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РУХАНИЯТ

УАҚЫТША
ЖУРНАЛИСТ
Шекаралас жатқан
айырқалпақты
ағайын бәрінен
хабардар. Тіпті көше
сыпырушысымен
сөйлесе қалсаң,
елдегі жағдайдан
бастап, шетелдегі
оқиғаны айтып
береді. Таксиге
міне, қалсаң,
жүргізушісі саясатты
соғады. Біздегідей
«жауынның
жауғанын»
Қытайдан көрмейді.
Әрқайсысының
қалыптасқан
өзіндік жеке ойпікірі бар. Мұндай
сауатты қоғамның
қалыптасуына не
себеп болды деген
сауал туындайды.
Мұның жауабын
Бішкекке барғанда
тапқандай болдық.

газет көп
Эльвира КАРАЕВА,
«Супер-инфо» басылымының Бас редакторы:

ЖЕР ЖҰМЫС
ІСТЕУІ КЕРЕК

«Қырғызстанда газет саны артып келеді. Олардың жаңа
нөмірін үнемі қадағалап отырамыз. Бүгінде көпшілікке
тарайтын қоғамдық газеттердің орташа таралымы 10-15
мыңның шамасында»
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Алматыда жылда нөсерлетіп жауын жауады. Көшені су басады,
тұрғын үй зақымданады. Биылғы жағдай одан да қиын болып
тұр. Толассыз жауған жауынның кесірінен кей жерлерде тас жол
опырылып, Алатау ауданында 100-ден астам үйді су басты. Ал Өжет
ықшамауданында, тіпті бірнеше үй құлап қалды.
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Халықпен тығыз жұмыс істеу керек
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Мемлекет басшысы «Еліміздің
жетістігін бағалай білу қажет. Болашақ
ұрпақ онымен мақтануға тиіс. Осы
кезеңде бізге сырттан сынай қарап
отырғандар к!п. Біз әлем алдында ұятқа
қалмай, күрделі мәселені сындарлы
сұхбатпен шеше алатынымызды паш ете
білуіміз қажет. Алға қойған мақсатына
жұмыла ұмтылатын ел екенімізді
к!рсетуіміз керек», – деп атап !тті.
Алқалы жиынға мемлекеттік органдардың
басшылары, облыстардың және Астана

мен Алматы қаласының әкімдері
қатысты. Жиын барысында Мемлекет
басшысы жер дауын да назардан тыс
қалдырмады. лем алдында ұятқа қалмай,
күрделі мәселені !зара келісіммен
шешуге шақырды. Елбасы «жерге жаны
ашитындар комиссияға келсін де,
сонда мәселені айтсын», – деді. Одан
б!лек Президент соңғы 4 айдағы елдің
даму к!рсеткішіне к!ңілі толмағанын
жеткізді. Соңғы 6 жылда елімізде
900 кәсіпорын іске қосылғанымен,
оның 21-і тұралап тұр. Тағы 13-і !нім
шығарып үлгермей жатып, шатқаяқтай
бастаған. Мемлекет басшысы әсіресе
Ақт!бе мен Қостанай облыстарының
к!рсеткіші к!ңілден шықпай тұрғанын
жеткізді. Президент Қостанай облысы
әкімі Архимед Мұхамбетовті орнынан
тұрғызып, индустриалдық жобаны
жүзеге асыру үшін б!лінген 120 млрд
теңгенің қайтарымын сұрады. Шенділерді
шектен шықпай, !з ісіне жауапты
болуды ескертті. Ақшаны тек қайтарымы
бар жобаға салу керектігін айтты. Бар
ақшаны игере алмай отырған облыс
басшыларының ісіне қатты қынжылды.
Қаржы министрі Бақыт Сұлтановтан да
игерілмеген қаржы бойынша түсініктеме
алды. кімдерді халықпен тығыз жұмыс
істеуге шақырды. Мемлекет басшысы
кейбір мемлекеттік қызметкерлер дұрыс

АПТАНЫҢ АЙТАРЫ

қытай азаматы елімізде
заңсыз жұмыс істеген

965
мың адам еліміздің
азаматтығын алды

2,3
млрд теңге. Бұл
Астанадағы
Пантеон құрылысының
алғашқы кезеңіне
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Нұрсұлтан Назарбаев «Біз
жұмыссыздықтың артуына жол бермей,
оның деңгейін бұрынғы 5 пайыздың
деңгейде сақтай алдық. Бюджет
түсімдерінің қысқарғанына қарамастан,
мен мемлекеттің барлық әлеуметтік
міндеттемелерін орындауға нақты
тапсырма бердім. Халық тұрмысының
т!мендеуіне жол беруге болмайды.
Бұл – барлық деңгейдегі мемлекеттік
органдардың негізгі міндеті. Біз биыл
бюджет саласы қызметкерлерінің
жалақысын білім беру саласында – 29%ға, денсаулық сақтау саласында – 28%ға, !зге салаларда 40%-ға к!тердік.
Студенттердің шәкіртақысы, сондай-ақ
мүгедектікке және асыраушысынан
айырылуға байланысты жәрдемақы
к!лемі 25%-ға ұлғайды. Ынтымақты
зейнетақы т!лемдерінің к!лемі 9%-ға
к!терілді. Осының бәрі дағдарысқа
қарсы уақтылы қабылданған шаралардың
нәтижесі болып саналады, – деді.
(Ө )
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жұмыс істемейтіндіктен, халық !зіне
керекті жауабын ала алмайтындығын
айтты.

Жансейіт
СӘРСЕНҚҰЛОВ,
Республикалық
бюджеттің атқарылуын
бақылау жөніндегі есеп
комитетінің мүшесі:

САЛЫҚ ТӨЛЕМЕЙТІН ӘНШІЛЕР
180 млн
теңге
Жылдық
табысы

Ділнәз
Ахмадиева

108 млн
теңге
Жылдық
табысы

Серік
Ибрагимов

54 млн
теңге
Жылдық
табысы

172 млн
теңге
Жылдық
табысы

САЛЫҚ
ТӨЛЕМІ

0
теңге

Дереккөзі: Алматы
қалалық Мемлекеттік
кіріс департаменті
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«Мәселен, тұрғын үй
құрылысына бөлінген 39 млрд
теңгенің 1 миллиарды игерілмеген.
Шенеуніктердің кесірінен қаншама
адам пәтерсіз жүр. Бұған қоса,
7 мектеп пен 7 аурухана салынбай
қалған»

«Өткен
жылы бюджеттен
бөлінген 459,2 млрд теңге
тиімсіз жұмсалған. Салыққа
салақ қарағандардың кесірінен түсім
көрсеткіші төмендеді. «Саламатты
Қазақстан» бағдарламасын тексерудің
қорытындысы бойынша 65,8 млрд
теңгеге қатысты заңбұзушылық дерегі
анықталды. Дебиторлық берешек
36,6 млрд теңгеге ұлғайып,
206,6 млрд теңгені
құрады»

Асхат
Тарғын

ақпарат саясатына деген
к!зқарас дұрыс болмай келді.
Мүлдем басқа салаларға
қосақталып, журналистиканың
шоқтығы бұрынғыдай биік
емес. Енді, міне, !зінің дербес
мекемесі құрылды. Медианың
бүгіні мен беталысын жетік
білетін, ең бастысы, ақпарат
құралдарымен қоян-қолтық
жұмыс істей алатынын
дәлелдеп үлгерген Дәурен
Абаев министрлік тізгінін
ұстады. Жаңа министр
жүрісі шабандап қалған
журналистиканы алға
сүйрейді, қатары сиреп қалған
қазақ газеттеріне қамқор
болады деген сеніміміз мол.
Газет демекші, жуырда
литвалық әріптестермен
тілдестік. лгілердің бірі
шаруаларға арналған салалық
газетті басқарады екен.
Басылым кеңес заманынан
бері шығып келеді. Оқырманы
қалың к!пшілік. Жан-жақты
жаулап алған интернет те
тықсыра алмапты !зін.
«Нарықтың қыспағынан
қалай жабылып қалмады?»
– деп сұрадық. «Еуроодақ
(
      )
ауыл шаруашылығын жанжақты қолдайды, қомақты
субсидия береді. Соның
шапағаты біздің газетімізге
де тиіп отыр» – дейді Балтық
!лкесіндегі әріптесіміз Стасис.
Мұны естігенде сонау 20-шы
жылдары жарық к!рген «Ауыл
тілі» мен бертініректе біраз
санын к!зіміз к!рген «Дала
дидары» газеттері есімізге түсті.

Гүлмира ИСІМБАЕВА,
Мәжіліс төрағасының орынбасары:

Бақыт
СҰЛТАНОВ,
Қаржы министрі:
«Толық игерілмеген және
тиімсіз игерілген қаржы
туралы дерек болса, соған
жол берген әкімшілік
қызметшілері
жазаланады»

бөлінетін қаражат

Бүркіт

Жер мен ауыл
шаруашылығы – БАҚ
пен әлеуметтік желі күнде
қаужайтын «азыққа» айналды.
Соңғысына қатысты айтылған
пікір мен уәжде есеп жоқ.
Арасында к!кейге қонымды
ұсыныс та бар. Десек те, «Бұл
бұрын қалай ойға келмеген»
– деп те айта алмайсың.
&йткені, қазақтілді газеттер
соңғы 25 жылда жердің
жайын, диқан мен шаруаны
толғандырған түйткілді, ауыл
шаруашылығының мүмкіндігін
жазуын жазды-ақ. Жер
комиссиясы басылымдарды
шолып шықсын. Небір ұтымды
ұсыныс келелі кеңес бар.
Осыдан бірер ай бұрын
газетімізде Меркідегі (
 ) бір фермердің хатын
жарияладық. 20 гектар
жер алып, жеміс ағашын
отырғызған диқан субсидия
алу үшін 1 жыл 2 ай бойы
құжат жинапты. Жұрттың бәрі
ол кісідей шыдамды емес. Бірекі рет табалдырық тоздырған
соң қолын бір сілтеп кетеді.
Диқан мен малшыны,
шаруа қожалығын
қаржыландыратын арнайы
банк болу керектігі
ж!нінде мәселе к!терген
де қазақ газеттері. Құр
с!збен емес, Моңғолия,
Түркия, Голландиядағы
озық тәжірибеден мысал
келтірді. Емдік ш!п пен
гүл индустриясы қыруар
табыс к!зі екенін дәлелдеп
жазды. Дәйек ретінде
Қытай мен Голландияны
алға тартты. Қысқасы, ауыл
шаруашылығының әлеуеті
мұнай мен газдан титтей
кем емес екеніне назар
аударды. &кінішке қарай,
біздің үкіметтегілер, әкімдер
мұндай дүниеге селт етпейді.
Министрліктер мен әкімдіктер
БАҚ-пен жұмысты баспас!з
қызметіне ысыра салған.
Оның үстіне соңғы жылдары

