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Жуырда ҚР Парламент 
Мәжілісінің депутаттары 

Данияр Әлібаев мен Алия 
Әпсеметова жұмыс сапары-

мен Лепсі ауылына келіп 
қайтты. Сапар барысында 

халық қалаулылары Балқаш 
көлі жағалауын дамытуға 

бағытталған тың жобалармен 
танысып, көл жағалауында 

қайта жаңғырудан өтіп жатқан 
жол жөндеу жұмыстарын 

көрді. 2021 жылы ба-
стау алған Лепсі-Балқаш 
бағытындағы күре жолға 

2 955 млн.теңге қаражат 
қарастырылған болатын, 

биылғы жылы осы қомақты 
қаржының 1 086 млн.теңгесі 

игерілмек.
- Жетісу өлкесінің жақұт-

тарының бірі Балқаш көлін 

Көл жағалауының көкжиегі кең
Депутаттар ел ішінде

көпшілік заманауи келбетте 
көргісі келеді. Сонда ғана ту-
ризм дамиды, ауданға инвести-
ция тартылады, жаңа жұмыс 
орындары ашылады. Ел игілігіне 

бағытталған мұндай жобаға  
қолдан келгенше көмек беру 
біздің парызымыз,-дейді Мәжіліс 
депутаты Әлия Маратқызы.

Құрбандық – еліміздің 
тыныштығы үшін

Құрбан айттың алғашқы күні киелі Көтен тәуіп  кесенесіне 
тәу етіп келген көпшілік еліміздің тыныштығы, жұртымыздың 
амандығы үшін шалынған құрбандықтан дәм татып, асқа 
қатысты.

Бұл іс-шара Сарқан ауданының әкімі Талғат Қайнарбековтың 
ұйымдастыруымен жүзеге асқан болатын. Киелі кесене 
орналасқан өңірдегі Көктерек, Лепсі, Қарашыған, Қарабөгет 
ауылдық округтерінің әкімдері елді мекен өкілдерінің, Сарқан 
ауданы ақсақалдарының басын қосып, асқа арнайы келген 
меймандардың ізгі тілектерін тыңдады. 

Өз тілшіміз.

Родители стараются не пускать детей на речку, 
но разве их остановишь... Именно поэтому картину 
загорающих летом на огромных камнях на берегу 
речки мальчишек и девчонок можно увидеть до-
вольно часто.

Совсем недавно у местных жителей появилось 
цивилизованное оборудованное место для купа-
ния. Это стало возможным благодаря предпри-
нимателю Ерлану Бейсенбекову, построившему в 
черте города современный плавательный бассейн 
«Жетюу».

Красивый новый объект сразу стал любимым 
местом посещения гостей и жителей города. Осо-
бенно рады дети, чьи каникулы теперь пройдут 
еще с большей пользой для здоровья. Солнце, 
воздух и вода стали для них настоящими друзья-
ми.

Работает на объекте обученный персонал: спа-
сатели, медработник, клининговая служба. Всего 
было создано 15 рабочих мест.

- Я много лет думал над открытием такого бас-
сейна, - рассказывает Ерлан Нурсайынулы. - Меня 
поддержала семья, и мы с братом Дарханом при-

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Рада бассейну детвора

Летом сотни жителей города Саркана купаются в необорудованных ме-
стах близлежащих водоемов. Сильное течение, ледяная вода не останавли-
вают любителей купания. Маленькие дети предпочитают местные каналы, 
хотя научиться плавать в них практически невозможно. Но, как говорится, 
на безрыбье и рак - рыба: хотя бы можно охладиться, поплескаться от души.

ступили к реализации нашей идеи. Конечно, снача-
ла тщательно изучили технологию строительства 
бассейна, как он должен работать, что необходимо 
в первую очередь. Только потом приступили к воз-
ведению. Результат вы видите. В первую очередь, 
мы уделили большое внимание соблюдению тех-
ники безопасности, санитарных норм. Понимаем, 
что возложили на себя большую ответственность 
за жизнь каждого своего посетителя, поэтому обя-
зательно будут работать спасатели. Мы будем де-
лать все возможное, чтобы наши посетители ухо-
дили очень довольными, и им захотелось еще раз 
сюда вернуться.

Предприниматель отметил, что в дальнейшем 
планирует установить систему подогрева бассей-
нов. Он не останавливается и на этом и думает 
также построить крытый каток для дальнейшего 
развития зимних видов спорта. Представляете, как 
обрадуются любители хоккея и коньков!

Кроме самого бассейна, на территории ком-
плекса расположены сакские бани, оборудованы 
места для семейного отдыха.

Жанар МЫКТЫБАЕВА.

Жыл сайын Балқаш 
жағалауына еліміздің 
әр аймағынан 20 
мыңнан аса демалу-
шылар келіп қайтады. 
Балалардың жазғы 
демалысын тиімді әрі 
Жетісудың жақұтының 
бірі Балқаш көлінде 
өткізу арқылы Лепсі өңірінің тарихымен және сол құтты мекеннен 
түлеп ұшқан ұлы тұлғалардың өмір жолымен таныстыру мақсатында 
Лепсі өңірінің жомарт жандары балалар үйінің 35 тәрбиеленушісінің  
Балқаш көлінің жағалауында демалуына жағдай жасады. 

Атап айтқанда сарқандық жомарт жанды ағайынды Санат, Бо-
лат Өтелбаевтар мен Рауан Спанов  Қонаев қаласында орналасқан 
«Қапшағай» балалар үйінің 35 тәрбиеленушілеріне Балқаш көлі 
жағалауындағы «Жетісу» демалыс аймағында қызыққа толы жаздық 
демалыс ұйымдастырды.

Балалардың демалыстарын қызықты да әсерлі өткізу барысында 
түрлі ойындармен қоса қайықпен жүзу, үш уақыт тамақтан бөлек тәтті 
балмұздақтар  таратылды.

Балаларға тамаша көңіл сыйлаған кең жүректі азаматтарға ау-
дан тұрғындарының атынан шынайы алғыс білдіріп, ауданымыздың 
басқа да, жомарт жанды азаматтарын осындай игі бастаманы 
қолдауға шақырамыз,-дейді лепсіліктер жүрек жылуымен бөліскен 
жігіттерге ризашылығын жасыра алмай. Осылайша аталған азамат-
тар балалар жылына сөзбен емес нақты іспен үлес қосты. 

Аудан әкімдігінің баспасөз қызметі. 

Жүрек жылуымен бөлісті 



 15 шілде 2022 жылe-mail: Igiman01@mail.ruARQANS 2QOGʼAM
17,1 млрд тенге поступило за полгода в 

Фонд социального медицинского страхования от 
жителей Жетысуской и Алматинской областей

За 6 месяцев текущего 
года в Фонд социального 
медицинского страхования 
от жителей двух областей 
поступило 17,1 млрд тенге. 
А общая сумма отчислений 
и взносов за обязательное 
социальное медицинское 
страхование за июнь соста-
вила 3,2 млрд тенге, – сооб-
щил директор филиала по 
Алматинской области НАО 
«Фонд социального меди-
цинского страхования».

Сумма поступлений за 
июнь  по республике соста-

вила 57,3 млрд тенге. 
Как отмечает директор филиала НАО «ФСМС» Нурлан Отаргалиев, в июне 1,9 

млрд тенге приходятся на отчисления и  1,3 млрд тенге на взносы. Из числа самозаня-
тых по области популярностью пользуются платежи ЕСП, так за июнь от плательщиков 
ЕСП за медстрахование поступило 17 млн тенге.  

Напомним, что все поступившие за ОСМС средства хранятся в Национальном бан-
ке, с которым заключен договор доверительного управления, и в последующем будут 
направлены на оплату услуг, оказываемых в рамках ОСМС.

Филиал по Алматинской области  
НАО «Фонд социального медицинского страхования».

Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы белсенді күрес

Қазақстанның сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаты Тәуелсіздік алған сәттен 
бастап сыбайлас жемқорлықты жоюға бағытталған. Мемлекетіміздің сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы саясатының басты міндеті болып сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
бірыңғай фронтын қалыптастыру. Оның басты мәні мен мағынасы сыбайлас жеморлық 
көріністеріне  қарсы мемлекет және қоғам күштерін біріктіру болды.

1993 жылдан бастап Қазақстанның сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатының 
маңызды методологиялық құралы ретінде сыбайлас жемқорлық көріністерінің пай-
да болуына әсер ететін себептер мен жағдайларды жүйелі жоюдың бағдарламалық-
жоспарлық қатынасы, сонымен бірге мемлекеттік басқарудың барлық деңгейлерінде 
сыбайлас жемқорлық көріністерін жою болып табылады.

Сыбайлас жемқорлық қауіп-қатері деңгейін төмендету мақсатында үлкен жұмыс 
көлемі жасалды, олар сыбайлас жемқорлық көріністері мүмкіндіктерін ықшамдау 
мақсатында, нақты реттеу ережесін, мансаптық көтерілу және қызмет ету жағдайын 
белгілеу мақсатында бекітілген. Құқық қорғау және сот органдарында жасырын құқыққа 
қайшы әрекеттер, жағымсыз тәуелділік және т.б. анықтау үшін полиграфиялық зерттеу-
лер енгізілді. Соңғы үш жылда сыбайлас жемқорлық көріністеріне мүлдем төзбеушілік 
жаңа деңгейге көтерілді және қоғамда сыбайлас жемқорлықты қабылдамау деңгейі 
күшеюінің маңызды факторына айналды. Мемлекеттік қызметте, құқық қорғау, сот ор-
гандарында, квазимемлекттік секторда кадр саясатын сапалы қайта қарау мемлекеттік 
басқарудың кадр  корпусындағы сыбайлас жемқорлық деңгейін төмендету үшін жағдай 
қалыптастырылды. Қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы шараларға белсенді және 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруды алға тарту сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы төзбеушілікті күшейтуге мүмкіндік береді.

Г.ТЛЕУБЕРЛИНА,
                                               Сарқан аудандық қазынашылық басқармасының 

бас маман-бас қазынашысы.

Табиғатымызды өрттен 
қорғайық

Орманшылар үшін табиғаттың 
тазалығы аса маңызды. Жаз ай-
ларында орман-тоғайда өрттің 
шығуы жиі кездеседі. Тілсіз 
жаудың алдын алу мақсатында 
орманшылық бойынша өрт 
қауіпсіздігі маусымын өткізу жо-
спары белгіленіп, жоспарға сай 
бірқатар жұмыстар жасалады. 
Жыл сайын сәуір айынан бастап, 
сонау күзге дейін жасыл желекті 
табиғаттың үнсіз жауы – өрттен 
сақтау мақсатында көптеген ша-
ралар жүзеге асады.

Өрт қауіпсіздігі ережелерін, орман заңдылықтарын сақтау және қорғау жөніндегі тақырыптарға 
бильбордтардан жасалған үгіт белгілері орнатылды. Ормандар маңайына өрт тоқтату тұрақтары 
жасалды. Халық арасында өртке қарсы ағарту жұмыстары жүргізілді.

Жасыратыны жоқ, орман өрттерінің көбісі орманда демалғысы келетін адамдардың әрекетінен 
және шөп шабу науқаны кезіндегі техника иелерінің жауапсыздығынан орын алады. Оның үстіне 
орман-тоғайларда өткен жылғы шөптер қурап, ауа райы ысып, өрт қауіптілігі орын алып жатады. 
Әсіресе, жеке шаруа қожалықтары көктемгі егіндіктің орнын дайындап, мал жайылымын тазарта-
мыз деп, өткен жылдан қалған шөптерді өртейді. Осындай әрекеттерден орман өрті өршуі мүмкін 
екенін ескертіп өткен жөн. Демалыс орындары мен орман аумақтарына барғандар тіршілік 
иелеріне ұқыптылықпен қараса, экологиямыз да таза болады.

