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БАТАЛОВ КЕТТІ, 

БОЗЫМБАЕВ КЕЛДІ 

ЕРТЕ КӨКТЕМНЕН БАСТАП   ОБЛЫС ӘКІМІ 
А.БАТАЛОВ  ӘНЕ-КЕТЕДІ,  МІНЕ КЕТЕДІ ДЕГЕН ГУ-
ГУ ӘҢГІМЕ ЕЛ ІШІНДЕ ЖЕЛДЕЙ ЕСКЕН-ДІ.  ТІПТІ, 
БАТАЛОВТЫҢ ОРНЫНА,  «НҰР ОТАН» ПАРТИЯСЫН 
БАСҚАРҒАН БАУЫРЖАН БАЙБЕК КЕЛЕДІ ЕКЕН ДЕГЕН  
ЖОРАМАЛДАР ДА АЙТЫЛҒАН.  АЛАЙДА, «КЕТЕДІ-
КЕТЕДІ» ДЕГЕН ГУ-ГУ ӘҢГІМЕ,  ҚОҢЫР КҮЗДІҢ,  ЯҒНИ,  
ҚАРАША АЙЫНЫҢ ЕКІНШІ ОНКҮНДІГІНДЕ ШЫНДЫҚҚА 
АЙНАЛДЫ... 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА МЕЗГІЛ МӘСЕЛЕСІ  ІЛТИПАТ

АРАЛАС МЕКТЕП САНЫ 
ЖЫЛДАН-ЖЫЛҒА КӨБЕЮДЕ ГИППОКРАТ  АНТЫ
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ОБСУЖДАЮТ ПОВЫШЕНИЕ 
ВОЗРАСТА

Әкімдік қызметтен жыл аяқталмай жа-
тып кететінін А. Баталовтың  өзі де сезбей 
қалған сияқты. Себебі, арқа төсіндегі Ақ 
Ордада,  Нұр-Сұлтан қаласында өткен 
брифингте экс-әкім биылды қойып, ке-
лер жылғы атқарылатын жоспарлары-
мен  ақпарат құралдарын таныстырған 
болатын.  Алайда,  Амандық Баталовтың 
айтқаны болмай,  Президент  Қасым-
Жомарт Тоқаевтың айтқаны бол-
ды,  бұйрығы күшіне енді.  Ел құлағын 
шулатқан «гу-гу» әңгіме де облыс әкімі 
жылды аяқтап, халыққа есеп беріп ақпан 
айында кететін болыпты-мыс деген 
қауесет те тараған. Шерхан Мұртазаның  
стилімен айтар болсақ,  «Бір кем дүние» 
деуге болады. 

Алматы облысын 2014 жылдың та-
мыз айынан бастап,  жеті жыл  басқарған  
Амандық Ғаббасұлы жұрт есінде іскер 
әкім ретінде қалғаны ақиқат. Ол Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаев әкімдік қызметке 
тағайындарда  облыста қызылша және 
сүт өнімдерін өркендету тапсырма-
сын мүлтіксіз орындады. Облыс эко-
номикасын қарқындатты.  Құрылыс са-
ласы бойынша Нарынқол ауданынан 
бастап,  Талдықорған қаласын тотықұстай 
түрлендірді.  Мәдениет-спорт саласы да 
кенже қалмады. Спорт демекші,  Шығыс 
Қазақстан облысының әкімі Д. Ахметов 
пен волейболдан  «Алтай»  және «Жетісу»  
командасы бәсекелес болғанын интернет-
те,  ақпарат құралдарында  «А.Баталовқа 
ұзын сирақты қыздар ұнайды»  деген 
сарказм мақала да жазылды. Жалпы 
айтқанда,  халыққа жұғымды әкім болды.  
Бірақ,  ол да етпен сүйектен жаралған 
пенде, жетістігі мен кемшілігіде көзге 
бадырайып көрініп тұрды. Қызуқанды,  
тыным таппайтын әкім өзіне де, қол 
астындағы нөкерлеріне де талап қоя білді. 
Жұмыстарын ақсатқан әкімдерді  кейде 
этикадан аттап, орысшалап боқтап та 
алатын. 

Иә, А.Баталовтың тұсында,  Панфи-
лов  және  Ұйғыр аудандарында қазақ пен 
ұйғырлар арасында   бас араздықтар бо-
лып,  халық  дүрлікті.  Айғай-шуды басу 

үшін Ұйғыр ауданының «атын өзгертуге 
күш саламын, талап-тілектеріңді 
жоғарыға жеткіземін»  деп уәде берген 
әкімді  қараша айында  Елордада  өткен 

брифингте  берген уәде неге орындалма-
ды деген сауалына Амандық Ғаббасұлы 
ашуланып қалған-ды.  Жетістіктері мен 
кемшіліктерін сараптайтын болсақ,  Ал-
маты облысы экономика жағынан және 
өңірге инвестиция тартудан респу-
блика бойынша алдыңғы қатарларда 
болғаны экс-әкімнің елеулі еңбегі.  Ал, 
идеология саласына келсек,  ол ақсады.  
Білім,  денсаулық  саласындағы былық-
шылықтар, тағайындаған әкімдері, білім 
басшылары алты ай қызмет атқармай 
жатып  жемқорлықпен шатылды.  Алматы 
облысы  сыбайлас жемқорлық бойынша 
екі жыл қатарынан республика бойынша 
бас бәйгені бермеді.  Идеология саласына 
жауапты екі  бірдей орынбасары  Амандық  
Ғаббасұлының  сенім үддесінен шыға ал-
мады. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаев  Амандық  Баталовқа  Алматы 
облысының әкімі лауазымында көп жыл 
жемісті қызмет атқарғаны,  өңірді дамытуға 
және облыстың әлеуметтік-экономикалық 
әлеуетін арттыруға елеулі үлес қосқаны 
үшін алғыс білдірді.  Жетісу жұрты да 
алғыстарын интернет желісіне жазуда. Со-
нымен Баталов кетті,  Бозымбаев келді.

Қанат Бозымбаев − Алматы 
облысының түлегі.  Саясат сахнасын-
да сүрлеу жолдардан  сүрінбей өткен, 
айтулы кадрлардың бірі.  Энергетика 
министрінен бөлек  әкімдік қызметтердің 
де  Павлодар,  Жамбыл облыстарының 
тізгінін ұстаған.  Осымен үшінші облысты 
басқарып отырған Қанат Бозымбаевтың 
туған өлкесінің  экономикалық, әлеуметтік 
салаларын өркендетуге сүбелі үлес 
қосады деп  мәслихат депутаттарының 
келісімін алған,  Қазақстан Республикасы 
Президенті әкімшілігінің басшысы Ерлан 
Қошанов Президент жарлығымен Алма-
ты облысы әкімі қызметіне тағайындалған 
Қанат  Бозымбаевқа сәттілік тілеп,  атта-
нып кетті.

Айтақын МҰХАМАДИ

КҮНДІЗ-ТҮНІ БІР ТЫНБАЙ, 
ҚЫЗМЕТ ЕТКЕН ШАПҚЫЛАП
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БАСПАСӨЗ МӘСЛИХАТЫ 

¤РТ ЌАУІПСІЗДІГІН ЌАМТАМАСЫЗ 

ЕТУ – ¤ЗЕКТІ МЄСЕЛЕ 
Алматы облысының аумағында жылыту кезеңінің басынан бас-

тап облыс аумағында 124 өрт орын алып, 3 адам қаза болған. Ол 
көбіне тұрғындардың өрт қауіпсіздік ережелерін сақтамауынан ту-
ындайды. Бұл туралы «Jetisy Media» алаңында өткен баспасөз 
мәслихаты барысында белгілі болды.

 2021-2022 ж. ж. жылыту кезеңінің басы-
нан бастап өрт қауіпсіздігі ережелерін бұзу 
себебінен қатты отынмен жұмыс істейтін 
пешті пайдалану кезінде 2 өрт жағдайы 
тіркелген, бұл тұрғын үй секторындағы 
өрттердің жалпы санының 1,8 пайызын  
құрайды.

Алматы облысының аумағында 

халықтың әлеуметтік осал топтарының 13 
953 отбасы бар, оның ішінде атаулы көмекке 
мұқтаж 6199 көп балалы отбасы, 4683 
аз қамтылған отбасы, 1748 жалғызілікті 
мүгедек және 1323 жалғызілікті зейнеткерлік 
жастағы адамдар.

 Халықтың әлеуметтік осал топтарының 
отбасыларын қолдау мақсатында облыс 

әкімдігі 2019-2020 жылдары 24 мың 524 улы 
газды анықтау датчиктерін сатып алып, ор-
натты.

Алматы облысы Төтенше жағдайлар 
департаменті Мемлекеттік өрт бақылау 
басқармасы бастығының орынбасары Ма-
нат Бексұлтанұлының сөзінше, бүгінгі күнде 
халықтың әлеуметтік осал топтарының 13 
953 үйі қамтылып,  23 903 азаматқа нұсқау 
берілген. Үйлерді аралау барысында 1576 
бұзушылық анықталған 

Мамандардың айтуынша, жалғыз ба-
сты қарт зейнеткерлер мен мүмкіндігі 
шектеулі адамдардың үйлерінде пештердің 
әлсіздігіне байланысты оларды пайдала-
ну және жабдықтау кезінде өрт қауіпсіздігі 

ережелерін бұзушылықтар бар екені 
анықталған. Мұның себебі  түтіндіктер 
күйеден уақтылы тазартылмайды, пеш-
терге жөндеу жүргізілмейді, жарықтар 
сыланбайтындығынан  болып отыр.  

Бүгінгі күні аудандар мен қалалардың 
әкімдіктерімен бірлесіп қажеттілік норма-
лары  анықталса, халықтың әлеуметтік 
осал топтарының үйлерінде табиғи газдың 
шығуын анықтайтын қосымша 1464 бірлік 
өрт автономды хабарлағыштарын және 
831 бірлік датчиктерді орнату бойынша 
облыстық бюджеттен 5 млн.298 мың теңге 
бөлінген.

«АЛАТАУ-АҚПАРАТ»

  Қазақстан мемлекетін құру, қазақстандық болу – 
бізге тағдыр сыйлаған ұлы бақыт. Ата-бабаларымыз 
сан ғасыр  аңсап  келген және бізге  жарқын болашақ 
сыйлап кеткен тәуелсіздің ақ таңының  абыройына  
дақ түсірмей сақтай отырып, ұрпақтан-ұрпаққа та-
быстау,  баршамыздың Отан алдындағы борышы-
мыз. 

Еліміз Тәуелсіздік жылнамасының төртінші 
онжылдығына қадам басқалы тұрған шағында өз 

Мукагали Макатаев посвятил половину своей жизни 
любимому делу. Работал секретарем аулсовета, заве-
дующим отделом газет «Социалистік Қазақстан», «Қазақ 
әдебиеті» и журналов «Жұлдыз», «Мәдениет және 
тұрмыс». Первая книга писателя вышла когда ему было 
тридцать три.  Из за болезни Макатаев не смог посвя-
тить всю жизнь на любимое дело.  Всего двенадцать лет 
он смог порадовать читателей своими произведениями. 
Любители поэта до сих пор читают и учат стихи и делят-
ся своими знаниями передовая поколения в поколений. 
Хоть сейчас на пороге XXI век, молодежи знают наизусть 
всю творческую работу поэта. Каждый год школы, уни-
верситеты и литературные заведение устраивают худо-
жественные мероприятие. 

В этом году М. Макатаеву исполнилось 90 лет. В 
честь юбилея писателя в городе Талдыкорган студен-
ты и учителя университета имени Илияса Жансугурова 
устроили литературный концерт. В мероприятие пришли 
композиторы, журналисты и поэты. В концерте студенты 
Жетысуского университета показали на сколько любят 
творчество Макатаева наизусть читая стихи и поэзий. 
Театр университета «Жас түлек» порадовали зрителей 
превосходным выступлением и незабываемым атмос-
ферой. 

Мукагали Макатаев писатель и поэт остающийся в 
памяти на всегда. Его творчество стало примером моло-
дежи и молодых поэтов. 

Аяужан АХМЕТЖАН

Мукагали  МАКАТЕВ – 90

СТУДЕНТЫ И УЧИТЕЛЯ 

УНИВЕРСИТЕТА   

  1931 ГОДУ РОДИЛСЯ КАЗАХСКИЙ ВСЕМУ 
ИЗВЕСТНЫЙ ПОЭТ МУКАГАЛИ МАКАТАЕВ. 

ПИСАТЕЛЬ, ПОЭТ И ПЕРЕВОДЧИК М. МАКАТАЕВ 
ОСТАВИЛ ПОСЛЕ СЕБЯ НАСЛЕДСТВО ПРЕ-

КРАСНЫХ СТИХОВ И ПОЭМ. 

МӘҢГІЛІК ЕЛ

ТӘУЕЛСІЗДІК  ТҰМАРЫМ
«Биыл егемен ел болғанымызға 30 жыл толып отыр. Тәуелсіздік  – біздің ең қастерлі 

құндылығымыз. Біз үшін ең маңыздысы – әр азаматтың Тәуелсіздік игілігін сезіне алуы. Оның басты 
көрінісі – елдегі бейбіт өмір, қоғамдағы тұрақтылық пен тыныштық. Сондай-ақ, халықтың тұрмыс 
сапасының жақсаруы және жастардың болашаққа нық сеніммен қарауы», − деп Президентіміз 
Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев халыққа жолдауында сөзін тұғыры биік тәуелсіздігіміздің 30 
жыл толуымен байланыстырған еді.

устроили литературный концерт

МАМАНДЫҒЫ  МАҚТАНЫШЫ

ПСИХОЛОГ БОЛУ – ҮЛКЕН ЖАУАПКЕРШІЛІК
  Қазіргі заманда 
адамның тұтыну 

құралдарының да-
муы артқанымен, 
адам бойындағы 

асыл қасиеттердің 
құндылығы азайып 
келеді. Күн ұзағына 

пенделік қым-қуат 
тірлікпен арпалысқан 

адам бір сәт жабырқау 
тартқан жанына рухани 
қуат іздейді. Сол сәтте 

оның жағдайын түсініп, 
көмек қолын созатын 
адам  психолог қана.

Бүгінгі баланы еш нәрсемен қызықтыра 
алмайсың. Техника әлдилеген сәбилер, 
қазіргі балалар  шынайы ойындарға  
құмар емес.  Компьютер мен ұялы теле-
фон балаларымыздың 4-5 жастан бас-
тап сенімді серігіне айналды. Тоқтаусыз 
тіршілікпен арпалысып жүрген ата-ананың 
оның тәрбиесіне уақыты да, мұршасы да 
келе бермесі анық. Ал психолог маман 
бұл тұрғыда жас өскіннің жетіліп өсуіне зор 
көмегін  тигізеді. 

Жалпы, психолог мамандығы өзінің 
өміршеңдігін жоймақ емес. Бұл кәсіп адамзат 
баласы тіршілік етіп тұрған уақытта қай кез-
де де құндылығын жоғалтпайды.  Әрине, за-
ман ағымына қарай адамның психологияға, 
психологтарға деген көзқарасы  өзгермес 
үшін  осы мамандықты ұстанушылар оның 

М
ЕК

ТЕ
Б

ІҢ
ДЕ

 Н
Е 

Ж
А

Ң
А

ЛЫ
Қ?

 Ақсу ауданына қарасты 
Ащыбұлақ  ауылындағы  
М.Мәметова атындағы орта 
мектепте  «Бала құқығы – адам 
құқығы» атты құқықтық білім 
берудің  онкүндігі өтті.

Ќ¦ЌЫЌТЫЌ БІЛІМ БЕРУ ОНКYНДІГІ

Мектепішілік  ұйымдастырылған 
онкүндіктің  алғашқы күні    мате-
матика пәнінің мұғалімі  Айнаш  
Болат «Қазақстан Республикасын-
дағы балалардың  құқығы» атты 
тақырыпта шағын  баяндамасын 
оқыды. Ал, көркем еңбек пәнінің  
мұғалімдері А.  Чалимбаев  мен  
Д. Жанұзақов «Менің бақытты ба-
лалық шағым»  тақырыбында сурет 
көрмесін ұйымдастырды. 

Осы күндер аясында   
кітапханашы  Б. Сәлімжанова  мек-
теп кітапханасында  құқықтық 
бұрышын  ұйымдастырды. 

Сонымен қатар 1-2 сынып 
жетекшілері  Р. Бидалиева мен Г. 
Жиентаева     «Бала құқығын қорғау» 
атты  тақырыпта   ашық   сабақ,  3-4 
сынып жетекшілері Ж. Тоқаева мен  

білімімді болашақ ұрпаққа сапалы білім беру үрдісіне 
арнап, келешек жастарымыз саналы түрде елін, 
жерін сүйген патриот етіп тәрбиелеу үшін азда бол-
са өз үлесімді қосудамын.  Еліміздің еңсесі әрқашан 
биіктен көрініп, абыройы асқақтай бергей.

Назым БАЙШАҒАРОВА, 
  «№4 балалабақшасы» МКҚК тәрбиешісі.

    ТЕКЕЛІ  ҚАЛАСЫ

беделін түсірмей, керісінше асқақтата 
білу қажет. Негізгі кез келген жұмыстың 
нәтижелі болуы, ол біздің жұмысқа деген 
қатынасымызға байланысты деп ойлай-
мын. 

Сөзімді қорытындылай келе, ма-
мандықтың  жаманы жоқ, бірақ мұның кез 
келгеніне икемділік қажет, ол үлкен өнерді, 
зор шеберлікті қажет ететін еңбек. Кімде -кім 
өзінің мамандығын сүйіп, жүрек қалауымен 
қызмет етсе, өз басына да, қоғамға да үлкен 
пайда келтірмек.  

Индира НУРЖАНОВА,
  К.Қазыбаев атындағы 

орта мектептің педагог-психологы.
САРҚАН АУДАНЫ

А. Бегімжановалардың ұйымдастыруымен 
«Сен өз құқығыңды білесің бе?» атты 
тақырыпта дөңгелек үстел  өткізді. 

Бопсалауға қарсы күресті болдыр-
мау  мақсатында 5-11 сыныптар арасын-
да мектеп психологы И. Қасенова мен 
директодың тәрбие ісі  жөніндегі орынба-
сары А. Алсаев жасырын сауалнамалар 
ұйымдастырды.   

 Ұстаздар  арасында спорттық 
ойындарды  насихаттауда  дене 
шынықтыру пәнінің  мұғалімдері  
«Спорт денсаулық кепілі» атты 

спорттық жарыс өткізді.  Онкүндік ая-
сында  қазақ тілі пәнінің  мұғалімі Л. 
Медеуқұлова «Зорлық зомбылықсыз 
балалық шақ» тақырыбында 7-10 сы-

нып арасында шығарма 
сайысын  ұйымдастырса,  5 
сынып жетекшісі С. Кутано-
ва «Бала құқығы  –  адам 
құқығы» тақырыбында ашық 
тәрбие сағатын өткізді. Ал, 
мектеп психологы  И. Қасенова  
«Тәртіптің тамаша мектебі –  
отбасы» тақырыбында 9 сы-
нып оқушыларымен тренинг 
ұйымдастырды. 

Спорттық ойындарды  на-
сихаттау мақсатында  дене 
шынықтыру пәні мұғалімдері  
5-11 сынып  арасында «Біз 
салауатты өмірді қалаймыз» 
атты спорттық жарыс  
ұйымдастырды.   

Осы күндерде  аудандық 
ПБ инспекторымен   он-
лайн режиміндегі  кездесу де 
өткізілді. 

Маржан ҚҰРМАНҒАЛИЕВА, 
тарих пәнінің мұғалімі. 

АҚСУ АУДАНЫ 
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ВЗАИМНО ПРИЗНАЛИ ПАСПОРТА ВАКЦИНАЦИИ

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

КОЛЛЕГИЯ МИД

ASTANA CLUB 2021

ЕЛБАСЫ  ПРЕДЛОЖИЛ

Давно назрела необходимость выработки реально работаю-
щего механизма ядерного нераспространения, сказал на заседа-
нии Astana Club 2021 Первый Президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев, передает корреспондент Zakon.kz

 провести в Нур-Султане форум по
ядерному нераспространению и разоружению

ВСТРЕЧА  МИНИСТРОВ                

КАК ПЕРЕДАЕТ SPUTNIK, ПРЕЗИДЕНТ КАЗАХСТАНА КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ ВЫСКАЗАЛСЯ О СО-
ТРУДНИЧЕСТВЕ СТРАНЫ С ВЕДУЩИМИ МИРОВЫМИ ДЕРЖАВАМИ.

ОБСУЖДАЮТ ПОВЫШЕНИЕ ВОЗРАСТА

КАЗАХСТАН НЕ ПОЗВОЛИТ
втянуть себя в международные споры

«Мировое сообщество должно 
объединиться перед лицом ядер-
ной угрозы. Уже давно назрела не-
обходимость выработки реально 
работающего механизма ядерного 
нераспространения. Особая от-
ветственность здесь лежит на 
странах ядерной пятерки», — ска-
зал Назарбаев.

Он напомнил, что несколько 
лет назад, а именно на конферен-
ции «Азия-Европа», уже предлагал 
разработать пошаговый план всеобъемлющего сокращения стратегических 
наступательных вооружений с участием всех ядерных государств, который 
мог бы быть принят под эгидой ООН.

По его словам, план должен включать жесткие санкции против приобре-
тения и распространения оружия массового уничтожения.

«В этом контексте особое значение приобретает деятельность Гло-
бального Альянса лидеров за ядерную безопасность и мир, свободный от 
ядерного оружия, который поддержан 70 известными мировыми полити-
ками. Думаю, что Альянс может стать центральной площадкой и движу-
щей силой для обсуждения и составления предложенного мною плана. В 
этой связи предлагаю провести в столице Казахстана Глобальный форум 
по ядерному нераспространению и разоружению. При президентстве г-на 
Обамы каждый год мы встречались по этой тематике и обсуждали эти во-
просы. Сейчас такой площадки нет. Я предлагаю возобновить», — заявил 
Елбасы.

Первый Президент Казахстана сказал, что еще во время заключения со-
глашения в рамках ООН о нераспространении не было учтено санкций за на-
рушение этих договоренностей. В результате этот изъян дал повод Пакистану 
и Индии объявить себя ядерными государствами.

«Я рассказывал о нашем опыте отказа от ядерного оружия, четверто-
го арсенала в мире и самого крупного ядерно-испытательного полигона, 
который в течение 49 лет в Казахстане взорвал около 600 ядерных за-
рядов над землей и под землей. Несмотря на давление при существующем 
еще Советском Союзе, мне удалось подписать один из первых указов по 
закрытию ядерного полигона. Конечно, обладать ядерно-ракетным арсе-
налом, а это было 1100 межконтинентальных ракет, на каждом стояло по 
10 боеголовок, нацеленных на определенные цели, объявить себя ядерной 
державой и этим манипулировать. Даже предлагали оставить и спраши-
вали, сколько денег нужно, чтобы это держать, чтобы одно из исламских 
государств могло быть обладателем такого оружия. Много было таких 
вещей. Я считаю, мы сделали верное решение», — объяснил Елбасы.

Это решение, по его словам, вызвало уважение мирового сообщества и 
позволило привлечь 400 млрд американских долларов прямых инвестиций.

А для небольшой страны это были огромные инвестиции. Мы подняли 
экономику Казахстана на лидирующее место в постсоветском пространстве. 
Мирное использование атома никто не запрещает. Поэтому в Казахстане 
мы создали банк ядерного топлива. Сейчас конфронтация экономическо-
политическая идет между Россией, США, Китаем и ЕС. Я приглашал в Казах-
стан всем сесть и поговорить о последствиях для всего земного шара, потому 
что постоянно находиться на грани ядерной катастрофы — это опасно. Поэ-
тому я надеюсь на разум политиков, на понимание того, что никто в этой гонке 
не выиграет. Я прошу поддержать наш альянс, обсудить, что делать, чтобы 
отойти от этого. Давайте вместе работать, — заключил Нурсултан Назарбаев.

Принял участие в расширенном за-
седании коллегии МИД Казахстана, где 
обратил внимание участников на ряд 
вопросов. Один из них — равноправ-
ное и взаимовыгодное сотрудничество 
с ведущими мировыми державами и 
влиятельными государствами региона.

«Перед лицом нарастающей гео-
политической конфронтации Казахстан 
никому себя не противопоставляет и не 
позволит втянуть себя в международ-
ные споры. Мы ясно определили свой 
путь: мы осуществляем взвешенную и 
сбалансированную внешнюю политику, 
основанную на прагматизме», — ска-
зал президент.

При этом Казахстан остается при-
верженным соблюдению взятых на 
себя двусторонних и многосторонних 
обязательств.

«При возникновении спорных во-
просов мы стремимся к поиску раз-
умных решений на основе полного 

целостность»,-отметил глава государ-
ства.

Президент  также рассказал, поче-
му Казахстан должен смело заявлять о 
своем особом региональном статусе в 
Центральной Азии.

«Это очень важная задача. Счи-
таю, что мы должны смело заявлять 
о своем особом региональном ста-
тусе, поскольку имеем для этого все 
основания: наша экономика намного 
сильнее других экономик Центральной 
Азии, срединное геостратегическое 
положение на перекрестке ключевых 

транспортных артерий в Евразии, 
осуществление широкомасштабных и 
глубинных экономических и демокра-
тических преобразований», — сказал 
Токаев. 

Среди других оснований президент 
перечислил наличие интеллектуально-
го и человеческого потенциала, а так-
же высокий авторитет Казахстана на 
международной арене.

«Эти факторы наделяют нас осо-
бой ответственностью за судьбу Цен-
тральной Азии. Наша страна играет 
важную роль в решении насущных 

проблем региона», — добавил глава 
государства.

Он выразил убежденность, что 
скорейшее завершение переговорных 
процессов в рамках «водной дипло-
матии» отвечает общим интересам 
Казахстана, государств Центральной 
Азии,  а также России и Китая.

«Справедливое и рациональное 
использование трансграничных во-
дных ресурсов станет надежным за-
логом обеспечения региональной 
продовольственной безопасности», — 
заключил Токаев.

учета наших национальных интересов. 
Мы никогда не допустим каких-либо со-
глашений, которые нанесли бы ущерб 
таким священным для нас ценностям, 
как независимость, суверенитет, не-
рушимость границ и территориальная 

 Социально-экономические процессы, происходящие в обще-
стве обусловливают растущую общественную потребность 
в высококвалифицированной юридической помощи гражданам и 
юридическим лицам. У многих граждан и хозяйствующих субъ-
ектов зачастую возникают проблемы юридического характера. 
Защита прав и интересов граждан, в первую очередь, напрямую 
связаны с обеспечением доказательств. В этой связи особая 
роль отводится судебной экспертизе, которая является наи-
более квалифицированной формой использования специальных 
знаний. 

