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2-бет

Бір ғимараттың тарихы
немесе Бекметевтер
әулеті

ҚҰРМЕТТІ
ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАР!

Еуропадағы қауіпсіздік және
ынтымақтастық ұйымына қатысушы
мемлекеттердің Сыртқы істер министрлері кеңесі 3 тамызда тарихи
шешім қабылдады.
Мүше елдердің ортақ ұйғарымы
бойынша осы жылдың 1-2 желтоқсан
күндері Астанада мәртебелі ұйымның
Саммиті өтеді.
Бұл тарихи шешім – қазақстандық
толайым табыстардың абыройлы
айғағы!

Қазіргідей күрделі кезеңде бәтуалы
басқосу – ұйым үшін де аса маңызды
оқиға болып саналады.
Саммит өткізуді қазақстандық
төрағалықтың басты басымдығы
ретінде менің ЕҚЫҰ-ның Тұрақты
кеңесіне қаңтар айында жасаған
бейнеүндеуімде атап айтқаным
мәлім.
Қабылданған шешім Қазақстан
халқының Тәуелсіздік жылдары ішінде
қол жеткізген табыстарына халықаралық қоғамдастық жоғары құрметінің белгісі болып табылады.

Тұтынушы құқығын бұзған
саудагерлерге ешқандай
шара қолданылмайды

Ажалмен арпалысқан
азамат марапатқа
ұсынылды

Жамбыл облысындағы жол апаты кезінде
15 адамды ажалдан арашалап қалған азамат
марапатқа ұсынылуда. Ол – Оңтүстік Қазақстан
облысына қарасты Қазығұрт ауданының тұрғыны
Дәулет Байғабылов есімді азамат. Сәйкестік пе,
кім білген? Ол бұрын өрт сөндіруші болып қызмет
еткен екен.

Адамдарды тосыннан келген апаттан аман алып
қалуды мақсат ететін мамандықты қалаған азамат
сын сағатта мүдірмепті. 31 шілде күні орын алған
жантүршігерлік жол апатынан 21 адамның ажал
құрығынан құтыла алмағанын айтқан едік. Қалған 23
жолаушының ауруханаға жеткізілгені де белгілі. Ажал
аузынан аман қайтып, жарық дүниені көру бақыты
бұйырған 15 жолаушы да Дәулетке алғыстарын жаудырып жатыр. Қырықтың қырқасынан асқан Дәулет
Байғабылов төрт бауырымен бірге Алматыға тойға
бара жатқан екен. Тойға жете алмай, қасіреттен қан
жұтамыз деп ойламаса керек. Жол апатынан аман
қалғаны — Дәулеттің өзі мен кіші қарындасы ғана. Таң
алдында екі көлік соқтығысқанда, Дәулет алдындағы
орындықтан қатты қысып ұстап қалыпты. Орындықтың
темірі оның аяғын кесіп кеткен. Қанның атқылағанына
қарамастан, сыртқа әупірімдеп шығып, өзгелерді
де қауіпсіз жерге тасыпты. Жедел жәрдемді де өзі
шақырған.
Күні кеше жамбылдық полицейлер адамдарды
құтқарып қалған азаматты марапатқа ұсынамыз деген
еді. Енді, міне, оның да орайы келді. Алайда Дәулет өзін
марапатқа лайықтымын деп санамайды. Одан да аман
қалғандарға көмек көрсетілсе деген тілегі бар. Дәулет
Байғабыловтың үйіне Оңтүстік Қазақстан облысының
Төтенше жағдайлар жөніндегі департаментінің арнайы өкілі келіп, батырлық танытқан азаматқа алғысын айтып, мемлекеттік наградаға ұсынатындарын
жеткізді.

Жалғасы 2-бетте

Майлы дақыл өсіру бидайдан бес есе тиімді
АГРОТЕХНОЛОГИЯ

5-бет

Толағайлар қалай
«төбелесті»?

Бүгінде Қазақстан ғаламдық қауіпсіздіктің ұйытқысына, татулық пен
тұрақтылықтың кепіліне, бейбітшіліктің
берекелі белдеуіне айналды.
Төрткүл дүниеге төрелік айтқан
Қазақ елі Азия және ТМД мемлекеттері арасында тұңғыш рет
беделді ұйымның Саммитін өткізеді.
Қазақ елі бұрын-соңды мұндай
биікке жеткен емес.
Баршаңыз білесіздер, беделді
ұйымның алқалы жиыны 11 жылдан
бері өтпеген еді.

Біз бұдан біздің еліміздің ЕҚЫҰның Іс басындағы Төрағасы қызметіндегі күш-жігеріне кең ауқымды
қолдауды көреміз.
Ұйымды
басқара
отырып,
Қазақстан еуропалық қауіпсіздікті
қамтамасыз ету бүгінде құрлықтық шеңбер ауқымынан асып
кеткен деген тезисті белсенді түрде
ұсынумен келеді.
Соның нәтижесіндей, бүгіннің
өзінде-ақ халықаралық қоғамдастық
еуроатлантикалық және еуразиялық
қауіпсіздік категорияларын пайдалануда.
ЕҚЫҰ төрағалығына кірісе
отырып, біз Ұйымның жаңа қауіпқатер лерге,
бірінші
кезекте,
терроризм мен есірткі тасымалына
қарсы тұрудағы рөлін нығайту
жөніндегі өз ниетімізді мәлімдеген
болатынбыз.
Осыған
байланысты
біз
Ауғанстандағы жағдайды бейбіт
реттеу жөніндегі күш-жігердің белсенділігін арттыруды қазақстандық
негізгі басымдықтардың бірі ретінде
ұсындық.
Біз ЕҚЫҰ бойынша әріптестеріміздің назарын Орталық Азиядағы қауіпсіздік проблема ларына
аударуға ұмтылған кезде, ешкім де
Қырғызстандағы терең саяси
дағдарысқа болжау жасай алған
жоқ.
Осы елде орын алған қайғылы
оқиғалар кең көлемді өңірдің
тұрақтылығы үшін нағыз ескерту
белгісіне айналды.
Ол ЕҚЫҰ, басқа да халықаралық
ұйымдар мен бүкіл әлем жұртшылығы
тарапынан тиімді шаралар қабылдауды талап етті.
Біз экономикалық қызметтестікті дамытудағы, экологиялық
проблемаларды, әсіресе Арал
проблемасын шешудегі ЕҚЫҰ-ның
рөлін күшейту мақсатын қойдық.
Бізге Еуроатлантикалық және
Еуразиялық кеңістікте барлық үш
өлшемде де сақталып отырған және
жаңадан туындайтын қатерлерге
қатысты бірлескен қадамдарды
қалыптастыру міндеті тұр.
Астана Саммиті стратегиялық
бағыттар мен ЕҚЫҰ дамуының
«жол картасын» белгілеп беруді
көздейді.

Артық СЕЙІТҚАЛИЕВА:

Нарық реттемейтін сала жоқ. Атакәсібіміз әрі елімізді
әлемге танытып отырған алтын астығымыз да нарыққа
бейімделіп келеді. Кеңестік жоспарлы экономика кезінде жыл
сайын рекордтық өнім алуды диқандар алдына міндет етіп
қоятын. Тәуелсіздік алып, барлық жер жекешеленген соңғы
он шақты жылдың өзінде облыстар бітпеген егісті бітті деп
ақпарат беріп, бұрын-соңды болмаған мол астық орғандарын
жарыса жариялап келді. Бірақ сан көп болғанымен, сапа жоқ.
Біз осылай ұрандатып жүргенде, көш жылжып, өзге жұрт
әлдеқашан алға кетіп қалыпты. Бұны Ауыл шаруашылығы
министрлігін басқарып жүрген азаматтардың өздері соңғы
кездері ашық айтып жүр. Сондықтан биылдан бастап
егіс алқаптарын әртараптандыру ісі қолға алынып, дәнді
дақылдардан басқа майлы және бұршақты дақылдар көптеп
себіле бастады.

Жер көлемі жағынан алты
құрлықтағы мемлекеттер ішінен
тоғызыншы орын алатын алып
Қазақстанның егістік алқаптарының ауданы да ауыз толтырып айтарлықтай. Шаруалар жылына
шамамен 20 миллион гектардан
астам жерге ырыс дәнін себумен
келеді. Соның сексен, ал кейбір облыстарда тоқсан пайызына дейін
тек арпа, бидай өсіріледі екен.
«Арпа, бидай ас екен» деп ескі
әнде шырқалатындай, астығымыз
ел эконономикасына елеулі үлес
қосып отыр. Дегенмен өткен жылғы
бидай бағасының төмендігі, қазақ
бидайының сапасыздығынан өтпей, әлі күнге дейін қамбада жа-

6-бетте

e-mail: info@аlashainasy.kz

ДАТ!

туы ойды сан салаға жүгіртеді. Тіпті
нарығы түбі жоқ бөшкеге теңелген
Қытайдың өзі балуызы 28 пайыздан төменгісін алмай отыр. Ал
біздің диқандар өсірген дәннің 15
пайызы ғана осындай сапаға ие.
Не істеу керек?
Диқандар егістікті әртараптандыру ісіне мықтап кірісті. Дақылдың бір емес, бірнеше түрін еккен
пайдалы екенін ұқты. Мысалы, өткен жылы майлы дақылдардың бағасы бидайға қарағанда төрт-бес
есе қымбат болған. Сондықтан да
болар, биыл күнбағыс, рапс, зығыр тұқымдарын салушылар күрт
көбейді.
Жалғасы 4-бетте

Марат ҚҰРМАНОВ,
Төтенше жағдайларда әрекет
ету басқармасының бастығы:
– Сын сағатта ерлік көрсеткен азаматтың
ержүрек әрекеті басқаларға үлгі болуға лайық.
Өйткені ол өз өміріне қауіп төнсе де, қаншама
адамды құтқарып қалды.

ЕРЛІК

www.аlashainasy.kz

ЕҚЫҰ Саммитін биылғы жылдың 1-2 желтоқсаны күндері Астанада өткізу туралы
шешімнің қабылдануына байланысты Қазақстан Республикасының Президенті

Дәулет бұрын өрт қызметінде алты жыл жұмыс
істеген. Автобус жарылардан бұрын қарындасын
құтқарып үлгереді. Қазір қарындасы ауыр халде ауруханада жатыр.
Дәулеттің сегіз перзенті бар. Бір қызығы, ол өзін ел
мақтайтындай ерлік жасадым деп есептемейді.
Гүлжан КӨШЕРОВА,
Жамбыл облысы

ОЙ-КӨКПАР

7-бет

Ұлттық мүддеге қызмет етпейтін кейбір қоғамдық ұйымдардың қызметін шектеу қажет пе?

...дедiм-ай, ау!

ИӘ

Андрей КАВУН,
ресейлік режиссер:
– Мен адамгершілікті насихаттайтын фильмдерді, кітаптарды жек көремін. «16
жасқа дейінгі балаларға» атты
фильмнің сценарийін ішінде
өнегелі ештеңе болмағаннан
кейін ғана сатып алдым.
(www.trud.ru сайтынан)

Жұмабек АШУҰЛЫ,
Қазақстандағы саяси
қуғын-сүргін құрбандары
қауымдастығының төрағасы:

– Осыған дейін біз азаматтық қоғамды
дамыту керек деп шырылдадық. Сөйтіп,
мемлекетте қоғамдық ұйымдардың еркін қызмет етуіне жол бердік. Бүгінгі күні
Қазақстанда мыңдаған қоғамдық ұйым
қызмет атқарады. Әрине, егер олардың
қызметтері ұлттық мүддеге, мемлекет көзқарастарына сәйкес болса жақсы ғой.
Бір өкініштісі, бұл ұйымдардың арасында арам ойлы, өз мүддесін ғана күйттейтін
ұйымдар бар. Олардан келетін зардап пен
тауқымет қазірдің өзінде сезіліп отыр. Сондай ұйымдардың бірі – жат пиғылды діни
ұйымдар. Арам ойлы діни ұйымдардың
кесірінен қоғамның пікірі, мақсаты мен
мүддесі екіге жарылып отырған жағдай бар.
Солардың кесірінен қаншама отбасының
шаңырағы шайқалып, ошағы сөнді.

Жақында еліміздегі бір үкіметтік емес ұйым
өкілдері әйелдерге арналған тренинг өткізді.
Шара тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын
алу тақырыбына арналды. Әйелдердің жаппай
қызығушылығын тудырғанымен, бұл тренинг біз
үшін, керісінше, отбасын шайқалтудың жолдарын
үйрететін жиынға ұқсап кетті. Себебі онда
тұрмыс жағдайында ерлерге қалай қарсы тұру
қажеттігі туралы кеңестер берілді. Осыдан кейін
еліміздегі кейбір үкіметтік емес ұйымдар ұлттық
мүддемізге қайшы жұмыс істеп жатқан жоқ па,
бәлкім, олардың қызметін шектеу қажет шығар
деген ойға келдік. Бұл мәселеге қатысты қоғам
өкілдерінің пікірін тыңдап көрген едік. Сонымен,
ұлттық мүддеге қызмет етпейтін кейбір қоғамдық
ұйымдардың қызметін шектеу қажет пе?

3-бетте

ЖОҚ
– Кез келген мемлекеттің өзінің ішкі
шешілмеген, тарқатылмаған түйінді мәселелері болады. Біздің елде де қордаланған көптеген проблемалар бар. Олар
ұлттық мүддеге, жеке адам немесе жеке
кәсіпорын мүддесіне қатысты болуы мүмкін. Қоғамдық ұйымдардың негізгі мақсаты – соларды шешу. Мәселен, бізде
жұмыс істеп жатқан қоғамдық ұйымдар
қызметінің дені адам өмірін жақсарту,
қоғамдағы зорлық-зомбылықты азайту,
адамдардың құқын қорғауға бағытталған.
Мәселен, «Қазақстан Пана» қоғамдық
қорының алдына қойған негізгі міндеті –
әлеуметтік жобаларды іске асыру. Үш жылдан бері біз балаларға жасалатын зорлықзомбылықты жою мәселесімен айналысып
келеміз.

Қарлығаш БАЙМҰХАНОВА,
«Қазақстан Пана» қоғамдық
қорының атқарушы директоры:

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

МӘЛІМДЕМЕСІ

Басы 1-бетте
Астанада ЕҚЫҰ Саммитін өткізу туралы
шешімнің тарихи күнге сәйкес келуінің
терең символдық мәні бар деп есептеймін.
Осыдан 35 жыл бұрын, 1975 жылдың 1 тамызында Хельсинки Қорытынды актісіне қол қойылды.
Жоғары дәрежелі кездесудің біздің
Ұйымды қазіргі өмір шындығына бейімдеуге жағдай жасайтынына сенімім мол.
Ол әлем жұртшылығына ЕҚЫҰ-ның
«Хельсинкиден Астанаға дейінгі» табысты эволюциясын паш ететін болады.
Астанада халықаралық өмірдегі ең
басты саяси оқиғалардың бірін өткізу
фактісі біздің еліміздің әлем алдындағы
беделін көтеріп қана қоймайды.
Астана Саммиті Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық және демократиялық
дамуына серпін беріп, қазақстандықтардың
бірлігі мен патриотизмін бұрынғыдан
бетер нығайта түсетін болады.
Ендігі жерде оны дайындау мен ең
жоғары ұйымдастырушылық деңгейде
өткізуді қамтамасыз етудің маңызы
зор.
Біз үшін біздің қоғамымыздың –
толеранттылық, дәстүрлерді құрметтеу, сенім мен өзара түсіністік тәрізді
басты құндылықтарын паш етудің
таңғажайып мүмкіндігі тұр.
Құрметті қазақстандықтар!
Бұл шешім біздің бағыт-бағдарымыз
бен ұстанған жолымыздың дұрыс екенін
тағы бір мәрте дәлелдеп берді.
Сонымен қатар мәртебелі ұйымның
Саммитін өткізу – баршамызға абыройлы
міндет пен ерекше жауапкершілік жүктейді.
Ендеше, осы жолда баршаңызға мол
табыс тілеймін!

САПАР

Н.Назарбаев:

Халықаралық нарықтағы бидайдың құны жоғары
болса, біз міндетті түрде ұтып шығатын боламыз
Қолайсыз ауа райына қарамастан, биылғы жыл, құдайға
шүкір, еліміз үшін табысты болатын түрі бар. Биыл Солтүстік
Қазақстан, Қостанай, Ақмола және Оңтүстік Қазақстан
облыстарындағы астық көлемі тиісті деңгейде болады деп
күтіліп отыр. Бұл туралы кеше Мемлекет басшысы Нұрсұлтан
Назарбаев астығы жайқалған өлке – Ақмола облысына
қарасты Целиноград ауданына барған жұмыс сапарында
мәлім етті. «Биыл ел өңірінде де астық көлемі тиісті деңгейде
болды. Оның үстіне былтырғы жылдан қалған астық қоры
жеткілікті. Сондықтан шаруалардың алаңдауына еш негіз жоқ.
Биылғы жылы да елімізде нан болады. Қазақстанның астықты
алқабының экспорттық әлеуеті былтырғы жылғыдан кем
болмайды», – деп атап өтті Мемлекет басшысы Ақмола өлкесіне
табан тіреп тұрып.

Бүркіт НҰРАСЫЛ
Нұрсұлтан Назарбаевтың бидайлы
өлке – Ақмола облысына жұмыс сапары осы өлкедегі «Ақмола-Феникс» акцонерлік қоғамының егістік алқаптарын
аралаудан басталды. Астананың іргесінде ғана жатқан бұл аудан өндіруші,
өңдеуші кәсіпорындардан кенде емес.
«Ақмола-Феникс» шаруашылығы — сондай кәсіпорындардың бірі. Мемлекет
басшысы бұл жерде бидай егілген алқаптарды аралап, «Ақмола-Феникстің»
диірменінде болып, жұмысшылармен
де кездесті. Құрамында құс фабрикасы,
диірмен кешені, мамық өндіру зауыты,
тігін цехы, шұжық цехы жасақталған бұл
кәсіпорында қазір 700 адам жұмыс істейді.
Биылғы жылы елімізде ауа райының ыстығына байланысты бидай
шығымының қалай болары белгісіз.
Дегенмен аудан орталығында орақ
нау қанына елі міздің ауыл шаруа шылығы техникалары сақа дай-сай тұрғаны бай қалды. «Биылғы жылы Батыс
Қазақстан және Ақтөбе облыстарында

жауын-шашынның аз болуына байланысты ылғал мәселесі қиындау болып
тұр. Алайда былтырғыға қарағанда,
астық бағасы бойынша жағдай мүлдем
басқа болады. Халықаралық нарықтағы
бидайдың құны жоғары болса, біз міндетті
түрде ұтып шығатын боламыз», – деп атап
өтті Нұрсұлтан Әбішұлы шаруалардың
көңілін көтеріп.
Сондай-ақ Мемлекет басшысы «Ақмола-Феникс» акционерлік қоғамының
диірмендік кешенінде болған кезінде
Ақмола маңындағы егіс алқаптарын толық аралап көргенін, бұл егістіктердің
барынша өңделгенін айтып өтті. «Ауыл
шаруашылығы тауарларын өндірушілерге
мемлекет тарапынан жанар-жағармаймен
көмек көрсетілді. Тыңайтқыш алуға да
жеткілікті қаржы бөлінді. Ауыл шаруашылығына деп биылдың өзінде 96 миллиард теңге бөлінгенін білесіздер. Бұл да
үлкен көмек деп санаймыз», – деді Мемлекет басшысы.
Осыдан соң Президент аудандағы
өзге де әлеуметтік нысандарды аралап, Целиноград аудандық сотының
жаңа ғимаратында болды. Ақмола облыстық сотының төрағасы Ақжан Ештайдың айтуынша, соттың жаңа ғимараты бейне және аудиоқұралдармен

С.БОНДАРЕНКО, Б.ОТАРБАЕВ (фото)

ЕҚЫҰ Саммитін биылғы жылдың
1-2 желтоқсаны күндері
Астанада өткізу туралы шешімнің
қабылдануына байланысты Қазақстан
Республикасының Президенті
Нұрсұлтан Әбішұлы НАЗАРБАЕВТЫҢ

жабдықталған залдармен, сонымен
қатар сот ғимаратындағы жасақталған
басқа құрылымдармен жабдықталған.
Мемлекет басшысы мұның барлығын
да аралап, өз көзімен көріп шықты. Сот
төрағасының сөзіне қарағанда, аталған
ғимарат биылғы жылдың қаңтарында
пайдалануға берілген. Ғимараттың
құрылысын жүзеге асыруға қаржы республикалық бюджеттен бөлінген. Жобаның құны – 272 миллион теңге. Президент өз сөзінде сот істерінің көп бөлігі
жергілікті сот деңгейінде қаралуына
ерекше назар аударды. Сондай-ақ сот
актілерінің орындалуының маңыздылығына тоқталып өтті.

ЕРЕУІЛ

Енді ыстықкөлдіктердің
«қызуы көтерілді»
Жыл басталғалы бері халқы бірнеше рет көтеріліп,
тәртіпсіздіктер жақында ғана ептеп саябырсыған көршілес
Қырғыз Республикасында тағы бір көтерілістің шеті қылтия
бастаған сыңайлы. Кеше осы елдегі белгілі оппозиционер,
2005 жылы «мемлекеттік төңкеріс жасауға және билікті тартып
алуға ниеттенді» деген айыппен тергеуде жүрген «Мекен
Туу» қозғалысының жетекшісі Урмат Барыктабасовтың
2000-ға жуық жақтасы Бішкектің орталығындағы парламент
ғимаратының жанында уақытша үкіметтің отставкаға кетуін
талап етіп, ереуілге шықты.

