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редакция арқылы
  1 жылға  –  3640  теңге. 
облыстық маңызы бар қалалар үшін "Қазпошта" арқылы 
  1 жылға – 4477,20  теңге.
 ауыл тұрғындары үшін
  на год – 4700,80 теңге.

с редакции
   на год –   3640   тенге.
для города областного значения через "Казпочту"
   на год – 4477,20 тенге.
 для сельского населения
   на год –  4700,80 тенге.

ӘЛЕУМЕТТІК ЖОБАЛАРДЫҢ ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛУЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИ-
КАСЫ СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ АГЕНТТІГІНІҢ ЖЕТІСУ ОБ-
ЛЫСЫ БОЙЫНША ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ ЕРЕКШЕ БАҚЫЛАУЫНДА. 

256 МЛН ТЕҢГЕГЕ 
ЖАСАЛҒАН СУ ЖҮЙЕСІНІҢ

  НЕГЕ?

Қазіргі таңда ірі қалалар мен 
облыс, аудан орталықтарында  
букмекерлік кеңселерді көптеп 
кездестіруге болады. Қоғам үшін  
өте қауіпті құмар  ойынына  құ-
ныққандар бәс тігуде алдарына 
жан салмайды. Ақшасын оңай 
жолмен екі-үш есе көбейтемін 
деп жүрген  жандар ақыр аяғы 
тапқан-таянғандарын желге 
ұшырып, барлық  дүние мүлкінен 
ең бастысы абырой-беделі-
нен, отбасынан айырылып жа-
тыр. «Кім тәуекел етпейді, 
сол мұратқа жетпейді» деп 
ұрандатқан ойыншылар тәуе-
кел мен құмарлықты шатасты-
рып жүргендей. Соның кесірінен 
ел ішінде отызында орда бұзбақ 
түгілі, қырығында қамал ала ал-
майтын масыл ер-азаматтар 
көбейген. Сол азаматтардың 
арқасында футболдан әлем 
чемпионаты кезінде букмекерлік  
кеңселердің жұлдызы жанады. 
Бейресми деректерге сүйенсек 
бір күнде бір кеңсенің өзінде 
мыңнан астам адам ұтыс тігіп, 
бәс тігу бәйгесіне қатысады 
екен. Олардың арасынан 100 
000-нан көп ақшасын желге 
ұшырғандарды да кездестіруге 
болады дейді тәуелсіз сарап-
шылар. Букмекерлік кеңсенің 
тұрақты қонақтарының көп-
шілігі бәс тігуді құмар ойын-
дар қатарына жатқызбайды. 

БУКМЕКЕРЛІК КЕЊСЕЛЕРГЕ 

ТЄУЕЛДІЛІК АРТТЫ

Себебі  олар мұндағы жеңістер  
әр адамның спорт саласындағы 
білімі мен білігіне байланыс-
ты дейді. Ақша жүрген жерде  
айла таусылсын ба, бүгінде 
букмекерлік кеңселер бастап-
қы бет-бейнесін жоғалтып, 
адамдарды алдау орталығы-
на айналған. Мысалы, белгілі 
бір команданың жеңісіне бәс 
тігушілер саны көп делік және  
оның жеңісі айдан анық. Осын-
дай жағдайда букмекерлік кең-
селер сол командамен өзара 
келісіп келеді екен. Ал ел сенген 
команда ойда-жоқта жеңілістің 
ащы дәмін татады. Бұндайда 
көптеген адам  қалтасында-
ғы қомақты қаржыдан қағыла-
ды. Ал букмекерлік кеңселер 
түскен пайданы  спортшылар-
мен бөлісіп алып,  жүре береді. 
Осыған байланысты жыл ба-
сында Сенат депутаты Дана 
Нұржігіт «Букмекерлік кеңсе-
лер халықты қанауда. Оларды  
жарнамалауға тыйым салу ке-
рек» деген болатын. Консти-
туцияда да құмар  ойындарынан 
келетін зиянды ескерту мен 
оның алдын алуға бағытталған 
заң жүзіндегі қадамдар бар. 
Бірақ оны елеп-ескеріп жатқан 
ешкім жоқ. Керісінше құмарлық-
қа құныққандар  саны күн санап 
артуда. Неге?

Айдана  СМАҒҰЛ

игілігін  ел көре алмауда

Бұл жолы мемлекеттік орган мен 
БАҚ өкілдері назарына Кербұлақ 
ауданындағы өзекті проблема ха-
лықты таза ауыз сумен және көгілдір 
отынмен қамтамасыз ету мәселесі 
ілікті.

Шанханай ауылында жасалған 
таза су жүйесінің игілігін халық кө-
ре алмай келеді. Неге десеңіз, әу 
баста тіршілік нәрі шығатын жер-
ді шенеуніктер зерттемей, бірден 
жобалық-сметалық құжат жасап, 
мұнара орнатып, құбырларды жүр-
гізіп тастаған. Ал бұл жұмыстарды 
жүргізуге 256 млн теңге жұмсалған. 
Үш жыл  бұрын салынған су құбыры 
үш күн ғана жұмыс істеп, істен шық-
қан. Жер астына кеткен су барлық тех-
никаны ғана емес, ауыл тұрғындарының жақсы өмір 
сүруге деген үмітін үздірді. 

Жаңа су мұнарасы құдды бір сыбайлас жем-
қорлыққа қойылған ескерткіштей ауыл сәнін кіргізіп 
тұрғанмен  адамдар бұлақтың суын  ішуге мәжбүр. 
Алайда жауын жауса су лайланып, ішуге жарам-
сыз болып, мыңнан астам тұрғыны бар ауыл халқы 
бірнеше күн сусыз қалады. 

Облыстық энергетика және тұрғын үй-комму-
налдық шаруашылық басқармасының басшысы 
Ернат Бәзілдің айтуынша, нысан құрылысы бас-
талмай тұрып, сонау 2018 жылы қажетті барлау 
жұмыстары жүргізілмеген. Тұрғызып алған соң  
ғана  олар судың жоқ екенін түсінген. Ендігіде  зерт-
теуден бастап, жаңа жобаны жүзеге асыруға дейін 
барлығы жаңадан жасалуы керек. Процесс бірнеше 
жылды  емес, қосымша ресурстар мен бюджеттік 
қаражатты да қажет етеді. Жобалау қателері мем-
лекетке ғана емес, тау бұлағынан су ішуге мәж-
бүр болған адамдарға  да  қымбатқа түседі. Ауыл 
тұрғындарының  бірнеше мәрте  арыздануы жа-
уапты органдарға еш әсер етпеген. Енді олар 
Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл агенттігінің Жетісу облысы бойын-
ша департаментіне үміт артып отыр, оның басшысы 
Мақсат Жебегенов бұл мәселе мұқият зерделеніп, 
сарапталып, тексеру нәтижесіне сүйене отырып, 
тиісті  органдардың  жұмысы  жүргізілетінін атап өтті. 

Қажетті шаралар қабылданып, кінәлілер жауапқа 
тартылады.

Облыс әкімдігі мен сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы қызметтің бірлескен жұмысының арқасын-
да тағы екі мәселе – облыс орталығын ауыз су-
мен қамтамасыз  ету  және газдандыру мәселесі 
шешілді. Су құбыры желісін салу барысында 
көптеген заң бұзушылықтарға жол берілген, жер-
гілікті атқарушы орган тарапынан тиісті бақылау 
болмаған. Барлық жұмыс өздігінен жүрген,   адам-
дар жылдар бойы зардап шеккен. 2021 жылы 
ауылдағы төртінші кезеңдегі су құбырларының құ-
рылысы мен реконструкциясына шамамен 1 мил-
лиард теңге бөлініп, жоба ағымдағы жылдың тамыз 
айында аяқталуы тиіс болатын. Алайда мердігердің 
сапасыз жұмысы құрылыс мерзімінің бұзылуына 
әкеліп соқты. Бүгінгі таңда кемшіліктер жойылып, 
ақырында сарыөзектіктердің  үйлеріне  су пайда 
болды. 

 Ағымдағы жылдың желтоқсан айының ортасын-
да ауылға  көптен күткен көгілдір отын келеді. Со-
нау 2020 жылы мұнда 1,8 млрд теңгеге «Сарыөзек»   
автоматтандырылған газ тарату станциясы және 
газ тарату желілері салынды. Бірақ әлі бірде-бір 
абонент қосылмаған. Қазіргі таңда мердігерлер 
жіберген  қателіктерін  түзеуде. 

С. БАЗАРҚҰЛОВА. 
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Басқарма басшысы өзі басшылық 
ететін ұжымның қазақ тілінің дәрежесін 
арттыру, қолданылу аясын кеңейту 
аясында атқарып жатқан жұмыстары 
жайында таныстырды. Айтуынша, ме-
кеме тарапынан мемлекеттік насихат-
тау, оның қолданылу аясы мақсатын-
да жұмыс қарқынды іске асып жатыр. 

АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ 

  18,5 ТОННА ӨНІМ ЖИНАЛДЫ
Панфилов ауданында  жүгері өсірумен қатар картопқа да ден 

қойылып отыр. Мәселен, «Ернар» шаруа қожалығы өткен жылдан 
бері картоп өсіруді қолға алып, Басқұншы ауылдық округінде 73 
гектарға, Қоғалы өңірінде 42 гектардан астам жерге картоп еккен, – 
деп хабарлайды Жетісу облысы әкімінің баспасөз қызметі. 

– Кербұлақ ауданы Қоғалы өңірінің 
топырағы шұрайлы. Даңқы шыққан Қоғалы 
картобын білмейтіндер кемде-кем. Бірақ 
жақсылап күтіп-баптаса, Жаркент өңірінің 
жерінен де жақсы өнім шығады. Картопты 
жемісті мол беретін тау етегіне егуге 
болады. Біз солай жоспарлап отырмыз, – 
«Ернар» ШҚ төрағасы Тасқын Жапарқұл. 

Оның айтуынша, Панфилов ауданында 
биылғы жылы өсірілген картоптың орташа 
шығымдылығы 18,5 т/га, ал Кербұлақ ауда-
нында – 14 т/га. «Ернар» шаруа қожалығы 
жалпы 1840 тонна өнім жинаған, соның 600 
тоннасын келесі жылға тұқымдыққа қойып 
отыр.  

Тор қаптарға салынған картоптың бір 

бөлігі Жаркент қаласындағы базарда 
саудаланды, енді бір бөлігі Алматы қала-
сындағы қоймаға жіберіліп, одан әрі қыс 
мезгілінде мегаполистің сауда нүктелеріне 
шығарылмақ.   

«Ернар» ШҚ жергілікті тұрғындарға 
картоптың әр келісін 115 теңгеден өткізді. 
Бұл өз кезегінде Жаркент өңіріндегі сау-
да нүктелеріндегі картоп бағасының 
тұрақтануына елеулі ықпал етті.  

Жалпы Жетісу облысында биыл 12 мың 
гектар жерден картоп жиналды. Өнімнің 
жалпы жиыны 253 мың тонна, орташа 
шығымдылығы 214,7 ц/га болды, бұл өткен 
жылмен салыстырғанда 15,2 ц/га артық.  

«АЛАТАУ-АҚПАРАТ»

БРИФИНГ

 ЖҮЙЕЛІ ЖҰМЫС  ЖҮРГІЗІЛУДЕ
Бүгінде мемлекеттік тілді өзге ұлт өкілдеріне оқыту мәселесі 

қолға алынған  жұмыстардың біріне айналды. Бұл туралы тілдер-
ді дамыту жөніндегі басқарма басшысы Ермек Ақшабаев БАҚ 
өкілдерімен өткен жиында айтты. 

Атап айтсақ, Жетісу облысында тіл сая-
сатын жүзеге асыру мақсатында 13 шара 
жоспарланған. Желтоқсан айында олар-
дың алтауын өткізу көзделіп отыр. 

 «Алдағы уақытта 6 шарамыз-
ды өткізу жоспарда бар. Оның ішінде 
«Мемлекеттік  тіл –  тәуелсіздіктің ны-
шаны» облыстық байқауы, «Қасиетті 

өлке – киелі мекен» шығармалар до-
дасы оқушылар арасында өткізіледі. 
Және бейнеблоктар топтамасын әзір-
леу, яғни, тіл саясатын насихаттау 
мақсатында дайындалатын топтама-
лар болады. Төртіншісі, «Елге қызмет 
– ортақ міндет» атты жиын өткізге-
лі отырмыз. Сонымен қатар «Жетісу 
кітапқұмарлар өлкесі» және көпшілік 
алдында сөз сөйлеу, көркем сөйлеу, сөз 
әдебі тақырыбында дөңгелек үстел 
өткізу ойда бар», – дейді тілдерді да-
мыту жөніндегі басқарма басшысы   

Е.Сүндетбайұлы.
Биыл «Қазақша сөйлейік» клу-

бы құрылып, оған 400-ге тарта адам 
қабылданған. Қазақ, орыс, ағылшын 
тілдерін оқыту курстарына 1000-нан 
астам адам тартылып, арнайы серти-
фикаттар табысталды. Келер жылы 
басқарма өкілдері  22  ауқымды  іс-шара 
өткізуді жоспарлап отыр. Қатарында тіл 
фестивальдері, түрлі байқаулар және 
семинарлар мен тренингтер бар. 

ӨЗ ТІЛШІМІЗ

Алмас Жексенбаев «Жерұйық» тобы құрамында көрермендерге халық ән-
дерінен попурри орындады. Олар қазақтың дәстүрлі ән өнері өкілдерінің танымал 
әндерін бес дауыста қосыла шырқап, көпшілікті саф өнердің тұнығымен сусындат-
ты.

– Атадан балаға мұра болып келе жатқан төл өнерімізді, ән, жыр-термелерді, 
күйлерді, ұлттық құндылықтарымызды одан әрі дамытып, қазіргі заман тала-
бына сәйкес жаңашаландырып келеміз. Басты мақсат – дәстүрімізді өскелең 
ұрпаққа насихаттау, – дейді жас әнші, домбырашы Алмас Жексенбаев.

Зияткерлік мектебінің домбыра үйірмесінің жетекшісі өзінің жетістігімен 
оқушыларға қазақ халқының дәстүрін насихаттап ғана қоймай отансүйгіштікке 
тәрбиелеуде. Тұңғыш Президентіміз Нұрсұлтан Назарбаев «Еліміздің ертеңі – 
бүгінгі жас ұрпақтың қолында, болашақты білімді ұрпақ айқындайды, ал жас 
ұрпақтың тағдыры – ұстаз қолында» – деп атап айтқан.

Бүгінгі таңда Алмас Жексенбаев халықаралық, республикалық байқаулары-
на қатысып, бірнеше рет бас жүлдегер атанды. Оның ішінде Республикалық 
«Бозторғай», «Жасұлан», «Жас қанат», «Жырлайды жүрек» байқаулары, Санк-
Петербургте  өткен  «Military songs»  халықаралық  фестивалінде 1 орынды иеленді.

«АЛАТАУ-АҚПАРАТ» 

1000 ұсақ-түйек дүке-
ні (тойбастар, ыдыс-аяқ, 
тоқыма бұйымдары, ұс-
ақ-түйек заттар және 
т.б.) – жаңадан бастаушы 
кәсіпкерлер үшін ең таны-
мал бизнес-идеялардың 
бірі. Мұндай идеяны әсі-
ресе әйелдер пайдала-
нады, өйткені бұл тау-
арлар оларға қаржылық 
тәуелсіз болуға ғана емес, 
сонымен қатар, өздерінің 
кәсіпкерлік қабілеттерін 
жүзеге асыруға мүмкіндік 
береді. 

Кез  келген үйге қа-
жетті түрлі ұсақ-түйек 
заттармен сауда жасау 
қашанда тиімді кәсіп  
болған. Нарықта дүкен-
дердің белгілі бір түрлері 
пайда болып, олар «үй-
ге арналған 1000 ұсақ-
түйек» деп аталды.

«Көптеген  адам өз кәсібін ашуға ұмтылады. Ал  оларға, бүгінгі эконо-
микалық жағдайда жан-жақты қолдау қажет. Мәселен, биылғы жылдың 
басынан бері «Атамекен Жетісу» МҚҰ арқылы 170-тен астам кәсіпкер 
жеңілдетілген несие алды», – дейді Жетісу облысы Кәсіпкерлер палатасының 
директоры Дәурен Оңалбаев.

 Нұргүл Санатбек алдағы уақытта тауар сату орындарын кеңейтіп, сол ар-
қылы жаңа жұмыс орындарын ашуды жоспарлап отырғанын айтты.

А. БЕЙСЕНҒАЛИҚЫЗЫ. 

ӘЛЕУМЕТ

КӘСІБІН КЕҢЕЙТТІ
Кәсіпкер Нұргүл  Санатбек «Атамекен  Жетісу» МҚҰ ЖШС ар-

қылы 7 миллион теңге несие алып, Жетісу облысы Көксу ауда-
нында «1000 ұсақ-түйек» дүкенін кеңейтті.

МЕКТЕБІҢДЕ НЕ ЖАҢАЛЫҚ?
Алмас Жексенбаев Талдықорған 

қаласындағы Назарбаев 
Зияткерлік мектебінің домбыра 

үйірмесінің жетекшісі Астана 
қаласында өткен Республикалық 

«Жеті қазына» жобасына 
қатысып 3-орынды иеленді.

ЖЕТІ ЌАЗЫНАНЫЊ БІРІ – 
ЗИЯТКЕРЛІК ¦СТАЗДЫЊ 
ЌОЛЫНДА
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БИЗНЕС

КАЗАХСТАНКА ОТКРЫЛА БИЗНЕС, ЧТОБЫ ПОМОГАТЬ 
ОСУЖДЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ.КАЗАХСТАНЦАМ, НЕ ИМЕЮ-
ЩИМ СПРАВКУ О НЕСУДИМОСТЬ, СЛОЖНО НАЙТИ РАБО-
ТУ. В ПРОШЛОМ ГОДУ РИЗА МУСАКАНОВА СТОЛКНУЛАСЬ 
С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ И ОТКРЫЛА МАЛЕНЬКИЙ ШВЕЙНЫЙ 
ЦЕХ, - ПЕРЕДАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА РЕГИОНАЛЬНОЙ ПАЛА-
ТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ГОРОДА АЛМАТЫ.

ОБРАЗОВАНИЕ

Как передает Sputnik,  у вузов 
есть возможность самостоя-
тельно вносить изменения в 
содержание общеобразователь-
ных дисциплин, сообщил вице-
министр науки и высшего образо-
вания Куаныш Ергалиев.

МОГУТ СОЗДАВАТЬ СВОИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

ОГРОМНУЮ РОЛЬ СЫГРАЛА ПОМОЩЬ «АТАМЕКЕН»

ПО СЛУХАМ И ПО СУЩЕСТВУ

ФЕЙК О ЗАМЕНЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ ЦИФРОВЫМ ТЕНГЕ
ФЕЙК О ЗАМЕНЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ ЦИФРОВЫМ ТЕНГЕ ПОЯВИЛСЯ В КАЗНЕТЕ. 

В МЕССЕНДЖЕРАХ СТАЛА РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТОМ, ЧТО ЦИФРО-
ВОЙ ТЕНГЕ ЯКОБЫ ПОЛНОСТЬЮ ЗАМЕНИТ НАЛИЧНЫЕ ИЛИ БЕЗНАЛИЧНЫЕ ДЕНЬ-
ГИ В КАЗАХСТАНЕ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА НА СВОЕМ ОФИЦИ-
АЛЬНОМ САЙТЕ ПРЕДУПРЕДИЛИ, ЧТО ПОДОБНЫЕ РАССЫЛКИ – ФЕЙК,  – ПЕРЕДАЕТ  
NUR.KZ

«Образовательные программы нап-
равлены на профессиональные, реги-
ональные стандарты и атласы. Большая 
часть образовательных программ уже 
обновлены с учетом профессиональ-
ных стандартов. На сегодняшний день 
вузы разработали инновационные и 
междисциплинарные образовательные 
программы. Чтобы в будущем сблизить 
системы высшего образования и рынка 
труда, планируется внедрение системы 
опережающего кадрового обеспечения», – 
сказал Куаныш Ергалиев.

Вице-министр выразил  уверенность, что  
региональные   вузы   станут локальными 
точками роста экономики каждого региона.

«Именно  поэтому  сейчас  
осуществляет-ся реализация 

программы «Мамандығым-болашағым», 
предусматривающая форсайт-исс-
ледования для подготовки кадров с 
необходимыми знаниями и навыками, 
востребованных на рынке труда. Внесены 
изменения в государственные стандарты 
высшего и послевузовского образования по 
дальнейшему расширению академической 
свободы вузов», – подчеркнул спикер.

Он также добавил, что в регионах от-
крыты несколько филиалов зарубежных 
вузов.

«Существует соглашение между 
Университетом Хериот Ват (Велико-
британия) и Актюбинским региональ-
ным университетом имени К. Жубанова. 
В рамках поручения Главы государс-тва 
прорабатывается вопрос открытия фи-
лиалов на базе университета Шакарима 
и Жетысуского университета имени 

И.Жансугурова», – озвучил планы вице-
министр.

Также на брифинге председатель 
правления АО «Центр международных 
программ» Ануар Жангозин сообщил, 
что введена специальная льготная 
категория для инженерно-технических 
специальностей по программе «Болашак».

«Количество грантов на IT и ин-
женерные специальности увеличено по 
сравнению с прошлым годом с 36% до 
60%. В список вузов вошли 23 ведущих 
технических университета. В целом, в 
этот список входят 236 лучших вуза из 
26 стран мира. В отношении технических 
специалистов составлен список, в кото-
рый вошли 40 новых специальностей», – 
отметил Ануар Жангозин.

Спикер добавил, что будут пересмот-
рены требования для поступающих в 

медицинские специальности.
«Им будет предоставлена возмо-

жность поступить в иностранный уни-
верситет после прохождения годичной 
языковой подготовки и назначения 
стипендии. В частности, им будет снижен 
балл экзамена IELTS по английскому 
языку с 6.0 до 5.0 баллов», – подчеркнул 
представитель «Центра международных 
программ».

По словам Жангозина, еще одно 
новшество «Болашак» касается допол-
нительного финансирования. Теперь при 
наличии гранта от иностранного вуза, 
программа будет покрывать перелет в обе 
стороны, визовые сборы, медицинское 
страхование, ежемесячную стипендию 
и пособие на приобретение учебных 
материалов. Кроме того, срок отработки 
сокращается до 1 года.

Сегодня в цех обеспечивает работой 
осужденных женщин и тех, кто вышел на 
свободу.

«Моя мама 9 лет назад была осуждена 
и провела в женской колонии в РГП «Жау-
гашты» 9 месяцев. Именно там она научи-
лась шить. После того как освободилась, 
идеиоткрывать швейный цех не было, 
но она хотела заниматься своим делом. 
Все началось с того, что она купила одну 
швейную машину, потом вторую, третью 
и так потихоньку мы начали брать необ-
ходимое оборудование. Сначала шила она 
сама, а потом приходили женщины отси-
девшие свой срок, просили помочь трудоу-
строиться.  Им обычно ехать некуда, ра-
ботать негде. Без справки о несудимости 
найти работу довольно сложно», – расска-
зала дочь Ризы Дина Майгожина.

Так образовался мини цех и началипо-
ступать заказы. По словам Дины,подъем 
бизнеса начался во время пандемии. 

«Шел запрет, но несмотря на это спрос 
на продукцию возрастал. Мы открыли 
компанию в форме ТОО. Как раз на каран-
тине была необходимость в масках, и мы 
приобрели медицинскую лицензию. Начали 

выпускать маски, медицинскую одноразо-
вую одежду и поставляли их в больницы. 
Были большие заказы, а когда был спад 
карантина начали шить спецодежду», – 
вспоминает женщина.

На этом семья не остановилась, жен-
щины решили помогать тем, кто, как и Риза 
Мусаканова столкнулись с проблемой най-
ти работу после тюремного заключения. 
Предпринимательницы договорились с РГП 
«Жаугашты», взяли в аренду помещение и 
расширились. Главная цель – помочь осуж-
денным и отсидевшим женщинам найти ра-
боту и не терять смысл жизни. 

«Когда я начинала у меня была задумка 
помогать осужденным девочкам. Сейчас 

ляем, не обижаем. На свободе принимаем 
на работуженщин, которые уже отбыли 
наказание, а в колонии женщин, которые 
хотят помочь своей семье или закрыть 
долги. Там их обучают шить, они полу-
чают заработную 80-150 тысяч тенге. 
Единственный момент, не все конечно 
хотят работать», – говорит Риза Муса-
канова.

Предпринимательница отмечает и роль 
Палаты предпринимателей «Атамекен» го-
рода Алматы в реализации своего бизнеса, 
который сегодня кормит не одну семью.

«Палата предпринимателей «Атаме-
кен» сыграла основную роль. Так как на 
данный момент без сертификации нельзя 
участвовать в гостендерах, да и в прин-
ципе без документов сейчас ничего нель-
зя. Раньше мы не знали, что нужна серти-
фикация, огромную роль сыграла помощь 
Палаты предпринимателей. Нам все объ-
яснили, что как делать, какие есть ню-
ансы, справки. Большие возможности для 
нас открылись после сопровождения кон-
сультантов», – говорит Риза Мусаканова. 

В будущем женщина планирует постро-
ить собственное помещение для швейного 
цеха и открыть общежитие для работниц и 
помочь осужденным безболезненно адап-
тироваться к современным реалиям и за-
рабатывать на хлеб. Кроме того, предпри-
ниматель нацелена получить официальный 
статус казахстанского товаропроизводителя 
и обеспечивать людей постоянной работой.

Ш. ХАМИТОВ.

«Национальный банк Казахстана и 
Центр развития платежных и финансо-
вых технологий НБК (ЦРПФТ) предупре-
ждают о появлении фейковых сообщений 
и рассылок о цифровом тенге», – подчер-
кивается в сообщении.

Отмечается, что из-за высокого инте-
реса к цифровому тенге злоумышленники 
пытаются использовать информацию о 
проекте в мошеннических целях. Как со-
общает Нацбанк, сейчас в мессенджерах 
активно рассылаются фейковые сообще-
ния и видеоролики в формате новостных 
выпусков, в которых говорится о замене 
наличных денег цифровым тенге.

«Создаются также мошеннические 

сайты, рекламирующие «инвестиции в про-
ект» цифрового тенге. Данные сообщения 
не соответствуют действительности. 
Цифровой тенге не призван заменить налич-
ные или безналичные деньги, а будет исполь-
зоваться параллельно», – заявили в пресс-
службе Национального банка.

Внедрение цифровой валюты позволит 
обеспечить дальнейшее развитие националь-
ной платежной системы Казахстана благодаря 
ряду уникальных технологических характе-
ристик, таких, в частности, как возможность 
оплаты без интернета. Сейчас проект циф-
рового тенге находится на стадии разработки 
и тестирования. Окончательное решение о 
внедрении национальной цифровой валюты 

планируется принять до конца 
текущего года. «Официаль-
ным источником информации 
о проекте Цифрового тенге 
является сайт Националь-
ного Банка nationalbank.kz 
и интернет-ресурс ЦРПФТ 
payfintech.kz. Другие сайты, 
особенно зарегистрирован-
ные не в доменном простран-
стве.kz, не имеют отношения 
к проекту. Консультации до-
ступны в контакт-центре На-
ционального Банка по номеру 
1477»,  – добавили в Нацбанке.