Сұлу табиғатымыздың адамзатқа берері әлі көп. Ал, ормандағы жасыл желектің қиылуына 
жол бермей, өрттен сақтау – орманшылардың басты міндеті. Сондай-ақ, бұл жалпыхалықтық іс 
болып табылады. Ендеше, табиғатымызды өрттен қорғайық!

Айдар ОРАЗБАЕВ,
«Жоңғар Алатау» МҰТП Орманды қорғау және сақтау инженері.

Консервированные овощи, фрукты, 
грибы, могут стать причиной заболевания 
под  названием ботулизм «Ботулизм - это 
пищевое отравление, возникающее при 
употреблении в пищу продуктов, содер-
жащих яд – токсин - бактерий Clostridium 
botulinum. Протекает с симптомами тя-
желого поражения нервной системы. Ле-
тальность среди больных составляет до 
30%. Микробы ботулизма широко рас-
пространены в природе и в окружающей 
среде в виде формы - спор. Споры дли-
тельное время сохраняются во внешней 
среде, устойчивы к замораживанию и вы-
сушиванию. Попадая на фрукты и овощи, 
в пищевые продукты, корм для скота или 
в кишечник животных, cпоры при отсут-
ствии кислорода прорастают в вегетатив-
ную форму и образуют токсин, который 
является сильнейшим бактериальным 
ядом. По силе действия он превосходит 
все другие бактериальные токсины и 
химические яды. Токсин устойчив к воз-
действию внешней среды и разрушается 
лишь при кипячении в течение 20-25 ми-
нут. Зато споры отличаются устойчиво-
стью — они нейтрализуются кипячением 
в течение 3–5 часов, но при температуре 

Профилактика отравления 
продуктами 

домашнего консервирования

120 градусов разрушаются за несколько 
минут. Опасность этих токсинов заклю-
чается ещё и том, что обнаружить их на 
вкус и цвет невозможно. Ни маринад, ни 

рассол не изменят своего 
вкуса или прозрачности. 
Ядовитые свойства боту-
лотоксина под влиянием 
пищеварительных фер-
ментов могут усиливаться 
в десятки и сотни раз. Ши-
рокое применение гермети-
зации домашних консервов 
при неудовлетворительном 
соблюдении технологии 
изготовления либо гигие-
нических условий, при не-
достаточной термической 
обработке нередко приво-
дит к возникновению забо-
леваний. Начало заболе-
вания ботулизмом обычно 

острое. Все больные с подозрением на 
ботулизм подлежат срочной госпитализа-
ции. Единственным способом нейтрали-

зации ботулотоксина является введение 
противоботулинической сыворотки. 

Профилактические меры довольно 
просты. Не покупать консервы домаш-
него приготовления с рук и на стихийных 
рынках. По возможности вообще отка-
заться от консервирования в домашних 
условиях. Если уж этот пункт невыпол-
ним, то нужно соблюдать следующие пра-
вила: недопустимо консервировать плохо 
промытые, давно снятые, испорченные 
овощи, фрукты, ягоды и грибы; хранить 
домашние консервы нужно при низких 
температурах, обязательно отбраковы-
вать и уничтожать вздутые банки. Грибы 
«закатывать» в банки нельзя. Рыбу после 
улова нужно быстро выпотрошить, про-
мыть проточной водой и хранить в усло-
виях холода. «К ботулиническому токсину 
особенно чувствительны дети. Им нельзя 
давать консервированные в домашних 
условиях продукты, не подвергнув их 
предварительной термической обработ-
ке. 

Е.СТЕПАНОВА,
главный специалист

Сарканского районного  
управления санитарно-

эпидемиологического контроля.

АУДАНДЫҚ ТАУАР
 ӨНДІРУШІЛЕРДІҢ НАЗАРЫНА!

Аудан бойынша себілген күздік, жаздық дәнді және басқада 
ауыл шаруашылық дақылдар Казақстан Республикасының 
«Тұқым шаруашылығы» Заңы бойынша апробация байқаудан 
міндетті түрде өтуі қажет.

Апробация жасалмаған, стандартқа сәйкес келмейтін 
тұқымдық материалдар зертханалық тексеруге 
қабылданбайды. 2023 жылдың өніміне тұқым құю күздік, 
жаздық дәнді және басқада ауыл шаруашылық дақылдардың 
тұқымдарын зертханалық тексеруге өткізу барысында 
Қазақстан Республикасы «Тұқым шаруашылығы» 2003 жылғы                     
8 ақпанының № 385 заңының 14 бабтың 1-12 тармағының та-
лаптарын қатаң сақтауларыңыз керек. 

Сонымен қатар, себілген ауыл шаруашылық дақылдардың 
пісіп жетілуіне және оны жинау мерзімі жақындалуына бай-
ланысты, шаруа құрылым басшылары, астық сақтайтын 
қоймаларын, мехтоктарын, таразыларын тазалап,  химиялық 
өңдеу жұмыстарын жасалуы және таразылары стандартқа 
сай болу керектігін хабарлаймыз. 

Заң талаптарының бұзылуына жол берілген жағдайда, 
шаруа құрылым басшыларына Казақстан Республикасының 
2014 жылғы 5 шілдедегі Әкімшілік құқық бұзышылық тура-
лы кодекстің 402 бабына сәйкес жауапқа тартылатынын 
ескертеміз.  

   Ғ. БАТЫРБЕКОВА,      
«Сарқан аудандық ауыл шаруашылығы бөлімі» 

мемлекеттік мекемесінің бас маманы.
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Зейнетақы активтерін басқару 

жөніндегі инвестициялық қызмет ашық 
болып табылады. enpf.kz сайтын-
да «Көрсеткіштер – Инвестициялық 
қызмет» бөлімінде ай сайын Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің (ҚРҰБ) 
және инвестициялық портфельді 
басқарушылардың (ИПБ) зейнетақы 
активтерін инвестициялауы тура-
лы егжей-тегжейлі ақпарат, сондай-
ақ, нақты кезеңдегі ахуал бойынша 
инвестициялық қызметке шолулар жа-
рияланады. Қазіргі уақытта ақпарат 2022 
жылдың 1 маусымындағы жағдай бой-
ынша жаңартылды.

Көрсетілген есептерге сәйкес, 2022 
жылдың 1 маусымындағы жағдай бой-
ынша инвестициялық басқарудағы  
зейнетақы активтерінің жалпы көлемі 
12,8 трлн теңге болды. Бұл ретте ҚР 
ҰБ сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ 
зейнетақы активтері 12 747,21 млрд 
теңге. ИПБ басқаруындағы зейнетақы 
активтері  8,7 млрд теңгеге жетті. 

ҚР ҰБ басқаруындағы зейнетақы 
активтерінің инвестициялық 
портфелі

2022 жылдың 1 маусымында ҚР 
Ұлттық қорын басқару жөніндегі Кеңес 
мақұлдаған бағыттар шеңберінде 
ҚРҰБ (сенімгерлік басқарушы ретінде) 
инвестициялауының негізгі бағыттары 
былайша берілген: 

 - БЖЗҚ ЗА портфеліндегі негізгі үлесті 
ағымдағы құны 5 329,37 млрд.теңгені 
құрайтын ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ 
алады. Олардың портфельдегі үлесі 
41,81%. 2022 жылғы 1 маусымдағы 
жағдай бойынша теңгеге номиналданған 
ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ бойынша 
өтеуге орташа алынған кірістілік жылдық 
10,8%, АҚШ долларында – жылдық 3,4% 
болды.

 - ҚР квазимемлекеттік ұйымдары 
облигацияларының ағымдағы құны 
1 696,39 млрд теңге (портфельдегі 
үлесі – 13,31%). ҚР квазимемлекеттік 
ұйымдарының теңгемен номиналданған 
облигациялары бойынша өтеуге орташа 
алынған кірістілік жылына 10,9%, АҚШ 
долларымен жылына 5,5%.

- ҚР екінші деңгейдегі банктерінің об-
лигациялары 931,25 млрд теңге (7,31%). 
ҚР ЕДБ теңгеге номиналданған об-
лигациялары бойынша өтеуге орташа 
алынған кірістілік есепті күнге жылына 
10,5%.  

- шетелдердің мемлекеттік бағалы 
қағаздары 686,27 млрд теңге болды. 
Олардың портфельдегі үлесі – 5,38%. 
БЖЗҚ-ның ЗА портфеліндегі есепті 
күндегі шет мемлекеттердің МБҚ өтеуге 
орташа алынған кірістілік жылына 0,8%.  

- халықаралық қаржы ұйымдарының 
облигациялары 399,86 млрд теңге. 
Олардың портфельдегі үлесі 3,14%. 
Халықаралық қаржы ұйымдарының об-
лигациялары бойынша өтеуге орташа 
алынған кірістілік жылдық 9,80% болды.

- ҚР Ұлттық Банкіндегі депозиттердің 
ағымдағы құны есепті күнге 397,92 млрд. 
теңге. Портфельдегі үлесі 3,12%. Орта-
ша алынған кірістілік жылдық 13,19% 
құрады.

- ҚР эмитенттерінің акциялары мен 
депозитарлық қолхаттарының құны 
221,18 млрд. теңге. Портфельдегі үлесі 
1,74%. Бұл кезеңде ҚР эмитенттерінің ак-
циялары мен депозитарлық қолхаттарын 
сатып алу және сату болған жоқ.

- Екінші деңгейдегі банктердегі де-
позиттер 198,89 млрд. теңге құрады. 
Портфельдегі үлесі 1,56%. ҚР ЕДБ 
салымдарын өтеуге орташа алынған 
кірістілік есепті күнге жылдық 9,1% бол-
ды.

-шетелдік эмитенттердің 
корпоративтік облигацияларының құны 
5,28 млрд. теңге. Портфельдегі үлесі 
0,04%. БЖЗҚ ЗА портфеліндегі шетелдік 
эмитенттердің корпоративтік облигация-
ларын өтеуге орташа алынған кірістілік 
есепті күні жылдық 9,6%.

- есепті айда шетелдік эмитенттердің 

PPN (құрылымдық ноталарының) құны 
11,14 млрд. теңге. Портфельдегі үлесі 
0,09%. Шетелдік эмитенттердің PPN 
(құрылымдық ноталар) сатуы, өтеуі 
және сатып алуы болған жоқ.

- ҚР эмитенттерінің корпоративтік 
облигацияларының құны 16,41 млрд. 
теңге. Портфельдегі үлесі 0,13%. 
Қарастырылып отырған кезеңде ҚР 
эмитенттерінің корпоративтік облига-
цияларын сатып алу, сату және өтеу 
болған жоқ.

Бұдан басқа, инвестициялық порт-
фель құрылымында 135,27 млрд теңге 
РЕПО (портфельдегі үлесі 1,06%), 
инвестициялық шоттардағы ақша 
қаражаты 12,62 млрд теңге (0,10%) 
және активтерді индекстік басқару 2 
705,36 млрд теңге (21,22%), дамыған 
елдердің МБҚ, дамушы елдердің МБҚ 
қоса алғанда, сыртқы басқарудағы ак-
тивтер бар.

БЖЗҚ зейнетақы активтері есебінен 
сатып алынған қаржы құралдары 
номиналданған валюталар бөлінісінде 
қаржы құралдарының инвестициялық 
портфелі былайша берілген:

- ұлттық валютадағы инвестициялар 
– 70,87%, АҚШ долларында – 29,05%, 
басқа валютада – зейнетақы активтері 
портфелінің 0,08%.

