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АЛТЫНШЫ ШIЛДЕ-АСТАНА КYНI!

Сарыарқаның төрінен,  
Байырғы қазақ жерінен.
Қарасаң көзің тоймайтын,
Бой көтерді, Астана.
 

Сұлу Есіл бойынан,
Шығар адам ойынан.
Қуанып елім тойлайтын,
Бой көтерді, Астана.
 

Бәйтерегім бақ болып,
Көңілі елдің шат болып.
Болашақты ойлайтын,
Бой көтерді, Астана.
 

Үйлері бұлтпен таласып,
Күлкісі күнмен жарасып.
Жылуы жанды жайлайтын,
Бой көтерді, Астана.

Нұрболат БЕКЕТАЕВ
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Елбасының «Өмір өткелдері»
кітабы қазақстандық патрио-
тизмнің іс жүзіндегі көрнекті
оқулығына айналады -
Г.Әбдіқалықова.

ҚазАқпарат - ҚР Президенті
Нұрсұлтан Назарбаевтың «Өмір
өткелдері» кітабы қазақстандық
патриотизмнің іс жүзіндегі
көрнекті оқулығына айналады.
Бұл пікірді елордада аталған
туындының тұсаукесер рәсіміне
арналған салтанатты шарада ҚР
Мемлекеттік хатшысы Гүлшара
Әбдіқалықова білдірді.

 «Бұл кітапта ел президенті
жастық шағынан басталған өзінің
өсу-өрлеу жолдарын баяндай
отырып, Қазақстанның кеңестер
кезіндегі ахуалы мен
тәуелсіздіктің алғашқы жылынан
бүгінге дейінгі жүріп өткен
жолын тереңнен қозғалған ой-
толғаныстарымен жеткізеді.
Аталған шығарманың
құндылығы туралы жеке

пікірімді айтсам,  Елбасы мен
сұхбат алушы арасындағы әдеби
шынайы әңгіменің өрбуі, 
егемендік шежіресіне қатысты
бұрын-соңды естімеген тың
деректердің ұсынылуы, «Ұшқан
ұя ұлағаты» атты тармақпен
басталып, «Нұрлы жолға» ұласуы
сияқты өмірбаяндық сұхбаттар
тарихи оқиғалармен
сабақтастырыла рет-ретімен
берілуі, сондай-ақ өзара диалог
барысындағы интеллек-
туалдылық пен қазақтың 
шұрайлы тілі оқырманды өзіне
тартатын ерекше тұстарының
қатарына жатқызуға болады»,- 
деді Мемлекеттік хатшы.

Оның атап өтуінше, кітапта
Азия мен Еуропаны қатар
жайлаған қазақ елінің екі саяси
жүйе -  тоталитаризмнан
демократияға аяқ басуы, екі
экономикалық жүйе -  жоспарлы
экономикадан  нарықтық
экономикаға көшудегі қиын

шақтар жан-жақты айтылады.
Әсіресе, Тәуелсіздік басындағы
Семей ядролық полигонын жабу,
«Байқоңыр» ғарыш айлағының
мәртебесін белгілеу, мемлекеттік 
шекараны межелеу кезіндегі
Елбасының ерекше саяси ерік-

жігері мен көреген дипломат-
тылығы, саңлақ саясаткерлігі сан
қырынан ашып көрсетіледі.
Кітапты оқи отырып, еларалық 
келісімдер мен келіссөздердегі
мемлекет басшысының сұңғыла
саясаткерлігі мен харизмалық ой-

өрісін, мұқалмас қажыр-
қайратын шынайы  сезініп,
таңданыс және мақтаныш  сезімі
кернейді.

«Сондықтан бұл кітапты
біріншіден, Президенттің ұлы
істері мен ұлағатты өмірі
жайындағы толық ғұмыр-
баяндық шығармалардың бірі
ретінде бағалауға болады.
Екіншіден, қазіргі заманғы
қазақстандық мемлекеттіліктің
баға жетпес дереккөзі ретінде
құнды болып отыр. Үшіншіден,
бұл кітап қазақстандық
патриотизмнің іс жүзіндегі
көрнекті оқулығына айналмақ.
Яғни, Елбасының ғибратты
ғұмыры айшықталған аталған
кітап мемлекет және қоғам
қайраткерлерінің, мемлекеттік
қызметшілердің, ғалымдар мен
студенттердің, жалпы
жұртшылықтың ерекше
қызығушылығын тудыратыны
анық», - деді Г.Әбдіқалықова.

ПАТРИОТИЗМНIЃ IС ЖYЗIНДЕГI К�РНЕКТI ОЋУЛЫЅЫ

Мемлекет басшысы «Нұрлы жол» және
индустриялық-инновациялық даму
мемлекеттік бағдарламаларын жүзеге
асыруға арналған Индустрияландыру
күніне қатысты.

Нұрсұлтан Назарбаев индустриялан-
дыруды Стратегия-2050-дің елді әлемдегі
барынша дамыған 30 мемлекет қатарына
қосу жөніндегі басты мақсаттарына жетуге
бағытталған бүкіл мемлекеттік саясатының
өзегі ретінде атады.

Іс-шара алдында Мемлекет басшысы
жаңа айшықты жобалармен және отандық
жеңіл өнеркәсіп өнімдерімен танысты.
Сондай-ақ «Қазақстанда жасалған» атты
көрмені аралап көрді.  

Жалпыұлттық телекөпір аясында
Индустрияландыру картасы мен «Нұрлы
жол» бағдарламасының бірқатар жобалары
іске қосылды. Сонымен қатар жұмыс істеп
тұрған өндірістердің қызметі
таныстырылды.

Жиналғандарға арнаған сөзінде
Қазақстан Президенті бірінші өнеркәсіптік
бесжылдық кезінде шамамен 33 миллиард
доллар шетелдік инвестиция тартылып,
оның жартысы елді индустриялық-
инновациялық дамыту бағдарламасына
тиесілі болғанына назар аударды.

Мемлекет басшысы индустриялан-
дырудың екінші бесжылдығы бұрынғыдан
да нақтырақ көрініске ие екенін айтты.

– Басымдығы бар алты сала
анықталды. Олар – мұнай өңдеу және
металлургия кешені, тамақ және химия
өнеркәсібі, өнеркәсіптік жабдықтар және

құрылыс материалдары өндірісі. Бәрінің
негізінде кластерлік тәжірибе жатыр. Жаңа
бағдарламада біз бірінші бесжылдықтың
сабақтарын барынша ескеріп,
жинақталған тәжірибені қолдануға
тырыстық, – деді Нұрсұлтан Назарбаев.

Қазақстан Президенті бүгінде өңдеу
өнеркәсібінде шетелдік инвесторлардың
қатысуымен 22 жаңа жоба жүзеге асыруға
дайындалып жатқанын атап өтті.  

– Жүйе құраушы бірқатар ірі жобалар
бойынша жұмыс жүргізілуде. Мәселен,
«Рено-Ниссан» альянсымен бірлесіп, толық
циклды автозауыттың және
автоқұрамдауыштар шығаратын
технопарктің құрылысы іске қосылады.

Италияның «Тенарис» компаниясы премиум
санатты құбыр өндіретін зауытқа инвестиция
салады. Ағылшындық  «Дандо Дрилингпен»
бірлесіп, бұрғылаушы қондырғылар
өндіретін зауыт іске қосылады. Ресейлік
«Еврохим» минералдық тығайтқыштар
өндіруді жоспарлап отыр. Канаданың «Куду
Индастриз» компаниясы мұнай-газ
саласына арналған винтті-сорғылар өндірісін
жолға қоюға ниетті. «Жібек жолы»
бағдарламасы бойынша ынтымақтастық
аясында қытайлық серіктестермен
жобалардың үлкен бір тобы жүзеге
асырылуда, – деді Мемлекет басшысы.

Нұрсұлтан Назарбаев индустриялан-
дыруды Стратегия-2050-дің елді әлемдегі
барынша дамыған 30 мемлекет қатарына
қосу жөніндегі басты мақсаттарына жетуге
бағытталған бүкіл мемлекеттік саясатының
өзегі ретінде атады. 

Қазақстан Президенті жұмыс істеп
тұрған кәсіпорындардың тиімділігі мен
өнімділігін көтерудің қажеттілігін атап
айтты.

– Бұл үшін ұқыпты өндіріс жүйелерін,
роботтандыру және автоматтандыру
элементтерін енгізу, технологиялық
желілерді жаңғырту талап етіледі. Әсіресе
бұл біздің металлургия, мұнай өңдеу,
химия сияқты дәстүрлі салаларымызға
қатысты, – деді Нұрсұлтан Назарбаев. 

Мемлекет басшысы Қазақстан үшін
түбегейлі жаңа – мұнай-газ химиясы,
автомобиль құрастыру және тағы басқа
өнеркәсіп салаларын құру мен дамытудың
маңыздылығына тоқталды.

– Мұндағы шешімнің мәні –
жаһандық ойыншылармен бірге бірнеше
ірі стратегиялық жобаларды жүзеге
асыруда. Үкіметке, ұлттық холдингтерге
осындай жобалардың тізбесін анықтап,
оларды жүзеге асыруға жауаптыларды
бекітуді тапсырамын. Заманауи
технологияларға, компетенциялар мен
жаһандық өткізу нарықтарына қол жеткізу
үшін он трансұлттық корпорация мен
«зәкірлі» инвесторлар тартуды қамтамасыз
ету керек, – деді Қазақстан  Президенті.

Нұрсұлтан Назарбаев тамақ
өнеркәсібі, құрылыс материалдарының
өндірісі, машина жасау сияқты
секторларда отандық бизнесті дамытып,
бәсекеге қабілетті өнім жасау және
сыртқы нарықтарға шығу үшін зор әлеует
бар  екеніне назар аударды.
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Ұлт көшбасшысы аталмыш құжат 100
қадамда ерекше кәсіби мемлекеттік
аппарат құруды тапсырып, ашықтыққа
басымдық беруді міндеттеді. Бұл орайда
сала мамандарының жалақысы қызмет
сапасы мен оң нәтижесіне қарай жоғары
болуы керектігіне баса назар аударылды.

Оның ішінде, екінші реформа Заң
үстемдігін қамтамасыз етуге бағытталған
маңызды қадамдарды айқындайды. Атап
айтқанда, 11 қадам - соттардың қызметіне
тікелей қатысты.

Реформада бес сатылы сот жүйесіне
тиесілі, яғни бірінші, апелляциялық,
кассациялық, қадағалау және қайта
қадағалау түріндегі жүйеден, енді үш
сатылы: бірінші – апелляциялық,
кассациялық болып орнығатын сот төрелігі
жүйесіне көшу, сондай-ақ, барлық сот
процестеріне аудиобейне тіркеу жүйесін
енгізу туралы айтылды.

Бүгінгі күні Қызылорда облыстық
соттарының сот процестерінің барлығы
дерлік бейне және үнтаспаға жазылу
арқылы өтеді. Бұл Елбасы айқындаған
қадамдағы жемқорлыққа қарсы күресті
күшетуге үлес қосып, соттағы ашықтықты
одан әрі дамытудың бір негізі. Ашықтық
бар жерде халықтың сотқа деген оң
көзқарасы одан әрі қалыптасады.

Сонымен қатар, алқа билер соты
қолданылатын салалар кеңейтіледі. Заңды
түрде алқа билер соты міндетті түрде
қатыстырылатын қылмыстық істердің
категорияларын анықтау қажеттігі 100
қадамда көрсетілді. Судья лауазымына
кандидаттарды іріктеу тетіктерін көбейту
және біліктілік талаптарын қатайтуға баса
назар аударылып, сот істерін жүргізуге
қатысудың 5 жылдық өтілі міндеттелді.
Енді судьялыққа үміткерлер соттарда
стипендия төленетін бір жылдық
тағылымдамадан және одан кейін судья

бір жылдық сынақ мерзімінен өтеді.
Сондай-ақ, судьялардың есеп беру тәртібі
күшейтіліп, судьялыққа кандидаттардың
кәсіби дағдысы мен іскерлігін тексеретін
ахуалдық тестілер жүйесін енгізу
қарастырылып отыр.

Аталмыш құжатта айыптаушы мен
қорғаушы жақтар арасындағы теңгерімді
қамтамасыз ету барысында азаматтардың
құқын шектейтін барлық тергеу қызметі
жөніндегі өкілеттіктер біртіндеп тергеу
судьясының құзыретіне берілу қамтылды.
Сот төрелігі институты мемлекеттік
басқару академиясынан бөлініп, Қазақстан
Республикасының Жоғарғы Соты
жанында қызмет атқарады. Сонымен
қатар, инвестициялық даулар бойынша
жеке сот істерін жүргізу қадамы іске
асырылатын болса, еліміздің Жоғарғы
Сотында ірі инвесторлар қатысатын
дауларды қарау үшін инвестициялық алқа
өз жұмысын бастамақ.

Сондай-ақ, Елбасы Дубай тәжірибесі
бойынша Астана қаласында AIFC
Халықаралық арбитраждық орталығын
құру қажеттігін де атап өтті.

Одан бөлек, «Сот ресімдерін оңайлату
және сот процестерін жеделдету үшін
азаматтық-құқықтық даулар жөніндегі
соттарға прокурордың қатысуын қысқарту.
Азаматтық іс жүргізу кодексіне тиісті
өзгертулер енгізілуі тиіс», - деді Нұрсұлтан
Назарбаев.

Ұлт көшбасшысы судьялардың есеп
беру тәртібін күшейту мақсатында
судьялардың жаңа этикалық кодексін
жасауды тапсырды. Кодексте азаматтар
судьялардың әрекеттері бойынша еліміздің
Жоғарғы Сотының жанынан құрылған
арнайы сот алқасына шағымдана алады.
Бұл өз кезегінде сот әділдігіне қол
жеткізудегі ашықтықты көздейді. Сот
жүйесінің ашықтығы мен жариялылығы

азаматтардың сот билігіне деген сенімінің
артуына септігін тигізіп отыр.

Аталған реформалардың әрқайсысы
бойынша Мемлекет басшысы нақты
міндеттер белгілеп, бірқатар кодекстерге
өзгертулер мен толықтырулар енгізуді, жаңа
заңдар қабылдауды тапсырды. Тарқатып
айтқанда, 12-қадамда Жаңа этикалық
ережелерді енгізу, мемлекеттік қызметтің
жаңа Этикалық кодексін жасау мен этика
мәселелері жөніндегі уәкілетті өкіл
лауазымын енгізуді нақтылады.