Напомним, что в мае прошлого года Нац-
банк сообщил о планах по внедрению цифро-
вого тенге, который будет являться законным 
средством платежа, мерой стоимости и сред-
ством сбережения. Позже был запущен пилот-
ный проект, о результатах которого стало из-
вестно в декабре 2021 года. Сообщалось, что 
цифровой тенге будет храниться у пользовате-
ля в цифровом кошельке в виде единиц учета 

(токенов) на мобильном устройстве, на ком-
пьютере или другом носителе, что обеспе-
чит полный контроль над своими деньгами. 
При этом оплачивать покупки можно циф-
ровыми деньгами и при отсутствии доступа 
к интернету, как у покупателя, так и у про-
давца. Также в начале ноября мы писали о 
том, как цифровой тенге может повлиять на 
пособия казахстанцев.

освобождаются женщины, отсидевшие 
20-30 лет, они потерянны, не знают куда 
идти, их дети выросли, мужья ушли, негде 
жить. Такие люди временно проживают у 
меня дома, дом большой. Никого не обде-
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ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕ 

Шаған тауының баурайына қоныстанған Көксу ауданы әкімшілік 
бөлінісінің орталығы – Балпық  би ауылы. Ауданның жалпы жер 
көлемі  – 706 695 га.  Оның ауыл шаруашылығына тиесілісі  –  540 
366 га болса, суармалы  алқабы –  17497 га.  Шабындық  –  54 230 га. 
Тәлімді егістік 10 910 га, тыңайған жерлер  – 11 911 га,  жайылым  488  
774-га.

Аудандағы ірі өнеркәсіп кәсіпорны  – 
«Көксу-Шекер» АҚ қант зауыты. Аудан 
халқының саны –  41 685 адам бар. Оның 
ішінде қазақтар  – 34 903,  орыстар  –  4 215, 
шешендер – 113,  татарлар  –  291,  украин-
дар  –  43, немістер  –  106,  ұйғырлар –  99,  
кәрістер – 390,  қырғыздар  –  4, өзбектер 
– 60, беларустар  –  12, дағыстандық  – 1,  
азербайжандықтар  – 1 376,  цығандар  – 
53,  балгарлар  – 2, дұнғандар – 2,  поляк-
тар  – 8, түріктер – 3, ингуштар  – 4.  Ау-
дан  34 елді мекен, 10 ауылдық округке 
біріктірілген.

«Жеріне шыбық қадасаң, жеті күнде 
жеміс піскен» Жетісу облысының іргесін-
де тұрған Көксу ауданы «Батырлар мен 
ақындар» мекені. Жалайыр руының үрім-
бұтағы қоныс тепкен бұл өлкеде  Балпық  
би  Дербісәліұлы  Жоңғар шапқыншылығы 
кезінде жауға қол бастап, ел арасындағы 
дауда сөз бастаған шешен, әулие болған.  
Аңырақай шайқасына, Аягөз бойындағы 
Таскескен мен бүгінгі Текелі қаласының 
маңындағы соғыстарға қатысқан. Ескелді 
би – күллі қазақ халқына қауіп төнген 
ХVIII ғасырда ел қорғаған ерлердің бірі, 
би-шешен. Қабан жырау,  Қабан Асанұлы  
–  қазақ-қалмақ соғысы кезінде жан аямай 
күрескен  ақын, жырау болса, Мұсабек 
Сеңгірбаев  –  Кеңес одағының батыры, 
екінші дүниежүзілік соғысқа қатысушы. 
Еңбек ері атанған Зылиха Тамшыбаева, 
халық  ақыны Қалқа Жапсарбаев, Кәден 
Балғынбаев сынды саңлақтар мекен 
еткен өңір бүгінде жаңаша түрленіп за-
ман ағымына қарай бейімделуде. Кешегі 
ұжымдастыру ұранымен «бір қазаннан 
ас ішіп, колхоз-совхоз болып социалистік 
жарысқа түскен ауылдар нарық заңына 
орай жекешеленіп, әркім өз күнін өздері 
көруде. «Қолы қимылдағанның аузы қи-
мылдайды» деген тәмсілді саналарына 
берік түйген көксулықтар экономикалық 
қадамдарын іргерілетіп келеді. Аудандағы  
әлеуметтік-экономикалық барлық көрсет-
кішті алып қарасаңыз да бұған көз жеткізе 
аласыз.

Биылғы жылдың 9 айы бойынша 24,2 
млрд теңгеге ауыл шаруашылығының  
25,5 млрд теңгеге өнеркәсіп өнімі өнді-
рілген. Отыз төрт елді мекен, он ауылдық 
округке керіктірілген ауыл-аймақтардың 
негізгі тіршілік көзі диқаншылық және 
мал шаруашылығы. Кәсіптің доңғала-
ғын дөңгелете білгендер бүгінде үйірлеп 
жылқы, отарлап қой, табындап сиыр, 
шүрелеп түйе өсіріп,  жаз жайлау, қыс 
қыстауға,  күзде күзекке қоныс тепсе, 
диқан қауымы ауыл шаруашылығының 
түрлі дақылдарын егіп, жердің құнарлығын 
жоғалтпай, жоғары өнім алуда. Оған то-
ғыз айдағы көрсеткіш айғақ  бола алады.  
Мәселен, бөлшек сауда айналымының  
көлемі 3,8 млрд теңге болса, негізгі 
қорға тартылған инвестиция көлемі 4,2 
млрд теңгені құраған. Аудан әкімдерінің 
жұмыстары да ауданға тартылған инвес-
тиция көлемімен бағаланады. Бұлда ел 
экономикасының қарышты дамуына, ел 
тізгінін ұстаған тұлғалардың іскерлігін 
бағалаудағы басым бағыттардың бірі. 
Тоғыз айдағы көрсеткішке зер салсақ, 
аудандағы құрылыс жұмыстарының көле-
мі 2,9 млрд теңгені құрап, 5,7 мың шар-
шы метр тұрғын үй пайдалануға берілген.  

Ауданның су жаңа әкімі Марлен Қапашұлы 
Көлбаевтың  аудан халқы мен жүздесуін-
де барлық негізгі экономикалық көрсет-
кіштер былтырғы жылмен салыстырғанда 
өсім барын айтқан болатын. 

Аудандағы  ірі  кәсіпорындардың са-
натына жататын «Көксу қант зауыты» 
ағымдағы жылдың сәуір-қыркүйек ай-
ында 18 млрд  теңгеге 48 мың тонна 
қамыс қантын өндірген. (2021 жылы  
9 айында  – 41 726 тонна, 9745 мың 
теңге) Қазан-желтоқсан айларында қант 
қызылшасынан 24 мың тоннадай қантты 
өндеуді жоспарлап отырмыз дейді. Күз-
гі жиын-терін  науқаны кезінде қауырт  
іске  кірісіп, тәтті түбірден өнім өндіретін 
қуатты зауытқа облыстың барлық аудан-
дарынан қызылша өнімі қабылданады.  
Негізгі тіршілік көзі ауыл шаруашылығы  
болғанмен нарықтық жүйе бойынша өнім 
өндіріп, оны өңдеу саласында ауданда 
майбұршақ өндейтін «Уыз Май Industry» 
зауыты  4,2  млрд  теңгеге  8,6 мың тон-
на өнім шығарса, «Строитель» ЖШС-гі 
1 млрд теңгеге 25,6 мың тонна құрылыс 
материалдарын өндірген. Сондай-ақ  ау-
данда  жылдан-жылға  шағын  және орта 
кәсіпкерлік те кеңінен қанат жайып келеді.  
Бүгінде бұл салада 5687 адам жұмыс жа-
сауда. (экономикалық белсенді халық са-
нынан – 26,6%) 

«Кәсіп иелері өздері қалыптастырған 
бизнестерін өркендету жолында елеу-
сіз-ескерусіз қалып отырған жоқ. Оларға 

үкімет  тарапынан  берілген шағын не-
сиелер арқасында қанаттарын кеңге 
жайып, жұмыс көздерін ашуда. Бұл  бі-
ріншіден,  кәсіп иелеріне пайдалы болса, 
екіншіден,  аудандағы жұмыссыздықтың 
алдын алуға зор септігін тигізеді», – 
дейді аудан әкімі Марлен Қапашұлы.

Есепті кезеңде шағын кәсіпкерлікте 
өндірілген өнім және көрсетілген қыз-мет 
көлемі  бойынша  5 млрд  241 млн теңгегені 
құрап, (2021 жылы – 3894 млн тг), бюд-
жетке 426 млн теңге салықтық түсімдері  
түскен. (2021 жылы – 420 млн тг) неме-
се жергілікті бюджетке түскен түсімдер-
дің 30%-ын құраған. Аудан бюджетін  

толықтырумен  қатар  мемлекеттік бюд-
жетке 4 млрд 976 млн теңге салықтар жә-
не басқа да міндетті төлемдер түсті деген 
аудан әкімі Марлен Қапашұлы жоспар 
104 пайызға орындалғанын, былтырғы 
жылмен өсім 79,3 пайызды құрағанын 
тілге тиек етті. (2021 жылы – 2773,7 млн 
тг). Республикалық бюджетке жоспарда-
ғы  3419,7  млн  теңгенің  орнына  3405, 8 
млн теңге түсім түсті немесе 99,6 пайыз-
ға орындалды (2021 жылы  – 1212,7 млн 
теңге). Жергілікті бюджетке болжамдағы 
1362,1 млн теңгенің орнына 1565,7  млн 
теңге түсіп, 115.1 пайызға орындалды 
(2021 жылы – 1561 млн теңге). Оның 
ішінде: аудан бюджетінің болжамы 350,9 

млн теңгенің орнына 468,8 млн теңгеге 
орындалды немесе 133,6 пайыз  (2021 
жылы – 606,7  млн теңге. «Жұмыла  кө-
терген  жүк  жеңіл» деген  аталы сөзді  бе-
рік  ұстанған  аудан еңбеккерлері келер 
жылы бұданда жоғары көрсеткіштерге 
қол жеткізу ішін межелі жоспар құрып,  
қазірден бастап экономикалық ахуалдың 
алдын алуға күш жұмылдыруда. «Ба-
лапанды күзде санайды» демекші, жыл 
аяқталуға енді 1 ай уақыт қалды. Бұл 
2022  жылғы жыл басынан бері атқарыл-
ған жұмыстарға қорытынды жасайтын 
меженің жақындап қалғанын көрсету-
де. Демек, көрсеткіштермен атқарылған 

шаруалардың жетістігі мен кемістігін са-
ралайтын уақыт. Аудан бойынша тұрғын 
үй құрылысында 2022 жылы Балпық би 
ауылында 60 пәтерлі жалгерлік тұрғын 
үйдің құрылысы жүргізілуде. Құрылыс-
тың аяқталу мерзімі 2023 жылға барады. 
Сондай-ақ 20 пәтерлі жалгерлік тұрғын 
үйдің құрылысына және көпбалалы от-
басыларына, 21 тұрғын үй құрылысы-
на жобалық-сметалық құжаттама да-
йындалып, бюджетке енгізу мәселесі 
қарастырылуда. Балпық би ауылының 
оңтүстік-шығыс бөлігінде келешекте са-
лынатын көппәтерлі тұрғын үйлерді 
инженерлік жүйелерімен қамтамасыз 
ету мақсатында кәріз жүйелерінің құры-
лысына және блоктық, модульдық қа-
зандық орнату үшін жобалау жұмыстары 
биыл аяқталады деген аудан  әкімі Мар-
лен Көлбаев мырза аудандағы ауыл 
шаруашылық саласындағы атқарылған 
жұмыстарға жан-жақты тоқталды. 

– Үстіміздегі жылы ауыл шаруашы-
лығының  егістік көлемі 31 710 гектар-
ды  құрады. Бүгінгі  күнге  дәнді  дақылдар  
9790   гектар  жиналып, қоржынымызға 
23,9 мың тонна астық түсті. Орта-
ша  өнімділігі  24,4  центнер гектарды  
құрады.

1200 га қант қызылшасы себіліп, бү-
гінгі күні жинау науқаны басталды. За-
уыт ағымдағы жылдың 27 қыркүйегінен 
қант қызылшасын қабылдауды баста-
ды және өңдеу жұмыстарына кірісті. 
Биылғы жылы зауыт 200 мың тонна-
дан астам қант қызылшасын қабыл-
дауды жоспарлап отыр. Және 1 тонна 
қант қызылшасын 30 мың теңгеден 
қабылдайды, оның сыртында қосымша 
тасымалдау жолақысы төленеді. Бұдан 
басқа  дәнді  жүгері, майлы дақылдар және 
картопты  жинау жұмыстары жалғасуда,  
– дейді М.Көлбаев. 

«Қазақтың   жаны  –  малмен  бірге» де-
ген тәмсіл бар. Жетісу  облысы  аграрлық 
сала болғандықтан аудан диқаншылары-
мен малшы қауымы үшін тағы бір жауап-
ты кезең басталды. Ол алажаздай күтіп, 
бапталған өнімді төкпей-шашпай жинау 
болса, малшы қауымы үшін қолдағы мал-
ды қыстан аман алып шығу, одан төл 
алу,  жем-шөп қорын жасақтау. Меншіктің 
барлық түрінде мал тұқымын асылдан-
дыру жұмыстары жалғастырылып, мал 
бастарының саны өсіп, мал өнімділігі арт-
ты деген аудан әкімі Марлен Қапашұлы 
мал шаруашылығына ойысты. 
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ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕ 

2021  –  жылы  аудан  бойынша  6 978,7  
тонна ет,  14  329,4  тонна сүт,  5 383,5 
мың дана жұмыртқа өндірілсе, 44 363 
бас  мүйізді  ірі, оның  ішінде – 18 870  бас 
сиыр, 217 172  бас  қой  мен ешкі, 19732  
бас жылқы,  561  бас шошқа, 195 бас тү-
йе, 107 060  құс болғанын, осы кезеңде  
мал  төлдетуде  – 16 556 бас бұзау,  100  
аналық  басқа – 91 бас. 76340 – қозы 
100 қойдан, 105  бас, 6335  бас  лақ  100 
аналықтан 112, 4903  құлын 100 аналық  
басқа  шаққанда 70-тен, 10 бас бота 100 
аналық, басқа 16-дан төл алынса, әр си-
ырдан орташа есеппен сауылған сүт 2 
406 литр, әр тауықтан алынған жұмырт-
қа 146  мың  дана, әр қойдан 3,4 кг жүн  
қырқылды деді. «Қазақтың  жаны малмен 
бірге» «Жаным арымның садағасы, Ма-
лым жанымның садағасы» деген қазақ,  
жаз жайлау, күз күзекке, қыс қыстауға 
көшіп қонады. Бүгінде малшы қауымы 
қыстауларына толықтай қоныстанды. Ау-
дан көлемінде 177 қыстақтар саны бар. 
Ал  шаруашылықтар саны  – 205. Қыстауға 
шығатын  ірі  қара  саны  –  20 302,  қой мен 
ешкі – 110 247, жылқы – 14 226.  Жалпы 
төрт-түлікті қыстан аман алып шығу үшін 
118,6 тонна шөп, 12,1 тонна пішендеме, 
15,3 тонна сүрлем (силос) – 19,3 тонна, 
жемдік азық (зерно) – 20,4 тонна жинал-
ған деген аудан әкімі мал шаруашылы-
ғы дамуының 2022 жылдағы 9 айдың  
көрсеткіштерін атап өтті. Биылғы жылға  
аудан  көлемінде  ет өндіру – 7 147,4 тон-
на, сүт – 14 523,1 тонна, жұмыртқа  – 5 
443,2  мың  дана,  мүйізді  ірі  қара  –  47 
589  бас, оның  ішінде  сиыр – 19 322 бас 
қой мен ешкі  –  221 936  бас  жылқы  –  22 
063  бас  шошқа  –  561  бас  түйе  –  201 
бас  құс – 107  239 бас  болса, мал төлі 
бұзау  –  16  662 бас, 100  аналық басқа 
– 90  бас. 

Қозы – 78 622 бас, 100 аналық басқа 
– 93 бас. Лақ – 5 522 бас, 100 аналық 
басқа – 106 бас. Құлын  –  4 525 бас, 100 
аналық басқа – 58 бас. Бота – 19 бас. 
100 аналық басқа – 25 бас. Әр сиырдан 
орташа сауылған сүт – 2 430 литр. Әр 
тауықтан алынған жұмыртқа 140 мың 
дана. Әр қойдан алынған жүн – 3,4 кг ай-
налды. Жылдан-жылға мал басының өсімі  
әрі одан алынатын төлде көбейіп келе-
ді. Ауыл шаруашылығы оның ішінде мал 
шаруашылығына бейімі барлар кәсіптерін 
ұлғайтуда. Сондай-ақ аудан тұрғындары 
бұған дейін қатты отын жағып келсе, об-
лыс орталығы Талдықорған қаласы таби-
ғи газбен қамтылғаны, қала іргесіне тиіп 
тұрған Көксу ауданына да жетті. Төрт 
жылдан бері көгілдір отынның рахатын 
көріп отырған аудан тұрғындарымен қа-
тар кезең-кезеңімен газ желісі ауылдар-
ға да тартылып іске қосылуда. Мәселен, 
жеке инвестордың қаражатынан Балпық 
би, Теректі ауылдарын газдандыру жұ-
мыстары жалғастырылып, бүгінгі күн-
ге 1660  абонент  табиғи газ жүйесіне 
қосылған. (жоспар 3 354 абонент, 19 
шақырым орта қысымды, 94,3 шақы-
рым төменгі  қысымды  газ құбыры тар-
тылып, 3500 тұрғын үйдің аулаларына 
газ жүйесі жеткізіліп, 1716 келісім шарт 
жасалған). Бұдан  бөлек  бюджет есебі-
нен 4  елді  мекенде  газ тарату желілері-
нің құрылысы аяқталып, ауыл халқы көгіл-
дір отынның пайдасын көруде. Бүгінгі 
күнге Мұқыры ауылына газ жіберіліп (29 
абонент қосылды) Жамбыл, Бесқайнар, 
Мәмбет ауылдарының газ жүйесін қызмет 
көрсететін компанияға сенімгерлік бас-
қаруға өткізіп берген соң тұрғын үйлерді 
газ жүйесіне қосу жұмыстары басталады 
дейді аудан әкімі Марлен Қапашұлы. Төрт 
елді  мекенде (З. Тамшыбай ауылы,  Көксу 
стансасы және Еңбекшіқазақ, Мұсабек ау-
ылдары) газ тарату желілерінің құрылыс 
жұмыстары биыл аяқталады. 

«Нәтижесінде 2023 жылы ауданның 
27,3 мың тұрғынының газға қосылуға 
мүмкіндігі болады. (66,5 пайыз). Бұл 
шамамен 19 мың тонна қатты отын 
жағатын көздерін газға ауыстыруға 
мүмкіндік береді», – деді.

Оның сыртында 2021 жылы басталған 
12 елді мекенді газдандыру бойынша 

жобалау жұмыстары биылғы жылдың 
соңында (Алғабас, Ақшатоған, Айнабұ-
лақ, Бозтоған, Жарлыөзек, Қызылтоған, 
Талапты, Жетыжал, 10 жылдық Қазақ-
стан, Мәулімбай  Кенарал, Ақтекше  ауыл-
дары) аяқталатынын айтты. Балпық  би  
ауылы бойынша  жалпы  аула саны – 4136,  
ондағы  газ  жүйесіне қосылған үй саны –  
1655 болса,  көгілдір  отынды  пайдаланып 
отырған заңды  тұлғалар саны  – 31. Оның 
ішінде ірі кәсіпорындар – 5 (Көксу қант 
зауыты, «Уыз Май  Industry»  ЖШС, МКК 
Көксу жылу, «Құрылыс» ЖШС, ЖК Арка-
баев) дүкендер саны – 27 бар. Сондай-ақ 

Балпық би ауылында Қ. Жалаири, Теректі 
ауылындағы  Т. Исабаев орта мектептер 
орта қысымды газ жүйесіне және осы 
ауылдағы 316 отбасының  – 150-і, Мұқыры 
ауылындағы – 578  жанұяның  – 120  үйі  
және 1 дүкен, келісімшарт жасалған үй саны 
– 194. Техникалық құжаттары бекітілген үй 
саны да  – 194 болса, Еңбекші ауылдық 
округіне қарасты  З. Тамшыбай  ауылын-
да  жалпы  аула саны – 352  үйдің  – 22, 
Бесқайнар ауылында жалпы – 152 отба-
сынан  10  үй газ жүйесіне қосылғанын айт-
ты. Тоғыз жолдың торабында орналасқан 
Көксу ауданы бойынша  жергілікті маңы-
зы бар жолдарды жөндеу бойынша аудан-
ның 7 елді мекенінің 10 көшесіне  орта-
ша жөндеу жұмыстары және Балпық би 
ауылындағы жаңа тұрғын үй массивінде 
қиыршық тас төсеу жұмыстары жасалған. 
(Балпық би ауылындағы Әйтеке би 1,3 
шақырым, Қазыбек би 1,06 шақырым, 
Уалиханов 1,06 шақырым, Әуезов 1,2 
шақырым, Алғабас ауылының  Көмекбай  
41,2  млн  теңге  ПЧ-45 ауылының Байша-
панов 18,8 млн теңге Балпық би ауылы-
ның Тәттібай батыр 39,4 млн теңге, З. 
Тамшыбай ауылының  Ақниет  52,9 млн 
теңге, Ақтекше  ауылының  Сүгіров  40,8 
млн  теңге Мұсабек  ауылының көшеле-
рі) пайдалануға берілген. Кәсіпкерлікті 
дамыту саласында 2021-2025  жылдар-
ға арналған Ұлттық жобасы аясында 
жұмысқа орналасуға ниет білдірген 1753 
жұмыссыздың 1189-ы жұмысқа орнала-
стырылып, (оның – 543 тұрақты, 646-
ы уақытша жұмысқа) орныққан. Жал-
пы бағдарлама аясында 1753 адам 
қамтылған. Бұл бағытта ауданда атқа-
рылып жатқан шараларға зер салсақ, 
бірінші бағыт бойынша 155 берілсе, оның 
143 жұмысқа орналасса, екінші бағыт бо-
йынша бойынша «Бастау Бизнес» жоба-
сы  аясында  209  кәсіпкерлік дағдыларына 
оқытуға жіберіліп, жаңа бизнес-идеялар-
ды іске асыруға арналған мемлекеттік 
гранты 39 адамға берілсе, үшінші бағыт 
бойынша 50 адам әлеуметтік жұмыс ор-
нына, 49 түлекті жастар тәжірибесіне 
жіберілді деген Марлен Қапашұлы 2021 
жылдың қорытындысы бойынша жал-

пы жұмыссыздық деңгейі 4,9 пайызды 
құрағанын айтады. Әлеуметтік сала бо-
йынша білім жүйесіне тоқталып ауданда 
жалпы 25 беретін мектептің барын оның  
– 23-і  орта, 1-уі  бастауыш, 15 балабақша  
– 1, 14   –  мемлекеттік, 12 мектеп жанында 
шағын орталық және бір музыкалық мек-
теп барын, балалардың мектепке дейінгі 
тәрбиемен және оқытумен қамту 98,8 па-
йызды  құрайтынын тілге тиек етті.

Сондай-ақ   білім   саласы   басты   назарда 
болғандықтан Қазақстанның 10 жылдығы 
және  Бесқайнар ауылдарында 25 орын-
дық шағын орталығы бар 120 орындық 

орта мектептердің құрылыстары, Мәмбет 
ауылындағы интернат ғимаратына ас бло-
гы, асхана ғимаратының құрылыстары  
жыл аяғында дейін аяқталады. Оның 
сыртында Қ. Жалаири атындағы орта 
мектеп-гимназиясының бассейнін және 
Т. Исабаев атындағы орта мектептің 

жылыту қазандығы орталықтандырыл-
ған газ жүйесіне қосылады. Мұсабек, 
Айнабұлақ ауылдарында орналасқан 
орта мектептердің стадиондарын абат-
тандыру жұмыстары жүргізілді дей келе,  
ауданымыздың мақтанышымен айта-
тын жетістіктері де аз емес, атап айтсақ, 
Жетісу облысы білім басқармасының 
қолдауымен «Жетісу дарыны» облыстық 
дарынды балалар мен талантты жастар-
ды анықтау және қолдау оқу-әдістемелік 
орталығының ұйымдастыруымен 2022 
жылдың 24 қыркүйегінде білім сала-
сының қызметкерлері және мектеп ұс-

таздары арасында өткен Облыстық 
«MiBattle» зияткерлік сайысында Көксу 
ауданы мұғалімдер құрамасы бас жүлде 
иеленді деді. Денсаулық саласында 29 
медициналық мекемеде (оның ішінде 1 
орталық аурухана, 9 дәрігерлік амбула-
тория, 9 ФАП, 10 МП)  72 дәрігер,  307 орта 
медицина қызметкер жұмыс жасауда.

2022 жылы Ақшатоған және Ең-
бекшіқазақ (129,7 млн теңге) ауылда-
рында күніне 20 адам қабылдайтын 
фельдшерлік-акушерлік пункттердің құ-
рылыстары аяқталуда. Жамбыл ауылын-
да блоктық-модулдік медициналық пунктің 
және Теректі, Енбекшіқазақ ауылдарын-
да балаларға арналған спорт алаңдары 
пайдалануға берілсе,  мәдениет саласын-
да 10 мәдениет үйі мен клубтар, 10 
кітапхана, 1 халық театры тұрақты түрде 
жұмыс істейді. Биылғы жылы Жарлыөзек 
ауылында мәдениет үйінің құрылысын 
жүргізу үшін ЖСҚ дайындауға бастапқы 
төлем ретінде 5,0 млн теңге бөлініп 
бүгінгі күнге жобалау құжаттары да-
йындалуда. Аудан  тұрғындарын спортқа 
тарту 30,6 пайызды құраған. Аудан ең-
беккерлерінің бұл саладағы көрсеткіші де 
көңіл көншітеді. Мәселен, биылғы жылы 
Талдықорған қаласында өткен футболдан 
ересектер арасындағы Жетісу облысы-
ның чемпионатында Көксу ауданының 
құрама командасы І-орынды жеңіп алса, 
Астана қаласында «Ұлы дала жорығы» 
атты тұңғыш республикалық марафон 
бәйгесінде Жетісу облысының атынан 
шыққан Көксу ауданының шабандоздары 
ІІ-орынды иеленген.

Сонымен қатар аудан спортшы-
лары халықаралық және республика-
лық жарыстарда жүлделі орындарды 
қанжығаларына байлап жүр. Ауданда 
ұдайы бұқаралық спортты көтеруге, сала-
уатты өмір салтын насихаттауға арналған 
спорт түрлерінің жарыстары жиі өткізіліп 
тұрады. Бұл көрсеткіштердің барлығы то-
ғыз айдың көрсеткіші. 

