.15 «Қызық екен...»
13.00«Теледәрігер »
15.00«Айнымас айғаным»
16.00«Атамекен»
17.00, 20.00, 01.30 
AQPARAT
20.35 «Ashyq alan»
22.30 Т/х «Фатмагүл»
00.00«Жүзден жүйрік»
02.05 «Ashyq alan»
03.00«Теледәрігер »

ХАБАР

06.00  Тамаша 
07.00 «Буба»
07.15, 18.00 «Удачная 
сделка» 
09.15, 17.00  Тұсаукесер 
«Qalamaimyn»
10.20 Телехикая «Ана 
жүрегі». 
12.00  Жаңалықтар. Ново-
сти
12.30  «COVID-19. 
Халықаралық сарапшылар 
Алмаз Шарманмен»
13.10 Т/с «Чужое гнездо» 
14.00 Т/с «Дети сестер»
15.00 Тұсаукесер «Бүгін» 
Тікелей эфир
16.00 Т/х «Алпыстан асып 
барамын»
20.00 Қорытынды 
жаңалықтар
20.30  «Баспанаға бағыт». 
Тікелей эфир
21.00 Итоги дня
21.40 Ток-шоу «Хабарлас»
22.40«Көкжал-2»
01.00 «Әсем әуен»

АСТАНА

06.00 «Мың алғыс»
06.30 «Ән мен әзіл» 
07.00 «Үздік әзілдер»
08.00, 14.20 М/ф «Маша и 
медведь»
09.50, 22.00 Т/х «Кекеш 
келін»
11.20, 21.00  Т/с «Сүлеймен 
сұлтан»
12.13,23.10 Т/х «Ұлы хан-
ша» 
14.00 «Буба»
14.45 Т/с «Ментовские 
войны» 
16.00 «Шімән апаның хи-
каялары»
17.00 Т/Х «Жас қырандар»
18.00 Т/Х «Білгісіз жан»
20.00,02.00 ASTANA TIMES
00.40 Т/х «Жас қырандар»
02.50 «Біреудің есебінен» 
деректі драма
03.35 «KazNet» 
03.55«Қош келдіңіз» 
05.30 «Отбасы» 

ЕВРАЗИЯ 

06.00 Т/х «Когда зовет 
сердце »
07.00 «Той заказ»
07.30 «BastyBagdarlama»
08.00 «Доброе утро»
11.00 «Жить здорово!»
12.00 «Qoslike»
15.40«Гюльчатай»
16.45«Пусть говорят»
18.00 «Басты Жаңалықтар»
18.45 «Пендеміз ғой»
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВО-
СТИ»
20.50Т/с  «Лучшие враги»
22.00 «П@УТІNА» 
22.50 «Лучшие враги» про-
дожние 
00.35«Тобол»
01.25«Вечерний Угрант»

Дүйсенбі - Понедельник, 9 қараша Сейсенбі - Вторник, 10 қараша
02.00 «П@УТІNА»
02.45«Пендеміз ғой»
03.45Т/х «Когда зовет серд-
це »
04.30 «Той заказ»

КТК

07.05«КТК Қоржынынан»
07.15 «Мәссаған»KZ
08.00 «Дау-дамайсыз» 
қайталау
08.40 Т/х «Сағыныш»
10.10,01.20  «Развода не 
будет» 
12.10 «Чужое» 
16.00 «Жанған үміт»
17.00 Т/х «Аферисты»
18.00 Т/х «Кектен туған 
махаббат»
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00 Астарлы ақиқат
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВО-
СТИ
21.40«Игра» 
02.45Т/х «Кектен туған 
махаббат»
03.50-04.50 Т/х «Қара теңіз»

ЖЕТІСУ

07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир/ 
09.00 TV-сабақ
18.00 Жаңалық
18.15 Новости
18.35 «Сыралғы» /тікелей 
эфир/ 
19.20 Ковид шолу 
19.30 «Дәрігер кеңесі» /
тікелей эфир/ 
20.05 «Ковид обзор» 
20.15 «Абай-175» 
20.30 Қорытынды 
жаңалықтар
21.00 «Карантин»
21.30 Итоговые новости
22.00 Телесериал «Бәрі де 
анам жайлы» (37-серия)  
22.35 «Онлайн сұхбат»
23.15 Жаңалықтар
23.40 Новости

31 КАНАЛ

05.58 ҚР Әнұраны
06.00 «Неге?»
07.10 «Легенда № 17»  
10.20 «Профессионал»  
13.00 шоу«Экстарсенсы 
против детективов »
15.00 «Кел, татуласайық» 
18.00 шоу«Экстарсенсы 
против детективов»
20.00 Информбюро
21.00 «Консультант. Лихие 
времена»
22.10 «Ганга»
00.15 «Кел, татуласайық» 
02.30 Алдараспан, Нысана, 
Шаншар әзілдері
04.00 «Ризамын»
05.00 Әзіл студио 

7 канал

06.00 «Қуырдақ»
06.10«Қыздар арасында»
07.20, 22.30, 04.00 Т/х 
«Элиф»
08.30 Т/с «Ни слова о 
дюбви»
13.00,20.20Т/х «Жалдамалы 
қалындық»
14.00, 02.50 Т/х «Азулы 
әулет»
15.10, 02.30 «Q-елі»
15.50,23.20 «Осколки»
17.00 Т/с  «Тайны госпожы 
Кирсановой»
18.15 Т/с «Цена жизни»
21.15 Т/х «Доктор мырза»
21.50 Т/х«Ата-ана. Бала 
шаға»
00.20 Х/ф «Halo 4: Идущий к 
рассвету»
04.50 «Өз ойым»

ЖЕТІСУ

06.05 «Азамат» Деректі 
фильм 
06.30, 17.00, 20.00, 00.00 
AQPARAT
07.05 «44 мысық» М/х
08.00 «Таңшолпан» 
10.00, 18.00 «Келін Әні»
12.00,  17.15 «Қызық екен»
13.00 «Теледәрігер» 
14.00 «Тәлім TREND»
15.00, 21.30 Т/х «Айнымас 
Айғаным». 
16.00 «Қайсар жан»
16.25 «ауылдастар»
20.30, 03.00 «Ashyq alan»
22.30 Т/х «Фатмагүл» 
00.00 «Жарқын жүздесу». 
02.45 «Ashyg alan»

ХАБАР

06.00 «Тамаша»
07.00 М/с «Буба» 
07.15, 18.00 Премьера 
«Удачная сделка» 
09.15, 17.00  Тұсаукесер 
«Qalamaimyn»
10.20, 23.20 Т/х 
«Құсайыновтар. Өмір 
жолы»
12.00  Жаңалықтар. Но-
вости
12.30  «COVID-19. 
Халықаралық сарапшылар 
Алмаз Шарманмен»
13.10 Т/с «Чужое гнездо» 
14.00 Т/с «Дети сестер»
15.00  «Бүгін» Тікелей 
эфир
16.00, 21.40 Т/х «АЛПЫ-
СТАН АСЫП БАРАМЫН»
20.00 Қорытынды 
жаңалықтар
20.30  «Народный кон-
троль» Тікелей эфир
21.00 Итоги дня
22.30 Т/с «КӨКЖАЛ-2»
01.15 «Әсем әуен»

АСТАНА

06.00 «Мың алғыс»
06.30 «Ән мен әзіл» 
07.00 «Үздік әзілдер»
08.00 М/ф «Маша и мед-
ведь»
09.50, 22.00 Т/х «Кекеш 
келін»
11.20, 21.00  Т/с 
«Сүлеймен сұлтан»
12.30, 23.10 Т/х «ҰЛЫ 
ХАНША» 
14.00 М/ф «Буба»
14.45, 03.55 Сериал «Мен-
товские войны»
16.00 «Шімән апаның 
хикаялары»
17.00, 00.40 «Жас 
қырандар» отандық теле-
хикая
18.00 Т/х «Белгісіз жан» 
20.00,01.50 ASTANA 
TIMES
20.55 Loto 5/36. Прямой 
эфир
02.50 «Біреудің есебінен» 
деректі драма
03.35 «KazNet» 
04.40 «Қош келдіңіз»
05.30 «Отбасы»

ЕВРАЗИЯ  

06.00, 02.55 Т/х «Когда 
зовет сердце»
06.45, 03.40 «Той заказ»
07.15, 18.00 «Басты 
жаңалықтар»
08.00 «Доброе утро»
11.00 «Жить здорово»
12.00 «Qoslike» 
15.40 «Гюльчатай»
16.40 «Пусть говорят»
18.45 Пендеміз ғой
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВО-
СТИ»
20.50 Т/с «Лучшие враги»

06.00, 03.50 Әнұран
06.05 «Азамат» Деректі 
фильм 
06.30, 17.00, 20.00, 00.55 
AQPARAT
07.05 «44 Мысық»
08.00 «Tansholpan» 
10.00, 18.00 «Келін Әні»
12.00,17.15 «Қызық екен»
13.35 «Теледәрігер»
14.10, 22.30 Т/х «Жарқын 
жүздесу». 
15.10, 21.30 Т/х «Айнымас 
Айғаным». 
16.00 «Kelbet».
16.25 «Ауылдастар». 
22.30 Т/х «Фатмагүл» 
00.00 «Кымбат жандар»
01.30 «Ashyq alan»
02.25 «Теледәрігер»

ХАБАР

06.00  «Тамаша»
07.00 М/с «Буба»
07.15, 18.00 «Удачная 
сделка»
09.15, 17.00 Тұсаукесер! 
«Qalamaimyn»
10.20, 23.20 Т/с 
«Құсайыновтар.Өмір 
жолы»
12.00 Жаңалықтар. Но-
вости
12.30 «COVID-19. 
Халықаралық сарапшылар 
Алмаз Шарманмен»
13.10 Т/с «Чужое гнездо»
14.10 Т/с «Дети сестер»
15.00 «Бүгін». Тікелей 
эфир
16.00, 21.40 Т/с «Алпыстан 
асып барамын»
20.00 Қорытынды 
жаңалықтар
20.30 «Баспанаға бағыт»
21.00 Итоги дня
22.20 Т/х «Көкжал-2»
01.00 «Әсем әуен»

АСТАНА

06.00 «Мың алғыс»
06.30 «Ән мен әзіл»
07.00, 16.55 «Үздік 
әзілдер»
08.00, 14.20 М/ф «Маша и 
медведь»
09.50, 22.00 Т/х «Кекеш 
келін»
11.20, 21.00  Т/с 
«Сүлеймен сұлтан»
12.30, 23.10 Т/х «Ұлы 
ханша» 
14.00 М/с «Буба»
14.45 Т/с «Ментовские 
войны» 
16.00 «Шімән апаның 
хикаялары»
17.00 «Жас қырандар»
18.00 Т/х «Белгісіз жан» 
20.00,02.00 ASTANA TIMES
20.55 LOTO 6/49
00.40 «Жас қырандар»
02.50 «Біреудің есебінен»
03.35 «KazNet» ғаламторға 
шолу
04.40 «Қош келдіңіз»
05.30 «Отбасы»

ЕВРАЗИЯ

06.00 Т/х «Когда зовет 
сердце»
06.45 «Той заказ»
07.15 «Басты 
Жаңалықтар» 
08.00 «Доброе утро»
11.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕН-
СКОЕ»
12.00 «Qoslike»
15.40 «Гражданская обо-
рона»
16.45 Х/ф «Катран»
18.00, 02.25 «Басты 
жаңалықтар»
18.45 «Пусть говорят»
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВО-
СТИ»
20.50 Т/с  «Чужой рай-
он-2»
22.00 «П@УТІNА» 

   ХАБАР

   7 КАНАЛ

ЕВРАЗИЯ

ЕВРАЗИЯ

АСТАНА

АСТАНА

   ХАБАР

22.00, 02.10 «П@УТІNА»
22.50 «Лучшие враги» про-
должение
00.45 Ночной кинотеатр. 
«Тобол» 
02.50 «Ұшқалақ»

КТК

07.05 Кешкі жаңалықтар 
07.30 Т/х «Сағыныш» 
09.00 Мерекелік концерт
09.30 НОВОСТИ 
10.10, 01.20 «КТО ТЫ?» 
12.00, 21.40  О/д «ИГРА» 
16.00 «ЖАНҒАН ҮМІТ» 
17.00 Сериал «Аферисты»
18.10, 02.05  Т/х «Кектен 
туған махаббат»
19.30 КЕШКІ 
ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00, 01.25 «Астарлы 
ақиқат»
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВО-
СТИ
03.05-04.10 «ҚАРА ТЕҢІЗ»
04.00-04.30 «Мерекелік 
концерт»

ЖЕТІСУ

07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир/ 
09.00 TV-сабақ
18.00 Жаңалық
18.15 Новости
18.35 «Сыралғы» /тікелей 
эфир/ 
19.20 Ковид шолу 
19.30 «Сегодня» /прямой 
эфир/ 
20.05 «Ковид обзор» 
20.15 «Абай-175» 
20.30 Қорытынды 
жаңалықтар
21.00 «Арнайы репортаж»
21.30 Итоговые новости
22.00 Телесериал «Бәрі де 
анам жайлы» (38-серия)  
22.35 «Онлайн сұхбат»
23.15 Жаңалықтар
23.40 Новости

31 КАНАЛ

06.00 Ризамын
06.20, 02.30 Алдараспан, 
Нысана, Шаншар әзілдері
06.50 Информбюро (по-
втор)
07.50, 22.10 Т/с «Ганга» 
10.00 «Whats up?»
11.15, 21.00 Т/с «ПОСЕ-
ЛЕНЦЫ»
12.25 «ЗНАХАРЬ»
15.00 «Кел, татуласайық» 
18.00 «Экстрасенсы-
детективы»
20.00 Информбюро
00.10 «Кел, татуласайық» 
04.00 Ризамын
05.00 Әзіл студио 

7 канал

06.00 «Қуырдақ»
06.20  «Келінім, сен 
тыңда»
07.20 «Айна-online»
07.50, 22.25 Т/х «Элиф»
09.00,17.00 Т/с  «Тайны 
госпожи Кирсановой»
10.15,  18.15 Т/с «Цена 
жизни»
12.40 «KZландия»
13.00, 20.20, 02.10 Т/х 
«Жалдамалы қалындық»
14.00, 03.10 Т/х «Азулы 
әулет»
15.10 Скетчом «Q-елі»
16.00, 23.20 Т/с  «ОСКОЛ-
КИ»
21.15 Т/х «Доктор мырза»
21.50 «Ата-ана, бала-
шаға»
00.30 Х/ф «Терминатор»
04.45 «Өз ойым»

ЖЕТІСУ

   7 КАНАЛ

КТК

   ХАБАР

АСТАНА

КТК

ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАНҚАЗАҚСТАН

   31 КАНАЛ

Сәрсенбі - Среда, 11 қараша

ЕВРАЗИЯ

   31 КАНАЛ

Открылось наследство после смерти гр. Чагатаева 
Каната Уметаевича, умершего 12 мая 2020 года.Прошу 
наследников и заинтересованных лиц,обращаться к нота-
риусу Бекішбаеву А.С., по адресу: Алматинская область, 
г.Талдыкорган, ул. Шевченко, 146/4. Тел.: 41-37-73, в срок 
до 12 ноября 2020 года.

