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Биылғы жылдың 1 мамырына алматы оБ-
лысында мемлекеттік Бюджетке түсетін 
кірістердің жоспары 120,6%, соның ішінде 
жергілікті Бюджет 134,8% орындалды. жал-
пы  276,5 млрд. теңгеден астам түсімдер түсті, 
оның ішінде жоспардан тыс түсімдер – 47 
млрд. теңге.  оБлыста 12 млрд. теңгеге жуық 
салық Бойынша Берешек Бар және осы са-
лада туындаған Басқа да өзекті мәселелер 
Бойынша алматы оБлысының  әкімі қанат 
БозымБаевтың төрағалығымен өткен жиын-
да Бюджетке түсетін салықтар және Басқа 
да түсімдер Бойынша мәселелер кеңінен 
талқыланды.
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ЖАНЫ ЖАЙСАҢ, МІНЕЗІ 
КӨРКЕМ СӘБИТ АҒА

ЛАЙ КӨШКІННЕН ҚЫЗ БАЛА 
КӨЗ ЖҰМДЫ

12 МИЛЛИАРД ТЕҢГЕГЕ ЖУЫҚ 
САЛЫҚ БЕРЕШЕГІ БАР

Ел экономикасының қарышты да-
муы ол бюджетке түсетін қаржыға 
байланысты. Нарық жүйесіне сәйкес 
көптеген кәсіпорын  жекешенің қолында. 
Қисынын тапқандар өндірген өнімдері-
нің көрсеткішін азайтып, түскен түсімге 
байланысты салықтан жалтаратындары 
бар. Бұл мемлекеттің де, экономиканың 
да тежегішін босатпағанмен бірдей. 
Жалпы қоғамда көлеңкелі кәсіп туралы 
аз айтылып жүрген жоқ. Мың жерден 
қадағалаушы орган бар десек те, амалын 
тапқандар айналып өтіп жүр. 

Аталған тақырыпқа қатысты Ал-
маты облысы бойынша мемлекеттік 
кірістер департаментінің басшы-
сы Талғат Қозбеков баяндама жаса-
ды. Онда атқарылған  жұмыстар мен 
алдағы жоспарларға тоқталды. Талғат 
Қозбековтың баяндауынша, жергілікті 
бюджетке қосымша түсімдердің түсуін 
қамтамасыз ету үшін уәкілетті және 
мемлекеттік органдар 2022-2023 жыл-
дар аралығында бірлесіп атқаратын іс-
шаралар жоспарын ұсынған. Оған бір-
неше мәселе енгізілген.  Атап айтқанда, 

мемлекеттік сатып алуға қатысушылар-
ды әкімшілендіру, ауыл шаруашылығына 
бөлінген субсидиялар бойынша салық-
ты өндіру, еңбек иммигранттарын тіркеу, 
тіркелмеген жұмыс орындарын анық-
тау, инвестициялық жобалар бойынша 
салық түсіміне бақылау  жасау,  қайта 
іске қосылған нысандар салығының 
дер кезінде және толық төленуі, жер 
салығы ставкасын бекіту сияқты көптеген 
тақырыптар қамтылғанын баяндады.  
Межеленген  жоспардың әр тармағына 
кеңінен тоқталып, жұмыс тиімділігін арт-
тыру шараларын атап өткен. Департа-
мент басшысының сөзіне сүйенсек, ал-
дын ала есептеулер бойынша биылғы 
жылы қосымша – 10,7 млрд.теңге,  2023 
жылы – 11,9 млрд. теңге түсім күтілуде. 
Айтулы жиында облыс әкімі кейбір ау-
дандарда былтырғы жылға қарағанда 
қосымша түсімдер көлемінің азайғанын 
тілге тиек етті. Мәселен, Іле, Алакөл  ау-
дандары  мен Талдықорған қаласы ай-
тылды. Іле ауданында бұл көрсеткіш 227 
млн. теңгеге, Талдықорған қаласында 
61,1 млн. теңгеге, Алакөл ауданында 

21,1 млн. теңгеге азайған деді. Ал жалпы 
көлемі 5,7 млрд. теңге болған берешек 
сомасы негізінен 4 өңірге тиесілі: Қарасай 
ауданы – 2,2 млрд. теңге, Талдықорған 
және Қонаев қалалары – әрқайсысы 1,2 
млрд. теңгеден, Іле ауданы – 1,1 млрд. 
теңге кемігенін айтып, аталған аудан 
және қалалардың әкімдері мен аудандық, 
қалалық салық департаменттері басшы-
ларынан қосымша түсімдерді арттыру 
бағытында қандай шаралар атқарылып 
жатқанына сұрау салды.

«Қонаев  қаласы облыс орталығы 
болды, соған сәйкес алдағы уақытта 
даму Қонаев нүктесіне айналатынын 
жақсы білесіздер. Келесі жылдан бастап 
қалада құрылыс қызады. Егер жергілікті 
құрылыс компаниялары әлден берешек 
болса, ертеңгі күні қалай жұмыс істейді? 
Бұл мәселені дұрыстап қараңыздар 
деп жауапты мекемеге тапсырмалар 

ПочТИ 12 МЛН чЕЛовЕК 
СМогуТ ПРИНяТь 

учАСТИЕ ЖАҚҰТ МЕКЕН ЖЕТІСу

жүктеді. Сондай-ақ, мемлекеттік са-
тып алу бойынша жергілікті жерлерде 
жұмыс жүргізетін компаниялардың жұ-
мыс ауқымы үлкен, жұмысшылар саны 
көп болса, оларға сол аудан-қалалардан 
филиал ашуды ұсыну керектігін баса 
айтты. Бұл жұмыс сапасына да, салық 
төлеміне де оң әсер етеді», – деді өңір 
басшысы.  

Салық төлеміне қатысты жиында по-
лиция департаменті тарапынан салынған 
айыппұлдардың өтелуін, жалға берілетін 
және коммуналдық меншіктегі тұрғын 
үйлерді пайдаланғаны үшін төленетін 
салықтардың  дер кезіндегі түсімін, салы-
нып қолданысқа берілген жылжымайтын 
мүліктердің тіркелуін бақылау және бюд-
жет түсіміне қатысты өзге де мәселелер 
талқыланды.

                                                                                                      
өз тілшіміз
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МЕКТЕБІҢДЕ НЕ ЖАҢАЛЫҚ? 

ЖЕҢІМПАЗ АТАНДЫ 
Талдықорған қаласындағы назарбаев зияТкерлік мекТебінің 

оқушылары Enactus natIOnaL EXPO 2022 мекТеп және сТуденТТік 
кәсіпкерлік ұлТТық чемпионаТында жеңімпаз аТанды, оларға naRXOZ 
универсиТеТінің мемлекеТТік гранТТарының серТификаТТары Табыс 
еТілді.

Жарысқа 100-ден астам команда қатысып, олардың арасында Талдықорған НЗМ жобасы 
үздік атанды.  Білім ордасында оқитын Максим Сурин, Виктор Кахно, Мирхаят Дени, Дмитрий 
Нам, Расим Нығматулин нашар көретін және зағип жандарға арналған концепті шлем ойлап 
тапты. Олардың айтуынша, автономды шлемнің көмегімен қалада өздігінен және қауіпсіз 
қозғалуға болады, осылайша зағип адамдардың күнделікті өмірін айтарлықтай жеңілдетеді.  Бұл 
әдістерді дүние жүзінде 36 миллионнан астам зағип адам қолданады. Әрбір зағип адам сенсорға, 
дыбыстық сигналдарға, жеке көмекшілерге және экраннан оқу құралдарына тікелей тәуелді.  

Бүгінде Қазақстан бойынша көру қабілеті нашар 160 мың адам болса, Алматы облысының 
«Зағиптар қоғамында» 1500 адам тіркелген.

Шлем автомобильдерді, пойыздарды, автобустарды, бағдаршамдарды, жол белгілерін, 
велосипедшілерді және адамдарды анықтауға қабілетті.

Бұл ретте талдықорғандық робототехника командасы смартфонға орнатылған «Болашақты 
көр!» шлемге арнайы қосымша жасап шығарды.

Қазіргі уақытта қолданбада геолокация, ауа райы, компас, музыка, подкасттар, аудиокітаптар 
сияқты функциялар бар.

«АЛАТАУ-АҚПАРАТ» 

СОТ РЕФОРМАСЫ 

РЕСПУБЛиКАМЫзДА ЖүРІП ЖАТҚАН СОТ-ҚұҚЫҚТЫҚ РЕФОРМА 
ЕЛІМІзДЕгІ эКОНОМиКАЛЫҚ ЖәНЕ САяСи ЖүйЕНІ ЖүзЕгЕ 
АСЫРА ОТЫРЫП, ОғАН САй КЕЛЕТІН өзгЕРІСТЕРДІҢ ҚұҚЫҚТЫҚ 
иНФРАҚұРЛЫМДАРЫН ҚұРУ ЖәНЕ САНАЛЫ зАҢДАРДЫҢ 
ҚАБЫЛДАНУЫН ЖОғАРЫ ДЕҢгЕйгЕ КөТЕРУ, ҚұҚЫҚ ҚОРғАУ 
ОРгАНДАРЫНЫҢ КІНәРАТСЫз әРІ үйЛЕСІМДІ ЖұМЫС ІСТЕУІ БОЛЫП 
ТАБЫЛАДЫ. 

ҰСТАЗ  ОЙЫ 

барша ұлтты бауырына басқан бауырмал қазақ халқы  
біреуді артық, біреуді кем деп көрмеген. Татулық пен 
достықта тұруды ежелден серік еткен. қазақстан – өз 
ұлты, халқы, діні, тілі, мәдениеті, тарихы, салт-дәстүрі 
бар құдіретті ел. қазаққа тән ата-бабаларымыздан 
қалған ар-намыс, жігер-қайрат, қайтпас қанат мұра 
ретінде келешек ұрпаққа дейін жеткен.

ЌазаЌстанныЊ болашаFы – ЌазаЌ тілінде

Тарихқа үңіле отырып: «Кеше 
кім едік, бүгін кімбіз, ертең кім 
боламыз?» – деп ойлансақ, бұл 
– туған елінің, халқының өткені 
мен келешегіне көз жіберген әрбір 
азаматтың жүрек түкпіріндегі сөзі.

Біздің қазақ халқының тілі өте 
бай, айтылуға орамды, көркем 
тіл. Тіл ақылдың – өлшемі. 

Тіл – адамның барлық сана-
лы өмірінің құралы: өнер-білімді, 
мәдениеттілікті, қоғамның белсен-
ді азаматы болуды ол тіл арқылы 
үйренеді. Оның ішінде біздің ана тілі 
еліміздегі халықтардың барлық іс-
әрекетінің, қарым-қатынасының құ-
ралы болуы тиіс, оның мәдениетін 
жоғары сатыға көтеру әрбіріміздің 

борышымыз. Тіл байлығын иге-
ру – ана тілін қадірлейтін, тіл 
мәдениетінің шыңына қол созатын 
адамның әрекеті. Ана тілін жақсы 
білу – әркімнің азаматтық боры-
шы, қоғамда атқаратын қызметінің 
тірегі. «Қанша тілді білсең, сонша 
мәдениеттісің, сонша байсың» деген 
даналық сөз бар. Әрине, құптарға 
боларлық ой. Бірақ өзге тілді білемін 
деп жүргенде өз тілімізден алыс-
тап кетпеуіміз керек. Тәуелсіздіктің 
негізгі тірегі – ұлттың тілі. Тәңірдің 
адам баласына жасаған сыйы да 
– тіл. Ол – қасиетті де қастерлі. 
Оның бойында өзекті, жанды өзіне 
тартып тұратын керемет күш бар. 

Тілде бүкіл тіршілік тұрғандай. 
Тіл – ұлттың аса игілікті әрі оның 
өзіне тән ажырағысыз белгісі. 
Тілдің тағдыры – баршамыздың 
қолымызда. Тілін білмейтіндер 
емес, тілін білгісі келмейтіндер – 
мәңгүрт. Тілдерді дамыту – елдер-
дің мемлекеттік саясаттың аса 
маңызды бағыттарының бірі. Тіліміз 
құрып кетті, құрдымға батып жатыр 
деп отыра бермей, оның маңы-
зы мен мүмкіндіктерін жан-жақты 
ашып, жұрттың оған деген сенімін 
нығайтуға күш салғанымыз дұрыс. 
Тілді насихаттауда, үйретуде жеке 
адамдардың, отбасының атқарар 
қызметі мол болуы тиіс.

Тілге деген құрмет – халыққа 
деген құрмет. Демек әрбір қа-
зақстандық мемлекеттік тілді 
құрмет тұтып,  білуі тиіс. Тіл мәр-
тебесі – ел мерейі. Ана тіліміздің 
мәртебесін үстем етіп, еліміздің 
мерейін көтерейік. Тілсіз халықтың, 
елдің өмір сүруі мүмкін емес. Әлем 
таныған ел болу үшін ана тіліміздің 
жұлдызын биіктетуіміз керек. Бұл 
біздің басты парызымыз.

Талғат ЖУМАгЕЛЬДиНОВ, 
 № 1 мектеп-гимназияның 

қазақ тілі және әдебиеті 
пәнінің мұғалімі.
САРҚАН АУДАНЫ

КЕШЕ. БҮГІН.  ЕРТЕҢ

Мемлекеттік-құқықтық реформаны 
кезең-кезеңімен іске асыру нәтижесінде 
Қазақстанда тәуелсіз сот төрелігі үшін 
жағдайлар жасалды, қоғамдық-саяси 
өмірдің қазіргі заманғы үрдістеріне сай 
келетін дербес сот жүйесі қалыптасты. 
Оның басты басымдықтарының бірі - қоғам 
мен мемлекеттің мүдделерін қорғаумен 
ұштастыра отырып, адам мен азамат-
тың құқықтарын, бостандықтарын, заңды 
мүдделерін сотта қорғау кепілдіктерін 
нығайту болып табылады.

Тәуелсіз Қазақстанның сот жүйесі 
төмендегідей жағдайда қалыптасып, 
дамыды. Атап айтқанда, 1991 жылғы 
желтоқсанда қабылданған «Мемлекеттік 
тәуелсіздік туралы» Конституциялық заңда 
Қазақстан Республикасында мемлекеттік 
билікті жүзеге асыру оны заңнамалық, 
атқарушы және сот  билігіне бөлу қағидаты 
негізінде құрылады деп белгіленген. Бұл 
принцип сот билігінің ұйымдастырушылық 

негіздерін бекіткен 1993 жылғы Конституцияда 
бекітілді.

Бүкіл ұлттық құқықтық жүйені түбегейлі 
өзгертуге бағытталған шаралар кешені 1994 
жылы бекітілген Құқықтық реформаның 
мемлекеттік бағдарламасында қаланды. 
Сот құрылысы мен сот ісін жүргізуді қайта 
ұйымдастыру, материалдық және іс жүргізу 
заңнамасын жетілдіру көзделді. 1995 жыл-
ғы Конституцияның және Президенттің 
конституциялық заң күші бар «Қазақстан 
Республикасының соттары мен судьялары-
ның мәртебесі туралы» Жарлығының 
қабылдануымен соттардың мемлекеттік 
билікті, сот органдарының заң шығарушы 
және атқарушы құрылымдардан тәуелсіздігін 
жүзеге асыруының тікелей нысаны ретінде 
сот төрелігі туралы қағидатты түрде жаңа 
ережелер енгізілді. Содан бергі жылдарда сот 
жүйесін жетілдіру мақсатында көптеген рефор-
ма жүргізіліп, сот төрелігін атқарудың сапасы 
жақсара түсуде. Соңғы жылдары қабылданған 

пәрменді шаралардың біріне тоқтала кетсек. 
Мәселен, Мемлекет басшысы «Қазақстан 
Республикасының кейбір заңнамалық акті-
леріне меншік құқығын қорғауды күшейту, 
төрелік, сот жүктемесін оңтайландыру 
және қылмыстық заңнаманың одан әрі 
ізгілендіру мәселелері бойынша өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңына қол қойған бо-
латын. Бұл өзгерістер сот төрелігінің сапа-
сын арттыру мен сот жүктемесін төмендету 
туралы шеңберінде жүзеге асырылған сот 
реформаларының жалғасы деуге болады. 
Бұл заң нотариустардың атқару жазбасы 
арқылы ақшалай міндеттемелерді өндіріп алу 
мүмкіндіктерін кеңейтіп отыр. Нотариустар 
атқарушылық жазбаны оған жүгінген кезде 
әзірлеуге міндетті. Бұл тез әрі өте ыңғайлы. 
Сонымен қатар даусыз қарыздарға балама-
лы өндіру әдістері алынып тасталды. Заңға 
енгізілген өзгерістер азаматтардың бірқатар 
даусыз талаптарымен тек нотариусқа ғана 
жүгінуі тиіс екендігін айқындайды. Осыған бай-
ланысты биылғы жылдың 3 ақпанынан бастап 
дауды соттан тыс реттеу рәсімін сақтамаған 
арыздар қайтарылады. Азаматтық процестік 
кодексте нотариусқа жүгіну үшін қосымша 
ынталандырулар жасалады. Мысалы, егер 
талап қоюшы дауды шешуді талап етсе, су-
дья талап қоюдың негізділігіне қарамастан, 
іс бойынша сот шығындарын талап қоюшыға 
жүктеуге құқылы. Осылайша атқарушы жазба 
жобасының дамуына жол ашып, бұрын сотта 
қаралған талаптардың 20 пайыздан астамы 
нотариустарға берілетін болады. Азаматтық 
процестік кодексте көзделген 18 бұйрық 

арқылы іс жүргізу өндірісінің 9-ы нотариатқа 
тапсырылады.

Сондай-ақ нотариусқа жүгінген тұлғаның 
шығындары борышкермен өтелетіндігі, ал 
есептелген, бірақ төленбеген еңбекақы 
өндіріп алу туралы талап бойынша өтініш 
білдіргендер нотариустың қызметіне ақы 
төлеуден босатылатындығы жөнінде то-
лықтырулар енгізілді. Қарап отырсақ ен-
гізілген өзгерістердің қай қайсысы бол-
масын азаматтардың құқығын қорғауды 
жеңілдетіп тұруымен құнды. Бұл жаңалықтар 
азаматтардың материалдық және мораль-
дық шығындарын азайтатынын растайды. 
Атқарушылық жазба атқару парағының 
күшіне ие және ол бойынша өндіріп алу 
атқарушылық іс жүргізу туралы заңнаманың 
талаптарына сәйкес жүргізілетінін айта кет-
кен жөн. Сондай-ақ берешекті осы тәсілмен 
өндірудің артықшылықтарына тоқталсақ: 
Біріншіден, қаражатты үнемдеу. Бұл тұрғыда 
нотариустың атқарушы жазбасын орындау 
жарнасы сот шығындарынан айтарлықтай 
төмен, екіншіден, сот бұйрығын беруден 
оның айырмашылығы, нотариуспен атқару 
жазбасын орындау үшін борышкердің келісімі 
талап етілмейді. Үшіншіден, сотта қаралумен 
салыстырғанда нотариаттық іс-әрекеттердің 
мерзімдері  өте  қысқа. Демек, атқарушы жаз-
ба нотариустың жаңа нотариаттық әрекеті 
ретінде азаматтар мен заңды тұлғалардың 
құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауға 
бағытталған іс-әрекеттердің тәртібін жеңіл-
детеді.

Манап НүСПЕКОВ,                                                                                       
Талдықорған қалалық 

сотының кеңсе меңгерушісі.
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Встреча

Рассказали как запустить стаРтап с нуля

Минсельхоз 

ПредуПредил о дефиците 
Продуктов Питания

Специализированные медицинские 
поезда возобновят свою работу с 23 мая 
2022 года по всем областям Казахстана, 
передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 
пресс-службу нацкомпании «Қазақстан 
темір жолы».

В этом году поезда проедут более 13 
000 километров, посетив такие отдалённые 
станции и разъезды, как Толтыр, Афанасье-
во, Бегимбет, Никельтау и другие. В этом году 
планируется охватить около 200 станций и 
разъездов.

Врачи будут оказывать первичную 
медико-санитарную и консультативно-диагностическую помощь жителям отдалённых станций и 
близлежащих поселков, у которых затруднён доступ к медицинскому обслуживанию. В составе 
медицинских бригад будут работать такие специалисты как терапевт, педиатр, ЛОР, кардиолог, 
офтальмолог, кардиолог, стоматолог и другие.

Медицинские поезда «Жәрдем» и «Саламатты Қазақстан» состоят из восьми специали-
зированных оборудованных вагонов формированием АО «Пассажирские перевозки». Вра-
чи, входящие в состав бригад проекта, обследуют десятки пациентов в день.

«Бывали случаи, когда во время осмотра они обнаруживали серьезные заболева-
ния. Иногда пациенты специально приезжают из других населенных пунктов на 
станции, где работают медицинские поезда, чтобы пройти обследование у 
докторов высокого класса. По словам врачей, такой проект, как “Медицин-
ские поезда”, имеет большое значение для населения, ведь он даёт воз-
можность жителям отдалённых районов Казахстана получать 
бесплатную качественную медицинскую помощь», – со-

общили в КТЖ.

здороВье 

Почти 12 млн человек 
смогут Принять участие

референдуМ

КаК передает КазтаГ, в СпиСКи для учаСтия в референдуме 
вКлючены 11 млн 722 тыС. 536 человеК, Сообщил СеКретарь Цен-
тральной КомиССии референдума мухтар ерман.Появятся  Пять 

новых  заводов 

хорошие ноВости

Как передает 365info.kz, меморандумы о строительстве пяти новых заводов под-

писал аким алматинской области Канат Бозумбаев. современные предприятия по 

производству газоблоков, фиброцементных панелей, стекловаты и пластиковых 

труб наладят в талдыкоргане и илийском районе, сообщает пресс-служба акима. 

В ходе встречи с инвесторами Канат Бозумбаев подчеркнул, что в стране дина-

мично развивается строительная отрасль.

«Растет инвестиционная активность, 

включая производство строительных матери-

алов. С этой целью сегодня мы встречаемся 

сразу с двумя инвесторами, которые плани-

руют построить новые заводы по производ-

ству стройматериалов в Илийском районе и 

городе Талдыкоргане», — отметил Бозумба-

ев. Согласно договоренностям, долгосроч-

ные проекты компании «ТК газоблок», одним 

из учредителей которой является АО Samruk-

Kazyna Construction, планируется реализо-

вать в течение семи лет.
Производство газоблоков, фиброцемент-

ных панелей, стекловаты планируется раз-

местить на территории Илийского района. 

Производство газоблоков мощностью 60 

тыс. куб.м в год появится на территории 

индустриальной зоны «Талдыкорган». Там 

же свой проект планирует реализовать 

компания ТОО «Алмпласт». Завод будет 

производить пластиковые трубы диаме-

тром 20−1 200 мм. Сроки реализации про-

екта — 2022−2023 гг. Ожидается, что при 

проектной мощности 16,8 тыс. тонн в год 

будет создано 37 новых рабочих мест, при-

влечено 2,6 млрд тенге инвестиций.

Меморандум подписали аким области 

Канат Бозумбаев, директор ТОО «Алм-

пласт» Сабырхан Касымов, директор «ТК 

газоблок» Максим Ким.

«Списки граждан, имеющих право 
участвовать в республиканском рефе-
рендуме, в установленном конститу-
ционным законом в выборах порядке 
представлены в комиссии референ-
дума за подписью соответствующего 
акима, решением которого образова-
ны участки. Согласно представленным 
сведениям и отчетов представителей 
акиматов областей, городов Нур-
Султан, Алматы, Шымкент, местными 
исполнительными органами по Респу-
блике в списки включены 11 722 536 
граждан. Постановлением Центральной 
комиссии референдума от 6 мая 2022 года 
33/488 “О некоторых вопросах изготовления 
бюллетеней для голосования при проведе-
нии республиканского референдума, назна-
ченного на 5 июня 2022 года” установлено, 
что бюллетени для голосования изготавли-
ваются в количестве, равном числу включен-
ных в список граждан, имеющих право уча-

ствовать в референдуме, с резервом один 
процент. Следовательно, изготовлению под-
лежат бюллетени для голосования в количе-
стве 11 839 761 единиц», — приводит слова 
Ерман пресс-служба ЦКР.

При этом отмечается, что за изготовле-
ние бюллетеней и доставку их к местам го-
лосования отвечают акиматы. Бюллетени 
должны быть изготовлены до 28 мая.

Как сообщает пресс-служба региональной палаты пред-
принимателей, бизнесвуман талдыкоргана встретились 
со студентами и рассказали, как основать свой стартап. 

Встреча с предпринимателями 
«Секреты успешных людей» прошла в 
Талдыкорганском высшем политехни-
ческом колледже. С молодежью о биз-
несе побеседовали член Регионально-
го совета Палаты предпринимателей 
Алматинской области, директор ТОО 
«Ясли-сад НурГазиз», руководитель 

областного филиала Казахстанской 
ассоциации непрерывного образова-
ния Роза Егинбаева и директор центра 
искусств «Омеш» Айнаш Рыскельдино-
ва. Бизнесвуман отметили, что бизнес 
можно построить и без денег, но при-
ложив упорный труд и любовь к своему 
делу.  

Глава минСельхоза предупредил КазахСтанЦев о дефиЦите 
продуКтов питания. о мерах правительСтва по Сдерживанию 
роСта Цен на продуКты питания в КазахСтане и КритиКе Со 
Стороны общеСтвенноСти выСКазалСя миниСтр СельСКоГо 
хозяйСтва ербол КарашуКеев, передаёт BaigeNews.kz.

«Возможно 10 лет назад было 
сложно открывать бизнес, но се-
годня даже школьник может начать 
бизнес и для этого не нужно больших 
средств. Истории успешных и бога-
тых предпринимателей сводится к 
тому, что в первую очередь человек 
должен любить свое дело и верить в 
себя. Если говорить о нашем городе 
и Алматинской области в целом, то 
в регионе очень много свободных ниш. 
Каждый из вас может реализовать-
ся в любой сфере. Для этого нужно 
изучить рынок, повысить навыки и на-
чать с того, что ты делаешь лучше 
всех. Эти простые шаги всегда сра-
батывали», – поделилась предприни-
матель Роза Егинбаева.  

Бизнесвуман также оценили про-
екты студентов, планирующие начать 
реализацию бизнес-проектов. Для 
стимулирования молодежи в колледж 
даже создали бизнес-академию «Стар-
тап», где активные студенты развивают 
свой потенциал, участвуют в различ-
ных грантовых программах. 

Накануне студены побывали в 
офисе региональной палаты и воочию 
увидели, как работает «дом предпри-
нимателей». Они побеседовали с со-

трудниками, узнали основные направ-
ления работы «Атамекена». К тому 
же, получили личные консультации в 
Центре обслуживания предпринимате-
лей, Центре развития женского пред-
принимательства и микрофинансовой 
организации «Atameken Zhetysu». 

Начальник  отдела развития чело-
веческого капитала областной палаты 
предпринимателей Меруерт Бакибаева 
рассказала о мерах государственной 
поддержки бизнеса и ответила на во-

просы студентов. Также были награж-
дены студенты, принимавшие активное 
участие в мероприятиях, прошедших в 
рамках «недели предпринимательства, 
психологии и деловых отношений» 
высшего политехнического колледжа. 
Каждому был вручен учебник «Основы 
предпринимательства и бизнеса».

ш. хаМитоВ.

медицинские Поезда 
отПравятся с 23 мая

«Ситуация с продуктами питания очень 
сложная во всём в мире. В результате приня-
того комплекса мер нам удаётся сохранить 
стабильность цен по большому перечню 
продуктов питания. К примеру, картофель в 
прошлом году 500 тенге стоил, в этом году 
150−170 тенге по оптовой цене. Мы прини-
маем все меры, чтобы не допустить резких 
и необоснованных скачков цен. Но Казахстан 
же не закрытая страна. По данным Всемир-
ной организации продовольствия при ООН, 
в этом году во всём мире отмечается ре-
кордный и небывалый рост цен на продукты 
питания», – сказал министр журналистам в 
кулуарах заседания правительства РК.

