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Елбасы Нұрсұлтан Назар-
баев тұтқиылдан келген жаман 
індет – коронавирус дертінің 
барша адамзатқа қауіп-қатер 
төндіргенін кезекті мақаласында 
жан-жақты атап өтті.  Қазірдің 
өзінде дүние жүзі бойынша 1,4 
миллионнан астам жан осы 
сырқатқа шалдығып, ондаған мың 
адамның өмірі қиылды. Сондықтан 
әлем мемлекеттері қатерлі дерт-
ке бірлесе дауа іздеп, бүгінгі 
заманның бар күш-қуатын, ақыл-
ойы мен ғылым-білімінің жетістігін 
ортақ мақсат жолына бірлесе 
жұмылдырып, ынтымақтаса әрекет 
етуде.

Қазақстан қауіпті дерттің ал-
дын алуға әлем елдерінің ең 
алғашқыларының бірі болып кірісті. 
Тиісті сақтандыру шаралары жа-
салды. Мемлекеттік органдар ар-
наулы дайындықтан өткізілді. Өзге 
елдерде вирус қалай пайда болып, 
пандемия қалай өрбіп, өршігені 
бақыланды. Соның нәтижесінде 
індеттің етек алып кетуіне 
мүмкіндігінше жол берілмей, аху-
ал күн сайын тұрақты назарда 
ұсталып отыр. Жағдайды оңалту 
үшін көп жұмыс істелді, әлі де та-
лай шаруа атқарылатын болады. 

-Өмірдің өзі, дәл бүгінгі 
қалыптасқан жағдай біз ұстанған 
бірігу мен бірлесуге негізделген 
саясаттың бірден-бір дұрыс 
жол екендігіне көзімізді жеткізіп 
отыр,-дейді Нұрсұлтан Әбішұлы. 
- Жаһан жұртшылығын әбігерге 
салған пандемия бүкіл әлемде 
жаңа экономикалық дағдарыс 
туғызды. Алып кәсіпорындардың 
жұмысы тоқтады, көлік атаулының 
қозғалысы шектелді. Мұнайдың 
бағасы құлдырады. Ел мен ел 
арасындағы шекаралар жабы-
лып, алыс-беріс тыйылды. Мұның 
бәрі бұрын-соңды болмаған 
аса ауқымды рецессияға әкеліп 
соқтырып, жұмыссыздықты 

Бірлесе білген ел бәрін жеңеді

көбейтіп отыр.
Біздің Ата заңымыздың 

бірінші бабында «Қазақстан 
Республикасының ең қымбат 
қазынасы – адам және оның 
өмірі» деп нақты жазылған. Ал-
дын ала қамданудың нәтижесінде 
ұлт денсаулығына қатер төндірген 
бүгінгідей қиыншылық заманда 
жұқпалы дерттің дәл диагности-
касын жасау, оның алдын алу, 
науқасты емдеу сияқты тиісті ша-
раларды біздің дәрігерлеріміз 
жоғары кәсіби деңгейде атқаруда,-
деп атқарылып жатқан шараларды 
атай келе Елбасы  дәл осы тұста 
бәрімізге халқымыздың әрдайым 
үлкенге құрмет көрсетіп, кішіге 
қамқор болатын абзал қасиеттері 
септігін тигізеді деп есептейді.

-Мен сөзімді алдымен аға 
ұрпақ пен зиялы қауым өкілдеріне 
арнаймын,-деп қорытындылайды 

Тұтқиылдан келген індетке 
қарсы тұратын біздің қаруымыз – 
қиын кезде бірлесе білу. Елбасы 
өзінің мақаласында бірлесе білген 
елдің бәрін жеңетіндігін нақты мы-
салдармен дәлелдеп берді. 

Игі мақсаттағы іс-шаралардың 
бәріне халық болып қолдау 
көрсетсек қана Ата заңымыздың 
1 бабында атап көрсетілген ең 
қымбат қазынамыз-адам және 
оның өмірін сақтай аламыз. Осы 
ұғымды көпшілікке жеткізу үшін 
Нұрсұлтан Әбішұлы ұлы Абайдың, 
даңқты қолбасшы Бауыржан 
Момышұлының, үнді халқының 
қайраткері Махатма Гандидің 
ұлағатты сөздерін орынды келтіре 
отырып «Бірлік жоқ жерде – тірлік 

ЕҢ БАСТЫСЫ - ТӘРТІП 
жоқ» екендігіне баршамызды илан-
дырады. Сондықтан бұл мақала дер 
кезінде жазылуымен құнды.

Сарқан ауданында "Біз біргеміз!" 
акциясы аясында аз қамтылған 
отбасыларға көмек  жалғасын та-
буда. Аудандық мәслихат хатшысы 
Қадыр Абдрахманов, кәсіпкерлер 
Мират Абдрахимов, Егемен 
Жұмағали, аудандық мәслихаттың 
депутаттары Ержан Мадьяров, Ас-
лан Абдрахманов және басқалар 
қауіпті індет кезінде үйде отыруға 
мәжбүр болған отбасыларды қолдау 
шараларына белсене атсалысуда.  

Жомарт ИГІМАН,
Сарқан аудандық 

мәслихатының депутаты.

Мемлекет басшысы 
«Қазақстан 2050» стратегия-
сында «өте жоғары этика және 
кәсібилік тиімді мемлекеттік ап-
паратты құрудың негізгі өлшемі 
болып табылатындығын» атап 
өткен. Мұның өзi қазiргi таңда 
мемлекеттiк қызметке ерекше 
көңiл бөлiнiп отырғанының айғағы. 

Уақыт өзгеріп, қоғам жаңарған 
сәтте жаңа заманның талапта-
рына бейімделу кез келген ма-
ман иесіне жауапкершілік жүгін 
жүктейді.  Бұл әсіресе мемлекеттік 
саясаттың тиімді жүзеге асуы-
на тер төгетін мемлекеттік 
қызметшілерге қойылар талапты 
екі еселейді. Еліміздің дамыған 
30 мемлекеттің қатарына кіру 
міндетін мақсат тұтқан «100 нақты 
қадам» Ұлт Жоспарын жүзеге 
асыру үшін білікті де білімді 
әрі түрлі қиыншылықтар мен 
жүктемелерге төтеп бере алатын, 
адал да әділ қызмет атқаратын 
кәсіби мемлекеттік аппарат 
құрудың тиімділігі мол. Әрине, 
кәсіби мемлекеттік аппаратты 
қалыптастыруда мемлекеттік 
қызметке іріктеу рәсімдерін 
жетілдіру арқылы білікті де 
білімді азаматтарды қабылдау, 
мемлекеттік қызметшілердің ме-
ритократия қағидаттары негізінде, 
өз еңбегіне сай мансаптық өсу 
мүмкіндігімен қатар олардың 
моральдық-әдептілік бейнесіне 

дер кезінде жазылған мақаласын 
Нұрсұлтан Әбішұлы. -Халықты 
ынтымаққа шақырып, жақсылыққа, 
ізгі амалдар жасауға, саламатты 
өмір салтын ұстануға үндеңіздер. 
«Ырыс алды – ынтымақ» екенін 
ұмытпаңыздар. Жастарды еңбекке, 
білім алуға, қатарының алды 
болуға тәрбиелеңіздер. Ұрпақ 
алдындағы жауапкершілік бізді 
осыған міндеттейді.

Сонымен қатар аяқтарынан 
нық тұрған кәсіпкерлердің «Мен 
еліме не беремін?» дейтін 
кездері келгені мақалада айқын 
көрсетілген. Шын мәнінде де ұрпақ 
пен дәстүр сабақтастығы болған 
жерде ғана игілік пен ізгілік қатар 
өркен жаяды. Осы қасиетті қағида 
әрбір қазақстандықтың жадынан, 
жүрегінен орын алуы керек.

Сарқан-ақпарат.

ӘДЕП ЖӨНІНДЕГІ УӘКІЛДІҢ РӨЛІ
жоғары талаптар қоятынымыз 
анық. Бұл ретте «Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік 
қызметі туралы» Заңында қызмет 
этикасына қатысты талаптар 
айтарлықтай күшейтіле түсті. 

Ең алдымен, мемлекеттік 
қызметшілермен әдеп нормаларын 
сақтау бойынша талаптар, сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы мінез-құлық пен 
өз қызметінде мүдделер қақтығысын 
болдырмау заң дәрежесіне 
көтерілді. Сонымен бірге «100 
нақты қадам» Ұлт жоспарының 12 - 
қадамын жүзеге асыру мақсатында 
мемлекеттік қызметшілердің жаңа 
әдеп кодексі және этика мәселелері 
жөніндегі уәкілетті өкіл лауазымы 
яғни, Әдеп жөніндегі уәкілдің инсти-
туты енгізілді.  Мемлекеттік қызметші 
қай кезде моральдық-этикалық та-
лаптарды сақтауға міндетті. Алайда, 
бүгінде мемлекеттік қызметшілердің 
қызмет аясында түрлі кедергілер мен 
ұжым арасында түсінбеушіліктері 
көрініс алады.   Бұл ретте ұжымда 
жағымды моральдық-психологиялық 
ахуалды қалыптастыруда Әдеп 
жөніндегі уәкіл қызметінің рөлі зор.  
Ол мемлекеттік қызметшілердің 
қызмет барысында туындайтын 
түсінбеушіліктер мен кедергілерін, 

мүдделер қақтығыстарын шешіп, 
заң аясында көмек беріп, ұжымдық 
ортаны дұрыс қалыптастыруға күш 
салуы керек. Жауапты қызметтерді 
өз деңгейінде атқара білген уәкіл 
мемлекеттік қызмет саласының оң 
имиджде дамуына, мемлекеттік 
қызметшілердің беделінің артуына 
үлес қоса алады. Тұтастай алғанда, 
Әдеп жөніндегі уәкіл функциясын 
атқаратын қызметші мемлекеттік 
қызмет, сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл туралы заңнама мен 
Әдеп кодексі бұзушылықтарының 
профилактикасы бағытында 
жұмыстар жүргізеді. Сол себепті 
Әдеп жөніндегі уәкіл қызметіне 
тәжірибесі мол, іскерлік, адамдар-
мен тіл табысу қабілеті жоғары, 
қоғамдық ортада өзін ұстай білетін, 
қоғаммен байланыс жасап, жан-
жақты мәселелерді реттей білетін 
тұлғаны сайлайды. Бұған қоса әдеп 
жөніндегі уәкіл мемлекеттік қызметші 
мен азаматтарға консультациялық 
қызметтерді атқарады. Жеке және 
заңды тұлғалардың  өтініштерін 
қарап, екі тарапты бір байламға 
әкеліп, ортақ шешім ұсынуы ке-
рек. Ең бастысы, мемлекеттік 
қызметшілердің заңды құқықтары 
бұзылған жағдайда оларды қорғауға 

және өзге де шараларды қабылдауға 
міндетті. Демек, әдеп жөніндегі 
уәкіл өзіне жүктелген міндеттерді 
толық әрі нәтижелі жүргізе білсе 
мемлекеттік қызмет саласының оң 
бағытта дамуына серпін береді.

2017 жылғы 1 маусымдағы 
енгізілген өзгерістерге сәйкес 
орталық мемлекеттік органдарда 
және облыс, республикалық маңызы 
бар қала, Астана әкімдерінің ап-
параттарында Әдеп жөніндегі 
уәкіл дербес лауазымы ретінде 
бекітілсе, Министрліктер мен 
оның ведомстволардың аумақтық 
департаменттерінде және облыстық 
маңызы бар қалалар, аудандар 
әкімдерінің аппараттарында әдеп 
жөніндегі уәкілдің функцияла-
ры осы мемлекеттік органдардың 
қызметшілеріне жүктеледі. Бүгінгі 
күні Алматы облысында жалпы 41 
Әдеп жөніндегі уәкіл өз қызметін 
атқаруда. Оның ішінде 1 - Әдеп 
жөніндегі уәкілдің дербес лауа-
зымы Алматы облысы әкімі аппа-
ратында енгізілген ал, 40 - Әдеп 
жөніндегі уәкіл орталық мемлекеттік 
органдар ведомстволарының ау-
мақтық бөлімшелерінде, тексе-
ру комиссияларында, облыстағы 
аудандар, қалалардағы аудан-

дар әкімдерінің аппаратта-
рында әдеп жөніндегі уәкілдің 
функцияларын жүктеу арқылы 
енгізілді.  Оның ішінде Сарқан 
ауданының әкімі аппаратында 
Әдеп жөніндегі уәкілдің міндеті 
ұжымның ұсынысымен Сарқан 
ауданының әкімі аппаратының 
персоналды басқарудың бірыңғай 
қызметі (кадр қызметі) бөлімінің 
басшысы Мырзабаева Гүлжан 
Жанатайқызына жүктелген. 
Осылайша, бүгінгі таңда әдеп 
жөніндегі уәкіл институты барлық 
әкімшілік мемлекеттік қызметте 
жұмыс жасауда.

Жалпылай айтқанда, Ел-
басы Жарлығымен бекітілген, 
мемлекеттік қызмет саласының 
дамуына оң әсер беретін Әдеп 
жөніндегі уәкіл қызметінің сал-
мағы ауыр, жауапкершілігі 
жоғары. Сеніп тапсырылған 
қызметті абыройлы орындау әр 
уәкілдің жұмыс жасау принципіне 
байланысты. Демек, қызметтің 
сапасы атқарылған жұмыстың 
нәтижесімен өлшенбек.

Еділ ТЕЗЕКБАЕВ,
Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік қызмет істері 
агенттігінің Алматы облысы 

бойынша департаментінің
Мемлекеттік қызмет 

саласындағы бақылау 
басқармасының 

бас маманы.

ЖҰДЫРЫҚТАЙ ЖҰМЫЛУ - 
ЖҰРТШЫЛЫҚҚА СЫН

Мемлекет Басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев еліміздегі төтенше 
жағдайға және мемлекеттің дағдарысқа қарсы іс-шараларына байла-
нысты мәлімдеме жасап,  сәуірдің 2-сінде "Әскери міндеттілерді ар-
наулы жиындарға шақыру туралы" Жарлыққа қол қойды. 

-Бүгінде бүкіл еліміз дәрігерлер мен медицина қызметкерлерінің 
қайсарлығына тәнті болуда,-деп өз мәлімдемесінде ел Президенті 
дәрігерлерге және медицина қызметкерлеріне үш ай бойы қосымша 
үстемақы төленетінін жеткізген болатын. Айтылған сөз бүгінгі таңда іске 
асырылып, салықтық жүктемесі азайтылған кәсіпкерлер де мемлекет 
қамқорлығына ризашылығын білдіруде.

 Әскери міндеттілерді арнайы жиынға шақыру туралы Жарлықта 
"Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің аумақтық әскерлерін жасақтау 
үшін әскери міндеттілер арнаулы жиындарға шақырылсын. Астананың, 
республикалық маңызы бар қалалардың және облыстардың жергілікті 
атқарушы органдары Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің Бас 
штабымен келісу бойынша шақырылатын әскери міндеттілердің санын 
және арнаулы жиындарды өткізу мерзімдерін айқындай отырып, тиісті 
жергілікті әскери басқару органдары арқылы әскери міндеттілерді арнаулы 
жиындарға шақыруды жүргізуді ұйымдастырсын және қамтамасыз етсін" 
деп айқын көрсетілген. 

Еліміздегі Төтенше жағдайға байланысты қолға алынған бұл шара 
көпшілктің қолдауына ие болды. Себебі дүние жүзін дүрліктірген панде-
мияны ауыздықтау әлі де оңайға соқпай тұр. Бұл ретте ер азаматтың ел 
алдындағы басты парызы - Отанын қауіптен қорғап, қолдан келген көмегін 
беру. Басымыз аман, бауырымыз бүтін болсын!

Қадыл ЖАНАСБЕКОВ,
аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы.

●Үнқосу 
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Ауылшаруашылығы саласы әрбір 
мемлекет үшін өте маңызды сана-

лады. Дүние жүзінде ауылшаруашылығы 
саласы жоқ ешқандай мемлекет жоқ. Біздің 
елімізде ауылшаруашылығы жылдан 
жылға дамып келеді. ҚР ауылшаруашылық 
министрлігінің ақпаратына жүгінсек 2019 
жылы  елімізде ауыл шаруашылығына 
пайдаланылған жердің ауданы 22,2 
млн гектарды құрапты. Еліміздің 
топырақ-климаттық жағдайы көптеген 
ауылшаруашылық дақылдарын өсіруге  
қолайлы. Соның ішінде елімізде өсірілетін 
негізгі майлы дақылдың бірі – майбұршақ 
дақылы.

Майбұршақ – майлы және бұршақ 
дақылдарының ішіндегі ең көп таралған түрі 
болып саналады. Бұл дақылды адамдар осы-
дан 5000 жыл бұрын Шығыс Азияда өсіре 
бастаған деген дерек бар. Майбұршақтың 
құрамында ақуыздың мөлшері жоғары және 
көптеген бағалы тағамдық компонеттерге 
бай  болғандықтан, оны өсіру көптеген ел-
дерде әлдеқашан қолға алынған. Майбұршақ 
жер шарындағы 60 - тан астам елдердерінде 
өсіріледі. Соңғы жылдары әлемдегі майбұршақ 
өсірілетін егістің ауданы 100 млн. гектардан 
асады. Өнімділік бойынша жоғары нәтижелер 
келесі елдерге тиесілі: АҚШ – орташа  35 ц/га, 
Бразилия – орташа 32 ц/га, Аргентина – орта-
ша 30 ц/га, Парагуай – орташа 28 ц/га, Канада 
– орташа 30 ц/га және Украина – орташа 26 ц/
га. Өткен жылдың есебі бойынша жер жүзінде 
360 млн тоннаға жуық майбұршақ өндірілген, 
оның ішінде негізгі өндіруші елдер: АҚШ – 
96,8 млн.т, Бразилия – 126 млн.т, Аргентина 
– 54 млн.т, Қытай – 1,1 млн.т, Үндістан – 9,3 
млн.т өндірген. Ал Қазақстанда өткен жылы 
майбұршақ дақылы 130 мың гектарға себілген, 
ал орташа өнімділігі 18 ц/га жеткен. Бірер 
жылдар бұрын майбұршақ еліміздің оңтүстік-
шығысында ғана өсірілетін, ал былтырдан ба-
стап бұл дақылдың экономикикалық тиімділігін 
байқаған еліміздің солтүстік облыстары да оны 
өсіруді қолға ала бастады.