22.50 «Чужой район-2»
 Продолжение
00.20 Ночной кинотеатр 
«Белые волки»
01.40 «П@УТІNА»
02.25 «Когда зовет сердце»
03.10 «Той заказ»
03.35 «П@УТІNА»
04.20 «Ұшқалақ»

КТК

07.05 Кешкі жаңалықтар 
(қайталау)
07.30 «Сағыныш» Т/х
09.00 «Мерекелік концерт»
09.30 НОВОСТИ 
10.10, 01.20 «Кто ты»
12.00 «Игра.Реванш» де-
тектив
16.00 «Жанған үміт» Т/х
17.00 Т/х «Аферисты»
18.00 «Кектен туған махаб-
бат»
19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 «Астарлы ақиқат»
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.40 «Игра.Реванш» де-
тектив
02.00 «Кектен туған махаб-
бат»
03.05,04.10 «Қара теңіз»
03.50-04.30«Мерекелік 
концерт»

ЖЕТІСУ

07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир/ 
09.00 TV-сабақ
18.00 Жаңалық
18.15 Новости
18.35 «Сыралғы» /тікелей 
эфир/ 
19.20 Ковид шолу 
19.30 «Бүгін» /тікелей эфир/ 
20.05 «Ковид обзор» 
20.15 «Жұмыспен қамту жол 
картасы» 
20.30 Қорытынды 
жаңалықтар
21.00 «Экорейд»
21.30 Итоговые новости
22.00 Телесериал «Бәрі де 
анам жайлы» (39-серия)  
22.35 «Онлайн сұхбат»
23.15 Жаңалықтар
23.40 Новости

31 КАНАЛ

06.00 Ризамын (каз)
06.20, 02.35 Алдараспан, 
Нысана, Шаншар әзілдері 
(қаз)
06.50 Информбюро 
07.50, 22.15 Т/с «Ганга»
10.00  «Whats up»
11.15, 21.05 Т/с «Поселен-
цы»
12.25 «Инквизитор»
15.00 «Кел, татуласайық» 
18.00 «Экстрасенсы детек-
тивы»
20.00 Информбюро 
00.20 «Кел, татуласайық» 
04.00 «Ризамын»
05.00 Әзіл студио 

7 канал

06.00 «Қуырдақ»
06.10 «Келінім, сен тыңда» 
07.20 «Айна-online»
07.50, 22.20, 04.00 Т/х 
«Элиф»
09.00, 17.00 Т/с «Тайны 
госпожи Кирсановой»
10.15, 18.15 Т/с «Цена 
жизни»
12.40 «KZландия»
13.00, 20.20 Сериал «Жал-
дамалы қалыңдық»
14.00, 02.50 Т/х «Азулы 
әулет»
15.10 Скетчком «Q-елі»
16.00,23.20  Сериал «Оскол-
ки»
18.15 Т/х «Доктор мырза»
21.50 Т/х «Ата-ана. Бала-
шаға»
00.20 Х/ф «Век Адалин»
04.50 «Өз ойым»

   7 КАНАЛ

   31 КАНАЛ

ЖЕТІСУ

КТК



7
Қабанбай батыр көшесі, 32

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

КӘСІБІ  – НӘСІБІ 

№44 (995) 06.11.2020

ЄР ТУЫНДЫМА 

СYЙІСПЕНШІЛІКПЕН ЌАРАЙМЫН

БАЯҒЫДА БІР БОЙЖЕТКЕН ҚЫЗ ЕЛІНЕН ҰЗАТЫЛҒАННАН КЕЙІН, ӨЗ ЖҰРТЫНА 
КЕШІРІМ РЕТІНДЕ ҚҰС ПЕН ЖАҢА БҮРШІК АТЫП КЕЛЕТІН  ГҮЛ БЕЙНЕЛЕНГЕН  
КЕСТЕЛІ  ОРАМАЛ БЕРІП ЖІБЕРЕДІ.  МҰНЫ КӨРГЕН ҚЫЗДЫҢ АТА-АНАСЫ: 
«ШҮКІР, ТӘУБА, ҚЫЗЫМЫЗ ӘУЕДЕГІ ҚҰСТАЙ ЕМІН-ЕРКІН ЖАЙРАҢДАП ӨМІР 
СҮРІП ЖАТЫР ЕКЕН», – ДЕП ҚУАНАДЫ. АРАДА БІРЕР ЖЫЛ ӨТКЕН СОҢ АТА-
АНАСЫ ҚЫЗДАРЫНАН ТАҒЫ БІР БЕТ ОРАМАЛ АЛАДЫ. БҰЛ ЖОЛЫ ОРА-
МАЛ АЛДЫҢҒЫДАЙ ЕМЕС, ШЕТІ БҮРМЕЛЕНІП, ОРТАСЫНДА ТҰРҒАН ЕР 
АДАМ МЕН ЖҮРЕСІНЕН ОТЫРҒАН ӘЙЕЛДІҢ БЕЙНЕСІ КЕСТЕЛЕНІПТІ. МҰНЫ 
КӨРГЕН АТА-АНАСЫ: «Е-Е, ҚЫЗЫМЫЗ БҰРЫНҒЫ САУЫҚ САЙРАННАН, БАС 
БОСТАНДЫҒЫНАН АЙЫРЫЛЫП, ТОРҒА ТҮСКЕН ТОРҒАЙДАЙ БОЛЫПТЫ, 
БЕЙШАРАНЫҢ КҮЙЕУІ ҚАТАЛ АДАМ КӨРІНЕДІ. ӨЗІНЕН ТӨМЕН ҰСТАЙДЫ 
ЕКЕН» ДЕП ЖОРАМАЛДАПТЫ.  МҰНЫ  НЕГЕ АЙТТЫ ДЕМЕҢІЗ. ШЫНЫНДА ӘР 
КЕСТЕНІҢ ӨЗІНДЕ АЛУАН ТҮРЛІ МАҒЫНА БАРЫН  ОСЫДАН-АҚ ҰҒЫНУҒА БОЛА-
ДЫ. БІЗДІҢ СӨЗ ЕТКЕЛІ ОТЫРҒАН  КЕЙІПКЕР ДЕ ДӘЛ ОСЫЛАЙ  ОЮМЕН ОЙЫН 
ЖЕТКІЗЕ БІЛГЕН  ЖАНДАРДЫҢ БІРІ. ЯҒНИ, ОН САУСАҒЫНАН ӨНЕР ТАМҒАН 
ҚОЛӨНЕРДІҢ  ШЕБЕРІ ДЕСЕК БОЛАДЫ. 

үшінші қара сөзінде: «Егерде мал 
керек болса, қолөнер үйренбек 
керек. Мал жұтайды, өнер 
жұтамайды» деген ғой.  Ғұлама 
айтып кеткен бұл сөзді  «дәу 
мамам»  (нағашы апасын солай 
атайды-автор) құлаққа сіңіріп қана 
қоймай, өнерлі адамның өрге 
озатынын алға тартып, бізді 
де ине, жіп ұстап, тігін тігуге  
бейім етті. Ол өзі қолөнердің 
хас шебері болды. Үстіге киетін 
кеудешеден бастап, камзолға 
дейін тігетін-ді. Мұнысы өте 
әдемі, көздің жауын  алатындай 
ерекше болып тігілетін. Маған  

ШЕБЕРДІЊ  ЌОЛЫ ОРТАЌ  

немес
е Айманның  әдемі әлемі

ИНЕ  МЕН  ЖІПТІ жанына серік 
еткен Айманның қолынан шыққан 
әр бұйым еріксіз көздің жауын 
алып, таңдай қақтырады.  

«Қолыма ине-жіп алғанымда 
санам сергіп, бойым  ерекше 
бір  жеңілдеп қалады. Әрі іс тігу 
арқылы әйел сабырлы, үнемшіл,  
төзімді болуға үйренеді.  Әр 
құрақ  түрлі-түсті матадан 
құралатындықтан, адамның 
қиялы, ойының ұшқырлығы 
артып, әсемдікке, әдемілікке 
құштар бола бастайсың. Үнемі 
осымен  айналысқандықтан 
әр бояудың өзіндік сырын да  
ұғынасың», – дейді қолөнер 
шебері Айман ЖОЛТАЙ.

Шебер жанның керемет құрақ 
көрпелерін  көргенде  қолөнермен 
айналысу  биік талғампаздық пен 
талантты талап ететін дегдар өнер 
екенін де еске салады. 

«Ойшыл Абай атамыз  отыз 

тігіншілік пен тігіншіліктің 
алғашқы сабақтарын да  берді. 
Бастысы, қол мәшинкесіне 
ешкімді отырғызбайды, тек маған 
келгенде темірдей тәртіпті 
ұмытып кететін еді»,  – деп  
бала шақтың бал кезін сағына еске 
алды кейіпкеріміз. 

АҚСУ ӨҢІРІНЕ  қарасты Қызыл 
ту ауылында туып-өскен Айман 
мектеп жасынан ине-жіппен 
достасып үлгерді.  Оның қолөнерге 
бейім болуы    нағашы апасынан, 
яғни, дәу мамасынан дарыды.  
«Бала  шағымнан тәрбие 
беріп, осы іске  баулыған «дәу 
мамама»  деген алғысым шексіз. 
Әркез де қолдау танытып, 
батасын жаудырып, «Таудай 
талап бергенше, бармақтай бақ 
берсін» деп үнемі  айтатын ақ 
тілегімен бүр жарып, жапырақ 
болып жайқалып, тамыр жайдым.  
Әлі есімде, бастауыш сыныпты 

бітіріп, жазғы каникулға шыққан 
кезім. Бір күні «дәу мамам»  
Балқаш ауданының Бақанас 
ауылында тұратын Башар көкем 
отбасымен келетінін айтты. 
Жылына бір келетін көкемнің 
жолын қатты күттім. Неге 
десеңіз, көкем келгенде «дәу 
маманың»  сандығы ашылады. 
Ал онда көздің жауын алатын 
түрлі маталар көп. Бұл  маталар 
сандықтан шығып, жерге 
жайылып,   одан құрақ құралып, 
түскиіздер оятын-ды. Осы күн 
мен үшін ең керемет сәттердің 
бірі болатын. Бүгінде «дәу 

мамамның» салып берген сара 
жолын жалғастырып келетініме 
іштей тәубе деймін»,  – деген 
қолөнер шебері  алғаш   алжапқыш 
тігіп үйрету арқылы нағашы 
апасының бұдан кейін бөстек, 
құрақ көрпе құраудың қыры мен 
сырын үйреткенін де мақтанышпен 
есіне алды.  Өмірден түйгені көп 
асыл ана сол кезде-ақ Айманның 
ісмерлігін байқап, осы қызынан көп 
үміт те күткен болар, бәлкім?!  

АНА  СЕНІМІ мен үміті бүгінде 
ақталды десек болады.  Мектеп 
бітіріп, филология факультетіне 
оқуға  түскен Айман біраз жылдай  
ұстаздық қызмет етті. Ал, кейін 
бала күтімімен үйде отырған сәтте 
ісмерлік өнерін қайта қолға алып, 
алғашында  бұл істі тек ермек 
ретінде атқарып жүрді. Қандай 
дүниені қолға алмасын  жанын 
салып істегендіктен болар жасаған  
бұйымдары көрген адамның көзіне 
бірден ілігіп, осылайша  бала 
күтіміндегі педагог-ана  хоббиін 
кәсіпке  айналдыруды жөн деп 
тапты. 

Қазақтың салт-дәстүрінде 
қыз ұзатылғанда  ата-анасы  
беретін   жасауы болады емес 
пе. Ал, Айман  ханым  оқуын 
бітіріп, үлкен өмірге аяқ басарда 
жасауын өз қолымен тігіп, 
дайындағанын   айтты. Және бұл 
жұмысын  қолөнердегі алғашқы  
үлкен қадамы деп есептейді. Жеке  
шеберханасындағы  өз қолымен  
құраған  алғашқы төсек  жапқышын 
жан жары сатқызбапты.  Қазірге 
дейін бұл туындысы үйінің ішін 
безендіріп, көрік  беріп тұрғанын 
да жасырмады. 

«Құрақ  құрау  деген өте 
қызықты іс. Неге десеңіз, оның 
түсін таңдау,  пішінін  біріктіру, бір-
бірімен сәйкестендіре білу  керек. 
Ең маңыздысы клиенттің қалауы 
ескерілуі тиіс» деген кейіпкеріміз 
көп оқып, білімін жетілдіруде түрлі 
курстарға баратынын да айтты. 
«Шығармашылықпен айналысуды  
жаным сүйеді. Ол кезде жан-
дүниеңде сан түрлі толқулар 
пайда болады. Бар өнерімді 
салып жасаған әрбір  бұйымы-
ма сүйіспеншілікпен қарауға 
тырысамын.  Бұлай  етпесем 
керемет  дүние де  шықпайды. 
Өз ісімнен рахат  табуды да  
басты қағидам етіп қойғанмын.  
Көрпе  тігу арқылы бір сәт  
қиялмен көкке өрлеп, құдды  бір  
таңғажайып  күйде жүретін 
кездерім де көп», – дейді  ол. 

ОСЫДАН ЕКІ жыл бұрын 

«Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы  аясында грант ұт-
ып алып, Талдықорған қаласында 
шағын  құрақ шеберханасын ашты.  
Ол  бұл жерді   үлкен бақыт ордасы 
деп санайды. Неге десеңіз, мұнда  
жасалған бұйым әр  отбасының  
бақыты мен қуанышына орай 
дайындалып, тігіледі. Бүгінде  
шағын шеберханаға  бас сұғып, 
тапсырыс беретіндердің қатары да 
көбейген. 

Айман қашанда алатын  
өнімінің сапасына көңіл бөледі.  
Айтуынша,  тек экологиялық таза 
материалдар, меринос қой жүні, 
альпалюкс пен Америка мақтасын 
сатып алады. Мұндай көрпе  
жамылып, төсенуге ыңғайлы 
және ұзаққа шыдайды. Сонымен 
қатар, қолдың көрпесі дүкендікіне 
қарағанда жылы,  әрі ішіне салған 
салмасы жылжымай қапсырылып 
тігіледі.  

«Армандаудан  шаршамау  
керек.  Арман – алға жетелейді. 
Армандау арқылы  талмай еңбек 
етіп, мақсат-мұратыңа қол 
жеткізе аласың» деген Айман 

ханым  Президент Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың  Жетісу өңіріне  жұмыс 
сапарымен келген кезінде арнайы 
кездесіп, еркін тақырыпта өткен 
«дөңгелек үстелде» өз ойымен 
бөліскен сәтін өмірінің жарқын 
белесі санайды. 

ИӘ, АЙМАН – әлемі әдемі. 
Өзіндік дара болмысымен  һәм  
сан қырлылығымен. Ешкім-
ге ұқсамайтын даралығымен.  
Жүзінен ескен жылылығымен, 
жанарындағы  мейірімділігімен.  Ол 
– қазақтың қолөнерін бойға сіңіріп, 
бүгіннің бар жаңалығын   жанына 
дарыта білген  дара  шебер. 
Оның әлемі – сан қырлы.  Шағын 
ғана шеберханадағы әр бұйымды 
көргенімізде оның қолөнердегі 
қажырлы еңбегіне тәнті болдық, 
қуандық та. Біз көрген шеберхана 
Айман әлемін одан әрмен сұлу 
етіп көрсетті.   

Әр адам өз өмірінің мүсіншісі. 
Біз оған Айман әлемін тани 
түскенде тағы бір мәрте көз 
жеткіздік. 

Сарби ӘЙТЕНОВА
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ҚАЗЫНА

«Б¦Л АЙТЫСТА          

ЖОЌ, КІЛЕЊ                 »
Қазақтың арда өнерінің бірі де, бірегейі  –  
айтыс. «Аламан бәйге», «Балуан күрес», 
«Көкпар», «Қыз қуу», «Айтыс» десе арқасы 
қозбайтын қазақ жоқ. Тіпті, ішіп отырған асын 
тастап делебесі қозып, қиқу салып, кімнің аты 
жүйрік, қай балуан алымды, қайсы айтыскер 
сөзге шешендігі де осы көрермен сүзгісінен өтеді. 
Тәуелсіздік алған жылдардан бері қанатын 
кеңге жайған осы төл өнердің барлығы қазір 
шарықтау шегіне жетті. Солардың қатарында 
айтыс жанрын айшықтап айтуға болады. Жасы 
да, жасамысы да, айтысқа құмар. Айтыстың 
ұйымдастырушысы Жүрсін Ерманның айтуын-
ша Қазақстанда қазір 200-ден астам айтыс-
кер  бар дейді. Ақынның көп болғаны жақсы. 
Айтыстың жиі-жиі болып тұруы осы өнердің 
өркендеуіне кең мүмкіндік берді. Айтыстағы 
көркемдікке таңқалған жазба ақындардың өзі 
таңдай қағып жүр. Алайда, соңғы жылдары бұл 
айтыстың да  этикасы бұзылды. Шоуға айнал-
ды. Таза суырып-салмалық үрдістен жаңылып, 
жаттандылыққа бейімделіп кетті.

Жүрсін Ерман айтып жүрген 200 
айтыскерді таза сұрыптайтын болсақ, 
соның ішінде 50-60-ы ғана  шынайы таза 
суырып-салма ақындар. Ал, қалғандары 
халық театрының әртістері сияқты. Алдын-
ала келсіп алып, сахнада қойылым қойып 
жүргендерін елдің бәрі біледі. Тіпті, 
айтыскерлерді сұрыптау үшін сахнада да 
жеребе тартылған кездер  болды. Оның 
да  қитұрқы тұстарын көзіміз шалған-ды. 
Содан көп айтыскердің  бір-екі айналымнан 
кейін 100 метр қашықтыққа жүгіретін 
ұшқыр ат құсап, ары кетсе екі айналыммен 
айтыстан алқынып шығатындарын байқап 
жүрміз. Айтыстың ақтаңгері, Құлманбеттің 
құлыны бір күнде  бес ақынмен қатар 
айтысқан Оразалы Досбосынов, айтыстың 
өсіп-өркендеуіне, қабырғасын қалап, 
өзіндік қолтаңбаларын қалдырған халық 
ақындары Әселхан Қалыбекова, Қонысбай 
Әбілов, Әсия Беркенова, марқұм Есенқұл 
Жақыпбеков, Әзімбек Жанқұлиевтардың 
айтыстарын бүгін ел аңсайды. Қазіргі 
айтыскерлердің ішінде де саңлақтар, 
ертеден салсаң кешке озатын жүйріктер 
бар. Бірақ, айтыстың әу бастағы суырып-
салмалық қалыбы бұзылды. Бұл бөлек 
әңгіме. 

«Алматы облыстық ішкі саясат 
басқармасы» ММ, Алматы облысы 
бойынша  «Рухани жаңғыру» жобалық 
кеңесінің» ұйымдастыруымен «Біржан мен 

Сара» (Ақиқат, салмақты сөз-айтыстан 
туады) атты облыстық жас ақындардың 
айтысы өтті. Оған аудан қалалардан 18 
айтыскер қатысты.

Айтыстың басты тақырыбы «Біржан 
мен Сара»  болғанымен, жалпы ережеге 
сай Абай Құнанбаевтың 175, әл-Фарабидің 
1150 жылдығы толық қамтылды. Басты гәп,  
әлемді алаңдатып отырған COVID-19 бен 
пандемияға қарсы енгізілген карантинге 
байланысты айтыс интернет желісінде 
«Онлайн» бағытында өтті. 