ОБЩЕСТВО

О ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УСЛУГ

В целях оказания содействия 
в получении сведений, необходи-
мых для осуществления защиты 
законных интересов юридических и 
физических лиц по их письменным 
обращениям в территориальных 

подразделениях РГКП «ЦСЭ МЮ РК» 
проводятся специализированные ис-
следования с использованием научных 
средств и методов. Порядок и условия 
оказания  специализированных услуг в 
территориальных подразделениях ре-

гламентирует «Положение о порядке 
оказания платных услуг РГКП «ЦСЭ 
МЮ Р К», утвержденное приказом Цен-
тра судебных экспертиз №168 от 25 
июля 2019 года, которое разработано 
в соответствии с Законами РК «О госу-
дарственном имуществе», «О судебно-
экспертной деятельности» и Уставом 
РГКП «ЦСЭ МЮ РК». Предоставле-
ние платных услуг осуществляется 
на договорной основе в соответствии 
с законодательством РК по ценам, 
утвержденным МЮ РК. Для получения 
услуг в области судебной экспертизы 
юридические и физические лица об-
ращаются в территориальные подраз-
деления Центра судебных экспертиз с 
письменным заявлением о проведении 

необходимых исследований, пред-
ставляют объекты и иные материалы, 
необходимые для проведения эксперт-
ных исследований и дачи заключения, 
знакомятся с порядком предоставле-
ния, стоимостью, условиями получения 
и оплаты этих услуг, с последующим 
и обязательным заключением догово-
ра.  В договоре определяется наиме-
нование и объем оказываемых услуг, 
условия и сроки их получения, поря-
док расчетов, права, обязанности и 
ответственность сторон, а также стои-
мость платных услуг в соответствии с 
Прейскурантом цен на платные услуги. 
Оплата за предоставленные специали-
зированные услуги производится в 
форме 100% предварительной оплаты 

безналичным расчетом. 
Таким образом, существует воз-

можность получения доказатель-
ственной информации путем уста-
новления фактических данных на 
основе специальных научных знаний 
при возникновении имущественных 
и наследственных споров, оценки 
стоимости имущества при его разде-
ле, определении стоимости товаров и 
услуг, стоимости восстановительного 
ремонта автотранспортного средства 
после ДТП и т.д. 

Г. САБИТОВА,
главный эксперт 

Института судебных экспертиз
по Алматинской области.

В Казахстане обсуждают 
вопрос повышения возраста 
молодежи до 35 лет. Об этом 
сообщили в Министерстве 
информации и обществен-
ного развития, передает 
Tengrinews.kz.

В ведомстве сообщили, что 21 
мая 2021 года вопрос повышения 
предельного возраста молодежи 
Казахстана до 35 лет поднимался в 
ходе заседания Совета по молодеж-
ной политике при Президенте Казах-
стана.

«Членами рабочих групп cовета 
был подробно рассмотрен и изучен 
этот вопрос, и с предоставлением ар-
гументированного заключения было 
поддержано предложение повысить 
предельный возраст молодежи Ка-
захстана до 35 лет», — рассказали в 
пресс-службе ведомства.

Также в министерстве сообщили, 
что международный опыт на эту тему 
изучал научно-исследовательский 
центр «Молодежь». По данным цен-
тра, по классификации ВОЗ и ООН в 
качестве верхнего предела молодо-
сти установлен возраст 44 года.

В ряде европейских стран (Гре-
ция, Италия, Португалия, Кипр, Ру-
мыния), а также стран Юго-Восточной 
Азии (Сингапур, Вьетнам) молодежь 
— это лица в возрасте от 15 до 35 лет.

Кроме того, НАО «Казахстан-

ский институт общественного развития 
“Рухани жаңғыру” с 21 сентября по 1 
октября 2021 года проводил социоло-
гическое исследование на тему “Повы-
шение возраста молодежи до 35 лет”.

«По результатам социологического 
исследования 66,9 процента респон-
дентов согласны с тем, что в совре-
менных условиях молодежью могут 
считаться только граждане младше 29 
лет. Вместе с тем на вопрос “Если бы 
появилась возможность на законода-
тельном уровне повысить возраст мо-
лодежи до 35 лет, как бы вы к этому от-
неслись?” положительно ответили 61,8 
процента опрошенных. Таким образом, 
большинство респондентов поддер-
живают идею о повышении возраста 
молодежи до 35 лет», — подчеркнули 
в ведомстве.

По данным МИОР, каждый пятый 
казахстанец считает, что это укрепит 

чувство уверенности в 
завтрашнем дне и опти-
мизм, повысит социаль-
ную активность молоде-
жи. Практически ¼ часть 
опрошенных казахстан-
цев предполагает, что 
повышение возраста мо-
лодежи приведет к увели-
чению возраста создания 
семьи, рождения детей.

В ведомстве напом-
нили, что в Казахстане 
некоторые государствен-
ные меры поддержки уже 
предусматривают уча-

стие лиц до 35 лет. На данный мо-
мент в Казахстане молодежью счита-
ются лица от 14 до 29 лет.

Ранее Президент Касым-Жомарт 
Токаев поручил разработать единую 
шкалу для определения возрастных 
рамок молодежи.

«Актуальным является вопрос 
разработки единой шкалы, опреде-
ляющей возрастные рамки моло-
дежи. Во многих странах верхняя 
возрастная планка молодежи повы-
шается до 35 лет. Это происходит 
из-за увеличения среднего возраста 
вступления в брак и количества вре-
мени, которое люди тратят на обу-
чение и повышение квалификации. 
Наша страна не исключение», - ска-
зал Глава государства на заседании 
Национального совета общественно-
го доверия.

Казахстан и Армения объявили 
о взаимном признании паспортов 
вакцинации от COVID-19. Об этом 
сообщил министр здравоохранения 
Алексей Цой на своей странице в 
Facebook, передает Tengrinews.kz.

«Провели встречу с армянской 
коллегой Анаит Аванесян, мини-
стром здравоохранения Армении, в 
Ереване. В ходе встречи обозначены 
приоритеты двустороннего сотруд-
ничества и объявлено о взаимном 
признании паспортов вакцинации», 
— написал Алексей Цой.

Министр подчеркнул, что Армения 
стала 20-й страной, паспорт вакцинации 
которой признан в Казахстане. Алек-
сей Цой также опубликовал фрагмент 
из постановления главного санврача, 
в котором указывается полный список 
государств, чьи паспорта вакцинации 

признаны действительными в Казахстане.
«Признать действительными на тер-

ритории Казахстана паспорта/сертифи-
каты/справки вакцинации против КВИ 
граждан, выданные в следующих стра-
нах: Аргентинская Республика, Венгрия, 
Грузия, Исламская Республика Иран, Иор-

дания, Кыргызская Республика, 
Республика Мальдивы, Монголия, 
Республика Армения, Республика 
Беларусь, Республика Молдова, 
Республика Перу, Республика Сан-
Марино, Сербия, Республика Ту-
нис, Республика Индия, Республи-
ка Филиппины, Таиланд, Турецкая 
Республика, Эстонская Республи-
ка», — говорится в сообщении.

Ранее официальный предста-
витель МИД России Мария Заха-
рова заявила, что Россия поддер-
живает казахстанскую инициативу 

о взаимном признании сертификатов 
вакцинации. В этом направлении, по ее 
словам, «ведется активная работа». В 
середине октября Президент Казахста-
на Касым-Жомарт Токаев призвал глав 
государств СНГ скорее взаимно при-
знать паспорта вакцинации.
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К¤КЕЙКЕСТІ

«Елімізде күндізгі жалпы білім беретін мектептердің 
саны – 6973. Оқушылардың саны – 3 млн 250 мың. Оның 
ішінде қазақ тілінде оқытатын 3726 мектеп, орыс тілінде 
оқытатын 1181 мектеп, аралас тілде оқытатын 2043 
мектеп бар. Басқа тілде оқытатын 23 мектеп бар: оның 
ішінде, 12 мектеп өзбек тілінде, 11 мектеп ұйғыр тілінде. 
Яғни, аралас тілді мектептер жалпы мектеп санының 30%-
ға жуығын құрап отыр. Бұл әлемде ешбір елде кездеспейтін, 
тек қана Қазақстанда бар жағдай. Бұл үрдіс одан ары да 
жалғаса беретін болса, одан кейін қазақ тілінің тағдыры, ел 
тағдыры қалай болатынын ешкім болжап айта алмайды»,  
– деді Сенат депутаты Динар Нүкетаева. –Еліміздегі аралас 
тілді мектептердің соңғы 5 жылдағы жағдайына қарасақ, 
2016 жылы – 2045 мектеп, 2017 жылы – 2037 мектеп, 2018 
жылы – 2046 мектеп, 2019 жылы – 2054 мектеп болған. Ал, 
2020 жылы аралас тілді 2043 мектеп жұмыс істеп, онда 
1 393 727 оқушы білім алып жатыр. Демек, 2016 жылмен 
салыстырғанда осындай мектептерде оқитындардың 
өсу тенденциясы жыл сайын үдей түсіп, олардың саны 
196 715 оқушыға дейін артқан, – деп нақтылады сенатор. 
Қазақстанда аралас тілді мектептерде білім алатын 
оқушылар саны соңғы 5 жылда айтарлықтай өскен.       
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ТМД  мемлекеттері тәуелсіздік алғандарына 
отыз жыл болса да, әлі күнге дейін Ресейдің 
ықпалынан шыға алмай отыр. Еуразиялық 
Экономикалық Одақ құрып,  құрсауында ұстаған 
Мәскеудің ниеті, көксеген саясаты, сүт бетіне 
қалқып шыққан қаймақтай қалың-ақ. Алыс-
берістен гөрі кешегі кеңестік дәуірді қайта 
қалыпқа келтіруді өктемдіктерінен аңғаруға 
болады. 

АРАЛАС МЕКТЕП САНЫ 

ЖЫЛДАН-ЖЫЛFА К¤БЕЮДЕ

МЕЗГІЛ МӘСЕЛЕСІ 

Жириновский лепірсе, Ресей 
президенті В.Путин де Қазақстан 
Тәуелсіздік алғанда «Россия 
жер сыйлады» деген сыңаржақ 
пікірін ешкімде ұмыта қойған 
жоқ. Қазақстанның Солтүстік 
облыстарына күні бүгінге дейін 
көздерін алартып отырған Ресей 
думасындағы біраз депутаттар екі 
мемлекет арасында заңды тұғырда 
белгіленіп, бекітілген шекараны 
да мойындағылары жоқ. Бұл 
бөлек әңгіме және тек Қазақстанға 
ғана тиесілі саясат та емес. Түйе 
табанды  өздерін аю санайтын 
Ресей, ТМД мемлекеттерінде әлі 
де үстемдігін жүргізіп тұрғанын 
бір ғана экономикадан емес, білім 
жүйесінен де аңғаруға болады. 
Оны төмендегі кестеге қарап,  
сарқұлақтардың үстемдігін көріп 
түңілесің. Мәселен, Азербайжанда 
бірде-бір орыс мектебі жоқ болса, 
Түркіменстанда бір ғана мектеп 
бар екен. Жоғарыдағы кесте 
Анар Фазылжан парақшасынан 
алынды.

Осы кестедегі Абхазия мен 
Оңтүстік Осетияны қоспағанда, 
өзге 14 мемлекеттің ішінде 
орыс мектептерінің сан жағынан 
басымдығы Қазақстанға тиесілі. 
Оны кестеден айқын көруге 
болады. Осы мәліметтерге 
орай біз Алматы облысының 

Алақаптай өкпелері ісініп,  
көсемси сөйлеп көбіктей 
көпіргенде, айналасындағы 
мемлекеттерге айдаһардай 
ысқырып, айбарын көрсетіп, 
«Қажет болса, басып жанши 
саламыз, Қазақта ешқашанда 
мемлекет болмаған, олар 
көшіп-қонып жүргендер» − деп 

қазақ, орыс мектептері барын 
айтты.  Жатқада, жақынғада 
құшағын айқара ашқан қазақтың 
Тәуелсіздік алғалы 30 жылдың 
ішінде  мемлекеттік тілін төрге 
оздыра алмай отырғанының басты 
себебін осы ақкөңілшектігінен 
көруге болады. Көршінің көңіліне 
қараймыз деп, ана тілімізді 
ақсатып, биік мінберлерден 
ресми тілде жорғалап, іс-
құжаттарын ресми тілде 
толтырып, білім ошақтарында    
аралас  мектептердің санын 
арттырып, таза орыс тілінде 
білім алуларына мүмкіндік беріп 
отырған Қазақстанға алғыс 
айтудың орнына көршілеріміз, 
«орыстарға қысым көрсетіп 
отыр», − деп ертоқымдарын 
бауырына алып тулап жатады. 
Бір жылдары Дариға Назарбаева 
ханым да мектептерде «қытай 
тілін оқытайық», −  деп бастама 
көтерген-ді.  Құдай сақтап, ел 
наразы болып, бұл жоба іске 
аспай қалды.  

Мәселен, Жапонияда 12 
жасқа дейін тек төрт пән оқиды 
екен.  Әлемге әйгілі ғалым 1999 
жылы Ұлыбританияның «Кемб-
ридж» университетінің жанындағы 
Халықаралық географиялық 
орталықтың шешімімен  «Ғасыр 
адамы» атағын алған, тұңғыш 

қазақ физика-математика ғылым-
дарының докторы Темірғали 
Көкетайдың «Егемен Қазақстанға» 
берген сұхбатында былай дейді:  
«Қазіргі білім саласындағы 
реформаларға көңілім толмайды. 
Тәуелсіздік алғалы бері Білім 
және Ғылым Министрі  14-15 рет 
ауысты. Жалпы адам баласына 
әке-шешесінен кейінгі қымбат 
адам ол − мұғалім.  Дүниедегі 
ең қымбат капитал ол − жас 
адам. Оны тәрбиелеуге кеткен 
ақша есесімен қайтады. Білімі, 
ғылымы,  рухы төмен ел ешқа-
шан өркендемейді. Сондықтан 
ұстаздардың беделін ең жоғары 
сатыға көтеріп,  жалақыларын 
жарты миллионға дейін жеткізу 
керек. Екінші маңызды мәселе, 
тәрбиеге аса зор көңіл бөлінуі 
тиіс. Мен Жапонияда бес рет 
болдым.  Олардың   балалары он 
екі жасқа дейін төрт-ақ пән оқиды.  
Ол пәндер мыналар: жапон тілі, 
тарихы, мәдениеті және салт-
дәстүрі. Өз ата-анасын,  елін,  
халқын, Отанын жан-тәнімен 
сүйген,  құрметтеген, ол үшін 
жанпида ететін адам ғана бүкіл 
адамзатты биік деңгейге көтере 
алады.  Намысты оятудың ең 

маңызды шарасы мектептегі 
тәрбие жұмысын жандандыру. 
Еліміздегі жоғары оқу орында-
рының барлығы университет 
мәртебесіне ие. Бұрын екеу-ақ 
еді. Университет дегенде оның 
бәрі аты айтып тұрғандай  
«әмбебап» деген мамандығы 

бар кешенді оқу орны болуы 
керек. Біздегі  педагогикалық, 
политехникалық институттар 
бір-екі жаңа мамандық ашты да, 
бәрі универистет болып  шыға 
келді», − деген орынды сынын  
айтады. Бұл министр Асхат 
Аймағамбетовтің  білім жүйесін 
әлі күнге дейін бір ізге түсіре 
алмай,  жоғары оқу орындары-
ның кейбірін жауып, кейбірін 
лицензиясынан айырып, тіпті 
оқу орындарының ректорлары-
мен соттасып жатқанынан да 
халық хабардар. Құптарлық 
жағдай. Мұғалімдер мәртебесін 
арттыруда жас министр біршама 
жұмыстардың басын қайырды.  
Білім және ғылым министрі 
болған Сағадиевтің кезіндегі 
құрбандыққа шалынған әліппені 
тірілтіп, кері қайтарған Асхат 
Аймағамбетов,  ғалым Темірғали 
Көкетай айтқандай, мұғалімдер 
жалақысын жарты миллионға 
жеткізуге дейін жанталасып 
жатқанын атқарған істерінен көріп 
жүрміз.  Мемлекеттің баянды да, 
тұғырлы болуы үшін білім сапасын 
бастауыштан бастап жоғары оқу 
орындарына дейін ұлттық тілде 
тәрбие беретін дәрежеге жеткізу 

Асхат Аймағамбетовтің қолынан 
келе ме?! Осы түйткіл жоғарыда 
айтқан ТМД мемлекеттеріндегі 
ресми  тілде білім беретін 
мектептер арасындағы 
айырмашылыққа бей-жай қарауға 
болмайтынын аңғартады. Жалпы 
Республиканы айтсақ, әңгіме 

ұзақ сонар қисса-дастанға 
айналып кетері хақ. Бір ғана 
Алматы облысының өзінде  311 
аралас мектеп барын түсінсеңіз 
қай тілге басымдық берілгенін 
аңғару қиын емес-ті.  Жүз  жерден 
қазақ  тіліне басымдық  беріледі 
десек те, аралас мектептер-
де оқитын балалардың сана-
сезімі, бір-бірімен қарым-
қатынасы  ресми тілге  ойысып 
тұратынын ұстаздар да жоққа 
шығармайды. Біздің мемлекет-
те сан алуан реформаларды 
жүзеге асырғанда  Батыстың,  
Еуропаның үлгісін алдық деп 
жатады. Неге Жапонияның білім 
саласындағы оқыту  тәсілін бізге 
енгізбеске?!  Бізде де он екі 
жасқа дейін қазақ тілін, тарихын, 
мәдениетін және салт-дәстүрін 
оқытуды қолға алса, жылдан-
жылға аралас мектептердің 
санын азайтса, мемлекеттік тіл 
өркендемес пе еді?!  Алайда, 
таза қазақ мектептерінен гөрі 
аралас мектептердің саны жылдан 
жылға артып келеді. Алматы 
облысында таза қазақ мектептері 
438 болса,  аралас мектептер 
оған жете қабыл 311,  Енді бір екі 
жылда қазақ мектептерін  басып 
озуы бек мүмкін. Аралас мектеп-
ке наразылықтарын білдірген  
Талғар ауданындағы ата-
аналар мен ұстаздардың үндеуі 
интернет желісінде  әрі ақпарат 
құралдарында тарады.

− «Жоғары тау баура-
йына орналасқан (инкубатор) 
районына салынған жаңа 
мектепті Т.Рысқұлов атындағы 
№9 мектеп асыға күтіп 
отыр едік. Мектеп құрылысы 
аяқталып,  қолданысқа берілетін 
болды деп қуанып жүрсек, аралас 
мектеп болады деген жаңалық 
қуанышымызды су сепкендей 
басып тастады. Ол аз болғандай  
жаңа мектепке баратын оқушы 
барма деген хабарлама ғаламтор 
желісінде тарады. Бұл нысан 
негізі  Т.Рысқұлов атындағы №9 
мектепке берілуі тиіс. Өйткені 
Талғар аудандық №9 мектебі 
ескі, балабақшаға  арналған 
ғимаратта оқып жатырмыз. 
Ешқандай жағдай жасалмаған. 
Бұрыңғы аудан әкімі Жолан 
Омарұлы осы мектепті №9 
мектепке беріледі деген болатын. 
Ол кісі қайтыс  болған  соң әкімдік 
өз білгендерін істеп отыр. Талғар 

білім басқармасынан Алматы 
облысында таза орыс тілінде 
оқытатын қанша мектеп барын 
сұрап білдік. Жалпы, өткен жылы 
Жетісу өңірінде 760 мектеп болса, 
биыл оның саны 763-ке жеткен.  
Осы 763 мектептің 438-і таза 
қазақ мектебі болса, 311-і аралас, 
9-ы таза орыс,  5-і ұйғыр және 
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ІШКІ  ІСТЕР МИНИСТРІНІҢ  БІРІНШІ 
ОРЫНБАСАРЫ  ЖЕТІСУ  ЖЕРІНЕ  КЕЛДІ

МЕЗГІЛ МӘСЕЛЕСІ БАСПАСӨЗ  МӘСЛИХАТЫ 

АУҚЫМДЫ 
ЖҰМЫСТАР АТҚАРЫЛДЫ
«Jetіsý Medıa» 
ақпараттық алаңында 
«Тіл – халықтың 
байлығы» деген 
тақырыпта баспасөз 
мәслихаты өтті. 
Онда Алматы 
облыстық тілдерді 
дамыту жөніндегі 
басқарманың басшы-
сы Болат Керімбек 
атқарылып жатқан 
жұмыстар барысын 
мәлім етті. 

қаласындағы №1, №5, №6, №8  
мектептер аралас 3-4 мектеп  
таза орыс мектептері», − деп 
дүрлікті. Ұстаздар мен ата-аналар 
аудан халқының саны 196 567 
адам.  Ұлттық құрамы қазақтар 
(63,77%), орыстар (18,25%), 
ұйғырлар (9,69%), түріктер 
(2,57%), әзірбайжандар (1,60%),  
күрдтер (0,77%),  татарлар (0,56%), 
корейлер (0,44%), немістер 
(0,42%), өзбектер (0,36%),  гректер 
(0,30%), украиндар (0,20%), 
қырғыздар (0,18%), поляктар 
(0,12%), шешендер (0,13%), 
дүңгендер (0,02%), беларустар 
(0,03%) және тағы  басқалары 
(0,59%)  деп нақты цифрларды 
көлденең тартты. Ұстаздар 
мен ата-аналардың айтуынша, 
«пайымдап қарағанға қазақтар 
63% тұратын қалада қанша 
аралас мектеп болуы керек?! 
Аралас мектепке қажеттілік 
бар ма?  Не үшін жаңа мектепті 
аралас мектеп жасамақ?? 
Халықпен неге санаспайды?», 
- деген сауалдарын қойып,  
«құрылысын аяқтап қолданысқа 
берілетін мектепті неге 
сайтқа жарияламаған??  Жоқ 
бұл өтіріктің бір ұшы ма, 
мемлекеттің ақшасына салынған 
мектеп неге қазақ балаларының 
білім алуына берілмейді? 
(таза қазақ мектепке бермей 
отыр) Аралас мектепте 
ашылған орыс сыныптарында 
түгел қазақ балалары оқып 
отырғаны басшыларды неге 
ойландырмайды? Әлде, бұл 
кезекті орыстандыру саясаты 
ма, ұлттың болашағы кімнің 
қолында? Міне, осы сұрақтар 
мазалайды. Өз елінде өгейдің 
күнін кешкен ана тіліміз тағы 
да боданда қалатын түрі бар. 
Халықтың үнін тындайтын 
үкімет барма?», − дейді ұлардай 
шулаған жергілікті тұрғындар.

Аралас мектептің ашылуына 
ұстаздар мен ата-аналар қарсы 
шығып жатса, демек мұның 
мәнісі арыда жатыр.. Елімізде 
аралас мектептер саны көбейіп, 
орыс мектептері азайды  − деп 
бөркімізді аспанға атып,  қуану 
да әбестік.  Зерделеп, бағамдай 
білген адамға аралас мектептің 
аты да, заты да орыс . Мәселен, 
Талдықорған қаласындағы аралас 
мектептерге барыңызшы, сонда 
оқып жатқан қаракөздердің бәрі 
үзіліс кезінде бір-бірімен ресми 
тілде сөйлесіп тұрғанын көресіз.  
Демек, бұл жерде ата-аналардың 
да, мемлекеттің де кінәсі бар. Ол 
аз десеңіз, орыс мектептерінің 
көбінде қазақ балалары оқып 
жүр. Бұл дегеніңіз өз тілін, дінін 
менсінбеушілік. Себеп, қазақ 
тілінің болашағына күмән-
мен қарағандар, балаларының 
болашағын орыс тілінен көреді. 
Тіпті,  Астана,  Алматы қалаларына 
барсаңыз сауда орындары мен 
автобус ішінде  ресми тілдің 
басым екенін көресіз. Үкімет мың 
жерден тіл орталықтарын ашып, 
мемлекеттік тілге басымдық 
бергенімен, сол орталыққа, қазақ 

Айтақын МҰХАМАДИ
Сурет  ғаламтордан алынды. 

ТҮЙІН ОРНЫНА: «Бақсам бақа екен» демекші айтулы ауданда 
онсызда аралас мектептің салмағы басым екен. Ел-жұрт айтқандай, 
аралас мектеп не үшін қажет болғаны бей-мәлім. Бұл әрі толық 
шешілмеген түйткілді мәселе екенін аудандық білім бөлімі де 
айтып қалды. Алайда, жел соқпаса шөптің басы қимылдамайды 
дегендей, бізде әуелі қауесет тарап, артынан шындыққа ұласып 
жататыны бар-ды.  №-9 қазақ орта мектебіне арналып салынып, 
пайдалануға берілетін күн жақындағанда аралас мектепке берілсе, 
құстың ұясындай тар мектепте оқитын қазақтар тағыда қысылып, 
қымтырылып оқуға мәжбүр болатыны айтпаса да түсінікті. Осыдан 
кейін қазақша білімнің сапасын кімнен сұраймыз?!

тілін білмейтін әрі мемлекеттік 
қызметте жүрген  шала қазақтар 
барып жатқаны некен саяқ.

Осы арада Міржақып 
Дулатұлының:  «Орысша оқыған 
бала орыстың  тілін ғана оқып 
қоймай, оның болмысын, салт-
дәстүрін, керек болса, дінінде 
қабылдайды» − дегені еріксіз 
ойға оралады. Оны аралас  және 
орыс мектептерінде оқып жүрген 
балалардың қарым-қатынасынан-
ақ, аңғаруға болады. Түрі қазақ 
тілі орыс қанша адам орыс 
шіркеулерінде шоқынып жүрге-
нін жасырып жаба алмайсыз. 
Тіпті, парламент депутатты 
Қазбек Иса қойған мемлекеттік 
тілдегі сауалдарға ресми тілде 
жауап берген Денсаулық сақтау 
вице-министрі Ерлан Қиясовқа 
«Бұл Ресей думасы емес, Қа-
зақ парламенті. Тәуелсіздік-
тің отыз жылында, отыз сөз 
үйренбесеңдер неғып жүрсіздер?» 
− деп қатты сөккен-ді. Міне, біздің 
үкіметте және мектептердегі 
аралас оқушылар мен шенді-
шекпенділердің мемлекеттік тілге 
деген құрметін көріңіз! Қазақ 
тілін сабақта ғана қолданып,  
қалған уақытта баланың қай 
тілге басымдық беріп жатқанын 
ата-ана да, мемлекет те, ұстаз 
қауымы да елеп-ескеріп жатқан 
жоқ. Балаларын орыс және 
аралас мектептерге беріп жүрген 
ата-аналардың басым бөлігі 
«Медиа» арқылы берілген «қазақ 
мектептеріндегі білім төмен» − 
дейді. Шынымен солай болса, 
білім жүйесіндегі жасалып жатқан 
реформалардың  нәтижесі қайда? 
Талай  талқыға  түсіп,  көкпар 
тартқандай, әлі жұлмаланып 
жатқан «әліпбиі» 2025 жылы  
айналымға енуі тиіс. Әгарәки, осы 
қалыппен кете беретін болсақ, 
латын әліпбиін − қолдану тағы да 
кейінге шегеріле беруі бек мүмкін.

Өйткені, "латын әліпбиіне 
көшсе, қазақ тілді мектептерде 
білім сапасы нашарлай түседі" 
дегенді ресейлік сайттар жап-пай 
жариялауда. Неге, сонау 90-шы 
жылдардың басында бастау алып, 
«Қазақ тілі»  − қоғамы арқылы  
ашылған қазақ мектептері, 
балабақшалар аралас болып кетті. 
Басты себеп, Қазақ мемлекетінің, 
биліктің отыз жыл бойы 
орыс  тіліне кенедей жабысып 
айырмауынан осы дәрежеге 
жеттік. Мемлекеттік органдар-
да, іс-қағаздары мен жиындар 
мемлекеттік тілде жүрмей, ресми 
тілде өтуі, шенділердің ана тіліне 
бүйректерінің  бұрмауы,  Қазақстан 
көп ұлтты − деген желеумен 
қоғамда білім жүйесіндегі 
кереғарлық, аралас мектептердің 
көбеюіне жол ашты. Қазақ тілінің 
деңгейін көтеру үшін  "мемлекеттік 
қызметкер  100%  мемлекеттік  
тілді білуі тиіс".  «Екі қазақ бір-бірің-
мен ресми тілде сөйлесесіңдер, 
осыдан кейін қайтіп,  мемлекеттік 
тіл көркейеді» − деп Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаев та айтқан. 
«Мемлекеттік қызметкерлер 
мемлекеттік тілді білуі тиіс»  − 
деп Президент Қасым Жомарт 
Тоқаевта жағы талмай ай-
тып келеді. Алайда, аралас 
мектептердің көптеп ашылуына 
президентің өзі жол беріп отыр.                                     