Жансая СЕРҒАЗЫҚЫЗЫ

Бес жылдан соң еліне қайта оралған
оппозиционердің билікке қарсы шығуына
не себеп? Қазіргі мемлекет басындағылардың сөзіне қарағанда, 2005 жылы
сол кездегі мемлекет басшысы Құрманбек
Бакиевті биліктен тайдыруға ниеттеніп,
мемлекеттік төңкеріс ұйымдастырушысы
ретінде қылмыстық іс қозғалып, араб
елдерінің біріне қашып кеткен Урмат Барыктабасов жақтастарының арқасында
биыл туған жеріне қайта оралған екен.
Келген бойда биліктен өзіне қатысты
қозғалған қылмыстық істерді жауып,
Қырғыз Республикасының астанасында құрылтай өткізуді талап етеді. Алайда
ұсыныстары қанағаттандырылмай қалған.

? Б
Б II Л
Л Г
Г II М
М

Оның кешегі ереуілді ұйымдастыруының
бір себебі осы болуы мүмкін. Елдің бұқаралық ақпарат құралдарындағы мәліметтерге сүйенсек, уақытша үкіметтің
отставкаға кетуін және Роза Отунбаевамен кездесуді сұраған ереуілшілер
астанаға келе жатқан Барыктабасовтың
өзге де жақтаушылары Бішкекке емінеркін кіруі үшін жол бойындағы бекеттерді алып тастауды талап етіп отырған
көрінеді. Жиын әзірге қандайда бір жанжал, төбелессіз өтіп жатқанымен, оппозиционерді қолдаушылардың билікті зорлықпен тартып алуды жоспарлап
отырғанын әрі ереуілшілердің арасында қаруланған азаматтардың бар екені
жайлы мәліметтер түскенін жеткізген
ішкі істер министрі Кубатбек Байболов
қауіпсіздік шараларының қазірден бастап
қолға алынғанын айтты. Республикалық
бұқаралық ақпарат құралдарында ведом-
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Ағылшын королевасына
қауымдар палатасына кіруге
рұқсат жоқ па?
Ұлыбританияның символы ретінде ерекше құрметті,
мәртебелі саналатын ағылшын королевасына кіруге рұқсат
етілмеген жер бар дейді. Сол рас па, болса, қай мекеме?
Абзал ЕСЕНБЕК, Алматы облысы
Расында, ағылшын королі
немесе королевасы кіре алмайтын мекеме бар, ол – қауымдар
палатасы, яғни парламенттің
төменгі палатасы. Бұл үрдістің
тарихы сонау XVII ғасырдан
басталады. 1642 жылы Бірінші

e-mail: info@alashainasy.kz
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Карл қауымдар палатасының
бес мүшесін антироялистік көзқарастары үшін тұтқындамақ
болған. Осы оқиғадан кейін
қауымдар палатасының есігін
ашуға король не королеваға
мүлде рұқсат етілмейді екен.

ство басшысының осы ереуілге қатысты
ұйымдастырылған күш құрылымдарының
координациялық кеңесінің отырысында
айтқан сөздері жарияланған. Онда министр «ІІМ қызметкерлері акцияға қатысушыларға граната, карабин, тапаншалар
сияқты түрлі қару-жарақ таратылғанын
анықтады. Сол сияқты бүгінгі ереуілді
ұйымдастырушылардың арасында ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелерінің
бар екені де белгілі болды» деген. Осыдан
кейін жиналғандардың іс-әрекетін бақылау үшін Бішкек аспанына әскери тікұшақ
шығарылып, парламент ғимаратының
жанында тәртіп сақшылары мінген милиция көліктері саптай тізіліп қойылды. Елдің
күш құрылымдары қандайда бір көтеріліс
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туындайтын жағдай бола қалса, билікті
басып алуға ниеттенгендерді құрықтап,
Барыктабасовтың шыққан жері, Ыстықкөл
облысының құқық қорғау органдарына
табыстауды жоспарлап отыр. Айта кетейік,

Мемлекет басшысы бұл мәселеге
сәрсенбі күні Ақордада өткен азаматтардың құқықтарын қорғаудағы өзекті
мәселелерге арналған кеңесте де ерекше
тоқталып өткені белгілі. Н.Назарбаевтың
пікірінше, соттар өз қызметі барысында
Конституция мен заңдардың қалтқысыз
сақталуын қамтамасыз етуге міндетті. «Іс әділ қаралумен ғана шектелмеуге тиіс, сонымен қатар жедел болуы да
қажет. Сотқа шағымданған кез келген
адам өз талабының әділ ғана емес, жедел шешілгенін де қалайды. Судьялар
жұмысында жіберілген қателіктерге де,
өзінің жеке әрекеттеріне де ең қатаң жауапкершілікпен қарауы керек. Соттарда

«Мекен Туу» қозғалысының жетекшісі,
оппозиционер Урмат Барыктабасовтың
есімі 2005 жылғы маусымның 17-сінде
жақтастарымен бірге Үкімет үйін басып
алғанда әйгіленген.
Мұхит АСАНБАЕВ, «Аспект-М»
әлеуметтік-гуманитарлық зерттеу
орталығының президенті:
– 2005 жылы Ақаевтың биліктен
кетуінен басталған саяси жағдайдың
шиеленісі Құрманбек Бакиев президенттікке келгенде одан ары ушыға
түскені белгілі. Бакиев режимінің қатты
болғаны соншалық – сол жылдары
бірнеше криминалдық топ басшылары, 3-4 депутат атылып кетті. Осындай
жағдайлар халықтың ашуын тудырып,
олардың ашық көтерілуіне ықпал етіп
отыр. Әрі мұндай тәртіпсіздіктердің
орын алуына сыртқы күштер де себепкер болып отыр дер едім. Бакиев
мемлекетті басқарып отырғанда елдің
Қытай, АҚШ және Ресеймен арадағы
қарым-қатынасы нашарлап кеткенін
білеміз. Халық көтеріле бастағандаақ осы мемлекеттер оларды бірден
қолдап әкетті. Егер ішкі толқу болмаса, олардың жоспары жүзеге аспас
еді. Менің ойымша, бұл мемлекеттегі
осындай қақтығыстардың әзір басылуы неғайбыл. Себебі оппозиция көп.
Сондықтан олар өзара келісе алмайды.

БЕТ ҚАТТАЛЫП ЖАТҚАНДА...
Кеше кешкілік Қырғыз Республикасының билігі Урмат
Барыктабасовтың Бішкек маңайында ұсталғанын мәлімдеді.
Оппозиционердің жанында болған алты жақтасы да құқық қорғау
органдарының құрығына ілінді. Сонымен қатар парламент ғимаратының жанына жиналған ереуілшілер де тарқай бастады. Ал Бішкекке кіргізбегендері үшін милиция бекеттеріне шабуыл жасамақ
болған ереуілшілерге қарсы тәртіп сақшылары көзді жасаурататын
газ қолданып, бос патрондардан оқ атуға мәжбүр болған.
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Дүниедегі ең жас тіл – африкаанс
Дүниежүзінде 3000-дай тіл және 7000-дай диалекті
кездеседі деп айтылады. Соның ішінде ең жаңадан
қалыптасқан, ең жас тілді білуге бола ма?
Гүлмира НӨСЕРБАЕВА, Тараз
Әлбетте, Оңтүстік Африка тұрғындары сөйлейтін африкаанс тілі ең жас тіл болып
саналады. ХVІІ-ХVІІІ ғасырларда Рим католик шіркеуінің қуғындауынан қашқан
голланд, неміс протестанттары Африканың оңтүстігіне келіп паналаған. Сол жерде ХХ
ғасырда нидерланды, неміс
және басқа да тілдердің қо-

сындысынан африкаанс тілі
пайда болды. Арада 100 жыл
өткенде африкаанс тілі Оңтүстік
Африкадағы зулу тілінен кейінгі екінші тілге айналды. Ал,
жалпы, қазіргі кезде ғаламтор,
ұялы телефон, ақпараттық технологиялардың әлемге ортақ
жаңа техникалық тілі ретінде
Nerdic тілі қарыштап дамып келеді.

қабылданған шешімдер нақтылы орындалуға тиіс. Азамат немесе ұйым үшін
соттың әділ шешім шығаруы – түпкілікті
мақсат емес. Олар үшін ең бастысы –
бұзылған құқының қалпына келгені. Сондықтан сот шешімдерінің орындалуын
қамтамасыз ету қызметі жоғары деңгейде ұйымдастырылған болуға тиіс. Сот
тұрғындар үшін барынша ашық және жария болуы қажет... Судьяның кейде бір
ғана лайықсыз қылығы қоғамның сотқа
деген сенімін төмендетіп, сот жүйесінде
қол жеткізілген бүкіл жетістіктерді желге
ұшыруы мүмкін», – деп атап өткен болатын сол кеңесте Елбасы.
Астана

КӨРШІ

Темір есіктінің
ағаш есіктіге
күні түседі

Қазақстан Ресейге
өрт сөндіруге
көмек ретінде екі
тікұшақ пен арнайы
мамандарды жіберді.
Елбасы Нұрсұлтан
Назарбаевтың сәрсенбі
күні Ресей Президенті
Дмитрий Медведевпен
болған телефон сұхбаты
барысында Ресейдегі
өртті сөндіруге қол
ұшын беруді ұсынған
болатын.
Мемлекет басшысының баспасөз қызметінің мәліметтерінше,
сұхбат барысында Ресей территориясында орын алып отырған
ауқымды өртке байланысты екі
елдің өзара іс-қимылдары талқыланған. Мемлекет басшысы
Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырмасымен Қазақстан ТЖМ
табиғи өрт ошақтарын сөндіру
үшін Ресейге Ақтөбе – Самара маршрутымен өртке қарсы
жабдықталған «Ми-8 МТВ» және
«Ми-171» тікұшағы жөнелтілді.
Аталған ведомствоның баспасөз
қызметінен хабарланғандай, Ресейге бір топ құтқарушылар да жіберілген. Әр тікұшақта бес адам,
бір жетекші және бір психолог
бар.

ҚОҒАМ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

e-mail: info@alashainasy.kz

ТҮЙТКІЛ

Жанат ТӘЖИЕВА,
Шымкент қалалық білім бөлімінің
бастығы:
– «Мемлекет меншігіне өткізілсін»
деген соттың шешімі шыққаннан
кейін бұл ғимаратты №66 мектептің
базасына өткіздік. Енді келесі жылы
бюджеттен қаржы қарастырып,
пайдалануға беретін боламыз.
Бұл істің ұзаққа созылуына себеп
– бұрынғы қожайын есік-терезе
салған ғой, соны даулап жүр.
Ағаштан жасалған есік-терезе қазір
қажет емес. Бұл ғимарат жаңадан
әрлеуден өткізіліп, пластик есіктерезе қойылып, заманауи талаптарға
сай жабдықталатын болады. Ол
үшін құрылыс бөлімі хабарландыру
жасап, тендер өткізеді. Кім жеңімпаз
деп танылса, сол компания жөндеу
жұмыстарын жүргізетін болады. Ал
құрылыс материалдарын даулап
жүрген бұрынғы қожайынның
мәселесін сот шешеді. Оған Білім
бөлімінің қатысы жоқ.
Гүлжан КӨШЕРОВА

Жұмабек АШУҰЛЫ,
Қазақстандағы саяси қуғын-сүргін
құрбандары қауымдастығының төрағасы
Менің ойымша, біріншіден, мемлекет
қоғамдық ұйымдарды жіті бақылауға
алып, ұлт мүддесіне қарсы келетіндерінің
қызметін тоқтату керек. Шынын айту
қажет, қазір біз идеологиялық диверсияға
ұшырап
отырмыз.
Мемлекеттің
идеологиясын мықтап қалау бірінші
орындағы мәселеге айналды. Қазір біздің
елімізге сыртқы күштердің теріс әсері
айқын сезіліп отыр. Екіншіден, қауіпсіздік
органдары қоғамдық ұйымдарды басқа
елдер не үшін қаржыландырып отырғанын
қадағалау керек. Тек бүгін ғана емес,
Кеңес өкіметі кезінде де бізге көптеген
қысым жасалды. Қазақтардың санасы,
мінезі басып-жаншылды. Өзіміздің
ұлттығымыздан айырылып қалатын сәт
туды. Тәуелсіздігімізді алып, өз алдымызға
ұлт боламыз деп отырғанда, енді, міне,
жат жұрттар қазақ қоғамын қоғамдық

ұйымдар арқылы шіріткісі келеді.
Үшіншіден, қоғамдық ұйымдар сөз
бостандығы, еркіндік деген ұғымдарды
пайдаланып, білгенін істеп жүр. Оларға
сәл қатты сөйлесең болды, халықаралық
ұйым, халықаралық сотқа шағымданып
шыға келеді. Ал халықаралық ұйымдардың
да қандай мақсатты көздейтіні белгілі
болып қалды. Менің тағы бір айтарым,
жастарымыздың санасына сақ болуымыз
керек. Егер бүгін олар ұлттық мүддені
көздемейтін жат пиғылды ұйымдардың
арбауына түсетін болса, ертеңгі күні
мемлекетке де үлкен қауіп төндіреді.
Ертеңгі күні ел басына, халық алдына
шығатын – сол жастар. Осыған дейін, тіпті
қазірдің өзінде біз ешкімнің кеудесінен
итерген жоқпыз. Жерімізге қоныстанған
қонақтардың
ешқайсысына
қатты
сөйлеген емеспіз. Енді оларды өз
заңдарымызды сақтауға, дәстүрімізді
құрметтеуге, жергілікті ұлттың мүддесімен
санасуға үйретуіміз керек. Қазақ елінің
болашағы сонда ғана баянды болады,
сонда ғана біз берік, тұтас ел болып өмір
сүре аламыз.

Бұған дейін «Жылқылардың шеруі»,
«Түйелер керуені» деген жобаларды
жүзеге асырдық. Түскен ақшаны ауруханаларға түрлі құралдар алуға жұмсадық.
Бұл – бір ғана мысал. Менің ойымша,
Қазақстандағы барлық ұйым дардың
қызметі осы сияқты жақсы істерге бағытталған. Ұлттық мүддені көздемейтін
ұйымдар қандай болуы мүмкін? Олар –
елдің заңына қайшы, адамдардың
өміріне немесе мемлекеттің болашағына
қауіп төндіретін ұйымдар. Ал мұндай
ұйымдар бізде жоқ деп айтуға болады.
Сондықтан алашапқын болып, қоғамдық
ұйымдардың жұмысын тоқтатудың
қажеті жоқ. Сонымен бірге қоғамдық
ұйымдардың барлығы бір ғана ұлттық
мүдденің төңірегіне шиырылып қалғаны
дұрыс емес. Мемлекет болғаннан кейін,
демократиялық мем лекет болған нан
соң, бізде түрлі бағыттағы ұйымдардың
болғаны жөн. Әрине, олардың қызметі
кейбір азаматтарға ұнамай қалуы
мүмкін. Ол қандай қызметтер? Мәселен,
батыстың қаржы ландыруымен жұмыс

Ғарифолла ЕСІМ, сенатор:
– Мен ұлттық мүдде деп айтпаймын, ал, жалпы, елдік
мүддеге қызмет етпейтін қоғамдық ұйымдардың бізге керегі
жоқ дер едім. Өйткені қандай ұйым, бірлестік болсын, елдің
мүддесіне қызмет етуі қажет. Бұл мәселені көтеру үшін біз ең
әуелі елдік мүдде дегенді түсініп алуымыз керек. Елдік мүдде
деген – қазақ елі азаматтарының мүдделерінің жиынтығы. Ол
– қазақ елінің азаматтарына қызмет ету деген сөз. Қоғамдық
ұйымдар заңмен жүру керек, қоғамдық пікірмен, дәстүрмен
санасып, сонымен жұмыс істеуі қажет. Сонда ғана ұйымдар ел
үшін қауіпсіз болмақ.
Дайындаған
Нұрмұхаммед МАМЫРБЕКОВ

Қарлығаш БАЙМҰХАНОВА,
«Қазақстан Пана» қоғамдық қорының
атқарушы директоры
істейтін ұйымдардың ісін кейбір азаматтар теріс көреді. Оларды жат пиғылды
немесе өзге ойлы ұйымдар деп есептейді.
Бірақ бұл – қате пікір. Мәселеге біржақты
қарауға болмайды. Қазір бізге көптеген
батыс елдері оқуға, емделуге, басқа да
қажетті жағдайларға түрлі гранттар бөліп
жатыр. Соның жақсылығын азаматтарымыз көріп жатыр. Осындай жақсылықтан кейін оларды қалайша жат
пиғылды деп айта аламыз? Қазақстан
көпвекторлы саясат ұстанады. Бүгінде
еліміз жүздеген мемлекетпен стратегиялық, әріптестік, достық қарымқатынас орнатты. Сондықтан кейбір
мәселеге келгенде біз сол елдермен бірігіп
жұмыс істеуіміз қажет. «Жаяудың шаңы
шықпас» деген қазақта аталы сөз бар
емес пе?

Тағам өндірушілер талтаңдап барады

МӘСЕЛЕ

Халық көбейген сайын әлеуметтік
нысандар мәселесі де бас көтеретіні сөзсіз.
Осындағы №66 мектеп еліміздегі ең
оқушысы көп мектептердің біріне жатады.
Осы уақытқа дейін 3,5 мың баланы үш
қабатты мектепте үш ауысымда оқытып
келген-ді. Оның мәселесі де әупірімдеп
шешілді. Осы шағынауданға өткен жылы
тағы бір мектеп салынған болатын. Мектеп
мәселесі осымен шешілді деп жылы жауып
қоюға да болар. Ал балабақша мәселесі
әл-әзірге шешімін табатын түрі көрінбейді.
Өйткені «Балалар – болашағымыз» деп
ұрандатып жүргенімізде кейбір көкелер
балалардың болашағынан гөрі мал
қоңдауды дұрыс деп тапса керек. Олай
деуімізге себеп те жоқ емес. Осы
шағынаудандағы бұрынғы балабақша
ғимараты мал жаятын жайылымға
айналып кеткен. Сондай-ақ мұнда шөп,
сабан жинайтын орынға да жай табылыпты.
Жеке кәсіпкер бұл жерді осыдан бірнеше
жыл бұрын жалға алған көрінеді. Өзі би,
өзі қожайын болғандықтан, қалай болса
солай пайдаланамын деп ойласа керек.
Қалалық білім бөлімі осы ғимаратты
қайтарып алу үшін сотқа шағымданған
болатын. Әділдіктің таразысын тең ұстаған
сот Білім бөліміне оң шешім шығарып
берген. Алайда өзінікін жөн санаған
кәсіпкер сотқа қарсы талап-арыз жолдаған.
Білім бөлімі жеңіскер болғанымен, балабақша деген аты ғана бар ғимаратқа кіре
алмай отыр. Қалалық білім бөлімінің мамандары сот орындаушыларымен бірге
барған кезде бұрынғы қожайын итін қақпа
алдына байлап, кіргізбей қойыпты.
Қызметкерлер аулада сиыр байлаулы
тұрғанын да өз көздерімен көрген.
Балабақша 250 орынға лайықталған.
2001 жылы бұл нысан жеке тұлғаға
берілген. Жаңа қожайын осыдан 10 жыл
бұрын алғаннан кейін оны пайдалануға
беруі тиіс болатын. Бірақ алғанына үшінші
жылға аяқ басқанда кәсіпкер нысанды
бастауыш сыныпқа лайықтап жасақтай
бастаған. Мұны да қарық қылмай, орта
жолдан тоқтатып қойған. Сот бұл ғимаратты
барлық құжаттарымен бірге мемлекет
қарамағына қайтаруға шешім шығарса да,
тиісті органдар мұнда тұмсығын да тыға
алмай отыр. Бұрынғы қожайын Асауов
«бұл нысан №64 мектептің меншігіне
өткізілген» деп отыр. Оны қайтадан
жөндеуден өткізу үшін 200 миллион теңге
керек екен. Түйіні шешілмеген бұл хикаяның әзірге бітер түрі көрінбейді. Осыған
қарап, қала әкімінің бұрынғы балабақшаларды қайтару туралы шешімінің
орындалу деңгейі оңай шаруаға жатпайтындығын бағамдауға болатын сияқты.
Іс оңтайлы шешілгенге дейін, балғындардың шат күлкісі естілгенге дейін мұнда
төрт түлік жайыла тұрады да...

Ұлттық мүддеге қызмет етпейтін кейбір қоғамдық
ұйымдардың қызметін шектеу қажет пе?

БЕЙТАРАП ПІКІР

Шымкенттің Ташкентке
шыға беріс шетінде
орналасқан Қазығұрт
шағынауданы қаладағы
тұрғыны ең көп жерлердің
бірінен саналады. Тіпті жыл
өткен сайын орман
шаруашылығына тиесілі орман
алқаптарына қарай етегі
жайылып барады.

