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ОНЛАЙН ОҚУДЫҢ 
ТИІМДІЛІГІ

РОБОТЫ ПРИДУТ 
НА ПОМОЩЬ!

НЕСІНЕ ЖЕТІСІП КҮЛЕМІЗ?
1 сәуір – күлкі күні. Құдай 
жылатқаннан сақтасын 
күліп жүрейік! Абай 
дана: «Жігіттер ойын – 
арзан, күлкі – қымбат»  
демеп пе еді! Бірақ, 
әзір  күлкі де арзандап 
кетті ғой. Не болса, 
соған ыржалақтап күле 
беретін болдық...  

ЖЕҢІМПАЗ  АТАНДЫ

КҮРЕ ЖОЛ  
АУЫЛ КӨШЕЛЕРІНДЕГІ  

ҚИССА-ДАСТАН

Күлкінің де түр-түрі бар. Шынайы 
күлкі, анайы күлкі, жымиған күлкі, 
езу тартқан күлкі, қарқылдаған күлкі, 
жымысқы күлкі. Күлдіре білу де өнер. 
Күлдіре отырып, жылататын әртістер 
бар. Абай айтқандай, қымбат күлкі 
жоқ қазір. Есесіне, азық-түлік – 
қымбат, күлкі – арзан. 

Нарықта, бай-манапқа болдық
 түрпі,

Олардың арзандамас 
дүние-мүлкі,

Бүйіріңнен қымбатшылық қысып
 тұрса,

Қай жеріңнен келеді «ойын-күлкі»  
деп жырлаған халыққа Алдар көсе 
мен Қожанасырдың рөлін сомдап 
жүрген шенді-шекпенділер басу 
айтып6  «Күннің жаманы кетер, ай 
артынан ай,  күн артынан күн, жыл 
артынан жыл туар, Ковид те кетер, 
көңіл жайланар, көңіл көтерілер 
күн де туар»   деп еріксіз жұбатып 
қояды. Әкім-қаралардың әртістік 
өнеріне таңдай қаққан қараша: 
«Ковидпен бірге көп ит те кетсе 
ғой» деп, еріксіз езу тартады. Әртіс 
демекші, бүгінгі қоғамның адамда-
ры бәрі әртіс, сиқыршы. Саудагер-
лер көзіңді бояп, таразыдан тар-
тып жеп, қарқылдаппп.... күліп жүр. 

Анау көгілдір экрандағы тапқырлар 
клубындағы сайқы мазақтардан     
бастап Парламенттегі депутаттарға 
дейін әртіс. Оған да дәлел бар. 
Құдайберген Сұлтанбаев 1996-1999 
жылдары аралығында Қазақстан 
Парламенті Мәжілісінің депутаты 
болды ғой. Мәжіліс депутаттарының 
кезекті бір жиынында Құдайберген 
Сұлтанбаевты көрген Елбасы: 
«Біздің арамызда  әртіс те бар екен 

ғой», – деп әзілдепті. Сол сәтте  
тілінің тотияйыны бар Құдайберген:  
«Парламенттегі 67 депутаттың бәрі 
әртіс екен, ішінде профессионал 
оқыған-тоқыған табақтай дипломы 
бар әртіс мен ғанамын» дегенде 
Нұрсұлтан Әбішұлы ішегі түйілгенше 
күліпті.  Көрдіңіз бе, жолдан қосылған 
әртістердің қасында шынайы 
әртістер жіп еспей қалатын бол-
ды. Базардағы алып-сатарлардың 

бәрі әртіс, әбжыландай арбайды. 
Шенді-шекпендінің көбі Алдаркөсе, 
Қожанасыр.  Алдағанда аузың ашы-
лып, мемлекеттік тілде сайрағанда  
саныңды сабалайсың, күліп отырып, 
жылайсың. 1 сәуір – бірін-бірі алдап 
күлетін, күлкі күні. Әй, несін жасы-
рамыз, жыл он екі алданып жүрген 
жоқпыз ба?  Несіне жетісіп күлеміз?!                                                                                                 

Айтақын МҰХАМАДИ
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БАСПАСӨЗ  МӘСЛИХАТЫ 

47 МЫЊНАН АСТАМ БАЛА 

1 СЫНЫПЌА ЌАБЫЛДАНАДЫ
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ҰМЫТЫЛА БАСТАҒАН ҚАЗАҚ САЛТ-ДӘСТҮРЛЕРІ  
  Талдықорған қалалық  
орталықтандырылған 
кітапханалар жүйесіне қарасты   
3-ші бөлімшедегі №7 кітапхана 
филиалында қашықтан түрлі 
мәдени  іс-шаралар өткізіліп 
тұрады. Соның бір көрінісі, 
жуырда  ақын, журналист, 
өлкетанушы, Алматы 
облыстық «Жетісу» газетінің 
тілшісі Қажет Андаспен   
онлайн жүздесу өтті.  

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 12 
қазандағы №564 бұйрығына сәйкес ағымдағы жылғы сәуір айынан бастап 
білім беру ұйымдары 1 сыныпқа балаларды қабылдайды.

egov.kz порталы арқылы және қағаз жүзінде 
тапсыруға рұқсат. 2020-2021 оқу жылын-
да 1 сыныпқа 47 007 бала қабылданса, 
ағымдағы жылға 1 сыныпқа 47 700 баланы 
қабылдау жоспарланып отыр. 

«IV тоқсанда Алматы облысының 
с а н и т а р л ы қ - э п и д е м и о л о г и я л ы қ 
бақылау департаментінің 2021 жылғы 
25 наурыздағы №6 Қаулысына сәйкес 
санитарлық талаптарды қатаң сақтай 
отырып контингенті 300 оқушыға дейін 

қалалық және ауылдық мектептерде ба-
лалар саны 15 адамға дейін дәстүрлі фор-
матта оқытуға, 1-5 сыныптарды қоса 
алғанда кезекшілік сыныптардағы балалар 
саны 15 адамға дейін, мектеп бітіруші 9,11 
сыныптар аралас форматта (сыныпта 
15 адамнан артық емес) оқыту жоспарла-
нып отыр»,  – деді Алматы облысы білім 
басқармасы басшысының орынбасары Ай-
жан Маманқызы.

Баспасөз-мәслихаты барысында, 

жергілікті санитарлық-эпидемиологиялық 
бақылау департаментінің Қаулысы негізінде 
Ақсу, Алакөл, Ескелді, Кеген, Кербұлақ, 
Панфилов, Райымбек, Сарқан, Ұйғыр ау-
дандары және Қапшағай қаласы аралас 
форматта оқитыны белгілі болды. 

Айта кетейік, 2020-2021 оқу жылының 
үшінші тоқсанынында Алматы облысы бой-
ынша  жалпы орта білім беретін 760 мектеп-
те 428183 оқушы білім алды. Эпидемиялық 
жағдайға байланысты кейбір мектептер 
штаттық режимде жұмыс жасаса, ал кейбірі 
аралас форматта білім беретін болады.

«АЛАТАУ-АҚПАРАТ» 

 1 сыныпқа алты жастағы балалар 
қабылданатын болады. Оқушылардың ата-
аналары өтініштерін  сәуір және  тамыз ай-
ларында бере алады. Қажетті құжаттарды 

 Облыстық мәслихаттың «Nur Otan» депутаттық фракциясының мүшесі Римма Салықованың 
айтуынша, партия мүшелері қайырымдылық көмекті жүйелі түрде көрсетуде. «Мұндай көмек 
уақытылы әрі жүйелі көрсетілуі үшін ауылдық жерлерде тұратын тұрмысы төмен отбасылар 
қамқорлыққа алынды», – деп атап өтті ол.

Сондай-ақ, Кеген ауданында партия мүшелері 7 отбасына қаржылай қолдау көрсетсе, 
Талғар ауданында 24 аз қамтылған және көпбалалы отбасыға азық-түлік себеттері табысталды. 
Нейродермиттің күрделі түрімен ауыратын Ақсу ауданының жас тұрғыны ақшалай көмек пен қажетті 
азық-түлік алды.

***
 «Nur Otan»  – халық партиясы, елдің мұң-мұқтажын түгендейтін партия. «Халыққа көмек» 

жобасы аясында Еңбешіқазақ ауданы, Космос ауылының І.Жансүгіров атындағы орта мектептің 
әкімшілігі аудандық партия филиалына көмек сұрай келуіне байланысты аудандық «Nur Otan» 
партия филиалы спорт мектебіне құрал-жабдықтар алып беріп,  көмек қолын созды. Игі істің басын 
Еңбекшіқазақ аудандық партия филиалы төрағасының бірінші орынбасары Қ.Байғоджаев бастап, 
аудандық мәслихат депутаты Р.Ибдиминов қостады.

ӨЗ ТІЛШІМІЗ

  «Ұмыт болып бара жатқан қазақ салт-
дәстүрлері»  атты тақырыбын арқау еткен  
онлайн  жүздесуде   журналист Қажет Андас  
бүгінгі жаһандану дәуірінде ұмытылып кет-
кен салт-дәстүрлерге тоқталып  өтті.

Оның сөзінше, біз өз тарихымызды шежіре 
мен  тарихымыздан танимыз. «Алғашқы 
қазақ болып ұлт ретінде танылғанан 
кейінгі негізгі шежіре қазақ хандығы 
тұсында жазылғанын бәріміз де білеміз. 
Яғни, қазақ хандығы осы шежіре арқылы үш 
жүзге бөлінді, үш жүздің территориясын, 
құрамын бөлу арқылы ел басқарудың негізгі 
тәсілін құрды. Шежіре арқылы жеті атаға 
толмай қыз алыспау – ата-бабамыздан 

бері келетін қатаң құқықтық заң-ереже. 
Дүниеге келер ұрпақтың қанының тазалығы 
мен денінің саулығын сақтау мақсатында 
жеті атаға дейін қан араластырмау шар-
ты бағзы заманнан институт болып 
қалыптасты. Бұл - физологиялық және 
психологиялық ауытқуды және ауруды 
тудыратын генетикалық өзгерістердің 
алдын алу үшін жасалған сақтық шара-
сы. Осы шежіре арқылы біздің салты-
мызды,   әдет-ғұрыптарымызды осыған 
ыңғайлады. Шежіре жеті атасын тану 
ғана емес шежіренің түрі өте көп. Мы-
салы: «Елдік», «Дәуірлік», «Ұлттық», 
«Мемлекеттік». Шежірені ұмыт болған 

салт-дәстүрге  сондықтан кіргізіп отыр-
мын» деген  Қажет Андас   шежіре тарихына 
кең көлемде тоқталып өтті. Өз сөзінде ол ба-
лаларды батылдық пен батырлыққа, ептілік 
пен қайсарлыққа баулу мақсатындағы ұлттық 
ойындар туралы да толғамды ойын ортаға 
салды. 

Кездесу барысында оқырмандар тарапы-
нан  сұрақтар қойылып, оған тұщымды жау-
аптар қайтарылды. 

  К.ТАБЫЛДИНОВА, 
3-ші бөлімшедегі №7

кітапхана филиалының
меңгерушісі.

ТАЛДЫҚОРҒАН ҚАЛАСЫ

Облыстық кәсіпкерлер палатасының 
мәліметінше, 2020 жылдың ақпан айында ҚР 
ҰҚК Шекара қызметі департаменті жанындағы 
«2484 әскери бөлімі» РММ және «Гарант Инвест 
Холдинг» ЖШС арасында 491,6 млн теңге сомасына 

мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалды.
Келісім шарты бойынша компания сегіз ай ішінде Үшарал қаласындағы 

әскери бөлімнің шекара заставасының кешеніне күрделі жөндеу жүргізуі керек 
еді. Алайда, өткен жылдың соңында тапсырыс беруші мердігерге мемлекеттік 
сатып алудың жосықсыз қатысушысы деп тану және тұрақсыздық айыбын 
өндіріп алу туралы талап арызбен сотқа жүгінді. Сотта мекеме жұмыстың 
орындалу мерзімі кешіктірілгенін мәлімдеді. 

Кәсіпкердің мүддесін сотта өңірлік палата сарапшысы Думан Керімбаев 
қорғады. Сот барысында ол жұмыс жүргізу үшін тапсырыс беруші учаскені 
беру мерзімін бұзғанын хабарлады.

«Сот отырысында жұмыстардың басталуы туралы хабарлама 2020 
жылдың 16 наурызында алынғаны, жұмыстың аяқталу мерзімі 2020 жылдың 
16 қарашасында белгіленгені айқын анықталды. Шарттың 23-тармағына 
сәйкес Тапсырыс беруші Мердігерге объектіні күрделі жөндеуге бөлінген 
барлық учаскені пайдалануға рұқсат береді. Егер учаскенің бір бөлігі күрделі 
жөндеуге учаскені беру күні берілмесе және осы себептен жұмыстарды 
орындау кідіртілсе, онда бұл жағдайда Тапсырыс беруші жұмыстардың 
аяқталу мерзімін осы учаскені беруді кешіктіру мерзіміне ұзартады. 
Нысанның босатылмауына байланысты жауапкер 2020 жылдың 16 
сәуірінде Тапсырыс берушіге нысанды жеке құрамнан толығымен босату 
туралы өтінішпен жүгінді. 2020 жылғы 23 сәуірде объектіні (үй - жайларды) 
жабдықтар мен жеке құрамнан толық босату туралы жауап келіп түсті», 
- деді Думан Керімбаев.

Сотта Шекара қызметі департаментінің өкілі айтылған мән-жайлармен 
келісті. Сонымен қатар, сот 2020 жылғы 15 наурызда ҚР Президентінің 
Жарлығымен төтенше жағдай енгізілгенін назарға алды.

«Баяндалған жайттарға байланысты сот талапкердің жауапкерді 
мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушы деп тану бөлігіндегі талап 
қою талаптарынан бас тарту керек деген тұжырымға келеді, өйткені 
сот отырысында жұмыстардың уақытылы орындалмауына тапсырыс 
берушінің учаскенің күрделі жөндеуге бермеуі және төтенше жағдай 
енгізілуі себеп болғаны анықталған. Істі қарау барысында анықталғандай, 
жұмыстарды орындау мерзімдерін бұзуға тапсырыс берушінің кінәсінен жол 
берілген, сондықтан айыппұлды мәжбүрлеп өндіріп алуға жол берілмейді», 
- делінген сот шешімінде.

Осылайша, МАЭС мекеменің компанияға қойған талаптарын 
қанағаттандырудан бас тартты.

Ш.ХАМИТОВ.

ОҢ ШЕШІМ

КЄСІПКЕРДІЊ  
ПАЙДАСЫНА  ШЕШІЛДІ

Алматы облысының мамандандырылған 
ауданаралық экономикалық соты (МАЭС) Шекара 
қызметі департаментінің жеке компанияны 
мемлекеттік сатып алудың жосықсыз 
қатысушысы деп тану және тұрақсыздық айыбын 
өндіріп алу туралы талабын қанағаттандырмады.

ЖОБА АЯСЫНДА

350  ОТБАСЫ  КӨМЕК  АЛДЫ
 «Бақытты отбасы» және «Ардагерлерді ардақтайық» партиялық жобалары 

аясында 350 отбасы көмек алды. Өңірдегі аз қамтылған жандар мен көпбалалы 
отбасыларға азық-түлік себеттері, бірінші кезекте қажетті тауарлар, сонымен қатар 
ақшалай көмек көрсетілді.

 Іле ауданы, Байсерке ауылдық округінің 
Жаңа дәуір ауылы таза ауыз суға зар екендерін 
айтып, шағымданған болатын. «Nur Otan» 
партиясы Іле аудандық партия филиалы 
төрағасының бірінші орынбасары А.Сәтібаев 
аталған мәселені шешуі бойынша «Байсерке» 
БПҰ төрағасы, ауылдық округ әкімі Т.Каткееваға 
хат жолдады. 

 Нәтижесінде «Байсерке» БПҰ және 
«Nur Otan» партиясы Іле аудандық филиалы 
төрағасының бірінші орынбасары А.Сәтібаевтың 
ықпалымен жергілікті бюджет есебінен Жаңа 
дәуір ауылында ұңғыма бұрғыланып, құны 68 
млн. 329 мың теңгені құрайтын ұзындығы 3,5 км 
су құбыры тартылды.

 Ал, «Nur Otan» партиясы Талдықорған 
қалалық филиалына жағдайын айтып, 
материалдық көмек сұрап келген 

ПАРТИЯ ТЫНЫСЫ

¤ТІНІШТЕРІН  ОРЫНДАДЫ
«Nur Otan» партиясы облыстық филиалы баспасөз қызметінің хабарлауынша облыс 

көлемінде партия мүшелерінің көмегімен көптеген игілікті істер атқарылуда. Мәселен,   
ауыз су мәселесі кейбір аудан-ауылдарда шешімін таппай келе жатқан мәселелердің 
бірі. Ал, көмек сұрай келген, даурыққан қалың жұртшылықтың мұңын «Nur Otan» 
партиясы Іле аудандық филиалы шешіп берді.

Талдықорған қаласының тұрғыны 3 топ 
мүгедегі Е.Шәліпбаевтың мәселесі де оң 
шешімін тапты. Аталған сұрақ негізінде 
«Nur Otan» партиясы Талдықорған қалалық 
филиалы төрағасының бірінші орынбасары 
А.Жазықбаев Е. Шәліпбаевтың өтініші бойынша 
Талдықорған қалалық жер қатынастары 
бөлімінің басшысы, «Nur Otan» партиясының 
мүшесі Рүстем Бершінбековке тұрғынның 
өтінішін жолдап, көмек қолын созуын сұрады. 
Нәтижесінде партияның «Кедергісіз келешек» 
жобасы аясында Рүстем Сағындықұлы және 
Талдықорған қалалық партия филиалы 
төрағасының бірінші орынбасары Аманжол 
Жазықбаев мұрындық болып, 3 топтағы 
мүгедекке материалдық көмек ретінде 30 000 
теңге көлемінде қаржылай көмек  берілді.

Ш.БАТЫРОВ. 
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Виртуальный форум на уровне 
глав государств и правительств со-
стоялся по инициативе генерального 
секретаря ООН Антониу Гутерриша, 
премьер-министров Канады и Ямай-
ки Джастина  Трюдо и Эндрю Хол-
несса. Мероприятие посвятили кон-
солидации международных    усилий 
в сфере финансирования развития 
в эпоху пандемии Covid-19.

Выступая в качестве пред-
седателя группы развивающихся 
стран, не имеющих выхода к морю 
(РСНВМ), Касым-Жомарт Токаев 
отметил, что с начала пандемии 
коронавируса страны группы стол-
кнулись со смертельно опасным со-
четанием сокращения иностранных 
инвестиций, торговли и денежных 
переводов, растущей финансовой 
задолженностью и серьёзным сни-
жением бюджетных возможностей, 
которое повлекло спад их экономик 
в среднем на 2,4%.

Глава государства высказал ряд 
практических предложений, направ-
ленных на уменьшение в странах, 
не имеющих выхода к морю, финан-
сового дефицита, вызванного по-
следствиями пандемии.

"Президент считает крайне важ-

ПРЕЗИДЕНТ КАЗАХСТАНА КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ ВЫСОКОГО УРОВНЯ    "МЕЖДУ-
НАРОДНАЯ ДОЛГОВАЯ АРХИТЕКТУРА И ЛИКВИДНОСТЬ", СООБЩАЕТ САЙТ АКОРДЫ.

РОБОТЫ ПРИДУТ НА ПОМОЩЬ!

Под коррупцией понимается не 

предусмотренное законом принятие 

лично или через посредников имуще-

ственных благ и преимуществ лицами, 

выполняющими государственные функ-

ции, а также лицами, приравненными к 

ним, с использованием своих должност-

ных полномочий и связанных с ними 

возможностей либо иное использова-

ние ими своих полномочий для полу-

чения имущественной выгоды, а равно 

подкуп данных лиц путем противоправ-

ного предоставления им физическими и 

юридическими лицами указанных благ 

и преимуществ.
Таким образом, данные определе-

ния понятия коррупции, показывают на 

то, что коррупция (в широком смысле 

слова) — это социальное явление, за-

ключающееся в разложении общества 

и государства, когда государственные 

служащие, лица, уполномоченные на 

выполнение государственных и иных 

управленческих функций, в том числе 

и в других организациях, используют 

свое служебное положение, статус и 

авторитет занимаемой должности во-

преки интересам службы и установлен-

ным нормам права и морали в целях 

личного обогащения.
Борьба с коррупцией всегда яв-

лялась актуальной и злободневной 

проблемой для любого государства. 

Поскольку проявления коррупционных 

деяний являются препятствием на пути 

развития государства в условиях ры-

ночной экономики и порождают в обще-

стве недоверие к органам власти.И вна-

шей республике с момента обретения 

независимости приняты норматив-

ные правовые акты и государствен-

ные программы по противодействию 

проявлениям и борьбе с коррупцией.

В современном мире работа 

по усилению борьбы с коррупцией 

ведется непрерывно и постоянно 

совершенствуется. В мире нет уни-

кального набора механизмов борьбы 

с коррупцией, который оптимален 

для всех стран. Специфика наборов 

методов по борьбе с коррупцией, 

принимаемых каждой страной, уни-

кальна и зависит не только от поли-

тической и экономической стабиль-

ности, но и от обычаев и традиций, 

религиозных особенностей и уровня 

правовой культуры, а также от пло-

щади занимаемой территории, плот-

ности, численности населения.
Стимулирование антикоррупци-

онного поведения граждан предусма-

тривается одной из мер противо-

действия коррупции, включающее 

механизмы поощрения со стороны 

государства за оказание содействия 

в пресечении и раскрытии коррупци-

онных правонарушений, что позво-

лит гражданам активно включиться 

в процесс борьбы с коррупцией.За-

коном особое место уделено вопро-

сам преодоления проблем борьбы 

с коррупцией и мерам по предупре-

ждению ее проявлений. 

Бекмурат ДУЙСЕНБЕКОВ,
судья Талдыкорганского 

городского суда.

АКТУАЛЬНО 

РАБОТА ПО УСИЛЕНИЮ 

БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙНа традиционных Х Науры-
зовских встречах ученики 
Назарбаев Интеллектуаль-
ной школы города Тал-
дыкорган Виктор Кахнои 
Валерия Ким презентовали 
проект «Оставь после 
себя лучший мир!».

АЛЕКСЕЙ ЦОЙ ОБРАТИЛСЯ К КАЗАХСТАНЦАМ

В этом году юбилейные встречи 
проходят в онлайн формате и по-
священы зеленому будущему Зем-
ли «Планета и Пластик: экокультура 
в каждом».

Пластиковые отходы - серьез-
ная проблема современности.Он 
наносит огромный ущерб окружаю-
щей среде, начиная с его производ-
ства и заканчивая утилизацией. Ре-
шением этой проблемы может стать 
переработка пластика. 

Юные робототехники NIS       
Талдыкорган предложили свою аль-
тернативу.  Чтобы стимулировать 
людей на сбор пластика для пере-
работки, ребята придумали робо-
тизированный терминал по приему 
бутылок. Уникальность в том, что 
за каждую тару терминал способен 
выдать порцию кормадля бездо-
мных животных.Такое интересное 
решение интеллектуалов сможетне 
только уменьшить количество вы-

брасываемого пластикового мусо-
ра, но и проявить заботу о бездо-
мных животных.

По словам авторов проекта, 
терминал также имеет компьютер 
с установленной нейронной сетью, 
которая может распознавать за-
груженный объект и производить 
начальную сортировку мусора, 
разделяя пластик и не пластик, в 

дальнейшем собранный пластик и 
другой мусор будет отправлен на 
переработку. 

Терминал выдает не только 
корм, но и питьевую воду в специ-
альные лотки, и любое бездомное 
животное может подойти и получить 
небольшую поддержку. 

К.ПФАЙФЕР.

ным обеспечить фокусировку анти-
кризисного пакета Всемирного бан-
ка в объёме 160 млрд долларов и 
кредитных линий МВФ в размере 1 
трлн долларов на наиболее постра-
давших странах. Касым-Жомарт 
Токаев призвал глобальные фи-
нансовые структуры, институты 
ООН, другие международные и ре-

МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛЕКСЕЙ ЦОЙ ПРИЗВАЛ КАЗАХСТАНЦЕВ, НЕ ИМЕЮЩИХ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ, НЕ ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ ВАКЦИНАЦИИ. ГЛАВА ВЕДОМСТВА ПОДЧЕРКНУЛ, 
ЧТО ВАКЦИНАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ СПОСОБОМ УМЕНЬШИТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ВИРУСА.

"При проведении вак-
цинации в организованных 

коллективах, в местах массового 
скопления людей для проведения 
вакцинации будут организованы 
передвижные прививочные пункты 
или выездные прививочные брига-
ды.

Вакцинация - единственный 

способ уменьшить распростра-
нение вируса. Призываю каждого 
казахстанца, не имеющего проти-
вопоказаний к вакцинации, не от-
казываться и привиться. Только так 
мы сможем постепенно вернуться к 
жизни с минимальными ограниче-
ниями", - сказал глава Минздрава 
на брифинге в СЦК.

При этом министр отметил, что, 
несмотря на вводимые ограничи-
тельные меры и предупреждения, 
мониторинговые группы продол-
жают выявлять объекты, которые 
работают с нарушением санитарно-
эпидемиологических требований.  

"В марте проведено 16 030 рей-
дов по выявлению нарушений тре-

бований по соблюдению ограничи-
тельных мероприятий, в том числе 
карантина, проверкой охвачено 102 
966 объектов, из них 2864 объек-
та, несмотря на административные 
меры, продолжают нарушать уста-
новленные ограничительные тре-
бования, режим работы, проводят 
массовые мероприятия. Возбужде-
но 3021 административное дело", - 
добавил Алексей Цой.

Наибольшее количество таких 
объектов выявлено в Восточно-
Казахстанской области - 838, в      
Алматы - 775, в Шымкенте - 254.

Также, по его словам, в стра-
не выявлено 512 злостных на-
рушителей карантинных мер. В 
разрезе регионов лидируют го-
рода Шымкент - 153, Нур-Султан 
- 63, Алматы - 56, Жамбылская 
область - 41, Костанайская - 34, 
Павлодарская – 23. Из 512 злост-
ных правонарушителей 486 - 
представители малого бизнеса, 
4 - объекты среднего предпри-
нимательства и 22 - физические 
лица.

«АЛАТАУ- АҚПАРАТ»

гиональные организации уделить 
приоритетное внимание странам 
РСНВМ в их усилиях по восстанов-
лению экономического роста", – го-
ворится в сообщении.

Также глава государства оста-
новился на растущей актуаль-
ности Дорожной карты ООН по 
ускоренной имплементации Вен-

ской программы действий для 
развивающихся стран, не имею-
щих выхода к морю, и призвал все 
страны-партнёры к коллективным 
действиям по реализации всех семи 
направлений деятельности, опре-
деленных в Аддис-Абебской про-
грамме действий, а также к защите 
нынешних уровней официальной 
помощи в целях развития (ОПР).

"Президент призвал междуна-
родное сообщество оказать под-
держку развитию эффективных 
систем здравоохранения в странах 
РСНВМ, а также своевременной 
и адекватной закупке вакцин. Он 
также заявил о необходимости сти-
мулирования устойчивой инфра-
структуры и механизмов упрощения 
процедур торговли, поддержки в 
достижении цифровой трансфор-
мации в странах группы, а также 
указал на необходимость активного 
участия частного сектора в усилиях 
по восстановлению", – сообщили в 
Акорде.

Говоря о мерах, принимаемых 
на национальном уровне, Касым-
Жомарт Токаев напомнил о том, 
что Казахстан внёс вклад в импле-
ментацию "Глобального плана ООН 

по гуманитарному реагированию" 
и оказал помощь ряду зарубежных 
стран в борьбе с коронавирусом.

Президент сообщил о запуске 
казахстанского агентства междуна-
родного развития KazAID, а также 
о работе над созданием в городе 
Алматы Регионального центра ООН 
по ЦУР с возможностью оказания 
помощи странам Центральной Азии 
и Афганистану. Глава государства 
отметил, что Казахстан предпринял 
такие шаги в знак солидарности с 
другими странами и многосторонни-
ми организациями.