Сондай-ақ, «14-қадам - барлық
мемлекеттік органдарға, оның ішінде
құқық қорғау органдарының  барлық
қызметкерлеріне қатысты Мемлекеттік
қызмет туралы жаңа заң қабылдау. 19-
қадам - судьялардың есеп беру тәртібін
күшейту. Судьялардың жаңа этикалық
кодексін жасау. 35-қадам - ауыл-
шаруашылық жерлерін тиімді пайдалану
мақсатымен оларды нарықтық айналымға
енгізу. Жер кодексіне және басқа да заң
актілеріне өзгерістер енгізу. 83-қадам -
еңбек қатынастарын ырықтандыру. Жаңа
Еңбек кодексін әзірлеу. 93-қадам -
«Мемлекеттік аудит және қаржылық
бақылау туралы» Заң қабылдау. 94-қадам
- «Ашық үкіметті» енгізу. Ақпаратқа
қолжетімділік туралы заңды әзірлеу, ол
мемлекеттік органдар иелігіндегі тек
мемлекеттік құпия мен заңмен қорғалатын
басқа да ақпараттардан өзге кез келген
ақпараттың ашықтығын қамтамасыз
етеді».

Елбасы ұстанған саясат жетегінде
қайта жаңаланып, толықтырулар
енгізілетін кодекстер бұқара халықтың
құқықтық сауаттылығын арттыруға,
олардың қоғам алдындағы мәдениетін
көтеруге зор үлесін қоса біледі деп
есептеймін. Заман талабына сай
қабылданатын кодекстер алдағы уақытта
оң нәтижесін беретініне сенімім мол.
«Тәртіпке бағынған құл болмайды» дейді
ел мақтанышы, батыр Бауыржан
Момышұлы. Мәдениеті қарыштап
дамыған, экономикасы берік орнаған

тәуелсіз мемлекеттің ұстанған құқықтық
жолы да сауатты, әлеуетті, жоғары
дәрежеде. Қоғам қайраткері, жазушы
Шерхан Мұртаза айтқандай, «Заң -
мемлекеттің тоғыз қабат, тор көзді
сауыты».

Бұдан бөлек, Қазақстан Президенті
ұлттық құндылықтарды және өскелең
ұрпақ санасындағы патриотизмді
нығайтудың маңыздылығына тоқталды.

«Ұлт жоспары – 100 нақты қадам
мемлекетті жаңғырту жолындағы
бағдарлама ретінде жаһандық және ішкі
сын-қатерлерге қарсы күресуге
жұмылдыратын әрі еліміздің әлемдегі
дамыған мемлекеттердің отыздығы
қатарына қосылуына жол бастайтын
қауқары зор маңызды құжат»,-деп атап
көрсетті.

Соттың халық алдындағы беделін
күшейтуге, халықтың сотқа деген сенімін
ұлғайтуға бағытталған жұмыстарды
атқару және 100 қадамда көрсетілген
талаптарды қолдап, оны орындау – біздің
басты міндетіміз.

Ержан ҚАРАБАЕВ, 
Қызылорда облыстық сотының

қылмыстық істер жөніндегі
апелляциялық сот алқасының төрағасы.

ЏЛТ ЖОСПАРЫ 100 ЋАДАМДАЅЫ ЗАЃ YСТЕМДIГIН ЋАМТАМАСЫЗ ЕТУ
Республика соттары Мемлекет басшысы ұсынған 100 нақты қадамнан тұратын

«Ұлт Жоспарын» іске асыруға белсене кірісіп кетті. Бес институционалдық реформада
кәсіби мемлекеттік аппарат құру, заңның үстемдігін қамтамасыз ету,
индустрияландыру және экономикалық өсім, біртектілік пен бірлік, есеп беретін
мемлекетті қалыптастыру аясында Елбасы нақты міндеттерді белгіледі.

МАЋСАТТАРЅА ЖЕТУГЕ БАЅЫТТАЛЅАН МЕМЛЕКЕТТIК САЯСАТ
1<
Осыған байланысты «Бәй-

терек» холдингіне «Атамекен»
ұлттық кәсіпкерлер
палатасымен бірлесіп «Ұлттық
чемпиондар» жобасын жүзеге
асыру тапсырылды. Сондай-ақ
Мемлекет басшысы тікелей
елімізбен байланыстырылатын
және оның халықаралық
аренадағы имиджіне оң ықпал
ететін өз брендімізді әзірлеудің
маңыздылығын айтты.

Қазақстан Президенті
ықпалдастық аясында, әсіресе
Еуразиялық экономикалық
одақ аясында Ресейдің,
Орталық Азияның, Қытайдың,
Үндістан мен Иранның шекара
маңындағы нарықтарына шығу
үшін мейлінше ауқымды
жұмыстарды бастаған жөн
екенін атап өтті.

Бұдан бөлек, Нұрсұлтан
Назарбаев ДСҰ-ға мүше болу
экономикамыз үшін жаңа
көкжиектерге жол ашатынына

назар аударды.
– Бір жағынан, бұл біздің

кәсіпорындардың шетелдік алып
нарықтарға шығуын, екінші
жағынан, тұтынушылардың
көптеген тауарлар мен
қызметтерге қол жеткізуін
қамтамасыз етеді. Жаңа өндірістер
мен жұмыс орындарын ашуға
мүмкіндік аламыз. Біздің
міндетіміз – Қазақстан компания-
ларының жаңа жағдайға тезірек
бейімделіп, ДСҰ-ға кіруден
мейлінше пайда табуға көмектесу,
– деді Қазақстан Президенті.

Мемлекет басшысы болашақ
ұрпақ игілігі үшін ұзақ мерзімге
жалғасатын нәтижелерге бағыт-
талған «Нұрлы жол» жаңа
экономикалық саясатының
айрықша маңыздылығын атап өтті.

– Бізді ел ішінде 7 мың
шақырым автожолдар салу және
жөндеу жұмыстары күтіп тұр.
Алдағы 3 жылда бағдарлама
мақсатына 20 миллиард
доллардан астам қаражат

жұмсалады, оның үштен бірінен
астамын халықаралық қаржы
институттары бөледі. Төрт жыл
ішінде бағдарлама ІЖӨ өсімін 16
пайызға еселейді деп күтілуде.
Қорытындысында 2019 жылға
қарай біз ірі қалалар арасындағы
жолға кететін уақытты үш есе
қысқартып, елдің біртұтас энер-
гетикалық жүйесін қалыптас-
тыруды және ең бастысы, бүкіл
экономикамызды ортақ нарыққа
біріктіруді көздеп отырмыз, – деді
 Нұрсұлтан Назарбаев.

Қазақстан Президенті
«Нұрлы жол» бағдарламасы
өнеркәсіпті және қызмет көрсету
саласын жандандыруға да
мүмкіндік беретінін айтты.

– Бизнесімізге бағдарлама
жобаларының жүзеге асы-
рылуына толыққанды атсалысуға
мүмкіндік беру үшін жергілікті
құрамды күшейту қажет. Ол үшін
керекті азық-түлік, жатын орын,
техникалық сервис сияқты
заманауи қызметтерді дамыту өз

кезегінде еліміз арқылы өтетін
бағдарлардың тартымдылығы мен
жайлылығын арттырады. Бұдан
бөлек, біз қазақстандықтардың
бірнеше буынына қызмет ететін
жолдар салатын боламыз. Бұл
үшін олардың тек сапалы
салынуына ғана емес, ұдайы
қолдау және күтім көрсетіліп
отыруына көңіл бөлу керек.
Үкімет бүкіл еліміздің жол-көлік
инфрақұрылымының жай-күйі
мен дамуына жауап беретін
бірыңғай оператор қалыптас-
тыруды ойластыруға тиіс, – деді
Мемлекет басшысы.

Нұрсұлтан Назарбаев «Бес
институционалдық реформаны
жүзеге асыру жөніндегі «100
нақты қадам» – Ұлт жоспары
аясында құрылыс, жер қойнауын
пайдалану, энергетика және
тасымалдау салаларындағы реттеу
ісі озық халықаралық
тәжірибелерге сәйкестен-
дірілетінін атап өтті.  

Соңында Мемлекет басшысы

жүргізіліп жатқан барлық
реформалар елімізді дамыта түсу
үшін сапалық тұрғыдан жаңа
жағдайлар жасауға бағытталып
отырғанын айтты.

– Отандық экономикамызда
жекеменшік сектордың рөлін
арттыру жолындағы 
мемлекеттің жүйелі қадамының
бірі осы. Бұл ел азаматтарының
тұрмысын жақсартуға да
септігін тигізетін болады. Бүгін
біз айтарлықтай нәтижелер бар
екеніне көз жеткіздік. Ендігі
міндетіміз – ел алдына қойылған
маңызды міндеттерді іске асыру,
– деді Нұрсұлтан Назарбаев.  

Шара барысында күн
тәртібіндегі мәселелер бойынша
инвестициялар және даму
министрі  Ә.Исекешев, ұлттық
экономика министрі Е.Досаев,
Павлодар облысының әкімі
Қ.Бозымбаев, Алматы
облысының әкімі А.Баталов
баяндама жасады.



33 шілде 2015 жыл

«Ел ағасыз, су сағасыз
болмайды» деген қағида
бүгінгінің және кешегі елім деп
өткен ерен ерлерге арналған
ұлағатты сөз. Алаштың анасына
айналған Сыр өңірі, оның ішінде
қасиетті Арал топырағы талай
тарланды дүниеге әкелген
шежірелі мекен. Соның бірі және
бірегейі кешегі Кеңестік дәуірдегі
Аралдың атын әлемге танытқан,
өскелең ұрпақ үшін ұлы дала
тарихының аңыз адамы –
Төлеген Медетбаев болатын. Көк
теңіздің тарланының есімін
ұлықтау мақсатында  орталық
алаңдағы «Жастар аллеясына»
бюст қойылды.

Алғашқы еңбек жолын
байлардың қарапайым жұмыс-
шысы болудан бастаған ол 1906
жылы Кеңес өкіметінің алғашқы
жылдарында жұмысшы шаруа
милициясының ерікті отрядын
ұйымдастыруға қатысқан бола-
тын. 1921 жылы Арал совдепінің
төрағалығына сайланған ағамыз
пролетариат көсемі В. Лениннің

ТЏЅЫРЅА ЋОНЅАН ЖАЃА МYСIН

 «Облыс халқының 60 пайызы ауылдық жерлерде тұрады.
Қайтарымсыз несие - ауылдық жерде кәсіп бастауға үлкен көмек.
Сондықтан ауылдың әл-ауқатын көтеру арқылы біз өңірдің
әлеуметтік экономикалық ахуалын жақсартпақпыз. Кәсіпкерлер
– елдің тірегі. Сіздерге жағдай жасау – біздің міндетіміз. Шағын
және орта бизнес дамыса, кәсіпкерлік өркендесе, елде
экономикалық даму да, тұрақтылық та болары сөзсіз», - деді облыс
әкімі. 

 «Ақниет» бағдарламасының  жүзеге асып жатқанына биыл
үшінші жыл.  Осыған дейін бағдарлама аясында 2 жылда 200-
дей азамат өз кәсібін ашқан. Қазіргі таңда олардың дені халыққа
шаштараз, наубайхана, балабақша, жиһаз және кондитер цехы,

дәріханалар, тіс емдеу кабинеттері, балаларды сауықтыру
орталығы, компьютерлік орталық, тігін цехы секілді қажетті
қызмет түрлерін көрсетуде.

Мария УМАРОВА

Жазғы демалыс – мектеп
оқушыларының жалпы физиологиялық,
сана-сезімдік, дүниемтанымдық тұрғыда
даму, жетілу кезеңі. Осы мақсатта,
биылғы оқу жылында «Қамбаш»
балаларды сауықтыру және қосымша
білім беру орталығы жұмысын бастады.
Орталық директоры Гүлмира Тәжеди мен
қызметкерлерінің арқасында, балалардың
жазғы демалысын көңілді және тиімді
өткізуіне барлық жағдай жасаған. Соның
ішінде, балалардың тынығып-демалатын
жатын бөлмелері, ойын бөлмелері, спорт
зал, дәруменді фреш-бар, кітапхана, акт
залы, тренинг-зал, фитнес-зал, бассейн
және асханасы бар. Сондай-ақ балалар
денсаулығын жақсарту мақсатында,
стоматологиялық және медбике
кабинеттері қызмет жасайды.
      «Қамбаш» балаларды сауықтыру және
қосымша білім беру орталығында
балалардың жазғы демалысының І
ауысымы қалалық №14 Н.К.Крупская
атындағы мектеп-лицейі ұстаздарының
ұйымдастыруымен өткізілді. Метеп-лицей
ұстаздары Жанна Қонарованың
жетекшілігімен А.Жылқайдарова,
А.Әбдиева, А.Әнесова, Г.Жұмағұлова,
Ж.Ермұратова, С.Нұрланқызы,
Е.Үмбеқазиев пен Б.Шалдыров сынды
мұғалімдерден құралған «Надежда» атты
топ мүшелері өз жұмыстарын жүйелі
атқаруда.

Еркебұлан ШӘУКЕНТАЕВ

Қаламызда «ЛУКОЙЛ Оверсиз Сервис Б.В.» мұнай
компаниясы қаржыландыратын «Ақниет» әлеуметтік-серіктестік
бағдарламасы аясында 94 кәсіпкерге грант куәліктері табыс етілді.
Марапаттау рәсіміне «Лукойл Оверсиз Сервис Б.В.»
компаниясының Қазақстандағы филиалының директоры Андрей
Кириллов, облыс әкімі Қырымбек Көшербаев және аудан әкімдері

қатысты. Салтанатты шарада 2013-2014 жылғы жеңімпаз
жобалардың көрмесі ұйымдастырылды.  

Талпынысы зор болғанымен, қолдың қысқалығынан іс бастай
алмай жүрген 94 азаматтың бизнес жоспары мақұлданып, 1
миллион теңгеге дейін қайтарымсыз қаржы берілді. «Ақниет»
бағдарламасы бойынша пайызсыз әрі қайтарымсыз үлестірілген
қаражатқа Қармақшы, Жалағаш пен Сырдария ауданының
тұрғындары қол жеткізді. Байқауға мүмкіндігі шектеулі жандар,
жалғызбасты аналар, көпбалалы және тұрмысы төмен отбасылар
мен 18-ден 30 жасқа дейінгі жастар қатысқан болатын.  Аймақ
басшысы жеңімпаздарды құттықтап, оларға сертификаттар
табыстады.