Майбұршақтың өнімділік потенциалы  
140-150 ц/га жетеді. Бірақ майбұршақтың 
өнімділік потенциалын толық пайдалануға 
келесідей факторлар  тікелей әсер етеді: 
топырақ-климаттық жағдай, биотикалық 
әсерлер (арамшөптер, зиянкестер, ауру-
лар), генетикалық (сорт) кемшіліктер және 
технологиялық-техникалық кемшіліктер. Қазіргі 
таңдағы әлемде ең жоғарғы   өнімділік 65-75 ц/
га жетіп отыр.

Өндірісте 150 жылдан астам  тарихы, ал 
ауылшаруашылық өндірісінде 100 жылдан 
астам тәжірибесі бар БАСФ концерні майбұршақ 
өсірушілерге өнімділікті жоғарылататын екі 
өнімін ұсынады, олар: Хайстик® инокулянты 
және Корум® гербициді. Жоғарыда аталған  
елдерде  фермерлер майбұршақ өсіруде 
міндетті түрде инокулянт қолданады және 
оның өнімділікті жоғарылататыны әлдеқашан 
белгілі. «Инокулянттың өнімділікке әсері 
қандай?» деген сұраққа жауап беріп көрелік. 
Тәжірибелі дихандар білетіндей, иноку-
лянт –  құрамында өсімдікке пайдалы тірі 
микроорганизмдері бар биологиялық өнім. 
Инокулянт құрамындағы ризобиум бактерияла-
ры ауадағы бос азотты сіңіріп, сіңірілген азотты 
өсімдікке қолжетімді түріне айналдырады. Ино-
кулянтты тікелей топыраққа енгізуге болады, 
бірақ ең тиімді, дәлелденген жолы - майбұршақ 
тұқымын себудің алдында оны  инокулянтпен 
өңдеу, яғни тұқымды инокулянтпен араласты-
ру. Қазіргі таңда нарықта инокулянттардың 
бірнеше түрі бергілі. Олар орамада сұйық, 
ұнтақ және торфтық күйінде болады. Осы үш 
күйдің ішіндегі торфтық негіздегі Хайстик® ино-
кулянтына тоқталмақшымыз.

Хайстик® – торфтық негіздегі иноку-
лянт. Хайстик® инокулянтының 1 грамын-

да 2 млрд. тірі брадиризобиум жапоникум 
(Bradyrhizobium japonicum) бактериялары бар. 
Бұл бактериалар ауадағы азотты сіңіріп, оны 
майбұршақ пайдалана алатын түріне алма-
стырады. Хайстик® инокулянтының бірнеше 
артықшылықтары бар, олар: -Майбұршақты 
азотпен қамтамасыз етеді;  -Топырақты азот-
пен байытады; -Тұқымды өңдегенде тұқымға  
жақсы жабысады; -Майбұршақтың өнімділігін 
және ақуызды жоғарылатады;

БАСФ  компаниясы өткен жылы Алма-
ты облысы, Сарқан ауданында майбұршақ 
егістігінде Хайстик® инокулянтын қолдану 
арқылы 9 гектарға демо-тәжірибе жүргізді.  Бір 
гектарға себілетін майбұршақ тұқымы 0,4 кг 
Хайстик® инокулянтымен өңделді. Бұл танап-
та майбұршақ арпа дақылынан кейін себілген 
болатын. Бақылау нұсқасында өзге инокулянт 
қолданылды. 

Х а й с т и к ® 
п р е п а р а т ы м е н 
өңделген майбұршақ 
тұқымының көрінісі

Тәжірибе ба-
рысында Хайстик® 
и н о к у л я н т ы н ы ң 
түйнек бактерияла-
рының қалыптасуына 
және олардың саны-
ның көп болуына өте 
жақсы әсер еткені 
байқалды.  

Хайстик®               

Басқа инокулянт

Суреттен Хайстик® қолданылған 
нұсқада түйнектердің көп екенін және 
майбұршақтың тамыр жүйесінің де өте жақсы 
қалыптасқанын байқаймыз. Бұл Хайстик® 
құрамындағы тірі бактериалар ауадағы азотты 
өте жақсы сіңіргенін дәлелдейді. 

Х а й с т и к ® 
препаратының 
т и і м д і л і г і н і ң 
тағы бір көрінісі

М а й б ұ р ш а қ 
дақылының та-
мырында иноку-
лянтсыз да түйнек 
б а к т е р и а л а р ы 
кездесуі әбден 
мүмкін. Бірақ бұл 
түйнектер азотты жақсы сіңіреді деген сөз 
емес. Түйнек бактериаларының  азотты жақсы 
сіңіріп жатқанын білу үшін түйнекті ортасынан 

екіге бөліп білуге болады. Азотты жақсы сіңіріп 
жатқан түйнектің іші қанық қызыл түсті бола-
ды. Ал, нашар жұмыс істейтін түйнектердің 
іші ашық-қызғылт түсті болады. Бұған мысал 
ретінде төмендегі сутетті келтіруге болады. 

Хайстик® 

 Бақылау 

Ж о ғ а р ы д а 
айтқанымыздай 
Х а й с т и к ® 
м а й б ұ р ш а қ т ы 
азотпен жақсы 
қ а м т а м а с ы з 
етті. Өнімділікке келер болсақ, Хайстик® 
қолданылған танаптан 25,7 ц/га өнім жиналды, 
ал басқа инокулянт қолданылған танаптағы 
өнімділік 23,3 ц/га болды. Қосымша өнім 2,4 ц/
га болды. 

Майбұршақты өсіруде кездесетін негізгі про-
блема, ол – арамшөп. Арамшөптер топырақтағы 
қоректік заттарға майбұршаққа бәсекелес 
болады. Арамшөптердің тамыр жүйесі өте 
мықты болады. Егер арамшөппен мәдени 
дақыл бір жерде өсетін болса, негізгі қоректік 
заттарды арамшөп көп пайдаланады. Дүние 
жүзінде мәдени дақылдар арамшөптердің 
әсерінен жыл сайын шамамен 20% өнімділігін 
жоғалтады екен. Арамшөптерден келетін за-
лал аурулар мен зиянкестен болатын залалдан 
да жоғары болады. Сол себепті жоғары және 
сапалы өнім аламын дейтіндер майбұршақ 
егістігіндегі арамшөптермен күресуі қажет.  
Арамшөптермен күресу кешенді әрекеттерді 
талап етеді. Арамшөпті жоюдың жолдары: 
механикалық, агротехникалық және химиялық. 
Қазіргі таңда ең тиімдісі болып химиялық жолы, 
яғни гербицид қолдану саналады. Майбұршақ 
егістігінде қолданылатын гербицидтер 
келесідей болып бөлінеді: тұқым себілгеннен 
кейін қолданылатын топырақ гербицидтер, 
дара жарнақты (астық тектес) арамшөптерге 
қарсы қолданылатын гербицидтер, қос 
жарнақты (жалпақ жапырақты) арамшөптерге 
қарсы гербицидтер және дара-қос жарнақты 
арамшөптерге қарсы қолданылатын герби-
цидтер. Соңғы жылдары Алматы облысының 
майбұршақ егетін шаруалары арамшөптермен 
күресуде үлкен кедергілерге кездесіп жүр. 
Себебі қолданыста жүрген кейбір гербицид-
терге қарсы арамшөптерде төзімділік пайда 
бола бастаған. Егерде құрамында бір ғана 
әсерлі заты бар гербицидті көп жыл бір егісте 
әр маусымда қолданатын болса, кейде ол 
гербицидке қарсы арамшөптерде төзімділік 
пайда бола бастауы мүмкін. Яғни гербицид 
арамшөптерге қарсы тиімділігін жоғалтуы не 
тиімділігі төмендеуі мүмкін.  

БАСФ компаниясы Қазақстанның 
нарығына майбұршақ егістігіндегі негізгі 
арамшөптерге қарсы қолданылатын Корум® 
гербицидін енгізді. Корум® гербицидінің 
құрамында екі түрлі әсерлі зат бар, олар: бен-
тазон және имазамокс. Яғни бұл гербицидке 
қарсы арамшөптерде төзімділік пайда бо-
луы өте қиын. Корум® гербициді күшейтілген 
биологиялық әсерге ие. Жетілдірілген жұмыс 

сұйықтығының препараттық формасы ДАШ 
жабыстырғышымен бірге арамшөптерді 
жою уақытын тездетеді. Аталған гербицид 
майбұршақ егістігіндегі бір жылдық және 
көпжылдық қос жарнақты арамшөптерді  және 
бір жылдық дара жарнақты (астық тектес) 
арамшөрді жояды. Яғни Корум® гербицидін 
қолдану арқылы арамшөптердің көптеген 
түрлерін жоюға болады. Ал майбұршаққа 
ешқандай уытты әсері жоқ. Корум® қазіргі 
таңдағы майбұршақ егістігіндегі негізгі 
арапшөптің бірі – шоңайнамен (дурнишник) 
өте жақсы күреседі. Басты шарт Корум® 
гербицидін өз уақытында яғни майбұршақ 1-3 
жапырақ кезінде, ал арамшөптің бастапқы 
өсу кезінде қолдану керек. Егер бойы өсіп кет-
кен шоңайнаға қарсы қолданылса тиімділігі 
төмендеуі әбден ықтимал. 

Өткен жылы Корум® гербицидімен Ал-
маты облысының екі ауданында майбұршақ 
егістіктерінде демо-тәжірибе жүргіздік. 
Тәжірибе егістігіне Корум® гербицидінің 1,8 л/
га мөлшері оған 0,9 л/га ДАШ жабыстырғышы 
қолданылды. 

С у р е т т е н 
көрініп тұрған-
дай Корум® 
а р а м ш ө п т е р г е 
қарсы өте жақсы 
тиімділік көрсетті. 
Астын сызып 
айтатын болсақ 
шоңайна, алабота 
(марь), ойраншөп 
(амброзия), теоф-
раст бұйдакендір 
(канатник теоф-

раста) сияқты арамшөптерді және бір жылдық 
астық тұқымдас арамшөптерді толығымен жой-
ды.

Шоңайна 
(бойы өскен)                                             

Жоғарыда шоңайна-
ның екі өсу кезеңі 
көрсетілген. Корум® герби-
циді осы екі кезеңде де 
шоңайнаны жоя білді. 
Тәжірибе жүргізілген ша-
руа қожалықтар тәжірибе 
нетижесінен риза болды. 

БАСФ компаниясы 
осы жылы майбұршақ 
егістігінде қолданылатын Оптимо® фунгицидін 
нарыққа енгізеді. Оптимо® фунгициді  
майбұршақ гүлдеп бастағанда ауруларға 
қарсы қолданылады. Оптимо® аурумен ғана 
күресіп қоймай, қолайсыз жағдайларда (ылғал 
жетіспеушілігі, жоғары температура) туын-
дайтын майбұршақтың «стресстік күйін» бол-
дырмайды. Оған қоса Оптимо® майбұршақ 
жапырақтарында жүретін фотосинтез процесін 
үдетеді және топырақтан азотты сіңіруін 
жақсартады. Оптимо® тікелей әсер ететін 
«аурулардың алдын алу, стрестік жағдайларды 
болдырмау, фотосинтез процесінің үдеуі 
және топырақтан азотты тиімді пайдалу» 
майбұршақтың өнімділігін арттырады. Оптимо® 
фунгицидінің  бұл қасиетін «AgCelence» деп 
атайды. Оптимо® фунгицидінің «AgCelence» 
қасиеті алғаш Бразилияда байқалған. Ал, 
Ресейде майбұршаққа Оптимо® фунгицидін 
қолдану өнімділікті 3-5 ц/га арттырған.

Жоғарыда келтірілген өнімдерге 
қатысты сұрақтар туындаса төмендегі 
мамандарға хабарлассаңыздар болады: +7 
701 718 67 11 Танашев Азамат, Алматы об-
лысы бойынша сату менеджері,  Нариман 
МАСАЛИЕВ, техникалық қолдау маманы. 

«БАСФ Центральная Азия» ЖШС. 

Майб±ршаќ µнімділігін арттыру µз ќолыңызда

Алматы облысының аумағында 15 
сәуірден бастап карантин енгізіледі. Бұл ту-
ралы облыстың мемлекеттік бас санитар 
дәрігері Қайрат Баймұхамбетов мәлім етті. 
Осыған байланысты аудан әкімі Марат Раз-
беков аудан  аумағында шаруашылық және 
(немесе) өзге де қызметі мен тұрмысының 
ерекше шарттары бар карантин енгізу тура-
лы қаулыны орындау жөніндегі міндеттерді 
нақтылады.

Қаулыға сәйкес облыс аумағына өзге 
елдерден оралған Алматы облысының 
тұрғындарынан басқа, сол сияқты жүк тасу-
шы адамдар мен көліктерден, соның ішінде 
транзиттік көліктерден басқа өзге өңірдің 
адамдары мен көліктеріне кіруге тыйым салы-
нады. Ал Алматы облысының басқа өңірлерге 
шығып кеткен тұрғындары облыс аумағына 

15 сәуір күнгі сағат 00.00-ге дейін қайтып келе 
алады. 

Карантин енгізілуіне байланысты ау-
дан, қалаларға кіру-шығуға, сол сияқты елді 
мекендердің ішіндегі қозғалыстарға тыйым са-
лынады. Бұл ретте тұрғындарға медициналық 
ұйымдарға, жақын жердегі дүкендер мен 
дәріханаға күніне бір рет қана шығуға рұқсат. 
Бірінші кезектегі қажет тауарларды, азық-
түліктерді, дәрі-дәрмек пен медициналық 
бұйымдарды, қорғану және гигиеналық 
құралдарды, жанар-жағармай материалдарын, 
көлік құралдарының қосалқы бөлшектерін, 
өндірістік құралдарды және т.б. тасымалдай-
тын адамдар мен көліктерге тапсырыстың 
бар екенін айғақтайтын құжаттары болған 
жағдайда; коммуналдық, апат қызметі, қоқыс 
жинаушы, байланыс және коммуникация 
қызметкерлері мен көліктеріне, сол сияқты 
телеком-операторларының коммуникация 
желілері мен техникалық қолдауды басқарудың, 
өңірдің тіршілігін қамтамасыз етуге қажетті 
жүк тасымалдау мен арнайы көліктердің 

қызметкерлері мен көліктеріне жұмыс орнынан 
анықтама болған жағдайда рұқсат етіледі.

Карантин кезінде жұмыс істейтін 
ұйымдардың адамдары мен көліктеріне, 
қызметкерлерді тасымалдаушы адамдар мен 
көліктерге шектеудің қатысы жоқ. Дегенмен 
жеңіл көлікте 3 адамнан артық отырмауы ке-
рек, автобустар салондарының адам толты-
руы 40 %-тен аспауы тиіс, жолаушылар жеке-
жеке отыруы керек, яғни жолаушылардың ара 
қашықтығы 1 метрден кем болмауы тиіс, сол 
сияқты меншік түріне қарамастан медициналық 
ұйымдардың қызметкерлері, әскери 
қызметшілер, мемлекеттік және құқық қорғау 
органдарының, сол сияқты оларға бағынышты 
мекемелердің, ветеринарлық, дезинфекциялық 
және обаға қарсы қызметтердің, коронавирус 
инфекциясын диагностикалау зертханасының 
және карантин шараларын атқаруға тартылған 
басқа да мекемелердің қызметкерлеріне 
жұмыс орнынан анықтама немесе қызметтік 
куәлігі болған жағдайда рұқсат етіледі. 

Ресми бұқаралық ақпарат құралдары 

қызметкерлерінің қолында редакциялық тап-
сырмасы болған жағдайда, құрылыс және 
жол жөндеу мекемелері қызметкерлерінің, 
мемлекеттік нысандар құрылысына 
тартылған қажетті мамандардың, сол сияқты 
арнайы инкассаторлық қызмет мамандары 
мен көліктерінің тиісті белгілері мен рұқсат 
құжаттары болған жағдайда, бірге жерлеу 
рәсімінің автокөліктеріне саны оннан артық 
емес адаммен бірге, жанында екіден артық 
емес адаммен бірге қолында медициналық 
көрсетілімдері бар азаматтарға қолында 
тиісті құжаттары болған жағдайда шектеу 
жасалмайды. Ресми бұқаралық ақпарат 
құралдары, өнеркәсіптік, өндірістік орындар, 
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 
корпорациясы» КЕАҚ филиалдарының бай-
ланыс орталықтары, сол сияқты елді мекен-
нен тыс жерлердегі жанар-жағармай және газ 
толтыру стансалары қалыпты режимде, ал 
олардың елді мекен ішіндегілері сағат 8.00-
ден 20.00-ге дейін жұмыс жасайды.

Шектеу енгізілген уақыттарда жұмыс 
істейтін нысандардың барлығы да санитарлық 
және дезинфекциялық режим талаптарын 
қатаң сақтауға тиіс.

Алматы облысы аумағында каран-
тин енгізу туралы қаулы 2020 жылғы 14 
сәуірден 15-іне қараған түнде сағат 00.00-
де күшіне енді.

Алматы облысы аумаѓында 
карантин жарияланды
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Продлен льготный период по ОСМС

Фонд социального медицинского страхования сообщает о продлении 
права получения медпомощи для незастрахованных. Право на получе-
ние медицинской помощи в системе обязательного социального меди-
цинского страхования для лиц, за которых не поступали отчисления и 
(или) взносы в ФСМС продлено до 1 июля 2020 года. 

«Фондом социального медицинского страхования была проведена 
необходимая подготовительная работа для полного перехода к системе 
ОСМС с 1 апреля 2020 года. Однако, учитывая нынешнюю ситуацию,   по 
поручению Главы государства право незастрахованных граждан полу-
чать медицинскую помощь в системе обязательного  социального  ме-

дицинского страхования продлено до 1 июля 2020 года», – отметил Председатель Правления 
Фонда социального медицинского страхования Айбатыр  Жумагулов.

До этого срока все граждане страны будут считаться условно застрахованными и смогут рас-
считывать на медицинскую помощь, независимо от статуса участника ОСМС, пояснили в Фонде. 

Сейчас в стране застрахованными являются около 16,4 млн человек. Из них почти 11 млн – 
представители социально уязвимых категорий, взносы за которых производит государство. Таким 
образом, автоматически застраховано более половины населения страны.

ФСМС является финансовым оператором системы и оплачивает оказанные медицинские 
услуги медицинским организациям, которые являются поставщиками Фонда. На 2020 год заклю-
чены договоры с более чем 1 250 поставщиками медуслуг, где свыше 650 – государственные и 
свыше 600 – частные. Сумма заключенных договоров составляет 1,3 трлн тенге, из них на ГОБМП 
– 877 млрд тенге и на ОСМС – 432,5 млрд тенге.

Система ОСМС заработала в Казахстане с 1 января. По итогам прошедшего периода отмеча-
ется рост потребления услуг КТ/МРТ, УЗИ, которые ранее были платными. Также востребованны-
ми являются реабилитация и восстановительное лечение.