Баяндамашының сөзінше, 
биыл өңірде мемлекеттік тілді 
білетін тұрғындардың үлесі 
92,5 пайызды, үш тілді (қазақ, 
орыс, ағылшын) меңгерген 
тұрғындардың үлесі 18 
пайызды, қазақтілді контенттің 
үлесі 73 пайызды құрады. 
Бұл қазақ тілінің қолданылу 
аясының кеңейіп, тілге деген 
қажеттіліктің артып келетінін 
көрсетеді. 

Жыл басынан бері  
облыста 2718 іс-шара 

ұйымдастырылды. Ел Тәуел-
сіздігінің 30 жылдығы мен 
Қазақстан халқы тілдері 
мерекесіне арналған «Тіл – 
тұғыр» атты фестиваль өтті. Тіл 
фестивалі аясында 820 шара 
қамтылды. Облыс студенттері 
арасында өткізілген дебатта 
жастардың сөз саптауы, 
ойын жеткізуі, көшбасшылық 
қасиеттері бұрынғы жылдармен 
салыстырғанда төмендеген. 
Жыл сайын «Батагөй» байқауы 
өтеді. «Бұл байқауға көбіне 
қариялар қатысатын. Биыл 
35 жастан жоғарылар да 
қатыссын, ертең олар қария 
болады, бата беріп үйренсін 
деген мақсатты көздедік»,  
–  деген басқарма басшысы   
бұған  жастар қатысуға ниет 
білдірмегендіктен, қариялар 
ғана қатысқанын айтты. Сондай-
ақ,  ол қариялардың  бата беру 
деңгейі алдыңғы жылдармен 
салыстырғанда төмендеп 
кеткенін де тілге тиек етті. 

Баядама барысында  Болат 
Керімбек шығарма жазу бойынша 
да байқау ұйымдастырылғанын, 
онда «Тәуелсіздік бізге не берді? 

Осы жылдарда еліміз қандай 
жетістікке жетті? Кемшілігіміз 
неде? Қай бағытта дамуымыз 
керек?» деген сұраққа 
жауап ізделгенін айтып 
өтті.  «Бұл байқауға 500-дей 
студент қатыса ма деп 
ойлағанбыз, бірақ олардың 
саны 45-тен аспады. Бұл 
жастардың шығарма жазу, 
талдау жасауға деген 
ниеттерінің, әрекеттерінің 
төмен екендігін көрсетеді. 
Байқауларда тек Алғыс 
хат берумен шектелмей, 
қаржылық жағынан да 
жастарды ынталандыру 
қарастырылды. Соның 
өзінде қатысушылар 
қатары аз болды», – дейді 
ол.  

Өз сөзінде спикер 
өңіріміздегі ономастикалық 
ахуал жайын  да баяндады. 
Сонымен қатар баспасөз 
мәслихатында  журналистер 
қойған  сауалдарға  да 
тұшымды жауаптар қайырды. 

ӨЗ ТІЛШІМІЗ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ІШКІ ІСТЕР МИНИСТРІНІҢ БІРІНШІ ОРЫНБАСА-
РЫ МАРАТ ҚОЖАЕВ ЖҰМЫС САПАРЫМЕН ЖЕТІСУ ЖЕРІНЕ КЕЛДІ. ОСЫҒАН ОРАЙ 
ОБЛЫСТЫҚ ӘКІМДІКТЕ ЖИЫН ӨТІП, ОҒАН ОБЛЫСТЫҚ ПОЛИЦИЯ ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ 
БАСТЫҒЫ СЕРІК КҮДЕБАЕВ,  ІШКІ ІСТЕР, ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ОРГАНДАРЫ ЖӘНЕ ӨҢІРЛІК 
БАСҚАРМАЛАРДЫҢ ӨКІЛДЕРІ ҚАТЫСТЫ.  

Жиынды жүргізген облыс әкімінің бірінші 
орынбасары Ләззат Тұрлашов Мемлекет 
басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Халық 
үніне құлақ асатын мемлекет» тұжырымдамасы 
мен «Халық бірлігі және жүйелі реформалар 
– ел өркендеуінің берік негізі» атты халыққа 
Жолдауындағы ішкі істер органдарына қатысты 
берген тапсырмаларын атап өтті. Келесі 
болып сөз алған ҚР Ішкі істер министрінің 
бірінші орынбасары Марат Қожаев қоғамдық 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету бағытында енгізілген 
өзгерістерді, полицияның сервистік моделін 
құрудың маңызын түсіндірді.

– Ішкі істер органдарының жүйесінде 
көптеген өзгеріс орын алуда. Ондағы басты 
мақсат – заман талабына сай, технологиялық 
тұрғыдан жоғары деңгейлі, халық сенімінен 
шығатын полиция құру. Сол себепті полиция 
қызметін бағалаудың жаңа жүйесі енгізілді. 
Азаматтардың қауіпсіздігі және халықтың 
сенімі бірінші орында. Тәуелсіз институттар 
арқылы тұрақты түрде әлеуметтік 
зерттеулер жүргізіліп келеді. Нәтижесінде 
кейбір функциялар алынып тасталды, – деп кез 
келген адам мобильді қосымша, әлеуметтік желі 
арқылы байланысқа шыға алатынын айтты.

– Қылмыстың алдын алу, жол ережесін 
қадағалау үшін қажетті жерлерге бақылау 
камералары орнатылып жатыр. Қоғамдық 
тәртіпті қамтамасыз ету үшін модульді 
бекеттер қаланың адам көп шоғырланатын 
нүктелерінде қызмет етеді. Тұрғын үймен 

жапсарласа салынған учаскелік поли-
ция пункттері полицейлердің жұмысын 
жандандырды. Осы бағытта Алматы облысы 
Республика көлемінде көшбасшы атанып тұр, 
– деді министрдің бірінші орынбасары.

Басқосуда Марат Шәдетханұлы қоғамдық 
қауіпсіздікті қамтамасыз етуде сервистік 
тәсілді енгізу жөніндегі кешенді жоспармен 
таныстырып, осы жұмысты әрмен қарай 
жүргізудің негізгі бағыттарын атады. 
Халықаралық тәжірибеге сүйеніп қолға алынған 
полицияның сервистік моделі ең алдымен ішкі 
істер органдары қызметінің қолжетімді әрі ашық 
болуымен қамтамасыз етілді. Сондай-ақ, тәртіп 
сақшыларының жұмыстағы жауапкершілігін 
арттырады.  Мысалы, мектеп оқушысы заң бұзды 
делік. Онымен тек полицей ғана емес, білім, 
денсаулық сақтау сынды сала мамандары да 
бірлесе жұмыс атқаратын болады. Нәтижесінде 
қылмыс саны азайып, заңбұзушылық деңгейі 
төмендейді.

Жиын соңында қоғамдық қауіпсіздікті 
қамтамасыз етуге қатысты сауалдар қойылып, 
соған сай жауап берілді. Әрмен қарай ҚР Ішкі 
істер министрінің бірінші орынбасары Марат 
Қожаев «Сервистік моделді» енгізу жөніндегі 
эксперттік топқа арнайы ашылған кабинетпен 
танысты. Сонымен қатар, атқарылып жатқан 
жұмыстарға сәттілік тілеп, аталмыш бағыттағы 
шаралардың жандануына  сенім білдірді.

М. ӘНЕРБАЙ.



06.00, 04.15  Әнұран
06.05, 03.40 «Ауылдастар»
06.25 «Тәуелсіздік 
тәуекелдері»
07.00 «ТАҢШОЛПАН»
10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
20.00, 01.30 Aqparat
10.10, 18.00 Т/х «Тағдыр 
жалыны»
12.00, 21.30  Т/х «Күйеу 
бала»
13.10 «Qyzyq Eken»
14.00 «Теледәрігер»
15.10 «Апта»
16.00 Т/х «Шілдеде жанған 
шырақ»
17.15 «Qyzyq Eken»
19.00 Т/х «Дениз»
20.35 «Ashyq Alan»
22.30 «Жатмекен»
23.30 Т/х «Таңшолпан»
00.30 «Сана» Ток-шоу
02.10 «Ashyq Alan»
02.55 «Теледәрігер»

ХАБАР

05.00 Сериал «Братство 
Десанта»
07.00 «Таңғы хабар»
10.00  Д/ф «Елбасы. Лето-
пись независимости»
11.00 «Сезім сыры»
12.00 Т/х «Шашу»
13.00, 21.30 Т/х «Шайқалған 
шаңырақ»
14.00 Т/х «Пәленшеевтер»
15.00 «Бүгін»
16.00 Российский сериал
18.00 Мегахит
20.00 Қорытынды 
жаңалықтар
20.30 «Бизнеске бағыт»
21.00  Итоги дня
22.30 Премьера! «Нацио-
нальный интерес с Ерланом 
Бекхожиным»
23.30 Т/х «Қазақ хандығы»

АСТАНА

06.00 Т/х «Белгісіз жан»
07.00 М/ф «Маша и мед-
ведь»
09.30, 22.00 Т/х 
«Қарындасым, 
қарлығашым»
11.00, 21.00 Т/с «Әйел 
тағдыры-2»
12.15, 23.30  Т/х «Жауын-
гер» 
14.00 «Айтарым бар»
15.00 Д/ф «Формула лич-
ности»
16.00 «Үздік әндер»
16.35 Т/х «Сүлеймен 
сұлтан»
18.00 Т/х «Фазилет ханым»
20.00, 01.00 «Астана таймс»
01.50 Т/х «1001 түн»
03.30 «Q travel»
04.30 «Kaznet»
05.20 Үздік әзілдер
05.30 «Сырты бүтін»

ЕВРАЗИЯ 

06.00  «Жить здорово!»
07.00 «Қайырлы таң, 
Қазақстан»
08.00 «Доброе утро, Казах-
стан!»
09.00 Сериал «Двойная 
жизнь»
13.00 «На самом деле»
14.15 «112»
14.30 «QOSLIKE»
18.30 «Басты жаңалықтар»
19.00 «Көреміз»
20.00 «Главные новости»
20.40 Т/с «Условный мент-
2»
00.40 «Желтый глаз тигра»
01.50 «Мата Хари»
03.10 «Пусть говорят»
04.10 «112»
04.25 «Басты жаңалықтар»

КТК

07.05 «Ктк қоржынынан»
07.15 «Дау-дамайсыз»
07.45 Т/х «Журналист»

Дүйсенбі - Понедельник, 29 қараша Сейсенбі - Вторник,  30 қараша

09.30 Х/ф «Это не навсегда»
11.50 «Цвет липы»
15.50, 01.40 «Небеса подо-
ждут»
17.00 Т/х «Доктор Лейла»
18.10 «Әулеттер тартысы»
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00 АСТАРЛЫ АҚИҚАТ
21.00 Вечерние новости
21.40 «Шеф-5»
23.50 «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины»
02.25 АСТАРЛЫ АҚИҚАТ
03.10 «Mama Mia»
04.00-04.30 Кешкі 
жаңалықтар

ЖЕТІСУ

07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир/  
09.00 Апта (қаз)
10.00 Апта (рус) 
11.00 «Жүрек сөзі» 
11.45 «Спорт» (әдіс)
11.50 «Тәуелсіздік жылнама-
сы» 
11.53 «Тұғырдағы тұлға» 
12.00 «Қазақ үні»  
12.35 «Полицейская служба»  
12.45 «Жетісудың ақын-
жыраулары»
13.00 «Олжа» 
13.30 «Ән тыңдайық»
14.00 «Талқы» 
14.50 «Тарихнама» (қазақ 
хандары)
15.00 «Зейнеп апа 
әңгімелері» 
15.30 «Әсем әуен» 
16.30 «Тәуелсіздік 
тұлғалары»
17.00 «Шашу» /тікелей эфир/  
17.45 «Ковид-шолу»/Ковид-
обзор 
17.52 «Тәуелсіздік жылнама-
сы» 
18.00 Жаңалық
18.15 Новости
18.30 «Ковид-шолу»/Ковид-
обзор 
18.35 «Жанашыр» /тікелей 
эфир/  
19.20 «Тәуелсіздік жылнама-
сы»
19.30 «Қазақ тілі»  
20.00 «Әдебиет пен адамзат» 
20.15 «Ковид-шолу»/Ковид-
обзор 
20.30 Қорытынды 
жаңалықтар
21.00 «Ән тыңдайық»  
21.30 Итоговые новости
22.00 «Бүгінгі дін»
22.30  «Әсем әуен» 
23.10 Новости  
23.35 Жаңалықтар

31 КАНАЛ

06.00 Әзіл студио
07.20 «Жанкешті ханымдар»
09.00, 02.00 31 әзіл
10.00 М/ф «Маша и медведь»
11.30, 22.00 «Ханшайым»
13.00, 21.00 Сериал «Ұшқан 
ұя»
14.00 М/ф «Тимон и Пумба»
15.00, 18.55 «Кухня»
16.00 «Вратарь галактики»
20.00 Информбюро
23.40 Худ/ф «Шестой день»
02.30  Кел, татуласайық!
04.30 Whats upp?
05.00 Ризамын

7 канал

06.00, 05.10 «Қуырдақ»
07.00 «Оян, QAZAQSTAN»
09.00 «Ағайындылар»
10.00 «Келесі кім?»
11.00 «Орел и решка»
12.15 «Нико – путь к звез-
дам»
14.00, 00.00 Т/х «Гудия»
15.00, 03.10 «Ерке мұң»
16.00, 22.50 «Q Елі»
16.40 «Тайны госпажи Кирса-
новой»
17.40 «Московские тайны»
19.00 «Студия 7»
19.30 Сериал «Балабол-4»
21.40, 04.20 «Тамаша 7 км»
01.10 Худ/ф «KZландия»

06.05, 03.40 «Ауылдастар»
06.25, 10.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 01.25 Aqparat
07.00 «ТАҢШОЛПАН»
10.10, 18.00 Т/х «Тағдыр 
жалыны»
11.05, 19.00 «Дениз»
12.00, 21.30 Т/х «Күйеу 
бала»
13.10 «Qyzyq Eken»
14.00 «Теледәрігер» 
15.15 Д/ф «Diplomat»
15.50 Д/ф «Киелі Қазақстан»
16.10, 23.35 Т/х 
«Таңшолпан»
17.15 «Qyzyq eken»
20.35 «Ashyq Alan»
22.30 Т/х «Жатмекен»
00.25 «Сана»
02.00«Ashyq Alan»
02.50 «Теледәрігер»

ХАБАР

05.00, 16.00 Российский 
сериал
07.00 «Таңғы хабар»
10.00 Д/ф «Елбасы. Лето-
пись незовисимости»
11.00 Әсем Әуен
12.00 Т/х «Шашу»
13.00, 21.30 Т/х «Шайқалған 
шаңырақ»
14.00 «Пәленшеевтер-4»
15.00 «Большая неделя»
18.00 Мегахит
20.00 Қорытынды 
жаңалықтар
20.30 Д/ф «Цена покоя. 30 
лет»
21.00  Итоги дня
22.30 «Қазақ хандығы»
00.15 «Discovery : черво-
точину с Морганом Фриме-
ном» 

АСТАНА

06.00 Т/х «Белгісіз жан»
07.00 М/ф «Маша и мед-
ведь»
09.30, 22.00 Т/х 
«Қарындасым, 
Қарлығашым»
11.00, 21.00 Т/х «Әйел 
тағдыры-2»
12.15, 23.30 «Жауынгер» 
14.00 «Айтарым бар»
15.00 Д/ф «Формула лич-
ности»
16.00, 01.50 Д/ф «Без права 
на ошибку»
16.35 Т/х «Сүлеймен 
Сұлтан»
18.00 «Фазилет ханым»
20.00, 01.00 «Астана таймс»
02.30 «1001 түн»
03.30 «Q travel»
04.30 «KazNet»
05.00 Үздік әзілдер
05.30 «Сырты бүтін»

ЕВРАЗИЯ 

06.00 «Жить здорово»
07.00 «Қайырлы таң, 
Қазақстан»
08.00 «Доброе утро, Казах-
стан!»
09.00 «Двойная жизнь»
13.00 «На самом деле»
14.15 «112»
14.30 «QOSLIKE»
18.30, 02.50 «Басты 
жаңалықтар»
19.00 «Көреміз»
20.00 «Главные новости»
20.40 Сериал «Условный 
мент-2»
00.40 «Желтый глаз тигра»
01.50 «Мата Хари»
03.10 «Пусть говорят»
04.10 «112»
04.25 «Басты жаңалықтар»

КТК

07.05 Кешкі жаңалықтар
07.30 Т/х «Журналист»
09.20 Новости
10.00 «Было дело»
11.00 «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины»

06.05 «Тәуелсіздікке 
тағзым»
06.50 Aqparat 
07.25.03.10 «Тәуелсіздік 
тәуекелдері»
08.00 «Бір күннің тарихы»
08.10 Д/ф «Елбасы шара-
паты»
08.30, 09.50 «Бір күннің 
тарихы» 
08.40, 01.40 «Елін сүйген, 
елі сүйген Елбасы»
10.00, 18.00 Т/х «Тағдыр 
жалыны»
11.00, 19.00 Т/х «Дениз»
12.00 «Ән мен әнші»
13.15 Д/ф «Nur-Sultan. 
Қолтаңба»
13.50 «Жырың болып 
төгілемін, елім»
14.00 «Балалық шағымның 
аспаны»
16.00 «Тәуелсіздік 
тәуелкелдері»
16.35, 20.25 «Жырың бо-
лып төгілемін, елім»
16.40 «Arnau» Д. 
Құдайберген концерті
20.00 Д/ф «Тұңғыш»
20.30 «Сағындырған 
әндер-ай»
22.50 Т/х «Жатмекен»
23.45 «Елбасы жолы: От 
– өзен»
01.15 Д/ф «Тұңғыш» 
02.40 Д/ф «Diplomat»

ХАБАР

05.00, 16.00 Российский 
сериал
06.45 Д/ф «Путь к Елбасы»
07.00 «Таңғы хабар»
10.00 Д/ф «Елбасы. Лето-
пись незовисимости»
10.45 Д/ф «Итоги еще 
впереди»
11.40 Д/ф «Жарколь»
12.00 Т/х «Шашу»
13.00 Т/х «Шайқалған 
шаңырақ»
15.00 «Бүгін»
19.00 Д/ф «Экспо»
19.30 Д/ф «Награды Ел-
басы»
20.00 Қорытынды 
жаңалықтар
21.00  Итоги дня
21.30 Т/х «Тұмар»
22.30 Т/х «Қазақ хандығы»
23.45 «Путь лидера. Ог-
ненная река»

АСТАНА

06.00 «Белгісіз жан»
07.00 М/ф «Маша и мед-
ведь»
09.30, 22.00 «Қарындасым, 
қарлығашым»
11.00, 21.00 «Әйел 
тағдыры-2»
12.15 «Путь Лидера»
14.30 «Алдараспан 2019»
16.00 «Фильм Оливера 
Стоуна о Н.Назарбаеве»
18.00 Т/х «Фазилет ханым»
20.00, 01.00 «Астана кеші 
көңілді»
23.30 «Жауынгер»
01.50 «1001 түн»
03.30 «Q travel»
04.30 «KazNet»
05.00 Үздік әзілдер
05.30 «Сырты бүтін»

ЕВРАЗИЯ 

06.00 «Әйел сыры» 
06.40 Басты жаңалықтар
07.10 «Жить здорово»
08.35 Сериал 
«Саша+Даша+Глаша»
12.25 «Лучше всех»
14.30 «QOSLIKE»
18.30 «Басты жаңалықтар»
19.00 «Көреміз»
20.00 Главные новости
20.40 Т/с «Условный мент-
2»
00.30 «Желтый глаз тигра»
01.45 «Мата Хари»
02.45 «Пусть говорят»
03.50 «Басты жаңалықтар»

КТК

07.05 «Елім менің» 
Б.Тлеухоновтың ән-шашуы
07.30 К/ф «Саған бір 
қадам»
08.50 «Алые паруса: новая 
история»
10.40 Д/ф «Qazaq: History 
of the Golden Men»
12.30 Х/ф «Если ты меня 
простишь»

   ХАБАР

   7 КАНАЛ

ЕВРАЗИЯ

ЕВРАЗИЯ

АСТАНА

АСТАНА

   ХАБАР

13.20 «Шеф-5»
15.50, 01.50 «Небеса подо-
ждут» 
18.00 «Әулеттер тартысы»
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00 АСТАРЛЫ АҚИҚАТ
21.00 Вечерние новости
21.50 «Шеф-5»
00.00 «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 
02.35 АСТАРЛЫ АҚИҚАТ
03.20 «Мәссаған»
04.00-04.30 Кешкі 
жаңалықтар

ЖЕТІСУ

07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир/ 
09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости 
 10.00 «Ұлт құндылығы» 
10.30 «Қазақ тілі»   
11.00 «Жанашыр»   
11.45 «Спорт» (әдіс)
11.50 «Тәуелсіздік жылна-
масы» 
11.53 «Тұғырдағы тұлға» 
12.00 «Шашу»  
12.45 «Жетісу батырлары»
13.00 «Әдебиет пен адам-
зат» 
13.30 «Ән тыңдайық»
14.00 «Әсем әуен» 
14.50 «Тәуелсіздік жылна-
масы»
15.00 «Зерде» 
15.30 «Бүгінгі дін» 
16.30 «Тәуелсіздік 
тұлғалары»
17.00 «Шашу» /тікелей эфир/    
17.45 «Ковид-шолу»/Ковид-
обзор 
17.52 «Тәуелсіздік жылна-
масы» 
18.00 Жаңалық
18.15 Новости
18.30 «Ковид-шолу»/Ковид-
обзор 
18.35 «Дәрігер кеңесі» /
тікелей эфир/ 
19.20 «Тәуелсіздік жылна-
масы»
19.30 «Сегодня» /прямой 
эфир/  
20.00 «Тәуелсіздік 
тұлғалары»
20.30 Қорытынды 
жаңалықтар
21.00 «Әсем әуен»  
21.30 Итоговые новости
22.00 «Арманыма хат» 
концерті
23.10 Новости  
23.35 Жаңалықтар

31 КАНАЛ

06.00 Әзіл студио
06.20 Информбюро
07.30 «Жанкешті ханымдар»
09.00, 01.40 «31 әзіл»
10.00 М/с «Маша и медведь»
11.30, 22.00 Сериал «Хан-
шайым»
13.00, 21.05 Сериал «Ұшқан 
ұя»
14.00 М/с «Тимон и Пумба»
15.00, 18.55 Сериал «Кухня»
16.00  Ералаш
16.45 Х/ф «Глубоководный 
горизонт»
20.00 Информбюро
21.00 Zeinet.kz
23.40 «Феномен-2»
02.30 Кел, татуласайық!
04.30 «Whats upp»
05.00 Ризамын

7 канал

06.00, 05.10 «Қуырдақ»
07.00 «Оян, QAZAQSTAN»
09.00, 23.00 «Ағайындылар»
10.00, 17.40  Т/с «Москов-
ские тайны»
11.00, 19.30 Т/с «Балабол-4»
14.00, 00.00 Т/х «Гудия»
15.00, 03.10 «Ерке мұң»
16.00, 22.50, 02.30 «Q-Елі»
16.40 «Тайны госпажи Кир-
сановой»
19.00 «Студия 7»
21.40, 04.20 «Тамаша 7км»
01.10 «Тайная жизнь моего 
секретаря»

   7 КАНАЛ

КТК

   ХАБАР

АСТАНА

ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАНҚАЗАҚСТАН

   31 КАНАЛ

Сәрсенбі - Среда, 1 желтоқсан

ЕВРАЗИЯ

   31 КАНАЛ

16.30, 01.30 Х/ф «Небеса 
подождут»
17.30 «Где мое кольцо? Или 
Операция Гүлдер»
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00 «Астарлы ақиқат»
21.00 Вечерние новости
21.40 Х/ф «Чужая семья»
23.40 «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 
02.15 «Астарлы ақиқат»
03.00 «Мәссаған»
04.00-04.30 Кешкі 
жаңалықтар

ЖЕТІСУ

07.05 Д/ф Көшбасшының 
жасампаз қуаттары
07.30 «Рухы биік қазағым» 
1-бөлім концерті 
08.55 1 желтоқсан Тұңғыш 
Президент күні  
09.00 Жаңалықтар
09.25 Мерекелік роликтер
09.30 Новости 
09.55 Мерекелік клиптер
10.00 «Ел тірегі Елбасы» 
10.25 1 желтоқсан Тұңғыш 
Президент күні  
10.30 «Әсем әуен» 
10.55 1 декабря День 
Первого президента
11.00 «Рухы биік қазағым» 
2 - бөлім концерті
12.00 «Шашу»  
12.45 «Елбасы түлеткен 
Талдықорған»
13.00 «Тәуелсіздік 
тұлғалары» 
13.30 «Ән тыңдайық»
13.55 Мерекелік роликтер
14.00 Д/ф «Алғашқы арайлы 
күн» 
14.20 «Тәуелсіздік жылна-
масы» 
14.30 «Оянған өлке» 
14.50 Мерекелік роликтер, 
клиптер 
15.00 «Назарбаев моделі» 
15.35 «Тәуелсіздік жылна-
масы»  
16.45 «Әсем әуен» 
17.00 «Самый первый день» 
17.20 Мерекелік роликтер, 
клиптер
17.30 «Менің Қазақстаным» 
концерті
18.15  «Тұңғыш Президент 
күні» 
18.20  «Әсем әуен» 
18.30 «Ұлы дала 
мұрагерлері»
19.00 Мерекелік роликтер
19.05 Д/ф «Модель Назар-
баева»
19.40 «Қазақстанға қош 
келдіңіз»
20.15 «Тәуелсіздіктің 
құрдастары»
20.25 Мерекелік роликтер
20.30 Арнайы шығарылым
21.00 «Әсем әуен» 
21.30 Специальный выпуск
22.00 Тұңғыш Президент 
күніне арналған концерт
23.10 Специальный выпуск 
23.25 Мерекелік клиптер
23.35 Арнайы шығарылым

31 КАНАЛ

06.00 Әзіл студио
06.20 Информбюро
07.20,01.40  31 әзіл
08.30 М/с «Маша и мед-
ведь»
09.50 М/с «Принцесса и 
дракон»
11.30, 22.00 Сериал «Хан-
шайым»
13.00, 21.00 «Ұшқан ұя»
14.00 Х/ф «Шестой день»
16.50 Х/ф «Близнецы – 
драконы»
19.00 Х/ф «Защитник»
23.40 Х/ф «Городской охот-
ник»
02.30 Кел, татуласайық!
04.30 Whats upр?
05.00 Ризамын

7 канал

06.00, 05.10 «Қуырдақ»
07.00 «Оян, Қазақстан»
09.00, 23.00 Т/х 
«Ағайындылар»
10.00 Сериал «Московские 
тайны»
11.00, 19.30 «Балабол-4»
14.00, 00.00 Т/х «Гудия»
15.00, 03.10 «Ерке мұң»
16.00, 02.30 «Q-Елі»
16.40 «Тайны госпожи Кир-
сановой»
17.40 «Орел и решка»
19.00 «Студия 7»
21.40, 04.20 «Ұстаз»
22.20, 04.45 «Көршілер»
01.10 «Тайная жизнь моего 
секретаря»

   7 КАНАЛ

   31 КАНАЛ

ЖЕТІСУ

ЖЕТІСУ

ЖЕТІСУ

КТК
КТК



7
Қабанбай батыр көшесі, 32

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

К¤ЗЌАРАС№47 (1050) 26.11.2021

ІЛТИПАТ

ДӘРІГЕР – ҚЫЗЫҒЫНАН ГӨРІ ҚИЫНДЫҒЫ БАСЫМ, 
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ МОЛ, ЖҮГІ АУЫР МАМАНДЫҚТАРДЫҢ БІРІ. 
СОНДЫҚТАН БІЛІКТІЛІК ПЕН АСА ШЫДАМДЫЛЫҚТЫ ТАЛАП ЕТЕТІН 
ЖАУАПТЫ МАМАНДЫҚТЫ ЖОҒАРЫ ДЕҢГЕЙДЕ МЕҢГЕРУ ОҢАЙ ЕМЕС 
ЕКЕНДІГІНЕН СЕСКЕНІП, КЕЗ КЕЛГЕН АДАМ БҰЛ КӘСІПТІ ТАҢДАЙ 
БЕРМЕЙДІ.