«ҚАМБАШ»
САУЫҚТЫРУ

ОРТАЛЫҒЫНЫҢ
ЖҰМЫСЫ ЖҮЙЕЛІ

«АҚНИЕТ» БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ
ҚАЙТАРЫМСЫЗ ГРАНТЫНА ИЕ БОЛДЫ

Астана қаласы «АТАМЕКЕН» Қазақстан картасы» этно-
мемориалдық кешенінде Қызылорда облысы картасының
жаңартылған нысандарын таныстыру салтанаты өтті.  Шараға
Қызылорда облысы әкімінің орынбасары Рауан Кенжеханұлы мен
Астана қалалық мәслихатының хатшысы Сансызбай Есілов,
мемлекет және қоғам қайраткерлері қатысты.

Астана күніне орайластырған шараның алғашқы құттықтау сөзі
Қызылорда облысы әкімінің орынбасары Рауан Кенжеханұлына
берілді.

- Еліміздің бүкіл табиғи аймақтарымен таныстыратын ашық аспан
астындағы бұл мұражайда сырға тұнған Сыр бойының да ең көрікті,
киелі, тарихи орындары, атап айтсақ орта ғасырлық Сығанақ
қалашығындағы мешіт, Қалжан ахун, Ғанибай мешіттері, Қорқыт
ата мемориалды кешені, Солтүстік Арал теңізіндегі «Көкарал»  су
көтеру бөгеті, тағы да басқа қайталанбайтын нысандары Астана
жұртшылығын, Елордаға келетін шетелдік қонақтарды кең байтақ
мемлекетіміздің тарихымен, мәдениетімен бірге таныстырады.
Төрткүл дүниенің назарын өзіне қаратып, дәуірлеп тұрған бұл нысан
бар қазақтың атамекені, түп қазығы, өткені мен бүгіні десек те
болады, - деді облыс әкімінің орынбасары.

Астана қаласы мәслихатының хатшысы С.Есілов «Атамекен»
мемориалдық кешеніндегі аймақ  картасының ашылуымен
құттықтап, кешен жұмысына сәттілік тіледі.

Сондай-ақ, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері,
қызылордалық жырау Алмас Алматов жиналған жұртқа жырдан
шашу шашты.

Еркебұлан ШӘУКЕНТАЕВ

Балтық жағалауындағы аштық-
тан ісінген кемпір-шалға,
күйзелген еңбеккерлерге,
қырылып кетуі мүмкін 7 млн.
балаға жомарт көмегін сұраған
үндеу хатына 14 вагон балықпен
жауап беріп, тұрмысы тұралаған
елді аштықтан азат қылған.
Аралдың да қала типтес поселке
ретінде «Арал қаласы» деп
аталуына 1927 жылы байырғы
совдеп төрағасы Т. Медетбаевтың
қолы қойылған.  Төлеген
Медетбаевтың тұсында өңірде
балық тресімен мемлекеттік
параходство жерлеріне ағаш пен
қамыстан мемлекеттік зәулім
үйлер бой көтерсе, бұрынғы

«Маяк»- бүгінгі жыраулар үйі,
балықшылардың оқу комбинаты,
мектептер мен медициналық
кешендер дүниеге келді. Білікті
басшының тынымсыз еңбегі
арқасында Арал қаласы аз
жылдың ішінде жоғарғы
қарқынмен дамыды.

Бюсттің ашылу салтанатына
облыстық мәслихат хатшысы

Ақмарал Әлназарова, облыс
әкімінің орынбасары Нұржан
Әлібаев , Т.Медетбаевтың келіні,

Әуелбек Медетбаевтың жұбайы
Орал Мырзалиева , жергілікті
зиялы қауым өкілдері қатысты.
Өз кезегінде облыстық мәслихат
хатшысы А.Әлназарова, ардагер-
тілші Ш.Дәрмағанбетовтер
жиналғандарға игі тілектерін
жеткізіп, Т.Медетбаевтың келіні
О.Мырзалиева игілікті іске
ұйытқы болған облыс, аудан
әкімдіктеріне алғысын білдіріп, ақ
батасын берді.

Жазиралы жазық даланың
сайып қыраны Төлеген
Медетбаевтың бюсті орталық
алаңға орнатылды. Халқына
қызмет етіп,қиын қыстауда елін
қорғаған азаматтың бейнесі  енді
әрбір аралдықтың әрдайым көз
алдында, мәңгілік жадында
сақталады.

Б.ЖАҒПАРОВ

АСТАНАДАҒЫ «АТАМЕКЕН» МУЗЕЙ-
КЕШЕНІНДЕ ҚЫЗЫЛОРДА
ОБЛЫСЫНЫҢ КАРТАСЫ

ЖАҢАРТЫЛДЫ
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Баспасөз, телевидение және радио
күні қарсаңында Қызылорда облыс-
тық сотының мәжіліс залында бір топ

бұқаралық ақпарат құралдарының
өкілдері бас қосты.

Залға жиналғандар – сот саласында

Сыр өңірінде Байланыс және ақпарат қызметкерлері
күні мерекесіне орай «Қанатты қалам - 2015» фестивалі
өтті. Төртінші билік өкілдерінің төл мерекесімен облыс
әкімі Қ.Көшербаев құттықтап, үздік журналистерді
марапаттады.

- Ахмет Байтұсыновша айтсақ, «Баспасөз -
халықтың көзі, құлағы һәм тілі». БАҚ бүгінде халық
пен билік арасында алтын көпір іспетті. Қазірде
аймағымызда 91 бұқаралық ақпарат құралы бар.
Әрқайсысының өзіндік орны, айтар сөзі бар. Мереке
қарсаңында баршаңызға шығармашылық табыс
тілеймін, - деді аймақ басшысы журналистерді
құттықтау кезінде.

Бүгінде Қызылордада аймақтық журналистика
қарыштап дамып келеді. Мемлекеттік тапсырыс
негізінде бөлінетін қаржы соңғы 3 жылда 3 есеге артты.
Мәселен, биыл 638 миллион теңге қаржы қаралған.
Өңірде жас журналистердің шеберлігін шыңдау
мақсатында түрлі семинар-тренингтер
ұйымдастырылып келеді. Айта кетейік, күні кеше
облыста ҚР Президент жанындағы Орталық
коммуникациялар жанындағы орталықтың филиалы
ашылды.

Дәстүрлі шара барысында қызығы мен қиындығы
мол саланың қазанында қайнап, бір терінің пұшпағын
илеп жүрген қауым өкілдері әр түрлі марапаттарға ие
болды. Төл мерекеде журналистер облыс әкімінің алғыс
хатымен және түрлі номинациялармен марапатталды.
Аймақ басшысы үздіктерге арнайы дипломмен бағалы
сыйлықтарды табыстады.

Мереке қарсаңында көрермен көзайымына
айналып, қызмет барысында қыршыннан қиылған
тележурналист Сахитжан Бермағанбетов атындағы
дәстүрлі«Ең үздік жас журналист» байқауы
ұйымдастырылған болатын. Салтанатты шарада
жеңімпаздардың есімі аталды. Олар - «Қазақстан-
Қызылорда» телеарнасының тілшісі Аягөз Қожақова мен
«Ақмешіт жастары» газетінің тілшісі Сара Омарова.

Мерекелік кеш бұқаралық ақпарат құралдарының
өкілдерінің концерттік бағдарламасымен жалғасты.

Күн сәулесі – тіршіліктің сарқымас
көзі. Сондықтан да жан - жануар, өсімдік
атаулы жазды аңсап күтеді, денемдегі 
дертім кетер еді, дейді халық оны дәрігерге
теңеп. Бірақ күн  сәулесін дәрі сияқты
мөлшерлеп пайдалану қажет. Нағыз
жақсы дәрі - дәрмек те мөлшерінен артық
қабылдаса, пайда орнына зиян келтіреді.

 Күн өту — тікелей күн сәулесінің ұзақ
уақыт әсерінен немесе ыстық, нашар
желдетілген бөлмеде, жоғары
температура жағдайында жұмыс істеу
салдарынан дененің кызып кетуі.

Күн өтудің негізгісі құсу, жүрегі айну,
дене температурасының көтерілуі.
Кейде мұрыннан қан кетуі,  жүрек
кызметі әлсіреуі және тілсіз кома күйіне
түсуі мүмкін.

Дала жұмысы кезінде адам күн көзінен
сақтанбаса күн өтіп, тұла бойы қызарады, 
адамды ауыртады. Мұны күн өтті дейді.
Кейбіреулер күн көзінде ұзақ жатады, бұл
да қате. Күн өткенде алдымен орталық
жүйке жүйесіне – миға зақым келеді. 
Кейбір жағдайда ыстық соғып та ауырады.
Мұның өзі өнеркәсіп орындарының
ыстық цехтарында істеуші жұмысшылар
арасынан көбірек кездеседі, үзақ жол

болып жатқан оқиғалар мен
жаңалықтарды халыққа күнделікті
талмай жеткізіп жүрген журналистер.

БАҚ өкілдерін облыстық соттың
төрағасы Нұрлан Қайырбеков кәсіби
мерекесімен құттықтап, ізгі тілектерін

жеткізді. Ол бұқаралық ақпарат
құралдарының қоғамдағы рөлі мен
маңыздылығын айта келе, алдағы
уақытта да БАҚ пен сот арасындағы
байланысты одан әрі жандандыра
түсуге ықпал ете отырып, бірлесе
жұмыс жасауға шақырды.

Сот саласындағы жетістіктерді,
өңірімізде болып жатқан қоғамдық
пікір туғызатын істерді халыққа
жеткізуде БАҚ өкілдері өз үлестерін
қосып келеді.

Облыстық соттың төрағасы
Нұрлан Қайырбеков пен кеңсе
басшысы Азамат Жұмамұратов
мереке иелеріне құрмет грамо-
талары мен алғыс хаттарын,
сыйлықтар табыстады.

Мереке иелері өз кезегінде
Қызылорда облыстық сотының
құрметіне алғыстарын айта отырып,
ризашылықтарын білдірді.

Ардақ КӨМЕКБАЕВА

Қоғамдық орынды ластағаны үшін азаматша Ж.-ға
қатысты Байқоңыр қалалық сотымен іс қаралды.

Іс құжаттарына байланысты, азаматша Ж.  Төретам
станциясының темір жол вокзалы перронында
төңiрегiндегiлердi сыйламаушылықты бiлдiретiн қоғамдық
тәртіпті бұзып, темекісінің қалдығын және шыны ыдысын
жерге тастап,  қоғамдық орынды ластап, ұсақ бұзақылық
жасаған.

Сот қаулысымен азаматша Ж.  Қазақстан
Республикасы ӘҚБтК-нің  434-бабының 1-бөлігінде
көзделген әкімшілік құқық бұзушылықты жасағаны үшін
кінәлі деп танылып,   10  айлық есептік көрсеткіш
мөлшерінде 19 820  теңге әкімшілік айыппұл салынды.

ОБЛЫСТЫҚ СОТ БАҚ ӨКІЛДЕРІН
КӘСІБИ МЕРЕКЕСІМЕН ҚҰТТЫҚТАДЫ

ТЕМЕКІ ҚАЛДЫҒЫН ЖӘНЕ ШЫНЫ ЫДЫСЫН
ТАСТАҒАНҒА АЙЫППҰЛ САЛЫНДЫ

Байқоңыр қалалық сотының
баспасөз қызметі

жүрушілер - туристер, сауна, моншаға
түсушілер арасында да болады.

Күн өткенде немесе ыстық  тигенде
денеде өзгерістер пайда болады, бұлардың
арасында айырмашылық болмайды. Адам
моншақтап терлейді, әлсірейді, басы мең -
зең бола бастайды, таңдайы кебеді, шөлдей-
ді, көзі қарауытады, құлақ шулап, самай

сақылдайды, мұрны қанайды, жүрегі айнып
құсады, тынысы тарылып, жүрегі қатты
соғады.  Біраздан кейін тер басылады.

Мұның өзі дене қызуы көтерілуіне
себеп болады. Бұл кезде  адамның екі беті

албырап ісінеді. Кезінде  тиісті көмек
көрсетпесе, адамның есінен айырылуы
мүмкін. Бұл жағдайда зардап шегушіге ең
алдымен, шұғыл көмек қажет болады,
сондықтан күн өтудің немесе ыстық
тиюдің белгілері сезілсе, ол адамды
кідіртпей көленкелі салқын жерге жатқызу
керек, киімдерін шешіп, тынысын
кеңейткен жөн. Басына және жүрек 
тұсына салқын компресс басқан пайдалы. 
Мүндай жағдайда адамды сулап сығылған
шүбіреке ораудың да пайдасы болады.
Ессіз адамның аузына сусын тамызуға
болмайды, өйткені оны өздігімен жұта
алмаған соң сусын кеңірдек арқылы өкпеге

құйылып қауыпты ауруға соқтырады. Есі
бар адамға сусын – тұзды салқын су,
салқын шай, кофе көбірек берген жөн,
мүсәтір спиртін искетеді. Дәрігер келгенше
зардап шегушінің есі болған жағдайда
минералды немесе ас тұзы (1 литрге 1
кішкене қасық) қосылған суық суды
ішкізуіңізге болады. Зардап шеккен

адамның кенеттен тынысы бітіп, тамыры
соқпай қалса, уақыт өткізбей тезірек
қолдан дем алдыруға кіріскен жөн.

 Ыстық тию мен күн өтудің алдын алу
үшін ауа-райының ыстық кезінде жеңіл
қимыл-қозғалысқа бөгет жасамайтын
ашық түсті, мақта-мата өнімдерінен
жасалған, шыт, сәтен, бөз сияқты
синтетикасы аз киім киген жөн, басқа бас
киім кию немесе ақшыл түсті орамал
тартқан абзал және де қол шатырлар
ұстаған дұрыс.

Шақырайған күн көзіне шығарда, ұзақ
жол жүрер алдында майлы, қуырмаш та-
мақты тоя жемеу  және күн көзінде ұйық-
тамау қажет. Судың қасындағы демалушы-
лар күн сәулесін таңертең жене түс ауған
соң және көлеңкеде қабылдаған дұрыс.   

КYН �ТУДЕН, ЫСТЫЋ ТИЮДЕН САЋТАН

ЕСТЕ   САҚТАҢЫЗ! Өмірден қымбат
еш нәрсе жоқ, өйткені өмірде бәрі бар. Адам-
ның ең негізгі мақсаты ол - өмірді сақтап
қалу, өйткені ол құнсыз. Көп жағдайларда
өз өмірі мен өз жақындарының өмірін
сақтап қалу үшін қарапайым ережелерді
білуіне де байланысты болады. Қай жерде
сіз болсаңыз, жалғыз, достарымен, отба-

сымен, жолда жұмысқа бара жатқанда,
демалыста немесе үйде, әрқашанда
есіңізде сақтаңыз, өмірде көптеген
жағдайлар болады. Олар әдеттегідей әр
түрлі жағдайларға әкеліп соқтырады.
Сіздер де осындай жағдайлармен
кездессеңіз сабырлық сақтау керек –
сіздің оған жасаған көмегіңіз оның өмірін
сақтап қалуына  мүмкіндік жасайды. Сол
себептен бұны білу және оны дұрыс
қолдану біздің міндетіміз.

