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Білектілер бәсекесі
Әбілсейіт Айхановтай алыпты тудырған Сарқан өңірі саңлақ 

спортшылардан қашанда кенде болмаған. Әсіресе ресми тілде 
армреслинг деп айдарланатын қол күресі соңғы жылдары жақсы 
дамып, бұл бағытта «сен тұр, мен атайын» дейтін жігіттер қатары 

қалыңдап келеді. Аудан, облысты былай қойып, Республикалық, 
әлемдік деңгейдегі додаларда топ жарып, тұғыр биігінен көрініп 
жүрген азаматтарымыз өңіріміздің мақтанышы, ауданымыздың 
абыройы. Жуырда Сарқан ауданының бұқаралық-спорттық іс 
шараларды өткізу орталығы және «AMANAT» партиясы Сарқан 
аудандық филиалының ұйымдастыруымен «Ұлттық мұра» 
партиялық жобасы аясында өткен қол күрестен Сарқан ауданының 
ашық біріншілігі жоғарыда айтылған сөзіміздің жарқын дәлелі.

Жарыс салтанатпен басталып, төрешілер қатысушыларға 
сәттілік тілеп, шара мақсатын түсіндірді. Жарысқа қала және 
ауылдық округтерінен әр түрлі салмақтарда 40 -тан аса жастар 
қатысып, өзара бақ сынасты. Білекті де жүректілер бақ пен бап 
сынаған жарыс нәтижесі төмендегідей.

50 кг салмақ дәрежесінде І-орын Сарсембай Дидар, ІІ-
орын Исагулов Райымбек, ІІІ-орын Ақжолбеков Нұрасыл. 60 кг 
салмақ дәрежесінде І-орын Омаров Бауыржан, ІІ-орын Бауыр-
жан Шыңғыс, ІІІ-орын Еділұлы Омар. 70 кг салмақ дәрежесінде 
І-орын Нұрахметов Санжар, ІІ-орын Масақбаев Самат, ІІІ-орын 
Әбдікахар Мейіржан. Ал +70 кг салмақ дәрежесінде І-орын Хамет-
сапа Құрметжан, ІІ-орын Ербаев Керімбек, ІІІ- орын Мухамадиев 
Біржан.

Жүлдегер спортшылар диплом, алғыс хат және бағалы 
сыйлықтармен мараппатталды.

Өз тілшіміз.

Спорт

Жанболат Жөргенбаев Үкіметтің 
кеңейтілген отырысындағы мемле-
кет басшысы Қ.Тоқаевтың берген 
тапсырмалары мен бастамалары 
турасында, Конституциялық рефор-
маларды іске асыру барысы жайын-
да және "Жаңа Қазақстан" қағидатын 
жүзеге асыру бағытындағы жұмыстар 
жайлы жан-жақты баяндады. Сондай-
ақ биыл Алматы облысы атынан ҚР 
Парламенті Сенатына депутат болып 
сайланған Жанболат Әкебайұлы осы-
нау мерзім ішінде атқарған жұмысы 
туралы да айта келе атқарушы билік 
пен халық арасындағы депутаттың 
рөлінің маңыздылығын атап өтті.

Депутат сапарыӨңірдегі өзекті мәселелер көтерілді

Жиын жалғасы сұрақ-жауап фор-
матында өтіп, қатысушылар өздерін 
толғандырған мәселелерді көтерді. 
Оның ішінде аудандағы дәрігерлердің 
жетіспеушілігі, әйелдердің зейнет-
ке шығу жасын қайта қарастыру, 
Сарқан-Екіаша бағытындағы былтыр 
салынған жолдың сапасы, аталмыш 
ауылдағы ауыз су, ұялы байланыс, 
жалпы, жалға берілетін жерлерді пай-
далану мерзімін төмендету, Лепсі-
Талдықорған жолының жай-күйі, жем-
шөп субсидиясын мерзімінде беру 
сынды өңір үшін өзекті мәселелер 

қатысушылар тарапынан көтерілді. 
Барлық сұрақтарды тыңдаған Жан-

болат Әкебайұлы кейбір мәселелерді 
жуырда жоспарланып отырған облыс 
әкімімен кездесуде көтеретіндігін, 
ал кейбір сауалдарды парламент 
қабырғасында салалық комитеттердің 
деңгейінде қарастырып, тиісті 
жұмыстар жүргізілетіндігін атап өтті. 
Сенатордың айтуынша аталмыш 
мәселелердің ешбірі назардан тыс 
қалмайды.

Жалпы, мұндай кездесулер Жетісу, 
Алматы облыстары бойынша 8 аудан 
және Қонаев қаласында өтпек.

П.ЖЕҢІСХАН.

Сенат депутаттарының 
өңірлердегі кездесулері 

жалғасуда. Бұл жолы сенатор 
Жанболат Жөргенбаев апта 

басында Сарқан ауданында бо-
лып, қоғамдық кеңес, аудандық 
мәслихат депутаттары, ауыл 

әкімдері, мемлекеттік емес 
ұйымдардың өкілдерімен кезде-
су өткізді. Аудандық әкімдіктің 

үлкен мәжіліс залында өткен 
жиынды аудандық мәслихаттың 
хатшысы Марат Разбеков ашып 

жүргізді.
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В КАЖДОМ РЕГИОНЕ СВОЯ 
ШКОЛЬНАЯ ФОРМА

В каждом регионе 
Казахстана выберут 
свой вид школьной 
формы, сообщил в 
интервью Zakon.kz 

министр просвещения 
Казахстана Асхат Ай-

магамбетов, передаёт 
BaigeNews.kz. 

Глава образовательного 
ведомства сообщил о ново-
введении, связанном со школьной формой. По его словам, со следующего года в каж-
дом регионе для неё выберут единый стандарт. Ранее администрация каждой школы 
могла выбрать любую школьную форму с различными отличительными знаками.

«По действующему приказу школа по согласованию с попечительским советом 
определяет цвет формы и её фасон. У нас семь с половиной тысяч школ, теоретически 
могло быть семь с половиной тысяч видов форм. Но это не для всех удобно. Возьмём 
в пример город Павлодар. Ребёнок переходит из одной школы в другую, значит, ему 
нужно менять школьную форму. Разве это удобно? Теперь же одна административная 
единица, к примеру, город Нур-Султан объявляет, какой будет форма во всех школах. 
Вот в столице выбрали тёмно-синий цвет во всех школах. Вы как родитель можете 
пойти и на рынок, и в торговый дом, чтобы купить форму»,-отметил министр.

Отметил глава ведомства и удобство введения единой формы. Например, если 
ребенок будет переходить из одной школы в другую, то проблем с покупкой новых 
комплектов не возникнет. Вид формы выбрали уже в большинстве городов, там школы 
переходят на тёмно-синий цвет. Отмечается, что со следующего года в Казахстане 
будет не более 20 видов форм.  

11 ОПЕРАЦИЙ ЗА МЕСЯЦ ПРОВЕЛИ В
 ОТДЕЛЕНИИ НЕЙРОХИРУРГИИ МЕЖРАЙОННОЙ 

БОЛЬНИЦЫ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях доступности медицинских услуг сельскому населению в 

Карасайской многопрофильной межрайонной больнице открывают-
ся новые отделения, внедряются в процессы диагностики и лечения 
современные оборудования. Этому поспособствовало то, что в 2020 
году Карасайская центральная районная больница получила новый 
статус – многопрофильной межрайонной. 