Касым-Жомарт Токаев высказал 
предположение, что процесс вакци-
нации и восстановления экономик 
может занять годы, при этом негатив-
ные последствия будут сохраняться 
на протяжении десятилетий. По его 
мнению, все предпринимаемые се-
годня усилия для защиты наиболее 
уязвимых групп населения, стран и 
экономик будут служить общим ин-
тересам. Глава государства убеж-
дён,  что это единственный возмож-
ный выход и общая ответственность 
международного сообщества.

В работе форума приняли уча-
стие лидеры Аргентины, Венесуэлы, 
Египта, Италии, Канады, Пакистана, 
Турции, Катара, Франции, Эквадора, 
Японии, Ямайки и других государств, 
а также Генеральный секретарь 
ООН Антониу Гутерриш, руководи-
тели МВФ, ОЭСР, Всемирного банка, 
ВТО, Европейского союза и Афри-
канского союза.

СОБ.КОРР.
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МӘСЕЛЕ

КҮРЕ ЖОЛ  
АУЫЛ КӨШЕЛЕРІНДЕГІ ҚИССА-ДАСТАН

 «ЖОЛ МҰРАТЫ ЖЕТУ» ДЕГЕН ТӘМСІЛ БАР. ОЛ АЗ ДЕСЕҢІЗ, «БІР ЖОЛ БАР, АЛЫС ТА БОЛСА ЖАҚЫН, 
ТАҒЫ БІР ЖОЛ БАР ЖАҚЫНДА БОЛСА АЛЫС» - ДЕЙДІ. ТУРА ОСЫ МАҚАЛ  БҮГІНГІ ҚОҒАМҒА ҚАРАТЫП 
АЙТЫЛҒАНДАЙ. АЛЫС ЖОЛ ТҮГІЛІ АУЫЛ ІШІНДЕГІ ЖОЛДАР,  ЖАУЫН-ШАШЫН БОЛСА ЛАЙ БАТПАҚҚА 
АЙНАЛЫП, ОДАН ҚАЛСА, СОҒЫСТА  ЖАРЫЛҒАН БОМБАЛАРДАЙ ОЙЛЫ ШҰҢҚЫР БОЛЫП, ОЙЫЛЫП 
ҚАЛҒАН КҮРЕ ЖОЛДАР ЖҮРГІНШІЛЕРДІҢ ІШЕК-ҚАРЫНДАРЫН СОЛҚЫЛДАТЫП, БҮЙРЕКТЕРІН ТҮСІРЕ 
ЖАЗДАЙДЫ.

Облыс аумағындағы шалғай ауылдарда   ауыз 
су, мектеп, электр жарығы, күре жол мәселесі әлі 
күнге күн тәрбінен түспей келеді. Тіпті күрделі 
жөндеу жасалды деген ауылдардың ішіндегі 
жолдардың сапасы сын көтермейді. Сиқыршыдай 
көзбояп, тендірді ұтып алғандар мен әкімдіктер 
жауырды жаба тоқып үйренген. Сапасыз жасалған 
жолдардың мерзіміне жетпей күл-талқан болуын, 
ауа-райының құбылуымен байланыстыра салатын 
болды. Бұл Ескелді ауданына қарасты Матай 
Байысов, Талғар ауданындағы Тұздыбастау, 
Қайнар окургіндегі Көктал, Көксу ауданы, Екпінді 
ауылындағы Қаблиса жырау көшесі, Еңбекшіқазақ 
ауданындағы Ават ауылының жолдарын айтуға 
болады. Оған сәл кештеу ораламыз. Әлқиса, 
әңгімені республикалық маңызы бар  Сарыөзек 
арқылы, Панфилов ауданына апаратын күре 
тамырдан, үлкен жолдан бастасақ.

Келмеске кеткен кеңес үкіметі тұсында 
салынған қара жол күні бүгінге дейін қажетке 
жарап тұр. Ескіде болса, жамап-жасқап, халықтың 
қажетін өтеп тұрған күре жол,  шынын айту 
керек, қазіргі салынып жатқан жолдардан он есе 
артық. Әттең, сол жолды Кербұлақ ауданындағы 
«Алацем» (Аlacem) ЖШС кәсіпорны құртты  деп 
ұлардай шулаған халықтың өкпесі орынды.  
Себебі, «Алтынемелден» руда таситын 40 
тонналық ауыр жүк көліктері қара жолдың 
ішек-қарнын ақтарып тастаған. Бұл жолмен 
тек «Алацемге» тиесілі ауыр жүк көліктері ғана 
емес, басқада тонна-тонна жүк тиеген ауыр 
көліктер жүруде. Ұлардай шулаған халық не 
дейді дейсіз ғой. «Ескіде болса, етегімізді жауып 
отырған күре жол еді. «Алацем» зауыты тас-
талқанын шығарды. Ары-бері қатынап жүрген  
жолаушылар жолдың азабын тартудамыз. 
Алматы облысы бойынша көліктік бақылау 
инспекциясы қайда қарап отыр? Неге тиісті 
шара қолданбайды?» –дейді. Осы мәселеге орай, 
біз «ҚазАвтожол» ұлттық компаниясы акционерлік 
қоғамының Алматы облыстық филиалы 
директорының орынбасары Ерімбаев Өмірзақпен 
қоса Алматы облысы  бойынша көліктік бақылау 
инспекциясы бастығының орынбасары Сапарбек 
Әнуарұлы және Кербұлақ ауданының әкімі 
Ғалиасқар Сарыбаев мырзаларға қоңырау 
шалып, Сарыөзек-Көктал бағытындағы күре 
жолдың қашан ретке келетінін сұрап білдік.

 – Күре жол – республикалық маңызды 
жол, ол ауданның не облыстың баланысына 
қарамайды. Тікелей республикаға бағынышты. 
Сонда да болса аудан халқының өтініш-тілегін 
ескере отырып,  жоғарыдағы айтулы тұлғалармен 
арнайы жиын өткізіп бір мәмілеге келгендей 
болдық. «Алацем» кәсіпорын  47 миллиардтан 
астам инвестиция тартып отыр. Онда аудан 
тұрғындары жұмыспен қамтылған. Алайда, ауыр 
техникалармен күрежолдың сапасын  бұзуда, 
бұл жолдар кеңестік кезеңнен бері пайдалануда. 
Мәселен, Сарөзектегі 7 шақырымдық айналма 
жолды, сондай-ақ, Алтынемел асуындағы   
жолдың бүлінген жерлерін қалыпқа келтіретін 
болды. Ал, «ҚазАвтожол» мекемесі 46-68 
шақырымға дейінгі 22км жолға күрделі жөндеу 
жұмыстарын жүргізбек. Сондай-ақ, «Алацем» 
ЖШС-гі өздерінің ауыр жүк көліктері жүретін 
арнайы жол салатындарын айтты. «Мұның бәрі 
бір айда реттеле қалатын шаруа емес. Қазір 
ауа райы жауын-шашынды болып тұр. Олар 
іске кірісті. Жолдың бұзылған жерлеріне арнайы 
белгілер қоюда. Қалай күннің көзі күрт жылиды, 
жолдардың бүлінген жерлетін тегістеп, 
ретке келтіреді»  – деді аудан әкімі Ғалисақар 
Сарыбаев мырза. Бұл пікірді «ҚазАвтожол» 
ұлттық команиясы, акционерлік қоғамының 
Алматы облыстық  филиалы директорының  
орынбасары Ерімбаев Өмірзақта растады. 
Арнайы бас қосылған жайында (протокол) арнайы 
хаттама толтырып,  «Алацем» ЖШС-гі аудан 
әкімдігі «ҚазАвтожол» команиясы арасында 
міндеттемелер барын айтты. Сондай-ақ, Алматы 
облысы бойынша көліктік бақылау инспекциясы 
бастығының орынбасары Сапарбек Әнуарұлы  
«Алацем» кәсіпорнына  айыппұлдар салынғанын, 
арнайы рейд жүргізгендерін күре жолда өзгеде 
ауыр жүк көліктерінің жүретінін мәлімдеді. 
Демек, аудан тұрғындары мен ары-бері жүрген 
жолаушылардың өкпе-реніштері заңдылық екенін 
айтуға болады. Бұл арада, аудан әкімі Ғалиасқар 
Төлендіұлына  алғыстан басқа айтарымыз жоқ.   

Себебі, күре жол мақала басында айтылғандай, 
не ауданның, не облыстың балансына кірмейді. 
Солай бола тұра, аудан халқының  талап-тілегіне 
құлақ түріп, жолға жауапты тұлғалардың басын 
біріктіріп, дөңгелек стол басында бір мәмлеге 
келіп, өзекті мәлеленің түйінін тарқатуға себепкер 
болған. Хош, бұл күре жолдың мәселесі. Ал, 
аймақтағы ауылдардың ахуалы қандай?

 «Ауыл -  алтын бесік» - деп айдарлап ат 
қойған ауылдыңда  тәуелсіздік алған 30 жылдың 
ішінде ер-тұрманы әлі бүтінделмей келеді. 
Ауызды құрғақ шөппен сүртуден аулақпыз әрине. 
«Ақбұлақ бағдарламасымен» ауыз су тартылып, 
«100 мектеп, 100 арухана» аясында тоты құстай 
түлеген ауылдар баршылық. Бірақ...  баспана 
салмай тұрып, коммуникациялық жұмыстарды 
жүргізбей, жер телімін беріп жіберген жергілікті 
әкімшіліктер қазір  қоныстанған мекендердегі 
халықтың сұранысын өтей алмай, шақшадай 
бастары шарадай болуда. Не жарыққа, не ауыз 
суға, не көгілдір отынға, не көше жолдарына қолы 
жетпеген халық күзде, көктемде белуардан батпақ 
кешсе, жеңіл көліктер бірін-бірі арқан тартып 
сүйрелеп жүр. Тіпті,  советтік кезеңде іргесін 
қалап, атағы дүркіреген ауылдардың хал-ақуалы 

аянышты. Басқасын қойып, Алматы облысының 
іргесінде тұрған Ескелді, Көксу аудандарындағы 
ауылдардың тұрғындары  жол азабын тартып, 
ақпарат құралдарына мұңдарын шағуда. Мәселен, 
Ескелді ауданындағы Матай Байысов атындағы 
ауылға 7 ай бұрын ғана күрделі жөндеуден өтіп, 
қолданысқа берілген көшелер, көктем шығып 
қар еріп, жаңбыр жауғанда сыр беріпті. Күләш  
Байсейітова атындағы көше пайдалануға 
берілгенде, бөріктерін аспанға атып қуанған ауыл 
тұрғындарының қуанышы қазір су сепкендей 
басылған. Ауыл тұрғындарының айтуынша 
салынып жатқанда күмән туғызған. «Мектеп пен 
мешіттің арасындағы жаңа асфальт үгітіліп 
жатыр. 49 миллионға жөнделген көшенің 
көркін көрсеңіз ішіңіз удай ашиды» - дейді ауыл 
тұрғындары.  Ойыма осыдан 40 жыл бұрынғы 
Талдықорған облыс болып тұрғанда өткен 
ақындар айтысы  түседі. Сол айтыста Панфилов 
ауданы мен Кербұлақ ауданының ақындары 
Әбікен Сарыбаев пен Әсет Керімбаев айтысты. 
Ол дәуірде партияның туы желбіреп, түкірігі жерге 
түспей, кемшілік атаулы газетке жарияланса,  
райкомның бұйросына  салып, хатшыны да, 
колхоз-совхоз директорын, партаомын орынынан 

жұлып тастайтын. Жаркенттік ақын Әсет 
Керімбаев қарсыласы Әбікен Сарыбаевқа 
Сарөзекті меңзеп:

 Көшеңіз түзелмеген айдақ-сайдақ,
Жүресін жасырынбақ күндіз ойнап.
Күн жауса, белуардан батпақ кешіп,
Тартасың машинаңды арқан байлап 

- дегені бар еді. Сол Әсет ақынның 
жыры ХХI ғасырдада жаңғырып тұр. Оны 
Алматы облысының іргесіндегі және 
шалғай елді-мекендерінен  көруге болады. 
Миллиондап, қаржы бөлініп жасалған 
жолдардың жылға жетпей, ойдым-ойдым 
боп жатқанын көріп, құмға сіңген судай 
болған қайран мемлекеттік қаржылар-ай 
дейсің. Осы күре жолдардан жемқорлыққа 
шатылып жатқан шенділерде  бар. Енді, 
Ескелді ауданы әкімдігінің баспасөз 
хатшысы “Мінбер” сайтының тілшісіне 
толықтай ресми ақпарат  зер салсақ.

“Тапсырыс беруші  “Ескелді 
ауданының жолаушылар көлігі және 
автомобиль жолдары бөлімі” ММ. 
«Мердігер» «Жетісу Жол Құрылыс»  
ЖШС.  Екі мекеме арасында   “2015 жылғы 
4желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып 
алу туралы» Қазақстан Республикасы 

Заңының 24.04.2020 жыл   №4212193-КПС-2 
мемлекеттік сатып алудың  қорытындылары 
негізінде Алматы облысы, Ескелді ауданы, М. 
Байысов ауылындағы Байсеитова  көшесін 
орташа жөндеу жұмыстары осы жұмыстарды 
мемлекеттік сатып алу шарты (бұдан әрі Шарт) 
42 179 470, 59  теңгеге жасалды. Шарт бойынша 
тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, 
қызметтерді  көрсету мерзімі 10.07.2020 жылы” 
жүзеге асыпты.

«Жетісу Жол Құрылыс»  ЖШС 42 миллион 
теңге аз деп есептеген болуы керек, 6 
мамырда қосымша келісім шарт жасап, тағы 
да 7 миллионнан астам теңгенің шартына қол 
қояды.  “Шарт бойынша тауарларды жеткізу, 
жұмыстарды орындау, қызметтерді  көрсету 
мерзімі 28.08. 2020 жыл. Объектіні  пайдалануға 
қабылдау актісі 28 тамызда жасалған»  – дейді 
Алматы облысы, Ескелді ауданы әкімдігінің 
баспасөз хатшысы Нусипова Алима. Аудан 
әкімдігінің, Жолаушылар көлігі және автомобиль 
жолдары бөлімі басшысының міндетін атқарушы 
Самат Есиркегеновтің айтуынша:

«Мердігерлік компания «Жетісу Жол 
Құрылыспен»  алғашқы келісім шарт 2020 
жылдың мамыр айының басында жасалған. 
Жалпы бөлінген қаражат 47075302 теңге. 2020 
жылдың тамыз айында зертханалық сынамадан 
өтіп, 28 күні қолданысқа берілген. 2 жылға 
арналған кепілдігі бар. Дәл қазір «Жетісу Жол 
Құрылыс» компаниясына  әкімдік  тараптан 
қызметтік хат жолданыпты. Ауа-райының 
қолайсыздығына байланысты әлі жөндеу 
жұмыстары басталған жоқ, бірақ сәуір айының 
10-на  дейін өңдеу жұмыстары жасалып бітеді 
деп жоспарлап отырмыз.» - депті. 49 миллион 
теңге толығымен өтелген, алайда жасалған 
жолдан 49 миллионның жұмысын көре алмайсың. 
Мердігер компания күн жылыса қайтадан жамап-
жасқауға мүдделі. Ал, ол  қаншаға шыдас береді. 
Ала жаздай ілдәлап, күз келіп, қыс бітіп көктемде 
қайтадан ауыл көшесі ми батпақ болып жатса, не 
болмақ? Осындай у-шудың бірі,  Көксу ауданы, 
Екпінді ауылындағы Қаблиса жырау көшесіндегі 
жөндеу жұмыстарының сапасыздығы жайлы 
көгілдір экран көрсетті. 2020 жылы 34 миллионға  
төселген асфальт  көктемде қар ерігенде сыр 
берген. Не көшесінде  мектеп жоқ, ауылдардың 
бірі Талғар ауданындағы  Қайнар окруіндегі 
Көктал ауылынында ел-жұрты ауылдың мәселесін 
айтып дүрлікті. Көрші ауылға автобуспен қатынап 
оқитын оқушылар мен ата-аналар көктемде, 
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МӘСЕЛЕ

ТАЛДЫҚОРҒАН ҚАЛАСЫ 
«ҚЫЗЫЛ» АЙМАҚҚА ЕНДІ 

күзде аяқтарынан ботый түспейтінін айтып 
налыйды. Ауданның жаңа тағайындалған әкімі 
Рыскелді Сәтбаевтың айтуынша, «ағымдағы 
жылы Жаңалық, Жалғамыс,  және Көктал 
ауылдарындағы Мыңбаев, Саурық, Сыпатай 
батыр, Жүргенов көшелері жөнделеді. Аталған 
объектілерді жөндеуге 24,2 миллион теңге 
бөлінді»-деді. Алматы іргесіндегі ірі ауданының 
бірі осы Талғардан жиі шу шығып тұрады. 
Аудандағы жемқорлықпен шатылған аудан қала, 
ауыл әкімдерінің халыққа бүйрегі бұрып тұратыны 
некен-саяқ. Біресе, жарық, біресе баспана, жол, 
мектеп, ауыз су мәселесі бұл ауданда басты 
түйткілдердің бірі. Соның бір парасы Көктал 
ауылындағы халықтың мұң-зары. Аудан әкімнің 
айтуынша, Қайнар ауылдық округінің Көктал 
ауылында «Айғаным» және «Ай-Абылай» 
ықшам аудандарында жалпы ұзындығы 22 км 
болатын 47 көше бар екен. Осы жылдың екінші 
жартысында облыстық жол әкімшілігіне жеті 
көшені күтіп-ұстауға бюджеттік өтінім беріліп,  
«Аймақтарды дамыту» бағдарламасы аясында 
биылғы жылы Қайнар ауылдық округінде 
жалпы сомасы 13 миллион 700 мың теңгеге 4 
көшенің жөнделуі қарастырылғанын айтты. Осы 
ауданның Тұздыбастау ауылының тұрғындарыда 
әкімдіктің табалдырығын тоздырғандарын айтып 
зарлайды. Бұл ауыл тұрғындарыда лай-батпақтан 
шаршағандарын айтып, шаршаған халық былтыр 
өздері тұратын көшеге тас-шағыл төктіріпті. Ол 
жеткіліксіз, арыз, жазудан бізде жалықпадық. 
Тұзды бастау әкімінің орынбасары:  «арыз 
жаза бермеңдерші, бюджетте ақша жоқ»-деп 
налыпты. Жалпы,  елді-мекендердегі күре жолдар 
мен көшелерге байланысты халық наразылығы 
дүркін-дүркін интернет желілерімен көгілдір 
экранда жиі көрініс беруде. Еңбекшіқазақ ауданы, 
Ават ауылының тұрғындарыда апатты көшелерді 
айтып шағымданған болатын. «Бақсам бақа 
екен» демекші «Ақбұлақ» бағдарламасы аясында 
орталықтандырылған су жүйесі жүргізіліпті. 
Алайда, көшелерге тартылған су құбырлары 
дұрыс көмілмей, ауыл көшелері апатты жағдайда 
екенін «хабар» арнасының тілшілері көрсеткен 
болатын.  Құбыр тартамыз деп, қырық шоқпыт 
болған көшеден ауылдың жеңіл көліктері жиі 
бұзылатынын айтқан. Алымжан Айсаров, Ават 
ауылының тұрғыны: - "Көлікті жасау үшін 30 мың 
теңгеге қосалқы бөлшектерін сатып алдым. 
Қазір ауыстырамын. Осы жолмен күнде жүреміз. 
Жол сапасыздығынан көлік те жиі бұзылады" 
десе, Садуақасов көшесінің тұрғындары үшін 
жол жылда асфальт төселінеді деп күтудеміз. 
«Жауын жауса болды, көшедегі батпақтан 
аяқ алып жүре алмайсыз. Мектепке баратын 
балаларға обал, күн жылынса,  аяқ киімдері, 
шалбарлары топырақ болып қайтып келеді. 
Биыл ауылға орталықтандырылған ауыз су 
жүйесі жүргізіліп, құбырлар тартылды. Бірақ 
құрылысты бастаған медігер мекеменің жұмысы 
тиянақсыз. Шұңқырлар мен арықтар дұрыс 
көмілмеді» -дейді. Ал, жергілікті әкімдік өкілдері 
болса, «жұмыс толық аяқталып біткен жоқ» деп 
ақталуда. Бақберген Тойғанбеков, Ават ауылдық 
округі әкімдігінің бас маманы:  –  Қазір қалпына 
келтіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Олар толық 
аяқталып біткен жоқ. Қосымша бес көше жөнделді. 
Десе де, биыл асфальт ауылдағы бір ғана Абай 
көшесіне  төселгенін,  ол асфальттыңда  жұқа 
салынғанын  көгілдір экранда ауыл тұрғындары 
айтқан болатын. Жалпы, Еңбекшіқазақ ауданында 
«Жұмыспен қамтудың жол картасы  –  2020» 
бағдарламасы» аясында жергілікті маңызы бар 
46 жолдың 27 жөнделіп біткен. Ал, ауыл ішіндегі 
24 көше ағымдағы жөндеуді талап етсе,  күре 
жолдарды қалпына келтіру жұмыстарына 1,6 
млрд теңге қаражат қарастырылыпты. Ауданға 
жаңа тағайындалған Әлібек Жақанбаев мырза, 
Алакөлді басқарып тұрғанда ауылдарды 
көріктендіруден оза шапқан әкімдердің бірі 
еді. Мүмкін, Еңбекшіқазақ ауданындағы ауыл 
тұрғындарының көшелерге қатысты дау-дамайы 
енді ретке келетін шығар.

Айтақын МҰХАМАДИ

ТҮЙІН ОРНЫНА: Қара ормандай 
ауылдағы ағайындардың басты талабы, 
көше жолдары, ауыз су, жарық, үйлерге 
газ тарту үлкен мәселеге айналған. Күні 
кеше ғана Панфилов ауданындағы Пенжім, 
Ақжазық, Алмалы, Лесновка ауылдарында 
2016 жылы Ұлттық қордан қаржы бөлініп 
«несие» жүйесімен су тартылғанын ауыл 
тұрғындары енді біліп   «Орт» каналында 
шу шағарды. «Ақжазық ауылындағы 
тартылған судың сапасы нашар кермек 
дәм татиды. Енді осы суға 2022 жылдан 
бастап кредиттік жүйемен судың бір кубына 
мысалы 1000 теңгеден төлесек қайтіп 
жанбағамыз?» – деген халық наразылығы 
айтылды.  «Ақбұлақ»  бағдарламасы 
жүзеге асқанда кейбір ауылдар қуанса, 
кейбірі бұрынғы ескі құбырымыз жақсы 
еді, «мүйіз сұрап құлақтан айырылған 
тоқал ешкінің кебін кидік»  - деп жүр. Соның 
бірі Ақжазық ауылы. Ал, айдақ-сайдақ, 
ойдым-ойдым күре жолдар мен ауыл 
көшелеріндегі күрделі  жөнделген сапасыз 
жолдардың жыры қисса-дастанға айналып 
барады. Тендірді ұтып, теңселіп жүрген 
компаниялар,  жолдарды қабылдап алған 
жергілікті биліктегілер ауа райына қарап 
бал ашатын болыпты. «Жыртықты жамасаң 
әй-әй болады» деуші еді, ал жамаған жолдар 
неге кәкәй болуда?!...

МЕДИЦИНА 

Алматы облысы бойынша Талдықорған қаласында наурыз айынан 
бастап  коронавирус жұқтырғандар саны 500-ге жуықтады. Жыл ба-
сынан 12 666 адам кесел жұқтырған. Оның ішінде  5658 тұрғыннан 
коронавирустың симптомдары анықталған. 10 758 науқас  емделіп 
шыққса, 870 ем алушы әлі күнге дәрігердің бақылауында.

Облыста 52 жүкті әйел мен 882 оқушы 
кесел жұқтырған.  Аурудың белең алуына 
байлынысты тәулігіне 2,5 мың шақырту келіп 
түсіп отыр. 

«Аймақта карантиндік режимнің 
сақталуын қатаң бақылау мақсатында 
268 мониторингтік топ құрылған. Мереке 
күндері қоғамдық орындарда көпшілікпен 
іс-шаралардың болмауын қадағалау 
үшін тексеріс жұмыстары жүргізілді. 
Нәтижесінде, қаладағы «Ханшайым», 
«Алтын ғасыр», «Гаухартас» мейрамха-
наларында той-думанның өткізілгенін 
анықтадық. Жыл басынан арнайы топтың 
көмегімен 7 мың рейд жұмыстары 
атқарылды. Олар карантин шаралары 

сақталмаған 600 жағдайды анықтаған бо-
латын. Бүгінде санитарлық талаптарды 
бұзып, заңды белден басқандарға тиісінше 
айыппұл салынды. Оның жалпы берешегі 
38 млн. теңгені құрайды»,  – деп Алматы 
облысының әкімінің орынбасары Батыр-
жан Құлаймергенұлы тәртіпке бағынбай 
жүргендерге қатаң жаза қолданылып жатқанын  
айтты. 

Облыстың бас дәрігері Өмірбек 
Ниязбековтың айтуынша, инфекциялық стаци-
онарлар жүктемесінің ұлғаюына байланысты 
төсек қорының саны 1370-тен 1855 төсекке 
дейін, реанимациялық төсек саны 124-тен 145-
ке дейін ұлғайтылған. Қажет болған жағдайда 
5280 төсек-орын орналастырылатын болады. 

Қазіргі таңда облысқа вакцинаның 14 
850 дозасы жеткізілді. Ай сайын вакцинаның 
66 000 дозасы әкелінеді. Жалпы биылғы  
жылы облысқа вакцинаның 150 мың доза-
сын жеткізу жоспарланған.

Індеттің жұғу қарқының бәсеңдемеуіне 
байланысты мектептер онлайн оқу ре-
жимге ауыстырылуда. Сәуірдің бірінен он 
бесі аралығына дейін карантиндік режим 
күшейтіледі.  Жұмысшы саны 20 адамнан 
асқан жерлер 70 пайызға онлайн форматқа 
ауыстырылады.

Қазіргі таңда Алматы облысы бойын-
ша, Талдықорған қаласы, Көксу, Қаратал, 
Ескелді, Панфилов, Ақсу, Ұйғыр ауданда-
рында коронавирус жұқтыру қаупі өршіп 
тұр. Демалыс күндері мемлекеттік және 
кәсіпкерлік нысандардың аумағында залал-
сыздандыру жұмыстары жүргізіліп, сауда 
үйлері, қоғамдық тамақтану орындары, кино 
театрлар жұмысын тоқтатыны ескертіледі.

Ардагүл  ӘСКЕРБЕК

БАЙҚАУ

Логотип дизайнері Кэролин 
Дэвидсонның арқасында бір 
кездері спорттық аяқ киім фир-
масы ең танымал Nike брендіне 
айналғаның білесіздер ме? 
Компанияның жетістігінде сау-
атты брендинг маңызды рөлін 
атқарды. Ал талдықорғандық 
дизайнер Шалқар Сембековтың 
эскизінің арқасында «Қоғамдық 
келісім» КММ-сі жаңа логотипке 
ие болды.

Қазаннан қараша айына дейін Ал-
маты облысының «Қоғамдық келісім» 
КММ-сі үздік логотипке байқау өткізді. 
Дауыс беру, ұйымның сайтында ашық 
форматта өтті. Конкурсқа облыстың 
түкпір-түкпірінен  15-ке жуық эскиз  түсіп, 
солардың арасында ең үздік болып  
«Qprint» жарнама агенттігінің дизайнері 

Шалқар Сембековтың логотипі таныл-
ды. 

Дизайнер сөзінше, бұл – лого-
типтер байқауына қатысқан алғашқы 
тәжірибесі екен.  Мұны жасауға 
«Қоғамдық келісім» КММ қызметінің өзі 
шабыт берген. 

«Менің  дизайнер болып жұмыс 
істегеніме 10 жылдай болды, бірақ 

байқауға эскизді бірінші рет жасадым. 
Өтініштерді қабылдау басталғанын 
біліп  өзімді  сынап көруге бел будым. 
Осы орайда «Қоғамдық Келісім» ту-
ралы барлық ақпаратты зерттедім, 
сондықтан эскиз  идеясы бірден ойыма 
келді.  Сол күні жұмыстан кейін  логотип 
дизайнының екі нұсқасын ойлап тап-
тым, біреуі ресми және стандартты, 

екіншісі заманауи және жарқын. Бұл 
байқауда көп дауыс жинаған екінші 
нұсқа болғанына қатты қуандым –
дейді ол. 

