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ЕЛ ТЫНЫСЫ

МАЛШЫЛАР  СЛЕТІ 

Құрметті оқырман!

«Қазпочта» АҚ-ның тасымалдау жəне тарату қызметі тарифтерінің 
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қызметінен толық бас тартып  отыр. Осы ретте  «Сыр медиа» ЖШС өзіне 
қарасты басылымдарға 2016 жылдың екінші жарты жылдығына жазылу, 
жеткізу, тарату қызметтерін өз құзыретіне алатынын хабарлайды. 

«Сыр медиа» ЖШС-на қарасты газеттердің барлығына тек қана 
серіктестік өкілдері арқылы жазылу жүргізілетінін ескертеміз.

«Сыр медиа» ЖШС əкімшілігі
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«Ақмешіт апталығына» жазылыңыз!

БАСПАСӨЗ – 2016

Əке-шешенің қамқорлығына зəру жəутеңкөз балалар-
ды асырап алуға екінің бірі бел шешіп, тəуекел ете бермесі 
шындық. Дегенмен, осындай игі іске Жансұлу өзінің шын 
ниетімен, ізгі қалауымен барғанын айтады. Жолдасы 
екеуінің бүгінде Дильнара, Болат, Нұрдəулет есімді көз 
қуаныштары өсіп келеді. Осыдан  бес жыл бұрын жас от-
басы ақылдаса келе тағы Дидар, Дамир  есімді екі бала-
ны бауырына басып, тəрбиелеуді жөн санапты.  Сөйтіп, 
олар бір-ақ мезетте көп балалы отбасына айналды. Ал, 

аналық мейірімі ерекше Жансұлудың қазіргі таңда алтын-
шы бөбегіне аяғы ауыр.

– Көбіне баланы бір перзентке зар болып жүрген жан-
дар асырап  алып жатады ғой. Бізде мұндай себеп болған 
жоқ. Бұл қадамға баруыма  жүрегіме қатты ауыр тиген 
бір оқиға сеп болды. Бір күні балаларымның жиналы-
сына қатысатын болып, мектепке бардым. Дамир менің 
екінші ұлым – Болатпен бір сыныпта оқиды екен. Сол 
арада бір ата-ана баласының қаламсабын ұрлап алды деп 
Дамирді жерден алып, жерге салып ұрысып жатыр  екен. 
Ана баланың жалтақ-жалтақ қараған күнəдан пəк жана-
рына жаным ашып кетті. Кейіннен сұрастыра келе апай-
ынан оның тастанды бала екенін естіп, жүрегім ауырды. 
Сөйттім де жұбайыммен ақылдасып, уақыт созбай асы-
рап алуға бел шештік. Қажетті құжаттарын рəсімдеп, 
«Кəмелетке толмаған балаларды бейімдеу орталығына» 
барып, өтініш жаздық. Дамирдің Дидар есімді ағасы бар 
екен. Оларды бір-бірінен қалай ажыратамыз? Талапқа сай 
əрекеттер жасалған соң бір айдан кейін бөліп-жармайық 

деп екеуін де үйге алып кеттік. Содан бері балаларым бір-
біріне тез бауыр басып, тай-құлындай тебісіп қатар өсіп 
келеді, – дейді жүзінен мейірім шапағы төгіліп тұратын 
Жансұлу бізбен əңгімесінде.

Оның айтуынша, Дидар бұл шаңыраққа келгенде 6 
сынып оқиды екен. Ал, Дамир əлі де есін білер-білмес 
4 жаста еді. Жылы шырай  танытып, басынан сипаған 
жандарды Дидар мен Дамир де бір көргеннен жат-
сынбай, «папа-мама» деп атап кеткен. Бүгінде Дидар  
кəмелет жасқа таяп ержетсе, інісі де əке-шешесіне 
қолқанат болар дəрежеге жетіп қалған. Туған бауыр-
лардай болып көп балалы отбасында өскен олардың 
бір-біріне бауырмалдығы ерекше. Соған сай Жансұлу 
мен Рүстембек те өзгенің баласы деп ешқашан оларды 
өзектен тепкен емес.

– Маған балаларымның барлығы бірдей. Өз бала-
ларымдай көремін. Шүкір деймін, көп балалы анамын. 
Алды студент атанып, соңғысы əлі тəтті қылығымен 
қуантып жүр. Кезінде оларды қалай асыраймын деп те ой-

ланбаппын. Күйеуім құрылыста жұмыс істейді. Өзімнің 
бала күннен аздап ине ұстайтын өнерім бар еді. Соны 
пайдаланып,  түрлі қазақи ою-өрнекті төсеніштер мен 
құрақ көрпелер тігемін. Тіккен дүниеме қызығып, тап-
сырыс беріп жататындар  көп. Жасаған еңбегіме қарай, 
ақымды да аламын. Оның үстіне мемлекет тарапынан 
беріліп тұратын ақылай əлеуметтік көмегіміз жəне бар, – 
дейді көп балалы ана.

«Балалы үй – базар, баласыз үй – қу мазар» де-
ген аталы сөзді данышпан  қазақ бекер айтпаса керек-ті. 
Шындығында да сол, Рүстембек пен Жансұлудың базары 
да, ажары да, шаңырағының берекесі де – осы бауыр еті 
балалары.

Иə, ел ішінде жүрегі мейірімге толы жаны жайсаң 
жақсылар көп-ақ. Біз сөз етіп отырған сондай ізгі ниетті 
жандар мен мейірім жылуы бар жерде ешбір сəбидің 
жетімдіктен қағажу көрмейтіні анық.

Бағлан ТІЛЕУБЕРГЕНОВА.

Бала – адам өмірінің мəні. Өмірде сəбидің күлкісі 
мен тəтті қылығынан артық ештене жоқ. Олардың 
қуанышты жүзін көру қай-қайсымызды  да бақытқа 
бөлейді. Осы орайда ұйымдастырылған мерекелік 
шара мүмкіндігі шектеулі балаларға арналды. 
Жиын да кент əкімі Жұмабек Алиев, бүлдіршіндерді 
төл мерекелерімен құттықтап, «Балалар аман, бауы-
рымыз бүтін болсын» деген ыстық лебізін жеткізді. 

Аталмыш шарада бүлдіршіндерге демеушілік 
танытқан кəсіпкерлер тарапынан сыйлықтар табыс-
талды. Сонымен қатар, С.Майқанова атындағы 
мəдениет үйінің жанынан құрылған үйірме өнер-
паздары өнер көрсетті. Балалар түрлі ойындар 
ойнап,  мерекелік шаттыққа бөленді. 

Айдана САЙДУЛЛА.

ҚАЗАҚСТАНҒА 
ВИЗАСЫЗ КІРЕ АЛАДЫ

2017 жылға қарай Қазақстан 54 ел үшін виза-
сыз режим орнатады, – деп хабарлайды Tengrinews.
kz сайты.  Астанада ҚР Президенті жанындағы 
Шетелдік инвесторлар кеңесінің отырысы өтті.

– Қазақстанда ЭЫДҰ стандарттарын енгізу 
жұмыстары жүргізіліп жатыр. Мысалы, биыл барлық 
өңірде инвесторларға бір терезе негізі бойынша қызмет 
көрсету секторлары ашылды. Инвестор тарту мəселесі 
бойынша аймақтық үкіметтік институттар құрылды. 
2015 жылы Қазақстанға 35 елдің азаматтары визасыз 
кіре алса, 2017 жылдан бастап мұндай елдердің саны 54-
ке жетеді, – деді Президент жиын барысында.

Сонымен қатар, Мемлекет басшысы келесі отырысқа 
тақырыптар ұсынды.

«Қазақстан үшін алдағы онжылдықтағы негізгі 
міндеттердің бірі – дамыған 30 елдің қатарына кіруге 
мүмкіндік беретін экономикалық дамудың жаңа 
моделін ойластыру. Біз жүйелі шаралар қабылдауымыз 
қажет, қазір осымен айналысып жатырмыз. Мүмкін 
жеке секторда адам капиталын дамыту кезінде елдің 
артықшылықтарын барынша қолдану керек шығар. 
EXPO-2017 көрмесінің орнында болатын АХҚО 
мəселесін талқыладық, сонымен қатар, көрменің 
тақырыбы «Жаңа қуат» болғандықтан, келесі отырыс-
ты «Жаңа энергетика» деп атауды ұсынамын. Соны-
мен қатар, оны көрмені ашқан кезде дəл сол жерде көп 
ел өкілдерінің қатысуымен өткізейік. Егер сіздер қарсы 
болмасаңыздар, осы ұсынысты қабылдайық, – деді Мем-
лекет басшысы.

НАТО-ҒА МҮШЕ 
ЕЛДЕРДІҢ ӨКІЛДЕРІ 
ЖОҒАРЫ БАҒА БЕРДІ
Қорғаныс министрлігінің делегациясы Брюссель 

қаласында НАТО-ның штаб-пəтерінде серіктестік 
жəне ұжымдық қауіпсіздік жөніндегі комитеттің 
отырысына  қатысты. Бұл туралы egemen.kz  сайты 
хабарлады.

Бельгия астанасына Қорғаныс министрінің орынба-
сары генерал-майор Талғат Мұхтаров бастаған бір топ 
қазақстандық делегациян барды.

НАТО-ның штаб-пəтерінде 28 елдің делега-
циясы «Жоспарлау жəне талдау үдерісі» (ЖЖТҮ) 
бағдарламасын талқылады. Онда қазақстандық 
əскерилер Солтүстік Альянспен арадағы қарым-
қатынасқа зор мəн беретінін, екіжақты ынты-
мақтастықтың маңыздылығын атап өтті. Кез десу де 
НАТО-ға мүше елдердің өкілдері еліміздің Қарулы 
Күштерінің бітімгершілік бөлімшелерінің даярлығына 
жоғары баға беріп, 2003 жылдан бері Солтүстік 
Альянс мемлекеттері бөлімшелерінің қатысуымен 
өткізілетін «Бейбітшілік үшін серіктестік» пен «Дала 
қыраны» бітімгершілік оқу-жаттығуын қолдап отыра-
тындарын айтты.

Сапар барысында генерал-майор Т.Мұхтаров НАТО-
ның бас хатшысы Александр Вершбоумен кездесті. 
Кездесуде  екіжақты ынтымақтастық, өңірлік қауіпсіздік 
мəселелері талқыланды.

АСТАНАҒА КІРУ АҚЫЛЫ 
БОЛУЫ МҮМКІН

Астана қаласы Қоғамдық кеңесінің отырысында 
елордаға кіруді ақылы ету мүмкіндігі қаралды, деп 
хабарлайды елорда əкімдігінің ресми сайты.

– Бүгінгі таңда қалада тəулігіне 400 мыңға жуық 
көлік тіркеледі, сондай-ақ, елордаға алты бағыттан 
тəулігіне 74 мыңға жуық көлік келеді. Бұл кептеліс 
тудырып,  көліктерді тұраққа қою мəселесін қиындатады. 
Трафикті шектеудің ең тиімді жолдарының бірі – қалаға 
кіруді ақылы ету. Біз қала аумағында көшелердің 
белгілі бір учаскелерін ақылы қылуды ұсынамыз, – деді 
Е.Сүлейменов.

Нақты қай учаскелердің ақылы болатыны əзірге 
белгісіз. Қоғамдық кеңес мүшелері осы мəселеге 
қатысты көп ескерту жасап, сөгіс айтты. Осыған 
байланысты  ақылы тұрақтар жобасы бойынша Қосымша 
құжаттар, түсіндірмелер, сызбалар сұратып, мəселені 
Қоғамдық кеңестің келесі отырысында қарау туралы 
шешім қабылданды. Қалаға кіруді ақылы етуге қатысты 
ешқандай қорытынды шығарылған жоқ. Сондай-ақ, 
Е.Сүлейменов, Астанадағы жолаушылар көлігінің 
жұмысы туралы ақпаратпен таныстырды.

