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ҚР ПРЕМЬЕР-МИНИСТРІ  ӘЛИХАН СМАЙЫЛОВТЫҢ ТӨРАҒАЛЫҒЫМЕН ҮКІМЕТ ОТЫРЫ-
СЫ  ӨТТІ. ЭКОНОМИКА, ҒЫЛЫМ, ЦИФРЛАНДЫРУ САЛАСЫНА ҚАТЫСТЫ МАҢЫЗДЫ МӘ-
СЕЛЕЛЕР ҚАРАЛҒАН ЖИЫНДА  ҚР ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРІ ӘЛІБЕК  ҚУАНТЫРОВ  
ОСЫ ЖЫЛДЫҢ  8 АЙЫНДАҒЫ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ  ДАМУ  КӨРСЕТКІШТЕРІН БА-
ЯНДАДЫ.

ДАБЫЛ! МЕРЕЙТОЙ 7-бет
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А 4-бет 10-стр. БІР ШАҢЫРАҚ 
АСТЫНДА

12-13-бет

ТАЗАЛЫҚ ПЕН 
ТЫНЫШТЫҚҚА ЗӘРУ

«АЛТЫ АЛАШТЫҢ 
АРДАҚТЫСЫ, АБЫЗЫМ»

СКИНУЛИСЬ НА 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

ҚАЗАҚТАН  БАҚЫТЫН 
ТАПҚАН АНАСТАСИЯ

ТИІСТІ ТАПСЫРМАЛАР 
ЖҮКТЕЛДІ

Министрдің  сөзінше  қаңтар-тамыз 
айларына дейінгі  Қазақстан экономика-
сының  өсу  қарқыны 3,1 пайызды  құрады.  
Нақты сектордағы өсу 3,3 пайыз  болды. 
Қызмет көрсету саласында іскерлік 
белсенділік 2,3 пайызға өсті. Салалар 
арасында құрылыс, ақпарат және бай-
ланыс, көлік және қоймалау, сауда, өңдеу 
өнеркәсібі, ауыл шаруашылығы, тау-
кен өндіру өнеркәсібі оң өсу қарқынын 
көрсетуде. Сонымен қатар мемлекеттік 
басқару мен әлеуметтік қамсыздандыруға 
бөлінген инвестициялар 2 есе, білім 
беруге бөлінген инвестициялар 59,1%, 
әкімшілік және қосалқы қызмет көрсетуге 
бөлінген инвестициялар 30,1%, саудаға 
бөлінген инвестициялар 21,9%, қаржы 
және сақтандыру қызметіне бөлінген 
инвестициялар 20,2%, жылжымайтын 
мүлікпен операцияларға бөлінген инвес-тициялар 
18,8%, құрылыс саласына бө-лінген инвестициялар 
15,7% өскен.

Жиында «Цифрландыру, ғылым және инновация 
есебінен технологиялық серпіліс» ұлттық жобасын 
іске асыру барысы қаралды. Цифрлық даму, инно-
вациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрі Бағдат 
Мусин  Ұлттық жоба аясында мемлекеттік қызмет 
көрсетудің 175 бизнес-процесіне жаңа әдістеме 
бойынша реинжиниринг жасалғанын хабарлады.   

Өз кезегінде Әлихан Смайылов: «Бізге жұм-
салған қаражаттың тиімді қайтарымы қажет. 
Отандық индустрия, ғылыми қоғамдастық, уни-
верситеттер мен бизнес барынша өзара тығыз 
байланыс орнатуы керек. Ғылыми жетістіктер 
өндіріске енгізіліп, халыққа нақты пайда әкелуі тиіс. 
Ғылым министрлігі бұған ерекше назар аударуы 
керек», – деп соңғы жылдары ғылым туралы заң-
намаға біршама өзгерістер енгізілгенін және оны 
қаржыландыру 2 есеге жуық өскенін айтты.

Премьер-Министр бірқатар бағыттар бойынша 
бұрын белгіленген жоспарлар мен кейбір көрсет-
кіштердің орындалмай қалғанын  да атап өтті.  

«Жалпы, интернет-қызметтердің сапасына 
сұрақтар бар. Алыстағы елді мекендерді айт-
пағанда, біздің ірі қалаларымызда интернет бай-
ланыстың сапасы барлық жерде бірдей жақсы 

емес. Халықтан  түсіп жатқан шағым көп. Егер 
интернет байланыс жақсы болмаса цифрлық 
платформалардың  және ақпараттық жүйелердің 
пайдасы жоқ. Цифрлық даму министрлігі бұл 
мәселені  ерекше бақылауда ұстау керек», – деді 
Әлихан Смайылов. Сондай-ақ ол цифрландыру 
саласындағы барлық мүдделі мемлекеттік орган-
дардың және ұйымдардың жұмысын үйлестіруді 
күшейту қажет екенін айтты. 

Жиын барысында Әлихан Смайылов ақпараттық 
жүйелердің істен шығуын азайтатын жүйелі шара-
лар қабылдауды, биылғы жылдың соңына дейін 
«Отбасының цифрлық картасы» және «Әлеуметтік 
әмиян» жобаларының тиімді жұмысын қамтамасыз 
етуді, сондай-ақ, 2023 жылдың соңына дейін 
«Kaznedra» платформасын іске қосуды тапсырды.

Үкімет отырысында күн тәртібінен тыс ішкі 
нарықты жанар-жағармай материалдарымен қам-
тамасыз ету мәселесі де қаралды.  

Жиынды қорытындылаған Әлихан Смайылов 15 
қыркүйектен бастап жанармай құю станцияларында 
жанар-жағармай босатуды есепке алудың цифрлық 
жүйесін енгізуді, ауыл шаруашылығы өндірушілері 
үшін жеңілдікті дизель отынын бөлу жүйесін енгізуді 
қамтамасыз етуді, сондай-ақ, өңірлердегі халықты 
сұйытылған газбен қамтамасыз ету бойынша ша-
ралар қабылдауды тапсырды.

«АЛАТАУ-АҚПАРАТ» 

  НЕГЕ?

Қазақ қай заманда да әнде кие 
бар деп ұққан. Ертедегілер қолына 
домбырасын алып күй тартып, 
әуезді әнін шырқап «Әу» демей-
тін қазақ жоқ деп жүретін-ді. 
Қазіргілер  де «әу» дейді, бірақ, дәл 
сол бұрынғы ата-әжелеріміздей 
емес. Баяғының «Халық әндері», 
«Шәмшінің әндері», патриоттық 
әндер ұмыт болғалы қай уақыт. 
Ал бүгінгінің әуендері туралы 
айтудың өзі өкінішті. Қазір екінің 
бірі әнші, екінің бірі жұлдыз. Алай-
да айтқан ән жүрекке жетпейді. 
Туындыларын шығара сала, жар-
қылдатып бейнебаян түсіріп, 
оны эфирден көрсетуге асығады. 
Кезінде үлкендер шетелдің әнін 
тыңдап жүрген баланың жайын 
ойлайтын еді. Қазір өзіміздегілер 
де шет еліңнен құр қалып жатқан 
жоқ. Өсіп келетін жастарды жілігі 
татымайтын арзан жылтырақ-
қа үйір етудің үлгісін барынша 
көрсетіп келеді.  

Әмбебап сазгерлер де күннен 
күнге көбеюде. Әні мен сөзін өзі 
жазады, өзі орындайды. Оған тағы 
тарсыл, гүрсілін қосып әннен сән, 
сөзден мәнді қашырады. Жасыра-
тыны жоқ, кейбір концерттерде 
әншілерге қарап қарның ашады. 
Халық алдында жүрген азаматтар 
болған соң жауапкершілікті сезінсе 
ғой дейсің. Керісінше көретінің – 
алқын-жұлқын қимылдап, қалай 
болса солай киініп, сахнаның кие-
сінен қорықпайтын, көрерменді 
сыйламайтындар болады. Әнші-
лердің көбі жеңіл ақша табуға 
әуестеніп алды. Тыңдаушының 
да талабы соған сай. Әр жерден 

САХНАДАН СЄН, 

С¤ЗДЕН МЄН КЕТТІ
ұрлап-жырлаған әніне тойда жер 
тепкілеп билеп қайтқаннан бас-
қа жасары болмай тұр. Өнердің 
насихаты емес, күн көрістің ама-
лы екенін еріксіз мойындайсың. 
«Көңілге түрлі ой салар» деп  
Абай ақын айтқандай, жүрек қы-
лын тербейтін әндер жайында 
емес, пендешіліктен өнерге қарай 
созылған ісіне налисың. Сахнаның 
салмағын сезінбейтіндер шыға-
рып, айтып жүрген әндерінің аты 
да айғайлап тұр-ау. Мәселен, 
«Чики-чики», «Ұйқым келмейді», 
«Пайдақор», «Красный көйлек» 
секілді әндердің тақырыбынан-ақ 
мәтіннің қандай екенін білуге бо-
лады. Осыған қарап бүгінгі жастар 
сөз бен әннің жүйесі мен мағына-
сын түсінбейтін жағдайға жетті  
ме деген ойға қаласың. Сахнада 
селкілдеп би билеп, мәнсіз ән ай-
татын әншілер жастардың үлгі 
тұтатын тұлғасына айналғаны 
қорқынышты. Ең қауіптісі –  со-
ларды үлгі тұтып, өзінің ұлттық 
музыкасына емес, өзгенің жеңіл, 
сырты жылтыраған іші қуыс 
әндеріне бой үйреткен жастар 
тобы толық қалыптасты. Тіпті, 
«rap», «q-pop», «r'n'b», стиліндегі 
әндер өтімді болғасын басқасын 
айтпай-ақ қоялық.  

«Әннің де естісі бар, есері 
бар» дейтін халық едік. Қазір 
соның естісі ескі заманда қалып 
қойып, бізге тек есері жеткендей 
күйдеміз. Танымы кең, талғамы 
биік бабалар салған өнерді қа-
дірлеп, жандандырудың орнына, 
сол жолдан жаңылып барамыз. 
Неге?

А. БЕЙСЕНҒАЛИҚЫЗЫ.

МИР НЕ БЕЗ 
ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ



2
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.ruТАРАЗЫ№36 (1091) 16.09.2022

БРИФИНГ

ПРЕЗИДЕНТ ЖОЛДАУЫ – ЖАҢА МІНДЕТТЕР 

Басқосуға Еңбек және әлеуметтік 
қорғау комитетінің Жетісу облысы бо-
йынша департаменті басшысы Зайда 
Ілімжанова, облыстық «Мемлекеттік 
әлеуметтік сақтандыру қоры» АҚ фи-
лиалының директоры Эльмира Боран-
бек қатысты.

Брифинг барысында Жетісу облы-
сы бойынша «Мемлекеттік әлеуметтік 
сақтандыру қоры» АҚ филиалының ди-
ректоры Эльмира Боранбек баяндама 
жасады. 

«Алдағы уақытта бала күтімі бо-
йынша жәрдемақы төлеу мерзімі 1 жас-
тан 1,5 жасқа дейін ұзартылды. Осы 
ретте, аталған норма жұмыс істейтін 
және жұмыс істемейтін ата-аналарға да 
қолданылады. Оған қоса, бала күтімі 
бойынша жәрдемақы алуға үміткер әрбір 
ата-ана оның әлеуметтік сақтандыру 
жүйесіне қатысу өтілі неғұрлым көп бол-
са, төлем мөлшері соғұрлым жоғары 

болатынын білуге тиіс. Бүгінде бұл төлем 
МӘСҚ-ға аударымдар жүргізілген табыстың 
40%-ын құрайды. Ал жұмыс істемейтін не-
месе бала туылғанға дейінгі соңғы екі жыл-
да 6 айдан кем жұмыс өтілі бар ата-аналар 
жәрдемақы мен төлемдерге тек мемлекеттік 
бюджеттен ғана үміткер бола алады», – деді 
ол. 

Баяндамашы  сөзінше ең төменгі жалақы 
мөлшерін арттыру шаралары да іске асу-
да. Бүгінгі күнге дейін республикада ЕТЖ  
деңгейі  60 мың теңгені құрап келді. Жолдау-
да  ең төменгі жалақы 70 мың теңгеге дейін 
ұлғайтылатыны  айтылды. Еңбекақы өскен 
жағдайда осы деңгейде жалақы алатын 
1,8 млн. адамды  тікелей қамтуға мүмкіндік 
береді. Сондай-ақ қызметкерлердің разряд-
тары мен біліктілігінің еңбекақы төлеудің 

өсуіне ықпалын 
ескере отырып, 
жалақы алатын 
азаматтардың та-
бысын ең төменгі 
жалақыдан жоғары 
деңгейде арттыруға 
мүмкіндік бермек.

Б р и ф и н г т е 
зейнетақы жүйесі-
нің тиімділігін арт-
тыру бойынша жаңа 
шаралар топтама-
сы  ұсынылғаны жө-
нінде де сөз болды. 
2023 жылдан бас-
тап әйелдердің зей-
неткерлік  жасын  жо-

спар бойынша  арттыруды 61 жас деңгейінде 
5 жылға дейін тоқтатылды. Сонымен қатар 
алдағы уақытта зейнетақы төлемдері 
өседі. 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап 2027 
жылға дейін ең төменгі базалық зейнетақы 
мөлшерін ең төменгі күнкөріс деңгейінің 
54%-ынан 70%-ына дейін, ең жоғарғысын 
– тиісінше 100 %-дан 120 %-ға дейін кезең-
кезеңімен жеткізбек. Осы кезеңде базалық 
зейнетақы мөлшері орта есеппен 51%-ға 
дейін артады. Ұсынылып отырған шаралар 
2025 жылға қарай жиынтық зейнетақыны 
орта есеппен 27%-ға өсіруге және жиынтық 
зейнетақыдағы мемлекеттік төлемдердің 
үлес салмағын арттыруға мүмкіндік беруде.  

Мемлекет басшысының тапсырмасымен 
пилоттық режимде Отбасының цифрлық 

картасын енгізу басталды. Іс жүзінде 
карта – бұл әлеуметтік мәртебесіне бай-
ланысты, кепілдендірілген мемлекеттік 
қолдаудың қандай да бір түрін алу 
құқықтары туралы ақпарат береді. Яғни, 
мемлекет ақпараттық жүйе арқылы 
азаматқа тиісті органдарға жүгінбей-ақ 
мемлекеттік қолдаудың қандай да бір түрін 
алуды өзі ұсынатын болады. Бастапқы 
кезеңде ақпараттық жүйелердің деректері 
негізінде отбасылардың әл-ауқат деңгейі 
мен оларға тиісті мемлекеттік қолдау 
шараларын айқындау бойынша жұмыс 
жүргізіледі. Мемлекеттік қолдау шара-
ларын алу құқығы белгіленген жағдайда 
қызмет көрсетуге келісім алу үшін әлеуетті 
алушыға СМС-хабарлама жіберіледі. 
Келісім алынғаннан кейін әлеуметтік 
жәрдемақы, төлемдер немесе мемлекеттік 
қолдаудың басқа түрлері тағайындалып, 
алушының банк шотына аударылады.  
Аталған жоба кезең-кезеңмен жүзеге асы-
рылады. 2022 жылдың 1 қыркүйегінен 
бастап – жәрдемақы мен әлеуметтік 
төлемдердің  9 түрі бойынша жаңа фор-
матта қызмет алу мүмкіндігі ұсынылмақ. 
Ал, 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап 
тізбек әлеуметтік қорғау саласындағы 
қызметтермен кеңейтілетін болады. 2024 
жылдан бастап денсаулық сақтау және 
білім беру салаларындағы мемлекеттік 
кепілдіктер енгізілсе,  2025 жылы 
мемлекеттік кепілдіктердің барлық түрі  
қамтылатын болады.

 
Арайлым НҰРЖАПАР

ТӨТЕНШЕ  ЖАҒДАЙ

 Президент Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың жетінші сайланған 
Парламенттің үшінші 
сессиясының ашылуында  
Қазақстан халқына «Әділ мем-
лекет. Біртұтас ұлт. Берекелі 
қоғам» атты кезекті жол-
дауын арнаған болатын. Осы 
орайда  Журналистер  үйінде  
жолдаудағы  кезекті тапсыр-
маларды іске асыруға байла-
нысты брифинг өтті.

АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫНА 
АРНАЛҒАН   КОНФЕРЕНЦИЯ ӨТТІ

Аталмыш шараға кітапхананың тұрақты 
оқырманы, зейнеткер Тұрғайын Жайдақбаев, 
«Ардагер әжелер» ансамблінің белді мүшесі,  
Талдықорған қаласының құрметті азаматы 
Шара Бүркеқызы және Талдықорған қаласы-
ның Жоғарғы Политехникалық колледжінің 
білімгерлері қатысты. Конференцияда  Ахмет 
бабамыз жайлы қызықты мәліметтер айтылып, 
мысалдарынан үзінді оқылды. Сондай-ақ әнші 
апайымыз   Шара Бүркеқызы  «Аққұм» атты әнін 
орындап, шараның  шырайын кіргізді. 

А. ЕГІЗТАЕВА,                                                                                                                        
 Талдықорған қалалық 

орталық кітапханасының
 бөлім меңгерушісі.

  Жалпы алаңы 2 мың шаршы метр бо-
латын екі қабатты ғимарат «Ауыл – ел 
бесігі» бағдарламасымен салынған. Бірінші 
қабатында 150 орынды көрермен залы, 
қызметкерлер кабинеттері, асхана, мед-
пункт, киім шешетін орын қарастырылған. 
Екінші қабатта би  залы, оқырман залы 
бар кітапхана, үйірмелер жұмысына жә-
не шаруашылық қажеттіліктеріне арналған 
бөлмелер орналасқан. Ғимараттың қатты от-

ынмен жылытатын жеке қазандығы бар. Нысанның маңайы абаттандырылып, 30 жас шырша, қарағай мен емес 
отырғызылған. Құрылыс жұмыстарын «Алакөл-Асыл Құрылыс» ЖШС мердігер мекемесі жүргізді.

Ауылдықтарды қуаныштарымен аудан әкімі Алмас Абдинов құттықтады.
Жалпы Ақтүбек ауылындағы тұрғындардың тең жартысы – жастар, яғни олардың саны 520 адам. Сондықтан 

жаңа нысан жастардың бос уақытын тиімді өткізуге, олардың қоғамның рухани-мәдени өміріне белсене қатысуына 
мүмкіндік береді.

«АЛАТАУ-АҚПАРАТ»

РЕЙДТІК  ІС-ШАРА ҰЙЫМДАСТЫРЫЛДЫ
СОҢҒЫ УАҚЫТТА ӨРТ ШЫҒУ ЖАҒДАЙЛАРЫ ЖИІЛЕП КЕТТІ. ОРМАНДЫ, ДАЛАЛЫ 

АЛҚАПТАРДА ШӨПТЕРДІҢ САРҒАЙЫП, ҚУРАҒАНЫ ТІЛСІЗ ЖАУДАН КЕЛЕТІН ҚАУІПТІ 
ОДАН САЙЫН АРТТЫРҒАН. ОСЫҒАН БАЙЛАНЫСТЫ ТАЛДЫҚОРҒАН ҚАЛАСЫНДА  ТЖБ 
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ ХАЛЫҚҚА ТҮСІНДІРМЕ ЖҰМЫСТАРЫН ЖҮРГІЗДІ.

Талдықорған қаласының 
ТЖБ басшысының  м. у. а.  аза-
маттық қорғау подполковнигі 
Болат Өмірсерікұлы бастаған 
рейдтік іс-шараға  өрт  сөндіру 

бөлімі  және  жергілікті  полиция  
қызметкерлері  бір кісідей атса-
лысты. Түсіндірме жұмыстары 
барысында қала аумағындағы 
орман шаруашылықтарында, 

демалыс аймақтарында жады-
нама парақшалары  таратылды. 
Осындай алдын алу шаралары-
ның уақытылы қабылдануының 
арқасында «өрт қауіпті кезең» 

басталғалы қалада төтенше 
жағдайлар орын алмаған. Ал-
дағы уақытта  тұрғын үй секто-
рында өрт қауіпсіздігі  бойын-
ша үйлерді аралау жұмыстары  
өткізіледі. 

Осы жылы Талдықорған 
қаласы бойынша 312 өрт 
оқиғасы тіркелген. Бұл өткен 
жылмен салыстырғанда 16,5 

пайызға көп. Сондықтан 
ТЖБ қызметкерлері азамат-
тарды дала және орман 
алқаптарында ,демалыс 
орындарында өрт қауіпсіздік 
қағидаларын сақтап, барын-
ша сақ болуларын сұрайды.

 Айдана СМАҒҰЛ

КІТАПХАНАДА

АУЫЛДА  МӘДЕНИЕТ ҮЙІ  
АШЫЛДЫТалдықорған қалалық орталық 

кітапханасының қызметкерлері  
оқырмандар үшін «Бір ел – бір кітап» ак-
циясы аясында қазақ халқының бiртуар 

ұлы Ахмет Байтұрсынұлының  туғанына 
150 жыл толуына орай «Қазақ санасының 

шамшырағы» атты конференциясын 
ұйымдастырды. 

ЖАҢА  ҒИМАРАТ

АЛАКӨЛ АУДАНЫНА ҚАРАСТЫ  
АҚТҮБЕК АУЫЛЫНДА МӘДЕНИЕТ ҮЙІ  
ПАЙДАЛАНУҒА БЕРІЛДІ.  
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НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ

СОХРАНИТЬ КАЗАХСКИЕ ПОРОДЫ СОБАК ТАЗЫ И ТОБЕТ
Касым-Жомарт Токаев поручил сохранить казахские породы собак 
тазы и тобет, сообщает пресс-служба управления делами прези-
дента,  – передает КазТАГ

«Глава государства поручил 
координировать работу по сохра-
нению национального достояния  
– казахских пород собак тазы и 
тобет. Управляющий делами пре-
зидента РК Айбек Дадебаев про-
вел совещание с участием всех 
вовлеченных и заинтересованных 
сторон», – говорится в сообще-
нии.

ПЛАНЫ ПО РЕШЕНИЮ 

АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров озвучил 

планы по решению актуальных проблем в сфере образования и 

здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях решения проблем аварий-

ных и трехсменных школ в рамках но-

вого нацпроекта “Комфортная школа” 

до 2025 года будут построены школы 

на 800 тыс. ученических мест. В сфере 

здравоохранения в целях удовлетво-

рения нужд сельских жителей страны 

разрабатывается нацпроект “Модер-

низация сельского здравоохранения”, –  

сказал Алибек Куантыров на заседании 

Правительства, озвучивая положения 

проекта Общенационального плана по 

реализации Послания Главы государ-

ства.
Кроме того, будут выработаны меры 

по комплексному улучшению медицин-

ской инфраструктуры, в том числе по-

средством ГЧП.

Разработка новых нацпроектов в 

сферах здравоохранения и образо-

вания, по словам министра, на завер-

шающей стадии.
Мораторий на повышение пенси-

онного возраста для женщин до 2028 

года введут в РК. «Кроме того, будут 

приняты законодательные поправки, 

предусматривающие введение мо-

ратория на повышение пенсионного 

возраста для женщин до 2028 года, 

с фиксацией 61 года как установлен-

ного возраста, и увеличение с 1 ян-

варя 2023 года продолжительности 

периода назначения выплат по уходу 

за ребенком до 1,5 лет», - добавил А. 

Куантыров.

Сохранение чистоты пород собак на-
ходится в критическом положении. Рабо-
та ведется несистемно.

По итогам совещания было принято 
решение о создании рабочей груп-
пы из представителей канцелярии 
премьер-министра, МЭГПР, МСХ, 
МНВО, института парламентаризма 
при УДП и республиканской ассоциа-
ции «Қансонар».

Теперь необходимо профинанси-
ровать научные исследования гено-
фонда данных пород во всех регионах 
Казахстана, рассмотреть возможные 

формы государственной поддержки и 
подготовить пакет законодательных норм 
для сохранения и восстановления пород 
тазы и тобет.

«Важным вопросом является закре-
пление Казахстана в статусе страны 
происхождения данных пород в между-
народной кинологической федерации 
(FCI). Помощь в этой работе, по указа-
нию президента, окажет МИД РК, а в по-
пуляризации породы через спортивные и 
культурные мероприятия  – МКС РК», – 
отмечено в информации.

ТВОРЧЕСКИЕ ВУЗЫ

ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ТВОРЧЕ-
СКИХ ВУЗОВ КАЗАХСТАНА 
ПОДНЯЛИ ЗАРАБОТНУЮ 
ПЛАТУ В ДВА РАЗА. В ПРЕД-
ДВЕРИИ НОВОГО АКАДЕМИ-
ЧЕСКОГО ГОДА МИНИСТР 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ДАУ-
РЕН АБАЕВ ПРОВЕЛ ВСТРЕ-
ЧУ С ПРОФЕССОРСКО-
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИМ 
СОСТАВОМ ТВОРЧЕСКИХ.