Өзіңізді бүгін және әр таңда қорғаңыз!
Аман-сау болыңыздар!

Қарымсақова Ботагөз
ДЕМЕУҚЫЗЫ,

облыстық салауатты өмір  салтын
қалыптастыру  орталығының бөлім

меңгерушісі

«Қазгидромет» республикалық мемлекеттік кәсіпорны
Қызылорда гидрометеорология орталығы хабарлауынша,

3-5 шілдеде Қызылорда облысының кей жерлерінде солтүстік-
батыстан соққан желдің 15-20 м/с дейін күшеюі, шаңды дауыл

күтіледі.
Осыған байланысты, Қызылорда облысы Төтенше жағдайлар

департаменті облыс тұрғындары мен қонақтарына қауіпсіздікті
сақтау шараларына баса назар аударуын ескертеді.

Төтенше жағдайлар департаментінің
Мемлекеттік тіл және ақпарат тобы
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А БЕТІ
Кейбір адамдар: «Сауда – үшке алған затыңды

беске сату деген сөз. Сосын өтірік айтпасаң сауда бол-
майды. Ал бұл нәрсе діни тұрғыдан дұрыс емес» деп жатады.

Саудамен айналысу, саудагер болу дұрыс емес пе сонда?
Дінімізде сауда-саттық та, шыншыл саудагер де мадақталған.

Бірнеше хадис шәрифтің мағынасы мынадай:
«Берекет сауда-саттықта.»
«Ризықтың тоғызы саудада, біреуі мал шаруашылығында.»
«Жәнната сауда бар болғанда, мануфактура кәсібін әмір ететін

едім, себебі Әбу Бәкір матамен айналысатын еді.»
«Ең жақсы табыс – еңбекпен табылғаны. Сауда да жақсы.»

«Шыншыл саудагер пайғамбарлар, сыддықтар және
шәһидтермен бірге.»

«Шыншыл саудагер қиямет күні Арштың көлеңкесінде
болады.»

«Шыншыл саудагер жәннаттың ешбір есігінде күтіп тұрмайды.»
«Ең дұрыс табыс мынандай саудагерде – саудада өтірік

сөйлемейді, сөзінен қайтпайды, сатқанда затты мақтамайды,
алғанда да (арзан алу үшін) жамандамайды.»

«Қорқақ саудагер мақрұм қалады, батыл саудагер ризыққа
қауышады.»

«Мына үш адам басқа қамқорлықтар болмаған қиямет күнінде
Аллаһтың қамқорлығында болады:

1) Сенімді саудагер,
2) Әділ басқарушы,
3) Намаз оқу үшін уақыттың кіруін шыдамсыздықпен күткен

адам.»
 Саудаласу сүннет

Сауда-саттықта саудаласу шарт па?
Шарт емес. Қажеттілік бар болса саудаласу керек. Жалпы

саудаласу сүннет. Сауда-саттықта мұсылманның алдануы жаиз
болмағанындай, алдауы да жаиз емес. Үш хадис шәрифтің
мағынасы мынадай:

«Мұсылманды алдаған адам бізден емес.»
«Бізді алдаған адам бізден емес.»
«Алдаған адам жәннатқа кіре алмайды.»
Кедейлердің затын көбірек ақшаға алу керек, оларды қуанту

керек, бірақ байдан зат сатып аларда алдану сауап емес, жаман.
Мүлікті зая қылу болып саналады. Мүмкін болса, саудаласып арзан
алу керек. Хазреті Хасан және хазреті Хусейн әр зат сатып аларында
саудаласып, арзан алуға тырысатын еді. Адамдар олардан «Бір
күнде көптеген садақа бересіңдер, ал бір нәрсе сатып аларда
неліктен ұзақ саудаласып әуре боласыңдар?» деп сұрағанда,
«Бергендерімізді Аллаһ разылығы үшін береміз. Қанша көп берсек
те аз, бірақ сауда-саттықта алдану ақылдың және заттың нұқсан
болуынан» дейтін еді.

Саудаласу
Саудаласу сүннет болғандықтан, біз «Пәлен бағаға бересің бе?»

десек, сатушы бұл бағаға разы болмаса, не істейміз?
Саудаласу дегеніміз міндетті түрде арзанға алу деген сөз емес.

Үндемей алып кете бермей, «Мына бағаға бересің бе?» деп
айтуымыздың өзі саудаласқандықты көрсетеді, сүннет орындалған
болады.

ҚАСИЕТТІ РАМАЗАН АЙЫНДАҒЫ
ОРАЗА ҰСТАУ УАҚЫТЫНЫҢ КЕСТЕСІ

  Ауыз ашар
уақыты

Рамазан
айының

реті

Апта
күндері

Маусым және
Шілде айы

Ауыз бекіту
уақыты

1    Жұма                        03.07.2015       3:48                21:34
2     Сенбі                        04.07.2015       3:49                21:34
3    Жексенбі        05.07.2015       3:49                21:34
4     Дүйсенбі        06.07.2015       3:50                21:34
5     Сейсенбі        07.07.2015       3:51                21:33
6      Сәрсенбі        08.07.2015       3:52                21:33
7     Бейсенбі        09.07.2015       3:52                21:32
8     Жұма                        10.07.2015       3:53                21:32
9      Сенбі                        11.07.2015       3:54                21:31
10     Жексенбі        12.07.2015       3:55                21:31
11      Дүйсенбі        13.07.2015       3:56                21:30
12      Сейсенбі        14.07.2015       3:56                21:29
13       Сәрсенбі        15.07.2015       3:57                  21:29
14      Бейсенбі        16.07.2015       3:58                21:28

ЕСКЕРТУ:
*Биыл, яғни 2015 жылы мұсылмандық ай күнтізбесі бойынша

Қасиетті Рамазан айы 29 күн.
1.Шілденің 13-14-не қараған түн Ләйләтул-Қадр, яғни қасиетті

Қадір түні.
2.Таң намазы ауыз бекіту уақытынан 10 минуттан кейін барып

кіреді.
3.Ауызды құрмамен немесе сумен және тағы басқа жеміспен де

ашуға болады.
4.Пітір-садақаны рамазан айының басынан айт намазына дейін

беруге болады. Пітір Қызылорда бойынша 200 теңге.
5.17-шілде (жұма) күні Ораза айт мейрамы басталады. Айт намазы

Қызылорда сағат 7:00 де оқылады.

ҚҰРМЕТТІ МҰСЫЛМАН БАУЫРЛАР!
Алла Тағала бәріңізге мықты денсаулық, зор күш-

қуат берсін, жасаған ғибадаттарыңызды қабыл етсін!

Аллаһу тағаланың разылығы дінін ұстанатын
ата-ананың разылығында, ал ашуы болса, дінін
ұстанатын ата-ананың ашуында...

Пайғамбарымыз алейһиссалам: «Жаннат әке
мен ананың аяғының астында» деген.

Адамға діні мен иманын алғашқы болып
үйрететін кісілер – әкесі мен анасы. Олардың
разылығы – жаннатқа ашылған екі есік сияқты...

Ғұламалардың бірінің анасы қайтыс болады.
Ғұлама бұған қатты қайғырып, жылайды. Оған
қасындағылар: «Демек, өмірі осынша болғаны,
дүниедегі ризқы бітті деген сөз. Барлығымыз да
бір күні өлеміз. Неге мұнша көп жылайсыз?»
дегендерінде ғұлама былай деп жауап береді:

«Раббымыздың әрбір жанды нәрсеге белгілі бір
өмір бергендігін мен де білемін. Тынысымыздың
өзі санаулы. Ажал келген кезде ешқандай күш оны
бір минут та ары немесе бері жылжыта алмайды.
Менің жылауымның себебі – мен үшін жаннатқа
ашылған екі есік бар еді, соның біреуі жабылды.
Енді анама қызмет ете алмаймын...»

 Көңілдерін аулауымыз керек...
Ата-ана қалай  болса да оларға қарсы келу,

оларға дауыс көтеру дұрыс емес. Түрлі нәрселер
істеп олардың қолдарын сүйіп, дұғаларын алуымыз
керек. Олармен халалдасуымыз керек. Оларға
түрлі сыйлықтар алып, көңілдерін табуымыз қажет.

Ата-анасы шақырған кезде баласының жауап
бермеуі және айтқандарын істемеуі ең үлкен
күнәлардың бірі.

Ата-ана ашуланып бір нәрсе айтқан кезде
оларға сөз қайтармау керек. Айтқан нәрселерін
дереу орындау керек, оларды еш ренжітпеу керек.

Олардың ренжіп қарғап жіберулерінен қатты
қорқу керек. Қате іс жасап оларды ренжіткен
кезде, аяқтарына жабысып кешірім сұрау қажет.

Көзі тірісінде ата-ананың қадірін білуіміз керек.
Олар қайтыс болғаннан кейін өкіну пайда бермейді.

 Себеттегі сыр...
Бір күні Мұса алейһиссалам:
«Йа Раббым, жаннатта менің көршім кім

болады. Осыны маған білдіре гөр, ол адамға барып
көрісейін» дейді. Оған былай уахи етіледі:

«Пәлен жерге бар. Базардың бас жағында бір

САУДАНЫҢ МАҢЫЗЫ

қасапшы дүкені бар. Сол дүкеннің иесі жаннатта
сенің көршің.»

Мұса алейһиссалам ол адамды тауып, үйіне
қонаққа барады. Қасап Мұса алейһиссаламды
танымайтын еді. Оны дүкеніне отырғызып, тірлігі
біткеннен кейін  үйіне апарып, сияпат жасады.

Мұса алейһиссалам үй иесін мұқият бақылап
отыр еді. Үй иесі пісірілген тамақтың бір бөлігін
қонақтың алдына қойып, тамақты бастай беруін

айтады. Қалған бөлігін асулы тұрған себеттегі
кемпірге береді. Қайтып келіп қонақтың тамақты
жемегенін көріп, неге жемегенін сұрайды.

- Сен маған себеттегі сырды айтпай, мен бір
тілім де жемеймін- дейді оған Мұса алейһиссалам.

 Сүйінші болсын!...
Үй иесі:
- Қатты білгіңіз келіп тұрса айтайын. Себеттегі

кемпір-менің анам. Қатты қартайғандықтан, дәр-
менсіздікке душар болып жүре алмай қалды. Үйде
оған қарайтын басқа адам да жоқ. Ешкім зиянын
тигізбесін деп жұмысқа кетерде оны себетке салып
кетемін. Күнде келіп екі уақыт тамағын беріп тұра-
мын. Басқа да қажеттіліктерін жасаймын.- дейді.

Мұса алейһиссалам жағдайды түсінген еді. Оны
қызықтырған тағы бір жайт бар еді – тамақ жеп
жатқанда кемпірдің ерні жыбырлап, бірнәрсе айтып
еді. Үй иесінен «Анаң не айтты, сен амин дедің ғой?»-
деп сұрайды.

«Анам әр қызмет еткенімде “Аллаһ сені
жаннатта Мұса алейһиссаламмен көрші қылсын”
деп дұға етеді. Мен бұлай болатынына көзім
жетпесе де, мына жақсы дұғаға амин деймін. Мен
пайғамбармен көрші болатындай кіммін сонша...»-
дейді үй иесі.

Сол уақытқа дейін кім екенін жасырып отырған
қонақ өзін таныстырады:

- Мен Мұсамын. Мені Аллаһу та’ала жіберді.
Жаннатта менің көршім болатыныңды сүйіншілеу
үшін келдім. Саған сүйінші болсын...

Әһли хикмет ғұламалар былай
деген:

Расулуллаһ алейһиссалам:
«Екі күні бірдей болған адам
алданды, ал бүгіні кешегі күннен
жаман болған адам лағнеттелген»
деді.

Екі күні бірдей болмау –
зиянға түспеу деген сөз, бүгін
кешегіден көбірек ғибадат жасау
емес. Әркімнің белгілі бір сауабы
бар. Бүгін аздаған сауап жасалса,
кешегіге қарағанда сауабымыз
артуда деген сөз. Демек, тек көп
сауап істеу ғана жеткіліксіз,
сауаптарды құртатын күнәлардан
да сақтану қажет.

Біреуді ренжітіп немесе
біреуді ғайбаттап, оның күнәсін
алған кезімізде өте үлкен зиянға
ұшыраған боламыз. Адам күнә
істеуден тартынбайтын болса,
Аллаһ сақтасын, уақыт өте
ғибадаттар нөлге айналуы мүмкін.
Тіпті күнәларды жеңіл санай
бастағанда күпірге түсуі де
мүмкін.

АТА-АНАМЫЗДЫҢ ҚАДІРІН БІЛЕЙІК...

ЕКІ КYНІ БІРДЕЙ БОЛЅАН АДАМ ЗИЯНДАЕКІ КYНІ БІРДЕЙ БОЛЅАН АДАМ ЗИЯНДАЕКІ КYНІ БІРДЕЙ БОЛЅАН АДАМ ЗИЯНДАЕКІ КYНІ БІРДЕЙ БОЛЅАН АДАМ ЗИЯНДАЕКІ КYНІ БІРДЕЙ БОЛЅАН АДАМ ЗИЯНДА

Күнде бірдей ғибадаттарды
жасайтын, мысалы күнде бес
уақыт намаз оқитын адам,
күнәлардан да сақтанатын болса,
зиянда емес, тіпті үлкен табысқа
жеткен болады. Намаз оқымай-
тын адам күн сайын зиянын

көбейтуде. Намаз оқымау харам
болғандықтан, күнде таулардай
күнәға батуда. Сауаптары бар
болса да, бұл күнәлар ол
сауаптарды да жойып жібереді.

Намаз оқымайтын адамның
басқа жақсылықтарына онсыз да
сауап берілмейді, яғни намаз
оқымау күнәсі сол сауаптарды
жойып жібереді.

 Өкінбеу үшін
Қиямет күніндегі өкінуден

кері қайтатын жол жоқ. Ол жақта
кәпірлер Аллаһу та’алаға
жалбарынады. «Йа, Раббым, бізді
қайтадан дүниеге жібер, бүкіл
әмірлер мен тыйымдарды
орындаймыз, мүлдем қарсы
шықпаймыз» дейді. Оларға
«Сендер онсыз да сол жақтан

келмедіңдер ме?» делінеді.
Ахиретке баратын жол бір

тарапты. Тек кету бар, қайту
жоқ. Күндер тез өтіп жатыр.
Кетуден бұрын мойнымызға
түскен міндет не болса, соған
қатты мән беру керек.