Поскольку Фонд социального медицинского страхования стоит на защите прав пациентов, 
полная оплата за оказанные медицинские услуги медицинским организациям производится толь-
ко после проведения мониторинга качества предоставления медицинской помощи.

В течение льготного периода гражданам необходимо определиться со своим статусом за-
страхованности, произвести взносы и стать участником ОСМС.

«Бала дауысы» 
открывает пятый сезон 

С 26 марта по 25 апреля пройдет дис-
танционный отборочный тур пятого сезона 
Национального детского песенного конкур-
са «Бала дауысы». Организаторы конкурса 
приглашают детей в возрасте от 8 до 12 лет 
стать участниками одного из самых масштаб-
ных музыкальных проектов страны.

Для участия в онлайн-отборочном туре 
необходимо заполнить заявку и прислать 
видео своего выступления,  в котором надо 
будет исполнить отрывки из двух-трёх песен 
на любом языке и в любом жанре. По ито-
гам отборочного тура будут определены 17 
финалистов, которые будут приглашены в 
начале июня в г. Алматы, чтобы узнать име-
на своих наставников и начать подготовку к 
супер-финалу.

 «Бала дауысы» - это социальный проект, 
участие на всех его этапах  бесплатное, а его 
победители и призеры становятся облада-
телями Грантов на обучение в музыкальных 
учебных заведениях страны и путевок в ска-
зочный Диснейленд. 

Организаторами конкурса являются 
Фонд Алии Назарбаевой «Жандану әлемі», 
Министерство культуры и спорта Республики 
Казахстан и Фонд Первого Президента Ре-
спублики Казахстан – Елбасы. 

Предварительная информация 
доступна уже сейчас на сайте www.
baladauysy.kz , приём заявок начнется с 26 
марта на сайте www.notka.kz  

Облысымыз республикада орманы өте аз 
аймаққа жатады. Оның ішінде ормандардың 
біраз бөлігі құрылғанына көп бола қоймаған 
«Жоңғар Алатауы мемлекеттік ұлттық 
табиғи паркі» республикалық мемлекеттік 
мекемесіне қарасты жерлерде орналасқан.
Осынау ұрпақтан ұрпаққа аманат боп 
жалғасып келе жатқан көк майса орманымыз-
ды орманның басты жауы – өрттен қорғау 
үшін 2020 жылдың 20 ақпаны мен 20 наурыз 
аралығы өртке дайындық айлығы, ал 1 сәуір 
және 1 қараша айларының аралығы өрт 
қауіпі бар маусым болып бекітіледі.

Осыған байланысты, өрт қауіпті маусы-
мына дайындық айлығының іс-шара жоспар-
лары жасалып, осы іс-шара аясында бірқатар 
жұмыстар атқарылып жатыр. Атап айтқанда: 
Өрттің алдын алу мақсатында «мемлекеттік 
ұлттық парктің ерекше қорғалатын 
табиғи аумақ жерлерінде өрт қауіпсіздігі 
ережелерінің орындалуын қамтамасыз ету 
бойынша 2020 жылға арналған бірлескен 
өзара іс-қимыл әрекетінің жоспары» 
облыстық орман шаруашылығы және жануар-
лар дүниесі аумақтық инспекциясының және 
Алматы облысының  төтенше жағдайлар 
департаментінің басшыларымен келісіліп, 
бекітілді.

Осы жоспардың негізінде Сарқан фи-
лиалы Сарқан ауданы аумағындағы, Алакөл, 

Лепсі  филиалы Алакөл ауданы мен  жапсар-
лас орналасқан елді мекендер аумағындағы, 
төтенше жағдай комиссиясының төрағалары, 
ТЖ бөлімдері және өртке қарсы қызмет 
бөлімдерімен және сондай-ақ әкімдіктерімен 
«Орман-тоғай өрт қауіпсіздігі ережелерін 
сақтау, орман өрттерін болдырмау, алдын алу 
және жою жөніндегі бірлескен іс-шаралар жо-
спары» жасалынды.

Сонымен қатар, өрт қауіпті маусымына 
дайындық айлығында филиалдардың ерекше 
қорғалатын табиғи аумақ жерімен шектесіп 
жатқан 31 елді-мекендер мен 104 шаруа 
қожалықтарымен орман өрттерінің алдын-алу, 
бірлесіп сөндіру жөнінде жоспарлар жасалын-
ды, сондай-ақ, ауыл әкімшіліктерімен, жергілікті 
тұрғындармен құрылған ерікті өрт сөндіру ко-
мандалары азаматтардан жасақталды.

Филиалдарда мемлекеттік инспекторларға 
өрт сөндіру жұмыстарын ұйымдастырудағы 
техника қауіпсіздігі жөнінде нұсқама өткізілді 
және филиалдардың қызметкеріне «Өрт 
қауіпсіздігі саласында» келісім шарт бойынша 
арнайы мамандармен сабақ өткізілді. 

Мемлекеттік ұлттық табиғи паркке қарасты 
ОӨСС-ғы орман өртіне қарсы техникалар 
жөндеуден өткізілді, сонымен қатар қажетті өрт 
сөндіру құралдарымен толықтырылды.

Филиалдарда ерекше қорғалатын табиғи 
аумақ жерлеріне автокөлік тұратын уақытша 

тұрақтар, демалатын, от жағатын, темекі 
шегетін орындар және су алатын орын-
дары белгіленіп, өрт қалқаншалары мен 
аншлагтарға жаңарту жұмыстары жүргізілуде.

Сондай-ақ, үгіт-насихат жұмыстары бой-
ынша  басылымдарда мақалалар жарияланды 
және мемлекеттік ұлттық табиғи парк бойынша 
жергілікті ауыл тұрғындарымен, мектептер-
мен және ұжымдармен  лекциялар өткізіліп, 
оған  тыңдаушылар қатысты. Қатысушыларға 
және ЕҚТА жеріне келушілерге табиғатты 
қорғау, орманды өрттен сақтау жөнінде  ескер-
тулер мен үн-парақтар таратылуда.

Мемлекеттік парктің мемлекеттік инспек-
торларына оқу-семинар сабақтары өткізіліп, 
білімдері пысықталды. Орман өрттерінің ал-
дын алу мақсатында атқарылатын іс-шаралар 
жалғасын таба бермек.

Орманы жайқалған, өзені арқыраған әсем 
табиғатта демалуға қызықпайтын адам жоқ 
шығар. Алайда, сол табиғатымызды жан-
ды күйінде сақтап қалу үшін, оны болашақ 
ұрпаққа аманат етіп табыстау үшін, өрттен 
абай болайық ағайын!

С. ЕРЖАНОВ,
«Жоңғар Алтауы МҰТП»

РММ Орманды қорғау және сақтау 
инженері.

Орман µртi маусымына дайындыќ

 В последние годы на плодоносящих 
яблонях и грушах нашего района была 
обнаружена болезнь-бактериальный ожог 
плодовых культур. Заболевания представ-
ляет большую опасность для садоводства 
нашего района. Экономический ущерб вы-
ражает как в потерях и гибели плодовых 
деревьев, так и на выкорчевку больных 
деревьев. Особенно губительно для гру-
шевых и яблоневых садов и питомников. 
Другие болезни плодовых деревьев не 
имеют токого разрушительного действия, 
как ожог. Это заболевание может быть за-
везено на территорию Республики Казах-
стан с посадочным и прививочным мате-
риалом, с плодами.

Возбудитель: Поражает более 100 
видов растений. Наиболее поражаемые 
растения относятся к семейству Розоцвет-
ных: яблоня, персик, абрикос, слива, айва, 
миндаль, рябина, малина, земляника, 
роза, боярышник, грецкий орех и другие.

Вредоносность: Ожога плодовых 
весьма велика вследствие очень быстрого 
его распространения. В сильно заражен-
ных садах ожог плодовых деревьев может 
от 20% до 50% насаждений, из которых 10-
20% полностью погибают. В некоторых са-
дах ожогом заражается до 90% плодовых 
деревьев. В таких случаях при благопри-
ятных погодных условиях в период цвете-
ния садов урожай значительно снижается 
и часто пропадает.

Биологические особенности: 
Возбудитель зимует в инфицированном 
растений-хозяине. Весной, с началом со-
кодвижения, бактерии активизируются и 

начинают размножаться. Размножению 
способствует высокая влажность воздуха 
и температура выше +12-20С. В резуль-
тате размножения бактерий появляется 
экссудат, выделяющийся на поверхность в 
виде мелких капель или незаметной тон-
кой пленки и являющийся источником пер-
вичной инфекций цветков, листьев и одно-
летних побегов. 

Симптомы поражения бактериаль-
ным ожогом. Весной бактерии проникают 
в растение через цветки, ранки, трещины, 

устьица. Заболевание начинается с вер-
шины побега и по мере развития болезни, 
симптомы проявляются на цветках,ветвях, 
листях и плодах. Почки, цветки не рас-
крываются коричнивеют, чернеют, но не 
опадают. Молодые побеги становятся ко-
ричневыми и в большинстве случаев кон-
чик побега изгибается, образуя «пастуший 
крюк». Листья буреют и чернеют от краев 
к середине, оставаясь на дереве весь пе-
риод вегетации. На пораженных участках 
ствола появляются темно-зеленные водя-

нистые пятна, в этих местах кора размяг-
чается и наблюдается  выделение экссуда-
та в виде капель жидкости молочно-белого 
цвета. Перезимовавшие язвы являются 
наиболее важным источником экссудата и 
заражение цветков весной.

Меры борьбы: Проведение комплек-
са мероприятий против вредителей и бо-
льезней плодовых. Обрезка ветвей прово-
дится в период покоя-ранней весной или 
поздней осенью. Опрыскивание плодовых 
деревьев медьсодержащими препарата-
ми. 1) Опрыскивание (голубое) до рас-
пускания почек  4% бордосская жидкость 
20кг/га.  2) В фазу распускания почек Ко-
сайд 2000 1,5л/га, Фосфит 2,0л/га. 3) В 
фазу зеленый бутон Косайд 2000 1,5л/га, 
Плантивакс 0,75л/га.  4) В фазу розовый 
бутон  Плантивакс 0,75л/га, Касумин 2,0л/
га, Фосфит 2,0л/га. 5) В фазу опадения 
лепестков Плантивакс 0,75л/га, Калибра 
2,0л/га,  Асахи СЛ 0,5л/га. 6) В фазу об-
разования завязей  Плантивакс 0,75л/га, 
Касумин 2,0л/га, Фосфит 2,0л/га. 7) В фазу 
плода размером с лещину Топсин М 500 
SC 1,5л/га,  Касумин 2,0л/га.

Уважаемые садоводы, к/х  и жите-
ли района! Просим Вас  провести хими-
ческую обработку против бактериального 
ожога плодовых культур, рекомендован-
ными препаратами.

Ж.ТОЛУБАЕВА,
агроном-фитопатолог «РМЦФ ДиП» 

РГУ Сарканского районного 
филиала.

Бактериальный ожог 
плодовых деревьев

Жемқорлықпен 
бірлесе күресейік

Сыбайлас жемқорлықпен күресу 
Қазақстанның үлкен, күрмеуі қиын, күрделі 
мәселесі болып отыр. Үлкен әлеуметтік 
қасірет болған, мемлекеттің дамуына кері 
әсер ететін бұл дерт әлемдегі барлық елдердің 
қай-қайсысында қатты алаңдататыны анық. 
«Жемқорлық» деген не? «Жемқорлық» 
(лат.corruptio – сатып алу) – мемлекеттік 
басқару құрылымдарындағы лауазымды 
қызметкерлердің өздеріне тапсырылған қызмет 
мүмкіндіктерін жеке бастарының пайдасы мен  
мүддесі үшін пайдалану мақсатында жасаған  
қоғамға қауіпті қылмыстық іс-әрекеттері. 
Жемқорлықтың жалпылама белгілері: ла-
уазымды  адамның өзінің немесе делдал 
арқылы пара берушінің немесе оның өкілі 
болған адамның пайдасына жасаған іс-әрекеті 
(әрекетсіздігі) үшін ақша, бағалы қағаздар, 
өзге де мүлік, мүлік құқығы немесе мүлік 
сипатындағы пайда түрінде пара алу, туыстық, 
жерлестік, т.б. жақындықтарына байланысты 
қызметке ретсіз қабылдау және көтермелеу, 
сондай-ақ, мемлекеттік және қоғамдық 
мүліктерді талан-таражға салу.

Мемлекетімізде Қазақстан Республикасы 
Президентінің 2016 жылғы 13 қыркүйектегі № 
328 Жарлығымен  Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік қызмет істері және сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі 
ұйымдастырылып, қарқынды жұмыс атқаруда. 
Осы агенттіктің ақпараттарына сүйенсек, 2019 
жылдың 12 айында сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы қызметпен 2 299 құқық бұзушылық 
тіркелген, оның ішінде 75% немесе 1 717 сы-
байлас жемқорлық қылмыстар болып табыл-
ды. Олардың жартысынан көбі парақорлық 
(40%) және жымқыру (36%)  фактілері. 
Анықталған залалдың сомасы 24,6 млрд.
теңгені құрады, оның 22,7 млрд. теңгесі не-
месе 92%-ы өтелді. Келтірілген залалдың ор-
нын толтыруды қамтамасыз ету үшін сомасы 
551 млн. теңгенің мүлкіне тыйым салынды. 
Сыбайлас жемқорлықты жасауда 1 297 тұлға 
әшкереленді, оның ішінде 25-і республикалық, 
99-ы облыстық, 112 қалалық және аудандық  
деңгейлердегі басшылар. 

Сыбайлас жемқорлықпен пәрменді күресу 
үшін халықтың құқықтық сауатсыздығын жоя-
тын, құқықты түсіндіру жұмысының деңгейімен 
сапасын арттыру керектігінің маңызы зор. 
Халық өздерінің құқықтарын, өздеріне 
қарсы қандайда бір құқыққа қайшы іс-әрекет 
жасалған жағдайда қандай іс-қимыл қолдану 
керектігінің нақты жолдарын толық білулері 
қажет. Конституциялық тәртіпті қорғау, сы-
байлас жемқорлықпен күрес аясында тиімді, 
бірыңғай жалпы мемлекеттік саясат жүргізу, 
мемлекет пен азаматтардың өмір сүруінің 
барлық салаларында сыбайлас жемқорлық пен 
оның көріністері деңгейін төмендету, қоғамның 
мемлекетке және оның институттарына сенімін 
нығайту бүгінгі күндегі басты мақсат болып та-
былады. Рухани құндылығы басым адамның 
ешқашан жаман әрекеттерге бармайтыны айт-
паса да түсінікті. Алмақтың да, салмағы бар. 
Жемқорлықтың жемі ас болмай, түбі қорлықта 
қалатындығы баршамызға мәлім. Басты мақсат 
«Жемқор» дейтін ауыр аттан аулақ жүрейік.

Ә.МАҚСУТОВ,
«Жоңғар-Алатауы МҰТП» РММ туризм 

маманы.
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Әулие есімі – халық  
зердесінде

Интернетте Гүлсім Күн-
елекованың  орысша жа-

зылған «Әулие Көтен тәуіп ата» 
мақаласында: «Подлинное имя - 
Қойлыбай», - деп жақшаға алыпты. 
Қайдан алғанына дәлел келтірмеген. 
Соңғы жылдардағы бірқатар жария-
ланымдарда осы бір електен өтпеген 
есім бабамызға телініп келеді.  
Сарқан ауданының идеология са-
ласын  бірнеше жылдар басқарған 
Күләш Түменбаева: «Көтен тәуіптің 
есімі – Көтен. Жас нәрестенің артқы 
ағзасы бітеу туған жерін еппен тіліп, 
көк бөрте ешкінің қабырға сүйектерін 
отқа қыздырып, тілінген жерден 
ішке сұғып емдеп, ашқандығынан 
«тәуіп» сөзі есіміне қосылған. Мұны 
елдің білгір үлкендері және өз анам 
жарықтық жиі айтушы еді», - деп 
есіне алды. Барлық айтуларда, 
тіпті ата туралы аңызға айналған 
әңгімелерде де «Көтен тәуіп» деп 
аталады. Есімі Қойлыбай делінген 
емес. Болат Тақарұлының  «Тәуіп» 
атаулы кітабында әулие атаның 
шын есімі «Көтен» екені айқын 
жазылған.  1994 жылы Толғанбай 
Мырзағұлұлының 150 жылдығына 
арналған «Ақсудан шыққан ары-
стар» атты  Ақсу ауданының 
орталығы Жансүгіровте конферен-
ция өткізілді. Көтен тәуіп атаны со 
баста зерделі зерттеп жүрген ұстаз 
Қағазбек Намазбекұлы «Көтен тәуіп» 
деп аталғаны «шын есімі» деп кон-
ференцияда баяндама жасаған еді. 
Омбы архивінде Көтен тәуіп туралы 
орыстардың жазғаны «Садыр Гутен 
(Көтен)» деп сақталыпты. Жазбаны 
Омбы архивінен 1972 жылы Алматы 
зоотехникалық және мал дәрігерлік 
институтының ректоры, профес-
сор Мүсілім Әмірханұлы Ермеков 
пен Жәнібек Кәрменов көргендерін 
растаған. «Естімеген елде көп» 
демекші, халық бұрын айтпаған, 
білмеген «Қойлыбай» деген жалған 
атауды ұрпақтарға сіңіру «өте 
ағаттық» ұғым болады.

Ақын Жомарт Игіман: 
«Кесілді тіл айта алмай,
Тапталды салт, бар ізгі.
Талаттық жын-шайтанға,
Әулиені, абызды.
Тәуіп ата басына,
Ағылған жұрт тиылмай.
Тәу етіп әр тасына,
Өтпеді ел сыйынбай.
Сыйынғанды қолтықтап,
Сүрінгенді демеген», - деп жыр-

ласа, Қазақстан Республикасының 
еңбек сіңірген әртісі Өмірсерік Қалиев: 
«Көтен тәуіп туралы жазылған бол-
жамдарда алшақтықтар бар. Көтен 
тәуіп тәңір берген дарынды халық 
мүддесі мен қайғы-қасіретті жою 
үшін қолданған. Адам баласына тек 
шапағатын шашқан», - деп жазады.

Әулиенің үрім-бұтағы 

Қоңырбайұлы Көтен тәуіп  аңыз 
деректерінде жоңғар-қазақ 

соғысында Абылай хан, Қаракерей 
Қабанбай, Қанжығалы Бөгенбай, 
Тасболат заманында өмір сүрген, 
туған жері Қаратау, Сыр, Арыс, 
Жайық делінеді. Шежіреде: Садыр 
- Шәржетім – Келгенбай - Қарт - Бо-
дана – Борсақ – Есберлі - Шыбық – 
Балтай – Қоңырбай – Түгел, Құшман 
(Күшіман), Көтен (тәуіп) және үш 
қыз таралады. Көтеннен Ханкөбен 
– одан  ұрпақ қалмапты, Манаш, 
Сейіт, Қосшы, Самар - Кенесары хан 
соғысында мерт болыпты.