Айта кетейік, қатысушылар 
ұйымға байланысты эмблема 
дизайнын ұсынуы керек бола-
тын. Көбінесе дизайнерлер өз 
эскиздерінде ҚМУ ғимаратының 
визуалды кескіндерінде ойнады, 
шаңырақ бейнесін пайдаланды, 
қол ұстасып тұрған адамдардың 
бейнелері, стильдендірілген «К» 
әрпінің абстракты бейнелері және 
тағы басқаларын  пайдаланған. 

Байқау жеңімпазы Шалқар 
Сембеков логотип орталығында 
шаңырақ, ошақ, отбасы, ортақ үй 
және біртұтас Отан нышанын бейне-
леген бейненің негізін пайдаланған. 
Логотиптің түсін таңдағанда, ол 
брендингтегі ең көп таралған 
түстерге тоқталды: қызыл, сары, 
жасыл және көк, олар этникалық 
топтарды көрсетеді, ұлты, терісінің 
түсі және көздің қиылысы әр түрлі 
болғанымен, бірақ іс-әрекетте 
біркелкі және мейірімді.

ӨЗ ТІЛШІМІЗ

ЖеЈімпаз  атанды



06.00, 03.35 Әнұран
06.05 «Көшпенділер». деректі
фильм
06.30, 62.40 «Мasele». 
әлеуметтік-
сараптамалық бағдарлама
07.00 «Тansholpan». таңғы
ақпаратты-сазды
бағдарлама. тікелей эфир
10.00, 18.00 телехикая «Біздің 
әпке»
12.00. 21.30 
телехикая»Махаббат, қызық
мол жылдар»
13.00, 17.00, 20.00, 00.10
aqparat
13.15, 02.25 «Тәуелсіздік
тарландары». деректі
фильм.
13.40 «Атамекен»
14.00 «Теледәрігер». тікелей
эфир
15.00 «Аpta». сараптамалық
бағдарлама
16.00 телехикая «Жараланған 
жүректер».
17.15 «Кim bilgir?»
19.00 телехикая «Асау толқын»
20.35 «Аshyq alan». қоғамдық-
саяси ток-шоу. тікелей
эфир
22.30 телехикая «Елшінің
қызы»
23.20 телехикая «Тәуіп Хо
Жун»
00.45 «Аshyq alan». қоғамдық-
саяси ток-шоу
01.35 «Теледәрігер
03.10 «Көшпенділер». деректі
фильм

ХАБАР

06.00, 02.00 ҚР Әнұраны
06.00 «Әзіл кеші»
07.00 Тұсаукесер! Тікелей 
эфирде
«Таңғы хабар»,
10.00, 23.30 «Әсем әуен»
10.15, 21.30 Тұсаукесер! «Қолда
я жолда
12.15, 00.30 Телехикая «егіз
жүрек»
14.00 «Qalamaimyn»
15.00 «Бүгін». Тікелей эфир
16.00 Тұсаукесер! «Асылқазына
17.00 Т/с «Семейные
обстоятельства”
18.00 Мегахит. «Боец»
20.00 Қорытындыжаңалықтар
20.30 «Баспанағабағыт». Прямой
эфир
21.00 Итоги дня

АСТАНА

06.00 «Ән мен әзіл» концерттік
06.30 «Күлдірген» әзіл-сықақ
07.00, 16.00, 03.05 «Үздік
әзілдер»
07.30 «Союзмультфильм»
08.00, 14.15 Мультфильм «Маша
и медведь
10.00, 22.00 «Тұмарым»
үнді телехикаясы
11.30, 21.00 «Қызым»түрік
телехикаясы
12.30, 23.10 «Айдаһарлар
шайқасы” корей
телехикаясы
14.00 д/ф «Эпоха достижений»
14.50 Т/с «Интерны»
16.30 «Ханзада Жумонг»
корей телехикаясы
18.00 «Ұрланған тағдыр»
түрік телехикаясы
20.00, 01.10 Astana times
00.20 «Қош келдіңіз»
02.00 «Біреудің есебінен» 
деректі
драма
02.45 «KazNet» ғаламторға шолу
03.50 Т/с «Алмасай»
04.35 «Біздің ауыл»
05.05 «Отбасы»
05.30 «Бірегей»

ЕВРАЗИЯ 

06.00 Т/х «Жалғыз жауқазын»
06.40, 04.00 «Той заказ»
07.10, 03.20 «Әндария»
08.00 «Доброе утро»
11.00 «Жить здорово!»
12.00 «На самом деле»
13.00 «Пусть говорят»
14.15 «112». Тікелей эфир
14.30 «Qoslike». Тікелей эфир
18.30, 02.50 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР»
19.00 Т/с «Угрюм-река»
20.00 «Главные новости»
20.30 Т/с «Горячая

Дүйсенбі - Понедельник, 5 сәуір Сейсенбі - Вторник,  6 сәуір

точка»
00.30 Ночной кинотеатр.
«Метод». Второй сезон.
01.20 Ночной кинотеатр.
«Отравленная жизнь»
02.05 «П@утина»

КТК

07.00 ҚР Әнұраны
07.05 «КТК» қоржынынан» 
07.30 «Мәссағанkz»
08.30 «Дау-дамайсыз»
09.00 Т/х «Жимаудың
жетістігі»
10.00 «Иная реальность»
10.30 Х/ф «Где-то на краю
cвeta»
14.10 Х/ф «Гостья
из прошлого»
16.10, 01.30 Х/ф «С кем
поведёшься...»
18.00 Т/х «Amahat». 
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00 «Астарлы ақиқат» 
21.00 Вечерние новости
21.40 Х/ф «Хорошая жена»
23.40 Т/с «Лесник. Своя
земля» 
02.15 «Астарлы ақиқат»
03.00 «Той beststar»
04.10 Т/х «Жимаудың
жетістігі»
04.50-05.20 Кешкі жаңалық-
тар 

ЖЕТІСУ

07.00 Әнұран
07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей эфир/                                 
09.00 TV-сабақ
17.00 «Шашу» /тікелей эфир/    
17.45 «Спорт»                 
17.50 «Тәуелсіздік жылнамасы»
18.00 Жаңалық
18.15 Новости
18.35 «Сыралғы» /тікелей эфир/                                 
19.20 «Тәуелсіздік жылнамасы» 
19.30 «Әдебиет пен адамзат»  
20.00 Д/ф «Мәдени қазыналар»
20.15 «Тәуелсіздік жылнамасы» 
20.30 Қорытынды жаңалықтар
20.00 Д/ф «Кең ауқымда»
21.30 Итоговые новости
22.00 «Қорғансыз» телехикаясы 
1-серия
22.50 «Әсем әуен» 
23.00 Новости                     
23.30 Жаңалықтар
00.00 Әнұран

31 КАНАЛ

05.58 ҚР Әнұраны
06.00 1001 анекдот (каз.)
06.30 Алдараспан, Нысана,
Шаншар әзілдері (каз.)
06.50 «Неге?»(каз.) (повтор)
08.20, 15.20 «Экстрасенсы-
детективы»
09.30 Т/с «Өмір-өзен»
11.00 Т/с «Ананди»
13.00 Х/ф «Мишки буни:
тайна цирка»
16.30 «Такси»
17.00 «Келтатуласайык» (каз.)
20.00 Информбюро
21.00 Т/с «Безрассудная
любовь»
22.20 Х/ф «Аксель»
00.40 х/ф «Инопланетное
вторжение: битва
за Лос-Анджелес»
02.30 «Келтатуласайык» (каз.)
(повтор)
04.30 Ризамын (каз.)
05.00 Әзілстудио (каз.)

7 канал

06.00 «Қуырдақ»
06.30, 04.30 «Айна-online»
07.30, 03.00 Скетчком
«Q-ЕЛІ»
08.00, 03.30 Телехикая «Ата-
ана. бала-шаға»
09.00 Т/с «Последний
ход королевы»
13.00, 22.00 Телехикая «Серт
пен сезім»
15.00 «Япырай»
15.30 «Алло, бұл кім?»
16.00, 02.00 Т/с
«ГРАНД-3»
17.00, 01.00 Т/с
«Крепостная»
18.00, 00.00 Т/с «Дурная
кровь»
19.00 Т/с «Скорая
помощь»
21.00 Телехикая
«Өсекшілер»
21.30 Телехикая «Тойхана»
05.10 Телехикая «Жеңіп көр»

06.00, 03.35 Әнұран
06.05 «Көшпенділер». Деректі
фильм
06.25, 13.00, 17.00, 20.00,
00.15 Aqparat
07.00 «Tansholpan». Таңғы
ақпаратты-сазды
бағдарлама. Тікелей эфир
10.00, 18.00 Телехикая
« Біздің әпке»
11.00, 19.00 Телехикая
«Асау толқын»
12.00, 21.30 Телехикая
«Махаббат, қызық
мол жылдар»
13.15 «Тәуелсіздік тарланда-
ры».
Деректі фильм
13.35 «Қайсар жан»
14.00 «Теледәрігер». Тікелей
эфир
15.00 «Тәуелсіздік тәуекелдерії
15.40 «Жер төресі»
16.00 Телехикая «Жаралан-
ған жүректер».
17.15 «Kim bilgir?»
20.35 «Ashyq alan». Қоғамдық-
саяси ток-шоу. Тікелей
эфир
22.30 Телехикая «Елшінің
қызы»
23.20 Телехикая «Тәуіп Хо
Жун»
00.50 Футбол. уефа Чемпион-
дар Лигасы. 1/4 финал.
«Манчестер сити»
(Англия) - «Боруссия
дортмунд». Тікелей эфир
02.55 «Ashyqalan».Қоғамдық-
саяси ток-шоу

ХАБАР

06.00, 02.00 ҚР Әнұраны
06.00 «Әзіл кеші»
07.00 Тұсаукесер! Тікелей 
эфирде
«Таңғы хабар»
10.00 «Әсем әуен»
10.15, 21.30 Тұсаукесер!
«Қолда я жолда»
12.15 Телехикая «Егіз
жүрек»
14.00 «Qalamaimyn»
15.00 «Бүгін». Тікелей эфир
16.00 Тұсаукесер! 
«Асылқазына»
17.00 Сериал «Семейные
обстоятельства»
18.00 Мегахит. «Кавалерия»
20.00 Қорытындыжаңалықтар
20.30 «Баспанағабағыт». 
Прямой
эфир
21.00 Итоги дня
23.40 Международный турнир
по ММА. Eagle FC. Прямая
трансляция из Москвы

АСТАНА

06.00 «Ән мен әзіл» концерттік
06.30 «Күлдірген» әзіл-сықақ
07.00, 16.00, 03.05 «Үздік
әзілдер»
07.30 «Союзмультфильм»
08.00, 14.15 Мультфильм 
«Маша
и медведь
10.00, 22.00 «Тұмарым»,
үнді телехикаясы
11.30, 21.00 «Қызым» түрік
телехикаясы
12.30, 23.10 «Айдаһарлар
шайқасы» корей
телехикаясы
14.00 д/ф «Эпоха достижений»
14.50 Сериал «Интерны»
16.30 «Ханзада Жумонг»
корей телехикаясы
18.00 «Ұрланған тағдыр»
түрік телехикаясы
20.00, 01.10 Astana times
20.55 Loto 5/36. Прямой эфир
00.20 «Қош келдіңіз»
02.00 «Біреудің есебінен» 
деректі
драма
02.45 «KazNet» ғаламторға 
шолу
03.50 Сериал «Алмасай»
04.35 «Біздің ауыл»
05.05 «Отбасы»
05.30 «Бірегей»

ЕВРАЗИЯ

06.00 «Жалғызжауқазын»
телехикаясы
06.40, 04.00 «Той заказ»
07.10 «Той базар»
08.00 Телеканал «Доброе утро»
(каз./рус.)
11.00 «Жить здорово»
12.00 «На самом деле»
13.00 «Пусть говорят»
14.15 «112». Тікелей эфир
14.30 «Qoslike». Тікелей эфир
18.30, 02.50 «Басты
жаңалықтар»
19.00 Сериал «Угрюм-река»
20.00 «Главные новости»
20.30 Сериал «Горячая

06.00, 03.35 Әнұран
06.05 «Көшпенділер». Деректі
фильм
06.25, 13.00, 17.00, 20.00, 
00.15
Aqparat
07.00 «Tansholpan». Таңғы
ақпаратты-сазды
бағдарлама. Тікелей эфир
10.00, 18.00 Телехикая
«Біздің әпке»
11.00, 19.00 Телехикая «Асау
толқын»
12.00, 21.30 Телехикая
«Махаббат, қызық
мол жылдар».
13.15 «Тәуелсіздік тарланда-
ры».
Деректі фильм
13.40 «Беймәлім дерек»
14.00 «Теледәрігер». Тікелей
эфир
15.00 «Жарқын жүздесу». 
Ток-шоу
16.00 Телехикая «Жараланғ-
ан жүректер».
17.15 «Kim bilgir?»
20.35 «Ashyq alan». Қоғамдық-
саяси ток-шоу. Тікелей эфир
22.30 Телехикая «Елшінің
қызы»
23.20 Телехикая «Тәуіп Хо
Жун»
00.50 ФУТБОЛ. УЕФА Чемпи-
ондар
Лигасы. 1/4 финал. «Порту»
(Португалия) - «Челси»
(Англия). Тікелей эфир
02.55 «Ashyg alan». Қоғамдық-
саяси
Ток-шоу

ХАБАР

06.00, 02.00 ҚР Әнұраны
06.00 «Әзіл кеші»
07.00 Тұсаукесер! Тікелей 
эфирде
«Таңғы хабар»
10.00, 23.30 “Әсем әуен»
10.15, 21.30 Тұсаукесер!
«Қолда я жолда»
12.15, 00.30 Телехикая «Егіз
жүрек»
14.00 Телехикая 
«Пәленшеebtep»
15.00 «Бүгін». Тікелей эфир
16.00 Тұсаукесер! «Асыл 
қазына»
17.00 Сериал «Семейные
обстоятельства»
18.00 Мегахит. «Гений»
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Баспанаға бағыт». 
Прямой
эфир
21.00 Итоги дня

АСТАНА

06.00 «Ән мен әзіл» 
концерттік
06.30 «Күлдірген» әзіл-сықақ
07.00, 16.05, 03.05 «Үздік
әзілдер»
07.30 «Союзмультфильм»
08.00, 14.20 Мультфильм 
«Маша
и медведь
10.00, 22.00 «Тұмарым» үнді
телехикаясы
11.30, 21.00 «Қызым» түрік
телехикаясы
12.30, 23.10 «Айдаһарлар
шайқасы» корей
телехикаясы
14.00 «Өмір - дастан»
14.55 Сериал «Интерны»
16.30 «Ханзада Жумонг»
корей телехикаясы
18.00 «Ұрланған тағдыр»
түрік телехикаясы
20.00, 01.10 Astana times
20.55 Loto 6/49. Прямой эфир
00.20 «Қош келдіңіз»
02.00 «Біреудің есебінен» 
деректі
драма
02.45 «KazNet» ғаламторға 
шолу
03.50 Сериал «Алмасай»
04.35 «Біздің ауыл»
05.05 «Отбасы»
05.30 «Бірегей»

ЕВРАЗИЯ

06.00 «Жалғыз жауқазын»
телехикаясы
06.40, 04.00 «Той заказ»
07.10 «Той базар»
08.00 Телеканал «Доброе 
утро»
(каз./рус.)
11.00 «Жить здорово!»
12.00 «На самом деле»
3.00 «Пусть говорят»
14.15 «112». Тікелей эфир
14.30 «Qoslike». Тікелей эфир
18.30, 02.50 «Басты
жаңалықтар»
19.00 Сериал «Угрюм-река»
20.00 «Главные новости»
20.30 Сериал «Горячая
точка»

   ХАБАР

   7 КАНАЛ

ЕВРАЗИЯ
ЕВРАЗИЯ

АСТАНА АСТАНА

   ХАБАР

точка»
00.30 Ночной кинотеатр.
«Метод». Второй
сезон. Новые серии
01.20 Ночной кинотеатр.
«Отравленная
жизнь»
02.05 «П@утина»
03.20 «Әндария»

КТК

07.00 ҚР Әнұраны
07.05, 04.50-05.20 Кешкі
жаңалықтар (қайталау)
07.30 «Жимаудың
жетістігі», телехикая
08.20 «Қара теңіз». Түрік
телехикаясы.
с субтитрами
на русском языке
09.40 Новости (повтор
вечернего выпуска)
10.20 «Было дело»
12.10 «Лесник, своя
земля», остросюжет-
ный детектив (повтор)
14.10, 21.40 Х/ф «Хорошая
жена»
16.10, 01.30 Х/ф «С кем
поведёшься...»
18.00 «Amahat». Өзбек
телехикаясы.
с субтитрами
на русском языке
19.30 Кешкіжаңалықтар
20.00 «Астарлы ақиқат», ток-
шоу. Жаңа маусым!
21.00 Вечерние новости
23.40 «Лесник. Своя
земля», остросюжет-
ный детектив
02.15 «Астарлы ақиқат», ток-
шоу. (қайталау)
03.00 «Той beststar», ойын-
сауық
04.10 «Жимаудың
жетістігі», телехикая
(қайталау)

ЖЕТІСУ

07.00 Әнұран
07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей эфир/                                 
09.00 TV-сабақ
17.00 «Шашу» /тікелей эфир/    
17.45 «Спорт»                 
17.50 «Тәуелсіздік жылнамасы»
18.00 Жаңалық
18.15 Новости
18.35 «Дәрігер кеңесі» /тікелей 
эфир/                                
19.20 «Тәуелсіздік жылнамасы» 
19.30 «Сегодня» /прямой эфир/                               
20.00 «Тәуелсіздік тұлғалары»
20.30 Қорытынды жаңалықтар
21.00 «Арнайы репортаж»
21.30 Итоговые новости
22.00 «Қорғансыз» телехикаясы 
2-серия
22.50 «Әсем әуен» 
23.00 Новости                     
23.30 Жаңалықтар
00.00 Әнұран
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05.58 ҚР Әнұраны
06.00 1001 анекдот (каз.)
06.30, 03.40 Алдараспан,
Нысана, Шаншар әзілдері
(каз.)
07.20 Информбюро (повтор)
08.20 «Экстрасенсы-детективы»
(повтор)
09.30 Сериал «Өмір-өзен»
11.00, 23.30 Сериал«Ананди”
13.00 Сериал «Гадалка”
15.20 «Экстрасенсы-детективы»
16.30 «Такси»
17.00 «Кел татуласайык» (каз.)
20.00 Информбюро
21.00 Сериал «Безрассудная 
любовь»
22.20 Сериал «Паутина-3»
01.30 «Кел татуласайык» (каз.)
(повтор)
04.30 Ризамын (каз.)
05.00 Әзіл студио (каз.)

7 канал

06.00 «Қуырдақ»
06.30, 04.30 «Айна-online»
07.30, 03.00 Скетчком «Q-елі»
08.00, 03.30 Телехикая «Ата-
ана. Бала-шаға»
09.00 «Измайловский парк»
10.50, 19.00 Сериал «Скорая
помощь»
13.00, 22.00 Телехикая«Серт
пен сезім»
15.00, 21.30 Телехикая
«ТОЙХАНА»
15.30 «Алло, бұлкім?»
16.00, 02.00 Сериал
«ГРАНД-3»
17.00, 01.00 Сериал
«Крепостная»
18.00, 00.00 Сериал «Дурная
кровь»
21.00 Телехикая«Өсекшілер»
05.10 Телехикая«Жеңіпкөр»

   7 КАНАЛ

КТК

   ХАБАР

АСТАНА

КТК

ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАНҚАЗАҚСТАН

   31 КАНАЛ

Сәрсенбі - Среда, 7 сәуір

ЕВРАЗИЯ

   31 КАНАЛ

Считать недейсвительной утерянную карточку до-
пуска (Международные перевозки грузов)ИП «Абдул-
лаев И» № 111043VANHOOL 35MWA05

Открылось наследство после смерти Аликеева 
Ашима, умершего 10 июля 2019 года. Наследникам об-
ращаться к нотариусу Бекішбаеву А.С., город Талды-
корган, улица Шевченко, дом 146/4, телефон: 41-37-73, 
со дня выхода объявления в течении месяца.

00.30 Ночной кинотеатр.
«Метод». Второй сезон.
Новые серии
01.20 Ночной кинотеатр.
«Отравленная
жизнь»
02.05 «П@утина»
03.20 «Ән дария»

КТК

07.00 ҚР Әнұраны
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жаңалықтар (қайталау)
07.30 «Жимаудың
жетістігі», телехикая
08.20 «Қара теңiз». Түрік
телехикаясы.
с субтитрами
на русском языке
09.40 Новости (повтор вечер-
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выпуска)
10.20 «Было дело»
12.10 «Лесник. Своя
земля», остросюжет-
ный детектив (повтор)
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жена»
16.10, 01.30 Х/ф «С кем
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телехикаясы.
с субтитрами
на русском языке
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00 «Астарлы ақиқат», ток-
шоу. Жаңа маусым!
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земля», остросюжет-
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04.10 «Жимаудың
жетістігі», телехикая
(қайталау)

ЖЕТІСУ
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20.00 Д/ф «Мәдени қазыналар»
20.15 «Тәуелсіздік жылнамасы» 
20.30 Қорытынды жаңалықтар
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21.30 Итоговые новости
22.00 «Қорғансыз» телехикаясы 
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00.00 Әнұран
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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

ЌОFАМ YНІ

АҚЫН ӘЛЕМІ

№13 (1016) 02.04.2021

АБАЙ-
 АБАЙ ҚАЗІРГІ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ, ШЫҢҒЫС ТАУ ЕТЕГІНДЕ 

ӨМІРГЕ КЕЛГЕН. ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІНДЕГІ ӨЗІНДІК ӨРНЕГІ БАР «ҚАЗАҚ 
ӘДЕБИЕТІНІҢ АТАСЫ» ДЕГЕН БИІККЕ ДЕЙІН ЖЕТКЕН ҰЛЫ АҚЫН, ОЙШЫЛ, 
ДАНА АҒАРТУШЫСЫ. АЛҒАШ САУАТЫН АУЫЛ МОЛДАСЫНАН АШЫП, КЕЙІН 
СЕМЕЙГЕ МЕДРЕСЕГЕ ОҚУЫН ЖАЛҒАСТЫРАДЫ. ӘКЕСІ ҚҰНАНБАЙ АБАЙ 
АҚЫН БОЛАДЫ ДЕП ЕМЕС, ЕЛ БАСҚАРАР ӘКІМ БОЛАДЫ ДЕП ҮМІТ КҮТКЕН. 

БІЛІМ

ГЕНДЕРЛІК САЯСАТ

«ЄУЕНІ ЄСЕМ ЄУЛИЕ АТА»  

ДАНА,

ДАРА ¬АЗА¬ТА

Жүрегімнің түбіне терең бойла,
Мен бір жұмбақ адаммын, оны да ойла 

– деп өзі өмір кешкен, шығармаларын 
арнаған кезең үшін Абай жұмбақ болып қала 
берді. Қараңғы қазақ халқы оның жүрегінен 
шыққан отты жырларын дәл сол кезеңде 
түсіне алмады. Қадір-қасиетін біле алмаған 
сияқты. Бірақ, қазір біз ХХІ ғасырдағы жас 
ұрпақ Абайдың шығармаларын сүйіп оқып, 
жүрегімізге тоқудамыз. Ұлы ақын  12 жасынан 
өлең шығарып, ел мұңына, тарихына, салт-
дәстүріне үңіле білді. Өзінің балалық шағын 

әжесі Зере, анасы Ұлжанның қасында өткізді. 
Оның бойына дарыған адами асыл қасиеттер 
мен өлеңге деген сүйіспеншілігі аналарының 
тәрбиесіне деп білемін. 

Жасына оқу оқып, білім алған,
Би болған, болыс болған өнер емес,
Еңбектің бұдан өзге бәрі жалған – деген 

өлең жолдары осыған дәлел.
Менің ойымша Абайдың өнер әлеміне кең 

қанат жайып, құлаш ұруының тағы бір биігі – 
шығыс пен орыс мәдениетінің классиктерінің 
еңбектерімен танысуында жатыр. Белинский, 

Лермонтов, Пушкин, Крыловтарды аударумен 
насихаттау арқылы ағартушылық қызметін 
көрсете алды. Адами қасиеттері мен ұлылығы 
туралы поэмалары айрықша баға жетпес 
құнды туындылар. Халыққа оқу-білім, өнер, 
адамгершілік табиғатқа деген сүйіспеншілігінен 
туған лирикасы арқылы ой сала білген ақын. 
Сауаттылық пен даналыққа апаратын жолды 
анық көрсетіп тұрады. Бұған дәлел ретінде 
«Интернатта оқып жүр», «Ғылым таппай 
мақтанба», «Әсемпаз болма әрнеге» тағы 
басқа өлеңдерін келтіре аламын. 

 Абайдың қазақ әдебиетіндегі даралығы 
мен даналығын көрсететін тағы бір қыры – қара 
сөздері. Адамгершілік, имандылық, ойшылдық 
турасындағы айтылған сөздері әркімнің 
жүрегіне жол табары анық. Абай шығармалары 
өмір шындығын танып білуге де жетелейді. 

 Сөзімді қорытындылай келе Абай 

шығармашылығы жас ұрпақты тәрбиелеу 
мен өнер-білімге сусындатудың қайнар көзі 
дегім келеді. Оның артында қалған мұрасы 
бүтіндей бір халықтың тарихын, тағдырын, 
мәдениеті мен салт-дәстүрін білуге жетелейді. 
Бір өкініштісі сол, Абайдың бізге дейін жетпей 
қалған қаншама құнды дүниелерінің жоғалып, 
қағаз бетінде ғана қалып қойғандығы. «Қолда 
барда алтынның қадірі жоқ» деген осы шығар. 
Ұлы кемеңгер жазушы М.Әуезов: «Маған 
«Абай» деген сөз «қазақ» деген сөзбен теңбе-
тең түсетін кездері бар секілді», – деп айтқан 
екен.  Ендеше, қазағым, ұлы Абайды оқудан 
жалықпайық дегім келеді! Абай мұрасы мәңгі 
жасай берсін!

Зәурехан РЫМБАЕВА, 
Екіаша орта мектебі КММ

қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі.
САРҚАН АУДАНЫ

ОНЛАЙН ОЌУДЫЊ 

ТИІМДІЛІГІ

Елімізде ғана емес, бүкіл 
әлемді жайлаған коронави-
рус індетінің таралуына 
байланысты төтенше 
жағдай енгізіліп, білім беру 
жүйесі қашықтан оқытыла 
бастады. Алғашында 
біршама қиындық та орын 
алды. Алайда уақыт өте 
келе олқылықтардың 
орны толықтырылып, 
кеткен кемшілік түзелді. 
Бұл оқу түрі ұстаздар мен 
оқушыларға және ата-
аналарға артылған үлкен 
жауапкершілік болды. Бірақ 
бірлесе атқарылған жұмыс 
өз нәтижесін берді.

Қашықтан оқу дегеніміз – 
ақпараттық құралдар және ғылыми 
негізделген тәсілдер арқылы білім 
алу формасы. Оның екі компоненті 
бар. Атап айтар болсақ, оқытуды 
басқару және өз бетімен білім 
алу. Бұл оқу формасында жаңа 
ақпараттық технологияларды 
барынша кеңінен қолданамыз. 
Өйткені, уақыт талабы солай болып 
тұр. Сонымен қатар, бүгінгі уақыт 
жаңа технологиялардың қарыштап 
дамыған заманы екенін естен 
шығармауымыз керек. Осынау 
жаңа ақпараттық технологияларды 
сабақта қолдану арқылы оқушылар 
мынадай нәтижеге қол  жеткізеді 
деп нық сеніммен айта аламыз. 
Біріншіден, қашықтан оқыту форма-
тында ақпараттық технологиялар-

ды пайдаланған оқушыларымыз 
өз бетімен тапсырманы орындауға 
біршама машықтанды. Олар өз 
бетімен көп ізденіп, жүйелі жұмыс 
жасау арқылы өз ойларын  ашық 
жеткізуге ұмтылу үстінде. Білімге 
құштар оқушыларымыздың тіл 
байлығы, сөздік қоры дамыды. 
Шығармашылық белсенділігін 
арттырып, ұжымда бірігіп жұмыс 
істеуге тәрбиеленгенін де ерек-
ше атап өткеніміз жөн. Өз бетімен 
білім алатын, ақпараттық техноло-
гияларды жақсы меңгерген, білімді 
жеке тұлғаны қалыптастырады. 
Міне, онлайн оқудағы ақпараттық 
технологиялардың көмегі арқылы 
оқушы жан-жақты дамып, жаңа 
ақпараттық технологиялардың 
тілін жетік меңгереді. Ақпараттық 
технология жақсы дамығанымен 
ол оқытудың басты құралы болып 
есептелмейтінін ұмытпағанымыз 
жөн. Жаңа технологияны 
қолдану мұғалімдерге ізденуді, 
шығармашылық жұмыс жасау-
ды, тәжірибелі ұстаздардың озық 
тәжірибелерімен танысуды және 
оның күнделікті өмірде қолдануды 
қажет етеді. Осының барлығын бір 
жүйеде біріктіре отырып, жаңа тех-
нологияларды әр сабақта пайдала-
нып, оқушыға жан-жақты білім беру 
– мұғалімнің негізгі міндеті. 