2022 жылдың басынан бастап есеп-
телген инвестициялық кіріс көлемі 
теріс болып, 154,09 млрд. теңгені 
құрады. ҚР ҰБ шолуына сәйкес теріс 
инвестициялық табыстың негізгі 
себептері: ағымдағы жылы АҚШ 
ФРЖ негізгі мөлшерлемесінің 75 б.п. 
- ға 1,0% - ға дейін артуы және геосая-
си шиеленістің өсуі аясында Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік бағалы 
қағаздарын қоса алғанда, дамыған 
және дамушы елдердің облигацияла-
ры бойынша кірістіліктің өсуі (бағаның 
төмендеуі) ;

 АҚШ ФРЖ және басқа да орталық 
банктердің әлемдегі инфляцияға 
қарсы күрестегі ынталандыруларының 
жедел түрде қысқаруы, сондай-ақ, 
экономикадағы рецессияның баста-
лу және пайданың төмендеуі аясын-
да жаһандық акциялар нарығының 
төмендеуі (акциялар мандаттары бой-
ынша зейнетақы активтерін сыртқы 
басқарушылар үшін эталондық болып 
табылатын MSCI World индексі 12% - дан 
астам төмендеді); жыл басынан есепті 
күнге теңге бағамының 4,0% - ға нығаюы 
бір АҚШ доллары үшін 431,8-ден 414,67 
теңгеге дейін (зейнетақы активтерінің 
шамамен 30% шетел валютасында, 
оның ішінде сыртқы басқарудағы актив-
тер). 

Жоғарыда көрсетілген факторлардың 
нәтижесінде 2022 жылдың басынан ба-
стап салымшылардың (алушылардың) 
шоттарына бөлінген БЖЗҚ зейнетақы 
активтерінің кірістілігі (-1,35%) құрады. 
Бұл ретте 2022 жылғы 1 маусымдағы 
жағдай бойынша БЖЗҚ салымшылары 
(алушылары) үшін соңғы 12 айға (2021 
жылғы маусымнан бастап 2022 жылғы 
мамырға дейін) зейнетақы активтерінің 
кірістілігі 4,14%. 

Зейнетақы активтерін шоғырландыру 
аяқталған 2014 жылғы сәуірден бастап 
2022 жылғы мамырға дейінгі кезең үшін 
жинақталған кірістілік 99,94% болды. 
2014 жылдан бастап 2021 жылға дейінгі 
8 жыл үшін БЖЗҚ зейнетақы активтерінің 
кірістілігі жылдық 9,68%. 

Атап кететін маңызды мәселе, 
зейнетақы жинақтары – бұл ұзақ мерзімді 
инвестициялар және инвестициялық 
табыстың мөлшерін кемінде 1 (бір) 
жыл кезеңінде талдау орынды. Қысқа 
мерзімді деректер (апта сайынғы, ай 
сайынғы және т.б.) – айқын нәтиже 
көрсетпейді, өйткені, ол нарықтың үнемі 

құбылмалығына тәуелді.
Эмитенттерді көрсете отырып, ҚР 

ҰБ басқаруымен қаржы құралдарының 
инвестициялық портфелінің егжей-
тегжейлі құрылымы мен инвестициялық 
қызметке шолу БЖЗҚ-ның ресми сай-
тында орналастырылған.

Естеріңізге сала кетейік, Қазақстанда 
зейнетақы жинақтарының сақталуына 
мемлекеттік кепілдік бар. ҚР «Қазақстан 
Республикасында зейнетақымен 
қамсыздандыру туралы» Заңының 5-ба-
бына сәйкес, мемлекет алушыларға 
зейнетақы төлемдеріне құқық алған 
кездегі инфляция деңгейін ескере оты-
рып, БЖЗҚ-дағы міндетті зейнетақы жар-
налары мен міндетті кәсіптік зейнетақы 
жарналарының нақты енгізілген жар-
налар мөлшерінде сақталуына кепілдік 
береді.

Инвестициялық портфельді бас-
қарушылар

Басқарушы компанияларға берілген 
қаражаттың жалпы көлемі  8,7 млрд 
теңге. 

"Jusan Invest" АҚ сенімгерлік 
басқаруындағы зейнетақы активтері 
3,94 млрд теңгені құрады. Оларға 
инвестициялық шоттарда ақшалай 
қаражатта қалған активтер (45,98%), 
Exchange Traded Funds (ETF) пайлары – 
31,44%,  ҚР Қаржы министрлігінің МБҚ 
(18,37%), ҚРҰБ ноталары (портфельдің 
4,21%) сатып алынды. Портфельдің 
64,04% теңгемен, 35,96% АҚШ долла-
рында.  

Инвестициялық қызмет нәтижесінде 
«Jusan Invest» АҚ басқаруындағы 
зейнетақы активтерінің табыстылығы 
жыл басынан бері (-1,10%) болды.

«Jusan Invest» АҚ басқаруындағы 
қаржы құралдарының эмитенттері 
көрсетілген инвестициялық портфелінің 
толық құрылымы БЖЗҚ сайтында 
жарияланған.  

«Halyk Global Markets» АҚ-
ның сенімгерлік басқаруындағы 
зейнетақы активтері 2022 жылдың 1 
маусымында 2,47 млрд теңгені құрады. 
Портфельдің құрылымында шоттардағы 
ақшалай қаражат 53,98%, шетелдік 
эмитенттердің үлестік құралдары (ETF 
пайлары) 14,85%, ҚР квазимемлекеттік 
ұйымдарының облигациялары 10,73%, 
шетелдік эмитенттердің акциялары 
мен депозитарлық қолхаттары 5,88%, 
ҚР екінші деңгейдегі банктердің обли-
гациялары 5,71%, ҚР ұйымдарының 
корпоративтік облигациялары 4,47%, 
ХҚҰ 4,39%. Портфельдегі ұлттық 
валютадағы инвестициялар 78,20%, 
АҚШ долларында 20,80%. «Halyk Global 
Markets» АҚ басқаруындағы зейнетақы 
активтерінің табыстылығы 01.01.2022ж. 
– 01.06.2022ж. аралығында (-3,73%) 
болды. 

«Halyk Global Markets» АҚ 
басқаруындағы қаржы құралдарының 
эмитенттері көрсетілген инвестициялық 
портфелінің нақты құрылымы БЖЗҚ сай-
тында жарияланған. 

«BCC Invest» АҚ-ның сенімгерлік 
басқаруындағы зейнетақы активтері 
2022 жылдың 1 маусымындағы жағдай 
бойынша 1,41 млрд теңгені құрады. Олар 
мемлекеттік облигацияларға 32,65%, 
пайларға (ETF индекстерге) 21,54%, 
ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының 
облигацияларына 12,98%, шетелдік 
эмитенттердің акциялары мен 
депозитарлық қолхаттарына 8,68%, 
инвестициялық шоттардағы ақшалай 
қаражатқа 7,30%, ХҚҰ облигацияла-
рына 6,10%, ҚР ЕДБ облигациялары-
на 5,46%, ҚР  резидент-эмитенттерінің 
корпоративтік облигацияларына 5,22%, 
өзге де активтерге (дебиторлық бере-
шек, мерзімі өткен берешек, провизия-
лар) 0,06% бөлінген. Ұлттық валютадағы 

2022 жылдың 1 маусымындағы жағдай 
бойынша ҚР ҰБ және ИПБ басқаруындағы зейнетақы 

активтерінің инвестициялық портфельдері
құралдарға портфельдің 69,71%, АҚШ 
долларында 30,29%  инвестицияланған.

Инвестициялық қызметтің 
нәтижесінде «BCC Invest» АҚ 
басқаруындағы зейнетақы активтерінің 
кірістілігі ағымдағы жылдың басынан 
бері (-3,53%) құрады.

«BCC Invest» АҚ басқаруындағы 
қаржы құралдарының эмитенттері 
көрсетілген инвестициялық портфелінің 
толық құрылымы БЖЗҚ сайтында 
жарияланған. 

2022 жылдың 1 маусымындағы 
жағдай бойынша "Сентрас Секьюритиз" 
АҚ сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ 
зейнетақы активтері 0,90 млрд теңгені 
құрады. Олар ҚР ҚМ МБҚ-ға 56,85%, ҚР 
квазимемлекеттік ұйымдарының обли-
гацияларына 14,07%,  инвестициялық 
шоттардағы ақша қаражатына 10,65%, 
ҚР эмитенттерінің акциялары мен 
депозитарлық қолхаттарына 9,28%, 
РЕПО 7,03%, шетелдік эмитенттердің 
үлестік құралдарына (ETF пайлары) 
1,86%, өзге активтерге (дебиторлық бе-
решек, мерзімі өткен берешек, провизи-
ялар) 0,27% инвестицияланған. Қаржы 
құралдарына портфельдің 88,18% 
ұлттық валютада, АҚШ долларында – 
11,82% инвестицияланған.

Инвестициялық қызметтің 
нәтижесінде «Сентрас Секьюритиз» АҚ 
басқаруындағы зейнетақы активтерінің 
кірістілігі 2022 жылдың басынан бері 
(-4,88%) құрады.

«Сентрас Секьюритиз» АҚ 
басқаруындағы қаржы құралдарының 
эмитенттері көрсетілген инвестициялық 
портфелінің толық құрылымы БЖЗҚ сай-
тында жарияланған. 

Естеріңізге сала кетейік, БЖЗҚ-
дан зейнетақы активтерін алғаннан 
кейін ИПБ оларды ҚР Ұлттық Банкі 
Басқармасының 2014 жылғы 3 
ақпандағы №10 қаулысымен бекітілген 
Инвестициялық портфельді басқару 
жөніндегі қызметті жүзеге асыру 
қағидаларында көрсетілген және ИПБ 
инвестициялық декларациясында 
рұқсат етілген қаржы құралдарына инве-
стициялайды.

Зейнетақы жинақтарын ИПБ 
басқаруына аударған кезде мемле-
кет кепілдігі басқарушы компанияның 
зейнетақы активтері кірістілігінің ең 
төменгі деңгейін қамтамасыз ету 
жөніндегі кепілдігімен ауыстырылады. 
Кірістіліктің ең төменгі деңгейі нарықта 
әрекет ететін ИПБ басқаруына берілген 
зейнетақы активтерінің орташа алынған 
кірістілігін негізге ала отырып есептеледі.

БЖЗҚ 2013 жылғы 22 тамызда 
«ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ негізінде құрылды. 
БЖЗҚ құрылтайшысы және акционері 
– Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрлігінің «Мемлекеттік мүлік 
және жекешелендіру комитеті» ММ 
арқылы Қазақстан Республикасының 
Үкіметі. БЖЗҚ зейнетақы активтерін 
сенімгерлікпен басқаруды Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкі 
жүзеге асырады. 2016 жылғы 1 
қаңтардан бастап зейнетақы активтерін 
басқару тиімділігін арттыру бойынша 
ұсыныстар жасау қызметі Қазақстан 
Республикасының Президенті басшылық 
ететін Ұлттық қорды басқару кеңесіне 
берілді. Зейнетақы заңнамасына сәйкес 
БЖЗҚ міндетті зейнетақы жарналарын, 
міндетті кәсіптік зейнетақы жарнала-
рын, ерікті зейнетақы жарналарын тар-
туды, зейнетақы төлемдерін, зейнетақы 
жинақтары мен төлемдерін жеке есеп-
ке алуды жүзеге асырады, салымшыға 
(алушыға) зейнетақы жинақтарының 
жай-күйі туралы ақпарат береді 
(толығырақ www.enpf.kz сайтында). 
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Тақырыпты осылай қойдым, 

шын мәнінде аға досымыз Жамау 
Бұхарбаевтың бітім-болмысына осы 
теңеу тән. Жақсы көрген адамына 
«айнам» мен «айналайыным» аямай-
тын ағамыз елдік мүддеге келгенде 
ұсақтамайтын. Бетке айтатын. Тіліп 
түсетін. Ірі турайтын. 