Екібастұз санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау
басқармасының бастығы Сағындық Сұлтанғалиевтың:
«Біз ағымдағы жылы жарамдылық мерзімі өтіп кеткен
16 832 келі тағамды және қажетті құжатсыз саудаланған
3 096 386 теңгенің азық-түлігін жойдық. Қаламызда
сатушылыққа тексерістен өтпеген адамдар да аз қабылданбаған
екен. Мұндай келеңсіздіктерге «Яссы», «Сыйлық», «Ақжол»,
«Наргиз», «Колос», «Ақмарал», «Сказка», «Карина» дүкендерінде
жол берілген. Қазір дәрігерлік тексерістен өтпеген 91 сатушы
сауда орнынан аластатылды, сонымен қатар сот шешімімен
«Прометей» ЖШС-іне қарасты «Березка» кондитерлік цехы
мен корей салаттарын әзірлейтін «Золотой дракон» цехының
жұмысына тосқауыл қойылды», – деген мәліметі қала
тұрғындарын бір үрейлендіріп тастады. Ести салысымен біз бұл
жағдайдың жай-жапсарын анықтауға асықтық.

Ештен кеш жақсы, әйтпесе ертеңгі күні
тамақтан уланудың арты қайғылы
оқиғамен аяқталуы әбден мүмкін еді.
Дүкеннен және базардан азық-түлік сатып
алғанда, бәріміз бірдей сатушылардан
сапа сертификатын немесе рұқсат қағазын
талап ете бермейтініміз анық. Тіпті кейде
байқамай жарамдылық мерзімі өтіп кеткен
тағамды да ала жөнелуіміз жиі кездеседі.
Осының бәрі біздің сатушыларға қалтқысыз
сенетіндігімізден болса керек.
Әйтсе де «жылтырағанның бәрі – алтын емес», сөрелерде сыңсып тұрған азықтүлікке асқан сақтықпен қараған абзал.
Екібастұз
қаласының
мемлекеттік
санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау
басқармасының жыл басынан бері сауда
нүктелеріне
жүргізген
тексерістер
қорытындысы да осыны айғақтайды.
Тез бұзылатын тағамдар қаламызға
Петропавл, Қостанай және Ақсу
қалаларынан, сүт өнімдері павлодарлық
«Сүт» АҚ, «ФудМастер» ЖШС, «МолКом»
ЖШС-інен,
шұжықтар
«РубиКом»,
«Золотой теленок» ЖШС-лерінен, кондитерлік өнімдер «Крендель», «Масив»,
«Сэдо» ЖШС-лерінен жеткізіледі екен.
Аталған тағамдар жаз маусымында
салқындатылған автокөлік пен тасы-
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малдануы тиіс болғанымен, тасымалдаушылар тұтынушылар денсаулығынан
гөрі қалтасының қамын көбірек ойлайды.
Мәселен, «Крендель», «Масив» кондитерлік цехтарының өнімдері төлқұжатының санитарлық жарамдылық
мерзімі өтіп кеткен автокөлікпен тасымалданып келіпті. Тиісті талаптардың
сақталмауы сүт және майлы-кондитерлік
өнімдер сапасына нұқсан келтіретіні
белгілі. «Достық» дүкенінде сатылған
«Чокопай» тәтті нанына («Масив» ЖШС)
бактериологиялық тексеріс жүргізілгенде,
тағам құрамындағы микроб мөлшерінің
тым жоғары екені, сондай-ақ «Азия»
дүкеніндегі бифидок («МолКом») құрамына ашытқының көп қосылғаны
анықталған.
Азық-түлік алуандығы сауда алаңының
көлеміне, тоңазытқыш құрылғылардың
санына байланысты белгіленеді. Бірақ
«Сәуле», «Сказка» сауда орталықтары мен
«Вика», «Алла», «Қыпшақ», «Людмила»,
«Нұрлан», «Достық», «Шынар», «София»
дүкендерінде
сауда
орындарында
температуралық
талаптар
назарға
алынбапты.
Жарамдылық мерзімі өткен тағам адам
денсаулығына айтарлықтай нұқсан кел-
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тіретіні айтпаса да түсінікті. Мамандар
муниципалдық базардың көкөніс бөлімінен табылған 12 келі құрттаған жаңғақты
жойып, келеңсіздіктің алдын алған.
Қазір
«Макси-мол»,
«Орталық
гастроном», «Счастье» сияқты ірі дүкендер
өз имидждерін сақтау үшін тағамдардың
жарамдылық мерзімі бойынша мониторинг
жүргізуге көшсе, «Райымбек», «София»,
«Нан», «Пирамиса», «Горняк», «Асия»,
«Колос», «Майқұдық» дүкендері мен
«Тарлан», «Айым», «Мини-маркет» сауда
үйлері жарамдылық мерзімі өткен азықтүлікке «қимастықпен қарауды» қоймай
келеді.
Бірқатар кәсіпкерлер азық-түлікті
қабылдағанда, сапа мен қауіпсіздікті

растайтын құжаттар талап етуді қажет деп
таппайтын сияқты. Айталық, «Яссы»,
«Баязит», «Барыс», «Виктория», «Браерст»
дүкендері мен «Сказка», «Вика», «Иоан»,
«Самал», «Сарыарқа», «ИРС» сауда үйлері
осындай жаңсақтыққа жол берсе, «Алтын
орда» сауда үйінің сатушылары торттарды
жекелеген
адамдардан
қабылдап,
сатқан.
Бруцеллез бен сібір топалаңы аймақ
халқын бірсыпыра алаңдатқанымен,
тартылған етті (фарш) ораусыз сату әлі
тыйылған жоқ. Сауда орындарында
тартылған ет қалай болса солай сатылып
жүр.
Жанаргүл ҚАДЫРОВА,
Екібастұз

«Сәби»
мүгедектерге
тұлпар сыйлады
Ақтөбелік мүгедектер
енді қалаған жеріне еш
қиындықсыз таксимен жететін
болды. Мұндай ізгілікті істі
«Сәби» қоры жасап отыр.

«Фольксваген» маркалы көлікте жанға
жайлының бәрі бар. «Көліктер өте
ыңғайлы, ішінде салқындатқышы, GPRSнавигаторлы, арбаны арнайы көтеретін
қондырғысы бар. Нағыз заманауи көлік
біздің көңілімізден шықты», – дейді
қалалық «Сал ауруларына шалдыққан
азаматтарды қорғау қоғамының» төрайымы Құралай Бәйменова. Бұған дейін
мүгедектер бір ғана «Газель» көлігін
қанағат тұтып келген болатын. Ол – 2005
жылы жергілікті меценат «Емшан»
компаниясының жасаған сыйы болатын.
«Бес жыл ішінде сол «Газельмен» 15 мыңға
тарта өтініштер қабылданып, көлік
толықтай өз міндетін атқарды», – дейді
аталмыш қор төрайымы.
Осы аптада тарту етілген екі көліктің
біреуіне бес бірдей арба сыйып кетеді.
Автомобиль арбаларды көлікке көтеріп,
арнайы орналастыру құралдарымен
жабдықталған. Қос көлік мүгедектерді
тегін тасымалдайды. Тапсырыс алдын ала
телефон арқылы қабылданады.
«Инватакси» аталып кеткен бұл көліктер
– «Мүгедектерге – жайлы өмір»
бағдарламасы аясында жасалып отырған
шаруа.
Ақтөбе қалалық мүгедектер қоғамының
қазір 1200 мүшесі бар. Арнайы таксилер
бүгін алғашқы тапсырысын қабылдап та
үлгерді.
Ақбаян БОЛАТБЕКҚЫЗЫ

МҰРА

Батырлар бейнесі
мұражайға
табыс етілді

Ұлы Отан соғысында шыбын
жанын шүберекке түйіп, елін
жаудан азат еткен
батырларымыздың есімін
ұрпақ жадында мәңгілікке
қалдыру үшін облыстық
тарихи-өлкетану мұражайының «1941-1945 жылдардағы
Ұлы Отан соғысы» атты жаңа
экспозициялық залына Атырау
облысынан соғысқа аттанған
батырлардың жеке портреттері
қойылды.

Бүгінгі таңда Ұлы Отан соғысына
қатысқан және сол сұрапыл соғыста қаза
тапқан қыршын жауынгерлердің жеке
құжаттары мен заттары қойылған арнайы
зал күніге жәдігерлермен толықтырылып
келеді. Ел басына күн туған замандағы
намысты ұл-қыздардың ерлік істерін
насихаттау, оларды есте сақтау мен жас
ұрпақты патриоттық тәрбиеге үйретуге
деген ниетпен кеше Атырау облыстық
еңбек және соғыс ардагерлері кеңесі де
өз үлестерін қосып, облыстан соғысқа
аттанған Кеңес Одағы батырларының
жеке портреттерін мұражайға табыс етті.
Облыстық еңбек және соғыс ардагерлері кеңесінің төрағасы Қауысбай
Шортабаев бастаған бір топ ардагер
Атырау облысы бойынша соғысқа аттанған
Кеңес Одағының Батырлары: Қайырғали
Смағұлов, Боран Нысанбаев, Мұса
Баймұханов, Г.Канцев, Халық Қаһарманы
Хиуаз Доспанова мен «Данқ» орденінің
толық иегерлері Ғ.Әліпов, Г.Шамин, Ш.
Еркіновтердің жеке портреттері мен Атырау
халқының тылдағы еңбегі мен майданға
көмегі жайлы құжаттарды мұражайға
табыс етті. Атыраулықтар осы шара аясында Отаным деп жүрегі соққан елінің
қаһарман ұл-қыздарының соғыс жылдарындағы ерліктерін тағы бір мәрте еске
алып, олардың есімін мақтанышпен атады.
Бұл шараның қазіргі және келешек ұрпақ
үшін маңызы зор екенін айтқан ардагерлер
мұражайдағы тарихи жәдігерлердің өткен
шақты еске түсіріп, бүгінгі Тәуелсіздіктің
қаншалықты қиындықпен келгенін
олардың санасына жаңғыртуда алар орны
ерекше деп ойларын түйіндеді.
Нарғыз ҒАБДУЛЛИНА,
Атырау облысы
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Сырттағы қандастарымызды Қазақстанға көшіріп алудың қандай жаңа механизмдерін ұсынар едіңіз?

Қансейіт
ӘБДЕЗҰЛЫ,
ҚР Жоғары
мектебінің академигі, филология
ғылымының
докторы:

– Сырттағы қазақтарды түгелдей Қазақстанға көшіріп
алып келсе, артық болмас. Себебі қазіргі күні біздің еліміздегі
нөмірі бірінші мәселе – демография мәселесі. Тәуелсіздігімізді
алғалы бері 20 жылдың жүзі болды. Дегенмен қазақтардың
саны әлі де аз. Әсіресе еліміздің шығыс, солтүстік бөліктерінде
жағдай мүшкіл. Жақында мен Өскемен қаласында болдым.
Онда орыстардың саны анағұрлым басым екеніне көз
жеткіздім. Неге сырттағы қазақтарды Отанымызға көшіріп
алып, сол жерлерге қоныстандырмасқа деп ойладым. Бұл
мақсатты орындау үшін, ең алдымен, біз бес, бәлкім, 10
жылға арналған кешенді бағдарлама әзірлеуіміз керек.
Бағдарламада қандастарымызды көшіріп алып келуден
бастап, оларға жер, үй беру мәселесі қамтылуы қажет.
Қазақстанның тұтастығын ұстап тұру үшін қазір бізге
қазақтардың санын арттыру ерекше маңызды.

Смағұл
ЕЛУБАЙ,
жазушы:

– Тоқсаныншы жылдарға қарағанда, қазір сырттағы қандастарымыздың көші саябырсып қалғаны рас. Себебі біз елім, жерім деп
келген қазақтарды қарсы алуға дайын болмай шықтық. Оларға жағдай
жасап, барынша қолдау көрсетудің ең ұтымды механизмдері
жасалмағаны белгілі болды. Қазақстан жер көлемі жағынан әлемде
9-орын алады, ал халық саны жағынан артта қалып келеді. Сондықтан
қазіргі біздің басты мақсат – сырттағы қандастарды туған топырағына
барынша тарту. Біз мына мәселені үнемі назардан шығармауымыз
керек: Қытайда қытайландыру саясаты жүріп жатыр. Ондағы қазақ
мектептері шетінен жабылуда. Кемінде 10 жылдан кейін ондағы қазақ
ұрпақтарынан айырылып қалуымыз мүмкін. Мұндай жағдай Ресей,
Өзбекстан сынды елдерде байқалып отыр. Сондықтан мен мемлекеттің
сырттағы қандастарға қатысты бағдарламаларын қайта қарау керек
деп есептеймін. Ол үшін еліміздің, жеріміздің байлығын осы мақсат
жолында аямауымыз керек.

Хасен ҚОЖА
АХМЕТ,
саясаткер:

– Егер қабылданған бағдарламалардың тиімділігі төмен болса, әрине, жаңа механизмдер қажет. Жалпы, мен сырттағы
қандастарды Қазақстанға көшуге сонау 1973 жылы үгіттеген едім.
Тоқсаныншы жылдарда да осы мәселені көтердім. Қазақстанға
көшіп келіп жатқан қандастарымыз бар, әрине, бірақ әлі де
жеткіліксіз. Мұны мынадан көруге болады: 1962-63 жылдарда,
яғни екі жылдың ішінде Қытайдан Қазақстанға 350 мыңдай адам
көшіп келген болатын. Бұл санның ең болмағанда оннан біріне біз
20 жылдың ішінде жеттік пе? Менің ойымша, өзге жерде жүрген
қандастардың Қазақстанға келуіне барынша жағдай жасайтын
уақыт жеткен сияқты. Бұл үшін арнайы механизмдер қажет екені
рас.
Дайындаған Нұрмұхаммед МАМЫРБЕКОВ
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ТЕМІРЖОЛ

Алматы облысындағы Үштөбе
депосы жылжымалы құрамының
паркі жуырда жаңа
локомотивтермен толықты.
Депо бастығы Болат Төлекбаевтың
айтуынша, парктегі бұрыннан қолданыста
жүрген, кеңес дәуірінен қалған он тепловоздың үшеуі – жылдамдықты, жетеуі
– торапты. Олар 3000 аттың күшіне ие
болса, Америкадан әкелінген «ТЭ 33А»
маркалы бес тепловоздың әрқайсысында
5400 аттың күші бар. Жаңадан жеткізілген
тепловоздардың ішінде кондиционер,
электр плиткасы, басқа да қолайлы
жағдайлар қарастырылған. Ең бастысы –
мұнда кез келген ақауды жылдам анықтайтын, қозғалыс қауіпсіздігін бақылап
отыратын жетілдірілген компьютерлік жүйе
орнатылған.
Жаңа техника тек жүк тасымалына
арналған. Оны қолданысқа енгізгеннен
кейін бұрынғы локомотивтердің біразы
Үштөбе – Ақтоғай бағыты бойынша
жолаушы тасымалына жіберілді.
Қазір жаңа «ТЭ 33А» тепловоздарын
басқаруға 15 локомотив бригадасы
жұмысқа кірісті.
С. САБЫРЖАНҚЫЗЫ

Малшылар жарықпен
тегін қамтамасыз етіледі

ЖӘРДЕМ

Бізде өркениеттің барлық
жақсылығынан баз кешіп, елден
жырақта тіршілік етушілер –
малшылар. Міне, бүгіндері
оларға да көмек көрсетілмекші.
Нақтырақ айтқанда,
малшыларға күн батареясынан
қуат алып, энергия бөлетін
құрылғы тегін орналастырылып
берілетін болады.
Негізі, ауыл-аймақтан бірнеше жүздеген шақырымда өзінің тіршілігін жүргізіп
жатқан отбасыларға арзан балама электр
жарығын қолдануға мүмкіндік туындауда.
Қазір бұл бастама сынақ тәжірибесінде
қолға алынуда. Егер бұл жүйе өзінің
тиімділігін танытып, оны дәлелдеп жатса,
жақын арада Қазақстанның барлық
аймағындағы қыстау мен жайылымдарда
күн батареясы құрылғысын орналастыратын
болады.
Ержан БАЛТАЕВ,
«Жайылым ресурстарын тұрақты
басқару» жобасының менеджері:
– Күннен сәуле алатын батареяларды
орналастыру – экономикалық, сондай-ақ
экологиялық жағынан да тиімді. Ол
шалғайдағы жайылымдарды пайдалануға
мүмкіндік беріп, фермерлер отбасына да
белгілі бір деңгейде жағдай жасайды.
Марал СҰЛТАНҚЫЗЫ
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Қаржы саласында қатаң саясат сақталады

Жуырда Ұлттық
банк еліміздің несие
нарығында жүргізген
зерттеу қорытындысын
жариялады. Есепке сәйкес,
екінші деңгейлі банктердің
экономиканы несиелеуі
бірінші жартыжылдықта
2,2 пайызға – 7,644 трлн
теңгеден 7,476 трлн теңгеге
азайған.

Гүлнар АХМЕТОВА
Биылғы жылдың екінші тоқсанында
несиеге сұраныстың артқанын мәлімдеген
банктер үлесі 48 пайызды құрады. Зерттеу
көрсеткендей, несиелеудің корпоративтік
бөлігінде қаржылық емес мекемелердің
қарыз алуға құлшынысы төмен. Корпоративтік клиенттердің қаржы көрсеткіштері экономиканың мынадай бөліктерінде өсім болғанын көрсетті: сауда,
құрылыс, байланыс, электр қуаты, газ бен
су тарату қызметтері. Демек, алдағы
уақытта өндірісті дамыту жағына басымдық
беріп, жаңа несие желілерін іске қосу
қажеттігі туындайды.
Алайда банктердің несие саясатының
қатаңдығын есепке алсақ, клиенттердің
көп бөлігі талаптарға сай келмейді. Соның
нәтижесінде, несие сұранысын қанағаттандыру мүмкін болмай келеді.
Дағдарыстың салдарынан банктердің
тәуекел-менеджмент жүйесін және несие
саясатын қатаңдату нәтижесінде, орта
және ірі банктер арасында төлем қабілеті
жоғары заемшыларды тарту үшін бәсеке

күшейгені байқалады. Барлық дерлік банк
клиентке анағұрлым тиімді шарт пен
мөлшерлеме ұсынуға ұмтылуда. Банктердің
бағалауынша, құрылыс, жылжымайтын
мүлік операциялары және ауыл шаруашылығында әлі де тәуекел сақталады.
Ал несиенің бөлшек нарығында
ипотекалық және тұтыну несиесіне деген
сұраныс өсуде. Әйтсе де ипотекалық несие
әлі де қаржыландырудың тәуекелі көп
түріне жатқызылады. Ұзақ мерзімді ипотеканы банктер бүгінде ұсына бермейді.
Тұтыну несиесіне сұраныс мақсатты емес
несие есебінен жоғарылады. Олар,
негізінен, банктің өзінде пәтер жөндеу,

2010 жылдың 1-шілдесіне
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БАНКТЕР

Жетіген – Қорғас
желісінде рельс
торкөзі төселе бастады
Алматы облысында
«Қазақстан теміржолы» ҰК» АҚ
бірінші басшыларының
қатысуымен «Жетіген –Қорғас»
теміржол телімінің жұмысын
бақылау штабының көшпелі
отырысы өткізілді.
Құрылысы Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырмасы бойынша басталған
Қазақстан мен Қытай арасындағы жүк
тасымалы қашықтығын қысқарту мақсатынан туған жоба жұмысы белгіленген
кесте бойынша жүргізілуде. Жоба техникалық жағынан аса күрделі. Онда 29 көпір,
екі жол өткізгіш, 307 су өткізу құбырлары
тұрғызылады. Жер төсемі қабаты 26,8 млн
текше метрді құрайды. Ал жобадағы
қазақстандық өнім өндірушілердің үлесі
– 80 пайыз.
Қазіргі таңда желінің өн бойында топырақ төсемін жасау, су өткізу құбырларын
тұрғызу жұмыстары жүргізілуде. 2010
жылғы шілденің 29-ына дейін 5470 мың
текше метр топырақ қабаты төселді. Су
өткізетін 4 817 текше метр темір-бетон
құбырлары құрастырылды.
Телім басталған тұсынан 89 шақырымға
дейін 14 көпірді қайта жасау және 960
метрлік Іле өзені арқылы көпір тұрғызу
қам-қарекеті жасалуда. Жолдың үстіңгі
қабатын төсеуге кіріскен мердігер компаниялар бүгінде 29 шақырымның рельс
торкөздерін құрастырып, төсеуге кірісті. Ал
жалпы бүгінге дейін 40 мың тонна жаңа
Р-65 рельстері дайындалып, 4 шақырымға
рельс торкөздері төселді.
Қорғас – Жетіген теміржол желісінің
ұзындығы – 293 шақырым. Нысанды 2011
жылы Қазақстан Тәуелсіздігінің 20
жылдығына орай іске қосу көзделіп отыр.
Ескендір ЕРТАЙ, Астана

e-mail: info@alashainasy.kz

демалыс сияқты маусымдық сипаттағы
несиелер есебінен көбейіп отыр. Әйтсе де
сауда орындарында тұрмыстық техника
мен электроника сатып алу үшін
рәсімделетін несиеге деген сұраныс онша
емес. Жалпы, тұтыну несиелері банктер
тарапынан қаржы салу үшін ең тиімді
тәсілге айналды. Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін
нормативті-құқықтық актілердегі өзгерістерге сәйкес, көптеген банктер несиені
ұлттық валютамен ұсынып, шетел валютасымен несие беруді қысқартты.
Сонымен, алдағы уақытта несие нарығындағы ахуал қандай болмақ?