Дінге қызмет ету өте құнды.
Дұға ету керек, сонда Аллаһу
та’ала дінімізге жасалатын
қызметтер арасында біздің әуре
болуымызды жалғастырсын!
Өйткені Аллаһу та’ала дінге
қызметті қай жолмен болса да
жалғастырады. Тіпті хадис
шәрифте: «Аллаһу та’ала
қаласа, фажирлер
(күнәхарлар) арқылы да бұл
дінді жаяды» делінген.

Әһли сүннет кітаптарын
жайып, дінге қызмет етсек, біз
табысқа жетеміз. Бірнеше кітап
беру арқылы болса да, бұл
ниғметтен мақрұм қалмау
керек. Бұл істі жасағандарға
дұға ету де керек.
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Жалпы адамдар арасында кең тараған
шылымқорлық әдет өзінің бастауын тым
әріден алатындығы басы ашық нәрсе. XX
ғасырдың орта шенінде солтүстік
Америкадағы шылым шегетін адмдардың
саны сол елдің халқының тең жартысын
құрағанымен, шылым шегу деген әйелдер
арасында болмаған. Себебі, мұндай жат
әдет сол кездің өзінде-ақ моральдық
тұрғыдан қатты қарсылыққа ұшыраған.
Бұл жайт темекі өндірісінен пайда тауып
дәніккен ашкөздерге маза беретін бе еді?
Олар сол кездерден бастап өз таңдауы
өзінде, ешкімге тәуелді емес әйелдің
бейнесін темекімен қатар қойып қана
елестетуге үгіттеді.

Әйтсе де дүниеге келтірген өз сәбиінің
сұлу да сымбатты, дені сау, тәні таза
болғанын қай ана қаламайды дейсіз?
Әттең, темекі деген тажалдың осындай ізгі
арманның орындалуына қаншалықты
кесапат келтіретінін шылымға әуей болған
болашақ аналар түсіне ме екен? Темекі
туралы әңгіме көтерілген жердің бәрінде
де, әуелі оның әйелдер тәніне тигізетін
зияны жайлы айтпай кетуге болмайды.
Себебі, бұл мәселенің астарында ұрпақ
болашағына деген алаңдатушылықтың
жатуы бүгінгі күннің шыңғырған
шындығы десек қателеспейміз.

Жалпы бүгінгі және болашақтағы әрбір
әйел-ана, өз ұл-қыздарының үлгі тұтар
үйдегі ұстазы, тәрбиешісі, алдындағы шар
айнасы және ақыл айтар ақылшысы
екенін ұмытпаған жөн. Тек қана өзін емес,
өзіне қоса әлі бұғанасы беки қоймаған, оң
солын танып үлгірмеген балаларын сағат
сайын темекінің уымен аяусыз улап
отыратын ананың ұрпағы да шылымқор
болып, болашағымыздың басына төнген
қайғы қасірет демеске шараң бар ма?

ДАЛАНЫЃ ДАРА ДIЛМАРЛАРЫ

Дүниежүзі бойынша темекі тартуға бой
алдырған әйелдер саны 200 миллионды
құрайды, соның ішінде 20 пайызы
өркениетті елдердегі, 9 пайызы даму
жолына түскен елдердегі әйелдердің
үлесіне тиеді. Уақыт өткен сайын әйелдер
арасындағы шылымқорлық еселеп артып,
2025 жылға қарай олардың саны 500
миллионға жетіп, бүкіл жер шарындағы
әйелдердің 20 пайызын шылымқор әйелдер
құрамақшы деген болжам бар. Оның басты
себебі әйел табиғатының о бастан темекі
түтінінің әрқилы әсеріне аса сезімтал
болуымен түсіндіріледі.

Қазіргі таңда темекі тарту салдарынан
пайда болған аурулардан дөңгеленген
дүние бойынша жылына шамамен 5,4
миллион адам өледі десек, оның
жартысына жуығын әйелдер құрайды.
Темекі тарту салдарынан әйелдер
арасында пайда болатын аурулардың түрі
де сан алуан. Солардың ішіндегі «сүбелісі»
созылмалы обструктивті өкпе-бронх
аурулары десек болады.

Созылмалы обструктивті өкпе-бронх

аурулары дегеніміз – ең басты себебі
шылым шегу болып табылатын негізінен
тыныс алу жолдарының ең төменгі
бөліктерімен қоса, өкпе тіндерін де аяусыз
жаралап, емдік шараларға көне бермейтін
өкпе эмфиземасының өрбуіне әкеліп
тірейтін ауыр науқас. Шылымқорлықтан
келетін бұл «кесапат», шылымды тастаған
соң да адам жасының үлкеюіне
байланысты өкпе-бронх жүйесінде
болатын теріс өзгерістердің әсерімен одан
сайын күшейе түседі. Созылмалы
обструктивті өкпе-бронх ауруларының
ағымын шылым тартатын ер мен әйел
адамдарды салыстыра отырып қарасақ,

әйелдерде аурушаңдық белгілері әлдеқайда
ауыр болатындығын байқаймыз. Бұлар
әйелдердегі төменгі тыныс жолдары
түтікшелерінің радиуысының тарлығы,

өкпе көлемінің аздығы және әйелдерге тән
сан қилы физиологиялық өзгерістердің
болуымен байланыстырылады. Әйелдердің
өкпе көлемінің ерлерге қарағанда аздау
болуы темекі түтінін құрайтын улы

заттардың салыстырмалы түрде көп
мөлшерде түсуіне басты себеп. Темекі
түтінінің адам ағзасына тигізетін зияны
мұнымен ғана шектелмей, толыққанды
қызмет жасап тұрған басқа да жүйелердің
қалыпты жұмысын тығырыққа әкеп
тірейді. Әйелдер өміріндегі жиі кездесетін
қанның азаюы, түтікті сүйектердің жиі
сынғыштығы мен терінің нашарлауы, бала
көтеру қызметінің бұзылулары да темекінің
зияндылығынан.

Шылымқорлық шырмауына біржола
шырмалғандардың бірінші кезекте
созылмалы обструктивті өкпе-бронх
ауруларына ұшырауы басы ашылған

шындық десек. Осы науқастың өкпе
обырымен де тікелей байланысы бар
екенін ұмытпауымыз керек. Өкпе обыры
адамдарда кездесетін барлық онкология-
лық аурулардың тобында бірінші қатарда
екенін және осы ауруға әкелетін
себептердің 90 пайызы темекі түтінімен,
соның ішінде темекінің құрамындағы
уытты бензопиренге байланысты екендігі
баршамыз білетін дәленденген дәйектер.

Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні:
адам бойындағы жаманды-жақсылы
әдеттердің барлығы да әуелі ананың ақ
сүтінен, күннің күміс шуағынан және
үлкендердің ұлағатты үлгілерінен бастау
алатыны ескерсек, өмірдің сәнін де, әрін
де, тәніміздің нәрін де келтіретін темекі
сынды тажалдың адам тіршілігінің өзегі-
қыздарымыз бен келіндеріміз аулақ болса
екен.

Ж.А.МАХМУТОВА,
Облыстық салауатты өмір

салтын қалыптастыру орталығының
 «Темекіге қарсы күрес» бөлімінің

психолог маманы
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ЌЙЕЛДIЃ ТЕМЕКI ТАРТЋАНЫ-ЏРПАЋТЫЃ ЋАСIРЕТ ТАРТЋАНЫ

ЕСЕТ БИ
Есет Көтібарұлы Шекті

руының Қабақ атасынан
шыққан қазақтың белгілі
батыры әрі биі болған. Ол 1807
жылы Қазіргі Атырау облысы
Қызылқоға ауданында туып.
1885 жылы дүниеден
қайтқан.

Қазақта тағы бір Есет би
әрі батыр бар. Ол бұл Есеттен
140 жылдай бұрын өткен Кіші
жүздің жетіруын билеген
атақты Бөгенбай батырдың
күйеу баласы Есет Қараұлы
(1667-1749) еді. Бұл Есеттің
өмір жолдарынан аздаған
дерек болғанымен айтқан
билік, шешендік сөз, мақал-
нақылдары әзірге қолда жоқ.
Сондықтан біз Есет
Көтібарұлы жөнінде әңгіме
етпекпіз.

Есет жастайынан халық-
тың батырлық, шешендік,
жыраулық дәстүрін
меңгереді. Ертедегі шежіре,
жыр хисса-хикаятты,
шешендік сөз, аңыз
әңгімелерді көп білген. Бұл
жағынан ол өзіне замандас
би, батырлардан қалыспаған.
Әсіресе сол өңірдегі Мұрат
жыраудың әкесі Мөңке
бимен қатар түсіп отырған.
Мөңке қайтыс болған соң ол
Мұратқа ұстаздық еткен.

Қазақ тарихында Есет
бидің ел қамы үшін еткен
қоғамдық, әлеуметтік және
батырлық қызметі ерекше
аталады. Бұл жөнінде Қазақ

Совет энциклопедиясында
толығырақ жазылған. «Ол 1833 ж.
Жоламан батырмен бірге
көтеріліс жасап, Елек қорғанына
шабуыл жасады. 1847-48 ж.
Жанқожа батырмен бірге Қоқан,
Хиуа хандықтарына қарсы
шықты.

...1861 ж. Есет батыр Қабақ
бөлімшесінің басқарушысы
болып тағайындалды. 1869 ж.
Ырғыз уезі бастығының кіші
жәрдемшісі болып бекітілді. 1873
ж. Хиуа жорығына қатысқаны
үшін патшадан алтын медаль
алды. Бірақ, Есет батырдың патша
әскерімен бірге шабуылға шығуы
ұзаққа бармады. Патша үкіметі
жергілікті халықтарға «түтін пұл»-
алым-салықты аямай салды.
Екінші жағынан әскери
экспедициясы қазақтың
шұрайлы қоныстарына бекіністер
салып олардың өрісін тарылтты.
Осыны сезген Есет батыр енді
патша әскеріне қарсы қол жинап,
оны басқарды. Оның Бекет
Серкебайұлы, Ерназар
Кенжалыұлы деген сенімді
батырлары болды. Патша
әскерінің барон Трапгель, майор
Михайлов, жалдамалы сұлтан
Арыстан Жантөрин бастаған
жазалаушы отрядтары Есет қолын
жан-жақтан қыспаққа алды,
талай айқас, шайқастар болып
өтеді. Есет жігіттері Арыстанды
өлтіріп, жаудың бетін әлденеше
рет қайтарғанымен, патшаның
қарулы күшіне төтеп бере алмай
жеңіліске ұшырайды. Кіші жүз
қазақтарының Есет би, Бекет

батыр бастаған бұл көтерілісі
оның батырлары жөнінде тарихи
материалдар, жыр-дастандар
жырланып қалды.

***
Патша үкіметінің жалдамалы

әкім-сұлтаны Арыстан
Жантөринге алғаш рет бетпе-бет
кездескенде Есет би оған мынаны
айтыпты:

-Мен, мен едім, мен едім,
Қатарға салсаң қайыспас,
Қас қара нар мен едім.
Шабуыл салса шаршамас,
Шыны тұлпар мен едім.
Су шашырап жел тимес,
Аударылмас қара кеме едім.
Қасарысып келгенде,
Қап түбіне сыймаған.
Қара болат мен едім.
Қияннан ұшқан қу ілген.
Анық сұңқар мен едім.
Тегеурінім теріс біткен,
Тепсем жілік сындырған,
Қыран бүркіт мен едім.

***
Жем өзені жағалауындағы

патша жазалаушы әскеріне қарсы
шабуылға шығар алдында Есет
бидің жігіттерін жігерлендіріп
айтқан толғауы. Әуелде ұзақ
айтылған толғаудың осы бір
тізбектері ғана ел жадында
қалыпты.

-Тауға біткен қайыңның,
Солқылдар басы жел өтсе,
Тоғайға біткен жоңышқа,
Солғын тартар күн өтсе.
Ерні салпы ер аты,
Семірмес қайта ер өтсе.
Еңкейіңкі тартады,
Ер қолынан мал кетсе.

Арбадан үркіп жаман ат,
Ер салдырмас жал бітсе,
Қайыры болмас ғаріпке,
Ақылсызға мал бітсе.
Қасына қоңсы қондырмас,
Қас жаманға әл бітсе.
Тәңірден тілеп алған ұлдарың,
Тіл қайтарар ер жетсе.
Хан бұрылып қараған,
Би бұрылып сұраған,
Ажары болмас арудың,
Екі он бестен жас өтсе.
Сылдырап белін шешінген,
Назданып аяқ көсілер,
Алғаныңа жандарым,
Қадірің кетер күн болар,
Ер қартайып жас жетсе...
Есет бидің жасы сексенге аяқ

басқанда өзіне сәлем беруге
барған жастарға айтқан ғибрат
термесі:

-Қартайдым да қор болдым,
Күн сенікі жастарым.
Кәрілікке жеткізсе,
Талайды көрер бастарың.
Заманымда өзімнің,
Еңсеріскен ер едім.
Белсеніскен бел көрдім
Жасанысқан жау көрдім,
Тізелескен дау көрдім.
Үрікпедім, саспадым,
Бір өтірік болмасын,
Табаным тайып қашпадым.
Түгел ердің жолдасы,
Тілектес болған дос-жарым.
Сол дәулеттің тұсында
Самархандай сапырып,
Шапқан шөптей жапырып,
Аспадым да, таспадым.
Қанды көйлек жолдасты,
Сары алтындай сақтадым.
Менің көрген затым бұл

Т ө к п е й - ш а ш п а й
қолданып,

Ортаңа сүйреп тастадым...
Ел арасында Есет би

жөнінде бұдан басқа да
дерек, материалдар, оған
арналған өлең-жырлар болуы
мүмкін. Ақтөбе, Батыс
Қазақстан ақындары
арасында Есет батыр жөнінде
арнау дастандар да кездесіп
қалады. Бір дастан Есет
батырды таныстырумен
басталады:

Бірінші байлық-
денсаулық,

Екінші байлық-он
саулық,

Есетте болды бар байлық.
Халықтан асқан

қайратты,
Қастасқанын жайратты.
Қарасын көрсе жау

қашып,
Даланы Есет шаңдатты.
Қақса батыр дабылды,
Соғыссыз дұшпан

бағынды.
Ақылына бас иіп,
Алдында шешен

жаңылды.
Есеттей ерді еңіреген,
Ешбір дұшпан жеңбеген.
Қайраты қайтып, көзі

көрмей,
Кәрілік қана меңдеген.
Қалса да жағын ашудан,
Қайтпады ақыл басынан.
Ел сыйлайды ерекше.
Есетті білген жасынан,