КҮНДІЗ-ТҮНІ БІР ТЫНБАЙ, 
ҚЫЗМЕТ ЕТКЕН ШАПҚЫЛАП

Бұл саланың маңыздылығы сол, 
дәрігерлердің жұмыс барысында ешқашан 
қателеспеуі қажет. Сол себепті дәрігерлер 
үнемі тәжірибелік білімін жетілдіріп, үлкен 
ізденіс үстінде болуы, емдік шараларды 
жүргізудің барлық тәсілдерін жетік меңгеруі 
тиіс. Диагнозды дұрыс қою, ауруға зерттеу 
жүргізу, әр пациентке кәсіби ем тағайындау 
– бұл медицина саласындағы дәрігерлерге 
аса қажетті қасиет. Әркез Гиппократ антын 
қабылдаған шипагер өзінен көмек сұрап кел-
ген адамның өміріне жауапты болып табыла-
ды. Бұл қағидалар ұзақ жылғы журналистік 
қызметіміз барысында жазудың да, оқудың 
да арқасында жадымызда жатталып қалғаны 
рас. Осы тұжырымдардың шынайылығы мен 
дұрыстығына өзімнің басыма күн туып, әлемді 
жайлаған індеттің салдарынан  екі айдай уақыт 
ем-дом қабылдап, аурухана төсегіне таңылып, 
өмір мен өлімнің арасында дәрменсіз күй 
кешіп жатқанымда іс жүзінде әбден көзім жетті 
деуге болады... 

«Ауру айтып келмейді» дегендей, 
санитарлық талаптарды сақтап, бет-аузымды 
тұмшалап жүрсем де қай жерден сап ете 
қалғанын білмеймін, қатерлі індетке шалдығып, 
қысқа мерзімде жаңадан тұрғызылған 
облыстық жұқпалы аурулар ауруханасына 
жедел жәрдеммен жеткізіліп, компьютерлік то-

мография қорытындысынан өкпем 95 пайызға 
зақымданғаны туралы білгенімде, бірден 
дәм-тұзым таусылған шығар деген ой сап ете 
қалды. Аяқ-қолымды жерге тигізбей қоларбаға 
отырғызып, ауыр жағдайдағы сырқаттарға 
арналған бөлмедегі төсекке дөңгелетіп әкеліп 
жатқызған сәттен бастап, аузы-бастарын 
тұмшалап алған ақ халаттылар менің дертіме 
тойтарыс беру үшін құлшына кірісіп кетті. 
Маған ем-шараларын бірінен соң бірін жасап, 
тыным таппай, кезектесіп келіп-кетіп жатқан, 
бейнелеп айтқанда құдды бір ғарышкерлер 
тәрізді киініп алған ақ халаттылардың 
қайсысының кім екенін айыру мүмкін болма-
ды. Жанымыздан айналсоқтап шықпайтын 
бас дәрігердің емдеу жөніндегі орынба-
сары Анжелика Руслановна мен емдеуші 
дәрігерімізді дауыстарынан ғана ажырататын-
быз. Аптап ыстыққа байланысты аурухана іші 
де ысып кеткенде  борша-боршамыз шығып 
терлеген кезімізде, аяқтарына резеңке етік 
киіп, түгел тұмшаланып киініп алған ауруха-

на қызметкерлерінің таусылмас төзімділігіне 
еріксіз қайран қалатынбыз. Әділін айту ке-
рек, өздері осындай қолайсыздықта жүрсе 
де олардың ешқайсысының сырқаттарға  да-
уыс көтеріп, реніш білдіргендерін, оғаш мінез 
танытқандарын  көрген емеспіз.

Сүйсінерлігі сол, бас дәрігерінен бас-
тап, қатардағы тазалықшыларына дейін, 
сырқаттарға шын ықыласпен, қамқор көңілмен, 
қабақ шытпай қызмет көрсетіп, тек дәрі-
дәрмекпен ғана емдемей, сондай-ақ, жүрекке 
жол табатын, көңілге сенім ұялататын жылы-
жылы сөздерімен де адамның өмірге деген 
құштарлығын арттырып, тезірек сауығуына сеп 
болды. Оның үстіне, жаңа үлгідегі салынған 
бұл ауруханада ем-шара қолданудың зама-
науи жабдықтарымен қамтамасыз етілгендігі 
және сол жетілдірілген техникамен жұмыс 
істеуді меңгерген арнайы мамандардың бо-
луы індеттің бетін қайтарып, ауыр дәрежедегі 
сырқаттарды сақайтып, үйлеріне аман есен 
оралуына жағдай жасайды. Осылайша, ауру-
хана қызметкерлерінің күндіз-түні бір тынбай 
жасаған емшараларының арқасында оншақты 
күннің ішінде мені меңдеген дерттің беті қайта 
бастады. 

Содан бастапқыдағы дәрменсіздігімнен 
арылып, орнымнан тұрып жүретін халге 
жеткеннен кейін, кәсіби дағды бойынша ем-

деуге келген аурухана қызмкеткерлерінен 
суыртпақтап сұрай жүріп, осы аурухана жа-
йында, олардың қызметкерлері туралы біраз 
мағлұматтар жинадым. Міне, мұнда адамды 
дертінен айықтырып, денсаулығын нығайту 
үшін білікті дәрігерлердің тынымсыз тірлігін 
өз көзіммен көріп, көңіліме тоқыдым. Бұл ау-
руханада адам жанының арашашысы, тәні 
мен жанына сауға сұраған сырқаттың дертін 
дөп басып,  дұрыс емін жасап, аяғынан тік 
тұрғызатын білікті дәрігерлер қызмет ететініне 
айығып шыққанымша әбден көзім жетті. 
Солардың арасынан әсіресе бас дәрігердің ем-
деу жөніндегі  орынбасары Анжелика  Кимнің 
біліктілігі мен білімділігін бөле жара айтқан 
абзал. Ол күн сайын әр науқаспен жеке жеке 
тілдесіп, хал жағдайын сұрап, анализдерінің 
нәтижелеріне қарап, емшараларға түзету 
енгізіп, қайта тағайындап, емдеуші дәрігерге 
қатаң тапсырма беріп отыратын. Оның тап-
сырмасын тиянақты орындайтын емдеуші 
дәрігерлер сырқаттарға сапалы қызмет 

көрсетіп, тезірек сауығып шығуына себепші бо-
луда. Талай жылдық еңбек өтілі бар облыстық 
жұқпалы аурулар ауруханасының бас 
дәрігері Біржан Жүнісбекұлы Оспановтың істі 
ұтымды ұйымдастыруының арқасында   бас 
дәрігердің орынбасары Анжелика Руслановна 
Ким, бас инфекционист Юлия Владимиров-
на Эккель, емдеуші дәрігерлер Ғалымжан 
Асқарұлы, Гүлзира Құрманғалиқызы, Мейірім 
Болатқызы, Жақсылық Тұрғаналыұлы, Назер-
ке Орынбасарқызы тағы басқалары күннен 
күнге тәжірибелерін толықтыра отырып, қазіргі 
дамыған технологиялар мен аппаратура-
ларды жете меңгеріп, өз ісін адал әрі асқан 
жауапкершілікпен атқару мақсатында алдына 
науқастанып келген адамның ауруынан құлан 
таза айығып кетулері үшін күн демей, түн де-
мей білек сыбана еңбек етіп, көпшілік көңілінен 
шығуда.

Мейірімі мен жан жылуы, төзімділігі мен 
ісіне беріктігі арқылы науқастың кеселінен 
айығуына үлкен ықпал тигізетін жандар –
мейірбике. Оларды медицина саласындағы 
негізгі буын, әрі дәрігердің оң қолы десе де 
болады. Науқастарға шарапат шуағын шашып, 
білікті емшара жасап, сырқаттардың сауығып 
кетуіне ықпал етіп жүрген аурухананың «Н» 
блогының медикелері  Ботагөз, Дана, Сәуле, 
Шолпан, Айжан, Роза, Сымбат (Өкінішке орай 
тектерін анықтауға мүмкіндік болмады) өз 
міндеттерін мінсіз атқарып, науқастардан бір 
сәтке де көзжазбай қырағы қадағалаумен бол-
ды.

Мына бір жағдай да осы сөзіме дәлел 
болса керек. Өкпесі ауыр дәрежеде 
зақымданған Талдықорған қаласындағы 
«ТАТЭК» Акционерлік қоғамының жүргізуші-
электрмонтеры Ораз Мамутов деген азамат-
пен бірге екеуміз бір бөлмеде жаттық. Оразды 
жөтел қысқан кезде тынысы тарылып, ауа жет-
пей қалатын. Сондықтан дәрігерлер бірнеше 
күн бойы Ораздың жөтелін басатын нақты 
емшара табу үшін әбден әбігерге түсіп, түрлі 
тәсілдерді қолданып, тынысын кеңейту аппа-
раттарына қосумен болды. Дәрігерлер оның 
орнынан тапжылмай, төсекте таңулы жатуын 
талап етті. Кезекті емшарадан кейін талықсып, 
көзім ілініп кеткен екен, дабырлаған дауыстан 
оянып кеттім. Қарасам  Баян Әбеу деген  медби-
ке Оразға жасанды тыныс алдыру әрекетін жа-
сап  жатыр екен. Жанында тағы бір мейірбике 
тұр екен. Содан Ораздың тынысы ашылып, 
дем ала бастады.  Әп сәтте, кезекші дәрігерлер 
де, Анжелика Руслановна да  жетті. Сосын 
оның өкпесін жасанды желдеткішке жалғап, 
тынысын қалыпты жағдайға келтірді. Сөйтсе, 
оқиға былай болған екен. Дәрігерлердің орны-
нан тапжылмай жату туралы талабына құлақ 
аспай, Ораз өзін  жасанды желдеткіш аппа-

ратынан ажыратып, дәретханаға кірген бет-
те жөтел қысып, демі тарылып қалады. Сол 
сәтте медбике Ботагөз кезекті рет қарап кетуге 
кіргенде Ораздың дәретхана ішінде талықсып 
бара жатқанының үстінен түседі де тағы бір 
мейірбикенің көмегімен төсегіне сүйеп әкеп, 
тынысын қалпына келтіру шарасын жасай-
ды.  Осы  сәтте сырқаттың өмірі қыл үстінде 
болғаны құпия емес қой. Егер көз жазып 
қалып, сәл кешіксе бірер минутта Ораздың 
да тұншығып қалары ғажап емес еді. Міне, 
Бөтагөздің қырағылығын арқасында Ораз Ма-
мутов ажал тырнағынан аман қалды десе де 
болады. Екі айдай ем-дом қабылдаған Ораз 
да ауыруынан айығып шығып, отбасының 
ортасына аман-есен оралды және де еңбек 
ұжымында бұрынғы міндетін атқарып жүр. 
Ораздың да осы аурухана ұжымына және 
өзін аяғынан тұрғызуға септігін тигізген абзал 
жандарға айтар алғысы зор. 

Тазалықшылар Манар, Нұриза тағы 
басқалары терден малмандай су болып кеткен 
төсек орнымыз бен үстіміздегі пижамамыз-
ды бір түннің ішінде екі рет ауыстырып жүрсе 
де бір сәтке де қабақ шытпай, жылы-жылы 
демеуші сөздерін айтып, сауығуға деген үміт 
отымызды үрлеп кеткенде ризашылығымызда 
шек болмайтын.

Орайы келгенде, алдымызға асымыз-
ды уақтылы әкеліп, бәйек болып жүрген 
буфетшілер Бақыт пен Шынардың да атына 
жылы лебіз білдіргіміз келеді.  

Талайдың өмірін жалмаған тажалмен 
тайталасып, өзгенің өміріне арашашы бо-
лып, жанын аман алып қалам деп, басын 
бәйгеге тігіп, кәсіби парызын адалдықпен 
атқарып жүрген сіздер сияқты ақжелеңді аб-
зал жандардың аттарына айтар алғысымыз 
шексіз. Сіздердің ыстық ықыластарыңыз бен 
аялы алақандырыңыздың жылуының, жасаған 
емшараларыңыздың шипасының  арқасында 
қаншама жандар ауруханадан айығып шығып, 
алғыстарын жаудырды десеңізші. «Жауынме-
нен жер көгерер, алғыспенен ел көгерер» де-
гендей көпшіліктің осындай ізгі ілтипатқа толы 
жүректерінен жарып шыққан шынайы лебіздері 
мен ақжарма тілектеріне бөлене отырып, ма-
засыз да мәртебелі мамандықтарыңыздың 
абыройын асқақтата беріңіздер. Күндіз-түні 
бір тынбай, сырқаттарға көрсетіп жүрген 
қызметтеріңіздің жемісін жеп, мол табыс пен 
қуанышқа кенеле беріңіздер.

Шора БАТЫРБАЕВ,                                                                                                                                       
                    Қазақстан Журналистер 

Одағының мүшесі. 
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Әңгіме

 «Аппалон дәрігердің, Аклепийдің, 
Гигиел мен Панакеяның және түрлі 
тәңірлер мен тәңіриялардың атын 
атап, оларды куәға тарта отырып, 
мына серт пен жазбаша шартты 
шама-шарқымның жеткенінше адал 
орындауға ант етемін: өзіме дәрігерлік 
өнерін үйреткен кісіні ата-анаммен 
бірдей көремін, оған барымды 
бөліп беремін, әрі қажет жағдайда 
оның жоғын табуға көмектесемін; 
оның ұрпақтарын бауырларым деп 
есептеймін, егер олар осы өнерді 
үйренгісі келсе, оларға тегін әрі 
ешқандай шарт жасаспай-ақ сабақ 
беремін; оқу үстінде айтар ақылымды 

жүрген кезінде, түу, осыдан жиырма 
бес жыл бұрын қабылдаған. Түсінде 
соның бәрін сөзбе-сөз қайталап 
шықты. Неге бұрын түсіне кірмей, 
бүгін кіреді? Кенет Азаттың есіне 
кешегі емханадағы істеген ісі сап ете 
қалды.

Осы айдың басында Азаттың жеке 
емханасына бір ауру адамды әкеліп 
туысқандары жатқызды. Жүректің 
астын ала сол жақ қабырғасына 
оқ тиген. Азат мәнісін суыртпақтап 
сұрап еді, туысқандары аң аулап 
жүргенде қаңғыған оқ тиіпті-мыс 
деп жауап қайырды. Жүзіне қарасаң 
жап-жас жігіт. Шамасы Азаттың 
ұлымен жасты. Бірақ дене тұрқысы 
тым ересек. Байқұсты емханаға 
әкелгенше көп қан жоғалтқан екен. 
Үш апта өз-өзіне келе алмай жатты. 
Бір күні о баста осы жігітті емханаға 
әкелген туысқандарының бірі келіп, 
«жағдайы қалай?», − деді. «Жағдайы 
аса мәз емес. Өте көп мөлшерде қан 
жоғалтқан. Бірақ бар күшімізді салып 
жатырмыз», − деді бұл. «Байқұс бала 
қатты қиналды ғой, − бейтаныс адам 
қалтасынан қол орамалын алып көзін 
сүрткен болып, − жүріңізші былай», 
− деп бұны сыртқа қарай сүйрей 
жөнелді. «Аға, − деді сосын сыртқа 
шыққанда, − бұл баланы қинамай-
ақ қойыңызшы». Азат әуеліде 
түсінбей қалды. «Қалай қинамай-ақ 
қойыңызшы?».  «Енді, − анау төменге 
қарады, − енді, укол салып деген-
дей, жанын тынышталдырыңызшы». 
«Қой, жігітім, сен не айтып тұрсың? 
Бұл дегенің қып-қызыл қылмыс қой. 
− Осы уақытқа дейін жүзден астам 
қызға түсік жасап берсе де бірде-
бір адамның өмірін қыршынынан 
қиып көрмеген Азат шынымен-ақ 
шошып кетті. − Ө-ө-өзінің інісіне адам 
жамандық ойлай ма екен? Біз оны 
қайткенде де тірі алып қаламыз». 
«Ағасы − беті-басы безеуленген қара 
жігіт кішкене қара сөмкесіне қолын 
салды да бір бума ақша алып шықты. 
Ақша болғанда, кәдімгі Американың 
жап-жасыл доллары, дәл ортасынан 
сары резеңкемен буылған, − ағасы, 
мұнда он мың доллар. Әзірге ала 

тұрыңыз. Ал, кешке ана ініміздің 
сүйегін алып кетуге келетін жігіттер 
тағы да он мың доллар тастап кетеді. 
Келістік қой?!» Ол кері бұрылып, 
аула сыртында тұрған сүліктей қара 
немістің темір тұлпарына қарай 
беттеді. Жете бергенде мәшиненің 
алдында отырған жас жігіт атып 
шығып, әлгіге артқы есікті ашып, ол 
ішке отырған соң ілтипат жасай иіліп, 
еппен ғана есікті жапты. Сонда ғана 
Азат істің мәнісіне түсінгендей болды. 
Бірақ жиырма мың долларды бұған 
кім бір күнде беріп жатыр?

 Ауру  жігітті өзім қараймын 
деп басқа дәрігерлерді бөлмеден 
шығарып жіберді де, есікті іштен 
бекітіп алды. «Ақшасын жақсылап 
төлеген болуы керек. Главный 
врачтың өз қолына алуына 
қарағанда», − деп екі дәрігер дәлізге 
шыға бере сыбырласты. Естіп тұрса 
да Азат үндеген жоқ.

Екі дүниеден де бейхабар, келгелі 
бері кірпігі де қимылдамаған, тек 
жүрегінде ғана әлсіз тіршіліктің 
нышаны сақталған жас жігітке қан 
тамырлары арқылы құйылып жатқан 
системалардың шлангтарын түгел 
суырып алды. Біраз уақыт жүрек 
соғысының жиіліктерін көрсететін 
аппаратқа қарап отырды. Жоқ, 
бағанағыдай емес, жиіліктердің 
биіктіктері төмендей бастады. Бұл 
− жүрек соғысының баяулағанын 
көрсетеді. Азат орнынан тұрып, үстел 
үстінде бей-берекет шашылып жатқан 
шприцтердің бірін алды да басына 
болат ұшты инесін кигізе қойды. Жан 
баласына көрсетпей өз кабинетінен 
әкелген уколдың қақпағын ашты, 
сосын шайқап-шайқап жіберді де 
ұшы тесік инемен шыны құтыдағы 
сұйықтың бәрін шприцпен сорып 
алды. Дәрігер атаулының қанына 
сіңген әдетпен шприцтің ине кигізілген 
басын жоғары қаратып шертіп қойды 
да, ауасы шығып кетсін дейтін 
түсінікпен шприцтің тұтқасын басты. 
Сұйық дәрі иненің ұшына жетті-ау 
деген сәтте төсекте талықсып жатқан 
жігіттің жанына келді. Бойын бұрын-
соңды болмаған үрейлі діріл билеп 

бітті. Кешір мені Жаратқан! Сен де 
бауырым». Ол қиралаңдай басып 
бөлмеден шығып кетті.

* * *
Таңғы асқа отырған үшеуінде де 

үн жоқ. Көрер таңды көзбен атқызған 
Азаттың көзінің айналасы көлкілдеп 
ісіп кеткен. Мазасы да қашып тұрған 
тәрізді. Сабағыма кешігіп қаламын 
деп баласы алдындағы асын шала-
пұла асап жатыр. Шай құйып отырған 
әйелі ғана асықпағандық кейіп 
танытады.

− Пап, а, пап, − деді ұлы Марат.
− Не болды, балам
− Көзіңіз неге ісіп кеткен?
− Жәй, әншейін, ұйқым келмей, 

оның үстіне кеше қатты шаршадым.
− Әкеңнің жұмысы қиын ғой балам. 

Үнемі елдің қамын ойлап жүргені. 
Өлейін деп жатқан адамдардың 
жанын сақтап қалу оңай шаруа 
емес қой, −  деді шай құйып отырған 
Тоғжан.

− Пап, машинаны бүгін мен 
айдайыншы.

− Қайда барайын деп едің?
− Ешқайда бармаймын, просто, 

қазір біз зауытта практикадан өтіп 
жатыр едік. Сәл алыстау.

− Жарайды, бірақ байқап жүр. 
Алматыда машина тым көп. Сен 
біреуді қақпағаныңмен, сені біреу 
қағып кетуі мүмкін.

− Иә, абайлап жүрші балам. 
Мәшинесі құрысын, өзіңе абай бол, − 
деді анасы әкесін қоштап.

− Құдай сақтасын. Ештеңеге 
ұрынбаспын. Әумин, − деді ұлы 
дастархан басынан тұра бере бетін 
сипап.

− Кілт айнаның алдында тұр. 
А-а, айтпақшы, Марат, практикаңнан 
шыққаннан кейін уақытың болса 
машинаны техосмотрдан өткізіп 
алшы, − деді Азат төргі бөлмеге 
қарай өтіп бара жатқан ұлына.

− Ага, келістік пап.
 Жұмысқа келгеннен кейін байыз 

тауып бір орында отыра алмады. 
Кабинетінің ішінде сенделіп жүрді 
де қойды. Өзінің жеке қарауындағы 
пациенттеріне кіріп шықты. Бәрі 

ГИППОКРАТ АНТЫ
ауызша сабақтар мен ілімдегі қалған 
жайлардың бәрін өз балаларыма, 
ұстазымның балалары мен медицина 
заңы бойынша серттескен, ант 
беріскен шәкірттеріме хабарлаймын, 
басқа жанға айтпаймын. Аурулар 
режимін, зиян келтіру мен қиянаттан 
бойымды аулақ ұстай отырып, 
шама-шарқымның барынша оларға 
пайдасы тиетіндей етіп жасаймын. 
Ешкімге кісіні өлімге ұшырататын 
дәрі бермеймін, әрі оны жасау 
тәсілін көрсетпеймін; тап осылай 
әйелге түсік түсіретін пессарий 
ұсынбаймын. Өмірде де, өнерде 
де таза әрі адал боламын. Тас 
ауруымен сырқаттанғандардың 
денесін ешқашан кеспеймін, мұны 
осы іспен айналысатын кісілерге 
тапсырамын. Қайсы үйге кірсем де 
аурудың қамын ойлаймын, әдейі 
қиянат пен қастандық жасаудан, 
әсіресе әйелдер мен еркектер, азат 
адамдар мен құлдар арасындағы 
махаббаттан аулақпын. Емдеу 
кезінде, сондай-ақ емдемеген кезде 
де, адам өмірінің ішіндегі мүлдем 
жариялауға болмайтын жайларды 
көргенімді немесе есіткенімді құпия 
есептеп, жан баласына айтпаймын.

 Антты бұлжытпай орындағаным 
үшін өмірде де, өнерде де бақытты 
болып, ел арасында мәңгілік даңққа 
бөленгеймін; Жалған ант беріп, 
қылмыс жасағандарды ант атсын».

 Азат басын жастықтан жұлып 
алды. Ауа жетпей бастырылып 
қалған екен: екі иығынан ентігіп дем 
алады. «Ант атсын!.. Ант атсын!.. 
Ант атсын!..» Құлағы шың-шың етеді. 
«Пыссымылла, пыссымылла», − 
деп ішінен бірнеше мәрте қайталап 
қойды. Біраз уақыттан соң бөлме 
ішіндегі қараңғыға да көзі үйренейін 
деді. Қолаң шашы дудырап, оң қолын 
кереуеттің сыртына сермей тастап, 
шалқасынан түсіп ұйықтап жатқан 
әйелінің бетіне үңіліп қарады. Жоқ, 
бәрі орнында. Ендеше жаңағының 
бәрі түс болды ғой. Иә, түс. Бірақ 
анау... әлгі «Гиппократ анты ше?». 
Тұп-тура. Сонда қалай? Азат осы 
антты институт қабырғасында оқып 

алған. «Адам өлтіру оңай дейсіз бе?!»
 «Жаның жәннәтта болсын 

бауырым!». Азат бос қалған шприцті 
темір қалбырдың ішіне тастай салды 
да, шеткері тұрған орындыққа сылқ 
етіп отыра кетті. Қол-аяғын билеген 
діріл әкетіп барады. Жүрегі лоблып, 
құсқысы келетін сияқты. Бағанадан 
бері адам денесіндегі тіршіліктен 
бірқалыпты, баяу белгі беріп тұрған 
кардиологиялық аппараттың дыбысы 
жылдамырақ шыға бастады. «Тың-
тың-тың-тың». Азат екі құлағын тарс 
бекітіп алды. Бірақ әлгі дыбыс та қояр 
емес.

 Қанша уақыт отырғаны белгісіз, 
құлағын жауып алған екі қолын 
босатса, бағанағы үзік дыбыс 
бірыңғай әуенге көшіпті. Аппараттың 
экранына қарап еді ирелеңдей 
өрілетін өркешті сызықтың орнына 
түп-түзу сызық пайда болыпты. «Бәрі 
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дұрыс. Бірақ құрғыр көңілі әлі өрекпіп 
тұр. Басылар емес. Жанын қоярға 
жер таппайды. Бұрышта тұрған 
теледидарды қосып еді, тұщымды 
ештеңе жоқ екен. Арналарды ары-
бері ауыстырып көрді де қайтадан 
сөндірді. Ақырғы тапқан ермегі 
күнгей жақ қабырғада ілулі тұрған 
Қазақстанның картасы болды. 
Батыс пен Шығыстың, Оңтүстік пен 
Солтүстіктің біраз қалалары мен 
ауылдарын шарлап шықты. Сосын 
Іле өзенінің бойындағы өзінің туған 
жерін біраз айналшықтап тұрды. 
Есіне бірнәрсе түсіп кеткендей 
жұмыс үстелінің үстіндегі сауыт 
тәріздес қорапшаның ішіндегі 
қызыл қою қаламсапты алып, туған 
ауылының атын бояп қойды. Өз ісіне 
масаттанған бала сияқты қызыл 
түске боялған Алматы мен Астана 
қалаларынан кейін тұрған өзінің 
ауылының атын қызықтай қарады. 
Тұра-тұра аяғы талғаннан соң өз 
орнына жайғасты. Шаршағаны да 
анық сезіліп тұр. Табанында дөңгелегі 
бар жылжымалы орындығының 
арқалығын түсіріп, шалқая жатқаны 
сол еді, кірпіктері айқасып, қалғып 
кетіпті.

− Азат Каримович, Азат 
Каримович. − Жұмысқа тұрғанына 
жаңадан ғана апта болған Жанар 
есімді хатшы қара қыз тақылдап тұр 
екен. − Азат Каримович, сізге бір кісі 
келіп тұр. Кірсін бе

− Не қылған адам?
− Білмеймін. Сізбен сөйлессем 

дейді.
− Жарайды, кірсін.
Есік тарс жабылды. Арғы жақтан 

хатшы қыздың сөйлеп жатқаны еміс-
еміс естіледі.