ЭКОНОМИКА САЛАЛАРЫ БОЙЫНША БАНКТЕРДІҢ КРЕДИТТЕРІ

Үшінші тоқсанда жеке тұлғаларды
несиелеу нарығында банктер өзінің несие
саясатын аздап босаңсытуы мүмкін. Сондай-ақ тұтыну несиесі есебінен несие
ресурстарына сұраныс артады.
Ұлттық банк көрсеткендей, банк
жүйесінде несие тәуекелі бұрынғыдай
сақталады. Сонымен қатар банк қызметкерлерінің алаяқтық әрекеттерінің
азаюы арқасында және айырбас бағамының тұрақты күйде қалатыны жөніндегі
оптимистік
болжамға
байланысты
операциялық және валюталық тәуекел
азайғаны байқалады.
Сарапшылар 3-тоқсанда жылжымайтын мүлік бағасы аздап көтеріледі
дейді. Бұған сауалнамаға қатысқан банк
мамандарының 33 пайызы сенім білдірген.
Қазіргі кезде банктердің бағалауы
бойынша, жылжымайтын мүлік нарығы
«дағдарыстан шығу» жағдайында. Жыл
аяғына дейін өсу жағына қарай да,
төмендеу жағына қарай да бағаның күрт
өзгеруі күтілмейді.
Бұл, ең алдымен, психологиялық фактормен байланыстырылады: сатып алушы
бағаның әлі де төмендеуін күтеді. Сатушы
бағаның көтерілуінен үмітті. Екіншіден,
көптеген құрылыс компанияларында басы
артық қаржы жоқ. Ал банктердегі несие
шарттары тиімсіз. Үшіншіден, жылжымайтын мүлік нарығындағы ахуал банк
саласымен тығыз байланысты. Тәжірибе
көрсеткендей,
ипотека
қол жетімді
болғанда ғана жылжымайтын мүлік бағасы
көтеріледі.
Тұтас алғанда, банктер қаржы
саласында қатаң саясаттың сақталатынын
және заемшылар тарапынан несие
сұранысының қазіргі деңгейде қалатынын
болжап отыр.
млн. теңге, кезеңнің соңына

Майлы дақыл өсіру бидайдан
бес есе тиімді
Басы 1-бетте

Ербақыт АМАНТАЙҰЛЫ
Ел бойынша алдағы күзде диқандар
бұрын-соңды болмаған – 1,7 миллион
гектар жерден осындай дақылдарды
оруды жоспарлап отыр. Ауыл шаруашылығы мамандарының айтуынша,
биылғыдай қуаңшылық болған жылы
майлы дақылдардың бағасы одан да
жоғары болады деп күтілуде.
Солтүстік Қазақстан облысының Ғабит
Мүсірепов, Тайынша аудандарында егістіктің осы саласына мықтап ден қойылды.
Бірнеше ірі компания егіс алқаптарын
ұлғайтып қана қоймай, майлы дақылдарды өңдейтін кәсіпорындар салуға
кіріскен. Дегенмен ауыл шаруашылығы
басқар масының мәліметінше, майлы
дақылдарды өңдейтін ірі кәсіпорындар
өте аз, тіпті саусақпен санауға болады.
Сондықтан да серіктестіктер өсірген
өнімінің басым бөлігін экспортқа
жөнелтеді екен. Алайда пайданы ғана
көздеп, сыртқа жөнелте бермей, өзімізде
өңдеу қарапайым тұ тынушы үшін
маңызды екенін ескерген жөн. Сонда ғана
дүкен сөрелерінде самсап тұрған
шетелдерде
өндірілген
күнбағыс
майларының орнын өзіміздің өнім
ауыстырар еді.
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СТАТИСТИКА:
Ауыл шаруашылығы
басқармаларының деректері
бойынша жаздық дәнді дақылдар
биыл 16,4 млн га алқапта себілді,
бұл өткен жылғыдан 315,2 мың
гектарға кем. Бұл ретте бидай
14,2 млн гектар алқапта
орналастырылды, бұл өткен
жылғыдан 80,5 мың гектарға кем.
Майлы дақылдар 1720,5 мың га
алқапқа себілді, бұл 2009 жылдың
деңгейінен 535,1 мың га артық,
тиісінше, күнбағыс – 878,9 мың га
және 156,7 мың га, қытай бұршақ
– 58,4 мың га және 5,4 мың га, рапс
– 359,3 мың га және 164,2 мың га,
мақсары - 174,4 мың га және
22,5 мың гектарға көп.
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Сергей КЛИМЕНКО,
шаруа қожалығының басшысы:
– Астықтың бағасы тұрақты емес. Бір
жылы көтерілсе, екінші жылы күрт түседі.
Баға болмаған жылы қарызға белшеден
батамыз. Осы себепті, егіс алқабын
әртараптандыруға көштік. Биыл бір мың
гектар алқапқа зығыр тұқымын септім.
Бұрын айналыспаған кәсібім. Дәнді
дақылдар да, майлы дақылдар да, негізінен,
бірдей техникамен өңделеді, тек кейбір
агрегаттарын ғана ауыстыру қажет. Яғни
жаңа техникалар сатып алып, шығындалудың
да қажеті жоқ.
Қызылжар

Бұл күнде қазақстандық ұялы
байланыс операторларының ішкі
тарифтері өзге елдермен
салыстырғанда айтарлықтай
жоғары екені жасырын емес.
Әсіресе бір желіден екінші
желідегі телефон абоненттеріне
сөйлесу құны шамадан тыс
қымбат – 20 теңге. Алғашқы
жылдары бұл шама 24-30
теңгеге дейін баратын.
Қарапайым абоненттердің
қалтасын қағып жатқан отандық
ұялы байланыс операторлары
алдағы уақытта осы саясатын
өзгертіп, баға тарифтерін
арзандатуы тиіс.

Әлбетте, тиісті мемлекеттік органдардың араласуынан кейін ғана (біздің
нарықта кім бағаны өздігімен төмендете
қойсын) баға арзандамақ. Бұл турасында
тамыздың 4-і күні Астанада өткен
«Интерконнектік тарифтерді төмендетудің
халықаралық тәжірибесі» атты конференция барысында мәлім болды.
Еліміздегі ұялы байланыс қызметін
көрсететін ірі операторлар – «GSM
Қазақстан» (Kcell) және «КаР-Тел» (Beeline)
жауапкершілігі шектеулі серіктестіктері
тамыздың 20-сына қарай Бәсекелестікті
қорғау агенттігіне бір желіден екінші желіге
қосылу кезіндегі тарифтерді төмендету
бойынша өз ұсыныстарын енгізетін болды.
«Өйткені Қазақстандағы мобильдік
байланыс қызметінің ақысы абоненттер
үшін әсірежоғары. Бұл реттегі басты
себептердің бірі – қазақстандық ұялы
байланыс операторларының интерконнект
(бір оператордан екінші оператордың
байланыс қызметіне шығу, мысалы, Ксеllден Beline абонентіне қоңырау шалу)
мөлшерлемесі
жоғары
болуымен
байланысты», – дейді Бәсекелестікті қорғау
агенттігінің төраға орынбасары Рустам
Ақбердин.
Операторлардың өзара желілік қосылу
құны тым жоғары екенін Байланыс және
ақпарат министрлігінің мамандары да
айтып отыр. «Министрлік операторлардың
өзара желілеріне кірудің қолданыстағы
мөлшерлемесі негізсіз көтеріңкі деп
есептейді. Қазіргі мөлшерлемелерді төмендетудің уақыты келді және ол міндетті
түрде іске асырылады деп есептейміз», –
деді осы мәселеге байланысты түсінік
берген аталған министрліктің Байланыс
және ақпарат комитетінің төрағасы Ризат
Нұршабеков. Оның сөзіне қарағанда,
интерконнектің бағасын байланыс операторларының өздері келісім бойынша тағайындап, нарықтың да соңғы тұтынушының да мүддесін ескермей отыр.
Ал Kcell мен Beeline елдегі ұялы байланыс нарығының 90 пайызын иеленетіндіктен, абоненттеріне көрсетілетін қызмет
сапасын жақсартып, қызмет түрлерін ұлғайтуға аса бейілді емес. Сол себепті де
Байланыс және ақпарат министрлігі
нарықтағы осы мәселені қайта қарап,
қазіргі бағаны төмендету қажеттігін алға
тартып отыр. Егер мұндай бәсеке туса, бұл
екі оператор да әрбір абонентін қалқадерінше қадірлеп, қызметін арзандатып,
сапасын жақсартып, құлдық ұрып жүгіретін
еді» дейді мамандар. «Егер аталған
нарықтың қатысушылары бұл мәселеде
түсіністік танытып, өз ықтиярларымен
бағаны түсірмесе, іске Монополияға қарсы
агенттік кірісетін болады.
Айтқандай, осы конференцияда роуминг (халықаралық байланыс) ақысын
әсірежоғары ұстаған қазақстандық және
ресейлік ұялы байланыс операторларына
қатысты Қазақстанның Бәсекелестікті
қорғау агенттігі мен Ресейдің федералдық
монополияға қарсы қызметі бірлескен
тергеу жұмыстарын жүргізіп жатқаны да
мәлім болды. Бұл тергеу барысында ұялы
байланыс операторларының роуминг
ақысын негізсіз жоғары ұстап отырғаны
расталса, үлкен мөлшерде айыппұл салынуы кәдік. Ал тергеу алдағы қазан айында
аяқталады.
Айбын БАҚЫТҰЛЫ
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«Мақта азайып барады» деген рас па?

Сараланған тариф деген не?

«Астанада 1 тамыздан бастап электр энергиясына қатысты сараланған
тариф енгізілді» деген ақпарат естідім. Мұны қалай түсінуге болады?
Сараланған тариф дегеніміз не?
Мейрамгүл МҮСЛИМАНОВА, Астана
Расымен де, 1 тамыздан бастап электр 2,01 тг; күндізгі мезгіл – кВт сағатына
энергиясын тұтыну көлеміне байланысты 9,43 тг; кешкі мезгіл – кВт сағатына 15,32
тариф түрлері мынадай өзгерістерге түсті. тг. Есте сақтайтын жайт – тәулік мезгілі
Электр пештерін қолданатын тұлғалар бойынша тарифтік төлеу жүйесіне жеке
үшін тұтыну тарифі: min – кВт сағаты 6,11 кәсіпкерлер мен жекелеген кәсіптг; max – кВт сағаты 8,89 тг. Ал электр орындардан басқа барлық жеке тұлғалар
пештерін қолданбайтын жеке тұлғалар көшуі тиіс. Ол үшін «Қалалық электр
үшін тұтыну тарифінің бағасы min – кВт желісіне» пломбаны шешу туралы өтініш
сағаты 6,21 тг; max – 8,89 тг. Ал электр беру қажет. Осыдан соң азаматтың қолына
энергиясының тәулік мезгілдері бойынша акт және техникалық қорытынды беріледі.
есептеу тарифі екі мезгілдік жүйеге енеді. Бұдан соң «Астанаэнергосбыт» мекеОның ішінде түнгі мезгіл – кВт сағатына месімен келісімшартқа отырасыз. Міне,

Қуандық ТІНЕЕВ,
СҚО ауыл шаруашылығы басқармасы
бастығының орынбасары:
– Солтүстік облыстар, негізінен, бидай
өсірумен шұғылданады. Соңғы жылдары
шаруашылықтар егістік алқапты диверсификациялауды мықтап қолға алғанын
аңғарамыз. Мысалы, былтыр бар-жоғы
200 мың гектарға күнбағыс, рапс сияқты
дақылдар орналастырылса, биыл осы
мақсатта игерілген жер көлемі екі есе артып
отыр. Осы күзде 435 мың гектарды оруға
кірісеміз. Диқандардың өздері нарыққа
бейімделіп келеді.

Ұялы байланыс
операторлары
желілік
қосылу құнын
арзандатуы тиіс

сараланған тарифке көшудің осындай
жөн-жосықтары бар. Электр энергиясының
тарифі ендігі кезекте тәуліктік мезгілдер
бойынша төленетін болғандықтан,
мамандар «сараланған тариф» деп осыны
айтып отыр.

Қайсыбір елдер мақтаны «ақ алтынға» теңеп жатады. Естуімше, біздің
елімізде соңғы екі жылдың ішінде осы «ақ алтын» өнімі азайып барады. Бұл
қаншалықты рас?
Сәндігүл КҮМІСХАНОВА, Оңтүстік Қазақстан облысы
Ауыл шаруашылығы министрлігінің iрi шаруашылыққа бiрiксе, биылғы меже
мәлiметтерiне қарағанда, Оңтүстік Қазақ- – мақта шаруашылығымен айналысатын
стан облысында 58 822 шаруа қожалығы 19 430 шаруашылықтың басын бiрiктiру.
болса, соның 53 пайызы – мақта шаруа- Соңғы жылдары оңтүстiкте шығынды мол
шылығымен айналысатындар. Осыған қажет ететiн мақтаның көлемi кемiп, есесiне
орай, бір жерге өнiм жыл сайын егiлiп, табыстылығы жоғары мақта егу көбейiп
агротехникалық шаралар сақталмаған соң, келедi. Мәселен, былтыр мақта алқабының
бүгінде жер құнарынан айырылып, тозып көлемi 37 мың гектарға азайтылса да, одан
барады. Бұдан бөлек кiшi шаруашылықтар алынған өнім көлемі айтарлықтай болды.
үшiн техниканы пайдалану, несие алу Ал биыл 135 мың гектар алқаптан мақта
тиiмдiлiгi де өте төмен. Осыған байланысты терiледi деген жоспар бар. Осыған қарап
былтыр облыста 18 300 агроқұрылым 533 мақта шаруашылығы біртіндеп жолға

қойыла бастағанын аңғаруға болады. Тек
болашақта алған өнімді ұқсату іске ассын
делік.
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Бір ғимараттың тарихы
е
с
е
нем БЕКМЕТЕВТЕР әулеті

Қарағанды облысындағы Қарқаралы қаласында «Көк үй» деген
ғимарат бар. Осынау «Көк үйде» туып-өскен есімдері елге танымал
әйгілі адамдар және олардан тараған ұрпақтар аз емес. Бұл ғимаратқа
қатысы бар әйгілі тұлғалар қаншама. Абай келген, Құнанбай түстеніп
кеткен, әйгілі заңгер, қоғам қайраткері – Жақып Ақбаев осы үйдің
қызына үйленген, белгілі қоғам қайраткері, публицист, Ахмет
Байтұрсыновқа қамқор болған Мұхаммед-Мақсұт Бекметов – осы
үйдің баласы – осынау тізімді соза беруге болады. Бұл «Көк үйді»
салған әйгілі көпес Хамит Бекметев пен оның ұлы Халиулланың есімі
де кезінде кеңінен белгілі болған.
Қарқаралы қаласындағы ұлы Абай түскен Халиулла Хамитұлы
Бекметевтің осы «Көк үйін» көруге жылына қаншама адам келіп
жатады. Жас кезімнен ойда жүрген бір арманым – бабамның «Көк
үйіне» фотокөрме ұйымдастыру еді, сол көрме арқылы көпшілік
қауымды Қарқаралы уезінің қоғамдық өміріне белсене араласқан,
Алаш қайраткерлерімен достық қарым-қатынаста болған,
Қарқаралыда мешіт салдырған, қаланың көркеюіне өз үлестерін
қосқан Бекметевтер әулетімен таныстыру болатын. Сол мақсатпен
2007 жылдың желтоқсан айында Қарқаралыға барып, қасиетті «Көк
үйде» көрме ұйымдастырдым.

Бекметев Халиулла Хамитұлы ұлы
Хакімжанмен 1884 жылы Омбы қаласында
түскен сурет

Бекметев Мұхсен Халиуллаұлы

Бекметев Мұхаммед-Фатих Ғұбайдуллаұлы
(сол жақта). 1910 жыл

Бекметева Гүлбахар Халиуллақызы
Көрме мұсылмандардың қасиетті кітабы
– 1901 жылы Қазан қаласында басылған
«Құран Кәрімнің» фотосуретімен ашылды.
Ол Құран кітап Мұхаммед-Мұхтар Халиуллаұлы Бекметевтікі еді. Көрме залының оң
жағында Абай Құнанбаевтың 1952 жылы
Қазақтың мемлекеттік көркем әдебиет баспасынан жарық көрген «Таңдамалы шығармалар» жинағының фотосуреті ілінді. Бұл
кітапты менің әкем Кәмел Мұхтарұлы
Бекметев қолынан түсірмей оқитын.
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Көрме залының ортасында ҚР Орталық
мемлекеттік мұрағатынан алынған құжаттың
көшірмесі (шамамен 1884 жылғы) берілген.
Онда Хамит Яхияұлы Бекметевтің отбасы
мүшелерінің тізімі бар. Бұл құжат мәнерлеп
жазылған, одан Хамит Яхияұлының төрт әйелінен жиырма баласы болғанын білеміз.
Тарихи суреттердің ішінде Бекметев
Халиулла Хамитұлының фотосуреті
ерекше орын алады. Сурет 1884 жылы Омбы
қаласында түсірілген, қасындағы әскери
форма киіп түскен бала Хакімжан – Омбы
кадет корпусының кадеті. Ол – Халиулланың
әкесі Хамиттің үшінші әйелі Атине Тукинадан
туылған бала. Хакімжанды Халиулла асырап
алған. Бекметев Халиулла Хамитұлы 1833
жылы туған. Қарқаралы өңірінің зиялы және
құрметті адамы болған, көпес әрі кәсіпкер.
Халыққа жасаған қайырымдылығы үшін
орыс императорлары III Александр 1888
жылы Станислав ленталы күміс медалімен,
ал II Николай 1904 жылы Анна ленталы
алтын медалімен марапаттапты.
Көрмеде қатар орналасқан Халиулла
Хамитұлының төрт баласының суреттері бар,
олар: Мұғин, Гүлбахор, Гүлнахар, Мұхсен.
Халиулла Хамитұлының қазақ әйелі Ғайниден
туылған кенже ұлының есімі Мұхсен болатын.
Ол кісі 1890 жылы Қарқаралы қаласында
туған. Қарқаралы прогимназиясын, қалалық
училищені бітірген. 1917 жылдың 18 тамызына дейін Қарқаралы уездік азық-түлік
комитетінің мүшесі. 1917 жылдың 20 наурызында Қарқаралы атқару комитетіне сайланды. 1917 жылдың 17 сәуірінде Мұсылман
комитетінің алқа мүшелері Мұхсен Халиуллаұлы Бекметевтің кандидатурасын уездік
милицияның бастығына ұсынады. Ол Міржақып Дулатовтың «Оян, қазақ!» атты жинағын
таратқаны үшін 1911 жылдан Семей облысы
жандарм басқармасының бақылауында
болды. Саяси репрессияға ұшырайды. 1931
жылы Қарқаралыда қайтыс болды. Мұғин
Халиуллаұлы Бекметевтің Қарқаралы қаласында мануфактуралық дүкені болған. Өткен
ғасырдың басында қызыл кірпіштен салынған
дүкен осы күнге дейін сақталған, ол тарихи
және сәулет өнерінің ескерткіші болып табылады. Мұғинның баласы Ханафия мерген
болатын. 1930 жылдың қазан айында Қазақстанның он жылдық мерейтойына орайластырып, Алматы қаласында Екінші бүкілқазақ
мергендер сайысы өтті. Сол сайысқа Қарқаралы уезінен алты мерген қатысқан екен,
солардың ішінде 1911 жылы туған Ханафия
Мұғинұлы Бекметев те болған.
Көрмеде әжем Бибінұр МұхаммедҚасымқызының суреті бар. Ол кісі – жүз
жасаған адам. Ескіше білім алған. Сегіз
жасынан намаз оқыған. Сол әжем бала кезінде ұлы Абайды көрген екен.
Тағы бір тарихи сурет – ХХ ғасырдың
басындағы белгісіз фотограф түсірген
Қарқаралы қаласының көрінісі. «Көк үйдің»
оң жағында бақ болған екен. Ол бақты
отырғызған – Хамит Яхияұлы Бекметев. Қазір
ол бақ жоқ, сол жағында менің атам Мұхтар
Халиуллаұлының үйі көрініп тұр. Сурет кешке
қарай түсірілген болуы керек, үйдің шамы
жарқырайды. Сурет астында «Көк үйге» байланысты 2002 жылы жарық көрген «Қазақстан» ұлттық энциклопедиясы 4-томының
702-бетінен алынған мынадай деректер
жазылған: «Құнанбай аға сұлтан болып
тұрғанда, Халиулла баймен жақын араласып, кейіннен бұл үйде Абай да жиі болып тұрған. ХХ ғасырдың бас кезінде бұл
үйде Алашорда қайраткерлері Ә.Бөкейханов, А.Байтұрсынов, Ә.Ермеков, Ж.Ақбаев, Р.Мәрсеков тағы басқалар жиі-жиі
бас қосып отырған. Белгілі алаш қайраткері Жақып Ақбаевтың әйелі Гүлбахор —
Бекметевтің туған қызы».
Бекметов Мұхаммед-Мақсұт Хамидуллаұлы – қазақ елінің тарихында өзіндік із
қалдырған адам. 1999 жылы басылған «Қазақстан» ұлттық энциклопедиясының 2-томының 720-бетінде ол кісі туралы мақала
берілген. Мақаланың мәтіні мынадай: «Бекметов Мұхаммед-Мақсұт Хамидуллаұлы
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Қарқаралы қаласындағы
Абай түскен Халиулла
Хамитұлы Бекметевтің «Көк»
үйі