– Қазіргі кезде 86 қалалық маршруттың 64-і 
шығынды болып келеді, себебі 90 теңгелік тариф 2014 
жылы енгізілген, сəйкесінше, екі жылда экономикалық 
жағдай өзгерді. Сондықтан тарифті көтермеу үшін 
субсидиялау  керек, – деді ол.

Қоғамдық кеңес мүшелері субсидиялауды қолдады. 
Алдағы екі жылда қоғамдық көлікпен жүру тарифін 
бұрынғы деңгейде – 90 теңге мөлшерінде қалдыру 
жоспарланған.

Слеттің бірінші күні Жаңақорған 
кентінің мəдениет үйінде ғылыми-
практикалық семинар болды. Семинар-
да ҚР АШМ-нің өкілі «Мемлекеттің 
мал шаруашылығын дамытудағы сая-
саты» тақырыбында баяндама жаса-

ды. Одан бөлек, Қазақ ұлттық аграрлық 
университетінің жəне Жəңгір хан 
атын дағы Батыс Қазақстан аграрлық-
техникалық университетінің ғалымдары 
«Ауыл шаруашылығы жануарларының 
инфекциялық ауруларының алдын алу 

жəне емдеу», «Ет бағытындағы мүйізді ірі 
қара малын азықтандырудың баланстық 
жүйесін ендіру» жəне «Қызылорда облы-
сында қазақтың ақбас сиыры тұқымының 
өнімдерін жаңа биотехнологиялық тəсіл-
дермен дамыту» тақырыбында хабарлама-
лар жасап, өз тəжірибелерімен бөлісті.

Малшылар слетіне ҚР Ауыл шаруа-
шылығы министрлігінің жауапты 
қызмет керлері, белгілі ғалымдар, өнім 
өндіруші компаниялардың өкілдері, үш 
көршілес – Ақтөбе, Қарағанды, Онтүстік 
Қазақстан облыстарының  делегацияла-
ры келіп қа тысты.  

Аймақ басшысы Қырымбек Көшербаев 
екінші облыстық малшылар слетінің ашы-
луымен құттықтады:

– Аграрлық секторды дамыту үшін 
бізде орасан зор мүмкіндіктер мен резерв-
тер бар. Аймақтың экспорттық потенциа-
лын жоғарылату мақсатында бюджеттен 
қаражат бөліп, облыстың «Агрокартасын» 
əзірлеп жатырмыз. Қызылорда қаласында 
тəулігіне 3 тонна жартылай фабрикатталған 
ет өнімін өндіретін аспаздық-фабриканың 
құрылыс жұмыстары аяқтауға жақын. 

Бұдан бөлек, Жаңақорған ауданында 
жылына  7 мың тонна тоқты етін өңдейтін 
ет комбинатын салу жобасын іске асыру 
бағытында жұмыстар атқарылуда, – деді 
облыс əкімі.

Еңбек мерекесіне ата кəсіпті тіршілігінің 
өзегіне айналдырып отырған шаруалар 
қатысты. Екі күнге созылатын ауқымды ша-
рада шаруалар өзара тəжірибе алмасып, ар-
найы ұйымдастырылған көрмеде өздерінің 
талай жылғы еңбектерін таныстыруға 
мүмкіндік алды.

Шара аясында ауыл шаруашылығының 
əр саласында еңбек етіп жүрген бір 
топ шаруалар марапатталды. Малшы-
лар слеті нағыз еңбеккерлердің тойы-
на ұласып, киіз үйлер тігілді. Ұлттық 
дəстүр ұлықталып, ұмыт болған салттар 
қайта жаңғыртылды. Ресми шарадан соң 
қыз қуу, аударыспақ, теңге ілу мен қол 
күресі жəне арқан тарту сияқты ұлттық 
ойындардан жарыстар ұйымдастырылып, 
еңбеккерлердің мерекесі концерттік 
бағдарламаға ұласты. 

Айтолқын АЙТЖАНОВА.

БАР ЖАҚСЫЛЫҚ 
БАЛАЛАРҒА

Тасбөгет кенті əкімшілігі мен С.Майқанова атындағы мəдениет үйі бірлесіп «1 мау сым – 
Халықаралық балаларды қорғау»  күніне орай бүлдіршіндерге арналған «Бар жақсылық – 
балаларға» атты мерекелік шара өткізді. 

Үйдің берекесі қабырғасының қиюымен емес, теңінің жиюымен, отбасындағы сыйластықпен, татулықпен кіреді. 
Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ.

БАЛАЛАРЫМ БАҒЫМ, БАРЫМ ДЕП БІЛГЕН...
Ата-аналарының қарауынсыз қалған балаларды бауырына басып, асырап алуға ниет білдіргендер қатары елімізде жыл сайын  артып келеді. 

Жастайынан тағдыр тезіне түскен сондай бүлдіршіндерді қанатының астына қамқорлыққа алғандардың бірі – қаланың ерлі-зайыпты тұрғындары 
Рүстембек пен Жансұлу.

БАҚҚАН МАЛ, ТӨККЕН ТЕРДІҢ ҚАРЫМЫ
Жаңақорған ауданы «Үсен бауы» тау шатқалында 28-29 мамыр күндері екінші облыстық малшылар слеті өткізілді.

– Биыл Қазақстан тəуел сіздігіне 25 жыл толады. Осы ширек 
ғасырдағы біздің жадымызды жаңғыртуға, тарихи əділдік орнату 
арқылы ұлттық рухты көтеруге септік еткен маңызды қадамның бірі 
– 31 мамырды саяси қуғын-сүргін жəне ашаршылық құрбандарын 
еске алу күні деп тану. Елбасының арнайы жарлығымен бекіп, 
дағдыға айналған, қоғамдық санаға сіңген осы қасиетті дəстүрге де 
биыл 20 жыл толды. Сол қайғылы оқиғалардың бір парасы өзіміздің 
Сыр елінде де болғаны белгілі. Сыр топырағынан жаралып, барша 
алаш үшін аянбай еңбек етіп, парасат пен қайраткерліктің биік мы-
салын көрсеткен Мұстафа Шоқай, Темірбек Жүргенов пен Сүлеймен 
Есқараевтар да сол қуғын-сүргіннің құрбаны болды. Біз бүгін 
солақай саясаттың құрбаны болған барлық азаматтарымыздың ру-
хын еске ала тұрып, тарих тағлымына тағзым етуді, одан тиісті сабақ 
алуды ұрпаққа парыз санаймыз, – деді облыс əкімі.

Мұнан соң жазықсыз жапа шеккендердің аруағына құран 
бағышталды. 

Нəубетті жылдары елі мізде 103 мыңнан астам адам солақай 
саясаттың құрбанына айналды. Алашорда көсемдері Əлихан 
Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулат,  Сəкен 
Сейфуллин, Мағжан Жұмабаев бастаған қазақтың марқасқа 
азаматтарынан 25 мыңдай адам ату жазасына кесіліп, 
жазықсыз атылған еді. Бұл күн Елбасының Жарлығымен саяси 
қуғын-сүргін құрбандарын еске алу жылы болып аталған 1997 
жылдан бастап атап өтіледі жəне Қазақстан үшін айрықша 
мағынаға ие.

Солақай саясаттың құр бандарын еске алуға жи налған халық 
көп  болды. Сонымен қатар, қуғынға ұшыраған азаматтардың 
ұрпақтары, ардагерлер, еңбек ұжымдары мен қоғамдық жəне 
саяси бірлестіктердің өкілдері қатысты. Олар қуғын-сүргін 
құрбандарын бір минут үнсіздікпен еске алды. 

    
А.БАТЫРБАЙҚЫЗЫ.

ТАҒЗЫМ

ҚУҒЫН-СҮРГІН ҚҰРБАНДАРЫН ЕСКЕ АЛДЫ

Қаламызда  31 мамыр – Саяси қуғын-сүргін жəне ашаршылық  құрбандарын еске алу күніне орай іс-шара болып өтті. Шараға облыс əкімі 
Қырымбек Көшербаев қатысты. 
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МӘСЛИХАТ

ДЕНСАУЛЫҚ

СӘТІ ТҮСКЕН СҰҚБАТ

Бүгінде интернет – қоғам қажетті-
лігіне айналған. Керекті ақпаратты, сол 
жерден таба аласыз. Бұдан өзге түр лі 
сайттарға тіркеліп, қызықты жəйт терге 
куə боласыз.  Ойын ойнайсыз. Əуен 
көшіресіз. Түрлі видео лар ды жүктейсіз. 
Ал, олардың дұрыс-бұ рысын ажырата 
бермейміз. Мəселен, бос уақытты тиімді 
пайдаланбау, уа қы тының басым бөлігін 
интернетте өткізу адам психологиясының 
дұ рыс қалыптаспауына əкеледі екен. 
Əлеу меттік желіге сан мəрте кіретін 
қазіргі жастардың санасы төмендеп, ой-
лау  қабілеттерінің нашарлап бара жат-
қаны айтылуда. Сонымен қатар,  күн-
дері нің көп бөлігін компьютер алдын да 
өткізетіндер күйгелек, ашушаң бо -
латындықтарын ғылым дəлелдеп отыр.

Нəтижесінде жастар арасында суи-
цидтің орын алуы жиілеген. Қазіргі 
уақытта жасөспірімдер арасында өз-
өзіне қол жұмсау факторлары көбейген. 
«Оған отбасындағы қарым-қатынастың 
дұрыс қалыптаспауы, күнұзаққа ға-
ламтор желісінде отыру көп əсер етеді», 
– дейді психолог мамандар. Интер-
нетке берілгендер жүйкесінің қандай 
өзгеріске ұшырағанын байқамайды. 
Жаһандану заманында белең алып 
отырған келеңсіз жайттардың көбі осы 
ғаламтордың арқасында  жүзеге асу-
да. Мысалы, өткен ғасырдың 90-жылда-
ры  өзін-өзі өлтірудің əдіс-тəсілдері ту-
ралы ақпарат жариялайтын түрлі сайт-
тар пайда болды. Онда у ішу, дарға асы-
лу, электр қуатына түсу сияқты тəсілдер 
мен əсері мықты дəрілердің тізімдері 
көрсетілген. Сол тұста Жапония елі суи-
цид  жасағандардың көшбасында тұрса, 
соңғы жылдары дəл осындай ақпарат та-
рататын 2000-ға жуық сайттың жұмысы 
тоқтатылған. Ал, бүгінде біздің елімізде 
мұндай жағдайға ұшырағандардың 
саны жыл санап артып келеді. Олардың 
ішінде Оңтүстік Қазақстан өңірі алдыңғы 
қатарда тұр.

Статистикалық мəліметке сүйенсек, 
біздің республикада сағат сайын бір адам 
өз еркімен өмірімен қоштасатындығы 
анықталып отыр.

Бұдан бөлек, компьютер алдында от-
ыратын балалардың көбі стратегиялық 
атыс-шабыс ойындарын ойнайды. Мұн-
дай ойындар жаңа қалыптасып келе 
жатқан жас жеткіншектердің өсіп-
жетілуіне рухани түрде кедергі бола-

ры анық. Мəселен, Азия елдерінде 24 
сағат бойы ойынға беріліп кеткен азамат, 
үстелде отырған күйі мəңгілік ұйқыға 
кеткен. Сол сияқты оқиға Қытай елінде де 
орын алған. Ғаламтордың арбау күшінің 
мықтылығы сонша, аталмыш ойын-
нан бас ала алмаған ерлі-зайыптылар 
екі айлық сəбиін аштан өлтіріп алған, 
деген ақпарат та бар. Бұның барлығы 
техниканың адамзат өміріне салған 
ылаңының бір бөлігі ғана. 