В связи с доступностью некоторых услуг, в больницу обращают-
ся не только жители Карасайского района, но и соседних районов. 
Спектр оказываемых медуслуг с каждым годом увеличивается. 

Так, только за два года в 
больнице открыли три новых от-
деления. С 2021 года функцио-
нируют отделения гемодиализа 
и ангиографии сосудов, а в на-
чале июля текущего года начало 
свою работу отделение нейрохи-
рургии. 

С момента открытия отде-
ления уже проведено 11 опе-
раций в числе которых есть и 
сложнейшие.  Историей одной 
из таких операций поделился за-
ведующий отделением, извест-
ный в Алматы врач-нейрохирург 
высшей категории, ассистент 
кафедры неврологии и нейрохи-
рургии КАЗНМУ имени С. Д. Ас-
фендиярова Валерий Тян. 

"В отделение реанимации 
поступила пациентка, находив-

шаяся в коматозном состоянии, с очень тяжелым диагнозом. Проведя компьютерное 
сканирование, было обнаружено кровоизлияние в медиальные отделы левой теменно-
височной доли головного мозга. На следующий день было проведено контрольное 
компьютерное сканирование по определению увеличения объема кровоизлияния. 
Поскольку наблюдалось динамическое ухудшение состояния, пациентка была взята 
на операцию по удалению кровоизлияния из глубинных отделов мозга. С помощью 
современного оборудования нам удалось сделать эту процедуру без кровопотерь и 
повреждения сосудов головного мозга. На третьи сутки женщина вышла из комы. В 
настоящее время она в сознании, идет на контакт и чувствует себя намного лучше", - 
рассказал врач.

По словам, менеджера по работе со СМИ Карасайской ММБ Даны Таждиновой, 
открытие данного отделения позволяет спасать людей и возвращать их к полноценной 
жизни,  также значительно расширен перечень оказываемых услуг в рамках ОСМС.

"Новое нейрохирургическое отделение способствует тому, чтобы решать серьез-
ные проблемы со здоровьем непосредственно в ММБ, не направляя пациентов в го-
род Алматы", – отметила представитель медорганизации.

К слову,  Карасайская многопрофильная межрайонная больница готовится к откры-
тию еще 5 отделений хирургического профиля, в числе которых кардиохирургическое, 
офтальмологическое, урологическое, ортопедическое и ЛОР отделения.  

"В текущем году финансирование стационарной помощи в Карасайской многопро-
фильной межрайонной больнице в рамках ОСМС составило более 3 млрд тенге. А 
прошлом году было выделено 2,7 млрд тенге. То есть с открытием новых  отделений 
увеличивается и финансирование. Следовательно, расширяется и список медицин-
ских услуг доступных для жителей районов в рамках медстрахования. Стоит отметить,  
что в текущем году по услуге гемодиализа Красайская ММБ  получила дополнительное 
финансирование от Фонда в сумме 35 млн тенге,-  сообщил директор филиала Фонда 
медицинского страхования по Алматинской области Нурлан Отаргалиев.

ОПМ «Безопасная дорога»
С целью повышения транспорт-

ной дисциплины среди водителей, 
снижения количества дорожно-
транспортных происшествий, а так-
же профилактики нарушений правил 
дорожного движения сотрудниками 
полиции в период с 19 июля по 19 
августа текущего года проводится 
оперативно-профилактическое меро-
приятие республиканского масштаба 
«Безопасная дорога».

В рамках ОПМ «Безопасная доро-
га» полицейскими проводится ряд рейдовых и профилактических мероприятий, на-
правленных на выявление и пресечение грубых нарушений правил дорожного дви-
жения, влияющих на рост дорожно-транспортных происшествий. Особое внимание 
полицейские уделяют выявлению и пресечению нарушений, связанных с управлением 
транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения, правилами встречного 
разъезда, маневрирования, проезда перекрестков и пешеходных переходов и др.

Е. МАКАШЕВ,
командир 3 взвода роты ПП УМС ДП,

капитан полиции.

30 тамызда Қазақстанның ең басты мемлекеттік мерекелелерінің бірі — Консти-
туция күні атап өтіледі. Биыл мереке сейсенбіге түседі, демалыс күні 27 тамыздан 29 
тамызға (дүйсенбі) ауыстырылды.

 Осыған байланысты 27 тамыз, сенбіде ХҚО-лар 9:00-ден 18:00-ге дейін, ал кезекші 
ХҚО-лар 9:00-ден 20:00-ге дейін жұмыс істейтінін хабарлаймыз. 

28-30 тамыз аралығында ХҚО-лар жұмыс істемейді. 
Қалған күндері жұмыс кестесі сол қалпы сақталады. Жұмыс күндері кезекші ХҚО-

лар сағат 9.00-ден 20.00-ге дейін, ал сенбі күні сағат 9.00-ден 13.00-ге дейін жұмыс 
істейді. 

Қалған ХҚО бөлімдерінің жұмыс кестесі: дүйсенбі-жұма сағат 9:00-ден 18:00-ге 
дейін. 

А. АХМЕТКАЛИЕВА,
Сарқан ауданы ХҚО маманы. 

Аудан тұрғындарының 
назарына 

Дистанционную форму обучения не 
будут вводить в Казахстане

Главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова сообщила об ограни-
чениях, которые будут введены в сфере образования в случае попадания региона в 
«красную» зону, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Первое — это усиление санитарно-дезинфекционного режима: увеличение часто-
ты проведения влажной уборки, дезинфекции, проветривания, обеззараживания воз-
духа. Входной фильтр на входе — термометрия педагогов и персонала», — сказала 
Айжан Есмагамбетова во время интервью на телеканале 24kz.

По ее словам, дистанционной формы обучения не будет.
Кроме того, в попавших в «красную» зону регионах введут запрет на проведение 

массовых мероприятий — культурных, воспитательных, классных и родительских со-
браний.

«В детских садах введут запрет на мероприятия, которые проходят с объединени-
ем групп или классов. В школах возможно разобщение обучающихся старших, средних 
и младших классов, чтобы они по возможности не пересекались. Если помните, мы 
вводили отдельные отсеки для начальных и старших классов», — отметила санврач.

Безопасность на воде  
Лето прекрасная пора для от-

дыха. И что бы с пользой для 
себя и для своего здоровья от-
дохнуть у воды, надо научиться 
общаться с водой, уметь пла-
вать, хорошо знать и выпол-
нять правила поведение на воде.  

ЕЩЕ В ДРЕВНОСТИ  люди зна-
ли чудодейственную силу купания 
и закалки человека водой, запове-
дью было «учиться плавать  чем хо-
дить». Купаться в воде длительное 
время нельзя – можно легко просту-
диться.  Если вы чувствуете озноб, 

немедленно выходите из воды сделаете короткую но энергичную пробежку по берегу. 
Продолжительность  купания зависит от температуры воздуха силы ветра. Наиболее 
благоприятное условия купания – ясная безветренная погода  температура воздуха + 
25 С и более. Начинать купание следует при температуре воды не ниже + 18 С.  

НАИБОЛЕЕ ПРИЕМЛЕМЫЕ РЕЖИМЫ КУПАНИЯ   рекомендуется купаться не 
ранее  чем через 1,5 часа после еды. Лучше всего  купаться на детских пляжах: они 
хорошо оборудованы и обеспечены необходимыми средствами для предупреждения  
несчастных случаев. Не забываете, что детям разрешается купаться только  в при-
сутствии взрослых. 