(1883, бұрынғы Семей обл. Қарқаралы
у. – 1912, Орынбор) – қоғам қайраткері,
публицист. Бай әулеттен шыққан. Қарқаралы мен Омбыда білім алған. 1900 жылдан бастап Омбы почта-телеграф кеңсесінің қызметкері болған. Елін азаттыққа
шақырған іс-әрекеті үшін 1906 жылы тұтқынға алынып, Қазан қаласына жер
аударылды. Осы кезден өмірінің соңына
дейін полицияның бақылауында болды.
Саяси-әлеуметтік, мәдени-танымдық
мазмұнда мақалалар жазып, қазақ және
орыс баспасөзіне белсене араласқан. Екінші рет тұтқындалып, Орынборға жер аударылды. 1909 жылы Санкт-Петербургте
шығатын «Речь» газетінде Семей түрмесінде азап шеккен А.Байтұрсыновқа бостандық берілуін талап еткен мақаласы басылды. Сол жылы Қазан қаласында «Қазақ
өлеңдері» атты жинағы жарық көрді.
Шығ.: Киргизский поэт. Оренбургский
край, 1909, номер 394.Әдеб.: Айқап, 1912,
№2 (Мүнәқыб)».
Мұхаммед-Мақсұт Бекметов – 1905
жылы Қоянды жәрмеңкесінде 14500 адам
қол қойған Қарқаралы петициясы авторларының бірі. (Нурмагамбетова Р.К. Движение Алаш и Алаш-Орда. Историография
проблемы. 1920 – 1990-е годы ХХ века.
– Алматы, 2003. – 153 с.)
Көрмеге Орталық ғылыми кітапханадан
алынған Мұхаммед-Мақсұт Бекметовтің
1908 жылы Қазан қаласында жарық көрген
«Қазақ өлеңдері» жинағының көшірмесі қойылған. Кітаптың түпнұсқасы Қазан университетінің ғылыми кітапханасында бар.
Балқаш қаласының қасында Гүлшат деген
кент бар. Елді мекен ХІХ ғасырдың 80-жылдары осы маңда өмір сүрген кен өндіруші
кәсіпкер Хамидулла Бекметевтің қызы
Гүлшаттың есімімен аталған. Гүлшат Мұхаммед-Мақсұттың қарындасы болатын.
Қазақтың көптеген игі жақсылары «Көк
үйдің», яғни Бекметевтер әулетінің, қыздарына
үйленіп, өніп-өскен. Олар: белгілі Алаш қайраткерлері Жақып Ақбаев, Райымжан Мәрсеков, қазақтың тұңғыш дәрігерлерінің бірі
Әміре Айтбакин, мемлекет қайраткері, жазушы Шәріп Өтепов, қазақ оқығандарының бірі,
фельдшер, 1917 жылы Қарқаралы уездік
қырғыз (қазақ) комитетінің мүшесі Әмірхан
(Әбет) Сембаев. «Көк үйдің» қызы Гүлғасыл
Мәжитқызы Бекметева орыстың белгілі
жазушысы, Социалистік Еңбек Ері Анатолий
Степанович Ивановтың жары екенін жұрт
біле бермейтіні анық. А.С. Иванов – «Тени
исчезают в полдень», «Вечный зов» атты тамаша романдардың авторы, КСРО Мемлекеттік сыйлығының иегері. А.С. Иванов қазақ
жерінде – Шығыс Қазақстан облысында туыпөскен. Гүлғасыл апамыз 2008 жылы мамыр
айында Қазақстанға келіп, А.С.Ивановтың 80
жылдығын атап өтуге ұйытқы болды.
Көрмеде 1914 жылы Айтбакин Әміре
Дұрманұлының өз отбасымен бірге Қатонқарағайда түскен суреті, Жақып Ақбаевтың
жары – Гүлбахор Халиуллақызының суреті,
Райымжан Мәрсековтің жары – ГүлнәзиБұлбұл Абдул-Ғазизқызы, қызы Раузамен
және Гүлғасыл Мәрсекованың балалары –
Софья және Равильмен Семей қаласында
1926 жылы түскен суреті, Шәріп Өтеповтің
жары – Дильнуз Мұхаммед-Асатқызының
суреті бар. Сондай-ақ Бекметова Наубагар
Хашимқызының отбасымен бірге түскен
суреті де көрме залына ілінген. Ол кісінің
жұбайы – Сеитов Сұлтанбек Жұманұлы орман – тоғай шаруашылығы саласында жұмыс
жасаған. Сұлтанбек Сеитов – Алаш қозғалысының қайраткері Мұсылманбек Сеитовтің
және дәрігер, қоғам қайраткері Асылбек
Сеитовтің ағасы. Сурет 1956-58 жылдары
түсірілген.
ХХ ғасырдың басында Қарқаралы қаласында өз қаржыларына мешіт салдырған
Уәлиулла Жағфарұлы Бекметев ұрпақтарының көрмеде алған орындары ерекше
көз тартады. Тарихшы, этнограф, имам Құрбанғали Халид өзінің 1910 жылы Қазандағы
«Өрнек» баспасынан жарық көрген «Тауарих
хамса» («Шығыстың бес тарихы») атты кітабында мынадай дерек келтірген: «1896
жылы Қарқаралының ең абыройлы, қадірлі саудагерлерінен молла Уәлиолла
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Бекметов Шәуешекке келді... Мұндай далалық кісінің осынша тарихи деректерді
білгеніне таңғалдық...».
Уәлиулла Жағфарұлының бала-шағасын
тізіп айтсақ, олар: қыздары – Мунби-ГүлӘнуар, Сүрер, Биби-Мәлике-Зарен, ұлдары
– Мұхаммед-Жалиль, Мұхаммед-Жамиль,
Мансұр, Абдул-Ғазиз. Биби-Мәлике-Зарен
Уәлиуллақызы Бекметева – белгілі ғалым,
Социалистік Еңбек Ері, Қазақстан ҒА-ның
академигі Сағынов Әбілқастың анасы.
Көрмеге Мансұр Уәлиуллаұлының
суреті де қойылған. Ол кісі 1890 жылы Қарқаралы қаласында туған. Қарқаралы гимназиясын, 1907 жылы қалалық училищені,
1917 жылы 2-Омбы прапорщиктер мектебін
бітірген. Кейін Қырғыз университетін бітіріп,
Фрунзе қаласының №12 орта мектебінде,
Қырғыз университетінде география пәнінен
сабақ берді. 1960 жылы Фрунзе (қазіргі
Бішкек) қаласында қайтыс болды. Ол кісі
қазақ халқының әдет-ғұрпын, салт-дәстүрін,
әдебиетін, мәдениетін жетік білген.
Сондай-ақ көрмеде Абдул-Ғазиз Уәлиуллаұлы Бекметев ұрпақтарының суреттері бар.
А.-Ғ.Бекметевтің өмірі жайлы айтсам, ол кісі
Қарқаралы қалалық училищесін және Сібір
кадет корпусын бітірген. Қарқаралы уезі
әкімшілігінің аудармашы қызметін атқарған,
штабс-капитан шенінде отставкаға шыққан.
Отставкаға шыққаннан кейін Қарқаралы
уездік әкімшілігінің қызметкері болды.
1906 жылы К.А.Абдинмен бірге Қарқаралы мұсылман жұртынан Мемлекеттік думаға
сайлаушылардың бірі болды. Мемлекеттік
думаға Ә.Бөкейхановтың кандидатурасын
ұсынды. Қарқаралы уездік сотына алқа билер
мүшесі болып сайланды.
Сондай-ақ А.-Ғ.Бекметев «Дала уалаятының газетінің» 1894 жылғы 3 шілдедегі № 26
санына «Қазақтардың қайдан шыққаны турасынан бұрынғыдан қалған сөз» атты мақала
жазған.
А.-Ғ. Бекметевтің Сібір кадет корпусында
оқығандығын анықтау үшін 2002 жылы Омбы
облысының мемлекеттік мұрағатына хат
жаздым. Омбы ОММ-нан келген жауап: «Согласно представленным Вами реквизитам
(Ф.19, оп.1, д.243, лл.3,81) в архивном фонде Сибирского кадетского корпуса имеется
документ: «Список кадетов среднего и младшего возраста, получивших награды за успехи
в учебе и поведении», датированный августом
1886 года. В нем упоминаются следующие учащиеся:
Айтбакин Темир Г., учащийся 2-го класса
– похвальная грамота.
Корнилов Лавр, учащийся 4-го класса –
похвальный лист.
Бекметев (имя не указано), учащийся
1-го класса – благодарность».
Сібір кадет корпусының кадеті Темірғали
Айтбакинді үйінің іші Теміршот деп атап кеткен екен. Туған інісі Омар да осы кадет корпусын бітірген. Кейін олар Ресей армиясының
Бас штабы жанындағы Әскери академияны
және Әскери-инженерлік училищені бітірген.
Теміршот Айтбакиннің әскери қызметі Кавказда өтті. Сол жерде черкес ханзадасының
қызына (княжнаға) үйленген.
Ресей империясының генералы Лавр
Корнилов Қарқаралыда туғаны мәлім. Л. Корни ловтың немере қарындасы, Алматы
қаласының тұрғыны Маргарита Порфирьевна
Корниловаға телефон шалып, өзімді таныстырғанымда, ол кісі бірден: «Сіздердің әулеттеріңізді жақсы білемін, 6-сыныптан бастап
Қарқаралыда 4 жыл апайыңыз Кәмилә Мұхсенқызы Бекметевамен бір сыныпта оқыдым,
бір партада отырдық, екеуміз дос едік. Өте
зерек, үздік оқушы болған. Ол кезде көпестердің балаларын көбінесе үйде оқытатын.
Мен алтыншы сыныпқа дейін үйде оқыдым.
Кезінде Қарқаралыда көп ұлттың өкілдері
тату-тәтті өмір сүрді. Жасырақ кезімде жыл
сайын жазда елге барып тұрушы едім. Шіркін,
туған жердің табиғаты да, адамдары да ерекше ғой. Біздің үйде бұрынғыдан қалған көп
фотосуреттер болған. Өкініштісі, қуғын-сүргін
кезінде қорыққанымыздан отқа жағып жібердік, солардың ішінде Лавр Георгиевичтің
де суреттері болған еді.
Жоғарыда айтқандай, көрмеде АбдулҒазиз Бекметевтің ұрпақтарының суреттері
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бар: ұлдары Шерулла, Нұрулла, қыздары Норғаин, Кәукен, жиен немересі Мирдадинова
Тамара Хайдарқызы, (01.05.1925 – 22.03.
2003) — Алматы қаласы Совет ауданының
халық сотында сот қызметін атқарған. Шерулла 1917 жылы Семей гимназиясын бітіріп,
сол жылы Қарқаралыда қайтыс болған. Ол
туралы «Сары Арқа» газетінің басқармасы
1917 жылдың 1 тамызындағы №7 санында
көңіл айтып жазған: «Қарқаралылық, биыл
Семей гимназиясын бітірген Чиралла Бекметов деген жігіт әнеугүні Рамазан айтта
аттан жығылып, опат болыпты. Басқарма:
Марқұмның топырағын жеңіл қылып,
қалғандарына сабыр берсін». Нұрулла Ұлы
Отан соғысында қаза тапқан, Нұрулланың
ұлы Асхат туралы мағлұмат 1998 жылы
жарық көрген «Боздақтар» кітабының
3-томында бар. Сол кітаптың 543-бетінде
былай деп жазылған: «Бекметов Асхат –
91 гв. АД 279 гв. АП взвод командирі,
лейтенант, Қарағанды облысы Қарқаралы
ауданында туған. 24.05.1942 жылы Қарқаралы АӘК-ден шақырылған. 10.04.1945
жылы қаза болды. Шығыс Пруссияда,
Гольдбах мекенінде жерленген».
Осы «Боздақтар» кітабының 1-томында
мынадай дерек жазылған:
«Бекметов Агильбум Қасымұлы 22 А.
837 АП жауынгері. 1919 жылы Қарағанды
облысында туған. Сталин АӘК-ден шақырылған. 28.12.1942 жылы қаза болды.
Калинин облысы Нелидов ауданында
Миндюри деревнясында жерленген».
Ұлы Отан соғысына қатысқандардың
тізімін жалғастырсам, олар:
Бекметов Ахсан Қасымұлы (18901952) Қарқаралы қаласында туған. Бастауыш
білім алған, жұмысшы. Ұлы Отан соғысына
қатысқан. 1945 жылдың 9 мамырында «19411945 жылдардағы Ұлы Отан соғысында
Германияны жеңгені үшін» медалімен марапатталған.
Бекметов Әусат Қасымұлы (18. 7. 1896
– 11.12.1985) Қарқаралы қаласында туған.
Бастауыш білім алған, жұмысшы. Ұлы Отан
соғысына қатысқан. 3-Белоруссия майданында Армия генералы И.Д. Черняховскийдің
армиясында шайқасқан. «Даңқ» орденімен,
1941–45 жылдардағы Отан соғысының «Жеңіс» медалімен марапатталған. Кёнигсберг
қаласын фашистерден азат ету үшін ұрысқа
қатысқан. Ұлы Отан соғысының мүгедегі
болған.
Бекметов Мұхаммадияр Хашимұлы
Қарқаралы қаласында туған. Ұлы Отан соғысына қатысқан. Екі мәрте «Даңқ» орденімен
марапатталған. Соғыстан кейін қайтыс болды.
Бекметов Асфендияр Хашимұлы 1914
жылы Қарқаралы қаласында туған. Қарқаралы қалалық ІІ сатылы мектепті бітіргеннен
кейін Қазақ ауылшаруашылық институтын,
1934-1935 жылдары Ленинградтың агропедагогикалық институтының өсімдіктану факультетін бітірген.
1944-45 жылдары Кеңес армиясы қатарында болды.
Бекметев Ришат Мәжитұлы (27.07.1925
– 15.12.1978) Ұлы Отан соғысына қатысқан.
1943 жылдың маусым айынан 1945 жылдың
мамыр айына дейін №1474 атқыштар
полкінде барлаушы болды.
1943 жылы «Ерлігі үшін», 1945 жылы «Германияны жеңгені үшін» медальдарымен марапатталған.
Заитов Галим Абдрахманұлы.
Әкесі – Заитов Абдрахман.
Шешесі – Бекметева Гүлнахар Халиуллақызы.
Мәскеудің теміржол институтын бітірген,
ұзақ жылдар теміржол саласында қызмет
жасады. Уфа қаласында тұрды. Көрмеде Галим Абдрахманұлының 1941 жылдың тамызында Мәскеу қаласында түсірілген суреті
берілген.
Құсаинов Мұқатай Құсайынұлы.
Әкесі – Көшенов Құсайын.
Шешесі – Бекметова Бибінұр МұхаммедҚасымқызы.
Қазақ мемлекеттік университетінің тарих
факультетін бітірген. Қазақ КСР-і оқу-ағарту
министрлігінде сектор меңгерушісі қызметін
атқарған.
Ұзақ жылдар өзі оқыған оқу орнында
тарих пәнінен сабақ берді. Көптеген ғылымиметодикалық еңбектердің авторы.
Ұлы Отан соғысының ардагері. Брянск,
Прибалтика және 2-Белоруссия майдандарында атқыштар ротасының командирі
болған. «Қызыл Жұлдыз», «Отан соғысының
бірінші дәрежелі» ордендерімен, медальдармен марапатталған.
Мәжитов Мұффазал Мәжитұлы.
Әкесі – Бекметев Мәжит Халиуллаұлы.
Шешесі – Хабиба Хисметқызы Фаизова.
Мұффазал Мәжитұлы Ұлы Отан соғысына
қатысқан. Соғыстан жараланып қайтқаннан
кейін қайтыс болды.
Мәжитов Мұффахар Мәжитұлы (19141970).
Қарқаралы қаласы гимназиясын, 1930
жылы Қарағанды тау-кен комбинатының арнаулы дайындық курсын бітірген. 1941 жылы
соғысқа кетіп, жаяу әскер қатарында взвод
командирінің көмекшісі болды. Курск доғалы, Белгород шайқастарына қатысып жараланды, бір қолынан айырылды. Әскери шені
– сержант. Ұлы Отан соғысының ардагері
болған.
Мәжитов Гафар Мәжитұлы. Ұлы Отан
соғысына өз еркімен жіберілген. Сталинград
шайқасында ерлікпен қаза тапты. Екі мәрте
«Даңқ» орденімен марапатталған.
Бекметева Рауза Мұхсенқызы 1944
жылы Мәскеудің тоқыма институтын бітірген.
Жау Мәскеу түбіне жақындағанда ополченияда болған. Соғыстан кейін ұзақ жылдар Қазақ
КСР-і Министрлер Кеңесінде жауапты қызмет
атқарды.
Қарқаралы аймақтық оқу бөлімінің 1930
жылғы 25 майдағы жарлығымен Қу ауда-
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Гүлнәзи-Бұлбұл Абдул-Ғазизқызы
Бекметева қызы Раузамен және Гүлғасыл
Мәрсекованың балалары Софья және
Равильмен Семей қаласында 1926 жылы
түскен сурет

Бекметева Кәукен Абдул-Ғазизқызы
(1-қатарда, сол жақта) Шара Жиенқұловамен

Сеитов Сұлтанбек Жұманұлы жұбайы
Бекметова Наубагармен және балаларымен.
1960 жыл

Бекметева Махфуза Ғұбайдуллақызы
балаларымен және інісі Фатихпен түскен
сурет

Бекметев Ескендір Махмұтұлы.
Калининград қаласы, 1970 жыл
нының 7 жылдық мектеп оқытушысы Бекметев Ескендір осы жылы 20 майдан бастап қара
шаруа мектебінің оқытушылығына тағайындалған.
Ескендір ағамен өмірінің соңына дейін
хат алысып тұрдық. Ол кісі Ресейдің Калининград қаласында тұрса да, туған жеріне деген
сүйіспеншілігі ерекше еді. Алматыға, Қарағандыға, туып-өскен жері Қарқаралыға келіп,
туыстарымен қауышып қайтатын. Мектеп
бітіргеннен кейін Ескендір аға біраз уақыт
туған жерінде мұғалім болып қызмет істейді.
Оқуға түсерде ол кісі көп кедергілерге тап
болды. Алматы, Ташкент қалаларының оқу
орындарына түспек болып құжаттарын
тапсырғанымен, қабылдамай қояды. Ақыры
Қазан қаласына кетіп, Қазан университетінің
медициналық факультетіне түсіп, оны 1935
жылы аяқтайды. Сол жылдан бастап Қызыл
әскер қатарында болды. Камчаткада, Владивосток, Калининград қалаларының әскери
гарнизондарында аға дәрігер қызметін атқарды. Подполковник шенінде отставкаға
шықты. Ұлы Отан соғысының ардагері болған. Ескендір Махмұтұлы Бекметев 1974 жылы
Калининград қаласында қайтыс болды.
Қарқаралы қаласында өсіп-өнген үлкен
әулеттің тарихына үңілсек, Қазан қаласынан
қазақ еліне XIX ғасырдың басында ағайынды
Хамит және Жағфар қажы Бекметевтер
келген екен. Сауда жасаумен қатар олар
қазақ жерінде мектеп, мешіт, медресе ашқан,
Қазан қаласынан мұғалімдерді және діни
сауатты кісілерді алдырған.
Жәмила БЕКМЕТЬЕВА, өлкетанушы

Әмен аға туралы әңгімелеп берсеңіздер...

«Мафияның» «көкесі» кім?

«Қазақ мультфильмінің атасы – Әмен Хайдаров» деп айтып
жатады. Бірақ ол кісі жайлы біз ештеңе білмейміз. Ол кісінің тұңғыш
түсірген мультфильмі қандай?
ТАЛДЫҚОРҒАН қаласының бір топ оқушылары

Таяуда маған достарым «мафия» деген ойын үйретті. Өте
қызықты, бірден өзіне баурап алатын ойын екен. Білгім келгені
– осы ойынды кім ойлап тапқан?
Ерболат ЖАҢАБАЕВ, Алматы
Осыдан 24 жыл бұрын Мәскеуде пайда болған «мафия» ойынын
алғаш дүниеге келтіруші, авторы – Дмитрий Давыдов деген азамат.
1986 жылы МГУ-дің психология факультетінде студент болып жүрген
ол, бірінші, бұл ойынды өз жатақханасында тәжірибеге енгізіпті.
Бірден-ақ ол құрдастарының құмарлығын оятып, сол арқылы тез
тарап кеткен. Алдымен КСРО құрамындағы елдерге, кейін Дмитрий
дәріс берген студенттер арқылы Еуропаға танылады. Алайда ол 1989
жылы АҚШ-тың Пенсильвания штатында арнайы ойын ретінде
құжатқа ие болыпты. Ойынның негізгі тарихы – осылай, ал енді
«мафияда» мықты болу үшін қисынды ойлай білу, ерекше есте сақтау
қабілеті, қырағылық, стратегия және әртістік қабілет қажет.