Жасыратыны жоқ, біздің қаламызда 
да осы ойындардың кесірінен шаңырағы 
шайқалып, өмірден баз кешіп жүргендер 
бар. Жақын араласатын құрбымның 
ағасы, ғаламторда кең тараған «World of 
Tanks» танк ойынына берілгені сонша, 
отбасына көңіл бөлуді мүлде қойған. Бой 
алдырғаны соншалық қасына келгенді 
балағаттап, ұтылып қалса жан-жағын 
жайпап, əйеліне қол көтеріп, ата-анасын 
тыңдаудан қалған. Мұның ақыры, жас 
отбасының айырылысуымен тынған. 
Осы секілді жəйттер, кез келген отба-
сыда туын дауы ғажап емес. Себебі, 
бұл бүгінде жас талғамайтын, кең етек 
жайған ойын түріне айналған. 

Осындай келеңсіздікті болдырмас 
үшін əрбір ата-ана баласының компьютер 
алдында не істейтінін, қандай сайттарға 
кіріп, кіммен қарым-қатынас орнататы-
нын қадағалауы тиіс. Ғаламтор бетінде 
жарияланатын жарнамалардың кесірінен 
шетел асып күңге айналған қаракөз 
қыздарымыздың жайы да қоғамның 
талқысына түскен. Десек те, мұндай фак-
торлар азаяр емес.

Ғаламтордың адамның ажырамас 
бір бөлігіне айналуы оның психоло-
гиясына үлкен əсер беретінін  мойын-
дау керек. Ақпараттану, уақыт үнемдеу 
жағынан алсақ интернеттің көмегі зор.  
Ал, сол жабық кеңістікте ойын ойнау, 
əртүрлі теріс пиғылды топтарға қосылу 
секілді келеңсіз əрекеттерге бой алды-
рып, шынайы, əлемнен алшақтау, таным-
түйсігіміздің бұзылуына əкеледі. 

Əрнəрсенің өз шегі болады. Сол 
шектен шықпай, қажетіне жарайтын 
дүниелерді көріп білгеннің айыбы жоқ. 
Дегенмен, шектен тыс көрсеқызарлық 
пен ермеліктің ақыры жақсылыққа апар-
майды. Ғаламтор желісіне желіккен 
жастар  осыны ескерсе екен.

Сандуғаш ƏБІЛҚАСЫМ.

Жөргекте же-
тілуге тиісті бө-
бектің бабын табу 
оңай шаруа емес. 
Бүгінде мерзімінен 
бұрын босанушы-
лар саны күн са-
нап артып отыр. Де-
мек, дəрігерлердің 
көмегіне мұқтаж 
бүлдіршіндер қа-
тары да көбейді де-
ген сөз. Мұндай 
сəбилерді күтіп 
жетілдіру ата-ана-
лар үшін де елеу лі 
қиындықтар ту-
ғызатыны белгілі. 
Шала балалар неліктен дүниеге келеді? 
Əрине, оған дəлдікпен жауап беру əсте 
мүмкін емес. Өйткені, оның себептері көп. 
Ең негізгілерінің бірі болашақ ананың 
мазасыздануы, күтімінің дұрыс болма-
уы, үрейлену осының бəрі балаға тікелей 
əсер етеді. Сондықтан жас ана бүкіл 
алаңдаушылықтар мен қобалжуларды 
ысырып қойып, сабырлықпен іштегі 
нəрестені ғана ойлауы қажет. 

Жетілмей туған баланың нақты жағ-
дайын анықтау, оған болжам жасау өте 
қиын. Қазіргі кезде жаңа туған нəресте, 
егер ол шала туылған болса, күтімді ерек-
ше талап етеді. Осыған орай, медицинада 
əлсіз нəрестелерді арнайы аппараттармен 
жəне дəрі-дəрмектермен табысты түрде 
өсіріп, жетілдіру бір жүйеге қойылған. 
Ана мен бала денсаулығы қашанда басты 
назардан тыс қалған емес. Оның өмірін 
сақтау жəне жаңа туылған нəрестеге 
өмір сүру мүмкіндігін беру үшін елімізде 
барлық жағдай жасалған.

– Дене салмағы аз грамм болып 
туылған нəрестелердің өз бетімен де-
малуы мүмкін емес. Себебі, олардың 
өкпесі жетілмегендіктен дəрігерлер мен 
мейірбикелердің жағдай жасауымен 
өмір сүреді. Бірнеше ай бойы нəрестені 
мəпелеп өсіреді. Оған барлық нəрлі зат-
тарды тамызғы көмегімен көктамыр 
арқылы береді. Өйткені, асқорыту 
ағзалары дұрыс дамымағандықтан, ана 
сүтін бойына сіңіре алмайды. Нəресте 
жағдайын бақылаумен  уақытылы түрлі 
зерттеулер жасауға жиі қан алынып, 
адам болам дегенше қатаң тексеру-
де болады. Шала туылған нəрестелерді 
ана сүтімен тамақтандыру қажет. 
Ол баланың тез дамуына тікелей 
əсер етеді. Ерекше күтімді қажет 
ететін бұл сəбиді үйге шығарғаннан 
кейін де ауруханадағы дағды бойын-

ша дəрігерлердің жіті қадағалауында 
ұстау керек, – дейді балалар дəрігері 
Жемісгүл Бақытбекқызы.

Қазіргі кезде қыздар арасында ішімдік 
ішу, темекі шегу сəнге айналған. Əрине, 
барлығына бірдей топырақ шашудан 
аулақпыз. Алайда, мамандар мұндай зи-
янды нəрселер жүкті кезде іштегі балаға 
теріс əсер беретінін ескертеді. Сондықтан 
əрбір қыз өз баласының денсаулығына 
алаңдаса, өз денсаулығына мəн бер-
ген жөн. Егер болашақ  ананың жүрегі, 
бүйрегі немесе өкпесі ауырса, əсіресе, 
олар жиі асқынып тұрса, ол міндетті 
түрде алдын ала емделу қажет. Сонымен 
қатар, жасанды жолмен ұрықтандырудан 
кейін немесе егіз, үшемге жүкті болған 
жағдайда мерзімінен бұрын босану 
жиі орын алып тұрады екен. Баланы 
мерзімінен бұрын босанған жағдайда, 
дəрігерге уақытылы барып, тексеруден 
жиі өткізіп отырған жөн. 

– Менің балам алты жарым айлық 
мерзімде кесер жасау арқылы дүниеге 
келді. Əуелі Алланың, одан кейін 
дəрігерлердің арқасында аман қалды. 
Мерзімінен ерте туылған нəрестенің 
жағдайы ананың оны күтіп жетілдіруде 
белсенді қатысуына байланысты. Өйт-
кені, балалардың құбылыстарды сезіп 
жататыны жəне біздің көңіл-күйіміздің 
оларға əсер ететіні белгілі. Бірінші 
күндер ең ауыр күндер болып саналады. 
Бұл күндері ана өзіне бекем болуы тиіс, 
өйткені, дəрігерлер оның сəбиінің өсіп-
жетілуі үшін қолдан келгеннің бəрін жа-
сайды. Бүгінде ұлым 10 жаста. Шала 
туылған бала өмірге құштар, ақылды бо-
лып келеді дегенді жиі естимін. Қазіргі 
кезде жағдайы жақсы. Оқуда озат, 
қатарластарынан алғыр, белсенді, – дейді 
жас ана Айгүл Темірбекқызы. 

А.ҚАДЫРХАНҚЫЗЫ.

Рейд барысында олар алды-
мен «Қызылжарма» каналының жағ-
дайымен танысты. Бұл канал арқылы 
тұр ғындарға аяқ су дұрыс жетпей отыр. 
Сондай-ақ, каналдың қоқыс төгетін 
орынға айналуы да тұрғындарды 
алаңдатады. 

– Əл-Фараби ауданындағы ха-
лықтың негізгі өтініші есіктің алдына 
аяқ судың толық жеткізілуі болып отыр. 
Теміржолдың  бергі бетіндегі қала 
тұр ғындарын аяқ сумен  қамтамасыз 
етіп отырған «Қызылжарма» каналы. 
Халыққа судың жетпей тұрған негізгі 
себебі  – канал дұрыс тазаланбаған. Со-
нымен қатар, каналдың бас жағында 
тұратын үйлерді ыза басатындықтан 
суды жауып тастайды. Каналдың са-
лынғанына 50 жылдай болған. Сон-
дықтан іші толып, тереңдігі азай-
ғандықтан, су жіберу қабілеті 
тө   мен деген,  – деді «Қызылорда су-
шар өндірістік учаскесінің»  басшысы 
Жорабек   Нұрымбетов. 

Келесі бағытта халық қалаулылары 
Күлтегін, Көкбөрі көшелерін арала-
ды. Бұл аймақта №212 орта мектеп 
орналасқан. Сонымен қатар, жабық 
ойын алаңын жəне сыртқы əжетхана 
салу мəселесі де кезек күтіп тұр.  
Тұрғындарды алаңдататыны жауын-
шашын болып, жер батпақ болғанда 
оқушылар мектепке бара алмайды. 
Аталмыш көшелерге тас жол салу, 
электр жарығын тарту, аяқсу жүргізу 

жəне түнгі жарықтандыру секілді 
тұрғындар мəселелерін айтты. Ал, 
мек теп директоры Кəбира Тілеуова 
білім ошағы күрделі жөндеуді қажет 
екендігін жеткізді.

Мұнан соң №261 мектептің əлеу-
меттік мəселелерімен танысты. Білім ор-
дасында арнаулы сыныптарға кабинеттер 
жетіспейді. 624 орындық білім ошағында 
1708 оқушы сабақ оқып жүр. Сондықтан 
оқушылар 3 ауысымда оқиды. 

Рейд соңында №5 сайлау округінен 
сайланған қалалық мəслихат депутаты 
Нұрболат Ибраев сайлаушыларының 
өтініштері мен тілектері аяқсыз 
қалмайтынын айтты. 

– Депутат  болып сайланғаннан 
бас тап, округті аралап, тұрғындардың 
мəселелерімен танысып шықтым. 
Оларды кезең-кезеңімен іске асыру 
үшін сессияда күн тəртібіне ұсынамын. 
«Қызылжарма» каналы арқылы аяқсу 
жетіспеуі тұрғындарға қиындық 
туғызып отыр. Осыған орай, каналды 
тазалап, тереңдетіп қазу жұмыстарын 
қолға аламыз. Бүгінгі таңда «Ақжол» 
көшесіне тас төселіп, күрделі жөн-
деу жүргізілуде.  Тұрғындардың ұсы-
нысымен алдағы уақытта бұл көше 
жарықтандырылады. Ал, аталған екі 
мектеп бойынша туындаған мəсе-
лелерді қалалық білім бөліміне қарауға 
ұсыныс білдіреміз, – деді ол. 

Айтолқын БАТЫРБАЙҚЫЗЫ.

Жыл басынан бері қалалық жұ-
мыспен қамту жəне əлеуметтік бағ-
дарламалар бөліміне хабарласқан 
азамттар саны – 8126. Қазіргі кез-
де жұмыссыздар саны – 5399, яғни 
тіркелген жұмыссыздық деңгейі – 4,7 
пайызды құрап отыр.

Бөлімнің ықпалымен осы уақытқа 
дейін 1902 адам жұмысқа орналасқан. 
Жұмысқа тартудың белсенді түрлерінің 
бірі – ол қалада ай сайын «Бос жұмыс 
орындары жəрмеңкесін» өткізу болып  
отыр. Онда жұмыссыздар жұмыс 
берушілермен тікелей кездесуге толық 
мүмкіндік алады.