 ПОМНИТЕ 
•  Купаться можно  только в разрешенных местах и в присутствии взрослых: ; 
• Нельзя нырять в незнакомых  местах – на дне могут оказаться  притопленные 

бревна, камни, коряги.    
Е.ИСАГАЛИЕВ, 

главный специалист ОЧС Сарканского района  
капитан гражданской защиты.                                                                     
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Сыбайлас жемқорлық – 
қоғамның өзекті мәселесі

Қазақстан Республикасының «Сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» 
Заңның мақсаты - азаматтардың құқықтары 
мен бостандықтарын қорғауға, сыбайлас 
жемқорлық көрiнiстерiнен туындайтын 
қауiп-қатерден Қазақстан Республикасының 
ұлттық қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету-
ге, сыбайлас жемқорлыққа байланысты 
құқық бұзушылықтың алдын алу, анықтау, 
олардың жолын кесу және ашу, олардың 
зардаптарын жою және кiнәлiлердi жауапқа 
тарту арқылы мемлекеттiк органдардың, 

мемлекеттiк мiндеттердi атқаратын лауазымды және басқа да адамдардың сондай-
ақ оларға теңестiрiлген адамдардың тиiмдi қызметiн қамтамасыз етуге бағытталған 
және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестiң негiзгi принциптерiн айқындап, сыбайлас 
жемқорлыққа байланысты құқық бұзушылықтың түрлерiн, сондай-ақ жауаптылықтың 
пайда болу жағдайларын белгiлейдi.

Қазақстан Республикасы-ТМД елдерінің ішіндегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес туралы арнайы заң қабылдаған бірінші және бірден-бір мемлекет ол біздің 
мемлекетіміз болып саналады. Мемлекеттік органдардың осы бағыттағы жұмыстарының 
нысандылығы мен тиімділігі, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мәселелері 
Елбасының жеке бақылауында тұрғандығына негізделген. Сыбайлас жемқорлықтың 
өзекті мәселелері, оның пайда болуы, онымен күрес жүргізудің қылмыстық-құқықтық 
құралдары қызу пікір таластарын туғызу үстінде.

Осыған орай, «Жоңғар Алатауы МҰТП» РММ Сарқан филиалы аталмыш мәселеге 
байланысты, қызметкерлер арасында кемінде аптасына екі рет сабақтар немесе 
ұжымдық жиналыстар  өткізеді.

Сыбайлас жемқорлықпен күрес жүргізу - мемлекеттік органдардың, мемлекеттік 
қызметкерлердің, тұтастай қоғамның басты міндеті мен борышы, осы кеселге қатаң 
бағытталған мемлекеттік бағдарлама жоғары деңгейдегі жауаптылықпен іске асыры-
луы тиіс.

Т.КУСАИНОВ,
«Жоңғар –Алатауы МҰТП» РММ  Сарқан филиалының директоры. 

Орман өрттерінің 
алдын алайық    

 Ормандарды өрттен қорғау және күзету біздің негізгі міндетіміз болып табылады. 
Статистика бойынша орман өрттерінің негізгі себебі адам факторы болып табылады, 
бұл отты абайсыз қолдану, сөндірілмеген от, темекі шегу және сіріңке, өртеу, кейде 
қасақана өртеу. Сондай-ақ орман өрттерінің себебі табиғи фактор болып табылады, 
бұл құрғақ найзағай, Техногенді апат, ЭБЖ-нің үзілуі және тұйықталуы.

Өртті сөндіруге қарағанда алдын-алу оңай. Өйткені орман өрттерін сөндіру 
үшін үлкен күш пен құралдар қажет. Өрт өсімдіктерді, жануарларды және бүкіл тірі 
табиғатты жойып, үлкен зиян келтіреді. Өрт толық немесе ішінара орман биоценозын 
жояды. Орман-бұл біздің байлығымыз, оның маңызы өте жоғары, ол біздің жерімізді 
безендіріп, бізге таза ауа береді.  Орман-бұл ылғал, ол бізді құрғақ және шаңды дау-
ылдан қорғайды, сондықтан біздің міндетіміз орманды өрттен және кесуден қорғау. Біз 
болашақ ұрпақтарымыз үшін табиғат пен орманды сақтауымыз керек. Халық даналығы: 
"орманды сүю, табиғатты сүю, сонда мәңгілік ел боласың". Табиғатты қорғай отырып, 
біз өз үйімізді қорғаймыз. "Жасыл орман бізге үй сияқты-онда тәртіпті сақтаймыз!"".

Сондай-ақ, мемлекеттік орман қоры жерлерімен іргелес орналасқан ауыл 
шаруашылығы мақсатында пайдаланылатын егістік алқаптардағы жанатын өрттердің 
бақылаусыз қалуынан да өрт пайда болады.

Бұл өсімдіктер мен жануарлар түрлерінің азаюына және жойылуына әсерін тигізеді. 
Ағаш қорын кемітумен қатар, оның өсуін нашарлатады. Жалын шарпыған ағаш 
қурайды, жел, дауылда сынғыш келеді. Өрт желдің күшіне, бағытына қарай өршиді.

Орманда пайда болған отты сөндіру үшін көбіне табиғи кедергілер – өзен, жыра, 
батпақ, жол және орманды, тоғайлы алқаптарда арнайы жүргізілген минералды 
жолақтар пайдаланылады. Өрт қаупі бар маусымдарда орман саласына қатысты 
мекемелерде арнайы кезекшіліктер ұйымдастырылып, өрттің алдын алу шаралары 
жүргізіледі.

Табиғат аясындағы демалыста және басқа да уақыттарда өрт қауіпсіздік талап-
тарын қатаң сақтау керек. Өрт оқиғасы байқалған жағдайларда құзырлы органдарға 
ертерек хабарлап, оның кең көлемде таралмауына ықпал жасауды әрбір азаматтың 
табиғат алдындағы міндеті екенін назарда ұстаған жөн.

Айдар ОРАЗБАЕВ,
«Жоңғар Алатауы» МҰТП орманды қорғау және сақтау инженері.

Экологиялық туризмнің дамуының 
ең басты мәселесі республикада, осы 
кезге дейін экотуризмнің дамуы ту-
ралы мемлекеттік бағдарламаның 
болмағандығы, демек, туризмнің осы 
түрінің мемлекеттік сүйеніші болмағаны. 
Сонымен қатар, экологиялық ту-
ризм Қазақстанда дамыған жоқ деп 
айтуға болмайды. Көптеген ЕҚТА 
өзінің аумақтарында 
экотуризмді дамыту 
мақсатында экомаршрут-
тар жасап жатыр. Мекеме, 
экологиялық туризмнің 
даму сұрақтарымен ай-
налысатын мекемелер, 
үкіметтік емес ұйымдар 
бар. Сондықтанда, ре-
спубликада экологиялық 
туризмнің мүддесі 
өсе бастады деп 
сенімділікпен айтуға бо-
лады. Қазіргі уақытта іс 
жүзіндегі туризм жүйесі 
Қазақстанда туристтердің 
барлық қажеттіліктерін 
және ықыластарын 
қанағаттандыру мүмкіндігі бар. 
Рекреациялық қорлардың молдығы 
едәуір күрделі материалдық базасын са-
луды болжайды.