− Ассалаумағалейкум, ағасы, − 
деді есікті еппен ғана жапқан ақсары 
жігіт. Өңі қашып тұр. Шамасы отыздың 
о жақ, бұ жағына шығып қалған-ау.

− Уаликім, − деді Азат жас 
жігіттің қолын ала бере жүзіне тура 
қарап, − иә, не шаруамен жүрсіз? 
Айта отырыңыз. Келіңіз, мұнда 
жайғасыңыз.

− Аға өз басым жұмыс істемеймін. 
Шиттей төрт балам бар. Әйелім де 
жұмыс істемейді, баламен отыр. 
Оларды асырап жүрген жалғыз 
мәшинем бар еді. − Ол сәл ойланып 
қалды.

«Бұны несіне маған айтып отыр? 
Әлде көмек сұрап келген туыс-муыс, 
жекжат-жұрағаттың бірі ме? Әй, 
осыларда алақан жаюын қоймайды 
екен».

− Өзім ала таңның атысынан қас 
қарайғанға дейін таксовайт етемін.

− Кешіріңіз, мен сіздің не айтпақ 
болғаныңызды түсіне алмадым?, − 
деді Азат бұдан әрі оның әңгімесін 
тыңдауға құлықсыз екенін сездіріп.

− Общем, ағасы...
− Тоқ етерін айтыңызшы.
− Қысқасы ағасы, бағана үйдегі 

бала-шағаға нәпақа іздеп қара жолға 
шыққам. Сосын қарғыс атқыр осы 
көшеге түсе қалмаймын ба. Мен 
жүріп келе жатқан көше главный 
болғасын мәшиненің жылдамдығын 
қаттырақ басқам. Кенет күтпеген 
жерден, қайдан пайда болғанын өзім 
де білмеймін, бір қуыстан жасыл 
«тойотаның» атып шыққаны. Рөлде 
жап-жас бала. Мен қанша тежегішті 
басқаныммен, машина сырғанаған 
күйі оны бүйірден соқты.

− Сөздің қысқасы, авария 
жасадыңдар. Анау «тойотадағы» 
жас бала кінәлі, да?, − деді Азат 
алдындағы отырған жігіттің жүзіне 
барлай қарап.

− Иә, әрине ол кінәлі. Бірақ бала 
қатты жарақаттанды. «ГАИ-ға» да 
хабарламадым. «Жедел жәрдемді» 
шақырып, келгенін күтсем жүріп 
кететін сияқты. Сосын елдердің 
айтуы бойынша жақын маңда сіздің 
емханаңыз бар екенін білдім де, әлгі 
баланы осында алып келдім. − Ол 
терең тыныстап бір дем алып алды. 
− Осыдан бір сағат бұрын әкелгем, 
врачтар операция жасамас бұрын 
ақшасын төле деп отыр.

− Ну, и что, бұл мемлекеттік 
емхана емес қой. Біз частныймыз. 
Осы операциядан түсетін ақшаға күн 
көріп отырмыз.

− Дұрыс, ағасы, мен сізді түсініп 
отырмын. Бірақ менде тап қазір 
операцияға төлей қоятын екі мың 
доллар жоқ. Бағана айттым, бала-
шағамды таксовайтетіп асырап 
жүрмін деп.

− Не, ол баланың ата-анасы 
жоқ па? Неге ақшасын сен төлеу 
керексің? Солар төлесін, − деп үстел 
үстіндегі жасыл телефонды басып 
қалды да, − Жанар, маған емханаға 
жаңадан түскен пациентті қарап 
жатқан дәрігерді шақырып жіберші, 
− деді. Телефондағы дауыс құмығып 
естілді: − Жақсы, Азат Каримович.

− Енді маған не істе демексіз? − 
Азат алдында отырған жігітті жаңадан 
көріп тұрғандай таңырқай қарады.

− Не істе дегенде... сіздер 
операциясын жасай берсеңіздер. 
Мен баланың әке-шешесін тауып 
алып, жағдайды түсіндіріп айтып, 
ақшасын әкеп берер едім. Шындығы 
керек, қатты қиналып тұрмын. Өзіңізді 
менің орныма қойып көріңізші. Менің 
басыма түскен іс сіздің басыңызға 
түссе...

− Неғып түседі менің басыма?! 
Никогда түспейді!, − деді Азат ала-
шапқын ашуланып. − Қайдан табасың 
ол баланың туғандарын?!

− Мен бағана оның документтерін 
алып қалғам. − Жігіт төс қалтасындағы 
әмиянды суырып алды да Азаттың 
алдына қарай ысырып қойды.

Азат қызғылт-күрең амиянның ішкі 
қалталарына салынған құжаттарды 
енді аша бергені сол еді, кабинетіне 
осы емханадағы өзінен кейінгі аса 
мықты, әрі тәжірибелі деп саналатын 
Ақыл Манасұлы кіріп келді.

− Келіңіз, Ақыл Манасович, 
отырыңыз, − деді Азат өзінің оң 
жағындағы бос тұрған орындықты 
нұсқап.

− Шақырған екенсіз, келіп қалдық.
− Аһа, рахмет келгеніңізге. Ақыл 

Манасович, жағдай былай болып тұр. 
Сіз қабылдап алған бала автокөлік 
авариясына түскен екен. Бірақ мына 
кісінің айтуына қарағанда бала өзі 
кінәлі сияқты. Енді бұл кісі операцияға 
төлейтін менде ақша жоқ деп отыр. 
Не істейміз?

− Жасайсыңдар ма 
жасамайсыңдар ма?! Маған соны 
айтыңдаршы?! − Ақсары жігіт ашудан 
қалш-қалш етеді. − Адам мына жақта 
өлейін деп жатса, сендер ақша сұрап 
отырсыңдар!

− Кешіріңіз, ашуланбаңыз, сабыр 
сақтаңыз. Сабыр, сабыр. Бұл сізге 

айқайлайтын өз үйіңіз емес. Бұл 
емхана, − деді Азат жігітті сабасына 
түсірмек оймен.

− Қайдағы емхана, бұл − нағыз 
адам өлтіретін жер! Сендер өстіп 
езіліп отырғанда ана жақтағы ақ 
халаттылардан үміт күтіп жатқан 
байқұстар бақилық боп кетеді!

− Қойыңыз, тіл тигізбеңіз. Дәрігер 
атаулы адам жанының арашашысы. 
Ақ халатты абзал жандар...

Ақыл сөзін аяқтай алмай қалды.
− Қайдағы адам жанының 

арашашысы?! Анда бала өлейін 
деп жатыр, мұнда сендер өздеріңді 
адам жанының арашашысымын деп 
бөсіп отырсыңдар. Ақ халатты абзал 
жаннан садаға кетіңдер, албасты 
жан. Еще  «Гиппократқа»  ант береді. 
Адал боламыз деп.

− Отырыңыз!  − Азат орнынан 
атып тұрды. − Отырыңыз!..

− Ақыл Манасович, − деді Азат 
араға орнаған сәл үнсіздіктен кейін, − 
баланың жағдайы қалай?

− Жағдайы мәз емес. Ауыр 
хәлде. Операцияға өзіңіз түспесеңіз 
болмайды. Іш құрылыстарының бәрі 
аса қатты жарақаттанған. Ішке қан 
ұйып қалған және де менің болжауым 
бойынша ішектер үзілген сияқты.

− Айналайын ағатайлар-ау, 
тезірек операциясын жасаңыздаршы. 
Әлі аузынан ана сүті кетпеген бала 
ғой. Ең құрығанда өмірін сақтап 
қалыңыздаршы. Мен сіздерге 
ақшасын екі есе қып төлейін. Уәде 
берем.

Жас жігіттің жалынышты үнінен 
екеуі мырс етіп күліп қойды.

− Жарайды, өзіңіздің 
құжаттарыңызды тастап кетіңіз. Біз 
сізді осында күтіп отырамыз. Қашан 
ақшасын толық төлейсіз, сол кезде 
операция басталады.

Осы кезде телефон безілдеп қоя 
берді.

− Алло, − деді Азат тұтқаны 
құлағына тақай бере, − иә, иә, мен. 
А-а, Ақыл Манасович па, ол да 
менде отыр. Не боп қалды? Жағдайы 
ауырлап бара жатыр. Жақсы, түсінікті.

Ақыл орындығынан көтеріліп кетті.
− Азат Каримович, бағанағы бала 

ма?
− Иә,  жағдайы  қиындап 

бара жатыр екен. Тез барыңыз. 
Артыңыздан мен де барам.

− Дәрігер мырза, маған ана 
баланың құжаттарын берсеңіз. 
Әйтпесе мен оның адресін, ата-
анасын қалай табам? − деді ақсары 
жігіт кетуге ыңғайланып.

− Ә, иә, қазір берем. − Орнынан 
көтерілген Азат шашылып жатқан 
қағаздардың арасынан қызғылт-күрең 
әмиянды алды да ішкі қалтасында 
тұрған жеке төлқұжатты суырып алды. 
Кенет көзі шарасынан шыға жаздап 
бақырайып кетті. Тұп-тура айнымаған 
өз баласы. Төлқұжаттың суретіндегі. 
Тағы да бажайлап қарады. «Тегі: 
Каримов. Аты: Марат». Өмірінде бір 
мәрте болса да Алланың атын атап 
көрмеген Азат бірнеше секундтың 
ішінде құдайға мың мәрте жалынып, 
қалған мәліметтердің сәйкеспеуін 
тіледі. Көзін бір саты төменге салды. 
«Әкесінің аты: Азатович. Туған күні, 
айы, жылы: 07.11.1986». Азат сылқ 
етіп отырып қалды.

Осыдан жиырма бес жыл 
бұрынғы, сона-а-а-у студент 
кезіндегі қабылдаған анты қайта-

қайта құлағына келе береді: «Антты 
бұлжытпай орындағаным үшін 
өмірде де, өнерде де бақытты 
болып, ел арасында мәңгілік даңққа 
бөленгеймін; Жалған ант беріп, 
қылмыс жасағандарды ант атсын!».

 Ақсары жігіт түкке түсінбеген күйі 
аңырып тұр. Кенет алдындағы дәрігер 
орнынан атып тұрып, сыртқа қарай 
жанұшырып жүгіре жөнелді. Бұл да 
артынан жүгіріп шыққан. Дәрігер 
дәлізді бойлай, операциялық бөлмені 
бағыттап, құстай ұшып барады екен. 
Бұл орнында тұрып қалды. Бәрібір 
бөтендерге кіруге болмайды.

 «Жалған ант беріп, қылмыс 
жасағандарды ант атсын!». «Ант 
атсын! Ант атсын! Ант атсын!». Құлағы 
шулап қоя берген. «Расыменен-ақ 
мені ант ұрғаны ма?»

 Жылжымалы төсекке таңылған 
баласының жүзіне үңілді: сұлқ жатыр. 
Құлағы құрғыр ештеңені естімейді. 
Оған төніп тұрған Ақыл Манасұлына 
қарады: оның бас шайқағанын 
ғана көрді. Тура қарсы алдындағы 
кардиологиялық аппаратқа көзін 
салды: түп-түзу сызық. «Ты-ы-ы-ы-ң».

 Ақыл қолындағы резеңке қолғабын 
шешкен кезде айналасындағы 
дәрігерлер мен медбикелер 
ақырындап сыртқа шыға бастады. 
Ең соңында Ақылдың өзі де есікті 
жауып, ұзынша созылған орындыққа 
отыра кетті.

 Баласының өлі денесіне 
қарап тұрған Азаттың жылағысы 
келген. Бірақ    көзінен  жауынның  
тамшысындай да жас шықпады. 
Көз алдынан өткен жолғы 
жігіттің жазықсыз бейнесі кетер 
емес. «Өлтірмеңізші, өтінемін, 
құтқарыңызшы!».

 Кенет оның жүрегі бордай езілді. 
Не болғанын енді ғана түсінгендей 
аңырап қоя берген. Буындары босап, 
өлі дененің үстіне бар салмағымен 
құлап түсті. Басы дәл жүректің үстін 
ұрған екен, баласының жүрегіне 
құлағын тосқан күйі тәңіріне 
жалбарына берді, жалбарына берді. 
Екінші мәрте антты бұзбайтындығына, 
егер баласы тірі қалса ақ халатпен 
мүлдем қоштасатынына уәде берді. 
Баласының жазығы жоқтығын, кінәлі 
өзі екендігін естімей қалмасын 
дегендей айқайлап айтқан. Ары 
қарай ештеңе есінде жоқ. Шаршаған 
дене талықсып түскен.

Есін жиғанда әуелі құлағына 
кардиологиялық аппараттың дыбысы 
естілді. Адам денесінде тіршіліктің 
барын білдіретін үзілмелі әуен. 
Азат баласының денесінен басын 
көтермеген күйі көзін төңкере экранға 
қарады. «Мүмкін емес». Өз көзіне 
сенбеген адамның кейпінде басын 
шайқап-шайқап қойып тағы да 
қарады. «Шыққыр көзім шын көріп 
тұр ма?». Көзін жұмып, тағы да ашты. 
Тағы да үңіле қарады: ирелеңдеген 
сызық. Ирелеңдеген өмір...

Дархан БЕЙСЕНБЕКҰЛЫ
qalamger.kz.

Әңгіме
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ЗДОРОВЬЕ

«ТУБЕРКУЛЕЗ – В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ!»
Врачи Алматинской области бьют 
тревогу: «После пандемии коронави-
руса в 2021 году нас ждет эпидемия 
туберкулеза». Ведь пока медицина 
сосредоточена на борьбе с COVID-19, 
эпидемиологическая ситуация по 
туберкулезу может ухудшиться в гео-
метрической прогрессии. 

ЗНАЧЕНИЕ 

КРИМИНАЛИСТИКИ

Действия, производимые преступниками в окружающей материальной среде, приводят к 

определенным ее изменениям, в криминалистике такие изменения именуются материальными 

следами, которые являются одним из основных источников доказательств, используемых при 

расследовании преступления. Научная разработка методик обнаружения, фиксации и иссле-

дования материальных следов, анализа закономерностей их образования на основе  достиже-

ний естественных и технических наук привела к возникновению  отрасли криминалистической 

техники – криминалистического учения о следах или трасологии (от французкого trace – след 

и греческого -  logos). Судебная трасологическая экспертиза – род криминалистической экспер-

тизы, задача которой заключается в исследовании следов, следообразующих, следовосприни-

мающих объектов и соответствующих материалов дела для определения фактических данных, 

выступающих в качестве доказательств по делу. Источником информации, необходимой для 

решения задач трасологической экспертизы являются следы человека, животных, орудий, ме-

ханизмов, транспортных средств, а также вещная обстановка места происшествия как сама по 

себе, то есть непосредственно, так и информация о ней зафиксированная на фотоснимках и в 

протоколах осмотра. 
 Таким образом, задачей трасологической экспертизы является установление доказа-

тельств, обеспечивающих полное, всестороннее, обоснованное и объективное расследование 

преступлений и судебное рассмотрение дел.
Г. САБИТОВА,                                      

главный эксперт  ИСЭ по Алматинской области.  

Осуществление задач судопроизводства, которые направлены на изобличе-

ние и наказание лиц, совершивших преступление, неразрывно связано с восста-

новлением истины по каждому делу, только на основе всестороннего исследова-

ния события преступления можно определить роль всех причастных к нему лиц 

и выяснить с достаточной достоверностью обстоятельства его совершения. 

ПРАВО

ПОРЯДОК  СДЕЛКИ 
РЕГУЛИРУЕТСЯ  ЗАКОНОМ

Если юридическое лицо создано в фор-
ме товарищества с ограниченной или до-
полнительной ответственностью (далее 
-ТОО), то также может быть применен Закон 
Республики Казахстан «О товариществах с 
ограниченной и дополнительной ответствен-
ностью» (далее -Закон).

В соответствии с подпунктом 5) пункта 
1 статьи 11 Закона каждый участник вправе 
прекратить свое участие в ТОО путем отчуж-
дения доли в порядке и на условиях, пред-
усмотренных законодательством и учреди-
тельными документами.

Если количество участников ТОО со-
ставляет два и более лиц, то при намерении 
продать одним из участников своей доли в 
уставном капитале ТОО третьим лицам, дан-
ный участник сначала должен предложить 
остальным участникам ТОО приобрести его 
долю, так как соучастники имеют преимуще-
ственное перед третьими лицами право та-
кой покупки.

Следует отметить, что имеются опреде-
ленные требования к иностранцам. Если 
покупателем является гражданин иностран-

НА ПРАКТИКЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮТСЯ СЛУЧАЙ КОГДА ОСНОВАТЕЛЬ  КОМПА-
НИИ ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ О ПРОДАЖЕ СВОЕЙ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ. 
ПРИ ЭТОМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ, ЧТО ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ТАКОЙ СДЕЛКИ РЕГУЛИ-
РУЕТСЯ ГРАЖДАНСКИМ КОДЕКСОМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН. 

«БАСТАУ БИЗНЕС»            

КОРМИТ ПОЛУФАБРИКАТАМИ ВЕСЬ ПОСЕЛОК 
Молодой предприниматель Назгуль Акжолта-

ева, получив безвозвратный грант от государства 
открыла мини цех по производству полуфабри-
катов. Своей продукцией девушка кормит пяти-
тысячный поселок Шенгелды, который находится 
вблизи города Капшагай.

Назгуль Акжолтаева по профессии – педа-
гог, однако до открытия своего цеха занималась 
онлайн-бизнесом. Она мечтала открыть свой 
магазин, а в последнее время задумалась о про-
изводстве. Так Назгуль начала печь торты, пиро-
ги, собирала фруктовые букеты. Развить идею 
с производством помогли в филиале Палаты 
предпринимателей города Капшагай, где ей было 
предложено обучиться проекту по основам пред-
принимательства «Бастау Бизнес» и подать заяв-
ку на получение безвозвратного гранта. 

«Знаниями курса «Бастау Бизнес», я проана-
лизировала свой регион, и пришла к мнению, что 
у населения есть спрос на домашние без консер-
вантов, свежезамороженные полуфабрикаты. 
Благодаря государственной поддержке я откры-
ла мини цех и теперь работаю над реализацией 
открытия собственного магазина», – сообщила 
предприниматель. 

В рамках программы «Еңбек» Назгуль полу-
чила грант в размере 200 МРП и на эти средства 
приобрела оборудование для цеха по производ-

В Казахстане за последние 10 лет цифры по 
заболеваемости и смертности идут на спад, од-
нако общее число казахстанцев, страдающих от 
туберкулеза, все еще высоко. Каждый год на Зем-
ле миллионы людей погибают от туберкулеза, 
несмотря на то, что для больных уже в течение 
нескольких десятилетий существуют доступное 
и эффективное лечение. На сегодняшний день 
в условиях пренебрежения мерами профилакти-
ки туберкулез поражает все слои населения, как 
бедных, так и богатых. К сожалению, туберкулёз-
ная инфекция принимает агрессивные формы и 
не всегда поддается лечению. Сегодня медики 
говорят об эпидемии этой страшной болезни на 
фоне общего снижения иммунитета населения 
и высокой устойчивости возбудителя к противо-
туберкулезным препаратам. Туберкулез пора-
жает трудоспособное население, то есть это уже 
социально-значимое заболевание, это социаль-
ная проблема. Бремя туберкулеза неразрывно 
связано не только с огромными нагрузками на 
систему здравоохранения и потерями в эконо-
мике страны, но и человеческими потерями. По 
прогнозам ВОЗ, в ближайшие 10 лет туберкулез 

останется одной из 10-ти ведущих причин забо-
леваемости и смертности. 

Являясь неправительственной организацией, 
ОО «КОС КАНАТ ЖЕТЫСУ» вместе со своим шта-
том, общественными работниками и волонтера-
ми стремится целенаправленно проводить сани-
тарно просветительную работу среди учащихся, 
общего населения, и в исправительных учреж-
дениях с целью предупреждения заболевания 
туберкулезом в рамках реализации социальных 
проектов и общественной деятельности.

С целью привлечения внимания учащих-
ся к проблеме распространения туберкулеза в 
каждом районе Алматинской области на базе 

общеобразовательных учреждений прошли ши-
рокомасштабные информационные акции под 
девизом «Туберкулез – в центре внимания!». 
Основная идея – научить школьников правиль-
но ориентироваться в первых признаках, знать 
пути заражения и способы профилактики тубер-
кулеза. В своей работе сотрудники используют 
интерактивные методы передачи информации, 
при которых степень усвоения происходит бы-
стрее: информационная часть сопровождается 
наглядными материалами, тестами, специально 
подготовленной презентацией и видеороликами. 
Для закрепления материала разработаны тема-
тические викторины, проводится блиц опрос по 
заданной тематике. Большое место в профилак-

тической работе с учащимися отведено исполь-
зованию творческих средств информирования. 
В мастер классе «Ромашка – символ борьбы с 
туберкулезом!» и художественном конкурсе «Мир 
без Туберкулеза!» приняли участие 1000 школь-
ников и студентов колледжей. Отбор лучших 
рисунков проводился при следующих условиях 
конкурса – соответствие теме, художественное 
исполнение и информативность. Никто из ребят 
не остался без внимания, все участники были на-
граждены подарками и поощрительными призами 
за активное участие в культурно - профилактиче-
ском развитии. 

По итогам конкурсов в фойе школ были орга-
низованы выставки работ для привлечения вни-
мания к проблеме распространения туберкулеза 
всех учащихся. Таким простым и интересным 
способом юные художники внесли вклад в про-
светительскую работу в сфере охраны здоровья и 
борьбы с туберкулезом в молодежной среде. 

Успех в работе заключается в поддержке и 
участии на мероприятиях сотрудников противо-
туберкулезной службы, кабинетов ЗОЖ и МЦЗ 
каждого региона Алматинской области. Медицин-
ские работники оказывают большую поддержку 
и желание активно участвовать в реализации 
мероприятий. В партнерстве, где один сектор до-
полняет другой, рождается много полезных идей 
и «профилактических находок», которые вносят 
разнообразие, и с успехом применяются в рабо-
те с подростками. Проект осуществляется при 
методической, организационной и финансовой 
поддержке ГУ «Управления здравоохранения 
Алматинской области» в рамках реализации госу-
дарственного социального заказа.  

 «ҚОС ҚАНАТ ЖЕТІСУ»

ного государства не входящих в СНГ, или с 
которыми у Республики Казахстан нет без-
визового режима, то в соответствии с Зако-
ном РК «О миграции населения», запреща-
ются создание юридического лица, а также 
участие в уставном капитале коммерческих 
организаций путем вхождения в состав 
участников юридических лиц иностранцам, 
не получившим визы на въезд в качестве 
бизнес-иммигрантов.  

В случае назначения на должность пер-
вого руководителя компании иностранца, 
данное лицо должен встать на учет в нало-
говом органе и получить Индивидуальный 
идентификацион-ный номер в соответствии 
с Законом РК «О национальных реестрах 
идентификационных номеров».

Таким образом, процедура смены участ-
ников юридического лица требует строгого 
соблюдения всех требований действующего 
законодательства. 

                                 
Б. КОЖАХМЕТОВ, 

Председатель СМЭС 
Алматинской области.

ству полуфабрикатов. В цехе выпускается три вида 
пельменей, три вида вареников, котлеты, голубцы, 
манты, хинкали, самса, фаршированные перчики. 
Ежемесячно производится 120 кг продукции под 
брендом Damdi Alem.

«Лепим пельмени вручную, не теряя качества 
теста и фарша, без добавления химических до-
бавок. Предлагаем клиентам свежезамороженную 
продукцию с меньшим сроком хранения. Изго-
тавливаем цветные пельмени из овощных соков, 
которые пользуются особым спросом среди жи-
телей. Сейчас со мной работают два человека. 
В следующем году планирую расширить ассорти-
мент продукции и открыть магазин, поставить 
свои морозильные лари в магазины области», – 
рассказала она.

Как сообщила директор областной Палаты 
предпринимателей Лаззат Чинкисбаевой, с нача-
ла года в рамках программы «Еңбек» по проекту 
основам предпринимательства «Бастау Бизнес» 
обучились 3,1 тысячи безработных и начинающих 
предпринимателей. Всего из числа обученных по 
проекту с учетом завершивших в прошлые годы, 
грантовое финансирование и льготное кредитова-
ние в рамках госпрограмм получили более 1600 
бизнес-проектов.

Ш. БАТОВ.