«Онлайн» айтыс оңбады. Оған 
ұйымдастырушылардың титтей де кінәсі 
жоқ. Ауыл-аймақтарда интернеттің қалай 
дамығанын  осы жолы толық көз жеткіздік. 
Айтыскерлер бір-бірінің сөзін анық ести 
алмады. Кейбір ақындар автокөлік ішінде 
интернетке қосылды. Қысқасын айтқанда,  
қашықтықтан оқып жүрген  оқушылар мен 
ата-аналардың бозторғайдай  шырылдап 
жүргені рас болып шықты.  Үйдің шатырына, 
одан қала қыр-жотаға шығып, мұғаліммен 
байланысқа шығалмай, шықса да шала-
шарпы білім алып жүргендерге  обал-ақ. 
Отыз елдің қатарына кіреміз  деп отыз 
қадам жерден  байланысқа шығалмаған 
интернеттің иттігін  айтам да. Үзіліп -жұлынып 
көрген айтысқа айызымыз қанбады. 
Ақындардың  қаншалықты айтыскер екенін 
анықтау үшін айтыс басталар алдында 
қазылар құрамның шешімімен  жеребе 

тартылды. Алғашқы  жұп болып  Кеген 
мен Қарасай ауданынан шыққан  Ділмұрат 
Рақымқожа мен Ерубай Барат арасындағы 
сөз жарысында кегендік айтыскер Ділмұрат 
басым түсті. Ділмұраттың әу баста айтқан 
мақамы ешкімге ұқсамайды, өзіндік сарыны 
бар екен. Алайда, сөз арасында әртүрлі 
мақамға ойысып,  айтысының мәнін 
түсіріп алды. Ал, қарасайлық Барат ақын 
домбырасыз қара-жаяу айтысты.  Талғар 
мен Еңбекшіқазақ аудандарының намысын 
қорғаған Нұрислам  Әбитилда мен Ринат 
Нархановтың  сөз сайысында талғарлық 
Нұрислам  оқ бойы озық болды. Түп төркіні 
сыр елінен келген Нұрислам және Дінислам 
деген екі ағайындылар айтысқа  шығып 
жүр. Сөз саптасы, өлең құрылымында 
Нұрисламда суырып-салып айтуда шеберлігі 
бар. Текелі қаласынан Айқып Бақберді мен 
Райымбек ауданынан шыққан Аят Жәнібек 
арасында бәсекеде Аяттың шоқтығы  биік 
болды.  Сарқан және Панфилов ауданынан 
шыққан Исламхан Мұхамедхан  мен Қанат  
Нұрберген  айтысында жарысқа  түсіп, 
төселіп қалған сарқандық Исламхан озды. 
Балқаш пен Ақсу аудандарынан шыққан 
Асхат Нұраслан мен Қанат Боқанның  сөз 
додасында, екі ақынның да айтыс айшықты 
болмауына байланысты қазылар құрамы 
тоқтатуға мәжбүр болды. Жамбыл және 
Іле аудандарынан Сатыпалды Әмір мен 
Әбілқасым Қанат, Көксу,  Ескелді, Ұйғыр 
аудандарынан және  Қапшағай, Талдықорған 
қаласының  атынан шыққан ақындар 
арасында жартылай финалға көксулық 
Дархан Серікұлы шықса, кербұлақтық Дастан 
Ақытұлы  мен Талдықорған қаласынан 
Жанатбек Айдаралы  тең  дәрежеде өнер 
көрсетті. Айтысқа алғаш түсіп отырса да Ақыт 
ақынның сөз саптасы, қарсыласқа қарымта 
жауап қайтаруы  көңілден шықты.

Ақыт: Жырлайын осы ойымды
 тыңдағанға,

Не жетсін тақырыпты жырлағанға.
Айтыс жасап жатыр ғой, Талдықорған,
Абай мен Фарабидей тұлғаларға.
Солар ғой артына өшпес хат

 қалдырған,
Тәлімі ғибрат болды бұл қоғамға.
Өз мінін есіне алар әрбір қазақ,
Абайдың қара сөзін тыңдағанда.

Фараби 70 тілді білген адам,
Қалайша татымайды үлгі аларға.
Аттарын асқақтатып ел мақтап жүр,
Мүрдесі жатсадағы жылғаларда.
Бұл күні, Фараби мен Абайлар кім,
Бармекен байқайық бұл даламда.
Бұл күнгінің Абайы Айгерімін,
Сезім емес ақшамен шырмалауда.
Фарабидей 70 тіл білмек түгіл,
7 тіл білмейтұғын ұлдар азба 

– десе, Ақытпен үзеңгі қағыстырған 
Жанатбек Айдарәлі:

Сайраған сандуғаштай Сара саңлақ,
Айтыста оқтай зулар дара самғап.
Арқаның Біржанына дес бермеген.
Тарихта Сара қалай аласармақ. 
Жиенқұл болмағанда жеңілмес ед(і),
Айтыста көрініп тұр ара салмақ.
Бұндай айтыс тарихта болмаған деп,
Кейбіреулер көңілге жара салмақ.
Бұл айтысты Әріп жазып 

таратты деп,
Қақпағын ақиқаттың жаба салмақ.
Баурында Ешкіөлместің болған айтыс,
Ақиқат ащы шындық баға салмақ.
Біржан-Сара айтыстың ақтангері.
Олармен кімдер бүгін таласалмақ.
Сара апам саңлақ еді жырлап кеткен,
Сараны Біржан сері шыңдап кеткен.
Еспенбет,Тұрысбектер нар тұлғалар,
Біржанның өтінішін тыңдап кеткен.
Сараға теңдік беріп теңге қосып,
Сандуғаштай Сара да жырлап кеткен.
Сара атында ауылда көшеде бар,
Жырлары өрнектелген сырмақ

 неткен.
Тірісінде бағасын халық беріп,
Жылай-жылай жанары құрғап кеткен.
Өлгенде де тыныштық бермедік- ау,
Мүсінін бұзақылар бұлғап кеткен.
Біресе қолын кесіп шолақ етіп,
Ұрылар домбырасын ұрлап кеткен –

деп ағыл-тегіл жырлаған Жанатбек Қаратал 
ауданында тұрып, Кербұлақтың атынан 
шыққан Ақытқа  шүйліккен қырандай бас 
салды.

Өлеңді қамырдай қып илермісің 
Айтыссаң Айтақындай билермісің 
Жағым садақ болғанда, тілім жебе,
Бекежанның оғындай түйрермісің.
Түйреймін деп келгенде 

қақпаңды ашып,
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ҚАЗЫНА

Қираған Отырардай күйрермісің.
Сен өзі қай ауданның ақыны едің,
Қолыңа ілінгенді сүйрермісің.
Сен қазір Үштөбенің баласысың 
Пысықай болмағанда бүйдермісің.
Кербұлақтың атынан келіп қапсың,
Сен өзі жалдамалы киллермісің – 

деді. Айтыстың басты тақырыбы Біржан 
мен  Сара болса да бұл айтысқа қатысқан 
18 ақынның ішінде бірде-бір қыз ақын  
болмады. Осы олқылықты дөп басқан 
Жанатбек:

Көріп ек ат тұяғын тай басқанын,
Айтыстың түнек басты айлы

 аспанын 
Он сегіз жүйрік кепті бұл айтысқа,
Біреуі арық, біреуі май басқанын.
Тақырып Біржан менен Сара боп тұр,
Сараның айтам енді қай дастанын 
Қазылар, Сара қайда, Сара қайда,
Шабысын көрмеймізбе айқасқаның.
Бұл айтыста Сара жоқ, кілең Біржан,
Сарасыз айтыс жасап қай сасқаның.
Таласар арамызда бір ару жоқ,
Айғырлардың  көріңдер шайнасқанын 

– деп, Сарасыз айтыс  жасағандарың қай 
сасқаның – деді. Ащы да болса бұл ақиқат. 
Себебі Жетісуда Сараның ізін жалғастырар, 
аламан додаларда топ жарар аруларды 
көре алмай жүрміз.

Жастар арасында өткен бұл айтыстың 
көрігін қыздырғандар арасында Райымбек  
пен Талғар аудандарының ақындары Аят 
Жәнібек пен  Нұрислам Әбитилда болды. 
Жартылай финалда  жолыққан екі ақын да 
суырып-салмалық өнердің үлгісін көрсетті.

Нұрислам:
Біржан-Сара еді ғой шын дүлдүлің,
Өлеңімен шашатын күннің нұрын.
Арттарына өлмейтін із қалдырып,
Биік қойды бәрінен жырдың құнын.
Біржаным асау өзен арнасындай,
Сара ақын тектіліктің жалғасындай.
Айтысы Біржан менен Сара қыздың,
Қазақтың айтысының айнасындай 

– дей келе, біресе «әлаулай, біресе 
қалаулай» дейсің-деп Аятты тұқыртпақ 
болды. Қарсыласының сөзіне мырс етіп 
күліп, шыбын шаққан құрлы көрмеген 
нарынқолдық  Аят ақын:

Сақтаған бабалардан тектілікті,
Жігіт ем, осы өмірде текті, мықты.
«Айтыста қалаулайым дедің ғой» деп,
Сен бала көрсетпедің ептілікті.
Қадірлеп  қара сөзді қор қылмадым,
Баурадым қара өлеңмен көпшілікті.
Піспеген сен сияқты балаларға,
Қалаулайдың өзіде жеткілікті-деп, 

Нұрисламның мысын басып, заманында 
топты жарып, шашаларына  шаң жұқпаған 
Сара мен Біржанды жырымен әспеттеді.

Дүние жеткізбеген армандыны,
Секілді көшкен елдің ауған жүгі.
Кешегі Біржан Сара ақындардың,
Жатталып ұрпақтарға қалған жыры.
Талантты бабалар ай баға жетпес,
Алланың маңдайына жауған нұры.
Жырың қалды жүлде бар ма одан асқан,
Замана таңдап алар талғамдыны.
Мойнына алтын қарғы таққанменен,
Артпайды оған бола арлан құны 

– деп,  екі  Біржан мен  Сараны  тіліне  тиек  
етті. Қалжың айтса қарсыластың қабырғасын 
қақыратып жіберетін Аят  Нұрисламды 
шаң қаптырып кетті. Жартылай финалға 
шыққан төрт жұп ақынның арасында 
Дархан Серікұлы,  Ділмұрат Рақымқожа, 
Қанат Боқан, Мұхамедхан Исламхан, 
Ақыт Дастанұлы, Аят Жәнібек, Жанатбек 
Айдарәлі арасындағы сөз сайысында 
ақтық айналымға қазылар құрамы айтысты 
сұрыптай келе Аят Жәнібек пен Жанатбек 
Айдарәліні шығарды. 

Қарсыласын қадірлей отырып, 
сыпайлықтың үлгісін көрсеткен  Жанатбек, 
айтысса арқаланып кететін Аятты бір-
мақтап, түр-түсінде, бойын да, ойын да, 
жырға қосты.

Хантәңірі мақтанышы баршамыздың 
Жұпар иісі аңқиды аршаңыздың.
Айтысқа шөлдеп қалды барша қазақ,
Кепкені де рас-ау, аңқамыздың.
Бабы келген жылқыдай жер тарпыған,
Қозатыны бар екен арқаңыздың.
Аятжан тілің алмас жағың қайрақ,

Сабы да қарағайдан балтаңыздың.
Сенің осал болуың мүмкін емес,
Жартысы толған өлең қалтаңыздың.
Мұқағали қара өлеңге шекпен жапса, 
Аят сен тамырына қан тамыздың.
Өңің суық қағаздың картонындай,
Танауың Үштөбенің маркобындай.
Екі бетің албырап отырсың-ау,
Нарынқолдың отқа көмген

 картобындай.
Қарағайдың кесілген шөркесіндей  
Өмірде білінбейді бар жоғыңдай.
Сөзіңнің сөліне ел тамсанады, 
Грузинның «Есен тухи» баржомындай
Дауылдасаң Райымбектің көзіндейсің 

Нөсерлесең Көдектің сөзіндейсің 
Екіленіп сөйлесең есе бермей,
Шапқа біткен шандырдың безіндейсің.
Сыңар езу жылқыдай бұра тартып,
Безгек тиген адамдай безілдейсің.
Күліп тұрып кетесің күйіндіріп,
Ханды алдаған тазшаның өзіндейсің
Аятжан ел болмайсың жекеленіп,
Бақылдап не қыласың текеленіп 
Басыңа бас қосылып бағың жанып,
Албанның бір қызына некеленіп. 
Үй болып өсіп-өніп соғым сойып,
Бізді де шақырарсың шеке беріп.
Абыройың асқақтап
                               Хантәңірдей,

Ырысың арта берсін еселеніп 
– деп айтысты аяқтады. Аят 
та қалжыңнан қар боратты. 
Жанатбекке есесін жібермеді.

Тілінің тікені бар ақын 
Балғынбек ағасы сияқты өлеңдері  
сатираға ұласып жатты. 

Қынаптан суырылса қылыш
 тілім,

Тұлпардай біреуі едім
 тыныстының.

Аман-есен келдің бе,
 Жанатбегім,

Бірден бастап кетейін ұрыс
 бүгін.

Өзіңе қарап тұрсам, бір
 түрлісің,

Көзіме ұнамай тұр бұл
 ұсқының.

Археологтар қабірден қазып
 алған,

 Мумиядан аумайды
 тұрыстығың.

Ептеп жүріп қазаққа келіп
 алған,

Біреуі емессің бе жымысқының.
Одан қалса тағы да ұқсатамын,
Текті елдің бұзып жүрген

 тыныштығын 
Басыңа ұқсатамын оның

 басын,
Шашыңа ұқсатамын шыбыш

 қылын.
Ал, Жанатбек, ендеше өзің

 айтшы,
Ойыңның білуші едім тым

 ұшқырын.
Қораппенен кіндігін жауып

 алған,
             Боратпенен жоқ па еді

 туыстығың 
– деп  қарсыласына жебедей 
қадалған Аят  «өлең сөздің патшасы 
атанған Абайды жырына арқау етті. 

      Қазақта Абай дана, Абай дара,
Әр ғасырда ататын арайлана.
Желіде келемеждеп ұлыларды,
Тілдің сұғын қадады Абайға да.
Абайдың ұрпағымыз дейді дағы,
Абайламай сөйлейді талай бала.
Үйірінен кейбіреу адасса да,
Биігінен түспейтін Абай ғана.
Әй, осы кей ақындар қатырады,
Тілдің сұғын талайға батырады.
Тұлпардай туламайтын жөнің 
                                         бар ма,
Туғасын Жетісудың топырағы.
Кешегі саңлақ ақын Сара

                                           туған,
Қазақтың қасиетті атырабы.
Айтыс дейтін киелі

 бәйтеректің,
Жайылған сен екеуміз

 жапырағы 
– деп өзімен құйысқан тістесіп қатар 
келген Жанатбекке жүрекжарды 
лебізін білдірді. 

Айтыстың бірінші күнінен   
бабы мен бағы қатар шапқан екі 
ақынның сайысы тартысты өтті. 
Әсіресе, нарынқолдық  Аяттың 
екпіні бәсеңдемеді. Бірін-бірі  алып 
та, шалып та көрді. Аяттың бағы 
жанып, бас жүлдені қанжығасына 
(500000 теңгені) байласа, бірінші 
орынды  Жанатбек (300 000 
теңгені) иеленіп, жүлделі  екінші  
орын (200000 теңге)  Ақыт 
Дастанұлына бұйырды. Ал,  үшінші 
орын (100000 теңгені) Нұрислам 
Әбитилдаға тиесілі болды. 
Айтысқа қатысқан өзге ақындар  
да айтысты ұйымдастырушылар 
тарапынан мақтау қағаздарымен 
марапатталды. 

Жалпы Жетісу өңірінде жастар 
арасындағы  бұл онлайн айтыс 
айтыскерлерге үлкен сабақ болуы 
тиіс. Ақындық өнер  біліммен,  оқу-
тоқумен,  әрі  қанда бар қасиетпен 
келеді. Сондықтан, айтысқа 
немқұрайды қарауға болмайды. 
Айтыскерлерге алдын ала айтыстың 
бағдарламасы толық жіберілсе 
де,  айтысқа толық дайындалып 
келмегендері көрініп тұрды.

Айтақын МҰХАМАДИ
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История одной 
ПОБЕДЫ

Елдос – человек с 
большой буквы, чело-
век, который открыл 
свой фитнес-зал 
«Асар» для помощи 
людям с ограничен-
ными возможностя-
ми.

Молодой парень,основатель реабилита-
ционного центра,сам является человеком с 
инвалидностью,проделавшим долгий путь к 
выздоровлению.

Сейчас Елдос открыто говорит о том,что с 
ним произошло,о страшной аварии и о труд-
ностях реабилитации.

«Я получил травму шейного позвонка в 
19 лет.После аварии для меня началась но-
вая жизнь. Я хотел работать в сфере туриз-
ма, но вместо этого я полгода провел лежа на 
кровати, не мог даже сидеть. Через полгода я 
сел, еще через год научился ползать. И толь-
ко еще через год начал передвигаться с по-
мощью ходунков. Все это время меня очень 
поддерживали родители», — говорит он.

Большинство людей при подобных трав-
мах остаются прикованными к кровати до кон-
ца своих дней или проходят длительные курсы 
реабилитации у известных специалистов,не 
всегда добиваясь желаемого результата.

«Нам говорили, что все безнадежно, что 
он так и останется на всю жизнь в таком со-
стоянии.За моего сына никто не решался 
браться. Мы писали в Китай, ездили в  Ал-
маты, цеплялись за любую возможность.Но 
получали только отказ за отказом.Сыновей 
у меня двое и старший в тот момент сказал 
мне: «Елдос еще очень молод,ему всего 19. 
Мы сможем поставить его на ноги, главное 
не сдаваться». Сегодня я с уверенностью 
могу сказать,что нет безнадежных пациен-
тов, нет ничего невозможного, главное же-
лание и стремление!»-рассказывает Фатима 
Тайжановна,мама Елдоса.

Удивительно,но вера и упорство молодо-
го предпринимателя и его семьи позволила 
ему добиться успеха. Проделав долгий путь 
от «парня в коляске» до успешного бизнесме-
на Елдос решил,что должен помогать другим. 
Он создал свой реабилитационный центр для 
людей с повышенными потребностями, где 
с помощью хороших специалистов пытается 
дать возможность на полноценную жизнь.

«После курсов реабилитации, мой сын 
случайным образом познакомился с удиви-
тельным человеком. Тогда мы вместе возвра-
щались из столицы, встретили Розу Акжарке-
нову.

Думаю, это тот человек, который можно 
сказать указал нам путь в тот момент, смоти-
вировал Елдоса.После встречи с ней мой сын 
пошел на работу, а потом решил открыть соб-
ственное дело.