Экологиялық туризмнің дамуы және 
туризмнің басқа түрлері сияқты, қонақ 
үйлер, туристтік базалар, кіре беріс жол-
дары, тамақтану пункттері құрылысына, 
жарнамалық өнімді дайындауға және т.б. 
қаржылық және материалды - техникалық 
қаражаттарды жұмсалуына байланысты 
болады.

Туризмді дамыту аса  
маңызды

Қорғалатын табиғи аумақтар, олардың 
шегінде, әдетте, экологиялық туризм да-
миды, қазіргі уақытта қаражаттық және 
материалдық көмекке мұқтаж болып 
отыр.

Экологиялық  туризм  дамуының 
ғылыми негізделген бағдарламасы ре-
спубликада мемлекеттің әлеуметтік-
экономикалық саясаты аралығында, 
оның жүзеге асуын қарастыру қажет. 
Экологиялық туризмнің дамуының 
бағдарламасын жүзеге асыру 

экономикалық тиімділікті 
анықтауда күрделі мәселе 
болып отыр. Мәселенің 
күрделілігі, әртүрлі 
деңгейдегі (республикалық, 
аймақтық) шаруашылық 
механизімінде табиғатты 
пайдаланушылардың табиғи 
жағдайлардың және табиғи 
қорлардың тиімді пайдалану 
қызығушылығын қамтамасыз 
ететін шарттары әлі де 
жасалмағаны, экотуристтік 
қызметтің экономикалық 
нәтижесінің есебінің болма-
уы.

Экологиялық туризмнің 
Қазақстанда әлсіз дамуының 

негізгі себептеріне тағы да жатқызуға бо-
латын мәселелер:

•  экологиялық туризмнің нормативтік-
құқықтық базасын жетілдіру қажет;

•  экологиялық туризмнің нысанының 
жағдайы және саны туралы статистикалық 
есептілікті нақтылау;

•  салық саясатының жетілмегендігі, 
соның нәтижесінде туристтік қызмет 
шетелдік туристтерді қабылдау немесе 
отандық туристтерді шетелге жіберу әдісін 

жүзеге асыратын туристтік фирманың 
қызмет атқару сипатын шектемей 20% 
өлшемде үстемелі құнға салық салынады;

•  экологиялық туризмнің жол 
бағдарының дамуына ЕҚТА көпшілігінің 
жетерлік қаражатының жеткіліксіздігі;

•  келушілерді ақпараттандыру және 
қызмет көрсету бойынша дайындалған 
кадрлардың жеткіліксіздігі;

•  магистралдан және жолдардан 
негізінен едәуір арақашықтықа орналасу-
ынан экологиялық туризм нысандарының 
төмен транспорттық қолжетімділігі;

• экологиялық туризмді ұйым-
дастыруда, экологиялық туризмнің 
және халықаралық тәжірибе облысында 
халықаралық жөнделген қатынастарының 
жеткіліксіздігі.

Ландшафттық және биологиялық 
әртүрлілікті сақтау бағыттарының бірі ста-
тусы бойынша әртүрлі болатын «Ерекше 
қорғалатын табиғи аумақтар» жүйесін жа-
сау болып табылады.

Бірінші кезектегі экологиялық 
мәселелерді шешумен қатар, туризм об-
лысында мәселені шешудің маңызды 
мағынасы бар. Неғұрлым тұрақты дамуға 
ауысу кезінде бірінші кезекте қоршаған 
ортаны жақсарту мәселесін шешу қажет, 
онда туристтік сферада туризмнің 
табиғатты сақтайтын түрлерінің дамуына 
назар аудару керек. Ұзақ мерзімдік 2030 
- стратегиясының «Экология және табиғи 
қорлар» басымдықтарына экотуризмді 
дамытудың кіргені кездейсоқтық емес.

А.ТУРЫСБЕКОВА,
         «Жоңғар Алатауы РММ»          

Сарқан филиалының экологиялық 

Лесной питомник - это участок зем-
ли, предназначенный для выращи-
вания лесных сеянцев и саженцев, а 
также черенков, которые высаживают 
на лесокультурную площадь. Под лес-
ным питомником часто подразумевают 
предприятие или его специализирован-
ную часть, где выращивают посадоч-
ный материал. В лесных питомниках 
его выращивают с открытой и закры-
той корневыми системами (сеянцы и 
саженцы), привитой посадочный мате-
риал, черенки, черенковые саженцы.
Лесокультурный посадочный материал 
– молодое растение или часть вегета-
тивного органа растения, используемая 
для создания лесных культур. Лесной 

Лесной питомник
посадочный материал с открытой корне-
вой системой- это материал с освобож-
денной от почвы или покрывающего суб-
страта корневой системой, а с закрытой 
корневой системой - заключенной внутри 
кома почвы или емкости с субстратом.
Черенок, заготовленный из одревеснев-
шего побега в период зимнего покоя рас-
тений, называется зимним стеблевым: 
заготовленный из неодревесневшего 
побега с листьями - зеленым, а из части 
корня - корневым. Черенковый саженец 
- саженец, выращенный из черенков.Лес-
ные питомники по продолжительности их 

действия подразделяют на временные и 
постоянные. Временный лесной питом-
ник - это питомник, организованный на 
период не более 5 лет. Такие питомники 
с небольшой площадью в пределах до 
1 га. Постоянный лесной питомник - это 
питомник, организованный на период бо-
лее 5 лет. Они подразделяются по разме-
рам площади на мелкие (до 5га), средние 
(6-15 га), крупные (16-25 га) и базисные 
(более 26 га). Базисные питомники по-
зволяют сосредоточить, механизировать 
и автоматизировать весь комплекс работ 

по выращиванию посадочного матери-
ала. В таких питомниках легче органи-
зовать труд, высококвалифицирован-
ное инженерное руководство и т.п. По 
целевому назначению питомники под-
разделяются на лесные, декоративные 
и плодово-ягодные. В лесных питомни-
ках выращивают посадочный материал 
главным образом для лесокультурных 
целей, в декоративных – для озеле-
нения городов и других объектов, в 
плодово-ягодных – для закладки пло-
довых садов и ягодников.

Т.АУБАКИРОВ,
РГУ «Жонгар Алатауский» ГНПП 

мастер лесного питомника.

TABIĞAT
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RUHANIAT

ÄDILBEK ABAIDILDANOV - 90

Ақын нені жыр етсе де, сөз маржа-
нын Жетісудің мөлдір бұлақтарындай 
төгілтуге тырысады. Оның өлеңінде 
күштеп қолданылған көлденең сөз 
көрмейсіз, өлең өрнегіне айналған 
мазмұн идея үнемі үйлесіп, үндесіп жа-
тады.

Туған өлке мен жалпы табиғатты 
суреттеуге ерекше көңіл бөліп, тама-
ша жырлар дүниеге әкелді. Ал Абай 
жан бітіріп қимылға енгізген, Мағжан 
сезім сеуіп, адамша толғандырған 
тақырыптар табиғат, Ілияс сыйлаған 
оның мінсіз сұлу суреттері Абайділданов 
өлеңдерінде өзіндік өрнектермен 
ерекшеленеді. Ол-ақынның туған жер-
ге деген өзінше сағынышы, өзгеше 
қимастығы.