 

06.05 «Ауылдастар» д/ф
06.30 «Толағай»
07.30 «Көңіл толқыны»
08.00AQSAYYI
08.20 «Мәселе»
09.00, 00.40 «Әлемнің алып 
шаһарлары»
10.00, 18.00 «Тағдыр жалыны»
11.00, 19.00 «Дениз»
12.00  «Қазақстан дауысы» 
14.00 «Монстрлар университеті»
15.30 «Ән мен әнші»
17.20, 02.50 «Әйел әлемі» 
20.00 «АРТА» 
20.50 «Көңілді тапқырлар 
алаңы»
22.30 Т/х «Жат мекен»
23.30 «Күйеу бала»
01.40 «АРТА»

Хабар

05.00, 16.00 Российкий сериал
07.00 «Самопознание»
07.15 Сериал «Противостояние»
09.45 «Весна на Заречной 
улице»

Бейсенбі - Четверг,  2 желтоқсан Сенбі - Суббота,  4 желтоқсан

ҚАЗАҚСТАН

Жексенбі - Воскресенье,   5 желтоқсан

06.05, 03.40 «Ауылдастар»
06.25, 10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
20.00, 01.00 Aqparat
07.00 «ТАҢШОЛПАН»
10.10, 18.00 Т/х «Тағдыр жа-
лыны»
11.05, 19.00 «Дениз»
12.00, 21.30 Т/х «Күйеу бала»
13.10 «Qyzyq eken»
14.00 «Теледәрігер»
15.15 Д/ф «Тұңғыш»
15.40, 03.10 «Тәуелсіздік 
тәуекелдері»
16.10, 23.30 Т/х «Таңшолпан»
17.15 «Qyzyq eken»
20.30, 01.30 «Ashyq Alan» 
22.30 Т/х «Жатмекен»
00.30 «PARASAT MAIDANY»
02.20 «Теледәрігер»

ХАБАР

05.00, 16.00  Россиский сериал
07.00 «Таңғы хабар»
10.00 Д/ф «Елбасы. Летопись 
незовисимости»
10.45 Әсем әуен 
11.00 «Пәленшеевтер-4»
12.00 Т/х «Шашу»
13.00 «Шайқалған шаңырақ»
15.00 «Большая неделя»
18.00 Мегахит
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Народный контроль»
21.00  Итоги дня
21.30 «Тұмар»
22.30 «Қазақ хандығы»
23.30 «Путь лидера. Железная 
гора»

АСТАНА

06.00 «Белгісіз жан»
07.00 М/с «Маша и медведь»
09.30, 22.00 «Қарындасым, 
қарлығашым»
11.00, 21.00 Т/с «Әйел 
тағдыры-2»
12.15, 23.30 Т/х «Жауынгер» 
14.00 «Айтарым бар»
15.00 «Формула личности»
16.00 «Үздік әндер» 
16.35 «Сүлеймен сұлтан»
18.00 «Фазилет ханым»
20.00, 01.00 «Astana times»
01.50 Т/х «1001 түн»
03.30 «Q travel»
04.30 «KazNet»
05.00 Үздік әзілдер
05.30 «Сырты бүтін»

ЕВРАЗИЯ 

06.00 «Жить здорово»
07.00 «Қайырлы таң, Қазақстан»
08.00 «Доброе утро, Казахстан»
09.00 Сериал «Такая как все»
13.10 «На самом деле»
14.15 «112»
14.30 «QOSLIKE»
18.30 «Басты жаңалықтар»
19.00 «Көреміз»
20.00 Главные новости
20.40 «Условный мент-2»
00.30 «Желтый глаз тигра»
01.45 «Мата Хари»
02.45 «Пусть говорят»
03.50 «112»
04.05 Басты жаңалықтар

КТК

07.05 Кешкі жаңалықтар 
07.30 «Журналист»
09.20 НОВОСТИ
10.00 «Было дело»
11.10 «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины»
13.30, 21.50 «Чужая семья»
15.50, 01.50 «Небеса подождут»

   ХАБАР

ЕВРАЗИЯ

06.05 «Ауылдастар»
06.30 Aqparat
07.05 «Сырлы сахна»
07.35 «Әйел әлемі»
08.10  «Киелі Қазақстан»
08.35 Сағындырған әндер-ай
10.00, 18.00 Т/х «Тағдыр жалы-
ны»
11.00, 19.00 «Дениз»
12.00 «Қазақстан дауысы»
14.00 «Әзіл әлемі»
15.00 «Арғымақ»
17.20 «Талпын»
20.00, 03.00 «Мәселе»
20.40 «Қазақстан дауысы»
22.30 «Жат мекен»
23.30 «Күйеу бала»
00.30 «Линкольн. Азаттық май-
даны»
03.00 «Мәселе»
03.40 Киелі Қазақстан

Хабар

05.00 Российский сериал
07.00 «Өзін-өзі тану»
07.15 «Противостояние»
09.00 «Tangy fresh»
10.00  ХХІ ғасыр көшбасшысы
11.00 «Так сложились звезды»
13.00 «Пәленшеевтер»
18.00 Мегахит
20.00 «Отыз жылдың ой-толғауы»
21.00 Ақпарат арнасы «7 күн»
22.00 «Хабарлас»
23.15 Әсем әуен
00.00  «Discovery»

Астана

06.00 Белгісіз жан
07.00  «Үздік әзілдер»
08.00 М/ф «Маша и Медведь»
09.30, 22.00 «Қарындасым, 
қарлығашым»
11.00, 21.00 Т/х «Әйел 
тағдыры-2» 
12.00, 23.30 Т/х «Жауынгер» 
13.30 «Док.фильм 1/6»
14.00 Развитие регионов
15.00 Формула личности
16.00 Алдараспан
17.00 Қимылдаған қыр асар
18.00 Т/х «Фазилет ханым»
20.00 «Астана кеші көңілді»
01.00 Bas Times
02.00 «1001 түн»
03.30 «Q» travel
04.30 «KazNet»
05.30 «Сырты бүтін»

Евразия

06.00, 03.55 Т/х «Әйел сыры»
06.40 «Той заказ»
07.15, 03.10 «П@утина+»
08.10 Басты жаңалықтар
08.45 «Ұлы даланың мұрасы»
09.00 «Скоро весна»
10.55 «Фабрика грез» 
11.20 «Я заплачу завтра»
15.35 «Тағдыр тасы»
16.35 «Мама, маған дауыс бер!»
18.00 «Айна»
19.00 «Көреміз»
20.25 «Семейный портрет»
00.20  «Две звезды, отцы и дети» 
02.20 «Мужское/женское»
03.10 «П@утина+»
03.55 Т/х «Әйел сыры»

КТК

07.05 «Құдалар-2»
07.50, 03.30, 04.30 «КТК –да 

Қабатов»
09.10 Новости
09.50, 01.30 «Юморина»
11.30 «Двойной блюз»
15.30 «Аталар сөзі»
17.00 Крылья Пегаса
21.00 «Большие новости»
22.10 «Пробуждение любви» 1-4 
серии
01.30 Юморина
02.30 «Аталар сөзі»
03.30, 04.30 «КТК –да Қабатов»

Жетісу 

07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық»/  
09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости 
10.00 «Агроlife» 
10.30 «Бүгін»  
11.00 «Сыралғы»   
11.45 «Спорт» (әдіс)
11.50 «Тәуелсіздік жылнамасы» 
11.53 «Тұғырдағы тұлға» 
12.00 «Шашу»  
12.45 «Жетісу батырлары»
13.00 «Тәуелсіздіктің құрдастары» 
13.15 «Спасая жизни» 
13.30 «Ән тыңдайық»
14.00 «Талқы» 
14.50 «Тәуелсіздік жылнамасы»
15.00 «Сыралғы» 
15.45 «Әкелер әңгімесі»  
16.30 «Тәуелсіздік тұлғалары»
17.00 «Зерде»
17.52 «Тәуелсіздік жылнамасы» 
18.00 Жаңалық
18.15 Новости
18.30 «Бір бала» 
19.20 «Әсем әуен» 
19.30 «Безбен» 
20.05 «Сильные духом» 
20.30 Қорытынды жаңалықтар
21.00 «Единый народ» 
21.30 Итоговые новости
22.00 «Қазақстанда жасалған»
22.50 «Әсем әуен» 
23.10 Новости  
23.35 Жаңалықтар

31 канал

06.00, 03.00 Әзіл студио
06.50,01.30 «Тамаша live»
07.20 «Близнецы-Драконы»
09.30 «Готовим с Адель»
10.00 «Алдараспан»
11.50 М/с «Аладдин»
12.50 М/с «Лило и Стич»
13.40 «Урфин Джюс-2»
15.30 «Герой»
17.30 «Доспехи Бога»
19.30 «Доспехи Бога-2»
22.00 «Неге?»
23.00 «Я сражаюсь с великана-
ми»
04.00 Алдараспан, Нысана, Шан-
шар әзілдері
05.00 Ризамын

7 канал

06.00 «Гу-гулет»
07.00 «Айна-online»
08.00 «Япырай»
09.00 Такая Life
10.00 «Жұлдыздың жары»
10.30 «Регина + 1»
11.30 Шоу «Орел и решка»
12.40«Тайны госпожи Кирсано-
вой»
15.00 Ерке мұң
16.00 Т/х «Барлау»
18.00«Зың-зың Күлпаш»
20.00 Шоу «Один в один-5»
23.00 «Jaidarman Cup»
00.30 Х/ф «Коломбиана»
04.10 «Қуырдақ»

   ХАБАР

АСТАНА

КТК

ЕВРАЗИЯ

   7 КАНАЛ

12.00 «Шашу»
18.00 Мегахит
20.30 Мәжіліс.kz
21.00 «7 күн»
22.00 «Большая неделя»
23.30«Discovery». Как устроена 
Вселенная
00.30 Әсем әуен

Астана  

06.00 «Белгісіз жан»
06.30 «Үздік әзілдер»
08.00 М/ф «Маша и медведь»
10.00 «ТeleBingo»
10.25, 22.00 «Қарындасым, 
қарлығашым»
12.00, 21.00 Т/х «Әйел 
тағдыры-2»
13.10, 23.30 Т/х «Жауынгер»
14.30 «Развитие регионов»
15.30 «Формула личности»
16.00 «Аялы алақан»
16.15 «Үздік әндер»
17.00 «Қимылдаған қыр асар»
18.00 Т/х «Фазилет ханым»
20.00, 01.00 «Астана кеші 
көңілді»
01.00 «Bas Times»

02.00 «1001 түн»
04.00«Q» travel
04.30 «KazNet»
05.30 «Сырты бүтін»

Евразия

06.00«Әйел сыры»
06.40 «П@ytina+»
07.30 «Воскресные беседы»
07.45 «Потомки великой степи»
08.05«Тайны вокруг нас»
08.40 «Встреча»
10.45 «Бабушка на сносях»
15.05 «Ускользающая жизнь»
17.00 «Лучше всех»
18.50 «Добрый вечер Казах-
стан!»
20.00 «Грани»
21.00 «Се Ля Ви»
01.00 КВН
03.00«П@ytina+»
03.45 «Әйел сыры»

КТК

07.05 «Бала дауысы»
07.50 «Сен де, мен де.»

09.00, 23.40  «Дом культуры и 
смеха»
11.10 «Пробуждение любви»
15.00 «Аталар сөзі»
18.20 «Тартылыс күші»
21.00 «Портрет недели» 
22.00 «Курьер из рая»
01.30 «Аталар сөзі»
03.30-04.30  «Бала дауысы»

Жетісу

07.05 «Әсем әуен» 
09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости 
10.00 «Әсем әуен» 
10.30 «Безбен»    
11.05 «Бір бала» 
11.45 «Спорт» (әдіс)
11.50 «Тәуелсіздік жылнамасы» 
11.53 «Тұғырдағы тұлға» 
12.00 «Зерде»  
12.45 «Жетісудың ақын-
жыраулары»
13.00 «Сильные духом»  
13.30 «Ән тыңдайық»
14.00 «Единый народ»
14.30 «Қазақстанда жасалған» 
14.50 «Тарихнама» (қазақ 
хандары)

15.00 «Дәрігер кеңесі» 
15.45 «Жетісу жұмбақтары» 
16.15 «Қазақ тілі» 
16.30 «Тәуелсіздік тұлғалары»
17.00 «Қазақ үні» 
17.35 «Полицейская служба» 
17.52 «Тәуелсіздік жылнамасы» 
18.00 «Спорт-тайм» 
18.30 «Олжа»  
19.05 «Ұлт құндылығы» 
19.30 «Жүрек сөзі» 
20.15 «Тәуелсіздік жылнамасы» 
20.30 Апта /қаз/
21.30 Апта /рус/
22.20 «Жұлдыз болғың келсе» 
2017 SD концерті
00.05 «Әсем әуен» 

31 канал

06.00 Әзіл студио
07.00 Әзілдер күнделігі
08.00 «Тамаша live»
08.30 «Тәтті шоу»
09.30 «Готовим с Адель»
10.00Розыгрыш от Halyk bank
10.05М/с «Аладдин»
11.00М/с «Лило и Стич»
11.30«Урфин Джюс-2»
13.10 Х/ф «Я сражаюсь с вели-
канами»

15.40  «Доспехи бога»
17.40 Х/ф «Доспехи бога-2»
20.10 «Младенец на 30 000 000 
доллар»
23.00 Алдараспан. Шаншар. 
Нысана әзілдері
01.40 What`s up?
03.00 «Тамаша  live»
04.00 05.00 Ризамын

7 канал

06.00  «Гу-гулет»
07.00 «Япырай»
07.15«Jaidarman Cup»
08.50 «Такая Life»
10.00 «Келесі кім?»
10.30«Регина+1»
11.30 «Орел и решка»
12.40 «Команда будущего»
13.20 «Нико-2»
15.00 «Ерке мұң»
16.00, 03.00 К/ф «Ұстаз»
17.10 Х/ф «Көршілерім»
18.20 «Q-елі»
18.40 «Коломбиана»
21.00 Шоу «Музыкальная 
интуиция»
23.00 Х/ф «Области тьмы»
01.15 «Анон»
05.00 «Қуырдақ»

АСТАНА

   ХАБАР

ЕВРАЗИЯ

КТК

   7 КАНАЛ

18.00 «Әулеттер тартысы»
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00 «Астарлы ақиқат»
21.00 Вечерние новости
00.00 «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» 
02.35 «Астарлы ақиқат»
03.20 «Мәссаған»

ЖЕТІСУ

07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир/  
09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости 
10.00 «Парасат» 
10.30 «Бүгін»  
11.00 «Сыралғы»   
11.45 «Спорт» (әдіс)
11.50 «Тәуелсіздік жылнамасы» 
11.53 «Тұғырдағы тұлға» 
12.00 «Шашу»  
12.45 «Жетісу батырлары»
13.00 «Тәуелсіздіктің 
құрдастары»  
13.15 «Ән тыңдайық» 
14.00  «Әсем әуен» (концерты)
14.50 «Тәуелсіздік жылнамасы»
15.00 «Спорт-тайм» 
15.30 «Бір бала» 
16.30 «Тәуелсіздік тұлғалары»
17.00 «Шашу» /тікелей эфир/    
17.45 «Ковид-шолу»/Ковид-
обзор 
17.52 «Тәуелсіздік жылнамасы» 
18.00 Жаңалық
18.15 Новости
18.30 «Ковид-шолу»/Ковид-
обзор 
18.35 «Дәрігер кеңесі» /тікелей 
эфир/  
19.20 «Тәуелсіздік жылнамасы»
19.30 «Сегодня» /прямой эфир/  
20.00 «Зейнеп апаның 
әңгімелері»
20.15 «Әсем әуен»  
20.30 Қорытынды жаңалықтар
21.00 «Парасат»       
21.30 Итоговые новости
22.00 «Әдептен озбайық» 
22.40  «Әсем әуен» 
23.10 Новости  
23.35 Жаңалықтар

31 КАНАЛ

06.00, 05.00 Ризамын
06.20 Әзіл студио
07.20, 01.40 31 әзіл
08.20 М/с «Принцесса и дракон»
10.00 М/с «Маша и медведь»
11.30, 22.00 «Ханшайым»
13.00, 21.00 Сериал «Ұшқан ұя»
14.00 Ералаш 
14.40 Х/ф «Городской охотник»
16.50 Х/ф «Защитник»
18.50 Сериал «Кухня»
19.55 Пенсия.kz
20.00 Информбюро
23.40 Х/ф «Патруль времени»
02.30 Кел, татуласайық
04.30 «Whats up»

7 канал

06.00, 05.10 «Қуырдақ»
07.00 «Оян, QAZAQSTAN»
09.00, 23.00 «Ағайындылар»
10.00 «Верните хит»
11.00 Сериал «Балабол-4»
14.00, 00.00 Т/х «Гудия» 
15.00, 03.10 «Ерке мұң» 
16.00, 02.30 «Q-елі» 
16.40 «Тайны госпожи Кирса-
новой»
17.40 «Орел и решка»
19.00 «Студия 7»
19.30 Концерт «Күнім сен 
сөнбеші»
21.40, 04.20 Т/х «Ұстаз»
22.20, 04.45 «Көршілер»
01.10 «Тайная жизнь моего 
секретаря»

КТК

   7 КАНАЛ

06.05 Д/ф «Ауылдастар»
06.25, 13.00, 17.00, 20.00 Aqparat
07.00 «TANSHOLPAN»
10.10 18.00 «Тағдыр жалыны»
11.05, 19.00 Телехикая «Дениз»
12.00 «Күйеу бала»
13.10, 17.15 «Қызық екен...»
14.00, 03.45 «Теледәрігер»
15.15 «Заң және біз»
16.00 Телехикая «Таңшолпан»
17.15 «Қызық екен...»
20.35, 02.55 «Ашық алаң»
22.30 Т/х «Жат Мекен»
00.25  «Қазақстан дауысы»
02.55 «Ашық алаң»
03.45 «Теледәрігер»

Хабар

05.00, 16.00  Российский сериал
07.00 «Таңғы хабар»
10.00 Д/ф Елбасы Летопись Неза-
висимости
11.00 «Пәленшеевтер-4»
12.00 «Шашу»
13.00, 22.30 «Шайқалған 
шаңырақ» 
15.00 «Бүгін». Тікелей эфир
18.00 Мегахит 
20.00 Қорытынды жаналықтар
20.30 «Үкімет». Премьера!
21.00 Итоги дня
21.30 «Тұмар»
22.30 Т/х «Қазақ хандығы»
23.30 «Путь Лидера, Астана»

Астана  

06.00 Т/х «Белгісіз жан»
07.00 М/ф «Маша и медведь»
09.30, 22.00 «Қарындасым, 
қарлығашым»
11.00, 21.00 Т/х «Әйел 
тағдыры-2»
12.15, 23.30 Т/х «Жауынгер»
14.00 Развитие регионов
15.00 «Формула личности» 
15.30 «Лучшие из достойных»
16.00 Т/х «Сүлеймен сұлтан»
17.00 «Қимылдаған қыр асар»
18.00 «Фазилет ханым»
20.00, 01.00 «Астана times»
01.50 «1001 түн»
03.30  «Q travel»
04.30 «KazNet»
05.30 «Сырты бүтін»

Евразия

06.00  «Жить здорово»
07.00 «Қайырлы таң -Қазақстан»
08.00 «Доброе утро-Казахстан»
09.00 «Такая как все»
13.05 «Жди меня Казахстан»
14.15 «112».  Прямой эфир
14.30 «Qoslike»
18.30, 03.10 «Басты жаңалықтар»
19.00 «Көреміз»
20.00 «Главные новости»
20.40 «Поле чудес»
22.00  сериал «Медвежья хватка»
02.00  «112». Криминальные 
новости
02.20 Мужское-женское
03.10 «Басты жаңалықтар»
04.05 «Көреміз»

КТК

07.05 Кешкі жаңалықтар
07.30 Т/х «Журналист»
09.20 Новости
10.00 «Было дело» 
11.10 «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины»
13.30 «Чужая семья»
15.50, 01.30 «Изморозь»

18.00 «Әулеттер тартысы»
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00, 02.15 «Дау-дамайсыз»
20.35, 02.40 «КТКweb»
21.00 Вечерние новости
21.40 «Двойной блюз» 1-4 серии
01.30 «Небеса подождут»
02.15 «Дау-дамайсыз»
02.40 «КТКweb»
03.00 Мәссаған

Жетісу

07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей эфир/  
09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости 
10.00 «Ұлт құндылығы» 
10.30 «Сегодня»   
11.00«Дәрігер кеңесі»   
11.45 «Спорт» (әдіс)
11.50 «Тәуелсіздік жылнамасы» 
11.53 «Тұғырдағы тұлға» 
12.00 «Шашу»  
12.45 «Жетісудың ақын-
жыраулары»
13.00 «Зейнеп апаның әңгімелері» 
13.30 «Ән тыңдайық»
14.00 «Әсем әуен» 
14.50 «Тарихнама» (қазақ хан-
дары)
15.00 «Тәуелсіздік тұлғалары» 
15.30 «Әсем әуен» 
16.30 «Тәуелсіздік тұлғалары»
17.00 «Шашу» /тікелей эфир/    
17.45 «Ковид-шолу»/Ковид-обзор 
17.52 «Тәуелсіздік жылнамасы» 
18.00 Жаңалық
18.15 Новости
18.30 «Ковид-шолу»/Ковид-обзор 
18.35 «Сыралғы» /тікелей эфир/  
19.20 «Тәуелсіздік жылнамасы»
19.30 «Бүгін» /тікелей эфир/  
20.00 «Тәуелсіздіктің құрдастары»
20.15 «Спасая жизни» 
20.30 Қорытынды жаңалықтар
21.00 «Агроlife»  
21.30 Итоговые новости
22.00 «Талқы» 
23.10 Новости  
23.35 Жаңалықтар

31 канал

06.00 «Әзіл студио»
06.20, 20.00 Информбюро
07.20 «Жанкешті ханымдар» 
09.00 31 әзіл
10.00 «Маша и медведь» 
11.30, 22.00 «Ханшайым»
13.00, 21.00 «Ұшқан ұя»
14.00 «Тимон и Пумба»
15.00, 18.55 «Кухня»
16.00  «Ералаш»
16.45 «Патруль времени»
20.00 Информбюро
23.40 «Герой»
02.30 «Кел, татуласайық!»
04.40 What`s up?
05.00 «Ризамын»

7 канал 

06.00, 05.10 «Қуырдақ»
07.00 «Оян, Qazaqstan»
09.00, 15.00 Т/х «Ағайындылар»
10.00 «Верните хит»
11.00 концерт «Күнім сен 
сөнбеші»
14.00 «Гудия»
15.00, 03.10 «Ерке мұң»
16.00 Скетчком «Q-eli» 
16.50 «Скорость. Автобус 657»
19.00 Вечерняя программа 
«Студия 7»
19.30 Шоу «Музыкальная интуи-
ция»
 21.40, 04.20  «Ұстаз»
22.20, 04.45 Көршілер
00.00 Шоу «Один в один»

ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАН
Жұма - Пятница,  3 желтоқсан

   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№47 (1050) 26.11.2021

 Ал, бүгінгі таңда мемлекеттік тілдің 
мәртебесін арттыруға қолбайлау бо-
лып отырған кемшіліктер де аз емес. 
Мәселен, сотқа дейінгі тергеп-тексеру 
кезінде қазақ  тергеушілердің өздері 

ҚАЗЫНА

 Мемлекеттік  тіліміздің  мәртебесін  өсіріп, мерейін  тасыту  жо-
лында  егемен  елімізде  іргелі істер жасалынып жатыр. Бодандық  
заманда  жойылып  кетудің  аз-ақ  алдында қалған ана тіліміздің  абы-
ройын  асқақтатып, беделін  биіктету  тәуелсіз  мемлекет  болғалы 
бері  қызу  қолға алынды. Осыны есте сақтап, тіліміздің  көсегесін 
көгерту үшін отбасымыздан бастап қазақша сөйлеуді қолға алу  
қажеттігі  туындауы тиіс. Сонда ғана мемлекеттік тіліміздің қолдану 
аясын кеңейте түсуге жақсы мүмкіндіктер болмақ.

жақсы меңгерген орыс тілінде істі 
жүргізуге мүдделі болып, айыпталушы-
ны да, жәбірленушілерді де осы тілде 
жауап беруге мәжбүрлеген жағдайлар 
аз кездеспейді. Сондықтан іс сотқа 

келіп түскенде, кейде жәбірленушілер, 
басқа жағдайда сотталушылардың 
өздері сот өндірісінің тілін білмейтін 
болып, аудармашы талап етіп отырған 
жағдайларды көп кездестіреміз. Бұған 
қоса қорғаушылар тарапынан да, 
қорғауындағы адамдарды өздерінің 
айтқандарына көндіріп, айдағандарына 
жүргізуге тырысатынын да кездестіріп 
жатамыз. Оны әсіресе, процестер 
кезінде анықтап жатамыз. 

Демек, мұндай кемшіліктерді 
түзетіп, мемлекеттік тілдің мәртебесін 
арттырғымыз келсе, бірінші кезекте 

қарапайым халықтың құқықтық сауа-
тын ашуымыз қажет. Олар өздерінің 
конситуциялық құқықтарын, сотқа 
меңгерген тілінде, ана тілінде арыз 
беруіне, жауап беруіне құқығы бар 
екенін бастапқы тергеу амалдары 
кезінде толық пайдаланып, заңның 
бұрмалануына жол бермейтіндей 
дәрежеге жеткізу керек.                                                                                                                

Гүлнар САДЫҚОВА,                                                                                                  
Алматы облысы МАЭС-ның 

бас маманы, сот отырысының 
хатшысы.

ТІЛ МЄРТЕБЕСІ – ЕЛ МЄРТЕБЕСІ

Жоғарғы Сот пен Әділет министрлігі бірігіп жасаған жұмыстар барысында жария-
құқықтық даулар бойынша үздік нәтижелерге қол жеткізген елдердің тәжірибелері 
сарапқа салынып, әкімшілік Әділет институтының пәрменді ықпалы зерделенді. Осын-
дай үлкен еңбекпен жасалып, қоғамның қызу талқысынан өткізіліп, жеті өлшеп, бір 
кесілген  Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекске Президентіміз қол қойған соң, аталмыш 
жаңа заңнама үстіміздегі жылдың шілде айынан бастап қолданысқа енгізілді.

 Әкімшілік рәсімдік процестік кодексі өзара екі байланыс нысандарының қызметін, 
яғни әкімшілік актіні қабылдау рәсімі мен оны даулау процесін көрсетеді. Осы кодекстің  
ең басты ерекшелігі – жария-құқықтық дауларды оңтайлы реттеуімен байланысты. 
Заңнамада мемлекеттік құрылымдар мен қарапайым азаматтар арасындағы дау-
ды шешудегі теңсіздікті жоюдың барлық мүмкіндігі қарастырылған. Айталық, азамат-
тар құқықтық тұрғыдан жан-жақты сауатты емес. Олардың өз құқығын қорғауына, 
мемлекеттік қызметтің қателігін көрсетуіне сауатының кемдігі, өзіне деген сенімінің 
төмендігі аз кедергі келтірмейді. Соған орай енді тараптарға заңнамадағы барлық 
қарама-қайшылықтар мен дүдәмал тұстар азаматтардың мүдделерін ескере отырып, 
түсіндіріледі. Сонымен қатар, жаңа заңдағы тетіктер халықтың өзіне деген сенімін де 
нығайтады деген ойдамыз. Өйткені кодексте азаматтардың сотқа жүгіну мүмкіндіктерін 
жеңілдетуге, құқықтық тұрғыдан қорғану тетіктерін кеңейтуге, қарапайым халықтың 
мемлекеттік органдар алдындағы әлеуетін көтеруге барынша жағдай жасалған. 

Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекске үлкен міндет артылып отыр. Кодекстегі 
ұстанымға сай алдағы уақытта әкімшілік процестегі судьяның рөліне ерекше басымдық 
берілген. Кодексте дауды шешу үшін ақылға қонымды, бірақ 3 айдан аспайтын мерзім 
бөлінеді. Бұдан басқа, талап қоюды қабылдау және қарау рәсімі оңайлатылды. Сот 
талап қоюды қайтаруға ғана құқылы. Талап арызды қараусыз қалдыру, талап арызды 
қабылдаудан бас тарту және іс жүргізуді тоқтату көзделмеген.

Жадыра ЗАРЫҚПАЕВА,     
Ақсу аудандық сотының судьясы.

ЖАҢА КОДЕКС

ДАУЛАРДЫ 

ОЊТАЙЛЫ  РЕТТЕУ 
 Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев 2019 жылғы «Сын-

дарлы қоғамдық диалог – Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің 
негізі» деп аталатын өзінің алғашқы Жолдауында  жария-құқықтық дауларда 
билік пен қарапайым азаматтар тең болмайтынын, осы олқылықты заңдық 
тұрғыда реттеу керектігін айтып, тапсырма жүктеген болатын. Президент 
тапсырмасынан кейін заң жобасын дайындау бойынша кешенді жұмыстар 
қолға алынды. 

ҰСТАЗ ОЙЫ

БАЛА ТЄРБИЕСІ – ОТБАСЫНАН БАСТАЛАДЫ 
Қай ғасырда болмасын 
тәрбие мәселелері на-
зардан тыс қалып көрген 
емес. Әсіресе, бала 
тәрбиесі. «Адамның бір 
қызығы бала деген…», 
«Баламды медресеге 
біл деп бердім, қызмет 
қылсын, шен алсын деп 
бермедім деп» Абай 
айтқандай, адам қашанда 
ұрпағымен қымбат.

ЕЛ БАСТАFАН   

ЕЛБАСЫ

 ЖЫЛ КҮНТІЗБЕСІНДЕ  1 
ЖЕЛТОҚСАН –  ЕЛІМІЗ ҮШІН 

МАҢЫЗДЫ КҮНДЕРДІҢ 
БІРІ. СЕБЕБІ ТӘУЕЛСІЗ 

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ІРГЕТАСЫН 
ҚАЛАП, ШЕКАРАСЫН ШЕГЕ-

ЛЕП, БОЛАШАҚҚА БАҒЫТ-
БАҒДАР БЕРГЕН ТҰҢҒЫШ 

ПРЕЗИДЕНТТІҢ ХАЛЫҚ 
АЛДЫНДАҒЫ ЕҢБЕГІ ҰШАН-

ТЕҢІЗ.

 1991 жылғы 1 желтоқсанда – бүкілхалықтық сайлау нәтижесінде, еліміз өзінің 
Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Әбішұлын сайлаған болатын. Осы күннен тәуелсіздік 
тарихы басталды.  2012 жылдан бері, әр жыл сайын  –  «Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті күні» мемлекеттік мереке ретінде аталып келеді. Отанымыз  – 
Тәуелсіздік алғалы көптеген жетістіктерге қол жеткізді. Тәуелсіздік тарихының 30 жы-
лында Қазақстан іргелі істерді еңсере білді. Әлем алпауыттарымен иық тірестіріп, 
тың бастамаларға ұйытқы болды. Бірлік пен ынтымақты, бейбітшілік пен татулықты 
ту еткен Қазақстанның әрбір толағай табысы Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлының ерен 
еңбегінің жемісі екендігі сөзсіз.