Он отметил, что одновременно с поли-
тикой сдерживания цен на продукты питания 
правительству важно думать о том, чтобы от 
этого не пострадали казахстанские сельхоз-
товаропроизводители.

«Просто держать цены невозможно, по-

скольку у наших фермеров расходы растут. 
Если мы будем усердствовать и снижать их 
цены, это приведёт к тому, что они просто 
перестанут производить. Надо найти баланс, 
мы его ищем. Опыт показывает, что мы на-
ходим. В прошлом году журналисты крити-
ковали МСХ за установленную квоту на кар-
тошку, сколько шума по пшенице и мясу было. 
Мы поступали правильно: сейчас цены на про-
дукты в стране стабильные, если сравнить с 
другими странами. Если открыть полностью 
рынок (не использовать меры госрегулирова-
ния – прим. ред.), то, к примеру, подсолнеч-
ное масло повыситься до пяти тысяч тенге. 
Тогда, в первую очередь, критиковать нач-
нут Минсельхоз. Здесь нужно действительно 
найти баланс, чтобы у наших фермеров был 
стимул и они получали необходимый уровень 
рентабельности. Имейте в виду, что в этом 
году ожидается большой дефицит продуктов 
питания», – сказал министр.
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ТӨТЕНШЕ  ЖАҒДАЙ

ЛАЙ КӨШКІННЕН 
ҚЫЗ БАЛА КӨЗ ЖҰМДЫ

Биыл кӨкТЕм ЕрТЕ ШықТы. СолТүСТікТЕ қыС қАТТы 
БолҒАНмЕН оңТүСТік ӨңірлЕрДЕ қыС ЖАЙлы БолДы. қАр 
қАлың ТүСпЕДі.  АлАЙДА кӨкТЕмНің Сәуір, мАмыр АЙлАры 
ЖАуыН-ШАШыНҒА ұлАСТы.  БылТырҒы  Жылы қуАңШылықТАН 
ТАрыҒып, ТӨрТ ТүлігіН қырып АлҒАН мАңҒыСТАу ӨңіріНің Ел-
ЖұрТы Биыл ДА қуАңШылық БолАДы ДЕгЕН қАуЕСЕТкЕ  СЕНіп 
ТАСАТТық БЕрДі. оНың АрТы  Ақ НӨСЕр ЖАуыНҒА АЙНАлып, 
ТолАССыз ЖАуҒАН ЖАңБырДың АяҒы ТАСқыНҒА ұлАСТы. 
мАңҒыСТАулықТАрДы БірАз әБігЕргЕ САлДы. АрТыНША 
ТүркіСТАН оБлыСыНДА ТАСқыН БолДы. Бұл ДА ЖАңБыр Суы-
НА ұлАСып, мЕмлЕкЕТТік мЕкЕмЕлЕрДі АяҒыНАН Тік ТұрҒызып,  
ЕлДі-мЕкЕНДЕрДі Су ШАЙДы. АлмАТы оБлыСыНДА ТЕкЕлі 
қАлАСыНДА ЖАңБыр ЖАуҒАН күНі  лАЙ ТАСқыННАН ӨрімДЕЙ 
СәБи АЖАл құШТы. 

Күннің көзі күрт жылынып қар 
көбесі сөгіліп, жауын-шашынға ұлас-
қанда Батыс өңірінде және Ойыл 
ауданындағы елді-мекенге қауіп 
төнген-ді. Абырой болғанда ауыл 
халқы жұмылып қауіп-қатердің ал-
дын алып үлгерген-ді. Бұдан кейін, 
Ақтөбеде облыс орталығындағы қа-
ланың көшелерін тасқын су шайып, 
арыққа құлаған бір жасөспірімді көзі 
шалып қалған тұрғындар құтқарып 
қалған-ды. Маңғыстау облысындағы 

екі қала мен төрт ауылды, Ақтау 
мен Жаңаөзен қалаларын, сонымен 
бірге төрт елді мекен – Бостан, Се-
нек, Құрық және Шетпе ауылдарын 
су шайып кеткен болатын. Мәселен, 
облыс орталығында он бір көшені, 
Жаңаөзен қаласында 88 тұрғын 
үйді, үш мектеп пен бір балабақша-
ның жертөлелері зақымдалғанын, 
ақпарат құралдарынан көзіміз шал-
ған. Тасқыннан бір түнде екі қала 
мен төрт ауылды су басты. Ғалам-
тор желілеріне толассыз жауған 
жаңбырдан кейін «Тасаттық беріп 
Алладан жаңбыр сұрап нелерің бар 
еді» деп мысқылдағандар да табыл-
ды. Мысыққа ойын, тышқанға өлім 
керек деген осыда...

Маңғыстау облысында бір түнде 
екі қала мен төрт ауылды су басып 
қалса, Түркістан облысы Қазығұрт 
ауданында кемі алты ауылды  жаң-
быр суы алған. Тоқтаусыз жауған 
жауыннан  жүрген селден 200 адам 
қауіпсіз жерге көшірілген. Сонымен 
қатар орасан мал шығыны да бол-
ды. Мұның барлығы табиғат апаты 
десекте, жергілікті биліктің төтенше 
жағдайларға аса мұқият болмайты-
нын болған оқиғалар көрсетіп тұр. 
Қала мен ауыл тұрғындарының жай-
басарлығы да бар. Ерте көктемде 
есік алдындағы арық көздерін та-
залауды көбісі ескере бермейді. 

Жергілікті биліктегілер де қауіп-қа-
тер болған кезде ғана аттандап шау-
ып,  техникаларды жұмылдырып, во-
довоздармен су сорып жүргендерін  
көресің. Тосын жағдайлар болған 
кезде ауылды қай бағыттан тасқын 
су шаюы мүмкін екенін күні бұрын 
болжап, тоғандар қазып, тасқынның 
алдын алып ертерек қамдануға бо-
лады. Ол үшін бюджеттен арнайы 
қаржылар да қарастырылған. От 
пен судың тілсіз жау екенін біле 

тұра немқұрайлылыққа салыну – 
жауапкершіліктен құтқармайды. 

Алматы облысындағы Текелі 
қаласында толассыз жауған жаң-
бырға ұласқан апаттан адам 
шығынына жол берілді. Алма-
ты облысы Төтенше жағдайлар 
департаментінің баспасөз хатшы-
сының айтуынша, бұл жерде таңға 
жуық жауған жаңбырдың толаста-
мауынан, тау етегінде орналасқан 
қара жол бойындағы құбырдың 
ескіруінен тамшылаған судың лай 
көшкініне себеп болуы мүмкін. Мұны 
арнайы комиссия анықтайтын бо-
лады дейді. «Жел соқпаса, шөптің 
басы қимылдамайды» демекші, егер 
лай көшкіннің қауіпті жол астындағы 
тозығы жеткен құбырға қатысты 
болса ше? Онда жауапкершілікті 
кім мойнына алады? Ұзындығы 50, 
ені 25 метр, ал  биіктігі 9,5 метр, 
көлемі 4375 текше метр балшық 
тасқынға ұласқан. Нәтижесінде, бір 
жеке тұрғын үй қирап, бір үй балшық 
массасының астында қалған. Тұрғын 
үйлердің тағы төртеуінің аула аума-
ғы ішінара балшық массасымен су 
астында қалып, Қонаев көшесін де 
басқанын айтуда. Куәгерлердің ай-
туынша, үйлердің бірінде 5 жасар 
қыз болыпты, ал қалған тұрғындар 
қауіпсіз жерде болған.

Оқиға орнында Алматы облысы 

ТЖД бастығының басшылығымен 
төтенше жағдайды жою жөніндегі 
штаб ұйымдастырылып, дереу із-
дестіру-құтқару жұмыстарына және 
төтенше жағдай салдарын жоюға 
ТЖД  81 қызметкер және 16 бірлік 
техника, ЖАО 30 қызметкер және 6 
бірлік техника, оның ішінде 2  тиегіш, 
4 камаз, ТЖМ Қазселденқорғау 
9 қызметкер, 4 бірлік техника жұ-
мылдырылған. АПБ  40 қызметкер, 
7 бірлік техника, БСМК үш жедел 

жәрдем кареті жұмылдырылған. 
ТЖД пилотсыз ұшу аппаратының 
көмегімен орнатылған теплови-
зормен оқиға орнын аэровизуал-
ды ұшу және алып жүретін тепло-
визорларды қолдана отырып іздеу 
жүргізілген.

Алматы облысының ТЖД 
жедел желі жұмысы іске кірісіп, 
толастамай жауған жаңбырдың 
әсерінен топырақтың батпақта-
нуына ұласып, лайланған тасқын  
күш бермеген күйі тұрғын үй-
лердің ауласын басқан. Бұл 
арада Төтенше жағдайлар 
департаментінің баспасөз 
өкілінің айтқан сөзін ескер-
сек, ақауы бар құбырларға 
дер кезінде күрделі жөндеу 

жұмыстарын жүргізбегендіктен 
арты қазалы қайғыға ұласып 
отыр деп топшылауға негіз бар. 
Егер құрылған комиссия бұл 
версияның дәлелдігін анықтаса, 
үздіксіз жауған  жаңбыр суы мен 
ескі құбырдағы тамшылаған су 
бірлесіп, топырақтың лайлауына 
дәнекер болмақ, дейді Төтенше 
жағдайлар департаменті.  Төтен-
ше жағдайға байланысты же-
делтету әрекетінде «Багира» 
атты қызметтік итімен балшық 
массасының ағуы кезінде қаза 
тапқан 2016 ж.т. қыздың денесі 
бұзылған үйінді астынан табылған. 
Міне, қамданбай қапы қалғандықтан 
өрімдей бүлдіршіннің өмірі қиылды. 
Лай көшкіні кезінде бес жасар қыз 
жоғалды деген ақпарат тарағанда 
аман болуын тілеген және зәре-
құты қалмаған текеліліктердің үміті 
ақталмады. Сәбиді іздеуге 200-дей 
адам жұмылдырылды. Айналаны 
шарқ ұрып іздеген адамдардың ізін 
ала барған қызметтік ит сәбидің 
денесін тапты. Одан бөлек, батпақ 
астында қалған бес үйдің бірі,  лай 
көшкіннің астында қалған. Қираған 
баспаналар қалыбына келер. Ал 
қапияда ғұмыры үзілген солқылдап 
есіп келе жатқан жас шыбық, 
бүлдіршінді кім тірілте алады? Басқа-
басқа, Алматы облысы су тасқыны 

мен жер сілкісінен сабақ алуы тиіс 
еді. Қызылағаштағы қырғыннан 
кейін жетісулықтар етек жеңін әлі 
толық жинамағанын Текелідегі лай 
тасқыннан көруге болады. Әсілі, та-
биғат апаты жиі болатын Текеліде  
жер сілкінісі де тіркеліп тұрады. Енді, 
міне, жаңбыр суымен араласқан  
лай  көшкіні  ел-ді тағы дүрліктірді. 
Қала билігінің жайбасарлығынан 
лай басқан Қонаев көшесін тезде-
тіп ашып, сел шайған үйлердің 
тұрғындарын Текелі қаласындағы  
қонақ үйлерге уақытша орналастыру 
– сасқан үйрек артымен сүңгидінің 
кері... Біздің жергілікті билік «бо-
лары болып, бояуы сіңгенде» ға-
на атқа қонатын әдеті бар. Әйт-
песе, «Қазселденқорғау» мекемесі 
тек Текелі ғана емес, облыстың 
барлық елді мекендеріне, әсіресе, 
тау бөктерлеріне жар-қабаққа ор-
наласқан тұрғын үйлердің селден, 

лай көшкіннен келетін қауіптің кар-
тасын сызып дабыл қағып отырса, 
қауіп-қатердің алдын алған болар 
еді. «Жаңбыр басылды, жағдайды 
бақылауға алып, назарда ұстаймыз» 
дегендері тілсіз жау кеткен соң 
қылышыңды қиға шапқанмен бір-
дей  ғой. Текелі қаласына барып 
Қонаев көшесінің бойымен жүрсеңіз 
тау етегінде орналасқан үйлерге 
расында қауіп-қатердің бар екенін 
көзбен көресіз. Мұндай оқиға был-
тыр Қарасай ауданында да болған. 
Жергілікті биліктің салғырттығынан  
тозған құбырдан тамшылап тұрған 
су, жаңбыр суымен қосылып сел-
ге ұласқан-ды. Табиғат апатына 
бей-жай қарауға мүлде болмай-
ды. Тосыннан келген апат деп 
қаншама жуып-шайғанмен бұл 

жерде адам тағдыры басты фак-
тор болып тұр. Төтенше жағдайлар 
департаменті ауа-райына байланы-
сты алдын ала ұялы телефондарға 
хабарлама жіберіп тұрады. Қауіпті 
аймақта болуы мүкін деген жедел-
хатты тұрғындарда назарына ала 
бермейді. Оның арты орны толмас 
өкінішке ұрындыратынын айтудың 
өзі ауыр. Қар көбесі сөгіле баста-
ған кезден бастап, дабыл қағылып 
жатады. Тау бөктеріндегі қарлар 
еріп кеткенмен  құзар шыңдардағы 
қардың еруі енді басталады. Күн 
ысыған сайын таудан аққан қар суы 
мен құбылған ауа-райының жауын-
шашыны селге, тасқынға айналып 
жатады. Ал жергілікті билік мұны 
табиғаттың тосын апаты деп жуып-
шайғысы келеді. Негізі мұндай 
тосын оқиғаларға жіті мән берілу 
керек. Қауіпті аймақтарда тұратын 
тұрғындардың тізімі жасақталып, 
апатты өңірлердің сызбасы сызы-

лып тұрақты бақылауда болма-
са, тосын апаттар болғанда орны 
толмас залалдарға жол беріледі. 
Оның басты дәлелі, Қазақстанның 
Батыс өңірлері мен Түркістан, Ал-
маты облыстарында болып жатқан 
тасқын сел мен лай көшінін айтсақ 
та жеткілікті. Түркістанда адамдар-
ды қауіпсіз аймаққа көшіргенімен 
мал шығынына жол берілді. Бұл де-
геніңіз, ауылдағы күн көрісі малға 
қарап қалған тұрғындардың ішіп-жем 
рызығын жойып жібергенмен бірдей.  
Ал адам шығынына жол берген Ал-
маты облысы, Текелі қаласының 
жергілікті билігі қазалы үйге көмек 
қолын созғанымен бақилық болған 
баласын батпақтан жасап бере ал-
майды...

Айтақын мұХАмАДи
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ЌОFАМ YНІ

Әдеби  кештің  шымылдығы  
11 «а» сынып оқушысы Бекзат 
Жұмажанның «Жамбыл атаға» 
жазған хатын оқумен ашылды. 
Аталған іс-шараға мектеп оқушы-
лары белсене қатысып, ғасыр ақы-
нының бірнеше өлеңін нақышына 
келтіріп   оқыды.  Сонымен  қатар 
кеште  жас  Жамбылдың Сүйінбай 
ақыннан бата алуымен қатар, 
айтыстан үзінді келтіріліп,  әнмен 
әрленіп, Жамбылға арналған арнау 
өлеңдер де  оқылды. 

Кеш барысында  мектеп дирек-
торы  А. Бокенбаева өзінің жылы лебізін жеткізді. Өз сөзінде ол  «Балалар жылы» 
аясында өткізіліп жатқан іс-шараға  қатысушы оқушыларға  алғыс айтып,  жыр 
дүлділі Жамбыл атамыздың шығармашылығын насихаттауға үлес қоса  берулерін 
тіледі.

Әдеби-сазды кеште  жыр алыбының өнерпаздық жолы, кешеден бүгінге 
жеткен мұра-мирастары ерекше айшықталды. 

Саягуль ЕРКЕНБЕКОВА,
Зормамед ОСПАНОВ,
А. Макаренко атындағы №6 орта мектебі 
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімдері.                                             

МЕКТЕБІҢДЕ НЕ ЖАҢАЛЫҚ?

  «БАЛАЛАР – МЕМЛЕКЕТІМІЗДІҢ БОЛАШАҒЫНЫҢ КЕПІЛІ. ОСЫ ОРАЙДА  
«А. МАКАРЕНКО АТЫНДАҒЫ № 6 ОРТА МЕКТЕБІ МДШО» КММ-ДЕ ЖЕТІСУ 
ӨҢІРІНЕ ҒАНА ЕМЕС, БҮКІЛ ҚАЗАҚҚА АТЫ МƏШҺҮР ЖЫР ЖАМПОЗЫ 
ЖАМБЫЛ ЖАБАЕВТЫҢ РУХЫНА АРНАП  ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ƏДЕБИЕТІ  ПƏНІ 
БІРЛЕСТІГІНІҢ  МҰҒАЛІМДЕРІ   К. АҚЫШЕВА, Д. ОРАЛОВА, Қ. ЖАНАТҚЫЗЫ, 
З. АЙТМУКАЕВА, А. НҰРҚАНОВАЛАР  «ЖҮЗ ЖЫЛ ЖЫРЛАҒАН ЖҮРЕК» АТТЫ 
ƏДЕБИ-САЗДЫ КЕШ ӨТКІЗДІ. 

ЖYЗ ЖЫЛ ЖЫРЛАFАН ЖYРЕК
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ҮКІМЕТ ОТЫРЫСЫ

ҰСТАЗ ОЙЫ

Премьер-Министр Әлихан Смайыловтың төрағалығымен Үкімет 
отырысы өтті. Онда мал шаруашылығын және автожол саласын 
дамыту мәселелері қаралды. Бұл туралы Алматы облысы 
әкімінің баспасөз қызметі хабарлады.

ТƏРБИЕ

БҮГІНГІ БАЛА – 
ЕРТЕҢГІ БОЛАШАҚ

ƏР БАЛАНЫҢ ЖЕКЕ БАСЫ, ОНЫҢ МОРАЛЬДІК ДАМУЫ ҮШІН 
ҚАМҚОРЛЫҚ  ЖАСАУ – БҮГІНГІ КҮННІҢ ЖƏНЕ АЛДАҒЫ КҮНДЕРДІҢ 
ТАЛАБЫ, ОҒАН ПЕДАГОГТЫҢ КҮНДЕЛІКТІ КӨҢІЛ БӨЛУІ  ТАЛАП 
ЕТІЛЕДІ. ТƏРБИЕ ЖҰМЫСЫНЫҢ ЫҚПАЛЫ НЕҒҰРЫМ БЕЛСЕНДІРЕК 
БОЛЫП, БАЛАНЫҢ СЕЗІМДЕРІН ЖАН-ЖАҚТЫ ҚАМТЫҒАН САЙЫН 
ОЛАРДЫҢ ЕРІК-КҮШІН ЖҰМЫЛДЫРЫП, САНАСЫНА ЫҚПАЛ ЕТЕДІ. 
МЕКТЕП ЖАСЫНДАҒЫ БАЛАНЫҢ РУХАНИ-АДАМГЕРШІЛІК ДАМУЫ 
МЕКТЕП ПЕН ОТБАСЫ АРАСЫНДАҒЫ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТЫҢ 
ТЫҒЫЗДЫҒЫ АРТҚАН САЙЫН ОЙДАҒЫДАЙ ЖҮЗЕГЕ АСАДЫ. 

КЕЛЕЛІ МӘСЕЛЕЛЕР ҚАРАЛДЫ

БІЛІМ НЕГІЗІ - БАСТАУЫШТА 

сында 2025 жылға дейін 1700 шақырым 
жолды жөндеудің барлық түрімен қамту 
жоспарланған.

Қанат Бозымбаев Алматы қаласы-
нан көліктің шығуын жеңілдете түсу 
мақсатында жоғарғы Қаскелең трасса-
сы мен Талғар тракты жолдарын бірінші 
санатқа дейін жеткізіп, қайта жаңарту 
көзделіп отырғанын да атап өтті. Үлкен 
Алматы айналма жолына шығатын алты 
жол салынады. Сайын, Абай, Рысқұлов, 
Солтүстік айналма көшелерін салу 

жұмыстары басталды. Осы жылы 8,5 
млрд. теңге бөлінді. Бұл шаралар 2025 
жылға қарай жақсы және қанағаттанарлық 
жағдайдағы облыстық маңызы бар 
жолдардың үлесін 95 пайызға жеткізуге 
мүмкіндік береді.

Өз  сөзінде облыс әкімі  республикалық 
маңызы бар жолдың  проблемалы учас-
кесі туралы да айтты.  «2021 жылдан ба-
стап «Сарыөзек-Көктал» автомобиль 
жолының Алтынемел асуына күрделі 
жөндеу жүргізілуде.  Бұл жол облыс ор-
талығын Кербұлақ, Панфилов аудан-
дары арқылы «Қорғас» шекара маңы 
аймағымен байланыстырады. Жол тө-
семі 90 пайызға бұзылған. Жобаның жал-
пы құны – 7 млрд. теңге, оның ішінде 

биылғы жылы 1 млрд. теңге ғана бөлінді. 
Бір айдың ішінде қаржы бітетін түрі 
бар. Жолдың транзиттік әлеуетін ес-
кере отырып, осы жылы қаржыландыру 
сомасын 5 млрд. теңгеге ұлғайтуға 
жәрдем беруіңізді сұраймыз, бұл облыс 
тұрғындарының жол жүруін қамтамасыз 
етеді»  – деді Қанат Бозымбаев.

Баяндамада барысында аймақ бас-
шысы бірқатар өзекті мәселелерге де 
тоқталды.

Жиын қорытындысында Премьер-
Министр тиісті ведомстволар мен об-
лыс әкімдіктеріне жоспарланған жоба-
ларды уақытында пайдалануға беруді 
және бөлінген қаражатты толық игеруді 
қамтамасыз етуді тапсырды.

«АЛАТАУ-АҚПАРАТ» 

Жол саласын дамыту мәселесіне 
қатысты Алматы облысының әкімі 
Қанат Бозымбаев баяндама жасады. 
Өңір басшысының айтуынша, биылғы 
жылы жергілікті маңызы бар жолдар-
ды жөндеуге 59 млрд. теңге бөлінген. 
150 елді мекендегі көшелерді және 500 
шақырым облыстық жолдарды жөндеу 
басталды. Жыл соңына қарай жақсы 
жағдайдағы облыстық жолдардың үле-
сі 91% жетеді. «Мықты өңірлер – ел 
дамуының драйвері» ұлттық жобасы ая-

Əрбір бала қандай да болмасын 
бір міндетті орындау үшін өзіндік ерек-
ше жағдайлар керек. Мәселен, ойын-
да ұнамды әдеттер, өзара қарым-
қатынастар, адамгершілік сезімдер 
қалыптасады, еңбекте еңбексүйгіш-
тік, үлкендер еңбегін құрметтеу, 
сондай-ақ, ұйымшылдық, жауап-
кершілік парыздық сезімі сияқты 
қасиеттер, патриоттық сезімдер 
жайлы мағлұматтар қалыптасқан 
сайын, дамуы да жан-жақты бола-
ры сөзсіз. Тәрбиенің кез келген түрі 
балаға оң әсер етіп, жақсы нәтижеге 
жетелері анық. Соның бірнешеуінің 
маңыздылығына тоқтала кетсек.

Адамгершілік тақырыбы мәңгілік. 
Ол ешқашан ескірмейді. Жас ұрпақ-
тың бойына адамгершілік қасиеттер-
ді сіңіру – ата-ана мен ұстаздардың 
басты міндеті. Адамгершіліктің қай-
нар бұлағы – халқымда, отбасымда, 
олардың өнерінде, әдет-ғұрпында. 
Əр адам адамгершілікті күнделікті 
тұрмыс-тіршілігінен, өзін қоршаған 
табиғаттан бойына сіңіреді.  

Рухани адамгершілік тәрбие 
–  екі жақты үдеріс. Бір жағынан, 
бұл үлкендердің, ата-аналардың, 
педагогтардың балаларға белсенді 
ықпалын, екінші жағынан оқушылар-
дың белсенділігі мен қарым-қаты-
настарынан көрінеді. Педагогтың ба-
лалармен мазмұнды қатынасында, 
жан-жақты іс-әрекетінде, балалар-
ға арналған шығармаларымен, 
суретшілер туындыларымен таны-
су негізінде іске асады. Мұндай 
мақсатқа бағытталған педагогтық 
жұмыс еңбексүйгіштікке, ізгілікке 
ұжымдық пен патриотизм бастама-
сына тәрбиелеуге, көп дүниені өз 
қолымен жасай алуды және жасал-
ған дүниеге қуана білуді дамытуға, 
үлкендер еңбегін нәтижесін бағалауға 
тәрбиелеуге мүмкіндік жасайды. Қай 
заманда адамзат алдында тұратын 
ұлы мұрат-міндеттерінің ең бастысы – 

өзінің  ісін  өмірін жалғастыратын сала-
уатты, саналы ұрпақ тәрбиелеу. Ұрпақ 
тәрбиесі – келешек қоғам тәрбиесі. Сол 
келешек қоғам иелерін ақыл-парасаты 
мол мәдени-ғылыми өрісі озық етіп 
тәрбиелеу – біздің де қоғам алдындағы 
борышымыз.

Еліміздің ертеңгі болашағы жас 
ұрпақты азаматтық пен имандылыққа 
баулу. Бұл саладағы күш-жігер, алды-
мен, бүлдіршіндерді отаншылдыққа тәр-
биелеуге бағытталуы тиіс. «Отан» деген 
ұғым балаға дүние есігін ашатын туған 
жері, кең байтақ, гүлжазира даласы. 
Отанды сүю халық ауыз әдебиетінде, 
ақын жыраулардың шығармаларында, 
халықтың тәрбие-дәстүрлері, әдет-
ғұрыптары, отбасындағы тәрбие, халық 
ойындары мен мерекелері, музыкалық 
шығырмалары, бейнелеу өнері, қол 
өнері туындыларында тәр-биелік 
мазмұнда көрініс тапқан. Жас ұрпақты 
намысшылдыққа, ерлікке, отаншыл-
дыққа «Ер жігіт елі үшін туады» деп, 
кішіпейілдікке «Кішіпейіл болсаң, кіші-
реймейсің» деп, бауырмашылыққа, 
білімпаздылыққа, ақылдылыққа «Ақыл 
азбайды, білім тозбайды» десе, та-
залыққа «Тазалық – саулық кепілі» деп 
бойына сіңіре білуіміз дұрыс.

«Балапан ұяда не көрсе, ұшқан-
да соны іледі» дегендей, ата-ананың 
күн сайын атқарып жүрген жұмысы – 
балаға үлкен сабақ. Жас балалардың 
үлкендер нені айтса соны айтатынын, 
не істесе соны істегісі келетін бәріміз 
де білеміз. Баланың үйден көргені, ете-
не жақындарынан естігені – ол үшін 
адамгершілік тәрбиесінің ең үлкені, 
демек, жақсылыққа ұмтылып, жағым-
ды істермен айналысатын адамның 
айналасындағыларға көрсетер, берер 
тәлімі мол болмақ.

                                                                                   
Айдана ЕРЖАНОВА,

К. Ушинский атындағы №7 
орта мектептің бастауыш сынып 

мұғалімі.

Ұрпақ болашағын ойлайтын әрбір 
мұғалім өз шәкіртінің білімді, 
сауатты болып өсуін қалайды. 
Ал білімге, өнерге, ғылымға 
апарар жол бастауыш сыныптан 
басталады. Сондықтан жаңа 
оқу жылы басталып, алғаш рет 
мектеп табалдырығын аттаған 
бүлдіршіндердің заман талабы-
на сай білім алып, ақпараттық 
технологияны еркін меңгеруіне 
жағдай жасау бүгінгі күннің басты 
мақсаты.