Сағынышы
Тоңбайды неге бұл кеуде, 
Сұп-суық суың күз келдім.
...Қадірін біле білгенде,
Мұзы да ыстық бізге елдің,
Немесе:
Осы күнді көп күттім, көп тіледім,
Жанып барам, о далам, отты ма 

едің.
Сәл босатшы, шіркін-ау, құшағыңды,
Кеудем сонша қысылып кетті менің,- 

деп толғаса, қимастық сезімін былай 
шертеді:

Жанарға жаудыр шық тұрып,
Өзімнен-өзім абыржып.
Кеудем бір мұңға шын толып,
Арқалап кеттім ауыр жүк.
Сағыныш пен қимастықты бұдан 

артық сөз арқылы қиыстыру болмас. 
Қашан да дала – «қазақ» ұғымымен 
қатар қолданылатын, оның синонимі 
секілді егіз ұғым. Сол көлденең дала-
сын оркестр ойнап, хор айтқан думанды 
төрге балайды:

Жоның жұлқып жосылып,
Сырнайлатса жел ойнақ.
Ызыңына қосылып,
Хор айтады тоғай нақ,- деп концерт 

залына айналдырады. Басқа өлеңдерін 
сөз етпегеннің өзінде, осы төрт-ақ 
шумаққа туған жерге деген шексіз 
сүйіспеншілік сезім сыйып тұрғандай. 

Ақындық-
тәңірдің сыйы

Қазақ халқы ежелден-ақ халық ретінде танымал болса да, ақын бо-
лып туу – кез келгеннің маңдайына жазыла бермейтін қасиет. Өйткені 
ақындық -  ақылдың даналығы, жеке адамдарға енші болған даралық. 
Тәңірдің өзі сый еткен сол асыл қасиетті- ақындықты атақ жинап, 
абырой арттыру мүддесінде, даңғыза айқайсыз-ақ, мол үлес қосқан 
тұлпарлардың бірі – белгілі ақын Әділбек Абайділданов. Жоғарыдағы 
айтқанымызға оның атқарған қарапайым ғана қызметтері дәлел. Ол 
1950 жылы Лепсі педагогикалық училищесін бітіріп, 1950-51 жылдары 
ауыл мұғалімі болып істейді. 1951-56 жылдары Әл-Фараби атындағы 
ұлттық университеттің филология факультетінде оқиды. Оны 
бітіргеннен кейін «Советтік Жетісу», «Жетісу» және «Қазақ әдебиеті» 
газеттерінде қызмет істейді. Артына «Салтанат»,  «Алыс көкжиек», 
«Сокол» (орыс тілінде), «Маржан», «Шыңдағы шырақ», «Сенемін саған», 
«Құс жолы», «Армысың, махаббат» жинақтары мен «Қыран», «Гүлнәр», 
«Біздің шал», «Алтын аймақ», «Қызыл Октябрь» сияқты ой елегінен 
сан өтіп екшеленген, өзіндік ойы бар тамаша поэмалар қалдырды. 
Әділбек шығармаларының тақырыбы әр түрлі болғанымен, солардың 
барлығына да адалдық пен сүйіспеншілік, еңбектің өмірдегі мәні үзілмес 
арқауы болып ұласып жатады. Белгілі ғалым Тұрсынбек Кәкішевтің: 
«Маған Әділбектің ақындығы өзінің өлеңдеріндегі еңбек адамының 
келбетімен танылады»- деуі де сондықтан болар. 

Одан әрі сөз етудің өзі 
артық.

Бұндай тапқыр ой, та-
лантты сөз қолданыстарды 
Әділбектің әр тақырыптағы 
өлеңдері  мен поэмалары-
нан кездестіру қиын емес.

Ақын өз шығарма-
ларында санға емес, 
сапаға ден қойған. 
Сондықтан да оның 
өлеңдері сарабдал са-
налы сезімге толы бо-
лып келеді. Ақын адам 
жанын зерттейтін инже-
нер, көңіл қойнауында 
жатқан жан дүниесінің 
түрлі болмысын алақанға 
салып беруші дейтін 
болсақ, Абайділданов 
өлеңдері де соның айғағы. 
«Тарбағатай» өлеңінде ол 
адам сезімі мен табиғаттың 
астастығын:

Па, деген, қандай 
жақсы алаң-ашық!

Ақындар, о туғандар, далаға шық.
Мен мінген машинаны қағып ап жол
Барады бір-бірінен ала қашып,- деп 

суреттейді.
Ақындық қиял, ақындық көрегендік 

деген осы да! Дала да, ақын да шексіз 
қуаныш құшағында, жер жанданып қана 
қоймай, оның кішкентай ғана бөлшегі 
жолдың өзі алып ұшып барады. Кере-
мет сурет емес пе!

Немесе:
Жылытау, Қарасеңгір қапталдасып,
Алдынан құпиясын ақтарды ашып.
Түк қалмай шашы түсіп кәріліктен,
Кетіпті кең маңдайын қатпар басып,-

деген тармақтарда да табиғат адам 
кейіпіне еніп, қартайған кезін көз алдына 
елестетеді, терең философиялық ойға 
меңзейді... Ақын поэзиясына тереңірек 
бойлаған сайын оның үзілмес арқауы 
табиғат екенін айқын аңғарасың.

Ерекше шабытпен жырлаған 
тақырыптардың бірі-достық пен ма-
хаббат. Бұл тақырыптарда да автор 
ойының өзгешелігі, сөз қолданысының 
тыңдығы көзге түседі.

О сүйіктім,
Отқа суға түссін, мейлі жас жаным.
Тек мендік бол,
Қол жетпейтін арманы бол 

басқаның,-немесе,
Өзіңсің өремді де өсіретін,
Мендегі отты да сен өшіретін.
Бір сенде бұл жалғанның мейірімі,
Өзіңсің жазалайтын кешіретін.
Я болмаса:
Өмірде серт беріп,
Шығатын өрім де сен.
Биіктен мерт болып,
Құлайтын жерім де сен, - де-

ген шумақтар – жоғарыда айтылған 
ойлардың дәлелі. Себебі бұл өлеңдегі 
әрбір ой- түсінікті қажет етпейтін аксио-
ма.

Ақын жайлы айтылған және 
айтылмақ ой түйінін, оның ақындық әрі 
азаматтық болмысын «Халқыма» атты 
өлеңіндегі:

Жарымда қаз- қалпы тұр табиғатым,
Жұрт тегі сөзін оқып таниды ақын.
Лаулаған өрт болайын, сел болай-

ын,
Сен үшін, бір сен үшін, жамиғатым,- 

деген жолдар аша түссе керек.
Ия, бұл – өмірдегі бар күш-қуаты, 

қабілетін тек халқына ғана арнаған 
азаматтың аузынан шығатын сөз.

Болатхан ЕСІРКЕГЕНОВ,
Сарқан қаласы.

Бір басылымнан оқыдым жаңадан 
үйленген екі жас той алдындағы ма-
хаббат шеруін «гулянка» өткізуден са-
налы түрде бас тартып, соған кететін 
қаржыны балалар үйіне аударыпты. 
Қос қолдап қолдауға тұрарлық баста-
ма екен.

Қоғамның ізгіленуіне екі жастың 
қосқан тамшыдай үлесіне төңірегі дән 
риза. «Жетімді қуантсаң жерде жетпіс, 
көкте жетпіс періште қуанады» дейді 
халқымыз. 