Жəрмеңкеге қаладағы 26 меке-
меден алдын-ала 188 бос орындарға 
сұраныстар келіп түсті. Соның ішінде, 
мұғалім, география, биология, тарих, 

бастауыш пəні, қазақ, орыс, ағылшын 
тілі, хореограф, метеоролог, заңгер, 
тəрбиеші, кассирлер, іс-жүргізуші, 
офис менеджер, дəрігерлер, есепші, 
автобус жүргізуші, аға прораб, элек-
трик, автоэлектрик, монтаждаушы, 
мотор  жинаушы, күзетшілер, бетоншы, 
бұрғылаушы, скважина күрделі жөндеу 
шебері, аспазшы, кондитерлер жəне 
жұмысшылар. 

Сонымен қатар, жəрмеңкеде «Жұ-
мыспен қамту - 2020 жол картасы» 
бағдарламасы бойынша əлеуметтік 
жұмыс орындары, жастар тəрбиесі, 
шағын несиелендіру жөнінде түсін-
дірме жұмыстары жүргізілді. 

Арай АЛТЫНБЕКҚЫЗЫ, 
ҚМУ-дың ІІ курс студенті.

Жыл сайын дəстүрлі түрде өткі-
зілетін шараның мақсаты – ішкі 
істер органдарына қабылданған жас 
қызметкерлерді, департаменттің жеке 
құрамын отансүйгіштікке, азаматтық 
қасиеттерге баулу болып табылады.

Бүгінде ішкі істер органдарын-
да 80-ге жуық жас қызметкер жұмыс 
жасайды. Шара барысында оларға 
ОІІД-нің қару-жарақ, техникалары мен 
оны пайдалану  жолдары түсіндірілді. 
Арнайы  жасақ қызметкерлерінің ұрыс 
кезіндегі əдіс-айласы мен қорғаныс 
тəсілдерін көрсетті. 

Аталмыш саладағы барлық қыз-
меткерлер қатысқан бұл слетте – жас 
буын өкілдері гір тасын көтеруден 
жəне қол күрестен сайысты. Мұнан соң 
олардың тəлімгерлері мен ата-аналары 
департамент басшылығына алғыстарын 
білдірді. 

Жиын соңында қызмет бабында 
қаза тапқан ішкі істер қызметкерлерінің 
ескерткіші алдында бір минут үн сіздік 
жарияланып, естелік гүл шоқтары 
қойылды.

Айдана САЙДУЛЛАҚЫЗЫ.

АЙТЫЛҒАН МӘСЕЛЕ 
АЯҚСЫЗ ҚАЛМАЙДЫ
№5 «Əл-Фараби» 
сайлау округінің 

тұрғындарымен кездесу 
мақсатында қалалық 

мəслихат хатшысы Роза 
Боханова жəне мəслихат 

депутаты Нұрболат 
Ибраев əлеуметтік 

мəселелерге байланысты 
бірқатар нысандарды 

аралады. 

БОС ЖҰМЫС ОРЫНДАРЫ 
ЖӘРМЕҢКЕСІ ӨТТІ

Асқар 
Тоқмағамбетов 

атындағы қалалық 
мəдениет үйінде 
жұмыспен қамту 
жəне əлеуметтік 

бағдарламалар бөлімі 
кезекті «Бос жұмыс 

орындары жəрмеңкесін» 
ұйымдастырды. 
Шараға қала 

əкімінің орынбасары 
А.Қайруллаев қатысты. 

ЖАС ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ 
СЛЕТІ 

Қызылорда 

ОІІД-нің 

ұйымдастыруымен 

ішкі істер 

органының жас 

қызметкерлері мен 

тəлімгерлерінің 

слеті болып өтті. 

ӨКІНІШКЕ 
ҰРЫНДЫРАР 

БАЛА ШАЛА ТУЫЛҒАНМЕН, 
КҮТІМ ШАЛА БОЛМАСЫН

Ел арасында, əсіресе, үлкендер жағы  «Бұл баланы шала туып тымаққа салып 
өсірген» деп жиі айтып отырады. Бұрын бала туылар уақытына жетпей, қандай 
да бір себептермен ерте туылса, оны тымаққа салып өсірген. Ондай əлжуаз,  
мерзімінен бұрын дүниеге келген балаларды қазақ дəстүрінде «шала туған бала» 
деп атаған. Олардың атын қашан күніне жетіп жетілгенше  Шалабек, Шалабай 
деп қойған. Ертеде мерзіміне жетпей дүниеге келген  баланы тымаққа салса, ал, 
қазіргі таңда шала туылған баланы  арнайы аппаратқа салып өсіреді.

Біз интернетсіз бір минутта өмір сүре алмайтын жағдайға жеттік. 
Тəуліктің тең жартысын телефонға телміріп, ғаламтор бетін ақтарумен 
өткіземіз. Алтын уақытымыз ондағы қызықтарды қарайлаумен кетеді. 
Айналаға қарасаңыз, екінің бірі телефонға шұқшиып бара жатқанын 
көресіз. Олардың басым көпшілігі – жастар. Бұл қалыпты құбылысқа 
айналған. Алайда, ғаламторға телмірудің өзіндік кері əсерлері бар. 

ҒАЛАМТОРҒАЛАМТОР

– Салқадин Мырзабекұлы, тəуелсіздігімізді ал-
ғ аннан бері əлеуметтік саланың халыққа мінсіз 
қызмет атқарып келе жатқанын жақсы білеміз. Ана 
мен балаға төленетін жəрдемақылар жөнінде айтып 
өтсеңіз? Əңгімемізді осы сауалдан бастасақ.

– Мемлекет басшысы əрдайым əлеуметтік саланы 
қолдау мен халықтың əлжуаз топтарына көрсетілетін 
көмектерге маңыз беріп келеді. Сондықтан да ел эконо-
микасында ерекше орын алатын, мемлекетіміздің басты 
назарда ұстайтыны – əлеуметтік сала болып табылаты-
ны анық. Еліміздегі демографиялық ахуалды жақсарту 
жəне балалы отбасыларды қолдау мақсатында соңғы 
жылдары ауқымды жұмыстар атқарылуда. Мəселен, 
елімізде «Балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік 
жəрдемақылар туралы» Заң қабылданды. Осыған сəйкес, 
Республикамызда 2006 жылдан бастап арнайы төлемдер 
жүзеге асырылуда. Соның бірі, бала тууына байланысты 
тағайындалатын жəне төленетін бір жолғы мемлекеттік 
жəрдемақы жəне оның отбасының табысына қарамастан 
бала бір жасқа толғанға дейінгі оның күтіміне байланыс-
ты тағайындалып төленетін ай сайынғы мемлекеттік 
жəрдемақы. Сонымен қатар, 2008 жылдан бастап 
əлеуметтік сақтандыру жүйесіне екі қосымша əлеуметтік 
тəуекел енгізілді. Онда жұмыс істейтін əйелдерге жүктілігі 
жəне босанғаны, жаңа туған сəбиді асырап алғаны, бала 
бір жасқа толғанға дейінгі оның күтімі үшін Мемлекеттік 
əлеуметтік сақтандыру қорынан əлеуметтік төлемдер 
төленеді. Сондай-ақ «Қазақстан Республикасындағы ар-
найы мемлекеттік жəрдемақылар туралы» Заңына сəйкес, 
кəмелетке толмаған балалары бар көпбалалы жанұяларға 
отбасының табысына қарамастан жəрдемақылар, 
сондай-ақ марапатталған көпбалалы аналарға ай сай-

ын мемлекеттік жəрдемақы беріледі. Сонымен қатар, 
мүмкіндігі шектеулі балаларды қолдау мақсатында 
мүгедек баланың күтіміне байланысты жəрдемақы оның 
күтуші ата-анасына ай сайын төленеді. 

– Биыл балалы отбасыларға төленетін жəрдем-
ақылар кезекті рет ұлғайтылғандығын білеміз. Бала 
санына шаққандағы төленетін жəрдемақының нақты 
мөлшері қандай? 

 – Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан 
Назарбаевтың 2014 жылғы 17 қаңтардағы «Қазақстан 
жолы – 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты 
Қазақстан халқына Жолдауындағы тапсырмалар-
ды орындау мақсатында мүгедектік пен асыраушысы-
нан айырылу жағдайы бойынша мемлекеттік əлеуметтік 
жəрдемақылар мөлшері 2016 жылдың 1 қаңтарынан бас-
тап тағы 25 пайызға жəне балалы отбасыларға төленетін 
жəрдемақыларда ұлғайтылды. Нақтырақ айтсақ, 1-топ 
мүгедектігіне байланысты мемлекеттік əлеуметтік 
жəрдемақы – 40690тг. жəне арнайы мемлекеттік 
жəрдемақы мөлшері – 3161тг. құрады. Былтырғы жылмен 
салыстырғанда əлеуметтік жəрдемақы 32 пайызға артқан. 
Сондай-ақ, 1 балаға асыраушысынан айырылуына байла-
нысты жəрдемақы – 14742 теңгеден 19659 теңгеге дейін, 
бала туғанда берілетін бір дүркін жəрдемақы бірінші, 
екінші жəне үшінші балаға 2015 жылы 62 255 тенге болса, 
2016 жылы 66 621 теңгеге көбейтілді. Ал, төртінші балаға 
2015 жылы 103 758 теңге бөлінсе, 2016 жылы 111 035 тен-
геге арттырылды. Бір жасқа дейінгі бала күтіміне байла-
нысты төленетін жəрдемақылар мөлшері 1 балаға 2015 
жылы 11 417 теңге болса, 2016 жылы 12 217, 2 балаға – 
2015 жылы 13498 теңге болса, 2016 жылы 14 445, 3 балаға 
– 2015 жылы 15 559 теңге болса, 2016 жылы 16 650, ал 

төрт жəне одан да көп балаға 2015 жылы 17 640 теңге 
болса, 2016 жылы 18 877 тенгеге көбейді. Сонымен қатар 
мүгедек баланы тəрбиелеп отырған тұлғаға төменгі айлық 
жалақы мөлшерінде ай сайынғы жəрдемақы енгізілді. 
2016 жылғы жəрдемақы мөлшері 24 002 теңгені құрайды. 

– Мемлекеттік жəрдемақыдан басқа көмекке 
мұқтаж балаларға көмек қолын созасыздар ма? 

– Қазіргі таңда қоғамда көмекке мұқтаж бала-
лар көп. Біздің ұжым қызметкерлері өз еріктерімен 1 
маусым  «Балаларды қорғау күні» мерекесі қарсаңында 
көмекке мұқтаж балаларға қайырымдылық көрсетуді 
жыл сайынғы үрдіске айналдырды. Атап айтқанда, 
өткен жылы ауыр науқасқа шалдыққан қала тұрғыны 
Қорғанбек Жасұлан деген балаға қаржылай көмек 
көрсетілді. Ағымдағы жылдың мамыр айында бала-
лар мен жасөспірімдердің жазғы демалыс уақытын 
тиімді ұйымдастыру мақсатындағы əлеуметтік көмекті 
қажет ететін отбасы балаларының Алматы қаласы «Тау 
Жаңашар» демалыс лагеріне баруы үшін Жалағаш 
ауданындағы №122 орта мектебінің оқушысы Нұрғазы 
Назгенге жолдама берілді. 

– Салқадин Мырзабекұлы, 1 маусым 
«Халықаралық балаларды қорғау күні» мерекесі 
қарсаңында балаларға айтар тілегіңіз?

– Тəуелсіз еліміздің ертеңі – бүгінгі жас 
бүлдіршіндеріміздің дені сау болып, жүздерінен тек 
қуаныш көрінсін! Барлығы да өздері сияқты өсіп келе 
жатқан Қазақстанымызға орасан зор еңбегін тигізер 
үлкен азамат пен азаматша болсын! 