Әлішер
Кәрімов

лаңы

ың а
Аптан

Жамбыл АХМЕТБЕКОВ,
Мәжіліс депутаты:
«Желілік маркетингтің
жұмысы дамыған сайын,
қарапайым халық зардап
шегуде. Оның 2 жыл
бұрын тыйым салынған
қаржылық пирамидадан
еш айырмашылығы
жоқ. Бұл жұртты алдап,
арбаудан құралған бизнес.
Егер, тұрғындарды
алаяқтардың құрсауынан
шұғыл құтқармасақ,
әлеуметтік толқуларға
соқтыруы мүмкін»

135 млн
теңге
Жылдық
табысы

Бахтияр
Мәмедов
(Jah Kalib)

90 млн
теңге
Жылдық
табысы

Жанар
Дұғалова

45 млн
теңге
Жылдық
табысы

ұрық

Ұзын қ

Австрияда ұс
талды

!" #$% &$#$$',
 #% *$ + -# ./-!
0!$. Бұрынғы Мәжіліс депутаты,
«Азбука жилья» құрылыс компаниясының
басшысы Ерқанат Тайжанов астаналық 4
мыңнан астам үлескердің 27 млрд теңгесін
қалтасына басқан. Алаяқты елге қайтару
үшін Бас прокуратура Австрия билігіне
!тініш жолдамақ. Алайда екі ел арасында
қылмыскерді қайтару ж!нінде келісім
болмағандықтан, бұл мәселе қиынға
соққалы тұр.

стан
Қызық ары
т
қызық
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«Біздің қалада
( ) полиция
полковнигінің, тіпті екі
депутаттың саунасы бар.
Біз ол туралы айтпаймыз.
Қарапайым қазақ қыздары
ауылдан келеді. Олардың
ата-анасы «қызымыз
оқып жүр, пәтер жалдап
тұрады», – деп ойлайды.
Ал қыздар болса, сауна
жағалап жүр. Мұндайды
тоқтату керек. Біз
Астанадан комиссия
келсе, оларды саунаға
қыздарға апарамыз»
ratel.kz
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Соңғы оқиғалар елімізде ақпараттық идеологияны қажет екенін дәлелдеді.
Әйтпесе әр азамат әлеуметтік желі арқылы көргенін, естігенін «жұта» береді.
Отандық идеология болмаса, сырттан әркім өзінің мүддесін, ықпалын тықпалай
береді. Бір жақсысы, біраз уақыт өткізіп барып, Ақпарат және
коммуникация министрлігі құрылды. Бұдан былай ақпарат
кеңістігіміз қандай болуы керек? Ол өзгенің идеологиясына
қаншалықты төтеп бере алады? Бұл сауалдардың жауабын
сарапшылар мен мамандардан білдік.
БАЛАМА АПАРАТА М Н
БЕРЕЙІК
уесбайды АНАТЫ,
журналист-публицист: азіргі
елімізді апарат кеістігі
етегі трілген ызды кейпін
елестеді. Астары тым ауыр
сз, білемін. Біра әрдайым
жртты назарында боласын
сыны толастамайтын саланы
сз еткенде шорт кесіп, шыл
шешім абылдайтындай-а
жадайа жеткеніміз әлдеашан.
Апаратты кеістігіміз дегенде
е алдымен ала трындарыны дені
кабельді телетаратуа жалананы еске
тседі. осып алсаыз, отыза жетержетпес отанды телеарнадан згесі тек
шетелдік, кпшілігі ресейлік телеарналармен
сусындап жатан крермен бар. Мндаы
ктерілетін мәселе, зге елді масс
медиасын шміштен ысып,
«тырыратып уып шыуды»
сз етіп отыранымыз
жо. Оларды
бастапыда
(Басы
кіргізіп
1-бетте)
алан

со, шыару, тіпті де иын екенін іштей
аарамыз. *рі ол екі елді стратегиялы
арым-атынасына кері
ыпал ететін ажетсіз шара
екені де айтпаса да тсінікті.
Басты мәселе, крші елді
гіт-насихатына балама
ретінде Батысты, натыраы
Американы, Еуропаны
аылшын тіліндегі апарат
ралдарыны негізгілерін
кеістігімізге енгізу. Сонымен
Апарат және коммуникация
министрлігіне мені маман
ретіндегі орайы келген
сынысым мынадай:
Батысты телеарналара елімізде
аылшынша таратуа молынан рсат беру.
Батысты апарат ралдары бізді елімізге
кбіне орыс тілінде тәржімаланып беріледі.
Бл з тарабында апаратты крерменге
жеткенше анша дегенмен, брмаланып
кетуіне себепкер. Демек, елімізге
тарайтын CNN, BBC, AlJazeera, Skynews
телеарналарынан блек, сала бойынша
блінген танымды телеарналарды аылшын
тілінде енгізуді ажет санаймын. Осылайша,
біз бір жаынан бгінде кп айтылатын ш
тырлы тіл саясатын дамытуа жол ашамыз.
=йткені, аылшын тіліндегі апарата ла
йреткен жрт кейінірек оны ептеп тсіне
де бастайды, ізінше сйлей де бастайды.
Ал е бастысы, аылшын тіліндегі бл
телеарналар елімізге кршілес
Ресейді апаратты
саясатына бәсекелес,
тым жасы
альтернатива
болар еді.
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ырызда
газет жорнал ат
емес. Біздегідей кшекшені кезіп іздеп жрмейсі.
Газет дгіршектерінде
іздегені жіпке ілініп, тізбектеліп
трады. алааныды аласы. Бауырлас
ырыз еліні экономикалы жадайы
мәз болмаса да, осынша газетті әлі
кнге жары кретіні ызытырды. Крші
елдегі әріптестерге жмысы туралы
айтып беруді срады. Олар уана-уана
келісті. Бл елде мемлекет тарапынан
тек екі ресми басылыма ана олдау
крсетіледі. Онда да билікті имиджін
алыптастыру, шенеунікті жасы жаынан
таныту деген сарындаы материалдар
емес, кіметті ресми жаттарын ана
жариялап отырады. Мерзімді басылым
аз емес. Бір ана Бішкекті зіндегі
дгіршектерден 20-дан астам ызылдыжасылды, мабасы әсем безендірілген
газеттерді байауа болады. Ал әр облыс
орталыында здеріні шаын газеттері
таы бар. Саяси таырыпты кеінен
озайтын газеттерді орташа таралымы
5 мыны ар жа, бер жаы. *ріптестерді
айтуынша, ондай басылымдарда
жартысынан астамыны аысы тленген.
Тапсырыспен жазылатын дниелер болса
керек. Дегенмен, кзі араты оырман
нені не екенін аара біледі. Мемлекеттен
бізді елдегідей олдау болмаан со,
ырыз басылымдары жарнама шін
жанталасып, оырманмен тыыз байланыс
орнатуа мдделі. Бл, әрине, саясаттан
ауылы алыс дегенді білдірмейді. Мейлінше
кейбір ауымды таырыптарды амтуа да
тырысады. Крші елдегі жетекші «Суперинфо» басылымыны бас редакторы
Эльвира Караева «Меніше, БА билік
тарапынан аржыландырылмауы керек.
Шынайы бәсекелестік болмайды.
ырызстанда газет саны артып келеді.
Оларды жаа нмірін немі адаалап
отырамыз. Бгінде кпшілікке тарайтын
оамды газеттерді орташа таралымы
10-15 мыны шамасында», – дейді.
Эльвираны бл басылыма келгеніне кп
бола оймаан. Брын еларалы газеттерде
тәжірибесі бар. рылтайшысы таралымы
100 мынан асатын «Супер-инфо» газетін
оан сеніп тапсыран. Бас редактор елде
пошта ызметіні рып бара жатанын
айтты. Сондытан жеке таратушылармен
жмыс істеуге кшкен. Бішкектен шалай
ауылдара газетті жеткізу шін таксистерді
кмегіне жгінеді. «Барлы саланы амтуа
тырысамыз. *сіресе, ауыл трындарына
ызыты таырыптара алам тербеу
керектігін немі естен шыармауа
тырысамыз, – дейді ол. Он шаты жыл
брын ырызстанда негізінен, орыстілді

Таразы
Ерлан ҚАРИН,
Қазақстан
стратегиялық
зерттеулер
институтының
директоры:
Елдегі оқиғаларға
«Еуразия бірінші
арнасының» баға беруін
к"пшілік қабылдай
алмады. Біреулері мұндай
арзан дүниені эфирге
қалай берді десе, "згелері тапсырыс
орындауға кіріскен әріптестерінің
қылығына ұялуға мәжбүр екенін
жасырмады. Бұл жағдайда ақпараттық
саясаттың мазмұны мәселесі деген
бар. Неге бұл материалды к"пшілік
қабылдамады? ;йткені, «Еуразия
бірінші арнасының» материалында лебі
сезілген антагонизм – тараптардың
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басылымдарды
таралымы жоары
болатын. Билікті
олдауынсыз, малімдер
мен дәрігерлерді, мемлекеттік
ызметкер атаулыны мәжбрлеп,
газет-журнала жаздырмай-а, мыты
басылым жасау керектігін ырыз
тілшілері дәлелдеп шыандай. Медиа
нарыта ресейлік франшизалар да жо
емес. Дегенмен, Кремльді саясатын
азастанда жргізіп отыран «Аргументы
и факты», «Московский Комсомолец»
сынды газеттермен салыстыранда,
ырызстанды осымшаларда сол елді
амтитын материалдарды лесі басым.
Алайда халыны дені ырыз тілінде
сйлейтін болан со, франшизаларды
жадайы аса керемет тәрізді. «Суперинфо» басылымыны ізінше, елде ондаан
газет жары кріп келеді. Бір араанда,
барлыыны мабасы, макеті бірдей
крінеді. Дегенмен, оырман шін, жарнама
шін, газетті сапасы мен безендірілуі
шін шын бәсекелестік сезіледі. Елімізде
соы жылдары кімет тарапынан
миллиардтаан аражат блінеді. Оны
ай БА-а, андай лотпен лестірілетіні
туралы аз айтылмайды. Оны шынайы
журналистикаа кері әсері туралы
мінберлерде жиі сз болады. «Сондытан,
мемлекеттік тапсырыс атаулыны доару
керек» деген сыныс бар. Есесіне, шынайы
бәсекелестік алыптасар еді. ай БА
болса да, басаша имылдар еді. ырыз
аайындарда да басылымдары жабылан
жо ой...
Асқар АҚТІЛЕУ,
Ақтөбе – Бішкек – Алматы