Манаштан – Игісін, Бейсенбай, 
Береш. Игісіннен Тұқымет – Көтен 
тәуіп қобызын сақтаған шаңырақ 
иесі, Жұмағұл, одан Сұлтанқұл, 
Қази. Тұқыметтен (1876 жылы туған) 
– Қабдолла, Ахмет.

Сейіттен – Байжұман, Нұрүй, 
Қалибек, Иманбек, Әшімхан.

Қосшыдан – Шоқы, Кегенбай, 
Жамырза. Шоқыдан – Байболат, 
Есболат. Байболаттан Мұхамәди, 
Смағұл, одан Алданбек (Тәуіптің 
балтасын сақтаған шаңырақ).

Кегенбайдан – Бөшіке, Құлабас, 
Бұғыбай. Бөшікеден – Құдайберген, 
Алдаберген. Құлабастан – Ербосын. 
Бұғыбайдан - Бәтима (қыз).

Жамырзадан – Керімбек, одан 
Әбіжан, одан Жамбыл, Жеңіс 
(Тәуіптің төсін сақтаған).

Самардан – Жиенбай, Тауша, 
одан Кемпірбай, Садуақас, одан 
Ермұқас, Сарбатыр, одан Зияда, 
Талғат. Жиенбайдан - Атақозы, одан 
Мұсабек, одан Серікбол, Берікбол, 
Ерікбол, Кенжебек, Қырықбай.

Түгелден - Ақша, Сарбас, одан 
Дүбір, Мамырбай, одан Сайын. 

Қоңырбай кіндігінен үш қыз 
да өрбіген. Соның бірі - Балқия. 
Балқаш көлінен салмен өтіп келе 
жатқанында, дауыл тұрып, көл суы-
на батып өліпті. Балқия қыз атынан 
Көтен тәуіп «Жоқтау» шығарыпты. 

БАҒЗЫ ІЛІМНІҢ БІЛГІРІ
Құлағымда алтын сырға,
Күн нұрымен балқиды-ау.
Күміс жүзім, қара шашым,
Су бетінде қалқиды-ау.
Ор қояндай орғытып ек,
Еспе, дөңес, жазықта.
Су түбіне кетіп барам,
Балықтарға азыққа.
Жарыс десе жалықпадық,
Қағып өтіп озудан.
Су түбіне кетіп барам,
Аса алмай бір жазудан.
Ажал деген болмаған ед,
Үш ұйықтасам ойымда.
Бір тал жиде кетіп барад,
Гүлдей алмай бойымда. 
Шешіп қойдым саптама етік,
Сафияннан кебісті.
Біздей жанда болмас арман,
Көрмеген соң кем істі.
Жұрт алдында өтедім бе,
Парызымды балалық.
Өтей алмай кетіп барам,
Парызымды аналық. 
Бұл «Жоқтаудың» қысқарып 

жеткендігі. Қыз Жібек тәрізді 
Балқияның жүзігі, шашбауы, бөркі, 
камзолы, көйлегі – зарлы әуенмен 
айтылғаны, әсіресе, Ұлы Отан 
соғысы жылдарында болыпты. Қыз-
келіншектер соғысқа кеткен ерлерді 
аңсап, зарлап орындапты.

Әулиенің зайыбы

Бәкір Аянбеков, Әбдіхан Той-
баев, Сақбай Ысқабаев, 

Құралбай: «Көтеннің түсіне ақ шал-
малы кісі кіріп: «Балам батысқа 
қарай жүрсең, бір шоқ шеңгелге 
кез боласың. Шеңгелде бір кептер 
отырады. Үркітпей, ұстап ал. Сосоң 
халыққа адал қызмет ет!» - деп аян 
береді. Түсінде көргені, өңінде айны-
май кепті. Ұстап алған кептері жетіген 
аспабына айналыпты. Көтенге со-
дан бастап қасиет қоныпты. Қасиет 
қонған жердегі өзен, Көтен есіміне 
байланысты Көтентай, ал жер 
Жетіген деп аталған. Бұл қазіргі 
Алматының тұсындағы Талғарға 
қарасты жер», - деп баяндайды. Ақ 
патша заманында ол жер «Көтентай 
бекеті (пикет)» деп аталғаны шын.

Бұрынғы құймақұлақ қарттардан 
қалған дәйектемелерде: «Көтен 
тәуіптің жас кезінен бес кептер 
төбесінде айналып, ұшып жүрген», 
- делінеді. Кие қасиет ілімнің бірінші 
кептері – шөп, екіншісі – ұста, үшіншісі 
– ақын, төртіншісі – сазгер, бесіншісі 
тәуіптігі екен. Осы бағзы ілімнің 
барлығын Көтен дәріпті игергені 
мәлім. Оған негіздер жетерлік. 
Атақты шопан Шаймерден Шаяхме-
тов пен «Балқаш өңірі» газетінің бас 
редакторы Болатхан Ахметов: «Ша-
пырашты елінде атақты бір байдың 
қызы сүзілме дертіне шалдығып, 
өлім халінде болады. Қыздың әкесі: 
«Кімде-кім емдеп, қызымды жазса? 
Соған ақ батамен қосамын! – деп 
көпке жария етеді. Сан-алуан тәуіп, 
бақсы-балгерлер келіп емдейді. 
Бірақ, қыз жазылмайды. Бай ауылы-
на Көтен тәуіп келеді. Қобыз ойнап, 
зікір сап, қызға ем-дом жасайды. 
Одан өз жөніне кетеді. Қыздың ана-
сы ақылды, парасатты жан екен. 
Қазақ үйге кіріп, қызын көрсе, жаны 
жайланып, көзі ілініп, ұйықтапты. 
Анасының екі көзі от басына түседі. 
Ирелеңдеп бір жылан, ал қасында 
жалғыз көзді бадана жүзік жата-
ды. Жыланның басына ақ құйып, 
сыртқа жөнімен жөнелтеді. Жүзікті 
таза, ақ дәкіге орап, қалтасына 
салады. Қыз сүзілме дертінен 
оңалады. Анасы екеуі Көтен тәуіпті 
іздеп шығады. Екеуі Көтеннің кенже 
қарындасына кенет кезігеді. Қыздың 
саусағындағы жүзіктен: «Ағайым 
аман ба? Көрмегелі талай болды», 
- деп Көтеннің қарындасы аң-таң 
қалады. Қыз бен анасы Көтен тәуіпті 
тауып, ақыры қосылады», - деп баян 
қылады. Алданбек Смағұлов: «Көтен 
тәуіптің әйелі - Тәпей. Ұлы жүздегі 
Шапырашты елінен. Емдеп, жазып 
алған. Жазылған қыз анасымен өзі 
Көтенді іздеп тапқан», - деп қарттар 
дәйектемесін растайды.

Киелі қобыз 

Көтен тәуіптің қара қобызы ту-
ралы көп айтылады. Қобыз 

Игісін шаңырағында сақталыпты. 
Әсіресе, Игісін келіні Жүндібайқызы 
Тұяқ (1897-1984 ж.ж) ана қастерлеп 
күтіп ұстапты. Тұяқ ана Мұхамеджан 
Тынышбаевты 1914 және 1926 
жылы екі мәрте көріпті. Мұхамеджан 
Тынышбаев Көтен тәуіптің қара 
қобызын 1904 жылы Лепсі бойын-
да болған үлкен діни дүрбелеңде 
сындырғандардың бейбастығын, 
1905 жылы Петербордағы ақ патша 
министрлігіне жазып, тәубелеріне 
келтіртіпті. 1904 жылғы Лепсі 
бойындағы діни дүрбелеңде 
Шәржетім елінің 20 молдасы пат-
ша жендеттерінің қолынан мерт бо-
лыпты. 1918 жылы Көтен тәуіптің 
қара қобызы екінші мәрте сынды-

рылады. Тұяқ ананың айтуымен 
қара қобыздың сұлбасын Дәлкеш 
жасап, ұрпақтарға жеткізеді. 1923-
24 жылдары Мұхамеджан Тыныш-
баев Бабақұмар Таубаев деген 
туысына Садыр елі шежіресін, 
Көтен тәуіп, Құл сері туралы жа-
зып жіберуін өтінеді. Бабақұмардың 
екі мәрте салған хаты Ташкенттегі 
М.Тынышбаевқа жетпепті. Сол 
салдардан М.Тынышбаевтың 
1925 жылы Ташкенттен шыққан 
шежіресінде Алдиярдың кейбір та-
рабы, Шәржетімдер Амангелді мен 
Қарт таралмай қалады. Әмбе, Садыр 
таралымы қосымша кестеде қысқа 
беріледі. Орақ Дәулеткелдіқызы: 
«Қазіргі Көтен тәуіптің қобызын 
Дәлкеш әкемнің түсіне Көтен 
тәуіп аян беріп жасатқан. Тұяқ ана 
сұлбасы осылай деп кеңес беріпті. 
Дәлкеш атам жасаған қобызын өзі 
ойнады. Дәлкеш әкем 25 жасы-
нан Көтен тәуіп зираты басында 
60 жыл шырақшы болды. Зиратын 
1914 жылы қамыстан тұрғызды. 
Дәлкештің әйелі Бәтиха өмір бойы 
Көтен тәуіпке шырақ жағып, ата ая-
нымен талай адамдарды емдеді», - 
деп деректейді.

Құрманғалидің әкесі Асау Лепсі 
өзені бойынан диірмен орнатып, 
отырықшы атанады. Диірменнің 
жанынан үй тұрғызып, қабырғасын 
көтеріп жатады. Көтен тәуіптің 
қобызымен Игісін келеді. Қобызды 
салынып жатқан үйдің көлеңке 
қабырғасына сүйеп қояды. Қобыз 
өзінен-өзі сыңғырлап, алаң қылады. 
Қобыз тұрған жерді қазса, мүрде 
шығады. Үй құрылысы басқа орынға 
ауыстырылады. Мүрде шыққан 
жерді қоршап, адам аяғы мен мал 
баспайтындай қылады. Ақ патша 
жендеттері қобызды сындырмай 
тұрып, қобыздың небір әшекей 
сылдырмақтары болғандығы айқын. 

Дәлкеш ата жасатқан қара қобыз 
сұлбасы қазір Ахмет ұрпақтарының 
сақтауында тұр. Көтен тәуіптің 
күмісті қарып жалатқан айшықты 
гүлі бар, төрт қарыс сүйем сапты, 
сабының екі жағынан екі елі маржан 
көз орнатылған айбалтасын «суық 
қару» деп, 1918 жылы ұрпақтарынан 
қызылдар тартып әкетіпті. 

Көтен тәуіптің жұмыс балтасын 
алтыншы ұрпағы Смағұлов Алдан-
бек қария сақтаған. Рахметәлі Асыл-
бек: "Көтен тәуіп балтасы Алдан-
бек Смағұлов қарияның қолында. 
Қарындасы Күмісжанға 1950 жылы 
Маман құмында үшінші төбеге жет-
пей қарағанда, батыс тұста жыңғыл 
өсіп тұр. Сонда балта жатыр деген 
Көтен тәуіптен аян түседі. Күмісжан 
балтаны іздеп табады. Күмісжанның 
күйеуі қояр да қоймай, балтаны 
отын шауып әкелуге сұрап ала-
ды. Жолда жуас аты мөңкіп, ат-
тан құлайды. «Қастерлі екен» деп, 
отыны жоқ, балтаны көтеріп, күйеуі 
үйіне жаяу келеді. Басқан ауылын-
да Уахит деген адамның балалары 
шетінеп тоқтамайды. Келер бала 
туғанында Күмісжан балтамен 
кіндігін кесіп, есімін Балтабек деп 
қояды". Балтабек үлкен азамат. Қазір 
бала-шағалы, Ескелді ауданында 
тұрады. Көтен тәуіп кие қасиетімен 
екі жас жұбайлардың жанын шайтан 
алғанын көріп, шайтанға екі жастың 
жүрегін орнына салдыртып, қайта 
жан салыпты.

Көтен тəуіп – сазгер
Әулие бабамыз  «Апан-Боздақ» 

атаулы ұзақ сарынды күй шығарған. 
Айдаһар жұрттан жылына бір қызды 
жұтыпты. Кезек Апан батырдың 
қарындасы Боздаққа келеді. 
Қарындасын ажалға қимаған Апан 
батыр ышқына жұтқан айдаһарға 
алмас қылышын көлденең то-
сады. Айдаһар екіге бөлінеді. 
Сырылдаған қылыш. Батылдық. 
Қаһарлық. Азаттық. Мерейі тасыған 
ел қуанышы – күй сарынына 
түскен. Көтен тәуіп көп қалауымен 
«Ақбөпе» деген өлең де айтыпты. 
Қара қобызымен Кетбұқаның «Ақсақ 
құланның» шебер орындапты. Көтен 
тәуіптің өнердегі өнегесін елі Садыр 
Бәйтік дамолда, елі Матай - Толқын 

бақсы, елі Садыр - Қарғабай ақын, 
Жиындының Айты, елі Матай – 
Мәкібай, Нүсіп Қашқарбай, Оспанның 
Қасиясы дегендер пір тұтып, көпке 
насихаттапты. Бұлардың барлығы 
да Көтен тәуіп қобызын ат бәйгесіне 
қосып, бәйгенің алды боп келгенін 
де баяндапты. Олар Көтен тәуіптің 
«Киік матау», «Қансонар», «Мер-
ген», «Лашынның самғауы» атаулы 
күйлері болғанын деректепті. Сол 
күйлерді өздері де орындап, көпке 
естіртіпті. Көтен тәуіптің «Туған жер 
– қош аман бол!» өлеңінің бізге жет-
кен шумақтары:
«Ел едік дастарханы жайылмаған,
Біреудің тәңіріне сыйынбаған.
Қорлықтың қиындығы сол емес пе,
Туған жер топырағы бұйырмаған.
Барамыз жосып көшіп, ақтабан боп,
Садағын сарбаздар оқтаған жоқ.
Ақ найза, алмас қылыш мұқалып ед,
Тәңірің жалынғанмен сақтаған жоқ.
Ат-арба ұнатады қара майды,
Білмеген қара майды ала алмайды.
Түскенде ауыр халге, қайран елім,
От жалын өзегімді аралайды.
Арбамның айдай-айдай дөңгелегі,
Елімнің бөлек кетті бір бөлегі.
Ағайын, күдер үзбе бір Алладан,
 Әруақтар қолдаса, бір жөнделеді». 

Елі Жалайыр, Балғалы - Шағыр, 
Шеруке бақсылар Көтен тәуіптің 
жиендері екен. Жылқының басын 
секектетіп, «кекек» деген дертін 
қалай емдеу керек екенін, қойдың 
ащы ішегі мен ұлтабары және 
шөптермен емдеуді Көтен тәуіп 
жиендеріне өзі үйретіпті. Соны Ше-
руке 1906-1909 жылдары Әулие Ата 
мен Семей арасын зерттеген Голиэм-
бер экспедициясындағы көлік атта-
ры «кекек» ауыруына шалдыққанда 
қолданыпты. 

Көтен тәуіптің бағзы ілімін 
жалғастырушының бірі Жәментік. 
Көтен тәуіптің бағзы ілімі: тамыр 
ұстауды, ауыру түрлерін «ыстық», 
«суық», «желді» деп бөлгенді, 
қамшымен ұшықтауды, жараны 
оқып жазуды, толғағы ащы әйелге 
айбалтаның суын ішкізуді, қан 
ұрттатуды, зәрді пайдалануды, 
шөп дәрілерді қолдануды, шырақ 
жағуды, пиязды қолдануды, аттың 
терін пайдалануды, қызған темірмен 
қаруды Жәментік қолданып, іске 
асырыпты. Көтен тәуіп бағзы ілімнің 
білгірі, балгер де болған. Ас батпай, 
іші кеуіп, қол-аяғы жүрмей, денесі 
ісінетін «тебінгі» деген ауыруды 
жылқының сілекейі тамған сумен 
емдеген. Сынықтың әр түрін орнына 
сала білген. Дене жарасының алу-
ан түрлерін емдеген. Түрлі шөп пен 
тамырларынан ем-домдық дәрумен 
жасаған. Аққан судың қасиетін, 
табиғат тынысын, ұшқан құс, жүгірген 
аң, жан-жануардың тілін білген. 
Небір иістің түрін ажыратқан. Жылан 
шақырып, кері қайтарған. Қан ара-
ластырмауды, жеті атаға дейін қыз 
алыспауды, тұқым қуалаушылықтың 
түрлері мен ел азғындалмауын 
насихаттаған. Көріпкелдігімен 
алдағыны болжаған. Темір мен 
шойынды ерітіп, одан түйін түйген 
шебер, зергер, ұста болған. Шойын 
қазандарды жамаған.

Кие 

Қағазбек Намазбекұлы: Көтен 
тәуіпке дуа жастай, қой 

соңында жүргенінде қонған. Қобызын 
ат бәйгесінен ілім кие-қасиетімен 
келтірген. Ұзақ жасап, өмірден 
өткен», - деп аталардан естігенін 
жеткізеді. Көтен мал соңында 
жүргенінде бір қасиетті адам кез 
болып «ұсталық өнер қонсын» де-
ген батасын беріпті. Көтен тәуіпті 
«Жалғыз көзді» әулие дегендер, 
оны Садыр елі таңбасымен ту қыла 
атағандығы. Жалғыз көз - Садыр 
елі таңбасы болған. Көтен тәуіп ая-
нымен Дәулеткелді барымтасын 
тиып, зиратын тұрғызып, зираты ба-
сына шырақшысы болады. Қайния 
Қожахметқызы: «Көтен тәуіп басына 
біреу бет алып шықса, шырақшысы 
Дәлкеш ата (Дәулеткелді Бесбайұлы) 
аянмен біліп, таңертеңгісін ата зира-
ты басына кететін», - деп өз білгенін 
деректейді.  

Бөрлітөбе ауданының әкімі 
болған Асылмұрат Тұрғанбеков: 
«Көтен тәуіп Бұғыбай, Дула, 
Манақбай батырлардың жарақатын 
емдеген», - деп деректейді.

Көкен Бөлендінов: «Жездем 
Әбжан Қарабөгет ауылында тұрды. 
Кеңестік партияға өтпек болады. 
Түсіне Көтен тәуіп кіріп «өтпе» дейді. 
Түсіне мән бермей, партияға өтеді. 
Екі құлағы ауырмай-сырқамай бір 
түнде түсіп қалады. Содан «шұнақ 
Әбжан» атанды», - деп өз көргенін 
баяндайды.