ПОДНЯЛИ ЗАРАБОТНУЮ 
ПЛАТУ В ДВА РАЗА

В преддверии нового акаде-
мического года Министр куль-
туры и спорта Даурен Абаев 
провел встречу с профессорско-
преподавательским составом твор-
ческих вузов страны. В ходе беседы 
он сообщил, что преподавателям 
организаций высшего образования 
в области культуры и искусства уве-
личили коэффициент к должност-
ным окладам в два раза. Новые 
правила оплаты труда распростра-
няется на четыре творческих вуза: 
Казахская национальная академия 
искусств имени Темирбека Журге-
нова; Казахская национальная кон-
серватория имени Курмангазы; Ка-
захский национальный университет 
искусств; Казахская национальная 
академия хореографии, передает 
Деловой Казахстан.

Отметим, что сегодня на пло-
щадке Службы центральных ком-
муникаций председатель комитета 
культуры МКС РК Роза Карибжано-
ва, а также ректоры творческих ву-
зов рассказали о текущих измене-

ниях и подготовке к новому учебному 
году.

«Сегодня министерством осу-
ществляется большая работа по 
подготовке кадров в области культу-
ры и искусства. Подготовку будущих 
кадров осуществляют заслуженные 
и народные артисты Казахстана, 
видные представители творческой 
интеллигенции. Кроме того, студенты 
имеют возможность проходить прак-
тику в лучших организациях культуры 
нашей страны. Таким образом, благо-
даря интеграции учебных заведений 
в культурный ландшафт нашей стра-
ны мы можем с уверенностью гово-
рить о подготовке конкурентоспособ-
ных и востребованных специалистов. 
Касательно заработной платы нужно 
отметить, что нашим преподавате-
лям будет произведен перерасчет с 
учетом повышения коэффициента к 
должностным окладам с 1.75 до 3.5» 
Роза Карибжанова.

К примеру, зарплата профессора 
увеличилась с 267 754 тенге до 435 
373 тенге, теперь доцент будет по-
лучать не 243 451 тенге, а 395 855 
тенге.

Между тем, Роза Карибжанова 
подчеркнула, что все организации 
образования, подведомственные 
Минкультуры, готовы к началу нового 

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

ПЛАН ПОСТАВОК 
ГАЗА ИЗ РОССИИ

КАЗТАГ — АЛЕНА СУББОТИНА. КАЗАХСТАН НЕ 
НАМЕРЕН ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ ПЛАНА ПОСТАВОК 
ГАЗА ИЗ РОССИИ, СООБЩИЛ МИНИСТР ЭНЕРГЕ-
ТИКИ РК БОЛАТ АКЧУЛАКОВ.

«На самом деле 
нет (планов отказы-
вать от газа из Рос-
сии  – КазТАГ), и тог-
да и сейчас я скажу, 
что эти оба проекта 
взаимодополняющие 
и не взаимоисключаю-
щие. Решение было 
принято продлить 
газопровод “Сарыар-
ка” вторую и третью очередь 
в Кокшетау, Петропавловск. 
Расчеты были еще раз про-
верены по мощности трубы, 
все это позволительно. Но, к 
примеру, соединение востока 
и севера по газификации нам 
нужно будет, наверное, для 
поддержки, в первую очередь 
иметь на первых порах по-
дачу газа из Российской Фе-
дерации», – сказал Акчулаков 
в кулуарах правительства во 
вторник.

«В противном случае», по 
его словам, сейчас в Казах-

стане рассматривается вариант 
газификации «востока через се-
вер, как вариант продолжения 
новой трубы через Кызылорду».

«Через Нур-Султан, также 
маршрутом до востока либо ва-
риант Костанай-Тобол, дальше 
протянуть его, это немножко 
короче, но нам его нужно будет 
связывать с “Сарыаркой”, что-
бы иметь возможность в каком-
то моменте иметь возможность 
переключаться на разный газ. 
Переговоры продолжаются по 
этому вопросу», – добавил Ак-
чулаков.

ЗАРПЛАТА

РАЗМЕР МЗП БУДЕТ 
УВЕЛИЧЕН  С 2023 ГОДА

Согласно поручению Главы государ-
ства, озвученному в Послании народу 
Казахстана 1 сентября текущего года, с 
1 января 2023 года размер минимальной 
заработной платы (далее — МЗП) будет 
увеличен с 60 тыс. тенге до 70 тыс. тенге, 
передает МИА «Казинформ» со ссылкой 
на пресс-службу Министерства труда и 
социальной защиты населения Респу-
блики Казахстан.

В соответствии с Трудовым кодексом 
РК работодатели обязаны обеспечить 
работникам заработную плату на уров-
не не ниже МЗП. Благодаря этому выра-
стут денежные доходы порядка 1,8 млн 
наемных работников с зарплатой до 70 
тыс. тенге, работающих во всех отраслях 
на предприятиях различных форм соб-
ственности.

В первую очередь повышение МЗП 
коснется «низкооплачиваемых» работни-
ков. Во-вторых, работодатели, которые 

учебного года.
В свою очередь, ректор Казах-

ского национального университе-
та искусств Айман Мусаходжаева 
сообщила, что творческие вузы 
функционируют также как центры 
научной, творческой и просвети-
тельской деятельности, которые 
формируют тенденции настоящего 
и будущего развития культуры на-
шей страны.

Также в пресс-конференции 
приняли участие ректор Казахской 
Национальной академии искусств 
имени Жургенова Азамат Сатыбал-
ды и ректор Казахской националь-
ной консерватории имени Курман-
газы Арман Жудебаев.

На реализацию государствен-
ного образовательного заказа в 
новом учебном году подведом-
ственным министерству органи-
зациям образования выделено 2 
365 образовательных грантов. Для 
бакалавриата  – 890 грантов; ма-
гистратуры – 152 гранта; доктор-
антуры – 23 гранта; колледжам при 
высших учебных заведениях  – 200 
грантов; колледжам  – 300 гран-
тов. Кроме того, для бакалавриата 
Международного университета ту-
ризма и гостеприимства выделено 
800 мест.

при установлении уровня зарплаты ис-
пользуют показатель МЗП, также будут 
пересматривать заработную плату дру-
гих категорий работников с учетом меж-
разрядной системы квалификаций.

Вместе с тем Глава государства по-
ручил Правительству РК внедрить новую 
методику определения минимальной за-
работной платы, которая позволит поэ-
тапно увеличивать ее размер.

Во исполнение данного поручения 
специалисты Министерства труда и со-
циальной защиты населения РК присту-
пили к разработке методики определе-
ния МЗП, базирующейся на динамичном 
подходе и учитывающей основные эко-
номические показатели.

МЗП является минимальным со-
циальным стандартом в сфере труда и 
устанавливается ежегодно на соответ-
ствующий финансовый год законом РК 
«О республиканском бюджете».
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Т АЗАЛЫҚ ПЕН 
ЫНЫШТЫҚҚА ЗӘРУ

МЕЗГІЛ МЄСЕЛЕСІ

Қоршаған ортаның ауасы таза, суы тұнық болса адам ағзасының 
аурудан ада болары бәрімізге мәлім. Оған қоса деннің саулығы 

мен ұзақ жасау үшін түн ұйқысының тыныштығы да маңызды 
рөлге ие. Біз бен сіз өмір сүріп, мекен еткен жердің бәрінде бұл 

жайлылық бар ма?... Ал, табиғаты көркем, туризмге қолайлы өңір 
саналатын Талғар ауданына қарасты Ақтас ауылы іргесіндегі 

саяжай тұрғындарының тазалық 
пен тыныштық атаулыны ұмытқалы 

біраз жылдың жүзі болған. 

ДАБЫЛ!

Баяғыда қала халқының 
жазғытұрым демалып, оны-
мұны өсіретін саяжайлары 
бүгінде мыңдаған тұрғынның 
тұрақты мекеніне айналған. 
Бір табан болса да қалаға 
жақындап, өркениетті өмір 
сүруді аңсап алыс-жақын-
нан көшіп келген ағайындар 
шама-шарқынша үй салып, 
үйелмелі-сүйелмелі баланы дү- 
ниеге әкеп, ұлтымыздың ұр-                    
пағын көбейтіп отырған жа-
йы бар. Алайда «қалаға тая-
сақ тұрмысымыз түрленіп, 
өміріміз гүлденіп кетер» деген 
саяжайлық тұрғындар осы кү-
ні жүйрік қиялдың ұшын таппай 
қалғанға ұқсайды Оған күні-
түні қолқаны қабатын иістің 
жайлап алуы мен айнала 
қазылған карьерлердегі ауыр 
техникалардың гүрілі құлаққа 
тыныштық бермеуі себеп.

– 2018 жылы саяжай 
іргесіндегі осы полигонды 
иелігіне алып, тұрмыстық 
қатты қалдықтарды қайта 
өңдейтін зауыт құрылысын 
салуы тиіс ЖК «Жан ару» 
еш нәтиже шығармады. 
Салдарынан полигонға күні-
түні жан жақтан тонналап 
тұрмыстық қатты қалдық 
төгілуде. Сасыған иісі ауылды 
жайлап, тыныс алу қиынға 
соғуда. Тереңдігі 35 метрлік, 
аумағы ат шаптырымды 
алып жатқан полигон бес 
жыл ішінде қоқысқа осылай 
толып, аузы-мұрнынан шы-
ғып жатыр. Қағаз жүзінде көр-
сетілген жұмыстың бірі де 
жасалынбады. Үлкен Алматы 
каналы көріп тұрғаныңыздай 
полигонның түбінде тұр. 
Ұшқан-түскен қоқысты ағы-
зып, Алматыны басып өтеді. 
Осы жердің өзінде екі полигон 
бар. Бәйтерек ауылы жақтан 
үшіншісі пайда бола бастады. 
Бұл деген сұмдық енді. Жер 
қыртысы топырақ емес, 
құм мен тастан тұрады. 
Экологтардың айтуынша 10 
метрден төмен қоқыстан 
бөлінген сұйықтық жерге сі-
ңіп, суға араласады. Сусорғы 
да әне қоқыстан таяқ тастам 
жерде тұр, біз содан су аламыз. 
Сонда халықтың денсаулығы 

не боп жатқанын бағамдай 
беріңіз. Іші-сыртымыз ула-
нуда. Оған қоса, айнала түгел 
карьерге айналған. Одан ұш-             
қан шаң-топыраққа тұншы-                     
ғып қаламыз. Ауыр техни-
калардың тарсыл-гүрсілі құ-
лақ тұндырады. Арлы-берлі 
ағылған «Камаздардан» әрең 
көрген асфальт бүлінуде. 
Бір сөзбен айтқанда, тұр-
ғындардың мазасын қашырды. 
Осылайша экологиялық апат 
ошағына айналған ауылдың 
мұң-зарын жыл сайын айтып 
та, жазып та келеміз. Өкінішке 
орай, құлақ асқан адам жоқ, 
– дейді «Автомобилист» сая-
жайының төрағасы Олег 
Лысенко. 

Бұл пікірге саяжай тұрғы-
ны, 4 баланың әкесі Мәди 
Барлыбаев та қосылып, іліп 
алып кетті.

– Осында тұрып жатқа-
ныма 12 жыл болды. Аптап 
ыстықта жұрт тыныстар ауа 
таппай жүр, ал оған сасыған 
иіс қосылса не боларын білесіз 
бе? Бір демде демігіп, ауру 
боп қаларыңыз анық. Біз соны 

бастан өткізіп жатырмыз. 
Қазір полигонның салдарынан 
ауылымызға егеуқұйрық қап-                        
тап кетті. Бала түгілі үл-
кендер қорқамыз, – деп мұңын 
шақты.   

Саяжайдағы халық саны 
шамамен үш мыңнан аса-
ды. Олардың арасында тері, 
ішек ауруларының асқынып 
тұрғанын мұндағы ФАП-тың 
фельдшері Гаухар Жолдасбае-
ва ашына айтты.

– Жыл сайын халық са-
ны артып отыр. «Медик», 
«Гвоздика», «Вишневый сад» 
деп аталатын саяжайлар бо-
йынша 3 мыңнан астам ха-
лық бар болса, олардың дені 
көпбалалы аналар. Арасында 
ДЦП-мен ауыратын балалар 
бар, есепте тұратын мүгедек 
жандар да жоқ емес. Тұрғын-
дар зар илеп жатқан қоқыс-
тан тарайтын иіс қолқаны 
қабады. Біз ғимараттың ішін-
де боп сезілмегенмен, сыртқа 
шыққанда тұншығып қала-
мыз. Егеуқұйрықтың көптігін 
көзімізбен көріп жүрміз. Оның 
өзі ауру тасымалдаушы ғой. 

Соңғы кездері емшектегі 
балалардың ауруы жиіледі, 
бұрын ондай болмайтын. 
Бүгіннің өзінде шағыммен 
4 бала, оның екеуінің іші 
өтіп, екі балаға тыныс 
жетпей келді. Екі күн бұрын 
қабылдауға келген 2 үлкен 
кісі мен нәрестенің денелері 
түгел бөрітіп кетіпті. Олар 
үйден шықпайтын адамдар, 
мысалы. Бөрітпе қайдан 
пайда болғаны белгісіз. Егде 
кісілердің арасында бұрыннан 
бар тыныс алу жолдарын-
дағы аурулары асқынып от-
ыр. Қолдағы дәрілері көм-
ектеспейтіндігін айтып ша-    
ғымданады. Жағдайы төмен,  
асқынған науқастарды орта-
-лық ауруханаға жібереміз. 
Бұрын саяжайда мұндай ФАП 
болмаған. Биылғы жылдың 
тамыз  айынан   бастап  сая-
жай төрағасының көмегімен 
осы медициналық ғимарат 
ашылып, тұрғындарға қол-
ұшын берудеміз. Ем-дом 
алуға мүмкіндігінше жағдай 
жасалды, – дейді фельдшер 
Гаухар Жолдасбаева. 

 Көптің көңілін алаңдатқан 
полигонның  басына барып, 
қара қарға үймелеген қор-
қынышты кейпін көзбен кө-
ріп, қолқа қапқан иісімен 
«тыныстап» қайттық. Айтқа-
нындай-ақ, тұрмыстық қатты 
қалдықтар тиелген жүк көліктер 
кеп, аталған нысанға кіріп 
жатты. Көкейдегі көп сауалға 
жауап берер жан пендені 
кезіктірмедік. Ал қоқыстың қақ-
пасын ашып-жапқан әйелден 
мардымды жауап ала алмадық. 

Тоқсан ауыз сөзді қорыта 
келе, халықтың үнін естір 
үкімет адам денсаулығына 
айтарлықтай қауіп-қатер төн-
діріп тұрған қоқыс алаңы-
ның ретке келтірілуін жуық 
арада назарға алар деген 
сенімдеміз. Сөйтіп, ақтастық 
саяжай тұрғындарының ба-
сындағы бұл қиындықтың 
бұлты сейіліп, экологиялық 
апатты ахуалдан арылар күн 
туар деген үміт жоқ емес. 

Ұлбосын ИСАБЕК
 АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ 
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ДЕНСАУЛЫҚ 

ҚАРА ШАҢЫРАҚ 

«ТУҒАН ЖЕРГЕ ТУЫҢДЫ  ТІК»  ДЕМЕКШІ,  АҚСУ  АУДАНЫ ТАРАС  
ЕЛДІ МЕКЕНІНІҢ  КӘСІПКЕРІ, «ҚЫДЫРӘЛІ»   ШАРУА ҚОЖАЛЫҒЫНЫҢ 
ЖЕТЕКШІСІ ТӨЛЕГЕН  МАҚАШЕВ  МЕДИЦИНАЛЫҚ  ПУНКТ  САЛЫП 
БЕРДІ. МҰНДАЙ  СЫЙДЫ  АУЫЛДЫҚТАР ЗОР ҚУАНЫШПЕН  ҚАБЫЛ  
АЛДЫ.

шысы, аурухананың бас дәрігері, 
ауыл әкімінен бастап ақсақалдары 
жүрекжарды лебіздерімен бөліссе,  
кәсіпкердің ұлы Тасқын Төлегенұлы  
символикалық кілтті медицина-
лық пункттің федьдшері Ақмарал 
Нұралиноваға  табыс етті.

Әлеуметтік нысанның лентасы 
қиылған соң аудан басшысы, бас 
дәрігері  мен келген қонақтар, ауыл 
халқы медициналық пункттің ішін ара-
лап көрді.

ТАРАС АУЫЛЫНДА
медициналық пункт ашылды

ЖАҢА   ғимараттың  ашылу  салта-
натына  аудан  әкімі  Есім  Базарха-
нов, аудандық  орталық  аурухананың  
директоры Салтанат Мықтыбаева 
бастаған бір топ лауазым иелері, 
дәрігерлер, ардагерлер мен ауыл 
тұрғындары қатысты.  

Салтанатты шарада аудан бас-

Мақан Дүйсенбина, ауыл тұр-
ғыны: «Осы ауылда елу жылдан 
астам  уақыт  тұрып  келемін.  Бұл 
күнге  дейін  1973 жылы салынған ескі 
ғимаратта ем-дом қабылдап келдік.  
Енді міне,  жарқыраған жаңа мекемеде 
медициналық көмек алатын боламыз. 

Әсіресе, біз секілді денсаулығы сыр 
берген қарттар үшін тиімді болды. 
Тамаша  ғимаратты  ауыл  халқы-
на тарту еткен «Қыдырәлі» шаруа 
қожалығының жетекшісі Төлеген 
Мақашевқа  айтар  алғысымыз шексіз. 
Күн-түн демей шапқылап жүрген  
ауылдың  фельдшер қызы Ақмаралға 
да дән ризамыз. Еңбегі жемісті болып, 
халықтың денсаулығына араша бо-
лып, аман жүре берсін».  

Тасқын ТӨЛЕГЕНҰЛЫ,  кәсіпкер:  
«Бұған дейін алпыс жыл болған  
ғимаратқа екі жылдай жөндеу жұмыс-
тарын жүргізіп  келгенбіз. Бірақ   ескіні 
қанша  жамағанымен  де болмайды 
екен. Содан әкем  екеуміз ақылдаса  
келе тұрғындар үшін жаңа бір ғи-
маратты салып берсек деп шештік. 
2020 жылы басталған нысанның  құ-
рылысы пандемия кезінде біраз тоқ-
тап қалып еді, осы жылы бір айдың 
ішінде тездетіп бітіруге тырыстық. 

Медпунктты ауыл халқы үшін 
қолайлы  етіп жасадық.  Тұрғындар  
қуанып, алғыстарын айтып жатыр. 
Ең бастысы, ауырмай, аман-есен 
жүрейік».  

ЕЛ қуанышын еселеткен жаңа ғи-
мараттың кабинеттері толығымен  жаб-
дықталған. Енді Тарас ауылының 400 
тұрғыны жаңа медпунктте медицина-
лық көмек алады. 

     С. ҚАСЫМБЕКҚЫЗЫ.
АҚСУ АУДАНЫ 

Жетісу облысының 
Талдықорған 
қаласындағы 
білім ордасы, қара 
шаңырағымыз 
І. Жансүгіров  
атындағы  Жетісу  
университеті  биыл  
50 жылдығын  атап 
өтуде.

1972 жылы 25 қазан-
да  Қазақстан  Компар-
тиясы  Орталық  Комитеті 
мен Қазақ КСР Минис-
трлер Кеңесінің №572 
қаулысымен Талдықорған 
қаласында Талдықорған 
педагогикалық институты 
ашылды.  1977 жылы 10 
қазанда Талдықорған пе-
дагогикалық институтына 
белгілі қаламгер, ақиық ақын 
Ілияс Жансүгіровтың есімі 
берілді. Ең алғашқы ашыл-
ған кафедралардың бірі – 
тарих кафедрасы. Тарих ка-
федрасы университет іргесін 
қалағаннан бастап құрылған 
алғашқы кафедралардың бі-
рі. 1973 жылы 31 мамырда 
Талдықорған педагогикалық 
институтының құрамында 
марксиз-ленинизм кафедра-
сы атауымен ашылып, 
меңгерушісі филология ғы-
лымдарының кандидаты  

Р.Солодиллова болды. 1977 
жылы 24 тамызда кафедра 
екіге бөлінді: философия және 
саяси экономия кафедрасы, 
КПСС және ғылыми комму-
низм кафедрасы. Тарихшы 
мамандар соңғы кафедраның 
құрамында болды. 

1991 жылдың 18 наурызын-
да КПСС және ғылыми ком-
мунизм кафедрасының ата-уы 
саяси тарих және социализм 
теориясы деп өзгертілді. Ка-
федра меңгерушісі тарих 
ғылымдарының кандида-
ты А. Садықов болды. Сол 
жылдың 19 қыркүйегінде ка-
федра екіге бөлінді. Саясат-
тану кафедрасы Д. Хажиевтің 
басшылығымен жалпы инс-
титуттың құрамына енді. Фило-
логия факультетінде дербес 
тарих кафедрасы құрылып, 
меңгерушісі А.Садықов болды. 
Алғашқы кезеңде кафедраның 
құрамында 6 оқытушы қызмет 
етті. Кафедраның іргесін қала-
ған оқытушылар А. Садықов, 
Ө. Теңізбаев, С. Ордалиева, 
Р. Әділбекова университетте 
еңбек етті. 1993-1998 жыл-
дар аралығында тарих кафе-
драсын тарих ғылымдары-
ның кандидаты З. Сламбеков 
басқарды. 1999-2005 жылдары 
кафедраның меңгерушісі тарих 
ғылымдарының докторы, про-
фессор  О. Мұхатова  болды. 
2006-2007 жылдары меңгеруші 

қызметін тарих ғылымдарының 
кандидаты А. Катенов атқарса, 
2008-2009 жылдары кафедраға 
тарих ғылымдарының кандида-
ты Н. Байғабатова, 2009-2021 
жылдар аралығында тарих 
ғылымдарының кандидаты 
Е. Буланов  басшылық етті. 
2021-2022 оқу жылынан бастап 
кафедра атауы Әлеуметтік-
гуманитарлық бағыт бойынша 
білім беру бағдарламалары бо-
лып атала басталды. Білім беру 
бағдарламасына А. Абдилда-
нова жетекшілік етуде. 

Тарих кафедрасында 
«Тарих және құқық», «Тарих 
және география», «Тарих, 
құқықтану және экономи-
ка негіздері» мамандықтары 
дайындалған. Қазіргі кезде 
050114 – «Тарих» мамандығы 
бойынша білімгерлерді жеке 
дайындайды. Тарих  құқық 
негіздері мамандығының ал-
ғашқы түлектері 1995 жылы 
қабылданып, 1999 жылы бітіріп 
шықты. 

Қазіргі таңда бағдарламада 
профессорлық-оқытушылық 
құрамы 21 маманнан тұрады: 
10 ғылым кандидаты (оның 
біреуі қауымдастырылған про-
фессор ғылыми атағына ие), 11 
магистр.

Гуманитарлық ғылымдар 
жоғарғы мектебінің «Тарих» 
білім беру бағдарламасында 
күндізгі және қашықтықтан 

оқыту нысанында білімгерлер 
білім алуда. Тарих білім беру 
бағдарламасының білімгерлері 
археологиялық үйірмеде және 
проблемалық топта ғылыми-
зерттеу жұмыстарын жүргізіп, 
облыстық және республика-
лық конкурстарға, ғылыми 
конференцияларға қатысады. 
Оқытушылар білімгерлер ара-
сында пән олимпиядаларын, 
пікір-сайыстар, кездесулер жә-
не ғылыми-танымдық ойындар 
өткізеді. 

Тарих бағдарламасы Әлкей 
Марғұлан атындағы археоло-
гия институтымен және әл-
Фараби атындағы Қазақ ұлт-
тық университетінің археология 
және этнология кафедрасымен 
байланыс орнатып, тәжіри-
бе алмастыру жұмыстарын 
жүргізуде. 

Гуманитарлық факультеті-
нің жанында 2006 жылы «Жас 
түлек» театры құрылған. Теа-
трдың көркемдік жетекшісі 
– Қазақстан Республикасы-
ның еңбек сіңірген мәдениет 
қайраткері Г. Темербаева. 
«Жас түлек» театрына «Та-
рих» мамандықтарының 1-4 
курс студенттері қатысады. 
Спектакльдер университет 
қабырғасында, Талдықорған 
қаласындағы І. Жансүгіров 
атындағы мәдениет сарайын-
да, аудандық сахналарда да 
қойылған. 

 Тарих  ғылымдарының  
кандидаты Н. Байғабатова 
2010 жылы ҚР Президенті-
нің «Болашақ» халықара-
лық стипендиясының иегері 
атанып Мәскеу қаласында 
(Миклухо-Маклай атындағы 
этнология және антропо-
логия институты) ғылыми 
тағылымдамадан өтті. Тарих 
ғылымдарының кандидаты 
Г. Б. Тлеубекова 2011 жылы 
ҚР Президентінің «Болашақ» 
халықаралық стипендиясы-
ның иегері атанып Лондонда-
ғы Кембридж университетінде 
(Ұлыбритания) ғылыми тағы-
лымдамадан өтті.

Тарих білім беру бағдар-
ламасының алдыға қойған 
негізгі мақсаты кафедра 
оқытушылары мен магис-
транттар, білімгерлер ара-
сында ғылыми жұмыстармен 
шұғылдануды бірінші кезек-
ке қояды. Сонымен қатар 
ғылыми жұмыстармен бірге 
оқу-әдістемелік және тәрбие 
жұмыстарының бағыттарын 
қоса алып жүруді басшылыққа 
алады. 