Жыл аяқталуға таяу, бір айдан кейін 
есік қағып, 2023 қоян жылы кіргелі тұр.  
Қаңтар айынан бастап ескі жылдың 
жылдық көрсеткіші жарияланады. Жаңа 
қызметке кіріскен аудан әкімі Марлен 
Қапашұлы Көлбаевтың іскерлігі қоян 

жылынан бастап есепке алына бастай-
ды. «Ұйымдастыра білген ұтады» деген 
тәмсілге жүгінсек, саясат сахнасында түрлі 
қызметкердің құлағын ұстаған жаңа әкім 
Көксу ауданының абыройын асқақтатып, 
экономикасын қарыштатып, әлеуметтік 
саланы жандандырады деген аудан 
халқының сенім үдесінен шығады деп біз 
де сенім артамыз. Өрісі малға, төрі  жанға 
толып, белдеуінен ат кетпеген Көксудың 
аңызы дәнге, сахнасы әнге ұласып, елдің 
береке-бірлігі арта берсін!

 Айтақын МҰХАМАДИ



06.00, 03.30Әнұран
06.05«Жәдігер»
06.25, 03.25«Күй-керуен»
07.00 «Таңшолпан» 
10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
20.00, 00.00,03.00 AQPARAT  
10.10, 18.00 Т/х «Жүректегі 
күз» 
12.00,  «Өмір көркем» 
13.10, «Көңіл толқын»
14.10 «Апта»
15.15, 02.20 «Жан олжа» 
арнайы жоба
15.45 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
17.15, «Ауылдастар»
20.30. 00.30   Футбол
20.50, 00.50  Футбол
23.00  Т/х  «Бауырлар»

         ХАБАР
 
05.00«Қызық таймс»
06.00 «Бегом за деньгами»
07.00 «Оян!»
10.00 «Бақыттың кілті»
10.30 «Бір кітап» 
10.35 М/с «Феи Тайна стра-
ны драконов»
12.00, 20.00 Т/х «Мелек» 
14.00 «АйнаLine»
15.00 Мегахит «
ЗАКОН ДОБЛЕСТИ»
18.00 Новости
19.00 Қорытынды 
жаңалықтар
22.00 «Ақ пен қара»
23.00Сериал«Соседи»

АСТАНА

07.00  М/с  «Маша и мед-
ведь»
08.50, «Жұлдызбысың»
10.00, 21.55  Т/х «Жетім 
жүрек-2»  
11.45,00.20 «Шырмалған 
шындық»
13.30 «Уақыт келді» ток шоу
14.40 «ОКНО ЖИЗНИ»
17.00 «Главврач»
17.40 «Кішкентай келін»
19.00 «Громовы»
20.00 «Astana Times»
21.00, «ЕССІЗ МАХАББАТ»
02.15 «Мариям»

ЕВРАЗИЯ

06.00«Той базар» 
07.00 «Паутина»
08.00 «Қайырлы таң, 
Қазақстан!» 
09.00 «Доброе утро, Казах-
стан!»
10.00«ПРОСТИТЬ СЕБЯ»
14.00, 02.05 Новости
14.15, 02.20 Жаңалықтар
14.30 QOSLIKE
18.30, 03.20,  Басты 
жаңалықтар
19.00, 03.05 «KOREMIZ»
20.00 Главные новости
20.35 Сериал «Улицы раз-
битых фанарей-15»
00.20 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЛЮБОВЬ»
01.15 «СПЕЦНАЗ-2»
        03.50, «ПАУТИНА»

КТК

07.05 КТК қоржынынан
07.30 «Озат отбасы»
08.20 «Тоғжан»
09.20 «Гроза над тизоре-
чьем»
13.10 «Персональный 
ангел» 
17.00  «Упертый-2»
18.50 Т/х «Жүрегімнің иесі»
19.30, 04.10-04.40 Кешкі 
жаңалықтар
20.00, 03.15 Астарлы ақиқат
21.00 Вечерние новости

Дүйсенбі - Понедельник, 5 желтоқсан Сейсенбі - Вторник, 6 желтоқсан
21.50 Х/ф «Цвет страсти»
23.50Х/ф «Наш  спецназ»
01.10 «Посторонняя»
02.40 «Тоғжан»

ЖЕТІСУ

07.00 Әнұран
07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир/       
8.50 «Спорт-тайм» 
09.00 Апта (қаз)
10.00 Апта (рус) 
11.00 «Олжа» 
11.30 «Эко-рейд» 
12.00 Д/ф «Әйгілі режиссер»
12.30 «Әсем әуен» 
13.00 Д/ф «Мәдени 
байлықтар» 
13.15 «Спорт-тайм» 
13.30 «Жаңа Қазақстан» 
14.00 Д/ф «Голливуд 
жұлдыздары»
14.30 «Әсем әуен» 
15.00 Жаңалықтар /тікелей 
эфир
15.20 «Спорт-тайм» 
15.30 Жаңалықтар 
15.45 «Әсем әуен» 
16.00 Новости
16.20 «Әсем әуен» 
16.30 Новости 
16.45 «Спорт-тайм» 
17.00 «Шашу»/тікелей эфир/  
18.00 «Дәрігер кеңесі» /
тікелей эфир/
18.30 Д/ф «Әйгілі режиссер»
19.30 «Жанашыр» 
20.00 Қорытынды 
жаңалықтар (Алматы об-
лысы) 
20.30 Қорытынды 
жаңалықтар (Жетісу облысы) 
21.00 Итоговые новости (Ал-
матинская область)
21.30 Итоговые новости (Об-
ласть Жетысу)
22.00  «Әсем әуен» 
23.00 Жаңалықтар (Алматы 
облысы) 
23.30 Жаңалықтар (Жетісу 
облысы) 

31 КАНАЛ

06.00, 03.10 Әзіл студио
07.00«Күліп ал»
08.00, 05.00 «Ризамын»
09.00, 00.10 Сериал «Неви-
новный»
10.40 Мультсериал
11.00 Сериал «Бірге бол»
13.00 Кино «Другой мир-2: 
эвалюция»
15.30 «Доспехи бога-2»
18.00 Кино «Городской охот-
ник»
20.00 «Информбюро
21.00 Х/ф «Львы для ягнят» 
23.00 «31 әзіл»
01.00 «Анупама»
01.40, 03.50  «1001 әзіл»
02.00, 04.30 What s upp
02.30 «Паутина»
04.00 Balla Battle

7 канал

06.00, 04.40 «Қуырдақ» 
06.10,12.30 Т/х «Тақиясыз 
періште» 
07.10, 01.30 Т/х «Арам ақша. 
Адал махаббат»
09.20, 17.30 Т/с «Доктор на-
дежда»
10.00 Сериал «Триггер»
12.30 «Келесі кім?»
14.00, 23.00 «Жалдамалы 
әйелдер» 
        15.00 «Q-елі»
16.00, 00.00 «Фемида видет»
18.30 «Айбат»
19.00 «Студия 7»
22.00 «Саған сенемін»
03.00 «Жайдарман»
04.00 Т/х «Япырай»

06.05«Жәдігер»
06.25, 10.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 20.00, 03.00 
AQPARAT
07.00 «Таңшолпан»
10.10, 18.00 Т/х «Жүректегі 
күз»
11.10 «Көңіл толқыны»
12.00  «Өмір көркем»
13.10  Т/х «Қара таңба»
14.10, 17.15 «Қызық екен»
15.15, 03.00 «Тіршілік»
15.45 «Бақытсыздар бағы»
17.00 «Ашық алаң»
20.30 «Берекет кілті-
бейнет»
20.35 Футбол
20.50 Футбол
23.00 Т/х «Бауырлар»
00.30, 00.50 Футбол

ХАБАР

05.00 «Қызық таймс»
06.00, 17.00 «Бегом за 
деньгами»  
07.00 «Оян!»
10.00 «Уәде» 
10.30 «Одна книга»
10.35 Мультсериал
11.00, 22.00 Т/х «Гүлдер 
жыламайды» 
12.00, 21.00Т/х «Мелек»
14.00 «АйнаLine» 
15.00Сериал «Соседи-3» 
18.00 Новости
19.00Қорытынды 
жаңалықтар
22.00 «Ақ пен қара»
23.00 «В чужом краю»

АСТАНА

07.00  М/с  «Маша и мед-
ведь» 
09.20, 21.00 Т/х «Ессіз 
махаббат»
10.20 Т/х «Жетім жүрек-2»  
12.00, 23.50 «Шырмалған 
шындық» 
13.30«Айтарым бар» 
14.40, 01.40 «Окно жизни»
17.10, 01.10 «Главврач»
        17.40 «Кішкентай 
келін»
        19. «Громовы»
20.00 «Astana Times»
21.55 Т/х «Жетім жүрек 2»
03.20 «Мариям»

ЕВРАЗИЯ

06.00«Той базар» 
07.00, 03.50 «Паутина»
08.00 «Қайырлы таң, 
Қазақстан!» 
09.00 «Доброе утро, Казах-
стан!»
10.00  «Жить здорово»
10.55 «На самом деле»
12.00 «Участок»
13.05 «Старшая дочь»
14.10, 02.25 Новости 
14.20, 03.15 Жаңалықтар
14.30 QOSLIKE 
18.30, 04.10 Басты 
жаңалықтар 
19.00, 03.25 «KOREMIZ» 
20.00 Главные новости 
20.35 Сериал «Улицы раз-
битых фанарей-15»
00.20 «Больше чем лю-
бовь»
01.15 «Спецназ-2»
02.35 «Көреміз»

КТК

07.05  «КТК қоржынынан»
07.50 «Озат отбасы»
08.40, 02.20 «Тоғжан»
09.40 Вечерние новости
10.20 «Было дело»
12.00, 23.40 «Наш спецназ»
13.50, 21.40 «Цвет страсти» 
16.00, 01.15 «У каждого 
своя ложь»

06.05, 03.30«Жәдігер» 
06.25, 10.00, 13.00,15.00, 
17.00, 20.00, 01.35 Aқпарат  
07.00 «Таңшолпан»  
10.10, 18.00 Т/х 
«Жүректегі күз»
12.00,02.10 «Өмір көркем» 
13.10, 21.30 Т/х «Көңіл 
толқыны»
14.10«Қызық екен...»   
15.15  «Тұлға»
15.45 Т/х «Бақытсыздар 
бағы»
17.15, 03.00 «Ауылдастар»
20.35 «Ашық алаң»
22.30  «Бауырлар»
23.20 «1001 түн»
00.35 «Сана»

ХАБАР

05.00 «Қызық таймс»
06.00, 17.00 «Бегом за 
деньгами»  
07.00 «Оян!» 
10.00«В фокусе»
10.30 «Бір кітап»
10.35 Менің өмірім
11.10 Мультсериал 
12.00, 21.00 Т/х «Мелек»
14.00 «АйнаLine» 
15.00, 23.00 Сериал «В 
чужом краю» 
18.00 Новости
19.00Қорытынды 
жаңалықтар
22.00 «Ақ пен қара»

Астана 

07.00  М/с  «Маша и мед-
ведь» 
09.20, 21.00 Т/х «Ессіз 
махаббат»
10.25  Т/х «Жетім жүрек-2»  
11.30, 23.50 «Шырмалған 
шындық» 
13.30 «Айтарым бар»
14.40, 01.40 «Окно жизни»
17.10 «Главврач»
17.40 «Кішкентай келін»
19.00 «Громовы»  
20.00 «Astana Times»
21.55 Т/х «Жетім жүрек 2»
02.20 «Мариям»

Евразия 

06.00«Той базар» 
07.00, 03.50 «Паутина»
08.00 «Қайырлы таң, 
Қазақстан!» 
09.00 «Доброе утро, Ка-
захстан!»
10.00  «Жить здорово»
10.55 «На самом деле»
12.00 «Участок»
13.05 «Старшая дочь»
14.10, 02.25 Новости 
14.20, 03.15 Жаңалықтар
14.30 QOSLIKE 
18.30, 04.10 Басты 
жаңалықтар 
19.00, 03.25 «KOREMIZ» 
20.00 Главные новости 
20.35 Сериал «Улицы раз-
битых фанарей-15»
00.20 «Больше чем лю-
бовь»
01.15 «Спецназ-2»
02.35 «Көреміз»

КТК

07.05  «КТК қоржынынан»
07.30 «Озат отбасы»
08.40, 02.00 «Тоғжан»
09.10 Вечерние новости
10.20 «Было дело»
11.20, 23.50 «Наш спец-
наз»
13.00, 21.40 «Цвет стра-
сти» 
15.20, 01.30 «У каждого 
своя ложь»
17.00  «Упертый-2» 
17.30 Т/х «Жүрегімнің 
иесі»
19.30, 04.00-04.30Кешкі 

   ХАБАР

   7 КАНАЛ

ЕВРАЗИЯ
ЕВРАЗИЯ

АСТАНА АСТАНА

   ХАБАР

17.00 «Упертый-2» 
18.20 Т/х «Жүрегімнің иесі»
19.30, 04.00-04.30Кешкі 
жаңалықтар
20.00, 03.15 Астарлы ақиқат 
21.00 Вечерние новости 

ЖЕТІСУ

07.00 Әнұран
07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир/       
8.50 «Спорт-тайм» 
09.00 Жаңалықтар (Алматы 
облысы)
09.30 Жаңалықтар  (Жетісу 
облысы)
10.00 Новости (Алматы об-
лысы)  
10.30 Новости (Жетісу об-
лысы) 
11.00 «Қазақ үні» 
11.30 «Дәрігер кеңесі» 
12.00 Д/ф «Әйгілі режиссер»
12.30 «Әсем әуен» 
13.00 Д/ф «Мәдени 
байлықтар» 
13.15 «Спорт-тайм» 
13.30 «Талқы» /тікелей 
эфир/
14.20 «Спорт-тайм» 
14.30 «Жанашыр» 
15.00 Жаңалықтар /тікелей 
эфир
15.20 «Спорт-тайм» 
15.30 Жаңалықтар 
15.45 «Әсем әуен» 
16.00 Новости
16.20 «Әсем әуен» 
16.30 Новости 
16.45 «Спорт-тайм» 
17.00 «Шашу»/тікелей эфир/  
18.00 «Сегодня» (Қонаев) 
18.40 «Әсем әуен» 
19.00 Д/ф «Бүгінгі дін» 
19.30 Д/ф «Әйгілі режиссер»
20.00 Қорытынды 
жаңалықтар (Алматы об-
лысы) 
20.30 Қорытынды 
жаңалықтар (Жетісу облысы) 
21.00 Итоговые новости 
(Алматинская область)
21.30 Итоговые новости (Об-
ласть Жетысу)
22.00  «Әсем әуен»
23.00 «Талқы»  
23.45  «Әсем әуен» 

31 КАНАЛ

06.00, 03.10 Әзіл студио
07.00 Информбюро
08.00, 05.00 «Ризамын»
09.00, 00.10 Сериал «Неви-
новный»
10.40 Мультсериал
11.00 Сериал «Бірге бол»
12.30 Кино «Львы для ягнят»
14.30 «Городской охотник»
16.45  Кино «Терминатор-2: 
судный день»
20.00 Информбюро
21.00 Х/ф «Центурион» 
23.30  «31 әзіл»
01.00 «Анупама»
01.40, 03.50 «1001 әзіл»
02.00, 04.30 What s upp
02.30 «Паутина»
04.00 Balla Battle

7 канал

06.00, 04.40 «Қуырдақ» 
06.10,12.30 Т/х «Тақиясыз 
періште» 
07.10, 01.30 Т/х «Арам ақша. 
Адал махаббат»
09.00, 17.20 Т/с «Доктор на-
дежда»
10.10  Сериал «Триггер»
12.30 «Келесі кім?»
14.00, 23.00 «Жалдамалы 
әйелдер» 
14.50, 22.20 «Саған сенемін»
16.00, 00.00 «Фемида видет»
18.30 «Айбат»
19.00 «Студия 7»
03.00 «Жайдарман»
04.00 Т/х «Япырай» 

   7 КАНАЛ

КТК

   ХАБАР

АСТАНА

ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАНҚАЗАҚСТАН

   31 КАНАЛ

Сәрсенбі - Среда, 7 желтоқсан

ЕВРАЗИЯ
   31 КАНАЛ

жаңалықтар
20.00, 03.15 Астарлы ақиқат 
21.00 Вечерние новости 

Жетысу

07.00 Әнұран
07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир/       
8.50 «Спорт-тайм» 
09.00 Жаңалықтар (Алматы 
облысы)
09.30 Жаңалықтар  (Жетісу 
облысы)
10.00 Новости (Алматы об-
лысы)  
10.30 Новости (Жетісу об-
лысы) 
11.00  «Әсем әуен» 
11.30 «Бүгінгі дін» 
12.00 Д/ф «Әйгілі режис-
сер»
12.30 «Әсем әуен» 
13.00 Д/ф «Мәдени 
байлықтар» 
13.15 «Спорт-тайм» 
13.30 «Сегодня» 
14.00 «Әсем әуен» 
14.30 «Елге қызмет» 
15.00 Жаңалықтар /тікелей 
эфир
15.20 «Спорт-тайм» 
15.30 Жаңалықтар 
15.45 «Әсем әуен» 
16.00 Новости
16.20 «Әсем әуен» 
16.30 Новости 
16.45 «Спорт-тайм» 
17.00 «Шашу»/тікелей эфир/  
18.00 «Бүгін» /тікелей эфир 
(Жетісу)
18.40 «Әсем әуен» 
19.00 «Мамандық маңызы»
19.30 «Жаңа Қазақстан» 
20.00 Қорытынды 
жаңалықтар (Алматы об-
лысы) 
20.30 Қорытынды 
жаңалықтар (Жетісу об-
лысы) 
21.00 Итоговые новости 
(Алматинская область)
21.30 Итоговые новости 
(Область Жетысу)
22.00  «Әсем әуен» 
23.00 Жаңалықтар (Алматы 
облысы) 
23.30 Жаңалықтар (Жетісу 
облысы) 

31 канал

06.00, 03.10 Әзіл студио
07.00 Информбюро
08.00, 05.00 «Ризамын»
09.00, 00.10 Сериал «Не-
виновный»
10.40 Мультсериал
11.00 Сериал «Бірге бол»
12.30 Кино «Терминатор-2: 
судный день»
15.50 «Центруион»
18.00 Кино «Бандидки»
20.00 Информбюро
21.00 Х/ф «Скалалаз» 
23.50  «31 әзіл»
01.00 «Анупама»
01.40, 03.40 «1001 әзіл»
02.00, 04.30 What s upp
02.30 «Паутина»
04.00 Balla Battle

        7 канал

06.00, 04.40 «Қуырдақ» 
06.10,12.30 Т/х «Тақиясыз 
періште» 
07.10, 01.30 Т/х «Арам 
ақша. Адал махаббат»
09.00, 17.20 Т/с «Доктор 
надежда»
10.10  Сериал «Триггер»
12.30 «Келесі кім?»
14.00, 23.00 «Жалдамалы 
әйелдер» 
15.00 Т/х «Саған сенемін»
16.00, 00.00 «Фемида 
видет»
18.30 «Айбат»
19.00 «Студия 7»
03.00 «Жайдарман»
04.00 Т/х «Япырай» 

   7 КАНАЛ

   31 КАНАЛ

ЖЕТІСУ

ЖЕТІСУ
ЖЕТІСУ

КТК

КТК
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Қабанбай батыр көшесі, 32

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

ЗАЊ жєне ЌОFАМ

К¤ЗЌАРАС

ЗОРЛЫЌ-ЗОМБЫЛЫЌСЫЗ ¤МІР 

АКЦИЯ 

№ 47 (1102) 2.12.2022

 Облыс орталығында 25 қараша мен 10 желтоқсан 
аралығында «Зорлық-зомбылықсыз өмір» атты 16 күндік ак-
ция  ұйымдастырылады. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар 
алаңында   өткен брифингте  «Талдықорған аймақтық әйелдерді 
қолдау орталығы» қоғамдық  бірлестігінің  президенті  Жанар  
Нұрмұханова мәлімдеді.

 Акцияның басты мақсаты – тұрмыстық 
зорлық-зомбылыққа тап болған әйелдерге 
қолдау көрсетіп, көмек беру. Шара бары-
сында халық көп шоғырланған жерлерде 
арнайы түсіндіру жұмыстары жүргізіліп, 
Абылай хан мен Жансүгіров көшелері-нің 
бойына  билборд тақтайшалары орнатыл-
ған. Сондай-ақ қиын жағдайға тап болған 

әйелдерге арналған сенім телефондары 
тәулік бойы, тегін жұмыс жасауда. 

– Қиын жағдайға тап болып   хабарлас-қан  
азаматшалар жатын  орынмен, төсек  жаб-                      
дықтармен, гигиеналық заттармен, киім-                                                                                                                             
кешекпен, азық-түлікпен толығымен қам-                                                                                   
тылады. Барлық қызмет алушылар толық  
медициналық  тексеруден өткізіліп, физио-

логиялық,  психологиялық жайкүйлері, ден-
саулық жағдайлары тиісті бақылауға алына-
ды. Ол үшін қалалық телефон арқылы 1301, 
ұялы телефон арқылы 8(7282) 28-00-05, 
«WhatsApp»  нөмірі арқылы 8 700 710 82 
66 қауырт желілеріне хабарласса жеткілікті,  
– дейді тұрмыстық  зорлық-зомбылық  құр-
бандарына  әлеуметтік көмек көрсету ор-
талығының директоры Сұңқар Қадыров.

Бүгінде бұл орталық 500-ге жуық  адам-
ға әлеуметтік көмек көрсеткен. Олардың 
334-і  бала. 28 адам тұрақты жұмыспен 
қамтылса, 26 адамның жеке құжаттары 
қалпына келтірілген. 6 адам қысқа мер-
зімді оқу курстары бойынша оқып, ма-
мандықтарымен жұмысқа орналасқан. 1 

адамның мүгедек санатын алуына көмек 
көрсетіліп, 10 адамға сот медициналық 
сараптамасы тағайындалған. Отбасылық 
ажырасу бойынша 10 адамның талап-
арыздары қанағаттандырылып, 47 адамға 
қорғау нұсқамасы қойылған. Мектеп 
жасындағы 193 бала оқу құралдарымен, 
киім-кешектермен қамтылған. Брифинг-
ке қатысушы спикерлер алдағы уақытта 
жос-пар бойынша  жұмыстар жалғасаты-
нын, зорлық-зомбылыққа тап болған әрбір 
әйелге барынша көмек көрсететіндерін 
баса айтты. 

Айдана СМАҒҰЛ

 ІССАПАР 

АУДАНДА ӨТКЕН КЕЗДЕСУ
 ЖАЗИРАЛЫ  ЖАРКЕНТ  
ЖЕРІНДЕГІ   ІССАПАР   
АУДАНҒА ҚАРАСТЫ 
АУЫЛДАРДА  ЖАЛҒАСТЫ.

 Президентіміз Қ.Тоқаевтың: «Халықтың 
сенімі – бұл ең құнды нәрсе. Халық сенімін 
бәрімізде ақтауымыз керек. Ең алды-
мен әділдік орнатып, бәріміз бір ұлт, бір 
қоғам болып кірісуіміз қажет. Президент 
сайлауы жаңа саяси дәуірге жол ашады» 
дегенін әр этнос өкілдеріне, қандастарға, 
ел-жұртқа қазақтың қарапайым тілімен 
ұлттық құндылық ұлылық қасиеттерімізге 
сүйене отырып өмір деректерімен жеткізе 
білдік. Олардың сұрақтарына бекітілген 
жазба заң талаптарымен қоса, бекітілмеген 
жаратылыс заңын қабілет, ой өрісімізбен 
түсіндіріп жеткіздік. Бұл Жетісу облы-
сында 6-шы аудан, біраз елді мекендер 
тұрғындары, этностармен бірге қандастар 
қатысқан кездесуіміз. Халық ықылас, адал 
ниеттерімен қабылдауы, бізге де жігер 
берді. Жаркент қаласы, ауылдық округ елді 
мекенде халықпен кездесіп және оларға 
қызмет көрсететін мемлекеттік мекеме бас-
шы кадр мамандарымен диалог өткізіп пікір 
алмасуымыз көп азаматқа ой салғаны да 
көрініп тұрды. 

Аудан әкімінің орынбасары Досмаилов 

Қанат Нүркешұлы жылы шыраймен қарсы 
алып, «Аманат» партиясы ғимаратында  
Ассамблеяның құрылымдары қоғамдық 
келісім, Ардагерлер, Аналар кеңестері, 
Этно-мәдени бірлестіктер, медиаторлар, 
жігіт басшылары қатысты. 

Көші-қон қызметі полициясы, жұмыспен 
қамту орталығының қызметкерлерімен де 
өз жұмыс орындарында кездесіп жаса-
лып жатқан жұмыстары жайында да ашық 
әңгімелестік. 

Қоғамдық келісім мекемесінің бас 
сарапшысы Жанпеисов Мейрамбек 
Оразымбекұлы, Көктал ауылдық арда-
герлер кеңесінің төрағасы Солтанқұлов 
Сайлау Тұрлығазыұлы, Қалалық ана-
лар кеңесінің төрайымы Зұрманғалиева 
Нағила Саметқызы, Көктал ауылдық Ұйғыр 
орталығы жігіт басшысы Якупов Рахым-
жан Юсупович,  Қандас ағайындар  жігіт 
басшысы Тоқан Ауелханұлы қатарлы аза-
маттар сөз кезегінде өз ойларын ортаға 
салды. Мемлекеттік қызметкерлермен жеке 
кездесу барысында Мұхаметжанова Бал-
жан Даулеттқызы, Сманғазиева Сандуғаш 
Қайдарқызы, полиция капитаны Көші-қон 
қызмет бөлім бастығы Мейірманов Ай-
дос Айдарұлы өз ой-пікірлерімен бөлісіп 
этностар, қандастарға қатысты бірқатар 
сұрақтарды заңнама бойынша талқылап 
ақыл-кеңестер бердік. 

Пенжім, Үлкеншыған ауылдық округін-

дегі кездесулерге әкімнің м.а. Карбаев 
Ғабит Қахарман, әкім Тұмақбаев Еділ 
Асанұлы, апарат бас мамандары және де 
халық өкілдері, медиатор, жігіт басшыла-
ры, ардагерлер кеңес мүшелері, қандастар 
өкілдері кездесуге қатысты. 

Кездесу алдында ақын жазушы Тоқбай 
Исабековтің 90 жылдық мерекесі баста-
луына қатысып Оралов Әбілқайыр Әбенұлы 
сөз сөйлеуі халық көңілінен шықты. 

  Үш мекеме, төрт округтің он бір ауылды 
мекенінің ел-жұртымен өткізген кездесулер-
ден кейін Панфилов аудан әкімі Сағымбек 
Марат Рахымбердіұлы біздерді қабылдап, 
ой пікірімен бөлісті. Халық ішінде талай 
кездесулер өткізіп келсек те, мұндай құр-                   
мет ізгілікті бірінші рет көрдік. 

Халқына жайлы, жаны жайсаң елі үшін 
еңбектенетін қасиетке ие азаматтың пара-
сатты көркем мінезі көпке тәнті бола берсін.

«Әкім бол, халқыңа жақын бол» деген-
дей абзал азамат талай жанның түйткілді 
мәселесін, күн тәртібінен түспейтін өзекті 
істер, келеңсіздіктердің алдын алып, тоқ-
татары  да  халық сенімінен білініп тұрды 
десек болады. 