Көтен тәуіп ағасы Күшіманды 
қобыз киесімен қалмақтардың  
сиыр терісімен қаптап, өзі қиналып 
өлсін деп, күнге тастаған зәбірінен 
құтқарған. Күшіман қазақ батырла-
рына тән барымтаға бармақ болады. 
Аттану қарсаңында Күшіман әйеліне: 
«Көтен қайныңа барып, сұрап келші. 
Жолым бола ма, жоқ, болмай ма?» 
– дейді. Жеңгесіне қайны: «Барма-
сын! Жолы болмас!» - дейді, алған 
ісін жаратпаған сынай білдіріп. 
Көтеннің айтқанын елең қылмай, 
Күшіман көптен қалмай, барымтаға 
қалмақтарға аттанады. Жолы бол-
май, тұтқынға түседі. Күшіманға ауыр 
жаза, күн ысыған сайын қураған өгіз 
терісі қысатын, сіргеге тігіп, күн көзіне 
тастайды. Күшіман ыстық күн көзінде 
сіргеде азаптанады. Іні сөзін есіне 
ала: «Қолға түсерімді айтқанда, 
құтқару қолыңнан келмей ме? – деп 
қиналады. Қобызын ойнап отырып, 
інісінің тұтқынға түскендігін Көтен 
тәуіп сезеді. Көтен тәуіп: «Бардыңдар 
ма? Келдіңдер ме?» – деп кие рухта-
рынан сұрайды. Күшіман талықсып 
ұйықтап кетеді. Оянса, сіргенің тіккен 
тігістері сөгіліпті. Күшіман сіргеден 
босап шығып, кермеде тұрған атты 
байлауынан босатып алып, үстіне 
ырғып міне қашып, еліне аман 
жетеді. Бұл оқиға көпшіліктің ауыз-
бен айтып, жайылғанымен ел-елге 
таралып, бізге жетті. 

Тəңірдің сүйген құлы 

Көтен тәуіп туралы деректерді 
жақсы білгендер: елі Медет 

- Адамғали, Алаштың торы атты 
сарбазы болған, елі Кенжебай - Ор-
ман, елі Құлшан - Дүйсенбек, елі 
Кенжебай - күйші Әкім, елі Құлшан- 
шежіреші Шойынбай, елі Тәуімбет – 
Садуақас, емші Жәментік.

Тілеукеұлы Бәйтік дамолла 
«Көтен тәуіптің  ізбасары» делінеді. 
Көтен тәуіп: «Бәйтік басына ба-
рып түнеп, одан соң менің басы-
ма келіп, тілеу тілеңдер», - деген 
өсиет қалдырыпты. Бұрынырақ ел 
ішінде: «Бәйтікті орта жүздің – Ары-
стан бабы, ал Көтен тәуіпті – Ахмед 
Яссауиі», - деп санапты.

Талдықорғандық Анатолий Де-
дов: «Әкем бізді Көтен тәуіп зи-
раты қасынан үндемей өту керек 
екенін бойымызға сіңірді. Ол ту-
ралы естігендерін көп айтатын. 
«Тәңірдің шын сүйген құлы» деп 
отыратын. Адамда табиғи дарын, 
асыл қасиеттер барын мойындатқан 
дейтін», - дейді. «Алдияр, әулием» 
өлеңінде ақын Ораз Жұмашев: 
«Ақ ниет қабыл боп, 

жарылқап ағынан,
Пайғамбар аяны бойына дарыған.
Пірәдар Тәуіп деп 

ақсарбас шалатын,
Атанған әйгілі Әулие арыдан.
Қашанда рухымен санада келеді,
Қиналсаң - дуалы, киесі қолдаған», - 
деп толғайды. Көтен тәуіп құдыретіне 
екі ғасыр шамасындай уақытта ба-
сына тілеушілер, науқастар, бала 
көрмегендер түнеп, мінәжат ету-
де. Зираты басында шырақшылар 
үзілмеген. Көтен тәуіп зиратының 
шырақшылары: Дәулеткелді, Нүсіп, 
Қошқарбай, Бәтима, Бижамал, 
Аязбек, Дәулет, Талғат дегендер 
атаның бағзы ілімдік кие қасиетін 
жоғалттырмай, көтере түсті.

Асылмұрат Тұрғанбеков 
Бөрлітөбе ауданының әкімі 
болғанында Көтен тәуіп атаның зи-
раты басын көтеру туралы халық 
қолдауымен, банктен есепшот ашы-
лып, бастамасы басталды. Баста-
машыл топта Кеңес Сердәлінов, 
Қайық Летов, Орал Сердалина, Бо-
латхан Ахметов, Айболат Ахатұлы, 
Серік Найманханов, т.б. болды. 
Бағзы ілімді жалғастырған, Көтен 
тәуіп зираты басындағы сол кездегі 
шырақшысы Бижамал Меңдібаева 
жар құлағы жастыққа тимей, ата ба-
сына мазар салынуына қол жеткізді. 
1994 жылы қайырымды адамдар 
және көпшілік көмегімен Лепсіден 
26 шақырымдай, бұрынғы Сарқарын 
алқабында Көтен тәуіп зираты ба-
сына үлкен кірпіштен өрілген кесене 
тұрғызылды. 2012 жылы Көтен тәуіп 
кесенесі қайтадан жаңартылып, 
қасына қонақ үй салынды.

Жемісбек ТОЛЫМБЕКОВ, 
өлкетанушы.

Суретте: Көтен тəуіптің  
қолданған заттары.
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1943 жыл

Мен 1943 жылы Белсенді ауы-
лында мектеп табалдырығын ат-
тадым. Сол жылғы қыс өте қатты 
болды. Мектепке  бара жатқанда 
күн ашық еді. Көршілеріміз Айт-
жан пар өгіз жеккен шанамен, Ваня 
деген орыс жігіті екінші шанамен 
шөп әкелуге кетіп бара жатқанын 
көргенмін. 

Түске таман қатты боран соқты. 
Әпкем Қаншай екеуімізді Шолпан 
тәтеміз жетектеп үйге алып келді. 
Таңертең мен көрген шөпшілер кеш-
ке дейін келмеген соң ауыл адамда-
ры атқа мініп іздеп, түнделетіп таба 
алмай қайтыпты. Ертеңгісін боран 
басылғанда ауылдастар түске таман 
Айтжан мен Ваняны тауып әкелді. 
Боран-шашынға ұрынған олар жүре 
алмаған соң өгіз арбаны доғарып, 
көлікті сол жерге қалдырып, 
өздері жаяу далбасалапты. Айт-
жан біраз жүріп шаршаған соң бір 
шөмеленің астына кіріп дамыл-
дапты.  Қасындағы иті шөмеленің 
үстіне шығып, Айтжанды күзетіп жа-
тыпты.  Жерлестері тауып алғанда 
аяғы ғана үсіген, бірақ көрер жарығы 
бар екен. Ал Ваня суықтан –аяздан 
қатып өліпті. Екеуінің үйі қатар бо-
латын. Қиын кезде жаманшылықты 
бірлесе көтеріп, жақсылыққа бала-
дай қуанатын ауылдастарымның 
арасында өстім. 

Осы жылы қыс ортасынан 
ауғанда кейбір үйге жазға дейін 
асырап шығу үшін бір-бір сиырдан 
берді. Оған жылы сүт беріп, қорада 
ұстап, қыстан аман шығарып, жаз-
да колхозға қайтарып бердік. Кей 
үйлердің сиыры көтерем болып, 
жатып қалса, екі-үш әйел жабылып 
тұрғызып жүретін. Соғыс салған 
зұлматтан жүдеп-жадаған ауылымыз 
қоғам малын осылай аман сақтаудың 
барлық мүмкіндігін қарастырғанына 
жасымыздан куә болып өстік. 

Сол жылдары колхозда қара 
айғыр және қасқа айғыр бастаған екі 
үйір жылқы болды. Қатар жайылып 
жүрсе де екеуі үйірлерін бір-бірлеріне 
қоспайды. Жылқышы Қалибек 
ақсақал. Шаруашылықтың бір отар 
қойын Мүтіш ақсақал бағатын.  Жаз-
да ауылдың қасында, Ақтұманың 
басында құлындары желіге бай-
ланып, бие сауылады. Шешем 
соғыс жылдарында колхоздың мал 
шаруашылығын басқарғандықтан 
осы саланың қыр-сырын жастайым-
нан сезініп өскен болатынмын. 

Бір сөзге тоқтау

1948 жыл. Біздер «Белсенді» 
деген колхозда тұрдық. Колхозымыз 
Мәулім тауының шығыс жағында 
орналасқан. Ауылда бастауыш 
мектеп қана бар болатын. Біздің 
ауылдан 15 шақырым қашықтықта 
Мәулім тауының батыс жағында 
«Қызыләскер» деген колхоз болды. 
Ол жерде жеті жылдық мектеп бар. 

1948 жылы қыркүйек айында мен 
алтыншы сыныпта оқып жүргенімде 
«Кітаптарыңды  түгел алып үйге кел» 

деп шешем хабар жіберіпті.  Сөйтсем 
Андревка ауданында «Екпінді» кол-
хозында ауылкеңес төрағасы болып 
қызмет жасайтын 1914 жылы туған 
нағашым Кәкен Қыстаубаев өзінің 
әпкесі, менің шешемді Екпіндіге 
көшуге көндіріп қойған екен.  Әкем 
Рахметқали Байғұттанов 1910 
жылғы болатын. Соғысқа аттанып, 
1944 жылы «хабарсыз кетті» деген 
қағаз алғанбыз. Шешем Биғайша 
Қыстаубайқызы 1909 жылы дүниеге 
келген. Кәкен нағашым біздерді 
көшіріп алуға екі ат арба жіберіпті. 

Шешем көшуге дайындалып, 
бір қой сойып, ауыл ақсақалдарын, 
көршілерді шақырып, үлкендердің 
ризашылығын алғысы келді. Ас кел-
ген соң Ибраим деген ақсақал бата 
жасады да, шешеме өз ойын айтты. 

-Бишеке, сені осы ауылда 
үлкен-кіші демей тегіс тыңдайды, 
құрметтейді. Ал көшіп барсаң 
қадіріңді бауырыңнан басқа кім 
білмек? Ол жақ сенің төркінің 
болғанымен араға жылдар салынды 
да жат болып кеттің. Балалар бізден 
суынады, оларды жергілікті бала-
шаға «келімсек» деп түртпектейді 
әрі біздің бір үйіміздің түтіні өшеді. 
Сенің балаларың бауырыңның бала-
ларымен сиыспаса ұрыс-керіс баста-
лып, туғандарыңмен араздасасың. 
Сен ақылды едің ғой. Тілімізді алсаң 
көшпе. Осы сиыңмен төңірегіңе 
ақылшы болып жүре бер,-деді Ибра-
им ақсақал. 

Шешем сөзге тоқтады, ат арбаны 
босқа қайтармайын деп мені Екпінді 
ауылына жіберді. Мен сол жақтан ал-
тыншы сыныпты оқып бітірдім. 

Сөз қадірін білетін, бір ауыз 
сөзге тоқтайтын қайран біздің 
үлкендеріміз-ай. Кейінгілер де осы-
лайша үлкендерді тыңдаса, сөзге 
тоқтаса олардан бақытты ешкім бол-
мас еді-ау. 

Колхоздың тыныс-тірлігі

Жазғы каникулға шығысымен 
бізді шөпшілерге қосып жұмысқа 
апарады. Волокушқа өгіз айдаушы 
боламыз. Таңғы қараңғыда өгіздерді 
әйелдер арбаға жегіп береді 
де біздерді үстіне отырғызады. 
Бұтымызда жүні қырқылып илен-
ген тері шалбар. Күн ыстық. Жұмыс 
ауыр. Өгіздің тері біздің терімізбен 
қосылып шалбарымыз суға малшы-
нады. Кепкен соң қатып, саудырлап 
қалады.  

Егіс піскенде лобогрейкаға по-
гончик (айдаушы) боламыз. Кейде 
арнайы жасалған сенокосилкаға 
отырамыз. Қырманда шабылған 
бидайды малатаспен үгітуге жи-
найды. Бір мезгілде екі малатаспен 
үгітеміз. Таңертең атқа мінгеннен 
тек түсте ғана тамақ ішу үшін аттан 
түсеміз. Кешке қараңғы батқанда ба-
рып жұмысымыз тоқтайды. Егер ай 
жарық болса бізге тыным жоқ, айдың 
жарығымен жұмыс жалғасып жата-
ды. 

Қыста терінің жүні ішіне қараған 
шалбар тігіп береді. Жылы, тек бит-
теп кететіні жаман. Оны түнде далаға 
жайып қойып, таңертең от жаққан 

екеуі келіп, егістікті  атпен арала-
ды. Серікбайдан «мына бастықтар 
біздің алқаптан неғып кетпей жүр» 
деп сұрағанымызда, бүгін МТС-тан 
бас инженер келеді екен деген жау-
ап алдым. Егер астыққа толы ком-
байн тоқтап қалса колхозға айыппұл 
салынатын көрінеді. Сондықтан 
жұмыстың жүйелі жүруін қадағалап 
әрі бас инженерді осы арадан тосып 
алуды мақсат тұтып жүр екен. 

Осы кезде ойыма колхоздың 
басқармасынан да, парторгынан да 
үлкен МТС-тің бас инженері болсам 
деген арман ұялады. Сол арманға 
жету үшін алдымда әлі төрт жыл бар 
еді. Сол арман жетегімен оныншы 
сыныпты бітіргенде инженер дайын-
дайтын оқуға барғым келгені анық.

Төрт жылдан кейін 1953 жылы 
шілде айында бір қап бауырсақ, 
бір қарын қуырдақ, бір қарын 
жент салынған сандықты арқалап 
Алматыға аттандым. Сандықта 
керекті оқулықтарымнан басқа 
бір-бір данадан ғана көйлек және 
іш киімдерім болды. Алдын ала 
дайындаушыға бір сиырды 1000 
сомға сатып, оның 250 сомын мен 
алған едім. 

Алматыға барған соң заттарым-
ды сақтау камерасына өткізіп, сырт-
тай оқитын жездем Құрметжан Смай-
ылхановты тауып алдым.  Ертеңінде 
жездеме ой-арманымды айтам: 
«Мен МТС-тің бас инженері болғым 
келеді» Жездем ауылшаруашылық 
институтына ертіп барды. 
Қабырғадағы хабарландырудан 
«ауылшаруашылығын механикалан-
дыру және электрлендіру»  деген 
факультетін тауып алып құжатымды 
тапсырдым. 

Ол жылдары оқуға түсу 
сынақтарының бәрі орысша, оқу да 
орысша. Қабылданатыны 75 бала. 
Оқуға түсуге өтініш бергендердің 
саны 482-ге жетті. Бірінші тамыз-
дан бастап емтихан тапсырдық. 
Максим Горький паркінің ішіндегі 
жатақханада жатамыз. Қасымда 
Сарқаннан бірге келген, кейін 
атақты композитор болған Күнсайын 
Қуатбаев. Ол консерваторияға тап-
сырды. Тамыздың аяғына таман кон-
курстан өтіп, стипендиямен оқитын 
студент атандым. Алматыға апарған 
ақшам мен азық-түлігім алғашқы сти-
пендия алғанша жетті. 

Мен 4 сабақтан емтихан 
тапсырғанша Күнсайын күнде 
консерваторияға барып – қайтады. 
Мен бесінші емтиханға кеткенде ол 
да өзінің оқу орнына аттанған. Ем-
тиханнан кейін келсем ол «мен оқуға 
түстім, ертең алма жинауға кететін 
болдық» деп жақсы жаңалығымен 
қарсы алды. Сөйтсем ол аспапты 
ойнап, соның нәтижесінде қалаған 
оқуына түскен екен. 

Кластас досым Қажытай Иса-
ев  құжаттарын ауылшаруашылығы 
институтының агрономия фа-
культетіне тапсырған бола-
тын. Жатақханада бірге жаттық. 
Институтқа қарай бірге шығатынбыз. 
Бір күні парктің ішінде сығанның 
екі әйелі алдымыздан кездесіп, 
бал ашып беремін деді. Қажытай 

бастығы болды. 

1948-1949 жылдары

Бесінші, алтыншы сыныпты 
Алакөл ауданындағы Екпінді орта 
мектебінен нағашым Қыстаубаев 
Кәкен ағаның үйінде тұрып оқыдым. 
Нағашым ауыл советтің төрағасы. 
Үйде екі ат ұстады. Біреуін ауыл 
арасында шегетін, екіншісін ауданға 
барарда, басқа бөлімшеге барарда 
шегетін-ді. Үйде алғыр тазы иттер 
ұстайтын. Аракідік аңға шығып, түлкі 
ұстап әкелетін. Мен сабақ арасында 
осы аттарға жем-шөбін беріп, жалын 
тарап, суару, астын тазалау сияқты 
жұмыстарды атқаратынмын. Үйдегі 
балалардың ересектеуі болған соң 
сабақтан кейін Шынжылыдан үйге 
су әкелетінмін. Демалыс күні үйдегі 
атқа мініп, тазыны ертіп аң аулауға 
да шығып жүрдім. Сөйтіп менде бала 
болып ойнауға уақыт жоқ еді. Ара-
сында үйдегі малға қарайтынмын. 

Ауылға оқу аяқталғанда бір-
ақ қайтамын. Өйткені Екпіндінің 
Белсендімен ара қашықтығы 80-90 
шақырым еді. 

Майбүйрекке сапар

1949 жылы алтыншы сынып-
ты бітіргенде апам Рақия (1865-
1971) екеуіміз Майбүйрекке баруға 
шықтық. Ол жерде апамның қайын 
сіңілісі Қырмызы тұратын. Баласы 
Мұхамет дүкенде істейді екен. 

Үйден шыққан күні «Мариям» де-
ген бекетке қондық. Ертеңінде түске 
дейін машина күтіп едік, ешқандай 
көлік жүрмеді. Түске таман апам 
екеміз жаяулап жолға шығып кеттік. 
Мариядан Майбүйрекке дейін 70-
80 шақырым. Апамның дорбасында 
сарқытқа алған құрт-майы бар. 

Жол құмның арасымен өтеді 
екен. Арада ешқандай үй де, қыстау 
да жоқ. Шілде айының ыстығына шы-
дамай шөлден ернім аузыма сыймай 
кетті. Жолдағы жауын-шашыннан 
қалған қақ суын ішейін десем апам 
тыйым салып, құрт сорғызып қояды. 
Қараңғы түсті. Елді мекеннен ешбір 
белгі жоқ. Шаршап-шалдыққан кез-
де иттің үрген дауысы естілді. Тас 
қараңғыда ауылға да жеттік. 