Өзінен бұрын ара-тұра газет 
беттеріндегі өлеңдерімен ұшырасып 
жүріп ақын ағамызбен 1977 жылы ди-
дарластым. Сол жылы КазГу-дің журна-
листика факультетінің сырттан оқитын 
бөліміне түскенмін. Менен ондаған 
жас үлкендігі бар Ордаш ағамызбен – 

Ордабек Кендірбаевпен бірге оқимын. 
Пәтерде бірге тұрамын. Әңгімеміз 
Талдықорғандағы, Алматыдағы өзіміз 
білетін ақын-жазушылар төңірегінде. 
Бір-бірімізді жалықпай тыңдап, ара-
арасында жаңа өлеңдерімізді оқып 
пікірлесуден шаршамайтынбыз. 

Бір күні Орекең «Жамау Бұхарбаев 
келіпті, «Жетісу» мейманханасын-
да екен» деп менің жаныма жағатын 
жаңалықты жеткізді. Қуанып кеттім. 
Сырттай таныс болғанша жақыннан 
көріп-біліскенге не жетсін! Сабақтан 
қолымыз бос мезгіл. «Жетісуды» бетке 
алып, салып ұрып жеткенбіз. 

-О-о, Ореке! Жақсы келдіңдер! -деп 
достық рәуішпен қарсы алды Жәкең. 
Мені де сырттай біледі екен. Қолымды 
құшырлана қысып, төрге шығарды. 

Сол күні шай үстінде еркін пікірлестік. 
Жыр жинағын баспаға әкеліпті. Өзі ди-
дарласып, ақыл-кеңесін алып жүрген 
қазақ әңгімесінің классигі Сайын 
Мұратбековтың, поэзияда өзіндік орны 
бар көрнекті ақын Сәкен Иманасовтың 
жаңа өлеңдері жайында оңды пікірлерін 
естіпті. Уақыттан озып айтсам сол 
жолғы қолжазбасы іріктеліп, кейіннен 
жыр топтамалары «Баспалдақтар» де-
ген жинаққа енді. 

Содан бері біздің жолымыз сан рет 
түйісті. Мен сырттай бөлімнің 2 кур-
сын аяқтағаннан кейін декен Темірбек 
Қожакеевтің ұсынысымен газеттегі 
жұмысымнан шығып қайтадан екінші 
курстан іштей оқуға бел байладым. 
Студенттік өмірдің қызық-шыжығын 
бастан кеше жүріп, 1983 жылы 
ауылға дипломды журналист болып 
оралдым. Осы аралықта облыстық, 
аудандық газеттерден қол үзгем 
жоқ. Талдықорғанға жол түскенде 
Жәкеңнің шығармашылығына жиі ден 
қоятынмын. Жылдар өте келе етене 
араласып, оның сыр-сипатын, мінез-
құлқын жете тани түстім. Жылы сөзінде 
жүрек тербетер перне көп болатын. 
Жақындаған соң одан алыстау мүмкін 

Ірілік
Келер жылы тоқсан жасқа толатын «Сарқан» 

газетінің өтпелі кезеңде тізгінін ұстаған Жамау 
Беркімбайұлы Бұқарбаев туралы естелік

емес. Жақтырмаған адамы-
на дауысы қатқыл, көп сөзді, 
күлбілтелеуді сүймейтін. 
Жорғадай жылжыған, жүй-
ріктей жылмиған жігіттерді 
жан-тәнімен жек көретін. 
Және де жек көретіндігін 
пішінімен, сөзімен сездіріп 
қоятын. Кейде ақ тер, көк 
терің шықса да жеңістік 
бермейтін мылжыңдардың 
үндемей-ақ мысын құртатын 
сабырдан да кенде емес еді. 
Қанша араласып жүрсек те 
ішкі сырын біз сияқты лақ 
еткізіп ақтара салмайтын. 
Пушкин қаламынан туған 
«Жасынан түсін билеп, сыр 
бермеген» Онегин сипа-
ты оның мінез-құлқына дөп 
келетін-ді. 

Талдықорған облыстық 
«Октябрь туы» газетінде 
жүргенде оның қолайына 
очерк жанры жақты. Бірде-бір 
очеркін көзден таса қылмай 
қайталап оқитынмын. Көркем 

әңгімеге бергісіз. Ақындық шабытпен 
жазылады. Мөлдіреп тұрған шынайы 

сурет, балталасаң бұзылмайтын сөз 
тіркестері қызықтырады. «Осылай жазу 
керек, осылай көсілу керек» дейтінмін 
аға әріптесімнің қарымы мен шалымы-
на ризашылығымды жасыра алмай. 

Бірде Ақтоғайға жолы түсті, қазіргі 
«Қазақмыс» комбинатының орнында 
геологиялық-барлау партиялары жұмыс 
істейтін. Кеннің қоры қаншалықты, 
болашақ өндіріс ошағының жергілікті 
халыққа пайдасы бар ма, зияны зор ма? 
Осындай өмірлік сауалдарды көтеру 
үшін арнайы іссапар алған екен. Мен 
Лепсіде газеттемін. Жұмыс қолбайлау 
болып бірге еріп бара алмадым. Бірақ 

қоналқаға біздің үйге түсуін өтіндім. 
Кейін шешем Шәмшия аға досымның 
адамға үйірсектігін, кісілігін маған үлгі 
етіп айтып отыратын болды. 

Қайбір жылы Лепсіде үлкен бір да-
старханда бас қостық. Ордаш ақын 
екеуі алдын ала келісіп-пішпей-ақ біздің 
ауылда дидарласып, құдайы қонақ бол-
ды. Таңды таңға ұрып, өлең қазынасын 
ақтарып, сырласқан шақтар енді сағым 
болып алысқа ұзап барады. Сол жыл-
дары Лепсідегі орталық дәріхананың 
басшысы болған Қазбек Байболов 
Жәкеңнің мектептегі шәкірті екен. 
Асып-төгілген қошаметті сезініп, ақын 
көңілінің көтерілгенін көрсеңіз...

Күшену әлсіздіктің белгісі деп 
жатады. Ал шығармашылықтағы 
күшену дарынсыздарға тән. Жәкең 
өлермен, күшеншек ақынсымақтардан 
іргесін аулақ салатын. Туған елі 
Ілияс Жансүгіровтың ғасыр той-
ын өткізгенде жастар арасындағы 
мүшәйралардан, аламан айтыстардан 
тек қана таланттылардың топжарғанын 
қалайтын. Тоқсаныншы жылдары 
Талдықорғанда өткен жыр жарыста-
рынан да осы әділдікті талап етіп 
ағаларына жақпай жүретіні есімде.

Жәкең отансүйгіш еді. Елінің қамын, 
ұлтының болашағын көп ойлайтын. 
Ақсу аудандық «Қазақ тілі» қоғамның 
көш басында жүргенде, «Азат» 
партиясының аудандық филиалын 
басқарғанда ел мүддесін басты орынға 
қойды. Бұл тұрғыдан алғанда Алаш 
көсемі Әлихан Бөкейхановтың «Бас 
пайдадан көрі, ел пайдасын ойлау ке-
рек» деген өсиетіне сай ғұмыр кешті. 
Атам қазақтың «Жаныңды қинасаң 
ерлік оңай, жақыныңа бұрмасаң билік 
оңай» деген даналығын зердесіне 
тоқып, құлағына құйып өскен бе дерсің. 

1993 жылдың қоңыр күзі. Кештетіп 

жұмыстан келсем есік алдында бейта-
ныс көлік тұр екен. Тамақ қамдап, зыр 
жүгіріп жүрген зайыбым Сайраш үйге 
Жамау ағаның келгенін айтты. 

Амандасып, дастархан басына 
отырған соң Жәкеңнің бұйымтайын 
білдік. Сол жылдардағы біздің ауданға 
қарасты бір шаруашылық басшысы 
жаңа салынған үйлердің бірін кезегі 
келіп тұрған адамға емес жақынына 
заңдастырып беріпті. Шағым иесі 
ағамызбен бірге келген екен. 

-Жомартжан, саған қолқа салып 
келдім, бізбен бірге жүр, директор жігіт 
маған бауыр болып келеді. Қатты ай-
тып, жағасынан алып жүрмейін. Сөз 
тізгінін өзің алып, бұл мәселені оңтайлы 
шешіп берейік.

Аға айтты, біз көндік. Сапарлас бо-
лып аталған елді мекенге жеттік. Ди-
ректор орнында жоқ болса да кәсіподақ 
жетекшісінің, комиссия мүшелерінің 
басын қосып ет пісірім уақыт кеңестік. 
Сөзіміз пәтуалы болды, комиссия 
ордерді заңды иесіне жазып берді. Сол 
азамат анда-санда жолығып қалғанда 
Жамау Бұхарбаевтың кісілігін ай-
тып, алғысын ақтарып жүреді. «Азат-
ты» басқарғандағы Жәкең араласқан 
шиеленісті жағдаяттардың бәрі де ел 
мүддесіне орай шешілгенін ешкім жоққа 
шығара алмас.

Келер жылдың қаңтарында Лепсіде 

35 жасқа толуыма орай шығармашылық 
кешім ұйымдастырылатын болды да 
Жәкеңе телефон шалдым.

-Облыстық кеңес депутаттығына 
кандидатурамды ұсынып едім. Сайлау 
жақын қалды, кестеге сай кездесулерім 
бар,- деді ақын ағам. 

Ол кешіме келе алмады. Бақилық 
болғалы бері қаламдастар ортасында 
өткен күнге ой жүгірткен сәттерімде 
Жәкең туралы айтамын. Өлеңдерін 
оқимын, осындай бір ноқтаға басы 
сыймаған ақын азамат болғанын 
кейінгілер біле жүрсін деймін...

Жомарт ИГІМАН
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JAÑA QAZAQSTAN BASPASÖZ KÜNI

ÄDILBEK ABAIDILDANOV - 90

1982 жылы «Жазушы» баспасы-
нан жарық көрген ақынның «Жүрегімнің 
шұғыласы» атты өлеңдер мен поэмалар 
жинағының ауқымды бөлімінде «Махаб-
батта маза жоқ» деген тақырып аясында 
жүрек жырлары топтастырылыпты. 

- Жер емес, анда-санда бір есетін,
Шарап емес, ішіп сап түгесетін.
Махаббат әлдекімнің олжасы емес,
Анау да, мынау да кеп үлесетін.
Пернесін жүрегіңнің басып тұрып,
Кейде бір жібереді ау асықтырып.
Шын махаббат сол дер ем-
Жалғыз жанға 
Өмір бойы қояды ғашық қылып,- 

дейді Әділбек ақын осы бөлімнің бет-
ашарында. Осынау егіз шумақтың махаб-
батты көрсеқызарлықпен, құмарлықпен 
алмастырып жүретіндердің де жүрегіне 
сәуле түсіретіні сөзсіз.