Өсімдікке тартып туған болмысы,
Хайуани нәпсі біткен бойына.
Адамзаттың ең бастапқы оңды ісі-
Надандықтың шырмалмауы торы-

на.
Әлсіз еді.
Хақтан алдық қуатты,
Рахман – ілім нұрландырды сана-

сын.

Көктем келсе көктейтін гүл сияқты,
Ақиқатпен сылап жазды жарасын.

Айналаға әр беретін жылылық,
Адамзаттың көкейінде көктеді.
Келер күнге құлшындырып нұр үміт,

Ізгілікті із боп қалды өткені,
Ізгі нұрмен ысырылды надандық,
Хақ тағала құдіретін жыр қылдым.
Пенделерге сипат беріп адамдық.
Жаппар ием, ізгілікті сіңдірдің,
Сол үшінде мінәжат!..

Жер басып жүрген пенденің қай 
қайсысы болса да өмірдің күйін көңілдің 
күйіне қосып жүргенде ай мен жыл ұрлана 
басып алмасып, жолдың тұйықталар 
тұсына жақындай беретінін сезбей де 
қалатыны анық. Осындай ойлар жетегінде 
туған өлең еді.

Өмір көшеді, пенде біткенің шарасыз,
Тәңір-құт тұрар төбеден 

мәңгі басқарып.
Біз де барамыз, сіз де сол жаққа 

барасыз,
Маңдайға жазған тылсым мекенді 

бетке алып.
Өмір туралы ойға бір батқан шағымда,
Шабытым менің селдетіп жауын 

төккен бұлт.
Сыр тұнған жастық айналды 

бүгін сағымға,
Тірлікте мынау қаншама 

көшті өткердік.
Жастықтың көші жайлауға 

барып қонатын,
Қызылды-жасыл сән-салтанаты

 келіскен.
Ай туып оңынан, жұлдызым 

көкте жанатын,
Досы көп еді шаттық шарабын 

бөле ішкен.
Жүруші-ек кеше еміндей еркін 

сайрандап,
Аттың бір басын жіберген біз ғой 

жанкешті.
Осылай бастан өте ме, шіркін,

 қайран бақ,
Отырмын, міне, ұзатып салып 

сол көшті.

Жүгімді теңдеп артылып я 
тартынып,

Ілестім көшке маңдайды мынау жел 
өпкен.

Аспан тауларға жете алмай жолда 
алқынып,

Шалдықпаса екен, 
Шалқұйрық-жылдар мені ерткен.

Ғұмыр кешеміз үмітпен, мақсат,
арманмен,

Амал таба алмай тағдырға, 
жазмыш-ажалға.

Өкініш жоқ деп бақылдасам ба
 жалғанмен,

Көш-көлік қамдап, өмірім 
бастан озарда.

Жомарт ИГІМАН.

Ізгілік КөшКӨКЕЙКЕСТІ
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Айнұр МАҚСҰТҚЫЗЫ.
(Басы өткен санда).

Ентіге келіп, есігін ашқан анам: Айна-
лайын, қадамың құтты болсын, дей бер-
генде, манадан бері қояндай үркіп дыбы-
сын шығармай отырған Қызғалдақ еңірей 
жылады. Жолдастарым оның жылағанына 
қарамай көтеріп, үйге кіргізді. Ол көнбей 
әлек. Анам болса қолына ұстаған жаулығын 
таға алмай әлек. Қызғалдақ кетем де кетем-
ге салып байбалам болып жатқанымызда, 
Бағиланың анасы мен әкесі үйге кіріп келді. 
Аяқ киімдерін шешпестен төр бөлмеге кіріп: 
Жіберіңдер, иттің балалары. Күләйша сен 
есіңнен алжиын дедің ба? Біреудің үпелеп 
отырған қызында нең бар? Бұл менің 
әпкемнің қызы, Күләйша, - деп Бағиланың 
анасы Ләззат бар даусымен менің ана-
ма дүрсе қоя берді. Табиғатынан жуас еді 
ғой анашым. Даусы өзінің айналасынан 
шықпайтын. Ләззаттың қаһарынан шошып, 
еліктің лағындай дірілдеп кетті. Анамның 
бұл түрін көріп, қуғыншылардың назарын 
өзіме аудардым. Сүйіп қалдым, ұнатып 
қалдым, қыздарыңды бермесеңдер өлемге 
салдым. Әйтеуір не ке-
рек, Ләззаттың беті бері 
қарағасын Қызғалдақтың 
ауылына хабаршы жібер-
ді ата-анам. Тағы бір 
мәрте қуғыншылар келіп, 
жеңгелерім олардың көңілін 
тауып, тоқ етері Қызғалдақ 
менің жарым атанды. Арада 
бір жылдан аса уақыт өткесін 
тұңғыш ұлым Еркін дүниеге 
келді. Қуанышымызда шек 
жоқ. Ата-анам нәрестеге 
шілдехана жасап, келін-
деріне қалжа жегізіп 
той берді. Сол уақыттар 
саф бақыттың лебімен 
тыныстаған кездерім екен, Жәнібек. Ар-
тынша мен колхозға қойшы болып жұмысқа 
тұрдым. Ақырындап мал жинай бастадым. 
Сенің әкең Бақсері жігіт кезінен қалада 
болғанды ұнатушы еді. Қалада жұмыс жа-
сайтын. Ол қаладан ақша жібергенде мен 
совхоздан төрт түліктің ұрғашы мен еркегін 
қосып, сатып алушы едім. Қорамыз қойға то-
лып, жағдайымыз жақсара бастады. 

Бір күні ауылға Бақсері келіп, әскерге 
кетіп барамын деп қонып кетті. Екі қойды 
сойып, құран оқытып оны шығарып салдық. 
Артынша ата-анам бірінің арты бірі дүние 
салды. Сол жылы қыс қатты болды. Малға 
жем-шөп тауып бермек түгілі, өзіміз әрең 
күн көрдік. Шетінен сойып, етін сатып пұл 
тауып тұрдық. Қызғалдағым әрдайым 
қасымда болды. Бақсері әскерден келем 
дегенше жинаған малдан дым қалмады. 
Бауырым үнемі маған қорған болатын. 
Маған көмектесем деп әскерге де өз 
қатарластарынан кеш кеткені. Араға екі 
жыл салып, борышын өтеп келді. Келе 
сала, қайтадан қалада жұмыс жасауға кетті. 
Ақырындап қайта мал жинай бастадық. Көп 
ұзамай Бақсері үйленді. Үйге аналарың Са-
мал келін болып түсті. Бақсері қаладан келін 
әкелді деген хабар ауылды дүр сілкіндірді. 
Туыстарымыздың арасында марқұм әке-
шешелері көрмей кетті  деп күрсінгендері 
де болды. Тойдан соң Бақсері мен Самал 
қалаға қайтадан кетті. Мен қарашаңырақта 
өзім қалдым жанұяммен. Қорам толған төрт-
түлік. Өзім совхоздың малын бағып жүре, 
үйір-үйір жылқы, сиыр жинадым. Байлықты 
көтере алмадым-ау деймін......- деп көзі 
жасқа толып, екі рөмкені тіскебасарсыз қағып 
салып, әңгімесін жалғастырды.  Әдеттегідей 
жайлауда жүрген едім. Бізбен көршілес жай-
лауда Ахан деген малшы тұратын. Қатыны 
тым сұлу еді шіркіннің. Бірде Аханды 
облысқа есеп беруге шақырды. Бірнәрсені 
сылтауратып үйіне бардым. Қатыны жалғыз. 
Ұқит-сұқит деп екеуміз бір шыны арақты 
ішіп алып, ойнастық жасадық. Кейіннен 
тіпті Ахан өріске шықса болды әрдайым 
үйіне қарай жүгіруді әдетке айналдырдым. 
Бес жыл отасқан жарым мен ұлым ауыл-
да. Мен болсам жайлауда істеп жүрген 
тірлігім анау. Бір күні Аханға ұсталып қалып, 
оңбай таяқ жеп, бүкіл ауылға қарабет бол-
дым. Әдепкіде кетем, ажырасамға салған 
Қызғалдақты Бақсері мен Самал көндірді. 
Содан жанұямды алып, малымды айдап 
басқа ауданға көштім.Қайтадан тіршілігімді 
жалғастырып, жаңа қонысқа үйренісе 
бастадық. Шайтан көндіріп, бұл жақта да 
бес-алты рет жүріс жасап, Қызғалдағым 
ақыры кешіре алмай кетіп қалды. Артынан 
бірнеше рет Бақсері мен Самал барған еді. 
Ата-анасы қайтып бермеді. Бір өзім қалған 
соң ақырындап ішімдік іше бастадым.