По началу мы думали, что полугода не 
продержимся, но все получилось и наш центр 
до сих пор работает», — говорит Фатима 
Омарова.

Сама Фатима, сейчас является админи-
стратором в реабилитационном центре,с удо-
вольствием помогает  сыну в реализации его 
проекта.

Реабилитационный центр «Асар» спе-

циализируется на травмах позвоночника и 
спинного мозга, работает с нарушением опор-
но - двигательного аппарата с помощью ком-
плексных реабилитационных тренажеров и 
упражнений, лечебной физкультуры.

«Основная идея   проекта была помочь 
людям с особыми потребностями и сделать 
их максимально самостоятельными. Проект 
направлен на людей с 1 и 2 группой инвалид-
ности, так как они считаются недееспособны-
ми», — делится Елдос.

Стоит отметить, что первый тренажер, ко-
торый помог молодому парню, сделали имен-
но члены его семьи. На сегодняшний день в 
реабилитационном центре есть несколько 
таких тренажеров, сделанных по тем самым 
чертежам.

«Сейчас у нас есть и те старые самодель-
ные тренажеры,которые мы собирали сами и 
уже новые.Мы заказывали их из США, Поль-
ши, Германии, Италии, России, Китая. И сей-
час можно сказать, что у нас есть все необ-
ходимое для каченной реабилитации наших 
клиентов», — отмечает Фатима.

В реабилитационном центре также предо-
ставляет услуги массажист,с клиентами фит-
нес клуба работают опытные специалисты, 
помогая людям с повышенными потребностя-
ми вернуть контроль над своим телом.

Говоря о подобном заведении, нельзя не 
отметить, что центр является уникальным.На 

реабилитацию приезжают не только  люди из 
Талдыкоргана, но и с других городов.

«К большому сожалению,у нас сейчас 
есть проблема с жильем. Мы не можем обес-
печить   им клиентом. Люди снимают кварти-
ры.

Вот, например сейчас у нас в зале зани-
маются жители Шымкента и других городов 
Казахстана. Мы стараемся помочь всем!» — 
отмечает администратор.

Сейчас центр расположен на цоколь-
ном этаже и уже не может вместить всех 
желающих,но Елдос и его семья твердо 
решили,что пора переходить на новый уро-
вень и пришли к выводу,что необходимо от-
крыть большой зал, который мог бы предоста-
вить такую возможность.

«Да, конечно. Сейчас наш зал находиться 
не таком высоком уровне как хотелось бы,да 
и вместить всех желающих мы не можем. Но 
мы хотим открыть большой и просторный зал. 
Сейчас мы активно работаем над ним. Наде-
юсь у нас все получиться», — говорить Фати-
ма Омарова.

Каждый день администрация зала прини-
мает десятки звонков от людей с повышенны-
ми потребностями.

«С нами может связаться каждый, у нас 
есть  собственный интернет портал и конеч-
но социальные сети.Любой желающий может 
задать вопрос,мы обязательно ответим»,-
рассказывает администратор.

К слову, на сайте, реабилитационного 
центра можно найти  не только контакты и 
адрес,но и истории клиентов,которые уже 
прошли реабилитацию. Елдос и его команда 
с удовольствием рассказывают о каждом до-
стижении людей с особыми потребностями и 
даже предоставляют бесплатные консульта-
ции.

Елдос не только успешный бизнесмен,но 
и примерный семьянин. Сейчас парень женат 
и воспитывает ребенка.

«Как и любая мать я безумно горжусь 
своими детьми. Мои сыновья построили не 
только успешную карьеру, но и создали се-
мьи. Я не только счастливая мать,но любя-
щая бабушка.У меня есть все,что нужно для 
счастья и даже больше», — говорит Фатима.

Сам предприниматель  всегда отмечает 
насколько важную роль в его жизни играет 
семья. Благодаря поддержки близких и соб-
ственной стойкости парень не опустил руки 
после автокатастрофы. Елдос является от-
личным примером того,что даже после самых 
страшных событий в жизни, нужно оставаться 
человеком.

Карина ПФАЙФЕР



06.05 Д/ф «Ұлттық арнада – 
ұмытылмас әндер»
06.25«Tolagai»
06.50 «Аулдастар»
07.25 «Атамекен»
08.00 «Aqsayyt»
08.25 М/ф «Крудстар отбасы»
10.00, 18.00 Т/х «Келін әні» 
12.00 «Егіз лебіз»
14.00 М/ф «Мекен»
15.35 «Дала өркениеті»
16.05 Серік Ибрагимовтың 
концерті
17.10 «Қымбат жандар»
20.00 «Apta»
20.50 «Жүзден жүйрік»
22.30 Т/х «Фатмагүл»
23.30 «Jaidarman»
00.10 «Бес қару»
01.05«Apta»
01.45 Футбол. Ұлттар лигасы. 
Бельгия – Англия.

ХАБАР

06.00 «Өмір-өзен»
08.50 «Самопознание»

Бейсенбі - Четверг, 12 қараша Сенбі - Суббота, 14 қараша

ҚАЗАҚСТАН

Жексенбі - Воскресенье,  15  қараша

06.05 Д/ф«Азамат»
06.30, 17.00, 20.00, 00.55 
Aqparat
07.05 М/ф «Мысық»
08.00 «Tansholpan»
10.00, 18.00 Т/х «Келін әні» 
12.00, 17.15 «Қызық екен...» 
13.00 «Теледәрігер»
14.00«Қымбат жандар»
15.00, 21.30 Т/х «Айнымас 
Айғаным»
16.15 «Ұлт мақтанышы»
16.25 «Аулдастар»
20.35 «Ashyq alan»
22.35 Т/х «Фатмагүл»
00.00 «Күміс көмей»  
01.30«Ashyq alan»
02.25 «Теледәрігер»

ХАБАР

06.00 «Тамаша»
07.00 М/с «Буба»
07.15, 18.00 «Удачная сделка»
09.15, 17.00 «Qalamaimyn»
10.20, 00.10 Т/х 
«Құсайыновтар. Өмір жолы»
12.00 Жаңалықтар. Новости
12.30 «COVID-19»
13.10 Т/с «Чужое гнездо»
14.00 «Дети сестёр»
15.00 «Бүгін»
16.00, 21.40 «Алпыстан асып 
барамын»
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Народный контроль»
21.00 Итоги дня
22.20Т/х «Көкжал-2»
01.00 «Әсем әуен»

АСТАНА 
 
06.00 «Ән мен әзіл»
06.30 «Күлдірген» 
07.00 «Үздік әзілдер» 
08.00, 14.20  М/ф «Маша и 
Медведь» 
09.50, 22.00 Т/х «Кекеш келін»
11.20, 21.00 Т/х«Сүлеймен 
Сұлтан» 
12.30, 23.10 Т/х «Ұлы ханша»  
14.00 М/ф «Буба»
14.45, 03.55 Т/с «Ментовские 
войны»
16.00 «Шімән апаның хикая-
лары»
17.00, 00.40 Т/х «Жас 
қырандар»
18.00 Т/х«Белгісіз жан»
20.00, 02.00 «Астана таймс»
02.50 «Біреудің есебінен» 
03.35 «KazNet» 
04.40 «Қош келдіңіз» 
05.30 «Отбасы»

ЕВРАЗИЯ

06.00 Т/х «Когда зовёт серд-
це»
06.45 «Той заказ»
07.15 «Басты жаңалықтар» 
08.00 «Доброе утро» 
11.00 «Жить здорово!»
12.00 «Қос лайк» 
15.40 «Гюльчатай. Ради 
любви» 
16.40«Пусть говорят»
18.00 «Басты жаңалықтар»
18.45 «Пендеміз ғой» 
20.00 «Главные новости»
20.50«Лучшие враги»
00.35 «Тобол»
01.25 «Вечерний Ургант»
02.00 «П@ytina»
02.45 «Пендеміз ғой»
03.45Т/х «Когда зовёт сердце»
04.30 «Той заказ»

   ХАБАР

ЕВРАЗИЯ

06.05 «Қазыналы Қазақстан»
06.30 «Ғасырлар үні»
07.00 «Aqparat»
07.30 М/ф (Қазақфильм)
08.30 «Жүзден жүйрік»
10.00, 18.00 Т/х «Келің әні» 
12.00 «Nur tiley»
12.35 «Күміс көмей»
13.25 «Ғажайып өлке»
13.50 Роза Әлқожаның концерті
15.25 М/ф «Крудстар отбасы»
17.05 «Жарқын жүздесу» ток-
шоу
20.00 «Masele»
20.40 «Егіз лебіз»
22.30, 23.15 Т/х «Фатмагүл»
23.00 «Егіз лебіз»
23.40 К/ф «Саудаға түскен 
сәби»
01.45«Футбол. Ұлттар лигасы. 
Португалия – Франция»

ХАБАР

06.00 «Ду-думан»
07.15 «Керек екенсің»
09.00 «Өзін-өзі тану»
09.10«Қым мықты?»
10.20 «Q-бренд»
10.30 М/ф «Монстр в Париже»
12.00 «Пәленшеевтер-3»
12.50 «Aitystar»
14.30 «Служебный роман»
17.10 Т/х «Алпыстан асып 
барамын»
19.10 «Қазақконцерт әлемі: 
Бізге 60 жыл» концерті
20.10 «Отдел журналистских 
расследований»
21.00 «7 күн»
22.00 Х/ф «Остров проклятых»
00.20 Т/х «Құсайыновтар. Өмір 
жолы»

АСТАНА  

06.00, 02.55 «Ән мен әзіл»
06.30, 02.35  «Әзілстан» 
07.00 «Үздік әзілдер» 
08.00  М/ф «Маша и Медведь» 
09.50, 22.00 Т/х «Кекеш келін»
11.20, 21.00 Т/х «Сүлеймен 
Сұлтан» 
12.30, 23.10 Т/х «Ұлы ханша» 
14.00 «Q-travel»
14.30 К/ф «Қарт бойдақ-2»
16.30 «Алдараспан»
18.00 Т/х «Белгісіз жан» 
20.00 «Үздік әндер» 
20.55 «Loto 6/49» 
00.40 «Jaidarman live»
01.50 «Той жыры» 
02.15 «KazNet» 
04.00Х/ф «Мега той»
05.35 «Отбасы»

ЕВРАЗИЯ

06.00 Т/х «Когда зовёт сердце»
07.00 «Тамаша city» 
07.55 «Ұшқалақ»
08.00 «Басты жаңалықтар» 
08.45 «Время для двоих»
13.10 «Фабрика грез» 
13.35 «Голосящий Кивин-2020»
15.25 Х/ф «Московские тайны. 
Бедная Лиза»
17.35 «Парламент онлайн»
18.00 «Сенбілік жаңалықтар»
18.35 Шоу «Қызық лайв» 
20.00 «X Factor»
21.05 Т/с «Аметистовая серёж-
ка»
22.00 «П@ytina» 
23.00 Т/с «Аметистовая серёж-
ка»
01.00 «Великолепная»
02.25 «П@ytina+»
03.10 «Қызық live»
04.10 «Тамаша city»

КТК

07.05 «КТК қоржынынан»
07.50 Т/х «Кеш келген махаб-
бат»
08.40 «Базар жоқ алаңы»
09.35 «КТКweb»
10.00 «Смеяться разрешается»
12.20 Х/ф «Двойник»
16.30 «Аталар сөзі»
18.10 «Мерекелік концерт»
18.50 «Концерт 12-8»
21.00 «Большие новости»
22.00 Х/ф «Референт». «За-
маны ұрылары»
03.30, 04.20 «Базар жоқ алаңы»
03.40, 04.10 «КТК қоржынынан»

ЖЕТІСУ

07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» 
09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости 
10.00 М/ф «Тобот» 
10.30 «Спорт тайм» 
11.00 «Болмыс»  
11.45 Т/с «Күйеуге шыққым 
келеді» 
12.00 «Әкелердің әңгімесі»  
12.40 «Әсем әуен»  
13.00 «Арнайы репортаж» 
13.30 «Экорейд»  
14.00 «Олжа» 
14.30 «Ұлт ұлағаты» 
15.00 «Онлайн-сұхбат»   
15.35 «Карантин»
16.10 «Жұмыспен қамту жол 
картасы» 
16.20 «Ән тыңдайық»
17.00 «Полиция қызметі»
17.30 «Сильные духом»
18.00 Жаңалық
18.15 Новости
18.30 «Қателік» 
19.30 «Жүрек сөзі» 
20.00 «Ауылдағы ағайын»
20.30 Қорытынды жаңалықтар
21.00 «Тарих парақтары» 
21.30 Итоговые новости
22.00 Т/с «Күйеуге шыққым 
келеді» (4-серия)   
22.10 «Әкелердің әңгімесі»

31 канал

06.00, 04.00 «Әзіл студио»
06.20 «Информбюро»
07.20 «Біз үйдеміз»
09.00 «Готовим с Адель»
09.30 «Битва экстрасенсов» 
12.30 М/ф «Маша и Медведь»
13.30 «Мы дома»
15.25 Х/ф «Напарник»
17.40 Х/ф «Шпион»
19.50 Х/ф «Иностранец»
23.00 Концерт «Ойна да кул», 
2 часть
01.00 Алдараспан, Нысана, 
Шаншар әзілдері
05.00 Ризамын

7 канал

06.00 «КТА лигасы»
08.30 «Айнаонлайн»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15«О здоровье: понарошку 
и всерьёз»
09.50 «Посольство красоты»
10.20 «Схватка»
11.10  «Дизель шоу» 
12.50 Х/ф «Ёлки лохматые»
15.00  «Q-елі»
15.50 Т/х «Ата-Ана. Бала-Шаға»
17.40 Х/ф «Доктор Мырза»
20.45 Шоу «Маска»
23.40 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай»
02.00 «Вокруг света за моне-
той»
03.00 Т/х «Жалдамалы 
қалыңдық»
04.30 «Құырдақ»
04.50 «Өз ойым»

   ХАБАР

АСТАНА

КТК

ЕВРАЗИЯ

ЖЕТІСУ

   7 КАНАЛ

09.00 Профессиональный 
бокс
11.30 «Осень в Нью-Йорке»
13.20 «Сестрёнка»
15.00 Т/х «Көкжал-2»
18.30 «Мәжіліс.kz»
19.00 «Aitystar»
21.00 «7 күн»
22.00 «Большая неделя»
23.10 Т/х «Құсайыновтар. 
Өмір жолы»

АСТАНА  

06.00, 03.50 «Ән мен әзіл»  
07.00 «Үздік әзілдер»
07.30 «Q-travel»
08.00 М/ф «Маша и Медведь» 
10.00 «ТeleBingo» 
10.25, 22.00 Т/х «Кекеш келін»
11.55, 21.00 Т/х«Сүлеймен 
Сұлтан» 
13.25, 23.10 Т/х «Ұлы ханша» 
15.00 К/ф «Мега той»
17.00 «Алдараспан»
18.00 Т/х «Белгісіз жан» 
20.00  «Үздік әндер» 
20.45 «Аялы алақан»
00.40 Х/ф «Салам, Нью-Йорк»
03.10 «Әзілстан» 

03.30 «KazNet»
04.20 Т/х «Қарт бойдақ-2»

ЕВРАЗИЯ

06.00 Т/х «Когда зовёт серд-
це»
07.00 «Тамаша city» 
08.00 «Сенбілік жаңалықтар»
08.30 «Воскресные беседы»
08.45«Аметистовая серёжка»
13.00 «Три аккорда»
14.55«X Factor»
16.00 Х/ф «Не свадебное 
путешествие»
18.00 «Basty bagdarlama»
18.35 «Ол кім? Бұл не?»
20.00 «Аналитика»
21.00 «Кафе на Садовой» 
22.00 «П@ytina» 
23.00 Т/с «Кафе на Садовой»
01.00 «П@ytina+»
01.45 «Ол кім? Бұл не?»
02.45 «Тамаша city»
03.30 «Когда зовёт сердце»
04.15«П@ytina+»

КТК

07.05 « Көңілді отбасы»

07.50 «Концерт 12-7»
09.30 «Смеяться разреша-
ется» 
11.40Х/ф «Референт» 
15.30 «Аталар сөзі»
17.00Х/ф «Его любовь»
21.00 «Портрет недели»
22.00 Х/ф «Нашедшего ждёт 
вознаграждение»
00.00 «Иная реальность»
00.40 «Министерство правды»
01.15К/ф «Белгісіз қанышер»
02.50 «Аталар сөзі»
03.15, 04.10 «Көріпкел-2»

ЖЕТІСУ

07.05 «Ән тыңдайық» (онлайн-
концерт) 
08.00 «Әкелердің әңгімесі»
09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости 
10.00 М/ф «Тобот» 
10.30 «Әдебиет пен адамзат»  
11.00 «Жетісу адалдық 
алаңы» 
11.25 Д/ф «Образование за 
рубежом небезопасно»  
11.45 ТелеТ/с «Күйеуге 
шыққым келеді» (4-серия)
12.00 «Жүрек сөзі»  

12.30 «Ауылдағы ағайын»  
13.00 «Қателік»  
13.35 «Сильные духом» 
14.00 «Тарих парақтары» 
14.30 «Карантин» 
15.00 «Онлайн-сұхбат»  
15.35 «Ән тыңдайық» (онлайн-
концерт)
16.10 «Дорожная карта за-
нятости» 
16.20 «Ән тыңдайық» (онлайн-
концерт)
17.00 «Полицейская служба»
17.15 «Қазақ үні» 
18.00 «Спорт-тайм»  
18.20 «Тарихи тұлғалар»  
18.30 «Олжа»  
19.00 «Ұлт құндылығы»
19.30 «Әкелердің әңгімесі» 
20.15 «Абай-175» 
20.30 Апта /қаз/
21.30 Апта /рус/
22.10 К/ф «Моя Валентина» 