Д. ҚАРАТАЕВА, 
А. АБДИЛДАНОВА, 

Әлеуметтік-гуманитарлық 
бағыт бойынша білім 

бағдарламасының
 оқытушы-дәріскерлері.



 06.05, 03.50 «Жәдігер» 
 06.25, 03.20 «Күй-керуен» 
07.00 «Таңшолпан»  
10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
20.00, 01.35 AQPARAT  
 10.10 Т/х «Гүлдер құпиясы»
11.00, 18.00 Т/х «Жүректегі 
күз»  
 12.00, 02.10 «Өмір көркем»   
13.10, 21.30 Т/х «Бақыттың 
кілті»
14.10 «Апта»
 15.15, 03.00 «Цифрлық 
Қазақстан» 
15.45 Т/х «Бақытсыздар 
бағы» 
17.15 «Қызық екен...»
20.35 «Ашық алаң» 
22.30 Т/х «Бауырлар»  
23.20 «1001 түн» қоғамдық 
бағдарлама 
00.35 «Сана»

ХАБАР 

 05.00 «Кім мықты?-2» 
06.00,  17.00 «Бегом за день-
гами» 
07.00 «Оян!» 
 10.00 «Бақыттың кілті» 
10.35 М/с «Мишки-братишки.
Снова вместе» 
 11.00, 20.00 «Келінжан-4»  
12.00, 21.00 Т/х «Көзімді 
жұмсам да...» 
 14.00 «АйнаLine»  
15.00 Мегахит «Бельканто»  
18.00 Новости 
19.00 Қорытынды 
жаңалықтар 
23.00 Сериал «Капитанша» 

 АСТАНА

  06.00 Т/х «Фазилет ханым»  
07.00  М/с  «Маша и мед-
ведь» 
09.00, 21.55 Т/х «Жетім 
жүрек-2» 
11.00  Т/х «Ене»   
12.00, 23.50 «Іңкәр сезім» 
13.40 «Жұрттың балалары» 
14.50, 01.30 Сериал «Усло-
вия контракта»
16.00 Т/х «Мариям»  
 17.00, 02.30 «Жұмбақтаймс»
 17.40 «Кішкентай келін»  
19.15 Т/х «Күлпәштің хикая-
лары» 
20.00 «Astana Times» 
21.00 Т/х «Дастан»

ЕВРАЗИЯ  

 06.00 «Той базар»  
 07.00, 04.25 «Паутина» 
08.00 «Қайырлы таң, 
Қазақстан!»  
09.00 «Доброе утро, Казах-
стан!» 
10.00 «Жить здорово» 
10.50 «На самом деле»
 12.00, 03.05 Сериал «И все-
таки я люблю...» 
13.00 «Городские шпионы» 
14.10, 02.55 Новости 
14.20, 03.55 Жаңалықтар 
14.30 QOSLIKE  
18.30, 04.50 Басты 
жаңалықтар  
19.00, 04.05 «KOREMIZ»  
20.00 Главные новости  
20.35 Сериал «Невский.
Охота на архитектора»  
01.05 Х/ф «Мосгаз.Дело№8.
Западня»  
02. 00 Сериал «Хиромант» 

 
КТК 

 07.05 «КТК қоржынынан» 
 07.30 «Жимаудың жетістігі» 
08.20 «Келинка Сабина-3» 
10.00 Х/ф «Свет липы»   
14.00  Х/ф «На твоей сторо-
не-2» 
16.00, 03.00 Т/с «Өкініш» 
 17.30 Т/х «Құпия қобдиша» 
19.30, 04.50, 05.20 Кешкі 
жаңалықтар  
20.00, 04.05 Астарлы ақиқат 

Дүйсенбі - Понедельник, 19 қыркүйек Сейсенбі - Вторник,  20 қыркүйек

 21.00 Вечерние новости  
21.40 Х/ф «Несломненная»  
00.30 Х/ф «Метод Михайлова» 
02.20 «Испытание-2» 

ЖЕТІСУ

07.05 Инфо-блок 
07.10 «Әсем әуен» 
07.25 Инфо-блок
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир 
09.00 Апта (қаз)
10.00 Апта (рус) 
11.00 «Олжа» 
11.30 «Эко-рейд» 
11.50 Инфо-блок
12.00 «Бір туған» телехикаясы 
12.45 «Әсем әуен» 
13.00 Д/ф «Мәдени байлықтар» 
13.15 «Спорт-тайм» 
13.25 Инфо-блок
13.30 «Ай мен күн» телехи-
каясы 
14.30 «Спорт-тайм», инфо-блок
14.40 «Әсем әуен» 
15.00 Жаңалықтар /тікелей 
эфир
15.20 «Спорт-тайм» 
15.25 Инфо-блок
15.30 Жаңалықтар 
15.45 Инфо-блок
16.00 Новости
16.20 Инфо-блок
16.30 Новости 
16.45 «Спорт-тайм» 
16.50 Инфо-блок
17.00 «Шашу»/тікелей эфир/  
18.00 «Қасиетті Қонаев»    
18.30 Д/ф «Әйгілі режиссер»
19.00 «QR.kz»  
19.30 «Әсем әуен» 
20.00 Қорытынды жаңалықтар 
(Алматы облысы) 
20.30 Қорытынды жаңалықтар 
(Жетісу облысы) 
21.00 Итоговые новости (Алма-
тинская область)
21.30 Итоговые новости Об-
ласть Жетысу
22.00  «Бір туған» телехикаясы 
22.45  «Әсем әуен»  
23.00 Жаңалықтар (Алматы 
облысы) 
23.30 Жаңалықтар (Жетісу 
облысы)

31 КАНАЛ

  06.00, 03.10 Әзіл студио  
06.30, 05.00 «Ризамын»  
07.00 «Таңсәрі»  
 09.00, 00.20 Сериал «ХАН-
ШАЙЫМ»
10.00 Мультсериал  
10.30 «Маша и медведь»  
11.20, 12.20 Сериал «Сеня-
Федя» 
13.20 Кино «Тайна печати 
дракона»  
16.05 Х/ф «Кровавый спорт» 
18.10 Х/ф «Перевозчик-2» 
20.00 «Информбюро»
 21.00  Т/х «Зейнеп»
  21.55 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе»  
01.10  «31 әзіл»         
 02.00, 04.30 What s upp
02.30 «БАЗАРБАЕВТАР»
03.40 «1001 әзіл»
04.00 Balla Battle 

 7 канал 

 06.00, 05.00 «Қуырдық»  
 07.00, 02.30 Т/х «Арам ақша. 
Адал махаббат»  
08.00,12.30 Т/х 
«Пәленшеевтер» 
09.00, 17.20 Т/с «Женский 
доктор» 
10.00, 19.30 Сериал «Чужие 
грехи» 
13.40 «Ата-ана.Бала-шаға» 
14.10, 22.00 Сериал «Бизнес-
мен»
15.30 «Гадалка» 
16.10 «Обычная женщина» 
18.30 «Айбат»
 19.00 «Студия 7» 
23.20 «Отыңды өшірме» 
00.20 Сериал «Красавчик»
 03.30 «Жайдарман»  
 04.30 Т/х «Япырай»    

 06.05, 03.40«Жәдігер»
 06.25, 10.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 01.40 AQPARAT  
07.00 «Таңшолпан» 
10.10, 18.00 Т/х «Жүректегі 
күз» 
 12.00, 02.15 «Өмір көркем»
13.10, 21.30 Т/х «Бақыттың 
кілті»  
14.10, 17.15 «Қызық екен» 
15.15, 03.05 «Ауылдастар» 
15.45 Т/х «Бақытсыздар 
бағы» 
20.35 «Ашық алаң» 
22.30 Т/х «Бауырлар» 
23.20 «1001 түн»
00.40 «Сана»

ХАБАР 

 05.00 «Кім мықты?-2»
 06.00, 17.00 «Бегом за 
деньгами»  
07.00 «Оян!» 
 10.00 «Уәде»  
10.35 Мультсериал 
11.00, 20.00  Т/х «Келінжан-4» 
12.00, 21.00 Т/х «Көзімді 
жұмсам да  
14.00 «АйнаLine» 
 15.00, 23.00 Сериал «Капи-
танша»  
18.00 Новости 
19.00 Қорытынды 
жаңалықтар 

АСТАНА  

06.00 Т/х «Фазилет ханым» 
 07.00  М/ф  «Маша и мед-
ведь»  
09.00, 21.55 Т/х «Жетім 
жүрек-2»  
11.00 Т/х «Ене»   
12.00, 23.50 «Іңкәр сезім»   
13.40 «Айтарым бар» 
14.50, 01.30 Сериал «Усло-
вия контракта-2» 
16.00 Т/х «Мариям» 
17.00, 02.30 «Жұмбақ таймс»  
17.40 Т/х «Кішкентай келін» 
19.15 Т/х «Күлпәштің хикая-
лары» 
20.00 «Астана таймс» 
21.00 Т/х «Дастан»  

ЕВРАЗИЯ 

 06.00 «Той базар» 
07.00 «П@утина» 
08.00 «Қайырлы таң 
Қазақстан!»  
09.00 «Доброе утро Казах-
стан!»  
10.00 «Жить здорово»  
10.50 «На самом деле»  
12.00, 03.05 Сериал «И все-
таки я люблю...» 
13.00 «Городские шпионы» 
14.10, 02.55 «Новости»  
14.20, 03.55 «Жаңалықтар» 
14.30 QOSLIKE  
18.30, 04.45 Басты 
жаңалықтар  
19.00, 04.00 «KOREMIZ»  
20.00 Главные новости  
20.35 Т/с «Невский. Охота на 
архитектора»  
01.05 Т/с «Мосгаз.Дело№8.
Западня»  
02.00 «Хиромант»  

КТК

  07.05, 19.30, 04.50 Кешкі 
жаңалықтар 
07.30 «Жимаудың жетістігі» 
 09.00, 21.40 «Несломлен-
ная» 
11.50, 00.30 Сериал «Метод 
Михайлова» 
 14.00 «На твоей стороне-2»  
16.00, 03.00 Т/х «Өкініш» 
 17.30 Т/х «Құпия қобдиша»  
20.00, 04.05 Астарлы ақиқат  
21.00 Вечерние новости 
02.20 Сериал «Испытание-2»

 06.05, 03.30 «Жәдігер»  
06.25, 10.00, 13.00,15.00, 
17.00, 20.00, 01.35 Aқпарат   
07.05 «Таңшолпан»   
10.10, 18.00 Т/х «Жүректегі 
күз»
12.00 «Өмір көркем» 
13.10, 21.30 Т/х «Бақыттың 
кілті»   
14.10, 17.15 «Қызық екен...»  
15.15,03.00 «Ауылдастар» 
15.45 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»  
20.35 «Ашық алаң» 
22.30 Телехикая «Бауыр-
лар»  
23.20 «1001 түн» қоғамдық 
бағдарламасы 
00.40 «Сана»
02.10 «Өмір көктем»

ХАБАР

  05.00 «Кім мықты?-2» 
06.00,17.00 «Бегом за день-
гами»  
07.00 Тікелей эфирде «Оян» 
 10.00 «В фокусе» 
10.30 Мультсериал 
11.00, 20.00 «Келінжан-4»  
12.00, 21.00 Т/х «Көзімді 
жұмсам да...»  
14.00 «АйнаLine» 
15.00, 23.00 Сериал «Капи-
танша» 
 18.00 Новости
 19.00 Қорытынды 
жаңалықтар   

 Астана  

 06.00 Т/х «Фазилет ханым»   
07.00 Мультфильм «Маша и 
медведь»  
09.00, 21.55 «Жетім 
жүрек-2»  
11.00 Т/х «Ене»   
12.00, 23.50 «Іңкәр сезім»  
 13.40 «Айтарым бар»  
14.50, 01.40 Сериал «Усло-
вия контракта-2» 
16.00 «Мариям» т/х 
 17.00, 02.30 «Жұмбақ 
таймс»  
17.40 Т/х «Кішкентай келін»  
19.15 Т/х «Күлпәштің хикая-
лары»  
20.00 «Астана таймс»  
21.00 Т/х «Дастан»

 
Евразия 

  06.00  «Той БАЗАР»  
07.00 «П@утина» 
08.00 «Қайырлы таң 
Қазақстан!»  
09.00 «Доброе утро Казах-
стан!»  
10.00 «Жить здорово»  
10.50 «На самом деле» 
 12.00,03.05 Сериал «И все-
таки я люблю»  
13.00 Мелодрама  «Гоород-
ские шпионы»  
14.10, 03.00 «Новости»  
14.20, 03.55 «Жаңалықтар»  
14.30 «Қослайқ»  
18.30, 04.45  «Басты 
жаңалықтар» 
 19.00, 04.00 «Көреміз»  
20.00 «Главные новости»  
20.35  Сериал «Невский.
Охота на архитектора» 
01.05 Ночной кинотеатр 
«Мосгаз.Дело№8.Западня»   
 02.00 «Гибель империи» 

 
 КТК 

 07.05, 19.30, 04.50 Кешкі 
жаңалықтар  
07.30 Т/х «Жимаудың 
жетістігі»  
08.15, 02.20 Мелодрама 
«Испытание-2»   
09.00, 21.40 «Несломлен-
ная»
11.50, 21.40 Мелодрама 
«Метод Михайлова»   
14.00 «На твоей стороне-2»  
16.00, 03.00 Т/х «Өкініш» 
 17.30 «Құпия қобдиша» 
20.00, 04.05 «Астарлы 
ақиқат»  
21.00 Вечерние новости 
00.30 «Кома»

   хабар

   7 КаНаЛ

ЕВраЗИЯ

ЕВраЗИЯ

аСТаНа

аСТаНа

   хабар

   
ЖЕТІС

07.05 Инфо-блок 
07.10 «Әсем әуен» 
07.25 Инфо-блок
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир       
8.50 «Спорт-тайм» 
09.00 Жаңалықтар 
09.30 Новости 
10.00 Жаңалықтар (Алматы 
облысы)  
10.30 Новости (Алматинский 
область) 
11.00 «Қазақ үні» 
11.30 «QR.kz»  
11.55 Инфо-блок
12.00 «Бір туған» телехикаясы 
12.45 «Әсем әуен» 
13.00 Д/ф «Мәдени 
байлықтар» 
13.15 «Спорт-тайм» 
13.25 Инфо-блок
13.30 «Талқы» /тікелей эфир/
14.30 «Спорт-тайм», инфо-
блок
14.40 «Әсем әуен» 
15.00 Жаңалықтар /тікелей 
эфир
15.15 Ауа райы
15.20 «Спорт-тайм» 
15.25 Инфо-блок
15.30 Жаңалықтар 
15.45 Инфо-блок
16.00 Новости
16.20 Инфо-блок
16.30 Новости 
16.45 «Спорт-тайм» 
16.50 Инфо-блок
17.00 «Шашу»/тікелей эфир/  
18.00 «Сегодня» /тікелей 
эфир 
18.45 «Әсем әуен» 
19.00 Д/ф «Бүгінгі дін»
19.30 «Әсем әуен» 
20.00 Қорытынды жаңалықтар 
(Алматы облысы) 
20.30 Қорытынды жаңалықтар 
(Жетісу облысы) 
21.00 Итоговые новости (Ал-
матинская область)
21.30 Итоговые новости Об-
ласть Жетысу
22.00  «Бір туған» телехикая-
сы 
22.45  «Әсем әуен»  
23.00 «Талқы»  
23.30 Жаңалықтар (Жетісу 
облысы)

31 КАНАЛ 

 
06.00, 20.00 «Информбюро» 
07.00 «Таңсәрі» 
09.00, 00.00 Сериал «Хан-
шайым»   
10.00, 10.30 Мультфильм 
11.20, 12.20 Сериал «Сеня-
Федя» 
13.20 Х/ф «Кровавый спорт» 
15.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР»
17.50 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе»
20.00 Информбюро 
21.00 Т/х «Зейнеп» 
21.55 Х/ф «Охотники на 
ведьм»  
01.00 «31 әзіл» 
02.00, 04.30 What s upp?   
02.30 Сериал «Базарбавтар» 
03.10  Әзіл студио 
03.40 «1001 әзіл»  
04.00 Bala Battle  
05.00 Ризамын  

        
7 канал  

06.00, 05.00 «Қуырдық»   
07.00, 02.30Т/х «Арам ақша. 
Адал махаббат»  
08.00, 12.30 Т/х 
«Пәленшеевтер» 
 09.00, 17.20 Т/с «Женский 
доктор»  
10.00, 19.30 Т/с «Чужие 
грехи»  
13.40 Т/х «Ата-ан.Бала-шаға»  
14.10, 22.00 «Бизнесмен»  
15.30 «Гадалка»  
16.10 «Обычная женщина»
 18.30 «Айбат» 
19.00 «Студия 7» 
23.20 Т/х «Отыңды өшірме»  
00.20 «Красавчик-2»
03.30 «Жайдарман»  
04.30 Т/х «Япырай»  

   7 КаНаЛ

КТК

   хабар

аСТаНа

ҚаЗаҚСТаН ҚаЗаҚСТаНҚаЗаҚСТаН

   31 КаНаЛ

Сәрсенбі - Среда, 21 қыркүйек

ЕВраЗИЯ
   31 КаНаЛ

 Жетысу  

07.05 Инфо-блок 
07.10 «Әсем әуен» 
07.25 Инфо-блок
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир       
8.50 «Спорт-тайм» 
09.00 Жаңалықтар 
09.30 Новости 
10.00 Жаңалықтар (Алматы 
облысы)  
10.30 Новости (Алматинский 
область) 
11.00 «Құйынды мекен» теле-
хикаясы 
11.30 «Бүгінгі дін»  
11.50 Инфо-блок
12.00 «Бір туған» телехикаясы 
12.45 «Әсем әуен» 
13.00 Д/ф «Мәдени 
байлықтар» 
13.15 «Спорт-тайм» 
13.25 Инфо-блок
13.30 «Сегодня» 
14.10 «Спорт-тайм», инфо-
блок
14.15 «Әсем әуен» 
15.00 Жаңалықтар /тікелей 
эфир
15.20 «Спорт-тайм» 
15.25 Инфо-блок
15.30 Жаңалықтар 
15.45 Инфо-блок
16.00 Новости
16.20 Инфо-блок
16.30 Новости 
16.45 «Спорт-тайм» 
16.50 Инфо-блок
17.00 «Шашу»/тікелей эфир/  
18.00 «Бүгін» /тікелей эфир 
18.45 «Әсем әуен» 
19.00 «Мамандық маңызы»
19.30 «Әсем әуен» 
20.00 Қорытынды жаңалықтар 
(Алматы облысы) 
20.30 Қорытынды жаңалықтар 
(Жетісу облысы) 
21.00 Итоговые новости (Ал-
матинская область)
21.30 Итоговые новости Об-
ласть Жетысу
22.00 «Бір туған»  телехикая-
сы 
22.45  «Әсем әуен»  
23.00 Жаңалықтар (Алматы 
облысы) 
23.30 Жаңалықтар (Жетісу 
облысы)

31 канал

  06.00, 20.00 «Информбюро»  
07.00 «Таңсәрі»  
09.00, 00.40 Сериал «ХАН-
ШАЙЫМ»  
10.00 «Три кота»
10.30 «Маша и медведь»  
11.20, 12.20 «Сеня-Федя»  
13.20 Х/ф «Двойной удар»   
15.50 Х/ф «Самоволка» 
21.00  Т/х «Зейнеп»  
21.55 Кино «Человек-паук» 
01.20 «31 әзіл»    
02.00, 04.30 What's up?  
02.30 Сериал «Базарбаевтар»  
03.10 « Әзіл студио»   
03.40 «1001 әзіл»  
04.00 «Bala batlle»
05.00 «Ризамын» 

 7 канал  

06.00, 05.00 «Қуырдақ»  
07.00, 02.30 Т/х «Арам ақша. 
Адал махаббат»   
08.00, 12.30 Т/х 
«Пәленшеевтер»  
 09.00, 17.20 Сериал «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР»  
10.00, 19.30 Сериал  «ужие 
грехи»  
13.40 Т/х «Ата-ана.Бала-
шаға»   
14.10, 22.00 Сериал  «Бизнес-
мен» 
15.30 «ГАДАЛКА»  
16.10 Сериал «Обычная 
женщина»  
18.30 «Айбат» 
19.00 «Студия 7» 
23.20 «Отыңды өшірме» 
00.20 «Дворецский»
03.30 «Жайдарман»  
04.30 Телехикая «ЯПЫРАЙ»            

   7 КаНаЛ

   31 КаНаЛ

ЖЕТІСУ ЖЕТІСУ

ЖЕТІСУ

КТК
КТК



7
Қабанбай батыр көшесі, 32

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

ЗАЊ жєне ЌОFАМ

№36 (1091) 16.09.2022 К¤ЗЌАРАС

«АЛТЫ АЛАШТЫҢ 
АРДАҚТЫСЫ, АБЫЗЫМ» 

 КІТАПХАНАДА 

ТАҒЫЛЫМЫ МОЛ  ШАРА ӨТТІ
«Бір ел – бір кітап» акциясы ая-
сында Ахмет Байтұрсынұлының 
туғанына 150 жыл толуына орай  3-ші 
бөлімшедегі №7  кітапхана филиалының 
ұйымдастыруымен  «Ұлттың ұлы ұстазы 
– Ахмет Байтұрсынұлы» атты мектеп 
оқушыларының қатысуымен  әдебиет 
сағаты  өтті.

МЕРЕЙТОЙ

АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫ 5 ҚЫРКҮЙЕК 1872 ЖЫЛЫ ҚАЗІРГІ   
ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ, ЖАНГЕЛДІ  АУДАНЫ АҚКӨЛ АУЫЛЫНДА ДҮ-
НИЕГЕ КЕЛГЕН.  АҚЫН, ӘДЕБИЕТ  ЗЕРТТЕУШІ  ҒАЛЫМ, ТҮРКІТАНУШЫ, 
ПУБЛИЦИСТ, ПЕДАГОГ, АУДАРМАШЫ. ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ 20-ШЫ 
ҒАСЫРДЫҢ БАСЫНДАҒЫ ҰЛТ-АЗАТТЫҚ ҚОЗҒАЛЫСЫ ЖЕТЕК-
ШІЛЕРІНІҢ БІРІ ДЕ, БІРЕГЕЙІ БОЛҒАН МЕМЛЕКЕТ ҚАЙРАТКЕРІ, ҚАЗАҚ 
ТІЛ БІЛІМІ МЕН ӘДЕБИЕТТАНУ ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ НЕГІЗІН САЛУШЫ 
ҒАЛЫМ, ҰЛТТЫҚ ЖАЗУДЫҢ РЕФОРМАТОРЫ,  АҒАРТУШЫ,  АЛАШ-
ОРДА ҮКІМЕТІНІҢ МҮШЕСІНІҢ ТУҒАНЫНА БИЫЛ 150 ЖЫЛ ТОЛДЫ.  

Шығармашылық жолын өлең жазу-
дан бастаған ақын өз дәуіріндегі еңбекші 
халықтың ауыр хәлін, арман-тілегін, мұң-
мұқтажын жырына арқау етті. Қараңғы 
түнектегі туған елін, оқуға, білім-ғылымға, 
рухани биіктікке, адамгершілікке, мәде-
ниетті көтеруге, еңбек етуге үндеді. 
Қанаушы тап өкілдері патшалық Ресейдің 
отаршылдық саясатын сынады. Қазақ 
халқының ұлт болып ұйысуы жолында 
күндіз күлкі, түнде ұйқы көрмеген қоғам 
қайраткері Сталиндік қуғын-сүргіннің құр-
банына айналды. Бір емес, екі мәрте 
абақтыға тоғытылып, алған бетінен 
қайтпаған ол бар күш-жігерін ұйқыда 
жатқан қараңғы елге жар салып, олардың 
ой-санасын оятуға жұмсады. Тар жол, 
тайғақ кешу жолдарында басына төнген 
қауіп-қатерге қарамастан ағартушылық 
бағыттан танбады.

Тау тұлғалы толағайдың құрметіне жә-
не Қазақстан халқы тілдері күніне орай 
«Ұлылықтың отын жаққан шырықшы» атты 
конференция Көксу аудандық кітапханасында 
өтті. Оған  Жетісу облысының тілдерді дамы-
ту жөніндегі басқармасының басшысы Ермек 
Ақшабаев, Н. Алдабергенов  атындағы орта 
мектептің қазақ тілі және әдебиет пәнінің 
мұғалімі Ақбөпе Жиенқұлова,  Б. Құндақбаев 
атындағы атындағы орта мектептің қазақ 
тілі және әдебиет пәнінің мұғалімі  Данияр 
Серғазин, Көксу ауданының Құрметті аза-
маты, ақсақалдар алқасының төрағасы           
Сайлаубай Бәзілов қатысты.  