www.ja
ww
w.jasqazaq.kz
sqazaq.kz

E-mail: jas_qazaq@mail.ru

Euronews
телеарнасыны аза
тіліндегі нсасын ашуа
кш салу. *лемні 14тен астам елді тілінде тарайтын Euronews
телеарнасыны аза тіліндегі нсасына
лицензия алынуы тиіс. Бл да болсын
мейлінше объективті, барынша бейтарап
хабар тарататын транслтты телеарнаны
еліміздегі азатілді контентті кеейтуге
себеп болар еді.
азатілді контентті апарат
ралдарында кшейту, клемін лайту
мәселесі талай жылдан айтыла жем болан
тйткіл. Еліміздегі орыстілді апарат
ралдары азаты мәдениетіне, неріне,
тарихына атысты мәліметтерді кбірек
жарияласа, ба-п. Кбіне мемлекеттік
тапсырыс аясында аржыландырылатын
апарат ралдарыны контенті екі трлі
екенін байаймыз. аза тіліндегісі кбіне
елді, жерді руханиятына атысты тым
жасы дниелерді кп береді. Тиісінше, орыс
тіліндегісі де дәл сондай деп айта алмайсыз.
*леуметтік желіде елжандылы
ауанда алам тербейтін блогерлер
пультін алыптастыру. Басасы баса,
бгінде апарат ралдарыны ішіндегі е
ауарлысы – әлеуметтік желіге баса мән
берілуі тиіс. Оны маыздылыы әсіресе
жуырда елімізді бірнеше аласын шарпып
ткен шерулер кезінде айын аарылды.
*леуметтік желіде брмаланан апарата
тотау салатын тиімді ралдарды
әлсіздігінен айайа ойбай осан
арандатуа жол берілгені байалды.
Бл шараны, тіпті мемлекеттік
тапсырыс аясында атару тетіктері
де арастырылса, арты болмас еді.

АЗАТІЛДІ ГАЗЕТ
СИРЕП БАРАДЫ
Дос К!ШІМ, саясаттанушы:
Елімізде апаратты кеістікті
орау мәселесінде екі баыт
бар. Оны біріншісі –
ресейлік кейбір
баралы апарат
ралдарыны
бізді елді
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идеологиясына арсы жмысына шектеу.
Бл жердегі жмысты басты тәсілі –
оны таралуына жол бермеу. Екіншісі –
анарлым крделі мәселе. Бл – еліміздегі
отанды медиа нім. Енді егер жаа
министрлік осы баытта жмыс істеуге
ниетті болса, неден бастааны дрыс
дегенге келейік.
Тәуелсіздікті алашы жылдары кптеп
шыа бастаан азатілді басылымдар
соы жылдары сиреп алды. Біз зімізді
апарат алаымызды басалара «тазалап
бердік». Ммкін бан сол азаматтарды
аржылы мәселесіне де атысты болар.
Біра орыстілді айматарда – Шыыс пен
Солтстік облыстарда – әр ауданда аза
тілі мен мәдениетін, тарихы мен әдебиетін
насихаттайтын БА-ты болуы керек. Бл
ресейлік апаратты ыпалын тежейтін,
лтты ауіпсіздікті ныайтатын наты саясат.
Ешандай шындыа жатпайтын, 50/50
деген жалан тсініктен тылу керек сияты.
Телеарнадаы эфирді уаыты туралы
әгіме ктерілсе, осыан жауапты мемлекет
ызметкерлері «біз зада крсетілген,
аза және орыс тіліні тедігін, ысасы,
50/50 пайызды сатаймыз» деп шыа
келеді. Меніше, зада аза тіліндегі
хабарлар 50 пайыздан кем болмау керектігі
ана айтылан. Демек, мемлекеттік тілдегі
хабарларды 100 пайыз болуы да зады
бзбайды.
«осаталан» газеттерді республикалы
бюджеттен
аржыландыруды
тотату керек. *лі
есімде, 2000-жылдарды
басында Киев
аласындаы бір
мейманханадан
«Аргументы и Факты
Украина» деген газетті
крдім. Ішін ашып
арап шысам, барлыы
Украина еліндегі мәселе
туралы. Ал бізді «АиФ
Казахстан» газетіндегі
материалдарды 20-30
пайызы азастан туралы да, басасыны
барлыы Ресей таырыбы. Мндай
жадайды ытайда тратын азатар
«ойды басын крсетіп, итті басын сату»
дейді.
Сырты істер министрлігіні осы
баыттаы жмысын жаа дегейге ктеру
шарт. Ресейді лауазымды тлалары
аза еліне арсы айтса, бірден
дипломатиялы сауал жолдап,
наразылы білдіру керек.

п

Тақырыпқа орай
«   
    .  . «3
      ,  
     » . Не мақсат десем,
«шетелге оқуға кетемін» дейді. Жарайды,
онда интернет журналистің жұмысы туралы
не білесің айтшы десем... йтеуір. Онда мына
материалды аударып, жаңалық жазшы десем...

Уақытша
журналист

Өз шаруамызды
өзіміз шешеміз

таласқа түсуі қазақстандық саясатқа
тән емес еді. Біздің саясаттың, әрине,
"з жолы бар, топтарға, лагерьлерге
б"ліну бар болғанымен, «біздің
адамдар» мен «дұшпандарға» б"ліну
жоқ, баррикадалық ой, «окопта жатып
соғысу» деген атымен жоқ. Ал бұл
материал біздің қоғамдағы жер дауын
«жаһандық қарсы тұру» елегі арқылы,

айналамызда әсте бір жаулар мен
арандатушылар тұрғандай етіп жеткізуге
тырысқан. Мұндай антагонистік
интерпретацияны қоғам «жұта» алмады.
Аты шулы материалды жеткізуді, оның
берілуін, риторикасы мен лексикасын
халық қабылдамай тастады. Біз олай
айтпаймыз, қарсыласымызды олай
сынамаймыз да. Сондықтан, «Еуразия
бірінші арнасы» берген материал
кәсібилілік тұрғыда сапасыз дүние,
этика жағынан алғанда, дұрыс емес
әрі идеологиялық тұрғыда зиянды, әрі
б"где дүние. Саяси тартыс пен таласта
қоғамға "з ойын таңуға, адамдарды бірбіріне қарсы қоюға болмайды. Қандай
дискуссия мен "зекті кезеңдер болса да,
барлығын "зіміз шешеміз.
Facebook  

Оның да қисынын келтірмеді.
Сосын егер сен шынымен істегің
келсе, кемі 2 жыл ешқайда
кетпеуің керек, айына 70 мыңнан
артық т"лемеймін, 2 жылда
журналистикаға қатысты 100
кітап оқуың керек, 3 айдың ішінде
мультмедиалық құралдарды
түгел меңгеріп, басқаларға үйрете
Ербол АЗАНБЕК,
бастауың керек. Бұл бер жағы
журналист:
десем күледі. 3 айдан кейін әр
материалыңды кемінде 500 адам
оқуы керек десем. Адамды жынды қылуға мастерсіздер иә, –
дейді. АҚШ-қа не үшін бара жатсың десем, білім алуға дейді.
Енді ол жақтың да беретіні сол емес пе? АҚШ-та басын ашып,
еңбексіз-ақ керегін ішіне құйып беретін аппарат бар сияқты.
Алдымен журналистиканың ішіне кір, тәжірибе жина, сосын
АҚШ-қа барғанда мынаны үйренемін деген нақты мақсатпен бар
десем, жатып кеп ренжіді. Ойларыңыз пайдалану, к"мектессеңіз
қайтеді дейді. К"мегім жаңағы. Мен саған үйретемін. Үйретемін
дегенде қасыңда ежіктеп отырмаймын. Бағыт беремін, "зің
тауып, құрап, жамап-жасқап, үйренесің, кейбір нәрсені бірге
үйренеміз. Саған білім, тәжірибе. Маған контент. Менің жобам
дамиды, сен "зің дамисың. Менің жобам ертең жабылуы мүмкін.
Бірақ сенің тәжірибең "мір бойы қалады десем, түсінбеді. Ренжіп
кетті. Саған жұмыс емес 3 айға демеуші керек деп мен қалдым.
Жалпы, баршаға белгілі нәрсе бар ғой. Мақсат, шыдамдылық,
тұрақтылық, іздену, ұқыптылықтың жеткізер жері жетістік.
Айтайын дегенім, жаңағы жігіт сияқты талай адам келеді. Бәрі
уақытша жүрген адамдар. Не істеу керегін айтсаң, шошып кетеді.
Айтпай алып та к"рдім. Менің де, "зінің де уақытына, менің
қалтам мен жүйкеме шығын келтіргеннен басқа жетістік жоқ.
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Біздің

т

сұхба

Өткен аптада Астанада жер
реформасы жөніндегі комиссияның
алғашқы отырысы өтті. 75 адамнан
құралған жиында әрқайсысы
сөз алып, ойын жеткізді. Ертең
екінші отырысы өтеді деп күтілуде.
Осыған орай комиссияның мүшесі,
Еуропалық құқық және адам құқы
жөніндегі институттың директоры
Марат Башимовпен сұхбаттасқан
болатынбыз.

–     ,
     
  ә  ә 
ә     ?
– лемдік тәжірибеде
жерді сату немесе жалға
беру деген түсінік бар. Бүкіл
Еуропа елдері, АҚШ және
басқа да дамыған елдердің
бәрінде жерді шетелдіктерге
де, "з азаматтарына да жалға
береді немесе жекеменшікке
сатып береді. Еуропа
кеңесінің құрамындағы 47 мемлекет,
Еуроодаққа кіретін 28 мемлекеттің бәрінде
осындай норма бар. Мысалы, Германия
мен Фрацияда шаруалардың отбасына 99
жылға дейін жалға береді. Швецияда ауыл
шаруашылығы жерлерінің 43%, Италияда
25% жекеменшіктің қолында. Еуропаның

к"ру керек қой. Менің ойымша, иесіз
игерілмей тозып жатқан жердің де
обалы бар. «Судың да сұрауы бар»
деген ғой. Олай болса, жатқан жердің
де сұрауы болуы мүмкін. Жалпы, жер
босқа жатпауы керек. Ел игілігіне
жұмыс істеуі қажет.
–  , 
      ө 
    .   