31 канал

06.00, 04.00 «Әзіл студио»  
07.10  «Мы дома» 
08.50, 03.00 Алдараспан, 
Нысана, Шаншар әзілдері
10.00 «Готовим с Адель» 

10.35 Х/ф «Напарник»
12.45 «Тамаша live»
13.30 «Біз үйдеміз»
15.25 «What’s Up?»
16.10 Х/ф «Иностранец»
19.00 Х/ф «Репродукция»
21.00 «Экстрасенсы против 
детективов»
23.00 «Неге?»
00.50 Х/ф «Любовный недуг»
05.00 Ризамын

7 канал

06.00 «КТА лигасы»
08.20 «Айнаонлайн»
09.00 «Юмор! Юмор! Юмор!»
10.40 Т/с «Последний ход 
королевы»
15.00, 02.50 Скетчком «Q-eli»
16.00 «Ата-Ана. Бала-шаға»
17.15 «Бастық боламын»
21.00 Х/ф «Блондинки в за-
коне»
23.10 Х/ф «Крид-2»
01.45 «Вокруг света за моне-
той»
03.00 Т/х «Жалдамалы 
қалыңдық»
05.10 «Қуырдақ»

АСТАНА

   ХАБАР

ЕВРАЗИЯ

КТК

ЖЕТІСУ
   7 КАНАЛ

КТК

07.05 Кешкі жаңалықтар»  
07.30 Т/х «Сағыныш»
09.00 «Мерекелік концерт»
09.20 «Новости»
10.00, 01.20 «Кто ты?»
12.00 «Игра. Реванш»
16.00 Т/х «Жанған үміт»
17.00 Т/х «Аферисты»
18.00 Т/х «Кектен туған ма-
хаббат»
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00 «Астарлы Ақиқат»
21.00 Вечерние новости
21.40 «Игра. Реванш»
02.05 Т/х «Кектен туған ма-
хаббат»
01.30 «По ту сторону смерти»
03.00 Т/х «Қара теңіз»
04.00, 04.30 «Мерекелік 
концерт»

ЖЕТІСУ

07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир/ 
09.00 TV-сабақ
18.00 Жаңалық
18.15 Новости
18.35 «Сыралғы» /тікелей 
эфир/ 
19.20 Ковид шолу 
19.30 «Сегодня» /прямой 
эфир/ 
20.05 «Ковид обзор» 
20.15 «Абай-175» 
20.30 Қорытынды жаңалықтар
21.00 «Жетісу адалдық 
алаңы»
21.30 Итоговые новости
22.00 ТелеТ/с «Бәрі де анам 
жайлы» (40-серия)  
22.35 «Онлайн сұхбат»
23.15 Жаңалықтар
23.40 Новости

31 канал

06.00 «Ризамын»
06.20, 02.40 Алдараспан, Ша-
нашар, нысана әзілдері
06.50 «Информбюро»
07.50, 22.20 Т/с «Ганга»
10.00 «What’s up?»
11.15, 21.10 Т/с «Консультант. 
Лихие времена»
12.25 «Инквизитор»
15.00 «Кел, татуласайық!»
18.00 «Экстрасенсы-
детективы»
19.55 «Информбюро»
00.25 «Кел, татуласайық!»
04.00 Ризмын 
05.00 «Әзіл студио» 

 
7 канал 

06.00 «Қуырдак»
06.10 Т/х «Келінім, сен тыңда»
07.20 «Айнаонлайн»
07.50, 22.00, 04.00  Т/х 
«Элиф» 
09.00, 17.10 Т/с «Тайны госпо-
жи Кирсановой»
10.10, 18.15 Т/с «Цена жизни»
12.00 «KZландия»
13.00, 20.20 Т/с «Жалдамалы 
қалыңдық»
14.00, 02.50 Т/х «Азулы 
әулет»
15.10, 02.30 «Q-Eli»
16.00, 23.20 «Осколки»
21.15 Т/х «Доктор Мырза»
21.50 Т/х «Ата-Ана. Бала-
Шаға»
00.30 Х/ф «Семьянин»
04.50 «Өз ойым»

КТК

ЖЕТІСУ

   7 КАНАЛ

06.05 Д/ф «Азамат»
06.30, 17.00, 20.00, 00.30 
Aqparat
07.05 М/ф «44 мысық»
08.00 «Tansholpan»
10.00, 18.00 Т/х «Келің әні» 
12.00 «Қызық екен» 
13.00 «Теледәрігер»
14.00 «Егіз лебіз»
15.10, 21.30 Т/х «Айнымас 
Айғаным»
16.10 «Иман өзегі»
16.40 «Әлем айнасы»
17.10 «Тәлім trend»
20.35 «Ashyq alan»
22.30 Т/х «Фатмагүл»
00.00 «Parasat maidany»
01.05 «Ashyq alan»
01.55 «Теледәрігер»
02.55 «Аулдастар»
03.20 «Иман өзегі»

ХАБАР

06.00 Тамаша
07.00 М/с «Буба»
07.15, 18.00 «Удачная сделка»
09.15, 17.00 «Qalamaimyn»
10.20, 00.25 Т/х «Құсайыновтар. 
Өмір жолы»
12.00 Жаңалықтар. Новости
12.30, 20.40 «COVID-19»
13.10 Т/с «Чужое гнездо»
14.00 «Дети сестёр»
15.00 «Бүгін»
16.00, 21.40 «Алпыстан асып 
барамын»
20.00 Қорытынды жаңалықтар
21.00 Итоги дня
22.20 Т/х «Көкжал-2»
01.00 «Әсем әуен»

АСТАНА  

06.00 «Ән мен әзіл»
06.30 «Күлдірген» 
07.00 «Үздік әзілдер» 
08.00, 14.20  М/ф «Маша и 
Медведь» 
09.50, 22.00 Т/х «Кекеш келін»
11.20, 21.00 Т/х«Сүлеймен 
Сұлтан» 
12.30, 23.10 Т/х «Ұлы ханша»  
14.00 М/ф «Буба»
14.45, 03.35 Т/х «Ментовские 
войны»
16.00 «Шімән апаның хикая-
лары»
17.00, 00.40Т/х «Жас 
қырандар»
18.00 Т/х«Белгісіз жан»
20.00, 02.00 «Астана таймс»
20.55 Loto 5/36
02.50 «Біреудің есебінен» 
03.35 «KazNet» 
04.40 «Қош келдіңіз»
05.30 «Отбасы»

ЕВРАЗИЯ

06.00Т/х «Когда зовёт сердце»
07.00 «Басты жаңалықтар» 
07.45 «Жұма уағызы»
08.00 «Доброе утро» 
11.00 «Жить здорово!»
12.00 «Қос лайк» 
15.35Д/ф «Ауыл – ел бесігі» 
15.45 «Гюльчатай. Ради любви»
16.45 «Жди меня» Казахстан
18.00 «Басты жаңалықтар»
18.45 «Заң сөлесін»
20.00 «Главные новости»
20.50 «Поле чудес»
22.10 «Лучшие враги» 
23.00 «П@ytina»
00.10 «Батальон»
02.10 «П@ytina»

02.55 «Заң сөйлесін»
03.55 Т/х «Когда зовёт сердце»

КТК

07.05 Кешкі жаңалықтар
07.30 Т/х «Сағыныш»
09.00 «Мерекелік концерт»
09.20 «Новости»
10.00 Х/ф «Кто ты?»
12.00 «Игра. Реванш»
16.00 Т/х «Жанған үміт»
17.00 Т/х «Аферисты»
18.10 Т/х «Кектен туған махаб-
бат»
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00 «Дау-Дамайсыз» 
20.35 «КТКweb»
21.00 Вечерние новости
21.40 Х/ф «Двойник. Кто ты?»
02.05 «Дау-дамайсыз»
02.30 «Кткweb»
02.50 Т/х «Кектен туған махаб-
бат»
03.50, 04.50 Т/х «Қара теңіз»

ЖЕТІСУ

07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир/ 
09.00 TV-сабақ
18.00 Жаңалық
18.15 Новости
18.35 «Сыралғы» /тікелей эфир/  
19.20 Ковид шолу 
19.30 «Бүгін» /тікелей эфир/ 
20.05 «Ковид обзор» 
20.15 «Дорожная карта за-
нятости» 
20.30 Қорытынды жаңалықтар
21.00 «Карантин» 
21.30 Итоговые новости
22.00 Т/с «Күйеуге шыққым 
келеді» (3-серия) 
22.10 «Болмыс» ток-шоуы
23.00 «Онлайн сұхбат»

31 канал

06.00 «Ризамын»
06.20, 02.30 Алдараспан, Шана-
шар, нысана әзілдері
06.45 «Информбюро»
07.50, 22.10 Т/с «Ганга» 
10.00 «What’s Up?»
11.15, 21.00 Т/с «Поселенцы»
12.25 «Инквизитор»
15.00 «Кел, татуласайық!»
18.00 «Экстрасенсы-
детективы»
20.00 «Информбюро»
21.00 «Поселенцы»
00.15 «Кел, татуласайық!»
04.00 Ризмын 
05.00 Әзіл студио

7 канал 

06.00 «Қуырдак»
06.20 «Келінім, сен тыңда»
07.20 «Айнаонлайн»
07.50, 22.25, 04.00  Т/х «Элиф» 
09.00 Т/с «Тайны госпожи Кир-
сановой»
10.15 Т/с «Цена жизни»
12.40 «KZландия»
13.00, 20.20 Т/с «Жалдамалы 
қалыңдық»
14.00, 02.50 Т/х «Азулы Әулет»
15.10, 02.20 «Q-eli»
16.00 Шоу «Маска»
18.50 «Дизель-шоу»
21.15 Т/х «Доктор Мырза»
21.50 Т/х «Ата-Ана. Бала-Шаға»
23.20Х/ф «Ёлки лохматые»
01.15 «Вокруг света за моне-
той»
04.50 «Өз ойым»

ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАН
Жұма - Пятница, 13 қараша

   7 КАНАЛ

ЕВРАЗИЯ

АСТАНА

ЖЕТІСУ
   ХАБАР

КТК

   31 КАНАЛ
   31 КАНАЛ

   31 КАНАЛ

   31 КАНАЛ

АСТАНА
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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№44 (995) 06.11.2020
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Мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеруді 
мақсат еткен соң, талаптарды да жоғары қою 
керек. Қай сотқа барсаң да талап арыздар мен 
өтініштердің үлгілері мемлекеттік және орыс 
тілдерінде жазылған.

ТІЛ  МӘРТЕБЕСІН 
АРТТЫРУ ЖОЛЫНДА

МЕМЛЕКЕТТІК  ҚЫЗМЕТ

ЖАУАПКЕРШІЛІК ЖҮГІ ҮЛКЕН
Қазақстан Республикасының Президенті тиімді басқару ниетінде мемлекеттік 

қызметкерлердің білуі қажетті жоғары рухани жауапкершілік, кәсіби білім және оларды 
тәжірибе жүзінде қолдана білу, адалдық, белсенді өмір позициясын негізгі сапарлар деп 
атап көрсетті. Мемлекеттік қызметтегі әр адам өз жұмысының барлық маңызын білуі тиіс.

ДАУДЫ ШЕШУДІЊ  

ТИІМДІ ЄДІСІ 

МЕДИАЦИЯНЫҢ МАҚСАТЫ – ДАУДЫ ШЕШУДІҢ 
МЕДИАЦИЯНЫҢ ЕКІ ТАРАПЫН ДА ҚАНАҒАТТАНДЫРАТЫН 
НҰСҚАСЫНА ҚОЛ ЖЕТКІЗУ ЖӘНЕ ТАРАПТАРДЫҢ 
ДАУЛАСУШЫЛЫҚ  ДЕҢГЕЙІН ТӨМЕНДЕТУ. МЕДИАЦИЯ 
ШЕТЕЛДЕ АЛҒАШ РЕТ ОТБАСЫЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР АЯСЫНДА 
ТУЫНДАҒАН ДАУ-ДАМАЙЛАРДА ҚОЛДАНЫЛА БАСТАДЫ. 

Арыз қабылдаушы маман-
дар қазақ тілін жетік меңгерген. 
Алайда, ана тілін толық 
меңгере тұра, талап арызды 
орыс тілінде тапсырады. Неге? 
Бір себебі, қарапайым қазақ 
қорғаушыларға, заң кеңесіне 
жүгінеді. Ол жерде заңгерлер 
арызды өзіне ыңғайлы неме-
се өзі жетік меңгерген орыс 
тілінде жазып береді. Орыс 
тілін түсінбесе де «көзі ашық 
адам ғой» деп, жазып берген 
арызды сотқа тапсырады. Арыз 
орыс тілінде түскен соң, барлық 
сот отырысы орыс тілінде 
жүргізіледі. Осы жағдайда Конс-
титуциямен кепілденген адам 
құқығын кім қорғамақ. Заң – тек 
мемлекеттік тілді меңгермеген 
азаматтардың жеке құқығын 
қорғау үшін қабылданғанға 
ұ қ с а й д ы . З а ң - қ а р а п а й ы м 
халықтың да мүддесін қорғау 
үшін ортақ қолданылуы тиіс. 

Заң кеңестерінде мемлекеттік тілді 
қолдану аясын кеңейту жоспар-
ларын жүзеге асырып жатыр ма, 
және бұл мәселені кім бақылайды? 
Беймәлім. 

Қазақстанда барлық іс 
қағаздарды  жүргізуді мемлекеттік 
тілге ауыстыру жоспарларының 
мерзімдері тәмамдалғанымен, 
атқарылар жұмыс әлі қыруар 
болғалы тұр. Мемлекеттік 
қызметкерлерге мемлекеттік 
тілді меңгеру талабын міндеттеп 
қою керек. Қай мемлекеттік ме-
кеме болмасын іс-қағаздарын 
жүргізетін мамандардың жүз 
пайызы қазақ тілін меңгергені 
жөн. Ана тіліміздің мәртебесін  
көтеруге осылайша  үлес қосатын 
болсақ, нұр үстіне нұр болар еді.

Арман НЕМЕРБАЕВ,                                                                                      
Талдықорған МАӘС-ның 

жетекші маманы.

Сот-сараптама қызметінің негізінде шынайы 
дәлелдемелерді ашу қағидасы ұсталады. 

Сот-сараптама қызметінің 
міндеті қылмыстық, азаматтық 
істер бойынша, сондай-ақ 
әкімшілік құқық бұзушылық ту-
ралы істер бойынша іс жүргізуді 
сот сараптамасының нәти-
желерімен қамтамасыз етіп, 
дәлелдеу барысында құқық 
қорғау және сот органдарында 
арнайы білімдердің маңызы 
зор, нақты қылмыс бойынша 
жалпы ортақ шешімге келу: оны 
бағалап, талдаудан, логикалық 
қорыту және айғақтарды жинау-
дан тұрады. Қылмыстық сот-
ісін жүргізуде арнайы білімнің 
негізгі мақсатын ашу тек қана 
теориялық емес, практикалық 
мәні де бар. 

Арнайы білімдердің негізгі 
ошағы, Алматы облысы бой-
ынша сот сараптамалар инс-
титуты болып табылады. 

Қазіргі кезде сот сараптамалар 
институтында сараптамалардың 
медициналық, криминалистік 
(дәстүрлі және арнайы) түрлері 
жүргізіледі.

Бүгінде  құжаттармен бай-
ланысты  кездесетін азаматтық 
даулар мен қылмыс түрлері 
белең алып кеткен. Сот жа-
зутану сараптамасы аталған 
қылмыстың ашылуына өзінің 
зор үлесін қосуда. Осы 
сараптаманың  объектілеріне жа-
зулар (әріпті және цифрлы) мен 
қолтаңбалар жатады. Сот жазу-
тану сараптамасының міндеті үш 
топқа бөлінеді: теңестірушілік, 
диагностикалық және жіктеушілік.  

А. РАХАТАЕВА, 
Алматы облысы бойынша 

сот сараптамалар 
институтының 

бас сарапшысы.  

СОТ-САРАПТАМА 
ҚЫЗМЕТІ  

Мемлекеттік қызметтің, 
оның ішінде, мемлекеттік 
қызметкердің оң имиджі мен 
беделі – бұл мемлекет беделінің 
бір бөлігі. Мемлекетімізде жоғары 
кәсіби мемлекеттік қызметтің 
қалыптасуы, олардағы басқару 
құрылымдарының міндеттерінің 
сапалы жүзеге асуы, бұл көп 
жағдайда мемлекеттік қызметшінің 
кәсібилігіне байланысты болып 
келеді.

Мемлекеттік қызметкерлердің 
және жалпы биліктегі мемлекет-
тік органдардың барлық басшы-
ларының жұмысына қарап 
халық билікке, оның қарапайым 
халыққа деген көзқарасына баға береді. Осыдан мемлекеттік қызметкерлердің иығына жүктелген үлкен 
жауапкершілікті байқауға болады. Осы тұрғыда Талдықорған мамандандырылған ауданаралық әкімшілік 
сотының қызметкерлері де аянбай еңбек етуде екенін айта кеткен жөн деп ойлаймын.

Алғатай ЖАНДАРБЕКОВ,  
 Талдықорған мамандандырылған ауданаралық  

 әкімшілік сотының кеңсе меңгерушісі.

Кейіннен ауқымды кикілжіңдер 
мен даулардың шешімін табу-
да кең қолдау тапқан медиация 
жергілікті қоғамдастықтардағы 
жанжалдан бастап, коммерциялық 
және көпшілік ауқымда туындаған 
күрделі әрі жан-жақты дауларға 
да «төрелік» жүргізе бастаған. 
Қазіргі таңда  елімізде  медиация 
осындай дау-жанжалдар кезінде 
қолданылуда. Тарихта белгілі 
болғандай, ел ішіндегі кез келген 
даулы мәселелер мәмілегерлік, 
өзара түсінушілік, бітімгершілік 
жолымен шешіліп отырғандықтан, 
ағайындар арасында алауыздық 
тумай, ұзақ жыл береке-бірлікте 
өмір сүрген.    