Конференцияға  жиналушылар слайд                       
арқылы аудандағы жыл бойынша атқа-
рылған Ахмет Байтұрсыновқа арналған 
іс-шараларды көрсетті. Бұдан кейін 
Жетісу облысының тілдерді дамыту 
жөніндегі басқармасының басшысы 
Ермек Сүндетбайұлы сөз алып, ме-
рейтой иесінің 150 жылдық құрметімен 
орайластырылған Қазақстан халқы 
тілдеріне күніне орай  ұлт ұстазының 
қазақ тілі оқулықтарын жасаудағы ерен 
еңбегіне тоқталды. Ол өз сөзінде Ахмет 
Байтұрсынұлы қазақ әліппесі мен қазақ 
тілі оқулықтарын жазуды 1910 жылдардан 
бастап қолға алғанын, онымен қоса қазақ 
графикасының негізін қалаушылардың бірі 
болғанын, қазақтың мәдени дүниесінде көп 
ғасырлық дәстүрі бар, өзге түркі халықтарды 
да пайдаланып отырғандықтан туыстық, 
жақындық сипаты бар араб таңбаларын 
алғанын айтты. Оны қазақ фонетикасына 
икемдегенін, ол үшін қазақ дыбыстары жоқ 

таңбаларды әліпбиден шығарып, арабша 
таңбасы жоқ дыбыстарына таңба қосып, 
қазақ тілінің жуанды-жіңішкелі үндестік 
заңына сай жазуға ыңғайлы  белгі жаса-
ғанын тілге тиек етті. 

Бұдан кейін Н. Алдабергенов атында-
ғы орта мектептің қазақ тілі және әде-
биет  пәнінің  мұғалімі Ақбөпе Жиенқұло-
ва Алты алаштың кемеңгер ұстазы 
А.Байтұрсынұлының өмірбаны және шы-
ғармалары жайлы баяндама жасады. 

Конференцияда Н.Алдабергенов 
атындағы орта мектебінің оқушылары 
А.Байтұрсыновтың өлеңдерін жатқа айт-

са, Б.Құндақбаев атындағы орта мектептің 
қазақ тілі және әдебиет пәнінің мұғалімі Да-
нияр Серғазин «Қазақ тілі білімінің негізін са-
лушы» тақырыбында баяндама жасады. «Оқу 
құралы» деген атпен 1912-1925 жылдары 
арасында 7 рет қайта басылып, оқыту ісінде 
ұзақ әрі кең пайдаланылғанын, 1926 жылы 

ғалым әліпбидің жаңа түрін жазғанын, Ахмет 
Байтұрсынұлының қазақ тілінің табиғатын, 
құрылымын танып, танытудағы қызметі енді 
мектепте қазақ тілін пән ретінде үйрететін 
оқулықтар жазумен ұласады деді. Осы тұста 
оның атақты «Тіл – құрал» атты үш бөлімнен 
тұратын, үш шағын кітап болып жарияланған 
оқулықтарының жазылғанын, «Тіл – құрал» 
тек мектеп оқулықтарының басы емес, қазақ 
тілін ана тілімізде танытудың басы бол-
ды, қазіргі қазақ тілі атты ғылым саласының 
іргетасы болып қаланды. Жалпы қазақ тіл 
білімін қалыптастырып, зерттеп, танып 

білуде Ахмет Байтұрсынұлының «Оқу 
құралы» мен «Тіл құралдарының» орны 
айрықша. Қазақ тіл білімін ана тіліміздегі 
іргетасын қалаудағы Ахметтің тағы бір 
қосқан зор еңбегі – тіл ғылымының осы 
саласының терминдерін жасауы. Ғалым  
қазақ тілі грамматикасына қатысты 
категориялардың әрқайсысына қазақша 
атау ұсынды. Осы күні қолданылып 
жүрген зат есім, сын есім, етістік, есімдік, 
одағай, үстеу, шылау, бастауыш, баян-
дауыш, жай сөйлем, құрмалас сөйлем, 
қаратпа сөз деген сияқты сан алуан 
лингвистикалық   атаулардың   барша-
сы Ахмет Байтұрсынұлынікі. Бұлар не 
бұрынғы қарапайым сөздің мағынасын 
жаңғырту арқылы, не жаңа тұлғадағы сөз 

жасау арқылы дүниеге келген сөздер, 
сәтті шыққан атаулар екенін, олардың күні 
бүгінге дейін қолданылып келе жатқанды-
ғын баяндады. Ауданның құрметті азама-
ты, ақсақалдар алқасының төрағасы Сай-
лаубай Бәзілұлы оның ғылым жолындағы 
еңбектеріне тоқталып, 1926 жылы Бакуде 
болған түркітанушылардың Бүкілодақтық 
1-съезінде «Түркі тілдеріндегі термино-
логия жайлы» деген тақырыпта баянда-
ма жасағанын айтты. А. Байтұрсынұлы 
қазақ балаларының ана тілінде сауа-
тын ашуына көп күш жұмсағанын, осы 
мақсатта «Оқу құралы», «Тіл құралы» 

еңбектерінің  ересектердің сауатын ашуға ар-
нап, «Әліпби», «Жаңа  әліпби» атты оқулық-
тар мен тың еңбектер ұсынғанын баса айтып, 
бүгінгі қоғамдағы қазақ тілі аясының тары-
лып отырғанын, тәуелсіз мемлекетте аралас 
мектептердің көбейіп, қазақ ұлтының өзі бала-
ларын орыс және аралас мектептерге беруін 
ағаттық деп бағалады. Сондай-ақ  Ахмет 

Байтұрсыновтың өлеңдеріндегі әлеуметтік мә-
селелерге тоқтала келіп, оның «Замандаста-
рыма» атты өлеңін талдап, орыстың мысалда-
рын тәржімалағанын айтты.

«Замандастарыма» 

Орыстың тәржіме еттім мысалдарын,
Әзірге қолдан келген осы барым.
Қанағат азға деген, жоққа сабыр,
Қомсынып қоңырайма, құрбыларым.
Бабы жоқ жұмыстағы мен бір арық,
Күн қайда үздік шығар топты жарып.
Ат тұрмас аяғында желі болса,
Дүсірлеп шапса біреу қиқу салып.
Бар болса сондай жүйрік, қызар деймін,
Естілсе құлағына дүбір барып.
Әйтпесе арық шауып өндіре ме, 
Жүргенде қамыт басып, қажып-талып, – 

деген жыр жолдарын айта келіп, «Ойлар» атты 
өлеңінде өзі қайтыс болса да, ерең еңбегінің 
өлмейтінін жазып кеткеніне айрықша тоқталды.

Мен өлсем де өлемін жөнімменен,
Тәннен басқа немді алар өлім менен?!
Өлген күні апарып тығары – көр,
Мен жоқ болам көміліп тәнімменен.
Тән көмілер, көмілмес еткем ісіп,
Ойлайтындар мен емес бір күнгісін.
Жұрт ұқпаса ұқпасын жабықпаймын,
Ел бүгіншіл, менікі ертең үшін – деп 
қазақтың ертеңіне алаңдаған қайраткердің 
сара жолы мәңгілік болатынын айтты. 

Конференция барысында Көксу ауда-
нының  мәдениет үйінің көркемдік жетек-
шісі Гүлназ Төлегенова орындауында 
Ахмет Байтұрсыновтың сүйіп тыңдайтын 
халық әні «Шилі өзен» шығармасын орын-
дады. Осы арада Сайлаубай  ақсақал 
халық әндері деп айтылып жүрген көп 
әндердің басым бөлігі А.Байтұрсыновтың 
әндері екені соңғы жылдары жиі дә-
лелденіп жатқанын айтып өтті. Бұдан кейін 
өзге ұлт өкілдері атынан Зуля  Мадатова  
Алаш ардақтысының «Кісі мен көлеңке» 
атты өлеңін мәнерлеп оқып берді.

Конференция соңында Жадыра 
Самалжанова үш бөлімнен құралған 
А.Байтұрсыновтың шығармаларына ар-

налған «Текті ел тағзым етер тұлғасынан» 
атты кітап көрмесін таныстырса, ақын Зирагүл 
Нұрданбек Ахметке арнау өлеңін оқыды.

«Өз елі өз ерлерін ескермесе, ел тегі 
қайдан алсын кемеңгерді» деп үш бәйтерек-
тің бірі – Ілияс Жансүгіров айтқандай, ұлт 
ұстазының  мерейлі  мерекесі  жыл  бойы   
аталып өтуде. Қостанай облысының Торғай 
өңіріндегі Арқалық қаласында айтулы шара, 
үлкен той  – 3-4 қыркүйек аралығында кеңінен 
атылып өтпек болған. Алайда Қостанайдағы 
орман өрті өршіп, адамдар  шығыны болғанына 
байланысты кейінге шегерілді. Жақсылықтың 
ерте, кеші болмайтыны анық. Алла бұйырса, 
Арқалық өңіріндегі үлкен мерекеге Президент 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың өзі арнайы бараты-
нын күні кеше ғана Қостанайға барған сапа-
рында айтты.

Айтақын МҰХАМАДИ

Іс-шара барысында Ахмет Байтұрсынұлының өмірі 
мен шығармашылығы туралы кең көлемде мағлұмат 
берілді.  Мектеп оқушылары – Баянсұлу  Бердімұрат, Ақнұр  
Қасымхан,  Балнұр Қасымхан  Ахмет аталарының өлеңдерін 
жатқа оқыса,  Адэль Асан  «Ахмет ата» атты  арнау өлеңін 
оқыды. 

 Іс-шараға қатысушыларға «Бір ел – бір кітап» акциясы 
аясында безендірілген кітап көрмесіне библиографиялық 
шолу жасалынды. Көрмеге Ахмет Байтұрсынұлының 
«Маса», «Бес томдық шығармалар жинағы», «Қазақ тіл 

білімінің  мәселелері», «Шығармалар  жинағы», ғылыми 
жинақ «Ахмет Байтұрсынұлының тілтанымдық мұрасы», 
Райхан Имағанбетованың «Ғасыл саңлағы» атты жинақтар   
қойылды. 

Шараны өткізудегі мақсат – оқырмандарға А.Байтұрсын-
ұлының өмірі мен шығармашылығынан мағлұмат беру, тілге, 
елге құрмет көрсету, кітаптары, ғылыми еңбектері туралы 
мағлұмат беру, ақын өмірін оқырмандарға үлгі ете отырып, өз 
елін сүюге, оның көркеюіне үлес қосуға тәрбиелеу, танымдық 
деңгейін дамыту.

Күміс ЖҰМАДІЛҚЫЗЫ,
3-ші бөлімшедегі №7 кітапхана  

филиалының меңгерушісі.
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¦ЯТТЫЊ  ¦ЯСЫН 

Б¦ЗАТЫНДАР КІМДЕР?

АЙТАРЫМ БАР

К¤ЊІЛ ПЕРНЕСІ

Өткен ғасырдың жетпісінші жылдарында үйі іргелес көршіміз  
Мақамбек қария жылқы ұстайтын. Қазықта  басын шайқап, жұлқына 
жұтынып тұратын қасқа жиренін жақтырмай,  «жем жегіш пәле, 
дорбаның түбін тескенше сілкілеп қағады. Қанша жем берсеңде жалмап 
күйсете  береді. Жегені жұмырына жұқ болмайтын пәле өзі.

Қоң бітіп, жоны жалтылдап семірсе, 
жақсы ғой. Күйлілеу қор жиса, саза-
йын  тарттырып, биыл  соғымға сой-
ып құтылмасам болар емес» дейтін 
сөзін жиі еститін едік. Мақаң сөзінде 
тұрды. Желтоқсанның алғашқы  аязды 
күндерінің бірінде жиренді жайратып, 
сойды да тастады. Жемқор жылқының 
зауалын осылайша төрт аяғын көктен 
келтіріп, қатал жазалағаны бартын-ды.

Ол кезде жемқор  деген сөз жесе 
жемге тоймайтын, дорбаға салғанын 
дымын қалдырмай түгесіп, оны місе 
тұтпай қосымша салынған пішенді де 
көмейлете күйсетіп, қазықта оқырана 
осқырып тұратын  ашқарақ жылқы түлі-
гіне қаратылып айтылатын еді. Сол бір 
тамақсаулық, ашкөздік   ұғымы  бүгінде 
басқаша мәнге ие болғанына,  жемқор 
жылқының жалмауыздығы ылпың-
жылпың сұғанақ қолды жылмақайларға 
ауысып, жемсауы кеңіп, ақшаны  көрсе 
ашкөзденіп, қомағайлана асайтын 

ашқарақтардың жаңбырдан кейінгі 
саңырауқұлақтай қаптап көріне бас-
тағанына  қайран қаламын. Және бір 
ерекшелігі  жемқор алаяқтар жалғыз 
емес, сайдың тасындай қайралып, 
шыңдалып жасақталған сарбаздар-
дай саңлақ сыбайластары да әлдене-
ден  дәметкендей  таңдайдарын  қа-
ғып тамсана ілесе жүретін, ым-жымы 
бір  нүктеден шығатын ауызжаласқан 
жағымпаздардан топтасатындығын қай-
терсің. 

Сұғанақтық-жымысқылық жағымсыз 
алаяқтық әрекетке баратындардың 
деншілігі жоғары лауазымды орын-
дардың таңдап алып,  үлкен сенім 
артып, міндетін жауапкершілікпен ат-
қарады, іскерлігін көрсетеді, ел-жұртқа 
адалдығымен, жүрегінің тазалығымен 
үлгі-өнеге көрсететін білікті басшы бо-
лады деп   тағайындаған, не сайланған 
мемлекеттік қызметкерлердің тарапы-
нан жиі ұшырасып жатуының себеп-
салдарын түсіну де қиын. Құдды бір 
қызметке жіберген жерінен  оңай олжа-
ға кенелудің мүмкіндігін қарастырып, 
қымқырудың әдіс-тәсілдерін  қарастыру 
мақсатында таққа қонжитқандай се-
зінетін болуы керек, бәлкім. Әйтеуір 
қызметке тағайындалып, орын тағына 
отырар шақта «сенімдеріңізді ақтап, 
еліме барынша адал қызмет етемін» 
деп ант  бергенін де табан астына тап-
тап тастап,  іле-шала адамгершілік 
ардан аттап, ұяттың ұясын бұзған 
жемқорлығы әшкереленіп жататыны 
үйреншікті әдетке айналып, кеңінен 

басып  шіренгендері  қаншама десе-
ңізші. 

Осындай озбырларды жемқор-
лар деп әспеттемей, әйгілеп әшке-
релеу мақсатында Қазақстан Респуб-
ликасының «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл туралы» Заңы 

шығарылып, онда белгіленген  ша-
раларды жүзеге асыру барлық 
мемлекеттік органдар мен лауазымды 
тұлғаларға мықтап-нықтап тапсырыл-
ды. Сол сәттен бастап үлкен әлеуметтік 
қасірет қатарына енген  жемқорлық пен 
тойымсыз  мешкейліктің  алдын алу, па-
рақорлықты болдырмау, жолын кесу, 
қылмысты ашу секілді жұмыс жоспарлы 
түрде қолға алынды. Қоғамның барлық 

бе, шарасыздықтың типыңдауынан 
көз жазбай келе жатқанымыз айдай 
шындық. Індет деп аталатын бұл ке-
селге тос-қауыл қоюға міндетті қолында 
билігі бар өкілеттілігі басымдау  мемле-
кеттік қызметкерлерді  былай қойғанда, 
заңдылықты қорғайтын, әділеттілікті 

жақтайтын  сыбайлас жемқорларды 
анықтап, оларды қатаң жазалайтын 
құқық қорғау органдарының  жауап-
ты қызметкерлерінің кейбірі  ауызда-
рын арандай ашып, былыққа батып 
жатқасын, басқалардан не сұрайсың. 
Ауыз жаласып, қылмысты әрекетке 
бар ма, елден ұят болады  деп қалай 
айтасың. Өйткені Жоғарғы соттың 
өзінен басталған жемқорлықты төменгі 

буындағы әріптестері іліп әкетіп, одан 
әрі белсенді түрде жалғастыруда десе 
болады. Оған нақты мысал ретінде тек 
соңғы кезде абыройларын айрандай 
төккендердің қылмысты істері нақты 
дәлел бола алады. Мәселен, Ұлттық 
Қауіпсіздік комитеті мен Жоғарғы 
соттың ішкі қауіпсіздік бөлімінің өзара 
іс-қимылының нәтижесінде Қостанай 
қаласында облыстық соттың су-
дьясы ірі көлемде пара алу кезінде 
ұсталған. Батыс Қазақстан облысында 
Мемлекеттік кірістер департаментінің 
Аудит басқармасы аудит бөлімінің 
бас маманы 40 миллион теңге пара 
алып,  15 жылға сотталуы мүмкін  
деген хабарда желдей есіп жүр.  
Қызылордада әлеуметтік қызметкерлер 
мүгедектердің зейнетақысын құмар 
ойынға салып жіберген. Бәсекелестікті 
қорғау және дамыту агенттігінің ма-
мандары еліміздегі қанттың көтерме 
сауда нарығына талдау жүргізу ба-
рысында қант бағасы 90 пайызға 
өскен. Оған себеп, беделді ықпалы 
бар жеке адамдар  қоймалардағы 
тәтті өнімді түгелдей сатып алып, 
жеке басының пайдасына жұмсаған. 
Сондайлардың бірі түркістандық  жас 
жігіт жалған түбіртекпен Ордабасы 
ауданында танысының  дүкенінен  
10  қап   қант  алғанда, оны түгел са-
тып жіберген. Алматы базарынан  
ұрланған алтын жасырылған Алма-
ты қаласының мемлекеттік кірістер 
департементінің Түрксіб ауданы бой-
ынша кірістер басқармасының бас ма-
маны Н. Қарабалаев  пара алу кезінде 
қолға түсіп, қылмысы әшкереленген. 
Мемлекеттік қызметінен айырылып, 
7.8 млн. теңге көлемінде айыппұл 
салынған.

Осындай  сыбайлас жемқорлар-
дың қылмысты істері әшкереленген-
де ойпырмай бұл неткен батпан 
құйрық,  қашан  тыйым  болады  деп  
қынжыласың. Сөйтесің де,

етек жаюы ар-намысқа дақ түсіре-
тіндігі, әдепсіздік әрекетке ұрынып, 
қара жерге қарататынын естіп-біл-
генде ана айыпкер емес, қарадай өзің 
ұяттан қысылып-қымтырылып, қабыр-
ғаңды қайыстырады. Сенім үмітін ақ-
тамағандығына іштей қынжыласың да.

Бұрындары  қоғам қаражатының 
бірнеше мыңын қорқаулықпен  мен-
шіктепті дегенді естігенде: «Ойпырай, 
ә!» десіп,  жағамызды ұстап, таңыр-
қаушы едік. Ол екпіндей келе миллион-
дарды қымқыруға ұласып, көпе-көрнеу 
ел игілігіне жұмсалатын  қаржыны не 
дүние-мүлікті көз жұмып сұғанақ қолын 
мол қармауға созып, жымқырғанына 
қымтырылып-қысылмай-ақ   машықтан-
ғандар біршама көбейді.   «Әкем шоты 
шапқан сайын өрлейді» демекші, 
бүгінде миллиардтарды миығынан кү-
ліп жүріп  иемденетін мещандық пи-
ғылдағылар төбе көрсетіп, милырақ 
екендіктерімен даңғойланып, шалқып-

күш-жігерін жемқорлық індетіне  қарсы 
бағытталып, ымырашылдыққа жол бер-
меу шаралары  нақтылап белгіленді. 
Алайда сыбайлас жемқорлық сылып 
тастайтын сыртқы шүйел еместігін дә-
лелдегендей, ырыққа көнбейтін ыңғай 
танытып,  тамырын терең жая баста-
ған ібілісті індет өршімесе, бәсеңсігені 
мүлде байқалмайды. Керісінше, тамы-
рын тереңге жайып, жан-жағын мықтап 
қымтап ұйымдасқан топтар бой көрсетіп, 
қоғам мүлкін қымқыру мен жымқыруға 
бағытталған айықпас кеселге айналып, 
белең алуына тыйым болмай тұрғаны 
жанға батып, жағаны ұстатады. 

Халық арасында жұлынқұрт атан-
ған осы бір  кеселді «Жемқорлық – 
індет, оны жою міндет»  деп мақсатты 
ұстаным жасалғанымен әлі де осал-
дық жағы басым ба, әйтеуір мықты 
тосқауыл қоюға келгенде әлсіздіктен 
бе, әлде арсыздарды ауыздықтау 
құр асау аттай ырық бермегендіктен  
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АЙТАРЫМ БАР

К¤ЊІЛ ПЕРНЕСІ

Осы күні ойламай бір ұятын,
Жемқорлар көп сыбайласын 

жиятын.
Заң да әлсіз, үні өшеді парамен,
Арам жолды шорт кесіп тиятын.

Қаймықпайды заңның әлсіз кәрінен,
Пара  –  сұсты, ақша –  күшті бәрінен.
Қылмысты істі тұншықтыра салатын,
Екі  жүзді  заң айырылған әрінен.
Әділ заңның сонша неге әлі кем?! 

– деген ойға батасың. Өйтетіні, про-
курорлар мен сот судьяларының өз-
дері шырмауыққа шатылып, құрылған 
қақ-панға түсіп, ашынғандықтан жа-
нарлары жәутеңдеп, қамаққа тоғыты-
лып жатқанын естігенде төбе шашың 
тік тұрып, құқық қорғау орындары 
қызметкерлерінің  де  қомағайлығы шек-
тен тыс шығып кететіні өзекті өртейтінін 
қалай жасырасың. 

Қазақстан Республикасы сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігінің Алматы облысы бойын-
ша  департаменті басшысының бірінші 
орынбасары Жандос Жұмабаевтың 
мәлімдеуіне қарағанда, Мемлекеттік   
қызметшілердің сыбайлас жемқорлық 
әрекетіне бару себептері де әр алуан. 
Ең   әуелгісі   қызметшілердің   білім 
деңгейінің төмендігі мен этикалық 
ұстанымдарының босаңдығында бол-
са  керек. Лауазымды қызмет тізгінін 
ұстаған қызметшінің құқық бұзушы-
лыққа немкеттілікпен қарауы мен бас 
пайдасын ойластыруға бейімділінің ық-
палы да басымдыққа ие болып отыр-
ған секілді. Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы заңнамалардың талаптарын 
қылмыскерлер  жете түсінбейді, не 
түсініп білседе білмегенсіп тәуекелге  
бел буатын тәрізді.  Осының салдары-
нан қылмыс жасаушылар ел алдында 
адами қасиеттің қастер тұтатын ар-
ұжданы бетін қызартып, жігерін жасы-
тып, арына дақ түсіртіп,  намысын тап-
татып, әдепсіздік әрекетке барғандығы 
үшін қарадай заң алдында сүмірейіп, 
сұмпайы күйге енеді. Сенім білдіріп, 
лауазымды қызметтің орынтағына жай-
ғастырған лауазымы жоғары басшы-
ны  ұятқа қалдырып, сенімін ақтамай, 
масқарасы шығады. Мысын басып, 
жігерін жер қылады. Ұятты қадірлемей 
ардан безген әдепсіздер  көргенсіздік-
тің көрінісі екендігін ұғынса да, қыл-
мысты әрекетін сөкет санамайтын 
да  сыңайлы. Намысқойлық қасиеттен 
жұрдай болсадағы ұялмай-қызармай 
ешбір шімірікпестен ұятсынбастан 
қылмысты әрекетке барып, қымсынуды 
құйрығына қыстырмайтындар да бар-
шылық. Намысшылдықтан мақұрым 
қалғандығын жұртқа ашық жария ету-
шілер айылын жияр сыңай танытпауы 
кімді болса да қатты алаңдатады. 

Жеке басының пайдасын ойлап, 
құдық құлқынын толтырудың айла-
шарғысын іздестіріп, соған ынтасы ау-
ып, есі кететін жаман әдетке үйірсектігі 
жиі байқалады. Ындының құрысын, та-
мағына тас тығылғырлар ымы-жымы 
бір құлқындастары да тез табылады. 
Оңай олжа табуға келгенде көздерін 
шел басып, ешнәрсені де ұятсынбай-
ды.  Қымсынуды  да ұмытады. Ел-жұрты 
алдында ұятты болады. Ыңғайсыз  
жағдайға қалады. Жоғары арнаулы білі-
мі бар қылмыскердің бетінен оты шы-
ғып, қызарғанымен, аса бір әдепсіздікке  
барғанын бүркемелегендей желкесін 
қасып, басын сипалаудан әрі аспайды.

Ардан аттап, ұяттан беті қызарып 
қапаланса да, ешкімге сыр бермей, 
іштен тынып  булығып, жүзі нарттай 
алаулап жүргендерді көрген шақта  
зәрлі уытын төгетін тілдің ұшына: 

Асқанды да көргенбіз,
Тасқанды да көргенбіз,
Асып-тасып болған соң,
Сасқанды да көргенбіз, – деген 

тәмсілді қағида оралатыны бар. 
Дана халқымыз «Өлімнен ұят 

күшті», «Ұят – жаман ойдың жүгені», 
«Ұят қашты дегенше, етегін ашты дей 
бер» тәрізді ғибратты сөздерді бе-
керден бекер айтпаған. Арға, ұятқа 
ерекше мән берген. Саналы ойдан, 
сыпайылық салттан, инабаттылық 
иірімдерінен, имандылық хадистерінен 
ауытқыған пендені еш дәуірде ешкім 
де жақтырмаған, жақтамаған. Адами 
ұжданның қасиетті де киелі тұтқасы 
ҰЯТ пен АРДЫ қастерлеп, пендешілік 
ниетпен адамгершілік ұстанымнан  
әрі аттамауға, шектен шығуға, қома-
ғайлықпен әлде біреудің несібесін 
жымқыруға қатаң тыйым салынған. 
Ұяттың ұясын бұзып, адами ұстаным-
ды сақтамағандарды қатаң жазалаудан 
тайынбаған. Соны жөн санаған. 