– Сұқбатыңызға рақмет!

Айдана САЙДУЛЛА.

МҰҚТАЖ БАЛАЛАРҒА 
МҮМКІНДІКТЕР ҚАРАСТЫРЫЛҒАН

1 маусым – Халықаралық балаларды қорғау күні қарсаңында «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпо-
рациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Қызылорда облысы бойынша филиалы – «Зейнетақы төлеу 
жөніндегі мемлекеттік орталығы» департаментінің директоры Салқадин Мырзабековке газетіміздің тілшісі жолығып 
сұқбаттасқан еді.
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МЕЗГІЛ МӘСЕЛЕСІ ҚАПЕР

Мектептегі оқыту үрдісі сауат ашудан басталатыны 
белгілі. Сауат ашу жұмысының негізгі мақсаты – балаға хат 
таныту, яғни, оған жазу мен оқуды үйрету. Сауат ашу - аса 
жауапты да, күрделі жұмыс. Өйткені, сауат ашу кезеңінде 
оқушылар дыбысты əріппен таңбалай білуге үйретіліп 
қоймайды. Сонымен бірге, каллиграфиялық талапқа сай 
жазуға дағдылануы тиіс. Демек, сауат ашудың міндеті 
əріпті жаза білуге үйрету емес, оның əрбір элементін дұрыс 
сақтауға, дəптерге қалай болса солай жазбай, оңға қарай, 
біркелкі көлбе, таза, анық жазуға машықтандыру. Осы талап-
тарды орындау негізінде оқушының көркем жазу дағдысы 
(каллиграфия) қалыптасады.

Əдемі жазу – өнер. Таза, анық, əдемі жазуды оқу да жеңіл, 
түсіну де оңай. Əріп таңбаларын əдемі, көркем етіп салуға 
жаттықтыру мақсатында жүргізілетін жұмыстардың оқушы 
бойында жақсы қасиеттердің қалыптасуына ықпалы бар. 
Мəселен, мектепке алғаш келгеннен бастап баланың жазуына 
жете көңіл бөлмеу көп жағдайда оның өз ісіне салдыр-салақ 
қарауына, жауапкершілікті сезінбеуге əкеп соғады. Таза, 
əдемі жазуды талап ету оқушының əсемдік сезімін оятып, 
мінез-құлқын тəрбиелеп, тыңғылықтылыққа, ұқыптылыққа 
үйретеді. 

Көркем жазу əдісі – тікелей жазу тарихымен байланыса-
ды. Ежелден адамдар өз ойын келер ұрпаққа жеткізу үшін 
тасқа, металға, ағашқа, саз балшыққа жазған екен. Одан 
кейін папирус, пергамент, матаға, қағазға жазатын болған.  
Сосын жазу қарулары да өзгереді. Олар қамыс ағаш, бояу 
жаққыш, қаздың қауырсыны, болаттан жасалған қаламұш, 
шарик қаламсабы болды. Болаттан жасалған қаламұшы 19 

ғасырдың басында пайда болғанымен оны ғасырдың екінші 
жартысында пайдалана бастады. Ал, қаздың қауырсыны 
жазуға əдемілік береді, əрі арзан, əрі ыңғайлы деген ойлар 19  
ғасырдың аяғына дейін жетті.. 

Негізінен, əдемі сұлу жазудың іргетасы 1, 2 - сынып-
та құйылады. Сол кезде жазуын жөндемесе, 
сол қалпында қалып қоюы 
мүмкін. Кейін  жөндеу 
қиын болады.  Оның  қа-
лыптасуына мұғалім ғана 
емес, оқушының жеке ерек-
шеліктері де əсерін тигізеді. 
Ең алдымен баланың əдемі 
жазуға деген ынтасы болуы 
қажет. Ол үшін жаймен жа-
зудан бастау талап етіледі. 
Тез жазып үлгеремін деп 
жазу баланың каллиграфия-
сын бұзады. Сондай-ақ, на-
шар жазуға түрлі аурулар се-
беп болуы мүмкін. Мəселен, 
невроз, көз ауруы, ревматизм т. б. Бұл оқушыларға мұғалім 
жеңілдік жасайды. Жазу процесінде оқушы дұрыс отыру ке-
рек, қаламсапты дұрыс ұстауы, дəптерді партаға орналасты-
ру, осының əрі баланың көзіне, жазуына жұмыс қабілетіне 
əсерін тигізеді

Елімізде көркем жазу – міндетті сабақтың бірі. Даярлық 
сыныбына баратын балаларға «Сауат ашу» пəні оқытылады. 
Бұл – көркем жазудың жеңілдетілген түрі. Ал, бірінші сыныпқа 

барған оқушы əріпті «Əліппе» сабағынан, ал олардың жазы-
луын қосымша  «Көркем жазу» сабақтарынан үйренеді.

Бастауыш сыныпқа бес жылдан бері сабақ беріп келе 
жатқан Ақмарал Батырбаеваның айтуынша көркем жазу 
баланың əріпті қабылдап, тез меңгеруіне жақсы əсер етеді.

– Мен балаға қалам ұстап 
үйреткенді ұнатамын. Алты-жеті 
жастағы бала алғаш мектепке кел-
генде қолына қалам алып, жаңадан 
таныған əріптерін қағазға түсіреді. 
Бұл арқылы ол əріптерді тез есте 
сақтайды. Жалпы баланың қолына 
қалам алып, жазуды үйренгені абзал. 
Қаламмен жазу баланы ұқыптылыққа 
үйретеді. Осылайша əр баланың 
өзіндік стилі қалыптасады, – дейді 
Ақмарал Батырбаева.

Қорыта айтқанда «Ғылым 
қал ғып кетсе, қараңғылық бас 
көтереді» дегендей, заман тала-

бына сай жаңа технологиялармен жұмыс жүргізу 
бала тəрбиесіне зор ықпал ететіні белгілі. Қазір ақпараттық 
технологиялардың даму қарқынының басымдылығынан 
барлық жазу үрдісі компьютермен қамтылған. Көркем жазу 
емлесі біз үшін, болашақ жастарымыз үшін ешқашан қалыс 
қалмау қажет. Қарыштаған заманда біз өз қалыптасқан 
көркем жазу сауаттылығын ұмытпауымыз керек! 

Айтолқын АЙТЖАНОВА.

Форумда қазіргі таңда 
елімізге сырттан инвестор-
лар тарту мəселесі сөз бол-
ды. Басқарма басшысының 
орынбасары Т.Шотанов 
ин вес тор тарту үшін өңір-
лердің инвестициялық тар-
тымдылығы туралы ақпа-
ратпен қамту бағытында 
«Атамекен» ҰКП тара-
пынан біршама жұмыстар 
атқарылғандығын жеткізді. 
Нақтырақ айтқанда, «Ата-
мекен» ҰКП əр өңірдің 
ерекшелігін ескере оты-
рып, кəсіпкерлік саласы-
на қатысты арнайы карта 
əзірлеген. Картада өңірлердің 
əлеуеті, инфрақұрылымға 
қолжетімділігі, шикізат қоры, 
маманданған саласы қам-
тылған. 

Сондай-ақ, Төлеміс Шо-
танов форумға келген инвес-

торларға əзірленген кар-
таны таныстырып, оның 
маңыздылығына тоқталды. 

–  «Бұл Карта əлемнің 
кез келген елінің инве-
сторлары үшін қолжетімді 
бола алады. Карта қазақ, 
ағылшын, орыс тілдерінде 
əзірленген. Қазіргі уақытта, 
қытай тіліне аударылып жа-
тыр. Мұнда Қазақстанның 
барлық облыстарының, 
оның ішінде аудандардың іс-
керлік тартымдылығы тура-
лы ақпарат қамтылған. Ин-
весторлар Карта арқылы 
халықтың саны, сұранысы, сол 
өңірдің кəсіпкерлері жайын-
да да ақпарат ала алады. Карта-
да, кəсіпкерлік субъектілерінің 
реестрі қалыптастырылған, – 
деді ол.

Бүгінде облыстық кəсіп-
керлер палатасы тарапы-

нан аталмыш Картаға 8 бас-
тамашыл жобаны енгізу 
жұмыстары жүргізіліп жа-
тыр. Аймақ бойынша 15 жоба 
енгізу көзделген.  Жоба ая-
сында өндіретін өнімдердің 
ерекшелігі, экономикалық 
тиімділігі, өнімді өткізу 
нарығы барлығы дерлік 
мұқият қарастырылған. Жуық 
арада картаға кальцилен-
ген сода, шыны-пластикалық 
құбырлар, жел-күннен электр 
энергиясын өндіретін элек-
тростанция, өсімдік майы 
сынды өзге де жобалар 
енгізілетін болады.  Олардың 
айтуынша, аталған жоба-
лар барысында өндірілетін 
өнімдер жақын елдерде 
сұранысқа ие тауарлар болып 
табылады. 

Айдана ƏЛІМ.

Тұрғындар алаяқтардан сақтанулары тиіс. Өйткені, жеңіл табыс көзіне 
құмартқандар оңай олжаның жолын тапқан. Мəселен, соңғы уақытта ұялы те-
лефон арқылы қаражат талап ету фактілері жиі орын алып отыр. Бұл олардың 
сенімге кірген жандарды алдап түсірудің бірден-бір жолы. Мысалы, жуыр-
да Қызылорда қаласының  1987 жылы туылған Ө. есімді азаматы «OLX» 
ғаламтор желсі арқылы  «PS-4» приставка/ойын құрылғысына арналған 
құрал алу үшін өзін Алматы қаласының тұрғынымын деп таныстырған В. 
есімді адаммен байланысқан. Сөйтіп, ұялы телефон нөмеріне қоңырау ша-
лып, 5 дана « PS-4» приставкасына/ ойын құрылғысына арналған құрал/  
тапсырыс беріп сатып алатын болған. Осылайша телефон арқылы келісіп, 
«Watsapp» желісі арқылы В. есімді азамат банк реквизиті мен жеке куəлігінің 
көшірмесін жіберген. Мұнан соң, Ө. есімді азамат 800 мың тенге ақшасын 
«QIWI» кошолек  арқылы В. есімді азаматқа аударған. Алайда, В. есімді аза-
мат ақшаны аударып болғаннан кейін, 5 дана «PS-4» приставканы/ ойын 
құрылғысына арналған құрал/ Ө. есімді азаматқа жеткізбей алаяқтық жасаған.

Осындай жəйттер қайталанбас үшін қазіргі кезде Қызылорда қаласының 
ішкі істер басқармасының жергілікті полиция қызметінің учаскелік инс-
пекторлары алаяқтық қылмыстардың алдын алу мақсатында халық көп 
шоғырланатын жерлерге «Алаяқтан сақ болыңыз! Олардың арбауы-
на түспеңіз!» атты жадынама парақшаларын ілініп, біршама түсіндірме 
жұмыстары жүргізілуде. Осы орайда, тұрғындарға   қырағылық танытып, 
алкаяқтардың арбауынан сақ болуларын ескертеміз.

Е. ЖАНҰЗАҚОВ, 
Қызылорда қаласы ішкі істер басқармасы жергілікті полиция 

қызметінің аға инспекторы, полиция аға лейтенанты.

Бұл дəстүрден қазақ бүгінде де ажырай қойған 
жоқ. Əйтсе де, сипаты өзгеріп бара жатқанын көз 
көріп жүр. Қазір əлеуметтік жағдайды сылтау 
етіп, бір-бірімен бəсекелескен қыз ұзату тойында 
түрлі өзгерістерді аңғарып жүрміз. Салт-дəстүрді 
сақтауда еліктеушілік етек алып барады. Соның 
салдарынан өзінің құнын жоғалтып бара жатқандай. 
Кеше мен бүгіннің арасында айырмашылық көп.