 4 тарау, 28 баптан тұратын 
«Медиация туралы» ҚР Заңы 
2011 жылдың 28 қаңтарында 

қабылданды. Еліміздегі медиа-
цияны ұйымдастыру саласындағы 
қоғамдық қатынастарды реттеп, оны 
жүргізу қағидаттары мен рәсімін, 
сондай-ақ, медиатордың мәртебесін 
айқындайтын заң қолданысқа 
енгізілген. Медиаторға жүгіну керек 
пе, жоқ па дегенді тараптар өзара 
келісіп шешеді. Мұндай жолмен 
мәселенің шешілуі мүмкін болмаған 
жағдайда олардың сотқа жүгіну 
құқығы сақталады.

 Медиация тек жеке құқықтық 
қатынастарға ғана қолданылады. Ол 
тараптардың бірі мемлекеттік орган 
болатын құқықтық жанжалдарға, 
сыбайлас жемқорлық құқық 
бұзушылықтарға қолданылмайды.

Медиатордың судьядан 
айырмашылығы – медиатор 

жанжалға қатысушылармен бо-
латын келіссөздерге белсенді 
қатыса алады, ал судья мұны жа-
сай алмайды, ол араласпаушылық 
принципін ұстануға міндетті. 

Қорыта келгенде, медиациялық 
жолмен  бітімгершілікке келу – дауды 
шешудің озық әдісі болып табыла-
ды. Ұсақ-түйек келіспеушіліктердің 
бітімгершілікпен шешілуі, қиын 
істердің сапалы қаралуына ықпал 
етіп, азаматтардың уақытын 
үнемдеп, сот барысында орын 
алатын моральдық, материалдық 
қиындықтардан құтқарады. Бұл 
халыққа да, сотқа да тиімді.

Меруерт ТАЙЖАН,                                                                                                
Алматы облысы МАЭС-ның

 жетекші маманы.

ЖЕМҚОРЛЫҚҚА  ЖОЛ  БЕРМЕЙІК

Сыбайлас жемқорлық дегеніміз – заңда қарастырылмаған жеке немесе дәнекерлер арқылы 
мүліктік игілікке және мемлекеттік функцияларды атқаратын басымды тұлғалардың және 
де соларға теңестірілген тұлғалардың,  лауазымдық дәрежелерін қолдана отырып және де  
лауазымының мүмкіндіктерін өз мүддесіне қолдана отырып мүліктік табыс алу үшін жасалы-
натын қадамдар.

Бүгінгі таңда, мемлекет 
ұйымдасқан қылмыс және сы-
байлас жемқорлықпен күрес 
саласында ең басты на-
зарды экономикалық даму 
процестердің басқарылуына, 
ұ й ы м д ы қ - қ ұ р ы л ы м д ы қ 
буындардың тиімді жолдары-
на, ішкі өзін-өзі бақылау жүйесін 
құруға және қоғамдағы осы бір 
дерттің алдын-алуға аударып 
отыр. Сыбайлас жемқорлықпен 
күрестің басты бағыты – оның 
алдын алу яғни, оның себептері 
мен шарттарын болдырмауға 
ықпал жасау керектігін ескерген 
жөн. 

 Кез келген өркениетті қоғам 

үшін сыбайлас жемқорлықпен 
күрес ең өзекті мәселенің 
бірі болып табылады.Сыбай-
лас жемқорлық мемлекетті 
ішінен жоюдың бастамасы мен 
жетістіктерді жоққа шығаратын, 
ұлттық қауіпсіздікке қауіп-қатер 
әкелетіндігі күмәнсіз. Сондықтан 
да Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік саясатының негізгі 
басымдылықтарының бірі осы 
зұлымдықпен күресу.

Сыбайлас жемқорлықпен 
күрес – Қазақстанның бүгінгі 
күн тәртібіндегі мәселесінің бірі. 
Онымен тиімді күрес жүргізу 
барлық мемлекеттік органдардың 
және Қазақстан Республика-

сы азаматтарының төл міндеті 
болуға тиіс. Сонда ғана, яғни 
жұмыла жұмыс істегенде 
нәтижеге қол жеткіземіз.

Мемлекеттік органдар қыз-
меткері, яғни әр мемлекеттік 
қызметші  алдында тұрған 
міндеттерін адал және нақты 
атқарумен қатар, сыбай-
лас жемқорлық көріністерін 
болдырмауға, оның алдын алуға 
атсалысуды парызы ұстағаны аб-
зал. 

Әсел  ҚАСЕНОВА,
Талдықорған қалалық 

сотының  бас маманы - сот 
отырысының хатшысы.

ЖЕГІ  ҚҰРТ
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ОЛ КЕЛЕР ЖЫЛЫ АЛПЫСТЫҢ АСҚАРЫНА ШЫҒАДЫ. ОСЫНАУ ЕЛУ 
ТОҒЫЗ ЖЫЛДЫҚ ҒҰМЫРЫНДА ЕҢБЕКПЕН ЕТЕНЕ ӨСТІ, ЕҢБЕКПЕН 
ЕҢСЕ КӨТЕРДІ, ЕҢБЕКПЕН КӨСЕГЕСІ КӨГЕРДІ. 

Ќ
АЙРАТБЕКТІЊ

¦ТТЫ ЌАДАМЫ

Туып-өскен ауылына жиі 
жолы түседі. Сұлудың қос 
бұрымындай Сарқан мен Басқан 
өзендері бастауын алатын 
Екіашаның тау жоталары ата-
бабасындай әрі көне, әрі жаңа. 
Күнде жаңадан көргендей көз 
алмай қарайтыны бар. Құм мен 
топырақтан жаңбыр мен жел 
қолмен тұрғызғандай қырлаған 
жақпар жартастар қанша қиындық 
көрсе де мойымаған майдангер 
әкесі Сембі сияқты. Сембі 
Бершімбеков соғысқа аттанып, 
концлагерьге түсіп, соның 
зардабынан кеңестік кезеңнің 
қысымын көрсе де, ел-жұртының 
арасында турашылдығынан 
танбаған, адалдықтан айнымаған 
қарапайым еңбек торысы еді. 
Бұл кісінің жаяуға астындағы 
атын түсіп беретін ақкөңілділігін, 
мәрттігін, мырзапейілін қатар-
ластары кейінгіге айтудан  
жалықпайтын. Ал мына боз жусан 

басқан қоңыртөбел жоталар 
тіршілігіне көнбіс, он баласына 
мейірімі таусылмайтын сауыншы 
анасы Сақыпжамалға ұқсайды.

1976 жылы әкесі соңғы 
сапарға аттанғанда Қайратбек 
Сембіұлы бар болғаны он бес 
жаста болатын. Әкеден алты қыз, 
төрт ұл өрбісе, бұл ұлдардың 
үлкені еді. Ұзатылып кеткен 
екі қыздан басқа балаларынан 
қызық көрмеген Сембі қарттың 
арманы да перзенттерінің 
болашағымен астасқаны анық. 
Қырық  үш жасында ерінен қалған 
топты баланы асыраймын деп 
шашы ерте ағарған Сақыпжамал 
ана тірегінен айырылған соң 
өмірдің илеуіне көнбей, ерік-
жігерін бойына жиды. Колхоздың 
маңдайалды бал бармақ сауын-
шыларының сапында алпыс 
жасына дейін сүттен бұлақ 
ағызды. Ұлдарының ат жалын 
тартып есейгенін, отбасын 
құрғанын көзімен көріп, ұрпағына 
батасын ақтарып, 1994 жылы 
көш керуенін доғарды.

1978 жылы Екіаша орта 
мектебін бітіріп, Талғардың 
ауыл шаруашылық техникумына 
түскен Қайрат Бершімбековтың 
көкейінде аяулы анасына, 
үлкен отбасына тірек болсам 
дегеннен басқа мақсат болмаған 
шығар. Оқуды бітіре салысымен 
Кавказда әскери борышын өтеп, 
азамат болып қалыптасты. 
Әскерден келісімен туып – 
өскен ауылында агроном болып 
істеу, өкінішке орай, маңдайына 
жазылмапты. Шаруашылықта 
орын жоқ екен. Мамандығына 
сай қызмет қарастырып, 
аудандық ауылшаруашылық 
басқармасының табалдырығын 

аттады.
Басқарма бастығы Шора 

Бектасов, бас агроном Азамат 
Сәрсембаев жас жігіттің бетінен 
қақпай, талабын қолдап, 
Сарқандағы Нафих Ахметов 
басқаратын «Красный октябрь» 
колхозына агроном-гидротехник 
ретінде жолдама берді. Еңбек 
жолын бастаған 1983 жылдың 10 
қыркүйегі күні мен айына дейін 
жадынан шығып көрген жоқ.

 – 1985 жылы Василий 
Ковшовтың бау-бақ  бригада-
сында аграном болдым, –  дейді 
Қайратбек Сембіұлы. – Шын 
мәнінде кәсібіме адалдықты 
осы кісіден үйрендім. Василий 
Петрович мені жанынан 
қалдырмай еңбекті сүюге 
үйретті, ниеттенген шаруадан 
нәтиже шығаруға баулыды. 

Мұқияттылық, жауапкершілік, 
ыждаһаттылық деген іскер 
адамға тән ілкімділік қасиеттері 
кейін тәуелсіздік алған елімізбен 
бірге нарық саласында бақ сынап 
көрмек болған Қайратбектің оң 
жамбасына келді. Қолға алған ісін 
аяқсыз қалдырмады, бастаған 
жұмысының бәрі баянды болды. 
Сарқандағы айы оңынан туған 
кәсіпкерлердің сапында 1994 
– 1996 жылдары Ғалым досы 
екеуінің аты озды. 

1999 жыл. Наурыздың 
4-інші жұлдызы. Сағындырып 
келген көктемде Қайратбек 
Бершімбеков аудандық жер 
бөлімінен 700 гектар жерді 
заңдастырып алып, егін 
шаруашылығымен айналысуға 

бел шеше кірісті. Аталған 
аумақтың 116 гектары суармалы 
болса, 141 гектары тәлімді алқап, 
қалғаны жайылымдық. Күздік 
бидай септі. Жаздық дақылдарға 
көп орын берілді. Бидай-арпа 
көктеп өсіп, күзде дәні толықты. 
Жер – Анаға мейірім керектігін 
түсінді. Баптай білді, соның 
нәтижесінде бағы жанды.

Алғаш шаруа қожалығын 
қолға алғанда бір-бір данадан 
ғана трактор, тіркеме, сеялка, 
комбайны бар еді. Қазір, міне, 
бағзы кездегі бір колхоздың 
меншігіндегі  техниканың 
бәрі бар. Науқан қарсаңында 
жөндеуден өткізіліп, сапқа 
қойылады. Сле-сарь, механик, 
тракторшы, комбайншы, 
жүргізушілердің бәрі де осы 
қожалықтан табылады.

 Бәрі де есінде. Осы шаруаны 
бар болғаны 5 адаммен 
қолға алған болатын. Бүгінгі 
таңда мұнда 35 адам тұрақты 
жұмыспен қамтылды. Биылғы 
жылы 101 гектарға күздік бидай, 
106 гектарға қытай бұршағы, 50 
гектарға көпжылдық шөп тұқымы 
себіліп, ойдағыдай өнім алынды.

– Жұмыссыздық белең алды 
дейміз. Шынтуайтына келсек 
жұмыс бар, жұмысшы жоқ. Аяғын 
аяғына асып қойып, шалқасынан 
түсіп жататындарға таңым 
бар. Өзіне жайлы, шаруаға 
жайсыз шалқасынан туған ай 
сияқты жату өмірден үміті бар 
азаматқа жараспайды, – дейді 
Қайратбек бүгінгі күннің өзекті 
мәселесін қозғап.

2009 жылы Қайратбек 
Сембіұлы басқаратын «Арлан» 
шаруа қожалығы асыл тұқымды 
қазақтың ақбас сиырын өсіруге 
ден қойды. Сол жылы-ақ 70 бас 
сиыр мен 3 бұқа сатып алып, 
бүгінгі іргелі шаруашылықтың 
іргесін қалады. «Инвест – 
жоба» бағдарламасы аясында 
жайылымдық жер алды. Бағзы 
бір қожалықтағыдай мұнда 
малшылардың тұрақсыздығы 
жоқ. Өйткені сегіз малшы 
отбасы жағдайлы үйде тұрады, 
қора – жайы жылы, қарауындағы 
мал басына қарай 150 мыңнан 
300 мыңға дейін айлық жалақы 
алады. 

– Халқымыз «Жалғыз ағаш 
орман емес, жалғыз кісі қорған 
емес» дейді. Халық батыры 
Бауыржан Момышұлының «Мен 
істедім дегенше мың істеді 
десеңші, мың істеді дегенше, ел 
істеді десеңші» деген ұлағаты 
бар. Бүгінгі деңгейге жетуіме 
туған бауырларымның ықпалы 
зор. Болатбек егістік жер мен 
техникаға жауапты. Жанатбек 
мал шаруашылығының 
жауап-кершілігін өз мойнына 
алған. Талдықорғанда 
тұратын Манарбек інім кез 
келген уақытта көмекке 
дайын. Бұлармен қоса 
шаруа қожалығын құрған 
күннен бастап осынау қам-
қарекеті таусылмайтын 
кәсіпті игеруіме бір адамдай 
атсалысып келе жатқан  
Олег Ручконың біліктілігіне 
сүйенемін, –   дейді кейіпкеріміз 

шаруашылық тынысы туралы 
әңгіме қозғалғанда. 

Қайратбектің ісінің алға 
басуына отбасының алтын діңгегі 
Жекен Сайлауқызының үлесі 
қомақты. Жекен бала кезінен 
алдыға талпындырған асыл 
арманының жетегімен ұстаздық 
мамандықты еншілеген ізгі 
жүректі жан. Білімді де білікті 
маман ұзақ  жылдан  бері  
аудандық білім ошақтарында 
басшылық қызмет атқарып 
келеді. Бүгінгі күнге дейін ол 
тізгінін ұстаған № 1 мектеп 
– гимназия оқу мен тәрбие 
бағытында көштің алдын 
бермейді. Осы білім ұясынан 
түлеп ұшқан шәкірттердің 
алды қазір тәуелсіз еліміздің 
мақтанышына айналып, алуан 
салада өзіндік жетістіктерімен 
даралануда.

Қайратбек пен Жекеннің 
ынтымақты отбасынан өсіп-өнген 
балалардың да бағыты айқын. 
Ілияс Қайратбекұлы КИМЭП-тің 

түлегі, бүгінгі таңда Алматыда 
өзінің жеке фирмасы, зауыты бар. 
Ата-анасы Ілияс пен Динарадан 4 
немере сүйсе, Астанадағы Адема  
мен Рүстемнен 3 немере көріп 
отыр. Осынау алтын асықтай 
алданыштары жазғы демалыста 
Бершімбековтар отбасын думан-
ға бөлеп, Сарқаннан кеткісі 
келмейді. Мұнда ата-анасының 
жүрек жылуы, мейірімі, тартылыс 
күші бар. 

Кәсібін нәсібіне айналдыра 
жүріп имандылық жолына 
түскен Қайратбек Сембіұлы  
2017 жылы қажылық сапарға 
барып, мұсылмандық парызын 
өтеді. Жылдар бойы іштей 
дайындалып, Меккеге барып, 
Алла Тағалаға құлшылық етті. 
Ихрамға кіріп, тауап жасап, 
сағи амалдарын орындап, 
Арафатта тұрып дұға қылып, 
Минада шайтанға тас лақтырып, 
қажылықтың парыз, уәжіп, 
сүннет, мұстахиб амалдарын 
орындады.

Осы сапар  Қайратбекті 
рухтандырды, сабырын бекіт-
ті, айнымайтын асыл мінезін 
қалыптастырды. Асығы алшы-
сынан түсе бастады. Биылғы 
пандемия кезінде аяқ астынан 
өкпе қабынуына ұшырап, бір 
ай бойы төсекке таңылғанда 
Аллаға құлшылық азаматты дерт 
құрсауынан құтқарды.

Еңбек адамды өмірге 
құлшындырады, еңсесін көте-
реді. Сол еңбектің көзін тауып, 
айналасына шуағын шашып, 
құрметке бөленуден артық не бар 
екен, шіркін... Осы асқақ сезім 
еңбекқор азаматты алға жетелеп 
келеді. Жол жалғаса бергей!

Жомарт ИГІМАН
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

О ЗАЩИТЕ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ  ИСКА

Законодательство о защите 
прав потребителей регулирует от-
ношения между гражда¬нином, 
имеющим намерение заказать или 
приобрести либо заказывающим, 
приобретающим или использующим 
товары (работы, услуги) исключи-
тельно для личных, семейных, до-
машних и иных нужд, не связанных 
с осуществлением предпринима-
тельской деятельности, с одной 
стороны, и организацией либо ин-
дивидуальным предпринимателем, 
произ¬водящими товары для реали-
зации потребителям, реализующими 
товары потребителям по договору 
купли-продажи, выполняющими ра-
боты и оказывающими услуги потре-
бителям по возмездному договору, 
- с другой стороны.

Субъектами обращения в суд 
по делам по спорам о защите прав 
потребителей являются: граждане 
РК, иностранные граждане и лица 
без гражданства; прокурор;  орган 
исполнительной власти, уполномо-
ченный осуществлять  государствен-
ный надзор в области защиты прав 
потребителей, и его территориаль-
ные органы, а также иные органы в 
случаях, установленных законом; 
органы местного самоуправления; 
общественные объединения потре-
бителей (их ассоциации, союзы), 
имеющие статус юридического лица.