Ақын өзіне дейінгі сұңқар ақын 
Сәкеннің сәнін алған бекзат болмыстың 
иесі болыпты. Сырласқан құрбы 
қыздарының әрлі де әдемі болуын ба-
сты нысана тұтқандықтан өлеңдеріндегі 
сұлулыққа іңкәрлік оқырманды еріксіз 
елітіп, соңынан ертіп отырады: 

- Шықсайшы есігіңнен сусып қана,
Қарасын ажарыңа түн сұқтана.
Сезді ме сенің келер сыбысыңды,
Осынша не тыңдайды тыншып 

дала?- деп ақын жырлаған ажарына 
түннің өзі сұқтанатын табиғатпен туы-
стас кейіпкерді көрсем етті деген жастық 
тілек кез келген бозбаланың көкейінде 
көктеген болар. Ақынның кейіптеуінше 
сұлуды сағынғандықтан гүлдің де жана-
ры мөлтілдейді, оның ақ жүзі аймақты 
нұрландырады, көңілді самалдай 
жарық қылады. Осы сурет сезіміңді селт 
еткізгендіктен сенің де ақынмен бірге 
ойың ұштасып:

- Сезім айдап, үмітке жетелетіп,
Қалсаңшы әлдеқайда жеке кетіп.
Мойныма оралсайшы жібек болып,
Тіземе қондырсамшы еркелетіп,-дегің 

келеді.
Қайтыс болғаннан кейін, сірә, 

іздеушісі болмағандықтан әдеби сын-
нан қағыс қалғаны болмаса тірлігінде 
Әділбек ақын өлеңдері аға буыннан 
да, қатарластарынан да әділ бағасын 
алғаны белгілі. Ә.Абайділдановтың 
ақындық бітімі ойлы жырды қадір 
тұтатындар қаперінен ешқашан шығып 
көрмегенін осы арада ерекшелеп айтуы-
мыз керек. Әлем поэзиясын жан-жақты 
меңгерген, өлеңге келгенде бей-жалыққа, 
салқынқандылыққа, көзжұмайлыққа ымы-
расыз, қара қылды қақ жаратын әділ, 
ісі мен сөзі ұштасатын, ақындық өрісін 
тірлік сапары шектелгенше кеңейтумен 
келген батыл ойдың ақыны махаббат 

Сезім шіркін қоя ма 
махаббатты сөйлетпей...

Маңдайына жазылған жарты ғасырдан сәл ғана астам ғұмырында 
әдебиет менің тағдырым деп есептеген көрнекті ақын Әділбек Абайділданов 
өн бойына табиғат дарытқан қабілетін ел - жұртының иігілігіне жа-
рата біліпті. Мейлінше өнімді еңбек етіп, кеңсе жұмысынан саналы 
түрде бас тартып, бар өмірін шығармашылыққа арнапты. Сондықтан 
болар соңында қалдырған жыр мұрасында әттеген-айы жоққа тән. Не 
жазса да жүрегінің қанымен қағазға түсіргендіктен мөлдір де мағыналы 
өлеңдерімен адам жанын саралау мүмкіндігін молынан пайдаланады. Оның 
кітаптары ой қазыналары жинақталған алтын сандық десек, біз бүгін 
арқалы Әділбек ақынның сезім жырларын талдауды мақсат тұттық. 

тақырыбында да төрт аяғы тең жорғадай 
көсіледі:

- Ұйқыға кетті түн тыншып,
Терезем ашық, шілдерлі.
Қараймын тысқа үн - түнсіз,
Мүләйім аула гүлдері.

Көп болды шамың сөнгелі,
Ай кірді үйге, перде өтіп,
Іздеймін, қайдам мен мені,
Отырмын ойлар тербетіп.

Сусытып самал қозғайды,
Пердемді шашақ кекілді.
Лебі жұмсақ, тым жайлы,
Өзіңнің демің секілді.
«Елес» өлеңінің осынау үш шумағы 

терезеден енген ай сәулесін сүйіктісіне 
ұқсатқан жас жігіттің жүрек тебіренісін 
айнытпай береді. Әрбір шумағы оқыған 
жанның көкейіне ұялайтын осы өлеңнің 
жалғасын тыңдап көріңіз:

- Төсіме шіркін басар ем,
Қайтейін, жүрсің тым жырақ.
Бөгеліп көзде жас әрең,
Кейде бір кетем тұнжырап.

Періштем тағы елестеп,
Мінеки, тұрсың алдымда.
Өзіңсіз асқан белес көп,
Тосырқап әлде қалдың ба.

Кетпедім жат боп, төзе алмай,
Болса да ауыр талай сын.
Жаудырап сонша көз алмай,
Жанарың жылы қарайсың.

Сағыныш сары тартты деп,
Аяйсың мені, аяйсың.
Алаулап жүзің отты леп,
Бетіме тағы таяйсың.

Қол созып кенет байқамай,
Десем бір «Келші, сәулешім».
О ғажап! Тұрды бейқам Ай,
Түсіріп күміс сәулесін.
Сөз қадірін тіл қадірі, өз қадірім 

деп түсінетін ойлы оқырман Әділбек 
ақын мұрасын алғашқы жолынан соңғы 
нүктесіне дейін жүйелі түрде оқып шықса, 
арманшыл замандастарымен ой өрісі 
үндес ғажайып қазақ ақынын төбесіне 
көтерер еді. Көрнекті ақын мұрасымен 
бұрыннан етене оқырмандары 
Абайділдановтың айшықты қолтаңбасын 
танып, жоғалтқан асылымен қайта 
қауышып, жыр маржанынан бас алмай 
сусындар еді. Ал кейінгі буын Мұқағали 
туындыларындай тағы бір жыр әлемін 
ашар еді.

Әділбек пен Мұқағали замандас, 
қатарлас, тағдырлас. Әдебиет әлеміне 
Әділбек ақын бозбала қалпында енді. 
Алғашқы тырнақалдыларымен-ақ есімі 
елге белгілі қаламгерлер сапынан көрінді. 
Аға буынның алғысын алды, кейінгі толқын 
ұстаз тұтып, көркем сөздің шеберіне аста-
төк ықылас-пейілін  жасырмады.

«Махаббатты жырламаған ақын аз, 
оған соқпаған ақынды ақын деп түсінудің 
өзі қиын. Мәңгілік тақырыптың қыры мен 
сыры мол екендігі айдан анық, алайда 
Әділбек толғанысына дұрыстап көңіл 
аударған жөн сияқты. Өйткені, «күйдім, 

жандымды» Әділбек жас шағында біраз 
айтқанмен, ұлы сезімнің орынды теңеу, 
ажарлы бояу тілейтінін соңғы жинағында 
анық таныта білген.

Көңілімнің кептерін көкке ұшырып,
Жұлдыздардан кеудеме шоқ түсіріп,
Мен сені жырлап өтем, сүйіп өтем,
Барлық ақын жырлаған бар сұлудан 
Мен сенің мәртебеңді биік етем,- депті 

«Қосақталдық аспанның жіптерімен» 
деген өлеңінде. Осыған сенгің келеді 
және осындай жолда орасан үлкен 
олжаға кезіге берсе екен деп тілектес те 
боласың».

Бұл үзіндіні біз ғалым, жазушы 
Тұрсынбек Кәкішевтың ақын жинағына 
жазған алғысөзінен алып отырмыз. «Ма-
хаббатсыз жыр да тоңар адамдай» деп 
сүйіспеншіліксіз өмірдің сұрқай кескінін 
бір адамдай жырлаған ақын пайымына 
зер салып көрейікші: 

- Өмір керек, ал өмірге жыр керек,
Өмірімнен жыр айтады бір дерек:
Махаббатсыз өмір болмас, жыр 

болмас.
Махаббатты жүректегі нұр дер ек,

Махаббаттан жаралады жыр баста,
Махаббаттың мұңаюы бір басқа.
Махаббатсыз жыр да тоңар адамдай,
Махаббатсыз өмірің де құр босқа.

Махаббатпен өмір көктеп, жыр көктеп,
Жүрегіңе жылуы оның бірге өтпек.
Ал мен кейде жаздың ыстық күнінде,
Құдайым-ай, тоңып жүрем дірдектеп.
Ақынның төрттағандары да сезім мен 

ақылдың өзара үйлесім тапқан формасы 
іспетті: 

Мұңымды әсте теріс деме,
Сиқырлайды күллі елесің.
Ғашық болып періштеге,
Әйел затқа үйленесің.

***
Сылаңдай берме құр босқа,
Бойжеткен, сезсін талапты іш...
Жақсы қыз болу бір басқа,
Жақсы әйел болу-жауапты іс.
Біз бүгін қалың оқушы қауымға ақынның 

сезім жырларын қайтадан жаңғыртып, 
тарту еттік. Ақынның азаматтық ойла-
ры мен мейірім – мұратын арқалаған 
жыр мұрасы ескерусіз қалмас деген 
оймен Әділбек ақын ізбасары ретінде өз 
көзқарасымызды кеңірек толғауды пары-
зымыз деп есептейміз.

Жомарт ИГІМАН,
Қазақстан Жазушылар одағының 

мүшесі.
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Так называлась выставка, организован-

ная в КГУ «Теректі средней школе». Здесь 
и предметы быта и обихода народов, семей-
ные реликвии и работы мастеров  декоратив-
но - прикладного искусства. Ребята старших 
классов активно включились в поисковую 
работу. Помогали родители, коллектив учи-
телей.   Материал собирали крупицами на 
протяжении третьей и четвертой четверти.  

Добиться эффективности  работы со 
школьниками помогает не только вовлече-
ние их в поиск и творчество, но и привле-
чение к творческой деятельности ребенка и 
его семьи, и здесь коллектив нашей школы 
использует достаточно интересные, весь-
ма результативные формы: круглые столы, 
встречи с интересными людьми, экскурсии, 
где собираются дети, родители ,учителя, 
приглашенные гости.  Это развивает позна-
вательный интерес и культурный кругозор, 
формирует национальное самосознание, 
гражданственность, любовь и уважение к 
духовным ценностям. Экскурсию начали со 
знакомства с реликвиями нашей библиотеки. 
Из фонда библиотеки были выбраны самые 
старые книги, изданные в 40 -50 годы про-
шлого века. Разговор шел о самих книгах, их 
авторах, эпохе создания, об истории появле-
ния в библиотеке. Самым старым изданиям 
оказались книги А.П. Чехова, Л. Н.Толстого,  
А.С .Пушкина.  Авторы трех других книг были 
хорошо знакомы : томики избранных стихов 
и избранной прозы М.Ю .Лермонтова, выпу-
щенные в 1941 и 43 годах. Зато небольшая 
книга Л. Тыняновой «Друзья – соперники», 
изданная в 1945 году Детгизом, для ребят 
среднего и старшего возраста, оказалась 
малознакомой и стала поводом для обсуж-
дения целого ряда проблем.  Нам хотелось, 
чтобы дети, помимо знакомства с содержа-

К истокам народной 
культуры

нием и оформлением этих библиотечных 
реликвий, осознали, что к их страницам 
могли прикасаться руки не только их родите-
лей, но и дедушек и бабушек, а может быть 
–прабабушек и прадедушек! «А что еще чи-
тали наши предки?» - этот вопрос позволил 
вспомнить имена писателей более давних 
времен, заставил ребят задуматься и даже 
пофантазировать. 

На экскурсии ребята получили представ-
ления о том, что такое   музейный предмет, 
экспонат, экспозиция, научились правилам 
поведения в музее. В доступной  для  ребят 
форме библиотекарь рассказала об истории 
и культуре малой Родины. Всплеск эмоций 
и неподдельного интереса у ребят возника-
ет практически с первых минут экскурсии. 
В это время происходит осмысленно е ду-
ховное обогащение. Это очень важно для 
самого ребенка, его друзей и общества в 
целом. Фото из прошлой жизни приобретает 
особую ценность для потомков. Фундамент 
уважения младшего поколения становится 
еще крепче, когда оно с гордостью видит на 
снимках своих кровных родственников в во-
енной форме после Победы в сорок пятом. 
Каждая частичка памяти, живущая в семье, 
представляет собой огромную ценность, ко-
торая является святыней и опорой времени. 
Поэтому она с любовью бережно хранит-
ся многие годы.  Особый колорит выставке 
придало оформление уголка декоративно – 

прикладного искусства:  жостовские  подно-
сы, плетение  из ивы, изделия из бересты, и  
дерева. А также атрибутика национального 
прикладного искусства:  украшения, расши-
тые камзолы ,сувениры.  «Из бабушкиного 
сундука» красовались павловские платки,  и 
расписные кашемировые, с бахромой шали. 
А с каким интересом рассматривали ребята 
вышивки, выполненные местной мастери-
цей  Никоновой Г.А.!  На  экскурсии  дети 
получили редкую возможность увидеть и 
даже потрогать руками музейные вещи, а 
рассказы  взрослых помогли осознать, что 
история каждой реликвии связана не только 
с историей конкретной семьи, но и с истори-
ей государства, Родины. Мы попытались со-
вместно осмыслить и понять высказывания 
Д.С. Лихачева: «Память – это хранение про-
шлого, это забота о будущем» и обсудили, 
какую вещь ребята хотели бы сохранить для 
потомков. 