деп сипатталады.
Нысанбек ТӨРЕҚҰЛ
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ДҮЙСЕНБI
6 шілде

Астана күні
ҚАЗАҚСТАН

7.00. Таңшолпан 10.00 «Ап-
та.Kz» 11.05 Концерттік бағдарлама
12.00 «Мен көрген Елбасы: қиырдан
қайтқандар» 12.30 Жаңалықтар
12.50 «Дауа» 13.25 «Әлем таныған
Қазақстан» 13.40 М.ф. 15.00 «Аяла-
ған Астана -2015» ІІІ республикалық
балалар байқауы. Гала-концерт.
Тікелей эфир 17.30 Жаңалықтар
17.50 «Мен астаналықпын!» 18.00
«Астана-арқау» 19.15 «Елбасының
ерекше қолтаңбасы» 19.40 «Айтуға
оңай...» 20.30 Жаңалықтар 21.05
«Ұлттық шоу: Роза шақырады» 22.25
«Елбасы жолы: Теміртау» драмасы
00.00 Жаңалықтар 00.35 «Әлем
танғыған Қазақстан» 00.55 «Елбасы-
ның ерекше қолтаңбасы» 1.25
«Астана – арқау» 2.25 «Дауа» 3.00
Жаңалықтар 3.35 «Мен көрген
Елбасы: қиырдан қайтқандар»

ХАБАР
07.02. Астана қаласының

мерекесіне арналған концерт 8.30
«Бәйтерек» 10.00 «Жеті күн» 11.00
Кино «Весна на Заречной улице»
12.30 Д.ф 13.00 Түскі жаңалықтар
13.15 «Арман жолы» 14.15 «Балалық
шағымның аспаны» 15.00 Новости
15.15 «Балалық шағымның аспаны»
16.30 «Әсем әуен» 17.00 Кешкі
жаңалықтар 17.15 Д.ф. 17.45 «Денис
Тен и друзья» 18.00 Новости 18.10
«Денис Тен и друзья» 20.00
Қорытынды жаңалықтар 20.30 Д.ф.
21.00 Новости 21.30 «Путь Лидера.
Разрывая замкнутый круг» 23.00
Лазерное шоу 23.30 «Астана –
махаббатым менің» 2.00 Астанада
әлем балет жұлдыздары

КТК
07.05 М.ф. 7.20 «КТК» қоржы-

нынан» 8.10 «Өнерлі отбасы» 9.15
«Дорога домой» 9.30 «Тонкая
красная линия» 10.20 «Спортлото-
82» комедия 12.10 «Москва слезам
не верит» мелодрама 15.00
М.Жүнісова мен Қ.Нұртастың
концерті 17.45 Ернар Айдардың
концерті 20.30 Жаңалықтар 21.00
Новости 21.30 «По грячим следам»
23.20 «Хмуров» 1.05 «Ой, ма-моч-
ки!» комедия 2.00 «КТК»
қоржынынан» 2.45 Жаңалықтар
3.10 «Невестка» 4.20 «Вау»

Еуразия бірінші арнасы
6.00. «Три мушкетера» 6.45

«Мимино» 8.15 «Таңғы пошта» 8.50
Жаңалықтар 9.00 Новости 9.10
«Нурсултан. Большая игра
Президента» 10.10 «Весна на
заречной улице» 12.00 «Сүйген жар»
12.50 «Джодха және Акбар» 13.45
«Паутина» 14.10 «Ашығын
айтқанда» 15.05 Кино «Пираты!
Банда неудачников 16.50 «Боцман
чайка» комедия 21.00 «Сүйген жар»
23.40 «Чужой среди своих» 1.40
«Паутина» 2.00 «Ашығын айтқанда»
2.40 «Мимино»

АСТАНА
7.00 Ән шашу 8.10 «Репортер

представляет» 8.30 «Памятник
великих перемен» 9.00 «Жетім өссе»
10.00 Жаңалықтар 10.10 «Жетім
өссе» 10.30 «Фериха» 11.30 «Қыз
ғұмыры» 12.20 «Мадхубала» 13.00
Жаңалықтар 13.10 «20:30» 14.00
Новости 14.10 «Строка жизни» 14.30
«Тамаша» 16.50 «Ел аузында» 17.10
«Күлдірген» 17.30, 22.20 «Фериха»
18.30 «Қыз ғұмыры» 19.20
«Мадхубала» 20.00 Жаңалықтар
20.30 Новости 21.00 Д.ф. 21.20
«Порох и дробь» 23.20 «Открытая
студия» 00.10 Жаңалықтар 00.40
Новости 1.10 «Мұрагер»

СЕЙСЕНБІ
7 ШІЛДЕ

ҚАЗАҚСТАН
7.00. Таңшолпан 10.00. «Жедел

жәрдем» 10.50 «Айтуға оңай...» 11.35
«Болашақ» 12.30, 17.30, 20.30, 00.10,
03.00 Жаңалықтар 12.45 Спорт 13.10
Алаң 13.55 «Ел бірлігін жырлаған,
Сүйінбай пірің мен болам» 14.25 М.ф.
14.50 М.ф. 15.00 «Әйел бақыты» 16.10
«Келін» 17.00 «Елбасының ерекше
қолтаңбасы» 17.50 Өзекжарды 18.10
«...Үй болу қиын» 18.45 «Жан
тербеткен әуендер» 19.15 Арнайы
хабар 19.35 «Болашақ» 21.05 «Айтуға
оңай...» 21.50 «Жедел жәрдем» 22.45
«Келін» 23.40, 02.30 Түнгі студияда
Н.Қоянбаев. 00.45 «Өзекжарды» 1.05
«Индустрияландыру: Ұлттық өндіріс»
01.30 «Ел бірлігін жырлаған, Сүйінбай
пірің мен болам» 2.00 «Мәлім де
беймәлім Қазақстан» 3.35 «Алаң»

ХАБАР
07.02. Айтұмар 8.00 «Әсем әуен»

8.30 «Аймақтар аламаны» 9.30 М.ф.
10.00 Жаңалықтар 10.10 Лазерное
шоу 11.00 Новости 11.10 «Әр үйдің
сыры басқа» 11.45 «Магия кухни»
12.20 «Подари детям жизнь» 12.25
М.ф. 12.35 М.ф. 13.00 Түскі
жаңалықтар 13.15 «Семейные
мелодрамы» 14.00 «Женский

доктор» 15.00 Новости 15.15
«Бұйымтай» 16.00 «Өмір сабақтары»
16.30 «Тракторшының махаббаты»
17.00 Кешкі жаңалықтар 17.15
«Көзқарас» 17.45 «Экономкласс»
18.00 Новости 18.15 «Сұлтан
Сүлейман» 19.00 «ТВ Бинго» 20.00
Қорытынды жаңалықтар 20.30
Бюро расследований 21.00 Новости
21.30 «Гречанка» 22.20 «След» 23.10
Арнайы хабар 23.40 «Бұйымтай»
00.25 Жаңалықтар 00.55 Новости
1.25 «Әр үйдің сыры басқа» 1.55
Жаңалықтар

КТК
06.05 М.ф. 6.20 «Вау» 6.45 «КТК»

қоржынынан» 7.30 «Сарай
ханымдары» 8.20 Жаңалықтар 8.45
«Карадайы» 10.00 «Верное средство»
11.00 «Ой, ма-моч-ки!» 12.00 Новости
12.30 «Хмуров» 14.30 «Семейные
драмы» 15.30 «Махаббат мұңы» 16.30
«Сарай ханымдары» 17.30
«Махаббатта шек бар ма?» 18.30
«Тағдырмен тартыс» 19.30
«Тағдырмен тартыс» 20.30 Жаңа-
лықтар 21.00 Вечерние новости 21.30
«По горячим следам» 23.20 «Хмуров»
1.05 «Ой, ма-моч-ки!» 2.00 «КТК»
қоржынынан» 2.45 Жаңалықтар
3.10 «Сарай ханымдары» 3.55
«Карадайы» 4.50 «Вау»

Еуразия бірінші арнасы
6.00. «Логово змея» 6.50 Жаңа-

лықтар 7.00 «Доброе утро» 10.55
«Повороты судьбы» 11.55 «Карпов»
12.55 «Сүйген жар» 15.30
Жаңалықтар 15.40 «Судебные
истории» 16.40 «Давай поженимся»
17.45 «Пусть говорят» 18.50 «Раская-
ние» 20.00 Главные новости 20.40
«Сүйген жар» 21.40 Басты
жаңалықтар 22.20 «Джодха және
Акбар» 23.20 «Паутина» 23.50
«Чужой среди своих» 1.50 «Паутина»
2.10 «Логово змея» 2.55 «Логово
змея» 3.40 «Контрольная закупка»

АСТАНА
7.00 Ән шашу 7.50 Новости 8.20

Жаңалықтар 8.50 «Күлдірген»
бағдарламасы 9.20 «Такси» 9.50 Д.ф.
10.10 М.ф. 10.30 «Фериха» 11.30 «Қыз
ғұмыры» 12.20 «Мадхубала» 13.00
М.ф. 13.10 «Открытая студия» 14.00
М.ф. 14.10 «Порох и дробь» 15.15
«Жетім өссе» кәріс телехикаясы 16.35
«Казнет» 16.55 «Домашние войны»
17.30, 22.00 «Фериха» 18.30 «Қыз
ғұмыры» 19.20 «Мадхубала» 20.00
Жаңалықтар 20.20 «Ел аузында»
20.30 Новости 20.50 «Порох и дробь»
23.00 «Сырласу 23.50 Жаңалықтар
00.10 Новости 00.30 «Мұрагер» 1.40
Ән шашу

СӘРСЕНБІ
8 шілде

ҚАЗАҚСТАН
7.00. Таңшолпан 10.00. «Жедел

жәрдем». 10.50 Айтуға оңай... 11.35
«Болашақ» 12.30, 17.30, 20.30, 00.10,
3.00 Жаңалықтар 12.45 «Мен
астаналықпын!» 13.10 Поэзия әлемі
13.40 «Ғасырлар үні» 14.15
«Ғажайыпстанға саяхат» 14.30 М.ф.
14.50 «Джунгли кітабы» 15.00 Әйел
бақыты 16.10 «Келін» 17.00 «Ұлт
мақтанышы» 17.50 Өзекжарды 18.10
«Бапкер» 18.45. «Қазақстан би әлемі»
19.00 «Әлем таныған Қазақстан»
19.10 «Журналистік зерттеу» 19.35
«Болашақ» 21.05 «Айтуға оңай...»
21.50 «Жедел жәрдем» 2-маусым
22.45 «Келін» 23.40, 02.25 Түнгі
студияда Н.Қоянбаев. 00.45 «Ұлт
мақтанышы» 1.15 «Өзекжарды» 1.35
«Журналистік зерттеу» 1.55 «Поэзия
әлемі» 3.35 «Қазақстан би әлемі» 4.00
«Шарайна»

ХАБАР
07.02. Айтұмар 8.00 «Әсем әуен»

8.30 «Аймақтар аламаны» 9.30 М.ф.
10.00 Жаңалықтар 10.10 «Гречанка»
11.00 Новости 11.10 «Әр үйдің сыры
басқа» 11.45 «Магия кухни» 12.25
М.ф. 12.35 М.ф. 13.00 Түскі
жаңалықтар 13.10 «Семейные
мелодрамы» 14.00 «Женский доктор»
15.00 Новости 15.15 «Бұйымтай»
16.00 «Өмір сабақтары» 16.30
«Тракторшының махаббаты» 17.00
Кешкі жаңалықтар 17.15 «Көзқарас»
17.50 «Незабытые истории...» 18.00
Новости 18.15 «Сұлтан Сүлйеман»
19.10 «Біздің үй» 20.00 Қорытынды
жаңалықтар 20.30 «100 бизнес
тарихы» 21.00 Новости 21.30
«Гречанка» 22.20 «След» 23.10
«Біздің үй» 00.00 «Бұйымтай» 00.45
Жаңалықтар 01.15 Новости 1.45 «Әр
үйдің сыры басқа» 2.15 Жаңалықтар

КТК
06.05 М.ф. 6.20 «Вау» 6.45 «КТК»

қоржынынан» 7.30 «Сарай
ханымдары» 8.20 Жаңалықтар 8.45
«Карадайы» 10.00 «Верное средство»
11.00 «Ой, ма-моч-ки!» 12.00 Новости
12.30 «Хмуров» 14.30 «Семейные
драмы» 15.30 «Махаббат мұңы» 16.30
«Сарай ханымдары» 17.30 «Махаб-
батта шек бар ма?» 18.30 «Тағдырмен
тартыс» 19.30 «Тағдырмен тартыс»
20.30 Жаңалықтар 21.00 Вечерние
новости 21.30 «По горячим следам»

23.20 «Хмуров» 1.05 «Ой, ма-моч-ки!»
2.00 «КТК» қоржынынан» 2.45 Жаңа-
лықтар 3.10 «Сарай ханымдары» 3.55
«Карадайы» 4.50 «Вау»

Еуразия бірінші арнасы
6.00. «Логово змея» 6.50 Жаңа-

лықтар 7.00 «Доброе утро» 10.55
«Повороты судьбы» 11.55 «Карпов»
12.55 «Сүйген жар» 13.45 «Джодха
және Акбар» 14.35 «Ашығын
айтқанда» 15.30 Жаңалықтар 15.40
«Судебные истории» 16.40 «Давай
поженимся» 17.45 «Пусть говорят»
18.50 «Раскаяние» 20.00 Главные
новости 20.40 «Сүйген жар» 21.40
Басты жаңалықтар 22.20 «Джодха
және Акбар» 23.20 «Паутина» 23.50
«Чужой среди своих» 1.50 «Паутина»
2.10 «Ашығын айтқанда» 2.55 «Логово
змея» 3.40 «Контрольная закупка»

АСТАНА
7.00 Ән шашу 7.35 Новости 7.55

Жаңалықтар 8.15 «Әзілстан» 8.30
«Такси» 9.00 «Жетім өссе» 10.30
«Фериха» 11.40 «Қыз ғұмыры» 12.20
«Мадхубала» 13.00 М.ф. 13.10 «Дүние
жарық» 13.35 «Қалжың-қоржын»
14.00 М.ф. 14.10 «Порох и дробь»
15.15 «Жетім өссе» 16.35 «Казнет»
16.55 «Домашние войны» 17.30,
22.00 «Фериха» 18.30 «Қыз ғұмыры»
19.20 «Мадхубала» 20.00 Жаңа-
лықтар 20.20 Ел аузында 20.30
Новости 20.50 «Порох и дробь» 23.00
«Репортер представляет» 23.20
Жаңалықтар 23.40 Новости 00.00
«Мұрагер» 1.10 Ән шашу