26-шы қарашада Бірлік ауылдық 
округі, Алты үй ауыл тұрғындары, этнос-
тар өкілдері, қандастармен кездесуіміз 
жалғасты. Кездесуді ауыл әкімі Дидар 
Мұхаметжанов орынбасары Қ. Жайырбек-
ұлы ұйымдастырып өткізді. Ауыл тұрғын-

дары әсіресе ұйғыр ұлт өкілдері мұндай 
келелі әңгіме айтатын азаматтар бұрын көп 
келе бермейтін еді деп ықылас тілектерін 
жарқын жүзбен айтып жатты. 

Елдің ниеті, келешекке деген көзқара-
сы үміт-сенімінде, жаңашылдық жаңғыруы 
ұялағаны әр кездесулерде тайға басқан 
таңбадай көрініп тұрды. 

Халық пен билік үйлесіп, бірлесіп тү-
бегейлі түп тамырын үзіп елдің игілігі үшін 
шешетін ең өзекті бір ғана мәселе жер дауы 
екен. Бұл алты аудан халқымен жүздескен 
кездесулерде әр ауылдағы әрбір шаршы 
метр жер үлесіне кімдер қалай иелік етіп 
кәдеге жаратып отырғаны халыққа айдан 
анық екенінен белгілі болып жатты.

«Халықтың үніне құлақ асатын мем-
лекет», Әділетті Қазақстан елін бірлесе 
құрамыз десек, жүйе осы мәселені ше-
шуден басталса халық сенімі ақталатыны 
бүгінгі өмірдің басты қағида, ұстанымы бол-
са керек-ті.

Әділетті Қазақстан халқының әл-ау-
қатын арттыратын ел экономикасы түбегейлі 
өзгеру жолындағы бірлік берекеміз арта 
берсін ағайын!

Құрметбек САНСЫЗБАЙҰЛЫ, 
Жетісу облыстық Қоғамдық кеңес 

мүшесі,
 Қоғамдық келісім КММ-ң 

бөлім басшысы.

Қазіргі уақытта жасөспірімдерде 
ерте жүктіліктің алдын алу қажеттілігі 
туралы мәселе тұр. Бұл  алғашқы 
жыныстық қатынасқа түсу жасының 
төмендеуіне байланысты. Жыл сай-
ын жасөспірімдердің жыныстық бел-
сенділігінің артуы, жыныстық өмірдің 
ерте басталуы, аяқ асты немесе кез-
дейсоқ жыныстық қатынас (көбінесе 
мас күйінде), интимдік гигиенаға, соның 
ішінде жыныстық гигиенаға сауатсыздық 
немесе немқұрайлы қарау жыныстық 
жолмен берілетін инфекциялармен 
(ЖЖБИ), АИТВ, қабыну инфекциялары-
мен инфекция түрінде әртүрлі пробле-
малармен байланысты репродуктивті 
жүйенің аурулары, жыныстық зорлық-
зомбылық, қалаусыз жүктілік, босану, 
түсік түсіру.

Әдетте 10 жас әйелдің 7 жүктілігі 

ДЕНСАУЛЫҚ

БОЛАШАҚ  БІЗДІҢ  ҚОЛЫМЫЗДА
Өскелең ұрпақтың үйлесімді дамуында жыныстық тәрбие мен 

репродуктивті денсаулықты сақтау маңызды рөл атқарады. Бұл отбасы 
мен мектептің қажырлы жүйелі жұмысын талап ететін қиын, өте ерекше 
және маңызды мәселе.

түсік жасатумен аяқталады,  бұл  кезде 
жасөспірім әлі физикалық немесе пси-
хикалық тұрғыдан ата-ана болуға дайын 
емес. Сондай-ақ ерте ана болу қоғамда 
әртүрлі, теріс реакцияларды тудырады. 
Жас болашақ аналарды мектептен шы-
ғарады, көрші-қолаң  даттап,  дәрігерлер 
кеңесінде сөгіп, кейде ата-аналар туған 
үйінің табалдырығынан қуып шығарады. 

Ресми статистикаға сәйкес, Қазақстанда 
жыл сайын он мыңға жуық кәмелетке тол-
маған қыз «қызық» жағдайға тап болса, бес 
мыңы осы жолмен соңына дейін жүруге 
бел буады, қалғандары түсік жасатуға ба-
рады. Және бұл тек хабарланған жағдай-
лар ғана. Ал жұртшылықтан, туыстары-
нан, дәрігерлерден қорқып, проблемадан 
өз бетінше құтылуды жөн көріп, кейде өз 
өмірін қатерге тігіп жүрген қыздар қаншама. 
Сондықтан жасөспірімдермен жұмыс жа-

сауда бұл жасөспірім-
дердің жүктілігі мен тү-                 
сік түсіру деңгейін тө 
мендетуде үлкен рөл 
атқаратын ақпараттық 
- профилактикалық жұ 
мыстар. Аборттың зиян-
ды әсерлері,  қауіпсіздік 
әдістері және қажетсіз 
жүктіліктен аулақ бо-
лу жолдары туралы 
ақпарат барлығына то-
лық қол жетімді болуы 
керек.

«Қос қанат Жеті-                       
су» қоғамдық бірлес-
тігі үкіметтік емес 
ұйым ретінде өз қыз-
меткерлерімен бірге 
медицина мамандары мен ерікті жастар-
ды тарта отырып, жасөспірімдер мен 
жастардың репродуктивті денсаулықты 
сақтау бойынша ақпаратқа деген сұраны-
сын қанағаттандыруға ұмтылады. «Алма-
ты облысы денсаулық сақтау басқарма-

сы» мемлекеттік мекеменің қолдауымен 
Алматы облысында «Репродуктивті 
денсаулықты қорғау және отбасын жос-
парлау» тақырыбында жобаны жүзеге 
асыруда.

ҚОС ҚАНАТ ЖЕТІСУ ҚБ.
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ЗЕРДЕ

Жаркент жерін айтсақ, аржағында 
Тоқбай аға тұрады. Ал Тоқбай ағаны айт-
сақ  Жаркент елі тұрады. Еңбек жолын со-
нау алпысыншы жылдары ұстаздықтан 
бастаған Тоқбай Исабеков шаршамай, тал-
май қырық жыл бала тәрбиеледі. «Арғы 
беттен қарғып өткем» деп өзі айтпақшы, 
аржақтан келе сала мұғалімдік білім алып, 
әкесі Исабек пен шешесі Рабиға тұрақтап 
қалған Кішішыған ауылында бала оқытуды 
бастады. Мешіттің аядай екі бөлмесіне пар-
талар қойылып, оқушылар жинады.  Алайда 
бұл жерде балаларды оқыту ұзаққа бар-
мады. Себебі ескі үй мүлде жарамсыз еді.
Тоқбай аға уақыт өткізбей ата-аналарды 
ұйымдастырып, жаңа мектеп салу туралы 
ауданға арыз жазды. Олар қолдады. Бірақ 
бүкіл құрылыс жұмысын өздері жүргізді. 
Сөйтіп жаңа мектептің іргетасы Тоқбай  аға-
ның бастамасымен қаланды. Жүре-жүре 
бұл мектеп үлкен білім ордасына айналды. 
Ол кісі осы мектепте табаны күректей қы-
рық жыл жұмыс істеді. Он бес жылға жуық 
мектеп директоры болды. Мектептің қыр-
уар жұмысынан қалт еткенде өлең жазды.
Өлеңді жазып қана қойған жоқ, жинақтап, 
кітап етіп шығарды.Тұңғыш жыр жинағы 
«Мөлдір бұлақ» деп аталды. Бұдан кейін де 
бірнеше өлең  кітабы жарыққа  шықты. Мек-
тепте поэзияға жақын балаларды жинап, ай-
тыс өнеріне  баулыды. Жазба ақындар сы-
ныбын ашты. Кейін зейнеткерлікке шыққан 
соң бар ғұмырын қазақ тілін дамытуға, 
жер-су аттарын өзгертуге, іс қағаздарын 
қазақшалауға арнады.

Тоқбай аға сонау тоқсаныншы жылдары 
зейнетке шыққан соң, өзі еңбек еткен Голо-
вацкий ауылының барлық көшесіне қазақ-

ЌАЛАМГЕР

ТОҚБАЙ  ИСАБЕКҰЛЫ  ТУРАЛЫ 
бір үзік сыр

Жетісу өңіріне әйгілі жыр жүйріктерінің бірі, арқалы ақын, талант-
ты жазушы, танымал журналист, сазгер,  ұлағатты ұстаз, Панфилов 
ауданының «Құрметті азаматы» Исабеков Тоқбай  Исабекұлы 2003 
жылы 70 жастан асқан шағында дүниеден өтті. Жаркент жұртшылығы 
ақынның 70 жылдық мерейтойын көзі тірісінде үлкен ілтипатпен атап 
өтті.

тың танымал тұлғаларының атын берді. 
Бүгінде сол көшелердің атауын қандай 
дөп басып берген деп қайран қаласың. 
Қайран қала отырып, сүйсінесің. Райымбек, 
Домалақ ана, Р. Қошқарбаев, Бөлек батыр... 
сөйтіп кете береді. Ал біздің тарихы тереңде 
деп мақтанатын Жаркентте тоқсаныншы 
жылдары жоғарыдағы атаулар мүлде жоқ 
еді. Желтоқсан құрбандары Ләззат пен 
Ерболға көше аттарын әупірімдеп жүріп, 
әрең алған едік.

Тоқбай аға көзі тірісінде Дәнеш ағамен 
жан жолдас боп  жүріп, шығармашылық бай-
ланыста болды. Бірі ән жазса, бірі сөзін жаз-
ды. Сөйтіп, дүниеге талай ән келді. Дәнеш 
ағаның өмір жолын көзбен көрген Тоқбай 
аға «Әнші Дәнеш» атты роман жазып, про-
за жанрына да қалам тартты. Талай-талай 
жас таланттардың қанатын қатайтып, жыр 
бәйгесіне қосты. Бүгінде олар республика-
ға белгілі ақын-жазушылар атанды. Жары 
Рысхан тәтеміз Тоқбай ағаны былай деп 

еске алады. «Тоқаң той-думанды естісе 
болды, ешқашан қалмайтын. Бірде ол екі-
үш күн жоқ болып кетті. Жақын туыстар-
дың бәрінен сұрастырдық. Көрдік деген 
бір адам жоқ. Содан кешке қарай бәріміз 
теледидардың алдына жиналып, хабар 
көріп отырғанбыз.  Диктор қыз  «Бүгін 
жазушы, қаламгер Сәбит Мұқановтың  
90 жылдығы Алматы қаласында аталып 
өтіп жатыр» дегені сол еді, үйдегі балалар 
«әне, папам» деп шу ете қалды. Мәриям 
апаны құшақтап Тоқбай көппен бірге ке-
тіп бара жатқанын көріп, жүрегіміз орнына 
түсті» деген еді тәтеміз. Арғы беттен өткен 
кезде Исабектің әулетін жан-жаққа таратып 
тастапты. Тоқбай аға бауырларымен бірге 
Солтүстік Қазақстаннан бірақ шыққан бола-
тын. Содан Алматыға оқу іздеп келіп, Сәбит 
ағаны тауып алып, жерлес деп үйінде бір-екі 
айдай тұрса керек. Сәбит Мұқановтың то-
йына баруының себебі де сол болса керек.

Иә, Тоқбай аға туралы тапжылмай бір 

күн бойы айтуға болады. «Жақсының аты 
өлмейді, ғалымның хаты өлмейді» деген 
осы. 

 Алайда талай бабаларымызды тірілт-
кен Тоқбай ағамызға осы уақытқа дейін өзі 
іргесін қалаған мектептің атын ала алмай 
келе жатқанымыз өкінішті-ақ. Енді биылғы 
жылы Жаркент қаласынан бір көше беріледі 
деген үміттеміз.

    
Р. ЫСТАЙ.

Қазақстан Журналистер одағының 
мүшесі.  

ЖАРКЕНТ ҚАЛАСЫ

АТАМДЫ  АРДАҚ  ТҰТАМЫН 
 Жүрегіңмен жақсы көретін, адамдық болмысын толық танып 

білген,  өмірлік ұстанымы мен қызметін және бойыңда туған қаны бар  
адам жайлы қалам тербеу оңай шаруа емес екенін осы жолы анық 
сезінгендеймін. Сен ол туралы көп білетінің соншалық, оқырманның 
тілегінен шығатындай қандай мәліметтерді жазу керек деген үлкен 
талап та тұрады екен, айтылатын ойлар тізбегі бір-бірімен жары-
сып, таласқа түскендей. Яғни, бұл дегеніміз ол адамның сан қырлы 
азамат болғанын көрсетсе керек.

 Қазақ топырағында мұндай ер аза-
маттардың жиі кездесуі қанымызға біт-
кен ерекше бір қасиет сияқты көрінеді. 
Жай ғана әр түрлі өнер иесі немесе сол 
қызметтің атқарушысы ғана емес, сол жол-
да нәтижелі жетістікке жеткен, өз жеріне ай-
тулы пайда келтірген, елім деп еңбек еткен 
азаматтарымыздың саны әр кезде де жетіп 
артылған. Бұл жолда қазақ елі айтудай-ақ 
бақытты шығар...  

  Барлық ісі мен  өмір белестерін сарапқа 
салып, қай жағынан алып қарасаң да қазақ 
елінің, туған жерінің жарқын болашағы-
на ұласқан атам Тоқбай Теңізбайтегінің 
еңбектері шынымен де кейінгі ұрпаққа үлгі 
боларлық айтулы өнеге екенін енді ғана 
басталған ұстаздық жолымда анық пайым-
дап, аңғарып жүрмін. Атамыздың әр алуан 
болмысын ашатын өзінің көзінің тірісінде 
жарық көрген «Тоқбайдың тоғыз қыры» атты 
кітап та  қазір мен үшін аздық ететіндей. 
Жыл өтіп есейген сайын атамның әлемі 
таусылмайтын кенге ұқсап барады. Өйткені 
оның әрбір айтқан  сөзі мен елеулі  еңбегі 
уақыт өткен сайын өз құндылығын артты-
рып отыр. Ендеше бұдан атамнан қалған 
аманат мұра өзіміздің өмір сүріп отырған 
қоғамымызға да, ең болмағанда өзім үшін, 
оның ұрпақтары үшін керек болып отырғаны 
байқалады. 

 Жоғарыда айтқанымдай, ақын Тоқбай 
атамның сан өнері қазақ халқына етене 
таныс. Атам ең алғаш ақын ретінде та-
нылса, кейіннен сазгерлігімен, қарымды 
журналистігімен де жоғары беделге ие 
болған. Баспа беттерінде «Сырлы дүние», 
«Тау гүлі», «Жердегі жазулар», «Мөлдір 
бұлақ» атты өлеңдер жинағы мен ҚР Ха-
лық әртісі «Әнші Дәнеш» деректі романын, 
халыққа қызмет еткен еңбек ерлері мен 
дара тұлғалы ел қалаулылары жайлы поэ-
малар мен мақалалар жариялады. Бір ғана 
қарапайым мысал ретінде рейхстагқа ту 

тіккен Кеңес Одағының батыры Рақымжан 
Қошқарбаевпен тіл табысып, ол туралы 
жазудың өзі атамыздың шеберлігі мен 
ерекшелігін танытса керек. Еңбектері дер 
кезінде бағаланып, ҚР Жазушылар мен 
Журналистер Одағының мүшесі болып, 
әндері республикалық композиторлардың 
жинағына енді. Қазіргі таңда 30-дан астам 
әні танымал әртістердің орындауында ай-
тылып жүр. Ол әндермен бейнебаянға да 
түскендері бар.   

Исабеков Тоқбай Теңізбайұлының ұс-
таздығы – өзінше бір төбе. Алматы об-
лысы, Панфилов ауданы, Кішішыған 
ауылындағы орта мектепте білім беріп, 
басшылық жасай жүріп, сол мектептің 
іргетасының қаланып, үш бөлмелі үйден 
қазіргі үш қабатты ғимаратқа айналуына 
бірден-бір ықпал жасаған игі істері бүгін-
де бүкіл ауылға нұрын шашып тұр. Ал мен 
бұл мағлұматты «Мектебім» атты деректі 
әңгімеме арқау болатын айғақты іздеп, 
атаммен сырласқанымда біліп, ұққан едім. 
Атам басқарған мектеп жанында шалғай 
ауыл балалары үшін (Шежін, Сарыбел, 
Сұптай, Нәдек және т.б. ауылдар)  арнайы 
ашылған интернат та болған. Атамыз тек бір 
ауылға ғана емес, Жаркент өңірінің барлық 
оқушыларына ұстаздық еңбегі сіңген жан. 
Атамның қиын да қызық, білім мен тәрбие 
беру жолындағы қызметі жайлы сол кезде-
гі  «Мұғалім» сынды журналдарда жоға-
ры бағаланып, мақтау мақалалардың да 
жарияланғанын көргенім бар. Ол  Қазақстан 
Республикасының Білім беру ісінің үздігі 
атанды.

Белгілі ғалым, академик Ә. Қайдари 
«Халық даналығы» атты кітабында «Шәкірт 
дайындамаған ғалымның, шебердің бо-
лашағы жоқ, өнерін өрбітер мұрагері бол-
маған ұстаздың аты өшеді» деген екен. 
Бұл жақтан да атамыз Тоқбай Теңізбай-
ұлы үздік шықты. Халқымыздың рухани 

құндылықтарына айрықша назар ауда-
ра жүріп, өз ісін жалғастырады деп үміт 
күткен барлық өнер иесі: ақын, айтыскер, 
сазгер, әнші, суретші, биші, күйшілерді 
біріктірген «Шыған шырақтары» бірлестігіне 
жетекшілік жасады. Өзі құрған «Шыған 
шырақтары», кейіннен «Арқас алауы» 
атанған бірлестік ауыл-ауылдарды аралап, 
түрлі мәдени іс-шараларды атқарған да еді. 
Мен үшін осы бірлестік ел алдына шығып, 
ішкі әлемімді байытуға үлкен үлесін қосты 
десем болады. Қазірде осы шағын ғана 
«Шыған шырақтары» бірлестігінен түлеп 
ұшқан өнер иелері Қазақстан аумағында 
жемісті қызмет атқарып, жоғары беделге 
ие болып жүр. Атамыздың төл шәкірттері: 
айтыскер ақын Жандарбек Бегімбетов, 
Роза Қараева, Роза Ыстай, Айдын Балға-
баев, Ербол Самалбеков болса, «Шы-
ған шырақтарынан» сусындаған Құсайын 
Сүлейменов, Исламғали Үркімбайұлы, 
Нұрәділ Бегімбетов, Мырзағали Нұрсейіт, 
Ерғазы Манапұлы сияқты ақын-жазушылар 
мен Ақан Оймауытов, Хамит Файзуллин 
сынды суретшілеріміз бүгінде өздерін 
мойындатып, ел қалаулысына айналды. 
Олардың  барлығы да атамның мектебін 
көріп, дәріс алған нағыз өнер иелері десек, 
артық айтқандық емес. 

 Бүгінгі таңда қазағымыз үшін басты 
құндылық – ол біздің тәуелсіздігіміз. Осы 
тәуелсіздік алған жылдардың басында ел 
болып аяғымыздан тік тұрып кету үшін де 
Елбасымызбен бірге ел азаматтары аян-
бай еңбек етті. Ел мен жерге ат қою ісіне 
де атамыздың араласып, тарихи атауларды 
жаңғыртқаны да бар. Тәуелсіздіктің басты 
нышандарының бірі – мемлекеттік тілдің 
дамуына үлес қосып, аудандық «Қазақ 
тілі» қоғамын да басқарды. Отанға оралған 
қандастарымызға толыққанды материал-
дық көмек болмаса да моральдық тұрғы-
дан көп көмек бергені айтпаса да елге аян. 
Тоқбай Исабекұлының қоғамдағы мұндай 
қызметі жайлы көптеп айтуға болады. Біз 
сіздерге тек сөзге орайлысын айтуды жөн 
көріп отырмыз. Атамыздың тарих туралы 
зерттеулері жөнінде тағы бірде айтармыз 
деп ойлаймын.   

 Ең бастысы, қазақ мәдениеті мен әде-
биетін, тарихын насихаттаған ақын Тоқбай 
Исабеков қазіргі заман талабына сай білім 
берумен қатар жастардың бойына руха-
ни әлем құндылықтарын қоса дарытуды 

әр уақытта мақсат тұтқан секілді және сол 
мақсатта жеміс пен жеңіске жетті.

 Тоқбай Теңізбайұлы ел өміріне бел-
сене араласқан белгілі азамат болумен 
қатар, үлгілі отбасылардың  бірі болды. 
Апамыз Ырысхан екеуі ел үшін еңбекте-
нер ұл-қыздар өсіріп, ұлтжанды немерелер 
тәрбиеледі. Атамның өнері оның барлық 
ұрпағына дарыған. Бір  інісі  Манап пен 
үлкен ұлы Абайәлі суретші болса, кіші 
ұлы Айқын архитектор, қыздарының бірі – 
Алмагүл музыкант  болса,  Қарлығашы – тіл 
өнерінің маманы. Ал немерелерінің алды 
қазақ эстрадасының әншісі Мақпал Иса-
бековадан бастап бәріміз атамыз Тоқбай-
дың немересі екенімізді мақтанышпен ай-
тып жүреміз. Атамның аты қазір біз үшін 
паспортқа айналған. Атамыздың жақсы 
аты бізге жүз жылға татитын азық болуда. 
Ұлттық тәрбие мен бай өнерді бойымызға 
сол атам мен апамның өнегесінен сіңіріп, 
өмірімізге әлі де азық етіп келеміз.  

 Аз ұйықтап, көп жұмыс жасайтын атам 
бірде маған: «Елім деп еңіремесе, ер жат», 
– деп айтқаны есімде мәңгі сақталыпты. 
Осы арқылы атам «туған елім, жерім» деп 
еңбек етуді өзінің парызы деп санағанды-
ғын енді түсініп келемін. Әттең, адам өмірі 
қысқа. Атамыз тірі болса, әлі де сұранысқа 
ие еңбектер жазып, әлі де талай қас та-
ланттарды тәрбиелейтіні сөзсіз еді. Ажал-
ға  амал бар  ма?! Алла берген дарынның 
арқасында талант иелері бақытты десе 
болады. Өйткені олардың өзі өлсе де, 
артындағы өнері өлмейтіні бар. Осындай 
үлкен жүректі талант иесі атамның екінші 
өмірінің басталғандығы мені қуантады. 

Тасыған байлыққа қарайды ақ бас шың,
Ағады-ау жөңкіліп толқынды ақ тасқын.
Аралап әлемді мен кезіп кетсемде, 

Жаркентім,
Өзіңдей бақшалы жайсаң жер 

таппаспын, – 
деп туған жерін жырлап өткен Тоқбай 
ақынның 90 жылдығын Жаркент өңірінде 
атап өту жоспарлануда. Осынау мәде-
ни іс-шараның сәтті түрде жүзеге асуына 
тілектеспіз. Тойларыңыз құтты болсын, ар-
дақты алаш жұрты!   

Атамыздың  әдеби мұрасы туған елі бар-
да өнер сүйер қауымның жүрегінде әркез ән 
болып айтылып, жыр болып төгіле бермек!   

   
Жұлдыз  ИСАБЕКОВА

АЛМАТЫ  ҚАЛАСЫ 



9
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

№47 (1102) 2.12.2022 ЌАЛАМГЕР

«ТОҚБАЙДЫҢ  ТОҒЫЗ  ҚЫРЫ»
 Кітап – қазына. Басқаларды әсіресе, бүгінгі «компьютер-бас» ба-

лаларды білмеймін, біздің буын үшін бұл – бұлжымас, балталасаң 
да бұзылмас қағида. Санамда кітапқұмарлық қасиет қалыптасқалы 
бері жинай бастаған мұндай құндылықтарым – үйімдегі ең бағалы 
мүліктерім. Осынау байлығымның ішінде көзіме ыстық, көңіліме 
жақын бір сары кітап сақтаулы. Авторы – өзім. Атауы  – «Тоқбайдың 
тоғыз қыры». Жарыққа шыққан уақыты – 2002 жыл. 

Тура Тоқбай ағаның жетпіс жылдық ме-
рейтойы өткен мезгіл. Шыққан орны – Жар-
кент баспаханасы. Мұқабасында – айрықша 
ардақты ағамыздың бейнесі. Басында  –  
қазақы оюлы қалпақ. Үстінде – жағасы ал-
тын түстес өрнекпен әдіптелген көк шапан. 
Ақ сары өңі нұрлана алысқа көз тігіп тұр. 
Тұлғасының ту сыртында «Кішішыған орта 
мектебі» деген жазуы бар ромбик тектес 
тақтаның жартылай сұлбасы көзге шалы-
нады. Мұның да өзінше мәні бар еді. Бұл 
мектептің негізін сонау өткен ғасырдың 
алпысыншы жылдарының ортасында аға-
мыздың өзі қалап, ұзақ жылдар бойы бас-
шысы болған. Енді осынау білім ордасына 
оның есімі берілсе деген талап-тілекті көп-
шіліктің мәселе етіп көтергеніне де  – көп 
жыл. Мына суреттегі көрініс осы оралымды 
ойды оңтайлы бейнелеп тұрғандай. 

Иә, кітаптың атына алғаш көзі түскен 
адам сәл-пәл аңтарылып қалары сөзсіз. 
Жөн-ақ. Әсілі, көңілі кеткен  кісіні  асыра 
мақтауға келгенде  аса мырзалық таныта-
тын  әдетіміз бар екені де  рас.  Әйтсе де, 
«сегіз қырлы, бір сырлы»  деуден ары аспау-
шы едік. Бұл жолы мен сегізге саналы түрде 
бірді қосып, аталмыш жинақты «Тоқбайдың 
тоғыз қыры» деп атадым. 

Бұның да өзіндік өзгеше сыры бар бо-
латын. Тоқаң жетпіске иек артқан  жылдың  
басынан бастап-ақ бүкіл Жаркент жеріндегі  
мектептердің барлығында дерлік онымен  
кезек-кезегімен  кездесу кештер өткізіліп 
жатты. Сонда қай басқосуда болмасын  сах-
на төрінен  айрықша  бір айшықты жазу ерек-
ше  назар аудартты: «Тоқбай Исабекұлы 
– педагог, ақын, прозашы, драматург, жур-
налист, сазгер, этнограф, тарихшы» деген. 
Бұл, әрине, ағамыздың сан қырлы екенін 
санамалап дәл көрсеткен көрсеткіш.  Соны-
мен бірге осы арада ерекше  екпін түсіріп 
айта кететін  бір нәрсе сол:  ол – осынау 
сегіз түрлі анықтауышқа әбден  лайық 
тұлға.  Бұл – айдай әлемге  аян ақиқат. 
Егер «Жақсының жақсылығын айту...» 
адами,  азаматтық  парызымыз екенін ес-
керсек, осындай  мәртебелі мерейтойы 
кезінде елемей, айтпай кетуге болмайтын   
тағы бір ізгі   қасиеті, тағы бір тоғызыншы 
қыры  бар еді Тоқаңның. Бекеңше – Бек-
сұлтан Нұржекеұлы ағамызша айтсақ, 
ол – өнерге деген шексіз жанашырлығы. 
Шығармашылық шаруа барысында, тіпті  
күнделікті күйбең  тірлікте аралас-құралас 
ағайын бұған нақты куә. Бұны сондай-ақ,  
осы  жинақтағы  ақ көңілмен  ақтарыла 
айтқан  ақжарма  лебіздерден  де, жүрек-
терді  жарып шыққан  арнау жыр жолдары-
нан да  анық аңғаруға болады. 