Гүлназира БИМОЛДИНА, 
Б. Сырттанұлы атындағы

 №25 орта мектептің 
қазақ тілі мен әдебиеті 

пәні мұғалімі.
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ӘРБІР МЕМЛЕКЕТ ӨЗІНІҢ КОНСТИТУЦИЯСЫНА СӘЙКЕС СЫРТҚЫ ЖӘНЕ ІШКІ САЯ-
САТПЕН АЙНАЛЫСАТЫНЫ БЕЛГІЛІ. ӨЗІНІҢ АТАУЫ АЙТЫП ТҰРҒАНДАЙ, СЫРТҚЫ СА-
ЯСАТ – ШЕТ МЕМЛЕКЕТТЕРМЕН ЖҮРГІЗІЛЕТІН ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС, АЛ ІШКІ САЯСАТ –
МЕМЛЕКЕТТІҢ ТӘУЕЛСІЗДІГІН НЫҒАЙТЫП, ЖАҺАНДАНУ ПРОЦЕСІНЕН ҚАЛМАЙ, АЛҒА 
ҚАРАЙ ДАМУ ҮШІН ҚАЖЕТТІ ТЕТІКТЕРДІҢ БІРІ.

ҒАСЫРҒА  ЖУЫҚ  ҒҰМЫР  КЕШКЕН  КЕНЕН ӨЗІ  ӨМІР СҮРГЕН  ЗАМАНДАҒЫ  ӘЙГІЛІ 
«МАУСЫМ ЖАРЛЫҒЫ», СОНЫМЕН САБАҚТАС 1916 ЖЫЛҒЫ ҰЛТ-АЗАТТЫҚ ҚОЗҒАЛЫСЫ, 
ОДАН СОҢҒЫ ҚАЗАН ТӨҢКЕРІСІ, ҰЖЫМДАСТЫРУ НАУҚАНЫ, ХАЛЫҚ ДӘУЛЕТІНІҢ ЖАП-
ПАЙ ТӘРКІЛЕНУІ, ХАЛЫҚТЫ ҚЫНАДАЙ ҚЫРЫП КЕТКЕН АШАРШЫЛЫҚ, РЕПРЕССИЯ, 
СОҒЫС, ОДАН КЕЙІНГІ ТЫҢ ИГЕРУ МЕН ЕКПІНДІ ҚҰРЫЛЫСТАР САЛУ БАРЫСЫНДАҒЫ 
ЖЕЛБУАЗ ҰРАНШЫЛДЫҚ СИЯҚТЫ ХАЛЫҚ ТАҒДЫРЫНА ТҮБЕГЕЙЛІ ӨЗГЕРІС ЕНГІЗГЕН 
ТАРИХИ ОҚИҒАЛАРДЫҢ БЕЛ ОРТАСЫНДА БОЛДЫ.

Соңғы жылдары ішкі саясаттың бір құрылымы 
ретінде «гендерлік саясат» деген ұғым көп айтылып 
жүр. Ал гендер дегеніміз не? Гендер дегеніміз- ерлер 
мен әйелдердің мінез құлқын, сондай-ақ олардың 
арасындағы әлеуметтік өзара қарым қатынасты 
айқындайтын, олардың әлеуметтік және мәдени нор-
малары мен рөлдерінің жиынтығы. «Gender» сөзі 
ағылшын тілінен аударғанда жыныс (еркек, әйел) 
дегенді білдіреді. Ал, гендерлік саясат-қоғамдық 
өмірдің барлық салаларында ерлер мен әйелдердің 
теңдігіне қол жеткізуге бағытталған мемлекеттік және 
қоғамдық қызмет.

Қазақстандағы гендерлік саясаттың міндеттеріне 
әйелдер мен ерлердің билік құрылымдарында 
теңдестірілген қатысуына қол жеткізу, экономикалық 
тәуелсіздіктің барлық тең мүмкіндіктерін қамтамасыз 
ету, өз бизнесін дамыту және қызмет бабында 
ілгерілеу, отбасында құқытар мен міндеттерді тең 
жүзеге асыру үшін жағдайлар жасау, жыныстық 
белгісі бойынша зорлықтан еркін болу жатқызылады. 
Тәуелсіздік жылдары ішінде Қазақстанда ерлер мен 
әйелдердің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау 
саласында белгілі бір дәрежеде ілгеріледі. Оның 
көрінісі, Қазақстан Республикасы Президентінің 2005 
жылғы 29 қарашадағы № 1677 Жарлығымен бекітілген 
«Қазақстан Республикасының 2006-2016 жылдарға 
арналған гендерлік теңдік стратегиясы».

  Гендерлік теңдік стратегиясы 2006-2016 жыл-
дар аралығындағы кезеңде еркектер мен әйелдердің 
құқықтары  мен мүмкіндіктерінің теңдігіне қол 

Жай сырттай бақылаушы емес, сол тарихи 
оқиғаларға Кенен сергек араласып, өзінің азаматтық 
позициясын бойындағы буырқанған дарыны арқылы 
айғақтап отырды. Бұл ретте, Кененнің әнші, ақын, 
жырау, күйші ретіндегі алуан арналы шығармаларын 
өзі өмір сүрген заманының жанды шежіресі деуге 
болады. Ол өз ғұмырында жүзден аса ән шығарып, 
оның өлеңін де өзі туындатып, бұған қоса асқан 
шеберлікпен өзі орындаған біртуар дарын иесі. 10 
жасында қолына домбыра алып ән сала бастаған. 11 
жасында өзінің тұңғыш әні «Ри, қойым», 13 жасын-
да атақты «Бозторғай» әндерін шығарды. Халықтың 
көңілін елең еткізген бұл ән тез арада бүкіл қазақ дала-
сына тарады. Бала Кененнің аты қырғыз-қазаққа мәлім 
болып, «Боздаланың бозторғайы» атанды. Сондай-ақ, 
екі жүздей лирикалық, дидактикалық арнаулар мен 
толғаулардың авторы. Оның репертуарында оңдаған 
эпикалық жыр-дастан болған. Сол жыр-дастандарды 
таңды-таңға ұрып жырлап, тыңдаушысының құлақ 
құрышын қандырып, халықтың рухани ұйытқысы 
болған тұлға. Ол ән мен жырдың кеніші атанған 
Жетісудың ғана емес, иісі қазақтың әншілік-күйшілік, 
ақындық-жыршылық, сал-серілік дәстүрін терең игер-
ген өнер тарланы. Кененнің дарын тегеуріні қазақтың 

жеткізу жөніндегі міндеттердің шешілуін көздейді 
және 9 бөлімнен тұрады. Қазақстан Республикасын-
да Гендерлік теңдік стратегиясын іске асыру әйелдер 
мен ерлердің өздерінің өмір сүру  құқытарын жынысқа 
байланысты кемсітусіз іске асыру үшін жағдай жасауға 
ықпал ететін болады. Гендерлік теңдік стратегиясының 
ең басты мақсаттары: әйелдердің мүмкіндіктерін 
кеңейту және жағдайын жақсарту, олардың қоғамдық 
саяси өмірге теңдік негізінде жан жақты қатысуын 
шешімдер қабылдау деңгейінде әйелдердің өкілдігін 
арттыру үшін пәрменді тетіктер мен уақытша шара-
ларды енгізуі, басқару органдарында кадр мәселелерін 
шешу кезінде гендерлік теңдікті қамтамасыз етуі,  еңбек 
нарығында тең мүмкіндіктерді қамтамасыз ету жөніндегі 
бағдарламаларды қабылдау, халықтың барлық тобына  
экономикалық және құқықтық білім беру.

 Гендерлік теңдік стратегиясының мүмкіндіктері: 
әйелдерді экономикалық жағынан ілгерілету жөніндегі 
ел басшылығы қабылдайтын шаралар және осы 
мәселе бойынша мемлекеттік саясаттың әзірленуі; 
халықаралық ұйымдардың ерлер мен әйелдер үшін тең 
мүмкіндіктерге қол жеткізу үрдістерін қолдауы, үкіметтік 
емес ұйымдардың әйелдерді  экономикалық жағынан 
ілгерілету мәселелері жөніндегі қызметін жанданды-
ру, түрлі келісімдер шеңберінде мамандарды шетелде 
және ТМД елдерінде даярлау мүмкіндігін туғызады. 

Л. ЖЕТЕНОВА, 
Кербұлақ ауданының № 2 аудандық 

сотының бас маманы.                                            

ән өнерін әуендік интонациялық жағынан байытып, 
әннің түр-тұлғасын жаңа биіктерге көтеріп, тақырып 
аясына тарихи-әлеуметтік тың мазмұн дарытып, соны 
өрістерге алып шықты. Оның «Бозторғай», « Көкшолақ», 
«Бұлбұлға», «Он алтыншы жыл» сияқты әндері әуендік 
толымды жаңалықтарына қоса, бітім-құрылысы мен 
тақырыбы тұрғысынан да өзіндік төл сипатымен дара-
ланады. Бұл әндердің қай-қайсысының да астарында 
уақыт тынысына қоса, ең алдымен Кененнің өзінің тари-
хи түйсік-зердесі, жалтағы жоқ болмысы аңғарылады. 
Мәселен, 16-шы жылғы толқудан  бұрын дүниеге кел-
ген «Бұлбұлға» өлеңінде бұлбұлмен мұңдаса отырып, 
«Қаңғыртқан екеумізді патша құрғыр» деген сөзді айту 
үшін ыза-кекке қоса, сол кездегі іріп-шіріген саяси аху-
алды түсінетін көреген зерде керек қой. Немесе күндей 
күркіреген Отан соғысының алғашқы күндерінде-ақ 
Алатаудың ақиық қыранындай саңқылдап, «Біздің 
Отан жеңеді!» деп жар салуы – ерге лайық жалтақсыз 
сенімнің, ақынға лайық оптимизмнің, ақылгөйге лайық 
көрегендіктің айғағы болса керек.

С. ИМАНҒАБЫЛОВА,
М.Тынышпаев атындағы тарихи-өлкетану 

музейінің бөлім меңгерушісі. 
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ДЕРЕКТІ ӘҢГІМЕ

АУЫСЌАН  ЌЫЗДАРДЫЊ
сыдан отыз жылдай бұрын 
перзентханада  жаңа туған 
нәрестені өз анасының 

жанына жатқызбайтын-ды. Сәби 
шыр етіп туа сала күтіп тұрған 
медбикелер анасы мен туманың 
білегіне бірдей нөмір тағып алып 
нәрестелер бөлімшесіне дереу 
алып кететін. 

Тәртіп бойынша, сәби 
туысымен жаңа босанған анаға 
баласын көрсетіп, «салмағы 
сонша, бойы мұнша, ұл я қыз» деп, 
айтуға тиіс. Үлкен қалалардағы 
перзентханаларда бір сәтте кейде 
бес-алтыға дейін сәбилер қатар 
туып жататын қарбалас кездер де 
көп болады. 

 Міне, қазіргі баяндамақ болған 
хикая да осындай жағдайдан 
бастау алған еді... 

Есенгелді мен Шұғыла 
(әңгімедегі барлық есімдер 
мағынасына сәйкес өзгертіліп 
алынды) тұңғыш қыздары 
туғанына отыз жыл өткенде қанша 
ұмыт болса да, естен кетпей 
жүрген бір сырларын өзара ортаға 
салып, екеуі екіұдай болып қалған-
ды. 

Отағасы: «Өз туған қызымызды 
іздесек қайтеді?» 

Әйелі: «Табыла ма? Табылса 
ол бізді таный ма? Ал, табылды 
дейік, сонда мына өз қызымызға 
не дейміз?!» 

Отағасы ол жайлы ойламаған 
секілді: 

«Оған ештеңе айтпаймыз 
ғой, өз қанымыздан шыққан 
қызымызды тауып алсақ болды 
емес пе!» 

Әйелі: «Ибай-ау, ол қызды 
біз тауып алғанда, оның да әке-
шешесі бұл жағдайды біледі емес 
пе? Олар да адам баласы ғой, 
бізге ауысып кеткен қызын олар 
іздемей қоя ма?» Отағасыны бұл 
уәж ойландырып тастады. «Иә, 
бәсе деші...» дегеннен басқа сөз 
айта алмай тарығып қалды. 

Әйелі алдағы болатын оқиғаны 
одан әрі өрбітті. «Мына біздің 
қызымыздың да өз әке-шешесі 
баламызды көреміз деп, келсе 
оған не бетімізді айтамыз!? Сен 
моңғолдың қызы болатынсың 
десек, апасы дегенде жанын үзетін 
ол байқұсты тірідей өлтіреміз 
ғой!..» 

Отағасы: «Иә, бәсе! Қиын 
болатын шығар!.. Бірақ, өз 
қанымыздан шыққан қызды бір 
іздемей, артынан жоқтамай, 
оған өзінің қазақ екенін айтпай, 
мына дүниеден кеткенім, менің 
көкірегімде көк мұз боп кететін 
сияқты...»

лтшыл, қаншыл, намысшыл 
отағасының сөзі ақыры 
ерлі-зайыпты екеуінің 

«құпия диалогының» салмағын 
басып кетті. Ақырғы байлам мынау 
болды: Не де болса, ол моңғол 
болып кеткен қызды іздейік. 
Тапсақ, маңдайынан бір иіскеп, 
қазақтың қызы екенін айтып 
кетейік. Қазір ол да отыздан асқан, 
отбасы, балалы-шағалы болған 
шығар. Ал, мына қазақ боп кеткен 
өз қызымыздың суретін апарып 
оның да әке-шешесіне көрсетейік. 
Сонымен, іс тәмам болсын» 
дегенге келісті. 

Екеуі шұғыл алыс жолға 
қамданды. Алматыдағы үйлі-

ЄДЕБИЕТ  АЙДЫНЫ

тағдырыбаранды болған ұл-қыздарын, 
өздеріне жақын туған-
туысқандарын өз шаңырақтарына 
шақырды. «Осылай да осылай, көп 
жылдан бері аяқ баспаған, жастық 
шағымыз өткен Уланбатырға 
сапарлап келмекші болып 
отырмыз. 

Онда ескі дос-жарандар бар, 
көшпей қалған өзіміздің бірлі-
жарым туған-туыстар да аз емес, 
соларға бір сәлемдесіп қайтсақ 
деген ниет бар...» Жиылған 
әулеттері жамырай «жөн, жөн!» 
десті. Екеуі бірақ, келіскен негізгі 
мақсаттарынан жылт шығармады. 

Есенгелі арқа-жарқа болып 
дастарханда отырғандарды 
қолындағы «S0NI» видеокамераға 
жақсылап түсіріп отырды. Ара-
арасында: «Кәне, туыстарға 
сәлемдеріңді айтып қойыңдар!» 
деп, қояды. Бәрі де кезек-кезек 
дастарханнан бас көтеріп, 
алыста, артта қалған туыстарға 
сағынышты сәлемдерін жолдауда. 

Есенгелді дастарханға қызмет 
етіп жүрген өзінің тұңғышы 
қызына объектсін көбірек 
тоқтатып: «Айгерім, қызым! Кәне, 
Уланбатырдағы туыстарға сәлем 
айт!» десе, биязы мінезді сүйкімді 
«қара қызы» әдемі жымиып: 

«Әкетай! Ол жақтағы 
туыстарды мен тіпті, танымаймын 
ғой... Сонда да, енді не дейін...» 
күліп алып: «Алматыдан сіздерге 
көп сәлем! Аман болыңыздар! 
Барғанда әкем мен шешемді 
жақсы қыдыртыңыздар!» деп, 
қойды. 

кранда, қызының қысықтау 
келген сүйкімді қарақат 

көзі, жылы жүзі жақыннан ап-
айқын болып көрініп, айтқан сөзі 
де сыңғырай анық естіліп тұрды. 
Есенгелді отағасы да дәл осы 
сәтті күткен еді, іс бітті. Бәрі де еш 
сөкеттігі жоқ әдепкі тірліктің бірі 
болып, басқосу тарқады. 

Есенгелді мен Шұғыла 
Уланбатырға жиырма жылға 
таяу уақытта барғанда қаланың 
қатты өзгеріп кеткеніне таңқалды. 
Социализм заманында ең биік 
үй саналатын он екі қабатты 
«Баянғол» қонақүйін екі-үш 
орайтын зәулім әйнек үйлер 
қала ортасына қаптап кетіпті. 
Сүхэбатыр алаңы деп аталатын 
қала орталығындағы  бұрынғы 
сұп-сұр өкімет үйі де мүлде 
өзгерген. Кіре беріс алдыңғы жағы 
үлкейтіліп Шыңғысханның тақта 
отырған алып мүсіні, оң және сол 
жағында «Тоғыз тұғыр» деп даңқы 
шыққан ат үстіндегі атақты тоғыз 
уәзірдің айбынды мүсіндері көз 
тартады. 

Уланбатырдың алдыңғы 
жағынан шығыстан батысқа 
қарай сылдырап ағып жататын 
Тула өзенінің бұрындары тал-
қайың көмкеріп жататын табиғи 
жағалауын қазір элиталық  деп 
аталатын биік үйлі аудандар 
иеленіп алған. Одан арырақтау 
қалаға қоңыр самал жолдап 
тұратын ну самырсын орманына 
көміліп жатқан аласа Боғда тауы, 
таудан бөлектеніп тұратын Зайсан 
төбе де өзгерген. (Бұған қазақтан 
шыққан атақты ұшқыш-генарал 
Жайсановтың аты берілген). 
Төбенің іргесіне «Дарь эх» (Әулие 
ана) деп аталатын өте биік пұт-
мүсін тұрғызылыпты...

ұғыланың жасы 
жиырмаға толмай 

тұңғышын босанған қалалық 
перзентхана көзіне оттай басылды. 
Ол да үлкейіп өзгеріпті. Ондағы 
архив бөліміне келіп өзімен қатар 
босанған Цэцэгманың тұрақ-
жайын табуға кірісіп көрді. Алайда, 
мерзімі өткен құжаттар жойылып 
кеткен екен. Амалы таусылған 
Есенгелі мен Шұғыла отыз жыл 
бұрынғы өткен оқиғаны естеріне 
түсірді. 

 Шұғыла босанып бір аптадай 
уақыттан соң тұңғыш бөбегімен 
аман-есен үйіне келген-ді. Әке 
атанған жас жігіт Есенгелді де 
қуаныштан арқа-жарқа. Бірақ, 
ойламаған бір қызық болды. 
Қуаныштан көздері жарық-жұрқ 
етіп, тістері жалт-жұлт етіп, қара 
мұрты жылт-жылт етіп жүрген 
Есенгелді жаңа туған қызыл шақа 
сәбидің бетін ашып көре сала: 

«Мынау менің балам емес 
қой!» деді. Шұғыла бұл сөзге 
алғашында селк ете таңданып, 
соңынан жігітінің сөзін басқа 
мағынада ұғып, көзінен жасын 
төгіп жылай жөнелді. «Мені қыздай 
алып ап, мұндай сөз айтуға дәтің 
қалай барып тұр, сенің!» Жігіті 
шарасыз үнсіз қалды.

Содан бірнеше күн өткен 
кезде үй телефоны шырылдады. 
Шұғыла өзімен бір сәтте қатар 
босанған Цэцэгманы дауысынан 
тани қойды. Ол да бір қызық 
жаңалық айтып күлді: «Шұғыла, 
менің жігітім қызымның бетін ашып 
көре салып, мына сап-сары бала 
қайдан шыққан?» деді. 

Мен оған қатты ренжідім, 
немене сен мені біреудің баласын 
тапты деп, тұрсың ба!?» дедім, ол 
үндей алмай қалды» деді. Шұғыла 
да өздерінде дәл сондай жағдай 
болғанын айтып, біраз таңданысып 
тұрды. Содан, «Осы екеуіміздің 
баламыз ауысып кеткен жоқ па, 
өзі!?» деген, күмәнді де айтысып 
қалды. Бірақ, жас босанған балаң 
келіншектер бұл жағдайларын 
күлкіге айналырып одан әрі сөз 
қозғамай тоқтаған-ды.

Тұмса туған Шұғыланың 
омырау үрпі қиылып бөпесін емізу 
қиынға соқты. Қасында ақылын 
айтып, күтіп отырған апа, абысын-
ажындары да жоқ, олар алыста 
болғандықтан әбден қиналды. 
Баян-Өлгейдегі шешесі бұл 
жағдайдан хабардар болған соң: 

«Әй, сен қыз андағы баланы 
аштан өлтіреді екенсің! Бөпені 
сенімді кісіден Өлгейге ұшатын 
айырпланмен бізге салып жібер! 
Үш сағатта ештеңе ете қоймас, 
тосып алып өзім бағайын» деді. 
Бәрі айтқанындай болды. 

Бір ай астам уақыт өткенде 
Цэгэгма тағы телефон соқты: 
«Шұғыла, мына менің қызымның 
өңі расында саған келетін секілді» 
деп, күлді, «Перзентханаға 
апарып тексертсек қайтеді?» 
Шұғыла да бұған келісіп, бөпесін 
Баян-Өлгейден алғызған соң өзі 
хабарласатынын айтты. 

 Есенгелді мен Шұғыла екеуі 
«Солай да, солай апа! Баламыз 
моңғол келіншектің баласына 
ауысып кеткен секілді, Айкерімді 
қайта салып жіберіңіз!» дейді, ғой. 
Тағы бірер аптада апасынан жауап 
келді: «Әй, не қыртып, тантып 
жүрсіңдер! Енді, бала менікі! Мен 
де, бөпе де бір-бірімізге әбден 
бауыр басып кеттік, басымды 
қатырмаңдар!» депті. Керей 
кемпірдің мінезі белгілі, айтты 
бітті, кесті үзілді...

Бұл хабарды естіген соң 
Цэцэгма да қайта қаузамады. Ол 
да сүйкімді тұңғыш бөпесіне бауыр 
басып кеткен болу керек...

 Алдамшы күндер де зулап 
өтіп, бір-жарым жылда Есенгелді 
мен Шұғыла ұлды болды. Бастан 
кешкен қым-қуыт оқиғалар 
кешегіні ұмыттырып ертеңімен 
елтіткен қызықты жастық шақтары 
өтіп жатты. Екеуі жаз күндерінің 
бірінде Баян-Өлгей аймағындағы 
өз ауылдарына қыдырып 
барғанда Айкерім атты қарақат 
көз тұңғыш қыздарын танымай да 
қалды. «Апам баласымын! Апам 
баласымын!» деп тық-тық  етіп, 
зыр жүгіріп жүр. 

 Тағы да айлар ауысып, жылдар 
жылжыды. Атақты тоқсаныншы 
жыл келіп жетті. Моңғолияда 
жетпіс жыл үстемдік еткен 
«Социализм» деген тот басқан 
рухани шынжырды «Демократия» 
деген жылпос қайшы келіп, қиып-
қиып шашып жіберді. Алғашқы 
демократиялық ашық сайлаудан 
соң-ақ, «Адам құқы, эмиграциялық 
еркіндік» деген заң күшіне енді. 

Моңғолиядағы этникалық 
қазақтардан тәрбиеленіп шыққан 
рухы мықты ұлтшыл зиялылар 
дүниені дүрліктіріп «еңбек шарты» 
деген желеумен Қазақстанға 
алғашқы көшті бастап та жіберді. 
Уланбатырда тұратын Есенгелді 
мен Шұғыла да елден қалмай 
көшті. 

аян-Өлгейдегі апасының 
қолында өсіп, он бес-он 
алтыға толып бойжетіп келе 

жатқан Айкерімді де ерте кетті. 
Бір жыл бұрын апасы бақилық 
болған-ды. Қазақстанға келген соң 
апа тәрбиесін көріп әрбір нәрсеге 
алғыр өскен қыз мектепте үздік 
оқып, мамандық иеленіп жоғарғы 
білім алды. 

Қазақшасы апасының сөз 
әуенінен аумайды, мақалдап 
төгілдіріп сөйлейді. Ауыл әдебі 
бойына әбден сіңген, өте әдепті, 
ұяң-инабатты, мінезі де жібектей. 

Жасы келген кезде әке-шешесі 
өзіне лайықты жігітке ұзатып, той-
томалағын да жасады. Айкерім де 
аз жылда балалы-шағалы болып, 
өмір ағынымен бір қалыпты келе 
жатқанда, мынандай ойламаған 
бұралаң-бұрылыс алдынан шығар 
деп күтпеген еді...

Шұғыла бір палатада жатқан 
кезден бастап Цэцэгманың аты-
жөнін, қаладағы тұрғылықты 
жерін есіне жақсы сақтап қалған 
болатын. Енді, олардың үй-жайын 

сол баяғыдағы «Дэнж мянга» 
деп аталатын қаланың батыс 
жағындағы маңайдан барып, 
шолып іздестіре бастады. Ол 
кездегі ескі құрылыстар атымен 
жоқ, ылғи жаңа үйлер. 

Екеуі күні бойы өздері 
құралыптас егделеу адамдардан 
Цэцэгма мен оның күйеуінің атын 
атап жалықпай сұрастырды. 
Бәрі де, «Үгүй, мэдэхгүй» (жоқ, 
білмейміз) деп, қысқа қайырады. 
Мұндай шолақ жауап үміттерін 
үзе бастады. Әбден кешке таман 
енді жатқан үйлері жаққа кетуге 
қамдана бастағанда, қарсы 
жолыққан жайдары мінезді 
қария адам: «А, олардың меншік 
дүкендері бар ғой, анау маңда!» 
деп, жөн сілтегенде екеуі дүниеде 
қымбат қазына тапқаннан бетер 
қуанды. 

ұғыла жүрегі қобалжи 
әлгі дүкеннің 
т а б а л д ы р ы ғ ы н 
аттағанда, елулерді 

еңсеріп қалған отыз жыл бұрынғы 
моңғол келіншектің мейірімді 
келген қоңыр көздерін Шұғыла 
жазбай таныды. «Цэцэгма!» деп, 
қуана айқайлап жіберді. Цэцэгма 
да: «О, Шұғыла, көктен түстің 
бе?!» деп, қуаныш пен таңданыс 
аралас дауыспен жауап қатып, 
құшақтаса амандасты. 

Келесі сәтте Шұғыла: «Әлгі, 
тұңғыш қызың аман-есен бе?» 
деді. Цэцэгма: «Иә, менің 
қызымның түрі жас кезіңдегі сенен 
аумайды, екі баласы бар» деді 
де: «Иә, сенің қызың да аман-сау 
ма?» деді, көзінде жас мөлдіреп. 
Шұғыла да дауысы дірілдей: «Иә, 
менің қызым да аман-сау, оның 
да екі баласы бар. Ол да екеуміз 
босанып жатқан кездегі сенің жас 
күніңнен түрі аумайды!» деді. 

Содан дереу қолдарында 
алып жүрген видеокамераны 
ашып, Айкерімнің сәлем жолдаған 
сәтін Цэцэгмаға көрсетті. Ол өзі 
түсінбейтін мүлде бөтен тілде 
сөйлеп тұрған, жас шағындағы өзін 
көргенде бір күлді, бір кемсеңдеп 
жылады...

 Шұғыла бұйымтайын айтты: 
«Өсірген қыздарымыз енді 
өзіміздікі болса да, бір-біріміздің 
қызымызда өз-өзіміздің қанымыз 
бар ғой, Цэцэгма. Бір көріп, 
маңдайынан иіскеп, танысып 
кетейік, деп келдік» деді. 