Активное участие в сборе материала 
для выставки приняли учащиеся 2 класса (. 
Баннова Г.В.), 7 класса ( . Никонова Г.А), 10 
класса (Формагей Т.В). с большим удоволь-
ствием помогали семьи: Никоновой Г., Ни-
коноренко .Л., Лейбутиной В., Т.Бедаревой, 
А.Бораншиной, Т.Аметовой, Мусабаевых 
,Формагей, Гончаровых, Филатовых, Кайса-
рова А. Огромное им спасибо! Хочется от-
метить художника – оформителя Сизоненко 
Т.В., которая мастерски, с любовью подошла 

к оформлению выставки. 
Честь и хвала нашим бабушкам и пра-

бабушкам, именно  бережно они сохрани-
ли и донесли до нас культурное наследие 
предков, согретое руками нескольких по-
колений. Сегодня мы сможем восстановить 
приблизительную картину быта и нравов тех 
времен ,представить как жили наши предки, 
ведь жилище – один из наиболее ярких по-
казателей культуры.  

Логическое продолжение экскурсии про-
исходило уже у каждого участника дома: 
кто-то заново рассматривал альбом с фото-
графиями ,кто-то расспрашивал дедушек 
и бабушек о семейной истории ,легендах 
и реликвиях. Одно из итогов мероприятия 
– решение более бережно относится к сво-
им вещам, а наиболее ценные хранить для 
истории и потомков. 

Особую атмосферу встрече придава-
ло оформление помещения библиотеки: 
стенды с предметами старины ( посудой, 
скатертями, полотенцами и т.д. ), цитаты из 
книг Д.С. Лихачева. Одной из них хочу за-
вершить свой рассказ: «Сохраняемое нами 
прошлое – ваше личное или вашего города 
,села ,страны – делает человека мудрым, 
все понимающим…» 

Н. КОВАЛЕНКО,
 с. Тополевка.  

БҰЛ МЕН,
СЕНІҢ АР - ҰЯТЫҢМЫН!

(Детектив)

Кевин Рассел құлағын түрді. Жақын 
маңда қуатты автомашинаның мото-
ры гүрілдегендей. Сыраны тауысып, 
банкіні лақтырып тастаған Кевин аңшы 
мылтығын иығынан алып, отырған 
жерінен түрегелді. 

Ия, жолменен тауға қарай «Геленд-
ваген» көтеріліп келеді екен. Міне, 
тоқтады. Машинадан қара костюм ки-
ген ұзын бойлы жігіт түсіп, багажник-
ке қарай жүрді. Жан - жағына қарады 
да, оны ашып күрек алды. Содан кейін 
үлкен, неде болса ауыр болса керек 
ағаш жәшікті шығарып, қалың ағаш ара-
сына қарата сүйрей жөнелді. Біраздан 
соң машинаға қайта келіп, күректі алды-
да, ағаш арасына сіңіп кеттті. 

Мына қуатты машина ганстердікі 
болуы мүмкін. Ол неде болса жәшіктегі 
көп ақшаны орманға жасырғалы келген 
ғой. Осылай ойлаған Кевин тіпті тер-
леп кетті. Өмір бойғы арманы орында-
лып, мол байлыққа кенелер сәт туғаны 
шығар. Аңшылықпен айналысатын ол, 
әйтеуір өмірінде мол олжаға ие бола-
тын шығармын деп ойлайтын. Жарты 
сағаттан кейін әлгі жігіт ағаш арасы-
нан шығып, көлігіне келді. Автомобиль 
кеткеннен кейін Кевин жаңа қазылған 
жерді іздеуге бет алды. Ол жерді оңай 
- ақ тауып алды. Күрек орнына жуандау 
бір ағашты алды да қаза бастады. Оның 
бақытына орай жәшік тереңде емес 
екен. Оны ашқанда есінен танып қала 
жаздады. Бума - бума ақша, немесе, 
бағалы заттар орнына, аққұбаша кел-
ген жас әйелдің мәйіті жатыр екен. Есі 
шыққан Кевин жәшәкті қайта көміп үйіне 
келгенде, әйелі Люси феминистердің 
жиналысынан оралып, тамақтанып 
отыр екен. 

- Қалай, еркек атаулығының құлағын 
шулатып қайттыңдар ма? 

Әйелі қабағын кіржитті. 
- Құдай-ай, сенің аузыңнан арақтың 

иісі сасып тұр. Сенің аңшылығың сыл-
тау, достарыңмен орманға барып, сыра 
ішу. Үсті - басың топырақ, әбден мас бо-
лып топыраққа аунағансың ба? 

Аңдаусызда тайып жығылып, үстін 
былғағанын сылтауратып, ваннаға 
жуынуға кетті. Үстел басында үн 
қатпады. Орманда көргенін әйеліне 
айтудың қажеті жоқ деп шешті. 

- Немене, мылқау адамдай үнде-
мейсің. Менімен сөйлескің келмейме? 

Кевин иығын қиқаңдатты: -Сенімен 
қалай сөйлесесің, әлгіннен бері ауыз 
жаппай сампылдап отырсың. Амалсыз 
үнсіз ойланып отырмын. Люси кекесін 
үнмен қарқылдап күлді. - Ия, сен ойға 
берілесің. Соңғы рет ойға батқаныңда 
қорадағы сиыр шығып кетіп, маши-
на қаққаны есіңде ме? Оның алдын-
да ойланам деп тежегішті ұмытып, 
мәшинеңді шұңқырға түсірдің. Кевин, 

мен сенің ойға берілуіңе мүлде тиым са- 
лар едім. Сен бірдеңе туралы ойласаң, 
әйтеуір бір бәлеге ұшыраймыз. 

Кевин мырс етті де темекі шегу үшін 
келесі бөлмеге кетті. Креслоға отырды 
да, ана бөтен жігіт әйелін өлтіріп, кем-
ген болса, оны түсінуге болады деген 
ойға келді. Әлгіндегі жәшікте әйелі Люси 
жатқанын елестетіп, кіржің ете түсті. 
Ақшасы үшін ғана үйленген осы ұрысқақ 
әйелден құтылса жақсы-ақ болар еді. 
Оның жоғалғанын елге қалай түсіндірмек. 
Көршілер міндетті түрде сұрап, мазаны 
алары анық. Орманда көмген аққұба әйел 
туралы сұрағандарға, егер ол әйелі бол-
са, ана жігіт не деп жауап берер екен? 

Ол жігіттің суреті келесі күні жергілікті 
газетте жарияланды. Ол штаттағы 
беделді адамның баласы Джозеф Белл 
екен. Оның әкесінің беделі сондай, губер-
натор орынтағына кімді отырғызу керек, 
немесе, тиімді контракт кімнің үлесіне 
тиеді, деген мәселенің бәрін шеше ала-
ды. Газет кіші Беллдің әйелі жоғалғанын 
жазыпты. Полицияның хабарлауынша 
әйелді әкесіне бақталастар ұрлауы не 
өлтіріуі ықтимал. Сондықтан тергеуге 
ФБР араласқан екен. 

Кевин қайтадан Люси туралы ойла-
ды. «Менің әйелімді ұрлап әкету ешкімнің 
ойына келмейтіні өкінішті». Сөйтіп ол жо-
спар құра бастады. Нақтысы екі жоспар... 

Келесі күні Люси жұмысқа кеткен соң 
күрек, бір шиша виски алып, өзінің ескі 
«фордымен» орманға аттанды. Онда 
барған соң бұрынғыдан жүз ярдтай жер-
ден жаңа көр қазып, мәйіт салынған 
жәшікті сонда апарып көмді. Екі көрді де 
мұқият тегістеп, қалаға қайтты. Өзінің 
досы Ленданың шаштаразына келді де, 
ең алдымен телефон будкасына барып, 
телефон нөмірін терді де, телеофонист 
қызға: «Мені Джозеф Белл мырзамен 
байланыстырыңыздаршы» деді. Ол 
телефон тұтқасын көтергенде: «Белл 
мырза ма?». Менің кім екенім маңызды 
емес. Мені мұқият тыңдаңыз. Мен екі күн 
бұрын орманда аң аулап жүріп, үлкен 
қара мәшинені көрдім... Бұл кім?- деді ол. 
Белл мырза, мені өзіңіздің ар - ұятыңыз 
деп түсініңіз. Сізге ормандығы көмулі 
жәшікті тағы біреу білетінін екерткім 
келеді. Жақында тағы қоңырау шаламын. 
Келісімге келерміз деп ойлаймын». 

Трубканы іліп, өзіне риза болған 
Кевин залға өтіп, креслоға отырды 
да, Лендадан сақалын қыруды өтінді. 
Орындыққа жайғасып отырған ол, алдағы 
мүмкіндіктер туралы ойлады. Белл 
ханымның жоғалғаны туралы дабыра 
басылғанша тоса тұрады. Асығар ештеңе 
жоқ. Уақыттың созылғаны бұл үшін тиімді. 
Бұл кезде Белл мырза қорқыныштан 
зәрәзап болып, жүйкесі әбден тозады. 
Ол әбден титықтағанда Кевин өтемақы 
сұрайды. Қанша сұраса екен? Байдың 
баласында ақша жетерлік шығар. Жарты 
миллион сұрауға болады. 

Мүмкіндік мол. Алдымен жаңа өмірдің 
рахатын еркін көру үшін Люсиден құтылу 
керек. Люси жоғалса көршілерге не 
демек? Әйелінің әке - шешесі қайтыс 
болған. Басқа туыстары жоқ. Фемини-
стер клубындағы құрбылары бұны жақсы 
біледі. Олай болса, «асығыс кетіп қалды» 
дегенге ешкім сенбейді. Басқа бірдеңе 
ойлап табу керек. Сүйріктей «Гелендва-
генмен» келгенде досы Ленданың ауызы 
қалай аңырайып қалар екен. 

Келесі күні мылтығын алып, орманға 
аттанды. Алғашқы көрдің орнын көріп, 
жоспар ойдағыдай екеніне көзі жетті. 
Белл мырза жәшікті басқа жерге көму 
үшін, бұл жерде болғанын білді. Мәйіттің 
жоқ екенін көргенде ол байғұс қайтті 
екен? Өлік басқа адмның қолында екенін 
түсінген шығар. 

Соңғы күндері газетке мұқият қарайтын 
болды. Белл ханымның ұрланғаны, не 
өлтірілгені туралы көпшілік толық сенімде 
тәрізді. Біраз уақыттан кейін бұл әңгіме 
толастады. Кевин болса Белл мырзаға: 
- «Бұл мен, сенің ар - ұятыңмын»,-деп 
қоңырау шалуын тоқтатпады. Бұл шаруа 
әбден пісіп шешілген сияқты. 

Енді Люси. Алдымен мылтық туралы 
ойлады. Оны тазалап отырып өлетіндер 
аз ба. Абайсызда атылып кетеді. Немесе 
автомобиль басып кетсе. Бақытсыз оқиға 
сияқты. Оның «Фордысының» тежегіші 
аса дұрыс емес. Жол да батпақ, тайғанақ. 
Біреу күдіктенер болса, қасақана жасаған 
деп дәлелдеуі мүмкін емес . Кевин 
үйіне жақындағанда бір - екі рет сиг-
нал берді. Табалдырықта әйелі көрінді. 
Оны шақырып, маған көмектес, не істеу 
керегін айтамын деді. 