Майбүйректе екі күн болып, жол-
шыбай келген машинамен Марияға 
жетіп алдық. Ол жерден тағы да бір 
көлік кездесіп Антонға иек арттық. 
Бұл жерде менің кіндік шешем Тұяқ 
тұрады екен. Осы үйде түнейтін 
болдық. 

Үйдің төбесінде бір бау тал жа-
тыр екен. Үй иелері соны түсіруге 
мені жұмсады. Үйдің төбесіне шығып, 
талды түсіріп, өзім секіріп түскенде 
тобығым шығып кетті. Ертеңінде 
апам жаяу ауылға барып, шешем 
Биғайшаны (1909-1995) өгіз арбамен 
жіберіпті. Сол арбамен үйге келген 
соң Айт аға аяғымды салып, байлап 
берді. Осылайша бұл сапар менің 
мәңгі есімде қалды. 

1949-1950 жылдар

Бір шыққан тобықты үш рет 

ерігенде, күзде қар түскенде 
қиын. Пимадан өткен су аяғыңды 
көтерсең төмен қарай жинала-
ды. Аяғыңды бассаң шұрқылдап 
жоғары көтеріледі. Үйге келген 
соң шұлық-шұлғауымызды жуып, 
түнімен кептіріп аламыз да таңертең 
қайта киеміз. Сөйтіп жүріп 7 класты 
бітірерде  сәуір айында Мәдіғали де-
ген мұғаліммен ілесіп аудан орталығы 
Сарқанға келгеніміз есімде. Жаяу 
жүріп шаршап жеттік де интернатта 
түнедік. Ертеңінде комсомолға өту 
үшін аудандық комсомол комитетіне 
барып, жастар ұйымының қатарына 
қабылдандық. Аудандық комсо-
мол комитетінің бірінші хатшысы 
Нұршәріп Жөнкебаев еді. Сол күні 
жаяу-жалпы Қызыл әскерге оралдық.  

1950-1953 жылдар

8-інші, 9-ыншы, 10-ыншы кла-
старды Сарқандағы қазақ интерна-
тында тұрып оқыдым. Интернаттың 
бөлмелері контрамаркамен ағаш 
жағып жылынады. Күнделікті төрт 
баладан кезекші боламыз, ағаш 
жарамыз. Асханада да осындай 
кезекшілік ұйымдастырылған. Суды 
Сарқан өзенінен флягпен тасымал-
даймыз. Мектептің бөлмелері де 
ағаш отынмен жылынады. Ағашты 
балалар кезектесіп жарады. Біздің 
тәрбиешіміз Рашид Кулубеков бол-
ды. Одан кейін Рафих Кулубеков 
тәрбиеші болып келді. 

Жазғы каникулда интернаттың 
подхозында (көмекші шаруашы-
лығында) жұмыс істедік. Бақша егіп, 
соны баптадық. Интернаттың ма-
лына жем-шөп, азық дайындадық. 
«Өзің жеткенше, иттің қосын тарт» 
деп шешем әрдайым өсиет айтып от-
ыратын. Анамның ақылын өмір бойы 
жадымда ұстадым. 

Мектептің директоры Отарбек 
Ермағамбетов, класс жетекшіміз 
Жұмаш Кержебаев, неміс тілінің 
мұғалімі Франс Петрович Риддель 
болатын. 1953 жылы наурыз айында 
Сталин қайтыс болған күні мектептің 
ең түпкіріндегі кабинетте Франс Пе-
трович Риддельдің жылап тұрғанын 
көрдім. Ол терезеден сыртқа қарап 
көз жасын тия алмай тұрды. «Неміс 
болса да Сталинді жақсы көреді екен 
ғой» деп ойлаған едім. 

Мектепті 1953 жылы менімен 
бірге 22 бала бітірді. Олардың 
кейбіреуі үш-төрт жас үлкен бола-
тын. Сол жылы бір орынға 7 бала-
дан таласып,  Алматыдағы Қазақтың 
Мемлекеттік ауыл шаруашылық 
институтының механизация және 
электрофикация факультетіне 
түскенім, стипендиямен оқығаным  
туралы жоғарыда айтып өткенмін. 

Институтты  бітіріп келген 
соң жолдамамен «Лепсинскі» ет-
сүт совхозының машина-трактор 
шеберханасының бастығы болып 
еңбек жолымды бастадым. Кейін 
өмірлік жолыма мол пайдасы тиген 
біліктілік алғашқы еңбек жолымда 
жолыққан жақсы адамдардың игі 
ықпалы арқылы жинақталғаны анық. 

Керуен-ѓ±мыр
Болат РАХМЕТҚАЛИЕВ

Аудан тарихына 
бойлағанда Ұлы Отан 

соғысының қалың елге 
салған ауыртпалығы 

еске түседі. Боздақтар 
майдан даласында қан 

жұтқанда, тылдағылардың 
көрген күні де күңгірт 
болғаны анық. Сол бір 

ауыр кезеңнің көріністерін 
ұзақ жыл ауданның ауыл 

шаруашылық саласына 
еңбек сіңірген тыл ардагері,  

Сарқан ауданының 
Құрметті азаматы 

Болат Рахметқалиевтың 
естелігінен айқын 

аңғарамыз. 

соң, оттың шоғын аузына тартып 
апам тон, шалбарды қағып, биттерін 
түсіретін. Бытыр-бытыр етіп отқа жа-
нып жатқаны жадымнан шықпайды.  

 Мамандық таңдау 

1949 жылы тамыз айында «Ло-
богрейкада» айдаушы болып жұмыс 
жасадым. Колхозда «Сталинец-6» 
деген комбайын болды. Комбай-
ыншы Меңғали Қаптағаев деген 
ағамыз. Шаруашылықтың жалғыз 
«СТЗ» тракторын Тілеужан ағамыз 
жүргізеді. Бір аңызда астық шабыла-
ды. Шетінен бөліп алып лобогрейка-
мен біз де астық шауып жүрміз. Ло-
богрейкада Ыбырайым ақсақалдың 
ұлы Серікбай отыратын. Үйленген, 
ересек адам. 

Сол күні біздің алқаптың басына 
колхоз басқармасы мен парторгы 

басқарманың баласы, ойланба-
стан бал ашқызды. Біраз ақшасын 
сығандар қағып алып, орамалға 
шашын оқып түйіп берді. Егер жаз-
баша тапсырсаң осы түйіншекті 
сол қолыңа ұстап отыр, ауызша 
тапсырсаң оң қолыңа ұста деп 
пысықтады. Сол күні мен аштыра 
алмадым. Өйткені ақшам аз бола-
тын. Бірақ емтиханды жақсы тапсы-
рып, жатақханаға олжалы оралдым. 
Қажытай емтиханнан құлап қалды 
да әскери комиссариатқа барып, 
әскерге кетпекші болды. Ол 1934 
жылғы болатын. Комиссиядан өтіп, 
екі күннен кейін әскерге алынатын 
болды. Кетерде үстіндегі костюмін 
маған беріп, менің вилветкамды киіп 
әскерге аттанды.Сөйтіп киім ауысты-
рып кигеніміз бар. Әскерден келген 
соң байланыс техникумын бітіріп, 
поштада қызмет жасады, поштаның 

қайта шығардым. Шыққан тобықты 
салғаннан кейін 3-4 күннен соң 
жұмысқа шығамын. Шөп тартатын 
волокушта істейтін кезім. Екі өгіздің 
ортасында аяғым қысылып қалса 
болды тобығым қайтадан шығып 
кетеді. Сөйтіп жаз бойы жұмыста 
жүріп, қыркүйек айында 7 класты 
Қызыл әскерде оқитын болдым. 
Шонай деген кісінің үйінде Омар 
Қаптағаев екеуіміз  пәтерде тұрдық. 

Қызыл әскердің  Белсендіден 
ара қашықтығы 15 шақырым.  
Омар екеуіміз екі шақырым 
жердегі Қызылтұма деген жерден 
мойынағашпен су тасимыз. Кеш-
ке майшамның жарығымен сабақ 
оқимыз. Сенбі күні үйге қайтамыз да 
дүйсенбіде тамақтарымызды алып 
Қызыл әскерге ораламыз. 

Аяғымда табаны ұлтарылған 
пима. Әсіресе жазға салым қар 
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Үйде бол, ағайын-бауырым,
Үйде бол, қазағым - қауымым.
Үйде бол, анашым, әкешім,
Сіздерге жамандық келмесін!
Әзірше үйде бол, ағалар,
Күн келер үйді-үйді аралар.
Інішек үйде отыр, шыдашы,
Жеңейік осы бір зұлматты.
Үйде бол, әпкелер, сіңлілер,
Шыдасақ қауышар күн келер.
Үйде бол, жезделер, жеңгелер,
Шықпай үйден күйеу бала, 

келіндер!
Үйде бол, құдағи, құдалар,
Үйде отыр, немере, балалар.
Үйде боп жан құрбы, қарындас,
Шықпа үйден әріптес, замандас!
Үйде бол, бөлінбес бөлелер,
Аман-сау болыңдар көршілер.
Сабырлық жалауы қойылсын,
Тілсіз жау осылай жойылсын!
Келген бұл сынаққа төзейік,
Үйде боп жеңіске жетейік.
Біргеміз бәріміз, біргеміз,
Сынақтан сүрінбей өтеміз.
Біргеміз бәріміз, біргеміз,
Бірліктің жеңісін көреміз!

Ұлжан НҰРҒАЛЫМҚЫЗЫ.
Сарқан қаласы.

БЕРЛИБЕК ИСКАКОВ

Берлибек Искаков родился 3 
марта 1925 года в селе Шатырбай 
Сарканского района. В декабре 
1942 года призван на фронт. После 
шестимесячных курсов обучения 
в пулеметном училище в городе 
Шыршык около Ташкента служил на 
Черноморском флоте. Затем, уже 
в составе Тихоокеанского флота, в 
августе 1945 года участвовал в осво-
бождении Порт- Артура.

Демобилизовался матрос в 1948 
году. Его военные подвиги отмечены 
орденами Красной Звезды, Великой 
Отечественной войны 2-й степени, 
многочисленными юбилейными ме-
далями, в том числе «Маршал Со-
ветского Союза Г.К.Жуков»

ГАЛКИН АЛЕКСЕЙ 
ФЕДОРОВИЧ

Алексей Федорович родом из 
села Каргалы Сарканского района. 
Работал в колхозе «Всемирное Пла-
мя». В 1944 году был призван в ряды 
Красной Армии и служил на Дальнем 
Востоке. В 1945 году участвовал в 
боевых действиях с японскими ми-
литаристами.

Его грудь украшают медали «За 
отвагу», «За победу над Японией». 
Особая гордость - орден Отече-
ственной войны 2-й степени. Демо-
билизовался в 1951 году.

В 2014 году присвоено звание 
«Почетный гражданин Сарканского 
района».

Низкий поклон вам, солдаты Победы!

Ульянов ГЕННАДИЙ 
ФЕДОРОВИЧ

Ветеран войны и труда Ген-
надий Федорович живет в селе 
Амангельды Сарканского райо-
на. В 1941 году Каратальским 
районным военным комитетом 
призван в ряды Красной Армии. 
Военную подготовку проходил в 
Ашхабаде.

15 октября 1942 года при-
нял Военную Присягу. С авгу-
ста 1943 года воевал в составе 
Степного фронта под коман-
дованием легендарного Ивана 
Конева, участвовал в освобож-
дении Украины. В марте 1945 
года после окончания училища 
отправлен в город Липецк для 
дальнейшего прохождения во-
енной службы командиром ми-
нометного взвода. Демобили-
зован в 1947 году по состоянию 
здоровья.

Подвиги офицера отмечены 
высокими наградами Родины. 
Он награжден орденами Отече-
ственной войны 2-й степени, 
Красной Звезды, многими ме-
далями, в том числе «За побе-
ду над Германией».

Жаћанныњ жарты-
сынан астамы ќатысып, 
ќасіреті мен ќайѓысы адам-
зат тарихындаѓы айту-
лы оќиѓаѓа айналѓан екінші 
д‰ниеж‰зілік соѓыстыњ 
жењіспен аяќталѓанына да 
міне 75 жыл толѓалы отыр. 
1417 к‰н мен т‰нге ±ласќан 
соѓысќа ќазаќстандыќтар да 
ќаћармандыќпен ќатысып, 
ерліктіњ ерен ‰лгісін кµрсете 
білді. ¦лы Жењіс к‰нін жаќын-
датќандардыњ ќатарында 
меніњ атам Байжібеков 
Раќым Тоќтамыс±лы да бар 
еді. 

Сол жылдарды еске алып, 
атамыз естеліктерімен бөлісіп 
отыратын. Ол кісі 1941 жылы  
17 жасында майданға аттанып, жан беріп, жан алысқан қаһарлы 
жылдарда талай майдан жолдарын кесіп өтті. Сталинград түбіндегі 
шайқас, Беларуссияны, Украинаны, Польшаны азат ету секілді қанды 
қырғындарды бастан кешіріп, соғысты Берлинде аяқтап, «Ерлігі 
үшін», «Берлинді алғаны үшін», «Варшаваны азат еткені үшін», «Гер-
манияны жеңгені үшін», «Отан соғысының II дәрежелі» орденімен, 
Ұлы Отан соғысының 20,30, 40, 50 жылдық мерейтойлық медальда-
рымен, 62-ші Гвардиялық армияның ардагері төс белгісімен мара-
патталды.

Рақым Тоқтамысұлы соғыс аяқталғаннан кейін  елге бірден 
қайтпай майдан болған жерлердің шаруашылығын қалпына келтіру 
жұмыстарына қатысып, туған жерге 1946 жылы ғана оралады.
Ол ауылға оралғаннан кейін еңбек майданына белсене қатысып 
бұрынғы «Энергия» колхозында 45 жылдай әр салада қызмет етті.

Рақым атамыз бейбіт күндері өзімен майданда бірге болған 
Украинадағы, Белоруссиядағы жолдастарымен хат алысып тұрды. 
1980 жылдың 9 мамырын жеңістің 35 жылдығын Запорожье қаласына 
барып,майдангер достарымен қарсы алғаны есімізде.Құдай қосқан 
қосағы Нұрмәну апамызбен тату-тәтті тірлік кешіп, бағып-қаққан 8 ба-
ласынан немерелерін көріп, 1987 жылы бақилық болды.

Он бес жасынан  бастап еңбекпен шынығып, сұрапыл соғысты 
бастан өткеріп, кейінгі уақытта халық игілігі жолында аянбай тер 
төккен Рақым атамыздың және де басқа сол бір қиын кезеңдерде 
бүгінгі жарқын болашақ үшін кеудесін отқа төсегендердің Ұлы 
Отан соғысының 75 жылдығы жақындаған сайын биік тұлғалары 
бұрынғыдан да жарқырап, жарық жұлдыздай мәңгі сөнбей, халықпен 
бірге жасай бермек демекпіз.

Игілік ЮСУПОВ,
еңбек ардагері.

Жарќын болашаќ ‰шiн

‡йде бол!
«Сарқан ауданының қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі  2020 

жылы 06 мамырда сағат 10.00-ден сағат 17.00-дейін www.gosreestr.kz 
Мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-порталында коммуналдық меншіктегі 
нысандарды және мемлекеттік кәсіпорындарды (бұдан әрі – нысандар) 
мүліктік кешен ретінде сату жөнінде аукционды өткізу туралы хабарлай-
ды. Коммуналдық меншіктегі нысандарды сату Қазақстан Республика-
сы Үкіметінің 2011 жылғы 9 тамыздағы № 920 Қаулысымен бекітілген 
Жекешелендіру объектілерін сату қағидасына сәйкес жүзеге асырыла-
ды.

Сауда-саттықтың бағаны төмендету әдісімен аукционға қойылады: 
1. Ваз 21214 автомашинасы, мем. нөмірі 852АА05, 2007 ж.ш.. Теңгерім 

ұстаушы: «Сарқан аудандық білім бөлімінің М. Жұмабаев атындағы орта 
мектебі мектепке дейінгі шағын орталығымен» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі. Бастапқы бағасы – 416 231 теңге, ең төменгі бағасы – 208 115,5 
теңге, кепілдік жарна – 62 435 тг.  

2.Ваз 21214 автомашинасы, мем. нөмірі 874АА05, 2007 ж.ш.. Теңгерім 
ұстаушы: «Сарқан аудандық білім бөлімінің М. Маметова атындағы орта 
мектебі мектепке дейінгі шағын орталығымен» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі. Бастапқы бағасы – 378 392 теңге, ең төменгі бағасы – 189 196 
теңге, кепілдік жарна – 56 759 тг.

Аукционға қатысушыларды тіркеу хабарлама жарияланған күннен бастап 
жүргізіледі және аукцион басталғанға дейін екі сағат бұрын аяқталады, содан 
соң қатысушылар берген өтінімдерін кері қайтара алмайды.

Сауда-саттыққа қатысу үшін кепілдік жарналар мемлекеттік мүлікті есепке 
алу саласындағы біріңғай оператордың шотына төленеді: кепілдік жарнаны 
алушы – «Ақпараттық-есептеу орталығы» АҚ; 

Банк атауы - «Қазақстан халық банкі» АҚ, ЖСК: КZ946017111000000330, 
БСК:HSBKKZKX;  БСН: 050540004455; КНП: 171; Кбе:16. 

Назар аударыңыз! Қатысушының хабарламада көрсетілген талаптар-
ды сақтамауы, сондай-ақ бірыңғай оператордың арнайы транзиттік шотына 
сауда-саттықты өткізу туралы хабарламада көрсетілген кепілді жарнаның 
сауда-саттық басталғанға дейін екі сағат бұрын түспеуі тізілім веб-порталының 
өтінімді қабылдаудан бас тартуы үшін негіз болып табылады.

Аукционға қатысу үшін мыналарды көрсете отырып, тізілім веб-порталында 
алдын ала тіркелу қажет: 1) жеке тұлғалар үшін: жеке сәйкестендіру нөмірін 
(бұдан әрі – ЖСН), тегін, атын, әкесінің атын (бар болса); 2) заңды тұлғалар 
үшін: бизнес сәйкестендіру нөмірін (бұдан әрі – БСН), толық атауын, бірінші 
басшының тегін, атын, әкесінің атын (бар болса); 3) кепілдік жарнаны қайтару 
үшін екінші деңгейдегі банктегі есеп айырысу шотының деректемелерін; 4) 
байланыс деректерін (почталық мекенжайы, телефоны, факс, е-mail) көрсете 
отырып, тізілімнің веб-порталында алдын ала тіркелу қажет. 