Цэцэгма тығырыққа 
тірелгендей ойланып қалды. 
«Оған қалай айтсам екен?! Ол әлі 
күнге ештеңе де сезбейді ғой... 
бүгін үйіне барып жолығайын, 
кешке өзім сендерге не болғанын 
айтармын...» деді. Уәде осы 
болды. 

Шұғылаға кешке соғылатын 
телефонды күткен бір күні бір 
жылдай көрінді, әбден түнге қарай 
Цэцэгма хабарласты, алдымен 
жұмсақ күліп алды. 

«Шұғыла, Нараға бәрін 
айттым. Ол көздері дөңгеленіп 
қатты таңданды. Эже, сен маған 
киносериал айтып отырған жоқсың 
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Біраздан байқап жүр, бұлар 
тұратын екінші қабаттағы қарама-
қарсы пәтердегі кішкентай ұл 
кәрияның қасынан үндемей өте 
шығады. Өзі пысық бала сияқты. 
Тап-тұйнақтай киініп, қоңыр 
сөмкесін арқалап тымпың-тымпың 
кетіп бара жатқанымен, үлкен 
адаммен сәлемдесуді білмейді. 
Кіп-кішкентай болып, ол да асығыс.

Күн бесінге таяған мезгіл. 
Асыға адымдап қасынан өте 
берген ұлды кәрия тоқтатты.

– Әй, балам кішкене аялдашы!
Кішкентай ұл кідірді.
– Атың кім?
– Асхат.
– Қай сыныпта оқисың?
– Төртіншіде.
– Сабағың қалай?
– Жақсы.
– Бестік бағаларың көп пе?
 – Ия, ата! Бір сабақтан төртім 

бар.
– Әке-шешең үлкен кісімен 

амандас деп айтпай ма?
– Айтады.
– Ендеше,  неге 

амандаспайсың?!
Асхат жауап қайтармады. 

Басын төмен тұқыртып тұрып 
қалды.

– Жә, қысылма! Онда былай 
етейік. Сен осы жерде тұр, мен 
үйден шығып келе жатайын. Мені 
көргенде Ассалаумағалейкум 
деп даусыңды шығарыңқырап 
амандас, жарай ма?

– Жарайды.
Кәрия подьезге еніп, ұзамай 

қайыра шықты. Оны көрген Асхат:
– Ассалаумағалейкум, ата! – 

деді дауыстап.
 – Уағалейкумассалам! Өркенің 

өссін шырағым! – деді кәрия.
 Әбуталап ата бұл жаттығуын 

ерінбей бес рет қайталады.
 Арада үш күн өтті. Әбуталап 

ақсақал есік алдында отырған. 
Әкесіне еріп есік алдына шыққан 
Асхат кәрияны көре сала:

– Ассалаумағалейкум, ата! – 
деді жүгіріп келіп.

 – Айналайын, үлкен жігіт бол! 
– деді ата риза пейілмен.

 – Сіз туралы естігем, - деді 
Асхаттың әкесі. – Сыртыңыздан 
жақсы білеміз. Өзім де танысайын 
деп жүр едім.

 – Оқасы жоқ шырағым! 
Танысын, танымасын жасы 
кіші адамдардың, оның ішінде 
балалардың үлкен кісіге сәлем 
беруі – адамгершілік! Ізет – ілтипат! 
Осыны естеріңде ұстаңдар! Ал, 
Асхат құлыншақ, қолыңды жай, 
бата берейін!

ба, деді. Сенетін емес. Содан 
сендердің жатқан үйлеріңнің 
әдресін бердім. Қызым, неде 
болса сол Қазақстаннан жүрген 
адамдармен жолығып қайт, дедім. 
Нара менен, ол кісілер ағылшын 
тілін біле ме, менімен қандай тілде 
сөйлеседі, деп сұрады. Жоқ, ол 
кісілер моңғолша жақсы біледі, 
деп едім, одан сайын таңданып 
қалды. Ертең кешке жұмыстан соң 
Нара өзі барып қалар, күтіңдер!» 
деді. 

 Мына хабардан кейін, сан-
сапалақ оймен ерлі-зайыпты екеуі 
көрер таңды көзімен атырды. 
Келесі күні таңнан кешке дейін 
жатқан үйлерінің  диванында 
Есенгелді мен Шұғыла отырғызып 
қойған жанды мүсіндей есік жаққа 
елеңдеумен жаздың ұзақ күнін 
әрең-әрең еңсеріп, күн ұясына 
таяй бере, батыс жақ терезеден 
күннің қызғылт шапағы ұйқықашты 
жүздеріне түскен кезде, дыз-дыз 
еткен қоңыраумен жарыса тұрған 
екеуі бір-бірімен соғылысып есікке 
қарай тұра ұмтылды. 

Екеуі таласа жүріп сасқалақтай 
ашқан есіктен жүзінде қатты 
таңданыс шырайы айқын 
байқалған, шашын әдемілеп 
қырыққан, қалалық үлгіде киінген 
бидай өңді жас келіншек кіріп келе 
жатты. 

Ерлі-зайыпты екеуінің 
көкірегінде отыз жыл бойы ұмыт 
болып, енді ғана қызу сағынышқа 
айналған қызық сезімдері бір 
сәтте басылып қалғандай болды. 
Өздеріне мүлде бейтаныс көзбен 
қарап тұрған қыздарын алдында 
ойлағандарындай жылап-сықтап 
бас салып құшақтай алмады. 

«Сайн уу, охин минь!» 
(Сәлемет пе, қызым!) деп, 
әдеппен маңдайынан иіскеп қана 
амандасты. Келген қыз да шетелдік 
адамдармен амандасқандай 
салқын сәлемдесіп, бұрыштағы 
креслоға тізе бүкті. 

ара өз әке-шешесінің жас 
шамасындағы шетелдік 
екі кісінің моңғолша 
мүлтіксіз таза сөйлей 

бастағанына іші жылығандай 
ілезде моңғолдардың ашық-
жарқын мінезіне көшті. Бірден, 
екі бейтаныс кісіге кеше кешкісін 
шешесі өзіне айтқан «киносериал» 
хикаясы туралы сұрағын қойды. 

Есенгелді мен Шұғаның 
айтқаны, өз шешесінің айтқанына 
айна-қатесіз болғанына амалсыз 
иланғандай, иланса да бұған көне 
алмайтындай, көнсе де ешқандай 
мәні жоқ секілді бейтарап сезімде 
отырды. 

«Жаңа әке-шешесінің» 
әңгімесіне әбден қанығып болған 
кезде ғана, күле отырып: «Өзім 
де ата-ана болып отызға келген 
кезде, Бұрхан (Құдай) маған тағы 
бір ата-ана сыйлап жатса, оған 
қуанбасам, ренжімеймін ғой!» 
деген шынайы сөзін айтты...

Есенгелі мен Шұғыла жаңа 
тапқан қыздарын Алматыға 
қонаққа шақырып, ойға алған істері 
сәтті болып үйлеріне қайтып келсе 
де, енді Айкерімге бұл хикаяны 
айту ең қиын болды. Айтпаса да 
болар еді, бірақ Цэцэгма «Мен де 
туған қызымды көріп қайтайын, 
оған да айтарсыңдар!» деген 
аманат сөзін, ескерусіз қалдыруға 
болмайтын еді...

Ақыры, алыс сапардан аман-
есен келген Есенгелді мен Шұғыла 
тағы да бала-шаға, ағайын-туысты 
жиып, базарлықтарын тарата 

отырып, әңгімелерін шертті. 
Отыз жыл бұрын ауысып кеткен 
қыздарын тауып алғандарын 
айтты. 

Дуылдап отырған туыстары 
мұны естігенде ауыздарын ашып, 
көздері шарадай боп таңырқап 
қалды. Келесі кезекте бәрі 
бірауыздан «Ол қай қыз ауысқан!?» 
деп, айтпасқа болмайтын, 
тығырыққа тіреген сұрақты қойды. 
Бәрі біріне-бірі қарады. Ұлдары 
қыздарына, қыздары ұлдарына көз 
тікті. Бәрінің көкейінде «Ол моңғол 
қыз кім!?» деген ғажап сұрақ. 

Есенгелді тұңғыш қызы 
Айкерім жаққа бет бұрып: 
«Қызым!» деді, дауысы дірілдеп, 
«Кешір, айналайын! Сен біздің 
қызымызсың ғой! Бірақ...» ары 
айтуға жүрегі дауаламай тоқтап 
қалды. 

ол сәтте Айкерімнің көзі 
шарасынан шықты! Өңі 
аппақ қудай боп мүсінге 

ұқсап қалды. Сәл уақытта 
қазір бірге отырған өзінің ең 
жақын әулетінің жүрегін жарып 
жіберердей шыңғыра жылап 
жіберді: 

«Не, деп отырсыңдар! Мені 
моңғолдың қызы деп отырсыңдар 
ма!? Апа! Апа! Апа! Сен өлген соң, 
мыналар мені басынып моңғолдың 
қызысың деп жатыр! Апа...а... 
а...а...!» деп, еңіреп жылады. 
Айкерімнің зарлы жылауы отырған 
туыстарының бәрінің көзінен жас 
сорғалатты...

Алайда, қу тағыр кімді 
көндірмеген дейсің! Ауысып кеткен 
Уланбатырлық Нара Алматыға 
қыдыра келіп, жаңа туыстарымен 
танысып, бөтенсімей үйір болып 
кетті. Өйткені, оның қазақстандық 
жаңа туыстары түгел моңғолша 
білетіндіктен, тіл табысу, танысу 
үйренісу қиынға соқпады. 

Ал, Айкерімді шақырса да 
Уланбатырға бармайтыны белгілі 
еді. Өйткені, ол қаны моңғол болса 
да, жаны нағыз қазаққа айналған 
қыз еді. Оның үстіне керей 
қазақтарының салты болып кеткен 
«Апасының баласы, әжесінің 
қызы» деген «дәстүрлі статусы» 
оның жанынан да қымбат болатын. 

Дегенмен, Уланбатырдан 
туған шешесі Цэцэгма Алматыға 
іздеп келгенде сәл жұмсарғандай 
болды. Өзіне бөтен анаға шатақ 
шығармай әдептілік сақтады. 
Маңдайынан иіскетті, күтіп 
құрметті қонақ етті. Бірақ, етене тіл 
табыса алмады. Өйткені, Цэцэгма 
қазақша да, орысша да білмейтін. 
Ал, Айкерім өз тапқан шешесімен 
тек, моңғолша білетін өзінің  
жақын адамдарының көмегімен 
аудармашы арқылы сөйлесуге 
тура келді...

«Ауысқан қыздар» хикаясын 
осылай тәмамдасақ та жететін 
сияқты. Ал, осы нақты оқиғаны 
оқырманға баяндаған журналист 
ретінде өзімнің бір қорытынды 
пікірімді қоса кетсем, айып болмас 
деймін. 

Өмірде болған осы мөлтек 
әңгімеден Қазақ еліне  көшіп 
келген қандастарымыздың 
ешқашан да өз АНА ТІЛІН басқа 
тілге сатпайтын рухани ерік-
жігерлі екенін байқайсыздар, 
мұндай жүздеген мысал айтар 
едім, оқырманды жалықтырмайын 
дедім.

АБАЙ МАУҚАРАҰЛЫ
«Мәдениет порталынан» 

алынды.

БАFЫЊ 

Н¦РЛАНСЫН, 

БАЛАМ!

 ӘБУТАЛАП КӘРИЯНЫҢ ҚАЛАҒА ҚОНЫС АУДАРҒАНЫНА КӨП БОЛА ҚОЙҒАН 
ЖОҚ. АУЫЛДАҒЫДАЙ ЕМЕС, МҰНДАҒЫ ТІРЛІК АРСЫ-ГҮРСІ, ҚЫМ-ҚУЫТ ПА 
ДЕЙСІҢ. КӨП ҚАБАТТЫ ҮЙДІҢ ТҰРҒЫНДАРЫ ТАҢЕРТЕМЕН ЖҰМЫСТАРЫНА 
КЕТЕДІ. КЕШКЕ ҚАРАЙ ОРАЛЫСЫМЕН ҮЙДІ-ҮЙЛЕРІНЕ КІРІП, ЕСІКТЕРІН ТАРС 
БЕКІТІП, ҚАЙТЫП КӨРІНЕ ҚОЙМАЙДЫ. КӨЛЕҢКЕ ҰЗАРЫП, ІҢІР ҚАРАҢҒЫЛЫҒЫ 
ҚОЮЛАНҒАНША ЕСІК АЛДЫНДАҒЫ АҒАШ ОРЫНДЫҚТАРДЫҢ БІРІНЕ 
ЖАЙҒАСЫП ЖАН-ЖАҒЫНА ҚАРАП ОТЫРАДЫ. БҰЛ ЖЕРДЕ ДЕ НЕМЕРЕЛЕРІН 
ОЙНАТҚАН БІРДІ-ЕКІЛІ КЕМПІР-ШАЛДАН ӨЗГЕ ЕШКІМ КӨЗГЕ ШАЛЫНБАЙДЫ.

Асхат пен әкесі қолдарын 
жайды.

– Жортқанда, балам жолың 
болсын!

Өмір жасың ұзақ болсын!
Қатарыңнан озған өрен бол,
Теңіздейін терең бол!
Ақылың ассын,
Ықыласың тассын!
Сағың сынбасын,
Бағың нұрлансын!
Аллаһуәкбар!
Әумин!
 Содан бастап Асхат үлкен 

кісілерді көрсе сәлемдесіп жүретін 
болды.

ҰЛЖАННЫҢ ЖЕҢІСІ
 Аяғы-аяғына тимей зуылдап 

келе жатқан кішкентай Ұлжан 
ашулы. Жайшылықта жайдары, 
көңілді жүретін оның мұнысы 
қалай? Ызадан булыққан қызды, 
әгәрәки біреу-міреу тоқтатып, «Не 
болды, балақай?» десе, жылап 
жіберерліктей халде болатын.

 Кінә өзінен. Сабақ соңында 
қатарлас қазақ сыныбындағы 
қыздар мұғалімдер бөлмесінің 
алдында оңашаланып тұр екен. 
Көрші Тұрсынгүл де солардың 
арасында.

– Мен бүгін сенімен 
қайтпаймын, –  деді ол. – Өзің кете 
бер.

 – Неге?
– Тәуелсіздік мерекесіне 

дайындаламыз.
– Ән айтасыңдар ма сонда?
– Иә, ән айтамыз, би билейміз.
– Маған да қатысуға бола ма? 

– деді Ұлжан.
– Ол жағын білмеймін. Бұл 

біздің сынып оқушыларының іс-
шарасы ғой.

 Қос құрбының әңгімелерін 
естіген Ләзиза есімді қыз 
қастарына келіп:

– Болмайды,  –  деді Ұлжанға 
қарап. – Бұл іс-шарада тек қазақ 
тіліндегі әндер орындалады. 
Оқылатын тақпақ, өлеңдер де 
мемлекеттік тілде. Ал сенің 
қазақшаң нашар! Ойқы-шойқы! 
Өзің қазақ бола тұрып, орыс 
сыныбында оқисың!

 Ұлжан ұялғаннан жауап 
қайтара алмады. Бір жағынан 
Ләзизаның айтқаны шындық. Тілін 
тістеп, тез бұрылды да шығар 
есікке беттеді. Үйге келе сала 
«өшін» анасынан алды.

– Мама, неге мені орыс 
сыныбына бергенсіңдер? 

– Не болды ботам? Тыныштық 
па?

 – Неге олай еттіңдер? 

– Орыс тілінің абырой-
беделі биік қой деп, әкең екеуміз 
ақылдасып, беріп едік. Онда 
тұрған не бар? 

– Мәселе сонда, мама! 
Мен ертеңнен бастап орыс 
сыныбында оқымаймын! Қазақ 
сыныбына ауыстырыңдар!

– Оның реті қалай болар 
екен?! Нашар сөйлегеніңмен, нан 
сұрап жейтін қазақшаң бар. Неге 
соншама бүліндің?! Әлде, біреу 
ренжітті ме? 

– Жоқ,  – деді бірбеткей Ұлжан 
алған бетінен қайтпайтынын 
аңдатып. – Мен бәрібір қазақ 
сыныбына ауысамын.

Ұлжан дегенінде тұрды. Әкесін 
мектепке ертіп әкеліп, директорға 
жолықтырды. Мектеп басшысы 
арнайы комиссия құрды. 
Ұлжанның қазақшасын тексерді. 
Ақыры ынта-ықыласын ескеріп, 
оны тура Тұрсынгүл құрбысының 
сыныбына ауыстырды.

Өзі сол күннен бастап қазақ 
тілін жанын салып үйрене 
бастады. Үйдегі ертегі кітаптарын 
ерінбей-жалықпай оқыды. «Керек 
кітап» атты өлеңдер жинағынан, 
ақын Өтепберген Ақыпбекұлының 
«Тәуелсіздік – Бақ туы» деген 
өлеңін жаттады.

...Мерекелік кешке мектеп 
директоры мен мұғалімдер, ата-
аналар мен оқушылар қатысты. 
Тақпақ айту кезегі үшінші сынып 
оқушысы Ұлжанға келгенде, 
жүзі бал-бұл жайнаған сүйкімді 
сары қыз мүдірместен тақылдай 
жөнелді:

– Тәуелсіздік –
Бақ-Туын
Қолға ұстаған сәт бүгін.
Ақсарбас қой – құрбандық,
Болсын дәйім шат күнім!
Болашаққа серпін нық,
Көкке атады бөркін жұрт.
Тәуелсіздік – ынтымақ,
Тәуелсіздік – еркіндік.
Қыста келген бақыт бұл,
Қыспай берген жақұт, нұр.
Аппақ қардай пейілін
Әлемге,
Елім шашып тұр!.. 
 Бәрі ду қол шапалақтады. 

Ұлжанның көзі анасына түсіп 
еді, ол төмен қарап отыр екен. 
Жүгіріп барып анасын құшақтай 
алды. Анасы бірден көңілденіп: 
«Жарайсың, қызым! Сен жеңіске 
жеттің!» деді құлағына сыбырлап.

Толымбек ӘБДІРАЙЫМ
«Мәдениет порталынан» 

алынды.  

С

БАЛАЛАРҒА АРНАЛҒАН МӨЛТЕК ӘҢГІМЕ
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ,
ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ УСЫНОВЛЕНИИ 
(УДОЧЕРЕНИИ) РЕБЕНКА

Таким образом, государство 
предпринимает все усилия, ко-
торые направлены на то, чтобы 
устроить указанную категорию 
детей в семьи. И политика страны 
по данному вопросу соответству-
ет Конвенции о правах ребенка, 
где в преамбуле указано, что для 
полного и гармоничного развития 
его личности ребенку необходимо 
расти в семейном окружении, в 
атмосфере счастья, любви и по-
нимания. Так как семья – и есть та 
основная ячейка общества, кото-
рая служит естественной средой 
для роста и благополучия всех ее 
членов и особенно детей.

Усыновление допускается 
только в отношении несовер-
шеннолетних детей и произво-
дится судом по заявлению лиц, 
желающих усыновить ребенка, в 
порядке особого производства по 
правилам гражданского процессу-
ального законодательства. Поря-
док рассмотрения дел данной ка-
тегориирегламентирован Главой 

33 Гражданского процессуального 
кодекса. 

Кроме процессуального за-
конодательства, действует и ма-
териальный закон, которым при 
рассмотрении дела и вынесении 
решения судьям следует руковод-
ствоваться неукоснительно.

В пункте 2 статьи 84 Кодекса 
указаны дети, подлежащие усы-
новлению, чьи родители: 1) умер-
ли; 2) отказались от ребенка;3) 
лишены и не восстановлены в 
родительских правах; 4) дали со-
гласие на усыновление ребенка 
родственникам, лицам, состоя-
щим в браке (супружестве) с ма-
терью или отцом усыновляемого 
ребенка (детей); 5) признаны в 

ДЕТИ-СИРОТЫ И ДЕТИ, ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ, ЯВЛЯЮТСЯ, ПОЖАЛУЙ, САМОЙ ЧУВСТВИ-
ТЕЛЬНОЙ ЧАСТЬЮ ЛЮБОГО ОБЩЕСТВА. И КАЖДОЕ ГОСУ-
ДАРСТВО СТАРАЕТСЯ ВСЕМЕРНО РЕШИТЬ ЭТУ СОЦИАЛЬ-
НУЮ ПРОБЛЕМУ. 

В КАЗАХСТАНЕ, К ПРИМЕРУ, СОЗДАН РЕСПУБЛИКАН-
СКИЙ БАНК ДАННЫХ ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХ-
СЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ. В БАЗУ ЕГО ДАННЫХ 
ВХОДЯТ:БАНК ДЕТЕЙ; АРХИВ ДЕТЕЙ; УСТРОЕННЫЕ ДЕТИ.
КРОМЕ ЭТОГО, В НЕМ ФОРМИРУЕТСЯ СПИСОК  ЛИЦ, ЖЕЛА-
ЮЩИХ ПРИНЯТЬ ДЕТЕЙ НА ВОСПИТАНИЕ В СВОИ СЕМЬИ.

судебном порядке недееспособ-
ными, безвестно отсутствующими 
или объявлены умершими, 6) не-
известны.

В соответствии с пунктом 1 
статьи 84 Кодекса Республики Ка-
захстан «О браке (супружестве) и 
семье» (далее Кодекс), усынов-
ление допускается в отношении 
несовершеннолетних детей, рож-
дение которых зарегистрирова-
но в порядке, установленном на-
стоящим Кодексом, и только в их 
интересах с учетом возможностей 
обеспечения полноценного физи-
ческого, психического, духовного 
и нравственного развития.

При рассмотрении дел суды 
выясняют круг вопросов, имею-
щий значение для полного обе-
спечения прав и интересов усы-
новляемого ребенка.  

Так, лица, желающие усыно-
вить ребенка,должны предста-
вить суду: копию свидетельства 
о браке усыновителей (усынови-
теля) – при усыновлении ребенка 

лицами (лицом), состоящими в 
браке; при усыновлении ребен-
ка одним из супругов – согласие 
другого супруга или документ, 
подтверждающий, что супруги 
прекратили семейные отношения. 
При невозможности приобщить к 
заявлению соответствующий до-
кумент в заявлении должны быть 
указаны доказательства, под-
тверждающие эти факты; меди-
цинское заключение о состоянии 
здоровья усыновителей (усыно-
вителя); справка с места работы 
о занимаемой должности и зара-
ботной плате либо иной документ 
о доходах; документ, подтвержда-
ющий право пользования жилым 
помещением или право собствен-

ности на жилое помещение;  иные 
документы, предусмотренные за-
конами Республики Казахстан.

С 2020 года суды при рассмо-
трении дел об усыновлении тре-
буют от заявителей сертификат о 
получении психологической под-
готовки.Наличие этого документа 
должно быть у  граждан республи-
ки, постоянно проживающих на ее 
территории, для другой категории 
кандидатов на усыновление, а 
именно  гражданам Республики 
Казахстан, постоянно проживаю-
щим за пределами республики, 

иностранцам, пре-
тендующим на усы-
новление ребенка, 
зак онодателемего 
наличиене  предусмо-
трено.

Статья 12  Конвен-
ции о правах ребенка 
содержит положе-
ние, что государства-
участники обеспе-
чивают ребенку, 
способному сформу-
лировать свои соб-
ственные взгляды, 
право свободно вы-
ражать эти взгляды 
по всем вопросам, за-
трагивающим ребен-
ка, причем взглядам 
ребенка уделяется 
должное внимание в 
соответствии с воз-
растом и зрелостью 

ребенка. 
С этой целью ребенку, в част-

ности, предоставляется возмож-
ность быть заслушанным в ходе 
любого судебного или админи-
стративного разбирательства, 
затрагивающего ребенка, либо 
непосредственно, либо через 
представителя или соответству-
ющий орган, в порядке, преду-
смотренном процессуальными 
нормами национального законо-
дательства.

Данный принцип заложен в 
статье 314 Гражданского процес-
суального кодекса. В необходи-
мых случаях суд может привлечь к 
участию в деле родителей (роди-
теля) или иных законных предста-
вителей усыновляемого ребенка, 

его родственников и других заин-
тересованных лиц, а также само-
го ребенка, достигшего возраста 
десяти лет.

Суды при рассмотрении дел в 
обязательном порядке в коррект-
ной форме заслушивают мнение 
ребенка по вопросу усыновления, 
а если он  не знает, что заявители 
не его биологические родители, то 
выясняется лишь вопрос о жела-
нии ребенка по изменению анкет-
ных данных.

Тайна усыновления ребенка 
охраняется законом. При этом, 
согласно статье 16 Конвенции о 
правах ребенка ни один ребенок 
не может быть объектом произ-
вольного или незаконного вме-
шательства в осуществление его 
права на личную жизнь, семейную 
жизнь, неприкосновенность жили-
ща или тайну корреспонденции 
или незаконного посягательства 
на его честь и репутацию. Ребенок 
имеет право на защиту от такого 
вмешательства или посягатель-
ства.

Зачастую заявители обра-
щаются к юристам за профес-
сиональной помощью, которые, 
оформив заявление (без участия 
в судебном разбирательстве 
дела), не предупреждаются об 
уголовной ответственности за 
разглашение тайны усыновления, 
о чем у  них никто не отбирает 
подписку.   

Любое лицо, располагающее 
сведениями об усыновлении, 
может как умышленно, так и неу-
мышленно раскрыть его тайну.  

Таким образом, хотелось бы 
выразить свое мнение о право-
вых аспектах вопросао тайне 
усыновления.В исламском праве 
имеется понятие «кафала» – в 
рамках этой  системы брошенных 
детей помещают в семьи, которые 
обеспечивают их воспитание и ин-
теграцию в жизнь общества.Вос-
питание ребенка, не являющегося 
генетически родным, разрешено, 
а в случае сироты даже поощря-
ется. При этом, согласно ислам-
ской точке зрения, ребенок не 
становится настоящим ребенком 
приемных родителей. К примеру, 
его называют в честь биологиче-

ского, а не приемного отца. 
Следовательно, в исламском 

праве соблюдается принцип от-
крытого усыновления, где нет от-
рицания биологического проис-
хождения, то есть родословная 
ребенка не будет намеренно от-
рицаться или скрываться.

Поскольку в Казахстане пре-
имущественно преобладает му-
сульманское население, данный 
принцип исламского права мог бы 
быть вполне использован.

Открытое усыновление тогда 
имело бы и воспитательный мо-
мент, то есть  ребенок с детства 
не вынужден лгать, и в будущем 
был бы предохранен  от  потря-
сений, связанных с раскрытием 
тайны усыновления. А по дости-
жении 16-летнего возраста, при 
получении удостоверения лич-
ности подросток имел бы полное 
право на изменение своих анкет-
ных данных в пользу приемных 
родителей. 

Тем более, что открытое усы-
новление в большей степени со-
гласуется со статьей 7 Конвенции 
о правах ребенка, где утвержда-
ется, что ребенок имеет право на 
имя и на приобретение граждан-
ства, а также, насколько это воз-
можно, право знать своих роди-
телей и право на их заботу. Это 
право отражено также и в статье 
21 Закона Республики Казахстан 
«О правах ребенка в Республи-
ке Казахстан», согласно которой 
каждый ребенок имеет право жить 
и воспитываться в семье, право 
знать своих родителей и других 
близких родственников, право на 
их заботу и воспитание, за исклю-
чением случаев, когда это проти-
воречит его интересам.

На мой взгляд, тайну усынов-
ления законодательно нужно от-
менить – этим мы сумеем огра-
дить ребенка от многих драм и 
потрясений в будущем.