БЕЙСЕНБІ
9 шілде

ҚАЗАҚСТАН
7.00. Таңшолпан 10.00. «Жедел

жәрдем» 10.50 «Айтуға оңай...» 11.35
«Болашақ» 12.30 Жаңалықтар 12.45
Агробизнес 13.10 «Журналистік
зерттеу» 13.30 «Сіз не дейсіз?» 14.00
«Жан жылуы» 14.25 М.ф. 14.50 М.ф.
15.00 Әйел бақыты 16.10 «Келін»
17.00 «Шетелдегі қазақ балалары»
17.30 Жаңалықтар. 17.50 Өзекжарды
18.10 «Бапкер» 18.55 «Әлем таныған
Қазақстан» 19.10 «Индустрия-
ландыру: Ұлттық өндіріс» 19.35
«Болашақ» 20.30 Жаңалықтар 21.05
«Айтуға оңай...» 21.50 «Жедел
жәрдем» 22.45 «Келін» 23.40, 2.30
«Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев»
00.10 Жаңалықтар 00.40
«Өзекжарды» 01.00 «Индустрия-
ландыру: Ұлттық өндіріс» 1.20 «Жан
жылуы» 1.45 «Журналистік зерттеу»
2.10 «Шетелдегі қазақ балалары» 3.00
Жаңалықтар 3.35 «Агробизнес» 4.00
«Мәлім де беймәлім Қазақстан»

ХАБАР
07.02. Айтұмар 8.00 «Әсем әуен»

8.30 «Аймақтар аламаны» 9.30 М.ф.
10.00 Жаңалықтар 10.10 «Гречанка»
11.00 Новости 11.10 «Әр үйдің сыры
басқа» 11.45 «Магия кухни» 12.20
«Подари детям жизнь» 12.25 М.ф.
12.35 М.ф. 13.00 Түскі жаңалықтар
13.15 «Семейные мелодрамы» 14.00
«Женский доктор» 15.00 Новости
15.15 «Бұйымтай» 16.00 «Өмір
сабақтары» 16.30 «Тракторшының
махаббаты» 17.00 Кешкі жаңалықтар
17.15 «Көзқарас» 17.45 «Бизнес
сыры» 18.00 Новости 18.15 «Сұлтан
Сүлйеман» 19.10 «Жекпе-жек» 20.00
Қорытынды жаңалықтар 20.30 Д.ф.
21.00 Новости 21.30 «Гречанка» 22.20
«След» 23.10 «Біздің үй» 00.00
«Бұйымтай» 00.45 Жаңалықтар 01.15
Новости 1.45 «Әр үйдің сыры басқа»
2.15 Жаңалықтар

КТК
06.05 М.ф. 6.20 «Вау» 6.45 «КТК»

қоржынынан» 7.30 «Сарай
ханымдары» 8.20 Жаңалықтар 8.45
«Карадайы» 10.00 «Верное средство»
11.00 «Ой, ма-моч-ки!» 12.00 Новости
12.30 «Хмуров» 14.30 «Семейные
драмы» 15.30 «Махаббат мұңы» 16.30
«Сарай ханымдары» 17.30
«Махаббатта шек бар ма?» 18.30
«Тағдырмен тартыс» 19.30
«Тағдырмен тартыс» 20.30
Жаңалықтар 21.00 Вечерние новости
21.30 «По горячим следам» 23.20
«Хмуров» 1.05 «Ой, ма-моч-ки!» 2.00
«КТК» қоржынынан» 2.45 Жаңа-
лықтар 3.10 «Сарай ханымдары» 3.55
«Карадайы» 4.50 «Вау»

Еуразия бірінші арнасы
6.00. «Логово змея» 6.50

Жаңалықтар 7.00 «Доброе утро»
10.55 «Повороты судьбы» 11.55
«Карпов» 12.55 «Сүйген жар» 13.45
«Джодха және Акбар» 14.35 «Ашығын
айтқанда» 15.30 Жаңалықтар 15.40
«Судебные истории» 16.40 «Давай
поженимся» 17.45 «Пусть говорят»
18.50 «Раскаяние» 20.00 Главные
новости 20.40 «Сүйген жар» 21.40
Басты жаңалықтар 22.20 «Джодха
және Акбар» 23.20 «Паутина» 23.50
«Чужой среди своих» 1.50 «Паутина»
2.10 «Ашығын айтқанда» 2.55 «Логово
змея» 3.40 «Контрольная закупка»

АСТАНА
7.00 Ән шашу 7.35 Новости 7.55

Жаңалықтар 8.15 «Әзілстан» 8.30
«Такси» 9.00 «Жетім өссе» 10.30

«Фериха» 11.40 «Қыз ғұмыры» 12.20
«Мадхубала» 13.00 М.ф. 13.10 «Мы
вместе» 13.35 М.ф. 14.10 «Порох и
дробь» 15.15 «Жетім өссе» 16.35
«Казнет» 16.55 «Домашние войны»
17.30, 22.00 «Фериха» 18.30 «Қыз
ғұмыры» 19.20 «Мадхубала» 20.00
Жаңалықтар 20.20 Ел аузында 20.30
Новости 20.50 «Порох и дробь» 23.00
«Фериха» күнделігі 23.25
Жаңалықтар 23.45 Новости 00.05
«Мұрагер» 1.15 Ән шашу

ЖҰМА
10 шілде

ҚАЗАҚСТАН
7.00. Таңшолпан 10.00. «Жедел

жәрдем» 10.50 «Айтуға оңай...» 11.35
«Болашақ» 12.30 Жаңалықтар 12.40
«Иман айнасы» 13.00
«Индустрияландыру: ұлттық өндіріс»
13.25 «Көкпар» 14.10 «Баламен бетпе-
бет» 14.30 М.ф. 14.50 «Джунгли
кітабы» 15.00 Әйел бақыты 16.10
«Келін» 17.00 «Жан жылуы» 17.30,
20.30, 00.10, 3.00. Жаңалықтар 17.50
«Ауыр өнеркәсіп: ел
экономикасының локомотиві» 18.10
«Ғасырлар үні» 18.45 «Әлем таныған
Қазақстан» 19.00 «Жайдарман» 19.35
«Болашақ» 21.05 «Айтуға оңай...»
21.50 «Шын жүректен!» 22.45 «Келін»
23.40, 2.25 «Түнгі студияда Нұрлан
Қоянбаев» 00.40 «Ауыр өнеркәсіп: ел
экономикасының локомотиві» 01.00
«Құлагер» 3.30 «Шын жүректен!»

ХАБАР
7.02 «Айтұмар» 08.00 «Әсем әуен»

8.30 «Аймақтар аламаны» 9.30
«Динофроз» 10.00 Таңғы
жаңалықтар 10.10 «Гречанка» 11.00
Новости 11.10 «Әр үйдің сыры басқа»
11.45 «Магия кухня» 12.20 «Подари
детям жизнь» 12.25 М.ф. 12.35 М.ф.
13.00 Жаңалықтар 13.15 Д.ф. 14.10
«Женский доктор» Т.с. 15.00
Новости 15.15 Бұйымтай 16.00 «Өмір
сабақтары» 16.30 «Ұлт саулығы» 17.00
Кешкі жаңалықтар 17.15 Бармысың,
бауырым? 18.00 Новости 18.15
«Сұлтан Сүлейман» 19.05 Орталық
Хабар 20.00 Қорытынды
жаңалықтар 20.30 «Сильные духом»
21.00 Новости 21.30 «Бесстрашный»
боевик 23.30 «Вавилон» Кино. 1.55
Жаңалықтар 2.25 Новости 2.55
Деректі драма 3.25 Жаңалықтар.

КТК
06.05 М.ф. 6.20 «Вау» 6.45 «КТК»

қоржынынан» 7.30 «Сарай
ханымдары» 8.20 Жаңалықтар 8.45
«Карадайы» 10.00 «Верное средство»
12.00 Новости 12.30 «Хмуров» 14.30
«Семейные драмы» 15.30 «Махаббат
мұңы» 16.30 «КТК» қоржынынан»
17.45 «Карадайы» 20.30 Жаңалықтар
21.00 Вечерние новости 21.30
«Формула счастья» мелодрама 22.25
«Отпуск» драма 00.15 «Тайны шоу
бизнес» 1.10 «КТК» қоржынынан»
2.00 «Той Бест Стар» 3.10
Жаңалықтар 3.35 «Карадайы»

Еуразия бірінші арнасы
6.00. «Логово змея» 6.50

Жаңалықтар 7.00 «Доброе утро»
10.55 «Повороты судьбы» 11.55
«Карпов» 12.55 «Сүйген жар» 13.45
«Джодха және Акбар» 14.40 «Жұма
уағызы» 14.55 «Қылмыстық іс №»
15.30 Жаңалықтар 15.40. «Мой папа
Барышников» 17.40 «Жди меня» 18.50
«Раскаяние» 20.00 Новости 20.40
«Сүйген жар» 21.40 Басты жаңалықтар
22.20 «Джодха және Акбар» 23.20
«Паутина» 23.50 «Три аккорда» 1.45
«Паутина» 2.05 «Логово змея» 4.25
«Қылмыстық іс №»

АСТАНА
7.00 Ән шашу 7.30 Новости 7.50

Жаңалықтар 8.10 «Әзілстан» 8.30
«Такси» 9.00 «Жетім өссе» 10.30
«Фериха» 11.40, 18.30 «Қыз ғұмыры»
12.20 «Мадхубала» 13.00 М.ф. 13.10
«Сырты бүтін...» 13.40 «Күлдірген»
14.00 Новости 14.10 «Порох и дробь»
15.15 «Жетім өссе» 16.40 «Казнет»
17.05 «Фериха» күнделігі 17.30
«Фериха» 19.20 «Мадхубала» 20.00
Жаңалықтар 20.20 Ел аузында 20.30
Новости 20.50 «Порох и дробь» 22.00
«Фериха» 23.00 «Ел аузында» 23.25
«Мұрагер» 00.05 Ән шашу

СЕНБІ
11 шілде

ҚАЗАҚСТАН
7.00 Концерт 8.10 «Қымызхана»

8.40 Агробизнес 9.00 «Сенбілік таң»
10.05 «Дауа» 10.40 М.ф. 11.40
«Ұлттық шоу: Роза шақырады» 13.00
«Білгірлер бәйгесі» 13.45 «Поэзия
әлемі» 14.15 «Тылсым дәм» драмасы
16.05 Мерекелік концерт 17.30
Жаңалықтар 17.50 «Әзіл әлемі» 18.55
«Құбылай» 20.30 Жаңалықтар 21.00
«Сенбілік кездесу» 22.30
«Жайдарман» 00.30 Жаңалықтар 1.00
«Тылсым дәм» драмасы 2.50
Жаңалықтар 3.20 «Агробизнес» 3.40
«Білгірлер бәйгесі»

ХАБАР
07.02 «Қалжың қоржыңы» 8.30

«Әсем әуен» 9.00 «Бармысың,
бауырым?» 9.40 «Продвопрос» 10.00
«Спорт без границ» 10.25 М.ф. 10.35

М.ф. 11.55 «Подкидыш» Кино 13.10
«Орталық хабар» 14.10 «Тур де
Хабар» 14.45 «Жұлдызды дода»
16.25 Кино. «Джордж из Джунглей-
2» 18.00 Концерт 19.45 Бенефис-
шоу 21.00 «Жеті күн» 22.00 «Лучшее
во мне» 00.00 «Астана – махаббатым
менің» 1.50 Д.ф. 2.50 Әсем әуен

КТК
7.05 М.ф. 7.15 «Зонтик для

новобрачных» 8.50 «КТК»
қоржынынан» 9.50 «Удиви меня!»
11.00 «Звездная жизнь» 12.00
Новости 12.35 «Формула счастья»
14.30 «Путь на олимп» 15.00
«Махаббатта шек бар ма?» 16.30
Концерт лауреатов Фонда Первого
Президента РК 18.00 «Карадайы»
21.00 «Очная ставка» 22.00
«Беременна в 16» 23.00 «От сердца к
сердцу» 00.50 «Ревизорро» 1.50 «Той
Бест Стар-3» 3.00 «КТК»
қоржынынан» 3.45 «Зонтик для
новобрачных» Кино

 Еуразия бірінші арнасы
06.00 «Логово змея» 8.00 «Таңғы

пошта» 8.30 «Паутина» 8.50
Жаңалықтар 9.00 Новости 9.10 Смак
9.45 «Бедная LIZ» 11.40 «Фабрика
грез» 12.05 «Ду қол шоколад» 13.00
«Караоке такси» 13.35 «101 кеңес»
14.05 «Паутина» 15.45 «Добрый
вечер, Казахстан» 16.50 «Женщина
в беде» Х.ф. 20.00 «Первая
программа» 20.35 «Женщина в беде»
Х.ф. 21.30 «Кешкі кездесу» 22.50
«Сенбілік жаңалықтар» 23.30 «Ән
дария» 00.05 «Я вас жду» Кино 1.45
«Большая разница» 2.10 «Караоке
такси» 2.40 «101 кеңес» 3.00 «Логово
змея» 4.30 «Таңғы пошта»

АСТАНА
8.00 Ән шашу 9.05 «Әзілстан»

9.20 Суперпапа 10.00 М.ф. 10.25 М.ф.
11.10 «Дүние жарық» бағдарламасы
11.40 «Қыз ғұмыры» 12.20
«Мадхубала» 13.00 «Остров
сокровищ» Х.ф. 17.00 «Қалжың-
қоржын» 17.20 «Ән мен әзіл» 18.40
«Қыз ғұмыры» 19.20 «Мадхубала»
20.05 «Ел аузында» 20.30 «Вопреки
всему» 23.10 «Чего ждать когда ждешь
ребенка» Х.ф. 1.10 «Ұмытылмас»

ЖЕКСЕНБІ
12 шілде

ҚАЗАҚСТАН
8.00 «Қымызхана» 8.30

«Ақсауыт» 9.00 «Бүгін жексенбі»
10.30 «Баламен бетпе-бет» 10.50
«Шетелдегі қазақ балалары». 3-
маусым 11.10 М.ф. 11.30 М.ф. 12.20
«Айгөлек» 13.45 «Жарқын бейне»
14.15 «Соққы» драмасы 16.15
Т.Молдағалиевтің сөзіне жазылған
әндер 17.55 «Ерлікке тағзым» 18.25
«Құбылай хан» 20.00, 03.20 «Апта.
кз» 21.00 «Ұлттық шоу: Роза шақы-
рады» 22.25 «Арғымақ» драмасы
00.45 «Көкпар» 1.30 «Соққы»
драмасы 4.20 «Жарқын бейне»