Ұят адамды шылық пен былықтан, 
қияңқы қылықтан, жағымсыз жаман-
дықтан, қастықтан, жауыздықтан, зұ-
лымдықтан, ұрлықтан сақтандыратын 
құрал іспетті  бағалаған. Шындығын 
айтқанда,   имандылық   қасиетті  бойына 

дарытқан адам ұяттың ұясын бұзбайды. 
Сыбайлас жемқорлық сынды індетті 
таза діліне жұқтырмайды. Әдепсіздік 
әрекетімен елдің  табалауына түспейді. 
Ал ұятты жиып қойып, құлқын құлы-
на айналғандар әсте айылын жимай,  
дәніккеннен, құныққан жаман әдетін 
қайталаудан да қаймықпайды. Қым-
сына қоюы да екі талай-ау. 

Қазіргі кезде сыбайлас  жемқорлыққа 
ынта-шынтасымен ұмтылатындардың  
деншілігі қасиетті ұяттан жұрдайлар 
деп білген жөн. Осындай жұқсыздар-
дың салдарынан құлқын қамын күйтте-
-ген қулық пен сұмдықтардың тәсілдері 
көбейіп, өмірге өңмеңдей енуді былай 
қойып, қаптаған қарақұрым шегірткедей 
жалмауға сыбана кіріскендік сыңай 
байқалады. Қылмыскерлердің алаяқтық 
қылықтарын естігенде қарадай ұяла-
сың. Жүзіңнен отың шығып, ол үшін 
нарттай қызарып, бетіңді басасың. 
Бір өкініштісі, сыбайлас жемқорларды 
бытырлатып ұстап жатыр. Қатаң жа-
залап, қыстап жатыр. Айыптарын мо-
йындатып, абақтыға тығып жатыр. 
Бірақ жемқорлық індетін сауықтыра-
тын шипалы ем-дом табылмай, кесірлі  
кеселдің кесапатының беті қайтып,  
кемитін, бәсеңситін ыңғай байқалмай, 
қау жапырақтай жайылған  айылын 
жимай  бара жатқаны қоғамды қатты 
алаңдатады.    

Пендешілікпен қателесіп қалып,                 

бармағын тістеп жүргендер ұяттың 
ұясын бұзбауды алдын-ала сақ-
тандыру үшін әрі білмегендер бі-
ліп, түсінбегендер түсініп, санасына 
сақтап, түйсігіне түйіп жүрсін деген                           
ниетпен жемқорлардың  жетесіне жете 
бермейтін ұят жайлы әлемдік таны-
мал тұлғалар мен данагөй ойшылдар-
дың не дейтінінің бірпарасын ұсынсақ 
ар-тық бола қоймас. Мәселен, ғұлама 
ғалым Махмуд Қашқари «Итке ұят кел-
се, сирақ тастасаң да жемейді» десе,   
өзбек әдебиетінің негізін қалаушы, 
үлкен ойшыл ұлы ақыны Әлішер Науай 
«Опасызда ұят жоқ, ұятсызда опа жоқ»  
деп тұжырым  жасапты. Ұлы ойшыл да-
нышпан ақын Юсуф Баласағұни «Көзі 
тоймайтын адамды дүниенің байлығы 
да толтыра алмайды» десе, Алтын 
орда мемлекетінің ақыны Саиф-әс-
Сарайи «Ұятсыз адам иттен де жа-
ман» деп жексұрын сұмпайыға теңейді. 
Франция елінің ағартушы философы 
Шарль Луи  Монтескьенің  пайымда-
уынша, «Парасатты тіршілік иелерінің 
бойына өздерінің жетімсіз жақтарын 
сезіну қабілеті туа біткен адами қасиет, 
сондықтан да табиғат бізге ұят, яғни 
кем-кетіктеріміз үшін ұялу сезімін бер-
ген»  деп ескертеді.  Орыс жазушы-

сы Лев Толстой  «Адамдар алдында 
ұялу  – жақсы сезім, бірақ ең жақсысы 
–  өзіңнен өзің ұялу» қажеттігін дұрыс 
санайды. Испан жазушысы Мигель 
Сервантес «Ұят – адамның барлық 
құштарлықтарының ішіндегі ең та-
машасы, махаббаттың анасы» деп 
жоғары бағалайды. Шіркін, сыбайлас 
жемқорлар ұят тұрғысындағы  осындай 
ғұламалардың  тәмсілді қағидаларын 
жадында жаттап, мән-мағынасын дұ-
рыстап  ұғына білсе, құрық бойламай-
тын құдық  құлқынының  кембесін тол-
тыру қарекетімен сұғанақтыққа бас 
сұғып,  әбестік әрекетке әуестенбес еді-
ау деп те армандайсың.

Өз кінәсін түсініп, қызара білу, 
ұяла білу адам бойындағы ең тама-
ша қасиет екенін  пайдакүнем мем-
лекеттік қызметшілердің қалайша 
естен шығарып алатындығы қайран 
қалдырады. Адамның адамгершілік 
жағынан кемелденудің орнына аш-
көздікке салынып, ауызын арандай 
ашатындардың қылмысты әрекеті  
жария болғанда, кейде олар емес, 
қарадай отырып  өзіңді-өзің қысылып-
қымтырылуға мәжбүрлейтін кезде бар. 
Ал жемқорлардың   бет-әлпеті сәл-пәл 
өзгергенімен түпкі тірегінің, діңгегінің 
мықтылығын танытқансып, еңсесін тік 
ұстайтындар да кезігеді.

Жеккөрінішті сүйкімсіздікке кезікке-
ніне қарамастан, күпініп желдей есіп, 

арнасынан шалқи асқан  тасқынды сел-
дей шарасына сыймай кеуде керетіндер 
де бар. Ұяттың шегінен шыққандар 
түбінде бір абыройдан айырылатынын, 
қадір-қасиетінен жұрдай болатындығын 
жете түсіне бермейтін сынды. Еңбек-
сіз келетін тосын  әрі оңай олжаның 
ыңғайы табылса, қымқыра қоюға  да 
ептейлі. Көзді жұмып тәуекелге барып, 
алақанын ысқылап, сұғанақтықпен 
саусақтарын былғаудан тайынбайтын-
дар нысапсыздықпен індетті ібілістің 
ілмегіне  іліне  қалатынын  қалайша аң-
ғармайды екен, ә?! Ындынын құр-татын 
қу дүниенің абырой әпермесін білсе 
де, білмегенсіп көзжұмбайлыққа салы-
нып,  ұят деген арлы тәмсілді  естен 
шығарады дегенге сену де қиын-ау.? 
Қалай десең де, сыбайлас жемқорлық 
жегі құртындай меңдеп бара жатқаны 
түсініксіз жайт, ілгерілеуге зиянды ке-
сапатты кесірін тигізетін індет десе 
болады. Айықпас жұқпалы кесірлі ке-
селді дертке пара-пар иық теңестіруі 
көңілге дық түсіріп, кірбің ұялата береді. 
Алаяқтар ұяттың ұясын бұзбаса,  құздан 
да аман-сау асатындығын ұғынса да, 
ұғынбағансып, құлқын құдығын тол-
тырудың оңтайлы тәсілдерін ойлай-
тын ындынының тойымсыз пиғылының  
үйреншікті  ыңғайсыз  әрекеті  тәрізді.  

Халық даналығында айтылатын – 
ұятсыздық әрекетке  барсаң, тірлігің  
болар сарсаң. Ақылың болса, арыңды 
сақта, Ар, ұят керек әр уақытта. Жар-
лы болсаң да арлы бол. Нарым қымбат, 
нарымнан арым қымбат қағидаларын 
ұстана  білгендер  ешқандай да  құста-
на қылыққа жақын жоламайтыны анық.  
Ал арамзада ар болмайды. Арсыз – 
адамның қоры, сорлысы. Ұят – иманның 
қабы. Ұят кімде болса, иман сонда. 
Ұятсыздың беті – күшала. Әдептілік, ар-
ұят – адамдық белгісі. Адамның құлқы 
түзелмей, құлпы түзелмейді. Адал ниет 
аздырмайды, арамдық бойды жаздыр-
майды. Тойымсыздық айдарлыны құл, 
тұлымдыны күң етеді.  Әділдік жемқор-
лардың жегенін желкесінен шығарады.  
Ашыққаннан құныққан жаман. Көз бір 
уыс топыраққа ғана толады. Түйені 
түгімен, нарды жүгімен жұтатындар 
бүйідей  өріп   жүргені   үрейлі  індет. Оған 
жол бермеу – халықтық міндет. Осын-
дай халықтық данагөйлік   қағидалы 
тәмсілдерді әрдайым есте ұстағандар 
ұяттың алтын ұясын бұзбас еді-ау.  Жүзі 
шімірікпес шіркіндерге не дауа бар?!

Ой-пікірді жинақтай келе айтар 
тоқетер  түйініміз  –  сыбайлас жемқорлық 
сынды сүйкімсіз сұмпайы қылыққа 
үйірсектерге жетіспейтін бірақ нәрсе 
бар. Ол адами қасиеттің ең биік шыңы 
Ұят пен Ар сөздерінің мән-мағынасын 
жете түсінбейтіндіктерінің  салдары  де-
сек, соншалықты  шындықтан ауытқи 
да қоймаспыз.   Егер олар  – яғни сы-
байлас жемқорлар бетті қызартатын 
ұятты ұмытпаса, арды ардақтап, аяққа 
таптатпаудың амалын ойласа, араны 
ашылып, шектен шығып, ұрынбасқа 
ұрынбас  еді-ау  деп  те  ойлайсың. 

Нысапсыздық жолында Алла еш-
кімді  сүріндірмесін,   байқаусыз  сүрінсең, 
демеп-жебеп қолдайтындардан гөрі, 
зықыңды шығарып қорлайтындардың 
көп екенін есте сақтаған абзал-ау! 
Ұяттың алтын ұясын бұзып, жем-
қорлықпен қара жерге кіргендей күй 
кешетіндер тұрғысында  басқалардың 
көзқарасы қандай екен, ә!  Ой бөлісіп, 
пікір алысып, жемқорлыққа қарсы 
күресті күшейтуге өзіндік үлес қосар 
болсақ, артық болмас деп ойлаймын. 

Әли ЫСҚАБАЙ,
 Қазақ журналистикасының 

қайраткері.
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Обсудили вОпрОс пО 
регулирОванию цен на  сЗпТ
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СкинулиСь на 
возмещение ущерба

После публикации в соцсетях фотографии де-
душки возле своего старенького разбитого "Запо-
рожца", который столкнулся с Camry, павлодарцы 
посочувствовали чужому горю, сообщил коррес-
пондент Sputnik Казахстан.

АктуАльнАя  проблеМА

Как сообщила пресс-служба региональной пала-
ты предпринимателей, на площадке Палаты 
предпринимателей Алматы обсудили  вопросы 
по стабилизации цен на социально значимые 
продовольственные товары (СЗПТ). 

РПП предоставила возмож-
ность высказаться представите-
лям государственных органов: 
департамента экономических рас-
следований; управления предпри-
нимательства и инвестиций; про-
куратуры; департамента Агентства 
РК по противодействию коррупции; 
департамента Агентства по защите 
прав и развитию конкуренции РК 
по г. Алматы. 

По словам модератора кругло-

го стола, заместителя директора 
Палаты предпринимателей города 
Алматы Жомарта Максутулы, ма-
газины у дома не могут работать 
убыток, и продавать продукты ниже 
закупочной цены. В этом вопросе 
необходимо учитывать все факто-
ры.

На 20% с начала текущего года 
выросла стоимость социально-
значимых продовольственных то-
варов в Алматы. Цена сахара уве-

личилась более чем в два раза, 
овощи обходятся дороже, минимум 
на 14%, максимум – на 78 %. По за-
конодательству, торговая надбавка 
на социально-значимые товары 
не должна превышать 15%. В ре-
гионах, максимальный рост цен за 
месяц зафиксирован: в Улытауской 
(на 1,5%); Карагандинской (1,4%); 
Костанайской областях (1,3%).

 В ходе круглого стола были об-
суждены действия по недопущение 
роста цен на сахар и социально 
значимые продовольственные то-
вары. О проблемах дефицита и цен 
на сахар на алматинском рынке 
рассказал представитель депар-
тамента экономического развития 
города Болат Еркенов. 

«Административное регули-
рование цен снижает инвестици-
онную привлекательность целых 
отраслей, приводит к дефициту 
товаров и зависимости от им-
порта. Поэтому, государству 
предстоит поэтапно отказаться 
от вмешательства в ценообразо-
вание рынка, за исключением та-
рифов монополис-тов, которые 
останутся под контролем», – ска-
зал Болат Еркенов. 

Болат Еркенов отметил, что 
Меркенский сахарный завод отпус-
кает сахар по 460 тенге за кило-
грамм, Таразский – по 450 тенге.  
В департаменте экономического 
развития рекомендуют предприни-
мателям приобретать сахар у про-
изводителей напрямую.

По данным минсельхоза, в Ка-
захстане имеется более 680 тысяч 
тонн основных продовольственных 

товаров, включая говядину, мясо 
птицы, муку, картофель, подсол-
нечное масло, куриное яйцо и мо-
локо. Принимаются комплексные 
меры по обеспечению внутреннего 
рынка необходимым объемом пше-
ницы, сахара и соли.

По информации кабмина, цены 
в августе выросли на 0,8%. Больше 
всех подорожали:  репчатый лук, 
сахар, рис, отмечается снижение 
цен на капусту, морковь и карто-
фель.

«Мы проводим еженедельный 
мониторинг цен в торговых се-
тях, рынках и магазинах «у дома» 
совместно с акиматом, депар-
таментом защиты и развития 
конкуренции и прокуратуры. Про-
водятся еженедельные ярмарки 
«выходного дня», где сахар про-

дается по фиксированной тенге 
530 тенге за кг. Также запущена 
программа «оборотных займов»: 
программа по сдерживанию цен, 
в рамках которой торговая 
сеть «Магнум» получает льгот-
ные займы от государства под 
0.01% годовых, чтобы продавать 
социально-значимые товары по 
фиксированной цене», – говорит 
Ерлан Омаров, заместитель руко-
водителя Управления предприни-
мательства и инвестиций г. Алматы.

Участники встречи отметили, 
что серьезное влияние на цены 
оказывают недобросовестные пе-
рекупщики и договорились обсу-
дить проблемы в расширенном 
формате с участием представите-
лей заводов и посрдеников в бли-
жайшее время.

БИЗНЕС ПОМОГАЕТ БИЗНЕСУ
блАготворительность  

бизнес поМогАет бизнесу: Фонд поддержки пострАдАвшего бизнесА 
«күшіМіз бірлікте» открывАет сбор пАлАтА предприниМАтелей городА АлМА-
ты призывАет бизнес сообщество  принять учАстие в сборе для поМощи 
пострАдАвшеМу бизнесу от пожАрА в костАнАйской облАсти. по поручению 
председАтеля президиуМА нпп «АтАМекен» рАйыМбекА бАтАловА нАцпАлАтА   
оргАнизовАлА  штАб по сбору  инФорМАции  о  пострАдАвшеМ  бизнесе  от 
пожАрА  в  костАнАйской облАсти, передАет пресс-службА  пАлАты  предпри-
ниМАтелей городА АлМАты.

«Сейчас очень важно 
поддержать наших со-
отечественников, коллег. 
Нацпалата   организовала  
штаб по сбору информации 
о пострадавшем бизнесе.  
Призываем бизнес присое-
диниться к сбору по оказа-
нию помощи пострадавшим 
предпринимателям», – ска-
зал председатель Фонда 
поддержки пострадавшего 
бизнеса «Күшіміз Бірлікте» 
– «Сила в единстве»,   Ре-
гионального совета РПП г. 
Алматы  Максим  Барышев. 
Достигнута договоренность 
с фондом «Күшімiз бірлікте» 
для организации сбора и 
выплат пострадавшим. 

«Во время январских со-
бытии жители и предприни-
матели города Алматы пока-
зали свою сплоченность. Ведь 
наша сила – в единстве. Сей-
час помощь требуется коста-
найским предпринимателям.  
От имени Палаты предприни-

мателей города Алматы хотим 
обратиться к казахстанским 
недропользователям и крупным 
предпринимателям с просьбой 
поддержать своих коллег и вы-
делить финансовые средства 
на восстановление объектов 
МСБ в Костанайской области, 

поврежденных из-за по-
жара», – отметил директор 
РПП г. Алматы Айтуар Кош-
мамбетов. 

Реквизиты Фонда под-
держки пострадавшего биз-
неса «Күшіміз бірлікте» – 
«Сила в единстве»: 

Общественное объеди-
нение «Күшіміз бірлікте», 

БИН 220140002583; 
расчетный счет АО 
«БанкЦентрКредит»: 
KZ268562203115072353; 
реквизиты АО «Банк 
ЦентрКредит»: 
БСК/БИК (SWIFT) 
KCJBKZKX 
БСН/БИН 980741000260

Также пострадавшие и 
желающие оказать помощь 

могут связаться по телефонам 
сall-центра НПП 1432 и сотруд-
ников РПП: + 7 777 037 77 78 
, +7 705 153 91 07, +7775 963 
10 00.

нАш  корр.

За первые три часа было собрано около 1,7 млн тенге, 
а один казахстанец решил подарить дедушке свой "Запоро-
жец".

Добровольцы собрали деньги для того, чтобы пожилой 
человек рассчитался с другим участником ДТП – владель-
цем Toyota Camry 70. У владельца "Запорожца" не было 
даже страховки, и непонятно, как бы он рассчитывался за 
ущерб.

Однако мир не без добрых людей: за первые три часа 
блогер из Экибастуза собрала около 1,7 млн тенге. Опаса-
ясь мошенников, волонтеры нашли 85-летнего водителя и 
открыли ему банковскую карту, на которую попросили ски-
дывать деньги.

А тем временем житель Семея подарил пожилому чело-
веку белый "Запорожец", поскольку разбитая в аварии ста-
рая машина восстановлению не подлежит.

Пожилой мужчина в соцсетях растроганно поблагодарил 
всех, кто оказался неравнодушным к его беде. Рассказал, 
что на своем стареньком авто проездил  без малого четыре 
десятка лет. А вообще по профессии он - водитель, за рулем 
с 1961 года, и не имел ни одного штрафа и нарушения за 
все это время. Но в последней аварии он виновным считает 
себя. К счастью, в ней никто серьезно не пострадал, только 
супруга пожилого человека ушибла ногу.

Деньги он снимет после оценки ремонта Toyota Camry 
70. Волонтеры предупредили деда о бдительности и о мо-
шенниках.



 

06.00, 03.55 Әнұран
06.05 «Жәдігер»
06.30 Aқпарат 
07.00 «Күй керуен» 
07.30  Д/ф «Дәуір даналары»
08.20 «Ақсауыт»
08.45 «Көңіл толқыны»
10.00, 18.00 «Жүректегі күз» 
12.00 М/ф «Қайтпас қайсарлар»
13.30 «Назар аудар» концерті 
15.40 Сәкен Майғазиевтің 
концерті
17.25 «Әйел әлемі»
20.00 «Апта»
20.50 Қанат Үмбетовтің концерті
22.30 Телехикая «Бауырлар» 
23.30 «Көңілашар»
00.35  Футбол
02.45 «Апта»
03.35 «Ақсауыт»

Хабар

05.00, 01.00 ҚР Әнұраны
05.00 «Қызық таймс»

Бейсенбі - Четверг,  22 қыркүйек Сенбі - Суббота,  24 қыркүйек

ҚАЗАҚСТАН

Жексенбі - Воскресенье,  25 қыркүйек

 06.05 «Жәдігер»  
06.25, 10.00, 13.00,15.00, 17.00, 
20.00, 02.45 Aқпарат   
07.00 «Таңшолпан»  
 10.10, 18.00 Т/х «Жүректегі күз»  
12.00 «Өмір көркем» 
13.10, 21.30 Т/х «Бақыттың 
кілті» 
14.10, 17.15 «Қызық екен...»  
15.15 Тұлға
 15.45 Т/х «Бақытсыздар бағы»
20.35 «Ашық алаң»
 22.30 Телехикая «Бауырлар»   
23.20 «1001 түн»  
00.35 Футбол 
03.20 «Өмір көктем»

Хабар    

     
 05.00 «Кім мықты?-2»  
 06.00, 17.00 «Бегом за день-
гами» 
07.00 Тікелей эфирде «Оян»  
10.00 Бізге хабарласқан
10.30 Мультик 
11.00, 20.00 «Келінжан-4»  
12.00, 21.00 Т/х «Көзімді 
жұмсам да...»  
14.00 «Айналайн» 
15.00 «Капитанша» 
18.00 Новости  
19.00 Қорытынды жаңалықтар
23.00 «Вторая жизнь Евы»  

 Астана  
 
06.00 Т/х «Фазилет ханым»  
 07.00 Мультфильм «Маша и 
медведь» 
 09.00, 21.55 «Жетім жүрек-2»  
11.00 Т/х «Ене»   
12.00 «Іңкәр сезім»   
13.40 «Айтарым бар» 
14.50, 01.20 «Условия контрак-
та-2»  
16.00 «Мариям»  
17.00, 02.30 «Жұмбақ таймс»  
17.40 Т/х «Кішкентай келін»  
19.15 Т/х «Күлпәштің хикаяла-
ры»  
20.00 «Астана таймс»  
21.00 Т/х «Дастан» 
 23.50 «Күң мен Ханзада»   

Евразия   

06.00  «Той БАЗАР»  
07.00 «П@утина»  
08.00 «Қайырлы таң Қазақстан!»  
09.00 «Доброе утро Казахстан!»  
10.00 «Жить здорово»  
10.50 «На самом деле»  
12.00, 03.05Сериал «И все-таки 
я люблю...»  
13.00 Мелодрама  «Городские 
шпионы»  
14.10, 03.00 «Новости»  
14.20, 03.55 «Жаңалықтар»  
14.30 «Қослайқ»  
18.30, 04.00  «Басты 
жаңалықтар»  
19.00, 04.45«Көреміз»  
20.00 «Главные новости»  
20.35  Сериал «Невский.Охота 
на архитектора
22.45 «Душегубы»
 01.10 Ночной кинотеатр «Мос-
газ.Дело№8.Западня»    
02.05 Сериал «Гибель империи»

 
КТК 

07.05, 19.30, 04.50 Кешкі 
жаңалықтар   
07.30 Т/х «Жимаудың жетістігі»    
08.15, 02.20 Мелодрама «Ис-
пытание-2»  
09.00, 21.40 Мелодрама «Не-
сломленная»  
11.50, 00.30 «Кома» 
14.00  «На твоей стороне-2»  
16.00, 03.00 Т/х «Өкініш»  
17.30Т/х «Құпия қобдиша»  
20.00, 04.05 «Астарлы ақиқат»  
21.00 Вечерние новости 

   хАБАр

ЕВрАЗИЯ

06.00, 04.00 Әнұран
06.05  «Жәдігер»
06.30, «Күміс көмей»
07.15, 20.00, 02.45 Aқпарат 
07.50, 03.15 «Зинһар»
08.35, 23.30  «Көңіл  толқыны»
09.20 Д/ф «Тіршілік»
09.55 «Ырыстың қазығы»
10.00,18.00 Т\Х «Жүректегі күз»
12.00 «Ән мен әнші»
14.00 М/ф «Қайтпас қайсарлар»
15.30 К/ф «Шырақшы»
17.00 «Көңілашар»
20.30 «Әзіл әлемі»
22.30 Т\Х «Бауырлар»
00.30 Футбол.УЕФА Ұлттар 
лигасы

Хабар

05.00, 01.00 ҚР Әнұраны 
05.00 «Кім мықты-2»
06.00 Концерт «Махаббат 
қаласы»
08.00 Мегахит «Город банд»
10.00, 22.40  «Спорт  әлемі»
10.30 Д/ф «Көмбе»
11.00 Т/х «Тағы да сүй»
13.00 М/ф «Крутые яйца-2»
15.00 Т/х «Келінжан-4»
16.30 «Культурный контекст»
17.30 Айтыс «Асыл домбыра»
19.00 Мейрамбек Беспаевпен 
«Covershow»
21.00 «7 күн»
21.40 «Не хабар»
23.10 Мегахит. «Техасский рейн-
джер»
 
Астана 

06.00 Т/х «Фазилет ханым» 
07.00 Мультфильм «Маша и 
медведь»
09.00  «Жетім жүрек-2»
11.00 «Жұмбақтаймс»
12.10, 21.00 Т/х «Дастан»
15.20 «Бизнес по-Казахский в 
Америке»
17.30  «Назар аудар»
18.45 «Көру керек!»
20.00 «Сарап таймс»
21.55 «Жетім жүрек-2»
23.50 Т/х «Тик ток хаус»
01.30 «Бақыт құшағында»

Евразия 

06.00 «Той БАЗАР»
07.25, 02.50 «П@утина»  
08.35 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... Отец невесты»
11.00 Х/ф «Ликвидация»
16.30 «Бестің шәйі». Тікелей 
эфир
18.30 «Айна»
19.30 Сериал «Чужая дочь»
00.05 Ночной кинотеатр «Брат-2»
02.00 «Герой нашего времени»
03.35 «Той базар»  

КТК

07.00 ҚР Әнұраны 
07.05 Т/х«Үлкен үй»
07.40 «Озат отбасы»  
08.30 «КТК web»
09.00 «Юморина» 
10.20 Драма «Укус волчицы» 
14.30 Д/ф «Человек дела»
15.35 Т/х «Аталар сөзі» 
16.50 «Отпуск в сосновом лесу» 
мелодрама
21.00 Мелодрама «Тень любви»
01.20 «Испытание-2»

03.00 «Аталар сөзі»
03.50 «Озат отбасы»
04.35, 05.00 «КТК қоржынынан»

жетысу

07.05 Инфо-блок 
07.10 «Әсем әуен» 
07.25 Инфо-блок
07.30 «Таңжарық» /тікелей эфир       
8.50 «Спорт-тайм» 
09.00 Жаңалықтар 
09.30 Новости 
10.00 Жаңалықтар (Алматы 
облысы)  
10.30 Новости (Алматинский 
область) 
11.00 «Құйынды мекен» теле-
хикаясы 
11.30 «AgroLife» 
11.50 Инфо-блок
12.00 Д/ф «Джеки Чан» 
13.00 «Әсем әуен» 
13.25 Инфо-блок
13.30 «Бүгін» 
14.10 «Спорт-тайм», инфо-блок
14.15 «Әсем әуен» 
15.00 «Қазақ үні» 
15.30 Д/ф «Голливуд 
жұлдыздары» 
16.00  «Сыр шертер» 
16.30 «Әсем әуен» 
17.00 «Шашу»/тікелей эфир/  
17.50 «Ай мен күн» телехикаясы 
18.30 Д/ф «Әйгілі режиссер»
19.00 «Әсем әуен» 
19.30 «Әсем әуен» 
20.00 Қорытынды жаңалықтар 
(Алматы облысы) 
20.30 Қорытынды жаңалықтар 
(Жетісу облысы) 
21.00 Итоговые новости (Алма-
тинская область)
21.30 Итоговые новости Область 
Жетысу
22.00 «Сделано в Казахстане» 
22.40 Д/ф «Әлем ғажайыптары»
23.00 Жаңалықтар (Алматы 
облысы) 
23.30 Жаңалықтар (Жетісу об-
лысы)

31 канал

05.58 ҚР Әнұраны 
06.00, 03.30 «Әзіл студио» 
07.00 «Тәтті шоу» 
08.00, 05.00 «31 әзіл»  
09.00 «Күліп ал» 
09.30 «Готовим с Адель» 
10.00 «Алдараспан» 
12.00 Х/ф «Танцор диско»
15.30 Х/ф «Құдалар»
17.40 Х/ф «Рио-2»
19.40 Х/ф «Тор»
22.00 Х/ф «В западне»
00.00 «Bizdin show»
02.00, «What's up?»
02.30 «Тамаша лайв» 
04.00 «1001 әзіл»
04.30 «Ризамын»
05.30 «What's up?»