Айтпақшы, жинақ демекші, аталмыш 
кітапқа енген жарияланымдардың басым 
көпшілігі кезінде мерзімді басылымдарда 
жарық көрген   жарияланымдар.  Қайсысы  
қай газет-журналда,  қай кезде, қай нөмірде  
шыққаны  туралы  сілтемелері  соңында  бар.  
Ал, хаттар мен қолтаңбалар тақылеттес  
эпистолярлық   үлгідегі   материалдардың   
тұпнұсқалары  мұрағатта мұқият сақтау-
лы.  Арнау өлеңдер мен естеліктерді бол-
са, Тоқаңның тілеулес дос-жарандары  
мен шәкірттері  өз қолдарымен әкеп тап-
сырды. Орайы келгенде айта кетейік, жи-
нақтың   жарық  көруіне  шама-шарқынша   
демеушілік жасаған да  – солар. 

Сонымен Тоқаңның күнделікті тірліктегі  
тұлғасын,  сөз  өнеріндегі кескін-келбетін та-
нып-білуге  тамшыдай болса да  септігі  тиер 
деген ниетпен табиғаты тың бір туындыны 
жарыққа шығарғанмын. Сөйтіп, шәкірттік 
парызымды мысқалдай болса да өтегендей 
терең бір тыныстағанмын сонда.

* * *
Негізі Қазақстан Жазушылар  және  Жур-

налистер одақтарының мүшесі, «Қазақстан 
Республикасы Білім беру ісінің үздігі», 

ЗЕРДЕ

ақын, ұстаз, сазгер, «Панфилов ауданының 
Құрметті азаматы» Тоқбай Исабековтың 
мерейтой шаралары ауданда барлық сән-
салтанатымен дүркіреп өткен болатын. 
«Жақсының жақсылығын айт, нұры тасы-
сын!» демекші, ұлағатты адамның өнегелі 
ісін өзгелерге үлгі ету ешқашан көптік 
етпейді. Бұның мәні әсіресе, өнер адам-
дарына, олардың өлмес шығармаларына 
қатысты болған кезде тіптен арта түспек. 
Сондықтан да ағамыздың асыл бейнесін 
тағы да еске түсіріп, шығармашылық 
мұраларын жұрт жадында және бір рет 
жаңғыртсақ артық болмас.

…Жетісу сенде өстім, сенде тудым
Жасымнан машықтанып өлең қудым
Сәулетіңе бейнең сай жарар еді-ау,
Теңеуін таба білсем өлең-жырдың, – 

деп, сонау өткен ғасырдың жетпісінші жыл-
дары жазған өлең жолдары Тоқбай ағаның 
бүкіл болмыс-бітімін, тұғырлы тұлғасын, 
арман-мақсатын айқындайтын шумағы еді. 
Ақжарқын мінезі мен кішіпейілділігі, еліне 
еркелеген өзіне тән ерекшелігі Тоқаңды 
әрдайым даралап тұратын. Алдымен өзінің 
емес, елдің амандығы мен мұратын ойлай-
тын елгезек те ақжүрек ағамыздың асыл 
бейнесі  күні-бүгінгідей көз алдымызда.

Өнер мен еңбекті қатар алып жүруі, осы 
екі отаудың да шаңырағын шайқалтпай өз 
өмірінің соңына дейін адал сезіммен ая-
лап өтуі Тоқбай ағамыздың жайшылықта 
байқалмайтын биіктігін көрсетсе керек.

Алғашқы биіктігі – ағамыз өзінің бала 
кездегі арманы сонау 1947 жылы Қытай 
еліндегі Құлжа қаласындағы Ахметжан 
Қасыми атындағы мұғалімдер институ-
тына түсіп, болашақта ұрпақ тәрбиесімен 
айналысуға деген мақсатты жолдан ай-
нымауы. Еңбек жолында  ағамыз көптеген 
нәтижелерге қол жеткізді. Оған дәлел: отыз 
жылдан астам өзі негізін қалаған Кішішыған 
орта мектебін басқарғаны, «Қазақстан Рес-
публикасы Білім беру ісінің үздігі» атағын 
алғаны және бүгінде жан-жаққа тарап, әр 
салада нәтижелі еңбек етіп жүрген жүздеген 
шәкірттері.

Екінші биіктігі – ағамыз күнделікті 
қызметінде қаншалықты мехнат шегіп жүрсе 
де өнерден  әсіресе, өлеңнен бір күн де 
қол үзіп көрген емес. Ағамыздың  «Жазу-
шы», «Жалын» баспаларынан жарық көрген 
«Мөлдір бұлақ», «Жердегі жазулар», «Тау 
гүлі», «Сырлы дүние», «Жүректегі жазулар» 
деген жыр кітаптары жарық көріп,  Әбілхан 
Қастеев, Рақымжан Қошқарбаев, Ғани 
Мұратбаев және жерлестеріміз Күләш Айт-
жанова мен Мәриям Ниязова туралы поэ-
малары оқырмандар назарына ұсынылды. 
Бұл ретте ағамызды жазба ақын ретінде 
бағаласақ,  көпшілік ол кісіні айтыс ақыны  
ретінде де  жақсы білетін. Кезінде  айтыскер   
ретінде  аудан,  облыс  намысын қорғаса,  
журналшы ретінде ғұмырының ақырына  
дейін   қаламын   қолынан   тастамай,  туған 
елі мен  жерін жан-жақты  насихаттады.  

Тоқаң тәлімгер  ретінде де танымал.  
Өткен ғасырдың сексенінші жылдары-ның 
басында алғаш өзі негізін қалап,    жетекшілік 
еткен «Шыған шырақтары» (қазіргі «Арқас 
алауы»)  атты әдебиет пен өнер бірлестігі-
нен талай-талай  елге танылған  талант-
ты жастар  тәрбиеленіп шықты. Солардың 
арасында айтыс көгінде жасындай жарқ 
етіп өте шыққан өнерпаз ақын Жандарбек 
Бегімбетовті де тәрбиелеп, тұсауын кескен 
Тоқбай ағамыз болатын. Қазір сол бір ая-
дай ғана ауылдан шыққан әдеби бірлестік 
мүшелерінің алды күллі республикаға та-
нымал. Мәселен, Роза Қараева  –  есімі 
елге белгілі ақын, бірқатар республикалық 
басылымдарда қызмет еткен, қазір Алма-
ты облыстық  «Алатау арайы» газетінің  
бас редакторы. Ерғазы Манапұлы – рес-
публикалық «Елназар» журналының бас 
редакторы, Астана қалалық білім беруді 

жаңғырту орталығының әдіскері, Қазақстан 
Жазушылар және Журналистер одағының 
мүшесі. Сонымен бірге өзіміздің Жаркент 
жерінде тұрып, қызмет етіп жүрсе де шы-
райлы шығармалары арқылы бүкіл облыс, 
республикаға танылып, әр түрлі әдеби 
байқауларда жүлдегер атанып жүрген 
Исламғали Үркімбайұлы, Роза Ыстай, 
Сүлеймен Керімбеков, Гүлмәрия Көкекова, 
Тұрдақын Садыров, Құсайын Бейсебаев, 
Тоқтарбай Қорабаев, Айдын Балғабаев,  
Ербол Самалбеков, тағы басқа да көптеген 
шәкірттерін ризалықпен айта кетсек артық 
болмас. 

Тоқбай ағамыз  әсем сазды әндер де 
шығарды. Оның отызға жуық ән жазғанына 
қарағанда және ол әндердің халық арасын-
да кеңінен тарағанына орай ағамыздың 
сазгерлік қабілетінің де жоғары болғанын 
байқаймыз. Халық әртісі, қазақтың бұлбұл 
әншісі Дәнеш ағамыздың өмір жолы тура-
лы тың деректермен толықтырылған рома-
ны ағамыздың үлкен туындыларға қалам 
тербей білетін жазушы екенін, «Әдишаның 
ажалы» атты пьесасы драматургтік қабілеті 
де қарымды екенін көрсетеді.

Жазиралы Жаркент жеріндегі соңғы са-
лынған  ең сәулетті ауыл  – Н.Н.Головацкий 
кентінде  Бәйдібек баба, Домалақ ана, Жар-
кент ауылында Бағай батыр, тағы басқа да 
осы аттас қасиетті есімдермен аталатын 
көрікті көшелер көп  болса, ол  да  – Тоқбай 
ағаның қайраткерлік қарымының көрінісі. 
Өмірінің соңғы жылдарында халықаралық 
«Қазақ тілі» қоғамының агрофирмадағы 
бірлескен комитетінің төрағасы қызметін 
атқарған ағамыз тек осы ауылда ғана емес,  
бүкіл ауданда ата-баба дәстүрін жаңғыр-
ту, ел есіндегі елеулі есімдерді ұлықтау, 
тағы басқа да көптеген игілікті істердің 
ұйтқысы болды. Шежіре жинақтаушы, тарих 
зерттеушісі ретінде танылды.

* * *
Ал енді інілік ізеттілігімнің, шәкірт-

тік алғысымның жоралғысындай болған 
жоғарыда аталған кітапқа қайта оралай-
ын: көзі тірісінде-ақ жарық көрген оны 
алғаш қолына алып, асыға парақтап көз 
жүгіртіп шыққан қайран көкем әдеттегінше 
ақтарыла күліп кеп, арқа-жарқа ағалық ал-
ғысын айтқан. Төбем көкке екі-ақ елі жет-
пей, шалықтап жүрген шағым еді бұл. 2003 
жылғы  10 сәуірде  аймақтық  «Ел газетінің» 
№2(21) нөмірінде «Тойдан соңғы толғаныс» 
атты  жарияланым жарық көргенде  бұл 
қуанышым тіптен көл-көсір асып-тасып, 
шығармашылық шаттықтың шуағына шо-
мылдым.

Мақалада: «Тоқбай ақынның 70 
жылдық торқалы  мерейтойы,  туған   
топырағы  жазиралы Жаркент өңірінде  
дүркіреп өтті. Оған жергілікті жұртпен 
қоса облыс орталығы – Талдықорғаннан, 
республикамыздың  бұрынғы астанасы, 
қазіргі оңтүстік астана – Алматыдан, 
Қазақстан Жазушылар одағынан топ-топ  
өкілдер  жөн-жоралғысымен қатысты. 

Той рәсімі жиын, баяндама, құттық-
таулармен, қызық-шыжық, ән-күй, ойын-
тамашаларымен күннен-түнге, түннен-
таңға ұласты. Айтайын дегеніміз,  той 
тарқағаннан  кейін  де  оның әсерлі жел-
пінісі байыз таппай жатып, қолымызға 
«Тоқбайдың тоғыз қыры» атты құрылысы  
бөлек ерекше кітап тиіп, той жалғасын  
тауып қайта жаңғырғандай болғандығы. 

Аты да тосын  ардақты  кітап өз сы-
рын алғашқы бетін ашқаннан-ақ сурет 
арқылы да, қысқа да нұсқа сөз арқылы   
бірден айқындайды.  Түр жағынан  алған-
да кітап, атауындағы сөздердің  басқы 
әріптері  дыбыс  үндестігі   арқылы ассон-
станып,  поэтикалық келісім тапқан.  Ал 
мәніне келсек, осынау ерекше  жинақты 
ізгі ниет, тамаша  тапқырлықпен, шегіне  
жеткізе  шебер құрастырған  Нұрәділ 
Бегімбет  мырза  беташар  сөзінде «сегіз 
қырлы бір сырлы»  деген  халық  нақылы-
на Тоқбай ақынның  педагог,  ақын,  про-
зашы,  драматург,  журналшы,  сазгер,  
этнограф,  тарихшы  деген қыры сай 
келетіндігін,  оған «өнер жанашыры»  де-
ген танымал  қырын қосқанда тоғыз 
болатындығын  жан-жақты  дәлелдеп 
берген.  Халықтық  фразеологиялық  сөз 

тіркестерінің  бір сөзінің орнына  басқа 
сөзді қоспақ түгіл, сөздерінің орнын өз-
гертуге болмайды деген қағидаға сәй-
кес «бұл қалай» деп алаңдаушылардікі да 
жөн. Оған құрастырушыны қолдай оты-
рып, қосымша айтар уәжіміз: мұнда сөз 
табиғатына байланысты болып отыр-
ғандықтан, әдеттегіден өзгешерек те 
қарау да ежелгі дәстүр. 

Әдетте, екі жерде  екі – төрт  дейміз, 
ал ақын екі жерде  екі – бес, тіпті алты 
дейді. Дұрыс  емес пе? Тұра тұрыңыз, 
әдетте  күн бар жерде  көлеңке бар, та-
быс  бар жерде  кемшілік бар, жақсылық 
бар жерде  жамандық та бар деп жата-
мыз.  Ал, ақын көлеңке болмасын, кемшілік 
болмасын,  жамандық болмасын дейді.  Сол 
үшін қаламын  найза етіп,  бітіспес  күреске 
түседі. Мысалды алыстан іздемей-ақ, 
кешегі  Мұқағалидың  мына шумағына на-
зар аударайықшы:

Жылап келіп, келмейді жылап кеткім,
Ол ғұмырды аузына бір-ақ тептім.
Жамандықты  жақсартып,  жақсылықты
Келеді одан әрі шуақты еткім.

Жамандықты жоймай жақсартқысы 
келеді.  Қанша қиын десек те жою 
жақсартудан оңай.  Ақын оңайына жү-
гірмейді, қиынын таңдайды. Жақсы-
лықтың аты  –  жақсылық, оны да қаз 
қалпында қабылдауды азсынып, одан 
әрі  шуақты еткісі келеді.  Бұл дұрыс па? 
Әрине. Дұрыс болғанда  қандай.  Ендеше 
ақын үшін  сегіз қыр  жеткіліксіз.  Ол кем 
дегенде  тоғыз, тіпті одан да көп бола 
берсе, нұр үстіне  нұр. 

Кітап бөлімдерінінің тақырыптары 
да қызық. «Хаттар, хаттар сыры да 
бар қатпар-қатпар». «Қолтаңбалар – 
риясыз көңілді  дәл таңбалар». «Тамшы-
сынан білінетін теңіздер, ой-пікірлер, 
лебіздер». «Жыр арнауы – бас баға, жа-
ны жайсаң жақсы аға». «Қорытынды 
сөз үсті, Тоқаң тұлғалана түсті» деген  
сияқты.  Әр бөлімнің көтерген   жүгі де  
атына сай.  Ақынның  қарым-қатынас 
жасаған  әдеби  ортасы,  жеке  адамдар,  
баспалар, қоғамдық мекемелер,  ақын 
шығармашылығына айтылған пікірлер,   
кітаптарына жазылған рецензиялар, 
хаттар,  арнау өлеңдер қамтылған.  25 
ақын шын жүректен өлең-жырларын  
Тоқаңа  арнапты.  Арасында екіден өлең 
бағ-ыштағандар да бар. Солардың бі-
рі  – «Жақсы аға» деген ән.  Бұлардың 
бәрі  тектен тумайды. Тоқбай ақынның   
ақындығымен қоса, кісілігін, азаматты-
ғын, адамгершілігін  паш ететін құнды да, 
сырлы дүниелер.  

Осылардың  өзінен  Тоқаңның  жоғары-
дағы  тоғыз қыры дәлелденудің үстіне 
және көбейте түсуге болатындығы  бай-
қалады.

Мәселен,  Тоқаңның  үгіт-насихатшы 
екендігі, ұйымдастырушылық жетекші-
лігі де қыр емегенде немене? Тоқаң-
ның  ақындығының да  астарында  та-
лай қыр жасырынып  жатқаны  тағы 
бой көрсеткендей. Жазба ақындығының  
үстіне  айтыскер екен.  Ал,  әнге мәтін  
жазатын ақындық та өз алдына бір отау.  
Сонда қыр қаншаға жетті.? Есебін  өзіңіз 
шығара беріңіз. 

Абыржымаңыз, халық айтқан  сегіз  қыр  
Тоқаңның тоғыз қырына бола өзгеріске 
ұшырамайды. Өз қаз-қалпында  қала береді.  
Кез келген  өнерпаз  сол меженің өзін тол-
тыра бермейді.  Тоғыз қыр Тоқаңның ғана 
Нұрәділдер ашқан меншігі. Кез келген 
жаңалықтың бірден қабылдануы қиын.   
Бірте-бірте құлақ үйренер. Тоқбайдың то-
нынан шыққандар оған сенімді» деп жазы-
лыпты.

Алты Алаштың ардақтысына айналған 
абыз ақын Оразақын Асқар атамыздың 
Тоқбай ағамыз туралы айтқан бұл баға-
сынан  асып пікір  айту – артық болар, сірә! 
Сол лебізін білдіруге біздің кітаптың себеп-
кер болғанына да тәуба!

Нұрәділ БЕГІМБЕТ, 
Қазақстан Журналистер одағының 

мүшесі.  
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ТУРИЗМ

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОТРАСЛЕВОГО КОМИТЕТА
По сообщению пресс-службы региональной палаты предпринима-
телей города Алматы, предприниматели будут решать проблемы 
отрасли в Комитете по туризму на площадке региональных па-
лат.

В южной столице состоялось первое за-
седание Отраслевого комитета по туризму с 
участием представителей бизнес-сообщес-
тва, госорганов, Национальной палаты пред-
принимателей «Атамекен»

Заместитель председателя правления 
НПП «Атамекен» Тимур Нахипбеков отметил, 
что  в рамках трансформации Нацпалаты по 
всей стране с учетом специфики регионов 
будут созданы отраслевые комитеты. Цель – 
усиление отраслевой экспертизы от бизнеса, 
программ развития отраслей. Сегодня было 
дано начало деятельности первого Отрасле-
вого комитета в Алматы по линии туризма. 
Данная инициатива создания комитетов была 
поддержана на Х Съезде НПП.

«Глава государства особенно отмеча-
ет важность развития туристской инфра-
структуры и создания необходимых условий 
для привлечения иностранных инвесторов и 
запуска совместных проектов в сфере ту-
ризма, необходимые для развития всей эко-
номики страны. Инициативу о создании ко-
митета на площадке РПП поддержали Аким 
города Алматы и Председатель Президиума 
НПП на встрече с бизнес-сообществом в 
сентябре. Работа по формированию отрас-
левых комитетов началась по всей респу-

блике», – отметил заместитель председателя 
правления НПП РК «Атамекен» Тимур Нахип-
беков. 

По его словам, сейчас в Нацпалате особое 
внимание уделяют малому и среднему бизне-
су, а созданные при Комитете региональные 
площадки служат объединением бизнеса в 
туристской отрасли. Чтобы эффективно реа-
лизовать задачи Палата берет ориентир на 
клиентоориентированность и решение про-
блем бизнеса. Также, мы планируем усилить 
тесную работу с государственными органами, 
Атамекен станет центром компетенции и экс-
пертизы для бизнеса.

Комитет будет функционировать на пло-
щадке РПП Алматы. Его цель – способство-
вать развитию туротрасли в городе. Кроме 
того, на площадке будут обсуждаться прог-
раммы отраслевого развития, инвестицион-
ные проекты, методология, вопросы межреги-
онального и межотраслевого сотрудничества, 
реестр проблемных вопросов отрасли.

«Это гуманитарный орган, который бу-
дет отвлекать от основной работы, но мы 
должны вовлекаться в его работу. Я за при-
кладной характер нашей работы, за прак-
тические шаги. Давайте будем говорить на 
комитете о прикладных вещах», – сказала 

Рашида Шайкенова. 
В свою очередь председатель Регсовета 

РПП г.Алматы Максим Барышев отметил, что, 
развивая отрасль не только город, но и страна 
получает приток финансов.

«Летом каждый турист привозит в 
страну в среднем в сутки 50 долларов, зимой 
- в среднем 250 долларов в сутки. Именно 
развитие отрасли туризма принесет нам 
большой поток финансов и сделать это мы 
можем сообща вы как профессионалы рын-
ка», – сказал Максим Барышев. 

Председатель правления Kaz Alpine club 

Тимур Дуйсенгалиев поддержал инициативу, и 
подчеркнул, что команда комитета в ближай-
шее время должна будет представить пере-
чень мероприятий, сформировать политику 
работы нового органа.

«Мы готовы к работе. И сейчас важно, 
чтобы РПП отработала механизм реально-
го взаимодействия с бизнесом разных сфер 
нашей отрасли. Ведь мы на своем опыте 
увидели десятки советов и комитетов, ко-
торые со временем оказывались неработаю-
щими. Если к нам реально начнут прислуши-
ваться и на основании нашего экспертного 
мнения вносить изменения в подзаконные 
акты, тогда мы начнем работать», – отме-
тил спикер. 

Председатель Союза ремесленников Ка-
захстана Айжан Беккулова отметила большую 
роль ремесленничества в сфере туризма и 
призвала всех не смотреть на это направле-
ние как на центр производства сувениров, а 
как на самодостаточное направление отрасли. 

Концепцию работы комитета представил 
директор Палаты предпринимателей города 
Алматы Айтуар Кошмамбетов. 

«В городе сфера представлена обширно 
от этнотуризма до деловых форумов и вы-
ставок. В тоже время остается немало во-
просов, которые нужно решать консолиди-
ровано, чтобы развивать отрасль дальше. 
Работа Комитета имеет большое значение 
для развития сферы туризма в городе», – 
подчеркнул Айтуар Кошмамбетов.

На следующем заседании комитета будет 
сформирован план работы с участием всех 
сторон. Предприниматели уверены, что пос-
тоянная работа комитета поможет улучшить 
реализацию госпрограммы развития туристс-
кой отрасли РК на 2019-2025 годы, которая 
должна увеличить долю туризма в ВВП стра-
ны до 8% к 2025 году.

Ш. ХАМИТОВ. 

Решением Талгарского ра-              
йонного суда сайт Всемирной 
организации здравоохрания 
заблокирован на территории 
Казахстана, сообщает пресс-
служба суда. Согласно выне-
сенному решению Талгарского 
районного суда от 14 октября 
2022 года, рассмотренного 
гражданского дела по заяв-
лению прокурора Талгарского 
района (в интересах государ-
ства), выступившего с требова-
нием о признании продукции, 
размещенной в иностранных 
средствах массовой информа-
ции, интернет-ресурсах, неза-
конной и приостановлении ее 
распространения на террито-
рии Республики", - проинформировали в ведомстве.   

Судом установлено, что в мессенджере Telegram при выборе функции "поиск" в откры-
том доступе находится бот "Способы суицида", при входе на который автоматически про-
исходит переписка с ботом и в ходе диалога с которым посетителю предлагаются способы 
совершения суицида (болезненный либо безболезненный), и при выборе одного из них бот 
направляет посетителю различные способы их совершения с подробным описанием дей-
ствий.   

Учитывая всеобщую доступность интернета гражданам, в том числе пользователями ко-
торого являются несовершеннолетние дети и молодежь, данная информация представляет 
опасность в формировании неблагоприятной общественно-социальной ситуации", - отмети-
ли в суде. Данное решение вступило в законную силу. 

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

САЙТ ВОЗ ЗАБЛОКИРОВАН 
НА  ТЕРРИТОРИИ  КАЗАХСТАНА

«Разработана Концепция развития образования до 2026 года. Концепция предусма-
тривает основные приоритеты, определенные в стратегических и программных до-
кументах. Мы с учетом результатов разных международных исследований и анализов 
провели обсуждения с экспертами и педагогической общественностью, выработали со-
ответствующие предложения. Согласно компетенции предусмотрено шесть направле-
ний, 109 мероприятий», - сообщил в ходе заседания Правительства АсхатАймагамбетов.

Он отметил, что министерство примет качественные меры для реализации задач и ини-
циатив, предусмотренных в рамках Концепции образования.

Также глава ведомства остановился на вопросе, связанном с ранним развитием детей.
«Важный уровень образования — детские сады. Согласно исследованиям, детские 

сады влияют на интеллектуальное, эмоциональное, социальное, психологическое раз-
витие детей. В этой связи в детских садах внедряется новая модель развития детей, 
меняются программы и методы преподавания. Это, можно сказать, самое большое 
изменение в сфере дошкольного воспитания и обучения. Если раньше программа была 
слишком академической, и дети в возрасте 3−4 лет учили уроки по 20 минут, то теперь 
с учетом международного опыта воспитательный процесс обучения будет проходить 
через игру», — пояснил глава ведомства.

По словам министра, будут созданы все условия для целостного развития ребенка.
«Дети будут здоровыми, коммуникабельными, физически активными, с открытым 

креативным мышлением и с ценностями патриотизма, трудолюбия и тяги к знаниям», 
- подчерк-нул Асхат Аймагамбетов.

ОБРАЗОВАНИЕ  

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ ДО 2026 ГОДА

КОНЦЕПЦИЮ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ РК НА 2022−2026 
ГОДЫ ПРЕДСТАВИЛ МИНИСТР ПРОСВЕЩЕНИЯ АСХАТ АЙМА-
ГАМБЕТОВ, ПЕРЕДАЕТ КОРРЕСПОНДЕНТ МИА «КАЗИНФОРМ».