ХАБАР
07.02 «Қалжың қоржыны» 8.30

«Айбын» 09.00 «Жеті күн» 10.00 «Ас
арқау» 10.30 «Спорт әлемі» 11.00
«Спящая красавица» 12.00 М.с. 12.30
М.ф. 14.00 Бенефис-шоу 15.10 Кино
«Алданған үміт» 18.30 «Ер Тұран»
атты концерт 19.50 «Ду-думан»
21.00 Жеті күн 22.00 «16 кварталов»
23.50 «Бейлдің басынан кешкен-
дері: Адасқан күшік» Кино. 1.30 Д.ф.
2.30 «Спорт әлемі» 3.00 «Айбын»

КТК
07.05 «Астробой» 7.50 М.ф. 8.15

«КТК» қоржынынан» 10.00
«Любовь нежданная нагрянет» 13.45
«Звездная жизнь» 14.45 «Дорога
домой» 15.00 «Махаббатта шек бар
ма?» 16.25 «Жаңа әзіл – жаңа ән-
2015» 17.15 Ернар Айдардың
концерті 20.00 «Өнерлі отбасы»
21.00 «Убить дважды» 00.45 «Удиви
меня» 1.55 «КТК» қоржынынан»
3.20 «Урок жизни» Кино

 Еуразия бірінші арнасы
06.00 Сенбілік жаңалықтар 6.35

«Контрольная закупка» 7.00 «Логово
змея» 8.35 Жаңалықтар 8.45
«Воскресные беседы» 9.00 Новости
9.10 «Здоровье» 10.10 Казлото 10.45
«Михаил Галустян. Понять и простить»
11.55 «Кешкі кездесу» 13.05 «Караоке
такси» 13.40 «101 кеңес» 14.05 «Ән
дария» 15.00 «Железняки» 16.50
«Темные воды» 21.00 «Библиотекары»
22.00 «Паутина» 23.05 «Пять лет и
один день» 1.10 «Что? Где? Когда?» 2.15
«Паутина» 3.00 «Караоке такси» 3.30
«101 кеңес» 3.50 « Логово змея» 4.35
«Контрольная закупка»

АСТАНА
08.00 Ән шашу 8.45 «Такси» 9.15

«Ел аузында» 10.00 «Астана кеші
көңілді» 11.15 «Күлдірген» 11.40 «Қыз
ғұмыры» 12.20 «Мадхубала» 13.00
«Похититель моей души» Х.ф. 14.55
Ш.Қалдаяқов әндерінің кеші 16.50
«Сырты бүтін...» 17.20 «Сырласу»
18.10 Шоу-лотерея «Бай бол» 18.40
«Қыз ғұмыры» 19.20 «Мадхубала»
20.05 «Той жыры» 20.30 «Вопреки
всему» 22.20 Х.ф. «Сумерки. Сага.
Новолуние» 00.50 «Ұмытылмас»
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Тапсырыс №    Таралымы: 2977 дана

Жаз айында, оның ішінде көкөніс пен жеміс-жидектің піскен
уақытында түрлі жұқпалы аурулардың көбейіп кететіні белгілі.  Әсіресе,
балалар жедел-ішек инфекциясына жиі шалдығады. Дүниежүзілік
денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, аталған ауру
тұмаудан кейін екінші орынды алады екен. Ал жыл сайын 5 миллионға
жуық бала ішек инфекциясының асқынуынан көз жұмады.

Ішек инфекциясы — жұқпалы ауру. Инфекция ауыз арқылы жұғып,
қоздырғышы ішекте өсіп жетіледі де сыртқы ортаға тарайды. Инфекция
гигиеналық тазалықты сақтамаудан,  жуылмаған көкөністерден,
пісірілмеген сүттен, сапасыз тағамдарды пайдаланғаннан, шала
пісірілген тағамдарды қолданғаннан,  ауыз суды қайнатпай ішкендіктен
жұғады. Ішек инфекциясының түрі көп. Қазіргі күні дизентерия,
сальмонеллез, диарея аурулары жиі кездеседі. Бұндай аурудың
құрығына алдымен балалар ілінеді.

Сәбилердің ауру жұқтыруына  алдымен аналар кінәлі. Мәселен,
бүгінде көп ана сәбиін емшек сүтімен емізбейтіндіктен жасанды сүтпен
тамақтандырады. Ыстық күндері езілген сүт ұзақ уақытқа шыдамайды.
Кейде аналар баланың тауыспаған сүтін 1-2 сағаттан кейін қайта береді.
Ал ашыған сүт сәбидің ішегін бұзады.  Бұған қоса аналардың көпшілігі
баланың резеңке емізігін алдымен өзінің аузына, содан кейін баланың
аузына салады. Жерге түсіп кетсе де осылай істейді. Балаға беріп отырған
тамақтың бірінші  дәмін өзі көріп, сол қасықпен жартысын сәбиіне
береді. Ал ересектердің ауыз қуысындағы микробтар өзіне қалыпты
болғанмен балаға зиян. Бұл сәбилердің ауру жұқтыруына әкеліп
соқтырады. Сондықтан осындай қарапайым қағидаларды ата-аналарға
түсіндіріп жатамыз. Қазіргі күні әйелдерге сәбиін алты айға дейін емшек
сүтімен қоректендіру қажет екенін айтып әрі осыған үйретудеміз.
Өйткені емшек сүті баланы түрлі аурулардан қорғайды.

Сондай-ақ  қазір жан-жақтан жеміс-жидектердің ағылып келіп
жатқан  уақыты. Жеміс-жидектедің алмас бұрын дәмін татаып жатады
және т.б. жағдайлар. Айта кететін бір нәрсе, кейбір ата-ана балаларына
шұжық береді. Қазір бала емес, үлкендердің өзіне шұжықты  көп жеу
зиянды. Сондықтан ата-аналар балаларына жеміс-жидектерді жуып
бергені жөн және сәбилеріне йогурт, шұжық секілді тағамдарды беруге
болмайтынын ескертеміз. Яғни аурудың барлығы дұрыс тамақтанбаудан
және  тазалықты сақтамаудан пайда болады, — деді.

Ауру қалай жұғады? Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының
мәліметіне жүгінсек, бүгінде  ішек инфекциясының 60-тан астам
қоздырғыш анықталған екен. Егер инфекцияны жұқтырған адам
уақытында емделмесе, өміріне қауіп төнеді әрі өзге адамдарды да ауруға
шалдықтырады. Өйткені микробтар науқас ішегінен бөлініп топыраққа,
суға және тағамға түсуі мүмкін. Ал қауіпті вирустар су қоймаларында,
тағамдарда және әртүрлі тұрмыстық заттар бетінде ұзақ уақытқа дейін
сақталады.

Жалпы, ішек ауруларының  көбеюіне ет, құс өнімдері де өз әсерін
тигізеді. Жазда кәуап, жұмыртқаны шала пісіріп жеу сальмонеллез
ауруына шалдықтырады.  Ал бассейндерде, су қоймаларында шомылып
жүріп су жұтып немесе аузыңызға су кіріп кетсе де  ішек ауруына
шалдығуыңыз әбден мүмкін. Бұған қоса дұрыс қайнатылмаған
көкөністер, баклажан, қияр, қарбыз секілді өнімдер аса қауіпті
саналады. Ал бұндай аурулардың алдын алу үшін қарапайым тазалық
ережелерін сақтаған абзал.

Сондай-ақ науқас балаға сұйықтықты көп беру керек. Мәселен,
сорпа, күріш суы, сұйық шай, кисель, қайнатылған және салқында-
тылған суды ішкізген жөн. Ал ішектің микрофлорасына тікелей әсер
ететін қуырылған, ащы, сүт, кепкен тағамдарды беруге мүлде болмайды.

Алғашқы көмек: Ішек инфекциясын жұқтырған баланың дене
қызуы көтеріліп, іші қайта-қайта өтеді. Асқа тәбеті болмай, құсады, 
емшектен бас тартады, мазасызданады, басы ауырады. Дәретіне қан
немесе кілегей араласады. Қайта-қайта іші өтіп, құсқандықтан баланың
ағзасы тіршілікке қажетті су мен тұздарды көп жоғалтады. Осының
әсерінен  әбден қалжырап, әлсіздік пайда болады. Егер аталған белгілер
байқалса, дереу дәрігерге қарату керек және бұндай  кезде алғашқы
көмек көрсетілуі қажет. Яғни аналар балаларына регидрон ерітіндісін
бергені жөн. Езілген сұйықтықты әрбір 4 сағат сайын 1 шай қасықпен
ішкізеді. Ерітінді әрбір күнге жаңадан езіліп беріледі. Осы емнен кейін
баланың  іш өтуі тыйылуы мүмкін. Егер нәтиже болмай, бала қайта
құсса, қызуы көтеріліп, шөлдей берсе, сұйық ішпесе, тамақтан бас
тартса, онда ауруханаға жатқызу керек.

Өз бетінше емделмеңіздер! Есіңізде  болсын! Емделіп әуре болғанша,
жедел ішек  ауруларының  алдын алу аса жеңіл.

Қарымсақова Ботагөз Демеуқызы,
облыстық салауатты өмір салтын қалыптастыру

 орталығының бөлім меңгерушісі

СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ

ЖЕДЕЛ IШЕК АУРУЛАРЫ

Қызылорда қаласында Ұлы Жеңістің 70
жылдығына арналған Қазақстан
Республикасының 4-ші жазғы спартакиадасы
аясында гандболдан әйелдер арасында
республикалық жарыс аяқталды. Аталмыш спорт
сайысына Алматы қаласы, Алматы, Ақтөбе,

Оңтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан,
Павлодар және Қызылорда облыстарынан 117
спортшы қатысты. Бір аптаға созылған жарыс
қорытындысы бойынша Қызылорда облысының
«Сейхұн-КАМ-ҚМУ» командасы қатарынан үш
мәрте ел спартакиадасының чемпионы атанды.

Айта кетейік, төрт жылда бір мәрте ұйымдас-
тырылатын байрақты додада Сыр спортшылары
2007 және 2011 жылдары 2 мәрте Қазақстан
Спартакиадасының чемпионы атағына қол
жеткізген болатын. Финалда қызылордалык
қыздар Алматы облысының командасымен
кездесіп, 37:29 есебімен жеңіске жетті. Жүлделі
үшінші орынды Шығыс Қазақстан облысының
командасы еншіледі. Есеп 23:14. Ал төртінші
орын Павлодар облысының спортшыларына
бұйырды. Жеңімпаз және жүлдегер атанған
командалар ҚР Мәдениет және спорт
министрлігінің кубок, медаль және
дипломдарымен марапатталды. Жарыста «Үздік
ойыншы» номинациясын шығысқазакстандық
Полина Михайлова, ҚР халықаралық дәрежедегі
спорт шеберлері, Алматы облысының
спортшылары Ирина Александрова мен
Анастасия Родина, қызылордалықтар Евгения
Цупенкова, Виктория Колотинская және ҚР
спорт шебері Дана Әбілдаларға «Сейхұн-КАМ-
ҚМУ» гандбол клубы тағайындаған ақшалай
сыйакы табысталса, жеңімпаз және жүлдегер
командаларды дайындағаны үшін үш облыстың
жаттықтырушылары естелік сыйлықтармен
марапатталды.
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Шығыс Қазақстан облысы,
Өскемен қаласында  дзюдодан
23 жасқа дейінгі ерлер мен
әйелдер арасында Қазақстан

Республикасының чемпионаты
мәресіне жетті. Кездесулер ерлер
мен әйелдер арасында 7 салмақ
дәрежесінде өтті.  Тартысты
жарыс күндерінің нәтижесінде
жалпыкомандалық есепте

Қызылорда облысының құрама
командасы 3 алтын, 2 күміс, 5
қола медаль олжалап, жалпы-
командалық есепте екінші

орынды иеленді. Бірінші
орынды Қарағанды облысы,
үшінші орынды Шығыс
Қазақстан облысының
командалары еншіледі.

Жекелей сында 52 келі

салмақ дәрежесінде Айдана
Ермахан (№5БЖСМ), 78
келіде Мархабат Ақылбаева
(облыстық олимпиадалық
резерв даярлау орталығы)
және 90 келіде Мақсат
Исақабыловтар (ЖСШМ)
жақсы өнер көрсетіп, ел
чемпиондары атанды.

63 келіде Мөлдір
Болатбекова (облыстық
олимпиадалық резерв даярлау
орталығы) +78 келіде Қымбат
Тұршабек (ЖСШМ) күміс
жүлдені иеленді.

48 келіде Гүлдана Мұрат
(Ж.Баһадүр атындағы мектеп-
интернат),  52 келіде жалағаш-
тық Тоғжан Әсембек, 63
келіде облыстық жоғары
спорт шеберлігі мектебінің
спортшылары Мархабат
Бахытбекова, 70 келіде
Жания Махмудова, +100
келіде  Ернар Бегайдар қола
жүлдеге қол жеткізді.

ДЗЮДОШЫЛАР ЕЛ ЧЕМПИОНАТЫНАН
ОЛЖАЛЫ ОРАЛДЫ

Жақында Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қаласында жастар  арасында грек-рим
күресінен өткен Қазақстан Республикасының чемпионатынан қызылордалық спортшылар жүлделі
оралды. Қазақстанның барлық аймағынан 180 спортшы қатысқан  ел чемпионаты 8 салмақ
дәрежесінде жүлделерді сарапқа салды.

Аталмыш сында грек-рим күресінен облыстың аға жаттықтырушысы Виктор Юн, бапкерлер
Қанат Көбегенов және Райымбек Ғабиденнің шәкірттері 4 жүлдені олжалады. Атап айтсақ, облыстық
жоғары спорт шеберлігі мектебінің спортшылары Айдос Сұлтанғали 60 келі салмақ дәрежесінде ел
чемпионы атанса, 66 келіде  Айдос Мұхан мен 84 келіде Руслан Тұрсынбек қола жүлдені иеленді.
Облыстық олимпиадалық резерв даярлау орталығынан 96 келіде сынға түскен Олжас Сырлыбай
күміс жүлдеге қол жеткізді.

Лаура ШОНҒАЛОВА

ЖЕРЛЕСТЕРІМІЗ ЕЛ
ЧЕМПИОНАТЫНАН  ЖҮЛДЕЛІ