Марат БАШИМОВ:
Мара
Мар

кешпесімізге кепілдік бар ма? Жалға
алып, ақысын т"леп отырған жерін
игермей бекер тастап қойса, тегін берген
жерді игере ме? лде ол да бекерге тозып
кете ме? Тегін келген жерге кім қарағысы
келеді дейсің? Бұл да ойлануды қажет
етеді. Мейлі, тіпті біздің халық жалқау

О

Жер жұмыс
істеуі керек

"зге елдерінде де жағдай сондай. Олар
ең бірінші кезекте жердің қожайынын
іздейді. Жер бос жатпауы керек, ол елдің
экономикасына жұмыс істеуі керек
деп есептейді. Алғашқы отырыста осы
уақытқа дейін, қаншама миллиондаған
гектар жердің қараусыз қалып, қурай "сіп,
тозып бара жатқаны айтылды. Жалпы,
осы әңгіменің қозғалуына себеп болып
отырған «шетелдіктерге жалға берсек
қайтеді?» деген мәселе. Бұған қатысты
елдің қаупін де түсінуге болады. :йткені,
расында жер шетелдіктердің меншігіне
"тіп кетіп, кейін айырылып қаламыз ба
дейді ғой. Бұны мен бір жағынан түсінем.
Ол "те керек нәрсе. Бірақ ол жер тектентекке тозып, ешқандай "ңдеу к"рмей,
иесіз қаңырап жататын болса, оның кімге
пайдасы бар? Қайта сол жерді я жалға
беру, я меншікке беру арқылы пайдасын

  ө   !  .
!    ?
– Иә, к"птеген ұсыныстың бірі –
бұл. Бізде халық саны аз, жер к"п. Оған
дау жоқ! Бұл ұсыныстың авторы «жерді
тегін таратып берсек, ел "з күнін "зі
к"реді, жерді игеріп пайда табады», –
деп отыр. Солай-ақ болсын. Оған да
келісуге болады.Алайда осы жиында
Ауыл шаруашылығы министрі Асқар
Мырзахметов қаншама миллиондаған
гектар жердің игерілмей жатқанын
айтты. Соңғы 10-15 жылда бірнеше
мыңдаған гектар жерді біреулердің
алып, оны игермей, құры бос, тоздырып
жібергенінен нақты мысалдар келтірді.
Олар осы жерді жалға алған. Ал егер
ертең бәлен гектар жерді біреуге тегін
таратып беретін болсақ, дәл осы күйді

емес, бәрі бірдей шаруақор деген күннің
"зінде жер жеткілікті.
–  ,       
       
ө     ?
– Менің ойымша, Жер туралы
кодексті жалпы қайта талқылауға енгізу
керек. :йткені, даулы мәселе к"п бұл
жерде. Соның ішінде бүгінде қоғамда
үлкен резонанс тудырып отырған Жерді
жалға беруге қатысты айтар болсам...
Жаңа бір фермермен біраз с"йлестім. Ол
кісінің біраз жері бар. :зі алма "сірумен
айналысады. «Сіз қанша жылда алма
"сіресіз, неше уақытта оның жемісін
к"ресіз?» деп сұрадым. «Он жыл "сірем.
Содан кейін ғана ол жеміс береді», дейді.
Он жыл "сірді, бағып-қақты, дәріледі,
қажетті минералдарын берді, енді "нім
алады. Тағы бес жылда ол "зінің
шыққан шығынын ақтасын делік.
Арада 15 жыл кетті. Енді сол жерге
т"ккен тері үшін, ол пайда табуы
керек. С"йтіп, тағы бес жылын "зіне
пайда табуға жіберейік. Сонда пайда
табу үшін кемінде 20 жыл уақыт
керек екен. Бір ескеретін мәселе,
біздің жерімізді Еуропа,Украина,
Белоруссияның жерімен салыстыруға
келмейді. Олардың жері құнарлы,
табиғи солай, қара топырақ. Ал біздің
жеріміздің к"пшілігі тастақ келеді.
К"біне сауармалы емес, жазық дала.
Құнарлылығы да аздау. Бұны да
ескеру керек. Міне, осы тұрғыдан
келгенде, заңнамадағы кейбір
нормаларды қайта қарау керек,
қайта талқыға салу керек дегенге мен
келісемін.
!" 
#ә " $%&'()*+

Ескерту

Электр ауіпсіздігін
сатайы!

ң электр
сіресе б"где тұлғалардың
тораптық ғимарат аумағындаа жүруiне, электр
тырып қосуына
тораптарын "з бетiнше ауыстырып
тыйым салынады. Электр құрылғылары
қоршалған есiктерді ашуға және б"геттер мен
қоршауларға кiруге болмайды.
Салбырап тұрған, сондай-ақ үзiлген,
жерге түскен сымдарды байқаған жағдайда,
бұл туралы мамандарға бірден хабарласу
керек. Жерге түскен сымның айналасын
8-10 метр радиуста қоршап, апаттық
бригада келгенге дейiн күзет
қойып, ешкiмдi жақындатпау
қажет. Сонымен қатар балалардың
да қауіпсіздігіне баса назар
аударған ж"н.
Электр тоғымен жарақаттану
қаупi туралы балаларға жүйелi
түрде ескертiп отыру қажет.
Ережелерге сай, бұл электр
құрылғыларда электр қауiпсiздiгi
бойынша сақтандыру белгiлерi
және тиiстi плакаттар iлiнедi.
Электр жүйесін қолдануда
үйде, жұмыс орнында, тіпті к"ше
де қауіпсіздік шараларын сақтаған
ж"н. Осыған орай қауіпсіздік
шараларының толық нұсқасын
«Алатау Жарық Компаниясы»
АҚ-ның ресми сайтынан таныса
аласыздар.
«-/» -' ii i i  
ә     

Электр қуатының адам өмірі үшін
қаншалықты маңызды екені айтпаса да
түсінікті. Алайда кей уақыттары электр
қуатын пайдалануда қауіпсіздік шарасын
естен шығарып аламыз. Осы орайда «Алатау
Жарық Қомпаниясы» АҚ тұрғындарға электр
құрылғыларын дұрыс пайдалану ережесін
ұсынады.
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Игерілсе,
егістік бітік

Рахым
ОРАЗАЛИЕВ,
академик, Жер
реформасы
жөніндегі
комиссияның
мүшесі:
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«Самры- азына»
байау жариялады

Байқаудың негізгі
мақсаты – әлеуметтік
және медициналық
бағытты қамту, мәдени
қауымдастықпен адам әлеуетін дамыту,
еңбек қатынасын нығайту, "ңірлерді
және бизнес бастамаларды қолдау бағыты
бойынша жүргізіледі. :тініш пен құжаттың
толық жиынтығы Астана қаласы, Қонаев
к"шесі, 8, блок В, 3257 офис мекенжайы
бойынша беріледі. :тініш беру уақыты 31
мамыр мен 13 маусым аралығы. Байқауға
қатысу ережесі және қосымша ақпаратпен
www.sk-trust.kz, www.skc.kz сайтынан
таныса аласыз. Сонымен қатар мекеменің
байланыс орталығына хабарласуға болады.

Ең үздік қоғамдық ұйымға қаржылай к"мек
ұсынылып, қайырымдылық жобаларымен
әкімшілік жұмыстарын жүргізуге қолдау
к"рсетіледі. Айта кетейік, «SamrukKazyna Trust» – еліміздегі к"кейкесті
және әлеуметтік маңызды мәселелерді
шешуге бағытталған қайырымдылық
және әлеуметтік маңызды жобалар
мен бағдарламаларды жүзеге асыратын
«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры
компаниясының тобындағы әлеуметтік
жобаларды дамыту қоры.
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Бұған дейін де мәлімдегеніміздей, рт
салдарынан біраз пәтер бүлінген. Оның
жетеуі күрделі жндеуді қажет ететін еді.
Қазіргі таңда жндеу жұмысы жүргізіліп
жатыр. Алғашқыда жндеу екі апта ішінде
толық бітеді деп жоспарланған болатын.
Бірақ жұмыс жүргізіп жатқан құрылыс
компаниясының кілдері жндеудің
айтылып отырған мерзім ішінде біте
қоятынына күмәнді. Қазіргі таңда рт
салдарынан әжептәуір бүлінген «Корова
бар» кафесі мен мейрамханасы, сонымен
бірге «Юбилейныйге» жапсарласа
салынған нысандар толықтай сүрілген.
Алматы қаласы әкімінің ресми кілі,
Алмалы ауданы әкімінің орынбасары
Ермек Бейсеуовтің айтуынша, кпқабатты

рт қауіпсіздігі бойынша қадағалау мен
профилактикалық қызмет басқармасының
басшысы Мұрат Бекбаевты да кездестірдім.
Ол әлі тергеу амалдарының жүргізіліп
жатқанын айтып, қосымша ақпарат беруден
бас тартты.
«Аурудын алдын алу керек» деп жатады.
«Қамдансаң – қапы қалмайсың» деп те
айтады. «Апат айтпай келеді» деген және
бар. Тізе беретін болсақ, тек осындай
жағдайдың зіне байланысты ғана талайталай ақыл-нақыл сздер бар екен. Сонда

Жылда
судың жыры

E-mail: jas_qazaq@mail.ru

Біз неге осы кеш
қимылдаймыз? Үй
құлап, өрт шалып,
көшені су басқан соң
қозғала бастаймыз.
Алматының
«Юбилейный»
супермаркетінде болған
өрт даңғазасы біразға
шапты. Біреу алай
деді, біреу былай деді
– қалай деген күнде
де тағы да қаланың
қақ ортасында қыпқызыл өрт болды. Оның
себебі мен салдарын
әркім әрсаққа жүгіртіп
те жатыр. Рас, болжам
көп, бірақ өрттің нақты
неден шыққанын
ешкім білмейді.
Қалалық төтенше
жағдай мамандарының
айтуына жүгінсек,
өрттің шығуына электр
желісінің кінәраты
кінәлі.

тұрғын үй ғимаратының солтүстік жағына
жапсарласа салынған нысандар да толықтай
сүріледі екен. Қатты бүлініп, күрделі
жндеуді талап ететін пәтер тұрғындары
қазіргі уақытта туған-туыстарын паналауда.
Бір отбасы «ҚазЖол» қонақүйіне
орналасқан.
  