Қазақ мультипликациясының
негізін қалаған, Тәуелсіз «Тарлан»
сыйлығының лауреаты және «Парасат» орденінің иегері, Қазақстан
Республикасына еңбегі сіңген қайраткер, Қазақ ұлттық өнер академиясының профессоры Әмен Әбжанұлы
Қайдар Қарағанды облысы, Нұра
ауданы, Жіңішке аулында 1923 жылы
3 маусымда дүниеге келген. 1940
жылдары Ташкенттегі әскери радио-

телеграфистер училищесінде оқыған. Ұлы Отан соғысының ардагері.
Мәскеудегі Бүкілодақтық кинематографиялық институтының (БМКИ)
«мультипликациялық кино суретшісі»
бөлімінде оқыған. Әмен аға түсірген
қазақ халқының тұңғыш мультфильмі – «Қарлығаштың құйрығы неге
айыр?» (1967 ж.) Ленинград қаласында өткен ІІІ Бүкілодақтық кинофестивальда жүлдеге ие болып, 48

елде көрсетілген. Ал 1975 жылы Халықаралық Нью-Йорк мультфильмдер фестивалінде «Қола Праксиноскоп» жүлдесін
жеңіп алған. Қазақ мәдениетіне елеулі үлес
қосқан режиссер Әмен Әбжанұлының есімі
«Ақсақ құлан», «Құйыршық», «Қожанасырқұрылысшы», «Қырық өтірік», «Айнакүн»
сияқты көптеген тамаша мультфильмдерді
дүниеге әкеліп, қалың жұртшылыққа кеңінен танымал болды. Ол кісі – 1976 жылы
Алматыда өткен Азия, Африка және Латын
Америкасы елдерінің мультипликаторларының тарихта тұңғыш рет бас қосуына ықпал еткендердің бірі. Әмен аға әлі де қазақ
мультфильмін дамытуға өз үлесін қосып келеді.
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ТІЛСІЗ ЖАУ

Аптап ыстық өртті өршітуде

Батыс Қазақстан облысын соңғы бір айдан аса уақыт бойы
қуырып тұрған аптап ыстық дала өртінің көбейіп кетуіне себеп
болды. Ауа температурасы 40 градустан бір түспей, шөп біткен
қурап кетті. Жер-жерде дала өрті лап ете түсіп, ел-жұртты әуресарсаңға салып жатыр. Көршілес Ресейдегідей адам шығыны
болмағанымен, тілсіз жау мал-жан үшін орны толмас шығын
әкелуде.

БАҚЫЛАУ

Шілденің 31-і күні Жаңақала ауданының
Қызылоба ауылдық округіне қарасты
«Жәнікеш» шаруа қожалығы мал азығы
үшін жинап қойған шөп маясынан айырылып қалды. Кешкі сағат 6-ның кезінде лап
ете түскен «қызыл тажал» фермер Т.Жәкешевтің 1200 шаршы метр шөп маясын,
әрқайсысы 500 келілік 600 орам шөбін
жалмап кетті. Аудан орталығынан өртсөндірушілер техникасы барып, жергілікті
халық жабыла кіріскенімен, күнге қурап
тұрған пішенді оттан алып қалу мүмкін
болмады.
29 шілде күні Қазталов ауданында да
үлкен өрт болып, Болашақ ауылдық округіне қарасты «Қамай» шаруа қожалығының
350 га мал жайылымы, қысқа жинап
қойған 487 рулон шөбі жанып кетті. Биылғыдай шөп тапшы уақытта еңбегі еш болған
фермерлер қиын жағдайда қалып отыр.
Осыдан екі күн бұрын Жәнібек ауданына
қарасты Тау ауылдық округінде де алапат
дала өрті болған еді. Әп-сәтте 4700 га мал
жайылымы қара күйеге айналды. «Ұмтыл»

Тараздықтар жетімдерін
жатқа бермейді

Жуырда Тараз қаласының прокуратурасы «Үміт» сәбилер
үйіне тексеру жүргізген болатын. Ондағы мақсат – жарым көңіл
балалар құқығының қаншалықты сақталатындығын сүзгіден
өткізу.

ЖОБА

Тексеру нәтижелерінің бәрі кемшіліксіз
өтпейтіндігі бұл жолы да дәлелденді. Аталмыш сәбилер үйінде балаларды асырауға
беру кезінде ҚР «Неке және отбасы туралы»
Заңының бұзылғандығы анықталды. Жыл
басынан бері Тараз қалалық соты балаларды асырап алуға қатысты Қазақстанның 51
азаматының өтінішін қарап, қанағаттандырған. Сондай-ақ қазақстандық балаларды
асырап алуға тілек білдірген жеті шетелдіктің өтінішін қанағаттандырудан бас тартқан.
«Өйткені балалар мекемелері қорғаншы
және қамқоршылық органдары тарапынан

балалар еліміздің азаматтарына асырауға
берілуі тиіс» дейді баспасөз орталығындағылар. Мұнымен қоса Тараз қаласының
прокуратурасы «Үміт» сәбилер үйі әкімшілігінің қызметіне тексеріс жүргізіп, бірқатар
заңбұзушылықтарды анықтады. Мысалы,
мекеме басшылығы балаларды асырап алу
кезінде «Неке және отбасы туралы» Заң
талаптарының өрескел бұзылуына жол
берген. Қазіргі таңда прокурорлық ықпал
ету актісі енгізілді.
Гүлжан КӨШЕРОВА,
Тараз

Өз шаянымызды жейтін
болдық
Алдағы уақытта Арал теңізінде су шаянын өсіру ісіне көңіл
бөлінбекші. Бұл жұмыс жергілікті жұртшылық үшін таңсық болып
отырған жайы бар.

Су шаяндары біздің еліміздің су айдындарында көп кездесе бермейді. Бұл өнім
біздің елімізге мұхит асып келіп жатыр деуге болады. Одан мол пайдаға кенеліп
жүрген шетелдіктер аз емес.
Сыр өңіріндегі тың кәсіптің түрін «ЖерАна групп» ЖШС қолға алды. Оған «Қазагрохолдинг» компаниясы қолдау білдірді.
Жобаның құны арзан емес. Жалпылай алғанда, 661,6 млн теңге тұрады. Бұл қаражаттың тең жарымына жуығын жобаны

НИЕТ

шаруа қожалығы 3800 га жерін өртке
берсе, «Дидар», «Ғизат» шаруа қожалықтарының әрқайсысы – 400 гектар, «Қоңырат» қожалығы 100 гектар шабындық
жерінен айырылған.
Батыс Қазақстан облыстық төтенше
жағдайлар жөніндегі басқарма алдағы
күндері де облыс аумағында өрт қаупі өте
қиын, дабыл қағарлық жағдайда екенін
мәлімдеп, сақ болуға шақыруда. Облыстың
Бөрлі, Зеленов, Теректі аудандары өрт болу
қаупі өте жоғары (IV деңгей) аймақ болып
жарияланса, Ақжайық, Жаңақала, Жәнібек, Қазталов, Қаратөбе, Сырым, Тасқала,
Бөкейорда, Шыңғырлау аудандарында өрт
қаупі аса жоғары, төтенше жағдай дерлік
– V деңгейге жеткен! «Мұндай жағдайда
болмашы ұшқынның өзі тез тұтанып, өрт
жылдам таралып кетеді» дейді өртсөндірушілер. Сондықтан қазір барлық мекеме-кәсіпорын басшылары төтенше жағдайдың алдын алуға жұмылдырылуда.
Қазбек ҚҰТТЫМҰРАТҰЛЫ,
Батыс Қазақстан

ұсынушылар өз қалтасынан шығаратын
болады.
Тың идея Арал ауданының Ақеспе ауылында қолға алынады. Жұмыс қарқынды
жүрген жағдайда, ауылдағы 80-ге жуық
адам екі қолға бір кәсіп табады. Аталмыш
іс алға басқаннан кейін, оның саны үш есеге артады деп күтілуде.
Әділжан ҮМБЕТ,
Қызылорда облысы

Тайқазан көшірмесі
мешіттің алдына қойылды

Түркістан қаласының «Сауран» ықшамауданында Асамбай ата
мешіті бар. Оны салдырған – Асамбай атаның ұрпағы, кәсіпкер
Бектөре Асамбаев.

Бектөре мырза осыдан біраз уақыт
бұрын тайқазанның көшірмесін құйдырып,
мешіт алдына қоюды ниет етіп жүретін. Сол
ниеті орындалып, кеше, яғни тамыздың 5-і
күні, тайқазанның көшірмесін мешіт алдына орнатты.
Берік НАУРЫЗОВ, Түркістан қалалық ішкі
саясат бөлімінің инспекторы:
– Тайқазанның көшірмесін мешіт
алдына қоюды Бектөре Асамбаев
біраз уақыттан бері айтып жүретін.
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Менің білуімше, көшірмені өз
қаражатына Өзбекстанда, сол жақтың
ұсталарына қоладан құйдыртқан
болуы керек. Көлемі, сыртқы бейнесі,
ою-өрнектері, жалпы көрінісі
кесенедегі тайқазанның түпнұсқасымен бірдей.
Бұл күні кәсіпкер Бектөре Асамбаев
жамағатты жинап, құдайы тамақ таратты.
Шадияр МОЛДАБЕК,
Оңтүстік Қазақстан облысы
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Алғашқы шаңғы жарысы
күзде өтеді

Алматы қаласындағы әл-Фараби даңғылының жоғары жағында
орналасқан шаңғы трамплиндері жайлы білейін деп едім. Ол қашан
іске қосылады екен?
Аида ОРАЗБАЕВА, Алматы қаласы
Қалалық әкімдік мамандарының өртке және тотығуға қарсы жұмыстар
айтуынша, қазір жөндеуден өтіп атқарылып жатыр. Сол сияқты негізгі
жатқан халықаралық шаңғы трамп- ғимараттар әйнектеліп, мінбелерге
линдері кешенінде VII қысқы Азия орындықтар орналастыру жұмыстаойындары аясында шаңғы жарыс- ры да аяқталуға жақын. Мамандартары өтеді. Мұндағы негізгі құрылыс дың сөзіне қарағанда, шаңғы трамжұмыстары аяқталды десе болады. плиндерінің сапасын тексеріп көру
Секіру және қону алаңдары салы- үшін алдағы күзде алғашқы сынақ
нып, қазір металл конструкцияларда жарыстарын өткізу көзделіп отыр.

e-mail: info@alashainasy.kz

ДАТ!

Артық СЕЙІТҚАЛИЕВА,
«Адал» тұтынушылар құқығын қорғау
қоғамдық бірлестігінің төрайымы:

Тұтынушы құқығын
бұзған саудагерлерге
ешқандай шара
қолданылмайды

– Артық Жұмағұлқызы, сіз
басқарып отырған бірлестіктің
қызмет етіп келе жатқанына 12
жылға жуық уақыт болды. Бұл
уақытта тауар сатып алумен
байланысты туындаған
мәселелерді шешуде қарапайым
тұрғындарға айтарлықтай көмек
көрсетілгені белгілі. Азаматтардың
құқықтары қандай жағдайларда
жиі бұзылады?
– Тұтынушылар тарапынан арыз-шағым өте көп түседі. Олардың басым бөлігі
ұялы телефондар мен тұрмыстық техникаларға қатысты. Бірлестік алғаш ашылған
уақытта қалта телефондары нарыққа кеңінен ене қоймаған еді. Ол кезде аяқкиімдер
мен үй жиһаздары алғашқы орында
болатын. Тұрғындар аяқкиімдерді неғұрлым арзан бағаға қара базардан алғанды
жөн көреді емес пе? Ал базарларда сатылатын өнімдердің сапасы сын көтермейтіні
белгілі. Үкімет қаулысы бойынша аяқкиім
тауарларының сәйкестік сертификаты болуы шарт. Алайда қара базарларда сатылатын өнімдердің 90 пайызында бұл құжат
мүлдем жоқ. Дегенмен дүкендер мен сауда
орталықтарында сатылатын аяқкиімдердің
сапасы жақсы деп те айта алмаймыз.
Себебі мұндай дүкендерге де арыз молынан
түседі. Халықты алдап, қалтасын қағып
алған талай дүкендермен соттастық.
– Халық, негізінен, сауда
орындарындағы азық-түлік
өнімдерінің сапасына алаңдайтын
болар...
– Азық-түлік тауарларына қатысты арыз
өте аз түседі. Себебі олар арзан тұратындықтан, тұтынушыларға сапасыз өнімді
алған жерінен ауыстырып алуына мүмкіндік
бар. Тағы бір себебі – сатып алушылардың
басым бөлігі кішкентай өнімге бола арызданып, уақытын жұмсағысы келмейді.
Жалпы, тағамдардың ішінен пайдалану
мерзімі өтіп кеткен йогурттар мен сусындарға шағымданушылар көп. Сатушылардың дені, мейлі ол базар немесе ірі сауда
орталығы болсын, сөреде тұрып қалған
өнімдердің қолдану мерзімін ұзартып
қайта бастырады. Бұған бір дәлел – қазір
үлкен-кішінің сүйікті шайына айналған
«Махі сок» сусынын сатып алғанда, мерзімін ұзартып қайта бастырғанын байқаған
азаматтың арызы бойынша Алматыдағы
«Рамстор» дүкенімен соттасып жатырмыз.
Және бұл сусынның сертификаты болмаған,
яғни сыртында пайдалану мерзімі көрсетілген қағазы жоқ. Бұдан өзге құрттап кеткен жеміс қағын ұялмастан сататын саудагерлер де бар. Сол сияқты бұқтырмалар,
жармаларға шағымданатындар да кездеседі. Осыдан бір жарым жыл бұрын сүт
өнімдеріне арыз-шағым өте көп түсетін еді.
Оның өзі – импорттық тауарлар. Қазір
ептеп саябырсыды. Содан кейін әсіресе жаз
мезгілінде фастфуд өнімдеріне, дәлірек
айтқанда, бутербродтар мен гамбургерлерге арыз көптеп түседі. Жақында қаладағы
дүкендердің бірінде иістеніп кеткен бутерброд сатылып жатқаны жайлы ақпарат түсті.
Айтылған жерден біз де барып сатып алдық. Енді тексеру үшін зертханаға өткізейік
десек, жергілікті санэпидстансы мен аккредитациясы бар мекемелер алудан бас тарт-
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ты. Енді сол үшін мемлекеттік органдарға
хат жазғалы отырмыз. Зертханалар тұтынушыларға да, тұтынушының құқығын қорғаушы мекемелерге де көмек көрсетуден
бас тартса, бұдан ары қалай жұмыс істейміз? Кімге жүгінуіміз керек? Осыны шешіп
берсе, дұрыс болар еді.
– Осындай келеңсіздіктер
болмауы үшін, сан соғып қалмауы
үшін тұтынушылардың нені білгені
жөн?
– Тұтынушылар кез келген сауда орнынан, тіпті ол базар болсын, сатып алған
тауарлары көрсетілген чек алуы қажет. Ал
тұрмыстық техника алғанда, чекпен бірге
кепілдік талонын да талап еткен абзал.
Онда міндетті түрде оған мөр басылуы
керек. Алда-жалда сатып алған тауар мерзіміне жетпей бұзылып қалатындай жағдай
туындаса, қаржысын қайтарып алуға
немесе өнімді айырбастап алуға мүмкіндігі
болады. Кепілдік талоны демекші, заң бойынша аяқкиімдерге – бір ай, жиһазға – 24,
жұмсақ үй жиһаздарына (диван, кресло
т.б.) 18 ай кепілдік беріледі. Тұтынушы-

мен санасып, содан кейін ғана жасақтау
керек еді. Мұны соңына дейін құпия ұстаудың сыры неде екенін біле алмадық...
– Жаңа заңның солқылдақ
тұстары көп дейсіз бе сонда?
– Заңмен толық таныспағандықтан,
кемшілігі көп деп айта алмаймын, бірақ
жетерлік. Мәселен, біріншіден, тұтынушылар өз құқықтарын өздері қорғайды. Яғни
алдауға түскен азамат талабы орындалғанға дейін сауда орнына бірнеше рет
баруы керек. Тіпті болмаған жағдайда ғана
бізге келуге рұқсаты бар. Екіншіден, жаңа
заңда тұтынушылардың құқығын қорғайтын ұйымдардың міндеттері жан-жақты
қарастырылғанымен, құқықтары өте аз
қамтылған. Сол сияқты тамыздың 18-інде
күшіне енетін заңға сәйкес, біз өз күнімізді
өзіміз көруіміз керек болады. Бұған дейін
тұрғындардың құқығын қорғауға кеткен
шығынымызды айыпты жақ төлеп келген
болса, бұдан былай олар тек айыппұл төлеумен ғана шектелмек. Сол себепті шағымданып келген тұрғындардан ақша талап етуге мәжбүрміз.

Алдағы тамыз айының 18-інде күшіне енетін жаңа заңның
тұтынушылар мен олардың құқықтарын қорғайтын қоғамдық
ұйымдар үшін тиімсіз жақтары бар. Мәселен, біріншіден,
тұтынушылар өз құқықтарын өздері қорғайды. Яғни алдауға
түскен азамат талабы орындалғанға дейін сауда орнына бірнеше
рет баруы керек. Тіпті болмаған жағдайда ғана біздің көмегімізге
жүгінуге рұқсаты бар. Екіншіден, жұртшылықтың құқығын
қорғайтын қоғамдық ұйымдардың міндеттері жан-жақты
қарастырылғанымен, құқықтары өте аз қамтылған. Жаңа заңға
сәйкес, біз өз күнімізді өзіміз көруіміз керек. Бұған дейін
тұтынушылардың құқығын қорғауға кеткен шығынымызды
айыпты жақ төлеп келген болса, бұдан былай олар тек айыппұл
төлеумен ғана шектелмек. Сол себепті шағымданып келген
азаматтардан ақша талап етуге мәжбүрміз.
лардың сынған затын тек қана жөндетіп
алуға емес, сонымен қатар ақшасын қайтарып алуға да құқығы бар. Әрі сатып алған
тауарды сауда орны жөндеп бергенге дейін
кәсіпкер тұтынушыға уақытша пайдалануға
дәл сондай өнімді беруі керек. Мұндай
ережелерді кейбірі білгенмен, сатушылардың алдауына түсіп қалып жататын жандар
көптеп кездеседі.
– Заң демекші, жақында Елбасы
жаңа заңға қол қойғаны белгілі.
Тұтынушылардың құқығын қорғау
туралы заңды жасауға
араластыңыздар ма?
– Бүгінге дейін 1991 жылы шыққан заң
бойынша жұмыс істеп келдік. Бұдан былай,
дәлірек айтқанда, тамыздың 18-інен бастап
жұмысымыз жаңа заң арқылы жүзеге
асырылатын болады. Жаңа заң жобасын
құрастырғандардың басым бөлігі – бизнес
құрылымдарының өкілдері. Әрине, бұған
біз де атсалыстық деуге болады. Жұмыс
тобының, комиссияның отырыстарына қатысып, ұсыныстарымызды айттық. Бірақ,
өкінішке қарай, ұсыныс-тілектеріміздің
басым бөлігі белгісіз себептермен бұл заңға енбей қалыпты. Тіпті заңға қол қойылғанын ұзынқұлақтан естіп, кейін баспасөз
бетінен бір-ақ көрдік. Бұл дұрыс болмады.
Заңды шығармас бұрын алдымен жобасын
баспасөзге жариялап, тұрғындардың пікірі-

– Сонда бұған дейін тегін қызмет
көрсетіп келдіңіздер ме?
– Бүгінге дейін шағымданып келген
тұтынушы ең алдымен мүшелік жарна
төлейді. Тауардың бағасы мен көлеміне
қарай анықталатын ол 100-2000 теңге
аралығында болатын. Кейін іс біздің пайдамызға шешілсе, кінәлі жақ осы мәселені
шешуге кеткен шығынымызды өтеп беретін.
Ал азық-түлік өнімдеріне қатысты түсетін
арыздар бойынша қызмет көрсету тегін
жүргізілген. Алайда жаңа заңға сәйкес
бәрін ақылы түрде ұйымдастыруға тура
келеді. Сондықтан біз де шағымданып
келушілерден ақша талап еттік. Бірақ бірдебір азамат өтінішін өткізу үшін қаржы
берген жоқ. Себебі біз алдын ала ешкімге
кепілдік бере алмаймыз. Яғни, нәтижесінің
қандай боларын, істің кімнің пайдасына
шешілетінін тұтынушы да, біз де білмейміз.
Жаңа заң күшіне енсе, ірі ұйымдар болмаса,
кішігірім бірлестіктердің жабылып қалуы
әбден мүмкін. Себебі тұтынушылар құқығын қорғайтын мекемелердің мүддесін
ойлайтын ешкім жоқ. Қысқасы, жаңа заң
тұтынушыларға да тұтынушылардың құқығын қорғаушы ұйымдарға да тиімсіз екені
анық. Есесіне, кәсіпкерлер халықты емінеркін алдайтын болды. Еліміздің жаңа заңын Беларусь, Ресей және Грузия мемлекеттерінің заңдарымен салыстырып көрген
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Лимон ағашын үй жағдайында
қалай өсіреді?
Үйде лимон ағашын өсіруді қолға алған едім. Алайда көшет гүлдеген соң,
гүлдері мен жапырақтары өздігінен түсе бастады. Мұның себебі неде? Аталған
ағашты қалай күту керек?
Айнагүл ДҮЙСЕНБАЕВА, Қарағанды облысы
Өсімдіктанушы мамандардың айтуынша, лимон ағашы гүлдеген соң, оның жапырақтары мен гүлдерінің түсуі – қалыпты
құбылыс. Бұл ағашыңыздың жақын арада
жеміс беретінін білдіреді. Бір лимон жемісі
толық пісіп, жетілуі үшін 15-20 дана жапырақ керек. Сондықтан сабақтағы жапырақтарды санап, артық гүлдерді теріп

тастаған абзал. Жалпы, үй жағдайында да
жеміс беретін бұл ағашты тік күн сәулесінен
алшақ жерде, жазда 15-18, ал қыста 10
градустан кем емес температурада ұстау
керек. Әрі жиі орын ауыстырғанды ұнатпайтын лимон ағашының өзге ағаштардан
ерекшелігі – жапырағын шаң басса, гүлдемей қоятын көрінеді.