Бастауыш сыныптың негізгі міндеті –
жеке тұлғаны дамытып, оның алғашқы 
қалыптасуын қамтамасыз ету, білімге деген 
сенімін нығайту, іскерлігі мен дүниетанымын 
қалыптастыру, оқуға деген қызығушылығын 
оятып, ынтасын арттыру болып табыла-
ды. «Білім негізі – бастауышта» демекші, 
білім берудің алғашқы атасы – бастауыш 
білім. Баланы бастауыш сыныптан бастап 
шығармашылық ойлауға, өз бетінше шешім 
қабылдай алуға, практикалық әрекеттерге 
дайын болуға, оларды шығармашылық ба-
ғытта жан-жақты дамыту – мұғалімдердің 
міндеті.

Қазіргі таңда жаңа бағдарламаны әрбір 
мұғалімнің іс-тәжірибeсінe eнгізу мек-
тебіміздің басты талабына айналып, бүгінгі 
күні, алғашқы нәтижесін де бере бастады.  
Жас ұрпақты ойлы да іскер, жігерлі де батыл, 
интеллектуалдық деңгейі биік, дүниетанымы 
дұрыс қалыптасқан азамат етіп тәрбиелеуде 
мектептің орны ерекше. Ол қоғамның да-
муымен де, әлеуметтік тәжірибемен де 
тығыз байланыста. Мектеп өмірі балаға 
жаңа әлемнің есігін ашады, рухани жан 
дүниесін қалыптастырады. Əсіресе, адами 
құндылықтарға баулудағы алғашқы бас-
палдақ болып табылатын бастауыш білім 
беру мекемесінің маңызы өте зор.

Бастауыш білім беру – ең маңызды 
әрі жауапкершілігі мол сала. Мектеп 
табалдырығын аттаған жас бала ертеңгі 
ел тұтқасы десек, оларды парасаттылық 
даму жолына салу – алғашқы ұстаздың 
жұмысы. Білім мен тәрбие берудегі біздің 
ұстанымымыз – «тaбыcты мұғалім – табысты 
оқушы –  табысты мектеп».

А.РЫСКУТОВА,
 Екіаша орта мектебі КММ
 әлеуметтік педагог және

 бастауыш сынып мұғалімі.
САРҚАН АУДАНЫ



06.05 «Жәдігер»
06.25 «Masele»
07.00 «Tansholpan»
10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
20.00, 00.25 AQPARAT
10.10, 18.00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
12.00, 21.30 Т/х «Орман иесі»
13.10 «Қызық екен»
13.50 «Теледәрігер»
15.15 «Apta» 
16.05 «Ізгілік ізі»
16.35 «Көңіл толқыны»
17.15 «Шабдалы 18»
20.35 «Ashyq alan»
22.25 «Жат мекен»
23.20 «1001 түн»
01.00 «Ashyq alan» 
01.55 «Теледәрігер» 

ХАБАР

05.00 Кино. «Брат или Брак-
2»
07.00 «Таңғы хабар»
10.00 Мегахит «Все деньги 
мира»
12.00 Т/х «Шашу»
13.00, 22.30 Т/х «Қарлығаш ұя 
салғанда»
15.00 «Бүгін»
16.00 Кино «Он и Она»
18.00 Мегахит. «Овердрайв»
20.00 Қорытынды 
жаңалықтар
20.30 «Негізінде»
20.35 «Вторая республика»
20.50 «На особом контроле»
21.00 Итоги дня
21.30 «По сути»
21.35 Т/х «Құстар әні»
00.00 «Народный контроль»
00.30 Т/х «Егіз жүрек»

АСТАНА

06.00 Т/х «КЭБЭК»
07.10  М/с  «Маша и мед-
ведь»
09.00, 21.55 Т/х «Кекеш 
келін»
11.20, 01.45 Т/х «Қызғалдақ»
12.20, 23.45 «Қорғансыз 
ханшайым»
13.30 «SarapTimes»
14.30 Т/х «Қағаз кеме»
15.00 Сериал «Преподы»
15.35 Кино
17.35 «Кішкентай келін»
18.30, 01.00 Т/х «Ене»
19.25 Т/х «Өткінші жаңбыр»
20.00, 03.20 «Astana Times»
21.00 «Әйел тағдыры»
02.25 «SarapTimes» 
04.20 Үздік әзілдер

ЕВРАЗИЯ 

06.00, 03.50 «Тамаша сity» 
06.45 «Той Заказ»
07.25 «Жить здорово»
08.00 «Қайырлы таң, 
Қазақстан!»
09.00 «Доброе утро, Казах-
стан!»
10.00 «Любовь Полищук, по-
следнее танго»
10.50 Сериал «Сново один 
на всех»
14.00, 02.15 «НОВОСТИ»
14.15, 02.30 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
14.30 QOSLIKE
18.30, 03.20 Басты 
жаңалықтар
19.00 «KOREMIZ»
20.00 Главные новости
20.40 Сериал «Ментовские 
войны-3»
00.20 Сериал «Ваша честь»
02.35 «Паутина»
04.35 «Той заказ»

КТК

07.05 «Мерекелік концерт»
07.50 «Дау-дамайсыз»
08.15 Т/х «Бір кем дүние»
10.00 «Мұңды ызғар» 
12.00 «Юморина»
14.20 «Дорога, ведущая к 

Дүйсенбі - Понедельник, 23 мамыр Сейсенбі - Вторник,  24 мамыр

счастью»
16.20 «Женские секреты»
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00 OZAT ОТБАСЫ
21.00 Вечерние новости
21.40 «Возвращение»
01.20 «Верни мою любовь»
02.10 «Мұңды ызғар»
03.40-04.10 Әзіл-күлкі

ЖЕТІСУ

07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир 
09.00 Апта
11.00 «Олжа» 
11.30 «Эко-рейд» 
12.00 Жаңалықтар /тікелей 
эфир/
12.15 «Сыр шертер» 
12.45 Жаңалықтар 
13.00 Новости
13.30 «Дәрігер кеңесі» /тікелей 
эфир/
14.30 Новости 
14.50 Мәдениет жаңалықтары
15.00 Жаңалықтар /тікелей 
эфир
15.20 «Спорт-тайм» 
15.30 Жаңалықтар 
16.00 Новости
16.45 «Спорт-тайм» 
17.00 Жаңалық 
17.30 Жаңалықтар 
18.00 Новости
18.20 Мәдениет жаңалықтары
18.25 «Спорт-тайм» 
18.30 «Шашу»/тікелей эфир/   
19.15 Новости 
19.30 Д/ф «Әйгілі режиссер»  
20.00 «Жанашыр» 
20.30 Қорытынды жаңалықтар
21.00 «Референдум-2022» 
21.15 Мәдениет жаңалықтары
21.20 «Спорт-тайм»  
21.30 Итоговые новости
22.00  «Құйынды мекен» теле-
хикаясы 
22.35 Д/ф «Голливуд 
жұлдыздары» 
23.00 «Дәрігер кеңесі» 
23.30 Жаңалықтар

31 КАНАЛ

06.00, 03.30 Әзіл студио
06.30, 10.10 М/с «Лило и Стич» 
07.00 Ризамын
07.30, 02.40  31 әзіл 
08.30, 01.00 Сериал «Ханшай-
ым»
09.30 М/с «Маша и медведь»
10.40 Кино «Автобан»
12.40 Худ/ф «Инферно»
15.20 Худ/ф «Рокки»
18.00, 19.00 Сериал «Кухня» 
20.00 Информбюро
21.00 Сериал «Ұшқан ұя»
21.55 «Я все еще знаю, что вы 
сделали прошлым летом»
23.50 Сериал «Анупама»
01.40 Сериал «49 күн»
04.00 What s upp?
05.00 Ризамын

7 канал

06.00, 05.00 «Қуырдық» 
06.40, 02.20 «Оян, 
QAZAQSTAN» Music
07.10 «Серт пен Сезім»
08.10, 22.30 Т/х «Қадам»
09.00, 16.20 «Идеальная 
семья» 
10.00, 17.30 Сериал «Женский 
доктор»
11.00 Худ/ф «Матрица време-
ни»
13.00 Ток-шоу «SanTaram»
14.00 «Q-ЕЛІ»
14.30 «Зың-Зың Күлпәш» 
15.20, 01.20 «Гадалка»
18.30, 00.15 «Aibat»
19.00 «Студия 7»
19.30 Сериал «Позднее рас-
каяние»
21.30 Т/х «Аппақ келін»
23.20 Т/х «Ата-ана. Бала-шаға»
00.50 «Студия 7» 
02.40 «Тамаша»
03.30 Т/х «Япырай»
04.00 «Айна Online»

06.05 «Жәдігер»
06.25, 10.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 00.25 AQPARAT 
07.00 «Tansholpan»
10.10, 18.00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
12.00, 21.30 Т/х «Орман иесі»
13.10 «Қызық екен»
13.50 «Теледәрігер»
15.15 «Тәуелсіздік тарланда-
ры» 
15.30 «Ауылдастар»
16.05 «Көңіл толқыны»
17.15 «Шабдалы 18»
20.35 «Ashyq alan»
22.25 «Жат мекен»
23.20 «1001 түн»
01.00 «Ashyq alan» 
01.55 «Теледәрігер» 

ХАБАР

05.00 Кино «Он и Она» 
07.00 «Таңғы хабар»
10.00 Мегахит «Овердрайв»
12.00 Т/х «Шашу»
13.00, 22.30 Т/х «Қарлығаш ұя 
салғанда»
15.00 «Большая неделя»
16.00 Кино «04:29»
18.00 Мегахит. «Земля ганг-
стеров»
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Негізінде»
20.35 «Екінші республика»
20.50 «Ерекше бақылауда»
21.00 Итоги дня
21.30 «По сути»
21.35 Т/х «Құстар әні»
00.00 Т/х «Егіз жүрек»

АСТАНА

06.00 Т/х «КЭБЭК»
07.10  М/с  «Маша и медведь»
09.00, 21.55 Т/х «Кекеш келін»
11.20, 01.45 Т/х «Қызғалдақ»
12.20, 23.45 «Қорғансыз 
ханшайым»
13.30 «SarapTimes»
14.30 Т/х «Қағаз кеме»
15.00 Сериал «Преподы»
15.35 Кино
17.35 «Кішкентай келін»
18.30, 01.00 Т/х «Ене»
19.25 Т/х «Өткінші жаңбыр»
20.00, 03.20 «Astana Times»
21.00 «Әйел тағдыры»
02.25 «SarapTimes» 
04.20 Үздік әзілдер

ЕВРАЗИЯ 

06.00, 03.50 «Тамаша сity» 
06.45 «Той Заказ»
07.25 «Жить здорово»
08.00 «Қайырлы таң, 
Қазақстан!»
09.00 «Доброе утро, Казах-
стан!»
10.00 «На самом деле»
11.00 «Пусть говорят»
12.10 Сериал «Желтый глаз 
тигра»
14.00, 02.15 «НОВОСТИ»
14.15, 02.30 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
14.30 QOSLIKE
18.30, 03.20 Басты 
жаңалықтар
19.00 «KOREMIZ»
20.00 Главные новости
20.40 Сериал «Ментовские 
войны-3»
00.20 Сериал «Ваша честь»
02.35 «Паутина»
04.35 «Той Заказ»

КТК

07.05 «Кешкі жаңалықтар»
07.25 OZAT ОТБАСЫ 
08.15 Т/х «Бір кем дүние»
10.00 «Мұңды ызғар» 
12.00 НОВОСТИ
12.40 «Возвращение» 
14.20 «Дорога, ведущая к 
счастью»
16.20 «Женские секреты»
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00 OZAT ОТБАСЫ

06.05 «Жәдігер»
06.25, 10.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 00.25 AQPARAT 
07.00 «Tansholpan»
10.10, 18.00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
12.00, 21.30 Т/х «Орман 
иесі»
13.10 «Қызық екен»
13.50 «Теледәрігер»
15.15 Деректі фильм
15.40 «Ауылдастар»
16.15 «Көңіл толқыны»
17.15 «Шабдалы 18»
20.35 «Ashyq alan»
22.25 Т/х «Жат мекен»
23.20 «1001 түн»
01.00 «Ashyq alan» 
01.55 «Теледәрігер» 

ХАБАР

05.00 Кино «04:29» 
07.00 «Таңғы хабар»
10.00 Мегахит. «Земля 
гангстеров» 
12.00 Т/х «Шашу»
13.00, 22.30 Т/х «Қарлығаш 
ұя салғанда»
15.00 «Бүгін»
16.00 Кино «Бойжеткен. Все 
из-за нее»
18.00 Мегахит. «Линкольн 
для адвоката»
20.00 Қорытынды 
жаңалықтар
20.30 «Негізінде»
20.35 «Біздің назарда»
21.00 Итоги дня
21.30 «По сути»
21.35 Т/х «Құстар әні»
00.00 Т/х «Егіз жүрек»

АСТАНА

06.00 Т/х «КЭБЭК»
07.10  М/с «Маша и мед-
ведь»
09.00, 21.55 Т/х «Кекеш 
келін»
11.20, 01.45 Т/х «Қызғалдақ»
12.20, 23.45 «Қорғансыз 
ханшайым»
13.30 «Айтарым бар»
14.30 Т/х «Қағаз кеме»
15.00 Сериал «Преподы»
15.35 Кино
17.35 «Кішкентай келін»
18.30, 01.00 Т/х «Ене»
19.25 Т/х «Өткінші жаңбыр»
20.00, 03.20 «Astana Times»
21.00 «Әйел тағдыры»
02.25 «Айтарым бар» 
04.20 Үздік әзілдер

ЕВРАЗИЯ 

06.00, 03.50 «Тамаша сity» 
06.45 «Той Заказ»
07.25 «Жить здорово»
08.00 «Қайырлы таң, 
Қазақстан!»
09.00 «Доброе утро, Казах-
стан!»
10.00 «На самом деле»
11.00 «Пусть говорят»
12.10 Сериал «Желтый глаз 
тигра»
14.00, 02.15 «НОВОСТИ»
14.15, 02.30 
«ЖАҢАЛЫҚТАР»
14.30 QOSLIKE
18.30, 03.20 Басты 
жаңалықтар
19.00 «KOREMIZ»
20.00 Главные новости
20.40 Сериал «Ментовские 
войны-3»
00.20 Сериал «Ваша честь»
02.35 «Паутина»
04.35 «Той заказ»

КТК

07.05 «Кешкі жаңалықтар»
07.25 OZAT ОТБАСЫ 
08.15 Т/х «Бір кем дүние»
10.00 «Мұңды ызғар» 
12.00 НОВОСТИ
12.40 «Возвращение» 
16.20 «Женские секреты»
19.30 Кешкі жаңалықтар

   хабар

   7 КаНаЛ

ЕВраЗИЯ

ЕВраЗИЯ

аСТаНа
аСТаНа

   хабар

21.00 Вечерние новости
21.40 «Возвращение»
01.20 «Верни мою любовь»
02.10 «Мұңды ызғар»
03.40-04.10 Кешкі жаңалықтар

ЖЕТІСУ

07.05 Инфо-блок 
07.10 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир       
8.50 «Спорт-тайм» 
09.00 Жаңалықтар 
09.30 Новости 
10.00 «Құйынды мекен» теле-
хикаясы  
10.40 «Референдум-2022» 
10.55 «Қазақ үні» 
11.30 «Жанашыр» 
12.00 Жаңалықтар /тікелей 
эфир/
12.15 «Арнайы репортаж» 
12.45 Жаңалықтар 
13.00 Новости/тікелей эфир/
13.30 «Талқы» /тікелей эфир/
14.30 Новости 
14.50 Мәдениет жаңалықтары
15.00 Жаңалықтар /тікелей 
эфир
15.20 «Спорт-тайм» 
15.30 Жаңалықтар 
16.00 Новости
16.45 «Спорт-тайм» 
17.00 Жаңалық 
17.30 Жаңалықтар 
18.00 Новости
18.20 Мәдениет жаңалықтары
18.25 «Спорт-тайм» 
18.30 Шашу»/тікелей эфир/   
19.15 Новости 
19.30 «Сегодня» /прямой эфир  
20.00 Д/ф «Бүгінгі дін»
20.30 Қорытынды жаңалықтар
21.00 «Референдум-2022» 
21.15 Мәдениет жаңалықтары
21.20 «Спорт-тайм»  
21.30 Итоговые новости
22.00  «Құйынды мекен» теле-
хикаясы 
22.35 Д/ф «Голливуд 
жұлдыздары» 
23.00 «Талқы»  

31 КАНАЛ

06.00, 03.30 Әзіл студио
06.30, 10.10 М/с «Лило и Стич» 
07.00 Ризамын
07.30, 02.40  31 әзіл 
08.30, 01.00 Сериал «Ханшай-
ым»
09.30  «Я все еще знаю, что 
вы сделали прошлым летом» 
12.40 Худ/ф «Рокки»
15.20 Худ/ф «Рокки-2»
18.00, 19.00 Сериал «Кухня» 
20.00 Информбюро
21.00 Сериал «Ұшқан Ұя»
21.55 «Кровавый спорт»
00.00 Сериал «Анупама»
01.40 Сериал «49 күн»
02.40  31 әзіл
04.00 What s upp?
05.00 Ризамын

7 канал

06.00, 05.00 «Қуырдық» 
06.40, 02.20 «Оян, 
QAZAQSTAN» Music
07.10 «Серт пен Сезім»
08.10, 22.30 Т/х «Қадам»
09.00, 16.20 «Идеальная 
семья» 
10.00, 17.30 Сериал «Женский 
доктор»
11.00, 19.30 Сериал «Позднее 
раскаяние»
13.00 Ток-шоу «SanTaram»
14.00 «Q-ЕЛІ»
14.30 «Зың-Зың Күлпәш» 
15.20, 01.20 «Гадалка»
18.30, 00.15 «Aibat»
19.00 «Студия 7»
21.30 Т/х «Аппақ келін»
23.20 Т/х «Ата-ана. Бала-
шаға»
00.50 «Студия 7» 
02.40 «Тамаша»
03.30 Т/х «Япырай»
04.00 «Айна оnline»

   7 КаНаЛ

КТК

   хабар

аСТаНа

ҚаЗаҚСТаН ҚаЗаҚСТаНҚаЗаҚСТаН

   31 КаНаЛ

Сәрсенбі - Среда, 25 мамыр

ЕВраЗИЯ

   31 КаНаЛ

20.00 OZAT ОТБАСЫ
21.00 Вечерние новости
21.40 «Возвращение»
01.20 «Верни мою любовь»
02.10 «Мұңды ызғар»
03.40-04.10 Кешкі жаңалықтар

ЖЕТІСУ

07.05 Инфо-блок 
07.10 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир       
8.50 «Спорт-тайм» 
09.00 Жаңалықтар 
09.30 Новости 
10.00 «Құйынды мекен» теле-
хикаясы  
10.40 «Референдум-2022» 
11.00 «Сегодня» 
12.00 Жаңалықтар /тікелей 
эфир/
12.15 «Спорт-тайм» 
12.30 Жаңалықтар 
12.40 Д/ф «Әлем 
ғажайыптары» 
13.00 Новости
13.30 «Талқы» /тікелей эфир/
14.30 Новости 
14.50 Мәдениет жаңалықтары
15.00 Жаңалықтар /тікелей 
эфир
15.20 «Спорт-тайм» 
15.30 Жаңалықтар 
16.00 Новости
16.45 «Спорт-тайм» 
17.00 Жаңалық 
17.30 Жаңалықтар 
18.00 Новости
18.20 Мәдениет жаңалықтары
18.25 «Спорт-тайм» 
18.30 «Шашу»/тікелей эфир/   
19.15 Новости 
19.30 «Бүгін» /тікелей эфир   
20.00 «Мамандық маңызы»
20.15 «Қасиетті Қонаев»
20.30 Қорытынды жаңалықтар
21.00 «Референдум-2022» 
21.15 Мәдениет жаңалықтары
21.20 «Спорт-тайм»  
21.30 Итоговые новости
22.00  «Құйынды мекен» теле-
хикаясы 
22.35 Д/ф «Голливуд 
жұлдыздары» 
23.00 «Талқы»  

31 КАНАЛ

06.00, 03.30 Әзіл студио
06.30, 10.10 М/с «Лило и 
Стич» 
07.00 Ризамын
07.30 Информбюро 
08.30, 01.10 Сериал «Хан-
шайым»
09.30 М/с «Маша и медведь»
11.10 Худ/ф «Кровавый спорт» 
13.10 Худ/ф «Рокки-2»
15.50 Худ/ф «Рокки-3»
18.00, 19.00 Сериал «Кухня» 
20.00 Информбюро
21.00 Честно говоря
21.10 Сериал «Ұшқан Ұя»
22.05 Худ/ф «Двойной удар»
00.20 «Анупама»
02.00 Сериал «49 Күн»
04.00 What s upp?
05.00 Ризамын

7 канал

06.00, 05.00 «Қуырдық» 
06.40, 02.20 «Оян, 
QAZAQSTAN» Music
07.10 «Серт пен Сезім»
08.10, 22.30 Т/х «Қадам»
09.00, 16.20 «Идеальная 
семья» 
10.00, 17.30 Сериал «Женский 
доктор»
11.00, 19.30 Сериал «Позднее 
раскаяние»
13.00 Ток-шоу «SanTaram»
14.00 «Q-ЕЛІ»
14.30 «Зың-Зың Күлпәш» 
15.20, 01.20 «Гадалка»
18.30, 00.15 «Aibat»
19.00 «Студия 7»
21.30 Т/х «Salem, Men Nurlan 
Koyanbaev»
23.20 Т/х «Ата-ана. Бала-
шаға»
00.50 «Студия 7» 
02.40 «Тамаша»
03.30 Т/х «Япырай»
04.00 «Айна Online»

   7 КаНаЛ

   31 КаНаЛ

ЖЕТІСУ ЖЕТІСУ

ЖЕТІСУ

КТК

КТК

Считать недействительной утерянную карточку 
допуска  (международные перевозки грузов) за  № 
064841 на  автомашину Volvo FH 808NNB05 ИП «Гад-
жапов. а»

Открылось наследство после смерти  Даутпаева  бу-
лата  Есимхановича, умершего 20 июля  2013 года.  На-
следникам обращаться к нотариусу бекішбаеву а.С.,  го-
род Талдыкорган, улица Шевченко,  дом 146-4,  телефон: 
41-37-73,  со дня выхода обьявления в течении месяца.
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МЕРЕЙ 

ЖАНЫЊДА Ж‡Р ЖАЌСЫ АДАМ 

Сәбит Жұмабайұлының 
өміршең өнегесін жіпке тізіп, көз 
алдыңнан өткізсең, көңіл көкжиегің 
кеңіп, тұлпар тектес тұлғаның бүкіл 
болмыс-бітімі көш жерден көрініс 
береді. Ол  1947 жылдың 20 мамы-
рында талай даналар мен ойшыл-
дар дүние есігін ашқан жер киесі 
Жетісу жерінде туған. Бір басын-
да би, батыр, қолбасшы, әулиелік 
ғаламат қасиет бар, мың жылда бір 
туатын аса кемеңгер тұлға Ескелді 
бабаның тікелей ұрпағы.   

Мектеп пен университетті үздік 
аяқтап шыққан соң 1968 жылдан 
бастап Ескелді аудандық «Жетісу 
шұғыласы» – «Заря семиречья» 
газетінде аудармашы болып, ке-
йін ауыл шаруашылығы бөлімі-
нің меңгерушісі міндетін атқарды. 
Мұнан соң газетте жауапты хат-
шы, редактордың орынбасары, 
бірінші орынбасары, редактор бо-
лып  қызмет етті. Ағамыз кеңестік 
кезеңде білім қуып, жоғары оқу 
орнында оқып, мамандық алып, 
еңбекке араласқан соң  қалған са-
налы өмірін еліміздің дамуына ар-
нап келе жатқан біртуар тұлға.

Ол кезде білімі терең, өзі іскер, 

тәжірибесі мол мамандарға жас болса 
да үлкен сенім артылатын. Басты та-
лап – істің бабын тауып, ұйымдастыра, 
ұжымды ұйыстыра алу, сөйтіп, 
жұмыстың нәтижесін көрсету болатын. 
Жігерлілігін көрсеткен, әрі бас бола 
білген Сәбит Биболов мол тәжірибенің 
арқасында ерең еңбегі еленіп,  1981 
жылдан бастап Ескелді аудандық 
мәдениет бөлімінің меңгерушісі болып 
тағайындалады. Содан 1999 жылға 
дейін осы жұмысты жемісті атқарды. 
Осы бөлімде қызмет еткен жылдар-
да  аталған аудандағы үш халық теа-
трын, үш халықтық ансамбльдерін  
ұйымдастырған. Бұлардың барлығы-
на мәдениет минстрлігінің шешімі-
мен «Халықтық» атағы берілген. 
Осы халықтық мәдени ұжымдар ау-
дан, облыс, республика көлемінде 
ғана емес, алыс-жақын шетелдер-
де де өнер көрсетті. Атап айтқанда, 
Африкадағы Гвинея-Бисау елінде, 
Монғолияда, Украинада, Өзбекстанда, 
Қырғызстанда, Ресейдің Кабардино-
Балкария Республикасы мен ел аста-
насы Мәскеуде, Қытайда және тағы 
да басқа елдерде болды. Сол кездегі 
эстрада ансамблі Польша мен Сібір 
жеріндегі конкурстарға қатысты осы 

ҚҰТТЫ   БОЛСЫН – 75 !
Кеудесіне күмбірлеген күй толып,
Немерелер шаттық нұры сый болып.
Жетпіс бестің биігінен қарайды,
Белестерге Сәбит аға Биболов.

Өтті талай шуақ күндер, бұрқасын,
Сәбең шалды армандардың қырқасын.
Дариядай шалқар көңіл қария,
Сізге арналып өмір әні шырқалсын.

Абыз дана өмір жүгін өңгерген,
Ақыл сұра-дейміз көпті көргеннен.
Мақтанады немере мен шөбере,
Еңбегі үшін төске таққан Орденмен.

Өтер уақыт қайтып көзге көрінбес,
Сынаптайын сырғығаны сезілмес.
Сәбит аға келіп жеткен бүгінгі,
Құтты болсын мерейлі жас –Жетпіс бес!

Қыдыр БАЙДҮЙСЕНОВ.
ТЕКЕЛІ ҚАЛАСЫ 

АдАл ЕңбЕгіМЕн, өнЕгЕсіМЕн, АдАМгЕРшілік қАсиЕттЕРіМЕн, бАсшылық қАРыМ-
қАбілЕтіМЕн Ел МүддЕсі жолындА  тЕР төгЕ ЕңбЕк Етіп,  ЕсіМін тАРих бЕттЕРінЕ Алтын 
әРіптЕРМЕн жАзып қАлдыРғАн Ел АғАлАРынАн ЕліМіз кЕндЕ ЕМЕс. соның біРі – МЕМлЕ-
кЕт жәнЕ қоғАМ қАЙРАткЕРі сәбит  жҰМАбАЙҰлы  биболоВ.

Мен 1982 жылы Кербұлақ ауданынан 
Қарабұлақ бес аудандық «Жетісу» өндірістік 
баспахана бірлестігіне ауысқан кезімде Сәбит 
аға редакцияда журналист болып жұмыс істеп 
жүргенінде алғаш рет танысып, қызметтес 
болдым. Кеңестік кезде білімі терең, өзі іскер, 
тәжірибесі мол мамандарға жас болса да үлкен 
сенім артылатын. Басты талап – істің бабын тау-
ып, ұтымды ұйымдастыра, ұжымды ұйыстыра 
алу, сөйтіп, жұмыстың нәтижесін көрсету болатын. 
Жігерлілігін көрсеткен, әрі бас бола білген Сәбит 
Биболов ағамыз мол тәжірибенің арқасында, 
ерең еңбегі еленіп, Ескелді аудандық мәдениет 
бөлімінің меңгерушісі болып тағайындалып, ұзақ 
жылдар бойы  осы саланы  жемісті атқарып, 
халқына қалтқысыз қызмет етудің өнегелі жолын 
көрсетті.