Убытки, причиненные потреби-
телю в связи с нарушением изгото-
вителем (исполнителем, продавцом, 

уполномоченной организацией или 
уполномоченным индивидуальным 
предпринимателем, импортером) 
его прав, подлежат возмещению 
в полном объеме, кроме случаев, 
когда законом установлен ограни-
ченный размер ответственности. 
При этом следует иметь в виду, что 
убытки возмещаются сверх неустой-
ки (пени), установленной законом 
или договором, а также что уплата 
неустойки и возмещение убытков 
не освобождают лицо, нарушившее 
право потребителя, от выполнения в 
натуре возложенных на него обяза-
тельств перед потребителем.

Под убытками следует пони-
мать расходы, которые потребитель, 
чье право нарушено, произвел или 
должен будет произвести для вос-
становления нарушенного права, 
утрату или повреждение его иму-
щества (реальный ущерб), а также 
неполученные доходы, которые по-
требитель получил бы при обычных 
условиях гражданского оборота, 
если бы его право не было наруше-
но (упущенная выгода). Если лицо, 
нарушившее право потребителя, 
получило вследствие этого доходы, 
потребитель вправе требовать воз-
мещения, наряду с другими убытка-
ми, упущенной выгоды в размере, не 
меньшем, чем такие доходы.

Анар МЕЙМАНКУЛОВА,
ведущий специалист СМЭС  

Алматинской области.

НОВОСТИ

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА

В новом ГПК расши-
рен и изменен состав 
условий реализации 
права на предъявления 
иска. Однако, практиче-
ски форма и содержа-
ние искового заявления 
оставлены прежними, 
внесено изменение о 
том, что при  подаче ис-
кового заявления  в за-
явление должно  быть  
указаны сведения о  со-
блюдении досудебного 
порядка обращения к от-
ветчику, если  это  установлено законом или  пред-
усмотрено договором.

По  новому  ГПК  к исковому  заявлению  не-
обходимо  прилагать документ,  подтверждающий 
направление ответчику или  его   представителю, 
третьим  лицам копии  искового заявления и  при-
ложенных  к нему документов;  документы,  под-
тверждающие соблюдение досудебного порядка 
урегулирования спора, если этот  порядок установ-
лен законом или  предусмотрен договором; хода-
тайства  истца об  истребовании доказательств, 
если  доказательства находятся у  ответчика или 
третьего  лица;  копии  устава,  свидетельства или  
справки о государственной регистрации (перере-
гистрации),  если  иск  предъявлен   юридическим  
лицом.

Предусмотрено, что в случае не соблюдения 
требований к форме и содержанию искового заяв-
ления, а также  к требованиям по предоставлению 

УЧАСТКОВЫМ 
МОГУТ  РАСШИРИТЬ 

ПОЛНОМОЧИЯ В КАЗАХСТАНЕ

В КАЗАХСТАНЕ МОГУТ РАСШИРИТЬ ПОЛНОМОЧИЯ УЧАСТКОВЫХ ИНСПЕК-
ТОРОВ, ПЕРЕДАЕТ TENGRINEWS.KZ. ОБ ЭТОМ СТАЛО ИЗВЕСТНО ВО ВРЕМЯ 
НАГРАЖДЕНИЯ ЛУЧШИХ СОТРУДНИКОВ ЭТОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МВД.

Министр внутренних дел Ерлан-
Тургмубаев лично вручил медали, 
грамоты и благодарственные письма. 
За эффективную работу и добросо-
вестное исполнение служебных обя-
занностей были награждены 17 луч-
ших участковых страны, по каждому 
из региона. Некоторые из них получи-
ли специальные звания досрочно.

Глава МВД отметил, что прора-
батывается вопрос о расширении 
полномочий участковых инспекторов. 
В частности, они смогут самостоя-
тельно устанавливать краткосрочные 
запреты и ограничения в отношении правона-
рушителей. Среди них употребление алкоголя 
и приближение к потерпевшим. Кроме того, 
штат участковых планируется увеличить, по-
высить им размеры заработных плат и ввести 
должность старшего участкового инспектора 
полиции.

 «Я работаю в органах внутренних 
дел 19 лет. И сегодня как никогда уделяется 
много внимания работе участковых. Практиче-
ски все обеспечены служебным автотранспор-
том. Планшеты выдают. Всего несколько лет 
назад, когда все было на бумажных носите-
лях, ради одного протокола мне приходилось 
ездить в районный центр за 30 километров, 
сдавать этот административный протокол и 
там своевременно зарегистрировать. Сейчас 
же я не выезжаю за пределы своего населен-
ного пункта, составляю электронный протокол, 
что намного упрощает работу участковых», 
— рассказал участковый инспектор полиции 

ТЕЛЕ- И РАДИОВЕЩАНИЕ 
ПРИОСТАНОВЯТ ПО ВСЕМУ 

КАЗАХСТАНУ

ОПРЕДЕЛЕНЫ ДАТЫ 
ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕНЦИИ

«19 ноября 2020 года 03.00 до 17.00 будут проводиться планово-профилактические работы с 
закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной се-
тей. В связи с этим на время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции 
телерадиоканалов по всей территории Казахстана, — говорится в сообщении. — АО “Казтелерадио” 
ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических 
средствах спутниковой и эфирной сетей. Данные работы необходимы для обеспечения качественно-
го телерадиовещания, учитывая, что квартальные планово-профилактические работы дают возмож-
ность длительно отключать сервис, в этот период проводятся и дополнительные работы по модер-
низации технических средств. Приносим извинения за временные неудобства».

Согласно постановлению Бюро Политического 
совета Алматинского областного филиала партии 
"NurOtan" стала известна дата конференции област-
ной и территориальных филиалов партии, в ходе 
которых будут определяться партийные списки в 
маслихаты всех уровней и кандидаты в партийный 
список в Мажилис Парламента РК от нашего региона. 
Итак, с 7 по 8 ноября т.г. - проведение собраний в пер-
вичных партийных организациях для избрания деле-
гатов на районные и городские конференции, с 10 по 
12 ноября т.г. - проведение внеочередных конферен-
ций районных и городских филиалов по утверждению 
партийного списка, избрания делегатов на областную 
конференцию. Областная конференция запланирована на 16 ноября текущего года.

Решения на конференциях будут приниматься большинством голосов присутствующих делега-
тов. Голосование будет проводиться путем поднятия руки или мандата делегатом, за исключением 
голосования по итогам дебатов, которые проводится в информационной системе «Праймериз».

С учетом пандемии партийные конференции будут организованы с соблюдением всех санитарно-
эпидемиологических требований. При этом на официальном аккаунте партии в социальной сети 
Facebook и Instagram будут проходить онлайн-трансляции областной и территориальных конферен-
ции.

документов, в частности 
документа, подтверж-
дающего направление 
ответчику или его пред-
ставителю, третьим 
лицам копий искового 
заявления и приложен-
ных к нему документов; 
документа, подтверж-
дающего уплату госу-
дарственной пошлины; 
доверенности или иного 
документа, удостоверя-
ющего полномочия пред-
ставителя; документа, 

подтверждающего соблюдение досудебного порядка 
урегулирования спора, если этот порядок установлен 
законом или предусмотрен договором;

иск подлежит возвращению.
Но при этом, следует учитывать, что исковое заяв-

ление по вышеуказанным основаниям подлежит воз-
вращению, если будет установлена невозможность 
устранения недостатков на стадии подготовки дела к 
судебному разбирательству.

Встречный иск может быть предъявлен до окон-
чания подготовки дела к судебному разбирательству. 
Течение срока рассмотрения и разрешения дела, по 
которому подан встречный иск, исчисляется со дня 
окончания подготовки дела к судебному разбиратель-
ству по основному иску.  

Айнур ОРМАШЕВА,
главный специалист 

Талдыкорганского городского суда. 

       ПРЕДЪЯВИТЬ ИСК - ЭТО ЗНАЧИТ ОБРАТИТЬСЯ В СУД С ЗАЯВЛЕНИЕМ, В КОТОРОМ 
ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬСЯ ПРОСЬБА К СУДУ О РАССМОТРЕНИИ ВОЗНИКШЕГО СПОРА О 
ПРАВЕ. ОДНАКО, ЧТОБЫ БЫЛО ВОЗБУЖДЕНО ГРАЖДАНСКОЕ ДЕЛО, НЕДОСТАТОЧНО 
ТОЛЬКО ПОДАЧИ В СУД ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ. СУДЬЯ ДОЛЖЕН РЕШИТЬ ВОПРОС О 
ПРИНЯТИИ ЕГО К ПРОИЗВОДСТВУ СУДА В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ.

19 ноября с 3:00 до 17:00 по всему Казахстану будет приостановлено теле- и 
радиовещание.Об этом сообщает национальный оператор в области телера-
диовещания АО «Казтелерадио».

Опубликованы даты проведения областной и территориальных конференций 
партии "NurOtan", сообщает пресс-службаАлматинского областного филиала 
партии  "NurOtan"

Восточно-Казахстанской области Владимир 
Бурнашов.

Церемония награждения участковых про-
шла в рамках расширенного заседания кол-
легии МВД, прошедшего под председатель-
ством Президента Касым-ЖомартаТокаева. 
«Участковый инспектор — это ключевая фи-
гура профилактики преступности на конкрет-
ной территории».

Именно так Глава государства обозначил 
важную роль участковых инспекторов по-
лиции в реализации реформы органов вну-
тренних дел и принципа «полиция шаговой 
доступности». Президент страны акцентиро-
вал, что участковый призван решать пробле-
мы местного населения, прямо или косвенно 
пресекать преступность, повышать качество 
жизни наших граждан. «Нужно вести с людь-
ми открытый диалог, знать, чего они ждут от 
местной полиции, и всегда оказываться ря-
дом, когда нужна помощь», — подчеркнул 
Глава государства.
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ТОПЖАРЃАН

АКЦИЯ АЯСЫНДА 

№44 (995) 06.11.2020

«АДАЛДЫ¬ САFАТЫ» ¤ТТІ 
ҚР сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл агенттігі кезекті онлайн 
«Адалдық сағатын» аралас жекпе-
жектен әлемнің үш дүркін чемпионы, 
кәсіби спортшы Ардақ Назаровпен 
өткізді.Бейне-дәрістің кейіпкері 
спорттағы өмірін 1991 жылы грек-рим 
күресі секциясына келгеннен бастаған.

КЕЗДЕСУ

Кездесу қонақтары олим-
пиада чемпионы, Азияның екі 
дүркін чемионы, әрі спорт шебері 
Нұрбақыт Теңізбаев және шин-
киокушинкай каратэден әлем 
чемпионы Мерей Сүйінов спорт 
саласындағы жетістікке жету 
жолымен бөлісіп, жастардың 
сұрақтарына жауап берді.

Кездесуде облыстық пар-
тия филиалы төрағасының 
орынбасары Серік Нұрқадыров 
және қалалық партия филиа-
лы төрағасының бірінші орын-
басары Аманжол Жазықбаев 
сөз алды. Олар шараның мән-
маңыздылығына тоқталып, 
өңірдегі спорт саласындағы 
партия мүшелерінің еңбегін де 
атап өтті. Шара соңында жастар 

Талдықорған қалалық партия филиалында өңірдегі 
танымал спортшылардың жастармен кездесуі өтті. 
Бұл жөнінде «Nur Otan» партиясы Алматы облыстық 
филиалының баспасөз қызметі хабарлады. 

«ҚАЙРАТ» КОМАНДАСЫ ФУТБОЛДАН ҚАЗАҚСТАН 
ЧЕМПИОНАТЫНДА 16 ЖЫЛДА АЛҒАШ РЕТ ЖЕҢІМПАЗ 
АТАНДЫ. 

Ресей кубогы үшін «Алматылық команда шымкенттік «Ордабасы-
ны» қабылдап, 3:1 есебімен жеңіске жетті. Кездесу есебін 36-минутта 
бразилиялық шабуылшы Вагнер Лав ашты. Артынша бас төреші «Ор-
дабасы» қақпасына пенальти белгілеген. Осылайша Нұралы Әліп келіп, 
айып добын сәтті орындады. Бірінші таймда екі доп басымдығына ие 
болған «Қайрат» ойыншылары екінші таймды сылбыр бастады. Сөйтіп, 
77-минутта «Ордабасы» командасының шабуылшысы Жоао Пауло 
есеп айырмасын қысқартты. Бірақ 80-минутта қонақтар сапынан алаңға 
тыңнан шыққан Ұлар Жақсыбаев өз қақпасына гол соғып, матч нүктесін 
қойды. 

Еске салайық, бұған дейін алты жыл қатарынан Қазақстан чемпионы 
деген атақты «Астана» командасы иеленіп келген. Бірақ биыл елордалық 
ұжым екінші орынға талас жүргізіп жатыр. 

А.Назаров спорт жолында грек-рим күресі, 
джиу-джитсу және панкратион бойынша аудандық, 
облыстық және республикалық жарыстарда жеңімпаз 
болып, жақсы нәтижелерге қол жеткізіп, көптеген 
спорттық жарыстардың тұғырында Қазақстанның туын 
көтеріп жүлдегер атанған.

 Әңгіме  барысында  спортшы отбасы құндылығы, 
бірлік және өзара құрмет тақырыбындағы ойларымен 
бөлісіп, жастарды патриотизм мен парасаттылыққа 
шақырды.Өз сөзінде спортшы: «Парасатты адам 
деп кемеліне жеткен, ақылы толысқан, дұрыс шешім 
қабылдай білетін, рухани түрде дамыған даналықтың 
өнегесіне жеткен адамды айтамыз», – деп атап өтті.

А. Назаров жастардың кітап оқуға және өзін-өзі 
дамытуға деген қызығушылығын арттыру қажеттігіне 
ерекше назар аударды. Ол өзінің барлық жеңісі мен 
жетістігін қажырлы еңбекпен байланыстырады. «Басқа 
спортшылар аптасына 3 рет жаттығып жатқанда, мен 
13 рет жаттығу жасадым, олар таңертең екі сағат 
дайындыққа уақыт бөлгенде, мен одан екі есе көп 
жұмыс жасадым», – деді.

ҰЛТТЫҚ ЛИГА 

ҚҰРАМАНЫҢ КЕҢЕЙТІЛГЕН 
ТІЗІМІ ЖАРИЯЛАНДЫ

Футболдан Қазақстан 
ұлттық құрамасы 15 және 
18 қараша күндері биылғы 
Ұлттар лигасындағы 
соңғы матчтарын 
өткізеді. 15 қарашада 
сырт алаңда Албания-
мен ойнаса, 18 қарашада 
Алматының Орталық 
стадионында Литва 
құрамасын қабылдайды.

Михал Билек шәкірттері Ал-
бания футболшыларымен өтетін 
ойынның алдында 11 қараша 
Подгорицада Черногориямен 
жолдастық матч өткізеді. Күні кеше 
ұлттық құраманың бас бапкері 
алдағы үш ойынға шақыртылған 
футболшылардың тізімін жарияла-
ды.

Ұлттық құрамаға өз 
командаларының кейінгі ойын-
дарында жақсы нәтижемен көзге 
түсіп, бас бапкердің көңілінен 
шыққан футболшылардың шақырту 
алатыны белгілі. Мәселен, бұл 

айда М.Билек үш жаңа футболшыны 
жасыл алаңда сынап көруді жөн деп 
шешкен екен. Атап айтар болсақ, 
олар – қақпашы Мұхаммеджан 
Сейсен, қорғаушы Юрий Логви-
ненко және жартылай қорғаушы 
Серікжан Мұжықов. Кейінгі екі 
футболшы бұған дейін де ұлттық 
құрама сапында талай халықаралық 
бәсекелерде ойнаған тәжірибелі 
жігіттер. Ал «Тараз клубының қақпа-
шысы Мұхаммеджан Сейсен биыл 
бірінші рет ересектер арасындағы 
ұлттық құраманың жейдесін кимек. 
Ол бұған дейін Қазақстан жастар 
құрамасының (21 жас) капитаны әрі 
негізгі қақпашысы болып келген. Жас 
ерекшелігіне байланысты келесі 
жылдан бастап жастар құрамасында 
ойнай алмайтындықтан, Билек 
оны ерте бастан ересектер дуына 
қосқанды құп көріпті.

Ал жарақатынан айығып, 
«Астананың» негізгі құрамына қайта 
оралған қорғаушы Ю.Логвиненко 
мен «Тобылдың» жартылай 
қорғаушысы С.Мұжықов Ұлттар 
лигасының қыркүйек және қазан 
айларындағы ойындарына 

шақырылмай, резервте қалып 
қойған болатын. Енді міне, екеуі де 
қайтадан ұлттық құрамаға оралып 
отыр.

Өткен айда негізгі құрамға 
шақыртылған қақпашы Влади-
мир Плотников («Ордабасы») 
бұл жолы резервке түсіп қалған. 
Сондай-ақ алдыңғы жылдары 
ұлттық құраманың негізгі футбол-
шылары саналған Дмитрий Шомко 
(«Астана»), Юрий Перцух («Аста-
на»), Азат Нұрғалиев («Тобыл»), 
Еркебұлан Тұңғышбаев («Қайрат»), 
Айбар Жақсылықов («Жетісу»), 
Тоқтар Жаңғылышбай («Ордаба-
сы»), Роман Мұртазаев, Оралхан 
Өміртаев (екеуі де – «Тобыл») 
секілді футболшылар да резервте 
қалып қойды. Десе де бұл ойын-
шылар кез келген уақытта негізгі 
құрамның жігіттері жарақат алып 
қатардан шығып қалса, олардың 
орнына құрамаға шақырту алады.

Айта кетейік, Ұлттар лигасының 
С дивизионында бақ сынайтын 
Қазақстан ұлттық құрамасы төрт 
турдан кейін топта төртінші орында 
келе жатыр.