   

1рттен кейінгі жндеу жұмысының
даңғаза дауы басыла бастады. Десек те,
кешеден бері осынау мәселенің тағы бір
кілтипаны мен қисынсыз дақпырты аяқ
астынан бұрқ ете қалды. Бұл – рт кесірінен
пәтері бүлінген үй тұрғыны темақы алуы
мүмкін деген мәселе.
«Жас қазаққа» «Еуразия» сақтандыру
компаниясынан мәлім болғаны, жеті
қабатты үйдегі бүлінген пәтер иелері
темақы ала алмайды. 1йткені,
осынау зәулім үйдегі бірде-бір пәтер
сақтандырылмаған. Сондықтан,
рттен келген шығынды ешкім
орнына қойып бермейді. Соңғы
жылдары ел азаматтарына тленіп
жатқан сақтандыру темақысының
кбісі табиғат апатынан зардап
шеккендерге қатысты, – дейді
аталған компанияның атқарушы
директоры Шәкір Иминов, – осы
жерде тағы бір айта кетерлігі,
біздің азаматтарымыз, неге
екені белгісіз, апатты жағдайдан
келген зиян мен шығын орнын
толтыру үшін үнемі мемлекетке
аузын ашады. «Мемлекет бірдеңе
береді. Мемлекет шығынымыздың
орнын толтырып, бұзылған дүниемізді
жндейді» – деп дәмеленеді. Рас, табиғат
апатынан келген шығынды мемлекетіміз
әзірге з қалтасынан тлеп жатыр. Ал
бұл, з кезегінде, азаматтарымыздың
сақтандыру механизмімен дұрыс жұмыс
жасау қабілетін қалыптастыруды белгілі
бір дәрежеде кейінге шегереді. Мысалы,
айталық, «Юбилейныйда» болған рт
салдарынан бүлінген пәтерлер з уақытында
сақтандырылған болса, онда оларға
жалпылама алғанда, шамамен 150-200
миллион теңге клемінде сақтандыру
сомасы тленетін еді.
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Осы аптаның сейсенбісінде
«Юбилейный» жаққа тағы барып қайттым.
Жндеу жұмыстары жүргізілуде. 1рт қатты
шалған пәтерлерді араладым. Тртінші
қабатқа ктерілгенімде алдымнан осы
үйдің тұрғыны шықты. 1зін Айжан
Құдайбергенова деп таныстырған тұрғын
даурығып жүріп, не ақшаны, не құжатты
алмағанын айтты. Жуырда ғана жндеу
жұмыстарын жасап, дүние мүлкін
ауыстырған екен. «Соның бәрі босқа кетті»,
– деп отыр. Осы жерден Алматы қаласы
бойынша ттенше жағдай департаменті

дейміз-ау, Алматы сияқты әсем қаланың
жүріс-тұрысы мен күндізгі-түнгі демалысын
кірпік қақпай қадағалап отыруға тиісті
ресми орган басшыларының осы нақылдың
бірін де білмегені ме? Білсе – мұндай жағдай
жиі орын алмас еді ғой?! «Юбилейныйдегі»
рттен кейін Алматы басшылығы аздап
қозғалайын деген іспетті. Алдағы уақытта
тұрғын үйге жапсарлас салынған кез келген
кафе, мейрамхана-асхана сияқты қызмет
крсету орындары түгелдей сүрілетін
болыпты. Бұл шешімді ртке дейін
қабылдауға болмас пе еді?
 

...

Алматыда жылда нсерлетіп жауын
жауады. Кшені су басады, тұрғын үй
зақымданады. Биылғы жағдай одан да қиын
болып тұр. Толассыз жауған жауынның
кесірінен кей жерлерде тас жол опырылып,
Алатау ауданында 100-ден астам үйді
су басты. Ал 1жет ықшамауданында,
тіпті бірнеше үй құлап қалды. Алматы
қаласы табиғи ресурстар және табиғатты
пайдалануды реттеу басқармасының блім
басшысы Дәурен Нұрдәулетов арық желісі
тек кк шалғынды суаруға арналғанын
айтып ақталды. Енді атқамінерлер арық
желісін кеңейтуге кіріседі. Себебі осы
уақытқа дейін мұндай жағдай орын алған
жоқ. Қазірдің зінде 15 шақырымдық арық
арнасын жндеу мақсатында 400 млн теңге

блінгені белгілі болды. Ең қызығы,
жылда осындай жағдайдың алдын
алу мақсатында қаржы блінеді. Бірақ
баяғы жартас – сол жартас. Биыл мәселен,
плотина мен зен арнасын қалпына
келтіру мақсатында қала бюджетінен 2
млрд теңге шамасында қаржы блінбек.
Бұл қаражат ткен жылы селден зардап
шеккен «Қарағайлы», «Құрамыс» және
«Тау самалы» шағынауданының кейбір
аумағын қайта қалпына келтіру үшін
де жұмсалады. Сәрсенбі күні жұмысқа
келе жатып, тағы бір қызықты сәтке куә
болдым. Абай мен Гагарин кшесінің
қиылысында жаяу жүргіншілер жолына
жиналып қалған жаңбыр суын арнайы
киімді кше тазалаушылар шелекпен тасып
жатты. Қаланың қақ ортасында не бірде-бір
техникасы жоқ, не бірде-бір арнайы аспабы
жоқ, осынау адамдардың тірлігінен қарап
тұрып түңілдім.
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Сынған ағаш, қираған көлік
Алматы қаласының
тұрғындарын толассыз
жауған жаңбыр ғана емес
құлаған ағаштар да әбігерге
салуда.

Клшік суды кешіп жүрген жұрт
енді құлаған талдарды айналып туге
мәжбүр. Мыңбаев кшесінде ағаш
Kia Rio автоклігін басып қалса,
Виноградов және Мұратбаев
кшелерінің қиылысында тағы
бір ағаш Opel Astra клігінің
үстіне құлаған.
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азастан
жастарыны
НДЕУІ
Елбасы Н.C.Назарбаев Қазақстанның алдына әлемнің
ең дамыған 30 мемлекетінің қатарына кіру міндетін қойды.
Біз бұған білім беру жүйесіндегі түбегейлі згерістерсіз
қалай қол жеткіземіз? Қазіргі таңда халықаралық ағылшын
тілін білудің маңыздылығын түсіну үшін министр немесе
ғалым болу керек емес. Мұны Қазақстанның әр жас азаматы
түсінеді! Үш тілді білудің келешекке жол ашатыны да
түсінікті. Болашақта Қазақстанды жаңа буын дамытады,
сондықтан, ертең әлемнің алдыңғы қатарлы, заманауи
жастарымен бір деңгейде болу үшін бүгінде біз нені, қалай
үйренетінімізге немқұрайды қарай алмаймыз!
Егер кімде-кім Білім беруді және ғылымды дамытудың
мемлекеттік бағдарламасының жас ойшылдар мен
рендерге емес, бізді тәрбиелеп, оқытатындарға арналған
деп ойласа – қателеседі. Ең әуелі бұл бізге қатысты және
жастарға талай жаңа жол ашады. Кптеген елдерде жастар
бірнеше халықаралық тілдерді біледі, онда неге біз үшін
ағылшын тілін меңгеру – таңғажайып, іске асырылмайтын
тапсырма? Жоқ, олай емес, біз бәсекеге қабілетті, әлемдік
кеңістікте зін еркін таныта алатындай деңгейде болғымыз
келеді. Қазақстан жастары биік белестерді бағындыруға
дайын, бірақ ол үшін үлкен згерістер қажет – біз з
тарапымыздан мұндай згерістерге дайынбыз!
Президент Н.Назарбаев еліміздің жастарына, басқа
ешбір елде басшысы жасай алмаған жағдайды жасап, оларға
қолдау крсетіп отыр. «Болашақ» бағдарламасы – әлемде
теңдесі жоқ бірегей бағдарлама. Бүгін біздің үндеуімізге
«Болашақ» бағдарламасы бойынша әлемнің алдыңғы
қатарлы жоғары оқу орындарында оқитын жастар қосылуда:
«Туған жерімізден жырақта жүріп, біз қазақ тілінің маңызын
жете түсінеміз, оны дамытудың қажеттігін түсінеміз. Жаңа
ғасырдағы мемлекетке бірнеше тілді меңгерген білікті,
белсенді кадрлар қажет. Ертең ел ырысын еселеу үшін,
біз бүгін жоғары сапалы білімді шетелде алудамыз. Біз үш
тілде білім беру жүйесін енгізу бастамасын қолдаймыз,
йткені, шетелде оқу кезінде ағылшын тілінің аса қажет
екенін сезінеміз. Қазіргі әлемдегі табысты, заманауи
адамның ең қажет қасиеттерінің бірі – халықаралық тілді
білу. Халықаралық «Болашақ» бағдарламасы – елімізді
ілгерлетудің қозғаушы күші. Бағдарлама келешекте
ғылымдағы, технологиядағы халықаралық трендерді
Қазақстанда қолдану үшін біздің жастарға әлемдегі озық
университеттерде білім алуға зор мүмкіндік жасап отыр».
Бүгінде шетелге шығуға, үздік білім алуға мүмкіндік
беретін әртүрлі халықаралық бағдарламалар бар. Кбінесе
сол бағдарламаларға қатысуға кедергі болатын фактор
– ағылшын тілін жетік білмеу. Қазақ тілін және орыс
тілін дамыту үшін біздің қоғамымызда жағдай бар, осы
тілдерді меңгеру дағдысын бұл ортада қолдана аламыз.
Алайда халықаралық тілде сйлесу практикасы осы
уақытқа дейін бізде болған жоқ, үш тілде білім беру
жүйесін енгізу ағылшын тілін меңгеріп, практикада
толық қолдануға мүмкіндік туғызады. 1йткені, тілді тек
ағылшын тілі сабағында қолдану – бір басқа, ал сол тілде
химия, биология, физика пәндерін оқу – мүлдем басқа.
Халықаралық тілді әлемдегі замандастарымыздың білу
дейгейіне жеткізудің басқа жолы жоқ. Бұл бағдарламаның
әділдігі жаңа сапалы білім ауылдағы оқушыларға да,
қаладағы оқушыларға да бірдей қолжетімділігінде.
Сонымен қатар енгізілетін басқа згерістерді де жағымды
жаңалықтар деп қабылдаймыз, йткені, олар уақыт талабына
сай. Жастарды отбасы құндылықтарынан, з түп-тамырынан
алшақтады деп айыптаса, бізге үйде болуға, ата-анамызбен,
ата-әжелерімізбен араласуға кбірек уақыт беріңіз. Бес күндік
оқу аптасына кшу осындай мүмкіндік туғызады. Біз жас
болсақ та, мірге згерістер енгізудің оңай емес екенін толық