 7 канал

06.00, 05.20 «Қуырдақ»
07.00 «Жайдарман»
08.30, 01.10 «Жұлдыздың жары» 
09.00 «Орел и решка»
10.00 Сериал «Слабое звено» 
14.45  Концерт «Әлем таныған 
Димаш»
16.15, 01.40 Т/х «Тақиясыз 
періште»
19.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 
воинств» 
22.10 Х/ф «Остров проклятых»
00.50 Х/ф «Елки последние»
04.00 Т/х «Япырай»

   хАБАр

АСТАНА

КТК

ЕВрАЗИЯ

   7 КАНАЛ

06.00 Концерт «Сырнаймен егіз 
сырлы әнім»
08.00 Мегахит «Техасский 
рейнджер»
10.00 «Спорт тайм»
10.30 «Помощь в дом»
11.30 «Әке бақыты»
12.30 «Балақай»
13.30 М/ф «Нико-2»
15.00 Т/х «Келінжан-4»
17.00 «Дүлдүлдер дүбірі»
17.30 «Жұп-жұбымен» шоу
19.00 «Жеті қазына»
21.00 «7 күн»
21.40 «Интервью с Кривошее-
вым»
22.40 Д/ф «Отдел журналист-
ских расследований»
23.15  Мегахит. «Грабитель 
банков»

Астана 

06.00 Т/х «Фазилет ханым» 
07.00 Мультфильм «Маша и 
медведь»
09.00  «Жетім жүрек-2»
11.00 «Жұмбақ таймс»

12.10 Т/х «Дастан» 
15.15 «Алдараспан»
18.00 «Уақыт келді» 
19.00 «Бақыт құшағында»
19.40 Т/х «Жұрттың балалары»
20.40 «Көру керек»
21.55 «Жетім жүрек-2»
23.50 Т/х «Есіктер-2»
02.30 «Назар аудар»

Евразия 

06.00  «Той БАЗАР»
07.40 «Той заказ»
08.10, 03.00 «П@утина»
09.20 «Воскресные беседы»
09.35 «Қаймақ»
10.20 «Повара на колесах»
12.00 Сериал «Таежный детек-
тив»
16.35 «КВН» Летний кубок-2022г.
18.55 «Добрый вечер.Казах-
стан»
20.00 «Грани» Прямой эфир 
21.00 Сериал «Солнечный 
ливень»
01.15 «Три аккорда»
03.45 «Той базар»

КТК

07.00  ҚР Әнұраны
07.05 «Ән мен әнші»
08.10 «Озат отбасы»
09.00  «Юморина» 
10.10 Мелодрама «Тень любви»
14.30 Д/ф «Инвестируй в буду-
щее»
15.35 Т/х «Аталар сөзі»
17.00 Х/ф «Тихие люди»
21.00 «Портрет недели»
22.00 Кино «Подсолнух»
00.00 Мелодрама «Испыта-
ние-2»
02.50 Т/х «Аталар сөзі»
03.50 «Озат отбасы»
04.35, 05.00 «КТК қоржынынан»

жетысу

07.05 Инфо-блок 
07.10 «Әсем әуен»  
09.00 Жаңалықтар 
09.30 Новости 
10.00 Жаңалықтар (Алматы 
облысы)  
10.30 Новости (Алматинский 
область) 

11.00 «Мамандық маңызы» 
11.30 «Қасиетті Қонаев» 
11.50 Инфо-блок
12.00 М/ф «Блинки Билл»  
13.00 «Әсем әуен» 
13.30  «Сделано в Казахстане» 
14.10 «AgroLife» 
14.30 «Ән тыңдайық» 
15.30 Д/ф «Голливуд 
жұлдыздары» 
16.00 «Мамандық маңызы» 
16.35 «Әсем әуен» 
17.00 «Қазақ үні»           
17.30 Д/ф «Мәдени байлықтар»
17.50 «Ай мен күн» телехикаясы 
18.30 «Олжа»                               
19.00 «Сыр шертер»
19.30 «ЭКО-рейд» 
20.00 «Әсем әуен» 
20.30 Апта /қаз/
21.30 Апта /рус/
22.20 «Әнім менің -Алашым» 
концерті  

31 канал

05.58 ҚР Әнұраны 
06.00, 03.00 « Әзіл студио»
07.00, 02.00 «Тамаша лайф» 
08.00, 01.00, 05.00 «31 әзіл» 

08.30 «Күліп ал»
09.00 «Телебинго»
09.25 «Готовим с Адель»
10.00 Х/ф «Танцор диско»
13.30 Х/ф «Құдалар»  
15.40 Х/ф «Рио-2»
17.50 Х/ф «Тор»
20.20 Х/ф «Алита: боевой 
ангел»
23.00 Х/ф «Герой»
03.30, 05.30 What's up?
04.00 «1001 әзіл»
04.30 Ризамын

7 канал

06.00, 05.00 «Қуырдақ»
07.10 «Әлем таныған Димаш» 
концерт
08.30, 01.20 «Жұлдыздың жары»
09.00 «Измайловский парк»
11.45 Х\ф «Дворецкий»
14.45 Т/х «Отыңды өшірме»
16.45 Қайрат Баекенов пен 
«Формат» концерті
19.15  Т/х «Тақиясыз періште»
21.00 Сериал «Уроки жизни и 
вождения»
02.00 Жайдарман
03.00 Т/Х «Япырай»
04.00 «Тамаша»

АСТАНА
   хАБАр

ЕВрАЗИЯ

КТК

   7 КАНАЛ

 
Жетысу  

07.05 Инфо-блок 
07.10 «Әсем әуен» 
07.25 Инфо-блок
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир/       
8.50 «Спорт-тайм» 
09.00 Жаңалықтар 
09.30 Новости 
10.00 Жаңалықтар (Алматы 
облысы)  
10.30 Новости (Алматинский 
область) 
11.00 «Құйынды мекен» теле-
хикаясы 
11.30 «Мамандық маңызы»
11.50 Инфо-блок
12.00 «Бір туған» телехикаясы 
12.50 «Бүгін» 
13.30 «Талқы» /тікелей эфир/
14.30 «Спорт-тайм», инфо-блок
14.40 «Әсем әуен» 
15.00 Жаңалықтар /тікелей эфир
15.20 «Спорт-тайм» 
15.25 Инфо-блок
15.30 Жаңалықтар 
15.45 Инфо-блок
16.00 Новости
16.20 Инфо-блок
16.30 Новости 
16.45 «Спорт-тайм» 
16.50 Инфо-блок
17.00 «Шашу»/тікелей эфир/  
18.00 «Сегодня» /тікелей эфир 
18.45 «Әсем әуен» 
19.00 «Қасиетті Қонаев»
19.30 «Әсем әуен» 
20.00 Қорытынды жаңалықтар 
(Алматы облысы) 
20.30 Қорытынды жаңалықтар 
(Жетісу облысы) 
21.00 Итоговые новости (Алма-
тинская область)
21.30 Итоговые новости Об-
ласть Жетысу
22.00 «Бір туған»  телехикаясы 
22.45  «Әсем әуен»  
23.00 «Талқы» 
23.30 Жаңалықтар (Жетісу об-
лысы)
 
 31 канал 

 06.00, 20.00 «Информбюро»   
07.00 «Таңсәрі»   
09.00, 00.50 Сериал «ХАНШАЙ-
ЫМ»  
10.00, 10.30 Мультики
10.50, 11.50 Сериал  «Сеня-
Федя» 
15.10 Кино «Максимальный 
риск»
17.20 Х/ф «Человек-паук»
21.00  Т/х «Зейнеп»  
21.55 Х/ф «Человек-паук-2»
01.30 «31 әзіл»  
02.00, 04.30 What's up?  
02.20 Сериал «Базарбаевтар»
 03.00 « Әзіл студио»   
03.40 «1001 әзіл» 
 04.00 Бала батл 
05.00 «Ризамын» 

 7 канал  

06.00, 05.00 «Қуырдақ»  
07.00, 02.30 Т/х «Арам ақша. 
Адал махаббат»   
08.00, 12.30 Т/х 
«Пәленшеевтер»  
 09.00, 17.20 Сериал «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР»  
10.00, 19.30 Сериал «Чужие 
грехи»
13.40 Т/х «Ата-ана.Бала-шаға»   
14.10, 22.00 Сериал «Бизнес-
мен» 
15.30 «Гадалка»  
16.10 «Обычная женщина»
18.30 «Айбат» 
19.00 «Студия 7» 
23.20 «Отыңды өшірме»
00.40 «Фрилансеры»
03.30 «Жайдарман»  
04.30 Телехикая «ЯПЫРАЙ»      

КТК

   7 КАНАЛ

06.00, 04.10 Әнұран
06.05 «Жәдігер» 
06.25, 10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
20.00, 02.45 «Ақпарат»   
07.00  «Таңшолпан». 
10.10, 18.00 Т/х «Жүректегі күз»
12.00 «Өмір көркем»
13.10, 21.30  «Бақыттың кілті»
14.10. 17.15 «Қызық екен»
15.15 «Жаңа Қазақстан»
15.45Т/х «Бақытсыздар бағы»
20.35 «Ашық алаң»
22.30 Т/х «Бауырлар» 
23.20 «Көңілашар» 
00.00 «Парасат майданы»
00.35 Футбол. УЕФА.
03.20 «Өмір көркем»

Хабар 

05.00, 01.00 ҚР әнұраны
05.00 «Кім мықты-2»
06.00, 17.00 Телевикторина. «Бе-
гом за деньгами»
07.00 Тікелей эфирде  «Оян!» 
10.00 «Өнеге»
10.30 М/с «Мишки-братишки. 
Снова вместе»
11.00, 20.00 «Келінжан-4»
12.00, 21.00 «Көзімді жұмсам да...»
14.00 «АйнаLine»
15.00 Сериал «Вторая жизнь Евы» 
18.00 Новости 
19.00 Қорытынды жаңалықтар 
23.00 Международный турнир. 
«Mergen fighting championship-3»

Астана  

06.00 Т/х «Фазилет ханым»
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
09.00 Т/х «Жетім жүрек-2» 
11.00 Т/х «Ене» 
12.00, 23.50 Т/х «Күң мен ханзада» 
13.40 Ток-шоу «Айтарым бар»
14.40 «Президент пәрмені»
14.50, 01.30 Сериал «Условия 
контракта-2»
16.00 Т/х«Мәриям»
17.00, 02.30 «Жұмбақ таймс»
18.05 «Бизнес по Казахский в 
Америке» худ. фильм
20.00  «Астана таймс» 
21.00 Т/х «Дастан» 
21.55 Т/х «Жетім жүрек-2»

Евразия 

06.00 «Той базар»
07.00 «Паутина» 
08.00 «Қайырлы таң, Қазақстан!»  
09.00 «Доброе утро Казахстан!» 
10.00 «Жить здорово» 
10.50 «На самом деле»
12.00 Сериал «И все-таки я 
люблю»
13.00 Сериал «Городские шпио-
ны»
14.10, 02.30 «Новости» 
14.20,02.40 «Жаңалықтар» 
14.30 «Қослайк» 
18.30, 04.35  Басты жаңалықтар 
19.00, 03.50 «Көреміз» 
20.00  «Главные новости»
20.35 «Поле чудес» 
21.55 Сериал «Мы обьвляем вам 
войну» 
05.00 «Той заказ»

КТК 

07.00 ҚР Әнұраны
07.05 Кешкі жаңалықтар 
(қайталау)
07.30 Т/х «Жимаудың жетістігі»
08.15 «Испытание-2» мелодрама
09.00 Мелодрама «Несломлен-
ная»
11.50 «Кома» драма
14.00 Х/ф «На твоей стороне-2»
16.00  Т\Х «Өкініш»
17.30 Т/х «Құпия қобдиша»
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00 «Дау-дамайсыз»
20.35 «KTKweb» жаңа маусым
21.00 Вечерние новости 
21.40 Х/ф  «Укус волчицы» драма
01.50 «Испытание-2» мелодрама
02.30 Т/х«Өкініш»

03.25 «Дау-дамайсыз»
03.50 «КТК web»
04.10 Кешкі жаңалықтар
04.40, 05.00 «КТК қоржынынан»

Жетісу

07.05 Инфо-блок 
07.10 «Әсем әуен» 
07.25 Инфо-блок
07.30 «Таңжарық» /тікелей эфир       
8.50 «Спорт-тайм» 
09.00 Жаңалықтар 
09.30 Новости 
10.00 Жаңалықтар (Алматы об-
лысы)  
10.30 Новости (Алматинский об-
ласть) 
11.00 «Құйынды мекен» телехи-
каясы 
11.30 «Қасиетті Қонаев»
11.50 Инфо-блок
12.00 «Бір туған» телехикаясы 
12.45 «Әсем әуен» 
13.00 Д/ф «Мәдени байлықтар» 
13.15 «Спорт-тайм» 
13.25 Инфо-блок
13.30 «Сегодня» 
14.10 «Спорт-тайм», инфо-блок
14.15 «Әсем әуен» 
15.00 Жаңалықтар /тікелей эфир
15.20 «Спорт-тайм» 
15.25 Инфо-блок
15.30 Жаңалықтар 
15.45 Инфо-блок
16.00 Новости
16.20 Инфо-блок
16.30 Новости 
16.45 «Спорт-тайм» 
16.50 Инфо-блок
17.00 «Шашу»/тікелей эфир/  
18.00 «Бүгін» /тікелей эфир 
18.45 «Әсем әуен» 
19.00 «AgroLife» 
19.30 «Әсем әуен» 
20.00 Қорытынды жаңалықтар 
(Алматы облысы) 
20.30 Қорытынды жаңалықтар 
(Жетісу облысы) 
21.00 Итоговые новости (Алматин-
ская область)
21.30 Итоговые новости Область 
Жетысу
22.00  «Бір туған»  телехикаясы 
22.45  «Әсем әуен»  
23.00 Жаңалықтар (Алматы об-
лысы) 
23.30 Жаңалықтар (Жетісу об-
лысы) 
 

31 канал

05.58 ҚР Әнұраны 
06.00 «Информбюро»
07.00  «Таңсәрі» прямой эфир
09.00, 01.00 Сериал «ХАНШАЙ-
ЫМ» 
10.00 М/с «Три кота»
10.30 М/с «Маша и медведь»
10.50, 11.50  Х/ф «Сеня - Федя» 
12.50 Х/ф «Максимальный риск» 
15.00 Х/ф «Герой»
17.10 Х/ф «Человек паук-2»
20.00 Информбюро 
21.00 Т/х «Зейнеп»
21.55 Х/ф «Человек паук-3»
01.40 «31 әзіл»
02.00 Сериал «Базарбаевтар»
02.40 1001 әзіл
03.00 Әзіл студио
04.30 What's up?
05.00 Ризамын
   
 7 канал 

06.00, 05.00 «Қуырдақ»
07.00, 02.30 Т/х «Арам ақша. Адал 
махаббат» 
08.00, 12.30 Т/х «Пәленшеевтер» 
09.00, 17.20 Сериал «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР»
10.00, 19.30  Сериал  «Чужие 
грехи»
13.40 Т/х «Ата-ана. Бала -шаға» 
14.10 Сериал «Бизнесмен»
15.30 Сериал «Гадалка»
16.10 Сериал «Обычная женщина»
18.30 Айбат
19.00 «Студия 7»
22.00 Х/ф «Клуб миллиардеров»
00.20 Х/ф «Красавчик»
03.30 «Жайдарман»
04.30 Телехикая «ЯПЫРАЙ» 

ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАН
Жұма - Пятница, 23 қыркүйек

   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

№36 (1091) 16.09.2022

Анастасия

ҚазаҚтан  баҚытын  тапҚан 

¤НЕГЕ

БІР ШАҢЫРАҚ АСТЫНДА

Ішкі   жан дүниесінің өзінен қазақы тәрбие 
менмұндалап тұратын жандарды көргенде 
«оның  өзге ұлттың өкілі екен-ау» деген ойдың 
үш ұйықтасаңыз түсіңізге кірмесі анық. Ал оның 
қазақ тілінде мүдірмей сөйлеп қана емес, ұрпаққа 
ұлттық тәрбиені ұғындыру қажеттігін ұлықтап 
жүрген ұстаз болса, оны неге қазақ демеске? Жан 
жүрегімен қазаққа айналып кеткен сондай  жан   
Ақсу ауданына қарасты Тарас  ауылындағы   
БАЙЫСОВТАР  отбасына келін болып түсіп, 
бүгінде сол әулеттің қара шаңырағының түтінін 
түтетіп отыр.

ТАРАС ауылындағы мек-
тепте ағылшын пәнінен сабақ 
беретін Анастасия  Викторовна-
ның  қазақ әулетіне келін болып 
түсуінің өзі бір қызық. Бұл 
жайында кейіпкеріміз былай 
дейді.  

–  Осы  әулетке он тоғыз 
жасымда келін болып түстім. 
Ол кезде Сарқан қаласындағы  
колледжде оқимын.  Мектепте 
оқып жүргеннен ағылшын пә-
ніне қызығушылығым басым 
болды. Осылай  тоғызыншы 
сыныптан кейін колледжге 
түстім. Бала кезімде қазақ 
жігітіне тұрмысқа шығамын 
деуші едім. Ойым шын мәнісінде 
жүзеге асып, екінші курста  
оқып жүргенде Байысовтар 
отбасының ақ босағасын 
аттадым.  Жұбайым – Ербол  
үйдің кенжесі. Алдында үш 
ағасы мен екі әпкесі бар.  Қазақ  
отбасына келін болып түсу...  
алғашқыда өте қиын болды. 
Енем орысша түсінбейді, мен 
қазақша білмеймін,   сол жағына 
келгенде қатты қиналдым. 
Келін болып көмектескім-ақ 
келеді, бірақ  бір затты  алып 
кел десе «ол не болды екен» 
деп кібіртіктеп қалатынмын. 
Мына бір оқиға әлі күнге де-
йін  жадымнан өшпейді. Келін 
болып түскеннен кейін үйден 
қонақтар үзілмей, келіп-кетіп 
жатты. Мама  (енесі)  дала-
да қазан-ошақтың басында 
жүрген еді. Бір кезде «үйде кім 
бар деп» айқайлаған соң «мен 
бармын» деп далаға шықтым. 
Мені «қақпақ алып келші» деп  
жұмсады. Қазір деп үйге кіріп 
кеткеніммен қақпақтың не 
екенін білмей ойланып қал-
дым. Логикаға  салып «мама не 
істеп жатыр, шамамен оған не 
керек» деп  тұрғанымда  қайын 
апам келді. Абыржып кеткен 
түрімді  көріп «не боп қалды?», 
– деді. 

Мама  бірдеңе сұрады, оның 
не екенін білмеймін дедім. Ол 
мамаға барып сұрап, қақпақ 
екенін білген  соң  қолыма  әкеп 
ұстатты. Ертеңгі күні қай-
та сұраса ұмытып қалмайын 
деп қазан-ошаққа жеткенше 
«қақпақ, қақпақ» деп жаттап  
бардым. Осылай «қақпақ» де-
ген сөздің не екенін  білдім.  
Бір қызығы  қазақшамды ешкім 

түзетуге тырыспапты. Көп 
сөзді қате айтады екенмін. 
Бірақ  оның  өз  себебі  де бол-
ды. Егер  түзететін болсақ   
қазақ тілін мүлдем үйренбей 
қояды деген ғой. Соның ар-
қасында қазақша сөздерді  қол-
дануымның   аясы кеңейді. 

Сөздерді қате айту жа-
йындағы басымнан кешкен та-
ғы бір қызық оқиғаны  айтып 
берейін.  Тұрмыс құрып, балалы 

болған соң бір жыл  оқуымнан 
академия  алып, содан кейін ға-
на жалғастырдым. Бірде дос 
қызыммен Сарқандағы базар 
маңынан өтіп бара жатып 
«ОЛЖА» деген жазуы бар 
дүкенді көзім шалып қалды. 
Әлгі атауға қарап «мынаған 
«у»  әріпін жалғасаң,  орыстың 
«ковшик» сөзі болады екен ғой 
деймін.  

– Қайдағы ковшик, не айтып 
тұрсың? –  дейді ол. 

– Олжау  ше? –  деймін. Ол 
болса қазақта ондай сөздің 
жоқ екенін  айтады. 

– Қалай жоқ, олжау деген  
ковшик  қой,  –  деймін.  Сонда  
оның «ковшик деген ожау» ғой 
демесі бар ма.  Әлгіні естігенде 
кәдуілгідей ашуланып қалдым. 
Үйге келген бойда жұбайыма: 
«Қазақта  олжау деген сөз жоқ, 
дұрысы ожау екен. Осы күн-
ге дейін неге айтпағансың?  
Қазаққа келін болсам да  дос 
қызымның алдында ұятқа қал-
дым»  деп ренжідім.  

– Біз  сенің әр  сөзіңді тү-

зетіп отырсақ, қазақ тілін 
үйренуге деген құлшынысың 
әп-сәтте-ақ басылып, сөйле-
мей қалар деп ойладық. 
Сондықтан қалай айтса да 

тиіспей, өзі түзетсін деп едік,  
–  деді  ол.  

– Бір сөзді дұрыс айтпасам 
ескерту керек. Сонда ғана 
үйренемін. Ал дұрыс  емес 
сөзді қайтып жаттау тіп-
тен қиынға соғады  ғой,  – деп 
айтсам да  сол қалпы өзгеріссіз 

қалды. Қазір ғой  балаларым 
айтып, түзетіп отырады.
(ред: күлді).   

 ОН   тоғыз жасында  тұрмыс 
құрып, барған жері  мен  ата-
енесінің бабын тауып,  қазақтың  
салт-дәстүрін  қабылдай білу 
де  ерлік  іске   пара-пар дерсің. 