Содан 1999 жылы газеттің жағдайы тұралап, 
жабылуға жақын қалғанда  Сәбит аға редакцияға 
қайта оралды. Бұл редакция тарихында ең бір қиын 
кезең еді. Ол кезде редакцияның жағдайы мүшкіл, 
тағдыры, болашағы қыл үстінде тұрған. Атап 
айтқанда, газет редакциясы баспахана қызметі 
үшін, электр қуатына тағы да басқа төлемдер үшін 
жүздеген мың теңгеге қарызға белшесінен батып, 
қызметкерлері айлап жалақы ала алмай сабылып 
жүрген. Осындай қиын қыстау кезде газет редак-
торы қызметінен бас тартпай, тынысы тарылып 
бара жатқан газеттің қайтадан аяғынан тік тұрғызу 
мақсатында жұмысқа белсене кірісіп кетті. Ал-
дымен газеттің шығуын тоқтатпаудың жағдайын 
ойластырып, Қарабұлақтағы баспахана жабылып 
қалғанына қарамастан Талдықорған қаласындағы 
баспаханаға бастырудың орайын келтірді.

Әділін айту керек, Сәбит аға газетке редак-
тор болып келісімен істі ұтымды ұйымдастырудың 
жолын талмай іздестіруге құлшына кірісті. Жоқтан 
бар жасаудың амалын қарастырып, еселен-
ген жігермен еткен еңбегі мен төккен тері өз 
нәтижесін бере бастады, осылайша, бірте-бірте 
құлдырап кеткен газеттің еңсесі көтеріле түсті. 
Бір сөзбен айтқанда, белшесінен қарызға батып, 
тығырықтан шығудың жолын таба алмай, жабы-
лайын деп жатқан газетті қайтадан жандандырып, 
аяғынан тік тұрғызды.

Ол өте табанды әрі талапшыл басшы болды. 
Газет жұмысын қалпына келтіру де жүйкесінің 
қаншалықты жұқарғанын біз ғана жақсы білеміз. 
«Жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын» 
дегендей, сол кезде біз жұмыс істеп жүрген 
аудандық газеттің тоқтаусыз шығып, көшке ілін-
гені, қызметкерлердің санын алты адамнан он 
екіге дейін  жеткізгені, тікелей Сәбит ағамыздың 
қайсарлығы мен жігерлілігінің арқасында жүзеге 
асқаны ешкімге құпия емес.

Сайып келгенде, редакция барлық қарыз-
дарынан құтылып, қызметкерлері де жалақы 
алатын жағдайға қол жетті. Ол газетті шығарудың 
жаңа технологиясына көшуді де бірінші болып 
қолға алды. Мен баспаханада ұзақ жыл жұмыс 

Сәбит Жұмабайұлы Биболовтың  есімі бүкіл 
Жетісу өңіріне, тіптен республика көлемінде 
кеңінен танымал екені даусыз. «Жігітке жеті 
өнер де жарасады» дегендей, ол өн бойына туа 
біткен бірнеше қасиеттерді жинақтаған білікті де 
беделді, білімді де өнегелі азамат болғанын атқар-

ған еңбек жолдары мен 
ойып қалдырған өзіндік 
өнегелі істері арқылы 
көзіміз жетіп жүр. Ол 
қаламы қарымды журна-
лист ретінде ғана емес, 
оқырмандарға ой тастай-
тын құнды оқулықтар мен 
шығармалар жазудың 
да шебері екенін та-
ныта білген қаламгер. 
Қандай істі қолына алса 
да дөңгелетіп әкететін 
туа біткен қасиетінің 
арқасында бесаспап 
ағамыздың басқарған 
ұжымының ісін ілгері 
бастырып, көсегесін кө-
гертіп жібереті біздің 
жоғарыдағы пікіріміздің 
жарқын дәлелі болса 
керек. Ескелді аудандық  
«Жетісу шұғыласы – За-
ря семиречья» газетін 
ұзақ жыл басқарып, тама-
ша табыстарға жетеле-
генімен қатар, аудан-
дық мәдениет бөлімін 
басқарған жылдар ішін-
де аталған ауданда 

үш халық театрын, үш халықтық ансамбльдерін 
ұйымдастырған. Бұлардың барлығына мәдениет 
минстрлігінің шешімімен «Халықтық» атағы бе-
рілген. Осы халықтық мәдени ұжымдар аудан, об-
лыс, республика көлемінде ғана емес, алыс-жақын 
шетелдерде де өнер көрсетті. Сол кездегі эстрада 
ансамблі Польша мен Сібір жеріндегі конкурстарға 
қатысты. Бұған қоса  туған өлке, ел мәртебесін 
көтерген азаматтар жайлы және өз бойындағы 
қуаныш пен мұң араласқан тағдыры туралы по-
весть, эссе, көркем очерк пен әңгімелердің авторы 
атанып, жазушы қырынан ғана танылып қоймай, 
сонымен қатар қазақ тарихының парақтарына 
том-том жазу қосып жүргені «Бақтыбай ақын» мен 
«Ескелді би – даналық дариясы» атты өте құнды 
кітап-оқулықтары дәлел бола алады. Бұдан бөлек, 
Сәбит ағамыз әртүрлі жанрдағы өлеңдердің 
импровизаторы. «Қазақ радиосында» бірнеше 
мәрте шырқалған, оның алтын қорында сақталған 
жиынтық өлеңдердің композиторы. Сол себеп-
тен мемлекет пен ел алдындағы сіңірген еңбегі 
үшін Сәбит ағамыз «Еңбек Қызыл Ту», «Құрмет» 
ордендерімен, ҚР «Құрмет грамотасымен» ма-

ұжымдарды ұйымдастырып, олардың 
кәсіби деңгейін көтеруге үлес қоса 
жүріп, өзінің шығармашылық деңгейін 
арттыруды да ұмытқан жоқ.

Ал  газет басшылығында жұмыс 
атқарған жылдарда оның мазмұ-
нын жақсарту және полиграфиялық 
безендіру жөнінде төрт рет респуб-
ликалық байқауларға қатысып, Қазақ 
ССР-і, Министрлер Советі баспа, по-
лиграфия және кітап саудасы, «Қазақс-
тан Журналистер одағы басқармасы 
жөніндегі мемлекеттік комитеттің 
үш рет республикалық байқауының 
жүлдегері атанып, төрт рет бірінші 
және бір рет үшінші дәрежелі диплом-
дармен марапатталды. Ол қандай 
жауапты қызметтер атқарса да шара-
паты мен жақсылығын халықтан аянып 
қалмады.   

Осы уақытқа дейін туған өлке, ел 
мәртебесін көтерген азаматтар жайлы 
және өз бойындағы қуаныш пен мұң 
араласқан тағдыры туралы повесть, 
эссе, көркем очерк пен әңгімелердің 
авторы атанып, жазушы қырынан ғана 
танылып жүрген жоқ. Сонымен қатар 
қазақ тарихының парақтарына том-
том жазу қосып жүр. Оған «Бақтыбай 
ақын» мен «Ескелді би – даналық да-

риясы» атты өте құнды кітап-
оқулықтары дәлел. Тағы да 
Сәбит аға әртүрлі жанрдағы 
өлеңдердің импровизаторы. 
«Қазақ радиосында» бірне-
ше мәрте шырқалған, оның 
алтын қорында сақталған 
жиынтық өлеңдердің композиторы.

Мемлекет пен ел алдындағы 
сіңірген еңбегі үшін Сәбит ағамыз 
«Еңбек Қызыл Ту», «Құрмет» орден-
дерімен, ҚР «Құрмет грамотасы-
мен» марапатталды. ҚР Мәдениет 
қайраткері, ҚР Жазушылар Одағының 
мүшесі, Ескелді ауданының Құрметті 
азаматы атанды. Онымен қоса  
Қазақстанның үздік адамдар энцикло-
педиясына енді. «Еңбегіне қарай – 
құрметі» деген осы шығар.

Сәбит ағаның шығармашылық 
мұрасымен таныса келе оның жеке 
қырынан бөлек, мына әлемдегі жан 
дүниесіне қатысты құбылыстардың 
суретін шым-шымдай шыжымдап 
әуелі жүрегіне, содан кейін қағазға 
түсіретін суреткер ретінде таныдық. 
Адамгершіліктің игі қасиеттерін бойы-
на ұйытқан талант иесі сол бір ұлы 
жылылықты жазбалары арқылы өзі-
нің ішкі жан дүниесін, жеңілі мен ауы-

рын оқырмандарына жеткізді. 
Өмірдің өзіндей қарапайым тір-
шіліктен үлкен көркем ой қорыта 
білді. Әдебиет деген үлкен 
ағыста арыны қатты толқындай 
буырқанбағанымен де, оның 
мөп-мөлдір жазбалары жан түк-
піріндегі иірімдерді қозғайды.   
Ағаның шығармаларында мұң 
да, мұнарлы елес те, табы ба-
сылмаған сағыныш та, өзегің-
ді өртеген өкініш те, сабырға 
шақыратын салауат та бар.  

Бүгінде жетпіс бестің беле-
сіне  көтеріліп, халқының қоше-
мет-құрметіне бөленіп отырған 
көрнекті қайраткердің әлі де болса 
ел-жұртына, жалпы адамзат ба-
ласына берер рухани азығы мол  
бола бергей. Мерейлі жасыңыз 
құтты болсын, жаны жайсаң,  
жақсы аға!

 

зейнегүл жҰМАбЕкоВА

ЖАНЫ ЖАЙСАҢ, МІНЕЗІ 
КӨРКЕМ СӘБИТ АҒА

БіЛікТі БАСшЫ, ҚАмҚОр жАН  БОЛДЫ...
істегендіктен бұл саланың барлық кәсібін жапсар-
лас меңгеріп алғанмын. Баспаханың бұрынғы тәсілі 
ескіргендіктен мен жаңа мамандықты меңгердім де 
редакцияға дизайнер-оператор болып ауыстым. 
Сөйтіп, Сәбит ағаның тікелей басшылығымен 
бір ұжымда қоян қолтық еңбек еттім. Осылайша, 
ағамызбен бірге газеттің 
ыстығына күйіп, суығына 
тоңып көп жыл бойы бірге 
жұмыс істедік.

Сәбит аға өте ең-
бекқор, кең пейілді қайы-
рымды, кез келген адам-
мен оңай тіл табысып, 
ақыл кеңесін айтып оты-
рудан жалықпайтын жан. 
Қызметкерлердің бәрін 
бөле жармай, оларға қам-
қорлық көрсетіп, өзінің 
қара басын күйіттемей, 
өзгенің қамын ойлап ты-
ным таппайтын. Менің өз 
басыма да Сәбит ағаның 
жасаған жақсылықтарын 
айтсам ол ұзақ әңгіме 
болар еді. Мен оларды 
ешқашан ұмытпаймын. 
Ұжымның жағдайын ой-
лап, байыз таппай жүре-
тін ағамыз жалақыны 
уақтылы бергізіп, кейде 
сыйақы берудің де көзін 
табатын. Тағы бір есте 
қаларлық жай, бәріміз 
жалақы ала алмай зары-
ғып жүргенде, Сәбит 
ағамыз қалтасынан бәрі-
мізге конвертке салып, азын-аулақ ақша беріп, 
оған қоса өзінің жеке мадақтау қағазын тапсырғаны 
да біз үшін тосынсый  әрі ағамыздың жомарттығы 
ретінде жадымызда жатталып қалды.

Біздің ұжым оны басшы ретінде ғана емес, 
парасатты азамат ретінде, қамқор жан ретінде 
қатты сыйлаушы еді. Біздің төл мерекемізде 
табиғат аясына барып тынығуды да назардан тыс 
қалдырмайтын. Ағамыз 70 жасына дейін газетті 
басқарып, өз міндетін мінсіз атқарды. Осы жер-
ден зейнет демалысына шықты. Мен де биылғы 
жылдың ақпан айынан бастап, зейнеткерлікке 
кеттім. Алайда біз редакция ұжымымен тығыз 
байланысып тұрамыз. Мен осындай ұжымда 
Сәбит ағамыздың басшылығымен еңбек еткенім-
ді мақтан етемін. Ағамызды  мерей жасқа толып 
отырған қуанышымен құттықтай отырып, Бисара 
апайымызбін бірге бақытты да ұзақ ғұмыр кешуіне 
шын жүректен тілектестігімді білдіремін!

қатипа әліМхАноВА,
талдықорған қаласының тұрғыны

ҚиЫН кЕзДЕ ҚОЛДАу көрСЕТТі
рапатталған. ҚР Мәдениет қайраткері, ҚР Жа-
зушылар және Журналистер Одақтарының 
мүшесі, Қазақстанның Құрметті журналисі, 
Ескелді ауданының Құрметті азаматы атанған. 
Онымен қоса ағамыз Қазақстанның үздік адам-
дар энциклопедиясына енген. Адал еңбегімен 
абыройға бөленген  ағамыздың атқарған игілікті 
істері жайлы айта берсек таусылмайды. Мен 
енді Сәбит ағамыздың адами қасиеті туралы 
тоқтала кеткім келеді. Әріптестерінің ағамыз 
жайлы әрқашан жылы лебіз білдіріп жүретініне 
сырттай қанық болатынмын. Ал, мына бір 
жағдайдан кейін оған өзімнің де көзім анық жетті. 

Текелі қаласында еңбек еткен соңғы жұмыс 
орным Текелі кенді қайта өңдеу кешені жа-
былып, кәсіпорынның баспасөз қызметінен 
босап, Талдықорған қаласына келдім. Содан 
жұмыс табу оңай емес, барлық жерде адам 
толық, сенделіп бірер жыл жүрдім. Тіпті, бұрын 
қызметтес болған газет басшыларының өздері 
де орын тауып, жұмысқа қабылдауға мүмкіндік 
таппай жатты. Тиіп қашып, облыстық газетке  
штаттан тыс тілші ретінде мақалалар жазып, 
азын аулақ қана тиын тебен алып жүргенімде 
кезімде, Сәбит ағамыз қоңырау шалды. Шы-
нын айтуым керек, бұрын өзімен қызметтес 
болмаған, атына және атақтарына сырттай 
ғана таныс ағамыздың қызметке шақырғанына 
қатты таңдандым әрі бұл мен үшін тосынсый 
болды. Бірінші кездескеннен-ақ, шүйіркелесіп 
әңгімелесіп, бауырына тартып әкетті. Содан 
жұмысқа қабылдады және маған қолайлы жағдай 
да туғызып берді. «Кабинетте қадалып отыру 
сенің міндетің емес, сенің басты мақсатың мен 
берген тапсырманы уақытында орындап, газетті 
құнды да көлемді әрі мазмұнды, көкейкесті 
мақалалармен қамтамасыз етіп тұру», – деп 
қадап айтты. Сөйтіп, күтпеген жерден қызметке 
қабылданып, міндетімді мінсіз атқаруға кірісіп 
кеттім. Екі жылдан астам бірге қызмет істегенде 
ағамыздың қызметкерлеріне айтар ақылының, 
көрсеткен көмегінің таусылмайтынына көзім 
жетті. Сондықтан Сәбит ағамыздың осы 
жақсылығы менің жадымда жатталып қалды. 
Асыл ағамыз мерейлі жетпіс бес жасқа толып 
отыр. «Тау алыстаған сайын биіктейді» деген-
дей, Сәбит ағамыздың да жасына жас қосылған 
сайын артында қалдырған өнегелі істері арқылы 
беделі биіктеп, абыройы асқақтай түсері ақиқат. 
Ендеше, мен, отбасымның атынан Сәбит 
ағамды Бисара тәтемізбен екеуі балалары 
мен немерелерінің, шөберелерінің қызықтарын 
көріп, жемістерін жеп, дендері сау болып, ұзақ 
жасауларына шын жүректен тілек білдіреміз!

шора бАтыРбАЕВ,
қазақстан журналистер

 одағының мүшесі.
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ТҰМСА  ТАБИҒАТ 

ЖЕРYЙЫЌ 

ЖАҚҰТ МЕКЕН
Елімізде табиғаты сұлу,  көрікті орындар жетерлік. 
Исі аңқыған, гүлдерге толы құлпырған дала мен 
биіктігі бұлттарға дейін жететін аспан таулар немесе 
табиғаттың тылсым құпияларына толы түрлі мекендер 
бар. Мұндай жерлердің  жұртшылық қызығушылығын арт-
тырып  келетіні  қуантады. Алыс-жақын шетелдіктердің 
қызығушылығын  арттырған орындарға саяхаттап бару  
бізге де бұйырыпты. 

Ат басын тіреген  елді-мекен – Жетісу 
жерінің сұлу аймағы аталатын, хан тәңірі, 
мұзбалақ ақын Мұқағали Мақатаевтың туған 
өлкесі  – Кеген ауданы. Атап  айтсақ,  Ала-
тау мен Аспан таудың (Тянь-Шань) табиғи 
байлығы саналатын – Көлсай көлдері мен 
Шарын шатқалы. Бұл ауданда орналасқан 
осы аймақтарға келу – кез келген турист 
үшін қызық әрі жұмбақ. 

Көлсай – күнгей Алатаудың Күрметі және 
Саты асуларынан бастау алған кішігірім 
өзендер:  Шелек, Қайыңды, Көлсай сулары-
нан пайда болған үш көл жүйесі. Олар 1887 
жылы және 1911 жылдары пайда болған. 
Әлемге әйгілі көлдің екі ғасырға жуық тари-
хы бар.  Ал  Мемлекеттік Ұлттық парк болып  
2007  жылдың ақпан айында ҚР үкіметінің 
№88 қаулысы негізінде құрылған. Бүгінде ол 
– ең жас саябақ саналады. Сол себепті де 

Көлсай табиғатқа жаны құмар жандар үшін  
шебер мүсінделген тау шатқалдарындағы 
табиғат көрмесі тәрізді. 

Қазіргі уақытта Қазақстанның мұндай 
көрікті жерлеріне көптеген туристік фир-
малар  арқылы баруға мүмкіндік бар. Олар 
жолаушыларды тасымалдап, арнайы де-
малысты ұйымдастырумен қарқынды 
айналысады. Әсіресе, демалыс күндері 
саяхаттаушылардың саны күрт өседі екен. 
Саяхатқа туристік автобустар Алматы 
қаласынан әдетте таңғы сағат 06:30-да жи-
налып, жолға шығып, түнгі сағат 11-лер ша-
масында қайтып оралады. 

Табиғатына  қарасаң көз тоймай-
тын өлкеде небір көрікті дүниелерге  куә 
боласың. Жап-жасыл, жазық далаға көз 
жүгірткен кез келген жанның миы сергіп, де-
малып қалары анық.  

Бірінші бағыттағы аялдаған жер – Көлсай 
көлі.   Ол Алматы қаласынан  280 шақырым 
жерде орналасқан. Автобуспен  барсаң  ша-
мамен  4 – 4,5 сағат жол жүру керек. Кеген 
ауданына кіргеннен бастап, Көлсайға жет-
кенше үш ауылды басып өттік.  Жалаңаш 
(Жалағаш),  Қарабұлақ пен Саты елді 
мекендері. Бұл ауыл Қазақстандағы ең бай 
ауылдардың көшін бастап тұр екен. Отандық 
белгілі режиссер Нұртас Адамбайдың «Ке-
линка Сабина» және «Аким» атты екі фильмі 
де осы Саты ауылында түсірілген. Бұл жер-
де кез келген үй иесі туристерді үйіне қонақ 
етуге әзір. Қарапайым жандар өз үйлерінен 
асхана ашып,  жолаушыларды түскі және 

 бізден бұрын 
жетіп алған тәрізді. 

Осы арадан  шама-
мен  бір сағаттай жол жүр-
сең, Алатаудың арғы бетін 
жайлаған айырқалпақты 
ағайын, қырғыздармен  ше-
каралық асуға  тап боласың.  
Оның арғы жағында  мұ-
нартып – Ыстықкөл жат-
са, ал бергі жағында 
жаңағы сөз еткен Көл-
сай көлдері жарқырайды. 
Қырғызстанмен шекара-
лас жатқандықтан мұнда 
келушілер өзімен бірге 

жеке куәлігін алып жүруі тиіс. Өйткені 
демалыс аумағына кірмес бұрын шека-
ра қызметкерлері барлық демалушының 
төлқұжатын тексереді. Ал өзімен болмаған 
жағдайда ҚР ӘК 510 бабына сәйкес 5 АЕК 
айыппұл салынады. Яғни, шамамен он бес 
мың теңгеге жуық айыппұл төлеуді қажет 
етеді. Мұнан соң келушілер табиғи парктің 
аумағына кіру үшін ең бірінші эко-посттан 
өткізіледі. 

Жоғарыдан түсіп келе жатқанда үш 
көлдің бірінші төменгі соқпағы көзге түседі. 
Демалушылардың көбі Көлсайдың бір емес, 
бірдей үш көлінің барын біле бермейді 
екен. Саяхаттаушылардың басым бөлігі бі-

рінші Көлсайға барып, көркем табиғатын 
көріп суретке түсіп, таза ауасымен тынығып 
қайтады. Ал біріншісі мен екінішісінің арасы 
8 шақырым. Екінші Көлсай теңіз деңгейінен 
2250 метр биіктікте орналасқан. Ол жерге 
атпен немесе жаяу жүріп қана жете аласыз. 
Біз таза ауада серуендеп, жаяу жүргенді жөн 

көрдік. Ну орман арқылы алуан ирық жол-
дарды еңсердік. Алайда ол, бізге керемет 
әсер сыйлады. Шыдамды, төзімі берік жан-
дар екінші Көлсайға көп келеді екен, оның 
ішінде шет елден келіп жатқан туристер 
бар. Мәселен,  жол жөнекей  автотұраққа 
көліктерін қойып түсіп келе жатқан шет елдік 
туристерді кездестірдік. Олардың көрікті 
Көлсайды көруге мыңдаған шақырымды  
артқа  қалдырып  келгенін  көргенде    кеудең-
ді мақтаныш сезімі кернейді екен. 

Ортаңғы Көлсайға жет-
кенде тұмса   та-биғаттан 
көзімізді бір сәтке ала алмай 
тұрып қалдық. Екі таудың 
ортасын қосып жатқан көлді 
көріп қайран қаласың. Қарап 
тұрып қолдан жасалған қойма 
дерсің. Мәселен, Қапшағай 
су қоймасын Іленің суын 
бөгеп, қолдан көл еттік. Ал 
мынау табиғаттың сыйлаған 
кішкентай тылсым сыйы 
ғана. Мұнда келіп осы сезімді 
сезінген бір басқа. 

Көлдің жағалауында қа-
йықтар мен катамарандар 
қойылып, жалға беріледі 
екен. Егер ауа-райы қолайлы 

болса, онда демалушыларға жүргізуге 
рұқсат етіледі. Алайда жел соғып, күн 
бұзылса, онда жәй ғана жүргінші жолдар-

ды аралауға мүмкіндік 
бар. Ауа-райының 
қолайлығына байланы-
сты біз катамаранды жар-
ты сағатқа жалға алдық. 
Жүргізуді білмейтін, 
мүлдем жүргізіп көрмеген 
көлігімізді біресе ары, 
біресе бері бұрып жәйлап 
түсініп алдық. Көлдің орта-
сына келген бетте жан-
жағымызға көз тастадық. 
Иә, келушілер-дің ішінде 
тау сұлулығы-на тамсанып 
жүргендерге қарап, тау 

сұлу ма әлде су сұлу ма дейсің... Осындай 
бір тұмса табиғаттың үзіліп түскен бір бөлігі 
алдыңнан жәудіреп шы-ғып тұрса көңілің 
де, жүрегің де тазарып шыға келетіндей. 
Таудың басындағы жап-жасыл қарағай, 
шыршалардың бейнесі судың  бетіне түсіп, 
оны жақұттай жасыл түске бояйды. Суға 
түскен көк шалғынға көз тастасаң, айдын 
беті көкпеңбек болып жалтырай түскенін 
байқайсың. Қаракөк бұлт басқан аспаны 
да түстеніп, мың құбылады. Жақұттан алқа 
тағып, аппақ бұлттан сәукеле киіп, жап-
жасыл көйлегінің етегі желбіреген Көлсай 
бір кездері қыз болыпты десе, сенетіндей-
ақ екен. Бұлай деп тұрған себебім,  автобу-
спен келе жатқанда жол қысқарсын деген 
ниетпен біздің гидіміз (жол бастаушы) осы 
Көлсай жайлы ел аузында қалған аңыз-
әпсаналарды айтқан болатын. Солардың 
бірі – өзара дос болған бай мен кедей от-
басылары туралы. Ертеде дәулеті тасыған 
бір бай отбасының үш қызы және жарлы 
отбасының жар дегенде жалғыз ұлы бо-
лыпты. Уақыт өтіп, балалар ер жеткенде 
байдың қыздары әкелеріне бірінен кейін бірі 
келіп, жарлы көршінің баласына тұрмысқа 
беруін сұрайды. Басы әбден қатқан бай не 
істерін білмей, Құдайға жалбарынып көмек 
сұрайды екен. Сонда құдіреті күшті тыл-

кешкі астармен тамақтандырып, тіпті, кейде 
түнейміз деушілерге де орындар дайындап 
береді. Шап-шағын ауыл туризмнің қыр-
сырын кәдімгідей меңгеріпті. Мұндағы халық   
туристердің арқасында өз нәпақаларын та-
уып отырғандарын айтады. Ауылға тоқтап, 
бел жазып ендігі 15 шақырым
қалды деген сәтте көңіліміз
бен лүпіл қаққан 
жүрегіміз Көлсай жаққа

Жетісу
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ТҰМСА  ТАБИҒАТ 

ЖЕРYЙЫЌ 

сыммен үш қыз көлге, ал жігіт осы көлдерге 
құятын өзенге айналып кетеді. Жұрттың 
айтуынша,  ынтық жүректер осылайша бір-
бірімен табысқан. 

Осылай терең ойға бойлап кеткенде 
жарты сағат уақытымыз да көзді ашып-
жұмғанша өте шықты. Жағалауға келіп 
көлікті иесіне тапсырып, сол маңда жина-
лып тұрған ұжымымызға қарай бет бұрдық. 
Олар Көлсайдың сол жағалауымен сер-
уендеуге жиналыпты. Солайша  сол жақ 
жағалауды бойлай жүріп кеттік. Бұл соқпақ  
– төменгі Көлсайдың бар сұлулығын аша-
тынын соңына жеткенде бірақ аңғардық. 
Жол бұралаң болмағанмен, еңістері мен 
өрлеулері көп. Сол себепті  гид артынан 
ерген туристер бірде жылдам, бірде баяу 
жүрулеріне тура келді. Ашық  алаңқайға 
шыққаннан кейін көргеніміз көзжеткісіз 
биік таулар мен көпғасырлық, ұзын-сонар 
ағаштар. 

Туризмнің түр-түрі бар екені бізге мә-
лім. Алайда бұл маңдағы туризм – тұмса 
табиғат аясында демалғысы келгендер 
үшін таптырмайтын жер дер едік. Мұндай 
кереметті ең бірінші көзбен көру қажет.  
Осыдан екі ғасырға жуық уақыт бұрын пай-
да болған бұл көлдердің көздің жауын алар 
сұлулығына мұндағы бай өсімдіктері мен 
жан-жануарларын да қосыңыз. Бұл аумақта 
жан-жануардың 226 түрі, өсімдіктің 704 және 
құстың 197 түрі кездеседі. 