Дəстүр бойынша қалыңдықты алып қайту үшін 
жеті не одан да көп адам қыздың ауылына келеді. 
Ауылдан жарты шақырымдай жерде күйеу бір жол-
дасымен қалады. Қалғаны ауылға барып күйеудің 
келгендігін хабарлайды. Сонда қыз-келіншектер 
оның алдынан шығып қарсы алады. Ауылға кел-
ген күйеу жолдастарымен оңаша отау тігеді. Отау 
тігуге ауыл адамдары тайлы-тұяғымен түгел атса-
лысып, жеңгелері мен балдыздары «кереге керер» 
жолын алады. Ал, шаңырақты сол ауылдың елге 
сыйлы кəрі күйеуіне көтерткізеді. Бұл жас күйеуге 
де соның жолын берсін деген ырым. Тігілген ақ 
отауға ең алдымен қалыңдықты, одан соң күйеуді 
кіргізеді. Қалыңдық отаудың ас-су тұратын сол жақ 
босағасына барып, оң аяғымен жерді бір теуіп сыртқа 
шығады. Бұл «отаудың иесі біз боламыз» дегенді 

білдіреді. Осы ғұрыпты күйеу де қайталайды. Отау 
тігілгенге арнайы сойылған малдың еті осы жаңа от-
ауда желініп, ас үстінде қойдың омыртқасын əйел 
күйеуіне ұсынады. Ол оны жібек орамалға түйіп, 

отаудың шаңырағынан сыртқа лақтырады. Бұл 
ғұрып «жас отаудың шаңырағы биік, босағасы берік 
болып, түтіні түзу шықсын» деген ырымды сипат-
тайды.

Сонымен бірге, құдалар келе жатқан кезде есік 
алдына екі адам арқан тартады жəне оларға құдалар 
өз жоралғысын (орамал, мата, ақша) беруі қажет. 
Амандықтан соң қыздың екі жеңгесі жігітті отқа май 
құйғызуға алып кетеді. Отқа май құйғызғанан соң 
жігіт жоралғысын беруі тиіс көрінеді. Одан бөлек 
қоржын ашу, сырға салу секілді талаптары бар.

Ал, қазір ұлттық салт дəстүрлеріміздің сақталу 
деңгейі біршама өзгерген. Əрине, ескі салттың 
қалдықтары бар. Бірақ, заманның ағымына қарай 
көптеген салт-дəстүрлер ұмыт болып, жаңасы енген. 
Мысалы, бұрын қызды өз үйінен ұзатып, онымен 
қимай қоштасса,  қазір мейрамханаларда дүркіретіп, 
той-думан жасап жатады. Қызды шығарып салар-
да төселетін тазалықты, адалдықты білдіретін ақ 
мата «Ақ жол» үстіне кейінгі кездері раушан гүлінің 
гүлжапырақшаларын шашу пайда болды. Тіпті, оны 
кез келген тойдан аңғаруға болады. 

Сонымен қатар, қызды күйеудің қолына əкесі 
алып келіп ұстатып жатқанды да көрген болар-
сыздар. Бұрынғы кезде қыз ұзатудың дəстүрінде 
əкесі кетіп бара жатқан қызды өз қолымен алып ба-
рып күйеуге ұстатпақ түгілі, еркелеп өскен қызы 
жатжұрттық болып бара жатқанда көптің көзінше 

егілуден ұялған. Мұндайда атқа мініп, ауылдан 
аулаққа кететін болған. 

Қазақ тойында қалыңдықтын қазақ көйлегімен 
ұзатылғаны қандай жарасымды. Ұлттық сипатымызды 
айқындап тұрар көріністің бірі болар еді. Сəукеле кию 
тойдың сəніне айналса, қазақтың тойы екенін білдіріп 
тұрмас па еді. Əйтсе де, бүгін мұның да маңызы кетті. 
Қазақ тойы екенін аңғартар құндылықтарымыз азайды.

Ал, соңғы кезде ұзатылар қызды жалғыз 
жібермейік деген ұғым шықты. Екеуі үлкен өмірге 
қадам басқалы тұр деп күйеу баламен қол ұстатып 
аттандырып жүрміз. Кетіп бара жатқан қыз айтуы 
керек сыңсуды танымал əнші шақыртып орында-
тып жүрміз. Салтымызға қанық емес кей асабалар 
қызметін əйтеуір аяқтап, қызды шығарып салуға 
асығады. Бүгінгі тойымыз осылай өтуде.

Заман өзгеріп, өмір салты ауысатыны ақиқат. Де-
генмен, дəстүріміздің негізін сақтау қажет. Себебі, 
онда ұлағат пен қазақы тəрбие бар. Ұлт танымына теріс 
келетін өзгерістен аулақ болғанымыз абзал. Себебі, 
бүгінгідей жаһандану заманында бабадан қалған бар 
құндылығымыз көрінетін кез. Ол – қазақтың тойы.

Аида БАТУХАН,
ҚМУ-дың ІІ курс студенті.

МИРАС

ҚҰДА ТҮСУ, СЫРҒА САЛУ, БЕТАШАРЫМ-АЙ...

«Қыз – қонақ» деген сөз бар қазақта. Бұл қыз баласының жатжұрттық екенін білдіреді. Қазақ бой жеткен бұрымдысына өзге əулеттің түтінін түтететінін ескертіп, əйел атқарар бар міндетті үйретіп отырған. Сонымен 
бірге, қызды құтты орнына қондыру да үлкен жауапкершілік саналған. Ұзатылу тойының өзіндік жоралғыларын жасап, бар салтын жөнімен атқару ата-ананың бір парызы боп есептеледі. Бұл не нəрсенің де жөн-жосығын 
білген бабаларымыздың қоғамдық қатынас құрудағы биік мəдениетін көрсететін дəстүрі еді.

КӨРКЕМ  ЖАЗУ ҚАЛЫС ҚАЛМАУ ҚАЖЕТ 

Көркем жазу оқушының мектеп табалдырығын аттаған алғашқы күнінен басталады. Əдемі жазуды меңгерудің əр бала 
үшін маңызы өте зор. Əдемі жазу бұл мəдениеттің белгісі, əрі сол жазуды оқитын адамға көзқарасы, құрметі. Көркем 
жазудың мақсаты - дұрыс, анық жəне тез жазуды қалыптастыру. Оқушының каллиграфиялық қабілетін қалыптастырудың 
педагогикалық қоғамдық тəрбиелік мəні зор.

АЛАЯҚТАР 
АРБАУЫНАН САҚТАН

ИНВЕСТИЦИЯ

ӨҢІРЛЕРДІ ДАМЫТУ 
КАРТАСЫ ӘЗІРЛЕНДІ

Аймағымызда өткен VII «Байқоңыр инвест» инвестициялық форумының пленарлық оты-
рысында «Атамекен» Ұлттық кəсіпкерлер палатасы басқарма төрағасының орынбасары 
Төлеміс Шотанов «Өңірлерді дамыту» картасымен таныстырды. 

Үстіміздегі жылдың 4 айы ішінде облыс орталығында алаяқтық 
қылмыс саны 307-ні құрап, өткен жылмен салыстырғанда 34,4 
пайызға төмендеп отыр. Дегенмен, жағдай осылай екен деп арқаны 
кеңге салуға болмайды.

ОЙТҮРТКІ

Кешегі кеңес заманы тұсында не-
келескен қалыңдықтың ерінің тегін 
алуы қалыптасқан үрдіс болған 
деседі. Қазіргі бір текті иеленіп 
жүрген үлкендеріміз сол үрдісті қатаң 
ұстанғандар болса керек. Бүгінгі 
жастардың көзі ашық. Өзіне керектіні 
бағамдай біледі. Маңызды шешім 
қабылдар кезде, ойланып қадам жа-
сайды. Сондықтан некеге тұрмас 
бұрын осы мəселені шешіп алуға ты-
рысады. Демократиялық ел екенімізді 
ескерсек күйеуінің тегін алу 
қалыңдықтың еркіндегі нəрсе. Бұл ҚР 
«Неке жəне отбасы туралы» Заңының 
31-бабында анық көрсетілген. 
Яғни, қалыңдық неке қияр кезде өз 
қалауымен ғана ерінің тегіне өте ала-
ды. Бұған оны ешкім мəжбүрлей ал-
майды. Биылғы жылы қаламызда 
жыл басынан бері 875 неке тіркелген 
екен. Оның ішінде 54 қалыңдық тегін 
ауыстыруға өз еркімен келісім бер-
ген. Соған қарағанда, көп қыздар 
өз тегін сақтап қалуды құптайтын 

сыңайлы. Мамандар аталмыш мəселе 
бойынша үш жақты пікір барын ай-
тады. Олардың көбі бұны құрбым 
айтқандай, өз əулетіне жасаған 
сатқындық деп түсінсе, кейбірі ата-
ана көңіліне қарайтынын жеткізген. 
Ал, үшінші жақ жұбайының тегіне ау-
ысуды оғаш санамайды. 

Дегенмен, қалыңдығынан өз 
тегіне өтуді талап ететін жігіттер 
де бар. Мұндай жағдайда екі жас 
біржақты келісімге келе алмай, 
түсініспеушілік туындап жатады. 
Көпшілік талқысында жүрген бұл 
мəселеде ер азаматтар əйелінің өз 
тегіне өтуін қалайды. Жігіттердің 
біріне бұл – мақтаныш болса, енді бірі  
міндет деп түсінеді. Осылайша, олар 
жарынан қаламаған дүниені талап етуі 
бұрыс екендігін бағамдай бермейді. 
Мамандардың айтуынша, соңғы 
уақытта  қыздар арасында күйеуінің 
тегіне өтуден бас тартқандардың көбі 
дінге қайшы деген ұстанымды алға 
тартады екен. Мұның қаншалықты 

шындыққа жанасатындығын дін 
өкілдерінен білуді жөн санадық.  
Бұл жөнінде «Ақмешіт-Сырдария» 
орталық мешітінің наиб имамы 
Əлішер  Ақбаев былай деді:

– Отбасы құрған кезде ерінің 
тегіне ауысып жататын  əйел адамдар 
бар шылық. Оның мұндай əрекетті 
таңдауы өз құқығында. Мұндай 
жағдайда ер кісінің жұбайына міндет 
қоюы дұрыс емес. Пайғамбарымыз 
(с.а.с) асыл сөзінің бірінде: «Кімде  кім 
өзін өз əкесіне емес, өзгеге қатысты 
етсе... Алланың, періштелердің жəне 
бүкіл адамдардың лағнеті соған бол-
сын» – деген хадиске сүйенеді. Осы 
хадисте ерінің тегіне ауысудың 
дұрыс еместігі айтылып, тыйым 
салынған. Ислам дінін зерттеуші 
ғалымдар,  ерлі-зайыптылардың тегін 
ауыстыруы «мұсылман қоғамына 
жат өзге діннің үрдісі» деген баға 
береді. Ерінің тегімен атау əйелді та-
ныту мақсатында да қолданылады. 
Мəселен, Пайғамбарымыздың бір 

хадисінде: «Мəсғутұлының əйелі 
Зəйнəп (р.а ) Пайғамбарымызға келіп, 
кіруге рұқсат сұрайды. «Уа, Алланың 
елшісі! Зəйнеп кіруге рұқсат сұрап 
тұр!» – деп сұрағанда, сақабалар: 
«Мəсғутұлының əйелі», – дейді, 
Алланың елшісі кіруге рұқсат береді. 
Осы хадисте əйелді таныту үшін 
өз ерінің яғни, сақаба Абдулланың 
тегімен атап тұр. Шариғатта өз 
əкесінің емес, басқаның аты-
мен атауға тыйым салынған. Мы-
салы, əйел өз əкесінің атын ата-
май, қайынатасының не басқаның 
қызы деп көрсету дұрыс емес. 
Қалыңдықтардың өз əкесінің атын 
өзгертпей, тек ерінің тегіне ғана ауы-
суы теріс болып саналмайды. Деген-
мен, əркімнің өзінің шыққан тегінде 
қалғаны жақсырақ. 