Ж. НУСИПОВА,
Председатель 

специализированного
межрайонного суда по 

делам несовершеннолетних 
№1 Алматинской области.                                                                                      



 

06.05 Д/ф «Қазбан қазыналары»
06.30 «Tolagai»
07.50 «Тәуелсіздік тәуекелдері»
08.00 «Aqsayyt»
08.25 Д/ф «Әлемді өзгерткен 
идеялар»
09.25 «Masele»
10.00, 18.00 Т/х «Біздің әпке»
11.00, 19.00 Т/х «Асау толқын»
12.00 «Егіз лебіз»
14.10 К/ф «Хатико»
15.40 М/ф «Түлкі мен ит»
17.10, 02.15 «Қымбат жандар»
20.00, 03.05 «Apta»
20.50 «Жүзден жүйрік»
22.30 Т/х «Елшінің қызы»
23.20 «Әзіл әлемі»
00.20 К/ф «Шоколад»

Хабар

06.00 «Олжалы отбасы»
06.30, 00.30 «Әзіл кеші»
07.30 «Самопознание»
07.40 «Әсем әуен»
08.00 «Профессиональный 
бокс»

Бейсенбі - Четверг, 8 сәуір Сенбі - Суббота, 10 сәуір

ҚАЗАҚСТАН

Жексенбі - Воскресенье,  11 сәуір

06.00, 03.40 Әнұран
06.05 «Қазба қазыналары».
Деректі фильм
06.25, 13.00, 17.00, 20.00, 00.15 
Aqparat
07.00 «Tansholpan». Таңғы 
ақпаратты-сазды бағдарлама. 
Тікелей эфир
10.00, 18.00 Телехикая
«Біздің әпке»
11.00, 19.00 Телехикая «Асау 
толқын»
12.00 Телехикая «Махаббат, қызық 
мол
жылдар».
13.15 «Заң және біз»
13.40 «Біздің полиция»
14.00 «Теледәрігер». Тікелей эфир
15.00 «Қымбат жандар»
16.00 Телехикая «Жараланған 
жүректер».
17.15 «Kim bilgir?»
20.35 «Ashyq alan». Қоғамдық-
саяси ток-шоу. Тікелей эфир
21.30 Телехикая «Замандастар».
22.30 Телехикая «Елшінің қызы»
23.20 Телехикая «Тәуіп Хо Жун»
00.50 Футбол. УЕФА Еуропа Лига-
сы. 1/4 финал.
«Гранада» (Испания) - «Манче-
стер юнайтед» (Англия). Тікелей 
эфир
02.55 «Ashyqalan».Қоғамдық- сая-
си ток-шоу

ХАБАР

06.00, 02.00 ҚР Әнұраны
06.00 «Әзіл кеші»
07.00 Тұсаукесер! Тікелей эфирде
«Таңғы хабар»
10.00 «Әсем әуен»
10.15, 21.30 Тұсаукесер! «Қолда 
я жолда»
12.15 Телехикая «Егіз жүрек»
14.00 Телехикая «Пәленше - 
евтер-2»
15.00 «Бүгін». Тікелей эфир
16.00 Тұсаукесер! «Асылқазына»
17.00 Сериал «Семейные обстоя-
тельства»
18.00 Мегахит. «Предчувствие»
20.00 Қорытындыжаңалықтар
20.30 «Біздіңназарда»
21.00 Итоги дня
23.40 Международный турнир 
GrandPrixBushido Kazakhstan. 
Прямая
трансляция из Алматы

АСТАНА

06.00 «Ән мен әзіл» концерттік
06.30 «Күлдірген» әзіл-сықақ,
07.00, 16.00, 03.05 «Үздік әзілдер»
07.30 «Союзмультфильм»
08.00, 14.05 Мультфильм «Маша
и медведь
10.00, 22.00 «Тұмарым» үнді теле-
хикаясы
11.30, 21.00 «Қызым» түрік теле-
хикаясы
12.30, 23.10 «Айдаһарлар 
шайқасы» корей телехикаясы
14.00 30 лет Независимости»
14.50 Сериал «Интерны»
16.30 «Ханзада Жумонг» корей 
телехикаясы
18.00 «Ұрланған тағдыр»
түрік телехикаясы
20.00, 01.10 Astana times
00.20 «Қош келдіңіз»
02.00 «Біреудің есебінен» деректі
драма
02.45 «KazNet» ғаламторға шолу
03.50 Сериал «Алмасай»
04.35 «Біздің ауыл»
05.05 «Отбасы»
05.30 «Бірегей»

ЕВРАЗИЯ 

06.00 «Жалғызжауқазын» теле-
хикаясы
06.40, 04.00 «Той заказ»
07.10 «Той базар»
08.00 Телеканал «Доброе утро»
11.00 «Жить здорово»
12.00 «На самом деле»
13.00 «Пусть говорят»
14.15 «112». Тікелей эфир
14.30 «Qoslike». Тікелей эфир
18.30, 02.50 «Басты жаңалықтар»

   ХАБАР

ЕВРАЗИЯ

06.05 Д/ф «Қазба қазыналары»
06.30, 01.50«Ғасырлар үні»
07.00 Aqparat
07.35Д/ф «Өзгерткен идеялар»
08.35 М/ф «Отырарды қорғау», 
«Түркістан», «Қанатты барыс тура-
лы аңыз»
10.00, 18.00 Т/х «Біздің әпке»
11.00, 19.00 Т/х «Асау толқын»
12.00 «Тәуелсіздік тәуекелдері»
12.40 «Айтыс»
13.30 К/ф «Көкжалдар»
15.00 «Өмір – көктем» концерт
17.00 «Жарқын жүздесу»
20.00, 01.20 «Masele»
20.30«Егіз лебіз» талант-шоу
22.30, 23.20 Т/х «Елшінің қызы»
23.00«Егіз лебіз» талант-шоу
23.50 К/ф «Хатико»

Хабар

06.00 «Олжалы отбасы»
06.30 «Әзіл кеші» 
07.30 «Өзін-өзі тану»
07.40 «Әсем әуен»
08.15 Т/х «31 бөлімше»
10.00 «Tangy fresh»
11.00 «Қым мықты?»
12.00 «Дорога к матери»
14.00 Т/х «Трақторшының махаб-
баты»
16.15 Шоу «Маска»
18.00 «Алтыбақан»
19.00 «Хит жазамыз»
20.15 «Отдел журналистких рас-
следований»
21.00 Ақпарат арнасы «7 күн»
22.00 Ток-шоу «Хабарлас»
23.00 «Международный турнир по 
ММА»

Астана  

06.00, 05.00 «Ән мен әзіл»
06.30 «Күлдірген»
07.00, 04.10 «Үздік әзілдер»
08.00 М/ф «Маша и Медведь»
10.00, 22.00 Т/х «Тұмарым»
11.30, 21.00 Т/х «Қызым» 
12.30, 23.10 Т/х «Айдаhарлар 
шайқасыз» 
14.00Х/ф «Рам и Лакхан»
17.30 «Алдараспан»
18.00 Т/х «Ұрланған тағдыр»
20.00 «Үздік әзілдер»
20.55 «Loto 6/49» 
00.20 Х/ф «Неудержимые-2» 
02.20 «Azilkeshi»
03.20 Той жыры
03.50 «KazNet»

Евразия

06.00 Т/х «Вне времени»
06.55, 03.20 «Той базар»
07.45 «Тамаша City»
08.40 «Мой капитан»
12.50 «Фабрика грез» 
13.50 Х/ф «Вторая жизнь Фёдорова 
Строгова»
15.15 Х/ф«Время первых»
18.00, 02.55«Сенбілік жаналықтар»
18.35 «Ең алғашқы...»
20.00 «Главная тема»
20.30 «Парламент online»
20.55«Наша доктор»
00.30 «Аритмия»
02.10 «П@утина+»
04.05 «Той заказ»

КТК

07.05 Т/х «Аманат»
08.20 Т/х «Үлкен үй»
09.00 «Қыз қылығы»
09.20 «Басты рөлде»
09.50 «КТКweb»

10.10 «Смеяться разрешается»
12.00 Х/ф «Цвет липы»
15.30 «Қарапайым-ханшайым» 
реалити-шоу
17.20 «Мерекелік концерт»
18.30 «Ән мен әнші»
21.00 «Большие новости»
22.00 Х/ф «Почти вся правда»
01.30 Х/ф «С кем поведешься...»
03.10 К/ф «Қадамдар»
04.30, 05.20 «Қарапайым-
ханшайым» реалити-шоу

Жетісу

07.00 Әнұран
07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық»/                                 
09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости 
10.00 М/ф «Тобот» 
10.30 «Спорт тайм» 
11.00 «Тәуелсіздік тұлғалары» 
11.30 «Экорейд»  
11.45 «Спорт» 
12.00 «Әкелердің әңгімесі»  
12.35 «Зейнеп апаның әңгімелері»   
13.00 «Арнайы репортаж» 
13.30 Д/ф «Жетісу адалдық алаңы»
14.00 «Олжа» 
14.30 «Ұлтұлағаты» 
15.00 «Сказка о том, кто ходил к 
страху учиться» ертегісі
16.00 «Ән тыңдайық» (онлайн-
концерт)
16.30 Д/ф «Кеңауқымда»
17.00 «Зерде» 
17.35 «Полиция қызметі» 
17.45 «Спорт»                 
17.50 «Тәуелсіздік жылнамасы»
18.00 Жаңалық
18.15 Новости
18.30 «Қателік»                   
19.15 «Әсем әуен» 
19.30 «Жүрек сөзі» 
20.05 «Сильные духом»
20.30 Қорытынды жаңалықтар
21.00 «Единый народ»                           
21.30 Итоговые новости
22.00 «Қазақстандажасалған»
22.35 «Әсем әуен» 
23.00 Новости                     
23.30 Жаңалықтар
00.00 Әнұран

31 канал

06.00 «1001анекдот»
06.20, 01.10 Алдараспан, Нысана, 
Шаншар әзілдері
07.00 «Оқиға орны»
07.20 Информбюро
08.20 «Экстрасенсы-детективы»
09.30 «Готовим с Адель»
10.00 «Bala Battle»
10.40 «Тәтті шоу»
12.10 «Ян Гуйфей»
13.20 «Томпақ Тоня»
15.20 Х/ф «Союз зверей: Спасение 
двуногих»
17.20 Х/ф «Автобан»
19.40 «Особо тяжкое преступле-
ние»
22.00 «Неге?»
23.30 «Музықалық сағат»
03.30 «Ризамын»
05.00 Әзіл студио

7 канал

06.00, 04.00 «Гу-гулет»
06.30, 05.00 «Айна-online»
07.30 Скетчком «Q-еli»
09.00 «Измайловский парк»
10.15 Х/ф «Эбигейл»
12.30 Х/ф «Космос между нами»
14.50, 02.15 «Минус 750»
16.30 Т/х «Өсекшілер»
18.45 «Jaidarman cup»
20.45 Шоу «Маска»
23.50 Х/ф «Черное золото»
05.30 «Қуырдақ»

   ХАБАР

АСТАНА

КТК

ЕВРАЗИЯ

   7 КАНАЛ

10.30 «Сенат аксакалов»
11.00 «Как устроена Вселенная»
12.00 «28 Панфиловцев»
14.00 Х/ф «Трақторшының 
махабатты»
15.15 «Хит жазамыз»
16.30 «Алтыбақан» 
17.30 «Мәжіліс.kz»
18.00 «Ән әлемі»
19.15 «Маска»
21.00 Ақпарат арнасы «7 күн»
22.00 «Большая неделя»
23.00 «Про спорт»
23.30 «Khabar boxing»

Астана  

06.00 Қаламгер
06.30, 05.10 «Үздік әзілдер»
08.00 М/ф «Маша и Медведь»
10.00 «ТeleBingo»
10.25, 22.00 Т/х «Тұмарым»
12.00, 21.00 Т/х «Қызым»
13.00, 23.10 Т/х «Айдаhaрлар 
шайқасыз»
14.30 Х/ф «Неудержимые-2»
17.00 «Алдараспан»
18.00 Т/х «Ұрланған тағдыр»
20.00 Үздік әндер
20.45 Аялы алақан

00.20 «Bas times»
01.30 «Астана кеші көнілді» 
03.30 «KazNet»
03.50 «Әзілстан» жасарын 
камера
04.10 «Ән мен әзіл» концерттік

Евразия

06.00 Т/х «Вне времени»
06.55, 02.50 «Той базар»
07.50, 03.35  «ТамашаCity»
08.40 «Воскресные беседы»
08.55«Трансплантация. Шанс на 
жизнь»
09.25 «Наша доктор»
13.20 Х/ф «Опасная комбина-
ция»
15.15 «Точь-в-точь»
18.00, 02.30 «Basty bagdarlama»
18.35 «Кеш жарық, Қазақстан!»
20.00 «Аналитика»
20.55 «Мой лучший враг»
00.45 «Что? Где? Когда?»
01.45 «П@ytina+»

КТК

07.05 Т/х «Аманат»
08.10 «Ән мен әнші»

10.00 «Смеяться разрешается»
11.40Х/ф «Почти вся правда»
15.30 «Қарапайым-ханшайым» 
реалити-шоу
17.10 Х/ф «Новый муж»
21.00 «Портрет недели»
22.00 Х/ф «Изморозь»
23.50 «Мост»
02.25К/ф «Әке»
03.30 «Қарапайым-ханшайым» 
реалити-шоу
03.30 «КТК» Қоржынынан»

Жетісу

07.00 Әнұран
07.10 «Әсем әуен» 
09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости 
10.00 М/ф «Тобот» 
10.30 «Әдебиет пен адамзат»  
11.00 «Зерде»                              
11.45 «Әсем әуен»  
12.00 «Жүрексөзі»           
12.35 
«Зейнепапаныңәңгімелері»   
13.00 «Қателік»  
13.40 «Единый народ» 
14.05 «Әсем әуен» 

14.30 «Қазақстанда жасалған» 
15.00 «Госпожа метелица» 
ертегісі
16.00 «Ән тыңдайық» (онлайн-
концерт)
16.30 Д/ф «Кең ауқымда»
17.00 «Қазақүні»
17.35 «Полицейская служба» 
17.45 «Спорт»                 
17.50 «Тәуелсіздік жылнамасы»
18.00 «Спорт-тайм»          
18.30 «Олжа»                                         
19.05 «Ұлт құндылығы»
19.30 «Әкелердің әңгімесі»                    
20.15 «Тәуелсіздік жылнамасы» 
20.30 Апта /қаз/
21.30 Апта /рус/
22.20 К/ф «Язык разбитого 
сердца»
00.05 «Әсем әуен» 
00.20 Әнұран

31 канал

06.00 «1001 анекдот»
06.50 «BalaBattle»
07.30 «Томпақ Тоня»
09.30 «Готовим с Адель»
10.00 М/с «Тимон  и Пумба»

12.10 «Ян Гуйфен»
13.10 «What’sup?»
14.40 Х/ф «Роботы»
16.50 Х/ф «Маугли дикой пла-
неты»
18.50 Х/ф «Автобан»
21.00 Х/ф «Драйвер на ночь»
00.20 Алдараспан, Нысана, 
Шаншар әзілдері
03.30 Ризамын
05.00 Әзіл студио

7 канал

06.00 «Гу-гулет»
06.30, 05.00 «Айна-online»
07.30 Скетчком «Q-eli»
09.00, 01.20 
«Юмор!Юмор!Юмор!»
11.00 «Орёл и решка»
12.00 Х/ф «Черное золото»
14.30 «Jaidarman cup»
16.30 Т/х «Тойхана»
18.45 К/ф «Аманат»
21.00 Х/ф «Падение Лондона»
23.00Х/ф «Космос между нами»
02.30 «Тамаша 7 км»
05.30 «Қуырдақ»
05.30 «Қуырдақ»

АСТАНА

   ХАБАР

ЕВРАЗИЯ

КТК

   7 КАНАЛ

19.00 Сериал «Угрюм-река»
20.00 «Главные новости»
20.30 «Горячая точка».
Заключительные серии
00.30 Ночной кинотеатр. «Метод». 
Второй сезон. Новые серии
01.20 Ночной кинотеатр.
«Отравленная жизнь»
02.05 «П@утина»
03.20 «Әндария»

КТК

07.00 ҚР Әнұраны
07.05, 04.50-05.20 Кешкі 
жаңалықтар
07.30 «Жимаудың жетістігі», теле-
хикая
08.20 «Қара теңіз». Түрік теле-
хикаясы.
09.40 Новости
10.20 «Было дело»
12.00 «Лесник. Своя земля»
14.00, 21.40 х/ф «Хорошая жена»
16.00 «Мост», остросюжетный 
детектив
18.00 «Amahat». Өзбек телехи-
каясы.
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00 «Астарлыақиқат»
21.00 Вечерние новости
23.40 «Лесник. Своя земля»
01.30 Х/ф «С кем поведёшься...»
02.15 «Астарлыақиқат»
03.00 «Той beststar»
04.10 «Жимаудың жетістігі»

ЖЕТІСУ

07.00 Әнұран
07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей эфир/                                 
09.00 TV-сабақ
17.00 «Шашу» /тікелей эфир/    
17.45 «Спорт»                 
17.50 «Тәуелсіздік жылнамасы»
18.00 Жаңалық
18.15 Новости
18.35 «Дәрігер кеңесі» /тікелей 
эфир/                                
19.20 «Тәуелсіздік жылнамасы» 
19.30 «Сегодня» /прямой эфир/                               
20.00 «Зейнеп апаның әңгімелері»
20.30 Қорытынды жаңалықтар
21.00 «Жетісу адалдық алаңы»
21.30 Итоговые новости
22.00 «Қорғансыз» телехикаясы 
4-серия
22.50 «Әсем әуен» 
23.00 Новости                     
23.30 Жаңалықтар
00.00 Әнұран

31 КАНАЛ

05.58 ҚР Әнұраны
06.00 1001 анекдот (каз.)
06.30, 03.40 Алдараспан, Нысана,
Шаншар әзілдері (каз.)
07.20 Информбюро (повтор)
08.20 «Экстрасенсы-детективы»
09.30 Сериал «Өмір-өзен»
11.00, 23.30 Сериал «Ананди»
13.00 Сериал «Гадалка»
15.20 «Экстрасенсы-детективы»
16.30 «Такси»
17.00 «Кел татуласайык» (каз.)
19.50 «Сөздің шыны керек» (каз.)
20.00 Информбюро (каз./рус.)
21.00 Сериал «Безрассудная 
любовь»
22.20 Сериал «Паутина-3»
02.30 «Кел татуласайык» (каз.)
04.30 Ризамын
05.00 Әзілстудио (каз.)

7 канал 

06.00 «Қуырдақ»
06.30, 04.30 «Айна-online»
07.30, 03.00 Скетчком «Q-ЕЛІ»
08.00, 03.30 Телехикая «Ата-ана. 
Бала-шаға»
09.00 «Измайловский парк»
10.50, 19.00 Сериал «Скорая 
помощь»
13.00, 22.00 Телехикая«Серт пен 
сезім»
15.00, 21.30 Телехикая «Тойхана»
15.30 «Алло, бұлкім?»
16.00, 02.00 Сериал «Гранд-3»
17.00, 01.00 Сериал «Крепостная»
18.00, 00.00 Сериал «Дурная 
кровь»
21.00 Телехикая «Өсекшілер»
05.10 Телехикая«Жеңіп көр»

КТК

   7 КАНАЛ

06.05 Д/ф «Қазба қазыналары»
06.25, 13.00, 17.00, 20.00, 00.45 
Aqparat
07.00 «Tansholpan»
10.00, 18.00 Т/х «Біздің әпке»
12.00, 21.30 Т/х «Замандастар»
13.15 «Алтын бесік»
13.30, 02.55«Тұлға»
14.00 «Теледәрігер»
15.00 «Әлем айнасы»
15.30, 03.20 «Аулдастар»
16.00 Т/х «Жараланған жүректер»
17.15 «Kimbilgir?»
20.35 «Ashyq alan»
22.30 Т/х «Елшінің қызы»
23.20 Т/х «Тәуіп Хо Жун»
00.10 «Parasat maidany» 
01.15 «Ashyq alan»
02.05 «Теледәрігер»

Хабар

06.00 «Әзіл кеші» 
07.00 «Таңғы хабар»
08.00 «Профессиональный бокс»
10.15, 21.30 «Қолда я жолда»
12.15, 00.30 Т/х «Егіз жүрек»
14.00 «Пәленшеевтер-2»
15.00 «Бүгін»
16.00 «Асыл қазына»
17.00 Сериал «Семейные обстоя-
тельства»
18.00 «Жизнь прекрасна»
20.00 Қорытынды жаналықтар
20.30 «Народный контроль»
21.00 Итоги дня
23.30 «Әсем әуен»
 
Астана  

06.00 «Ән мен әзіл»концерттік
06.30 «Күлдірген»
07.00, 16.00, 03.05 «Үздік 
әзілдер»
07.30 «Союзмультфильм»
08.00, 14.05 М/ф «Маша и Мед-
ведь»
10.30, 22.25 Т/х «Тұмарым»
11.30, 21.00 Т/х «Қызым»
12.30, 23.10 Т/х «Айдаhарлар 
шайқасыз» 
14.00 «30 лет Независимости»
14.50 «Интерны»
16.20 Т/х «Ханзада Жумонг»
18.00 Т/х «Ұрланған тағдыр» 
20.00, 01.10 «Астана таймс»
20.55 Loto 5/36
00.20 «Қош келдініз»
02.00 Д/ф «Біреудің есебінен»
02.45 «KazNet»
03.50 Сериал «Алмасай»
04.35 «Біздің ауыл»
05.05 «Отбасы»
05.30 «Бірегей»

Евразия

06.00 Т/х «Жалғыз жауқазын»
06.40, 04.05 «Той заказ»
07.10, 03.20 «Той базар»
08.00 «Доброе утро»
11.00 «Жить здорово!»
12.00 «Жди меня» Казахстан»
13.00 «Пендеміз ғой»
14.00 «112»
14.15 «112»
14.30 «Qoslike»
18.30, 02.50 «Басты жаңалықтар»
19.00 «Заң сөйлесін»
20.00 «Главные новости»
20.30 «Поле чудес»
21.50Сериал «Охота»
01.15 «Док-ток»
02.05 «П@утина+»

КТК

07.05, 04.20, 04.50 Кешкі 
жаңалықтар
07.30Т/х «Жимаудың жетістігі»
08.20 Т/х «Қара теңіз»
09.40 Новости
10.20 «Было дело»
12.00«Лесник. Своя земля»
14.10Х/ф «Хорошая жена»
16.00 «Мост»
18.00 Т/х «Аманат»
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00 «Дау-дамайсыз»
20.35 «КТКweb»
21.00 Вечерние новости
21.40 Х/ф «Цвет липы»
01.10 Х/ф «С кем поведёшься...»
02.00 «Дау-дамайсыз»
02.25 «КТКweb»
02.45 «Той Beststar» 
03.45 Т/х «Жимаудың жетістігі»

Жетісу

07.00 Әнұран
07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей эфир/                                 
09.00 TV-сабақ
17.00 «Шашу» /тікелей эфир/    
17.45 «Спорт»                 
17.50 «Тәуелсіздік жылнамасы»
18.00 Жаңалық
18.15 Новости
18.35 «Сыралғы» /тікелей эфир/                                 
19.20 «Тәуелсіздік жылнамасы» 
19.30 «Бүгін» /тікелей эфир/                               
20.00 Д/ф «Мәдени қазыналар»
20.15 Ковид-обзор       
20.30 Қорытынды жаңалықтар
21.00 Д/ф «Кеңауқымда»
21.30 Итоговые новости
22.00 «Болмыс» ток-шоуы
22.50 «Әсем әуен» 
23.00 Новости                     
23.30 Жаңалықтар
00.00 Әнұран

31 канал

06.00 «1001 анекдот»
06.30, 02.30 Алдараспан, Нысана, 
Шаншар әзілдері
07.10 «Сөздің шыны керек»
07.20, 20.00 Информбюро
08.20, 15.20 «Экстрасенсы-
детективы»
09.30 «Өмір-өзен»
11.00 «Ананди»
13.00 «What’s up?»
13.10 Х/ф «Маугли дикой пла-
неты»
16.30 «Такси»
17.00 «Кел татулайсайық» 
19.50 «Оқиға орны»
21.00 «Безрассудная любовь»
22.20 Х/ф «Между мирами»
01.20 «Кел татулайсайық»
04.30 Ризамын
05.00 Әзіл студио

7 канал 

06.00«Қуырдақ»
06.50, 04.30«Айна-online»
07.30, 21.30, 02.25 Скетчком«Q-
eli»
08.00, 03.30 «Ата-Ана. Бала-
Шаға»
09.00 «Измайловский парк»
10.50 Сериал «Скорая помощь»
13.00, 22.00 Т/х «Серт пен сезім»
15.00 Т/х «Тойхана»
15.30 «Алло, бұл кім?»
16.00, 02.15 «Гранд-3»
16.30 «Орёл и решка»
17.30 Шоу «Маска»
21.00 Т/х «Япырай»
00.00 «Эбигейл»
05.10 Т/х «Жеңіп көр»

ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАН
Жұма - Пятница, 9 сәуір

   7 КАНАЛ
ЕВРАЗИЯ

АСТАНА

   ХАБАР

КТК

   31 КАНАЛ

   31 КАНАЛ

   31 КАНАЛ

   31 КАНАЛ

АСТАНА

ЖЕТІСУ

ЖЕТІСУ

ЖЕТІСУ

ЖЕТІСУ
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Қабанбай батыр көшесі, 32

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

ЗАЊ жєне ЌОFАМ

МАМАН МІНБЕРІ

№13 (1016) 02.04.2021

2021 жылдың қаңтар айының 21-інен 
Қазақстан Республикасы индустрия және 
инфрақұрылымдық даму Министрінің №24 
санды бұйрығымен Тұрмыстық жағдайды 
жақсартуға арналған бір реттік зейнетақы 
төлемдерді қолдану туралы Ережесі бекітілген 
(одан әрі - Ереже).  Бұл аталған нормативтік-
құқықтық актілер ең алдымен  бүгінгі күнде 
байқалып отырған әлемдік пандемия кезінде, 
және өзге де экономикалық катаклизмдер 
заманында Қазақстан Республикасы халқының 
әл-ауқатын жақсартуға арналған. Ешкімге 
жасырын емес,Үкіметтің осындай қолданып 
жатқан шаралары  нәтижесінде халқымыздың 
бірқатар азаматы өздерінің жинаған зейнетақы 
жинақтарынан баспанаға қол жеткізіп, 
қарыздарын төлеп,  денсаулықтарын  түзеп 
жатқаны айқын. 

Бір реттік зейнетақы төлем дегеніміз, 
ол тұрмыстық жағдайды жақсарту, емделу 
мақсатымен  Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 
қорынан (әрі қарай - БЖЗҚ) салушының өзінің 
зейнетақы жинағынан алған қаржысы  болып 
табылады.

Бір реттік зейнетақы төлемін қолдану үшін 

«БОЛАШАЌЌА К¤ШПЕН БІРГЕ»
Ағымдағы жылдың қаңтар айында Мемлекет басшысы экономикалық өсуді 

қалпына  келтіру туралы сұрақтар бойынша Қазақстан Республикасының бірқатар 
Заңына  өзгерістер мен толықтыруларды енгізу туралы Заңына қол қойғаны анық 
(Одан әрі - Заң).

өтініш беруші ең алдымен қол жетімді сома 
туралы ақпаратты Бірыңғай жинақтаушы 
зейнетақы қорынан немесе Бірыңғай 
жинақтаушы зейнетақы қорының ғаламтор 
желісінен алуы тиіс. Заман талабына сай, 
қазіргі таңда Қазақстан Республикасының 
азаматының электрондық цифрлық 
қолтаңбасы болуы қажет, сол қолтаңбаның 
арқасында көптеген мемлекеттік қызметтерге 
қол жеткізуді әлде қайда жеңілдетеді және 
қашықтан алуға мүмкіндік береді. 