Көлсайдың басында демалушылар-
ға арнап  салынған заманауи үйлер бар. 
Жоғарыда айтып өткен Саты ауылында 
да мұндай демалыс орындары бар. Алай-
да Көлсайдағы баға неғұрлым арзанырақ. 
Мәселен, Саты ауылында екі адамдық 
демалыс орны он бес мың теңге бол-
са,  Көлсайдағы  баға сегіз мың теңге. Бұл 
соманың ішіне екі  жерде  де таңғы ас кіреді. 
Сонымен қатар  Көлсайдан  қазақ  үйлерді 
де жалға алуға мүмкіндік бар. Оның бағасы 
жиырма бес мың теңгеге дейін барады. 
Ал дастархан  мәзірі үшін қосымша төлем 
қажет. Тағы бір айта кетерлік жайт, мұнда 
интернет ұстамайтындықтан,  туристерге өз-
дерімен бірге ақшаларын қолма-қол ұстап 
жүрулері тиіс. 

Көлсай көлдерінің туризмі алғаш да-
мып келе жатқан сәтте, яғни, 
2007 жылы мұнда келушілер 
саны 6-7 мыңдай ғана болса, 
бүгінде мұнда демалушылар 
саны 45-50 мыңға жуық екен. 

Өлкеміздің ғана емес, 
еліміздің мақтанышына ай-
налған  Көлсай  –  мінсіз 
сұлулықтың қандай боларын 
дәлелдеп бергендей. Ең бас-
тысы осындай баға жетпес 
құнды өлкеміздің туризмі 
одан әрмен дамып,  көптің 
көзайымына айналып жүре 
берсе екен деген ниетте-
міз. Шығармашыл адам-
дар осындай табиғат аясы-
нан жанының тыныштығын 
іздейді. Бізде дәл сол ты-
ныштықты осы керемет 
өлкеден таптық. Жетісудің Жеті кереметінің 
біріне осы Көлсай көлдерін ойланбастан 
жатқызуға болар. 

Төменнен жоғарыға кө-терілген 
сәтте жаңағы мың құбылған бұлт  біздің 
дәл төбемізден құя жөнелді. Құдды бір, 
қыдырып, серуендеп болдыңдар,  енді, 
үйлеріңе қайтыңдар деп белгі бергендей... 
Барлығымыз дереу жүгіріп, автобус ішіне 
кіріп, ары қарай жолдан өткен Саты ауылы-
на түскі ас ішуге жол тарттық. 
Ауылға тоқтап  ауқаттанып 
алғаннан кейін келесі Ша-
рын Шатқалына қарай жол 
тарттық. 

Жаяу жүріп әбден 
шаршаған жолаушы-
лар автобус ішінде бір 
сәт тыныштық орнатып, 
барлығы ұйқыға оранды. 
Бір мезетте микрофонмен 
сөйлеген жарқын шыққан үн 
естілді. «Шарын шатқалына 
жеттік. Бұл Қара шарын деп 
аталатын түрі, яғни, Черный  
коньон  деп те атайды»,  – 
деп сөз сөйлеп тұрған жол 
бастаушымыздың даусынан 

ояндық. Сыртқа шықсақ бұл жақта 
жауын жоқ екен, керісінше күн  тас 
төбемізден түсіп тұр. Мұнда барлығы 
суретке түсіп, қап-қара түзілген тау 
шатқалына, оның ортасын қақ жара 
ағып жатқан өзенге қарап тамсанды.

Біздің  басты мақсат Үлкен Ша-
рын шатқалдарының ортасымен 
жүріп, Шарын өзенін көру бол-
ғандықтан, мұнда ұзақ аялдамадық. 
Ал келесі тоқтаған жеріміз осы үлкен 
шатқалдың бір бөлігі Ақ шарын 
(Лунный коньон) болды. Бұл жердің 
«Лунный коньон» аталу себебі, тө-
бесінен қарағанда тау қыртыстары 
айдың пішініне келеді екен. Ал Ақ 
Шарын дейтіндері – түзілген тастар 
ақ сарғыш өңді. Сонымен қатар 
көпшілік халық, мұны киіз үйдің пішініне 
ұқсатады дейді. Расында, мән беріп көз 
жүгіртсең, жазық далада тігілген ақ киіз 
үйлер көзіңе елестейді. 

Алып аңғар, қызғылт қамалдардан өтіп 
үлкен Шарынға да жеттік. Бұл жердің де 

халық арасында «Долина замков» 
деген атауы бар. Мұны Американың 
аты әйгілі Гранд шатқалының 
кішірейтілген  көшірмесі деп те атай-
ды екен. Оның бұл аумақта пайда 
болғанына 12 млн. жылдан астам 
уақыт болған. Бұл ғажап мекен 2004 
жылдың 23 сәуірінде Шарын Ұлттық 
паркінің құрамына кірген. Мұндағы 
таудың биіктігі 300 метр. Ал жал-

пы шатқалдың ұзындығы 3 шақырымға 
дейін жетеді. 

Шатқал арасында жай көлік жү-ре 
алмайтындықтан, демалушылар төменге 
Уазик автокөлігімен немесе жаяу же-
туге мәжбүр. Адам саны көп болған 
соң біз жаяу жүргінші жолын таңдадық. 
Бір жағынан өзімізге де шатқалдардың 
ортасымен жүру қы-зығушылық ту-
дырды. Төбесі көкке тиіп тұрған үлкен 
тастар өздігінен салынған ертегілер 
қаласын еске түсіреді. Пішініне қарасаң 
құдды бір қолдан салын-ған ғимарат, 
мұнараларға өте қатты ұқсайды. Алып  
тастардың  биік нүктесін бағындыру үшін 
асқан шыдамдылық пен төзім қажет-
ақ. Шатқалды аралап, оған толық бас 
сұққанда ғана онымен таныса бастадық. 
Егер алып тастардың қасынан ілгері 
өтіп, жолмен тіке беттесең түрлі-түрлі 
көріністерге тап боласың. Таудағы 
үлкен тастарға қарап, ой-қиялыңызды 
қосар болсаңыз, мұнда көзіңізге жан-
жануардың да, адамның да түрлі бет-
бейнесі елестейді. 

Бұрынғы уақытта ежелгі адамдар мұнда 
жындар мен мыстан кемпірлер өмір сүреді 
деп есептеген. Сондықтан болар, кейбір 
жартастар «Жалмауыз кемпір» шатқалы, 
«Айдаһар» секілді атауларға ие болған. 

Шатқалмен төмен қарай түскенде 
жолдың оң жақ шетінде туристерге ар-
найы тақтайша жасалған және жаяу 
жүргіншілердің тынығуына арналған отыр-
ғыштар жасалыныпты. Мұнда олар өздері-
нің неше шақырым жүріп өткендігін, сондай-
ақ ендігі қанша шақырым қалғандығын 
анықтай алады. Тағы бір айта кететін жайт, 
мұнда жан-жақта  дүкендер болмағандық-
тан әрбір адам өзімен бірге су алып алуы 
міндетті. 

Алғаш көрген жанға сондай әдемі, бір 
жағынан әсемдігімен қоса айбарлы, суық, 
қорқынышты елестейтін бұл каньон кімге 

болсын жұмбақ. Бұл өңірде өсетін өсімдіктер 
де мүлдем бөлек, түрі де мол. Үңіліп 
қарасаңыз, өсімдіктері, тіпті, бақа-шаян, 
құрт-құмырсқаларына дейін дараланып тұ-
рады. Бүгінде бұл маңда  940 түрлі өсімдік 
өседі. Оның 60-қа жуығы эндемиктер, ал 
жиырма бірі Қызыл кітапқа енген өсімдіктер. 
Сүт қоректілердің – 60, құстардың – 300, 
бауырымен жорғалаушылардың  – 20, ал 
балықтың он түрі бар. 

Ұлттық баққа келушілердің қатарында 
туристер де жетерлік. Тіпті, олар үлкен 
сөмкелерін асынып, шатыр тігіп, қонуға 
арналған жағдай жасайды. Олардың сө-
зінше, мұнда тылсым күш, құпияға толы 

орындар көп. Сондықтан да оның барлы-
ғын зерттеп үлгергенге бір немесе екі күн 
жетпейді дейді. 

Шарын шатқалына көктемде барған 
қолайлы. Сәуір айынан бастап маусым айы-
на дейін немесе қыркүйек-қазан айларында 
барса, бұл жақтағы табиғатты тіптен сөзбен 
айтып жеткізе алмайсың. Ал жаз айларын-
да шатқалдағы аптап ыстық өз күшіне енеді. 
Ауаның температурасы 36-38 градусқа 
дейін көтеріледі екен. Өсімдіктері де кеуіп, 
шатқалға түскен күн сәулесі тастарды да 
қыздырып,  келген жандардың дегбірін алуы 
мүмкін. Ал қысы керісінше өте суық бола-
ды. Қысқы мезгілде шатқалда боран соғып, 
мұндағы ауа температурасы алты градустан 
төмен болады. 

Сонымен қатар шатқалдағы Шарын 
өзінінің аңғарында ежелгі заманнан бері 
сақталған шағын тоғай бар. Бұл Ерен тоғайы 
деп аталады. Ол Орта Азия мен Қазақстан 
аумағында ғана сақталған өте құнды жәдігер 
екен. Ертедегі геологиялық замандардан 
бері өсіп келе жатқан ерен ағашының тоғайы 
қазіргі кезде дүниежүзінің екі аймағында 
бар. Оның бірі осы Шарын шатқалының өзең 

аңғарында болса, екіншісі Солтүстік 
Американың Невада штатындағы  
«Гранд» шатқалында. Ерен ағашын 
орысша «Ясень» деп те атайды екен. 

Айта кететін тағы бір қызық жайт, 
осы ерен ағашы динозаврлар кезеңінің 
көне мұрасы ретінде белгілі екен. 
Ол тіпті, мұз дәуірінде  міз бақпай, 
тірі қалған. 1964 жылдан бастап 
ерен тоғайы табиғат ескерткіші деп 
жарияланған.

Шарынның ішін аралай өзен 
аңғарына да жеттік. Тақтайшадан қа-
расақ 3 шақырым жүріппіз. Өзен жа-
нында да отыруға арналған отырғыш 
бар және жерден шығып тұрған таудың 
суын кранмен алатындай, ыңғайлы етіп 
жасап қойыпты. Келген туристердің 
барлығы осы суды бөтелкеге толты-
рып алып жатыр. Бұл жерде ауылдың 

жергілікті бүркітшілері де жүреді. Олар кел-
ген қонақтарға көзі қырағы құстарын суретке 
түсуге жалға береді. 

Біз судың аңғарымен бойлап, ағысы 
қатты өзенге көз тастап, Ерен ағашын өз 
көзімізбен тамашалап қайттық.  

Шатқалды біраз аралап, таудың салқын 
суынан ішіп, естелікке суретке түсіп жүр-
генде қас қарайып, күн де батты. Біздің 
саяхатымыз өз межесіне жетіп, ендігі ке-
зекте Алматы қаласына қайтуға жиналдық. 
Барлық туристер автобус маңына жиналған 
соң, түгенделіп жолға шықтық. Өте керемет 
әсерге толы болған бір күндік саяхат барлық 
жанның көңілінен шықты. 

Табиғаттың сыйы, ғажайып жерлерді 
суреттен немесе теледидардан көру бір 
басқа, ал көзбен барып көру бір басқа. Ша-
рын шатқалына ат басын бұрып, ондағы 

биік қорған-қамалдарды, өзге 
де дүниелерді кез келген жанға 
тамашалауға болады. Алматы 
қаласынан онша қашық емес, 200 
шақырымдай жерде орналасқан 
осындай әдемі орын кімнің болса да 
қызығушылығын тудыратыны анық.

Бір қарасаң айбарлы жануарға, 
бір қарасаң әйел адамның бейнесі, 
енді бір қарасаң биік мұнаралар 
тізбегіне ұқсайтын қыраттар – 
сағымдар әлемінен мұнартып, не-
ше түрлі бейнелерді суреттейтін 
тәрізді. Мұндағы жұрт мұнаралардың 
ішінен гуілдеп соққан дауылды жел 
түрлі дыбыстар шығарып, жын-пері 
мекеніндей болып кетеді деген бо-
латын. Ал біздің пайымымызша, 
бұл ешқандай да жын-перінің мекені 
емес, керісінше Алланың өзі ғажап 
етіп жаратқан  аңғарлар  жел-дің 

үнімен, шатқалдың даусымен қосылып 
табиғи қоңыр үн шығаратын тәрізді...

 Әсілі, табиғат-ана шебер ғой, шіркін! 
Еліміздің табиғи көрікті жерлері талайдың 
таңдайын қақтырады-ау. Қазақ жеріндегі 
шексіз далада табиғат ананың қолынан 
шыққан керемет туындылар жетерлік.  
Соның барлығын көзіңмен көріп, ауасы-
мен тыныстай білсең, өмірдің бар рақатын 
сезінгендей күй кешетінің анық. Өз жеріңнің 
кереметін сезіне білген адамға бұдан асқан 
бақыт жоқ шығар... 

 
Арайлым НҰРЖАПАР
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ПредПринимательство

СоСтоялСя  конСтруктивный  диалог

Пенсия

Средний размер СоСтавит 
105 тыСяч тенге 

Средний размер пенсии из госбюджета, то есть за исклю-
чением пенсионных выплат из ЕНПФ, в апреле текущего 
года составил более 105 тысяч тенге. Что входит в эту 
сумму и какие минимальные и максимальные размеры у 
пенсии, читайте в материале NUR.KZ.

ситуация

«Магазины у доМа» 
жалуются

щила, что неофициальное требование экспедиторов к 
магазинам о наличном расчете является не единичным 
случаем, данные факты наблюдаются во многих мага-
зинах областного центра. 

Представитель торгового предприятия «Мегапо-
лис» Ирина Коршунова ответила, что 
компания принимает все способы 
оплаты, а также обращения предпри-
нимателей будут тщательно изучены.

«У бизнеса есть обязательства 
вести расчет наличными и безналич-
ными платежами с использованием 
карт. Поэтому нами обеспечиваются 
все способы платежей. Мы не застав-
ляет кого-либо платить исключитель-
но наличными. В настоящее время 
тестируется и будет запущен инстру-
мент Kaspi pay с помощью которого 
наши покупатели смогут производить 
расчеты по QR», – сообщила предста-
витель компании. 

Специалист отдела администри-
рования непроизводственных платежей и индивиду-
альных предпринимателей УГД г. Талдыкорган разъ-
яснил, что для предпринимателей действует оплата 
наличными, карточками с использованием мобильных 
приложений. Во всех случаях налогоплательщик обя-
зан выдавать чек ККМ. За невыдачу чека предусмо-
трена административная ответственность. За первое 
нарушение имеется предупреждение, далее штраф в 
размере до 20 МРП для ИП. Ответственность за непри-
нятие платежа по QR-коду не предусмотрена. 

Также на вопросы и предложения предпринимате-
лей ответили представители областного филиала «На-
родного банка». 

Ш. Хамитов

«Магазины у дома» жалуются на по-
ставщиков, не принимающих оплату 
онлайн, сообщает пресс-служба РПП. В 
Талдыкоргане владельцы «магазинов у 
дома» заявили, что некоторые фирмы-
поставщики отказываются принимать 
онлайн-оплату.

По словам предпринимателей, оптовики требуют 
за товар только наличный расчет. Эти и другие во-
просы члены ассоциации предпринимателей «Вместе 
мы – сила» озвучили в ходе совещания по вопросам 
платежных систем на площадке «Атамекена» с участи-
ем заместителя директора Палаты предпринимателей 
Алматинской области Даны Жамбулатовой, представи-
телей Управления государственных доходов по г. Тал-
дыкорган, фирм-поставщиков, регионального филиала 
банка АО «Народный банк».

«Это вопрос взаимоотношений между предприни-
мателями, однако мы были вынуждены подключить ре-
гиональную палату, органы государственных доходов, 

головные офисы фирм-поставщиков. Дело в том, что 
многие фирмы, которые поставляют товары в магазины 
требуют наличный расчет, что физически и экономиче-
ски не выгодно для нас. Сегодня политика органов гос-
доходов направлена на безналичный платеж и нас обя-
зывают в законе, а также имеется ответственность за 
это. И мы данное требование выполняем. Кроме того, 
мы платим процент за снятие денег в банке и комис-
сию, поставленную поставщиками. Учитывая нынше-
нюю ситуацию, мы хотим выстроить взаимовыгодное 
и равное партнерство с поставщиками», – рассказал 
председатель Ассоциации предпринимателей «Вместе 
мы – сила» Эдиль Казакпаев. 

Предприниматель Татьяна Гутовская также сооб-

По сообщению Пресс-службы региональной Палаты 
ПредПринимателей, раимбеК баталов встретился с Пред-
Принимателями алматинсКой области.

Вопросы туризма, сертификата СТ KZ, под-
держки отечественных предпринимателей были 
озвучены в ходе встречи председателя Прези-
диума НПП РК «Атамекен» Раимбека Баталова 
с бизнес-сообществом и членами Регионально-
го совета Алматинской области.

Глава национальной палаты в своей привет-
ственной речи отметил, что регион обладает вы-
соким потенциалом развития в сфере сельского 
хозяйства и туризма. Он рассказал о новых под-
ходах в рамках трансформации деятельности 
«Атамекен» и развития предпринимательства в 
стране. По его словам, чтобы выработать еди-

ную политику, необходимо 
усилить взаимодействие 
бизнеса и государства.

«Считаю, что у «Ата-
мекена» и государства 
должен быть одинаковый 
понятийный аппарат, еди-
ные подходы к развитию 
отраслей. Поэтому нужна 
система государственного 
планирования на основе 
одинаковых и обязатель-
ных ключевых показате-
лей, сбалансированных 
между отраслями эконо-
мики», – подчеркнул Ра-
имбек Баталов.

Предприниматели 
туриндустрии обратили 

внимание на важность взаимодействия и согла-
сованности по развитию туризма Алматинской 
области и города Алматы. Женис Туяков, заме-
ститель акима Алматинской области рассказал о 
заключенных между двумя регионами соглаше-
ниях по развитию туризма и основных направле-
ниях совместной деятельности.

В ходе обсуждения проблемных вопросов 
речь о зашла о выдаче сертификата СТ KZ. 

«Сегодня предприниматели получают много-
численные сертификаты на производимую про-
дукцию, которые довольно затратны, и, в конеч-

ном итоге, влияют на себестоимость товара. 
Поэтому нужно пересмотреть правила выдачи 
сертификатов, расширив возможности их ис-
пользования, а также сделать их более доступ-
ными для бизнеса. Это системная проблема, 
которая касается всех производителей», – зая-
вила представитель компании ТОО «QAZAQ – 
PAK» Ажар Сулейманова.

Бизнесмены также озвучили проблемы стро-
ительства и поддержания оросительных сетей, 
поддержки отечественных 
производителей, а также 
обратились к руководству 
НПП и акимата области 
взять на контроль реали-
зацию государственных 
мер по поддержке МСБ и 
в связи с экономической 
ситуацией рассмотреть 
возможность продления 
моратория на проверки 
МСБ еще на три года.

Все системные во-
просы и предложения по 
поручению председателя 
Президиума взяты на про-
работку центральным и 
региональным аппаратом 
нацпалаты для обсуж-
дения и решения с цен-
тральными и местными 
госорганами.

Кроме того, предпринимателей интересовал 
вопрос разделения Алматинской области и ак-
туальности открытия палат предпринимателей в 
Жетысуской и Алматинской областях.

«Вопрос создания новых региональных фи-
лиалов в новых образуемых областях является 

исключительной компетенцией Съезда. В связи 
с чем вопрос будет обсужден и решен в ходе 
проведения Съезда НПП. До тех пор региональ-
ные палаты будут работать в существующем 
формате», – ответил первый заместитель пред-
седателя правления НПП РК «Атамекен» Максат 
Кикимов.

Подводя итоги встречи, председатель Ре-
гионального совета Палаты предпринимателей 
Алматинской области Римма Салыкова побла-

годарила Раимбека Баталова и предпринима-
телей за состоявшийся конструктивный диалог 
и отметила, что подобная встреча с бизнес-
сообществом планируется в талдыкорганском 
регионе для выявления системных вопросов и 
предложений.

Ш. батов.

Средняя пенсия из госбюджета

По сообщению Министерства труда и социальной защиты населения 
РК, на первое мая 2022 года в стране числится 2,2 миллиона пенсионеров. 
С января по апрель из республиканского бюджета на выплату пенсий было 
направлено 939,3 миллиарда тенге, а в апреле — 234,4 миллиарда тенге. 
Из них 71,3 миллиарда тенге ушло на выплату базовых пенсий и 163,1 мил-
лиарда тенге — солидарных пенсионных выплат.

В результате средний размер пенсии из госбюджета, включая базовую 
и солидарную выплаты, составил 105 193 тенге. Выплаты из ЕНПФ при 
расчете не учитывались, так как они выплачиваются не из госбюджета, а с 
баланса индивидуальных пенсионных счетов казахстанцев.

Составляющие пенсии  из госбюджета

Пенсия казахстанцев состоит из нескольких частей: базовой, солидар-
ной пенсии и пенсионной выплаты из ЕНПФ. Первые две части выплачива-
ются пенсионерам из государственного бюджета, а третья — из собствен-
ных накоплений граждан. Все казахстанские пенсионеры, независимо от 
того, есть ли у них накопления в ЕНПФ, должны получать базовую пенсию.

Напомним, что с 1 апреля ее минимальный размер равен 20 191 тенге. 
Это 54% от прожиточного минимума, который также вырос — до 37 389 
тенге. Базовый минимум получают пенсионеры со стажем участия в пенси-
онной системе менее 10 лет. За каждый год выше размер базовой пенсии 
увеличивается на 2%. К примеру, при стаже 20 лет базовая пенсия состав-
ляет 74% от прожиточного минимума, 30 лет — 94%, а при стаже 33 года 
и более она устанавливается в максимальном размере — 100% от прожи-
точного минимума.

При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой 
стаж, выработанный на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые 
уплачивались обязательные пенсионные взносы. Минимальная пенсия по 
возрасту (солидарная) также выросла с 1 апреля и теперь составляет 48 
032 тенге. Но в полном объеме ее получают пенсионеры с трудовым ста-
жем до 1998 года не менее 25 лет — для мужчин и 20 лет — для женщин. 
Если трудовой стаж меньше, то минимальная пенсия уменьшается про-
порционально ему.

Размер солидарной пенсии также зависит от средней зарплаты пенсио-
нера. При этом он не может быть выше 75% от 46 МРП. Это 109 710 тенге 
на текущий момент. Таким образом, минимальная пенсия из госбюджета 
теперь равна 20 191 тенге, а максимальная — 147 099 тенге. Несмотря на 
то, что пенсии подняли с 1 апреля, казахстанцы в этом месяце не получили 
увеличенные выплаты. Поэтому с очередной «получкой» их ждут доплаты.



 

06.05, 02.30 «Жәдігер» 
 06.25 «Ақпарат» 
06.45, 01.20 «Күміс көмей» 
07.25 «Талпын»
 08.00, 02.10 «AQSAYYТ»  
08.25 К/ф «Менің атым Қожа» 
10.00, 18.00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
12.00 «Қазақстан дауысы».
Балалар 
14.00 М/ф «Покахонтас-2»
 15.10 Футбол...
15.20 Концерт  
17.30 «Күй-керуен» 
20.00, 00.30 «Апта»
20.50 Деректі фильм
21.15 С.Майғазиевтің концерті
22.25 Т/х «Жат мекен» 
23.25 «Сағындырған әндер-ай!»

ХАБАР 

05.00 Кино «Охота за призра-
ком»

Бейсенбі - Четверг,  26 мамыр Сенбі - Суббота,  28 мамыр

ҚАЗАҚСТАН

Жексенбі - Воскресенье,  29 мамыр

06.05 «Жәдігер»
06.25, 10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
20.00, 00.25 AQPARAT 
07.00 «Tansholpan»
10.10, 18.00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
12.00, 21.30 Т/х «Орман иесі»
13.10 «Қызық екен»
13.50 «Теледәрігер»
15.15 «Шаңырақ»
15.35 «Ауылдастар»
16.10 «Көңіл толқыны»
17.15 «Шабдалы 18»
20.35 «Ashyq alan»
22.25 Т/х «Жат мекен»
23.20 «1001 түн»
01.00 «Ashyq alan» 
01.55 «Теледәрігер» 

ХАБАР

05.00 Кино «Бойжеткен. Все 
из-за нее»
07.00 «Таңғы хабар»
10.00 Мегахит. «Линкольн для 
адвоката» 
12.00 Т/х «Шашу»
13.00, 22.30 Т/х «Қарлығаш ұя 
салғанда»
15.00 Мегахит «Большая не-
деля»
16.00 Кино «Загадай желание»
18.00 Мегахит «Большая игра»
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Негізінде»
20.35 «Үкімет»
21.00 Итоги дня
21.30 «По сути»
21.35 Т/х «Тұмар»
00.00 Т/х «Егіз жүрек»

АСТАНА

06.00 Т/х «КЭБЭК»
07.10  М/с «Маша и медведь»
09.00, 21.55 Т/х «Кекеш келін»
11.20, 01.45 Т/х «Қызғалдақ»
12.20, 23.45 «Қорғансыз хан-
шайым»
13.30 «Айтарым бар»
14.30 Т/х «Қағаз кеме»
15.00 Сериал «Преподы»
15.35 Кино
17.35 «Кішкентай келін»
18.30, 01.00 Т/х «Ене»
19.25 Т/х «Өткінші жаңбыр»
20.00, 03.20 «Astana Times»
21.00 «Әйел тағдыры»
02.25 «Айтарым бар» 
04.20 Үздік әзілдер

ЕВРАЗИЯ 

06.00, 03.50 «Тамаша сity» 
06.45 «Той Заказ»
07.25 «Жить здорово»
08.00 «Қайырлы таң, 
Қазақстан!»
09.00 «Доброе утро, Казахстан!»
10.00 «На самом деле»
11.00 «Пусть говорят»
12.10 Сериал «Желтый глаз 
тигра»
14.00, 02.15 «НОВОСТИ»
14.15, 02.30 «ЖАҢАЛЫҚТАР»
14.30 QOSLIKE
18.30, 03.20 Басты жаңалықтар
19.00 «KOREMIZ»
20.00 Главные новости
20.40 Сериал «Ментовские 
войны-4»
00.20 Сериал «Ваша честь»
02.35 «Паутина»
04.35 «Той заказ»

КТК

07.05 «Кешкі жаңалықтар»
07.25 OZAT ОТБАСЫ 
08.15 Т/х «Бір кем дүние»
10.00 «Мұңды ызғар» 
12.00 НОВОСТИ
12.40 «Возвращение» 
16.20 «Женские секреты»
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00 OZAT ОТБАСЫ
21.00 Вечерние новости

   хАБАр

ЕВрАЗИЯ

06.05«Жәдігер»
06.25 «Киелі Қазақстан» деректі 
фильмі
  06.45, 20.00, 00.10 Aқпарат 
07. 20 «Қазақтар»
07.55 «Дәуір даналары» д/ф
08.40 «Күй керуен»
09.15 «Зинhap»
10.00, 18.00 «Гүлдер құпиясы» 
12.00, 21.00 «Qazaqstan дауы-
сы».Балалар 
14.00 «Әзіл әлемі»
15.15 К/ф «Менің атым Қожа»
16.50 М/ф «Покахонтас-2»
20.20 «Мәселе» 
22.40 Т/х «Жат мекен» 
23.40 «Көңілашар»
00.30, 00.50 Футбол...