Салым суға кетіп, өлместің күйін кешіп 
жүргенде Әлияны жолықтырдым. Ол да мен 

сияқты бір некеде болған әйел еді. Ол да мен 
сияқты жолы болмаған бейбақ еді. Ортақ ба-
лалары болмай ажырасып кеткен. Әлиямен 
некелескен соң көп ұзамай тағы нәрестелі 
болдым. Екінші рет әке атандым. Қуандым. 
Бақсері мен Самал келіп шілдехана 
жасадық. Әлия тым сұлу әрі ақкөңіл еді. 
Самал екеуі абысынды-келін болып бірден 
тіл табысты. Тұрмысқа шыққалы бірнеше 
жыл өтсе де Самал аяғы ауырламаған еді. 
Әлия жаңа туған қызымызды Самалдың 
етегіне салып, жеңешем бөпелі болсын  
деп ырымдады. Барлығымыз мәз-мейрам 
болып, өткенімді, өшірген өкінішімді енді 
болдырмауға тырыстым. Әлия барлық 
жағдайымды жасап, қызымызбен алдансам 
да Қызғалдақ пен ұлым Еркінімді бір сәт 
естен шығармадым. Осылайша өмір өте 
берді. Қызым алты айлық болғанда жаңа 

көлік міндім. Ол уақытта Волганы тек байлар 
мен барлар мінетін. Ауылдағы жалғыз вол-
га менде болды. Сықиып мініп, түсіп жүруші 
едім. Ауылдан Әлияға шағын тігінхана ашып 
бердім. Ол баламен қолы тимей  ауылдың 
бір-екі келіншектерін қасына жұмысқа алды. 
Солардың арасындағы Сәуле көзіме оттай 
басылды. Екі балалы келіншек болса да, 
тура телевизордағы қыздардай сұлу еді. 
Өз-өзімді тежеп, қайтадан шалыс баспауға 
тырысып жүрдім. Бір күні Әлия қызымызды 
алып төркінге қыдырып кетті. Мен үйде 
жалғыз едім. Таңертеңгілік қой-сиырымды 
падаға айдап келе жатқанда алдымнан 
Сәуле шықпасы барма?! Жымиып ғана 
сыңғыр үнімен: Ағай, тігінхананың кілтін 
алайын деп едім, - деп қылымсып келді 
қасыма. Кілтті беріп, таңғы асымды ішейін 
деп жатқанымда шәй қойып беруге келіншек 
ұсыныс жасады. Содан екеуміз шәй ішіп от-
ырып, әңгімеміз жарасып, ол күйеуінен көп 
азап көріп жүргенін айтып жылады. Мен басу 
айтып ақшалай қиналса көмек беретінімді 
айттым. Осы сөзді күтіп тұрғандай балала-
рына күздік етік пен сыртқы киім алуға ақша 
керек екенін айтты. Ойымда түк жоқ қолына 
біраз ақшаны ұстаттым. Рахметін жаудырып, 
алғысын айтып жұмысына кетті. Тігінхана 
дәл үйіміздің қасында. Сол күні кешке келіп 
кешкі тамақ жасап берді. Қасымда қалып, 
кешкі ас ішіп, үйіне апарып салдым. Күйеуі 
екеуі Сәуленің шешесінің үйінде тұрады 
екен. 

Ерлі зайыптылар ұрысып қалып, күйеуі 
өзінің үйіне кетіп қалғанына бір-екі күн бо-
лыпты. Жағдайын айтып, жылап алған 
келіншекті аяп азық -түлік аларсың деп тағы 
шамалы ақша бердім. Ертесіне ерте келіп, 
алғысын білдіргендей болып таңғы-кешкі 
ас суымды дайындап кетті. Үш күнге кеткен 
Әлия ертесіне келу керек еді. Іштей Әлия өзі 
тапсырып кетті ме екен деп ойладым. Со-
дан не керек екі күн қатарынан жағдайымды 
жасап жүрген Сәуле екінші күні түнде алба-
жұлба болып үйге келіп тұр. Күйеуі келіп, ма-
засын алған соң, бұл тура біздікіне қашқан 
екен. Үйге кіргізіп, Әлияның халатын беріп, 
ашуы басылса апарып салармын деген 
ой келді. Сол түні Сәуле үйге қонды. Тағы 
да мен адастым. Сәуленің торына түсіп 
қалдым десем болады. Жүз граммдатып 
отырып, мастықтың буымен..... опшым.... 
Жәнібек..... бұл ағаң тағы да оңбай қателесті. 
Таңертен ерте келген Әлия бәрінің куәсі өзі 
болды. Үйге кірместен қайтадан төркіне 
кетті. Соңынан ілесіп, кешірім сұрасам да 
бірбеткей Әлия кешірмеді. Қызымды алып 
кетті. Екінші перзентім нағашыларына ат-
танды. Бақсері мен Самал да бірнеше 
рет барған еді. Көнбеді. Баланың басын 
көбейтпей тұрғанда, екі жаққа кеткеніміз 
дұрыс деп Әлия келмеді. Сәулеге осы 
керек болғандай, үйге келгіштеп жүріп, 

ақыры күйеуінен ажырасып, шаңырағыма 
кіріп алды. Бірде Бақсері мен Самал келіп, 
Сәулені қуып жібергісі келді. Ол кетпей, жа-
бысып үйден шықпады. Маған бәрібір еді 
дәл сол сәтте. Бақсері ренжіді маған. Кетіп 
қалды. Біраз уақыт хабарласпады. Сәуле 
менен екі ұл туды. Екеуміз он рет ажыра-
сып, он рет қосылдық. Өзі кетіп, өзі келетін. 
Мал- мүлігімнің бәрін төркініне, бауырлары-
на тасумен болды. Тігінхананы басқарып, 
ақырында шешесінің атына жазып берді. 
Екінші ұлым бір жасқа толарда Сәулемен 
біржола ажырастым. Қалған мал-мүлігімді 
алып қалаға қарай көштім. Бақсерінің 
қасында боламын деп шештім. Қаланың 
шетінен үй алып, мал ұстауға ыңғайымды 
жасап алып бір өзім күн кештім. Осы 
тұста Самал сені босанды. Бауырымның 
көптен күткен қуанышы деп мәз болдым. 