Бүгінде әлем чемпионы – көпшілік үшін үлгі. Әр 
кездесуде ол жастарды алға қойған мақсаттарына 
жету үшін аянбай еңбек етуге, үлкендерді құрметтеуге, 
Отанын сүюге және салауатты өмір салтын ұстануға 
шақырады.«Адалдық сағаты» акциясы аясында 
Қазақстанның танымал тұлғаларын тарта отырып, 
жастар арасында парасаттылық идеологиясын ілгерілету 
жұмыстары бұдан былай да жалғаспақ.

«АЛАТАУ-АҚПАРАТ»

Танымал 
спортшылармен ж‰здесті

өңірдің танымал спортшыларымен 
естелік суретке түсті. 

 Дене шынықтыру және спорт-
пен айналысуда  өңір бойынша  
3592 бірлік спорттық құрылым  бар. 
Олар: 25 стадион, 2 спорт сарайы, 
11 спорттық құрылымдар кешені, 
2 құрама командалардың оқу-
жаттығу орталығы, 31 спорт кешені 
(оның ішінде 9 дене шынықтыру-
сауықтыру кешені),  2 шаңғы ба-
засы, 248 атыс тирі, 4 атыс алаңы, 
2 яхт-клуб,  1 конькимен жүгіру 
стадионы, 19 хоккей корты, 2105 
жазықтық құрылым, 26 теннис кор-
ты, 7 ипподром, 50 бассейн, 879 
спорт зал, 178 жалғасып салынған 
спорт залдар.

ӨЗ ТІЛШІМІЗ

ЌАЗАЌСТАН ЧЕМПИОНЫ 

АТАНДЫ

КӘСІПҚОЙ  БОКС

ҚАРСЫЛАСТАРЫН  ТІЗЕ БҮКТІРДІ
Атырауда Suleimen Promotions 

компаниясының ұйымдастыруымен өткен 
кәсіпқой бокс кешінде әуесқой бокстан 
Қазақстан ұлттық құрамасының мүшелері 
Бекзат Нұрдәулетов пен Абылайхан 
Жүсіпов өнер көрсетіп, қарсыластарын 
айқын жеңді.
Бокс кешінің шымылдығын 2019 жылғы әлем 

чемпионы Бекзат Нұрдәулетов пен 28 жастағы 
танзаниялық Ибрагим Маокола ашып берді. Кәсіпқой 
бокста 24 жекпе-жек өткізген Маокола оның 14-інде 
жеңіске жетіп, тоғызында қарсыласына жол берген. 
Бір кездесуінде тең түскен. Аса тәжірибелі боксшы 
деп саналған танзаниялық 22 жастағы отандасымызға 
тек екі раундқа шыдап берді. Нұрдәулетов екі раунд-
та да қарсыласын бір реттен нокдаунға түсіріп, екінші 
раундтың соңында ауыр соққысымен сұлатып салды.

Сондай-ақ осы бокс кешінде бақ сынаған әлем 
чемпионатының екі дүркін қола жүлдегері Абы-
лайхан Жүсіпов алты раунд қорытындысы бойын-

ша танзаниялық Мешак Мвакенваны тізе бүктірді. 
Айта кетелік, Токио Олимпиадасына дайындалу 
мақсатында бапкерлер Жүсіпов пен Нұрдәулетовтің 
кәсіби бокста бақ сынауына мүмкіндік берген болатын.

Материалдар egemen.kz сайтынан алынды

Бірер күнге созылған 
жарыс барысында Алма-
ты облысының өрендері 
өздерінің мықтылығын 
мойындатты. Барлығы 11 
алтын, 4 күміс және 6 қола 
медальді олжалаған олар 

жалпы есепте алдарына жан салмады. Екінші және үшінші орындарға 
Шымкент пен Алматы қалаларының құрама командалары жайғасты. 
Тарқатып айтсақ, Оңтүстік өңірден келген оғландар 17 (3 алтын+10 
күміс+4 қола) жүлде алса, Алатау баурайының өкілдері 10 (3+3+4) мәрте 
жеңіс тұғырына көтерілді.
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САДАҚ АТУ
ЖЕТІСУЛЫЌ ¤РЕНДЕР ЖАРАДЫ

Алматының дәл 
іргесіндегі Талғар 

қаласында садақ ату-
дан ерлер мен жастар 

арасындағы Қазақстан 
біріншілігі өтті.
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ОТЫЗ   АЛТЫНШЫ  СӨЗ

Пайғамбарымыз салаллаһу 
ғалайһи уәссәлләмнің хадис 
шарифінде айтыпты: «мән лә 
хаяһүн уәлә иманун ләһу» деп, яғни 
кімнің ұяты жоқ болса, оның иманы 
да жоқ деген. Біздің қазақтың 
өзінің мақалы да бар: «ұят кімде 
болса, иман сонда» деген. Енді бұл 
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  СӨЗ ЖОҚ

сөзден білінді: ұят өзі иманның бір 
мүшесі екен. Олай болғанда білмек 
керек, ұят өзі қандай нәрсе? Бір ұят 
бар - надандықтың ұяты, жас бала 
сөз айтудан ұялған секілді, жақсы 
адамның алдына жазықсыз-ақ 
әншейін барып жолығысудан ұялған 
секілді. Не шариғатқа теріс, не 

БІЛГЕНГЕ МАРЖАН ДЕНСАУЛЫҚ

ҰЙЫҚТАЙ АЛМАЙ  ЖҮРСІЗ БЕ?
 Ұйқы ағзаға демалу, тынығу, қайта қалыпқа келу үшін, келесі күні 
сергек болу үшін керек. Уақыт режимін қалыпқа келтіру үшін адам 
тәулігіне 8 сағат ұйықтағаны дұрыс. Кейбіріміз сол 8 сағат ұйқыға 
кету үшін жатар алдында төсекте дөңбекшіп, ойға түрлі нәрселер 

кіріп, көз іле алмай жатамыз. Осы жағдайда не істеуге болады?

ақылға теріс жазығы жоқ болса да, 
надандықтан бойын керістендіріп, 
шешілмегендік қылып, ұялмас 
нәрседен ұялған мұндай ұят шын 
ұялу емес - ақымақтық, жамандық.

 Шын ұят сондай нәрсе, 
шариғатқа теріс, я ақылға теріс, я 
абиұрлы бойға теріс бір іс себепті 
болады. Мұндай ұят екі түрлі 
болады. Біреуі - ондай қылық өзіңнен 
шықпай-ақ, бір бөтен адамнан 
шыққанын көргенде, сен ұялып 
кетесің. Мұның себебі сол ұят істі 
қылған адамды есіркегендіктен 
болады. «Япырым-ай, мына 
байғұсқа не болады, енді мұның 
өзі не болады» дегендей, бір нәрсе 
іштен рахым секілді болып келіп, 
өзіңді қысып, қызартып кетеді. 
Біреуі сондай ұят, шариғатқа 
теріс, я ақылға, я абиұрлы бойға 
теріс, я адамшылыққа кесел 
қылық, қатеден яки нәпсіге 

еріп ғапылдықтан өз бойыңнан 
шыққандығынан болады. Мұндай 
ұят қылық қылғандығыңды бөтен 
кісі білмесе де, өз ақылың, өз 
нысабың өзіңді сөккен соң, іштен 
ұят келіп, өзіңе жаза тарттырады. 
Кірерге жер таба алмай, кісі 
бетіне қарай алмай, бір түрлі 
қысымға түсесің. Мұндай ұяты 
күшті адамдар ұйқыдан, тамақтан 
қалатұғыны да бар, хатта өзін-
өзі өлтіретұғын кісілер де болады. 
Ұят деген - адамның өз бойындағы 
адамшылығы, иттігіңді ішіңнен 
өз мойныңа салып, сөгіс қылған 
қысымның аты. Ол уақытта 
тілге сөз де түспейді, көңілге 
ой да түспейді. Көзіңнің жасын, 
мұрныңның суын сүртіп алуға да 
қолың тимейді, бір ит боласың. 
Көзің кісі бетіне қарамақ түгіл, 
ешнәрсені көрмейді. Мұндайлыққа 
жетіп ұялған адамға өкпесі бар кісі 

кешпесе, яки оның үстіне тағы 
аямай өртендіріп сөз айтқан 
кісінің өзінің де адамшылығы жоқ 
десе болар.

 Осы күнде менің көрген 
кісілерім ұялмақ түгіл, 
қызармайды да. «Ол істен мен 
ұятты болдым дедім ғой, енді 
нең бар?» дейді. Я болмаса «Жә, 
жә, оған мен-ақ ұятты болайын, 
сен өзің де сүйтіп пе едің?» дейді. 
Немесе «пәленше де, түгенше де 
тірі жүр ғой, пәлен қылған, түген 
қылған, менікі оның қасында несі 
сөз, пәлендей, түгендей мәнісі 
бар емес пе еді?» деп, ұялтамын 
десең, жап-жай отырып дауын 
сабап отырады. Осыны ұялған 
кісі дейміз бе, ұялмаған кісі дейміз 
бе? Ұялған десек, хадис анау, 
жақсылардан қалған сөз анау. 
Осындай адамның иманы бар 
дейміз бе, жоқ дейміз бе?!

Ароматерапия
Кейбір хош иістің жүйкені ты-

ныштандыратын қасиеті бар. Бұл иіс 
денеге сергектік беріп, артық ойдан 
арылуға көмектеседі. Лаванда мен 
түймедақтың осындай қасиетке ие 
екенін білесіз бе? Жатын бөлмеңізге 
осы екі өсімдіктің эфир майының 
1-2 тамшысы қосылған майшам-
ды тұтатсаңыз болады. Жастыққа, 
төсенішке арналған спрейлер де 
бар.

Мелатонин
Ұйқыға дайындық кезінде ағза 

мелатонин гармонын бөледі. Егер 
ұйқы алдында гаджет қолдансаңыз, 
ағза бұл қызметті атқара алмайды. 
Себебі экран жарығынан ағза ұйқыға 
кету командасын орындай алмайды. 
Америкалық медицина академиясы 
мелатонин қосылған ББД-лар бұл 
мәселені шеше алады деген түйінге 
келген. Яғни, аталған гармонның 
химиялық аналогы бар қосымша 
дәрумендер гаджетке тәуелді сәтте 
көмектеседі дейді. Алайда қолданар 
алдында дәрігермен кеңесу керек. 

Кальций
Кальций ұйқы гармонына жақсы 

көмектеседі, сол үшін де балаларға 
жатар алдында жылы сүт береді. 
Жас баланың ана сүтін емгенде тез 
ұйқыға кететіні де содан. Маман-
дар ұйқы алдында айран, йогурт, 
ірімшік секілді майлы емес, кальций 
қосылған тағам жеуді ұсынады.

Шүйгіншөп (валериана) 
тамыры 
Шүйгіншөп тамырының тұнбасы 

орталық жүйке жүйесін тыныштан-
дырып, жүрек қан тамырларының 
жұмысын жақсартып, күретамырлық 

қысымды реттейді. Әдетте, 
жүрек қысылып, дем тарылғанда 
дәрігерлер шүйгіншөп дәрісін тілдің 
астына соруды ұсынады. Гарвард 
медицина мектебінің сарапшысы 
шүйгіншөптің еш зияны жоғын, оның 
көмегімен ұйқыны ретке келтіруге бо-
латынын растайды.

Медитация 
Медитациямен не йогамен айна-

лысатындар ұйқысыздықпен ауыр-
майды. Олар ойдан артық дүниені 
тез шығарып тастай алады. Жатар 
алдында 15 минут медитация жа-
сап үйреніңіз. Табиғат, толқын әуені 
жақсы көмектеседі.

Акупунктура
Дәрігерлер инемен емделуді 

көбіне кеңседе отырып жұмыс 
істейтіндерге және арқасы, жауыры-
ны ауратын науқастарға ұсынады. 
Ұйқысыздықпен арпалысқандар 
дерттен айығу үшін осы әдісті 
қолданса болады.

Түймедақ шайы
Дәстүрлі әдіс. Таза түймедақ 

жапырағынан дайындалған шайды 
таңдаңыз. Түймедақ қосылған көк 
шай алсаңыз, күткен нәтижені көре 
алмайсыз.

Жылы киімді 
қалай таңдаймыз?

Күн суып келеді, жылы киініп жүру маусымы бастал-
ды. Трендтен шыққан киімдерді бір бұрышқа жиысты-
рып, сәндегі үлгілерді үйлестіріп талғамыңызды таныта 
аласыз. Олай болса, біз ұсынған үлгіні ұстанып көріңіз.

Қазір дене формасын көрсетіп, жабысып тұратын стиль 
сәннен кетті. Керісінше, оверсайз үлгідегі киімдер көпшілікке 
ұнап келеді. Мысалы, тоқылған жемпірлердің бос үлгісі келер 
қыстың сәні болмақ.

Қолғап, бас киім мен бөкебай бір жинақта болуы кезінде 
ерекше сән болып көрінетін. Қазір талғам өзгеріп, стиль 
көбейген сайын бұл шарттылық та жойылды. Қолғап пен бас 
киіміңіз бір үлгіде, ал бөкебай басқа түстен болса, ештеңе 
етпейді. Керісінше, ерекше көрсетіп тұрады. 

 Қыпша белді ерекшелеп көрсету де трендтен кеткен. 
Оверсайз киімдерді, әсіресе күртелерді белдікпен қымтау кейде 
ғана сәтті болуы мүмкін. Ал slim қалпындағы киімдерді резеңке 
белдікпен қымтап керек емес.

 Тоқыма көйлек өткен сән үлгісіне айналды. Қазір олардың 

орнын трикотаж көйлектер басты. Әдеттегідей денеге жа-
бысып тұратындай емес, кең өлшемді түрлері ғана қысқы 
маусымның сәні болады. 

 2021 жылдың қысқы образында биік өкшелі етік жоқ. 
Керісінше, жүруге жеңіл, аяққа ыңғайлы аласа өкшелі қысқа 
қонышты етік пен қысқа арналған кроссовки таңдаған дұрыс. 
Естеріңізде болса, биыл ерекше тақасы бар аяқ киімдер сәнге 
айналған болатын. Кезігіп жатса, эксклюзив ұнаса, сондай 
етіктер таңдасаңыз да болады.

Байқағандарыңыздай, қазіргі тренд қарапайымдылыққа, 
минимализмге негізделіп келеді. Әсіресе сырт киімдерге 
қойылатын талабы бар. Резеңке белдік деген сын болса, енді 
күртенің не пальтоның жағасында, қалтасында, бауында жүн 
болмауы керек. Яғни, артық детальға жол жоқ. 
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ЖАНУАРЛАРДАН YЙРЕНЕТІН 5 НЄРСЕ
 Табиғаттан тек материалдық емес, рухани құндылықтарды да алуға болатынын ұмытпаған жөн. 

Мысалы, жыландар бауырмен жорғалайды, сипап сезу мүшелері жоқ, көру қабілеті төмен. Бірақ ол 
– жыртқыш. Сіз де аянбаңыз, қолыңызда тұрған мүмкіндікті жіберіп алмаңыз. Ендеше адамдар жану-
арлардан не үйрене алады?

1. Абдан (арыстанның баласы) сияқты тәуекелшіл болу. 
Олар ойларын ақырып емес, іспен дәлелдейді. Өздері 
кішкентай болса да, бір аңды аулау үшін басын қатерге тіге 
алады. Сіз де тәуекел етуді үйреніңіз. Жетістікке жету үшін 
өзіңізге қымбат затты құрбан ете білу керек.

2. Балық секілді «ағысқа қарсы»  жүзу. Балықтар ағысқа 
қарсы жүзеді. Сонда ағыспен бірге азық та, оттегі де келеді. 
Олар өзіне керегін өткізіп алмау үшін ағысқа қарсы жүреді. 
Ал адамдар күнделікті тұрмыста, қатып қалған қағидамен 
өмір сүреді. Олар тек жайлы жерден алыстағысы келмейді. 
Өмірде лотерея билетінсіз жеңімпаз атанғысы келеді. Бірақ 
ол үшін жағдайды өзгерте білу керек. Демек балықтар 
секілді өзіңізге керек дүниені алғыңыз келсе, бағытыңызды 
өзгертіңіз. Себебі өміріңіз – өз қолыңызда.

3. Тоқылдақтар сияқты нысананы дәл көздеу. Олар өзге 
құстар секілді жемін жерден іздемейді, оңайлықпен таппай-
ды. Ағашты бір тескеннен керегімді аламын демейді. Бір 

әрекетті қайта-қайта қайталап, яғни бір жерді тұмсығымен 
ұрғылай береді. Осылай жасаса ғана өзіне қажетін та-
бады. Сіз де өз дегеніңізді алу үшін мақсатыңызды дәл 
айқындаңыз. Ойыңыз сан-саққа кетіп, жүйеленбей, бір ізге 
түспесе, сіздің миссияңыз орындалмауы мүмкін.

4. Төбет секілді «бірінші» болу. Иттер «мені алдымен 
үйіңе апар, жуындыр, тамақ бер» демейді. Олар иесіне ал-
дымен еркелейді. Иесі оның еркелігіне сүйсініп, басынан 
сипап, азығын беріп, көңілін аулайды. Сол секілді сіз де 
өзге адамдарға ойыңызды, ілтипатыңызды бірінші болып 
білдірсеңіз, сіз де сәйкесінше лайықты жауапты ала аласыз.

5. Жыландар тәрізді налымау. Жыландар бауырмен 
жорғалайды, сипап сезу мүшелері жоқ, көру қабілеті на-
шар. Бірақ ол – жыртқыш. Сіз де аянбаңыз, қолыңызда 
тұрған мүмкіндікті жіберіп алмаңыз. Өз-өзіңізге сеніммен 
қарап, мақсатқа жету үшін күшіңізді аямаңыз. Сізде барлық 
мүмкіндік бар!

Қазақстан көшесі Қонаев көшесі  
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