ХАБАР

05.00 Кино «Логово» , 11.00, 
07.00 Т/х марафоны
 08.45 «Өзін-өзі тану» 
09.00 «XXI ғасыр көшбасшысы»
 10.15 «Таңғы fresh» 
13.00 Т/х «Шашу»
16.00 Кино «Охота за призра-
ком»
18.00  Мегахит «Вне/себя»
20.00 «Хит жазамыз»
21.00 «7  күн» 
22.00 «Отдел журналистских 
расследований.Ближе к делу» 
23.30 «Өлшеулі өмір» 
С.Әбеновтың шығармашылық 
кеші

АСТАНА 

  06.00 Т/х «Кэбэк» 
07.10 М/ф «Маша и медведь»
 09.00, 21.55 «Кекеш келін»
  11.20, 02.30 Т/х «Қызғалдақ»
12.10 Концерт «Жарай ма?»
13.30 Т/х «Қағаз кеме»
16.00 Кино
20.00, 05.10 «Астана кеші 
көңілді»
21.00 Т/х «Әйел тағдыры»
23.35 Х/ф «Брак или брат»
01.30 «Ду-думан» шоу
 03.10 Концерт

ЕВРАЗИЯ 

06.00,03.00 «Той БАЗАР»
 07.25 «Той ЗАКАЗ»\
07.55, 02.15«П@утина»  
08.45 Легендарное кино «Летят 
журавли» 
10.35 Сериал  «Улыбка лиса»
14.10 Х/ф  «По ту сторону 
волков» 
18.00 «Qаймақ»ның тұсаукесері 
18.30 «Айна» 
19.30 «Две звезды. Отцы и 
дети»
21.20  Х/ф «Его любовь» 
00.45 Х/ф «Нулевой километр» 
03.45 «Тамаша сити»

 КТК

 07.05, 04.20 Мерекелік концерт 
07.20 Т/х«Судағы із»
08.00 Көңілді отбасы 
08.55 «KTKweb»
  09.20 НОВОСТИ 
10.00 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-
ЕТСЯ» 
11.20 Т/с «Борец» 
15.30, 03.00  К/ф «Нәресте 
назасы» 
17.00 «Алдараспан»
 20.00 «АQ МАМА» 
21.00 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ 

22.00 «НоМои дорогие» Т/с
01.30 Т/с  «Верни мою лю-
бовь» 

ЖЕТІСУ

07.05 Инфо-блок 
07.10 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир   
8.50 «Спорт-тайм» 
09.00 Жаңалықтар 
09.30 Новости 
10.00 «Құйынды мекен» теле-
хикаясы  
10.40 «Референдум-2022» 
11.00 «Бүгін» 
11.30 «Экономика 
жаңалықтары» 
12.00 Д/ф «Мәдени 
байлықтар»
12.15 «Спорт-тайм» 
12.30 Мәдениет жаңалықтары
12.40 Д/ф «Әлем 
ғажайыптары» 
13.00 «Әсем әуен» 
13.30 «Поющее дерево» 
ертегісі
14.30 «Ән тыңдайық»
15.00 «Жанашыр» 
15.20 «Спорт-тайм»
15.30 Мәдениет жаңалықтары
16.00 «ШАШУ» 
16.45 «Спорт-тайм» 
17.00 Жаңалықтар 
18.00 Новости
18.25 «Спорт-тайм»
18.30 «Бір бала»
19.15 Новости 
19.30 «Безбен» 
20.30 Қорытынды жаңалықтар 
21.00  «Единый народ»  
21.30 Итоговые новости 
22.00 «Қазақстанда жасалған» 
22.40 «Әсем әуен»  
23.00 «Аю терісіндегі Ханзада» 
ертегісі   

31 канал

 06.00 «Әзіл студио» 
07.00 «Тәтті шоу» 
08.00, 01.20 «31 әзіл»  
 09.00 «Күліп ал» 
09.30 «Готовим с Адель» 
10.00 Кино «О, Мәриям, 
Мәриям»
12.00 «Bizdin show 
14.00 М/ф «Шерлок гномс» 
16.00 Кино «Келинка Саби-
на-2»
18.00 Х/ф «Рокки Бальбоа»
20.00 Х/ф «Крид: Наследие 
Рокки»    
22.50 Концерт «Алдараспан»
02.00 «What's up?»
03.00 «Әзілдер күнделігі» 
05.00 «Ризамын» 

7 канал

 06.00, 05.00 «Қуырдақ»
 06.30 «Гу-гулет» 
07.00 Т/х «Япырай» 
07.30 «Құтты қонақ»
08.30 «Саяхаттандырылмаған
дықтарыңыздан»  
09.30 «Орел и Решка» 
10.30 Сериал «Хрустальная 
мечта»
 15.00 «Моя игра» реалити 
шоу
15.30 Х/ф «Каникулы Off-line»
17.30, 03.30 Т/х «Менің аты 
Арман»  
19.40 Т/х «Аппақ келін» 
21.00 Х/ф «Области тьмы» 
23.00 Х/ф «Поезд на юму»
01.20 Скетчком «Космос 
между нами» 

   хАБАр

АСТАНА

КТК

ЕВрАЗИЯ

   7 КАНАЛ

07.00 Т/х марафоны 
08.45 «Самопознание» 
09.00 Бокс
11.00 Кино «Балуан Шолақ» 
13.00  Т/х «Шашу»
16.00  Кино «Дорога домой»
18.00  Мехахит  «Вне/себя»
20.00 «Хит жазамыз»
21.00 «7 күн» 
22.00 «Большая неделя» 
23.30 Т/х «Құстар әні»

АСТАНА   

06.00 Т/х «Кэбэк» 
07.00 М/ф «Маша и Медведь» 
09.20, 21.55 «Кекеш келін» 
11.20, 04.10  Т/х «Қызғалдақ»
12.10 «Ду-думан» шоу 
13.30 «Шаншар»
17.50 Кино «Брак или брат-2»  
20.00 «SarapTimes»
21.00 «Әйел тағдыры» Т/хсы
23.35 Т/х «Өткінші жаңбыр»
02.00 Сериал «Преподы»
05.00 «Үздік әзілдер»

ЕВРАЗИЯ 

06.00, 02.30 «Той базар»  
07.30, 04.45 «Той заказ» 
08.00, 01.45 «П@ytina»
08.50  «Воскресные беседы» 
09.05 «Две звезды.Отцы и дети» 
11.00  Сериал «Его любовь»
14.30 Сериал «Три дороги»
18.20 «Qаймақ»
18.55 «Добрый вечер, Казах-
стан!» 
20.00 «Грани» 
21.00 Сериал «Лучше всех»
00.50 «Что?Где?Когда?» 
04.00 «Тамаша сити»

КТК

 07.05, 03.40 «Мерекелк кон-
церт»
 07.30 «Оригинал» 
08.20 «Юморина» 
11.30 Т/с «Мои дорогие»  
15.20, 02.10 К/ф «Белгісіз 
қанішер»

17.20 А.Пердешовтың жеке ән 
кеші
20.00 «Ақ мама» реалити-шоу 
21.00 «Портрет недели»
22.00 Т/с«Тень звезды»
23.40 Т/с«Наследники» 

Жетісу

07.05 Инфо-блок 
07.10 «Әсем әуен» 
09.00 Жаңалықтар 
09.30 Новости 
10.00 «Бір бала» 
10.30 «Единый народ» 
11.00 «Безбен» 
12.00 М/ф «Джеки Чан»  
12.40 «Референдум-2022»  
13.30 «Талқы» 
14.15 «Қазақстанда жасалған» 
14.45 «Әсем әуен» 
15.00 «Дәрігер кеңесі» 
15.45 Д/ф «Мәдени байлықтар»
16.00 «Әсем әуен» 
17.00 «Қазақ үні» 
17.30 «Әдебиет пен адамзат»  

18.00 Д/ф «Голливуд 
жұлдыздары»  
18.30 «Олжа» 
19.00 «Сыр шертер»
19.30 «ЭКО-рейд» 
20.00 «Арнайы репортаж»
20.30 Апта 
22.20 «Армансыз күнім болмай-
ды» концерті  

31 канал 

06.00, 02.00 Әзіл студио 
07.00  «Тамаша live»
08.00, 01.00 «31 әзіл»
08.30 «Күліп ал»
 09.00 «Телебинго» 
09.25 «Готовим с Адель» 
10.00 М/ф «Маша и медведь»
10.10 М/с «Лило и Стич»
11.10 Кино «Келинка Сабина-2» 
13.10 Х/ф «Рокки Бальбоа»  
15.20 Х/ф «Крид: Наследие 
Рокки»
18.20 Х/ф «Крид-2»
21.00 «Біздің шоу» 

23.00 Кино «О, Мәриям, 
Мәриям» 
03.00 «Әзілдер күнделігі» 
04.00 «What`s up?» 
05.00 «Ризамын»   

7 канал

 06.00, 05.10 «Қуырдақ»
 06.30 «Гу-гулет»
07.00 Т/х «Япырай»
 07.30 «Құтты қонақ» 
08.30 «Оян, Qazaqstan»
09.00 Х/ф «Каникулы Off-line» 
11.00  Х/ф «Каникулы Off-line-2»
13.15 Т/х «Области тьмы»
15.20 К/ф «Үмітіңді үзбе»
16.50 «Саяхаттандырылмағанд
ықтарыңыздан»
17.50 Х/ф «Гудбай, мой бай-2»
19.30 Т/х «Salem men 
N.Koyanbayev»
21.00 Сериал «Чужие дети» 
01.10 Х/ф «Поезд на юму»  
03.10 Скетчком «Q-ЕЛІ»
04.00 «Айна-онлайн»

АСТАНА

   хАБАр

ЕВрАЗИЯ

КТК

   7 КАНАЛ

21.40 «Возвращение»
01.20 «Верни мою любовь»
02.10 «Мұңды ызғар»
03.40-04.10 Кешкі жаңалықтар

ЖЕТІСУ

07.05 Инфо-блок 
07.10 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей эфир  
8.50 «Спорт-тайм» 
09.00 Жаңалықтар 
09.30 Новости 
10.00 «Құйынды мекен» т/х
10.35 Инфо-блок
10.40 «Референдум-2022» 
11.00 «Бүгін» 
11.30 «Мамандық маңызы»
11.45 «Қасиетті Қонаев»
12.00 Жаңалықтар /тікелей 
эфир/
12.15 «Спорт-тайм» 
12.30 Жаңалықтар 
12.40 Д/ф «Әлем ғажайыптары» 
13.00 Новости
13.30 «Талқы» /тікелей эфир/
14.30 Новости 
14.50 Мәдениет жаңалықтары
15.00 Жаңалықтар /тікелей эфир
15.20 «Спорт-тайм» 
15.30 Жаңалықтар 
16.00 Новости
16.30 Новости 
16.45 «Спорт-тайм» 
17.00 Жаңалық 
17.30 Жаңалықтар 
18.00 Новости
18.20 Мәдениет жаңалықтары
18.25 «Спорт-тайм» 
18.30 «Шашу»/тікелей эфир/   
19.15 Новости 
19.30 «Сегодня» /прямой эфир  
20.00 «Елге қызмет»
20.30 Қорытынды жаңалықтар
21.00 «Референдум-2022» 
21.15 Мәдениет жаңалықтары
21.20 «Спорт-тайм»  
21.30 Итоговые новости
22.00  «Құйынды мекен» теле-
хикаясы 
22.35 Д/ф «Голливуд 
жұлдыздары» 
23.00 «Талқы» 

31 КАНАЛ

06.00, 03.30 Әзіл студио
06.30, 11.00 М/с «Лило и Стич» 
07.00 Ризамын
07.30 Информбюро 
08.30, 01.10 Сериал «Ханшай-
ым»
09.30 М/с «Маша и медведь»
11.30 Худ/ф «Двойной удар» 
13.50 Худ/ф «Рокки-3»
16.00 Худ/ф «Рокки-4»
18.00, 19.00 Сериал «Кухня» 
20.00 Информбюро
21.00 Сөздің шыны керек
21.10 Сериал «Ұшқан Ұя»
22.05 Худ/ф «Добро пожаловать 
в Рай!»
00.20 «Анупама»
02.00 Сериал «49 Күн»
04.00 What s upp?
05.00 Ризамын

7 канал

06.00, 05.00 «Қуырдық» 
06.40, 02.20 «Оян, 
QAZAQSTAN» Music
07.10 «Серт пен Сезім»
08.10, 22.30 Т/х «Қадам»
09.00, 16.20 «Идеальная семья» 
10.00, 17.30 Сериал «Женский 
доктор»
11.00, 19.30 Сериал «Позднее 
раскаяние»
13.00 Ток-шоу «SanTaram»
14.00 «Q-ЕЛІ»
14.30 «Зың-Зың Күлпәш» 
15.20, 01.20 «Гадалка»
18.30, 00.15 «Aibat»
19.00 «Студия 7»
21.30 Т/х «Salem, Men Nurlan 
Koyanbaev»
23.20 Т/х «Ата-ана. Бала-шаға»
00.50 «Студия 7» 
02.40 «Тамаша»
03.30 Т/х «Япырай»
04.00 «Айна оnline»

КТК

   7 КАНАЛ

06.05 «Жәдігер» 
06.25, 10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
20.00, 00.35 «Ақпарат»     
07.00 «Таңшолпан» 
10.10, 18.00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
12.00, 21.30 Т/х «Орман иесі»
 13.10 «Қызық екен...» 
13.50, 02.00  «Теледәрігер» 
15.15 «Тұлға» 
15.40 «Ауылдастар»
16.15, 23.20 «Көңіл толқыны»
17.15 Т/х «Шабдалы 18»
20.35, 01.10 «Ашық алаң»
22.25 Т/х «Жат Мекен» 
00.00  «Парасат майданы»  

ХАБАР

 05.00 Кино «Загадай желание» 
07.00 «Таңғы хабар» 
10.00 Мегахит «Большая игра»
12.00 Т/х «Шашу»
 13.00, 22.30  Т/х «Қарлығаш ұя 
салғанда»
 15.00 «Бүгін»
16.00 Кино «Логово»
18.00 Мегахит «Опасный биз-
нес»
20.00 Қорытынды жаңалықтар 
20.30 «Негізінде» 
20.35 «Үкімет» 
21.00 Итоги дня 
21.30 «По сути» 
21.35 Т/х «Тұмар» 
00.00 Т/х «Егіз жүрек» 

АСТАНА  

 06.00 Т/х «Кэбэк»
 07.10 М/ф «Маша и Медведь»
 09.00, 21.55 Т/х «Кекеш келін» 
11.20,01.45  Т/х «Қызғалдақ» 
12.20, 23.45 Т/х «Қорғансыз 
ханшайым» 
13.30, 02.25 «Айтарым бар» 
14.30 Т/х «Қағаз кеме» 
15.00 Сериал «Преподы»
15.35 Кино
17.35  «Кішкентай келін» т/х 
18.30, 01.00 Т/х «Ене»
 19.25 Т/х «Өткінші жаңбыр»  
 20.00, 03.20 «Астана таймс» 
21.00 Т/х «Әйел тағдыры»
04.00 «Үздік әзілдер»

ЕВРАЗИЯ 

06.00, 03.30 «Тамаша сити» 
06.45,04.45 «Той заказ»
07.25«Жить здорово» 
08.00 «Қайырлы таң, Қазақстан»  
09.00 «Доброе утро Казахстан» 
10.00 «На самом деле» 
11.00 «Пусть говорят» 
12.10 Сериал «Желтый глаз 
тигра» 
14.00, 02.15 «Новости» 
14.15, 02.30 «Жаңалықтар» 
14.30 «Қослайк» 
18.30, 04.15 Басты жаңалықтар 
19.00 «Көреміз» 
20.00  «Главные новости» 
20.40 Специальный проект: 
новое измерение
21.15 «Поле чудес» 
22.40 Сериал «Ментовские 
войны-4»
02.45 «Паутина» 

КТК 

07.05, 19.30, 04.00 Кешкі 
жаңалықтар
 07.25 «Оzat отбасы»  ток-шоу 
08.15 Т/х «Бір кем дүние»
10.00, 02.30 «Мұңды ызғар» т/х
12.00 Новости  
12.40 Т/с  «Возвращение» 
16.20 Т/с  «Подари мне счастье»
20.00 Арнайы репортаж
20.35«Дау-дамайсыз» 
21.00 Вечерние новости 

21.40 «Борец» детектив.мелодр.
01.40 Т/с «Вени мою любовь» 

ЖЕТІСУ 

07.05 Инфо-блок 
07.10 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей эфир   
8.50 «Спорт-тайм» 
09.00 Жаңалықтар 
09.30 Новости 
10.00 «Құйынды мекен» т/х
10.40 «Референдум-2022» 
11.00 «Сегодня» 
11.30 Д/ф «Әйгілі режиссер»
12.00 Жаңалықтар /тікелей эфир/
12.15 «Спорт-тайм» 
12.30 Жаңалықтар 
12.40 Д/ф «Әлем ғажайыптары» 
13.00 Новости
13.30 «Талқы» /тікелей эфир/
14.30 Новости 
14.50 Мәдениет жаңалықтары
15.00 Жаңалықтар /тікелей эфир
15.20 «Спорт-тайм» 
15.30 Жаңалықтар 
16.00 Новости
16.45 «Спорт-тайм» 
16.50 Инфо-блок 
17.00 Жаңалық 
17.30 Жаңалықтар 
18.00 Новости
18.20 Мәдениет жаңалықтары
18.25 «Спорт-тайм» 
18.30 «Шашу»/тікелей эфир/   
19.15 Новости 
19.30 «Бүгін» /тікелей эфир 
20.00 «Экономика жаңалықтары» 
20.30 Қорытынды жаңалықтар
21.00 «Референдум-2022» 
21.15 Мәдениет жаңалықтары
21.20 «Спорт-тайм»  
21.30 Итоговые новости
22.00  «Құйынды мекен» т/х
22.35 Д/ф «Голливуд 
жұлдыздары» 
23.00 «Талқы»   

31 канал

 06.00, 02.40 « Әзіл студио»
06.30, 11.00 М/с «Лило и Стич»
 07.00, 05.00 «Ризамын» 
07.30, 20.00 «Информбюро» 
08.30 «Көмектесейік» 
08.40, 01.00 Сериал «ХАНШАЙ-
ЫМ» 
09.40 М/с «Маша и медведь»
11.30  Х/ф «Добро пожаловать 
в рай!»
13.50 Х/ф «Рокки-4»
15.50 Х/ф «Рокки-5»
18.00, 19.00 Сериал  «Кухня» 
21.00 Сериал «ҰШҚАН ҰЯ»
 21.55 Х/ф «Широко шагая-2: 
расплата»
00.00 Сериал «АНУПАМА» 
01.40 Сериал «49 күн» 
03.30 «31 әзіл»
04.00 What's up?

 7 канал 

 06.00, 05.10 «Қуырдақ»
06.40,02.20 «Оян, Қазақстан!»
07.10 Т/х «Серт пен сезім» 
08.10, 22.30  Т/х «Қадам» 
09.00, 16.20 Сериал «Идеальная 
семья» 
10.00, 17.30 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР»
11.00, 19.30 Сериал «Позднее 
раскаяние»
13.00  «San taram» 
14.00 Скетчком «О-елі»  
14.30 Т/х «Зың-зың Күлпәш»  
15.20,01.20 Сериал «ГАДАЛКА»
 18.30, 00.15  «Aibat» 
19.00, 00.50 «Студия 7» 
19.30 Х/ф «Я думал, ты будешь 
всегда»
21.30 Т/х «Аппақ келін» 
23.20 Т/х «Salem men Нұрлан 
Қоянбаев» 
23.20 Т/х «Ата-ана. Бала-шаға»
02.40 «Тамаша»
03.30 Т/х «ЯПЫРАЙ» 
04.00 «Айна-online» 

ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАН
Жұма - Пятница, 27 мамыр

   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

МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ 

№19 (1074) 20.05.2022

Гендерлік саясат дегеніміз, әйелдерді ерлермен тең дәрежеде билікке тарту, ана мен 
балаға айрықша әлеуметтік жағдай жасау, отбасындағы зорлық зомбылықтың алдын 
алу сияқты мәселелерді шешу болып табылады.  Біздің еліміздегі гендерлік саясаттың 
негізгі қағидаттары ерлер мен әйелдердің тең құқықтарын белгілейді, бұған ҚР Конститу-
циясында кепілдік берілген.  

Cоңғы жылдары еліміз ба-
тыстық үлгідегі гендерлік саясат-
ты пайдаланып, қыз-келіншек-
тердің құқығын қорғап, олардың 
қоғамдағы рөлін көтеру ісімен 
мемлекеттік деңгейде айналыса 
бастады. Осының нәтижесінде 
елімізде гендерлік саясат сәтті 
орындалып, билік тізгінін ұстаған 
қыз-келіншектердің саны арта түс-
кені жасырын емес. Ал біз өмір 
сүріп отырған заманда әйелдер-
дің қоғамдағы орны қандай екенін 
сараласақ, бүгінгі әйел билік ба-
сында еркекпен иық тірестіріп 
жұмыс істеп жүр.   Яғни,   олар   
отбасы қам-қарекеті, балалар 
тәрбиесімен қоса ел игілігін арт-
тыруда қоғам алдындағы міндетін 

ҚЫЛМЫС

Мемлекет басшысы Қ. Тоқаевтың тікелей бастамасы-
мен, мал ұрлығын тоқтату мақсатында, мал ұрлығына 
қатысты жауаптылықты қатаңдату жөнінде тапсырма 
беріліп, Қазақстан Республикасының 27.12.2019 жылғы 
Заңымен мал ұрлығы Қылмыстық кодексте төрт бөліктен 
тұратын 188-1-бабы ретінде жеке бап болып бөлінді.

ӨРІСІН КЕҢЕЙТУ ӨЗ ҚОЛЫМЫЗДА

Тіліміздің тағдырын түбегейлі жақсарту 
мақсатында арнайы бағдарламалар да қа-
былдануда. Солардың бірі  Қазақстан Респу-
бликасында тілдерді дамыту мен қолданудың 
2011-2019 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасы. Бұл бағдарламаның  мақсаты 
Қазақстанда тұратын барлық этностардың 
тілдерін сақтай отырып, ұлттық бірегейлікті 
нығайтудың маңызды факторы ретінде 
мемлекеттік тілдің толыққанды қолданылуын 
қамтамасыз ету болды. Осы бағдарламаны 

Мал ұрланған жағдайда қылмыскердің әрекеті бұрын Қазақстан 
Республикасы Қылмыстық кодексінің (ҚК) 188-бабымен, яғни, жал-
пы ұрлық ретінде дәрежеленетін. Ал жаңадан енгізілген ҚК-тің 188-1-
бабы бойынша бөтеннің малын жасырын жымқыру – мал ұрлау болып 
есептеледі. Бұл қылмыстық әрекеті үшін құқық бұзушы мүлкі тәркіленіп, 
үш мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не 
сол мөлшерде түзеу жұмыстарына, не бес жылға дейiнгі мерзімге бас 
бостандығын шектеуге, не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға 
жазаланады. Ал мал ұрлығы алдын ала сөз байласу арқылы адамдар 
тобымен немесе ірi мөлшерде жасалса – онда құқық бұзушы мүлкi 
тәркiленiп, үш жылдан жеті жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан 
айыруға жазаланады. Егерде мал ұрлығы бірнеше рет жасалса немесе 
тұрғын үй-жайдың, кәсіпорынның, ұйымның, мекеменің, мал қораның, 
қашаның немесе өзге де қойманың ауласына кiрумен жасалса – онда 
құқық бұзушыға мүлкi тәркiленіп, бес жылдан он жылға дейiнгi мерзiмге 
бас бостандығынан айыру жазасы көзделген.

Мал ұрлығы қылмыстық топпен немесе аса iрi мөлшерде жасалған 
болса – онда құқық бұзушы  мүлкi тәркiленіп, жеті жылдан он екі жылға 
дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланатын болады. Бұл 
жерде мал түсінігіне ірі қара мал, жылқылар мен есектер, түйелер, ұсақ 
мүйізді мал және шошқалар жатқызылатынын ескеру қажет. 

Зер салсақ, мал ұрлығын алдын ала сөз байласу арқылы адамдар 
тобымен немесе ірi мөлшерде жасау, бірнеше рет немесе тұрғын үй-
жайдың, кәсіпорынның, ұйымның, мекеменің, мал қораның, қашаның 
немесе өзге де қойманың ауласына кiрумен жасау, қылмыстық топпен 
немесе аса iрi мөлшерде жасау әрекеттері ауыр қылмыстар санатына 
енгізілген. Бұл дегеніміз осы әрекеттер арқылы мал ұрлығы жасалса, 
ҚК-тің 68-бабы қолданылмайды, яғни құқық бұзушы жәбірленушімен 
татуласып, келтірілген шығынның орнын толтырған жағдайдың өзінде 
қылмыстық жауапкершіліктен босатуға жатпайды. Мысалы, құқық 
бұзушы бір бас қой малын жәбірленушінің мал қорасынан ұрлайтын 
болса, оған мүлкi тәркiленіп, бес жылдан он жылға дейiнгi мерзiмге бас 
бостандығынан айыру жазасы тағайындалады. Құқық бұзушы ұрланған 
бір бас қой малының құнын өтеп, жәбірленуші кешірім беріп тұрса да, 
ол  жоғарыда аталған жаза мөлшері шегінде жауаптылыққа тартыла-
тын болады.

Бұл заң талабы. Осылай, мал ұрлығы үшін жазаны қатаңдату 
арқылы еліміздегі қарапайым шаруалардың құқықтары мен заңды 
мүдделерін қорғау көзделуде, себебі бәсекеге қабілетті шаруалардың 
артуы еліміздің әл-ауқатының өсуіне, жалпы экономиканың дамуына 
алып келері сөзсіз. 

Гауһар ТЫНЫСБЕКОВА, 
Көксу аудандық сотының төрағасы

іске асыру нәтижесінде мемлекеттік тілді 
оқытудың инфрақұрылымы едәуір кеңейтілді. 
Қазақ тілінде оқытатын және тәрбиелейтін 
ұйымдар, мектептер, мемлекеттік тілді оқы-
татын орталықтар, іс қағаздарын жүргізуді 
мемлекеттік тілге аудару белсенді жүзеге асы-
рылуда; қазақ тілін үйрену сабақтары; бірқатар 
тележобалар іске асырылды. 

Осылайша, қазіргі уақытта мемлекеттік 
тілдің қолданылу аясын кеңейту үшін бізде 
үлкен жұмыс атқарылуда. Қатарына тілек 

ЕЛІМІЗ ЕГЕМЕНДІГІН АЛЫП, ТУҒАН ТІЛІМІЗ ТОЛЫҚҚАНДЫ МЕМ-
ЛЕКЕТТІК ТІЛ ДӘРЕЖЕСІНЕ КӨТЕРІЛГЕЛІ БЕРІ РЕСПУБЛИКАМЫЗДА 
АТҚАРЫЛЫП ЖАТҚАН ІСТЕР АУҚЫМДЫ. БІЗ БҰЛ ЖАЙЛЫ КӨЗІМІЗБЕН 
КӨРІП, КӨҢІЛІМІЗГЕ ТОҚЫП ТА ЖҮРМІЗ.