Жоғарыда көрсетілген деректер өзгерген кезде қатысушы бір жұмыс күні 
ішінде Тізілімнің веб-порталына енгізілген деректерді өзгертеді. Аукционға 
қатысушы ретінде тіркелу үшін қатысушының ЭЦҚ қойылған нысан бойынша 
аукционға қатысуға өтінімді тізілімнің веб-порталында тіркеу қажет. Автоматты 
тексеру нәтижелері бойынша тізілімнің веб-порталы қатысушының тізілімнің 
веб-порталында көрсетілген электрондық мекенжайына өтінімді қабылдау 
не өтінімді қабылдаудан бас тарту себептері туралы электрондық хабарла-
ма жібереді. Аукционға жіберілген қатысушыға тізілімнің веб-порталы беретін 
аукцион нөмірі бойынша аукцион залына қол жеткізу ұсынылады. Аукционға 
қатысушылар аукцион басталғанға дейін бір сағат ішінде ЭЦҚ мен аукциондық 
нөмірді пайдалана отырып, аукциондық залға кіреді. Аукцион сауда-саттық 
өткізу туралы хабарламада көрсетілген Нұр-Сұлтан қаласының уақытында аук-
цион залында жекешелендіру объектісінің бастапқы бағасын автоматты түрде 
орналастыру жолымен басталады. Аукционды өткізу кезінде жекешелендіру 
объектісінің бастапқы бағасы жекешелендіру объектісінің бастапқы бағасына 

тең.
Бағаны төмендету әдісі бойынша Аукцион: Бастапқы баға жарияланған 

қадаммен төмендейтін сауда-саттық әдісі. Өзгерту қадамы 5 пайыз 
мөлшерінде белгіленеді. 1) егер аукцион басталған кезден бастап екі минут 
ішінде қатысушылардың бірде-бірі аукционда жекешелендіру объектісін сатып 
алу ниетін растамайтын болса, жекешелендіру объектісінің бастапқы бағасы 
осы Қағиданың 46-тармағына сәйкес белгіленген қадамға азаяды; 2) егер баға 
азайғаннан кейін екі минут ішінде қатысушылардың бірде-біреуі жекешелендіру 
объектісін сатып алу ниетін растамайтын болса, жекешелендіру объектісінің 
соңғы жарияланған бағасы белгіленген қадаммен азаяды.

Жарияланған баға бойынша жекешелендіру объектісін сатып алу ниетін 
бірінші болып растаған қатысушы бағаны төмендету аукционының жеңімпазы 
болып танылады және осы жекешелендіру объектісі бойынша аукцион 
өткізілген болып танылады;

3) егер жекешелендіру объектісінің бағасы белгіленген ең төменгі 
мөлшерге жетсе және қатысушылардың бірде-бірі жекешелендіру объектісін 
сатып алу ниетін растамаса, онда аукцион өткізілмеген болып танылады.

Осы Қағиданың 44-тармағының екінші бөлігінде, 45-тармағында, 
47-тармағының 1) тармақшасында және 48-тармағының 3) тармақшасында 
көрсетілген жағдайларда сатушы тізілімнің веб-порталында қалыптастыратын 
аукционның өткізілмегені туралы актіге қол қояды.Әрбір сатылған 
жекешелендіру объектісі бойынша аукцион нәтижелері сауда-саттық 
нәтижелері туралы электрондық хаттамамен ресімделеді, оған сатушы және 
жеңімпаз ЭЦҚ пайдалана отырып, сауда-саттық өткiзiлген күнi тізілімнің веб-
порталында қол қояды.

Сауда-саттық нәтижелері туралы хаттама аукцион нәтижелерін және 
жеңімпаз бен сатушының жекешелендіру объектісін сату бағасы бойынша са-
тып алу-сату шартына қол қою міндеттерін белгілейтін құжат болып табыла-
ды. Сатып алу-сату шарты электрондық форматта тізілімнің веб-порталында 
жасалады және сатушы мен сатып алушы ЭЦҚ пайдалана отырып сауда-
саттық нәтижелері туралы хаттамаға қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 
он күннен аспайтын мерзімде оған қол қояды. Бұл ретте сатушы сатып 
алушыға сауда-саттық нәтижелері туралы хаттамаға қол қойған күннен бастап 
күнтізбелік бес күннен аспайтын мерзімде қол қоюға сатып алу-сату шартының 
жобасын ұсынады.

Сатып алушы жекешелендіру объектісіне түпкілікті төлемін төлеген кезде 
төлем тапсырмасының немесе төлем түбіртегіндегі «Төлемнің мақсаты» жо-
лына мынадай мәліметтер енгізу міндетті екенін атап өтеді:

- Сатып алушының ЖСН немесе БСН;
- Порталмен берілген шарттың идентификаторы (нөмірі). 
Аукционның жеңімпазы сатып алу-сату шартына қол қойған кезде 

сатушыға салыстырып тексеру үшін мынандай құжаттардың:
1)  жеке тұлғалар үшін: паспорттың немесе жеке тұлғаның жеке басын 

куәландыратын құжаттың;
2) заңды тұлғалар үшін: заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) 

туралы куәліктің не анықтаманың;
3) заңды тұлға өкілінің өкілеттіктерін куәландыратын құжаттың, сондай-ақ 

заңды тұлғаның өкілі паспортының немесе оның жеке басын куәландыратын 
құжаттың түпнұсқаларын міндетті түрде көрсете отырып, олардың 
көшірмелерін не нотариат куәландырған көшірмелерін ұсынады.

Құжаттардың түпнұсқалары салыстырып тексерілгеннен кейін бір жұмыс 
сағаты ішінде қайтарылады. 

Сатушының мекен-жайы: Алматы облысы, Сарқан ауданы, Сарқан 
қаласы, Тәуелсіздік  к-сі, 111-үй, 12 кабинет.

Аукцион өткізу туралы қосымша ақпаратты www.gosreestr.kz сайтта 
және мына телефондар арқылы алуға болады: 8(72839) 2-18-79.

АЌПАРАТТЫЌ ХАБАРЛАМА
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Продам дом в центре благоустро-
енный, имеется горячая, холодная вода, 
душевая кабина, Аристон. Частично с 
мебелью, Летняя кухня (второй дом). Га-
раж, баня, все хоз. постройки. Сдвоенный 
участок (14 соток, хороший сад). Полив 
отличный. Обращаться ул. Жамбыла 
№ 18 (3 квартала выше полиции), тел. 
2-13-54, сот. 8701 4616485.

Шұғыл арада 4 бөлмелі үйді 
жиһазымен сатамын. Екібасты үйге 4 
млн. теңге сұраймын. Бағасы келісімді. 
Хабарласыңыз: Құлақов көшесі 
87/2, үй тел: 2-10-12, ұялы тел: 8708 
6994113 Наталья.

Срочно продам дом из 4-х жилых 
комнат с мебелью. Дом 2-х квартирный 
прошу 4 миллиона тенге. Торг уместен. 
Обращаться ул. Кулакова 87/2, дом.
тел. 2-10-12, сот. 8708 6994113 Ната-
лья.

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-де теңдесі жоқ бірегей 
инновациялық-технологиялық платформамен қатар «Al-
Farabi UniversitySmartCity» моделінің ажырамас бөлігі рухани-
адамгершілік платформа да құрылған. Оның дамуы үшін 
университетте жаңа корпоративтік идеология мен серпінді 
әлеуметтік жобалар енгізілді, олар ел және әлем азаматта-
рын қалыптастыруда сапалы жаңа нәтижеге қол жеткізуге 
бағытталған. Бір мезгілде инновациялық-технологиялық және 
рухани-адамгершілік екі платформасын енгізу оң нәтиже 
берді, оны университетіміздің QS халықаралық рейтингісінде 
ілгерілеуінен көруге болады. 

Сонымен қатар, Қазақстанның жоғары білім беруді 
дамытудың стратегиялық мақсаты Қазақстан Республикасын-
да білім беруді және ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға 
арналған мемлекеттік бағдарламасында, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасы 2025 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспарын-
да белгіленген.

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің даму 
стратегиясында 2020-2025 жылдарға 6 стратегиялық бағыт 
анықталған: 1-стратегиялық бағыт. Тамаша білім сапасы. 
2-стратегиялық бағыт. Ғылым мен инновацияның әлемдік сапа 
нәтижесі. 3-стратегиялық бағыт.  Халықаралық ынтымақтастықты 
кеңейту. 4-стратегиялық бағыт. Тәрбие және әлеуметтік жұмысты 
жақсарту, жастарды елдің әлеуметтік-экономикалық дамуына 
тарту. 5-стратегиялық бағыт. Инфрақұрылымды дамыту және 
жаңа ақпараттық технологияларды енгізу. 6-стратегиялық бағыт. 
Қаржы-экономикалық қызметтің тиімділігін арттыру.

Университет өз позициясын 
күшейтті

2020 жылы әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-і «QS World University Ranking 
by Subject 2020» рейтингісінің қорытындысының нәтижесінде «Заманауи тіл 
білімі» мамандығы бойынша әлемнің ең үздік 100 ЖОО қатарына кірді. «QS 
World University Rankings» - бұл әлемдегі үздік университеттер лигасының 
жыл сайынғы рейтингісі, яғни ең танымал және беделді рейтингтердің 
бірі. Рейтинг алты бағыт бойынша бағаланады: жоғары оқу орындары 
қызметі сапасына сарапшылар берген бағалауы, жұмыс берушілердің 
бағалауы, студенттердің контингенті, жарияланымдарға сілтеме, шетелдік 
қызметкерлер, шетелдік студенттер.

Өткен жылмен салыстырғанда университет өз көрсеткіштерін 
айтарлықтай жақсартып, «QS WUR by Subject» рейтингісінде позициясын 
күшейтті. «Заманауи тіл білімі» мамандығы бойынша университет әлемнің 
ең үздік 51-100 жоғары оқу орындарының тобына, «Лингвистика» бойынша 
201-250, «Ағылшын тілі мен әдебиеті» және «Құқықтану» бойынша 251-300 
тобына кірді. Сонымен қатар аталмыш рейтингке алғаш рет «Математика» 
(топ 351-400), «Экономика және эконометрика» (451-500), «Физика және 
астрономия» (551-600) мамандықтары енді. «Өнер және гуманитарлық 
ғылымдар» пән саласында университет 339-шы орыннан 277-ге көтеріліп, 
«Әлеуметтік ғылымдар және менеджмент» бойынша 351-ші орынға ие бол-
ды.

ҚазҰУ зерттеу университетіне трансформациялана отырып, Елба-
сы Нұрсұлтан Назарбаевтың әлемнің ең үздік 200 ЖОО-на кіру бойынша 
маңызды мемлекеттік міндеттерді жүзеге асыруда. Айта кету керек, ҚазҰУ 
2019 жылы QS жаһандық рейтингісінің қорытындысы бойынша алдыңғы 
қатарлы университеттер тізімінде 207-ші орынға ие болған еді. 

С.САНДЫБАЕВ,
тарих, археология және этнология факультетінің 2 курс магистранты.

Жоғарғы оқу орнының  
стратегиялық даму бағыты

Ерікті зейнетақы 
жарналары – 
төлеу оңай! 

БЖЗҚ салымшылары ерікті 
зейнетақы жарналары есебінен 
жасалған шарт бойынша жарналарды 
электрондық әдіспен қалай төлейді?

 Соңғы уақытта Қазақстан азамат-
тары ақшасыз аударымдар жасау ба-
рысында әр түрлі банк қосымшаларын 
жиі пайдалануда. Бірыңғай жинақтаушы 
зейнетақы қоры бұл үрдістен қалыс 
қалмай, өз қызметтерін әр түрлі 
электрондық сервистерге ауысты-
рып жатыр. Осылайша Қор өз жүйесін 
мемлекеттік органдармен ғана емес, 
екінші деңгейдегі банк жүйелерімен де 
ықпалдастыруды қолға алды.  

Ерікті зейнетақы шоттарына жарна-
ларды Kaspi.kz мобильді қосымшасы 
арқылы аудару – БЖЗҚ салымшылары 
үшін керемет жаңалық болды. Қазіргі 
уақытта Kaspi.kz қосымшасын пайдала-
натын кез келген азамат ерікті зейнетақы 
шотына жарналарды ешқандай комис-
сиясыз аудара алады. Бұл үшін оның 
жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) және 
Kaspi.kz қосымшасы жүктелген әрі ин-
тернетке қосылған смартфоны немесе 
планшеті болса жеткілікті. Әрі қарай 
жарна аудару өте тез, жеңіл әрі ыңғайлы. 
Бұл үшін Kaspi.kz қосымшасына кіріп, 
«Төлемдер» бөліміндегі іздеу жолағына 
– «Ерікті зейнетақы жарналары» деп 
жазу керек. Бұдан кейін ЖСН бағанын 
толтырып, қажетті соманы енгізсеңіз 
болғаны. 

Айта кетелік, өзіңіздің ғана емес, 
кез келген үшінші тұлғаның – мыса-
лы, жұбайыңыздың, ата-анаңыздың, 
туған-туыстарыңыздың, тіпті жас 
балаңыздың да ерікті зейнетақы шоты-
на жарна аударуыңызға болады. Бұл 
үшін оның жеке сәйкестендіру нөмірін 
енгізсеңіз жетіп жатыр. Ерікті жарналар-
ды кәмелетке толмағандардың атына да 
аударуға болады.  

Бұдан басқа ерікті зейнетақы 
шотын өзіне-өзі қызмет көрсетуші 
Halyk Bank терминалы арқылы да 
толықтыруға мүмкіндік бар. Мұндай 
құрылғылар аталмыш банктің әрбір 
бөлімшесінде орнатылған. Бұл жерде 
төлем сомасының 0,3 пайызы көлемінде 
комиссия ұсталынады (комиссия 100 
теңгеден төмен болмайды).  

Сонымен қатар ерікті жарналарды 
дәстүрлі тәсілмен – екінші деңгейдегі 
банктердің кассасы немесе «Қазпошта» 
АҚ бөлімшелері арқылы төлеуге бола-
ды. Бұл жағдайда да тиісті комиссия 
қарастырылған. 

Биотехниялық шаралар
Биотехния (био... және téchnē грек тілінен аударғанда — өнер, дағды), жануарлардың 

санын арттыруға және олардың өнімділігін, көбею қасиетін жоғарлату үшін жүргізілетін іс-
шаралар кешені. Биотехнияның дамуына Б. М. Житков, П. А. Мантейфель, С. И. Огнев, Н. 
П. Лавров, С. П. Наумов, Б. А. Кузнецов, И. Н. Арнольд, А. Н. Елеонский, В. П. Врасский, В. 
А. Мовчан, Г. В. Никольский және т.б. ғалымдар үлкен үлесін қосқан. Әртүрлі биотехниялық 
шараларды ұйымдастыру және жүзеге асыруда АҚШ, Ұлыбритания, Англия, Франция, Ка-
нада, Финляндия, Чехия, Польша сияқты шет мемлекеттер маңызды тәжірибелер өткізді.

Аңшылық шаруашылығының дамуындағы жүргізілетін негізгі шаралардың бірі – 
биотехниялық шаралар. Олар жануарлардың бастарына түскен қиын кезеңін жеңілдетуге 
арналған шаралар (яғни, қыста, жұт кезінде, апаттарда, өртте, т.б. жағдайларда). Орман-
дарда мекендейтін құстарға арналған биотехниялық шаралар (жер суару). Қыс айларында 
құстардың мекен ету алқаптарында тазартылмаған жиделер, тарының, дәнді дақылдардың, 
бауын бұталардың, ағаштардың бастарына іліп қояды. Сонымен қатар түрлі астауларға, 
оттықтарға, бидай, түрлі жидектер (алма, долана, жапырақтар) салады.

Биотехниялық шаралардың басты мақсаты: 1) кәсіптік аңдардың қорын молайту (қоректік 
базаны пайдалы өсімдіктерді өсіріп жақсарту, үстеме қоректендіру); қорғаныс және ұя салу 
жағдайын жақсарту (ағаш, бұта, биік шөптесін өсімдіктерді отырғызу, арнайы тікенді бұта 
өскен қорғаныс учаскелерді – ремиздерді ұйымдастыру), тынығу аймақтарын даярлау, жа-
санды індер мен ұяларды құру, зиянды жыртқыштармен күрес жүргізу, ауруларды қадағалау, 
аңдар мен құстарды қайта жерсіндіру – бұрын құрып кеткен  ареалына қайта әкеліп жіберу, 
басқа елдерден пайдалы жануарларды әкеліп өсіру. 2) кәсіптік жануарлардың пайдалы 
қасиеттерін жоғарылату: бағалы терілі аңдардың тері сапасын жоғарылату, тұяқтылардың 
аңдардың, құстардың етін жақсарту, селекция (сұрыптау) жүргізу. 

Адамдар табиғатты өзгертіп көптеген аңдар мен құстар түрлерін құртып жіберуге таяды. 
Кейбір түрлер жер бетінен мүлде жойылып кеткен. Бүгінгі таңда осындай сирек кездесіп, 
жойылып бара жатқан жануарлар түрлерін қорғау үлкен мәселеге айналып кеткен. Олар-
ды қорғау үшін Қызыл Кітаптар жазылады, аулауға тыйым салынады, халықаралық саудаға 
шек қойылады, қорықтар мен ұлттық парктер, қорықшалар, тынығу аймақтарын және басқа 
да ерекше қорғауға алынған табиғи территориялар ұйымдастырылады.

Кейбір жануарлардың қорының азайып кеткені соншама, оларға мұндай жалпы 
шаралардың көмегі аз және кеш болып кеткендері де бар. Оларды құтқару үшін белсенді ша-
ралар құрылады – интенсивті қорғау әдістері. Осы салада «Жоңғар-Алатауы» мемлекеттік 
ұлттық табиғи паркі республикалық мемлекеттік мекемесі бойынша биотехниялық іс-
шаралар орындалуда.

Н. МУСАБАЛАНОВ.
«Жоңғар Алатауы» МҰТП РММ аңшылықтанушы  биологы.                                                   

Жануарлар дүниесiн қорғау – дегеніміз, олар мекендейтiн ортаны және биологиялық 
сан алуандықты сақтауға, жануарлар дүниесi объектiлерiн орнықты пайдалану мен өсiмiн 
молайтуға бағытталған қызмет, сондай-ақ жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту және пай-
далану саласындағы құқық бұзушылықтардың алдын алу мен оларға қарсы күрес жөнiндегi iс-
шаралар кешенi. Бұл қызметтерді ұйымдастыру мен іске асыру тәртібі ҚР Үкіметінің қаулысымен 
жүзеге асырылады. Жануарлар дүниесін қорғау, өсiмiн молайту және пайдалану саласындағы 
мемлекеттiк бақылау жеке және заңды тұлғалардың Қазақстан Республикасының заңдарында 
белгiленген жануарлар дүниесін пайдалану тәртiбiн, аңшылық және балық шаруашылықтарын 
жүргізу, аң аулау, балық аулау ережелерiн, сондай-ақ Қазақстан Республикасының жануарлар 
дүниесін, өсімін молайту және пайдалану саласындағы заңдарында көзделген өзге де ереже-
лер мен нормаларды сақтауы мақсатында тексеру жүргізу жолымен жүзеге асырылады. 