түсінеміз. Cрине, згеріссіз, үйреншікті мір сүру әлдеқайда
жеңіл. Жолымызда қандай қиындықтар кездессе де, олар
тәуелсіздік алған кезіміздегі біз жеңген қиыншылықтармен
салыстыруға келмейді. Жұмыла жұмыс жасасақ, біз
мықты, зіне нық сенімді, бәсекеге қабілетті Қазақстанды
қалыптастыруда жаңа жетістіктерге жете аламыз.
Қазақстанның барлық жастары «Болашақ» бағдарламасының
стипендиаттарындай болса, еліміз болашаққа қарышты
қадам басады. Біз болашаққа кәміл сенеміз!
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АЙМАҚ

E-mail: jas_qazaq@mail.ru

Екі жасында
а
анасынан
айырылған
Эльмира Смағұлова
т
тағдыр
тауқыметін
і і Бі
кп кріпті.
Бірақ қайсар қыз
мойымаған, мірдің бұралаң бұлтарысына
қарсы тұрып, з жолын адаспай тауыпты. Бәрін
зі жасап үйренген ол жаңа пәтерде зі жалғыз
тұратынын айтады. Тұрмысқа жайлы үйге ие болу
мүмкіндігі шектеулі адамның мір сүру қалпына
да қолайлы болады.
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Жуырда тізесіне эндопротез салып, балдақпен
тұрған екі балалы жалғызбасты ананың
қуанышында да шек жоқ.

www.ja
ww
w.jasqazaq.kz
sqazaq.kz

Талдықорғанда жылдар
бойы пәтер кезегінде тұрған
жандар қоныс тойын тойлады.
Пәтер кілтін тапсыру рәсіміне
Алматы облысының әкімі
Амандық Баталов өзі қатысып,
тұрғындардың қуанышымен
бөлісті. Қаланың Батыс
шағынауданында (7 шағынауданы)
салынған 60 пәтерлі коммуналдық
екі тұрғын үй баспанаға мұқтаж
жандарға берілді. Оның
қатарында мүмкіндігі шектеулі
адамдар, толық емес отбасылары
мен жетімдер және ауған соғысы мен
Чернобыль ардагерлері де бар.

миллион 723 мың 220 теңгені
құраған. Бір блмелі – 28, екі
блмелі – 32 пәтерден тұратын
ғимарат тік тртбұрышты
пішінде салынған. Жоғары

Баспаналы болу –

=ңірімізде халықты
баспанамен қамтудың
коммерциялық бағыты да
жолға қойылған. Бұқараның
қалтасына ауыр келмейтін,
тиімді әрі ыңғайлы жоба –
«Асыл арман» жобасы. 2015
жылы «=ңірлерді дамытудың
2020 жылдарға арналған
бағдарламасы» аясында Алматы
облысы әкімдігімен «СамұрықҚазына» жылжымайтын
мүлік қоры» акционерлік
қоғамы арасында «Асыл
арман» тұрғын үй кешеніндегі
тұрғынжайларды тарату
бойынша ынтымақтастық
келісім (2015  10
!  №50) жасалған.
Бұл жоба Алматы қаласының
іргесінде іске асырылып
жатқандықтан, алып шаһардан
баспаналы болуға үміткерлердің
саны да кп болған. Яғни
мыңнан аса үміткер үй алуға
тініш білдірген. Жергілікті
атқарушы орган олардың
ішінде тұрғын үйдің құнын
тлеуге қабілетін анықтау үшін
жолдаманы 607 адамға берген. Облыстық тұрғын
үй комиссиясының шешімімен тлем қабілеті
бар 382 отбасы «Асыл арман» арқылы баспаналы
болған. Сондай-ақ облыста халықтың әлеуметтік
жағынан осал топтарын да тұрғын үймен қамту
мәселесі оңтайлы шешімін тауып жатыр. 2015
жылы облыстық бюджеттен 660,9 миллион
теңге блініп, «Жетім балалар, ата-анасының
қамқорлығынсыз қалған балалар» санатындағы
азаматтарға 100 пәтер (4, E , / ә
F !  ) сатып алынған. 2015 жылғы
аудан және қалалардың жергілікті атқарушы
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Кркіне ақылы сай Дәрия қыз да баспаналы
болды. Арманы асқақ адамның болашағы да
жарқын болатыны сзсіз. Дәрия – Қазақ-Британ
университетінің студенті.
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Екі бала тәрбиелеп, сіріп отырған Күлән
Жинақова болса пәтер жалдап тұрудың
машақатын кп кргенін айтады. Баспаналы болу
– уайымнан арылуға мүмкіндік алу деп біледі ол.
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Кілт табыстау салтанатында ңір басшысы
Амандық Баталов Талдықорған қаласының күн
санап кркейіп жатқанын, жаңа ғимараттар
салынып қала жаңара түскенін тілге тиек етіп,
мұның барлығы ұрпақ болашағы, ел қамы
үшін жасалған игілік екенін атап тті. Сондайақ облыс әкімі шаһарда «Салтанат сарайы»,
драма театр ғимаратының құрылыс жұмыстары
жүргізіліп жатқанын, Жастарға қызмет крсету
орталығы мен Оқушылар сарайының құрылысы
аяқталғанын, «Жастар» саябағы пайдалануға
берілгенін айтты. Жақын арада саябақта 92
метрлік биіктікте мемлекеттік ту ілінетінін де
мәлімдеді. Бұл игіліктің барлығы Елбасының
жүргізіп отырған салиқалы саясатының нәтижесі
деп сипаттады ңір басшысы.
$%&  ' , 1  $ ә:
–  <.Ә.<  $ + 
4 !, «100    » @ 
 
     ә  
ө$     !   .
" –    $ +  
    !  ө  5 $
 . # ,   120   
 . "$   !
'$   , 5      !
60 пәтерден тұратын екі тұрғын үй «=ңірлерді
дамыту 2020» бағдарламасының аясында
салынып отыр. Құрылыстың жалпы құны 397
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Оған Алматы
облысының 16 аудан, 3
қала, «ЖетісуАгросауда»
мен «Алматы» ауыл
шаруашылығы ндіріс
кооперативтері қатысты.
Биылғы жылдың алғашқы
кеңейтілген ауыл
шаруашылығы жәрмеңкесіне,
170 тонна сапалы,
экологиялық таза ауыл
шаруашылығы німі әкелінді.
Қала тұрғындарына жалпы

сомасы 111,2 миллион теңге
болатын ауыл шаруашылығы
тауарының 50-ге тарта түрі
ұсынылды. Оның ішінде 44,3
тонна ет німдері, 4,1 тонна
балық еті, 13,9 тонна сүт
және сүт німдері, 38,1 тонна
картоп, 38,2 тонна ккніс,
9,9 тонна алма мен жемісжидектер, сол сияқты бал,
күріш, ұн, жұмыртқа, бакалея
және басқа да нім түрлері
саудаға шығарылды.

қабатқа апаратын баспалдақ жағы әйнекпен
қапталғандықтан те жарық. «Арлан-Жоба
құрылыс» серіктестігінің жобасымен тұрғын үйдің
құрылысын «Люмен Электро II» жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі жүргізген.
Талдықорған қаласында тұрғындарды
баспанамен қамту жүйелі түрде жүргізіліп келеді.
Былтыр тек жетім балаларға арналып 60 пәтерлі
тұрғын үй пайдалануға берілген. Биылғы жылдың
басынан бері бес тұрғын үйде қоныс тойы аталып
тсе, жыл соңына дейін тағы үшеуі беріледі деп
жоспарланған. Жалпы, Талдықорған қаласы
бойынша 12 мың тұрғын үй кезегінде тұр.
«=ңірлерді дамыту-2020» бағдарламасы
және «Нұрлы жол» инфрақұрылымын дамыту
бағдарламасы аясында облыс бойынша 2016
жылы 240 пәтерлі 4 тұрғын үй пайдалануға
беріледі деп жоспарланып отыр.
Алматы облыстық Энергетика және тұрғын
үй коммуналдық шаруашылық басқармасының
мәліметі бойынша, Алматы облысында
коммуналдық тұрғын үй қорынан тұрғынжайлар
немесе жеке тұрғын үй қорынан жергілікті
атқарушы орган жалдаған тұрғын үйге мұқтаж
ретінде есепте тұрған азаматтардың саны – 31 736
адам. Бір жылдың ішінде мұқтаж азаматтардың
саны 6 мың адамға ұлғайған.
Алматы облысы бойынша 2015 жылы мұқтаж
азаматтарға мемлекеттік тұрғын үй қорынан 894
пәтер берілген болса, ал биылғы жылы 94 отбасы
баспанамен қамтылған.
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органдарымен бұрын тұрғын үймен қамтамасыз
етілмеген және тұрғын үймен қамтамасыз
етуге мұқтаж 73 екінші дүниежүзілік соғыстың
қатысушылары мен мүгедектерінің есімдері
ұсынылған. Осы мақсатта жергілікті бюджеттен
69 пәтер () сатып алуға 415,2 миллион теңге
(2014  – 138,0  $ 25 ә  ә
2015  – 277,2  $ 44 ә  ) блінген,
сондай-ақ Талдықорған қаласының әкімдігімен
10 пәтерді жаңа салынып жатқан үйден беру
жоспарланған екен.
Баспаналы болу – басым жұрттың «бас
ауруы». Сондықтан да мемлекет халыққа тиімді
баспана алу жағдайын әр түрлі бағдарламалар
негізінде қарастырған. «Қолжетімді баспана
2020» мемлекеттік бағдарламасы баспаналы
болудың бірнеше бағытын алға тартады. Бірінші
бағыты «Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі»
арқылы тұрғын үйге ие болу, «Жас отбасы»
бағыты бойынша баспаналы болған азаматтар
тұрғын үйді жалға алу арқылы қол жеткізе алады.
«Қолжетімді баспана 2020» бағдарламасының ең
тиімді, ең ыңғайлы жолы осы бағыт. =йткені,
мұнда тұрғын үйге ие болу үшін алдын ала
қаражат жинау міндетті емес. Яғни баспанаға
иелік еткеннен кейін де ай сайын салым ретінде
тұрғын үй құнын теуге болады. Ал коммуналдық
үй – ешқандай жалгерлік құн тлеуді талап
етпейтін, мемлекеттен басыбайлы берілетін сый.
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Осыған орай,
Алаклдегі демалыс орны
жаңа талаптарға сай
жаңартылуда.
Алматы облысының
крнекті демалыс

Қонақүй барлық
экологиялық талапқа сай
болмақ. Мәселен, демалыс
кешені қалдықтарды
қайта ңдейтін заманауи
қондырғы орнатты.
95 пайыз тазартылып

орындарының бірі
– Алакл жағалауы
биылғы маусымға ерекше
дайындық үстінде. Мұнда
бір мезетте 450 адамды
қабылдай алатын ағаштан
жасалған 147 үй салынды.