 Әлбетте осындай электрондық цифрлық 
қолтаңба және «Egovkz» электрондық 
үкімет порталындағы жеке кабинет сияқты 
электронды өнімдерді сапалы және шебер 
түрде қолдану үшін әр азаматқа осы саладағы 
оқу курстарын оқып шығуы қажет, өйткені 
болашақта қағазға түсірілген құжаттардың 
көбісі электронды құжаттарға айналуы әбден 
мүмкін. Сондықтан да көштен қалмауымыз 
қажет. Электрондық цифрлық қолтаңбамен 
не болмасау әкілетті оператордың өзге де 
белгіген электронды тәсілмен, өтініш беруші 
уәкілетті оператордың интернет желісіне 
тіркелуіне рұқсатталып, өзінің жеке кабинетін 

ашып, сол кабинет арқылы арнайы шот ашуға 
өтінішін жолдайды.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
06.01.2021ж. №1санды қаулысына сәйкес, 
арнайы шоттарды ашуға және жүргізуге келесі 
уәкілетті операторлар белгіленген, олар:

- «Отбасы Банк» тұрғын үй құрылыс 
жинақ банкі» АҚ;

- «Қазақстан халық банкі» АҚ;
- «Банк Центр Кредит» АҚ;
- «AltynBank» АҚ.
 Арнайы шотты ашқан соң өтініш беруші 

бір реттік зейнетақы төлемге қатысты 
электрондық өтінішін толтырып, сол өтініште 
– арнайы шоттың нөмірін, қолдану мақсатын, 
қол жетімді соммасын, жеке табыс салығын 
аудару және ұстап қалу тәсілін, Қазақстан 
Республикасының «Салық және бюджетке 
төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 
Кодексінің 353-1 бабының талаптарына сай, 
электрондық цифрлық қолтаңбасымен растап, 
жолдауы қажет.

Бір реттік зейнетақы төлемдер, заң 
талаптары сақталған күйде шексіз қолданылуы 
мүмкін. 

Сонымен қатар, меншікте тұрғын үйіңіз 
болсада, ол бір реттік зейнетақы төлемдерін 
қолдануға бас тарту себебі бола алмайды.

Бір реттік зейнетақы төлемдері тұрмыстық 
жағдайды жақсарту мақсатында тек қана 
қолма-қол ақшасыз әдіспен беріледі.

Және де, бір реттік зейнетақы төлемдерін 
қолдану кезінде  жылжымайтын мүлікті 
өзініздің жұбайыныздан, не болмаса жақын 
туыстарыңыздан сатып алуларыңызға жол 
берілмейді.

Қазақстан Респубикасының «Неке 
(ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы» 
Кодексінің 1 бабының, 1 тармағының, 13 
бөлігінің талаптарына сәйкес, жақын туыстары 
болып,  ата-анасы, балалары, асырап 
алушылары, асырап алғандары, толыққанды 
және толыққанды емес бауырлары мен 
әпке-қарындастары және атасы мен апасы, 
немерелері саналады.

Бір реттік зейнетақы төлемдерімен 
алынған жылжымайтын мүлікті сатуға 5 жылға 
дейін шектеу койылған, егер де 5 жылдан асқан 
төленбеген қарызы болса ипотекалық несиесі 
бойынша, Бір реттік зейнетақы төлемдері 
бойынша қаржы арнайы шотқа түскен соң, 
өтініш беруші қаржы түскен күннен бастап 
Отбасы банкіне 45 жұмыс күн аралығында 
арнайы мақсатқа жұмсалған қаржы туралы 
дәлелдеу құжаттарын өткізуі қажет. Дәлелдеу 
құжаттарын белгіленгену ақытта өткізбеген 
жағдайда, қаржыны Бірыңғай жинақтаушы 
зейнетақы қорына қайтаруы тиіс.

Дастан КУЛЬБЕКОВ,
Алматы облысы

нотариатты округінің нотариусы.

Соның ішінде съезде Жоғарғы Сот төрағасы Жақып 
Асанов судьялықтан үміткерлерді іріктеуге, үкімдер мен 
шешімдердің сапасына, сот жұмысындағы инфрақұрылымға 
көпшілік назарын аударып,  сот корпусын сапалы кадрмен 
қамтамасыз ету тетіктері әлі де күшейе түсетінін, салаға 
кездейсоқ адамдарды асығыс қабылдағаннан, судья 
лауазымының бос тұрғаны дұрыс екенін айтқан болатын.

 Съезде сонымен қатар, сот үкімімен шешімінің сапасына 
қатысты дау да ешқашан азаймай келе жатқандығы, әр дауда 
екі тарап болатындықтан, судья шешімінің екі жаққа теңдей 
ұнамайтындығына байланысты мұндай даудан, көпшілік 
сынынан ешбір судья сақтандырылмағандығы жайлы да 
әңгіме өрбіді. Мұндайда әлеуметтік желінің, бұқаралық 
ақпарат құралдарының әлеуетін пайдаланып, сот шешіміне, 
судья қызметіне ықпал еткісі келетіндер де көп екені тілге 
тиек етілді. Съезде сөз алған Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев: «Судьяларға бұқара мен бизнес тарапынан 
сенімсіздік бар. Сол үшін де процес кезінде оларға әлеуметтік 
желі қолданушылары мен журналисттер тарапынан қысым 
жасалады. Бірақ бұл шешім шығаруға әсер етпеуі керек... 
отандық және халықаралық сарапшылар судьялар соттар 
мен сот алқаларының төрағаларына тәуелді деп санайды. 
Бұдан құтылу қажет. Бұл түйткілді мәселе. Судьялардың 
тәуелсіздігіне қатысты ешкімде күмән болмауға тиіс. 
Азаматтар, кәсіпкерлер және инвесторлар қазақстандық 
судьялардың бейтарап әрі әділ шешім шығаратынына 
сенімді болуы тиіс» деп атап көрсетті.

Айгүл КӘЛПЕБАЕВА,
Талдықорған мамандандырылған 

ауданаралық әкімшілік сотының судьясы.

Осыған орай, Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты 
төрағасының 2009 жылдың 27 ақпанындағы «Ісқағаздарын 
мемлекеттік тілге көшіру туралы» №36 өкіміне сәйкес 
республикамыздың барлық сотында іс қағаздарын жүргізу 
номенклатурасына сәйкес жүргізілетін кітаптар, есептік 
карточкалар, сот тәжірибесінің талдаулары, жедел кеңес 
және семинар сабақ хаттамалары, жоғары сатыдағы 
соттармен және басқа да мемлекеттік мекемелермен хат 
алмасу тек мемлекеттік тілде жүргізіледі.  

Қазақ тілі – біздің рухани негізіміз. Біздің міндетіміз – 
оны барлық салада белсенді пайдалана отырып дамыту, 
тілдің қолданылу аясын арттыруға күш салу. Қазіргі таңда 
мемлекет тарапынан тілдік қорымызды үздіксіз жетілдіріп 
отыру үшін заңдар қабылданып, бағдарламалар 
жасалған. Осы мүмкіндіктерді пайдаланып мемлекеттік 

Медиация деген сөздің  мағынасын  
екі  жақты татуластыру рәсімі  деп 
түсіндіруге болады.  Медиация институты 
қазақ қоғамына жат емес. Ұлтымыздың 
тарихында билер институты болған. 
Азаматтар арасында туындаған дау-
дамайларды билер, шешендер немесе 
беделі бар жергілікті ақсақалдар әділ 
шешіп отырған. Билердің негізгі шешетін 
мәселесі келген шығынды қалпына 
келтіріліп дауласушыларды бітімге жеткізу 
болып табылған.  Тараптарға тиімді тәсіл 

МЕДИАЦИЯ

ТИІМДІЛІГІ МЕН АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ
 «Медиация» сөзі латын тілінен 

аударғанда «делдал, екі тарапты 
мәмілеге келтіруші үшінші тұлға»  

деген мағынаны білдіреді. Медиация 
тәсілі сот жүйесіндегі әділ төрелікті 
қамтамасыз етудің бірден-бір жолы 

болмақ, яғни  тарапты қанағаттандыру 
негізінде жүргізілген келіссөз рәсімі.  

әрі дауларды шешудің қосымша әдісі ретінде 
2011 жылдың  28 қаңтарында  Қазақстан 
Республикасының «Медиация туралы»  Заңы 
жария етілді. Аталған Заң жеке және заңды 
тұлғалар қатысатын  азаматтық, еңбек, 
отбасылық және өзге де құқық қатынастарынан, 
сондай ақ, онша ауыр емес және ауырлығы 
орташа қылмыстар туралы істер бойынша 
қылмыстық сот ісін жүргізу барысында 
және де сотқа дейінгі дауларды шешуге, 
сонымен қатар атқарушылық іс жүргізуді 
орындау кезінде туындайтын қатынастар 
бойынша қолданылады. Әрекетке қабілетсіз 
деп танылған адамдардың мүдделеріне 
қатысты, тараптардың бірі мемлекеттік 
орган болып табылатын дауларға, сыбайлас 
жемқорлық қылмыстар, мемлекеттік қызмет 
пен мемлекеттік басқару мүдделеріне қарсы 
өзге де қылмыстар туралы істер бойынша 
қолданылмайды. 

 «Медиация туралы» заңның 1-бабында 
оның қолданылу аясы белгіленген. Егер 

Қазақстан Республикасы заңдарында бас-
қаша белгіленбесе, жеке және (немесе) заң-
ды тұлғалар қатысатын азаматтық, ең бек, 
отбасылық және өзге де құқықтық қатынас-
тардан туындайтын даулар, сондай-ақ, онша 
ауыр емес және ауырлығы орташа қылмыстар 
туралы істер бойынша қылмыстық сот ісін 
жүргізу барысында қаралатын дау-шарлар 
медиацияның қолданылу саласы болып та-
былады. Медиация, яғни, ара-ағайындық не гі-
зінен тұрғын үй, еңбек, отбасылық және көр-
шілер арасындағы даулар мен кикіл  жің дерді 
шешуде қолданылады.

 Азаматтар дауын сотқа беріп қойған 
соң, қайтып алуға болмайды деп ойлайды. 
Медиацияның ерекшелігі сол, бәлкім ың ғай-
лылығы да болар – дауды соттың қа ра уында 
жатқанда да сұратып алып, ме диаторлар 
шешіміне ұсынуға болады. Іс медиация 
рәсіміне берілгенде, сот іс жүргізуді тоқтата 
тұрады. Медиация нәтижесінде мә мілеге 
қол жеткізілсе, дауды реттеу ту ралы келісім 

жазбаша түрде жасалады, екі жақ қол 
қояды. Дау-шарды реттеу тура лы келісімді 
медиация тараптары ерікті түр де, келісімде 
көзделген тәртіппен және тағайындалған 
мерзімде орындауға тиіс. Медиация тек жеке 
құқықтық қатынастарға ғана қолданылады. 
Ол тараптардың бірі мемлекеттік орган 
болатын құқықтық жанжалдарға, сыбайлас 
жемқорлық құқық бұзушылықтарға 
қолданылмайды.

 Бүгінде  бүкіләлемдік тәжірибеде 
медиация ірі бизнестерден бастап, 
ажырасу мен дүниені бөлісу деген сияқты 
мәселелерге дейін кеңінен қолданылады. 
Халықаралық статистикаға жүгінетін болсақ, 
бүкіл келіспеушіліктердің 30-40 пайызы 
медиация арқылы өткізіледі, ойдағыдай 
нәтижеге оның 85 пайызы ие болады екен.

Азамат МАДИЕВ,
Ақсу аудандық сотының судьясы.

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - 
Елбасы Н.Назарбаев «Қазақстан-2050» Стратегиясы 
қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты 
Қазақстан халқына Жолдауында:  «Мемлекет өз тарапынан 
мемлекеттік тілдің позициясын нығайту үшін көп жұмыс 
атқарып келеді. Қазақ тілін кеңінен қолдану жөніндегі 
кешенді шараларды жүзеге асыруды жалғастыру керек. 
Қазақ тілі – біздің рухани негізіміз. Біздің міндетіміз – оны 
барлық салада белсенді пайдалана отырып дамыту. Біз 
ұрпақтарымызға бабаларымыздың сандаған буынының 
тәжірибесінен өтіп, біздің де үйлесімді үлесімізбен 
толыға түсетін қазіргі тілді мұраға қалдыруға тиіспіз. Бұл 
– өзін қадірлейтін әрбір адам дербес шешуге тиіс міндет» 
деп нақты атап көрсеткен болатын. Сондықтан сот 
саласында да мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейту 
жолында айтарлықтай жұмыстар атқарылып келеді. Іс 
қағаздары толығымен мемлекеттік тілде жүргізіліп, қазақ 
тілінде өткізілетін сот процестерінің үлес салмағы да 
арта түсуде. Алайда, кейбір кемшіліктер бұл көрсеткіштің 
барынша өсе түсуіне кедергі келтіріп отырғаны да құпия 

СЪЕЗД  АЯСЫНДА

К¤КЕЙКЕСТІ  МЄСЕЛЕЛЕР 
К¤ТЕРІЛДІ

Өткен жылдың аяғында Астана қаласында  
онлайн режимінде өткен Республика судьяларының 
ҮІІІ съезінде көтерілген көкейкесті мәселелердің сот 
құрылымы үшін ғана емес, жалпы қоғам үшін маңызы 
ерекше. Съезд онлайн режимінде, тікелей желіде 
көрсетілгені мәлім. Бұл барша судьялар қауымының 
соттағы түйткілді мәселелерді бірге тыңдап, өз 
арасында сараптауына жол ашты. 

ҚА
ЗЫ

Н
А

МЕМЛЕКЕТТІК  ТІЛДІҢ  МӘРТЕБЕСІ
Қазақ тілі – «еліміздің мемлекеттік тілі» екендігі Конституцияда заңдастырылған.   Мемлекеттік тіл – 

мемлекеттің бүкіл аумағында, қоғамдық қатынастардың  барлық саласында қолданылатын тіл болғандықтан, 
жүргізілетін барлық іс-қағазы мен құжаттар мемлекеттік тілде болуы тиіс.  

тілдің қолдану өрісін кеңейту өз қолымызда.  Өйткені,Қазақ 
елінің тәуелсіздігінің  бір тұғыры – ана тілі. Елбасы 
«Қазақстанның  болашағы – қазақ  тілінде» деді. Елімізде 
ана тіліміздің мәртебесінің биіктеуіне, өркендеуіне, дамуына  
қолдау  көрсетіліп,  көптеген мүмкіндіктер туғызылып отыр. 
Сондықтан мемлекеттік тілдің жарқын  болашағына, ресми 
қарым-қатынас  тілі және ресми ісқағаздар тілі ретінде  
мәртебесінің  биіктейтініне  сеніміміз мол және осы ортақ 
іске бәріміз біресе атсалысуымыз керек. Сонда істің ілгері 
басуы жеделдеп, мемлекеттік тіліміздің мәртебесі арта 
түсері даусыз.

Әлия ТҰМАНШИНОВА,                                                                                                       
Талдықорған қалалық сотының                                                                                             

бас маманы сот отырысының хатшысы.

ИГІ  ІСТІҢ  БАСЫ – ТІЛ
Еліміз егемендігін алып, қазақ тілі мемлекеттік тіл мәртебесіне ие болғалы отыз жылға таяп қалды. Соның 

нәтижесінде оған деген қамқорлық, қолдау күш санап күшейіп келеді. 
емес. Мәселен, сотқа жүгінген әрбір азамат арызын өзі 
білетін мемлекеттік тілде беру қажеттігін түсіне бермейтін 
жайттар да аз емес. Өйткені, сот отырысы басталғанда ол 
орыс тілінде толық түсінбейтінін айтып, аудармашы сұрап 
жатады. Сонда неге оның арызды орыс тілде бергенін 
сұрасаңыз, оның өкілі сол тілде жазғанын айтып жатады. Ал, 
адвокаттар мен өкілдер өздері жақсы меңгерген орыс тілінде 
істің жүргізілуіне мүдделі екені даусыз. Осыдан барып, таза 
қазақ тілінде өтуге тиісті іс өкілдің өзіне тиімді тілді таңдап 
алуына байланысты аудармашының қатысуымен орыс 
тілінде өткізуге тура келіп жатады. Демек, бұл тұрғыда 
қарапайым халықтың өз құқықтарын білмейтіні осындай 
жағдайларға әкеп соқтырып жатады. Сондықтан игі істің 
басы тіл екеніне назар аудара отырып, арызданушы әрбір 
адам сотқа өзінің ана тілінде жүгінуіне құқысы бар екенін 
жақсы білгендері жөн. Сонда ол мемлекеттік тілдің қолдану 
аясын кеңейтуге өзіндік үлесін қосар еді.

Арман АМАНҒАЛИЕВ,
Талдықорған қалалық 

сотының жетекші маманы.
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РУХАНИЯТ

ӨТКЕН КҮННЕН БІР БЕЛГІ

№13 (1016) 02.04.2021

Орынбаев Нұрбатыр Жұмашұлы кім 
еді? Қарасаз ауылының тумасы Нұрбатыр 
Жұмашұлы 1954 жылы 10 сәуірде дүниеге 
келген. 1971жылы Қарасаз ауылындағы  
Энгельс  атындағы орта мектебін үздік 
бітірген соң, Абай атындағы Қазақ 
педагогикалық институтының (ҚазҰПУ) 
математика факультететіне оқуға түсіп, 
1976 жылы оқу орнын үздік  дипломмен 
тәмамдаған. Өзіне бас штабта қалуға 
ұсыныс түскенде, «Менің орным алғы шеп, 
майдан даласы, мен сап командирімін» 
деп жауап қатқан Бауыржан атасы 
сияқты Нұрбатыр да аспирантураға 
қалуына ұсыныс түскенде, «Менің орным 
шәкірттерге білім беретін мектеп!» деп 
алдына айқын мақсат қойып, жұбайы 
Қалымова Сания екеуі өзі оқыған Энгельс 
орта мектебінде математика пәнінің 
мұғалімдері болып ұстаздық жолын 
бастаған еді. Өзінің алғырлығы мен білім 
дәрежесінің жоғары екенін көрсеткен жас 
маманның шәкірттері 1977-79 жылдары 
аудандық, облыстық өре бәйгелерінде 
топ жара бастады. 1979 жылы Нұрбатыр 
директордың  оқу-ісі жөніндегі орынбасары 
қызметіне жоғарлатылды. Асып-тасуды, 
уақытпен санасуды білмейтін Нұрбатыр 
бұл қызметте де  1983 жылға дейін абырой 
биігінен көріне  білді. «Ақылды  жігіт атқа 
да мінер, таққа да мінер» дегендей аудан  
басшыларының назарына ерте іліккен 
талапшыл жас жігіт Нұрбатыр Жұмашұлы 

1983 жылы осы Энгельс атындағы орта 
мектебіне директорлық таққа отырды. 
Бірден оқу тәрбие-ісін  қолға алып, белгілі 
ғалымдар К.Бабанский, Ю. Конаржевский,  
Шаталов, Аманошвилидің еңбектерін 
пайдалана отырып, оқыту дидиктикасын 
оңтайландыру (Оптималдандыру)
жүйесімен жұмыс істеп, аз жылдың ішінде 
нәтижелі, нақты, сапалы білім алуға қол 
жеткізе білді. Айналасы он жылдың ішінде 

Елім деп соққан, жерім деп соққан жүрегі,
Ақ батамен асқақтатқан ұлы елі.
Желбіреткен жібек туын білімнің,
Қарасаздың өр рухты ұлы еді.
 Хантәңірдің халқы қалай ұмытсын,
Жас болсада болған елдің тірегі.
Әрқашанда елі мақтан тұтатын,
Азаматтың бірегейі, бірі еді, – деп қарасаздық бір інісі Даубай 

ақын айтқандай, ол бақилық болғалы тоғыз жыл уақыт өтсе де  
Нұрбатырдай айтулы азаматтың орны ойсырап тұрғандай. Аққан 
судай сырғыған уақытта тоқтау болмаса да, өзі  үшін емес, елі үшін 
еңбек еткен азаматтың есімі ел есінде берік сақталған.

ЕЛІМ ДЕП СОҐҐАН  

 ЖYРЕГІ

мол тәжірбие жинақтаған қолынан іс келетін 
Нұрбатыр Жұмашұлын аудан басшылары 
1986 жылы аудандық оқу бөліміне басшы 
етіп тағайындады. Осы ретте шағын бір 
естелік еске түседі.Ол кезде мектептерде 
есепші болмайтын. Қарасаздағы  Энгельс 
атындағы орта мектебінің директоры 
Нұрбатыр Орынбаевты аудандық, партия 
комитетінің бірінші хатшысы Рауан Әріпов 
қабылдауына шақырды. Қабылдау уақыты 
сағат 10.00-де. Ұзын құлақтан естуімізше 
Нұрекеңнің кандидатурасы да аудандық оқу 
бөлімінің басшылығына ұсынылған екен. 
Жаңбыр жауып тұр, жер лайсаң. Мектептің 
ГАЗ-51 автомашинасымен Нұрекең 
бірінші  хатшының  қабылдауына мен 
мұғалімдердің жалақысын  алуға банкке 
баруға бірге жолға шықтық.  Жүргізушіміз 
Қызайбек Жайнақов. «Байпақовтың 
кезеңіне» жеткенде машинамыз батпақтап 
жоғары қарай жүре алмай тұрып қалды. 
Қызайбек аға "машинаны итеріңдер" 
дейді. Хатшының қабылдауына барасың 
ғой сен рульге  отыр,  біз итерейік деп 
келісіп, Қызайбек аға екеуміз машинаны 
итеріп,  демеп, доңғалағының астына тас 
қойып, алдындағы батпақты күрекпен 
аршып, кезеңнен зорға астық. Менің аяқ 
киімім мен шалбарым тізеге дейін батпақ. 
«Жаңа Текес» ауылына жеткенде сағат 
9.30 болды. «Сендер жолдан қалмай 
хатшының қабылдауына үлгеріңдер, мен 
киім ауыстырып, автобуспен арттарыңнан 

барамын» деп машинадан түсіп қалдым. 
Жездем Әділбектің туфлиі мен шалбарын 
киіп, жуынып-шайынып ауданға барсам 
Нұрбатырды аудандық оқу бөліміне бастық 
етіп тағайындапты. Құшақтасып құттықтап 
жатырмыз...

 Нұрбатыр Жұмашұлы 1987 – 2008 
жылдар аралығында аудандық оқу 
бөлімінің басшысы қызметінде болды. 
Бұл қызметте жүріп Райымбек ауданында 

бірінші болып Халықтық педагогиканы 
қолға алды. Қарасаздан Жұмаш 
Өтеев атындағы Халықтық педагогика 
мектебі  Қазақстан Республикасы Білім 
Министірлігінің арнайы бұйрығымен 
ашылып, жұмыс жасай бастады. Аудан 
көлеміндегі барлық мектептердің 
материалдық техникалық жағдайын, 
ұстаздар еңбегін бағалау сияқты істерде 
де көп жетістіктерге қол жеткізді. Мұқағали 
оқуларын жүзеге асырды. Республикалық 
деңгейде өткізілуіне күш салды. Ұзақ 
жылдар бойы үлкен жауапкершілікті 
жұмысты абыроймен адал атқарып, 
көпшілік көңілінен шыға білді. Халықтың 
«Кішіпейіл болғанмен, кішірейіп кетпейсің, 
өркөкірек болғанмен, ұлылыққа жетпейсін» 
– деген нақыл сөзі Нұрбатырдай кішіпейіл, 
парасатты жандарға қарата айтылса керек.

Өмір деген өтпелі, осы орайда 
Нұрекеңнің ақын досы Шеризат:

Ерекше еді түр, өңің, 
Ел жайын ойлап жүр едің.
Айырылып қалып өзіңнен,
Ауырып жатыр жүрегім
Балаға, жасқа, қартыңа,
Керек-ең елге халқыңа.
Аттана бердің ар жаққа,
Көзіңді салмай артыңа.
Ортаймастан жалының,
Бауырым неге арыдың.
Жылағандарды жұбатып,
Жүруші – ең жасап қайырым.
Өтірік сөзді жек көрдің,
Шындықпен ғана шектелдің.
Қарапайым едің жүрсең де
Қасында бекзат бектердің,  деп өзінің 

адал досына деген сағынышын төрт шумақ 
өлеңіне орап жеткізіпті. 

 Нұрбатыр Орынбаев 2008 жылдан 
бастап өмірінің соңғы күндеріне дейін 
Алматыдағы Білім беру жүйесінің басшы 
және ғылыми-педагогикалық  кадрлары 
біліктілігін арттыратын республикалық 
институттың оқу бөлімін басқарды. Қызмет 
атқара жүріп, үлкендердің алғысын 
арқалады, өзінен кішілердің құрметіне 
бөленді. Қоғамға сіңірген еңбегі үшін ҚР 
оқу министрлігінің Құрмет грамотасымен, 
ҚР Білім беру ісінің үздігі белгісімен, Қазақ 
Ғылым академиясының жаңашыл педагог 
төсбелгісімен, Қазақстан Республикасы 
Президентінің Құрмет грамотасымен, 
Қазақстан Республикасы Білім және 
Ғылым министрлігінің Ыбырай Алтынсарин 
медалімен, 1986 жылы Қазақстан 
Республикасы білім министрлігінің Құрмет 
грамотасымен, 1991жылы  «Қазақстан 
Республикасы Білім беру ісінің үздігі» 
төсбелгісімен марапатталды. Ұзақ жылғы 
еңбегі еленіп, зор қошеметке бөленген 
Нұрбатыр Жұмашұлы Алматы облысы 
мен Райымбек ауданының «Құрметті 
азаматы» атанды. Отбасының алтын 
қазығы, ұл-қыздарының асқар таудай әкесі, 
немерелерінің ақылман атасы болған 

Нұрекеңнің асыл жары Сәния құрмметті 
зейнеткер ұстаз. Ұлы Жүсіп Сыртқы 
Істер министрлігінде жауапты қызметте. 
Қыздары Сайран, Ақмарал, Боталар өз 
мамандықтарының білгірі болып халыққа 
қызмет етуде. Дәтке қуат көретініміз, 
бірді-екілі шара жыл сайын аудан 
мұғалімдері арасында дәстүрлі түрде 
өткізіліп келеді. Біріншісі: Волейболдан 
«Нұрбатыр Жұмашұлын еске алу турнирі» 
Ұйымдастырушы: «Қамқор-2» кәсіподақ 
ұйымы, жетекшісі Ұлықпан Әбек. Екіншісі: 
Мұғалімдердің білім деңгейін шыңдайтын 
«Мұғалімдер арасындағы математикалық 
өре бәйгесі (олимпиада)» жетекшісі 
Әділжан Нөкеев. Қазір мұғалім мәртебесі 
жайлы көп айтылуда. Десекте, қазіргі 
жағдайымыз «Бос сөз, жоқ сөз»  дегендей 
болып тұр. Келешек ұрпаққа білімімен 
де, ісімен де үлгі бола білген, елге, жерге  
деген перзенттік парызын абыроймен адал 
атқарған Нұрбатыр Орынбаевтай азаматқа 
жоқ сылтаулар айтып, бір  мектептің не 
бір көшенің атын бермеу елдігімізге сын 
емес пе! Кешегі көзін көрген бірге қызмет 
атқарған азаматтар әлі де  аттан түсе 
қойған жоқ. Неге мұндай халықтық іске 
олар және депутаттар ат салыспайды? 
Нарынқолда бұл өңірге табаны да тимеген, 
еңбегі де сіңбеген адамдар атына берілген 
көшелерде жоқ емес. Тіршілігінде жүрегі 
елім деп соққан, елі үшін, жас ұрпақтың 
келешегі үшін аянбай тер төккен, артында 
өшпес ізі мен өнегелі ісі қалған аяулы 
азаматтың еліне сіңірген еңбегін ескере 
отырып, бүгінгі қайта түлеген Нарынқолдың 
жаңа бір көшесіне Нұрбатырдай азаматтың 
есімін неге бермеске! Оған не кедергі?..

 Нұрекеңді соңғы сапарға шығарып 
салғанда, жаназаға жиналған қарақорым 
халықтың алдында Нарынқолдан келген 
зейнеткер  дәрігер Сапар ағаның ағыл 
-тегіл жылап тұрып, «Нарынқол халқының 
екі рет шын жылағанын көзім көрді. 
Соғыстан кейінгі ауыр жылдарда, Сталин 
қайтыс болғанда және ел үшін аянбай 
еңбек еткен  Нұрбатыр қайтыс болғанда» 
деген сөзі құлағымда қалып қойыпты...

 Жазбамның соңын ақын досым 
Мұхтарханның Нұрекеңе арнаған өлеңімен 
аяқтауды жөн көрдім...

Күндер баяу өтіп жатыр жәй ғана
Ештеңе де болмағандай айнала
"Рухыңды нұрландыр" деп тәу еттім
Аспандағы жұлдызға да, Айға да!
Біз тіріміз! Ес те түгел, ақыл мол!
Сенсіз бауырым шаңын атып жатыр 

жол!
Саған иман! Бізге берсін береке.
Хош бауырым! Пейіште бол! Бақұл 

бол!