 

06.05  «Жәдігер»
06.30 Aқпарат 
07.00 «Күй-керуен» 
07.30 Д/ф «Дәуір даналары»
08.20 «Ақсауыт»
08.45, 22.05 «Көңіл толқыны»
10.00, 18.00 «Жүректегі күз» 
12.00 М/ф «Супер отбасы»
13.45 «Әзіл әлемі»  
15.25 Қуандық Рахымның 
концерті
17.25 «Тіршілік»
20.00 «Апта»
20.50 «Нартәуекел»
22.30 Т/х «Бауырлар»
23.20 «Көңілді тапқырлар 
алаңы»
00.30 «Мінсіз дауыл»
02.30 «Апта»
03.20 «Ақсауыт»

Хабар 

05.00 Қызық таймс
06.00 Концерт «Алашұлы»
08.00 Мегахит «Турист»

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

ҚАЗАҚСТАН

Жексенбі - Воскресенье,  11  желтоқсан

06.05, 03.30 «Жәдігер»
06.25, 10.00, 13.00,15.00, 17.00, 
20.00, 01.35 Aқпарат 
07.00 «Таңшолпан» 
10.10, 18.00 Т/х «Жүректегі күз»  
12.00, 02.10 «Өмір көркем» 
13.10 Т/х «Ақ пен қара»
14.10, 17.15 «Қызық екен...»  
15.15 «Тұлға»
15.45 Т/х «Бақытсыздар бағы»
17.15, 03.00 «Ауылдастар»
20.35 «Ашық алаң»
22.30 «Баырлар»
23.20 «1001 түн»
00.40 «Сана»

        Хабар

05.00 «Қызық таймс»
06.00, 17.00 «Бегом за день-
гами»  
07.00 «Оян!» 
10.00«Бізге хабарласқан» 
10.30 «Одна книга»
10.35 Қабатовтың «жұп-
жұбымен»
12.00, 20.00 Т/х «Мелек»
14.00 «АйнаLine» 
15.00, 23.00 «В чужом краю»
18.00 Новости
19.00Қорытынды жаңалықтар
22.00 «Ақ пен қара»

Астана 

07.00  М/с  «Маша и медведь» 
09.20, 21.00 Т/х «Ессіз махаб-
бат»
10.25  Т/х «Жетім жүрек-2»  
11.30, 23.50 «Шырмалған 
шындық» 
13.30 «Айтарым бар»
14.40, 01.40 «Окно жизни»
17.10, 01.10  «Главврач»
17.40 «Кішкентай келін»
19.00 «Громовы»
20.00 «Astana Times»
21.55 Т/х «Жетім жүрек 2»
23.50 «Шырмалған шындық»
02.15 «Мариям»

Евразия 

06.00«Той базар» 
07.00 «Паутина»
08.00 «Қайырлы таң, 
Қазақстан!» 
09.00 «Доброе утро, Казахстан!»
10.00  «Жить здорово»
10.55 «На самом деле»
12.00 «Участок»
13.05 «Старшая дочь»
14.10, 02.25 Новости 
14.20, 03.15 Жаңалықтар
14.30 QOSLIKE 
18.30, 04.10 Басты жаңалықтар 
19.00, 03.25 «KOREMIZ» 
20.00 Главные новости 
20.35 Сериал «Улицы разбитых 
фанарей-15»
00.20 «Больше чем любовь»
01.15 «Спецназ-2»

КТК 

07.05  «КТК қоржынынан»
07.30 «Озат отбасы»
08.40, 02.20 «Тоғжан»
09.40 Вечерние новости
10.20 «Было дело»
11.20, 23.40 «Наш спецназ»
13.00, 21.40 «Цвет страсти» 
15.20, 01.30 «У каждого своя 
ложь»
17.00  «Упертый -2» 
17.30 Т/х «Жүрегімнің иесі»
19.30, 04.00-04.30Кешкі 

   ХАБАР

ЕВРАЗИЯ

06.05 «Жәдігер»
06.30, 20.00, 03.00 «Ақпарат»
07.05 Күміс көмей 
07.50  «Зинһар»
08.35 «Көңіл толқыны»
09.25 «Әйел әлемі»
10.00,18.00 Т\х «Жүректегі күз»
12.00 «Ән мен әнші»
14.25 М/ф «Суперотбасы»
16.10 «Жігіттер» тобының 
концерті
20.30, 00.30 Футбол. 1/4 финал. 
Тікелей трансляция
23.00 Т/х «Бауырлар»
00.00 «Әзіл әлемі»

Хабар

05.00 «Қызық таймс»
06.00 Концерт 
08.00 Мегахит «День курка»
10.00 «Спорт  әлемі»
10.30 «Алаш-история степного 
интернационала»
11.10 «Заезжай и живи»
12.00 «Дарын»
13.00 М/ф «Птицы как мы»
14.25 М/с «Артур и дети кругло-
го стола»
15.00 «Шах сарайының 
құпиялары»
16.45 «Алаш ақтандақтары»
17.30 Айтыс. «Асыл домбыра»
19.00 Мейрамбек Беспаевпен 
«Covershow»
21.00 «7 күн»
21.40 «Не хабар»
22.40 Д/ф «Бұл осылай болған 
еді»
23.15 Мегахит «Турист»

 
Астана

07.00 «Маша и медведь»
09.00, 21.00  Т/х «Ессіз махаб-
бат»
10.00 «Жетім жүрек-2»
12.00 Д\ф «Менің тілім»
12.30, 18.10 «Жұлдызбысың»
13.10 «Бақыт құшағында»
14.00 Сериал «Главврач»
16.50, 02.00 «Көру керек!»
19.35 Д/ф «Қаңтар қырғыны: 
мәлім де беймәлім тұстар»
20.00 «Сапар таймс» апталық-
сараптамалық
21.55 Т/х «Жетім жүрек-2»
23.45 Х\ф «Джентельмены 
удачи»

Евразия 

06.00 «Той БАЗАР»
07.35 «П@утина»  
08.25 «Поехали»
09.15 «Проуют»
10.15 Сериал «Клерк»
14.25 Сериал «Избранница»
18.30 «Айна»
19.00 Х/ф «Х фактор»
20.00 Сериал «Доктор Иванов. 
Чужая правда» 
23.40 «Олигарх»
02.00 «П@утина»  
02.45 «Той базар»
04.15 «Той заказ»

КТК

07.05 «Озат отбасы»  
07.50 «Тоғжан»
08.40 «КТК web»
09.00 «Вечерние новости» 
(повтор)
09.40 «Юморина», шоу-
программа
11.00 Д/ф «Жаңа Қазақстан» 
11.40 Т/с «Холодные берега»

   ХАБАР

АСТАНА

КТК

ЕВРАЗИЯ

10.00 «Спорт тайм»
10.30 «Помощь в дом»
11.30 «Әке бақыты»
12.30 «Балақай»
13.10 М/ф «Супергерои»
14.30 М\с «Артур и дети кру-
глого стола»
15.00 Т/х «Шах сарайының 
құпиялары»
17.00 «Дүлдүлдер дүбірі»
17.30 «Жеті қазына»
19.30 «Жұп-жұбымен»
21.00 «Junior Eurovision Song 
Contest»
23.30 Мегахит «Амнезия»

Астана 

07.00 «Маша и медведь»
09.00, 21.00 Т/х «Ессіз махаб-
бат»
10.00 «Жетім жүрек-2»
12.00 «Жұлдызбысың»
13.10 «Жұлдыздар айтысады»
15.00 Т/х «Құрақ» 
18.50 Х/ф «Джентельмены 
удачи» 
21.55 «Жетім жүрек-2»
23.45 Т/х «Айнұрдың арманы»
02.30 «Көру керек!»

Евразия 

06.00  «Той БАЗАР» 
07.55 «П@утина»
08.50 «Воскресные беседы»
09.00 «Повара на колесах»
10.00 «Қаймақ»
10.35 «Большая разница»
12.20 Сериал «Доктор Ива-
нов. Чужая правда»
15.55 «Х-фактор»
16.55 Х/ф «Кроличья лапа»
18.55 «Добрый вечер. Казах-
стан!»
20.00 «Грани» Прямой эфир 
21.00 Сериал «Прошлому 
меня не сломить»
01.00 «Поем на кухне всей 
страной»
02.50 «Той базар»
04.15 «Той заказ»

КТК

07.05 «Озат отбасы»
07.50 «Тоғжан»
09.00  «Юморина» 
11.00 «Жаңа Қазақстан!»

11.40 «Холодные берега»
16.00 Т/х «Аталар сөзі»
17.00 «Никогда не сдавайся» 
мелодрама
21.00 «Портрет недели»
22.00 «Тому что было не 
бывает» Х/ф
23.50 «Юморина»
02.10 Д/ф «Тоғжан»
03.00 «Озат отбасы»
03.50, 04.30 «КТК 
қоржынынан»

Жетісу

07.05 «Әсем әуен» 
09.00 Жаңалықтар (Алматы 
облысы)
09.30 Жаңалықтар  (Жетісу 
облысы)
10.00 Новости (Алматы об-
лысы)  
10.30 Новости (Жетісу об-
лысы) 
11.00 «Мамандық маңызы» 
11.30 «Әсем әуен» 
12.00 М/ф «Блинки Билл»  
13.00 «Әсем әуен» 
13.30  «Қазақстанда 
жасалған»/«Сделано в Казах-

стане»  
14.10 «AgroLife» 
14.30 «Ән тыңдайық» 
15.00 «Красавица и чудови-
ще» ертегісі
16.00 «Әсем әуен» 
17.00 «Қазақ үні»  
17.30 «Мамандық маңызы» 
18.00 «Жаңа Қазақстан» 
18.30 «Олжа»                                         
19.00 Д/ф «Голливуд 
жұлдыздары»
19.30 «ЭКО-рейд» 
20.00 «Әсем әуен» 
20.30 Апта /қаз/
21.30 Апта /рус/
22.20 «Әсем әуен» 

31 канал

06.00, 03.30 « Әзіл студио»
07.00  Тамаша лайф
08.00, 02.30, 05.00  «31 әзіл» 
08.30 «Күліп ал»
09.00 «Телебинго»
09.25 «Готовим с Адель»
10.00 Х/ф «Гламур для дур»
12.00 Х/ф «Принцесса ле-
бедь»
14.00 «Вверх»

16.10 «Живая сталь»
19.00 Х/ф «Железный чело-
век»
21.40 Х/ф «Ангелы и демоны»
00.40 «Алдараспан»
02.00, 05.30 «What’s up?»
04.00 «1001 әзіл»
04.30 Ризамын

7 канал

06.00 «Өмірімнің көктемі» 
концерт
08.30,  23.45 «Құтты қонақ»
09.00 «Гадалка»
09.30 «Регина+1»
10.30 «Смеяться разреша-
ется»
12.50  Шоу «Битва поколений»
14.10 Т/х «Инстаграмщица»
15.40, 00.15 «Айхай-25» 
концерті
17.45 Х/ф «Юбелиный вечер 
братьев Меладзе»
20.00 Сериал «Проклятье 
брачного договора»
02.15 Жайдарман
04.00 Т/х «Япырай
04.30 «Тамаша»
05.20 «Қуырдақ»

АСТАНА

   ХАБАР

ЕВРАЗИЯ

КТК

   7 КАНАЛ

жаңалықтар
20.00, 02.45 Астарлы ақиқат 
21.00 Вечерние новости 

Жетысу 

07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир/       
8.50 «Спорт-тайм» 
09.00 Жаңалықтар (Алматы 
облысы)
09.30 Жаңалықтар  (Жетісу 
облысы)
10.00 Новости (Алматы облысы)  
10.30 Новости (Жетісу облысы) 
11.00  «Әсем әуен» 
11.30 «Мамандық маңызы»
12.00 Д/ф «Әйгілі режиссер»
12.30 «Әсем әуен» 
13.00 Д/ф «Мәдени байлықтар» 
13.15 «Спорт-тайм» 
13.30 «Талқы» /тікелей эфир/
14.20 «Спорт-тайм» 
14.30 «Бүгін» 
15.00 Жаңалықтар /тікелей эфир
15.20 «Спорт-тайм» 
15.30 Жаңалықтар  
15.45 «Әсем әуен» 
16.00 Новости
16.20 «Әсем әуен» 
16.30 Новости 
16.45 «Спорт-тайм» 
17.00 «Шашу»/тікелей эфир/  
18.00 «Сегодня» /тікелей эфир 
(Жетісу)
18.40 «Әсем әуен» 
19.00 «Қасиетті Қонаев»
19.30 «Жаңа Қазақстан» 
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  «Әсем әуен» 
23.00 «Талқы» 
23.45  «Әсем әуен» 

 
31 канал

06.00, 03.10 Әзіл студио
07.00 Информбюро
08.00, 05.00 «Ризамын»
09.00, 00.10 Т/с «Невиновный»
10.40 Мультсериал
11.00 Сериал «Бірге бол»
13.00 Кино «Бандидки» 
15.00 «Скалалаз»
17.30 Кино «Астерикс и Обеликс 
притив цезаря»
20.00 Информбюро
21.00 Х/ф «Тайна 7 сестер» 
23.50  «31 әзіл»
01.00 «Анупама»
01.40, 03.40 «1001 әзіл»
02.00, 04.30 What s upp
02.30 «Паутина»
04.00 Balla Battle

        7 канал

06.00, 04.40 «Қуырдақ» 
06.10,12.30 Т/х «Тақиясыз 
періште» 
07.10, 01.30 Т/х «Арам ақша. 
Адал махаббат»
09.00, 17.20 Т/с «Доктор на-
дежда»
10.10  Сериал «Триггер»
12.30 «Келесі кім?»
14.00, 23.00 «Жалдамалы 
әйелдер» 
15.00 Т/х «Саған сенемін»
16.00, 00.00 «Фемида видет»
18.30 «Айбат»
19.00 «Студия 7»
03.00 «Жайдарман»
04.00 Т/х «Япырай»

КТК

   7 КАНАЛ

06.05 «Жәдігер»
06.25, 10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
20.00, 03.00 Aқпарат 
07.00 «Таңшолпан» 
10.10, 18.00 «Жүректегі күз» 
12.00 «Өмір көркем»
13.10 «Көңіл толқыны»
14.10 Д/ф «Бірегей»  
15.15 «Шаңырақ»
15.45 «Бақытсыздар бағы»
17.15 «Ауылдастар»
20.50, 00.50  Футбол. Әлем 
чемпионаты.  FFA Qatar-2022. 
Тікелей эфир
23.00 Т/х «Бауырлар»
00.00 «Парасат майданы»
00.30 Футбол. Әлем чемпионаты. 
(Студиялық бағдарлама)

 Хабар

05.00, 01.00 ҚР Әнұраны
05.00 «Қызық таймс»
06.00, 17.00  «Бегом за деньгами»
07.00 «Оян!»
10.00 «Өнеге»
10.30 «Бір кітап»
10.35 «Covershow»
12.00, 20.00 «Мелек»
14.00 «Айналайын»
15.00 Сериал «В чужом краю»
18.00 Новости
19.00 Қорытынды жаңалықтар
22.00 «Ақ пен қара»
23.00 Мегахит «День курка»

Астана 

07.00 Мультфильм «Маша и 
медведь»
09.00, 21.00 Т/х «Ессіз махаббат»
10.00, 21.55 «Жетім жүрек-2»
11.45, 00.20 «Шырмалған 
шындық»
13.30 «Айтарым бар»
14.40 «Президент пәрмені»
14.50 «Окно жизни» 
17.00 «Главврач» 
17.40 «Кішкентай келін»
19.00, 01.50  Сериал «Громовы»
20.00 «Астана таймс»
02.50 Т/х «Мариям» 

Евразия
 
06.00  «Той БАЗАР»
07.00 «П@утина» 
08.00 «Қайырлы таң,Қазақстан!»
09.00 «Доброе утро, Казахстан!»
10.00 «Жить здорово»
10.55 «На самом деле»
11.55 Сериал «Участок»
13.00 Сериал «Старшая дочь»
14.00 «Новости»
14.15 «Жаңалықтар»
14.30 «Қослайк»
18.30 «Басты жаңалықтар»
19.00 «Көреміз»
20.00 «Главные новости»
20.35 «Поле чудес»
21.55 Сериал «Клерк»
01.50 «Фантастика»
03.35 Новости
03.50 Жаңалықтар
04.00 «Ұшқалақ»
04.15 «Басты жаңалықтар»

КТК

07.05 «КТК қоржынынан»
07.20 «Кешкі жаңалықтар»
07.50 Озат отбасы
08.40 «Тоғжан»
09.40  Вечерние новости
10.20 «Было дело»
12.00 Х/ф «Наш спецназ» 
13.50 «Цвет страсти» мелодрама
16.00 «У каждого своя ложь» 
мелодрама
17.00 «Упертый-2»
18.20 Т/х «Жүрегімнің иесі»
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00 Дау-дамайсыз
20.35 «КТК- web »
21.00 Вечерние новости
21.40 «Холодные берега» мело-

драма
01.35 «У каждого своя ложь» 
мелодрама
02.20 «Тоғжан»
03.05 «Дау-дамайсыз»
03.30 «КТК- web»
03.50 Кешкі жаңалықтар
04.20, 04.30 «КТК қоржынынан»

Жетісу

07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей эфир/       
8.50 «Спорт-тайм» 
09.00 Жаңалықтар (Алматы об-
лысы)
09.30 Жаңалықтар  (Жетісу об-
лысы)
10.00 Новости (Алматы облысы)  
10.30 Новости (Жетісу облысы) 
11.00  «Әсем әуен» 
11.30 «Қасиетті Қонаев»
12.00 Д/ф «Әйгілі режиссер»
12.30 «Әсем әуен» 
13.00 Д/ф «Мәдени байлықтар» 
13.15 «Спорт-тайм» 
13.30 «Сегодня» 
14.00 «Әсем әуен» 
15.00 Жаңалықтар /тікелей эфир
15.20 «Спорт-тайм» 
15.30 Жаңалықтар 
15.45 «Әсем әуен» 
16.00 Новости
16.20 «Әсем әуен» 
16.30 Новости 
16.45 «Спорт-тайм» 
17.00 «Шашу»/тікелей эфир/  
18.00 «Бүгін» (Қонаев) 
18.40 «Әсем әуен» 
19.00 «AgroLife» 
19.30 Д/ф «Әйгілі режиссер»
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  «Әсем әуен» 
23.00 Жаңалықтар (Алматы об-
лысы) 
23.30 Жаңалықтар (Жетісу об-
лысы) 

31 канал

06.00, 03.30 « Әзіл студио»
07.00 Информбюро 
08.00, 05.00 «Ризамын»
09.00 «Невиновный» сериал
10.40 М/с «Маша и медведь»
11.00 «Бірге бол»
12.30 Кино «Тайна 7 сестер»
15.00 Х/ф «Астерикс и обеликс 
против цезаря»
17.30 «Астерикс и обеликс против 
цезаря: миссия клеопатра»
20.00 Информбюро
21.00 Кино «S.W.A.T.: Спецназ 
города ангелов»
23.30 «31 әзіл» 
01.00 Сериал «Анупама» 
01.40 What's up?
02.20 Паутина
03.10 «1001 әзіл»
04.30 What's up?

7 канал

06.00, 05.00 «Қуырдақ»
06.30, 13.00 Т\х «Тақиясыз 
періште»
07.30, 01.00 Т/Х «Арам ақша. 
Адал махаббат»
09.20, 17.30 Сериал «Доктор 
Надежда»
10.20 Сериал «Триггер»
12.30 «Келесі кім?»
14.00, 22.30 Т/х «Жалдамалы 
әйелдер»
15.00, 21.30 «Саған сенемін»
16.00, 00.30 Сериал «Гадалка»
16.30, 23.30 Сериал «Фемида 
видит»
18.30 «Айбат»
19.00 «Студия-7»
19.30 Юбелейный вечер братьев 
Меладзе
04.30 Т/Х «Япырай»

ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАН
Жұма - Пятница, 9 желтоқсан

   7 КАНАЛ

ЕВРАЗИЯ

АСТАНА

   ХАБАР

КТК

   31 КАНАЛ    31 КАНАЛ

   31 КАНАЛ

АСТАНА

ЖЕТІСУ

ЖЕТІСУ

ЖЕТІСУ

16.00 Т/х «Аталар сөзі» 
17.00 «Ты только мой»
21.00 «Холодные берега» 
остросюжетный детектив
01.10 «Юморина»
02.50 «Тоғжан»
03.35, 04.30 «Озат отбасы»

Жетісу

07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық»        
8.50 «Спорт-тайм» 
09.00 Жаңалықтар (Алматы 
облысы)
09.30 Жаңалықтар  (Жетісу 
облысы)
10.00 Новости (Алматы об-
лысы)  
10.30 Новости (Жетісу облысы) 
11.00  «Әсем әуен» 
11.30 «AgroLife»
12.00 М/ф «Джеки Чан» 
13.00 Д/ф «Мәдени 
байлықтар» 
13.15 «Спорт-тайм» 
13.30 «Әсем әуен» 
14.30 «Бүгін» 
15.00 «Поющее дерево» 
ертегісі
16.00 «Әсем әуен» 
17.00 «Шашу»/тікелей эфир/  
18.00 «Жаңа Қазақстан» 
18.30 Д/ф «Әйгілі режиссер»
19.00 «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 «Қазақстанда 
жасалған»/«Сделано в Казах-
стане» 
22.40 Д/ф «Әлем 
ғажайыптары»
23.00 Жаңалықтар (Алматы 
облысы) 
23.30 Жаңалықтар (Жетісу 
облысы)

31 канал

06.00 Х\ф «Три брата»
09.20 «Көмектесейік»
09.30 «Готовим с Адель» 
10.00 «Алдараспан» 
12.00 Х/ф «Гламур для дур»
14.00 Х/ф «Принцесса лебедь»
16.00 Х/ф «Вверх»
18.10 Х/ф «Живая сталь»
20.50 Х/ф «Железный чело-
век»
23.40  «Bizdin show»
01.30 «What’s up?»
02.30 «Тамаша лайв» 
04.00 «1001 әзіл»
04.30 «Ризамын»

7 канал

06.00, 04.50 «Қуырдақ»
06.50, 01.30 «Жайдарман»
08.30, 01.00 «Құтты қонақ» 
09.00 «Гадалка»
09.40 «Орел и решка» 
10.40 «Смеяться разрешает-
ся»
13.00 Т/х «Бастық боламын»
14.50 «Өмірімнің көктемі» 
концерт
17.10 Сериал «Звезды и лисы»
21.00 Шоу «Битва поколений!» 
22.20 Х/ф «Дело храбрых»
03.30 Т/х «Япырай»
04.00 «Тамаша»

ЖЕТІСУ

   31 КАНАЛ

   7 КАНАЛ



ЗАЊ жєне ЌОFАМ

ОЌУ ЖЫЛДАМДЫFЫН  АРТТЫРУ ЖОЛДАРЫ 

БІЛІМ

ОҚУШЫЛАРДЫҢ ОҚУ ЖЫЛДАМДЫҚТАРЫН АРТТЫРУ БАЛА ТӘРБИЕСІНЕ ҚАЙ 
ЕЛДЕ БОЛМАСЫН, ҚАЙ КЕЗЕҢДЕ БОЛМАСЫН, ЕРЕКШЕ МӘН БЕРІЛГЕНІН ТА-
РИХ ПАРАҚТАРЫНАН БІЛЕМІЗ. ҚАЙ ЗАМАНДА БОЛМАСЫН АДАМЗАТ АЛДЫНДА 
ТҰРАТЫН ҰЛЫ МАҚСАТ  – САНАЛЫ ҰРПАҚ ТӘРБИЕЛЕУ. СЕБЕБІ ЖАС ҰРПАҚ БІЗДІҢ 
ӨМІРІМІЗДІҢ ТІКЕЛЕЙ ЖАЛҒАСТЫРУШЫСЫ ҒАНА ЕМЕС, ЕЛІМІЗДІҢ ЕРТЕҢГІ ТІРЕГІ, 
БОЛАШАҒЫ. 
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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№47 (1102) 2.12.2022

МАМАН МІНБЕРІ

БІЛІМ НЕГІЗІ БАСТАУЫШТА ҚАЛАНАДЫ
Ұрпақ болашағын ойлайтын әрбір мұғалім өз шәкіртінің білімді, сауатты болып 

өсуін қалайды. Ал білімге, өнерге, ғылымға апарар жол бастауыш сыныптан баста-
лады. Сондықтан жаңа оқу жылы басталып, алғаш рет мектеп табалдырығын аттаған 
бүлдіршіндердің заман талабына сай білім алып, ақпараттық технологияны еркін 
меңгеруіне жағдай жасау бүгінгі күннің басты мақсаты.

Болашақ ұрпақ келешек қо-
ғам иесі. Сол келешек қоғам ие-
лерін жан-жақты жетілген, ақыл-
парасаты мол, мәдени-ғылыми 
өресі озық адамзат етіп тәрбиелеу 
– біздің де қоғам алдындағы бо-
рышымыз. Оқушының ой-өрісін, 
сана-сезімінің жан-жақты дамуы 
бастауыш сыныптан басталады. 
Бастауыш мектептен бастап ба-
ланы өмірге дайындау, тәрбиелеу 
жоғарғы орынға қойылуда. Бүгін 
мектеп табалдырығын аттаған жас 
өреннің ертең қандай адам бо-
лып шығатыны ата-аналары мен 
ұстаздар қауымының арасында 
мәңгілік таусылмас тақырып бо-
лып қалып отырғаны да сондық-
тан. Бұл білім мен тәрбиенің егіз 
ұғым екенін көрсетеді. 

Атақты ғалым Әл-Фараби 
«Адамға  ең бірінші білім емес, 
тәрбие берілуі керек, тәрбиесіз 
берілген білім – адамзаттың қас 
жауы, ол келешекте оның барлық 
өміріне апат әкеледі» – деп те-
гін айтпаған. Сондықтан сабақта 
шешендік сөздер, нақыл сөздер, 
мақал-мәтелдерді жиі қолдансақ, 
біртіндеп оқушылардың тіл бай-
лығын арттырып, өмірге көз-қа-
расын қалыптастырамыз. Екінші-
ден ой-өрісін кеңейтіп, сөздік 
қорын байытады, үшіншіден ба-
лаларды жақсыға үйреніп, жаман-
нан жиренуге тәрбиелейді, яғни, 
жас ұрпақ өркениетті тәрбие ал-
са, білім нәрімен сусындаса ғана 
мемлекетіміз  дами түспек.      

Бастауыш мектеп – бұл оқу-
шы тұлғасы мен санасының 
дамуы қуатты жүретін құнды, 
қайталанбайтын кезеңі. Осыған 
сәйкес белгілі көлемдегі білім, 
білік, дағдыларды  меңгертумен 
бірге табиғат, қоршаған дүние 
туралы түсініктерін кеңейте оты-
рып, оларды шығармашылық ба-
ғытта жан-жақты дамыту бүгінгі 
күннің басты талабы. Бұл әрине 
мұғалімнен көп ізденіс талап етеді. 

Бастауыш сыныпты жаңа 
көз-қарас  негізінде оқыту үшін 
заман талабына сай оқулықтар-
мен қамтамасыз етілуде. Оқушы-
лардың  тілін дамыту, сөздік қорын 
молайту, мәтіннің мазмұнын ашу-
да адамгершілікке тәрбиелеу бір-
бірімен байланыстыра жүргізген-
де ғана нәтиже бермек. Бастауыш 
сыныптарда сабақ түрлерін өткізу 
баланың жасына, біліміне, сөй-
леу қабілетіне қарап жүргізіледі. 
Шәкірт білімінің тиянақты, сапа-
лы болуы сабақтың шебер ұйым-
дастырылуына байланысты. Пе-
дагогтың саналы, алуан қырлы 
ізденіс-толғанысы, білім деңге-йі, 
ұстаздық біліктілігі сабақтан кө-
рініс табады. Оны жаңаша ұйым-
дастырып, өзіндік тың ізденіс-
терге талпынған мұғалімнің ұтары 
анық.     