Сонымен қатар, шариғатта асырап 
алған балаларды өз əкесінің атымен 
атау туралы да хадистер бар. Не десек 
те, қыз баласы шежіреге енбегенімен 
дініміз ата-тегін ұмытпағанды 
құптайды, – дейді ол.

Ерінің тегіне өту – ол ерлі-
зайыптылардың бір-біріне деген құр-
меті екені анық.

Айдана СЕЙІЛ.

ЕРІНІҢ ТЕГІНЕ ӨТУДІ 
ҚАЛАЙ ТОПШЫЛАЙМЫЗ?

Достар арасындағы басқосулардың бірінде сыныптас құрбымыз күйеуінің тегіне 
өткен бізді «сатқындар» деп айыптады. Əрине, əзіл-шынын араластыра айтқанын 
ұқтық. Дегенмен, оның тосыннан түйреген сөзіне тосылып қалдық.  Əрқайсымыз 
əртүрлі сылтау айтып, өзімізді ақтағандай болдық. Соңында не керек, ренжіспеудің 
амалын жасап, жылы жауып қоя салдық. Осыдан кейін «Бұл шынымен сатқындық 
па?» деген көкейіме ой келді. Бір қарағанда қыз баланың өз тегінен бас тартып, 
жолдасының тегін алуы cолай сияқты көрінеді. Екінші жағынан аналарымыз əкеміздің 
тегіне ауысты емес пе? Бəріміздің бір текті иемденіп жүргеніміз былай қарағанда жа-
расымды, ұйыған отбасының бейнесіндей көрінеді. Алайда, əртүрлі көзқарастан сан 
түрлі пікір қалыптасатыны белгілі. 
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МЕРЕЙ ҚЫСҚА-НҰСҚА

ОЙТАМЫЗЫҚ

ӘНШІ БАҒЫ 

ШАТТЫҚ

Бүгінде əлем түрікті дөнерімен, 
французды пиццасымен таниды. 
Көрші өзбек ағайындардың да па-
лауы көпке танымал. Осындай ұлттық 
тағамдарымен жалпақ жұрттың көңілін 
жаулап алған. Арнайы орын ашып, 
қонақ боп келгендерге өз асханасынан 
дəм таттырады. Осыларды көргенде 
неге бұл жағынан біз кемшін түсіп 
жатырмыз деп қынжыласың. Біздің 
де жоғымызды түгендеп, барымыз-
ды көрсетер кез келді. Қазақтың да тіл 
үйірер тағамдары жетерлік.

Шалжығар деген асты естіп көрдіңіз 
бе? Бұл отқа көміп жасалатын тағам түрі. 
Жаңа сойылған қойдың етін құйрық, 
өкпе-бауырымен қосып қарынға сала-
ды. Оған тұз, бұрыш, сарымсақ, пияз 
салады да аузын тігіп, шұңқырға от 
жағып, шоғына көміп тастайды. Ауа 
кіріп тұру үшін қарынның бір басына 
түтік қадайды. Өз-өзіне бұққан астың 
бар маңызы өзінде қалады.

Одан соң мипалау деген тағам да 
бүгінде ұмыт бола бастады. Малдың 
миына бастың құйқасын, бауыр, 
құйрық майын араластырып жаса-
латын ас. Оған айран, қымыз, тұзды 
сүзбе қосып, майлы сорпа дайын-
дау мипалаудың маңызын артты-
рады. Одан бөлек бұқпа, томыртқа 
деген тағам түрлері бар. Сонымен 
бірге, кейбір аймақтардың жерінің 
ерекшеліктеріне қарай дайындала-
тын астың түрлері де бар. Мəселен, 
Арал өңірінде балықтан жасала-
тын қарма тағамы. Мұны жергілікті 
халық əлі күнге дейін əзірлейді. 
Бұрын балық сүйегі мен етін қазанға 
қуырып, келіге салып ұнтақтап, 
диірменге тартып жасайтын. Қазір 
асылған балықтың етін сүйегінен 

ажыратып, сорпасына қамырды 
қайнатып пісіреді.

Қазақ дастарханында асха-
на ашып əлем халықтарына таңдай 
қақтырар тағамдар жетерлік. Тек 
құнттап, ұмытылып кеткен түрлерін 
іздестіріп, қайта жасаудың жол-
дарын қарастыру керек. Соны-
мен бірге, негізін сақтай отырып, 
жаңа түрлерін де əзірлеген дұрыс. 
Себебі, бұл бір жағынан ұлтқа жар-
нама болса, бір жағынан қаржы 
табудың көзіне айналған. Қазір 
кəсіпкерлерге ұлттық асхана ашу 
туралы ұсыныс айтылса, онда не 
ұсынамыз деп қашады. Қуырдақ пен 
еттен басқа қазақ асын танымаймыз. 
Оның себебі, ұлттық тағамдарды 
зерттейтін арнаулы орталықтың бол-
мауы. Бізге тиесілі асты пісіре ала-
тын аспаздардың болмауы. Əйтпесе, 
қазақта қуырдақтың қаншама түрі 
бар екенін көпшілік біле бермейді.

Былтыр біраз адамның қолы батпай 
жүрген істі бір жас жігіт қолға алды. 
Алматыдан «Қуырдақтың көкесі» 
деген  асхана ашқан Еркебұлан Мəкенов 
мəзірге ұмытылып бара жатқан ұлттық 
тағамдарды енгізді.

– Ас мəзірін дайындауға көп уақыт 
кетті. Қазақстанның барлық аймағынан 
сұрастырдық. Дайындалу үлгісі 
көне ас түрлерін малшы ауылдардан 
іздестіріп, Моңғолия қазақтарымен 
байланыс жасадық. Олардан ерте-
ден келе жатқан тағамдарды таптық. 
Ұлттық тағамдарымыздың жасалу 
үлгісін қалыптастырдық. Одан бөлек 
аспазшы таңдау да қиынға соқты, – 
дейді ол.

Бұл асханада əлгі біз айтқан 
қуырдақтың түр-түрінен дəм татуға бо-
лады. Мұнда оның 14 түрі дайындала-
ды екен.

– Əрине олардың ішінде өтімді 
түрлері бар. Соларды көбірек даяр-
лаймыз.  Бірақ, қалғандарын да 
ұсынамыз. Мысалы, қымызға бұқ-
тырып пісірілетін сырбаз қуырдақ, 
қаймақ қосып пісіретін бал қуырдақ, 
етті жіңішкелеп қатырып дайындай-
тын жоңқа қуырдақ бар. Оған қоса 
жаппа деген де асымыз бар, – дейді 
жас кəсіпкер.

Тұшпара деген тағамды өзге елдің 
асы деп жүрміз. Мұндай ас қазақтың 
өзінде де болған. Мысалы, етті 
біріктіріп кесіп, тары, талқан қосып 

жасайтын түймеш деген тағам бар. 
Еркебұлан əлі де дайындалатын астың 
көптігін айтады. Қазақтың көмбеге 
пісірілетін тағамдарын көпшілік біле 
бермейді. Алдағы уақытта оны да 
енгізбекші. Қазір қазақ асханасына ар-
найы келіп дəм татушылар көбейген. 
Шетелдік қонақтарды да осында 
əкеледі екен.

Қазақтың қымызының да қаншама 
түрі бар. Əрі сусын, əрі ем. Сүт 
өнімдерінің өзі бір төбе. Əлі қаншама 
ашылмаған түрлері бар. Қымыз бен 
қазының құдіретін немістер əлдеқашан 
түсінді. Құртты сұратып алдыратын 
шетелдіктер бар. Өзгелердің көзіне 
іліккен осындай тағамдарымыздың 
бағасына өзіміз əлі жете алмай 
жүргендейміз.

Қазір жоғымызды түгендейтін 
уақыт. Көшпелілер мəдениетінен ха-
бар беретін талай дүние көрсетілмей 
келеді. Ертең сан соғып қалмас үшін, 
бүгін біраз шаруаны бастап кету ке-
ректей. Соның ішінде ұмытылып бара 
жатқан ұлттық тағамдарға көңіл бөлу 
бүгінгі күннің еншісінде. 

М.ҚҰРМАНƏЛІ.

Адамның қолына тікен немесе ағаштың жаңқасы 
кіріп кеткен жағдайда оны инемен тескілеп, жанымыз-
ды ауыртамыз. Осындайда кір сабынды жылы суға 
езіп, дəкеге қалыңдау етіп жағып, тікен кірген жерге 
таңып қойсаңыз, бір сағаттың ішінде тікен өзінен-өзі 
сыртқа шығады.

Егер шашыңыз қалың əрі ұзын болғанын 
қаласаңыз, онда мамандар шашыңызды кір сабынмен 
жууға кеңес береді. Сусабынды пайдаланып болғаннан 
соң, артынша басты кір сабынмен жуу керек. Содан 
соң суға бір-екі тамшы сірке суын қосып шашты қайта 
жусаңыз, шаштың түбін қатайтуға көмектеседі. Оған 
қоса, таз ауруына шалдыққанда дəрігерлер  кір сабын-
мен жуынуға кеңес береді.

Бетті аптасына екі рет кір сабынмен жуу керек. 
Ол беттің тері қабатына терең сіңіп, бетті майланудан 
сақтайды. Кір сабынмен жуынғаннан кейін, артынан 
балаларға арналған крем жағуды ұмытпаңыз.

Моншаға түсуді ұнататындарға кеңес. Буға 
түсерде сыпырғыны кір сабын салынған суға батырып 
қолданса, теріңіз тазарып қана қоймай,  денеңіз сергіп 
қалады.

Сулы беторамалды кір сабынға үйкеп, ащы иісін 
5-10 минуттан күніне үш рет иіскеп тұрған адам 
тұмауынан айығады.

Қатысушылар «Достық 
үйі» алдынан  орталық алаңға 
дейін 1,75 шақырымды жүгі-
ріп өтті. Күннің аптап 
ыстығына қарамастан жарыс 
қатысушыларының көңілдері 
сергек, жүздерінен жеңіске деген 
құлшыныс сезілді.

Алдымен ерлер жарысқа 
түсті. Бұл топта қатарынан 
озық шыққан №235 мектептік 
оқушысы Қадір Жалғас болды. 
Ол шашасына шаң жұқтырмай 
мəреге бірінші келді. Ал, 
2-3 орындарды №5 мектеп 

оқушысы Расул  Сейілхан мен 
«Қажымұқан» мектебінің өрені 
Асқар Асхат өзара бөлісті. 
Одан соң қыздар арасындағы 
сайысқа кезек келді. Бір қызығы, 
жүлделі үш орынды да №198 
орта мектептің оқушылар 
иеленді. Олар – Гашна Панаин-
ка, Вина Пустабаева жəне Ксе-
ния Влаинка. Жарыс соңында 
жүйріктер марапатталып, бағалы 
сыйлықтар табыс етілді.

Аида БАТУХАН
ҚМУ-дың ІІ курс студенті.

Тəуелсіздіктің 25 жылдығына орай қала əкімдігі мен дене 
шынықтыру жəне спорт бөлімі шаһар мектептері арасында жеңіл 
атлетикадан жарыс өткізді. Оған қала мектептерінен 71 оқушы 
қатысты. 