 Жұртының мұңын мұңдап, жоғын жоқтаған, ел қайғысын бірге тартып, 
қуанышымен бірге бөліскен жанашыр басшыны халқы әркез бағалап, есіне алып 
жүрері хақ. Тәуелсіздік алып, бодандықтан босаған заманнан бері ұлт қамын өзекті 
мәселеге қойған, елім деп елеңдеп, Қазақстанның босағасының берік, шаңырағы-
ның биік болуына ат салысып келе жатқан ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаев қандай құрметке де лайық жан.

 Бүгінгі «Мәңгілік елді» өзіне мұрат қойған Қазақстан, Орта Азияның ең беделді 
мемлекеті қатарында. Ел Тәуелсіздігінің 30 жылдық тарихының әрбір күні Тұңғыш 
Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың атымен қаланып келеді. Сондықтан да, бұл күн 
мемлекетіміз үшін маңызды. 

Эльмира  ҚЫДЫРАЛИНА,  
Алматы облысының  мамандандырылған ауданаралық                    

экономикалық сотының бас маманы - 
сот  отырысының хатшысы.

дүние. Бала тәрбиесі ата-ана 
тәрбиесімен ұштасып жатуы тиіс. 
Ата-ананың бала тәрбиелеудегі 
мақсаты – болашақта оның  жеке 
тұлға болып қалыптасуына, са-
налы ұрпақ болып өсуіне, дұрыс 
білім алып жетілуіне, өмірде өз 
орнын табуына көмек беру. Себебі 
білім – тәрбие арқылы беріледі.
Тәрбие жоқ жерде білім де жоқ. 
Тәрбие қаншалықты тереңде 
болса, білім де соншалықты 
тереңде. Болашақ білімді, дарын-
ды, адмгершілігі мол ұрпақ үшін 
бұл – өте маңызды. Сол себепті  
отбасының бала тәрбиесінде ала-
тын орны айрықша.Әрине, әрбір 
ата-ана өз ұлы мен қызының 
әдепті, саналы, иманды да иба-
лы, Отанының білімді азаматы 

«Балалы үй базар, бала-
сыз үй қу мазар» деген ха-
лық ұрпағының өсіп-жетілуіне, 
тәрбиесіне барынша жағдай 
жасауға тырысқан. Балаға де-
ген мейірімі, сезімі, махаббаты 
ата- ананың ыстық ықыласы 
мен тәрбиесінен берілетін құнды 

мен азаматшасы болып жетілуін 
қалайды. Сыйластық, түсіністік, 
зор жауапкершілік сезімдері 
бар отбасы – бақытты отбасы.  
Бақытты отбасында ғана ата-
ана және олардың өзара қарым-
қатынасы мазмұнды, сенімді бо-
лады.

Бала тәрбиесінің алғашқы 
алтын қазығы – туған ұясы, өз 
отының басындағы тәрбиесі. 
Қазақтың «Баланың бас ұстазы – 
ата-ана», «Балапан ұяда не көрсе, 
ұшқанда соны іледі» дегендей, 
тәй-тәй басып, есі кіріп, тілі шыға 
бастағаннан-ақ баланы байсалды, 
ұғымпаз, тіл алғыш етіп баулыған 
дұрыс. Болашақта ел тізгінін 
ұстар азаматтар – бүгінгі мек-
теп оқушылары.  Осы қағиданы 

нақты ұғынған Елбасы да «Ұлт 
болашағы білімді ұрпақ қолында» 
деп әрдайым айтып келеді.

Дана халқымыз «Ағаш түзу 
өсу үшін оған көшет кезінде 
көмектесуге болады, ал үлкен 
ағаш болып өскенде оны түзете 
алмайсың» деп бекер айтпаған. 
Сондықтан баланың бойына жа-
стайынан ізгілік, мейірімділік, 
яғни адамгершілік секілді құнды 
қасиеттерді сіңіріп, өз-өзіне 
сенімділікке тәрбиелеуде отба-
сы мен педагогтар шешуші рөл 
атқарады. Бүгінгі ұл – ертеңгі әке, 
ол әкеге қарап өседі. Бүгінгі қыз – 
ертеңгі ана, ол шешеге қарап өсіп, 
бой түзейді. Балаға білім, тәрбие 
беруде басты тұлға – ұстаз бол-
са, оны жалғастырушы,  демеуші 

–  ата-ана, қала берді қоғам. 
Баланы өмірге бейімдеуде мек-
теп, ұстаз және ата-ананың 
орны бөлек. Қоғамның алғашқы 
ұйытқысы отбасында бала үл-
кендермен араласады. Баланың 
қоғамдық әлеуметтік дамуы 
отбасында өз орнын алуы-
нан басталады. Адамгершілік 
үстемдік құрған қоғамның аза-
матын тәрбиелейтін мектеп ол 
– әрине Отбасы. «Отан – от-
басынан басталады» деп те 
айтамыз. Отбасы ұрпақтың 
бойына рухани құндылықтарды 
қалыптастыратын мектеп десек-
те болғандай.

Айжан САДЫҚОВА,
 Тасқұдық бастауыш
 мектебінің мұғалімі.

              САРҚАН АУДАНЫ
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ДЕРБЕС «КӨШІ ҚОН 
ҚЫЗМЕТІ АГЕНТТІГІН» 

№47 (1050) 26.11.2021

АЙТАРЫМ БАР 

ЌОFАМ YНІ

ҚАЗАҚ ЕЛІНІҢ,  МЕМЛЕКЕТЕМІЗБЕН 
ХАЛЫҚТЫҢ МАҚСАТ, МҮДДЕСІНЕ САЙ КӨШІ 
ҚОН ҮРДІСІ ЖҮЙЕЛІ ТҮРДЕ БІР ЖОЛҒА ТҮССІН 
ДЕСЕК,  ПРЕЗИДЕНТКЕ БАҒЫНЫШТЫ ДЕР-
БЕС  «КӨШІ  ҚОН ҚЫЗМЕТІ  АГЕНТТІГІН» ҚҰРУ 
ҚАЖЕТТІЛІГІН МОЙЫНДАУ КЕРЕК. 
Бұл үрдіс мәселеге келгенде 

естір құлақ, елеңдер ел азаматы, 
жауапкершілікті сезінетін абзал 
жандар, алты алаш тұлғалары 
жетіспей келе жатқаны өте өте 
өкінішті. Кесірінен халықтың 
көші-қоны, (бір орнынан екінші 
орынға қозғалысы) шетелдік 
адамзат қоғамының әртүрлі 
деңгейдегі қозғалыс, бағыты 
жүйесіз де жүгенсіз кеткені де 
өмір шындығы. Соңғы жылдары 
қазақ қоғамында қалыптасқан  
келеңсіздіктердің салдарымен 
күресу, қиындықтар туындатып 
шешімін табу мүмкіндігі болмай, 
біреулердің сыналап енгізген 
мүдде мақсатының құрбаны 
болып келеді. Осындай үрдіс, 
ағымдардың қасіретін сезінген 
ұлт жанашырлары, зиялы қауым 
өкілдері, қоғам белсенділері, 
кейбір партия өкілдері, мәжіліс, 
сенат депутаттары, журналист  
қауым өкілдері айтудай-ақ 
айтып,  жазудай-ақ жазып келеді. 
Соңғы жылдары Қазақстан 
Ресбуликасының Тұңғыш Пре-
зиденті, Елбасы Н.Назарбаев 
пен Қазақстан Республикасы 
Президенті Қ.Тоқаев екеуі де 
жоғарғы деңгейдегі отырыс, 
кездесулерде халықтың көші 
қонына қатысты келелі де күрделі 
мәселелерді жүйелеуді айтып қана 
қоймай Үкіметке тапсырма беріп 
табыстап-ақ келеді. Ал Үкімет 
сағыздай созып асығар емес.  Бұл, 

Қазақстанда жоғарғы билік халық 
сайлаған Президент айтты бітті 
деп орындауға құлшыныс таныта 
бермейтін бюджет, ақшаның 
құдірет күшімен бәрін өзіне тәуелді 
етіп үйренген Үкіметтің, үкімет 
мүшелерінің, жергілікті атқарушы 
билік өкілдерінің кейбіреулері 
жауапкершіліктен өзінің атақ 
абыройы мен тағын алыс ұстап 
соза келе жауапсыз қалдыра 
беретіндіктерінің кесірі. 

Президент қол қойған көптеген 
заң, қағидалар, бағдарлама 
ұстанымдары аяқсыз қалып, 
аналардың көз жасы төгіліп, 
халықтың қабырғасы қайысып, 
наразылық туындап,  сенімсіздік 
сергелдеңіне душар бола беретіні 
де содан.

Бұл мәселені қозғап айтуымыз 
иесіз де жүйесіз келеңсіздіктер 
көлбей беретінінің көлеңкелі 
тұстары да осы көші қон үрдісі мен 
өз халқымыз және шетелдіктер 
қозғалысының мүдде қажеттілігіне 
тікелей қатысты екенінде.

Бұл үрдіс жаңа заман 
талаптарына сай тіптен күшейіп,  
әлем елін әлекке салып жатқаны 
да рас.

Тәуелсіз Қазақ елінің әрбір 
азаматы өзінің  дарыны мен  
іскерлік қабілетін ұлтының 
ұлағатты ұрпағының ұлылығы-
на арнап,  ата-бабаларымыз-
дың  «аманатын» адалдықпен 
орындаса, мәңгілік еліміздің 

құру қажет
мерейлі мүдде мақсаты қалт 
кетпес еді. Қазақи құндылық 
қасиеттеріміз әлем елдерінің 
өркениет дамуынан қалыс 
қалмайтыны ықылым заманнан 
тасқа басылған тарихи дерек. 
Ендеше ешбір артық шығын, 
қаражатты талап етпей-ақ еңбек 
және халықты әлеуметтік қорғау 
министрлігі көші-қон комитетін, 
Ішкі істер министрлігі көші-
қон қызмет комитетін қосып, 
құзыры құлаштап тұрған Халық 
Ассамблеясын біріктіріп бір ға-
на Қазақстан Республикасының 
Көші-қон қызмет агенттігін 
құрса, мемлекетіміз бен ел-жұрт, 
ұлт үстемдігі мерейлі мүддесі 
өздігінен жүйеленер еді. Себебі 
аудармасы аса оңтайлы атауға ие 
бола алмаған «миграция» деген 
ұғым ол – ел айнасы.  

Соңғы жылдардағы орын 
алған олқылықтарды Еңбек 
министрлігі Көші-қон комитетінің 
үйлестіріп басқарумен қазақ 
елінің көші-қон саясатын жүйелі 
жолға қоямыз деуі баяғы жартас, 
бір жартас болып қала беретіні 
айтпаса да түсінікті. Жылдың 
қалған бір екі айында асығыстық 
жасап заңға орындалмайтын 
өзгеріс толықтырулар енгізіп, 
көші-қон тұжырымдамасын 
жарнамалағаннан ұтарымыз 
шамалы, ұтыларымыз көп.  

Ел іргесі берік болсын 
десек,  2022 жылдың алғашқы 
жарты жылында кеңеске сала 
талқылап: қажетті елді мекенге 
әулет, ауыл аймақтарымен көшіп 

барып қоныстануларына жан-
жақты қолдау, қамқорлық таныта 
алатын құзырлы да үйлесімді 
ұйымдастырушы;  еңбек күші деген 
бағдарлама аясында басымдылық 
бағытқа ие шетелдіктермен 
пәрменді жұмыс жүргізетін;  
заңсыз көші-қонды тікелей өздері 
тоқтатуға да пәрменді;  әлем 
елін алаңдатып отырған, соның 
ішінде қазақ еліне бәз біреулердің 
шақыруымен келіп орналасқысы 
келетін босқын, қашқындар 
жолын кесіп заң аясында шешім 
қабылдайтын;  қазақ елінде өмір 
сүріп жатқан 130-дан астам ұлыс 
өкілдерімен жергілікті халықтың 
ынтымақ бірлікте болуына  
ықпалды жұмыс жасайтын;  қандас 
ағайындар   өздерін басқарып, 
туындаған мәселені өздері 
шешуге мүмкіндік беріп, ықпал 
ете үйлестіретін;  келген ортаға  
қандастардың  тез бейімделуі 
үшін  мекемелерін кеңес беретін 
дербес орталық жасап,  көші-
қон мәселесіне ықпал жасайтын;  
қандас қазақ ұлт өкілдері үшін 
ықтиярхат және ұлты қазақ 
екенін айқындайтын мәселені 
түбегейлі шеше алатын, өзге елдің 
азаматтығынан шығарып алуға 
пәрменді жол табатын;   Отанына 
оралудағы көші-қон үрдіс, виза 
рұқсатнамасын өз құзіретімен 
жолға қоятын;  ҰҚК, Сыртқы істер 
министрлігі мен тең дәрежеде 
қызметтік жауапкершіліктегі көші-
қон қызметі дербес агенттігін 
2022 жылды түбегейлі құру өте 
маңызды мәселе. 

Жаңа дербес Агенттік 
«Халықтың көші қоны туралы» 
Қазақстан Республикасының 
заңын және оның заңның жүзеге 
асуына қатысты қолданыстағы заң 
талаптары мен стандарт, қағида, 
ережелер сондай-ақ Қазақ-
стан Республикасының көші-қон 
тұжырымдамасын, мемлекеттің 
халықаралық көші-қон саясат 
бағыт ұстанымын өздері жазып 
жаңалағаны нұр үстіне нұр 
болары анық.  Атсалысатын абзал 
жандар, Алаш азаматтары қоғам 
қайраткерлері, қоғам белсенділері 
аз емес екені де түсінікті. 

Бұл ұсынысты бұрындары да 
қажетті жоғарғы билікке жеткізе 
айтып ұсынғанбыз. Осы жолы 
да тапсырыс хатпен тағыда жеке 
жеткізетін боламыз. 

 
Құрметбек 

САНСЫЗБАЙҰЛЫ,
Қазақ көшін зерделеуші,

Алматы облысы бойынша
 «Қандастар» қоғамдық 
бірлестігінің төрағасы.

НҰРМОЛДА АЛДАБЕРГЕНОВ – 115 МАМАН  МІНБЕРІ

АУЫЛ АКАДЕМИГІ
Биыл қазақ халқының 
мақтанышы, колхоз 
құрылысын алғаш 
ұйымдастырушылардың 
бірі,  қоғам қайраткері,  
Екі мәрте Социалистік 
Еңбек Ері  Нұрмолда 
Алдабергеновтың  
туғанына 115 жыл. Ауыл 
шаруашылығының 
академигі атанып, елінің 
абырой атағын аспанға 
көтеріп, омырауына қос 
алтын жұлдыз тағып, 
қазақтың белгілі ақын, 
жазушыларымен, қоғам 
қайраткерлерімен 
үзеңгілес дос-жаран 
болған оның ғұмыры 
ел-жұртына тек адал 
қызмет етумен өтті.

Ұрпағына өнегелі өміршең іс 
қалдырған халқымыздың ардақ 
тұтар асыл азаматтарының бірі – 
Нұрмолда Алдабергеновтың өмір 
жолы кейінгі ұрпаққа үлгі. Малшы 
да, жалшы да болды, білек күшін 
бұлдамай, кетпен-күрек көтерді, 
қиын-қыстау заманда қолына 

қару алып, қан майданға да кірді. 
Қанша сынға түссе де, мұқалуды 
білмеген, қиындықта шыңдалып, 
еңбегімен ерлеген Нұрмолда 
Алдабергенов тағылымы хал-
қына – мұра, ұрпағына – ұлағат 
болып қалады. Нұрмолда  Алда-
бергеновтің жетекшілігімен  Жеті-
су өңірінде тұңғыш су электр 
станциясы салынғанын кейінгі 
ұрпақ біліп жүруі тиіс. Мұқыры 
ауылында тұрғын үйлер, орталық 
Мәдениет үйі, сауда орталығы, 
балалар бақшасы, орта мектеп, 
аурухана салынып, пайдалануға 
берілгендігін ел-жұрты күні бүгінге 
дейін ұмытпай айтып жүр. Ол 
ауыл шаруашылығында егіншілік 
мәдениетін арттыру және мал 
тұқымын асылдандыру ісінде 
ғылым жаңалықтары мен озат 
тәжірибені өндіріске батыл енгізіп, 
жоғары өнімге қол жеткізді. 

Халықтың аса ардақты 
перзенті, ғаламат еңбектерімен 
дараланған  Нұрмолда атаның   
жасампаз істері  мен есімі ел 
есінде. Бұлар аңыз емес,  ақиқат.

Алтынай ЕСЖАНОВА, 
«Қызғалдақ» бөбекжай-

балабақшасының тәрбиешісі. 
 КӨКСУ АУДАНЫ 

ОРТАҚ МҮЛІКТІ БӨЛУ 

ОТБАСЫ – ШАҒЫН МЕМЛЕКЕТ ДЕСЕК, ОҒАН ҚАТЫСТЫ ТҮЙТКІЛДІ МӘСЕЛЕНІҢ БАРЛЫҒЫ 
БҮГІНДЕ СОТ АРҚЫЛЫ ШЕШІЛУДЕ. ЕРЛІ-ЗАЙЫПТЫЛАР СОТТА МІНЕЗДЕРІНІҢ ЖАРАСПАУ-
ЫН, ТҮСІНІСТІКТІҢ ЖОҚТЫҒЫН АЛҒА ТАРТАДЫ. ОНЫҢ ҮСТІНЕ, НЕКЕ БҰЗЫЛҒАНША ЕРЛІ-
ЗАЙЫПТЫЛАРДЫҢ ЖИНАП-ТЕРГЕН ОРТАҚ МҮЛКІ ОРТАДА МҮЛІК БӨЛІНІСІ ДАУЛАРЫН 
ТУҒЫЗЫП ЖАТАТЫНЫ ТАҒЫ БАР.

оңайға соқпайдыДау туған жағдайда, ерлі-
зайыптылардың ортақ мүлкін бөлу, 
осы мүліктегі үлестерін айқындау 
мәселесі медиация тәртібімен не-
месе сот тәртібімен жүргізіледі. 

Ал, осы ерлі-зайыптылардың 
мүліктік құқықтары мен міндеттері 
туралы айтатын болсақ, не-
кеде тұрған кезінде жинаған 
мүлкі олардың бірлескен ортақ 
меншігі болып табылады. Ерлі-
зайыптылардың некеде тұрған 
кезінде жинаған мүлкіне олардың 
әрқайсысының еңбек қызметінен, 
кәсіпкерлік қызметтен және 
зияткерлік қызмет нәтижелерінен 
түскен табыс сомалары, ортақ 
табыс сомалары есебінен сатып 
алынған жылжымалы және жыл-
жымайтын мүліктер, бағалы қағаз-
дар, пайлар, салымдар, кредиттік 
ұйымдарға немесе өзге де 
ұйымдарға салынған капиталдағы 
үлестер және ерлі-зайыптылар 
неке кезінде жинаған басқа да кез 
келген мүлік олардың ортақ мүлкі 

болып табылады. Тағы бір айта 
кететін жайт, ерлі-зайыптылардың 
ортақ мүлкіне құқық белгілеу 
кезінде некеде тұрған кезеңінде үй 
шаруашылығын жүргізген, бала-
ларды бағып-күтуді жүзеге асырған 
немесе басқа да дәлелді себеп-
термен жеке табысы болмаған 
жұбайға да үлес тиесілі болады. 
Ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкін 
бөлу кезінде сот кәмелетке толмаған 
баланың мүддерлерін ескере оты-
рып, талап ету бойынша олардың 
әрқайсысына қандай мүліктің 
берілетінін айқындайды. Егер ерлі-
зайыптылардың біреуіне құны оған 
тиесілі үлестен асатын мүлік берілсе, 
екінші жұбайға тиісті ақшалай не-
месе өзге өтемақы алынады. 
Кәмелетке толмаған балалардың 
қажеттерін қанағаттандыру үшін са-

тып алынған заттар (киім-кешек, 
аяқ киім, мектеп және спорт 
керек-жарағы, музыкалық аспап-
тар, балалар кітапханасы және 
басқалары) бөлуге жатпайды және 
балалары өзімен бірге тұратын 
жұбайға өтемақысыз беріледі.

 Ата-бабаларымыз өзінің некелі 
әйелі тұрмақ, жесірін қаңғытпай, 
жетімін жылатпаған. Бірақ, біз 
қазір мұның бәріне өткеннің 
ертегісі секілді қараймыз. Қорыта 
айтқанда, отбасының бүтіндігіне 
жететін бақыт жоқ екендігін ерлі-
зайыптылар ажырасуға бармай 
тұрып түсінгенге не жетсін?!

Айгерім ТЛЕУҒАЖЫҚЫЗЫ
Көксу аудандық сотының бас 

маман  сот мәжілісінің
хатшысы.
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Впервые в Республике Казахстан примирительным процедурам была посвящена 
отдельная глава в новом Гражданском процессуальном кодексе Республики Казахстан 

от 31.10.2015 г. В нем законодатель разделил примирительные процедуры на следующие виды: 
мировое соглашение, урегулирование спора (конфликта) в порядке медиации, урегулирование 
спора в порядке партисипативной процедуры. 

05.08.2011 г. вступил в силу Закон Республики Казахстан «О медиации». Медиация — это 
процедура урегулирования спора (конфликта) между сторонами при содействии медиатора (ме-
диаторов) в целях достижения ими взаимоприемлемого решения, реализуемая по добровольному 
согласию сторон.

Урегулировать спор (конфликт) в порядке медиации возможно в спорах, возникающих из граж-
данских, трудовых, семейных и иных правоотношений, а также в ходе уголовного судопроизвод-
ства по делам о преступлениях небольшой и средней тяжести, об уголовных проступках, и по 
отношениям, возникающим при исполнении исполнительного производства. Однако она не при-
меняется, когда одной из сторон является государственный орган.

В отличие от мирового соглашения, которое относится к «судебному» виду примиритель-
ной процедуры, медиация может быть как «внесудебной», так и «судебной», т.е. может быть 
применена как до обращения в суд, так и после начала судебного разбирательства. В целях 
совершенствования гражданского процессуального законодательства в области примене-
ния примирительных процедур предлагается расширить сферу применения медиации, в 
частности, ввести примирительные процедуры по делам, возникающим из публичных 
правоотношений, поскольку они востребованы на практике. Их реальное использо-
вание позволит существенно снизить число дел, передаваемых на рассмотрение 
в суды.

Бакыткуль   МАДЫБЕКОВА,                                                                                  
заведующая канцелярией Текелийского 

городского суда.      

РЕШЕНИЕ УСТРАИВАЮЩИЕ 
ОБЕ СТОРОНЫ

Преимуществами примирительных процедур являются: быстрый спо-
соб урегулирования спора; несение менее затратных денежных средств 
нежели судебные расходы; принятие взаимовыгодного и устраивающе-
го обе стороны решения; быстрое исполнение договоренностей между 
сторонами, чем исполнение принудительного решения; сохранение нор-
мальных, деловых взаимоотношений с контрагентом; уклонение от раз-
глашения нежелательной информации (конфиденциальность).
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КОРРУПЦИЯ

НЕГАТИВНОЕ ЯВЛЕНИЕ 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

В  последнее время в суды республики по-
ступило, большое количество исков данной 
категории, инициируемых  коллекторскими 
организациями, физическими лицами, заяв-
ляющими свои требования на основании до-
говоров  уступки права требования. Как пока-
зывает судебная практика,  в большей части 
данные иски возвращаются ввиду не соблюде-
ния  досудебного урегулирования спора.

Только в Талдыкорганском городском суде 
Алматинской области за 10 месяцев – посту-
пило 587 исков выше указанной  категории,  из 
них 537 возвращено т.е. более 90 %. 

Итак касательно возвратов.
Истец обращается с иском в суд, а этот иск 

возвращается при этом в некоторых случаях 
по нескольку раз. Каковы же причины  возрата, 
остановимся на некоторых из них:

1) Не соблюден 30-дневный срок ожидания 
ответа заемщика после направления уведом-
ления МФО (Банком) не рассмотрено заявле-
ние заемщика (подпункт 8 статьи 14 Закона 
«Околлекторской деятельности, статьи 36 За-
кона «О банках и банковской деятельности», 
статьи 9-1 Закона «О микрофинансовой дея-
тельности». 

2) В банковском договоре либо в догово-
ре с МКО (МФО) имеется арбитражная ого-

Посмотрите, пожалуйста, как мы относим-
ся к друг - другу,  вокруг нас  (мусор, окурки, 
грязные дворы). И это все окружает нас вами. 
Государство должно следовать принципу ну-
левой терпимости к беспорядку. Развитое об-
щество начинается с дисциплины и порядка 
во всем: комфортного подъезда, аккуратного 
двора, чистых улиц и приветливых лиц. Мы 
не должны мириться даже с самыми малыми 
правонарушениями, хулиганством, бескульту-
рьем, поскольку это нарушает общественный 
покой, снижает качество жизни. Ощущение 
беспорядка и вседозволенности создает поч-
ву для более серьезных преступлений. 

У нас инертное отношение к правово-
му нигилизму, к правовой культуре. Ставит-
ся задача о том, чтобы не оглядываться на 
правоохранительные органы в обеспечении 
общественной безопасности и правопорядка, 
а чтобы это стало делом правовой культуры и 
исходило от любого гражданина.

Вместе мы должны создать атмосферу 
нетерпимости к мелким правонарушениям 

«НУЛЕВАЯ ТЕРПИМОСТЬ»                                

ДОЛЖНО  СТАТЬ  НОРМОЙ  ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
Тезис о «нулевой терпимости» сегодня положен в основу работы пра-

воохранительных органов всех мастей. Нулевая терпимость – это, ска-
жем так, отрицательная реакция граждан или нежелание мириться даже 
с самыми мелкими правонарушениями. Это может быть и мелкое хули-
ганство, и выброс мусора, поскольку это нарушает общественный покой, 
снижает качество жизни, которое вызывает ощущение беспорядка и все-
дозволенности.

ДОГОВОРА ЗАЙМА               

СОБЛЮДАТЬ  ДОСУДЕБНОЕ 

УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРА

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ АКТУАЛЕН ВОПРОС ПО ДОГОВОРАМ ЗАЙМА МЕЖДУ 
МИКРОФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ (ДАЛЕЕ МФО) И ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, 
КОТОРЫЙ В ПОСЛЕДНЕЕ  ВРЕМЯ МУССИРУЕТСЯ НА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСАХ. 

ворка  либо предусмотрен иной внесудебный 
порядок, которые не  исключены в договорах 
цессии (статья 341 ГК) – Право первоначаль-
ного кредитора  переходит к новому кредитору 
в том же объеме  и на тех условиях, которые 
существовали к моменту перехода права, если 
иное не предусмотрено законодательными ак-
тами или договором.

3) Имеется исполнительная надпись (под-
пункт 4 части 1 статьи 151 ГПК)

4) Исполнительная надпись отменена по 
заявлению коллекторской компании (подпункт 
4 части 1 статьи 151 ГПК, пункты 2,3 статьи 
92– 6пункт 1 статьи 92 – 8 Закона «О нотариа-
те», отмена исполнительной надписи на осно-
вании возражения должника. 

Как видите причин возврата по сути не 
так много поэтому в целях обсуждения об-
стоятельств возникновения данного вопроса, 
судебным сообществом поводится работа по 
проведению круглых столов с участием лиц, 
организации имеющее непосредственное от-
ношение к проводимой работе, поэтому наде-
емся на плодотворный результат.