Жануарлардың сирек кездесетiн және құрып кету қаупі төнген түрлері Қазақстан 
Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен Қазақстан Республикасының Қызыл 
кiтабына енгiзiледi. Ол 15.12.2004 жылғы №1330 «Қазақстан Республикасының Қызыл кітабы 
туралы ережені бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Үкіметінің қаулысымен бекітілген. 
Қазақстан Республикасының Қызыл кiтабына енгiзiлген жануарлар түрлерін  мемлекет жүзеге 
асырады. Жеке және заңды тұлғалар Қазақстан Республикасының Қызыл кiтабына енгiзiлген 
жануарлар түрлері жөнінде шаралар қолдануға мiндеттi. Жануарлардың сирек кездесетiн 
және құрып кету қаупі төнген түрлерін алуға ерекше жағдайларда Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің шешiмi бойынша оларды арнайы жасалған жағдайларда өсіру және кейiннен мекен-
деу ортасына шығару үшін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын ғылыми және 
өзге де мақсаттарда жол берiледi. Жануарлардың сирек кездесетiн және құрып кету қаупі 
төнген түрлерінің қырылуына, санының азаюына немесе мекендеу ортасының бұзылуына 
әкеп соғатын iс-әрекеттерге жол берiлмейдi. Жануарлардың сирек кездесетiн және құрып 
кету қаупі төнген түрлерін әкімшілік органының рұқсатынсыз қолда ұстауға, тасымалдауға, 
сатуға, сатуға шығаруға және сатып алуға, сондай-ақ оларды әкелу мен әкетуге тыйым са-
лынады. Шаруашылық және өзге де қызметтi жобалау мен жүзеге асыру кезiнде жануарлар 
мекендейтiн ортаны, олардың көбею жағдайларын, өрiс аудару жолдарын және шоғырланған 
жерлерiн сақтау жөніндегi iс-шаралар жүзеге асырылады.

Ж. МУХАШЕВ,
«Жануарлар дүниесін қорғау және өсімін молайту» бөлімінің басшысы. 

Жануарлар дүниесін қорғау

Жері, алма бағы бар үй саты-
лады. Бақтың көлемі 9 га. Жер са-
тылып алынған. Бақтың ауласында 
18х10 м 180 шаршы.м үй, монша, жарық 
жүргізілген, мал ұстауға ыңғайлы қора, 
10х30 м подвал бар. Тағы 8х4 жертөле 
бар. Үйге су кіргізілген. Құжаттардың 
барлығы дұрыс. Интернет пен теле-
фон қостыртудың мүмкіндігі бар. Жер 
суармалы, тегіс және өнімді. Көлік 
тұрағы, тауыққора бар. Бағасы келісімді. 
Хабарласыңыздар Алмалы ауылы, 
ұялы. 8701 3327990, 8771 4170282.

Продается дом с землей, сад 9 га. 
Земля выкупленная. На территории 
сада имеется дом 18х10 м, 180 кв.м 
баня, свет, постройка для содержания 
скота, есть подвал 10х30 м. Ещё погреб 
8х4. Вода в доме. Документы есть, все в 
порядке. Есть возможность подключить 
интернет и телефон. Земля поливная, 
ровная и плодовая. Есть гараж, курят-
ник. Цена договорная. Обращаться 
поселок Алмалы, сот. 8701 3327990, 
8771 4170282.

Требуется на работу в Саркан-
Аксуский ЛТЦ (г. Саркан) электро-
монтер станционного оборудования 
(КРОСС) женщина, стаж работы не 
требуется, образование среднее. А 
так же требуется тракторист, элек-
тромонтер линейных сооружений, 
электромонтер ЭПУ (электропитаю-
щих установок), водитель. Обра-
щаться по адресу Тәуелсіздік № 114,  
872839 2-25-08.

Продается магазин по адресу 
Атанова №41, цена договорная. Об-
ращаться по телефону 8 708 4264301.

БЖЗҚ-дан зейнетақы 
төлемдерінің орташа сомасы 

100 мың теңгеден асты
2020 жылдың алғашқы айында Қор салым-

шыларына 17,9 миллиард теңге төленді.
2020 жылдың алғашқы айында 146 мыңнан 

астам алушы үшін зейнетақы төлемдері мен 
сақтандыру ұйымдарына жасалған аударым-
дар 17,9 млрд теңгені құрады. Оның ішінде: 
- зейнет жасына толуға байланысты – 7,4 
млрд теңге; - Қазақстаннан шетелге тұрақты 
тұруға кетуге байланысты – 4,8 млрд теңге; - 
сақтандыру ұйымдарына жасалған аударым-
дар – 2,6 млрд теңге; - мұрагерлік бойынша – 
2,5 млрд. теңге; - жерлеуге байланысты – 311 
млн теңге; - мүгедектігі бар жандарға – 200 млн 
теңге төленді.

БЖЗҚ-дан зейнетақы төлемдерінің орташа 
сомасы 100 803 теңге болды. Бұл сомаға ке-
сте бойынша төлемдер, сонымен қатар зейнет 
жасы, шетелге тұрақты тұруға кету, жерлеу, 
мүгедектік, мұрагерлік және сот шешімі бойын-
ша біржолғы төлемдер кіреді. Ал кесте бойын-
ша ай сайынғы зейнетақы төлемдерінің орташа 
сомасы – 21 810 теңге, ай сайынғы ең жоғары 
төлем – 446 794 теңге болды.

Утерянные документы удостоверение 
личности и банковская карточка на имя Бек-
сапаровой Ажар Мухаметжановны счи-
тать недействительным.
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Кез келген өркениетті қоғам үшін сы-
байлас жемқорлықпен күрес ең өзекті 
сұрақтардың бірі болып табылады. Сы-
байлас жемқорлық мемлекетті ішінен 
жоюдың бастамасы мен жетістіктерді жоққа 
шығарып, ұлттық қауіпсіздікке қауіп-қатер 
әкелетіндігі күмәнсіз. Сондықтан да Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік саясатының 
негізгі басымдылықтарының бірі болып осы 
зұлымдықпен күресу болып табылады. Сы-
байлас жемқорлықпен күресу еліміздің бүгінгі 
күнгі күрделі мәселелерінің бірі болып отыр. 
Үлкен әлеуметтік қасірет болып табылатын ол 
саяси даму тұрғысынан бір-біріне ұқсамайтын 
әлемдегі барлық елдердің қай-қайсысын 
да қатты алаңдататыны айқын. Әрбір қоғам 
дамуының күнгей жағымен қатар көлеңкелі 
тұсы да қатар жүретіндіктен, елдің әлеуметтік 
хал-ахуалын жақсартып, экономикалық 
жоғары даму деңгейіне жетуді, халқымыздың 
демографиялық өсіп-өнуін көздеген шара-
лар жасалынып жатқан кезде, алға басқан 
қадамды кейін тартып, дамуымызға тежеу 
болып отырған сыбайлас жемқорлықпен 
күресті күшейту - әрқайсымыздың азаматтық 
борышымыз болып табылады.   Қазақстан 
Республикасының «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы» Заңның басты мақсаты – 
азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын 
қорғау, сыбайлас жемқорлық   көріністерінен 
туындайтын қауіп-қатерден ұлттық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету, жемқорлыққа байланысты 
құқық бұзушылықтың алдын алу, олардың 
жолын кесу және ашу болып табылады. 
Осы заңмен, мемлекеттік міндетті атқаратын 
және де оларға теңестірілген адамдардың 
лауазымдық өкілеттігін, мүмкіндіктерін пайда-
лана отырып, пайда табу сыбайлас жемқорлық 
деп анықталған. Ел болып еңсемізді 
көтергенімізге, тәуелсіздігімізді алып, шаршы 
әлемге танылғанымызға жиырма тоғыз жыл-
дай уақыт өтті. Өткенімізге көз салсақ, Елба-
сымыз Назарбаевтың көреген саясатының 
арқасында мемлекетіміздің тамыры тереңге 
тартып, нығая түсуіне бағытталған құқықтық 
заңнамалар мен іс-шаралар қабылданып, 
ел экономикасы мен әлеуметтік жағдайы 
түзеліп, әлем мемлекеттерінің ортасынан 
өз орнын айқындады. Бүкіл әлемге өзінің 
біртұтастығымен, ажырамас бірлігімен та-
нылды. Қоғам дамуының жаңа жолын таңдап, 
уақыттан туындаған әртүрлі кеселдерден 
айығуды міндет етіп қойды. Сондықтан сыбай-
лас жемқорлықпен күресу барлық Қазақстан 
Республикасы азаматтарының азаматтық бо-
рышы деп білу керек.

Фариза ҚҰМАР,
Сарқан ауданының статистика 

басқармасы  басшысы.  

СЫБАЙЛАС ЖЕМЌОРЛЫЌПЕН 
К‡РЕСУ – Б‡ГIНГI К‡ННIЊ 

ТАЛАБЫ

Тұрғындар  назарына!
2020 жылдың 15 наурызынан әр аптаның 

сәрсенбісі  "Таза сәрсенбі" және сенбі күні 
"Сенбілік" іс-шаралары басталды.  Жеке 
меншік үй иесі ретінде өздеріңізге тиесілі 
аумақты санитарлық  тазарту (қоқыстарды 
шығару, арықтарды тереңдетіп қазу, жабайы 
ағаш пен шөптерді жою, қоршауларды бояу) 
және басқа да абаттандыру жұмыстарын 
жүргізу қажет екендігін ескертеміз.  Жиналған 
қоқыс арнайы қоқыс орнына шығарылуы тиіс. 

Аудандық ТҮКШ бөлімі.

К сведению жителей!
С 15 марта 2020 года каждую неделю про-

водятся «Чистая среда» и в субботу «Суббот-
ник». А также напоминаем, что как частному 
домовладельцу Вам необходимо провести са-
нитарную уборку вашего участка (скосить сор-
няки до дороги, углубить арычную сеть,  выру-
бить дикие беспорядочно растущие деревья, 
покрасить забор). Мусор должен вывозится на 
мусорную свалку.

Районный отдел ЖКХ.

ДАЧНИКАМ 
НА ЗАМЕТКУ
ОЧС Сарканского района ежегодно на-

поминает: необходимо быть осторожны-
ми при наведении порядка на территории 
частных жилых домов, дач.

Чтобы избежать беды, убранный воз-
ле дома мусор вывезите в специально 
отведенное место. Если без сжигания не 
обойтись, выберите площадку так, чтобы 
исключить пожар. 

Расстояние до зданий и сооружений 
должно быть не менее 10 м, от лесного 
массива – 20 метров, 30 метров — от мест, 
где складируется сено или солома. Жечь 
отходы можно только в безветренную по-
году, пламя нужно постоянно контролиро-
вать, ни в коем случае не оставлять без 
присмотра. В наличии должны быть огне-
тушитель, емкость с водой, лопата. Объяс-
ните детям, к чему могут привести забавы с 
огнем, тем более что за последствия будут 
отвечать взрослые.

В случае обнаружения загорания су-
хой растительности попытайтесь потушить 
огонь самостоятельно, однако правильно 
рассчитывайте свои силы. При сильном 
ветре пламя может распространяться со 
скоростью до одного метра в секунду. Если 
ликвидировать очаг пожара самим не уда-
лось или огонь распространился на значи-
тельную площадь, немедленно сообщите 
о случившемся в пожарную часть №22 
города Саркан по телефону 101 или 112 и 
постарайтесь как можно быстрее покинуть 
место пожара.

Е.ЖАГИПАРОВ,
старший инженер ОЧС Сарканского 

района,  капитан гражданской защиты.

Әл-Фарабидің 1150 жылдық мерейтойы қарсаңында, 
мемлекеттік хатшының қатысуымен өткен отырыста 
академик, ҚазҰУ ректоры Ғалым Мұтанов әл-Фарабидің 
1150 жылдық мерейтойын дайындау және өткізу 
жөніндегі өзінің бірнеше ұсыныстарын жеткізді.

Атап айтар болсақ, әл-Фарабиді Қазақстанның тума-
сы ретінде нықтау үшін аталмыш форумды жыл сайын 
өткізу, ғалымның еңбектерін аудару және басуды әрі 
қарай ұйымдастыру мақсатында бұл жұмысты «Әл-
Фараби ізімен» республикалық ғылыми-зерттеу экспе-
дициясы аясында жалғастыру, ҚазҰУ-дың әл-Фарабидің 
1150 жылдығына орай Голландия және Түркия медиа-
компанияларымен бірлесіп, ғалым жайлы дайындаған 
көркем фильмдер циклін көп реттік көрсету мен авторлық 
құқықты сатып алу сияқты ұсыныстар айтылды.

Жалпы біздің университтетіміз осындай атақты 
ғалым, ұстаз «Әл-Фараби» деген атына сай қызмет 

атқаруда. Мәселен, студенттерден бастап, докторанттарға дейін шетелге шығу мүмкіндіктері 
бар екенін айтуға болады. Өйткені біздің университетіміз барлық әлемдегі мықты 
университеттерімен бірлесіп жұмыс істеуде. Мен Польша қаласының университетінде 2 
апталық тәжірибеден өттім. Бұл біз үшін өте үлкен жетістік және мақтаныш. Осындай универ-
ситетте оқып жатқан түлектердің барлығының қуаныштары шексіз екеніне күмәнім жоқ. Мен 
мәңгілік біздің Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің түлегі болғаныма риза болып өтемін. Бізді білім 
нәрімен сусындатқан қара шаңырағымызға - тағзым.

А.ТУЛЕНОВ,
әл-Фараби атындағы тарих, археология және этнология факультетінің 

«Мұрағатттану, құжаттану және құжаттаманы басқаруды қамтамасыз ету» мамандығы 
бойынша 2 курс магистранты.

С.СМАГУЛОВА,
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың профессоры, тарих ғылымдарының докторы. 

Сарқан аудандық пробация қызметінің бөлімі «Біз біргеміз» атты қайырымдылық акциясын 
ұйымдастырып, пробация қызметінің есебінде тұрған  Сарқан ауданы Алмалы ауылындағы көп 
балалы отбасына азық-түлік түрінде көмек көрсетті. Акцияның басты мақсаты тұрмысы төмен, көп 
балалы отбасыларға әлеуметтік көмек көрсету және қолдау көрсету, есепте тұрған тұлғаларды 
әлеуметтік қолдау арқылы олардың қоғамның толыққанды мүшесі ретінде қалыптасуына 
жәрдемдесу.

Т.ЖАРМАНОВА,
аудандық ПҚБ-нің бастығы, әділет капитаны.                                                         

Бiз бiргемiз!

¦стаздыњ оралуы

Сарқан ауданы Төтенше жағдайлар 
бөлімінің қызметкерлері «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» 
Заңының бұзылуына, олардың туындауы-
на ықпал ететін жағдайлар мен себептерді 
анықтау және азайтуына ықпал етуде. 
Жалпы бақылауға және жекелеген сыбай-
лас жемқорлық көріністердің жолын ке-
суге бағытталған іс-шараларды тұрақты 
негізде жүргізу қажеттілігін, пайдакүнемдік 
мақсаттарда қызметтік өкілеттіктерді 
пайдалану мүмкін болмайтындай 

жағдайлар жасауда. Сыбайлас жемқорлық 
тәуекелдеріне талдау жүргізу және сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы алдын алу және 
профилактикасы жөніндегі жүйелі шаралар 
Төтенше жағдайлар бөлімінде әзірленген. 
Заң бұзушылықтарының түрлері мен 
жауапкершіліктерін білуіміз керектігін айтып, 
"Пара берсең жазаланасың" деген қағиданы 
ұстануда.

Е. ЖАГИПАРОВ,                     
Сарқан ауданы ТЖБ аға инженері, 

азаматтық қорғау капитаны.  

Пара берсењ жазаланасыњ!Оқырмандардың 
назарына!

Алматы облысы аумағында 
жарияланған карантинге байла-

нысты газетіміздің келесі сан-
дарын www.sarkan-gazeta.kz 

сайтынан оқи аласыздар.

Сарқан қаласының кішкентай тұрғыны Бахытбек 
Сұлтан Рахатұлын сәуір айының 20-сы күнгі туған күнімен 
шын жүректен құттықтаймыз! Өмірінің алтыншы белесін 
бағындырған құлынымызға Алла мәнді де мағыналы, ұзақ 
ғұмыр нәсіп еткей! Меншікті мерекең қуаныштарға ұласып, 
ортамызда асыр салып аман-есен жүре бергейсің. Көктемнің 
нұрлы күніндей көңіл-күйің әрдайым ашық, пәле-жала қашық 
болсын. 

Арайланып атып алдан таң-сағым,
Құрметіне бөлене бер баршаның.
Ата-анаңның ақ тілегі қабыл боп,
Тойлайықшы бақытыңның бал шағын.
Құттықтаушылар: ата-апасы, әке-шешесі Рахат-

Жадыра, Махамбет-Гүлнұр, Алмас-Камила, Нұрлан-
Лаура, әпкелері, ағалары, қарындасы, жиендері.

Қарауылтөбе ауылының тумасы Қабанбаев Мұхит 
Тұрсынғалиұлын 18 сәуір күнгі туған күнімен баршамыз 
құттықтаймыз! Мықты денсаулық, зор бақыт, қажымас 
қайрат тілейміз. Кәсібінде табысты болуыңа тілектеспіз! 
Махаббатың мөлдір, аспаның әрдайым ашық болсын! 
Еңбекте табыстан табысқа жете беруіңе шын жүректен 
тілектеспіз. Алдағы мақсатың мен аңсаған арманыңа 
жете бер! Жыл сайын ағайын-туыс, бауырлар жиналып, 
сенің туған күніңді тойлай беруге жазсын!

Туылған күнге тілерім
Таусылмас бақыт!
Ләззатты уақыт!
Арманның ажарын!
Өзендей өмір!
Көлдей көңіл!
Құдайдан шапағат!
Гүлнарамен тұрақты махаббат!
Ізгі ниетпен: Жұман ағаң, Бағила апайың, Тимур, 

Мұрат-Әлия, Ержан-Жанна, Елнұр, Емел, Амина.