шыққан су тамшылату
әдісімен ауладағы
гүлзарлар мен ағаштарды
суаруға қолданылады.
Демалыс кешеніне 300
миллион доллар клемінде
инвестиция тартылды.
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«Болашақ»
командасының сапында
Алматы облысының әкімі
Амандық Баталов та бар.
Ойынның негізгі уақыты
7:7 есебімен аяқталды.
11 метрлік соққыға
жүгінген қос команданың
арасынан қақпаны дәл
кздеген «Болашақ»
командасының мерейі
үстем болды.

Ойын соңында ңір
басшысы әр жастағы жас
спортшыларға 1000-нан
астам футбол формалары
мен 160 доп сыйлады.
Балалар да облыс әкімі
Амандық Ғаббасұлына ңір
басшысының тегі жазылған
№7-ші футбол формасы
мен жүздеген баланың
қолтаңбасы қойылған
футбол добын сыйға тартты.
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Жаында Каспий
асып, көршілес
Әзірбайжана барды.
Бауырлас елге велоспорт
жарысы – «Tour
d’Azerbaidjan -2016»
көпкндігі аясында
жол тартан едік.
Тркі тілдес аайындар
туралы, шынын
айтайы, білгеніміз де
көп емес. Сол себептен
бір аптаа созылан
турдан алан әсеріміз
жетерлік...

www.ja
ww
w.jasqazaq.kz
sqazaq.kz

E-mail: jas_qazaq@mail.ru

Әзірбайжан
әсері
қара» деген
әзірбайжандықтардың
мақалы осындайда еріксіз
еске түседі.
, ,
 ...
Исмаиллы қала және
әкімшілік орталық болып
саналады. Қала халқы 20
мыңнан ғана асады. Ал
ауылдарында шамамен



аку әуежайынан түсе, аспанмен таласқан
зәулім ғимараттар мен заманауи сәулет
үлгісімен салынған құрылыс нысандары
кзімізге түсе берді. «Ел күші-сел күші» деп
мақалдататын жергілікті халық, бірлік пен
берекенің арқасында ел астанасын құлпыртып
жіберген. Веложарыс басталардан бір күн
бұрын ұйымдастырушылар қала ішін аралатты.
Бір ерекше атап айта кетерлігі – бұл елде ана
тілі ерекше қастерленеді. Кшеде, ғимаратта
орыс, ағылшын тіліндегі жазуды крмедік.
Халық әзірбайжан тілінде ғана сйлеседі.
Қажет болған жағдайда ағылшын, орыс тілін
білетіндер де жетерлік. Баку ескі және жаңа
қала болып екіге блінеді. Кне қаланың әдемі
крінісіне қарап, таңданысымызды жасыра
алмадық. Жаңғыртылған қамал, шығыс
стилінде тұрғызылған үйлер крген жанның
кңілін баурап алары сзсіз. (сіресе ХІІ
ғасырда салынған «Қыз мұнарасы». (зірбайжан
велоспорт федерациясының қызметкері
Фариздің айтуынша, бұл мұнара Бакуды
қорғау мақсатында арнайы тұрғызылған. Бізді

! "#

«Асық ойнаған
азар, доп ойнаған
тозар» деу
бүгінде орынсыз.
Алматыдағы Тимур
Сегізбаев атындағы
«Қайрат» футбол
академиясында
болғанымызда,
жасөспірімдердің
доп ойнағаннан
тозып жүргенін
байқамадық.
Керісінше, футболға
қызығушылық
танытқан жас өрен
үшін барлық жағдай
қарастырылған.
Халықаралық
талапқа сай кеңседе
үш ашық алаң
бар. Сонымен
қатар жылдың
төрт мезгілінде
де дайындалуға
болатын
жабық алаң да
қарастырылған.
Осыдан кейін тиісті
деңгейде футбол
ойнамай көр.

мекен. Шаңғы, сноубордпен осында ғана
айналысуға болады. Шемахыдан тіп,
Пиргулу ауылына тоқтайтын болдық.
Жұрт бау-бақшаны таудың үстіне де
егіп тастаған. «Үй бақшаның ішінде,
бақша таудың үстінде» деген мақалды
жиі айтады осындағы жұрт. Кпкүндіктің
тртінші турының мәресі сол мекенде.
Пиргулу теңіз деңгейінен 1400 метр биіктікте
орналасқан. Тауларының бірінде обсерватория
бар. 1970 жылдары салыңған екен. Пиргулу
шағын ауыл болғанымен заманауи
ғимараттарымен ерекшеленеді. Жергілікті
халық велошабандоздар жеткенше крме
ұйымдастырып жіберді. Неше түрлі қолнер
шеберлерінің қолынан шыққан кілемтоқығыш
құрал, ат-әбзелі, тоқыма, қыш құмыраға
қарап қызығып жүрміз. Жарыстың тртінші
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қазақтар сияқты те бауырмал келеді. «Қазақ
бауырларымыз» деп алақандарына салып,
аялап күтіп жүр. Хош, келесі күні велотур
басталды. «Мемлекет байрағы» деп аталатын
жаңа алаңнан бастау алған кпкүндік «Баку –
Сумгаит» бағытымен рбіді. Аталған алаңда
«Eurovision -2012» музыкалық жобасы ткен.
Жергілікті жұрт сонысымен де мақтанады.
Пелетоннан ұзап, Сұмғайытқа бір сағат бұрын
жетіп алдық. Қала халық саны жнінен Бакуден
кейін екінші тұр. 300 мыңға жуық халық
тұрады. Қаланың кркі кз тартып тұр. Жасыл
желек жамылған орындары да кп. Жинақы.
Сәулетті ғимараттары жетерлік екен. Мәреде
велошабандоздарды күтіп тұрғанымызда,
жергілікті жұртпен сйлескіміз келді.
Бағымызға орай, Ибрахим Ілиясұлы есімді ел
ағасы киіміміздегі «Kazakhstan» деген жазуды
оқып қалып, зі келді. Сйтсек, ақын
екен. Сұмғайыт шаҺарының поэзия
клубының директоры болып қызмет
жасайды. Астанада қонақ ретінде келіп,
қала келбетіне тәнті болғанын айтып,
«Елбасыларыңыз – екінші Ататүрік»
деп, құрметін білдіріп жатыр. Ибрахим
Ілиясұлы Мұхтар Шахановтың және
басқа да қаламгерлердің кітабын
әзірбайжан тіліне аударған болып
шықты. «Сол себепті мен Қазақстанды
екінші Отаным деп айта аламын» деп
жылы жымиды. Біздің де ішіміз жылып
қалды. «Жазушыға қарама, жазғанына

тасымалдап жүрген клік жүргізушісі
Руфулла есімді алпысты алқымдап
қалған әзірбайжандық қазақ екенімізді
естігенде, елең ете қалды. Бақсақ,
кезінде ол Алматыда тұрған болып
шықты. «Қазақстаным, қазақтарым» деп
емірене сағынышын жеткізіп, қайтадан
оралғысы келетінін айтты. «Ұлттық
тағамдарыңызды сағындым» деп, қайтақайта тамсана берді. Жол-жнекей
Бакудың ткені мен бүгіні туралы
білгенімен блісті. (зірбайжандықтар да

Футбол
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55 мың адам тұрады. Қала те әдемі екен.
Халықтың жүзінен ырысы тасыған, ынтымағы
жарасқан екені крініп тұр. Шағын қалада
тамақтану орындары, дүкен, тағы басқа халық
игілігіне керекті орындардың те кптігі кзге
ұрып тұр. Кешке Габалаға жол тартып кеттік.
Бұл қаланың табиғатынан кз тұнады.
Базар-Юрт шатқалының тмен жағы
мен Туфан тауының етегінде орналасқан
қалада 13 мың адам мекендейді.
Габаланы курортты, спорттық қала деп
те атауға болады. Жуырда велосипед
шығаратын зауыт іске қосылайын деп
жатыр. Былтырғы маусымда Еуропа
лигасында атой салған «Габала» футбол
клубы да осында орналасқан.
Сол алаңда әзірбайжандық
журналистер мен басқа
да шетелдік журналистер
қосылып, футбол ойнадық.
Қаладағы Олимпиадаға
даярлау орталықтары да кз
тартады. Екі күнді осында
ткізіп, пелетонмен бірге
«Габала-Пиргулу» бағытымен
кне қала Шемахыға жеттік.
Бұл қала зінің кілем
тоқитын шеберлерімен
әйгілі. Табиғаты да ерекше.
Күн сәулелі (зірбайжандағы
  
жалғыз қар кп жауатын
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күні астаналық команданың кшбасшысы
Никита Стальнов жалпы есепте екінші орынға
ктеріліп, бір марқайтып тастады. Сол күні
Бакуге қайттық. Ертеңіне Бакудың зінде
бесінші ақтық тур тетін болды. Жергілікті
тұрғындар маусым айында тетін Формула-1
Еуротурына
дайындалып
жатыр. Орталық
кшелердің біріне
тақтайдай тегіс
жол тселіп,
жарысқа қажетті
тұрақ салынған.
Жалпы, жергілікті
халыққа қарап,
тамсанасың.
Ел имиджін,
ұлт абыройын
алдыңғы орынға
қояды. Сол
үшін талмай
еңбектенеді.
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таныстырды. Оның айтуынша,
бұл ел футболының болашағы
үшін жасалып жатыр. Сондай-ақ
ол қазіргі таңда жас рендерді
6 (
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жасыл желек тселген. Базаның басты
ерекшелігі footbonaut  
   .
 ө   

Футболшы боламын десең...
Кешеннің екінші қабатына
ктерілдік. Екі оқу сыныбы,
медициналық кабинет, балалардың
дем алатын блмесі, компьютерлік
ойын орталығы, клуб қызметкерлерінің
кеңсесі, бапкерлер блмесі, киім
ауыстыратын орын, асхана, жатын орын
блмелері. Болашақ футболшылар тек
футбол ойынымен ғана машықтанып
қоймайды. Бос уақытында шахмат пен
үстел теннисін ойнауға болады. Спорт
кешеніне 8-13, 14-18 жас аралығындағы
тәрбиеленушілер қабылданады.
(рқайсысы з жасына сай топта
жаттығады. Кешенге еліміздің түкпіртүкпірінен келген 150 оқушыға орын
бар. Ерекше қабілетімен кзге түскен
балалар, академияға қабылданып,
тегін оқи алады. Академияға аудандық,
облыстық, республика клемінде
жүргізілген жарыстарда кзге түскен

қабылдау үшін 28 нұсқау
қабылданып, футболшыларды
таңдау, еліміздің барлық ңірі
бойынша жүргізіліп жатқанын
атап тті. 12 гектарды алып жатқан
академия аумағында 5 ойын алаңы
бар. Оның үшеуі табиғи жасыл
желек болса, екеуіне жасанды
«4 & "» 5"  *#

жасқа дейінгі футболшылар бойынша
(U-17) (лем құрамасының сапына
шақырылыпты. Сапарымыз «Қайрат»
футбол клубының Бесағаш елді
мекеніндегі оқу-жаттығу кешенінде
жалғасты. Журналистерді қарсы
алған «Қайрат» футбол клубының
бақылаушы кеңесінің трағасы Қайрат
Боранбаев кешеннің құрылысымен
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Жүз жасаған әжей

ЖЕЗҚОҢЫРАУ
ww

sqazaq.kz

6

Астрахан облысында
тұратын қазақ әжей
Танзиля Бейсембиева
Ресейдің рекордтар
кітабына енді.
2016 жылдың 14
наурызында кейуана
120 жасқа толды.
Әжейдің үш
баласы, 10
немересі, 24
шөбересі және
екі шөпшегі бар.