Люси үйге кіріп, иығына шәлісін жа-

мылып, қайта шықты. Кевин тежегішті 
босатып, газға басты. Люси шетке ыр-
шып кетпек болып еді, екіпінмен келген 
пикап оны үй керегесіне апарып жа-
пырып тастады: Кевин қатты соққыны 
естігеннен гөрі, бүкіл денесімен 
сезінгендей болды. Ол тоқтағанда қуану 
орнына шошып кетті. Табалдырықта 
әйелінің үш құрбысы қарап тұр екен. 
Олар таңданып, әрі шошып кеткендері 
байқалады. 

Кевинді соттағанда айыптау үкімін 
ел ду қол шапалақтап тыңдады. Әйелін 
жергілікті халық осылай құрметтейді 
деп ойлаған емес. Өлім жазасына 
кесілгендер камерасында отырған Ке-
вин тағдырдың тәлкегіне ұшырағанына 
налыды... Кенеттен атып тұрды. Белл 
мырзадан қоқан лоқымен ақша ала ал-
маса да, енді оны басқаша пайдалануға 
болады - ау. Оның әкесі штатты билеп 
тұр. Губернатор Кевиннің өмірін сақтап 
қала алады. Ұлынан айырылғысы кел-
месе, мені құтқарсын. Осыған бекінген 
ол есікті тоқпақтпақ, адвокаттың 
көздесуін талап етті. 

- Не болды. Аппеляция бергенімді 
білесің. - Қуаныш үміті көзінен 
байқалған Кевин құтылатын мүмкіндік 
барын айтты. Мені мұқият тыңда. Сен 
дереу Джозеф Беллге, үлкен Белддің 
балсына теелфон соғасың. Алдымен 
оған: «Сіздің ар - ұятңыз сөйлеп тұрған» 
дейсің де, өзіңді таныстырып, «сіздің 
ар - ұяттыңызға көмек керек» дейсің. 
Жағдайды түсіндіресің. Оның әкесі мені 
мына тамұқтан құтқару үшін қолдан 
келгенін аямайтынына сенімдімін. 

Адвокат Гарри Смит дәрігер пси-
хиатр пациентіне қалай қараса, ол да 
Кевинге солай қарап, үн - түнсіз шығып 
кетті. Адвокат ертеңінде тұнжырап 
келді. Портфелін үстелге қойды да, Ке-
винге қарады.

- Сенің не ойлағаныңды білемін. 
Джозеф Беллмен қандай байланысың 
болса да, оны ұмытуға тура келеді. 
Бүгін ертеңгісін кіші Белл шекеден өзін 
- өзі атып тастады. Бұл туралы бір сағат 
бұрын радио жаңалықтарында хабарла-
ды. Өлер алдында әйелін өзі өлтіргені 
жөнінде хат қалдырыпты. 

Кевин төсектен атып тұрды. «Ол 
мойындаған ба? Неге?» Адвокат 
күрсініп, үстелдегі портфелін алды. 

- Ол мойындауға ар-ұяты 
мәжбүрлегенін жазыпты. Смит есікке 
қарай беталып, қайта бұрылды да 
«Мен апелляцияны ілгері жылжытамын. 
Бірақ, өз тәжірибеме сүйенсем үміт аз», 
-деді. 

Тим КЕЛЛИ,
 «Криминальное чтиво» 

басылымынан қазақшалаған 
Тілеухан ЕСЕБОЛАТОВ.

TÄLIM
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Аудандық тауар өндірушілердің

 назарына !
«Сарқан аудандық ауыл шаруашылығы мен жер қатынастары бөлімі» мемлекеттік 

мекемесі егін ору жұмыстары басталуына байланысты (күздік дәнді дақылдар), 
сіздерге сақтық шаралары негізінде, өрттің алдын алу мақсатында дәнді дақылдарды 
ору кезеңінің алдында егістік алқабының айналасын жыртуды сұрайды.

Ғ. БАТЫРБЕКОВА,
«Сарқан ауданының ауыл шаруашылығы мен жер қатынастары бөлімі» 

мемлекеттік мекемесінің бас маманы.

Сельхозтоваропроизводителям!
ГУ «Сарканский районный отдел сельского хозяйства и земельных отношений» в 

сфере предупредительного характера, в связи с началом уборки зерновых культур, 
воизбежания пожара, просит произвести вспашку вокруг полей до уборки.

Г.БАТЫРБЕКОВА,
Главный специалист ГУ «Сарканский районный отдел сельского хозяйства и 

земельных отношений». 

Департаментке қандай сұрақтармен 
жүгіне аласыз?

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 
қызмет істері агенттігінің Алматы облысы 
бойынша департаменті хабарландырады:

Егерде қызмет көрсетушілер Сізге сапасыз 
және уақытылы мемлекеттік қызмет көрсетпесе; 

Егер мемлекеттік қызметші Әдеп нормала-
рын бұзса немесе Мемлекеттік қызметке кір 
келтіретін теріс қылық жасаса;

Егер Сіз Мемлекеттік қызметке орналасу 
және өткеру мәселелері бойынша консульта-
ция алғыңыз келсе, сіз Департаментке келесі 
мекен-жай бойынша жүгіне аласыз: Алматы 
облысы, Талдықорған қаласы, Н.Назарбаев 
даңғылы 75 мекен-жайы бойынша немесе 
«Электронды Үкімет Порталы» арқылы.

Телефон нөмірлері 8(7282) 24-01-66, 24-
07-10 және де www.gov.kz ресми сайтында Департамент жайлы толық мағлұматпен 
таныссаңыздар болады.

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің 
Алматы облысы бойынша Департаменті.

По каким вопросам Вы можете обратиться 
в  Департамент?

Департамент Агентства Республики Казахстан по делам государственной 
службы по Алматинской области информирует:

Если Вам некачественно и несвоевременно была оказана государственная услуга 
услугодателями;

Если государственный служащий нарушил нормы Этики или совершил проступок, 
дискредитирующий государственную службу;

Если Вы хотите получить консультацию по вопросам поступления и прохождения 
государственной службы, вы можете обратиться в Департамент по адресу: Алматин-
ская область, город Талдыкорган, проспект Н.Назарбаева 75 или через «Портал Элек-
тронного Правительства».

Телефонные номера: 8(7282) 24-01-66, 24-07-10 а так же сайт www.gov.kz где мож-
но более подробно ознакомиться с деятельностью Департамента.

Департамент Агентства Республики Казахстан по делам государственной 
службы по Алматинской области.

Из аэропорта Актобе вылетел первый 
самолет в Баку 

Торжественное меро-
приятие состоялось сегод-
ня в здании Международ-
ного аэропорта имени Алии 
Молдагуловой в Актобе. 
Новое авиасообщение по-
зволит развитию туризма 
между двумя странами и 
укреплению двустороннего 
сотрудничества.

Аэропорт Актобе вновь 
доказывает свое транзит-
ное преимущество. Рейсы 
в Баку выполняются из Нур 
– Султан, транзитом через 
Актобе два раза в неделю, 

по четвергам и воскресеньям. Ранее как из Актобе, так из Нур – Султана регулярные 
рейсы в Азербайджан не осуществлялись.

«Поздравляю жителей двух стран с открытием нового регулярного рейса Акто-
бе – Баку авиакомпанией QAZAQ AIR. Теперь прямые рейсы в Баку из Актобе будут 
осуществляться два раза в неделю. Прямыми рейсами еженедельно смогут восполь-
зоваться порядка 350 человек. На протяжении многих лет Казахстан и Азербайджан 
сотрудничают в политической, экономической и культурной сферах», - сказал Пред-
седатель Правления АО «Международный аэропорт Алии Молдагуловой» Дастан Ма-
лиев.

Народы Казахстана и Азербайджана имеют глубокие исторические корни, ухо-
дящие в века. Наряду с тесным политическим и экономическим диалогом двух 
стран, динамично развивается сотрудничество в культурно-гуманитарной, научно-
образовательной и других сферах.

На территории Актюбинской области располагается один из крупнейших диаспор 
азербайджанцев, который образовался в 1996 году. За долгие годы Актюбинская об-
ласть стала настоящим домом, кто в силу обстоятельств поменял родной Азербайд-
жан на бескрайние казахские просторы.

СПРАВКА:  Рейсы будут выполняться с 7 июля.
Полеты будут выполняться на воздушном судне канадского производства De-

Havilland Dash 8-Q400 новой генерации вместимостью до 86 пассажирских кресел.
Время в пути составит 2 часа. Полёты будут выполняться 2 раза в неделю ( по чет-

вергам и воскресеньям) Забронировать и купить билеты возможно на официальном 
сайте flyqazaq.com, а также в офисах продаж авиакомпании Стоимость билета в одну 
сторону от 57000 тенге. 

Пресс-служба аэропорта Актобе  +7 775 237 47 59. 

Опубликованы данные об этническом 
составе Казахстана

На 1 января 2022 года население Казахстана насчитывало 19 миллионов 
122 тысячи человек, из которых наибольший процент составляли:

казахи - 69,03 процента;
русские - 18,47 процента;
узбеки - 3,29 процента;
уйгуры - 1,5 процента;
украинцы - 1,3 процента;
татары - 1,06 процента;
немцы - 0,92 процента;
турки - 0,61 процента;
корейцы - 0,57 процента;
азербайджанцы - 0,61 процента;
дунгане - 0,40 процента;
белорусы - 0,26 процента;
таджики - 0,27 процента;
курды - 0,25 процента;
чеченцы - 0,18 процента;
поляки - 0,15 процента;
башкиры - 0,09 процента;
представители других этносов - 1,04 процента.
Отмечается, что в целом данные статистики по народонаселению на 2018-

2020 годы отмечают устойчивую тенденцию увеличения населения страны. 
За последние три года численность населения Казахстана увеличилась на 
2,6 процента.

Суға шомылу кезіндегі ережелер
- Тек қана суға шомылу үшін бөлінген жағажайлар мен орындарды пайдаланыңыздар.
- Қоршау белгілерінен әрі бармаңыздар, тыйым салынған орындарда суға 

шомылмаңыздар, моторлы қайықтарға жақын жүзіп бармаңыздар - бұл өміріңізге 
қауіпті.

- Ата-аналар және балалар мекемелерінің жетекшілері!  Балалардың қадағалаусыз 
шомылуына жол бермеңіздер!

- Мас күйде суға шомылуға тыйым салынады.
Есте сақтаңыз! Зардап шегушінің өмірін тыныс алуы тоқтағаннан кейін 6 минуттан 

кешіктірмей қайтаруға болады.
Зардап шегушіні судан шығарғаннан кейін:
Ø  Зардап шегушінің басын қисайта бұрып аузын құмнан, лайдан тазартыңыз. Осы 

әрекеттерге 15 секундтан артық уақыт кетпеуі тиіс. Зардап шегушінің дем алуын және 
тамыр соғысын анықтаңыз.

Ø  Бұлар байқалмаған жағдайда ауызбен дем алдыру қажет. Мойын астына киімді 
орап төсеп, басын барынша шалқайту керек.

Ø  Мұрынын қысып тұрып, құтқарушы терең дем алып, зардап шегушінің аузына 
дем береді.

Ø  Үрлеу жиілігі минутына 18-20 рет болуы керек.
Ø  Жасанды тыныс берумен бір мезгілде жүрек сыртынан массаж жасауға болады.
Ø  Төс сүйектің жоғарғы үштен бір бөлігіне алақандарын айқастыра қойып минуты-

на 70 рет жиілікпен басады (5 рет басқанда 1 рет ауа үрлеу).
Ø  Егер зардап шегушіде жүрек соғысы мен өздігінен тыныс алу пайда болса, оған 

ес кірді, яғни сіздің әрекетіңіз босқа кеткен жоқ.
Ø  Жүрек соғысы мен өздігінен тыныс алу пайда болғаннан кейін бірден құтқарылған 

адамды қайтадан ішіне аударып жатқызу керек және суды шығаруға тырысу қажет.
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Сен туған күн, мерекеңмен!