– Келін болып  түскен күн-
нен мама мен қайын апам-
ның арқасында көп дүниені 
меңгердім десем болады.  
Олар  мынауың  дұрыс емес 
деп қолымнан қаққан емес.  
Барлығына түсіністікпен 
қарады. Колледжді бітірген 
жылы папам (қайын атасы) 
ары қарай оқы деп жоғары 
оқу орнына түстім. Оқуым-
ды бітіретін жылы үшінші 
баламды дүниеге әкелдім. 
Осы ұлымның бір жасын атап 
өткеннен кейін, екі айдан соң 
атамыз  о дүниелік болды. Ол 
– өте тамаша адам болды. 
Келіні болсам да  мені өзі-
нің баласындай көрді. Тіпті 
қайын апам екеуі есімімді  
қазақшалап  Назерке  деп ата-
ды. Осылай Анастасиядан 
– Назеркеге  айналдым. Қа-
зақтың келіні ізетті бола-
тынын, үлкеннің алдын ке-
сіп өтпеу, кішіге ілтипат  
танытудан бөлек, ауылдағы 
әр адаммен, танымасаң да  
сәлемдесу керектігін айтып 
отыратын. «Сәлем – сөздің 
анасы» ғой деп сәлемдесу 
әдебін  бойыма сіңіріп кетті.  
Осыдан кейін кімді көрсем 
де,  тіпті  көлікте кетіп ба-
ра жатса да сәлемдеспей 

өтпейтін болдым, – деп 
ағынан  жарылған   Назеркеден 
(Анастасия)  Ерболмен  қалай 
танысқанын  сұрадық.     

– Екеуміз түйдей жасты-
мыз. Ербол колледжде бір-
ге оқыған  жақын досымның 
сыныптасы. Бізді таныстыр-

Үйіне барғанда анасы  лағман 
созғанын көріп қалатынмын. 
Бұл мен үшін өте қызық 
еді. Қамырды жіңішке етіп 
созған соң оны арлы берлі  
ұрғылағанда неге үзіліп кет-
пейді деп таңғалатынмын.  
Сосын  Гуля тәтейге   маған 
да үйретіңізші десем «Ой 
қойшы, тамақты тезірек да-
йындауым керек» дейтін-ді. 
Сол кезде оған «Кейін мен де  
қазақ жігітіне тиемін» деп 
айтатынмын. Бұл сөзімді  ес-
тіп «Сені қазақ алмайды» 
деуші еді.   

– Неғып алмайды,  менің де  
екі қолым, екі аяғым бар. Неге,  
мені қазақ алмауы керек, – деп 
ренжитінмін.

– Менің ұлым ертең  орыс-
тан келін  аламын десе келі-
сімімді бермеймін. Өйткені 
басқа ұлттың адамы, басқа 
тәртіпті көріп өскен қыз қай-
тып қазаққа келін болады», 
– десе, мен одан бетер «Жоқ, 
мен бәрібір тиемін» деп 
қасарысатынмын. Міне, сол 
дегенім болды ма, жылдар 
өтіп қазақ отбасының келіні 
атанып, лағман созудың  да  
әдісін үйрендік қой, – дейді  
кейіпкеріміз.  

Настияның айтуынша, келiн 
өзiнiң жолымен жүрiп, ата-
енесiн құрметтесе, олардың 
отбасында ешқандай түсiн-
беушiлiк болмайды. Әрбір қыз  
әрдайым келiн болып түскен 
жұртының абыройын, намы-
сын қорғап жүруге дағдылануы 
қажет. Сол кезде ғана жекжат, 
құда-құдағилар тату болады.

– Көпшілігі «ата-енемен 
бiрге тұру қиын шығар» 
деп жатады. Мен мұнымен 
келiспеймiн. Керiсiнше, әрбiр 
келiн енемен бiрге тұрып, 
отбасы-ошақ қасындағы шар-
уаларды үйренуi тиiс. Салт-
дәстүрiмiз бен әдеп-ғұрпымыз 
бойынша атқарылатын жөн-
жоралғыларды да бiлуi керек 
деп ойлаймын. Осы дүние-
лерді үйретуден жалықпаған 

ған да  сол  еді.  Ал екеуара  тіл 
табысуымыздың өзі қызық. 
Ол орыс тілін түсінгені-
мен, сөйлей алмайды, мен 
керісінше. Біріміз  қазақшалап, 
енді біріміз орысшалап  жү-
ріп  достығымыз  махаббатқа 
ұласты ғой (ред: күлді).  

Біздің бас қосуымызға 
Ерболдың ата-анасы  қарсы-
лық білдірмегенімен, мен жақ-
тан  анам  «Өз  ұлтыңа шық-
қаның дұрыс еді, қиналасың 
ғой» десе,  әкем «Қандай  ұлт 
болса да жақсы  адам болса 
болды» деді. Сөйтіп 2010  
жылы үйлендік. 

...Мектеп кезінде де 
Айжан деген досым болды. 
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БІР ШАҢЫРАҚ АСТЫНДА

мамама (енесі) деген 
алғысым шексіз, – дейді 
Анастасия  Байысова. 

ҚАЗАҚТА қонақжай-
лылық  деген  жақсы дәс-
түр бар. Біздің кейіпкеріміз 
де қонақ күтудің жөн-жо-
ралғасын жақсы біледі. 
Қара шаңырақтың түтінін 
түтетіп отырған  соң да  
үйлерінен қонақ үзілмейді.  

– Қайын ағаларым 
мен қайын әпкелерім 
келеді дегенін естісем  
алдын ала дайындық  
қамына кірісіп кетемін. 
Ж о л д а с ы м н ы ң   
«өзіміз  ғой, несіне 
әуре боласың» деген 
сөзіне де қарамаймын.  
Себебі  папам  (қайын 
атам) үнемі  қонақпен 
бірге ырыс келетінін 
айтып, құлақтандырып 
отыратын еді. Өзі үнемі кө-
шедегі адамды  «шай ішіп  ке-
тіңіз»  деп шақырып алатын.  
Шынын айтсам, үйдегі дас-
тарханымыз жиналған емес,  
–  дейді ол.

Қазақтың  отбасына  ке-
лін  болған  Настиямен  тіл-
десуде  оның  Байысовтар 

әулетіне шынайы берілген 
келін екенін аңғардық. Өзі  
айтқандай, аракідік қайын 
апаларының  айтатын ескер-
ту  сөздеріне  еш  ренжімейді. 
Керісінше жадына тоқып, ке-
лесіде соны қайталамауға  
үйренген. Қалай болғанда да   
ол шаңырақтың туын  құлатып 
алмауға  тырысып келеді. Ал, 
жолдасының  бауырларын өз 
бауырындай қабылдап, үнемі 
жылышырай, жайдары мінез 
танытатын Анастасияға қайын 
жұртының құрметі  де бөлек.

– Осы мекен менің бақы-
тымды еселеді. Өмірімді мәнді 
де мағыналы етті, – деген 
Виктор ағайдың қызы Настия    
отбасындағы адамдардың ба-
бын тауып қана емес, енесінің 
жанашыр жақынына айналды.  

–  Жастай   әулетімізге  ке-
лін  болып түсті. Өзге  ұлттың 
қызы болса да баламыз еке-
уі бір-бірін жақсы көрген 
соң араларына түспедік.  
Бауыржан (М) атамыздың  мы-
надай жақсы сөзі бар: «Жер 
бетіндегі ең батыр адам ...ол 
– қыз. Оның мәнісін былай 
деп түсіндірген.  Мен  қанша 
батыр болсам да, бөтен, 
танымайтын елге бір сағат 
та тұрғым келмей қашамын. 

Ал, қыз болса барған жерінде 
жалғыз өзі өмірінде көрмеген, 
танымайтын адамдармен тіл 
табысып, сол елді біріктіріп  
ел де қыла алады, сыйлата 
да алады, алыса да алады, 
қаймықпастан ұрпағын да 
көбейтіп, сол елді жеңіп, 
мәңгі билейді» деген ғой. Ене 

болсам да батыр атамыздың 
осы сөзін өміріме сабақ етіп 
келген адаммын. Сондықтан 
келіндерімнің әрқайсысына қыз 
ретінде, ұрпақты көбейтетін 
ана ретінде қараймын. Өзім 
де ененің  қолында  тұрдым. 
Алты баламды сол кісі бақ-
ты. Құдай қосқан қосағым – 

Нұрланбек Байысов  екеуміз 
колхозда еңбек еттік. Мен 
қызылша алқабында істеп,  
ол – тракторист болды. 
Шиеттей бала-шағаны өсіріп, 
жеткіздік. Бүгінде  барлығы 
да отбасылы. Ерболым үйдің 
кенжесі болғандықтан  келінім 
екеуі  қара шаңырақтың тү-

тінін түтетіп отыр. 
Тірі кезінде атасының 
батасын алған  Настиям 
ғой... Балаларымның та-
ту-тәтті болып жүр-
генін көруден артық   
бақыт бар ма, – дейді  
әулеттің анасы Бағдат 
Рысбиева.

МЕКТЕП            жасынан 
аудармашы  болсам  деп  
армандаған  Анастасия-
ның ағылшын тілін 
үйренуіне  мұғалім Мiss 
Meghan-ның ықпалы зор 
болыпты. Сыныптағы 
балалардың ішінде  
оның  тіл үйренуге деген 
ынтасының зор екенін  
байқаған ұстазы  сабақтан 
тыс уақытта   оқушысына  
көңіл бөлуді мықтап қолға 
алған. 

– Колледжге  түсу 
үшін тест тапсырғанда мені-
мен бірге ата-анам емес, 
Мiss Meghan еріп барды. Со-
ның дайындығымен тест-
тен сүрінбей  өтіп,  колледж-
дің студенті атандым. 
Кейін ол Америкаға кеткен-
де  арамыз  үзіліп қалды.  
Талай жылдан кейін ғана ұс-
тазыммен қайта қауышуға  
Алла  сәтін салды. Алғашқы-
да онымен хат арқылы жа-
зысып  тұратынмын. Қазір 
ватсаб желісі деген жақсы 
болды ғой. Әр жексенбі күні   
тікелей байланысқа шығып, 
сөйлесемін. Бұл менің ағыл-
шын тілімді  жетілдіру  үшін 
де аса қажет. Мектептегі 
сабағыма  керекті  түрлі 
көрнекіліктерді  сатып алып 
беріп, посылкамен беріп жі-
берген кездері де болды. 
Ол  – Портленд қаласындағы 
университетте дәріс береді. 
Қандай істе де  онымен 
ақылдасып, көмегіне жүгініп 
отырамын. Менің тікелей 
тәлімгерім десем болады», – 
дейді Настя. 

БАҚЫТ біреулер үшін 
мансап, біреулер үшін мол 
табыс болса, Анастасия үшін 
бақыттың мәні – отбасының 
беріктігі мен амандығында. 
Оның қаны орыс  болғанымен  
жаны қазақ. Қазақтың  ұрпағын 

өмірге әкеліп, тіршілік нәрін 
сыйлаған аяулы ана, ардақты 
әйел. Кейіпкерімізбен емен-
жарқын әңгімелесуде   оның «қа-
зақтан  бақытымды  тапқаныма 
қуанамын» деген сөзі бізді  шын 
қуантты.

Сарби ӘЙТЕНОВА
АҚСУ АУДАНЫ

Тың ТалапТар 
Тұрғысында

ЖемЌорлыЌЌа 

Жол бермеу 

МЕМЛЕкЕТ БАСшыСы Қ.ТОҚАЕВ ПАРЛАМЕНТ ПАЛА-
ТАЛАРыНың БІРЛЕСкЕН ОТыРыСыНДА «ӘДІЛЕТТІ МЕМ-
ЛЕкЕТ. БІРТұТАС ұЛТ. БЕРЕкЕЛІ ҚОҒАМ» АТТы ЖОЛДАУыН 
ЖАРияЛАП, ҚАзАҚСТАННың АЛДАҒы ДАМУ СТРАТЕгия-
СыН АЙҚыНДАП БЕРДІ. 

Сыбайлас жемқорлықтың 
кез келген көріністері 
қоғамның мүддесіне 
зардабын тигізіп 
және мемлекеттің 
экономикалық өсуіне 
орасан кедергі келтіреді. 
Соған байланысты  
Қазақстанда сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күреске 
жалпы мемлекеттік 
мәртебе берілген, сыбай-
лас жемқорлықты жою 
және оның көріністерін 
болдырмау жөнінде 
қоғамдық және саяси 
күштермен бірлесіп, 
сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы ауқымды науқан 
жүргізілуде. 

Негізгі басымдықтарды  қадап айта отырып қазақстандықтардың әл-
ауқатын арттыру – өзінің Президент ретіндегі басты мақсаты екенін атап 
өтті. Халықты толғандырып отырған барлық мәселені  егжей-тегжейлі 
қамтыған Мемлекет басшысы еліміздің сот жүйесін жетілдіру мәселесіне  
ерекше тоқталды. «Қоғамда заң үстемдігі берік орнығып, сот төрелігі 
әділ атқарылуы қажет. Осыған орай, қазылар қауымын шұғыл түрде 
қайта іріктеп, жаңартып жасақтау керек. Қазылар жоғары білікті, 
адал, сондай-ақ, жемқорлықтан таза болуы қажет. Ең алдымен, барлық 
судьялардың мәртебесін теңестірген жөн. Олар өзінен жоғары тұрған 
әріптестеріне тәуелді болмауы керек. Көптеген сот төрағасы ла-
уазымы судья лауазымы болып өзгереді. Сот төрағасы және Сот 
алқасының төрағасы лауазымына үміткерді судьялар өздері сайлай-
тын тәсіл енгізуді ұсынамын», – деді  Президент.

Сонымен қатар Мемлекет басшысы судьялардың дербестігін арттыру 
үшін Жоғарғы сот кеңесінің мәртебесін нығайтқан дұрыс екендігіне, күш-
тік құрылымдардың сотқа ықпал етпеуінің  маңыздылығына, судьяларға 
әкімшілік қысым көрсететін амал-тәсілдің бәрін жою керектігіне, су-
дьялардың қызметіне араласуды шектей отырып, олардың заң бұзғаны 
үшін жауапкершілігі арттырылатынына, судьяның өрескел қателік 
жіберген және күшін жойған әрбір сот актісін Қазылар алқасы тексеруге 
тиіс екеніне, «Сот төрелігін атқару сапасы» бойынша судьяларды бағалау 
және жауапкершілікке тарту институтын түбегейлі қайта қарау қажеттігіне 
баса назар аударды.

«Апелляция институтын реформалау қажет. Істер бірінші 
сатыдағы сотқа қайтарылмай, нақты мән-маңызы бойынша шешім 
шығарылуы керек. Әкімшілік әділеттің қолданылу аясын да кеңейту 
қажет. Әкімшілік құқық бұзушылықтардың ауқымды бөлігінің және 
мемлекеттік органдармен арадағы азаматтық-құқықтық даулардың 
Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекспен реттелуі отандық сот 
төрелігін барынша ізгілендіріп, әділдікке бастайды. Сонымен бірге 
аудандық және облыстық соттар деңгейіндегі сот төрелігінің 
қолжетімді болу мәселесін пысықтау керек», – деп Президент тағы бір 
толғақты ойларын  ортаға салды.

Ендеше, судьялар үшін сот төрелігін атқару сапасын  жақсарта түсу 
мақсатындағы өз жұмыстарын осы тың талаптар тұрғысында ұйым-
дастыру – басты міндет болып табылады.

Бахытгүл МАДыБЕкОВА,
Текелі қалалық сотының кеңсе меңгерушісі.

құқық қолдану тәжірибесіне 
мүмкіндік береді. Мониторингке 
мемлекеттік органдардың норма-
тивтік-құқықтық актілері мен рес-
ми сайттарынан басқа, үкіметтік 
емес ұйымдардың мәліметтері 
де, БАҚ-тағы жарияланымдар да 
және әлеуметтік сауалнамалар-
дың мәліметтері де кіретін болады. 
Сондай-ақ осы заңда «сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы мәдениетті 
қалыптастыру» ұғымы енгізілген. 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
мәдениет – бұл адамның сана-
лы және адамгершілікпен сы-
байлас жемқорлыққа қарсы тұру 
қабілеті екені айқындалған. Заңда 
субъектілердің жемқорлыққа қарсы 
әрекет жасауы, қоғамда сыбай-
лас жемқорлыққа төзе алмауды 
білдіретін құндылық жүйесін сақтау 
мен оны нығайту қамтылған. 
Мұны іске асыру тетігі сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы тәрбие мен 
білім беруді үздіксіз жүзеге асы-
рудан көрініс табатын болады. 
Сөйтіп, қоғамда сыбайластыққа 
төзбеу жүйесін дамыту мен сы-
байластыққа қарсы әрекеттің 
заманауи моделдерін енгізу қа-
растырылуда. Қазірдің өзінде аза-
маттық қоғамның барынша тиімді 
институттарын бұл жұмысқа тарту 
жүзеге асырылуда.

Айнұр ОРМАшЕВА,                                                                                                  
Талдықорған қалалық сотының 

бас маманы.

Бүгінде сыбайлас жемқорлық-
қа жол бермеу мемлекеттің одан 
әрі табысты дамуы үшін сөзсіз 
басымдық болып табылады. «Сы-
байлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл туралы» Қазақстан Респуб-
ликасының Заңында сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы саясатқа 
азаматтық қоғамды кеңінен тар-
ту мәселесін қамтамасыз ету 
қарастырылған. Осыған байла-
нысты, сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы мониторинг ұғымы енгізіліп 
отыр, ол жемқорлыққа қарсы 
саясаттың тиімділігіне жүйелі 
негізде талдау жүргізуге және 
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Юбилей 

АссоциАции охрАнных оргАнизАций – 20 лет 

Новые техНологии

Идут обшИрные 
процессы модернИзацИИ 

Необходимо, учесть высокие темпы развития, приобретает важНость автомати-
зация деятельНости судебНых оргаНов, оптимизация и ускореНие судебНых проце-
дур, для беспрепятствеННого доступа к правосудию и судебНой иНформации. в На-
стоящее время вНедреНие цифровых разработок рассматривается как Необходимое 
явлеНие, Но вместе с тем, это Не замеНа классического правосудия и переход к по-
стояННому осуществлеНию только в электроННом виде, а возможНость без физиче-
ского присутствия участие в процессе, упрощеНие мехаНизма доступа и обеспече-
Ния оперативНости.

геНдер

Проводится  
активная   работа

Концептуальной базой ген-
дерной политики в Казахстане 
является Концепция государ-
ственной политики улучшения 
положения женщин. Концепция 
определяет основные принци-
пы, приоритеты и задачи ген-
дерной политики в Казахстане. 
К задачам гендерной политики 
в Казахстане относятся: до-
стижение сбалансированного 
участия женщин и мужчин во 
властных структурах; обеспе-
чение равных возможностей 
для экономической независи-
мости, развития своего бизне-
са и продвижения по службе; 
создание условий для равного 
осуществления прав и обязан-
ностей в семье; свобода от 

гендерная политика 
– это государствен-
ная и общественная 
служба, направлен-
ная к достижениям 
равенств мужчин  
и женщин. во всех 
сферах обществен-
ной жизни, гендерное 
понятие защищает 
личностные осо-
бенности не только 
женщин, но и муж-
чин. Национальная  
гендерная политика 
является важнейшей 
основой демокра-
тического процесса 
нашей страны.

насилия по признаку пола. Кон-
цепция гендерной политики в 
Республике Казахстан рассчи-
тана на современный период, 
а также на долгосрочную пер-
спективу (до 2030 г. ).

Постоянное внимание ген-
дерной политике уделяет и 
Президент Токаев К.К. В част-
ности он подчеркнул в своем 
Послании народу Казахстана 
«ЕДИНСТВО НАРОДА И СИ-
СТЕМНЫЕ РЕФОРМЫ – ПРОЧ-
НАЯ ОСНОВА ПРОЦВЕТАНИЯ 
СТРАНЫ» в 2021 году: «В на-
чале лета в соответствии с 
моим Указом Правительством 
утвержден Комплексный план 
по защите прав человека. Этот 
важный документ закладыва-
ет долгосрочную институцио-
нальную основу дальнейшего 
совершенствования системы 
защиты прав человека в Ка-
захстане. После принятия Ком-
плексного плана началась ак-
тивная работа по обеспечению 
гендерного равенства. В этой 
связи следует обеспечить мак-
симальную поддержку эконо-
мических и политических по-
зиций женщин в обществе. За 
эту работу отвечает Админи-
страция Президента. Следует 
также внести изменения в Кон-
цепцию семейной и гендерной 
политики».

ернур КУрМАНгАли,                                                                                                                
ведущий специалист 

талдыкорганского 
городского суда.

КАК передАет пресс-слУжбА пАлАты предпри-
НиМАтелей городА, в АлМАты прошло отчетНо-
выборНое собрАНие члеНов АссоциАции и 
торжество по слУчАЮ 20-летия АссоциАции 
охрАННых оргАНизАций респУблиКи КАзАхстАН.

Встреча прошла с участием 
первого заместителя председателя 
правления НПП «Атамекен» Макса-
та Кикимова, представителей  Ас-
социации охранных организаций 
Республики Казахстан охранных 
агентств, государственных органов, 
бизнес-сообществ города Алматы. 

Президент Ассоциации охран-

ных организаций Республики Ка-
захстан Анатолий Калинин в своем 
выступлении рассказывая о деятель-
ности ассоциации, отметил важную 
социальную значимость охранной 
индустрии. 

«Частная охранная деятельность 
прочно вошла в жизнь страны и на-
дежно обеспечивает защиту жизни 

и интересов граждан, бизнеса. Эти 
силы обеспечивают охрану 420 ты-
сяч объектов, в том числе объектов 
предпринимательства, домов, квар-
тир. Без участия частной охраны у 
нас в стране не проходит ни одно 
масштабное общественное, полити-
ческое, спортивное мероприятие», – 
подчеркнул Анатолий Калинин. 

 По словам президента Ассо-
циации, в Казахстане 2 777 частных 
охранных организаций. 535 их фи-
лиалов, в которых работают до 96 
тысяч охранников. Кроме того, 973 
субъект занимаются монтажом, об-
служиванием технических средств 
охраны.

  В своем выступлении 
первый заместитель председателя 
правления НПП «Атамекен» Мак-
сат Кикимов отметил многолетнее 
тесное сотрудничество Ассоциации 
с Палатой предпринимателей «Ата-
мекен.  

«Палата высоко ценит вклад 
частной охраны в развитие пред-
принимательства. Имуществен-
ная и личная защита предпринима-
телей обеспечивает уверенность 
в развитии бизнеса, привлечении 
новых инвестиций в Казахстан, 
создание новых социальных воз-
можностей для граждан страны, 
улучшения их материальной жизни. 

95 тысяч охранников – это могу-
чая сила, которую по численности 
можно сравнить с личным соста-
вом полиции», – подчеркнул Максат 
Кикимов. 

Спикер отметил, что кроме не-
посредственной охранной деятель-
ности охранный бизнес несет и со-
циальную нагрузку, обеспечивая 
работой наших граждан, за которы-
ми стоят семьи, жены охранников, 
их дети. 

«Во время январских событий в 
Алматы благодаря усилиям и про-
фессионализму охранных агентств 
удалось сохранить немало бизнес-
объектов и порядок в городе», – до-
бавил Максат Кикимов. 

Как следует из информации Ми-
нистерства внутренних дел с участи-
ем частных охранных организаций 
ежегодно раскрываются около 500 
уголовных преступлений, свыше 12 
тысяч административных правона-
рушений, предотвращаются более 2 
тысяч краж.  

В ходе заседания от имени Па-
латы предпринимателей «Атаме-
кен» первый заместитель председа-
теля правления Нацпалаты Максат 
Кикимов наградил благодарствен-
ными письмами ряд представите-
лей охранных организаций, которые 
внесли большой вклад в развитие 
Ассоциации. 

ш. хАМитов.

Одной из процессуаль-
ных гарантий справедливого 
и демократического правосу-
дия признается возрастание 
роли принципов открытости, 
прозрачности, гласности, пу-
бличности, доступности судо-
производства. Вряд ли можно 
нам сейчас говорить о том, что 
наша судебная система явля-
ется закрытой. Это абсолютно 
не так. Прежде всего, в связи 
с тем, что существуют нормы 
уголовно-процессуального 
законодательства, которые 
говорят о том, что все наши 
судебные процессы являют-
ся открытыми. И закрытыми 
процессы являются, в соот-
ветствии со статьей 29 Уголов-
но-процессуального кодекса 
Республики Казахстан, только 
в тех случаях, когда к этому 
имеются определенные запре-
ты.

Практика показывает, что 
в последнее время получение 
достоверной, объективной ин-
формации о работе судов и 
о делах, ставших предметом 
судебного разбирательства, 
не является острой пробле-
мой для участников процесса, 
других заинтересованных лиц, 
всех желающих. Внедрение 
и применение современных 
технологий в судебной систе-
ме упрощает судопроизвод-

ство, снимает бюрократические 
барьеры, минимизирует контакт 
сотрудников судебной системы 
с гражданами, что способству-
ет снижению подверженности 
к коррупции, экономит время и 
средства граждан, позволит до-
стичь максимальной прозрач-
ности и доступности судебной 
системы для населения страны.