білдірген қазақ тілін үйреніп, сондай-ақ өсуде. 
Біз мемлекеттік тілді ауызекі тіл деңгейінде 
жақсы меңгерген өзге ұлт өкілдерінің көптеген 
мысалдарын білеміз. Тіпті, сот процестерінде 
аудармашының көмегінсіз мемлекеттік тілдегі 
процестерге қатысатын адамдар да кездеседі. 
Әрине, кейбір сөздерді айтылуы кезінде кем-
шіліктер де жібереді, бірақ, әңгіменің мәні 
мен ойлары толығымен түсінікті. Бір сөзбен 
айтқанда, орыс тілді жастардың мемлекеттік 
тілді үйренуге және өз ойларын қазақ тілін-
де білдіруге деген ұмтылысы айқын сезіледі. 
Әрине, бұл қуанарлық жай. Мемлекеттік тілде 
сөйлеуге ұмтылып, қателіктерге жол беріп 
жатқандарды сынаудың орнына оларды қолдап, 
көмектескен абзал. Бұл жайында Қазақстан 
Республикасының Президенті Қ.Тоқаевтың 

өзі де қадап айтқан еді. Мәселен, «Ана тілі» 
газетіне берген сұхбатында Мемлекет басшы-
сы: «Қазақ тілін жетік меңгерген өзге ұлт 
өкілдерін қолдап, жігерлендіру керек. Мұндай 
адамдар қазақ тілін ұлтаралық қатынас 
тілі деңгейіне дейін көтеруге көмектеседі. 
Қазақ тілін қолдану кезінде фонетикалық 
және орфографиялық қателіктер жіберетін 
отандастарымызға төзімділік пен түсіністік 
таныту, қазақша сөйлеуге тырысып, 
қателіктер жібергендерге күлудің орнына 
керісінше, біз оларды қолдауымыз керек», 
– деген болатын. Міне, сондықтан тілімізді 
үйренеміз деп талпынғандардың бетін қақ-
пай, олардың қателескен жерлерін түзеп, 
қолдау көрсетсек нұр үстіне нұр болар еді. 
Нәтижесінде, мемлекеттік тілдің қолдану аясы 
да барынша кеңейе түсері айдан анық.

Ербол АЙДАРХАНОВ,                                                                                                                         
Текелі қалалық сотының 

аға сот приставы.

адал атқарып келеді. Қазіргі кезеңде 
саясатта, басқару ісінде, бизнесте 
тиімді де табысты болып жүргеніне 
ешкім күмән келтіре алмайды.  

Сайып келгенде, гендер мәсе-
лесіне жан-жақты қарау керек. 
Отбасының, балаларының игілігін 
арттыру мақсатында әйел қауымы 
өзінің кәсіби біліктілік дағдыларын 
жетілдіруге тырысады. Тұрмыс са-
пасы әйел еңбегінің өнімділігіне бай-
ланысты. Сондықтан әйелдер үшін 
экономикалық тұрғыда ілгерілеудің 
дәл қазіргі қоғамда маңызы зор. 
Әйелдердің табиғатында әлеумет-
тік жауаптылық басым. Сондықтан 
да қоғамдағы негізгі салаларға әйел-
дердің араласуы – адамдардың 
өміріне, коммерциялық және өн-

дірістік қызметте әлеуметтік жа-
уапкершіліктің жаңа элементтерін 
енгізуде. Бұл қазіргі таңда нақты 
дәлелденген ақиқат. Оны бүгінгі 
өмір қатынастарынан көріп жүр-
міз. Қазіргі таңда көптеген елде  
жүргізілген ғылыми зерттеулердің 
нәтижесі басқару ісіне әйелдер-
дің араласуы тұрақтылық пен 
мұқияттылықтың барынша көп сақ-
талатындығын  дәлелдеп отыр. 

Ержан ЖАНҰЗАҚОВ,                                                                                                                        
Алматы облысының 

қылмыстық істер жөніндегі  
мамандандырылған 

ауданаралық сотының 
судьясы.

ЄЙЕЛДЕР  YЛЕСІ  АРТА  ТYСУДЕ

ГЕНДЕРЛІК  САЯСАТ 

Тамыр жүйесі күшті, терең. Жер асты 
өсінділерінде ол қырыққабат покеріне немесе 
репаға ұқсас дәмі бар жеуге болатын түйнектерді 
(ақ, сары, күлгін, қызыл) құрайды. Сабағы тік, тік, 
биіктігі 40 см-ден 4 м-ге дейін, жоғарғы жағында 
бұтақталған, қысқа түктері бар. Гүлдер диаметрі 
2-10 см себеттерде жиналады. Басқа атаумен  
«жер алмұрты» деп те атайды. Ауылшаруашылық 
дақылы болып табылмайды, бірақ  бау-бақша-
ларда бұл өсімдіктің құнды екенін  бағалап, 
медициналық тараптан адам ағзасына үлкен 
пайда бар екенін ескеріп, пайдалы құрамы үшін 
арнайы өсіретіндер де жоқ емес. Алайда табиғи 
потенциалы естен шығарылып, таралуы шектен 
шығып, мәдени өсімдіктен арамшөпке айналды-
рып жатырмыз. Сабағының биік болуы, гүл пішіні 
күнбағысты еске салады, ал тамыржемісі зімбірге 
ұқсас. Пайдасымен бірге зияндылығы да қатар 
жүреді. Бұл арамшөптен құтылу жолы бар ма? 
Қандай шараларды қолданған дұрыс?

МАМАН МІНБЕРІ

ТОПИНАМБУР деген ¶андай µсімдік?

Топинамбур немесе «Иерусалим Артишокы» атауы тупинамба тайпасы Бразилиялық 
үндістердің атауынан шықса,  XVII ғасырда Францияға әкелінген.

Жер алмұртының  тамыр жүйесі жер бедерінен 
төмен жарты метрге жетеді, толығымен қопарып, 
аударып тастау барысында кіші бөлігінің топырақта 
қалуы келер жылы қайта өсіп шығуына кепілдік 
береді. Не істеу қажет? Кешенді шаралар жүйесін 
қолдану ең тиімді әдістердің бірі. Бұл дегеніміз 
арамшөптен құтылу үшін бірнеше шараны  бір 
мезгілде және жыл бойына қайталап отыру. Негізгі 
тәсілдері: топырақты терең қопару, тырмалау 
жұмыстары, күн сәулесі түспес үшін өңделген жерді 
қара  пленкамен жабу, гербицидтерді қолдану. 
Қажетті нәтижеге қол жеткізу табандалық пен 
ақылды таразыда тең ұстау арқылы ғана болмақ.

М. ҚАЙРАТОВ,
ҚР АШМ АӨК МИК «Республикалық 

фитосанитарлық диагностика және болжам-
дар әдістемелік орталығы» РММ мемлекеттік 

мекемесі Ескелді аудандық филиалының 
герболог маманы.

МАЛ ¦РЛЫFЫ 

¤РШІП Т¦Р

БҮГІНГІ  КҮН  ТАҚЫРЫБЫГЕНДЕРЛІК  ТЕҢДІК
ҚАЗАҚ ҚОҒАМЫНДАҒЫ ГЕНДЕРЛІК АЛАЛАУ МЕН ГЕНДЕРЛІК ҚИЯНАТ ӘЙЕЛДЕР 

МЕН БАЛАЛАРҒА ҚАТЫСТЫ КӨП ОРЫН АЛАДЫ. МЫСАЛЫ, ҚАЗІР ЖЕРГІЛІКТІ СОТ-
ТАР ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУШЫЛАРҒА ОТБАСЫНДАҒЫ ЖАНЖАЛ, ҰРЫС-КЕРІС, АЖЫРАСУ 
МӘСЕЛЕЛЕРІМЕН ШАҒЫМДАНАТЫН АДАМДАР КӨП. КӨКСУ АУДАНДЫҚ СОТЫНА 
ШАҒЫМДАНҒАН Ж-НЫҢ ПРОБЛЕМАСЫН ОСЫНДАЙ ГЕНДЕРЛІК ДАУҒА ҚАТЫСТЫ 
ТУЫНДАҒАН ЖАНЖАЛҒА ЖАТҚЫЗУҒА БОЛАДЫ.

А. есімді жолдасы мектепте жұмыс істейтін 
әйелін қызғанып, жұмыс істеуге мүлдем мүм-
кіндік  бермеген. Бала қарап, үй шаруасымен 
айналысуын  талап етіп, бірнеше мәрте дау-
жанжал кезінде оған қол жұмсаған. Шарасыз 
келіншек сотқа шағымданды. Медиациялық тә-
сілмен шешілген дау біздегі гендерлік теңдік, 
гендерлік саясат мәселесінде әлі де болса 
олқылықтар бар екендігін көрсетеді. 

Тәуелсіздік жылдарынан бері елде мем-
лекеттік органдар мен осы мәселеге қатысты 
қоғамдық  ұйымдар арасында бірлескен әр-
түрлі жобалар жұмыс істейді. Ана мен бала 
денсаулығын жақсарту, олардың қоғамдағы ор-
нын айқындау, мемлекеттегі жетекші органдар-
дағы әйел статусын ерлермен тең дәрежеге 
көтеру секілді мәселеде Қазақстан  Орта  Азия-
да озық. Десек те, ел арасында тұрмыстық 

зорлық-зомбылыққа ұшырап, жәбір көретіндер 
бар. Елдегі дағдарыс орталықтары да бұндай 
келеңсіздікке әйелдер мен балалардың көп 
ұшырайтынын айтады. Әлеуметтанушылар 
мен психологтар бұл теріс үдерістің себебі көп 
ретте әлеуметтік жағдайдың нашарлығынан 
дейді. Одан кейінгі себептердің бірі маскүнем-
дік пен моральдық құлдырау, қызғаншақтық. 
Құқықтық тұрғыдан, еш ақтауға келмейтін мұн-
дай келеңсіздіктердің бәрі заң бұзушылыққа 
жатады және оларға ҚР заңдары негізінде 
жауапкершіліктер көзделген. Мысалы, ҚР Конс-
титуциясының 14-бабында: «1. Заң мен сот ал-
дында жұрттың бәрі тең.  2. Тегіне, әлеуметтік, 
лауазымдақ және мүліктік жағдайына, жынысы-
на, нәсіліне, ұлтына, тіліне, дінге көз қарасына, 
нанымына, тұрғылықты жеріне байланысты 
немесе кез келген өзге жағдаяттар бойын-
ша ешкімді ешқандай кемсітуіне болмайды»  
делінген. Неке және отбасы туралы кодексте 

Ата Заңнан бастау алатын бұл заңдылықтарды 
нақтылай түседі. Сондықтан заң мен халық 
сыйлайтын кез келген азамат гендерлік теңдік 
ұстанымында да толерантты, ашық көзқарас-
та болу керек. Қазақстан – демократиялы, за-
йырлы мемлекет. Ендеше, азаматтық қоғамға 
ұмтылған дамушы елдерде мұндай зорлық-
зомбылыққа жол берілмеуі тиіс. Қоғамдық 
ашық талқыда – мектептегі білім жүйесінде 
жастар мен жасөспірімдерге гендерлік теңдік 
пен барлық азаматтың тең құқылығы жайлы 
мәселелер көтеріліп, ашық диалогтар жүргізіп 
отырса тұрмыстағы зорлық- зомбылықтың  жолы 
кесілер еді.     

Айгерім ТЛЕУҒАЖЫҚЫЗЫ,
 Көксу аудандық сотының бас маман 

сот мәжілісінің хатшысы.
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ӨЛЕҢ-ӘЛЕМ

Періште  жырыма

Ақынның да ақыны бар, шынайы ақын,  
жағымпаз ақын,  әндерге сөз жазатын хит 
ақын,  не өлеңінің ұйқасы, не құйқасы жоқ 
халтурщик ақындар «қамқа тонға сіркелеген 
биттей» толып жүр. 

Біздің мақаланың арқауы  –  шынайы 
ақын. Жеті атасынан ақындығы үзілмеген, 
әкеден балаға  қанмен дарыған,  бір отауда 
үш бірдей ақын бар  десем сенесіз бе? 
Осы үш ақынның үшеуі де бір-бір үйдің 
келіні, көмейлерінен өлең төгілген арулар. 
Ел  тәуелсіздігін алғаннан кейін жер  жүзіне 
тарыдай шашыраған қандастарымыз туған 
атамекеніне оралуға асықты. Басымызға бас 
қосылды. Көкіректері  шер мен шеменге толған,  
ата-жұртын аңсап жеткендердің арасында 
ақпа-төкпе айтыскерлер, поэзия әлеміне құлаш 
сермеген ақындығы арғы бетте танылған 
жасы да, жасамысы да бар шайырлардың бір 
шоғырын көріп көзайым болдық. Миллиардтың 
арасында жүрсе де ана тілін, ата-салтын,  әдеп-
ғұрпын бізден артық біліп келгендерді көрген-
де шүлдірлеген шүршіттей болған жергілікті 
қазақтар қызарақтап қалғанымыз рас-ты. Та-
рихшыларының аузын бақтық, есеп-қисапқа 
су төкпеген жорғадай жүйрік балаларын көріп 
сүйіндік. Араластық, құраластық,  құдаластық. 

Редакцияға ақын Әмина Адайхан тойға 
піскен тоқаштай аққұба келіншекті қолтықтай 
келіп, «Мынау менің жерлесім, әпкем болады. 
Өзі ақын,  есімі Айнұр Оразбай, сіз Айнұр ат-
ты қыздарға ғашық едіңіз ғой. «Періште 
жырыма сенемін атты» тұңғыш кітабы жа-
рық көрді. Оқып көріңіз, қолайыңа жақса, сіздің 
қолдауыңыз қажет боп тұр. Осы кітаптың 
тұсаукесер рәсімі мен жыр кешін  өткізуге ат 
салысыңыз», –  деп инедей қадалды.

Бұл қайссы Оразбай? Әлгі Гүлнұр, 
Жәмила Оразбайдың тұқымдары емес пе, 
түрі соларға ұқсайды екен десем, «Дәл өзі, 
бұлар отбасымен ақындар командасы,  енді 
Айнұрды да танып жүретін болдыңыз», –  деді. 
Кітабына құтты болсын айтып, алғы сөз жазған 
кім екен деп үңіле кеттім. Анау-мынау емес, 
салмағы бар, Қазақстан Жазушылар одағының 
мүшесі, ақын Дәулетбек Байтұрсынұлы пікір 
жазыпты. Кітапқа қызығып, парақтарын сүзе 
түстім. «Өлең деген тумайды жайшылықта, 
өлең деген тулайды қайшылықта», – деп, 
Мұзбалақ Мұқағали айтқандай, Айнұрдың поэ-
зия әлемінде өзіндік орны бар ақын екеніне 
сүйіндім. Сүйіндім де,  Дәулетбек ақын айтқан 
пікірге менде тоқталдым. «Өлең деген шіркінде 
форма жақтан ұлттық өлшем болғанымен, 
ой-қиял жағынан құйып қойған қалып жоқ», 
– дейді Дәулетбек ақын. Расында солай, 
бүгінгі қоғамда өлеңнің формасы да, қалыбы 
да бұзылған. Бұрынғы поэзияларда  он  бір,  
жеті-сегіз буынды қалыбын сақтаған өлеңдер, 
қазір еуропалық стильге көшіп кеткен. Өз 

басым кейбір ақындардың  көкте 
шарлап жерге түспей, буын саны 
біркелкі емес және ұйқастық өл-
шемі бұзылған қияли өлеңдерін 
түсіне алмай-ақ қойдым. Арғы 
ардагер ақындарды айтпаған-
да Мұқағали, Тұманбай, Қадыр, 
Сәкен,  Исрайылдар өрнектеген 
өлеңдерді аңсаймын. «Тілге же-
ңіл, жүрекке жылы» көркемдігі 
көкіректі баурап алатын жыр 
парақтары қара өлеңнің қалыбын 
бұзбай, «шекпен жауып қазақтың 
өзіне қайтарғанына» қуанасың. 
Айнұрдың поэзияларында осы 
қалып мұқият сақталыпты. 
Өлеңдерінің өрісі кең, өрнегі 
көз тартып, ынтықтыра түсе-
ді. Айнұрдың ақын болып қа-

лыптасуына ең бірінші қанмен келген ата-
тегі болса, екінші өскен ортасы,  арғы беттегі 
Алтай аумағындағы әйгілі айтыскер Құрманбек 
Зейтінғазы ақыннан тәлімін алған Шәкен 
Рахметолла,  Еркін  Ілияс, Қайрат Құлмұхамбет, 
Жәмиға Дәулетқызы, Жәмила, Гүлнұр, Айнұр 
Оразбайқыздары өздерін осы Құрманбектің 
құлындарымыз дейді. Демек, ауыз әдебиеті-
нен сусындап, поэзияға ауысқан Айнұрдың 
нашар ақын болуға қақысы да жоқ. Оны өз 
шығармаларынан аңғаруға болады. «Мендегі 
бақыт» деген өлеңінде:

«Мендегі бақыт – сары далам,
Молаңа қарап қол жайып,
Обаңа басымды игенім.
Туыма қарап ойланып,
Топырағыңды сүйгенім», –  дейді.
Кең байтақ сары даласынан бақыт іздеп 

келіп, обаларға бас иіп, ата-жұртқа сүйініп, көк 
байраққа қарап ойланып, осы күнге жеткізген 
Алласына табынып, туған жердің топырағын 
сүйіп, бойтұмардай қастерлеп, өлеңнің өлше-
міне сыйдырады. Теңіз түбінен маржан сү-
зіп алғандай сөзден сурет салады.  Ақынның 
шеберлігі де осында. Ойы орамды, айтарын 
астарлап жеткізеді. Ал «Торығу» атты жырында:

 «Қолдан шыққан сарай сәні баураған,
 Сақтың рухын сайтан арбап мүлгиді.
 Байлығыңды шайлығымен жаулаған.
 Ата жауың астауыңа у құйды.
 Бауырына тасты басып, мұз емген,
 Пенделердің пиғылынан қорқасың.
Қайдағы бір қарғы бауға үйренген,
Қамсыздарды қансыз ба деп жортасың, 

– деп, қара бастың қамын күйттегендерді 
ата жауға теңейді. Бүгінгі қоғамның асқынған 
бір дерті жемқорлық болса,  сол кеселді 
асқындырып, тамыр-таныстыққа ұластырған, 
жең ұшынан жалғасқандар елдің етек-жеңін 
былғайды деп шағаладай шырылдап, шарқ  
ұрады. Айнұр ақынның жырларындағы иі-
рімдер текеметке салған оюдай, көркемдік, 
тегеурінді теңеулері басым. Әбден ысылған 
сақа ақындардай салмақты ойлар айтады.  
Кітаптың алғы сөзінде Дәулетбек Байтұрсын-
ұлы Айнұрдың өлеңдерін жан-жақты талдап, 
шығармаларына тиісті бағасын беріпті. Мен 
сүрлеу соқпақты қайталағандай болмаймын. 
Әйтсе де поэзияда өзіндік қолтаңбасымен да-
раланған Айнұр ақынның алар асуы әлі алда 
екенін нық сенімен айтуға болады.  Бір тоға, тау 
қопарылса орнынан мызғымайтын салмақты 
қыздың «Ерке қыздың етегі ермек емес» деп 
нәзік жанды сіңлілерінің ар-намысын қызғыш 
құстай қорғайды. 

«Ермек болып етегі ашылған қыз,
Жарнамға жабайы бас ұрмаңыз.
Өз мініңді әуелі жөндеп алмай,
Алқынып арлы азамат тасынбаңыз.
                                                
Азаматым, бекерге еліресің,
Құр намыспен шаңдатпа ел іргесін.
Ұятың ішіңді өртеп бара жатса,
Ардың ұшы сенен де жерімесін», – дейді. 

Бірен-саран шіріген жұмыртқаларға бола бү-
кіл қызды айыптаған ерді 
сабасына түсіреді. Бұған 
сенде кінәлісің, ұлтжанды 
ұл,  ұятты қыз ұлттың мұра-
ты екенін ұғындырады. Бұл 
да бүгінгі қоғамның асқын-
ған бір кеселі. Қыз инабатты 
болмай, ұлдың жүрегіне иман 
ұяламай, ел бола алмай-
мыз. Табалама, еркенің етегі 
түрілмесін десеңіз, өрлігіңді 
көрсет. Сол кезде қыз ұяты 
өшпек түгілі оттай жанады 
дейді. Ақиқатты астарлап ай-
тып тұр.

Періште жырларына се-
нім артып, елдің жүгін арқа-
лаған ақын арман-мақсат, 
мүддесінің бәрін жыр арқылы 
оқырманға жеткізеді.

«Өмірдің кермек
 тұстары,

Аспан ойларымды
 жерлейді.

Көгімнің өршіл
 бұлттары,

Төбет ойларға көнбейді.
Көлге де, шөлге қол

 артқан,
Тарихым солай, көнемін.
Жетім жайларға жол

 тартқан,
Періште жырыма сене-

мін», –  деген ақын қыз-
дың «Шындық дейтін бір 
шың бар», «Мамық жырым 
маусымдар»,  «Анаға сағы-

ныш»,  «Туған тауға сағыныш», «Ақынға 
сыр» деп, бес бөлімге бөлінген өлеңдерінің 
бәрі өміршеңдігімен құнды.  Кітапты бастан 
аяқ түгел талдап, сараптауға газет беті 
көтермейді. Әрі сыншы да емеспіз. Тырнақ 
алды алғашқы туындысы болғандықтан 
сәт-сапар тілеп, ақжолтай айту парызы-
мыз. Алматы облыстық Жазушылар одағы 
филалының ұйымдастыруымен, Көксу ауданы 
Мәдениет үйінде ақын, Айнұр Оразбайқызы-
ның  «Бейбітшілігім – бесігім атты» поэзия кеші 
өтіп, «Періште жырыма сенемін» атты тұңғыш 
жинағының тұсауы кесілді. Оған Алматыдан 
Халықаралық жазушылар одағының мүшесі, 
Қазақстан жазушылар және өнер шебері 
ассосоциасының жетекшісі, Әлем халықтары 
жазушылар одағының төрайымы Гүлхан 
Айтақынқызы, Әлем халықтары жазушылар 
одағының мүшесі, ұйымдастырушы, Райса 
Ақанқызы, Ақын,  Қазақстан жазушылар одағы-
ның мүшесі, Қазақстан жазушылар одағы, 
Алматы облыстық филиалы директорының 
орынбасары Жангелді Немеребай, ақын,  
Әмина Адайхан,  Көксу аудандық ішкі саясат 
бөлімі басшысының орынбасары Дәлел-
хан Жаныштар атсалысты. Шығармашылық 
кеште ақынның өлеңдеріне жазылған әндер 
шырқалып,  қоңыр күй тербеліп, кітап авторы 
қалың оқырманға жырдан шашу шашты. Жыр 
бұлағынан сусындаған көрермендер арқа-

Айтақын МҰХАМАДИ

Кейде

Жақсыларға сүйеп қойып арқаны,
Шүкіршілік, көріп жүрміз әр таңды.
Байлық десе ұзын сонар түс көрем,
Қағып қойып қалтамды.

Жамандарға түріп қойып білекті,
Сабырыңа жендіресің тіресті.
Кейде өкініп, кейде бекіп аласың, 
Бұзғың келіп күзетті.

Бар мен жоққа сабырлымыз, себебі -
Өлтірмейді тәрбиенің өзегі.
«Аттан» салып тамырымда бір ағыс,
Маза бермей келеді.

Рухым бай, түс көруім орынды,
Өкініштер – талай арман көз ілді.
Қайшыласқан қара өлең-ау қандағы, 
Мазалайтын ойыңды,
Қайнататын сорыңды.

Анама қоңырау шалдым

Анама қоңырау шалдым, жалғанып тұр,
Үніне жарқын әлем арбалып-дүр.
Бар қырсықтың басынан аттап өтіп,
Шаттығым шарықтап жүр, қолға алып гүл.

Анама қоңырау шалдым,
«қарғам», – деді.
Бақыттан толқын атты арман көлі,
Өздігінен құлпырып сала берді,
Мендегі тіршіліктің талған белі.

Анама қоңырау шалдым, күліп тұрды,
Өзгермес қоңыр үні ысылып мұңды.
Қайсарлығың қызыңа қанат сыйлап, 
Кеудемді кернеп кетті жыр ұшқыны.

Анама қоңырау шалдым:
– бармын, балам!
– Дегенде жанып кетті, бал-бұл ғалам.
Бақытым, аман болшы, жалғыз тілек,
Қайғыға қауашағын жарғызбаған!

сенемін
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Об этом заявил заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов в кулуарах 
правительства.

«Перед тем как отпустить человека на пенсию, надо считать, как будет фор-
мироваться его уровень пенсии. Надо советоваться. Если человек выйдет на пен-
сию раньше, то его пенсия может быть маленькой. Поэтому нужно советоваться, 
обсуждать. В рамках социального кодекса все эти вопросы будем обсуждать. 
До конца года решим», — сказал он.

Стоит отметить, что с января женщины в нашей стране выходят на 
заслуженный отдых в 60 с половиной лет, с дальнейшим посте-
пенным повышением до 63 лет в 2027 году. Мужчины — 

в 63 года.

Могут снизить 
пенсионный возраст 

В следующем году, возможно, снизят пенсионный возраст 
в Казахстане. Данный вопрос решат в конце 2022-го, передает 
ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на astanatv.kz.П
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КорруПция

СОВМЕСТНЫМИ УСЛИЛИЯМИ
Из источников известно, что термин Коррупция происходит от 

латинского слово «соггитреге» по смыслу означает «разрушение ор-
ганизма государства, общественных отношений», как значение тер-
мина «подкуп» - термин, обозначающий обычно использование долж-
ностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав 
в целях личной выгоды, путём обмана, вымогательства, волокиты, 
противоречащие законодательству и моральным нормам. Наиболее 
часто термин применяется по отношению к бюрократическому ап-
парату и политической элите.

подкуп данных лиц путем противоправ-
ного предоставления им физическими 
и юридическими лицами указанных 
благ и преимуществ». То есть корруп-
ция, прежде всего, это злоупотребле-
ние служебными полномочиями.

В соответствии с действующим 
Руководством ООН, коррупция пред-
ставлена как совокупность трех клас-
сификационных групп криминальных 
деяний: а) кража, хищение и присвое-

Подделала свидетельство 
о заключении брака

ЗаКон

МинЗдрав

Масочный режиМ 
воЗвращать не Планируют
В 12 регионах Казахстана выявили новый вид омикрон-

штамма — стелс, но масочный режим возвращать не планиру-

ется, передаёт BaigeNews.kz.

«Он протекает легче, чем дельта. Но опа-

сен тем, что быстро распространяется, приво-

дит к повторному заболеванию. Поэтому се-

годня идёт распространение по всей стране. 

Мониторинг за заболеваемостью проводится 

ежедневно. Все пациенты с симптомами, ко-

торые обращаются, в полном объёме получа-

ют лечение. К карантинным мерам при таком 

течении заболевания он приведёт. Как вы ви-

дите, все карантинные меры сняты. Сейчас в 

основном идёт профилактическая работа сре-

ди населения», — сказала министр здравоох-

ранения Ажар Гиният на пресс-конференции 

в СЦК.
В основном новый вид омикрона выявля-

ют в крупных мегаполисах.
«Там большая численность населения, 

особенно в Алматы и Нур-Султане, где боль-

шая миграция, есть международные аэро-

порты. Мы с этим связываем. Обнаруженные 

вирусы мы дополнительно обследуем на гене-

тическом уровне. До конца мая будет полное 

генетическое секвенирование данного вида 

вируса», — добавила Ажар Гиният.

Масочный режим в стране вводить не 

планируют.
«Оснований для введения масочного ре-

жима на сегодня нет. Поэтому это будет зави-

сеть от эпидемиологической ситуации в стра-

не», — отметила министр.
Около 1,3 миллиона человек выздорове-

ли от КВИ с начала пандемии в Казахстане.

ние государственной собственности 
должностными лицами; б) злоупотре-
бление служебным положением для 
получения неоправданных личных 
выгод; в) конфликт интересов между 
общественным долгом и личной коры-
стью.

Поэтому, принимаемые меры, в 
этой связи направленные на борьбу 
с коррупцией являются своевремен-
ными и необходимыми. Так, с 1 янва-
ря 2016 года введен в действие Закон 
Республики Казахстан от 18.11. 2015 
года за № 410-V «О противодействии 
коррупции», который регулирует обще-
ственные отношения в сфере противо-
действия коррупции и направлен на 
реализацию антикоррупционной поли-
тики. Наряду с этим, Законом Респу-
блики Казахстан от 18.11. 2015 года за 
№ 411-V внесены изменения и допол-

нения  в некоторые законодательные 
акты по вопросам противодействия 
коррупции, в частности кодекс об ад-
министративных правонарушениях, 
УПК, ГПК.