Бүгінде сабаққа үлкен да-
йындықпен  келіп, ой елегінен 
өткізілген, сөзіміз бен ісімізге 
жас ұрпақтың алдында үлкен жа-
уапкершілікпен қарап, бойдағы 

білім мен күш жігерді аямай, 
ғылым жолына жетелейтіндей 
дәрежеде болуды қазіргі уақыт 
талап етеді. Ал сабақтың ең ти-
імді жолдарына келсек, ол бас-
тауыш сыныптар үшін баланы 
шаршатпай, қызықтыра отырып 
жүргізетін әр түрдегі, деңгейдегі 
дидактикалық ойымен астасып 
жатқан сабақтар. Сабақ беру әді-
сін жетілдіру, оның біліктілігін, іс-
керлігін көтеру үшін әр түрлі әдіс-
тәсілдерді қолданып отырамыз. 
Атап айтсақ,  ана тілі сабағын-
да ерекше көңіл бөлетін нәрсе 
– оқушылардың тілін жетілдіру, 
дамыту. Тіл дамыту жұмысын 
жүргізгенде ғалым В.И.Зайцевтің 
әдіс-тәсілдерін басшылыққа ала 
отырып жұмыс жасаймыз. Ол 
өзінің лабораториясында «Жыл-
дам оқуға уйрету» деген жан-
жақты тәжірибе жүргізіп, мынадай 
әдіс-тәсілдерді ұсынды. 5 минут-
тан бірнеше бөлікке бөліп оқыту,  
әр сабақтағы 5 минуттық оқу ұйқы 
алдындағы оқу жаттығуды ұзақ 
жүргізгеннен де жиі, бірақ қысқа 
жаттықтыру оқу темпі  нашар бол-
са үзіп-үзіп оқу оқушылардың оқу 
жылдамдығын арттыру. Бірнеше 
рет қайталап оқу, мәнерлеп оқу, 
көру диктантын тиімді өткізу 
В.Зайцевтің  8 методы отбасы бо-
лып жиналып оқыту. Сонымен бұл 
әдіс-тәсілдерге қосымша мынадай 
жұмыстар жүргізіп отырамыз. 

1 жылжымалы карточка арқы-
лы оқыту,

Мұғалім әр түрлі әдіс-тәсіл-
дерді пайдаланып отырса, оқушы 
лар сауатты жазып, оқуға тыры-
сады. Өз тәжірибемде оқушылар-
мен жеке жұмысты күнделікті 
сабақ барысында ұтымды қолда-
нуға тырысамын. Балалардың жас 
мөлшері бірдей болса да  сабақ-
ты түсінуі, қабылдауы әр түрлі 
болады. Мәселен біреуі  тәртіпті, 
тіл алғыш, сезімтал, айтқаныңды 
бірден меңгеріп кетеді, ал екіншісі 
айтқаныңды баяу қабылдайды, 
сылбыр, жалқау, үй тапсырма-
сын орындамай келеді. Өйткені 
олар әр түрлі отбасынан, әр 
түрлі дайындықпен келеді, соның 
нәтижесінде сыныпта сабаққа ын-
тасы төмен, үлгермейтін оқушылар 
кездеседі. Мұндай оқушыларды 
толық үлгерімге жеткізу мұғалімге 
де қиын, абыройлы міндет. Бұл 
міндетті орындау үшін жылжы-
малы карточканы пайдаланудың 
маңызы зор.

Ертегі суреттері бойынша әң-
гімелер есте сақтау қабілеттерін 
арттырады. Бастауыш сынып оқу-
шыларының тілін дамыту, сөздік 
қорын молайту, мәтіннің мазмұнын 
ашуда адамгершілікке тәрбиелеу 
бір-бірімен байланысты. Ертегі 
суреттері бойынша әңгімелеу оқу-
шының сөздік қорын молайтумен 
қатар есте сақтау қабілетін артты-

рады. 
Күнделікті жазу (1минутта 

қанша сөз оқыды ). Бұл күнделік-
тің пайдасы өте зор. Өйткені 
оқушының сыныпта оқығанымен,  
уйде оқығанын ата-ана болсын 
байқап айына екі-үш рет 1 ми-
нутта неше сөз оқығанын біліп 
отырады. Сонымен қоса плакат-
қа биік таудың суретін салып, 
әр оқушының аты жазылған 
кішке-не қағаздарды таудың бау-
райына орналастыру арқылы 
оқушылардың қызығушылығын 
арттырамыз. Онда оқушы таудың 
басына шығуға талпынады және 
оқу дағдысы қалыптасып, шап-
шаң оқуға тырысады. Осындай 
әдіс-тәсілдерді жүргізе отырып 
оқушыларды сауатты жазуға, 
қатесіз оқуға үйретемін. Баста-
уыш мектепте өз бетімен жұ-
мысты тиімді ұйымдастыруға  
жол ашатын қолайлы жағдай  – 
осы жастағы балалардың ойлау 
қабілеті жоғары және қиялдау, 
елестету, шығармашылық жұмыс-
қа талпынысы басым. Сонда 
ғана  тіл байлығы мол, сауатты 
да шығармашыл жас жеткіншекті 
тәрбиелейміз. 

П.МАНГАЗИЕВА,
бастауыш сынып мұғалімі 

САРҚАН АУДАНЫ

Бастауыш сыныптың не-
гізгі міндеті – жеке тұлғаны 
дамытып, оның қалыптасу-
ын қамтамасыз ету, білімге 
деген сенімін нығайту, іс-
керлігі мен дүниетанымын 
қалыптастыру, оқуға деген 
қызығушылығын оятып, ын-
тасын арттыру. «Білім негізі 
– бастауышта» демекші, білім 
берудің алғашқы атасы – ба-
стауыш білім. Баланы мек-                                
теп табалдырығын аттағаннан 
бастап шығармашылық ой-
лауға, өз бетінше шешім қа-
былдай алуға, практикалық 
әрекеттерге дайын болуға, 

оларды шығармашылық бағытта 
жан-жақты дамыту – мұғалімдер-
дің міндеті. 

Жаңа бағдарламаны әрбір 
мұғалімнің іс-тәжірибeсінe eнгізу 
мектебіміздің басты талабы-
на айналып, бүгінде алғашқы 
нәтижесін де бере бастады. 
Осы орайда бастауыш сыныпқа 
мектепалды даярлық сыныбы – 
алғашқы тәрбие, білім берудің 
баспалдағынан өткен бүлдір-
шіндер сынып өміріне бірден 
үйрене қоймайды. Оқу мақсаты 
– баладан мақсаттылықты, шы-
ғармашылықты, логикалық пай-
ымдауды қажет еткен кезде бала 

қинала бастайды.
Ойын іс-әрекетінен оқу іс-

әрекетіне көшудің қиындығы 
қан. Яғни, сабақтастық бо-
лу керек. Біріншіден, екі буын 
арасындағы ортақ мақсат-мін-                                                                            
деттер, ортақ мазмұндық жүйе, 
екіншіден, білім берудің әдіс-
темелік жүйесінің әрбір ком-
понентінің үйлесімділігі. Осының 
барлығы бір ғана түпкілікті мақ-
сатқа, баланы жүйелі сатылы да-
мыту, бір буыннан екінші буынға 
неғұрлым сәтті өтуге бағытта-
луы тиіс. Өкінішке орай, көптеген 
әріптестеріміз ойлаудың бұл екі 
түрін көп елемей, тез арада сөздік-

логикалық ойлауды дамытуға 
кіріседі. Алайда бала ойлауының 
жоғарғы формаларының жетік 
қалыптасуы нақ осы көрнекі-әре-
кеттік, бейнелік түрлерін берік 
қалыптастырып, сөздік логика-
лық ойлау түрлерін біртіндеп да-
мытуға байланысты жұмыстар 
жүргізілуі қажет. Осы орайда ойын 
технологиясының маңызы зор. 
Бала зейіні қажет ететін, әде-
йілеп ұйымдастырылған ойын-
дар оның ақылын, дүниетанымын 
кеңейтеді, мінез-құлқын, ерік-жіге-                          
рін қалыптастырады. Арнайы 
ойын ұйымдастырылған оқу іс 
-әрекетінің мазмұнына қарай та-
нымдық, дамытушы ойындарды, 
тапсырмаларды қолдану, ба-
лаларды заттарды бір-бірімен 
салыстыруға, оларды қасиетіне 
қарай  ажыратуға  және оны 
танып білуге үйретеді. Қазіргі 
таңда сыныбымда жаңа әдіс-

тәсілдерді үнемі қолдану ая-
сында ынтымақтастық қарым-
қатынастың негізі қаланды. 
Бұл әдіс-тәсілдерді қолданып, 
топпен жұмыс жасағанда ба-
лалардың өзгергенін байқа-
дым. Жаңа әдіс-тәсілдер оқу-
шылардың өздігінен бірлесіп 
жұмыс істеуіне, бір-бірі үшін 
жауапкершілікті сезінуге, бір-
бірінің еңбегін бағалай білуге, 
сыйласым мен үйлесімдікке 
дағдыландырады. Олай болса, 
жаңаша оқытуда күш-жігерімізді 
аямайық.

Мақпал СМАИЛХАНОВА,
Бірлік орта мектебінің 

бастауыш сынып 
мұғалімі.

САРҚАН АУДАНЫ

ҚАЗГИДРОМЕТ

ТҰМАН ТҮСЕДІ, ЖЕЛ СОҒАДЫ
Алматы және Жетісу облыстарында тұман түседі, жел соғады. Бұл туралы екі 

облыстың төтенше жағдайлар департаменті хабарлады.
«Қазгидромет» РМК-ның ескертуі негізінде 

30 қарашада Жетісу облысының солтүстігінде, 
таулы өңірлерде тұман түседі. Жел солтүстік-шы-
ғыстан соғады. Екпіні 15-20, 23-28 м/с-қа дейін 
жетеді. Алакөлдің оңтүстік-шығысында желдің 
жылдамдығы 30 м/с-қа дейін жетуі мүмкін. Алма-
ты облысында да жел соғып, тұман түседі. Мұнда 

желдің жылдамдығы секундына 15-20 метрді 
көрсетеді деп күтілуде.

 Төтенше жағдай өкілдері азаматтарды ауа 
райының өзгеруін бақылауға және сақтық шара-
ларын қатаң ұстануға шақырады.

«АЛАТАУ-АҚПАРАТ» 
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ОҚУШЫ  ОРНЫ

РУХАНИЯТ

АДАМЗАТТЫҢ  АСЫЛЫ  ЕДІ  
 9 ЖЕЛТОҚСАН – ҚАЗАҚ 
ЕЛІНІҢ БІРТУАР ПЕРЗЕНТІ,  
ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИКА ТАР-
ЛАНЫ БЕЙСЕН ҚҰРАНБЕКТІҢ 
ТУҒАН КҮНІ.  ЖАСЫНДАЙ 
ҒҰМЫРЫНДА БЕЙСЕН 
АҒАМЫЗ ӨЗ  ӨМІРІНІҢ 
ӨНЕГЕЛІ БЕТТЕРІН САУАП-
ТЫ, ҒИБРАТТЫ ЖОЛДАРМЕН 
ЖАЗУҒА ҰМТЫЛДЫ. СӨЗДІҢ 
НАРҚЫН, АДАМНЫҢ ПАРҚЫН 
БІЛЕТІН СҰҢҒЫЛА АҚЫЛДЫҢ 
ИЕСІ БОЛА БІЛДІ.  
 АСЫЛ АҒАНЫ  ЕСКЕ АЛУ 
МАҚСАТЫНДА  КӨКСУ 
АУДАНЫ,   ҚАДЫРҒАЛИ 
ҚОСЫМҰЛЫ ЖАЛАЙЫ-
РИ АТЫНДАҒЫ ОРТА 
МЕКТЕП-ГИМНАЗИЯСЫНЫҢ  
ОҚУШЫЛАРЫ   ЖАЗҒАН 
МАҚАЛАЛАРЫ МЕН АРНАУ 
ӨЛЕҢДЕРІН ГАЗЕТ РЕДАК-
ЦИЯСЫНА  ЖОЛДАҒАН 
ЕКЕН. ЖАС ӨСКІННІҢ 
ЖАЗҒАНДАРЫН БІРГЕ 
ОҚИЫҚ, ҚҰРМЕТТІ ОҚЫРМАН! 

ЖАҚСЫНЫҢ 
АТЫ ӨШПЕЙДІ

Жақсылық жасайтын адамның жо-
лы әрқашан ашық болады. Аты да 
ешқашан өшпейді. Халқының мәңгі 
жүрегінде сақталады. Осындай сөз-
бен өз шығармамды Құранбек Бейсен 
Абайұлына арнағым келеді. 

Көзі тірі кезінде ол кісі бірнеше бағ-
дарламаның жетекшісі, әрі жүргізу-
шісі болды. Атап айтсақ «Айтуға оң-
ай», «Қарекет» бағдарламалары және 
«Жетісу» телеарнасын басқарды. 

Бейсен Құранбек өмірінің соңына де-
йін өз халқына жанашыр болып өтті. 
Бір адамға болса да барынша шынайы 
күлкі сыйлауға тырысты. Бір түйір нан 
болса да бөлісіп жеу оның әдеті десек 
те болады. Жақсылық жасаудан бөлек, 
ол  кісінің 7 қағидасынан біз ағамыздың 
отбасына деген құрметін көре алдық. 
Әр қағидасы отбасын демеп тұратын 
тірек деуге болады. Осындай жана-
шыр адам қайтыс болған кезде барша 
халық оны жоқтады. Неге? Себебі Бей-
сен Құранбек барша халықты өз отба-
сындай көріп, қиын сәтте  әр адамды 
түсінуге, жылулық беруге тырысты. 
Міне! «Жігіттің жақсылығын жұрты 
біледі» демекші, ол кісінің өзі жоқ бол-
са да, аты мен жақсылығы ешқашан 
кетпейді. Жақсылықтары жанды жылы-
тады.  

Оның нұрлы көзінен тек жана-шыр-
лықтың нышаны байқалушы еді...

Бейсен Абайұлы Құранбек өз өмірін 
халқына арнап кеткен жан. Мамандығы 
журналист болса да көпшіліктің жан 
дәрігері бола білді. Бейсен ағамыздың 
есімі мәңгілікке ел жүрегінде қалады.  

       
   Кәусар ТӨЛЕГЕН,

9 «Ә» сынып оқушысы.

ОТАНДЫҚ 
ЖУРНАЛИСТИКАНЫҢ 

ЖҰЛДЫЗЫ
Отандық журналистиканың дамуы-

на өз үлесін қосқан журналистердің бірі,  
өзінің қолтаңбасын қалыптастырған 

азамат – Бейсен Құранбек. 
Бейсен Құранбек – тележүргізуші, 

журналист және қоғам қайраткері.           
Ол журналистика саласында көптеген 
жетістіктерге қол жеткізді. Бейсен 
Құранбек еңбек жолын республика-
лық «Спорт» газетінде бастады. 
Бұл газете ол жауапты хатшы және 
тілші қызметтерін атқарды. Еңбек 
жолының қалған жылдарында «31-
арна», «Хабар», «Рахат» және Пре-
зидент телерадиокешенінде қызмет 
атқар-ды. 2013 жылдан бастап Қазақ-
стан Ұлттық арнасындағы «Айтуға 
оңай» ток-шоуының жүргізушісі жә-
не жоба жетекшісі болды. Ол 2017 
жылдың қыркүйек айынан Қазақстан 
Ұлттық арнасындағы «Қарекет» бағ-
дарламасының жүргізушісі болды. 
Бейсен Құранбек жүргізген бағдарла-
маларда халықтың әлеуметтік мә-
селелері талқыланды. Білікті журна-
лист отандық журналистика биігін 
адал еңбегімен бағындыра білді.  Бей-
сен Құранбектің жарқын бейнесі халық 
жүрегінде мәңгі сақталады. Ол –  ел  жа-
дында аяулы перзент ретінде қалмақ. 

Аяулым ТАСТЫБАЙ,
11-сынып оқушысы.

ӨЛМЕЙТҰҒЫН 
АРТЫНДА ІЗ ҚАЛДЫРҒАН

 Бейсен Құранбек,  1971 жылы 9 
желтоқсанда қазіргі Жетісу облысы,  
Кербұлақ ауданы, Қызылжар ауылында 
дүниеге келген. Орта мектепті бітірген 
соң ауылында жұмыс істейді, сосын 
әскер қатарында болады, құрылыста 
жұмыс жасап, білімін шыңдап, Әл-Фараби 
атындағы қазақ ұлттық университе-
тін бітірген. Еңбек жолын республика-
лық «Спорт» газетінде тілші, ал қалған 
жылдарын қазақ телевидениясымен 
байланыстырды: «Рахат», «31 арна», 
«Хабар», «Президент» телерадиоке-
шенінде қызмет атқарған. Сөйтіп, жур-
налистика деген құнарлы жерден өніп 
шыққан еді.

Бала  Бейсен, дара  Бейсен, дана 
Бейсеннің қойнында кітабы, қаламы 
жүретін, келе-келе спортшы Бейсен де 
болды, бір бойында қаншама қасиет. 

Спорт – өмір формуласын шыңдауға 
көп септігін берді. Ол Ойкидоны ше-
бер қолданды, «қара белдік» иесі бол-
ды. «Хабар» телеарнасында, «Прези-
дент» радиокешенінде жұмыс істеді, 
содан ары қызмет баспалдағы Аста-
нада жалғасты. 2005 жылы қазақ тілі  
– мемлекеттік тіл бойынша еңбегі 
биіктен бағаланды.  

Журналистикалық қызметі өмір-
лік  тәжірибе болды. Туған жері Тал-
дықорғанда интелектуалды орта қа-
лыптастыруға бар күш-жігерін салды. 
Өмірлік қағидасы сыйластықтан ба-
сталса, бір-біріне адам баласы кешірімді 
болуына, артық ауыз айтылған сөзге 
кешіріммен қарау, әр қазақ зейінді, 
мейірімді, аңғарымды бола білу – бөлек, 
түсіну – басқа, ең құдіретті дүние – 
тілек, бата деп білді.

2020 жылы қазақ халқы қамқоршы, 
сүйенгенге сүйеу, құлағанға тіреу бола 
білген, халықтың ыстық ықыласына 
бөленген Бейсен Құранбекті мәңгілік 
сапарға шығарып салды. 

«Өлді деуге бола ма ойлаңдаршы, 
өлмейтұғын артында із қалдырған» 
деп хакім Абай айтқандай, оның жарқын 
бейнесі мен асыл сөздері ел жадында 
мәңгі  сақталады. 

Айғаным  ОРАЗБЕК,
9 «Ә» сынып оқушысы

 

ЖАРҚ ЕТКЕН ЖАСЫН 
ҒҰМЫР

Талдықорған қаласының Жастар 
ауданындағы көпқабатты үйлердің  
бірінің қабырғасына салынған   Бейсен 
ағамыздың суретін көріп онымен жер-
лес болғаныма кеудемді бір мақтаныш 
сезімі кернеп еді, артынша қысқа болған 
ғұмырын ойлап, көңілім босады. 

Ғұмыры қысқа болғанымен берекелі 
болыпты. Қазағым деп шырылдап шарқ 
ұрған дауылпаз  Бейсен Абайұлы  құдды 
бір арамызда әлі жүргендей. Пейілі кең, 
ниеті ақ қарапайым жан еді. Олай дейтін 
себебім күнде кешқұрым «Қарекет» ха-
барына келген кейіпкерлер, яғни, сту-
дия қонақтарының қайғысына бірге 
жылап, қуаныштарына жаны жады-

рап бірге күліп отырушы еді. Қайтсем 
қазағыма пайдам тиеді деген ниеті 
бірден байқалып тұратын. Әр қазақты 
жалғызым дейтін азамат нағыз осы кісі 
еді, бауырмал  адам болатын. Ажалдан 
Қорқыт та құтылмаған.  Қайтеміз... 

Тірі кезінде халқына жасаған жақ-
сылығы көп адамның жадында әлі сайрап 
тұр.  Ағамыздың шынайы шалқар лебізін 
қалай ұмытуға болады. Жо-жоқ ондай 
нәрсе ұмытылмайды. Ел үшін туылған 
елгезек жігіт халқына адал қызмет етті.  
«Айтуға оңай», «Қарекет» сынды хабар-
ларына миллиондар риза болып, өмірінің 
соңғы алты жылында өзі басшылық 
жасаған «Жетісу» телерадиокешенін-
де бір шоғыр іні-қарындастарына жол 
көрсетіп кетіпті. Көзін көрген адамдар 
ағамыздың бойындағы биязылықты, 
қарапайымдылықты тамсана айтып 
жүр.  Журналистік қызметінің арқасында 
жүздеген адамның тағдырына араша 
түсіп, қол ұшын беріп, қанатымен су 
сепкен қарлығаштай болды.  

Бейсен ағамыз соңғы жазбаларын-
да үш нәрсені терең түсінгенін жаза-
ды. «Бірінші  – тілеулестік, екінші  – 
денсаулықтың қадірін білу және үшінші 
– сыйластық» деген екен. «Ертеңгісін 
еш жерің ауырмай оянудың өзі жарты 
бақыт екен», – деген сөзін оқығанда 
ағамызға дертпен күресу қандай ауыр 
болғаны сезіледі. Ағамыз айтып кет-
кен тілеулестік дегені қазақ бір-біріне 
бауыр, мақсаты  мен  тілегі бір, тілеуі, 
бара жатқан жолының бірлігі болса ке-
рек. Біз бір-бірімізге тілеулес болсақ, 
мықты халық болып, жалпақ жер жүзінде 
мәңгі сақталмақпыз.  

 Бейсен ағамызды жер басып 
жүрген пендеге ешқандай енші бер-
мейтін аждаһа ажал алып тынды. 
Ағамыз қазаққа өшпес із қалдырып, 
бауырластық жолды айқын көрсетті. 
Осы аманат жолды жалғастыру маған 
және оқып отырған бауырларым, сен-
дерге аманат!

Өттің жалған өмірден,
Өшпейсің, аға, көңілден.
Өлмейсің, өлтірмес қазақ шүбәм жоқ,
Тарихта қалдың тұмар боп.

Ақжол НҰРТАЙ,
9-сынып оқушысы.
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ДОЛЖНОСТЬ

СОЦИУМ

СЛУЖБА  СУДЕБНЫХ  ПРИСТАВОВ

ЗАКОН

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ 
ПРАВООТНОШЕНИЯ В БРАКЕ 

Брак (супружество) - равноправный союз между мужчиной и женщиной, 
заключенный при свободном и полном согласии сторон в установленном 
законом Республики Казахстан порядке, с целью создания семьи, порожда-
ющий имущественные и личные неимущественные права и обязанности 
между супругами. Имущественные правоотношения в браке между мужчи-
ной и женщиной имеют свою долгую историческую подоплеку.

С установлением равноправия между жен-
щиной и мужчиной данная предвзятость, конеч-
но, была устранена, однако остались и другие 
моменты, которые от человека не зависят, а 
именно рождение детей природой определено 
женщинами, и при этом в период беременнос-
ти, и после родов женщина находится в уяз-
вленном состоянии, что в итоге приводит к тому, 
что мужчина все таки обязан в этом период вре-
мени нести бремя  опеки над беременной жен-
щиной и своими детьми.

На законодательном уровне определено, 
что женщина обеспечивающая уход за детьми 
и не работающая по этим причинам может пре-
тендовать и на доходы мужа, на те материаль-
ные ценности, которые были приобретены за 
счет его доходов.

В соответствии со ст. 33 Кодекса Республи-
ки Казахстан от 26 декабря 2011 года № 518-IV 
«О браке (супружестве) семье» имущество, на-
житое супругами во время брака (супружества), 
является их общей совместной собственно-
стью.

К имуществу, нажитому супругами во время 
брака (супружества), относятся суммы дохо-
дов каждого из супругов от трудовой деятель-
ности, предпринимательской деятельности и 
результатов интеллектуальной деятельности, 
суммы доходов с общего имущества супругов 
и раздельного имущества каждого из супругов, 
полученные ими пенсии, пособия, пенсионные 
накопления, а также иные денежные выплаты, 
не имеющие специального целевого назна-
чения (суммы материальной помощи, суммы, 
выплаченные в возмещение ущерба в связи с 
утратой трудоспособности, вследствие увечья 
либо иного повреждения здоровья, и другие). 

АМНИСТИЯ

ПОДПИСАН  ЗАКОН  
ОБ АМНИСТИИЛюбое судебное разбирательство 

должно происходить в услови-
ях, обеспечивающих нормальную 
работу суда и безопасность лиц, 
присутствующих в зале судебного 
заседания .В судебном заседании 
должен обеспечиваться порядок, 
позволяющий создать полно-
ценные условия для работы всех 
участников процесса. Одним из 
компонентов, обеспечивающих по-
рядок, являются внешние атрибу-
ты уважения к суду как руководи-
телю процесса и лицу, наделенному 
правом от имени государства 
вершить правосудие. Осущест-
вление порядка в зданиях суда 
возложено на судебных приставов.
Согласно части 1 статьи 1 Закона 
Республики Казахстан «О судебных 
приставах», судебный пристав 
— должностное лицо, состоящее 
на государственной службе и вы-
полняющее возложенные на него 
Законом задачи.

Деятельность судебных приставов по 
охране суда, свидетельских комнат и су-
дебных помещений неразрывно связана 
со временем работы суда. Охрана зда-
ний и помещений суда является гарантом 
общественного порядка, который должен 
быть обеспечен судебным приставом. Ни 
одно правонарушение, совершенное в 
здании суда, не должно оставаться без-
наказанным. Тем более такие правонару-
шения, которые вносят дезорганизацию в 
отправление правосудия, демонстриру-
ют явное неуважение к суду, подрывают 

престиж судебной власти. К числу по-
добных правонарушений закон относит 
предусмотренное Кодексом об админи-
стративных правонарушениях проявле-
ние неуважения к суду. Речь идет об ад-
министративном проступке, суть которого 
в судебном процессе может выражаться 
в таких действиях, как неподчинение рас-
поряжениям председательствующего, на 
рушение порядка во время судебного за-
седания, а равно в совершении действий, 
свидетельствующих о явном пренебре-
жении к суду или установленным в суде 
правилам. 

Закон требует от судебного пристава 
предупреждать такие действия, не допус-
кать их как со стороны участников про-
цесса, так и присутствующих в зале граж-
дан. Только в том случае, когда судебный 
пристав действует четко и умело, немед-
ленно реагирует на чей-то выкрик в адрес 
адвоката или прокурора, на громкий или 
чуть слышный комментарий к вопросу 
судьи и т.п., можно говорить о превен-
тивном воздействии на потенциальных 
правонарушителей.

Интересами участников судебного 
процесса и граждан обусловлены обя-
занности судебного пристава проверять 
подготовку судебных помещений к засе-
данию. Непосредственно перед началом 
судебного процесса он обязан проверить 
готовность судебного помещения к за-
седанию, убедиться в отсутствии в зале 
суда посторонних предметов, неисправ-
ной мебели, в наличии атрибутов судеб-
ной власти и т.д.

Ерлан МАМЕЛЬЯНОВ,
старший судебный пристав СМЭС 

области Жетысу. 

По предварительным расчетам, под 
действие амнистии подпадают около 1,5 
тыс. лиц.

В документе указано, что подлежит 
амнистирование лиц указанной катего-
рии, совершивших уголовные проступки и 
преступления небольшой, средней тяжес-
ти, тяжкие и особо тяжкие преступления, с 
исключением у них судимости. Полностью 
освобождаются от уголовной ответствен-
ности лица, совершившие уголовные про-
ступки и преступления небольшой и сред-
ней тяжести.

Согласно документу, лицам, совер-
шившим тяжкие и особо тяжкие преступ-
ления, может быть сокращен срок наказа-
ния.

Как уточняется в документе действие 
закона не распространяется на лиц, со-
вершивших преступления, связанные с 

государственной изменой, организацией 
массовых беспорядков, коррупционны-
ми преступлениями, террористическими 
преступлениями, экстремистскими прес-
туплениями, пытками, а также наказание 
которым назначено при рецидиве престу-
плений или опасном рецидиве преступле-
ний.