Марлен КИРГАБАКОВ,
судья Талдыкорганского городского 

суда.

Коррупция является негативным явлением 

современного общества, требующим постоян-

ного тщательного изучения, системного подхо-

да, комплексного и оперативного противодей-

ствия. Уровень и масштабы существующей в 

стране коррупции сдерживают экономическое 

развитие, негативно отражаются на инвести-

ционном климате, снижают имидж страны, 

международную заинтересованность в со-

трудничестве с Республикой Казахстан. В этой 

связи борьба с коррупцией является основ-

ным приоритетом государственной политики 

Казахстана. Было бы ошибочно понимать под 

коррупцией банальную взятку, которая являет-

ся только одной из разновидностей этого пре-

ступления. Коррупция сегодня - это получение 

материальных и юридических преимуществ 

путем обхода законов в своих интересах, это и 

решение локальных частных проблем за счет 

«своих» людей. Коррупция – это ни что иное, 

как использование государственных функций в 

частных интересах, которые, как правило, идут 

вразрез с интересами общества, интересами 

национальной безопасности государства. 

Так, в период 1998 – 1999 годы приняты 

законы Республики Казахстан «О борьбе с 

коррупцией» и «О государственной службе», 

а также Указ Президента Республики Казах-

стан от 3 мая 2005 года № 1567 «О Кодексе 

чести государственных служащих Республи-

ки Казахстан», которые стали действенным 

средством борьбы с коррупцией и определи-

ли статус, права и обязанности государствен-

ных служащих, требования к их морально-

нравственному облику и деловым качествам.

В целях реализации международных со-

глашений и международного сотрудничества 

в области борьбы с коррупцией 4 мая 2008 

года Республикой Казахстан ратифицирована 

Конвенция Организации Объединенных На-

ций против коррупции, подписаны 12 согла-

шений с правительствами Румынии, Польши, 

Эстонии, Хорватии, Грузии, Словакии, Лат-

вии, Китая, Турции, Объединенных Арабских 

Эмиратов, Египта и Франции по вопросам 

противодействия коррупции.

Сейчас назрела острая необходимость 

как в разработке теоретических положений, 

так и в повседневной, практической работе по 

борьбе с коррупцией. Но прежде чем призы-

вать к противостоянию какому-либо негатив-

ному явлению, последнее необходимо четко 

и конкретно определить, разобраться в при-

чинах и механизме этого зла.

Олег АНИСИМОВ,                                                                                         

судья Талдыкорганского городского суда.

– что, является важным шагом в укреплении 
общественной безопасности, борьбе с прес-
тупностью. Нам нужно преодолеть правовой 
нигилизм и включить общество, в дело охраны 
общественного порядка. Нам необходимо увя-
зать деструктивное социальное поведение с 
возможностью получить работу. 

Введены меры наказания за хулиганское 
поведение в общественных местах, которое в 
свою очередь должно обязательно отражаться 
в личных делах и резюме и учитываться при 
приеме на работу и продвижении по карьерной 
лестнице. Все это должно стать нормой обще-
ственной жизни.

В рамках формирования «нулевой» тер-
пимости любое правонарушение не должно 
остаться без внимания общественности. К со-
жалению, зачастую, граждане не хотят обра-
щаться в правоохранительные органы с заяв-
лениями о совершенном преступлении.

Нуржан КАДЫРБЕК,
судья СМУС Алматинской области.

Праздник единства и толерантности всех казахстанцев
Казахстан за 30 лет Неза-

висимости прошел трудный, но 
славный путь становления госу-
дарственности, укрепления един-
ства нации, создания рыночной 
экономики. У нас появились свои 
национальный, государственные 
праздники, широко отмечаемые 
всей страной. В том числе, День 
Первого Президента Республики 
Казахстан. В частности, в декабре 
2011 года на пленарном заседании 
сената парламента Республики Ка-
захстан был принят закон «О вне-
сении дополнения в закон РК «О 
праздниках в Республике Казах-
стан». День Первого Президента 
Республики Казахстан учрежден с 
целью отметить и признать выдаю-

щиеся заслуги первого президента 
Казахстана Нурсултана Абишевича 
Назарбаева перед Республикой.

Исторической предпосылкой и 
основанием для выбора даты празд-
ника послужило событие, состояв-
шееся 1 декабря 1991 года, — в 
результате первых всенародных вы-
боров Н.А. Назарбаев был переиз-
бран на пост президента Казахской 
ССР. Эта победа была знаком вы-
сочайшего доверия и, в то же вре-
мя, ответственного выбора народа 
Казахстана. Это был и показатель 
авторитета должности Президента 
– ключевого поста в новой полити-
ческой системе. Именно поэтому 
день 1 декабря навечно останется 
в истории нашей страны, и именно 

поэтому мы празднуем его, как День 
Первого Президента. 

Следует отметить, что только 
настоящий лидер, настоящий Пре-
зидент на тот момент обладал до-
статочным авторитетом, чтобы в 
сложнейших условиях издать важ-
нейшие государственные акты, 
обеспечивавшие реальный сувере-
нитет Казахстана. Так, 29 августа 
1991 года Н.А. Назарбаев подписал 
указ о закрытии Семипалатинского 
ядерного полигона. 25 октября 1991 
года указами Президента были об-
разованы Совет безопасности и 
Государственный комитет обороны 
республики. Историческим событи-
ем стало подписание Первым Пре-
зидентом закона о переименовании 
Казахской ССР в Республику Казах-

стан 10 декабря 1991 года. А спустя 
еще шесть дней — 16 декабря 1991 
года — Верховный Совет провозгла-
сил государственную независимость 
Казахстана, что означало провозгла-
шение Казахстана суверенным госу-
дарством. 

Решая экономические проблемы 
страны, Елбасы уделял не меньшее 
внимание поддержанию мира и со-
гласия в казахстанском обществе. 
Он вывел формулу общественного 
единства, казахстанскую модель ме-
жэтнического и межконфессиональ-
ного согласия, которая строится на 
принципах дружбы, толерантности 
и совместного достижения стратеги-
ческих целей. В этом смысле, День 
Первого Президента можно назвать 

и Днем единства и толерантности 
всех казахстанцев.  

Мировые эксперты уже наз-
вали День Первого Президента 
воплощением суверенитета и не-
зависимости РК. В настоящее 
время Казахстан признан между-
народным сообществом как со-
временное демократическое 
государство. Немалая заслуга 
принадлежит Первому Президен-
ту Н.А.Назарбаеву, который воз-
главлял Республику с момента 
учреждения должности 24 апреля 
1990 года. 20 марта 2019 года он 
сложил полномочия президента по 
собственному желанию.

Жанар ИБРАГИМОВА,                                                                                                               
судья СМЭС Алматинской 

области.



15
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

ТОПЖАРFАН№47 (1050) 26.11.2021

 ШАҒЫН ФУТБОЛ

ҮСТЕЛ ОЙЫНДАРЫ

«Жастар – 2» спортза-
лында Тәуелсіздіктің 
30 жылдығына орай 

мемлекеттік қызметшілер 
арасында шағын футбол-
дан «Түнгі лига» чемпио-

наты өтті. Сайысқа әр 
аудан, қаладан келген 
20-дан астам команда 

қатысты.

 Доданың ашылу салтанатын-
да Алматы облысы әкімі аппараты 
талдау бөлімінің басшысы Бағдат 
Ақылбеков:

– "Мемлекет басшысының 
бұқаралық спортты дамыту, 
өскелең ұрпаққа салауатты 
өмір салтын насихаттау ке-
рек деген тапсырмасын орын-
дау мақсатында мемлекеттік 
қызметшілердің басын қосып 
шағын футболдан жарыс өткіздік. 
Сайыс алдағы уақытта тұрақты 
өтеді. Өйткені, спорттық іс-
шаралар жұмысшы жастар 
арасындағы өзара достық қарым-

қатынасты нығайтып қана 
қоймай, болашақ белсенді жа-
стар санатын қалыптастыруға 
да септігі тиері сөзсіз", – деп 
қатысушыларға сәттілік тіледі.

Облыс әкімі аппараты, 
облыстық дене шынықтыру және 
спорт, жастар саясаты мәселелері 
басқармасының мұрындық болуы-
мен өткен дода тартысқа толы 
болды. Әуелі командалар жеребе 
тартып, топқа бөлінді. Өз тобынан 
үздік шыққан командалар жарты-
лай финалға жолдама алып кіл 
мықтыны анықтады. Сайыс тар-
тысты өтті. Әр ойыншы чемпи-
он атану үшін барын салып өнер 
көрсетті.

Жарыстың қорытындысы бой-
ынша екінші жыл қатарынан I 
орынды Көксу ауданының коман-
дасы жеңіп алды. II орынды об-
лыс әкімдігін құрамасы еншіледі. 
III орынды облыстық прокуратура 
командасы иемденді.

Жарыс соңында жеңімпаздар 
мен жүлдегерлерге мақтау қағазы, 
кубок, қаржылай сыйлықтар та-
бысталды. Сондай-ақ, үздік ойын 

өрнегін көрсеткен ойыншылар да 
марапаттан тыс қалмады. Атап 
айтсақ, Ермек Асқаров «Үздік 
сұрмерген», Қанат Оразбаев 

«ТYНГІ ЛИГА» ЖЕЊІМПАЗДАРЫ 

«Үздік ойыншы», Жаннұр Әбішев  
«Үздік гол», Ербол Қасенов 
«Үздік шабуылшы», Тәңірберген 
Нұрлан «Үздік қорғаушы», Самат 

Жұматаев «Үздік қақпашы» номи-
нациясын жеңіп алды.

А. ҚАЛИЕВ.

АРДАГЕРЛЕР 
ЖАРЫСЫ

Ардагерлер үйінде Тәуелсіздіктің 30 
жылдығына орай шахмат пен дойбыдан 
облыстық жарыс өтті. Сайысқа әр өңірден 
іріктеліп келген 40 ардагер қатысты.

Шарада сөз алған жарыстың бас төрешісі Райгүл 
Рысалова:

– Бұл – өскелең ұрпақ үшін тағылымы мол шара. 
Ардагерлер бас қосып, жігерлі жастық шақтарын еске 
алысып, арқа-жарқа болып жатыр. Облыстық дода жыл-
да ардагер ұйымының мұрындық болуымен өтеді. Бүгін 
аудандық жарыста топ жарған спортшылар бақ сынау-
да, – деп қатысушыларға сәттілік тіледі. 

 Осыдан кейін ардагерлер зейінін ойынға бұрды. 
Шахмат пен дойбы жасы егде тартқан қариялардың 
сүйікті ойыны болғандықтан ардагерлердің көңілін 
сергіткен сайыс қызықты да тартысты өтті. Қарсыластар 
бір-біріне лайық екендігі байқалады. Шахмат пен дойбы 
тақтасында талап таластырғандар жеңіске жету үшін 
барын салып өнер көрсетті.

 Жарыс қорытындысы бойынша дойбыдан 1-орынды 
Жамбыл ауданынан келген Шәріпбек Уағызов еншілесе, 
2-орынды қарасайлық Генадий Пак қанжығасына 
байлады. Сарқан ауданының намысын қорғаған 
Дәуренбек Ұланов үздік үштікті түйіндеді. Шахматтан 
талдықорғандық Юрий Бибиков топ жарды. 2-орын-
ды Жамбыл ауданынан келген Болат Мырзағалиұлы, 
3-орынды сарқандық Болат Қомашбаев еншіледі. 
Соңында ұйымдастырушылар жарысқа қатысқан ар-
дагерлерге алғыс білдіріп, қаржылай сыйлықтар та-
быстады. Жеңімпаздар 30 мың, күміс жүлдегерлер 25 
мың, қола жүлдегерлер 20 мың теңгемен марапатталса, 
қатысушыларға бес мың теңге табысталды.

А. НАЗАРҰЛЫ.     

КИОКУШИНКАЙ КАРАТЭ

ПЕРВЫЙ  ЧЕМПИОНАТ 

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ВСЕКАЗАХСТАНСКАЯ ОРГАНИ-
ЗАЦИЯ КИОКУШИНКАЙ КАРАТЕ» (РОО"ВКОКК") В КАЗАХСТАНЕ БЫЛО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО  
1997 ГОДУ 25 МАРТА. ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ РАСПОЛОЖЕН В ГОРОДЕ АКТАУ. ОСНОВАТЕЛЕМ 
КАРАТЭ КИОКУШИНКАЙ НАЗНАЧЕН ОБЛАДАТЕЛЬ ЧЕРНОГО ПОЯСА 7 ДАНА ТАДЖИМУРАТ 
НАЙЗАБЕКОВ.

 Отметим, что ежегодные соревнование и экзаме-
ны  помогают спортсменам  повышать статус и пояс. 
Каратисты, благодаря постоянным тренировкам, свое-
му упорству и труду достигли больших успехов, и ка-
захстанская команда по киокушинкай каратэ на сегод-
няшний день   стала одной из самых сильных в мире. В 
12 областях страны открыты сотни школ и залов, куда 
приходят учиться все желающие, открыть для себя осо-
бый мир киокушинкай каратэ. Каратисты получают не 
только навыки борьбы, учатся дисциплине, терпению, 
целеустремленности. Тренеры – это настоящие настав-
ники, помогающие своим спортсменам не только в обу-
чении боевому искусству, но помогают в учебе в школе, 
оказывают психологическую поддержку.

 Алматинская область сейчас входит тройку лучших 
команд в стране. Директором областного филиала по 
Киокушинкай каратэ является Сания Касабаева (чер-
ный пояс II дан ). На сегодняшний день в Талдыкорга-
не открыто более 25 клубов, где занимаются около 700 
спортсменов. Молодые каратисты многие становятся 
тренерами и растят уже следующее поколение.

 Профессиональному росту  спортсменов помога-
ют постоянные соревнования с участием сотен детей. 
Примером стал  первый чемпионат в городе Уштобе. 

 По дисциплине «Ката» участвовало более 150 ка-
ратистов из 22 клубов  Талдыкоргана,  Уштобе, Балпык 
би и Карабулака. В турнире участвовали каратисты от 
4 лет до 17. Главным судьей соревнования выступила  
сэнсей Сания Касабаева. 

 «Чемпионат прошел в 5 этапов. 1 командное мес-
то занял Уштобинский клуб «Самурай», завоевавший 
10 золотых медалей! Также очень хорошо себя пока-

зали клубы «Арыстан», «Воин ветра», «Кайтэн» и 
спортсмены из Карабулака. Данное соревнование  
сложнее тем что, каждый спортсмен выступает 
один и выполняет сложный набор техники «Ката», 
совершая одну ошибку, спортсмен теряет шанс на 
победу! На протяжении 7 лет лидирующие места за-
нимает талдыкорганка, одна из моих старших уче-
ниц Нуреке Улжан из клуба «Касабаева доджо». Улжан 
с самых первых тренировок  целеустремленно идет 
к победам и проявляет искренний интерес к каратэ. 
Она четырехкратная чемпионка Республики Казах-
стан, бронзовый призер чемпионата мира и облада-
тельницей Кубка Евразии. На данном турнире Улжан 
снова победила. 1 место заняла и Даяна Несипбаева. 
Моя воспитанница из клуба «Самурай». Также одна 
из сильных каратисток. В целом все спортсмены с 
большим потенциалом, очень талантливые. Очень 
приятно наблюдать за юными спортсменами. Имен-
но за ними  будущее, и верю они еще покажут себя 
не тоолько на  региональных, но и крупных соревно-
ваниях». 

 Конечно же нельзя не отметить огромную работу, 
которую проделали их тренеры Алматинского област-
ного филиала РОО «ВКОКК». Этот чемпионат  являл-
ся также отборочным турниром на предстоящий Чем-
пионат Республики Казахстан, который пройдет 16-17 
декабря в городе Шымкент. Все победители старше 10 
лет будут защищать честь нашей области, выступая 
в двух дисциплинах «Ката»  и «Кумитэ» (спарринги, 
бои)».

Аяужан  АХМЕТЖАН

ФУТБОЛ

ДЄРІГЕРЛЕР ДОДАСЫ

ТАЛДЫҚОРҒАНДАҒЫ 
МЕДИЦИНАЛЫҚ 
КОЛЛЕДЖІНДЕ 
ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ 30 
ЖЫЛДЫҒЫНА ОРАЙ 
ШАҒЫН ФУТБОЛДАН 
ЕМДЕУ МЕКЕМЕЛЕРІ 
АРАСЫНДА 
ОБЛЫСТЫҚ ЖАРЫС 
ӨТТІ.

Облыстық денсаулық сақтау 
б а с қ а р м а с ы , Т а л д ы қ о р ғ а н 
жоғары медициналық колледжі, 
«Senim» денсаулық сақтау жүйесі 
жұмыскерлерінің салалық кәсіптік 
одағы республикалық қоғамдық 
бірлестігінің ұйымдастыруымен 
өткен додаға әр өңірден іріктеліп 
келген 17 команда қатысты. 

Сайыстың ашылу салтана-
тында «Senim» денсаулық сақтау 

салалық кәсіптік одағы Алматы 
облыстық филиалының төрағасы 
Айбол Исаев сөз алып жарысқа 
қатысушыларға сәттілік тіледі. 

– Жарыс Тәуелсіздігіміздің 30 
жылдығына арналып отыр.  Біз 
мұнымен шектеліп қалмаймыз. 
Жуырда қыздар арасында волей-
болдан жарыс өткізбекпіз. Соны-
мен қатар, медицина маманда-
ры арасында ән байқауы өтеді. 

Құрамымызда облыс бойынша 
40 мекеме бар. Шағын футболға 
40 мекемеден 17 команда келіп 
отыр.  Қатысушыларға сәттілік 
тілеймін, – деді.

Жасыл алаңда ақ халатты аб-
зал жандар бақ сынасып, әдемі 
ойын өрнегін көрсетті. Жарыс 
қорытындысы бойынша І орын-
ды және 100000 теңгенің сер-
тификатын  Талдықорғандағы 

№2 қалалық емханасы жеңіп 
алды. ІІ орын  мен 70000 теңге 
Қарасай аудандық көпсала-
лы ауруханасына бұйырды. 
ІІІ орын мен 50000 теңгені 
Қаратал аудандық аурухана-
сы еншіледі. Сонымен қатар, 
турнирдің үздік ойыншылары-
на мақтау қағазы мен ақшалай 
сыйлық табысталды.

Камилла ТАЛҒАТҚЫЗЫ
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Материалдар massaget.kz сайтынан алынды.

  Асқабақ — иммунитетті қатайтатын және сұлулықты 
сақтауға көмектесетін пайдалы өнім. Себебі оның құрамында 
В тобының дәрумендері, мырыш, магний және терінің тегіс 
болуына жауап беретін А дәрумені бар. Ендеше, күздің суық 
кешінде жылыну үшін бұл пайдалы көкөністен дәмді сорпа 
дайындауды ұсынамыз.
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«МЕЙІРІМ»
Гульдана  МУСАПИРОВА:  «Қызым 

Айерке Аянқызы он бір жаста. Отбасы-
мызда төрт баламыз бар.  Айерке  –  үйдің 
екіншісі.  Алдында үлкен ағасы, артынан 
еріп келетін екі сіңлісі бар. Қаладағы  
№28  IT лицейінің 6 сынып оқушысы. 
Қазіргі таңда қызымыздың  жан-жақты 
болып өсуіне   көңіл бөлудеміз. Оның әр 
таңдауына қолдау білдіреміз. Сабақтан 
тыс волейболға барады, сондай-ақ су-
рет салғанды ұнатады. «Мейірім» 
шығармашылық орталығы ашылғалы 
бері  қызымды «Кестелеу» үйірмесіне 
жазған едім. Қазіргі таңда орталық-
тағы  ұстаздары түрлі  бұйымдармен 
жұмыс жасауды үйретуде. Одан бөлек,  
шешендік өнер, видеотүсірілім,  монтаж-
дан дәріс алып жүр. Түрлі үйірмелерге 
толы орталық көптеген баланың 
зейінін ашып, қызығушылықтарын оя-
туда. Қызымның бастапқыға қарағанда  
қабілеті арта түсті,  қаншама нәрсені үйреніп, үйде де қайталап жасап жүр. Оның 
барлығы әрине, мықты ұстаздардың арқасы.  

«Мейірім» шығармашылық орталығының ұжымына үлкен алғысымды білдіремін!» 

Сандуғаш ОРАЗБАЕВА: «Қызым – Гүлнұр  
Дәулетқызы   үйдің  ортаншысы. Алдында 
ағасы және  інісі бар. Бауырларымен қарым-
қатынасы жақсы, үнемі солардың қамын ой-
лап жүреді. Қаладағы №15 мектепте оқиды. 
Кішкентайынан  өнерге жақын.  «Мейірім» 
шығармашылық орталығына барғаннан 
бері айналысатын сүйікті ісі – тігін тігу. 
Сонымен қатар, бассейнге де барады. 
Үйірме ашылған сәттен бастап сол жер-
де. Осы уақыт аралығында бірде-бір рет 
ұнамады деп пікір айтқан емес, керісінше 
жаңа заттар жасадым деп қуанып келеді. 
Орталықтың арқасында көп нәрсе үйренді. 
Қызымның бұндай қуанышын көріп, бізде 
қолдау білдіреміз». 

Айгерим БАЙЖАСАРОВА:  «Ұлым 
– Айсұлтан Ұланұлы. Жасы сегізде. 
Қаладағы №28 мектеп-лицейінде 
оқиды. Отбасымыздағы  тұла бойы 
тұңғышымыз.  Артынан ерген бауыр-
лары  бар, оларға жақсы қарайды, 
білгенін үйретуге тырысады,  жалпы 
үлкендігін түсініп жауапкершілікпен 
қарайды. Сабақта оқу озаты. Матема-
тика, сауат ашу, орыс тілі пәндерінен 
олимпиада жүлдегері. Сабақтан тыс 
уақытта көбіне компьютерде ани-
мация  жасағанды ұнатады. Сонымен 
қатар, бос уақытында кітап оқиды, 
видео түсіреді. «Мейірім» орталығы 
ашылғалы «Оригами»  және «Шешендік 
өнер» үйірмелеріне қатысады. Әсіресе  
«Оригами» үйірмесі жанына жақын.  Ол жерде  қағаздан көптеген заттар жасап үйренді. 
Сол жасағандары оның компьютермен анимация жасауына үлкен септігін де тигізуде. Бұл 
үйірме жалпы мидың фантазиясын оятады. Содан болар, түрлі дүниелерді жасап шығаруға 
әуес. Баламыз үшін өте қуаныштымыз. Күннен күнге бос отырмай жаңа дүниелер үйреніп 
жатқанына қарап риза боласың. Осы орайда, «Мейірім» шығармашылық орталығының   
ұжымына аналық  алғысымды айтамын. 

ЖЫЛЫНFЫЊЫЗ  КЕЛСЕ, 

АС¬АБА¬  СОРПАСЫН  

ДАЙЫНДАЊЫЗ!

 Асқабақтан сорпаны түрлі әдіспен дайындауға болады. Бірақ оның 
классикалық түріне тек 5 ингредиент жеткілікті:

- 1 асқабақ;
- 1 пияз;
- сарымсақ;
- тауық сорпасы немесе су;
- сүт немесе кілегей.
 Асқабақты қабығынан тазартып, жуып, бірнеше ірі бөлікке бөліңіз. 

Туралған асқабақты кәстрөлге салып, оған туралған пияз бен сарымсақты 
салыңыз. Оның үстіне тауық сорпасын құйыңыз. Егер дайын сорпа болмаса, 
су қоса беруге болады. Сұйықтық асқабақты толықтай жауып тұрмау керек. 
Әйтпесе, сорпа өте сұйық болып кетеді. Сорпа қайнаған соң, кәстрөлдің 
қақпағын жауып, астындағы отты бұқтырып қойыңыз. Асқабақ жұмсарса не-
месе езіле бастаса, кәстрөлді оттан алыңыз. Содан соң асқабақты батпалы 
блендермен біртекті болғанша езіңіз.  

 Енді сорпаға дәміне қарай тұз, қара бұрыш және өзіңіз қалаған 
дәмдеуіштер қосыңыз. Содан соң оған сүт немесе кілегей қосуға болады. 
Сондай-ақ сүт қоспай, тек сары маймен араластыруға да болады.

 Асқабақ сорпасын тәрелкеге құйғанда оның бетіне асқабақ дәндерін 
салып берген пайдалы. Себебі оның дәндері майлы қышқылдар мен 
жасұнықтарға бай.
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МҮКЖИДЕКТІҢ 
ҚАНДАЙ ПАЙДАСЫ БАР?

 Терапевттер мен диетологтардың айтуынша, мүкжидек (клюк-
ва) — дәрумендердің, минералдардың, антиоксиданттардың және 
жасұнықтардың нағыз көзі. Қышқыл қою қызыл жидектер пектин-
дерге, антоциандарға, фенолоқышқылдарға, лейкоантоциандарға, 
катехиндерге, бетаинге, макро- және микроэлементтерге, B 
тобының және РР, К1, С дәрумендеріне бай. Сондай-ақ оның 
құрамында  калий, фосфор, темір, марганец, мыс, кальций, йод 
және мырыш бар. Бұл пайдалы элементтердің бәрі мүкжидекті 
superfood етеді.

Ең жақсы антиоксиданттардың бірі
Мүкжидек ең нәтижелі антиоксиданттың бірі деп мойындалды. Ол 

басқа жидектерге қарағанда бос радикалдардың тотықтандырғыш әсерін 
сәтті бейтараптандырады. Мүкжидекті күнделікті мәзіріңізге қосу арқылы 
жасқа қарамастан өзіңізді жақсырақ сезінесіз.

Қабынулармен күреседі
Мүкжидектің құрамындағы фитонутриенттер (денсаулыққа жағымды 

әсер ететін биологиялық белсенді компоненттер) қабынулардың алдын 
алады және олардың жаңа пайда болған немесе созылмалы түрлерімен 
күреседі. Халық медицинасында бұл жидекті бұрыннан ауыз қуысына 
қабынуға қарсы терапия ретінде және несеп-жыныстық жүйе жұқпаларымен 
күресуші құрал ретінде қолданады.

Иммунитетті қатайтады
Маусымаралық кезде мүкжидектің пайдасы зор, себебі ол С және 

В дәрумендеріне бай. Мүкжидектің тұмауды тез жеңуге көмектесетіні 
дәлелденген.

Бауыр мен қан тамырларды тазартады
Мүкжидектің антибактериалдық және вирусқа қарсы қасиеті бауыр-

ды және жалпы ағзаны тазартуға ықпал етеді. Мүкжидек қан тамырлар 
жүйесіне жағымды әсер етеді: ол қанағым белсендігін ұстап тұрады және 
қанның ұйып қалуынан қорғайды.

Қандағы қант мөлшерін реттейді
Мүкжидектің құрамында қант мөлшерінің аз болуы оны басқа жидектер-

ден ерекшелейді. Диетологтар жүргізген тәжірибелер бойынша, ол қандағы 
қанттың көбейіп кетпеуіне көмектеседі.

Асқорытуды ынталандырады
Дәруменді бұл жидек тәбетті жақсартады және асқорытуды қалыпқа 

келтіреді. Оған қоса, мүкжидекте жасұнық көп: бір уыс жидекте шамамен 5 
грамм жасұнық бар. Ал жасұнық асқорыту жолының жұмысы үшін маңызды 
екенін білеміз.

Калориясы аз
Мүкжидектің шынымен де калориясы аз. Оның бір уысында 50 калория 

бар. Салыстыру үшін бананды алсақ болады: орташа бананда шамамен 
110 калория болады. Бұдан мүкжидек артық салмақпен күресетінін көруге 
болады.
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