В частности,стимулирование анти-
коррупционного поведения граждан 
предусматривается одной из мер про-
тиводействия коррупции, включающее 
механизмы поощрения со стороны 
государства за оказание содействия 
в пресечении и раскрытии коррупци-
онных правонарушений, что позволит 
гражданам активно включиться в про-
цесс борьбы с коррупцией. Одним сло-
вом, этим социальным злом надо бо-
роться совместными усилиями, если 
каждый будет вносить свою посильную 
лепту в борьбе с проявлениями кор-
рупции тогда будет положительный ре-
зультат. 

 анар тоХтыБаКиева,
судья талдыкорганского 

городского суда.

Мошенничество

Нашли Новый способ, 
как обмаНывать

Как передает Sputnik, мошенники нашли новый способ, как 
обманывать казахстанцев    Казахстанская медедобывающая 

компания KAZ Minerals заявила об участившихся случаях мо-
шенничества. На этот раз они стали использовать ее назва-
ние, пытаясь завладеть персональными данными и личными 

сбережениями казахстанцев.

Наибольшая активность наблю-
дается в социальных сетях, там рас-
пространяются посты и размещаются 
ссылки с фейковой рекламой, сообщи-
ла пресс-служба KAZ Minerals.

«В последнее время злоумышлен-
ники не ограничиваются финансовы-
ми институтами и используют успеш-
ные казахстанские бренды из других 
секторов экономики, в том числе KAZ 
Minerals, в попытке ввести в заблуж-
дение население», — рассказал руко-
водитель департамента корпоративных 
связей группы KAZ Minerals Максут Жа-
пабаев.

Он добавил, что не так давно ком-
пания ушла с биржи, стала частной, и 
сейчас ее акций в свободном обраще-
нии нет.

«Мы официально заявляем — ком-
пания не осуществляет инвестицион-
ных программ для граждан. Призываем 
казахстанцев соблюдать бдительность, 
придерживаться правил информацион-
ной безопасности, никому не сообщать 

Согласно 1 статьи Закона Респу-
блики Казахстан "О коррупции": «Под 
коррупцией в настоящем Законе по-
нимается не предусмотренное законом 
принятие лично или через посредников 
имущественных благ и преимуществ 
лицами, выполняющими государствен-
ные функции, а также лицами, при-
равненными к ним, с использованием 
своих должностных полномочий и свя-
занных с ними возможностей, а равно 

КаЗаХстанКа Подделала свидетельство о ЗаКлючении БраКа 
ради свидания с ЗаКлючённыМ. жительница КаЗаХстана Подде-
лала свидетельство о ЗаКлючении БраКа для встречи с ЗаКлю-
чённыМ, Передаёт BaigeNews.kz.

Факт использования поддельного 
документа выявили сотрудники по-
лиции, рассказали в ДП Жамбылской 
области. За совершение этого пре-
ступления полицейские задержали 
48-летнюю женщину.

Следствие выяснило, что для 
встречи с мужчиной, который отбывает 
наказание в местах лишения свободы, 
подозреваемая подделала свидетель-
ство о заключении брака и предста-
вилась его женой. По данному факту 
начато досудебное расследование по 
статье 385 части 3 УК РК.

Санкция данной статьи предусма-
тривает наказание в виде штрафа в 
размере до 160 месячных расчетных 
показателей либо исправительных работ в том же размере, либо привлечения к общественным 
работам на срок до 160 часов, или арест на срок до 40 суток.

свои личные данные, перепроверять 
сомнительную информацию на офи-
циальных ресурсах компании. А самое 
главное — предостерегать своих близ-
ких и знакомых от опрометчивых ша-
гов, сулящих невиданную прибыль», 
— отметил Максут Жапабаев.

Компания готовит письма-
обращения в профильные ведомства, 
включая министерства внутренних дел 
и цифрового развития, инноваций и 
аэрокосмической промышленности Ка-
захстана.

KAZ Minerals Limited — медедобы-
вающая компания, ориентированная 
на развитие крупномасштабного, низ-
козатратного производства карьерного 
типа в Казахстане. Группа ведет опера-
ционную деятельность на рудниках от-
крытого типа Актогай в Восточном Ка-
захстане и Бозшаколь в Павлодарской 
области, трех подземных рудниках и 
соответствующих обогатительных фа-
бриках в Восточном Казахстане, а так-
же на медно-золотом руднике Бозым-
чак в Кыргызстане.
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Аталған жарыс бұрын AVC 
кубогы деп аталатын. Оған 
Азиядан бөлек, Аустралия мен 
Мұхит жағалауында орналас-
қан мемлекеттердің өкілдері де 
қатысатын. Әлі есімізде, 1993 
жылы Таиландтың Накхонратчаси-
ма қаласында жалауы желбіреген 
жарыста Алматының «Азаматы» 
табысты өнер көрсетіп, күміс ме-
даль иеленді. Жартылай финал-
да Жапонияның жігіттерін жең-
ген жерлестеріміз ақтық сайыста 
Оңтүстік Кореяның өрендеріне есе 
жіберді. Жұлдызды команданың 
сапында Бақытжан Байтөреевтің 
жасындай жарқылдағаны да күні 
кешегідей көз алдымызда. Дәл 
сол жылы қазақтың ұлы Азияның 
ең үздік ойыншысы атанған еді. 
Тарихқа жүгінсек, Бақытжанға 
дейін де, Бақытжаннан кейін де 
мұндай атақ Қазақстанның бірде-
бір волейболшысына бұйырған 
емес. 

1999 жылдан бері Азияның 

Жарыс басталған бетте Назым Қызайбай 
(50 кило), Римма Волосенко (60 кило), Аида 
Әбікеева (63 кило), Дариға Шәкімова (66 
кило), Надежда Рябец (75 кило) және Ләззат 
Күнгейбаева (+81 кило) сынды белді боксшыла-
рымыз жеңілістің кермек дәмін татқанда қазақ 
жанкүйерлерінің көңілі қатты құлазыған еді. Оған 
Халықаралық бокс қауымдастығының (IBA) туы 
астында өнер көрсеткен атышулы Ангелина Лу-
касты қосыңыз. Олар «Біздің еш кінәміз жоқ. 
Барлық «гәп» төрешілерде» деп қанша жерден 

ақталса да, биылғы жылдың басты до дасына 
боксшыларымыздың тым нашар даярлықпен 
келгені сырт көзге анық байқалды. Осылайша, 
Түркияға сапар шеккен 12 боксшымыздың тең 
жартысы жарысты аяқтап, қалған алтауы ширек 
финалға жолдама алған еді.

Кеше ширек финалдық сайыстар өтті. Бұл 
жолы былғары қолғап шеберлеріміз құлазыған 
көңілімізді бір серпілтіп тастады. 48 кило салмақта 
сынға түскен Алуа Балқыбекова үндістандық 
Ниту Нитуды әдемі ұтса, іле-шала рингке 52 
кило салмақтағы Жайна Шекербекова көтерілді. 
Италиялық Олена Савчукке қарсы сайыста дұрыс 
тактика құра білген Жайна жеңіске жетті. 57 кило 
салмақ дәрежесінде өнер көрсеткен Карина Ибра-
гимова осы межеде мықты қарсыласқа тап бол-
ды. Ол Еуропа ойындарының күміс және Еуропа 
біріншілігінің қола жүлдегері ирландиялық Микаэ-
ла Уолшпен күш сынасты. Алайда қарсыласының 
атағынан еш қаймықпаған Карина көздеген 
мақсатына қол жеткізді.

Валентина Хальзова (70 кило) аустралиялық 
Кэй Скоттпен қолғап түйістірді. 36 жастағы жасыл 
құрлықтың өкілі 2016 жылы Астанада өткен әлем 

чемпионатында күміс медальды мойнына ілген 
еді. Ол кезде Кэй 81 кило салмақта өнер көрсетті. 
Одан кейін салмақ қуып, өзінен әлдеқайда жеңіл 
қарсыластармен жұдырықтасуды жөн көрген 

екен. Бірінші раундтан бастап 
тізгінді өз қолына алған Ва-
лентина қарсыласының еркін 
көсілуіне еш мүмкіндік бер-
меді. Төрешілер бірауыздан 
Хальзованың мықтылығын 
мойындады. Бесінші бо-
лып шаршы алаңға шыққан 
Гүлсая Ержанның (81 кило) 
литвалық Габриэле Стон-
кутеге әлі жетпеді. Ал кешкі 
бағдарламада Дина Жо-
ламан (54 кило) Елена Зе-
кичпен шеберлік байқасып, 
төрешілердің шешімімен же-
ңіске жетті.

Естеріңізге сала кетейік, 
аталған жарыс 20 мамырда өз 
мәресіне жетеді. Әлем чем-
пионы атанған боксшылар 

100 мың АҚШ доллары көлемінде сыйақы алса, 
финалға шыққандар 50 мыңды қалтаға басады. 
Ал қола жүлдегерлерге 25 мың доллардан тиеді.

Бокстан Ыстамбұлда өтіп 
жатқан әлем чемпионатының 
ширек финалдық сайыста-
ры өтті. Жарыстың күндізгі 
бағдарламасында бес боксшымыз 
шаршы алаңға шығып, солардың 
төртеуі жартылай финалға жолдама 
алды. Олар – Алуа Балқыбекова, 
Жайна Шекербекова,  Карина Ибра-
гимова,  Валентина Хальзова.  Ал 
кешкі бағдарламада сынға түскен 
Дина Жоламан да жүлдегерлер 
қатарынан көрінді.

Сенбіде Иранның бас шаһары – Тегеранда волейболдан ерлер арасындағы Азияның клубтық 
чемпионаты басталды. Бұл жарыс 12 мың көрерменге есептелген «Азади» спорт кешенінде өтуде. 
Сары құрлықтың ең үздік алты командасы бас қосқан бәсекеде Қазақстанның «Тараз» клубы да өнер 
көрсетуде.

ЖАҚСЫ ЖАҢАЛЫҚ КҮТЕМІЗ

клубтық чемпионаты дербес ресми 
жарыс ретінде өте бастады. Сол кез-
ден бері 22 мәрте ұйымдастырылған 
дүбірлі додада Иранның волей-
болшылары ең үлкен нәтижеге қол 
жеткізді. Парсы елінің өкілдері 15 рет 
бас жүлдені олжалады. Оңтүстік Ко-
рея оғландары екі рет озса, Қытай, 
Қазақстан, Қатар және Тайпейден 
келген командалар бір-бір реттен топ 
жарды. Өзге мемлекеттің өрендеріне 
ондай бақ бұйырмады. Ал жекеле-
ген клубтар жайында айтар болсақ, 
сары құрлықта Тегеранның «Пайка-
нына» тең келер ешкім жоқ. Олар 
жеті жарыста жеңімпаз атанды. 
Тэджонның «Самсунг Иншурэнсы» 
мен Тегеранның «Сармайе Бэнксі» 
екі реттен дара шықты.

Қазақстандық командалардың 
жалғыз бас жүлдесі «Рахаттың» 
еншісінде. 2005 жылы Пәкістанның 
Исламабад қаласында ұйымдас-
тырылған жарыста алматылықтар 
алдарына жан салмады. Финал-
да олар Тегеранның «Сайпасын» 

сан соқтырды. Отандастарымыз 
тағы төрт рет ақтық сында өнер 
көрсетті. 2006 жылы «Рахат», 2008 
бен 2011 жылдары «Алматы» және 
2018 жылы «Атырау» шешуші тұста 
ирандықтардан ұтылып, күміс ме-
даль иеленді. Сондай-ақ 2002 және 
2004 жылдары «Атырау» мен 2021 
жылы Алматының «Буревестнигі» 
қола жүлдені қоржынға салды.

Былтыр Таиландтың Накхон-
ратчасимасында «Буревестник» 
қола медаль иеленгенін жоғарыда 
айттық. Бұл турнирдің бас жүлдесі 
Иранның «Фулад Сирджанына» 
бұйырды. Финалда олар Қатардың 
«Әл-Арабиінен» басым түсті. Бірақ 
«сары құрлықтың басты жарысында 
қола алдық» деп кеуде қағып, арқаны 
кеңге салуға болмайды. Өйткені 
пандемияға байланысты Жапония 
мен Қытайдың ең мықты ұжымдары 
аталған додаға қатыспағанын ескер-
ген жөн. Олардан бөлек, Аустралия, 
Вьетнам, Тайпей, Үндістан және 
Гонконгтың да өкілдері Тай елінде 

бой көрсеткен жоқ.
Соңғы жылдары әйелдер ара-

сындағы Азияның клубтық чем-
пионатында Қазақстаннның волей-
болшылары үстемдік құрып жүр. 
Былтыр Таиландта Өскеменнің «Ал-
тайы» алтыннан алқа тақса, биыл 
Семейде Петропавлдың «Қуанышы» 
қарсылас шақ келтірмеді. Енді біз 
бұрымдылардың жеңісті жолын 
бөріктілер жалғастырса деп тілейміз. 
Тегерандағы тартыста «Тараз» да 
жеңіс тұғырына көтерілсе, нұр үстіне 
нұр болар еді...

Сенбіде «Тараз» Қатардың «Әл-

Райанымен» күш сынасты. Кеше 
Ирактың «Эрбилімен» шебер-лік 
байқасты. Бүгін Иранның «М. Шах-
бад Йездімен» сайысқа тү-семіз. 
Келесі  топта Жапонияның «Оса-
ка», Таиландтың «Накхонратча-
сима», Ирактың «Соут Гас Клаб» 
және Иранның «Пайкан» клуб-
тары өнер көрсетуде. Жарыстың 
жеңімпазы мен жүлдегерлері 20 
мамырда анықталады. Азияның 
ең үздік ұжымы биыл күзде шы-
мылдығы түрілетін әлемнің клуб-
тық чемпионатына қатысады.

Изерния мен Блокхаус қалаларын жалғаған 
191 шақырым жолды Джей Хиндли 5 сағат 34 
минут 44 секундта жүріп өтті. Хиндлимен мәре 
сызығын бірге кескен франциялық Ромен Бар-
де (Team DSM) мен эквадорлық Ричард Кара-
паз (INEOS Grenadiers) одан кейінгі орындарға 
жайғасты. Ал «Астананың» италиялық вело-
шабандозы Винченцо Нибали мәре сызығын 
жеңімпаздан 34 секунд кейін қиды.

Ал жалпы есепте төртінші кезеңнен бері 

А тобының жеңімпазы мен С тобының үздігі, ал В тобының мықтысы 
мен D тобының жеңімпазы финалға берілер жолдама үшін таласпақ. Олар: 
К.Ахметов атындағы олимпиада резервінің республикалық мамандандырылған 
мектеп-интернат колледжі (Алматы) – Жалаңтөс Баһадүр атындағы олим-
пиада резервінің республикалық мамандандырылған мектеп-интернат 
колледжі (Қызылорда обл); Қ.Мұңайтпасұлы атындағы олимпиада  резервінің 
республикалық мамандандырылған мектеп-интернат колледжі (Нұр-Сұлтан) – 
Ә. Молдағұлова атындағы спорт интернаты (Қарағанды обл).

Аталған оқу орындарының 2006-2007 жылы дүниеге келген шәкірттері бокс, 
дзюдо, грек-рим және еркін күрестен шеберлік байқасады. Мамырдың басында 
өткен топтық кезеңге барлығы 17 команда қатысты. Олар Нұр-Сұлтан, Алматы, 
Ақтөбе мен Тараз қалаларында үздікті анықтады.

ВЕЛО-СПОРТ

НИБАЛИ  ҮЗДІКТЕР 
ҚАТАРЫНАН 

КӨРІНДІ
Италия тас жолдарында өтіп жатқан «Джиро 
д’ Италия» көпкүндігінің тоғызыншы кезеңі 
өз мәресіне жетті. Бұл кезеңде 26 жастағы 
Borahansgrohe командасының аустралиялық 
велошабандозы Джей Хиндли топ жарды.

АҚШ-тың TrekSegafredo клубы сапында өнер 
көрсететін Хуан-Педро Лопес алдына жан салар 
емес. Оны португалиялық Джоау Альмейда (UAE 
Team Emirates) мен франциялық Ромен Барде 
(Team DSM) өкшелеп келеді. Әзірге «Астана» 
вело командасының ең үздік нәтижесі Винчен-
цо Нибалиге тиесілі. Жалпы есепте 13-орында 
тұрған ол Лопестен 3 минут 4 секундқа қалып 
келеді.

КИКБОКСИНГ

35 МЕДАЛЬ ЖЕҢІП АЛДЫ

Түркияда кикбок-
сингтен ересектер, 
жастар және кадеттер 
арасында VII Әлем ку-
богы өтті.

Әлемнің 40-тан астам 
елі өз спортшыларын 
осы беделді жарыстарға 

жіберді, олардың ішінде қазақстандықтар да болды. Ұлттық құрама сапында 
ел намысын 48 кикбоксшы қорғады, олар барлық жас санаттарында жалпы 35 
марапатқа ие болды.

Осылайша, жалпы есепте Қазақстан құрамасының қоржынында 9 алтын, 5 
күміс және 21 қола медаль бар.

Әлем кубогының чемпиондарынан Ақжол Қасабаев (51 кг) ерекше көзге 
түсті, ол К-1 ең әсерлі пәндерінің бірінде үздік атанды. Оның үлгісімен фул-
лайланыс пәнінен ең мықты болған Әнуар Бақытжанұлы (75 кг) және Нұрсат  
Ғалымбекұлы (91 кг-нан астам) үлгі алды.
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«МИНИСТР КУБОГЫ» САРАПҚА САЛЫНАДЫ
22-24 мамыр 
күндері Нұр-Сұлтан 
қаласындағы 
Ж.Үшкемпіров 
атындағы жекпе-жек 
сарайында алғаш рет 
ұйымдастырылған 
Мәдениет және спорт 
министрі кубогының 
жартылай финалы 
мен финал бәсекелері 
өтеді.

Айта кетейік, Мәдениет және спорт министрінің кубогы биыл алғаш рет өтіп 
жатыр. Министр кубогының жалпы жүлде қоры 10 миллион теңге. 1-орын алған 
командаға – 5 млн, 2-орынға – 3 млн, 3 орынға 2 млн теңге беріледі.

Бұдан бөлек, төрешілер бокстан – «Үздік техникасы үшін», еркін күрестен 
– «Жеңіске деген ерік-жігері үшін», дзюдодан – «Үздік әдіс үшін», грек-рим 
күресінен «Көрермендердің көзайымы үшін» аталымдарында жеңімпазды 
анықтайды.

Балалар жылы аясында ұйымдастырылып жатқан кешенді бәсеке бала-
лар мен жасөспірімдер арасында спортты насихаттауға бағытталған. Министр 
кубогының бүгінгі қатысушылары ертеңгі ел спортының ту ұстаушылары болу-
лары әбден мүмкін.
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ЖЫР ДӘПТЕРІНЕН

Материал Massaget.kz сайтынан алынды.  

Той-жиынсыз күні құр өтпеген қазақтың қонақ күтуінің өзі – бір 
мектеп. Қазірде ұмытып бара жатқан, жастар мән бермей жататын 
бір аталы өнер бар. Ол – табақ тарту. Малдың жілігі мен сүйегін сара-
лай білуге халқымыз ерекше мән берген. Сондықтан  бұл  ілімді  біле  
жүргеніміз артық етпес.

Халқымыз үйінде асым еті бола 
тұра, қонақ келгенде мал сойып, алдына 
былқылдаған ет ұсынады. Бұл – қонаққа 
ізет пен құрмет көрсетудің мәртебесі.

Ең қадірлі саналатыны – бас. Бас-
тан кейінгі қадірлі мүше жамбас. Жам-
бастан кейін кәрі жілік (қар жілік). Одан 
кейінгі асықты жілік. Өзгелері осыларға 
қосалқы.

Жылқының ең қадірлі мүшесі жая, 
одан кейінгісі қазы, қарта, жал деп 
саналған.

Сыйға тартылатын табақтар адамы-
на қарай: бас, орта, аяқ табақ болып 
үшке бөлінеді. Қой сойғанда бас табаққа 
бас, жамбас, асықты жілік, сүбесі, 
белдемесі, бір білем құйрық пен бауыры 
салынады.

Орта табаққа бір жамбас, кәрі жілік, 
ұзын омыртқа, бір сүбе қойылады. 
Аяққы табаққа кәрі жіліктен бастап, 
қатын омыртқа, бұғана бір жауырын 
салынады. Ішкі жүйелерінен бауырдан 
басқасы табаққа түспейді. Аса қадірлі 
саналатын қонаққа қой сойғанда, үстіне 

БӘЙІМБЕТ АТА – БАТЫР ЕКЕН 

ІЛИЯС ІЗБАСАРЛАРЫ

 Мектепке әлі ілінбеген кезім. 
Інім Арынды үнемі жанымнан 
тастамай, жетектеп жүруші 
едім. Анамыз – Ажар сауын-
шы болғандықтан күн батқанша   
жұмыста жүретін. Ал  менен 
үлкен  ағаларым –  Жасқайрат, 
Шернияз, Аман   мектепте оқи-
ды.

 Бірде ойнап жүріп, келеңсіз 
жағдайға тап болдық. Ауыл 
балалары кешкі сауынның ал-
дында мал қораның үстіне 
шығып алатынбыз. Сондай бір  
уақыттарда ересек балалар 

табаға нан пісіріп  жатқан заф.ферма 
Несіпбай ағаның әйелі жаққан  оттың  
шоғын қысқашпен алып келді. Екінші 
біреуі  газет тауып әкелді. (Ол кезде га-
зет жоқтың-қасы) Балалар аттың қиын 
газетке орап, темекі тартамыз деп мәз-
мейрам болысып жатыр. Бір мезетте 
шоқты лақтырған жерден лаулап от 
жана бастады. Ал әлгі  «темекі тартқыш-
тар» қолдарындағыны лақтыра салып, 
жүгіре жөнелді. Інімді алып қашайын 
десем, жан-жағымыздың барлығын от 
қаулаған. Жалыны  бет қаратпайды. 
Шырылдап жылап әрі-бері жүгіреміз, 
даусымызды ешкім естімейді. Анала-

рымыз қорадағы бұзауларды шығарып 
әлек.  Шарасыз күйде тұрғанда сиыр 
бағатын Бәйімбет ата аттан түсе салып, 
қып-қызыл өрттің ішінен інім екеумізді 
құлаштап тұрып қораның қасында 
үйілген қиға лақтырды. Артынан өзі де 
жалыннан аман шықты. Ал қора болса, 
түгі қалмай жанып кетті. Ауылға мили-
ция қызметкерлері, заң орындарының 
адамдары келіп, бар кінә інім екеумізге 
артылды. Қораны өртеген біз болып 
шықтық. Анам жылап жүр. Бізге келіп 
оқиғаның мән-жайын сұрайды. Менің 
ес кіріп қалған кезім емес пе, болған 
оқиғаны дәлме-дәл айтып бердім. 

Бірақ бәрібір біз кінәлі болып шықтық. 
Тіпті, Бәйімбет атаның айтқанына да 
сенбеді. Осы оқиғадан  кейін  анамыз 
бірнеше ай жалақы алмады. Басқа 
сауыншылардан да ақша ұсталған 
екен. 

Төре тұқымынан шыққан Бәйімбет 
ата Ұлы Отан соғысының ардагері 
болған. Ол кісі інім Арын екеуміз-
ге жасаған жақсылығын ешқашан 
міндетсінген емес. Атаның бұл ісі  
нағыз ерлік екенін ер  жеткенде білдік. 
Сол қалың оттың арасында жүрген 
көрініс әлі де түсіме кіреді, есімнен 
бір сәт шықпайды.  

Б. НҰҒМАНОВА,
ҚР Білім беру ісінің

 Құрметті қызметкері.

АҚЫНҒА АРНАУ
Құтты болсын! О Баба туған күнің,
Естіші туған жерде ұрпақ үнін.
Жастарға үлгі, қарттарға қуат берген,
Бағдаршам болашаққа сенің жырың.

Сен туыпсың таласып қар гүлімен,
Гүлжарған бәйшешектер түр – түрімен.
Бұл күні ұрпақтарың сайраңдауда,
Жеріңде көк байрақты ту тігілген.

Жырыңды сен бастаған жалғастырам,
Қыр гүлін жыр гүлімен алмастырам.
Жеріңе гүл, басыма білім егіп,
Жиде, шеңгел өңірді тал бастырам.

Арқауы Ілияс баба сүйегінің,
Ауылымды  «Кіндік қоңыр» киелі құм.
Мен Жансүгіров мектебінің оқушысы.
Ұрпағымын Матай ата сүйегінің

Қарлығаш ДОСҚАЛИЕВА

ІЛИЯСҚА АРНАУ

Өлең сөздің дүлдүлі – Ілияс бабам,
Құмартады жырыңа барша ғалам.
Жетісуды жыр еттің, туған елді,
Артып тұр заманыңда сенің бағаң.

Туған жерін мақтанышпен жырлаған,
Өлең сөздің «Жыр пырағы» бұл бабам.

БІЛГЕНГЕ МАРЖАН

жылқы етінің сүр жаясы, қазы-қартасы 
қоса салынады.

Қазақтың тағы бір ұлттық тағамы – 
кеспе немесе салма. Жылқы сорпасына 
әдетте ащы құрт езген, оны қысқы қымыз 
деп те атайды.

Езілген құрттың қалдығы малта деп 
аталады. Оны жолаушылағанда, мал 
баққанда тамақ, сусын ретінде пайдала-
нады.

Қысты күні жылқы сорпасын суыту 
үшін ішіне мұз салады. Мұны томыртқа 
дейді. Ет салған табаққа тұзын ащылау 
етіп құятын сорпаны тұздық дейді.

Ертеде көшпелі қазақтар сойылған 
малдың етін өз қарнына толтырып са-
лып, екі басы шабылған жіліктен түтік 
шығарып, жерге көміп, қашан ақ бу 
шыққанша үстіне от жағып пісірген. 
Сілікпе деп аталатын бұл тағам өте дәмді 
келеді.

Мал етінің мүшелері жөнінде ырым-
дар мен дәстүрлер

Балаға «әкең өледі» деп бас 
ұстатпайды, «былжыр боласың» деп ми, 

«суға кетесің» деп жұлын жегізбейді.
Асырап алған балаға асықты жілік 

ұстатады. Қызға «қартайтанша отырады» 
деп кәрі жілік ұстатпайды. Қонаққа асқан 
етке мойын салынбайды. «Жас босанған 
әйелге балаңның мойны тез бекиді»  деп 
ыстық мойын тістетеді.

Төс – күйеу мен ұзатылған қыз 
сыбағасы. Сойған қойдың төсінен төстік 
алып, оны тұздап, отқа қактайды да, құда 
аталатын қонаққа басқа еттен бұрын дәм 

таттырады. Бұл «төске төсті тақасқан 
жақын болдық»  деген ұғымды білдіреді.

Ұзатылған қызға сүрленген төс 
жіберіледі. Асқа, тойға қымыз апарған 
ыдысқа асықты, не кәрі жілік салып 
қайтарады. Піскен еттен құдаларға 
құйрық-бауыр таратады. «Құдалар құ-
дай деп уәделескен, құйрық-бауыр же-
скен» деген сөз осыдан шыққан.

ТАБАҚ ТАРТА БІЛУ ДЕ ӨНЕР

Қорға мені қырық шілтен қызыр 
Ілияс аруағы,

Топқа түсті құлыншақтай бір балаң.

Зерлі сөздің ақиық қыранысың,
Көркем сөздің майталман пырағысың.
Тілді білсек бір сіздей біз білейік,
Алдыңызда иіліп тұрады шың.

Жырласаң құлпыртасың жерімізді,
Жырласаң қуантасың елімізді.
Жырладың қазақ елін тамсандырып,
Ой – қырды асқар шың мен белімізді.

Қанат ҚОЖАБЕКОВ
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