Елеусіз АХМЕТКЕРІМҰЛЫ,
ҚР Журналистер одағының мүшесі.
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Казахстанцы рассылают сообщения об отмене ЕНТ с 30 

марта. В Наццентре тестирования опровергли эту информа-

цию, но и сообщили, что желающие могут отказаться от сдачи 

единого национального тестирования, сообщает Nur.kz.

Согласно рассылке, с 30 марта в стране на 2 недели от-

менили сдачу ЕНТ. За комментарием портал Stopfake.kz обра-

тился к директору Национального центра тестирования МОН 

РК  Дидару Смагулову.

«Да, это действительно фейк. Мы лишь даем возможность 

сейчас сдающим, если они переживают из-за рисков зараже-

ния КВИ, написать заявление об отказе от ЕНТ. И мы вернем 

им деньги. Вообще, у желающих сдать тестирование есть три 

варианта: сдать либо сейчас, либо в июле-августе, или же от-

казаться и получить полный возврат денежных средств. Но от-

мены ЕНТ нет», — пояснил Смагулов.

В этом году казахстанцы сдают ЕНТ в электронном фор-

мате. Пройти тестирование с 10 марта по 10 апреля могут 

выпускники учреждений среднего образования 2021 года и 

прошлых лет, выпускники зарубежных учреждений среднего 

образования, а также те, кто не набрал пороговый балл для 

зачисления в вуз на бесплатной основе во время предыдущего 

тестирования или чьи результаты были ранее аннулированы.

Напомним, выпускные аттестационные экзамены 9 и 11 

классов в этом году отменять не будут — в прошлом году они 

были отменены из-за пандемии.
НАШ КОРР.

СЛУХИ ОБ ОТМЕНЕ ЕНТ 

ОПРОВЕРГЛИ В 

НАЦЦЕНТРЕ ТЕСТИРОВАНИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

По сообщению пресс-службы РПП, 30-летняя Айман 
Жапарова, работавшая продавщицей, благодаря проекту 
«Бастау» открыла собственный бизнес по реализации 
овощей и фруктов.

КОРРУПЦИЯ – ЭТО СОЦИАЛЬНОЕ ЗЛО

АКТУАЛЬНО

ОСОБЕННОСТИ  МЕДИАЦИИ ДЛЯ  РЕШЕНИЯ  НАИБОЛЕЕ 
АКТУАЛЬНЫХ  ПРОБЛЕМ

СУДЕБНАЯ  СИСТЕМА

С 01 января 2016 года на законодательном 
уровне путем включения в новый Гражданский 
процессуальный кодекс, действует судебная 
медиация.

Судебная медиация – примирительная 
процедура урегулирования спора (конфликта) 
между сторонами судебного процесса при со-
действии судьи, осуществляющего примири-
тельные процедуры, также судья отметила, 
что медиация – форма внесудебного разреше-
ния споров с помощью третьей нейтральной, 
беспристрастной стороны – медиатора. Во 
время процедуры медиации стороны, участву-
ющие в конфликте, самостоятельно приходят 
к взаимовыгодному решению, опираясь на 
опыт, знания и умения медиатора.  Разреше-
ние споров полностью зависит от воли самих 
спорящих. Особенностями медиации является 
то, что процедура гибкая, неофициальная и 
неформальная. В медиации не выясняется кто 
прав, а кто виновен. Основная цель медиации 
– конструктивный поиск решений возникших 
противоречий. Внедрение медиативных форм 
разрешения споров окажет позитивное воз-
действие на судебную систему.

Порядок и процедура проведения медиа-
ции, установленные статьями 179-180 ГПК 
РК, соглашение об урегулировании спора 

Наша республика присоединилась к важ-
нейшим Конвенциям и Декларациям ООН и 
других международных организаций по пра-
вам женщин, что способствовало улучшению 
ситуации в сфере реализации политических 
прав женщин, преодолению скрытой и откры-
той гендерной дискриминации. Особенно важ-
ным с точки зрения реализации политических 
прав казахстанских женщин является присое-
динение страны к Конвенциям ООН «О ликви-
дации всех форм дискриминации в отношении 
женщин», «О политических правах женщин», 
«О гражданстве замужней женщины». Также 
Казахстан подписал ряд актов Международной 
организации труда, касающихся прав женщин 
и детей.

К задачам гендерной политики в Казахста-
не относятся: достижение сбалансированного 
участия женщин и мужчин во властных струк-
турах; обеспечение равных возможностей для 
экономической независимости, развития свое-
го бизнеса и продвижения по службе; созда-
ние условий для равного осуществления прав 
и обязанностей в семье; свобода от насилия 
по признаку пола. Концептуальной базой ген-
дерной политики в Казахстане является Кон-

Как всем известно, коррупция 
– это социальное зло, которое, 
имея многовековую историю, в со-
временных условиях превращает-
ся в глобальную проблему. На се-
годняшний день наша Республика 
Казахстан, путем ужесточения мер 
борьбы с коррупционными право-
нарушениями ищет свою модель 
противостояния этому социальному 
зло. Свидетельством тому служит 

ИЗ  ПРОСТОЙ  ПРОДАВЩИЦЫ  
СТАЛА  ХОЗЯЙКОЙ  БИЗНЕСА

(конфликта) в порядке медиации может быть 
заявлено сторонами в судах первой, апелля-
ционной и кассационной инстанции. При про-
ведении судебной медиации, передача дела в 
производство другого судьи не обязательна, по 
ходатайству сторон процедуру медиации мо-
жет провести и судья, в производстве которого 
находится дело, тем самым стороны экономят 
свое время и время суда. Судья, осуществля-
ющий примирительные процедуры, при про-
ведении судебной медиации руководствуется 
нормами, установленными Законом «О медиа-
ции» и ГПК. Соглашение об урегулировании 
спора (конфликта), достигнутое сторонами 
медиации при проведении примирительных 
процедур, заключается в письменной форме и 
подписывается сторонами.  При достижении 
сторонами соглашения об урегулировании 
спора (конфликта) в порядке судебной медиа-
ции судья, в производстве которого находится 
дело, выносит определение, постановление о 
его утверждении и прекращении производства 
по делу.При этом, государственная пошлина 
оплаченная сторонами возвращается им из 
бюджета.

 
Айгерим ТЕЛЬБАЕВА, 

судья Талдыкорганского городского 
суда.

цепция государственной политики улучшения 
положения женщин. Концепция определяет 
основные принципы, приоритеты и задачи 
гендерной политики в Казахстане. Концепция 
гендерной политики в Республике Казахстан 
рассчитана на современный период, а также 
на долгосрочную перспективу (до 2030 г. ).

На сегодняшний день в Казахстане сло-
жилась целая система институциональных 
механизмов, предназначенных для защиты 
прав женщин и повышения их статуса. Специ-
альный раздел Стратегии посвящен гендер-
ному образованию и гендерному просвеще-
нию населения, в том числе государственных 
служащих, депутатов Парламента и маслиха-
тов, руководителей всех уровней, работников 
СМИ. Для расширения возможностей женщин 
по трудоустройству и обеспечению занятости 
Стратегия предусматривает широкое развитие 
государственных и частных детских дошколь-
ных учреждений.Эти механизмы постоянно 
развиваются и совершенствуются, а их дея-
тельность во всех сферах жизни становится 
все более действенной и эффективной. 

Айгуль КАСЕНОВА,                                                                                            
судья  СМУС Алматинской области.

введение пожизненного запрета на 
занятие должности в государствен-
ных органах и организациях для лиц, 
уволенных с работы за коррупцион-
ные правонарушения, что в свою 
очередь должно стать серьезным 
предостережением против корруп-
ционных действий для нечистых на 
руку государственных служащих. 

Сегодня на первый план выдви-
гается экономическое измерение 

национальной безопасности, как 
тесно связанное с наиболее остры-
ми проблемами государства. Однако 
победить такое зло, как коррупция, 
невозможно лишь усилиями госу-
дарственных и правоохранитель-
ных органов. Необходимо наладить 
взаимодействие с институтами граж-
данского общества и, безусловно, со 
средствами массовой информации. 

Как один из инструментов по 

противодействию коррупции приме-
няется совершенствование качества 
работы государственного органа, 
противодействию коррупции должно 
способствовать укрепление систе-
мы государственной службы. В этом 
направлении: "Если мы серьезно 
хотим искоренить коррупцию, то, 
по моему убеждению, руководите-
ли госорганов должны подавать в 
отставку в случае коррупционных 

преступлений своих подчиненных. 
Принять или не принять отставку – 
это прерогатива главы государства, 
но заявление об отставке – обяза-
тельная мера. Таково мое видение 
антикоррупционного курса власти на 
среднесрочный период", – подчер-
кнул Глава государства К.К.Токаев.

Борьба с коррупцией — это дли-
тельный, тяжелый и кропотливый 
процесс, в котором не должно быть 
равнодушных. Всё наше общество 
должно противостоять ей, пресекать 
на корню любые её формы.

Диляра ИЗБАИРОВА,судья  
СМЭС  Алматинской области.

Айман нравилась работать с 
людьми, помогать и приносить им 
пользу. Всегда мечтала открыть 
свое дело. Работая в отделе про-
давщицей, ей сперва пришла идея 
делать фруктовые корзины и буке-
ты.

«После замужества я перееха-
ла в город Ушарал и предложила 
мужу заняться развитием соб-

ственного дела. Он меня поддержал. 
Я загорелась идеей делать корзины и 
букеты из овощей и фруктов, а также 
планировала открыть небольшой ма-
газин. В «Атамекене» мне объяснили, 
как все это реализовать. Одним из 
мер поддержки был проект «Бастау». 
Из-за карантинных мер мы обучались 
онлайн, но для себя я узнала много 
полезного и интересного», - рассказа-

ла предпринимательница.
В октябре 2020 года Айман по 

программе «Енбек» получила грант 
на сумму 555 600 тенге. На эти сред-
ства она закупила холодильное обо-
рудование, стеллажи и полки. По-
мещение для магазина выбрали в 
одном из густонаселенных районов 
города Ушарал. 

«В наше время, открыв мага-
зин ты никого не удивишь, но для 
меня это был большой и рисковый 
шаг в жизни. У меня была надежда 
и уверенность, что все получится и 
самостоятельно сможем стать на 
ноги. Сейчас обеспечиваю работой 
двух человек. Все овощи и фрукты 
от проверенных поставщиков. Что-
бы быть в тренде мы запустили он-
лайн доставку, наладили прием за-
казаов через страницу в Instagram и 
WhatsApp», - отметила она. 

Помимо этого, Айман на заказ 
делает авторские корзины и букеты. 
Такая услуга для Ушарала новая, в 
связи с чем, наблюдается хороший 
спрос со стороны горожан. 

В этом году предприниматель-
ница планирует расширить точку 
и открыть отдельный магазин для 
реализации своих авторских буке-
тов. Также в планах организовать 
доставку свежих овощей и фруктов 
в близлежащие села Казахстан, Бес-
коль, Жанама, Енбекши, Жайпак и 
Майский. 

Ш. ХАМИТОВ.
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ТОПЖАРЃАН

ҚР ЧЕМПИОНАТЫ

№13 (1016) 02.04.2021

Жартылай финалда алматылық 
«Қайрат» пен Рудныйдың «Аят» қарсылас 
атанса, екінші жұпта «Атырау» мен 
«Ақтөбе» командалары кездеседі.

14 және 15 сәуірде «Нұр-Аман» 
спорт кешенінде командалар екі кездесу 
өткізеді. Үшінші матч та сол жерде 18-де 
өтеді. Қажет болса, серияның төртінші 
және бесінші ойындары 19 және 22 сәуірде 
өтеді. Қай команда үш рет жеңіске жетсе, 
сол ұжым финалға жолдама алады.

Балуандар бәсекесі 9 сәуір күні Алматыда 
басталады.

Токио Олимпиадасынының жолдамасы үшін 
келесі спортшылар бақ сынайтын болады: 

- Татьяна Ахметова (53 келіге дейінгі салмақ 
дәрежесі);

- Эмма Тисина (57 келіге дейінгі салмақ 
дәрежесі);

- Аяулым Қасымова (62 келіге дейінгі салмақ 
дәрежесі);

- Жамиля Бақбергенова (68 келіге дейінгі 
салмақ дәрежесі)

РАСУЛДЫЊ ЖЕЊІСІ

АҚТӨБЕДЕ ӨТКЕН ЖЕКПЕ-ЖЕКТЕН БАЛАЛАР МЕН ЖАСӨСПІРІМДЕР 
АРАСЫНДАҒЫ ҚР ЧЕМПИОНАТЫНДА ТАЛДЫҚОРҒАН ҚАЛАСЫНДАҒЫ 
№17 ОРТА МЕКТЕПТІҢ 8-СЫНЫП ОҚУШЫСЫ РАСУЛ АЙДЫНҰЛЫ 36 
КЕЛІ САЛМАҚ ДӘРЕЖЕСІНДЕ ЖЕҢІМПАЗ АТАНДЫ.

Италияның А сериясында өнер көрсететін 
«Аталанта» жазғы трансфер кезеңіндегі 
сол қапталдағы позициясын нығайтуды 
жоспарлап отыр. Клуб қызығушылық танытқан 
ойыншылар қатарында Зайнутдинов те енген.

«GGG әлі де көш басында. Егер мен «Канеломен» 
жекпе-жекке шыға алмасам, тым болмаса, мен 
Головкинмен кездесуге қол жеткізе аламын, солай ғой? 
Сіздер мені тексергенін қалайсыздар. Деревянченко 
ештеңе дәлелдей алмағаны бәріне аян. Алайда, ол 
мені «Канеломен»  кездесуге жеткізеді деген еді. Мен 

оны жеңдім. Бірақ менің қалағанымды ешкім бере алмай отыр» – дейді Чарло  Boxingscene.com 
редакциясына берген сұхбатында.

 Чарло өткен қыркүйекте Сергей Деревянченконы (13-3, 10 KO) төрешілер шешімі бойынша 
жеңіп, өз титулдарын қорғап қалған болатын. Ал украиналық өз кезегінде 2019 жылы Головкинге 
қарсы жекпе-жекте жеңіліс тапқан еді.

ФУТБОЛ

ЖЕКПЕ-ЖЕК

ИТАЛИЯЛЫЌ  КЛУБ  ЌАЗАЌСТАНДЫЌ 
ФУТБОЛШЫFА  ЌЫЗЫFЫП  ОТЫР

WBC  ЧЕМПИОНЫ  ГОЛОВКИНМЕН 
ЖЕКПЕ-ЖЕК  ¤ТКІЗУГЕ  КЕЛІСІМ  БЕРДІ

Футболдан Қазақстан құрамасы 
мен мәскеулік ЦСКА-ның жартылай 
қорғаушысы Бахтиер Зайнутдинов 
италиялық «Аталанта» сапына 
ауысуы мүмкін,– деп хабарлайды 
Sport24.

WBC нұсқасы бойынша орта салмақтағы 
әлем чемпионы америкалық Джермалл 

Чарло (31-0-0, 22 KO) IBF және IBO нұсқалары 
бойынша осы салмақ дәрежесіндегі чемпион 
қазақстандық  Генадий Головкинмен (41-1-1, 
36 KO) жекпе-жек өткізуге келісім берді,– деп 

хабарлады Vesti.kz.

ФУТЗАЛ

КҮРЕС

Футзалдан Қазақстан чемпионаты плей-офф кезеңінің 1/2 
финалына шыққан командалар анықталды.

Әйелдер күресінен Қазақстан сапынан Азия құрлықтық іріктеу 
турниріне қатысатын спортшылар тізімі белгілі болды, деп 
хабарлайды Olympic.kz.

ПЛЕЙ-ОФФ КЕЗЕҢІНДЕГІ ЖАРТЫЛАЙ 
ФИНАЛИСТЕР АНЫҚТАЛДЫ

ТӨРТ БАЛУАНЫМЫЗ ОЛИМПИАДА 
ЖОЛДАМАСЫН САРАПҚА САЛАДЫ

Чемпионатқа еліміз бойынша 500-дей 
спортшы қатысып, облысымыздан 40 шақты 
жас спортшы бақ сынаған. Солардың ішінен 
Расул топ жарып, чемпион атанып отыр.

Жас спортшының ендігі арманы – Азия, 
әлем чемпионаттарында бақ сынау.

– Жеті жасымнан жекпе-жек спортына 
қатысамын. Алғаш әкем жетелеп алып 
барды. Бастапқыда қиын болды, қазір еш 
қиындығы жоқ. Өйткені, көп еңбектеніп, 
жекпе-жектің түрлі әдіс-тәсілдерін 
меңгердім. Жаттықтырушым Нұрлан 
ағай жекпе-жектің қыр-сырын үйретті. 
Өзіме спорттың қай түрі болса да ұнайды. 
Сондықтан бұған қосымша самбо, дзюдо, 
жүзуге қатысудамын. Жекпе-жектен 
республиканың екі дүркін чемпионы болсам, 
самбо, дзюдодан облыс чемпионымын. Ал, 
жекпе-жектің бір ұнайтыны мұнда күрес, 
ұру, тебу, қылқындыру, төбелестің түрлі 
әдістері қамтылған, – деді бізге берген 
сұхбатында Расул.

 Ал Расулды кішкентай кезінен баптап 
жүрген жекпе-жек ұлттық спортынан Алматы 
облысының аға жаттықтырушы Нұрлан 
Аманқұлов әр спортшының жетістікке жетуі 
өзінің еңбектеніп, тер төгуінің арқасы деп 

біледі. Әрине, бұл тұста жаттықтырушының 
да еңбегі зор. Спорттан еш хабарсыз баланы 
баулып, баптап, рух, дем беріп, түрлі қимыл, 
әдіс-тәсілдерге үйрету оңай іс емес. Нұрлан 
бапкердің бұл реттегі еңбегі де жемісін беруде. 
2011 жылдан бері жекпе-жек ұлттық спорт 
түрін дамуына үлес қосып, түрлі додаларда 
топ жарып жүрген спортшыларды даярлап 
келеді.

 Соның бір дәлелі Расул Айдынұлы Текелі 
қаласында өткен Қазақстан Республикасының, 
Талдықорған қаласының ашық турнирінде, 
Көксу ауданының ашық біріншілігінде, Алматы 
облысының чемпионатында алтын медальдар 
иеленген.

Расул спортта ғана емес, оқуда да үлгілі 
шәкірт. Бұл орайда сынып жетекшісі Айна 
Амангелдіқызы:

– Расул  –  мектебіміздің мақтанышы. 
Спортта қаншама жетістікке жетіп жүрсе 
де, сабағын бір ақсатып көрген емес. Барлық 
пәнді тек "беске" оқитын, белсенді, озат 
оқушы, – дейді.

 Біз де өз тарапымыздан шынашақтай 
ғана намысты ұлға биік шыңдарды бағындыра 
беруін тіледік.

А. ЕСЕНБАЙ.

https://aikyn.kz/ https://prosports.kz/kz
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КЕРЕК-ДЕРЕК

 ЖАЗУ ДА БІР МАШАҚАТ. ТҮСІНГЕН ЖАНҒА ОЛ ШӨП ШАУЫП, ТАС ТАСУДАН ДА 
ҚИЫН ЖҰМЫС. ҚИЫНЫ МЕН РАХАТЫ ҚАТАР КЕЛЕТІН БҰЛ ІС ТУРАЛЫ ҮЗІК ОЙДЫ ОҚИ 
ОТЫРЫҢЫЗ, ОҚЫРМАН.

ЖАЗУ ШЕБЕРЛІГІ ТУРАЛЫ

АДАМНЫҢ  ӨМІРГЕ ДЕГЕН ҚҰШТАРЛЫҒЫН АРТТЫРУДА   КҮЛКІНІҢ АЛАР ОРНЫ ЕРЕКШЕ. 
КҮЛІМДЕУ АРҚЫЛЫ ТЕК ӨЗІҢІЗ ҒАНА ЕМЕС ӨЗГЕНІҢ ДЕ ЖАЙДАРЫ ЖҮРУІНЕ ЫҚПАЛ ЕТЕТІНІҢІЗ 
СӨЗСІЗ. ТІПТІ КҮЛКІМЕН АДАМДЫ ЕМДЕП ҚАНА ҚОЙМАЙ, ӨМІРІН ДЕ ҰЗАРТУҒА БОЛАДЫ ЕКЕН. 
ҮНЕМІ ҚУАНЫП, КҮЛІП ЖҮРЕТІНДЕРДІҢ  ӨМІРІ ҚУАНЫШҚА ТОЛЫ БОЛҒАНДЫҚТАН КҮЛКІНІҢ   
ҚАНШАЛЫҚТЫ  МАҢЫЗДЫ ЕКЕНІН АТАП ӨТКІМІЗ КЕЛЕДІ. 

ҚА
Н

АТ
ТЫ

 С
Ө

ЗД
ЕР

Қай-қай істі де сүйіспеншілікпен жасасаң, ең қиын шаруаның 
өзі шығармашылық шыңына шығарады.

Межелі нысанаң айқын болса – күш-қуат та, құрал-жабдық 
та, шабыт шақыру да түк емес.

Ең ұлы жазушы – өз қатесін түзей біледі. Өз қатесін өзі өңдей 
алған жазушы ғана алысқа шабады.

Балық судың тереңін, адам жердің жайлысын іздейді.

Тәуекелден қашсаңыз, шығармашылықтан қол үздім дей 
беріңіз.

Нендей іспен айналыссаң да, ынты-шынтыңмен беріліп істе.

Материал интернет желісінен алынды.

Күлкі –  бақыт белгісі. Әрине, екі езуіне күлкі үйіріліп тұрған жан-
мен сөйлесуге құмартып қана қоймай, тез тіл табысып кететініміз 
анық. Жайдары күлкі мансаптың өсуіне көмектеседі. Көңілді, бақытты 
адамды бастығыңыздың байқамауы мүмкін емес.Сондықтан, қоғам 
ортасында күлкінің маңызды екенін ескеру керек. Бірақ, орнымен 
күлуді де естен шығармаған абзал. 

Күлкі арқылы стресстен құтылуға болады. Көтеріңкі көңіл-күй 
стресс пен депрессияларға қарсы тұра алады. Уайымдаған кездері 
күлкілі кино көруге, не достарыңызбен жиналып, қызықты кеш-
тер ұйымдастыру керек. Қабақты түю күлуден қиынырақ. Қабақты 
түйгенде біз беттің әлдеқайда көп бұлшық еттерін іске қосамыз.  
Сол себепті, қабақты түйіп жұмыс жасаған сәтте  тез шаршай-
мыз. Әйелдер ерлерге қарағанда жиірек күлімсірейді. Сол себепті 
әйелдердің орташа есеппен өмір жастары ұзағырақ болады.

 Америкадағы Калифорния клиникаларының бірінде дәрігерлер 
науқастарға таңертең дәрілермен қоса, анекдоттары бар жаңа га-
зеттер әкеліп береді. Зерттеу нәтижесінде, науқастардың жағдайы 
анағұрлым жақсарған.  Демек, күлкі денсаулықтың жақсаруына әсер 
ете алатынын байқауға болады.  Сондықтан, үнемі жылы жымиып, 
көңілді жүруге тырысайық...

А.ӘСКЕРБЕК.

БІЛГЕНГЕ МАРЖАН

ЕВРЕЙ ХАЛЌЫНЫЊ 

МАЌАЛ-МЄТЕЛДЕРІ
Егер мәселені ақшамен шешсеңіз ол мәселе 

емес, ол шығын.

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

Қонақ пен балықтың үш күннен кейін иісі 
шыға бастайды.

 Адамның жасы келген сайын нашар көре   
бастайды, алайда кең ауқымда көреді.

Барлық адам ақшаның жоқтығына 
шағымданады, ал ақылдың аздығы туралы сөз 
қозғамайды.

Текенің алдыңғы жағынан, аттың артқы 
жағынан, ақымақтың жан-жағынан қорқу керек.

Баласы жоқ адамдар, балаларды жақсы 
тәрбиелейді.

Қорыққаннан өлгенше, күлкіден өлген 
артық.

Шашыңызға ақ түссе даналықтың емес, 
қартайғаныңыздың белгісі.

Тәжірибе деген – адам өзінің жіберген 
қателіктерін айтатын сөз.

Бауырым Төлеу 
Шакіржанұлы  Турлугулов-
ты  сағына  еске  аламын.  

ОЛ – адал жар, 
үлгілі әке, мейірімді ата, 
қайырымды іні-бауыр, дос 
еді. Тірі болғанында  сәуірдің 
екісі күні 80 жасқа толып,               
дастархан жайып бас қосар 
едік. Амал қанша, арамыз-
дан ерте кетті. Жылдан-
жылға  оның жоқтығы білінуде. Қайтейін,  тағдырға 
шара бар ма?..  Өмір бойы «аға» деген жылы  сөзі  
жүрегімнен өшпек емес.

 Асыл бауырымның жатқан жері жайлы, 
топырағы торқа, жаны жәннатта, иманы жолдас 
болсын. 

Сағынып еске алушы:  
Серік Жұматайқызы Бекметова.

«Алатау» баспа-полиграфиялық корпорациясы 
директорының орынбасары, жеке кәсіпкер, лауа-
зымды тұлға 

КЕНЕНБАЙ  Серік Суанбайұлының 
мезгілсіз  қайтыс болуына орай  отбасы мен ағайын-
туыстарына қайғырып көңіл айтамыз. 

«Офсет» баспаханасы  және 
«Алатау» редакциясы ұжымы.

 «Алатау» баспа-полиграфиялық корпорациясы 
және «Алматы - Болашақ» акционерлік қоғамының 
ұжымы ҚР Мәдениет қайраткері, Қазақстан Журна-
листер одағы және Сейдахмет Бердіқұлов атындағы 
сыйлықтарының иегері, «Қазақ спорты» газетінің бас 
редакторы

Дүрәлі  Дүйсебайдың 
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты ағайын-
туыстарының орны толмас қайғысына ортақтасып 
көңіл айтады.

К‡ЛКІ – ¤МІРДІҢ КІЛТІ

ЕСКЕ АЛУ

КӨҢІЛ АЙТУ

ПСИХОЛОГИЯ

ЖАНЫҢ ЖАЙ ТАБАТЫН ҮШ ӘРЕКЕТ
Тұлға қалыптастыру бағытындағы кеңесші, психо-

лог әрі бірнеше кітаптың авторы Марк Мэнсон «өзіңді 
жақсы сезіну»  үшін істеу керек үш әдісті ұсынды. Оған 

терапия, күнделік жүргізу және медитация кіреді.

Терапия
Біреуге ішкі жан-дүниемізді ақтарып, мәселемізді 

ашып айтқанда жеңілдеп қалатынымыз рас. Сол себепті 
терапияның берер пайдасы зор. Терапия өткендердің көбі 
уақыт өткен соң өзін жақсы сезініп, артық уайым-қайғыдан 
арылады. 

Психологияда терапияның ондаған түрі бар. Оның 
ішінде отбасы терапиясы кеңінен тараған. Дегенмен 
әр адам санасына, мінезіне және проблемасына қарай 
қай терапиядан өтетінін өзі таңдауы шарт. Ғалымдар 
терапияның бәрі де нәтиже беретінін айтады. Бірнеше 
мәрте жасалған зерттеуге сәйкес терапияның барлық түрі 
әртүрлі дәрежеде көмегін тигізеді.

Күнделік жүргізу
Терапияға ұқсас әдіс – күнделік жүргізу. Тарихта 

ғұламалар көбірек ойлау үшін күнделік жүргізген. Өткен 
ғасырдың 60-70 жылдары күнделік жүргізудің терапиялық 
көмегі бар екені анықталды. Сол жылдары психологтар 
проблемасын айтып келген адамдарға күнделік жүргізуге 
кеңес берген. Нәтижесінде бұл әдіс адамның психологиясы 
мен өзін жақсы сезінуіне едәуір әсер ететіні белгілі болған. 

Медитация
Бұл – кейінгі кезде кеңінен тарай бастаған әдіс. Қазір 

әлемнің әр жерінде түрлі іс-шарада, жиналыста, мектепте, 
тіпті, түрмеде медитацияның рөлі артып келеді. 

Медитация – рухани жаттығу. Егер спорт денеңізді 
шынықтырып, тәртіпке баулыса, медитация жаныңыздың, 
рухыңыздың, ойыңыздың тазарып, «шынығуына»  сеп бо-
лады.
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