E-mail: jas_qazaq@mail.ru
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Қазақ ұлттық ойындарының ішінде дәстүрімізге
ендеп кеткендері бар. Соның бірі – асық ату. Асық ойнау
ұлттық ойындарының ең алғашқы сатысы. Себебі ойын
баласы ең
ң алғаш қ
қолына асық ұстайды. Бұл ойынның тарихы
тереңде жатыр. М
Мал баққан елдің салт-дәстүрі де осы
шаруашылыққа
шаруашыл
бейімдеген. Асық ойынына қой, арқар,
құлжа сияқты жануарлардың асығы мен
құ
тайынша-торпақтың топайлары
өңделіп пайдаланылады.
Үлкендер де, балалар
да ойнайды.

Асығың а
лшысы
нан т
үссін
!

Асық
ойна
ой
науд
удың
ың
ойнаудың
бұрыннан қалған жолы бар.
Сапар алдында қолы жеңіл балаға
асық үйі
йіртетіін жоралғы б
олған. Б
ұл сапардың
үйіртетін
болған.
Бұл
жолашары сияқты ырым. Сақаның алшы
түсуі жақсылықтың нышаны. Сапардың сәтті
болуы асықтың қалай түсуіне байланысты деп
түсінген. Тіпті жаугершілік заманда күрмеуі
қиын істі талқылағанда да асықты үйіріп, болжам
жасайтын.
Асық қазақтың ұлттық ойыны ғана емес,
ұлттық ұғымы мен дәстүрімізге сіңісіп кеткен.
Асық ойынының екі түрі болады. Оны күндіз
де, түнде де ойнауға болады. Күндізгісі баланы
мергендікке үйретсе, түндегісі баланы
ептілікке үйретеді. Міне, осы
асықтың енді бүк, шік, тәйке
деген және құмар, омпы
деген түрлері болады.
Соның ішіндегі құмар
деген ойынның
түрінде балалар
тртке блініп,
ойнайды. Екіекіден блінеді.
Оларға жүлде
беріледі. Егер
асықтың екеуін
құлатса, онда
жүлде жартылай
алынады. Ал
түгелдей трт
асықты құлатып
ойнаса, онда жүлдені
түгел алады . Міне, асық
осындай біздің балаларды
ептілікке, жылдамдылыққа,
мергендікке үйретеді.

Ұлттық
ой
ойындардың бәрінің
а
астарында
үлкен мән бар. Асық ату
б
баланы мергендік пен ептілікке қана емес,
ссабырға үйретеді. Бір жағынан психологиялық
ой
ойын. Сақаны үйіру, асыққа дәлдеу, ату - бәрі
жа
жас баланы қалыптастыратын психологиялық
сп
спорт. Ойынға шыдам керек. Қырағылық қажет.
К
Кз лшемі мен қолдың дәлдігі - бәрі баланың
қи
қиялын дамытады. Ойды байытады.
Асық ойынының түрі кп. $рқайсысы зінше
ерекше. Алшы, омпа, тігіп ойнау, тас қала, хан,
ханталапай – бұлар жалпыласқан ойын түрі. Ал
үш табан, бүгіп алу, кн, жарып алу, сыпырмай,
түртпей, атан, бестас, мерген немесе шеңбер
жасап ату сияқты түрлері сирек ойналады. Асық
табысу, бүк-шік, трт шүкейт, шомшы, манай
деген ойындар мүлде ұмыт болған. Алты табан,
асық қағу, қаршу, алшы, шұбырту, ұпай ұтысу,
қол жоң және ат жарыстыру, қошқар соғыстыру,
мұз ойнақ, иірмекіл, қақпақыл,
сасыр, аламан сияқты ойындар
мал шаруашылыққа
қатысты пайда болған.
Асық атудың әр
лкеде әртүрлі атауы
кездеседі. Ойнау
әдіс-тәсілдері де
ерекше. Ойынды:
үй ішілік және
далалық ойын
деп екіге блуге
болады. Үй
ішілік түрі
қазіргі заманға
икемделіп,
тақта ойыны деп
аталса, далалық
түрі алаң ойыны деп
аталуда.
«Асық ойнаған
азар». Асықты ақылмен
ойнау керек. Ойынға аса
шеберлік қажет.

ӘЛЕМНІҢ ӘР ТҮКПІРІНЕ
ҰШАҚ БИЛЕТІМЕН
ДЕМАЛУҒА МҮМКІНДІК

TEM TOUR
TRAVEL AGENCY

БИЛЕТ ҮЙ,
КЕҢСЕ ЖӘНЕ
ЖҰМЫС ОРНЫНА
ЖЕТКІЗІЛЕДІ

і
м
е
л

Ң»

ТЫ
ЗАҚ Ы
А
С Қ
ЕЯС
«ЖА АЛЕР
Г

ЖОЛАУШЫЛАРДЫ
АВТОБУС ЖӘНЕ
VIP КӨЛІКПЕН
ТАСЫМАЛДАУ

ТҮРКИЯ!!!

Алдын ала брондау!!!

БҮКІЛ ЕУРОПА

(шопинг, демалыс, емделу)

БАРЛЫҚ БАҒЫТТАРҒА
АРНАЛҒАН ӘУЕ БИЛЕТТЕРІ

Алматы, Абылай хан даң. 71
Тел: 8(727) 278 02 13,
8(727) 279 37 75
Факс: 8(727) 279 37 68.
Ұялы тел: 8701 439 05 78
e-mail: info@temtour.net

Интерконтиненталь
Желтоқсан, 181
Тел: 8(727) 258 28 04
Ұялы тел: 8701 782 70 70
Астана, Республика, 5
Факс: 8(7172) 439 559
Тел: 8(7172) 439 558; 439 306
Astana@ temtour.net
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Алматы, Төле би, Мира, 111
Тел: 8(727) 278 02 13,
8(727) 279 37 75
Факс: 8(727) 279 37 68.
e-mail: info@temtour.net

Алматы қаласы және облысы
бойынша автобустар мен
автомобильдерді жалға алу

жаңарады, бірақ
қазақтың салт-дәстүрі,
ұлттық ойындары
ешқашан
ескірмейді.

Моз
аик
аә

ТІРКЕУ
ЖӘНЕ
ВИЗА
РӘСІМДЕУ

Сақаң
қолыңа сай,
мергендігің бабында
болса, мықты ойыншысың.
Ойынға қатысты сздік қорымызда
тұрақты сз кп. «Асығы алшысынан
түсті», «Қой асығы деме, қолыңа
жақса, сақа қыл», «Асықша
үйіру», «Құралайды атқан
асық атпайды» деген сияқты
сздер кп. Бұрынғылар
асықты қойдың немесе
аңның сүйегі деп қарамаған.
Оған байланысты ежелден
айтылып келе жатқан
ырым-тыйым бар. «Алты
жыл аш болсаң да асық
етін мүжіме» – деп,
кішкене балаларға асық
етін жегізбеген. Қасқырдың
асығын зіңмен алып жүрсең,
тіл кзден, бәле-жаладан аман
боласың деп ырымдаған.
Асық ату ойынындағы ісәрекеттерді физикалық құбылыстар
тұрғысынан түсіндіруге болады. Асық
ату мектеп физикасының механика
блімінің материалдарымен тығыз
байланысты.
Қазақ табиғатқа жақын. Ұлттық ойындардың
кбін табиғаттан алған. Асық ату да дала
ұландарының ермегі. Мұнда кшпенділердің
дала заңы: әділдік, туралық басым. Сондықтан
да ойынның тәртібі қазақ даласындай кркем.
Асық, жасыл жайлау, ойыншы балалар – сәні
жарасқан табиғи картина сияқты.
Ұлттық ойындар қайта жаңғырып, ұлт
мұрасы толығуда. Асық ойынынан жыл сайын
республикалық жарыс теді. Мектепте арнайы
пән ретінде оқытылады. Бұл қазақ міріне
сіңіп кеткен құндылықтың қайта
түлеуі болса керек. Заман
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Байқал БАЙ$ДІЛОВ – Ақмола және
Солтүстік Қазақстан облыстары (8 778 910 45 34)
Шынаргүл ОҢАШБАЙ – Алматы облысы
(8 701 503 02 76)
Асқар АҚТІЛЕУ – Ақтбе облысы
(8 778 523 44 96)
Фарида МҰҢАЛҚЫЗЫ – Маңғыстау облысы
(8 702 799 06 22)
Дүйсенбек АЙБЕКОВ – Жамбыл облысы
(8 705 227 45 16)
Айхан БАШТАШ – Осло,
Норвегия mahmutba@online.no
Ұлдай САРИЕВА – Батыс Қазақстан облысы
(8 705 150 48 30)

Кезекшi редактор

2"  +

Шығарушы:

« 

»

Директордың
орынбасары


Бас есепшi
 
ӘI

 % &!7 8!:
050009, Алматы қаласы, Гагарин даңғылы,
93-үй (Абай даңғылының қиылысы)
Телефондар: 8(727) 394-37-22; факс: 394-39-68
Бухгалтерия: тел.факс: 8(727) 394-39-67
(жарнама блiмiнің ішкі нмірі 108)
Газет «Дәуір» ЖШС РПИК
(Алматы қаласы, Қалдаяқов кшесі, 17-үй)
тел: (727) 273-12-04, 273-12-54
Тапсырыс – №2099;
Бағасы келiсiм бойынша
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бұқаралық ақпарат құралын есепке қою туралы
№5710-Г куәлiгi берiлген.
Мақала авторының пiкiрi редакция кзқарасын бiлдiрмейді. Жарнама мәтініне тапсырыс беруші жауапты.
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