В процессе совершенство-
вания системы правосудия 
в основу ставятся принципы 
правосудия, предусмотренные 
Конституцией Республики Казах-
стан, то есть принципы, обеспе-
чивающие общие условия реа-
лизации прав и обязанностей 
участников процесса. В связи с 
этим, применение новых техно-
логий должно рассматриваться 
как альтернативная форма орга-
низации осуществления право-
судия, возможность граждан и 
непосредственных участников 
судебного процесса осущест-
влять предусмотренные законо-
дательными актами права и обя-
занности. Так, к примеру, подача 
в суд документов в электронной 
форме, доступ к судебной ин-
формации, судебные извеще-
ния, онлайн участие в судебном 
заседании оборот судебных до-
кументов.

Сегодня с помощью ЭЦП 
граждане направляют обраще-
ния в виртуальные приемные 

государственных органов, по-
лучают справки, меняют про-
писку, подают заявки на полу-
чение различного рода услуг 
и разрешений.  Электронные 
сервисы «Судебный кабинет» 
и «Ознакомление с судебными 
документами» доступны через 
официальный сайт Верховно-
го суда http://www.sud.kz. По-
лучить данные услуги может 
любой гражданин республики, 
имеющий электронную цифро-
вую подпись. 

Как известно судопроиз-
водство –  это осуществление 
судебными органами деятель-
ности в соответствии с опреде-
ленными процессуальными 
формами. К тому же согласно 
Конституции Республики Ка-
захстан правосудие осущест-
вляется только судом, посред-
ством установленных законом 
форм судопроизводства. Ис-
ходя из этого, в условиях циф-
ровизации и детализации все 
больше внимания уделяется 
развитию информационных и 
коммуникационных техноло-
гий, в том числе и в судебной 
системе идут обширные про-
цессы модернизации. 

зауре сАхиповА,
главный специалист суда 

области жетысу.
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«АСТАНА» ӨКІЛІ – ТӨРТІНШІ ОРЫНДА
Велоспорттан 23 тәулікке созылған «Вуэльта» көпкүндігі 
өз мәресіне жетті. Ең соңғы 21 кезең Лас-Росас-де-
Мадридтен бастау алып, Испанияның астанасында 
аяқталды.

ВЕЛОСПОРТ

Ф
УТ

Б
О
Л

ГРЕК-РИМ

БОКС

ӘЙЕЛДЕР АРАСЫНДА ПОЛЬШАНЫҢ ГЛИВИЦЕ ҚАЛАСЫНДА 
АЯҚТАЛҒАН ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТУРНИРДЕ ҚАЗАҚСТАННЫҢ БОКСШЫ-
ЛАРЫ ТАБЫСТЫ ӨНЕР КӨРСЕТІП, 11 ЖҮЛДЕГЕ ҚОЛ ЖЕТКІЗДІ.

ПОЛЬШАДА ОЛЖАFА КЕНЕЛДІ

Сербтердің сесі басым
Сербияның астанасында өтіп жатқан әлем чемпионатының үшінші күні 
де Қазақстанның грек-рим күресі шеберлері сәтсіз өнер көрсетті. Осы 
жарыста 2018 жылғы дүниежүзілік додада қола медаль иеленген Айдос 
Сұлтанғалиға айрықша сенім артқан едік.

Футболдан Қазақстанның ұлттық құрамасы 19 қарашада Абу-
Даби қаласында Біріккен Араб Әмірліктерімен (БАӘ) жолдастық 
кездесу өткізеді.Қарт құрлықта Қазақ елінің 

әнұраны төрт мәрте шырқалды. 
Аса жеңіл салмақта сынға түскен 
Алуа Балқыбекова сербиялық 
Снежана Силкович, франциялық 
Абрине Зутони және сербиялық 
Николь Дурикованы ұтып, ал-
тыннан алқа тақты. 50 кило 
салмақта күш сынасқан Назым 
Қызайбайдың да мықтылығы еш 
күмән туғызған жоқ. Екі дүркін 
әлем чемпионы деген атағы бар 
қазақ қызы Пихла КайвоОжа 
(Финляндия), Клаудия Пависка 
(Польша), Глория д’Алмейда (Фран-
ция) және Наталия Рокты (Польша) бас 
көтертпей ұтты. Үшінші алтын Кари-
на Ибрагимованың еншісінде. 57 кило 
салмақта қолғап түйістірген жерлесіміз 
барлық қарсыласын жолынан 
ығыстырып, бас жүлдені олжалады. Аса 
ауыр салмақтағы Ләззат Күнгейбаева да 
дәл сол межеден көрінді.

Ақтық сынға алқынбай жеткен Ма-
рина Хальзова (75 кило) шешуші тұста 
швециялық Любовь Холгерсонға есе 
жіберіп, күміс медальды иеленді. Ал Ба-
лауса Мұздиман (54 кило), Жайна Ше-
кербекова (54 кило), Жазира Орақбаева 
(50 кило), Аида Әбікеева (63 кило), 
Дариға Шәкімова (66 кило) және Сәния 
Сұлтанқызы (57 кило) қолаға қол созды.

АБУ-ДАБИДЕ 
КЕЗДЕСЕДІ

БАӘ футбол-
шылары да осал 
қарсылас емес. 
Қазіргі кезде олар 
ФИФА рейтингінде 
69-орынды иелену-
де. Салыстырма-
лы түрде алсақ, бұл 
тізімде жерлестеріміз 
114-сатыға жайғасты. 
Аталған мемлекеттің 
өкілдерімен біздің 
елдің аяқдоп 
шеберлері үш мәрте кездесті. 
1997 жылы әлем чемпионатының 
іріктеу турнирінде сырт алаңда 
0:4 есебімен ұтылсақ, Алма-
тыда кеткен есені қайтардық 
– 3:0. 2000 жылы екі команда 
жолдастық кездесу өткізіп, онда 

қарсыластарымыздың мерейі үстем 
болған еді – 5:2.

Аталған команданың ең зор нәтиже-
сі – Азия кубогында екі рет жүлдегерлер 
қатарынан көрінуі. 1996 жылы БАӘ 
күміс медальды иеленсе, 2015 жылы 
қолаға қол созды. 1990 жылы олар Ита-
лияда өткен әлем чемпионатында бақ 
сынады.

Аталған кезеңде 
алты велошабандоз 
мәреге бірдей жетті. 
Олар – Хуан Молано 
(Колумбия, UAE Team 
Emirates), Мадс Пе-
дерсен (Дания, Trek-
Segafredo), Паскаль Ак-
керман (Германия, UAE 
Team Emirates), Майк 
Теунссен (Нидерланд, 
Jumbo-Visma), Дэнни 
Ван Поппель (Нидер-
ланд, BORA-hansgrohe) 
және Каден Грувс (Ау-
стралия, Bike Exchange-Jayco). 
Олардың уақыты – 2 сағат 26 минут 
36 секунд. Қосымша көрсеткіштер 
бойынша 21 кезеңнің жеңімпазы деп 
колумбиялық спортшы танылды.

Жалпы есепте Ремко Эвене-
пулге тең келер ешкім табылмады. 
Quick-Step Alpha Vinyl Team клубы 
сапында өнер көрсетіп жүрген 22 
жастағы бельгиялық велошабандоз 
алтыншы кезеңде испаниялық Марк 

Солерді (UAE Team Emirates) жылы 
орнынан ығысып, көш бастаған 
еді. Содан кейін Ремок шашасына 
шаң жұқтырған жоқ. Ол 16 кезең 
бойы тізгінді ешкімге бермей, 
ақырында жеңіс тойын тойлады. 
Оның көрсеткіші – 80 сағат 26 ми-
нут 59 секунд. Бұған дейін ол әлем 
чемпионатында екі рет жүлдегерлер 
қатарынан көрініп, Еуропа чемпио-
ны атанған еді.

Сөз орайы келгенде, Эве-
непулдің кезінде тәуір футбол-
шы болғанын да айта кетейік. 
Бельгияның «Андерлехт» және Ни-
дерландтың «Эйндховеннің» ака-
демиясында  шеберлігін шыңдаған 
Ремко өз елінің жасөспірімдер 
құрамасы сапында өнер көрсетті. 
Бірақ кейіннен оның аңсары 
велоспортқа ауып, спорттың 

осы түрінде елеулі табыстарға 
қол жеткізді. Бір айта кетерлігі, 
Бельгияның беткеұстары соңғы үш 
«Вуэльта» көпкүндігінде алдына 
жан салмаған Сербияның саңлағы 
Примож Рогличті тұғырдан тайдыр-
ды.

Екінші орынды испаниялық 
Энрик Мас иеленді. Movistar Team 
клубының намысын қорғаған ол жа-

рыс жеңімпазынан 2 минут 2 секунд 
қалып қойды. Пиреней түбегінің 
тағы бір өкілі Хуан Аюса (UAE Team 
Emirates) үшінші сатыға жайғасты. 
Ал «Астана» клубы мүшелерінің 
арасынан ең жақсы нәтижеге 28 
жастағы колумбиялық легионер Ми-
хель Анхель Лопес қол жеткізді. Ол 
төртінші орынға табан тіреді.

18 ҚЫРКҮЙЕКТЕ АУСТРАЛИЯНЫҢ ВУЛЛОНГОНГ ҚАЛАСЫНДА ВЕЛОСПОРТТАН ӘЛЕМ 
ЧЕМПИОНАТЫНЫҢ ШЫМЫЛДЫҒЫ ТҮРІЛЕДІ. БҰЛ ЖАРЫСТА ҚАЗАҚСТАННЫҢ 15 СПОРТ-
ШЫСЫ БАҚ СЫНАЙДЫ.

ЖАСЫЛ ҚҰРЛЫҚТАҒЫ ЖАРЫС
Аталған жарыстың бірғасырлық тарихы бар. Оның тұсауы сонау 1921 жылы Данияның астанасы 

– Копенгагенде кесілген. Соңғы чемпионат былтыр Бельгияның Фландрия өңірінде өтіп, ерлердің 
сайысында франциялық Жюлиан Алафилипп (жекелеген) пен Филиппо Ганна (топтық) алдына жан 
салмады. Әйелдер арасында италиялық Элиза Бальзамо (жекелеген) мен Эллен ван Дейк (топтық) 
дара шықты. Аралас жұптардың жарысында Германия құрамасының мерейі үстем болды.

Жасыл құрлықтағы жарыстың элиталық тобында Қазақстанның туы астында Алексей Лу-
ценко, Юрий Натаров, Вадим Пронский және Евгений Федоров, андерлер арасында Нұрберген 
Нұрлықасым, Глеб Брусенский, Андрей Ремхе, Евгений Федоров және Николя Винокуров өнер 
көрсетеді. Сондай-ақ жастар сайысында Алексей Ваганов, Максим Тараскин, Илья Карабутов, Вио-
летта Казакова, Алина Спирина, Милана Котельникова және Виктория Марчук бақ сынайды.

60 кило салмақта сынға 
түскен 26 жастағы қандасымыз 
алғашқы айналымдарда румы-
ниялық Александру Трандафир 
(9:0) мен армениялық Геворг Ша-
рибаянды (3:0) шаң қаптырып, 
ширек финалда қытайлық 
Лугио Каоны (7:1) ойсырата 
ұтқанда, «Әп, бәрекелді!» деп 
алақанымызды ысқылаған едік. 

Бірақ жартылай финалда Ай-
дос білгенінен жаңылды. Бұл 
межеде ол 23 жастағы әлем 
чемпионатының екі дүркін күміс 
жүлдегері, Әлем кубогының 
иегері, Азия чемпионы Жоламан 
Шаршенбековпен күш сынасты. 
Қырғыз балуанынан біздің жігіт 
осыған дейін үш рет ұтылған бо-
латын. Соның әсері болды ма, 

әйтеуір, осы жолы Сұлтанбекті 
біз мүлде танымадық. Жоламан 
оны әрі де, бері де лақтырып, 
7:0 есебімен жеңіске жетті. Ал 
Айдос енді қола медаль үшін та-
ласады.

Аса ауыр салмақтағы Әлім-
хан Сыздықовтың да жеңіс 
тұғырына көтерілуіне мүмкіндігі 
бар. Бастапқы бәсекеде ол 

ирандық Әмір Мирзазадеден 
(0:5) ұтылғанына қарамастан, 
жұбаныш белдесулерде бақ 
сынайды. Себебі Парсы елінің 
алыбы ақтық сынға алқынбай 
жетті. Енді алдағы бәсекелерде 
Әлімхан барын салады деп 
үміттенеміз.

Ал жарыс жеңімпазы мен 
жүлдегерлері жайында ай-
тар болсақ, бүгін де Сербия 
құрамасы екі алтын медаль ол-
жалап, жергілікті жанкүйерлерді 
қуаныш пен шаттыққа бөледі. 
Атап айтсақ, 63 кило салмақта 
Себастьян Надтың асығы алшы-
сынан түсті. Финалда ол әлем 
чемпионатының күміс жүлдегері, 
Еуропа чемпионы грузиялық 
Лери Абуладзені ұтты. 67 кило 

салмақ дәрежесінде Мате Не-
меш дара шықты. Бұл спортшы 
Олимпиада, әлем және Азия 
чемпионы, ирандық Мохамма-
дреза Гераидан айласын асыр-
ды. 82 кило салмақта Түркияның 
тарланы Бурхан Ақбудақтың 
асығы алшысынан түсті. Финал-
да ол өзбекстандық Жалғасбай 
Бердімұратовтан басым түсті. 97 
кило салмақ дәрежесінде Олим-
пия ойындарының толық жүлде 
жиынтығының иегері, әлемнің 
төрт және Еуропаның бес дүркін 
чемпионы армениялық Артур 
Алексанянға тең келер ешкім 
табылмады. Финалда Артур 
болгариялық Кирилл Миоловты 
жеңді.
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  СӨЗ ЖОҚ

ЕЗУТАРТАР

Жұртты күлкіге 
батырыпты

Баяғыда Қарағанды облысында қазақ 
әдебиетінің күндері өтетін болып, бір топ 
қаламгер ел аралап, жер көріп дегендей, осы 
облыста қонақ болып қайтады. Араларын-
да Қалтай Мұхаметжанов, Қалихан Ысқақ, 
Оралхан Бөкей, Қалмұқан Исабаев, ақындар 
Сабырхан Асанов, Темірхан Медетбек, 
тағы басқалар бар. Қалмұқан қайда жүрсе 
де қуақы тіл, қалжың сөзімен қаламдас до-
старын күлкіге кенелтіп жүреді екен. Үшінші 
күні астаналық меймандар екі топқа бөлініп, 
бірі Егіндібұлақ, енді бірі Тельман ауданына 
баратын болып келісіледі. Кімді қай жаққа 
бөлерін білмей, облыс басшылары дағдарып 
тұрған кезде Қалмұқан Исабаев топ ортаға 
шығыпты да:

– Қалмұқан, Қалихан, Оралхан, Темірхан, 
Сабырхан сияқты «хандар» мынау автобусқа 
отырындар! Ал Қалтай, балтай, шалтайлар 
анау автобусқа барсын! – деп жұртты тағы да 
ду күлкіге батырыпты.

«Сендердің көрсеткендерің 
сол болса...»

Осы сапарда Сырағандармен еріп жүрген 
обкомның бір қызметкері соңынан, Өскемен 
қаласындағы бір жиында:

– Біз ақын-жазушыларды, әсіресе Сырбай 
Мәуленовті құрметтеп, ел мен жерді көрсетіп 
шапқылап жүрсек, ол кісі еңбек ерлерін 
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Жаңғақтардың адам ағзасына тигізер пайдасы өте мол. Олар ағзаны 
қалыпты жағдайда ұстап, түрлі ауруларға қарсы күресетін күш береді. 
Жаңғақтың түрлері өте көп және әрқайсысының өз алдына емдік қасиеттері 
бар. Бүгін біз солардың бірі – грек жаңғағы туралы айтамыз.

ЕСКЕ АЛУ

ЖАНЫ ЖАЙСАЊ ЖАН ЕДІ
Майра Байдәулетқызы 2021 жылы қазан ай-

ында 46 жасында өмірден озды.

Еліне елеулі, жұртына қалаулы Майра 
жанұясының ардақты отанасы, айрандай ұйыған 
шаңырағының татулығы мен береке-бірлігінің 
ұйытқысы болған. Үлкенімізге сүйікті келін, 
кішімізге сүйкімді жеңге, енді бірімізге тату болған 
абысын, жолдасына асыл жар, балаларының 
ардақты анасы  атанған жаны жайсаң келініміздің 
өмірден өткеніне де бір жылдың жүзі болыпты. 

Істеген ісіне адал, өз ортасына сыйлы, адалдық 
пен тазалықты пір тұтқан, өз туыстарынан ара-
ласатын дос-жарандарынан, абысындарынан 
көмегін аямайтын, тәрбиелі отбасынан шығып, 
текті жерге келін болып түсті. Жақсылыққа жаны 
құмар Майра өзі еңбек еткен ұжымының ортасында 
сыйлы, қадірлі жан атанды. Әрбір жеткен жетістігі 
өзіне қанат бітіретін еді. Өте еңбекқор, өмір бойы 
өзінің адал еңбегімен балаларын оқытып, еңбекке 
баулыды. Өзім деген адамға жүрегін жұлып беруге 
әзір тұратын бауырмал жан болған. Амал қанша, 
қолдан келер шара жоқ, жаратушыға ешкім қарсы 
тұра алмайтыны шындық.

Турасынан келген ажалға араша бола ал-
майтын пенде тек көз жасына ерік береді екен. 
Жаратылысы бөлек, өте кішіпейіл, табиғатынан 
еңбексүйгіш асыл жан еді. Бұл өмірге қызыға, 
құмарта қарайтын, бір нәрсені білген үстіне біле 
бергісі келе беретін, өмірге құштар болатын.

Өмірдің мәні 
ұ з а қ т ы ғ ы м е н 
емес, артын-
да қалған ел-
жұртына сіңірген 
е ң б е г і м е н 
ө л ш е н е т і н і 
б е л г і л і . 
Тағдырдың жа-
зуымен Май-
ра жарық ай-
дай бізден 
алыстап кетті. Ол 
әрдайым біздің 
көңіліміздің төрінде, көзден кетсе де, көңілден кет-
пей, мәңгі есімізде сақталады. 

Жатқан жері жарық, топырағы торқа, иманы 
жолдас, орны пейіштің төрінде болсын. Парасат 
пайымы мол, әр істеген ісіне жауапкершілікпен 
қарайтын жаны жайсаң Майраны өмірден өткеніне 
жыл толуына орай еске ала отырып, мына бір 
өлең жолдарын арнаймын:

Құлпырсын жасыл құрағың,
Өркендей берсін мәңгіге,
Өмірге өзің әкелген,
Айбек, Әлібек, Жәнібек атты ұлдарың.

ТӘМСІЛ

ЖЫРТЫҚ АЯҚ КИІМ
Бір шәкірт ұстазымен егін алқабын аралап келе жатады. Кенет жол 

шетінде жатқан тозығы жеткен бір аяқ киімге екеуінің көздері түседі.
Шәкірт ұстазына:
– Шамасы, мынау егінші шаруаның аяқ киімі сияқты. Тығып қойсақ 

қайтеді? Сосын бір жерге жасырынып қалай абдырап, сасқанын 
қызықтайық, – дейді.

Сонда ұстазы:
– Кедейлерді әбігерге салуды қызық көріп, олардың есебінен көңіл 

көтергеніміз адамгершілікке жатпайды. Өзіңе бақыт пен шаттық сыйлағың 
келе ме? Онда оны мазақа айналдырмай, керісінше, аяқ киіміне ақша са-
лып қояйық. Сонан кейін ғана не қызық болатынын көрейік, – дейді.

Ұстазының ұсынысы көңіліне бірден қонған шәкірт айтқанын орын-
дайды. Көп ұзамай екеуі жақын тұрған ағаштың артына барып жасырына-
ды. Сәлден соң жүзі күн көзіне әбден тозыққан, жұпыны киімді бір шаруа 
келеді. Аяғын аяқ киіміне сұққаны сол еді, ішіндегі затты сезіп, дереу қайта 
суырып алады. Қолын салып еді, ақша екен. Екінші сыңарынан да сондай 
ақша шықты. Ақшаға бір, жан-жағына бір қарап, таң-тамаша боп тұрып 
қалды. Көз жетер жерде ешкім байқалмады. Ақшаны ұстап тізерлеп отыра 
кетті. Жасаураған жүзін қолымен басып отырып дауыстап сөйлей бастады: 
«Я, Раббым! Сен менің хәлімді өзімнен артық білушісің. Әйелімнің ауру 
екенін, балаларымның аш-жалаңаш екенінен хабардар болдың. Бәрімізді 
басқа түскен нәубеттен құтқардың. Шүкір, шүкір...». Осылайша, ұзақ уақыт 
жасын төккен күйі Жаратушыға алғыс айтып, шүкірлігін білдіріп отырды.

Манадан бері одан көз жазбай қарап отырған шәкірттің қос жанары 
жасқа толып, қатты әсерге бөленді. Ұстазы шәкіртіне қарап:

– Қазір бұрынғы хәліңнен бақыттырақ екеніңді сезіп отырған 
сияқтысың. Алғашқы ойыңды іске асырғанда қандай күйде болар едің?! 
– дейді. Шәкірті:

– Иә, ұстаз! Өмір бойы ұмытпастай дәріс алдым. Сізге алғысым шексіз! 
«Берген кездегі қуаныш алған кездегі қуаныштан артық болады» деген 
сөздің мағынасын енді түсіндім, –  деп жауап қатты.

Bilim.all.kz сайтынан алынды.

ГРЕК ЖАҢҒАҒЫНЫҢ ПАЙДАСЫ
Шын мәнінде грек жаңғағы пайдалы ма, зиян ба? Оларды жиі қолдануға бола ма? 

Бұл жаңғақтар күш-қуатымызды қалыпқа келтіріп, бойдағы сырқатты жеңуге көмектеседі. 
Мәселен, қант диабеті. Оның белгілі бір мөлшерін күнделікті ас мәзіріне қосып отырған 
жөн. Бірақ дәрігерлер күніне 100 грамын ғана пайдалануға кеңес береді, одан көп жеу зиян 
келтіруі мүмкін. Грек жаңғағы атеросклероз ауруына шалдыққан кезде жақсы көмектеседі. 
Ми белсенділігін арттырады, ішек жұмысын жақсартады.

Оның құрамында дәрумендер, минералдар, түрлі майлар бар. Олар: В1, В2, С, РР, 
май, хинон, каротин, жасұнық, тұз т.б. Тіпті, жаңғақ ағашының жапырағының құрамында да 
денсаулыққа пайдалы элементтер бар.

Жаңғақ қаншалықты пайдалы болғанымен, оның аллергия тудыру қаупі бар. Бойында 
аллергия, псориаз, экзема сынды аурулары бар адамдар жаңғақты абайлап қолданғаны 
жөн. Егер омырауда балаңыз болса, жаңғақты көп мөлшерде жемеңіз. Біріншіден, ауыз 
қуысының уылуына әкеледі, екіншіден, балаға бөртпе шығуы мүмкін.

Грек жаңғағы өте тойымды. Ол наннан екі есе колорияға ие. Сондықтан толысуға бейім 
жандар да сирек қолданғаны жөн.

Жаңғақтың пайдасының мол екенін халық медицинасы да дәлелдеп келеді. Өзі ғана 
емес, қабығы мен жапырағы да емдік мақсатта жиі қолданылады. Жапырағынан ауыз 
қуысына және қызыл иекке арналған тұнба жасайды. Сондай-ақ, оның қайнатпасы жараның 
тез жазылуына көмектеседі. Отадан қалған ізді кетіреді. Ішекқұрт, қабыну, қант диабеті ау-
руларынан айығуға көмектеседі. Қан құрамындағы холестеринді азайтады. Сонымен қатар 
косметикалық мақсатта да қолданылады.

жазудың орнына Үлкен Нарын ауылындағы 
бір кездесуде «Маса» деген өлең оқыды 
емес пе, – депті мінбеден ренішін айтып.

Бұл сөзді естіген кезде, сол кездегі 
облыстық газеттің редакторы, казақ 
журналистикасының майталман 
қайраткерінің бірі Мұқан Әбуғалиев орнынан 
ұшып тұрып:

– Сендердің алғаш көрсеткен 
кейіпкерлерің маса болса, Сырбай басқа 
несін жазсын! – деп залдан айқай салыпты.

«Мына ұсынысыңызды 
ойланайын»

Майдангер жазушы Әзілхан Нұршайықов  
Жамбыл облысының Сарысу ауданын-
да оқырмандармен кездесу өткізеді. Ауыл 
мектебінің әдебиет пәнінің мұғалімі Әзекеңнің 
шығармашылығы туралы баяндама жасай-
ды. Мұғалім ұзағынан сөйлеп келіп:

– Сіздің «Махаббат қызық мол жылдар» 
романыңыз ел-жұртыңыздың жүрегіне жол 
тапқан ұлы шығарма! – деп сөзін ұрандай 
қорытады. – Мұндай роман жазған жазушы 
өлсе де арманы жоқ!

Сонда Әзілхан орнынан баяу тұрып:
– Ғафу етерсің, інім! – депті иіліп тағзым 

етіп. – Мен «Аңыз бен ақиқат» деген тағы 
бір дүние жазып жатыр едім. Сол роман 
аяқталған соң, сіздің мына ұсынысыңыз жай-
ында ойланайын!

qazaqаdebieti.kz сайтынан алынды.

Туыстарының атынан
Сақыпжамал СҮНДЕТБАЙҚЫЗЫ
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