едік. Біздің заң алаяқ кәсіпкерлер үшін тым
жұмсақ. Неге десеңіз, тұтынушы құқығын
бұзған саудагерлерге ешқандай шара қолданылмайды. Айыппұл алынып тасталғандықтан, олар тек тұрғындардың қаржысын қайтарып берумен ғана шектеледі.
Ешқандай жаза қолданылмаған кәсіпкердің
тұтынушыны екінші рет қайта алдамасына
кім кепіл?!
– Сіздердің көмектеріңізге
жүгінген тұтынушыға ешқандай
көмек көрсете алмаған кездеріңіз
болды ма?
– Әлбетте, қызмет барысында түрлі
жағдай болады. Кей арызданушылар «жұмыстарыңызға кепілдік бересіздер ме?»
деп келеді. Ал біз бере алмаймыз. Себебі
істің қалай аяқталатыны беймәлім. Мәселен, сот процесінде іс соңына дейін тұтынушының пайдасына шешіліп келе жатып,
аяғында кәсіпкердің жеңіп кетіп жататын
кездері жиі болады. Оның не себепті бұлай
болғанын ешкім түсіндірмейді де. Кейде
шағымданып келген тұтынушы лардың
өздерінен де қателіктер кетіп жатады. Кей
азаматтар тауарды сатып аларда құжаттарды оқымастан қол қоя салады. Келісімшартта көрсетілген талаптармен келісіп
қойған азаматтарға, өкінішке қарай, ешқандай көмек көрсете алмаймыз.
– Керісінше, тұтынушылар
тарапынан заң бұзу деректері
болды ма?
– Жоқ. Тұтынушы заң бұза алмайды.
Себебі оның шағымын қабылдамас бұрын,
барлық құжаттарын заңға сәйкес түгендеп
аламыз. Құжаттары жеткіліксіз, дәлелі аз
азаматтар куәгерлерін ертіп келетін кездері
де бар. Куәгерлердің айтқаны көбінесе сот
отырыстарында қабылданып жатады.
– Жылына шамамен қанша
арыз-шағым түседі? Оның
қаншасына көмек көрсетіп
үлгересіздер?
– Бір жылда 300-ге жуық арыз қабылданады. Одан бөлек, тәулігіне шамамен
10-ға жуық телефон қоңырауы келіп түседі.
Телефон арқылы хабарласатындар, негізінен, заңгерлерден ақыл-кеңес сұраушылар.
Олардың шамамен 90 пайызына қолдан
келгенше көмек көрсетіледі десем, қателеспеген болар едім.
– Бүгінде тұтынушылардың
құқығын қорғаумен шұғылданатын ұйымдар көп. Бұл бағытта
қызмет ететін өзге ұйымдармен
қарым-қатынастарыңыз қалай?
Бірлесіп жұмыс атқарған
кездеріңіз болды ма?
– Жоқ. Шынын айту керек, әріптестерімізбен жақсы қарым-қатынаста емеспіз.
Себебі тұтынушылар құқығын қорғаумен
айналысатын өзге ұйымдардың бәрі бірдей
әділ жұмыс істей бермейді. Естуімізше,
кейбір бірлестіктердің басшылары қаладағы дүкендер мен сауда орындарының
иелеріне хабарласып, «осынша қаржы
берсеңдер, бәсекелестерімізді өздеріңе
қарсы шығуға жібермейміз» деп, алдын
ала келісімге отыратын көрінеді. Сондықтан
ондай әділетсіз әріптестерден бойымызды
аулақ ұстауға тырысамыз.
– Әңгімеңізге рақмет.
Жансая СЕРҒАЗЫҚЫЗЫ
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АУЫР АТЛЕТИКА

ПОДОБЕДОВАҒА МҮМКІНДІК БЕРІЛМЕДІ
Қыздар арасындағы 75 келі салмақ дәрежесінде
бас жүлде Ақмола облысының өкілі Анна Нұрмұхамбетоваға бұйырды. Жұлқа көтеруде — 105, серпе
көтеруде 125 келіні көтерген Анна қос жаттығудың
нәтижесінде, 230 келіні еңсерді. Негізі, бұл салмақ
дәрежесінде әлем чемпионы Светлана Подобедова
да өнер көрсетуі тиіс болатын. Дегенмен, бапкерлер аса ауыр салмақ дәрежесінде өнер көрсететін
толағайлар арасындағы бәсекені күшейтпек ниетпен Светаның салмағын уақытша «қоса» тұруды
жөн көріпті. Дегенмен Света үшін бұл салмақта өнер
көрсету де қиынға соққан жоқ. Аса ауыр қыздардың
ішіндегі ең жеңілдерінің бірі болғанымен, жұлқа
көтеруде де, серпе көтеруде де алдына жан салмаған
Подобедова ел чемпионы атанды. Бір қызығы, жұлқа
көтеру жаттығуында Света алдымен 130 келіге тапсырыс беріп, оңай еңсерген. Одан кейін
135 келіні де қиналмай көтерді.
Бірақ үшінші мүмкіндігіне шыққан
жоқ. Мұның жайын әлем чемпионының өзінен сұрағанбыз:
— Екінші мүмкіндіктен соң-ақ жұлқа
көтеруде бірінші орын
алып шыға келдім. Содан
кейін бапкерлер «қайтесің,
үшінші мүмкіндігіңе шықпайақ қой» деп кеңес берді. Әйтпесе бұдан да ауыр келіні көтеруге күшім жетеді, — деп
сеніммен жауап берді толағай қыз.
Серпе көтеруді 155 келіден бастаған Света 162 келімен тоқтады.

нецов пен Қуаныш Рахатов арасында өрбіді. Бірақ,
шыны керек, Рахатовпен салыстырғанда Кузнецовтың
бұл чемпионатқа әлдеқайда дайындықпен келгені
көрініп тұрды. Қос жаттығудың қорытындысында
377 келіні еңсерген соңғы әлем чемпионатының
қола жүлдегері Қуаныштан 31 келіге озып кетті.
Сонымен, кезек Өтешев,
Седов және Ильин сынды
саңлақтарға да келіп жетті.
Біріншілікті одан әрі тартысты ету мақсатымен ұйымдастырушылар 94 пен 105
келі салмақ дәрежелерінің
толағайларын сахнаға бірге
шығаруды дұрыс деп тапқан
екен. Бұл көрермендерге
де ұнады, спортшыларға
да қолайлы болды. Салмағы Ильинге қарағанда әлдеқайда жеңіл
болса да, Володя жұлқа көтеруде өзін бар
қырынан
көрсетуге
тырысты. Алдымен
182-ні, содан кейін
189 келіні көтерген
үштөбелік жігіт әлем рекордын жаңартты. Ал үшінші
мүмкіндігінде 191
келілік зілтемірді
көтеріп, өзі жаңа
ғана жаңартқан
рекордтың қаймағын тағы да
бұзды. Ильин болса жұлқа көтеру жаттығуын 175 келіден
бастап, 185-пен аяқтады. Әлбетте, бұл жерде
Седовтың жұлқа көтеруде, Ильиннің серпе көтеруде мықты екенін

Жәнібек Кәрменов
үшінші орын иеленді

Семейде тұңғыш рет шахматтан халықаралық фестиваль өтті. Онда
Қазақстанның әр түкпірінен және өзге де елдерден келген 70-ке жуық
спортшы балалар мен аға буын өкілдері бақтарын сынады.

Ресей, Өзбекстан, Пәкістан және еліміздің Астана, Алматы, Павлодар, Тараз, Өскемен басқа да өңірлерінен келген шеберлер шахмат фестиваліне жиналды. Жарысқа
қатысуға спорт шеберлігіне кандидат және І дәрежедегі кәсіби шахматшылар да тілек
білдірген. Турнир халықаралық талаптарға сай, тоғыз турдан тұратын швейцариялық
жүйе бойынша өтті. Жарыс екі дәреже бойынша қамтылған. Біріншісінде балалар өзара
жарысқа түссе, «А» турнирінде ересектер бөлек сынға түспек. Мұндай фестиваль бұған
дейін Павлодар мен Қостанайда ұйымдастырылды. Бүгінде бұл қалалар Қазақстандағы
шахматтың даму орталықтары болып саналады.
Сұлтан ҚАРТОЕВ, Семей қаласы шахмат федерациясының төрағасы:
– Сайысқа қатысушылар саны өте көп және жарыс та жоғары деңгейде өтуде.
Ересектер арасындағы 38 шахматшының 10-ы – спорт шебері. Олардың қатарында
халықаралық дәрежедегі шеберлер де бар. Семейде спорт шебері дәрежесіндегі
шахматшы жоқ. Бүгін бізге түрлі деңгейдегі спортшылар қонаққа келді. Мұндай
жағдай ешқашан болмаған.
Владимир СОРОКО,
турнирдің бас хатшысы:
– Шахмат ойынынан біздің тәжірибеміз аз. Мамыр айында ғана Қазақстан чемпионатын өткіздік. Бұл бізді көпшілікке танымал етті деп айтсақ та болады. Ал бүгінгі
жарыс спортшылардың басын біріктіріп, кәсіби түрде шыңдалуға жақсы мүмкіндік
береді.
Байақын ИГЕНБАЙ, жарысқа қатысушы:
– Жарыс жоғары деңгейде өтті. Бұл – ақыл-ойдың ойыны. Ойнаған адам бір
сәт демалып қалады. Мен өзім 80-ге тақап қалсам да, осы ойыннан қол үзгенім
жоқ, жиі ойнаймын, қаладағы жарыстарға қатысып тұрамын. Өкінішке қарай,
жастар жағы аз ойнайды. Сондықтан жастарға үйретуіміз керек. Ол үшін осындай
жарыстарды жиі ұйымдастырса, жақсы болар еді. Шахмат ойыны шыдамдылыққа,
тереңнен ойлауға, асығыс шешім қабылдамауға үйретеді.
Жарыс қорытындысы бойынша бірінші және екінші орындарды павлодарлықтар
иеленсе, үшінші орынды семейлік 22 жастағы Жәнібек Кәрменов иеленді. Ол
халықаралық спорт шеберлерін ұтып, болашағынан зор үміт күттіретінін дәлелдеді.
Ұйымдастырушылардың айтуынша, келер жылы Семейде шахматтан ерлер арасында
Қазақстан чемпионатын өткізу жоспарда бар екен.
Роллан КЕМЕРБАЙ,
Семей

Компьютерден футбол ойынын ойнағанды жаным сүйеді. Менің
білгім келгені, осы ойынның жаңа нұсқасы, яғни FIFA-2011 қашан жарық
көреді?
Бауыржан ИСМАИЛОВ, Тараз қаласы
1-і күні жетеді. FIFA ойынының жаңа
нұсқасының бұрынғылардан басты
ерекшелігі – мұнда футболшылардың
түрі шынайы өмірдегіге қатты ұқсас,
сондай-ақ сапасы да біршама артқан.
Стадиондардың қатары көбейіп, 62ге дейін жеткен. Футболшылары да
көбейген. Мұнда ФИФА-да ресми
түрде тіркелген 15 мыңнан аса футболшы мен 500 клубты таба аласыз. Ал
лига немесе біріншіліктердің саны 30дан асады.

ҰЛТТЫҚ ҚҰРАМА

ШАХМАТ

Ертесі күні зілтемір сахнасына 85, 94 және 105 келі
салмақ дәрежесінде өнер көрсететін толағай жігіттер
шықты. 85 келі салмақта басты тартыс Владимир Куз-

FIFA-2011 қашан шығады?

Алексей НИ, ауыр атлетикадан ұлттық құраманың бас бапкері:
— Естеріңізде болар, былтыр Азия чемпионаты да Талдықорғанда өткен. Бірақ ол
кезде, шыны керек, Спорт сарайына мұнша көрермен жиналған жоқ еді. Биыл Седов пен Ильин сынды саңлақтардың тартысын көру үшін бүкіл қала тұрғыны келген
секілді.
Вилорий ПАК,
ауыр атлетикадан ерлер құрамасының аға бапкері:
— Ильяның талантына тәнті болған шығарсыздар. Өзім
де таңғалып отырмын. Шыны керек, Илья жаттығуға 1520 минутқа ғана келеді. Оның өзінде, жай ғана ананымынаны шұқылап жүреді. Бірақ табиғат берген дарынның
арқасында, міне өзінің күшін жоғалтпағанын көрсетті.

Владимир СЕДОВ, ауыр атлет:
— Негізі, Илья Ильиннің бұдан кейін де 105 келіде
өнер көрсете бергені дұрыс еді. Өйткені Олимпиада ойындарында екеуміз де алтын медаль алар едік. Ал екеуміздің
арамызда ешқандай түсініспеушілік жоқ. Бәріміз жақсы
доспыз.
Бақтияр ҚАББАСОВ, ҚР ауыр атлетика федерациясы
баспасөз бөлімінің жетекшісі:
— Чемпионаттың жоғары дәрежеде өткізілуіне федерация тарапынан 1 миллион теңге бөлінген. Меніңше, біріншілік нағыз мықтыларды анықтап берді. Енді күзде өтетін
әлем біріншілігі мен жазғы Азия ойындарын күтеміз.
ҚАЗАҚСТАН ЧЕМПИОНДАРЫ
с/д

АЛМАТЫ ТОЛАҒАЙЛАРЫ АЛДА

Бейресми жалпыкомандалық есепте
1-орынға Алматы облысының командасы
орналасты. Шыны керек, алматылық толағайлардың көрсеткіштері көз қуантты. Сондай-ақ Қызылорда және Ақмола өңірлерінің
атлеттері де жақсы жақтарымен танылды. Ал
ең қуантқаны федерацияның спортшыларға,
чемпионатқа деген көзқарасы болды. Мысал үшін айта кетейік, федерация біріншілікке
тұңғыш рет журналистер қауымын да апарды.
Бұл ауыр атлетиканы халыққа таныту мақсатында атқарылған маңызды қадамның бірі
болса керек.
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Ақмола обл.

105
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Әйелдер
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Анна
Нұрмұхамбетова

2

Галина Краскова

ШҚО

85

106

191

3

Диана Шагеева

Павлодар обл.

76

94

170

1

Светлана
Подобедова

Алматы обл.

135

162

297

2

Александра
Аборнева

ОҚО

127

162

289

3

Татьяна Хромова

ОҚО

115

135

250

230
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85
келі

Жалпыкомандалық есеп:

ҚОС САҢЛАҚ ТӨС ҚАҒЫСТЫРДЫ
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айта кеткен жөн. Бірінші жаттығуда Седовтың басты
қарсыласынан озып кеткені де сондықтан. Серпе көтеруде Седов алдымен 215 келіге тапсырыс беріп, 222
келімен аяқтады. Ильин, керісінше, бірден
220 келіден бастап, 228 келіге дейін көтерді.
Бір қызығы, екеуі екі салмақ дәрежесінде өнер
көрсетсе де, екеуара тартыстарын тоқтатқан
жоқ. Тіпті сырттай қараған адамға Седов пен
Ильин бір-бірімен көрінбейтін «төбелес» немесе «соғыс» жүргізіп жатқандай көрінгені
жасырын емес. Тіпті бұл «төбелеске» Алмас
Өтешев, Игорь Ващанов сынды саңлақтардың
өздері де араласа да, «араша» да бола алмай қалды. Дегенмен қос жаттығудан соң өз
салмақтарында ел чемпионы атанған Владимир Седов пен Илья Ильин сахна төрінде
төс қағыстырып, бір-бірін құттықтады. Ал ең
қызығы – қос саңлақтың тартысы кезіндегі
Светлана Подобедованың қимылын бағып
отыру еді. Зілтемір сахнасына үштөбелік жігіт
шыққан сайын тақымын қысып отырған Света Володяның ең басты жанкүйері екенін сездірді. Ол түсінікті де. Өйткені қос ғашықтың
махаббат құрғандарына үш жылдың көлемі
болып та қалды. Қайда жүрсе де, бір-біріне демеу бола білген қос толағай әлі талай
шыңды бағындырады деген үміттеміз.

94
келі
Жеңіс ЫСҚАБАЙ (фото)

Әзиз ЖҰМАДІЛ

FIFA компьютер ойынын қарапайым
футболсүйер қауымнан бастап, кәсіби
футболшыларға дейін ойнайды десек,
артық айтқандығымыз емес. Мәселен,
ұлттық құрамамыздың Таңат Нөсербаев,
Ерзат Кенбаев, Жамбыл Көкеев сынды саңлақтарының өзі бос уақытын
компьютерден FIFA ойынын ойнаумен
өткізетіндіктерін мойындаған. Сонымен, Канада жерінде шығатын бұл
ойын 28 қыркүйекте тұтынушыларына
жол тартады. Ал Азияға қазанның

7

Толағайлар қалай «төбелесті»?

Толағайлардың
«төбелесін» көріп пе едіңіз?
Олар боксшылар секілді шаршы алаңға шығып алып, бірбіріне жұдырық жұмсамайды,
балуандар сияқты жамбасқа
салып лақтырмайды, таэквондошылар секілді тебіспейді.
Олар ауыр штангілерді көтеру
арқылы қай мықтыны анықтайды.
Талдықорған қаласында аяқталған
ел біріншілігінде біз толағайлардың
нағыз «төбелесіне» куә бола алдық.
Әлбетте, бұған «төбелес» деп баға
бергенімізді дұрыс түсінгендеріңіз
жөн. Өйткені өте жоғары деңгейде
ұйымдастырылған чемпионат ауыр
атлетиканың Қазақстан спортындағы
орнын айшықтап берді.
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Ерлер

Әйелдер

105
келі
105
+
келі

1

Владимир Кузнецов ШҚО

167

210

377

2

Қуаныш Рахатов

Қызылорда

161

185

346

3

Жасұлан
Қыдырбаев

Алматы

150

178

328

1

Владимир Седов

Алматы обл.

191 ә.р. 222

413

2

Алмас Өтешов

Қызылорда

176

215

391

3

Дмитрий Низов

Ақмола

150

171

321

1

Илья Ильин

Қызылорда

185

228

413

2

Игорь Ващанов

Ақмола

180

215

395

3

Станислав Копытов

Алматы обл.

180

200

380

1

Могамед Абуев

Алматы

185

215

400

2

Сергей Истомин

ОҚО

185

210

395

3

Дмитрий Каплин

Ақмола

163

193

356

Оманмен ойнау оңай ма?
Тамыздың 11-і күні футболдан Қазақстан құрамасы Астана
қаласының төріндегі «Астана-арена» стадионында Оманмен
жолдастық кездесу өткізеді. Бұл еліміздің Еуропа біріншілігіне
іріктеу кезеңі алдындағы соңғы дайындығы болмақшы.
Жанкүйерлер Оман құрамасы жайында аз біледі. Олардың
тек Азия құрлығында доп тебетіні белгілі. Қазақстан да «Сары
құрлықта» он жылдан астам бақ сынағанымен, сол уақытта
аталмыш құрамамен бірде-бір мәрте жасыл алаң төрінде
шеберлік байқасып көрмепті. Сол себепті Оман біз үшін әлі күнге
дейін жұмбақ болып тұр.