Сарқан қаласының тұрғыны, аяулы анамыз Айтбо-
сынова Аққайша Айтқожақызын 20 шілде күнгі  60 жас 
мерейтойымен шын жүректен құттықтаймыз.

Асыл да ардақты анамызға мол бақыт, қажымайтын 
қажырлы күш-қуат, сонымен қатар, әрине, бірінші байлық 
– денсаулық тілейміз.  Анашым Сіз – біздің береке, 
байлығымызсыз. Әлемдегі барлық жақсылықты өзіңізге 
тілеп, ғұмырыңыздың арайлы да шуақты шақтары мол 
болсын дегіміз келеді. Мейірім шашқан нұрлы жүзіңізді 
мұң шалмасын, көңіліңізге ешқашан кірбің түспесін. 
Немерелеріңіздің қызығына батып, шөберелеріңіздің 
қолынан су ішіп, шөпшек көруді нәсіп етсін. Анашым, Сіз 
барда бізде бақыттымыз, 100 жасаңыз!  

Жетелейтін сеніммен жанды үмітке,
Ардақтаймыз бір өзіңді мәңгілікке.
Өзің болып қаласың ардақты жан,
Шықсақ тағы өмірде сан биікке.
Мерейтойың  құтты болсын, Анашым,
Мына өмірдің көрдің қиын талайын.
Қиын белдер артта қалып бақ келсін,
Қара шаштың ақ шалмасын самайын.
Тілек білдірушілер: қызы-күйеубаласы Эльмира-Ернұр, ұлдары 

Марлан-Ерлан, немересі-Айкүнім.

Ғылыми – танымдық 
кітаптың тұсауы кесілді

Қазақ халқы ата жауы жоңғардың үсті-
үстіне жасаған аяусыз шапқыншылығынан 
енді-енді бас көтерген кезінде Қаблиса жы-
рау дүниеге келіпті, ол жастай ел-жұртына 
өнегелі жыр төккен, есейе келе көрнекті 
жырларын даналық ойлармен өрнектеген. 
Жырау жырларындағы тарихи таным мен 
халықтың хал-жағдайына жасаған терең 
талдаулар, жеке адамның өміріне байла-
нысты оның толыққанды өмір сүріп бақытқа 
жетуіне негіз болатын себептерді жан-жақты 
ашып көрсетуі ақынның интелектуальдық 
деңгейін сипаттайды. Қаблисаның өзіндік 

дәстүрлі мектебі болған, оны Сүйінбай, Бақтыбай, Сарыбай, Есенгелді, Мәулімбай, 
Қалқа, Кенен секілді ақ иық ақьндар ұстаз тұтқан.

Жуырда Алматы қаласындағы Ұлттық кітапханада ақындығымен қатар сөз бастаған 
шешен, ел басқарған басшы, қол бастаған батыр туралы «Қабылиса. Қабан жырау. 
Тарақ таңбалы тарлан» атты ғылыми-танымдық кітаптың тұсауы кесіліп, халықаралық 
жыр мүшәйрасының қорытындысы шығарылды. Қазылар алқасының ұйғарымымен 
осы мүшәйрада Жомарт Игіман Тезек төре атындағы сыйлықпен марапатталып, ар-
найы жүлде иегері атанды.

Өз тілшіміз.

Денсаулыққа арналған 
пайдалы кеңестер

 
Адам үшін денсаулықтан артық байлық жоқ. Бақыттың 90 пайызы дұрыс 

денсаулықта екенін ұмытпаңыз. Осы орайда, назарларыңызға денсаулыққа 
қатысты пайдалы кеңестер тізбегін ұсынамыз. 

Жаңғақ жеңіз, ол өмірді ұзартады 
Жаңғақты күн сайын жесеңіз де артық емес. Өйткені, оның құрамында Е дәрумені 

бар. Сондай-ақ, жаңғақ адам ағзасының қартаю процесін баяулатады. Ең пайда-
лы жаңғақ деп грек жаңғағын атауға болады. Грек жаңғағын күніне 100 грамнан 
артық жемеңіз, өйткені, шамадан тыс жеудің де өзіндік проблемалары бар. Күнбағыс 
шемішкесін де аздаған мөлшерде пайдаланған денсаулыққа қауіпті емес. Тек тісіңізді 
сақтау үшін оны қолмен шағыңыз.

 Газ плиталарынан бас тартыңыз 
Егер үйіңізде газ плитасы болса, оны тезірек электрлі плитаға ауыстырған дұрыс. 

Газды сөндірген соң оның зияны ауада қалып қоятынын ескертеміз. Ауада қалған газ 
шөгіп, қара күйеге айналады. Әлгі күйе сіздің өкпеңізге түсуі мүмкін. Сондай-ақ, газдың 
жарылу қаупі зор екенін де жақсы білесіз. 

Күн сайын сабынмен жуынбаңыз 
Күн сайын сабынмен жуыну теріңізді құрғатып жібереді. Сондай-ақ, сабынды жиі 

пайдалану арқылы біз терімізді инфекция мен тезірек қартаюдан қорғап тұратын 
қатарды да жуып тастаймыз. Аптасына 1-2 рет сабынмен жуыныңыз да, қалған уақытта 
тек қана сумен шайыныңыз. Сабынның орнына душқа арналған гель пайдаланған 
әлдеқайда пайдалы. 

Адреналинді көбейтіңіз
 «Үй-жұмыс-үй» деп жүретін жандар үшін адреналинді арттыру керек-ақ. Мұндай 

қызықсыз график арқылы сіз өмірдің кереметтігін түсіне алмайсыз. Достарыңызбен 
қыдырыңыз, жұмыс пен тұрмыстағы проблемалардан әбден демалыңыз. Немесе, 
аттракционға барып көңіл көтеріңіз. Парашютпен секіріңіз. Мұның бәрі сіздің сергек әрі 
көңілді жүруіңізге әсер етеді. 

Шылым шегуден бас тартыңыз 
Темекіден бас тарту сіздің денсаулығыңызды ғана емес, экономикалық 

жағдайыңызды да жақсартады. Шылым шегуді доғару арқылы сіз ағзаңызды көптеген 
зиянды заттардан қорғайсыз. Орта есеппен темекі құмар адам күніне 20 шылым шекті 
деп есептейтін болсақ, бір шылымды шегіп бітіргенше 3 минут уақыт кетеді. Бір күнде 
оның темекі шегуге бір сағаты кетеді, ал бір жылда 365 сағат жұмсайды. Медициналық 
зерттеу нәтижесінде, шылым адам өмірінің 7-10 жылын қысқартатынын дәлелденген. 
Сондай-ақ, темекі шеккеннен кейінгі жағымсыз иіс өзіңізге де, айналадағы адамдарға да 
ұнамайтыны белгілі.  Жылына 600 мың адам темекі шегуден келетін түрлі сырқаттардан 
көз жұматынын есте сақтаңыз.

 Колбаса сатып алуды доғарыңыз
 Құрамында канцероген бар заттардан түгелдей дерлік бас тартыңыз. Олардың 

қатарына қақталған, маринадталған, консервіленген, майға қуырылған, тұздалған 
және натрий нитриті қосылған тағамдар жатады. 50 грамм қақталған колбасаның зия-
ны күніне бір пачка шылымның түтінімен тең. 

Ұйқыңыз тыныш болсын 
Күніне кем дегенде 8 сағат ұйықтаңыз. Ұйқыңыз тыныш болуы үшін бір уақытта 

жатып, бір уақытта тұруды әдетке айналдыру керек. Физикалық күшіңізді қалпына 
келтіріп, басыңызды жақсы жұмыс істеуіне ұйқының тікелей әсер ететінін ұмытпаңыз. 
Иммунитеттің көтеріліп, жай ғана көңілді жүрудің өзі ұйқының тыныштығынан. 

Пессимизмнен арылыңыз 
Үнемі көңіл-күйдің нашар болуы денсаулыққа тікелей зиян екенін көп ешкім түсіне 

бермейді. Көңіл-күй түскен сайын адам депрессияға шалдығады. Ал депрессияның 
түбі өміріңізге қауіпті ауруларға әкелуі мүмкін. 

ХАБАРЛАНДЫРУ  ОБЪЯВЛЕНИЕ

Айрықша алғыс айтамыз
Жуырда өңіріміздің бірқатар дәрігерлер қауымы отбасымызбен Балқаш көліне ба-

рып демалып қайттық. Әсіресе көгілдір айдынға құлаш ұрып, ойындар ойнап, күнге 
қыздырынып қайтқан балаларымыздың қуанышында шек болмады. 

Осынау сапарға ұйытқы болып, 2 автобуспен ұйымдастырған аудандық орталық 
аурухананың бас дәрігері Шылғаубаев Алтай Кәмиұлына бірқауым елдің атынан 
айрықша алғыс білдіргіміз келеді. «Жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын» деген-
дей еліміздің ертеңі, жарқын болашағымыз – бүлдіршіндердің қуанышын еселеген Ал-
тай Кәмиұлына әрдайым ел алғысын иеленіп, абырой-атаққа бөленіңіз, жұмысыңыз 
жемісті, ойға алған істеріңіз орындала берсін дегіміз келеді!

Бану АЯЗБАЕВА,
Алмалы орта мектебінің стоматология ұжымының атынан.

В КГУ "Теректі средняя школа" ГУ "Отдел образования по Сарканскому району 
Управления образования Алматинской области" требуются специалисты по следую-
щим вакансиям:

1) Педагог-психолог с русским языком обучения;
2) Логопед с русским языком обучения;
3)Учитель математики с русским языком обучения;
4)Учитель физики с русским языком обучения;
5) Библиотекарь с русским языком обучения. 
Адрес: Сарканский район, село Тополевка, улица Абая 7.
Контактные телефоны: 87054029053, 87084237324.

Открылось наследство после смерти Синдецкого Алексея Викторовича, умер-
шего 29.01.2022 г. Наследников просим обратиться к нотариусу Алиевой Асем Избаса-
ровне по адресу: город Саркан,  улица Чепрасова дом № 56 возле Казпочты.

В школу-лицей им.Н.Островского требуются два учителя математики в русские 
классы  и два учителя русского языка (один учитель в русские класс; один учитель в 
казахские классы ).

Контактные телефоны 8775 7179965.
 

Сарқан қаласының тұрғыны, құрметті де асқар 
таудай әкеміз Әрмеш Оспановты  бүгінгі келіп жет-
кен төл  мерекесімен және анамыз Нұркүміс екеуінің 
отасқандарына  55 жыл яғни жарты ғасыр бір шаңырақ 
астында қиыншылық пен қуанышты жағдайды бірге кеш-
кен мерекелерімен құттықтаймыз!  Дендеріңіз сау болсын, 
немерелеріңіздің қызығын көріп,  шөберенің қолынан май 
жалауға Аллам нәсіп етсін! Сіздермен біз мақтанамыз! 
Өмір жастарыңыз ұзақ болып, Алла екі дүниенің бақытын 
кешуге жазсын! Біз сіздерді жақсы көреміз!

Сексеннің шығып төріне, 
Сеңгірі қырау ақ шалып. 
Құттықтап біздер жатырмыз, 
Ақ тілек арнап жар салып. 
Анамыз сізге сүйеу боп, 
Өткізіп жарты ғасырды. 
Бағыңыз тасып шалқыңыз... 
Сыйлаймыз әке басыңды!
Ізгі тілекпен ұлдары: Марат, Мұрат, Азамат, қызы Салтанат және 

немерелері.