Тұла бойды ерекше шымырлатар жіңішке 
дауысы мен тағдырына мойынұсынған нəзік 
болмысымен облысымызға танымал əнші Əсел 
Төребаевамен кездесудің сəті түсті. Əсел бүгінде 
қызу дайындық үстінде. Маусымның 10-ы күні 
жеке концертін өткізуді жоспарлаған ол бізге 
толқынысын жеткізді. 

– Алла қаласа,  жазған əндерімнің бар-
лығын жинап, 10 маусым күні есеп беру 

концертімді өткіземін. Осы есепті кешімде 
өзімді əнші, сазгер ретінде танытқым келеді.  
Концертте аймағымызға танымал əншілері 
де өнер көрсетеді. Халықтың өнерімді қалай 
бағалайтыны мені алаңдатады.

Оның лирикалық бірнеше туындыларын 
қазақ эстрадасының жұлдыздары өз реперту-
арына енгізген. 17 жастан бастап, əн жазып, 
сахна  төрінен орын алған Əселдің 2012 жылы 
«Көңілімнің нұры» атты алғашқы жыр жинағы 
жарық көрген. Сырдария ауданы  əкімінің 
қолдауымен кітаптың тұсаукесері өткен. 

– Мен оқуды Алматы қаласында орысша 
бітірдім. Бүгінде елуден аса əн жинағым бар. 
Əнді қос тілде жазамын. Қаламыздағы облыстық 
филармонияда жұмыс жасап жатқаныма 3 жыл-
дай уақыт болды. Филармония ұжымымен 
көптеген концертке барамыз. Əншілермен дуэт 
болып та əн орындаймыз. Менің осы қасиетімді 
қолдауда ең əуелі Алла,  одан кейін үнемі жа-
нымнан табылатын анам, əкем, отбасым. Қандай 
жағдай болса да маған ешкім қаржылық көмек 
көрсеткен жоқ. Өзімді-өзім қаржыландырамын. 
2014 жылы «Ақниет» бағдарламасы бойынша 
қаржылық грант ұтып алған болатынмын, – деп 
жетістіктерімен бөлісті.   

«Көрмей қалдым» деп өмірден баз кешпеген 
Əселдің өмірге құштарлығын байқап оған тамса-

на да, таңырқай да қарадым. Рухының биіктігіне 
қайран қалдым. Бірінде болса, бірінде бола бер-
мес сазгерлік қасиетін шыңдауда облыстық фи-
лармония орынбасары Əзиза Гəжденбекқызына 
деген алғысы шексіз. Оның айтуынша, шы-
ғармашылығына  бұл кісінің қосқан үлесі зор. 

Есеп беру кешінің де өзі ойлағаннан жоғары 
деңгейде өтуін тілейтін əнші алдағы жоспарла-
рымен де таныстыра кетті. 

– Концерт өз деңгейінен жоғары өтіп жат-
са, аудан аралау жоспарымда бар. Қай саланың 
болмасын қиындығы мен қызығы қатар жүреді. 
Барлығы бірден бола бермейді.  Бастысы, адам 
өзінің мамандығын сүю керек. Сол кезде оның 
қиындығынан қарамай еңбек етесің. Болашақта 
осы дарынымды, өнерімді шыңдап шетел сахна-
ларында өнер көрсеткім келеді, – дейді ол.  

Қаламызда өтетін шаралардың бəрінде 
белсенділік танытып жүрген Əсел Төребаева 
бүгінде «Үздік орындаушы» номинациясына ие 
болған.   Тағдырдың маңдайға жазуына орай 
жанарынан жастайынан айырылды. Бірақ, соған 
қарамастан қиындықтарына мойымады. Жанары 
көрмесе де жүрегімен  өмірді сүйе білген Əселге 
өнерің өрге жүзсін дейміз!

Арайлым ƏРІПЖАН,
ҚМУ-дың II курс студенті.

ӨМІРІН ӘНМЕН 
АЯЛАҒАН ӘСЕЛ 

«Сен де бір кірпіш дүниеге, кетігін тап та бар қалан» – деген Абай атамыздың өлеңін өмірлік 
ұстанымына айналдырған əнші Əсел Төребаева жастайынан көру жанарынан айырылған.  Десе 
де, зағип қыздың əнші-сазгерлік өнері талайды тамсандырып үлгерді. Ол елуден аса əннің ав-
торы. Көру қабілетінен айырылса да, өзге қабілеттерін дамытудан жалықпай келе жатқан жас 
қыздың өн бойы – тұнып тұрған талант. Əн шығару, өлең жазу, оны орындау əсте əркімнің 
қолына келе бермес.

ОТЫН КЕСУДЕН 
ƏЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫ

Альпі тауының етегінде 
орналасқан Тироль аймағында 
əлемнің ең үздік отын кесушілерінің 
халықаралық жарысы өтті.

Оған 8 үміткер қатысып, екеуі 
ақтық сайыста бақ сынасты. Олар – 42 
жастағы жаңазеландиялық Джейсон 
Виньярд пен 20 жастағы австралиялық 
Брейдон Мейер. Нəтижесінде Брей-
дон ағаш аралау мен отын кесудің хас 
шебері екенін дəлелдей алды. «Джей-
сон Виньярд – осы чемпионаттың 7 
дүркін жеңімпазы жəне менің жақсы до-
сым. Ол – маған үлгі бола білген адам. 
Осы жарыста бірге болғаныма шексіз 
қуаныштымын», – дейді австралиялық 
отын кесуші Брейдон  Мейер.

 

АЛИМЕНТТІ 
ПИЦЦАМЕН 
ТӨЛЕМЕК

Италия соты бұрынғы ер адамға 
бұрынғы əйеліне али ментті ақшамен 
емес, айына 300 еуроның пиццасымен 
өтеуге рұқсат берді. 

Ерлі-зайыптылар баланың əкесі ай 
сайын 300 еуро төлеуі тиіс деп келіседі. 
Алайда, итальяндықтың мұндай ақшасы 
болмайды. Сон дықтан ол алиментті 
өзінің жұ мысында пісіретін пиццамен 
өтеуді ұсынады. Əйелге оның ұсынысы 
ұнамағандықтан, қайта сотқа жүгінеді. 
Бірақ, бұрынғы күйеуінің жалақысы аз 
болғандықтан сот оның пайдасына шешім 
қабылдайды. Бұдан былай итальяндық 
кəсіби аспаз əйелі мен баласына алиментті 
пиццамен төлейтін болды. 

АЙФОН ТƏРІЗДЕС 
ҚҰЛПЫТАС 

Новосібірдегі «Белый тополь» 
көрмесінде жерлеу қызметтерін 
ұсынатын фирмалардың бірі iPhone 
4/4s пішіндес құлпытасты жұрт наза-
рына ұсынды.

Бір құлпытастың құны нағыз ай-
фонның бағасымен шамалас. Оны 
жасаушылардың сөзіне қарағанда, мұн-
дай құлпытас Красноярсктегі тапсырыс 
берушіге жөнелтілді. «Құлпытас кез кел-
ген пішінде (смартфон) болуы мүмкін. 
Осындай бастаманы əлеуметтік желіден 
көрдік. Біреу бізге осындай фотоколлаж 
жасап берді, клиенттеріміздің біріне ол 
ұнады, сөйтіп біз айфон пішінді құлпытас» 
– деді жерлеу қызметтерін ұсынатын  
фирма  директоры Павел Калюк.

2014 жылы ашылған  
«Сырғалым» балабақшасы бүгінде 
3 жаспен 6 жас аралығындағы   4 
топтық бүлдіршіндерді тəрбиелейді.   
Екі жылдың ішінде балаға көңіл 
бөлуде тəрбиешілер мол тəжірибе 
жинақтаған.  Жас кəсіпкер  Дина Ах-
метова аталмыш балабақшаны салып, 
балалармен жұмыс жасауды  кəсіпке 
айналдырып отыр. 

Балабақшада «Балдəурен» ересек-
тер тобының «Қош бол, балабақшам» 
атты ертеңгілік өтті. Ертеңгілікті 
бүлдіршіндер  хормен ашты.  Шара 
барысында балабақша меңгерушісі  

Лиза Бекболатқызы оқуда озат 
болыңдар деп  оларға сəттілік тіледі. 

Бүлдіршіндер келген қонақтарға 
бар өнерлерін паш етті. Əн, түрлі 
халықтардың биі, ертегілер əлеміне 
саяхат жасады. Тіпті қазақ эстра-
да жұлдыздарының əндерінен 
пародиялық өнер де көрсетілді. 
Ата-аналар ақ тілектерін білдіріп,  
алғыстары шексіз екенін жеткізді. 
Ертеңгілік бүлдіршіндердің флешмоб 
биімен өз жалғасын тапты. 

Арайлым ƏРІПЖАН,
ҚМУ-дың ІІ курс студенті. 

«СЫРҒАЛЫМДАҒЫ» 
БҮЛДІРШІНДЕР СЫҢҒЫРЫ

Қаламызда мектепке дейінгі балаларды тəрбиелеуде көптеген  мемлекеттік жəне жеке балабақшалар 
жұмыс жасауда.  Мектеп табалдырығын аттауға дейінгі бүлдіршіндердің  ой-саналарын жетілдіретін бұл 
орталықтар əрбір отбасы үшін өте тиімді.

БІЛГЕНГЕ-МАРЖАН

КІР САБЫННЫҢ 
ПАЙДАСЫ

Қазіргі таңда біз кір са-
бынды киім жуғанда көмекші 
құрал ретінде ғана пайдала-
натын болдық. Бірақ, оның 
адам денсаулығына тигізер 
пайдасы да мол. Мəселен:

ҰЛТТЫҚ ТАҒАМДАР ҰМЫТЫЛЫП БАРАДЫ

Бір ұлтты бір ұлттан ажыратып тұратын өзіндік құндылықтары болады. Əр халықтың салт-дəстүрі мен ойындары, киімдері мен дүниетанымы əртүрлі. 
Оларды сол арқылы танимыз. Ұлтты танудағы осындай ерекшеліктің бірі – ұлттық тағамдары. 

Өнегесімен өз ортасына 
сыйлы бола білген азаматтың 
журналистикадағы орны ерекше. 
Сыр өңіріндегі басылымдардың 
беделін көтеруде жасаған еңбегі 
орасан. Оның шығармаларын 
көпшілік сүйсіне оқитын. Қоғам 
қайраткерінің өмірі жайын-
да өзекті ойлар айтқан  соғыс 
жəне еңбек ардагері Тəнеш Ора-
зов оның есімінің ардақталып 
жатқанына қуанышты екенін 
жеткізді.

Одан соң Айдын Қайруллаев 
арда азаматтың атқарған жұ-
мыстарына тоқ талып, жасаған 
қызметі ел жадында сақталатынын 
атап өтті. Арда азаматтың көзін 
көріп, замандасы болған Ыды-
рыс Қалиев ол жайындағы 
естеліктерімен бөлісті.

Шара барысында көпшілік 
қаламгердің тұрған үйіне 
орнатылған ескерткіш тақ таның 
ашылу салтанатына куə болды.  

М.ҚҰРМАНƏЛІ. 

ЖЕЛАЯҚТАР ЖЕЛАЯҚТАР 
ЖАРЫСЫЖАРЫСЫ

ҚАЛАМГЕРГЕ ЕСКЕРТКІШ 
ТАҚТА ҚОЙЫЛДЫ 

Қаламызда 
журналист, 
қарымды 
қаламгер, 

белгілі азамат 
Нұрділда 

Уəлиұлына 
арналған 

ескерткіш тақта 
орнатылды. 

Шараға 
қаламгердің 
əріптестері мен замандастары, туыстары мен ел ағалары 

қатысты.