Әділжан ҮМБЕТ

Келесі 1998 жылғы әлем чемпионатының
іріктеу кезеңінде омандықтар тәп-тәуір нәтижеге қол жеткізді. Барлығы алты ойында

13 ұпайды қоржынға салды. Топта екінші
орын алды. Олар Непал, Макао және Жапониямен шеберлік байқасқан еді.
2002 жылғы әлем чемпионатының
іріктеу кезеңінде бірінші топта бақ сынаған
омандықтар бүгінгі күнге дейінгі ең үздік
көрсеткішіне қол жеткізді деуге болады.
Алғашқы кезеңнен іркілмей өтіп, келесі
кезеңге жолдама алды. Қарсыластар
қақпасына барлығы 33 доп соғып, өз қақпасына бар-жоғы үш доп жіберіп алды.
Олар Лаосты 12:0, 7:0, Филиппинді 7:0,
2:0 есебімен орта жолда қалдырып кетті. Ең басты қарсыласы — Сириямен сырт
алаңда 3:3 есебімен итжығыс түссе, өз

Оман 1982 жылға дейін әлем чемпионатының іріктеу кезеңіне қатысқан
жоқ. Ал 1986 жылы алдымен доп додасына ойын көрсетуге ниет білдірген.
Бірақ көп ұзамай, ол ниетінен бас тартып, өз өтінішін қайта алды. Тоқсаныншы
жылдардың басынан айтулы аламанның
алғашқы кезеңінде тұрақты бақ сынап жүр.
1990 жылғы әлем чемпионатына іріктеу
кезеңінде Оман Азия құрлығы бойынша
бірінші топқа түсті. Алты ойында небәрі
екі ұпай жинаған олар төртінші орынды
қанағат тұтты. Өз алаңындағы алғашқы екі
кездесуде Иракпен 1:1, Катармен 0:0 есебімен ойнағанымен, қалған ойындардың
барлығында қарсыластарына есе жіберіп
қойды. Мәселен, Иорданиядан екі кездесуде де – 2:0, сырт алаңда Ирактан – 1:3,
Катардан 0:3 есебімен жеңіліп қалды.
1994 жылғы дүниежүзілік доп додасына електік сатыда Иран, Сирия және
Қытай Тайпэйімен ойнаған омандықтар
алты ұпаймен үшінші орынды қанағат етті.
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алаңында 2:0 есебімен басым түсті. Іріктеу
сынының келесі кезеңінде Катар, Қытай,
Өзбекстан, БАӘ секілді құрамалармен
бәсекеге түсті. Сегіз кездесудің төртеуінде
жеңіліске ұшыраса, үшеуінде тең ойнады,
біреуінде жеңіске жетті. Атап айтқанда,
БАӘ-мен — 1:1, 2:2, Катармен — 0:0, 0:3,
Өзбекстанмен — 0:5, 4:2, Қытаймен 0:2,
0:1 есептері тіркелді. Осының салдарынан
өз тобында бесінші орыннан арыға аса
алған жоқ. Омандықтар 2006 жылғы әлем
біріншілігіне іріктеу кезеңінде Жапония,
Үндістан және Сингапур құрамаларымен
үшінші топқа түсті. Өз тобында екінші
орынды місе тұтты. Биылғы жылы «Қара
құрлықта» болған доп додасына іріктеу
кезеңінде омандықтар тағы жапондармен бір топта тоғысты. Оған қоса Бахрейн
және Таиланд құрамаларымен жасыл
алаңға шықты. Сырт алаңда Жапониядан
3:0 есебімен жеңілгенімен, өз алаңында
олармен 1:1 есебімен тең ойнады. Ал Бахрейнмен өз алаңында 0:1 есебімен жеңіліп
қалып, сырт алаңда 1:1 есебімен итжығыс
түсті. Таиландты екі кездесуде тізе бүктірді.
Есеп — 1:0, 2:1. Нәтижесінде, омандықтар
үшінші орынды қанағат тұтты. Алғашқы
екі орынға ие болған Жапония мен Бахрейн жарысты жалғастырды.
Азия кубогының іріктеу кезеңіне алғаш
1984 жылы қатысқан Оман құрамасы
сәтсіз ойын көрсетті деп санауға болады.
Төрт ойыннан небәрі үш-ақ ұпай жинады. Сонымен, әлемдік футболдың төрінде
соңғы жиырма жылда көріне бастаған
Оман құрамасы бізбен жолдастық кездесуде қандай ойынымен ерекшеленеді?
Оны «Астана-аренадағы» матчтан байқайтын боламыз.
Қызылорда облысы
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Сумо — алыптар белдесуі

Жапондардың сумо спортының тарихы туралы білгім келеді.

Сумо – шамамен екі мың жыл бұрын жапон елінде дүниеге келген спорт түрі. Арнаулы алаңға суперауыр салмақтылар шығып, бар-жоғы отыз-ақ секундқа созылатын айқаста
жеңімпазды анықтайды. Алыптар айқасы балшықтан арнайы жасалған дохеде (алаң) өтеді. Әр айқас біткен сайын дохені жаңартып отырады. Оған екі тоннадай топырақ
кетеді. Дохе сырттай қарағанда аумақты көрінгенімен,
небәрі төрт-бес метр диаметрді құрайды. Палуандардың
алыптығын ескерсек, олардың еркін қимыл-қозғалыс жасауына мүмкіндік те жоқ. Ал атлеттердің салмағы 100ден 300 келіге дейін жетеді. Салмақты арнайы тамақтану
арқылы жинайды.
Суматорилер рұқсат етілген 70 әдістің кез келген түрімен
қарсыласын шекарадан шығарып жіберсе немесе дохеге та-

Жаңаберген ДОСПАНОВ, Астана қаласы
банынан басқа денесінің бір мүшесін жерге тигізсе, жеңіске
жетеді. Ұру, шаштан тарту және қылғындыру қимылдарына
рұқсат жоқ. Суматорилер айқасқа шығар алдында қолын
тізесіне қойып, жүресінен отырады да, қарсыласын көзімен
арбайды. Төреші қолындағы желпуішін төмен түсіріп, белгі
бергенде, палуандар шабуылға шығады.
Олардың жалғыз ғана киімі – қарнын айналдыра ораған
ұзындығы тоғыз метрлік лыпа. Белбеу шешіліп кетсе, палуан
тырдай жалаңаш қалады және жеңілді деп есептеледі. Белбеуді ораудың өзі аса шеберлікті қажет ететін болғандықтан,
оның да нағыз мамандары болады. Шаш сәндеудің де қатаң
талабы бар. Сондықтан оған Бүкілжапондық сумо ассоциациясы іріктеп, 15 жастан бастап 10 жыл бойы оқытып, арнайы жоғары класты шаштараз мамандар даярлайды.

Әзіл-шыны аралас

– 1 келі еттен қанша самса шығады?
– Енді, ол пиязына байланысты ғой.
***
Дәрісхана. Емтихан өтіп жатыр. Профессор
студентке:
– Бізге жаңғырық деген құбылысты ауызша
түсіндіріп берші. Жетер енді, үндемегенің...
Студент:
– Үндемегенің... ндемегенің... демегенің...
емегенің... мегенің... егенің... генің... енің... нің...
ің... ң... ң...
***
– Әке, үйленсем, қанша қалыңмал төлеймін?
– Білмеймін, балам. Мен осы уақытқа дейін
төлеудемін.
***
Екі кәрі қыз аулада орындықта тауықты
қуып жүрген қоразды бақылап отыр. Қораз
жете алатын емес. Үйді екі айналған тауық
жолға жүгіріп шыққанда, көліктің астына түсіп
қалады.
– Ол өлімді таңдады... – деп күрсініпті сонда
біреуі.
***
Бiр қызметкердiң әйелi фирма бастығына
келiп:
– Фирманың бас директоры сiз бе? – деп
сұрайды.
– Иә, қалай бiлiп қойдыңыз?
– Менiң күйеуiмнiң сiздi тiптi айнытпай
келтiретiнi сонша, iшегiм қатқанша күлемiн
ғой…

ТАУЕШКІ
Бүгін өзіңіздің барлық
қабілетіңізді дұрыс қолданып, соның арқасында айна лаңыздағыларға басқа
қырыңыздан танылуыңыз мүмкін. Жеке өміріңізде өзгерістерге
жол беріп, сырт бейнеңізді жаңа
үлгідегі сәнмен әрлеп, ішкі әлеміңізді рухани байыта түсесіз.

АРЫСТАН
Осы күнгі оқиғалар отбасылық өміріңізге елеулі өзгерістер енгізуі мүмкін. Сондайақ іскерлік қатынастарда да
айтарлықтай маңызды өзгерістер болады. Егер қателік жіберіп
алудан қорықсаңыз, күні бойы
ешқандай маңызды шешім
қабылдамаңыз. Жаныңыздағы
жандармен ренжіспеуге тырысқаныңыз жөн.

СУҚҰЙҒЫШ
Бірінші орынға шығатын
бүгінгі мәселе, ол – көңіл күй
мәселесі. Сізді мазалап жүрген ойлар санаңызды жаулап
алып, қиялыңызды сан-саққа
жүгіртеді. Бойыңызға шалқыған
шабыт құйылып жатқандай сезінесіз әрі әдеттегіден гөрі әлдеқайда батылсыз. Ештеңеден
қорықпай-ақ қойыңыз, бүгін
сәттілік сіз жақта.

БИКЕШ
Бұл күн қарбаласқа толы
болғанымен, айтарлықтай
жемiстi болады. Бір мезетте
бірнеше мәселені шешуге
тура келеді. Алдын ала жоспарланған жұмыстарды орындаумен қатар, жаңа бастамаларды
да қолға алыңыз. Ең бастысы
– әбден ойланып барып шешім
қабылдаған жөн.

БАЛЫҚТАР
Бүгінгі оқиғалар сізге
қатты әсер етіп, көңіл күйіңіз өте құбылмалы болады.
Салқынқандылық танытып,
барлығын ақылмен шешкеніңіз
жөн. Сондықтан өзіңізге көп
күш түсірмеуге тырысып, кейбір
істерді кейінге қалдыруға кеңес
береміз.

Ауа райы
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Кезекшi редактор – Гүлнар АХМЕТОВА

Газет сейсенбi, сәрсенбi, бейсенбi, жұма, сенбi күндерi шығады.

Бағасы келiсiмдi

Жарнама бөлімі
тел.: 8 (727) 388-81-00

Тарату қызметi
тел.: 8 (727) 388-80-88

Шымкент қаласы «Оңтүстiк полиграфия» баспалар үйi» ЖШС
Байтұрсынұлы көшесi, 18-үй. Тел.: 8 (7252) 30-03-30, 30-03-31
Тапсырыс – №8116

Астана қаласы «Астана-Полиграфия»,
Брусиловский көшесi, 87-үй. Тел.: 8 (7172) 37-05-59
Тапсырыс – №1103

Құрылтайшысы және меншiк
иесi – «ТОЛҒАУ» ЖШС
Директор –
Александр Филимонович АН

Шымкент – Шадияр МОЛДАБЕК, тел.: 8705 9877799

Өскемен – Елмейір АХМЕД, тел.: 87775797090

Қызылорда – Әділжан ҮМБЕТ, тел.: 87777054466

Қызылжар – Ербақыт АМАНТАЙ, тел.: 8 7054418255

Газет 2008 жылдың 17 қарашасында ҚР Мәдениет және ақпарат
министрлiгiнде тiркелiп, бұқаралық ақпарат құралын есепке қою
туралы №9650-Г куәлiгi берiлген.
Редакция авторлар мақаласы мен жарнама мазмұнына жауап
бермейдi.
Авторлар қолжазбасы өңделмейдi және керi қайтарылмайды.
Көлемi екi компьютерлiк беттен (14 кегль) асатын материалдар
қабылданбайды.
«Алаш айнасында» жарияланған материалдар мен суреттердi
көшiрiп немесе өңдеп басу үшiн редакцияның жазбаша рұқсаты
алынып, газетке сiлтеме жасалуы мiндеттi.

Күләш НАҚЫПОВА –
аға корректор, тел.: 388-80-76

ШАЯН
Шотыңызға келіп түскен
қаржы көп мәселені шешеді.
Біреуге деген өкпе-ренішіңізді сырт көздерден жасыруға тырысасыз. Бірақ жаныңызға батқан мәселені қанша
тырыссаңыз да, жасыра алмайсыз. Дегенмен жасымаңыз, алға қойған мақсатыңыз ойдағыдай орындалатын күн алыс
емес.

Мақсат ӘДIЛХАН
Бас редактордың орынбасары

МЕРГЕН
Қанша күрделі күн болса да, сіз кез келген тапсырманы жеңіл әрі ерекше
әсерлі етіп орындайсыз.
Айналаңыздағылар сізге қызығып та, қызғанып та қарайды.
Сонымен қатар өзіңізге айтылған орынды ескертулерді көңіліңізге ауыр алғанмен, назардан тыс қалдырмай, жақсы
нәтижелерге жетесiз.

Нұрлыбай ИТЕКБАЕВ –
тех.редактор

қызметкерлері полицейлерге шағымданған.

ЕГІЗДЕР
Бүгін сізге күтпеген жерден ұсыныстар түседі. Бірақ
та ол ұсыныстардан бас
тартып, үйреншікті ортаңызда қаласыз және де өзіңіздің
осындай шешім қабылдағаныңызға ешқашан өкінбейсіз.
Өмірдің кейбір құбылыстарына
көңіліңіз толмаса да, ерінбей
еңбек етсеңіз, бәрі де ұмытылып
кетері сөзсіз.

Республикалық
қоғамдық-саяси
ақпараттық газет

Юнастың сөзіне қарағанда, ол
аяғын аямай жарақаттап алған.
Жарақаты ауыр болғандықтан, бірден медициналық көмекке жүгінеді.
Алғашында жаралы азамат емханаға барғанда, оның есігі жабық тұрады, содан кейін қалалық ауруханаға
жетуді ойлайды. «Операциялық бөлімде ине мен жіп тұрған, мен оларды көрдім де бірден аяғымды тігуге
көштім», – дейді шведтік азамат.
Юнас аяғын тігіп жатқанда, көпшіліктің көңілін аудармау үшін қатты дауыс шығармауға тырысқанын айтты.
Емделушінің өз жарақатын өзі емдегенін көргеннен кейін медицина

Қостанай – Алмагүл СҰЛТАНОВА, тел.: 87774067903

Бастапқыда Бейли ағылшынның Тайн және Уир графтығындағы жабық мектепте
ағылшын тілінен және актерлік шеберлік сабағынан дәріс
береді. Кейіннен бұл қызметін
тастап, порножұлдыз атануды
ғана мақсат тұтады. Қазіргі
күні ол Лондондағы арнайы
студияда жұмыс істеуде. Бейлидің айтуынша, ол өмір бойы киноға түсуді армандаған
және өзінің таңдауын дұрыс
деп есептейді. «Әрине, менің қазіргі қызметім сценарий стандарты
бойынша жүргізілмеуі мүмкін, бірақ мен оң шешім қабылдадым деп
ойлаймын», – дейді мұғалім.

САРЫШАЯН
Бұл күні көп жұмыстар
атқарып, біраз мәселені шешуге үлгеру керек. Сондықтан уақытыңызды босқа жоғалтпағаныңыз жөн. Қазір тек
ішкі түйсігіңізге сену керек, ол
сізге оң шешім қабылдауға көмектеседі. Кіммен бірлесіп жұмыс істеуге болатынын және де
қандай адамдардан өзіңізді алшақ ұстау керек екенін білесіз.

ТОРПАҚ
Аптаның осы күні жағымды жаңалықтарға толы. Пайдалы ұсыныстар келіп түседі.
Достарыңыз қажет кезде қасыңыздан табылып, бастамаларыңызға елеулі көмек көрсетеді.
Жаздың жайма-шуақ күндерін
тамашалап, уақытты мәнді де
мағыналы өткізу өз қолыңызда.

Қарағанды – Серiк САҒЫНТАЙ, тел.: 8777 3909779

Швецияның Сундсвалль қаласындағы ауруханаға түскен
жаралы адам аяғындағы жарақатын өзі тігуге мәжбүр болды.
Себебі дәрігер көп уақыт бойы оған жоламаған. The Local-дың
хабарлауынша, Юнас есімді 32 жастағы азамат дәрігерді бір сағат
бойы тосқан, ақырында өзі бір амалын табуды ойлаған.

Талғат КIРШIБАЕВ –
жауапты хатшының орынбасары

Діни білім беретін жабық мектептің ұстазы порножұлдыз
атану үшін өз қызметін тастап кетті. The Sun-ның жазуынша, енді
30 жастағы ағылшын тілінің маманы Лиселль Бейли
порнографиялық киноларға түсіп, өзі сомдайтын картиналардың
продюсері қызметін атқарады.

Мұратқали ДҮЙСЕНБАЕВ
Бас редактордың бiрiншi орынбасары

Ұстаз порножұлдыз атанды Өз аяғын өзі тігіпті

ТАРАЗЫ
Бүгін қалыптасқан дағдылы өмір салтын сәл өзгертіп, барлығын басынан
бастау туралы ой келеді.
Ойыңыз іске асып, айтарлықтай
жетістіктерге жетесіз. Өзіңізді
өмірге қайта келгендей сезінесіз. Бір көргеннен ғашық болып,
бүкіл жоспарларыңыз жүз
пайызға өзгеруі де мүмкін.

Атырау – Нарғыз ҒАБДУЛЛИНА, тел.: 8702 5876587

ЖҰЛДЫЗ-ЖОРАМАЛ
ТОҚТЫ
Осы күні шамадан тыс
бел сендісіз әрі жұмысқа
деген ынтаңыз да зор. Бірақ
маңайыңыздағыларға бұл
мінезіңіз ұнамайды, сондықтан
олармен жиі егесуге тура келеді. Өйткені олардың жоспарын
бұзып, кедергі келтіресіз. Шаршағаныңыз түріңізден біліне
бастағандықтан, жа қ сылап
демалып алған жөн.

Аймақтағы тiлшiлер:



Батуы
20:08

Астана бюросы:
Мекенжайы: Сейфуллин көшесi, 31, офис 215
Тел.: 8 (7172) 54-27-31
E-mail: aa_astana@mail.ru
Айбын ШАҒАЛАҚОВ –
Астана бюросының жетекшiсi
Мұрат АЛМАСБЕКҰЛЫ – тiлшi
Салтан СӘКЕН – тiлшi
Бүркiт НҰРАСЫЛ – тiлшi



Ұзақтығы
14.21

Бөлiм редакторлары:
Құбаш МЕҢДIҒАЛИЕВ – саяси бюро, тел.: 388-80-72
Берiк ӘШIМОВ – нарық, тел.: 388-80-69
Қалдар КӨМЕКБАЕВ – қоғам, тел.: 388-80-65
Алмат ИСӘДIЛ – өркениет, тел.: 388-80-64
Нұрғазы САСАЕВ – дода (спорт), тел.: 388-80-74
Болатбек МҰХТАРОВ – жаңалықтар, тел.: 388-80-68
Дархан БЕЙСЕНБЕКҰЛЫ – меншiктi
тiлшiлер қосыны, тел.: 388-80-62

Шығуы
05:48

Айдын ҚАБА – жауапты хатшы

Алаштың атаулы күні
•
Бүкіләлемдік
ядролық
қаруға тыйым салу немесе Хиросима күні.
Жк 1
Дс 2 Бұл күн 1945 жылы америкалық авиация Жапонияның Хиросима
Сс 3 қаласына атом бомбасын тастап, елдің 150 мыңға жуық тұрғынын
Ср 4 қырып жібергеннен бері аталып өтеді.
Бс 5 • Халықаралық «Дәрігерлер бейбітшілік үшін» күні.
Жм 6 Туған күн иелері:
Сб 7 Қалиасқар Тоқышев (1947) – генерал-майор, Ішкі істер министрліЖк 8 гінің еңбек сіңірген қызметкері;
Дс 9 Бауыржан Нөгербек (1948) – кинотанушы, профессор, ҚР еңбек
Сс 10 сіңірген қайраткері;
Ср 11 Құралбек Ордабаев (1949) – ҚР еңбек сіңірген жаттықтырушысы,
Бс 12 ардагер футболшы;
Жм 13
Болат Шайманов (1953) – генерал-майор;
Сн 14
Жк 15 Марат Нәбиев (1956) – «Он-Олжа» ЖШС бас директоры;
Дс 16 Амантай Жылқыбаева (1950) – филология ғылымының
Сс 17 кандидаты, профессор;
Ср 18 Ермек Қизатов (1961) – «Қазақстан теміржолы» ҰК» АҚ вицеБс 19 президенті;
Жм 20 Қанат Әлмағамбетов (1962) – «Қазақстан теміржолы» ҰК» АҚ
Сн 21 басқарушы директоры;
Жк 22 Төлеужан Жексенбаев (1963) – Шығыс Қазақстан облысы БесқараДс 23 ғай ауданының әкімі;
Сс 24 Ақылбай Сапаров (1966) – «ҚазТрансГаз-Алматы» АҚ басқарма
Ср 25 төрағасы;
Бс 26 Гүлжан Жұмағалиева (1966) – Атырау облыстық Соттар әкімшісі;
Жм 27 Меруерт Түсіпбаева (1973) – ҚР еңбек сіңірген мәдениет
Сн 28 қайраткері, әнші, театр әртісі;
Жк 29 Ғани Қалмаханов (1973) – «Қазақстан» ұлттық арнасының Оңтүстік
Дс 30 Қазақстан облысы бойынша меншікті тілшісі;
Сс 31 Нұрымбет Сақтағанов (1970) – Еңбек және халықты әлеуметтік
қорғау министрлігі Көші-қон комитеті төрағасының орынбасары;
Айбек Сағиев (1974) – Ақтөбе облысы Қарғалы ауданының әкімі.
Мерейлі күндеріңіз мерекеге ұласып, мәртебелеріңіз арта берсін!
«Алаш айнасы»
Белгілі есімнің белгісіз сыры:
ҚАЛИАСҚАР – арабтың «әли» (жоғары, асқақ) және қазақтың «асқар» (зәулім
биік, заңғар) сөздерінің бірігуінен құралған есім. Екі сөз де заттық ұғымда бір
мағынаны береді. Жаңа туылған сәбиге «әрдайым жоғарыдан көрінсін, жан
дүниесі таза болсын» деген ырыммен қойылатын ныспы. Ел ішінде өте сирек
кездеседі.
ТАМЫЗ

Алматы қаласы «Дәуiр» РПБК ЖШС
Қалдаяқов көшесi, 17-үй. Тел.: 8 (727) 273-12-04, 273-12-54
Тапсырыс – №996

e-mail: info@alashainasy.kz
e-mail: info@alashainasy.kz

БҮГІН:

СІЗ ЕСТІДІҢІЗ БЕ?

Таралымы – 10 000 дана

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ
АҚПАРАТТЫҚ
ГАЗЕТ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ
АҚПАРАТТЫҚ
ГАЗЕТ

«Алаш айнасы» газетiне жазылу индексi: 64259
Редакцияның мекенжайы:
Алматы қаласы,050051, Бегалин көшесі, 148/1 А
Телефон: 8(727)388-80-60, факс: 8(727)388-80-61
e-mail: info@alashainasy.kz

ДУМАН

Бас редактор – Серiк ЖАНБОЛАТ
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