При этом окончательное решение о 
применении амнистии к осужденным будет 
приниматься судом индивидуально в отно-
шении каждого лица.

Как известно Президент Казахстана 
Касым-Жомарт Токаев ранее объявил ам-
нистию участникам январских событий, 
в своем Послании народу от 1 сентября 
2022 года: "Те, кто участвовал в забастов-
ке, и сотрудники силовых структур - наши 
граждане. Они надеются не только на то, 
что суд будет справедливым, но и на то, 
что общество будет снисходительным. Го-
сударство снизило наказание гражданам, 
участвовавшим в январском инциденте, но 
не совершившим тяжкого преступления. 
Некоторые из нарушивших закон осознали 
свою вину и раскаялись в своих прошлых 
поступках. Я думаю, что лучше относить-
ся к ним с прощением. Поэтому я принял 
решение объявить единовременную ам-
нистию участникам январских событий. 
Проявив гуманизм, мы, как нация, извле-
чем уроки из этой трагедии и не допустим 
ее повторения»", - сказал Токаев.  Вместе 
с тем, Президент уточнил, что амнистия не 
коснется основных деятелей, причастных к 
организации беспорядков, а также обвиня-
емых в государственной измене и попытке 
насильственной смены власти.

Рустем СМАГУЛОВ,                                                                                                              
начальник отдела прокуратуры

 города Талдыкорган.

В начале ноября текущего года 
Глава государства Касым-

Жомарт Токаев подписал За-
кон Республики Казахстан «Об 

амнистии». Как сообщалось 
ранее, Закон, разработанный и 
принятый во исполнение пору-

чения Президента РК, направлен 
на освобождение от отбывания 
наказания лиц, подпавших под 

влияние провокаторов и совер-
шивших преступные деяния в 
условиях массовых беспоряд-

ков в период с 4 по 7 января 
2022 года.

КОРРУПЦИЯ

НАДО БОРОТЬСЯ 

СОВМЕСТНЫМИ 

УСИЛИЯМИ
СЕГОДНЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ И ПРЕСЕЧЕНИЕ 

КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ 

ОДНИМ ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН.
Как известно, коррупция представляет собой системную угрозу 

безопасности государства, подрывает основы его стабильности, 

препятствует проводимым экономическим и социальным рефор-

мам. Искоренение коррупции во всех ее проявлениях - одна из 

важнейших задач в развитии нашей страны. Законодательством 

РК предусмотрена ответственность за совершение коррупционных 

правонарушений.
Целью противодействия коррупции является устранение кор-

рупции в обществе.
На сегодняшний день в Казахстане борьбе с коррупцией при-

дан общегосударственный статус, ведется широкомасштабная 

антикоррупционная компания совместными усилиями с общес-

твенными и политическими силами по пресечению и ограничению 

проявлений коррупции. 
Деятельность органов юстиции направлена прежде всего на 

предупреждение коррупции и представляет собой реализацию 

комплекса мер по профилактике коррупционных правонарушений, 

предусмотренных законодательством Республики Казахстан и по-

вышению эффективности противодействия коррупции.

Победа над коррупцией позволит стране осуществить полно-

ценное развитие всех сфер жизни граждан, поднятие экономики, 

создание демократического и социального стабильного общества, 

преодоление разрыва между богатыми и 

Таким образом, необходимо отметить, что для достижения 

важной цели – вхождения нашего государства в число самых раз-

витых стран мира, в активной работе по противодействию коор-

рупции должны участвовать все граждане, проживающие в нашей 

стране. Ж.ТУМЕНБАЕВ,

главный специалист административно-правового отдела

Департамента юстиции  Алматинской области.

Общим имуществом супругов являются также 
приобретенные за счет суммы общих доходов 
супругов движимое и недвижимое имущество, 
ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, 
внесенные в кредитные организации или в иные 
организации, и любое другое нажитое супругами 
в период брака (супружества) имущество неза-
висимо от того, на чье имя в семье оно приоб-
ретено либо кем из супругов внесены денежные 
средства.

     Право на общее имущество супругов при-
надлежит также супругу, который в период брака 
(супружества) осуществлял ведение домашнего 
хозяйства, уход за детьми или по другим уважи-
тельным причинам не имел самостоятельного 
дохода.

В судебной практике споры между супругами 
возникают чаще всего относительно принадлеж-
ности имущества к общему имуществу супругов.

Имущество, нажитое каждым из супругов в 
период раздельного проживания в связи с фак-
тическим прекращением брака (супружества), 
признается судом собственностью каждого из 
них.

Встречаются случаи, когда скажем, квартира 
во время брака, была приобретена супругами 
фактически на деньги, полученные от продажи 
имущества одного из супругов, которое он имел 
еще до брака, однако второй супруг настаива-
ет на том, что она является их совместной соб-
ственностью. При доказанности данных обстоя-
тельств, судами принимаются доводы первого 
супруга, и оно признается только его имущес-
твом.

Анар ТОХТЫБАКИЕВА,
судья Илийского районного суда 

Алматинской области.
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БЕЙСЕН  ҚҰРАНБЕКТІ  ЕСКЕ  АЛУҒА 
АРНАЛҒАН  ЖАРЫС  ӨТТІ

 Талдықорғандағы  «Жастар»  
спорт сарайында БАҚ өкілдері 
арасында шағын футболдан 
белгілі  журналист, қоғам 
қайраткері  Бейсен  Құранбекті 
еске алуға арналған турнир 
өтті.

Мұқанғали Бекмұханбетов  – Жетісу 
облысындағы дзюдо күресінің негізін 
қалаушылардың бірі. Білікті бапкерді 
еске алуға арналған турнир жыл-
да  өтіп, бүгінде дәстүрге айналған. 
Осы жарыста көптеген дзюдошы-
лар тәжірибелерін жетілдіріп, Азия 
чемпионы болды, әлем біріншілігінің 
жүлдегері атанды. 

ДЗЮДО

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  ТУРНИР  БАСТАЛДЫ
ТАЛДЫҚОРҒАНДА ДЗЮДОДАН ЖАСӨСПІРІМДЕР АРАСЫНДА РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ТУРНИР БАСТАЛДЫ. ОҒАН 

ЕЛІМІЗДІҢ ТОҒЫЗ АЙМАҒЫНАН 350 СПОРТШЫ ҚАТЫСУДА.  ШАРА ЕЛІМІЗГЕ ЕҢБЕК СІҢІРГЕН ЖАТТЫҚТЫРУШЫ 
МҰҚАНҒАЛИ  БЕКМҰХАНБЕТОВТЫ ЕСКЕ АЛУҒА АРНАЛҒАН.

ФУТБОЛ

МЕССИ МАРАДОНАМЕН ТЕҢЕСТІ
 КОНЬКИ

ЖАС  СПОРТШЫЛАРДЫЊ  ЖЕТІСТІГІ

Финляндияның Сейняйоки қаласында конькимен жүгіру спорты-
нан жастар арасындағы Әлем кубогінің бірінші кезеңі мәресіне жетті. 
Әлемдік додада бақ сынаған Қазақстан құрамасының спортшылары 
2 алтын, 2 күміс пен 1 қола жүлде жеңіп алды. 

Спортты дамыту дирекциясының баспасөз қызметі мәлім еткендей, Әлем кубогінің 
алғашқы күнінде 1000 метр қашықтықта жарысуда ел қоржынына алтын жүлде салған 
Алина Дауранова халықаралық турнирдің соңғы күнінде де Әнұранымызды шырқатты. 
Бір шақырымға жарысуда ол 1:22.10 секунд нәтижемен алтыннан алқа таққан болса, 
500 метрге жүгіруде де алдына жан салмады. Алина бұл қашықтықты 40,27 секунд 
ішінде бағындырды. Одан кейінгі сатыға нидерландтық Пьен Херсман мен италиялық 
Серена Пергер жайғасты.

Ал жастар мен ересектер арасындағы өтпелі неоересектер деңгейіндегі 500 метр-
де Алтай Жәрдембекұлы күміс жүлдегер атанды. Алтай он күн бұрын Қазақстан кубогі 
кезеңінде 1500 метрде жеңіске жеткен болатын. Осы бағдарламадағы тағы бір отанда-
сымыз Мақсат Мұқаев үздік бестіктің қатарынан табылды.

Ал жастар арасындағы 1500 метрге жарысуда бақ сынаған Нұралы Ақжолға сәл 
сәттілік жетіспеді. Қазақстандық спортшы қола жүлде үшін таласта Нидерланд өкілінен 
жарты секунд қалып қойып, 4-орыннан көрінді. Бұл сайыста Қазақстанның тағы бір өкілі 
Роман Бинозаров 7-сатыға тұрақ тады. Сондай-ақ  3000  метрге  жарысуда Нұралы 
Ақжол қола жүлдегер атанды. Ал мың метрде ерлер арасында Никита Важенин күміс 
жүлдені мойнына ілді. Ол тек жапониялық Исса Гунджиден 2 секундтай қалып қойды.

Айта кетейік, жастар арасындағы Әлем кубогінің екінші кезеңі 3-4 желтоқсанда 
осы Сейняйоки қаласында өтеді. Спортшылар үшінші кезеңде Германияның Инцелль 
қаласында сынға түседі. Бұл кезең келер жылдың 4-5 ақпаны күндеріне жоспарланған. 
Әрі қарай 10-12 ақпанда дәл сол Инцелль қаласында жастар арасындағы Әлем чем-
пионаты өтеді.

Франция мен Дания құрамалары арасындағы кездесу 2:1 есебімен 
аяқталғаны белгілі. 61 және 86-минуттарда Килиан Мбаппе нысананы 
дәл көздеді. Осы дубльдің арқасында ол өзінің отандасы, даңқты Зи-
неддин Зиданды қуып жетті. Екеуі де ұлттық құрама сапында 31 гол-
дан соқты. Осылайша, ол  Жюст Фонтен мен Жан-Пьер Папеннен озып 
кетті. ХХ ғасырдың аты теңдессіз теңбіл доп шеберлері қарсыластар 
қақпасын 30 ретттен дәл көздеген еді.

Игі  іске «Жетісу» телеарнасы мен «Же-
тісу» газеті және Janr әдеби клубы ұйытқы 
болды. Осымен екінші рет ұйымдастырған 
жарысқа Астана, Алматы, Тараз, Шымкент, 
Өскемен, Талдықорған қалаларынан келген 
8 команда қатысты. 

Турнирдің салтанатты ашылуына Бей-
сен Құранбектің жақын туыстары, Жетісу 
облысы әкімінің орынбасары  Рустам  Әли, 
«Жетісу» телеарнасының бас директоры 
Серік  Әбікенұлы, MediaLab коммуникация 
агенттігінің директоры Ришат Асқарбекұлы, 
Талдықорған қалалық әкімдігі өкілдері 
қатысып, сөз сөйледі.

Доданы өткізудегі басты  мақсат – са-
лауатты өмір салтын қалыптастырып, қазақ 
журналистикасының дамуына елеулі үлес 
қосқан әріптестің есімін ұлықтау. 

Шағын футбол жарысына келген 8 ко-
манда өзара екі топқа бөлінді. Жалпы ойын 
уақыты 30 минутты құрады. Бұл тізімде 

Астанадан келген «Хабар» агенттігінің ко-
мандасы да бар. Олар жуырда  Грузияда 
бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері 
арасында өткен халықаралық жарыста топ 
жарған болатын. 

 «Бейсен ағаның аты ешқашан 
өшпейді. Ол кісі көзі тірісінде тазалыққа 
қаншалықты құмар болса, қаншалықты 
әділдікті жаны сүйсе, бізде осы бәсеке ба-

рысында сол құрам жағынан тазалықты 
сақтап, әділ жеңіске жете білсек, осындай 
турнирлердің өзінің мақсатына жеткені 
деп білеміз», – дейді «Хабар агенттігі» 
спорттық бағдарламалар бөлімінің про-
дюсері,  Айбек Қабылша.

Бұл жарыстың өзге турнирлерге қа-
рағанда ерекшелігі  – ұйымдастырушы та-
рап алаңда тек БАҚ өкілдерінің ойнауын 

талап етті. Әрбір команда мүшесі жеке-
жеке тексерілді. Сонымен қатар жарыстың 
барлық ойыны «Жетісу» телеарнасының 
ютуб сайтынан тікелей эфирде көрсетілді. 

Жарыстың жалпы жүлде қоры – 2 мил-
лион  200 мың теңгені құрады. Бұл сында 
келген әрбір команда аянып қалған жоқ. 
Нәтижесінде алдын-ала кездесулерді  
сәтті өткізген «Экспресс-К» команда-
сы мен жергілікті «Қарекет» командасы 
финалда өзара жолықты. Бірінші тайм 
1.1 есебімен аяқталды. Дегенмен екінші 
кезең ойналған жоқ. Себебі «Қарекет» 
ұжымы қонақжайлылық танытып, жеңісті 
елордалық тілшілерге ұстатты. Осы-
лайша, «Экспресс-К» Бейсен Құранбек 
атындағы турнирдің жеңімпазы атанды.  
Екінші орынды жергілікті «Қарекет» ко-
мандасы қанжығасына байлады. Қола 
жүлдені «Хабар» агенттігің ұжымы иеленді. 
Ал 4-ші орынға «Тараз-пресс» команда-
сы тұрақтады. Сонымен қатар «Алма-
ты» құрамасына Жұматай Жақыпбаев 
атындағы, «Шығыс Ақпарат» құрамасына 
Нұртілеу Иманғалиұлы атындағы арнайы 
сыйлық тапсырылды. Жеңімпаздар мен 
жүлдегерлер ақшалай кубок және медаль-
дармен марапатталды. Сонымен  бірге үздік 
өнерімен көзге түскен ойыншылар бірқатар 
аталымдар бойынша сый-сыяпаттарға ие 
болды. 

ӨЗ ТІЛШІМІЗ

Франция құрамасы өз тарихында 
тұңғыш рет әлем чемпионаттарында 
қатарынан алты ойында жеңіске жетті. 
Бұған дейін олар 2018 жылы Ресейде 
өткен жарыстың плейофф сайыстарын-
да Аргентина (4;3), Уругвай (2:0), Бель-
гия (1:0) және Хорватияны (4:2) есебімен 
ұтқан еді. Ал Қатардағы доданың алғашқы 
екі турында француздар Аустралия (4:1) 
мен Даниядан (2:1) басым түсті. 2010 
жылы Испанияның футболшылары да дәл 
осындай көрсеткішке қол жеткізген еді.

Аргентина мен Мексика арасындағы 
бәсекенің 64-минутында Лионель Месси 
есеп ашты. Осылайша, ол Аргентинаның 
аты аңызға айналған футболшысы Дие-
го Марадонамен теңесті. Ұлттық құрама 
сапында екеуі де сегіз голдан соқты. 
Бірақ Месси әлі де Габриэль Батистутаға 

жете алған жоқ. «Батигол» деген жанама 
есімге ие болған атақты шабуылшы 10 рет 
мергендік танытқан еді.

Сауд Арабиясының «Әл-Наср» клу-
бы Португалия құрамасының ең үздік 
ойыншысы  Криштиану  Роналдуды  өз 
қатарынан көргісі келеді. CBS Sports 
агенттігінің хабарлауынша, аталған 
команданың қожайындары Роналдуға 
үш жылда 216 миллион еуро шамасында 
жалақы төлеуге даяр.

Испания мен Германия арасындағы 
кездесу 1:1 есебімен аяқталғаны белгілі. 
Бұл матчта немістердің қақпасын Ма-
нуэль Нойер қорғады. Бұл – 36 жастағы 
Нойердің әлем чемпионатында 18 рет жа-
сыл алаңға шығуы. Сөйтіп, ол өзінің отан-
дасы Зепп Майер мен бразилиялық Клау-
дио Таффарельдің көрсеткішін қайталады.

«Мұндай жарыстарды өткізу өте 
қажет. Бізде дәл осындай додалардан 
шыққанбыз, «Өркен» спорт кешенінде 
өтетін жарыстарда өзімізде күресіп 
жүруші едік. Бұрын ол республикалық 
турнир болып аталған.  Қазір бір жақсысы 
жарыстар көп ұйымдастырылады. 
Балалар түрлі сындарға бел сына-
са алады», – дейді дзюдодан Бейжің 

олимпиадасының күміс жүлдегері, Асхат 
Жіткеев.

Жарыста ұлдар мен қыздар он алты 
салмақ дәрежесі бойынша кім мықтыны 
анықтады. Үздіктер қатарында Жетісу 
өңірінің дзюдошылары да бар. Олар 
командалық есепте топ жаруды көздеп 
отыр. Мамандардың айтуынша, бұл са-
йыс жас балуандар үшін алда өтетін ел 

біріншілігіне дайындық деуге толық 
негіз бар. 

«Мұқанғали ағамыз осы Жетісу 
аймағында ең алғаш дзюдоны алып 
келген адам. Қазір міне, сол кісінің 
атынан турнир өткізіліп жатыр. 
Ең мықтылар күш сынасып жа-
тыр. Жарысқа әрбір команданың 
дайындықпен келгені көрініп тұр. 
Осы жарыс  – алда болатын ел чем-
пионатына жолдама болады», – дейді  
жарыстың бас төрешісі, Ерлан Тәжіков.

«АЛАТАУ-АҚПАРАТ»
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ӘЗІЛ-ШЫНЫ АРАЛАС Аяз атаға хат...
Жаңа жыл жақындаған кез. Қазпоштаға бір оқушы бала келіп, Аяз атаға хат 

жібергісі келетінін айтады. Қызметші открытка, қалам береді, әлгі бала жарты сағат 
отырып жазған хатын қызметшіге береді. Қызметші қасындағыларын шақырып, бәрі 
бірге оқиды. «Құрметті Аяз Ата! Жаңа жыл келе жатыр. Ал менде не бас киім, не сви-
тер, не шарф, не қолғап жоқ. Өтінемін маған сыйлық ретінде беріп жіберші!». Мұны 
оқыған қызметкерлер әлгі балаға жандары ашып, бәрі жиналып, манағы жазғандарын 
сатып алады, тек қолғапқа ақша жетпей қалады. Келесі күні оқушы бала келіп, по-
сылканы алып кетеді, 2 күннен кейін тағы хат әкеледі Аяз атаға. Аналар тағы ашып 
оқыса: «Аяз Ата сыйлықтарыңызға рахмет! Тек қолғап ішінде жоқ. Менің ойымша, 
мына поштадағы оңбағандар, алып алған сияқты.

«Орысша сөйлесейік»
Орысша бiлмейтiн екi қыз «давай» орысша сөйлесейiк дептi. Сол кезде қастарынан 

бiр камаз шаңдатып өтiп кетiптi. Бiрiншiсi:
– Фуу, шаң-тозаң пришла, – десе, екiншiсi:
– Сенiң сөзiңе күлкiм пришла, – дептi. Бiрiншiсi:
– Кстати, вчера я тебе позвандала-позвандала почему трубку не брала? – десе, 

екiншiсi:
– А я голову стирала, – дептi.

bilim-all.kz  сайтынан алынды.

Түс жору
Бiр күнi бiр жiгiт түс көрiптi. Түсiнде әкiм болып жатыр екен. Оны бiр молдаға жоры-

тыпты. Молда «2-3 айда әкiм болатын шығарсың», –  дептi. 2-3 айдан соң жаңағы жiгiт 
әкiм болыпты. Бiр күнi ұйықтап жатса түсінде президент болып жатыр екен. Тағы әлгi 
молдаға барып:

 – Түсiмде президент болып жатыр екем, бұны қалай жорисыз? – десе, молда тұрып:
– Түстi де адам шамасына қарап көру керек қой, – дептi.
 

Алтын қасық
Ең бай адамның туған күнi болыпты. Дастарханға қойылған қасық, шанышқылар 

алтын екен. Туған күнге өзбек пен қазақ келiптi. Ешкiмге бiлдiртпей өзбек iшкi қойын 
қалтасына алтын қасықты салып қояды. Оны байқап қойған қазақ та қасықты ұрлап 
қалтасына салғысы келедi, бiрақ, нәтиже жоқ. Ендi салайын десе адамдар қазақпен 
әңгiме құрғысы келе бередi екен. Амалы қалмаған қазақ:

– Тыңдаңыздар! Тыңдаңыздар! Мен қазiр сiздерге фокус көрсетемiн! Мына алтын 
қасықты алып костюмымның iшкi қойын қалтасына салып өзбектiң қойын қалтасынан 
шығарамын, – деп алтын қасықты қалтасына салып алыпты да, өзбектiң қалтасындағы 
қасықты шығарып, айласын асырып кетiптi.
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Ертеде бір патша өмір сүріпті. Сол патшаның 
елін қайыршылар жайлапты. Осыған байланысты 
патша әмір етіпті:

«Кімде-кім қандайда бір қайыршыға бірдеңе 
беретін болса, қолын шабамын!» – депті.

Сол патшаның еліне жақын жол бойында бір 
саудагердің керуенін қарақшылар тонап кетіпті. 
Сөйтіп әлгі саудагер ауыл шетіндегі бір үйдің есігін 
қағыпты. Есікті бір әдемі қыз ашыпты.

«Қызым, бір үзім нан мен бір кесе су берші!» – 
депті саудагер.

Қыз болса патшаның жарлығы туралы айтыпты.
«Егер мен сізге бірдеңе берсем, қолымнан айры-

ламын», – дегенінде.
«Мен қайыршы емеспін, саудагермін. Жолда 

қарақшылар керуенімді тонап кетті. Осы жерге 3-4 
күнде әзер жеттім», – деп саудагер жағдайын айта-
ды.

Қыз жаны ашып, Аллаға тәуекел етіп, бір кесе су 
мен екі күлше нан алып шығып беріпті. Бұл әңгіме 
дереу патшаның құлағына жетеді.

Мұны естіген патша ашуланып, жендеттеріне тез 
қызды тауып, екі қолын шауып тастауды бұйырыпты. 
Жендеттер қызды тауып, екі қолын шауып тастап-
ты. Содан біраз уақыт өткен соң, патша ел аралап 
жүрсе, шеткі бір үйден өте мұңды әуен естіпті.

Патша әлгі үйге мән-жайды біліп келуге адамда-
рын жіберіпті. Патшаның жіберген адамдары онда 
бір өте әдемі қыздың барын айтып келіпті. Бірақ екі 
қолы жоқ екен депті.

«Жоғы қалай, қолсыз туылыпты ма?»  – деп 
сұрапты патша.

«Жоқ, ол қыз бір қайыршыға тамақ беріп, сіздің 
әміріңізбен қолы шабылған екен» депті.

«Мұнша залым болмасам нетті? – деп патша 
қапаланыпты.

Содан патша не де болса, осы қызға үйленемін 
деп шешіпті. Ақыры патша қызға үйленіпті. Сонда 

да қыздың жүрегі жібімепті. Қыз патшадан ұлды бо-
лады. Бірақ қыз ол жерде тұрғысы келмей, бәрібір 
қашып кетемін деп жүріпті.

Сөйтіп бір күні түнде ұлын алып, сарайдан 
қашып шығыпты. Тау-тасты кезіп, ұзақ жол жүріп бір 
дарияға кез болыпты. Қатты шөлдеп су ішейін десе 
қолы жоқ, еңкейіп су ішуге ыңғайлана бергенінде ба-
ласы суға түсіп кетіп, аға жөнеледі.

Құтқаруға екі қолы жоқ, көкке қарап: «Я, Раббым, 
ұлымды құтқара гөр!» – деп, Аллаға жалбарынып, 
дұға жасапты. Мейірімі шексіз Алла сол мезетте екі 
періштені жаратыпты. Біреуі келіп дұға оқып, суды 
артқа қарай ағызып, ұлын құтқарыпты. Ал екінші 
періште:

«Қызым, қолыңды суға сал!» – депті. Қыз қолын 
суға салған екен, Алланың әмірімен екі қолы кесілген 
жерінен өсіп шығыпты. Алланың құдіретіне разы 
болған қыз көкке қарап дұға жасапты. Сол кезде әлгі 
екі періште кері қарай кетіп бара жатыпты.

«Жақсы адамдар, сіздер кімсіздер, сіздер үшін 
қандай дұға жасап, қалай рахметімді айтарымды 
білмей тұрмын?» – деп қыз таңырқап тұрып қалыпты.

Сонда адам кейпіндегі екі періште: «Сен бізді 
танымадың ба, біз сенің садақаға берген екі күлше 
наныңбыз, садақа түрлі бәлені қайтарады», – деп 
ғайып болыпты.

оinet.kz сайтынан алынды.

САДАҚА ТҮРЛІ 
БӘЛЕНІ ҚАЙТАРАДЫ

«Алакөл-Көмір» ЖШС 2022 жылғы 13 желтоқсаннан 
бастап 21 желтоқсанға дейін «қоршаған ортаны қорғау» 
бөлімі бойынша жария талқылаулардың өткізілетіні ту-
ралы хабарлайды. АБЗ үшін жоспарланған қызметтің 
бастамашысы: «Алакөл – Көмір» ЖШС. Алакөл ауданы, 
Үшарал қаласы тел: 87025300608, e-mail: alakol-komir@
mail.ru әзірлеуші «Экология» ҒӨО ЖШС, тел. 87282 41-39-
42, e-mail: ekolnpz@mail.ru . Жобаның  материалдарымен 
сайтта танысуға болады: ecoportal.kz. қосымша ақпаратты 
87055371017, e-mail арқылы алуға болады: alakol-komir@
mail.ru. Жетісу облысының Табиғи ресурстар басқармасы 
қоғамдық тыңдаулар бойынша Тел. 8(7282) 32-92-67, 
329267eco@mail.ru, Талдықорған қаласы, Қабанбай батыр 
көшесі, 26. Жоба бойынша ескертулер мен ұсыныстарды 
сайтқа жіберуге болады: ecoportal.kz. және 329267eco@
mail.ru, ЖАО сайтына сілтеме https://www.gov.kz/memleket/
entities/zhetysu-tabigat?lang=ru.

ТОО  «Алакөл - Көмір»  информирует о проведение пуб 
личных обсуждений с 13 декабря по 21 декабря 2022 г, 
по разделу «Охрана окружающей среды». Для АБЗ Ини-
циатор намечаемой деятельности: ТОО «Алакөл - Көмір». 
Алакольский район, г Ушарал тел: 87025300608, e-mail: 
alakol-komir@mail.ru  Разработчик ТОО НПЦ «Экология», 
тел.87282 41-39-42, e-mail: ekolnpz@mail.ru. Ознакомит-
ся с материалами проекта можно на сайте: ecoportal.
kz. Дополнительную информацию можно получить по 
87055371017, e-mail: alakol-komir@mail.ru. Управление 
природных ресурсов Жетысуской области по обществен-
ным слушаниям Тел.8(7282) 32-92-67, 329267eco@mail.ru, 
г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра, 26. Замечания и пред-
ложения по проекту можно отправлять на сайт: ecoportal.
kz. и 329267eco@mail.ru, Ссылка на сайт МИО https://www.
gov.kz/memleket/entities/zhetysu-tabigat?lang=ru.

ХАБАРЛАНДЫРУ   ОБЪЯВЛЕНИЕ
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