Күндіз үлкендерге шілдехана жасап, 
кешкісін жастар болып отырыс жасадық. 
Самалдың бір құрбысы құдашасын ертіп 
келіпті. Есімі - Гүлназ еді. 

Сол отырыста Гүлназбен танысып, 
кездесіп жүрдік. Бұнымды естіген Самал 
қарсылық танытты. Ол қыздың қандай 
адам екенін біледі екен. Мен Гүлназдан 
басқа ешкімді көрмедім. Бақсері 
мен Самалдың айтқанын тыңдамай 
үйлендім. Жалғызбастылықтан шар-
шап кетсем керек. Үйленіп тындым. Бір 
күні келіншегім жұмыстан келсем, жы-
лап отыр. Мені көре сала, жүгіріп келіп, 
құшақтай алды. Мән-жайды түсінбей, 
тұрып қалдым абдырап. Ақырындап, 
ентігін басып, Сәуле сөз бастады:  Сен 
жоқта үйге аға мен жеңеше келді. Сен 

қатын кет бұл үйден. Алдыңғы Сәуле сияқты 
сенде тонауға келген шығарсың. Ақсерінің 
жиған тергеніне көз салып келген шығарсың. 
Мен Ақсеріні осындай күйге көтерген. Менің 
арқамда мал-мүлік жинады. Шаршаттыңдар 
сен қатындар деп аға айқайлады. Мен 
нестерімді білмей қалдым, - деп жыламсы-
рады. Мәшинеме мініп алып, тура Бақсеріге 
тарттым. Кіре сала бауырымның жағасынан 
алғанымды әлі ұмыта алмаспын. Менің 
дүниеме көз салып жүр екенсіңдер қатының 
екеуің, табалдырығымды аттамаңдар. 
Көрмегенім сендер болсын. Бедеу қатының 
тумай жүр екен ғой. Туа сала мінезін 
көрсетіп жатыр. Сенің қатының бір ұл туса, 
менің үш ұлым бар. Керек десең тағы ұл 
туғызамын. Бүкіл мал-мүлкімді өлерде 
ұлдарыма бөліп беремін. Мені ажырасты-
рып алып, үйлеріңе кірігізіп алып, бар жиған-
тергенімді иемденгілерің келіп жүрма? 
АРАМПИҒЫЛДАР! - деп шығып кеттім. Сол 
кеткеннен мол кеттім. Ешқашанда асылық 
сөйлеуге болмайды екен. Гүлназ тума-
ды. Қанша тырысса да ем таппады. Араға 
бірнеше жыл салып, Бақсерінің кесел-
ге шалдыққанын естідім. Бір-екі рет қана 
жағдайын сұрауға барған едім. Келіншегімнің 
көтере алмай жүргеніне Бақсерінің қарғысы 
кінәлі деп ойладым. Соңғы рет барғанымда: 
Бәке, егер маған ренжулі болсаң кешір. 
Бірақ қарғысыңды қайтып ал. Отбасы-
ма зияныңды тигізбе, - деген едім Самал 
мені үйден қуып шықты. Бір аптадан соң 
Бақсерінің намазына бардым.

 Самалдың аяғы ауыр екенін білген 
Гүлназ қызғаныштан өртене жаздады. 
Кейін Самал қызды болғанын естідім. 
Келіншегімнің көңіліне қарап, мен бұл 
үйге қайтып ат ізін салмадым. Осылайша 
мен сендерден бейхабар қалдым. Совет 
үкіметі кезінде жинаған, тергендерімнің бәрі 
Гүлназдың еміне кетті. Нәтиже болмады. 
Кейіннен Гүлназдың маған дейін тұрмысқа 
шықпаса да, бірнеше рет түсік жасатқанын 
білдім. Жеңіл жүрісті болғанын білдім. Бірақ 
бәрі кеш еді. Дымым қалмағанда Гүлназ 
мені тастап кетті. Мен бір өзім жасаған 
күнәларыммен жалғыз қалдым. Міне бес 
жыл болды, Жәнібек. Өлместің қамын жа-
сап, жол салатын мекемеге камаз жүргізушісі 
болып, жұмысқа тұрдым. Айлығым шүкір 
жетет. 200 000 теңге аламын ғой. Оған қоса 
зейнетақым бар. Менің саған бір өтінішім 
бар, інім. Екеуміз Еркінді іздейікші. Барып, 
кешірім сұрайын. Атпалдай азамат бол-
ды ғой түсінетін шығар мені. Бұған қалай 
қарайсың?

Көкесінің өмірбаянын тыңдап, терең 
ойға шомылған Жәнібек: Жарайды, ақсақал. 
Ертеңдері іздестірерміз. Әзірше үйге 
қайтайық. Уақыт біраз болыпты. Анам уай-
ымдап жатқан шығар, - деп даяшыдан шот 
сұрады.

Інісіне барлық ғұмырбаянын айтып бер-
ген Ақсері жиі келгіштеп кетті. Апталап, 
айлап жатып алуды әдетке айналдырды. 
Жәнібек бірнеше рет Еркінді іздеуге ұсыныс 
жасаса да Ақсері кейінге шегере берді. Ба-
тылы жетпей жүрген шығар, әйтеуір бір 
күні белді буып шешім қабылдар деген 
оймен әліптің артын бағумен болды. Бірде 
Құрманай күйеуіне:

- Отағасы, бәлкім көкеміздің ұлын 
өзің іздестірерсің. Мән-жайды айтсаң, 
туған әкесін кешірер - деп ұсыныс жаса-
ды.Келіншегінің бұл ұсынысын жақтыра 
қоймаған Жәнібек:

- Құрманай, бұл іске араласпағаның 
абзал. Уақыт көрсетер - деп жылы жауап 
берді. Дей тұра, Жәнібек іштей Еркінмен 
кездесудің жолын қарастыра бастады. 
Келіншегінің сөзіне ергені емес, бауырының 
жағдайын ойлағаны ғой. 

Сол жылы қаңтардың алғашқы 
онкүндігінде қалың қар түсті. Ақсері бар 
күшін бойына жинап, Жәнібектің соңынан 
еріп, бірінші келіншегінің ауылына қарай бет 
алды.Жол бойы үн қатпаған Ақсерінің көңілін 
үрей биледі. Не айтам, неден сөз бастаймын 
деп өз ойымен арпалысып келеді. 35 жыл-
дан бері қайда болғанын, неге іздемегенін 
қалай түсіндіретінін уайымдап әлек.

Жәнібек жол талғамайтын көлігімен төрт 
сағатта межелі жерге жетіп келді. Сұрастыра 
келе, бауырының байырғы қайынжұртының 
үйін тапты. Қақпаны ашқан ұзын бойлы 
жігітті өзіне ұқсатты. Сасқалақтап қалған 
Жәнібек:

-Ассалаумағалейкүм, Қызғалдақ 
апайдың ұлы Еркінді іздеп жүр едім.

- Иә, менмін. Өзің кім болдың?
- Мен..... мен.... Жәнібекпін. 

Құрылтайшытегі Жәнібек Бақсеріұлы. 
Екеуінің арасында қысқаша үнсіздік 

орын алды. Атасының есімін айтқаннан 
Еркін бірден түсінді. Өзінің тегі де атасының 
есімімен берілген еді

 - Үйге кір, Жәнібек. Дала салқын. 
Айтарың болса, отырып айтарсың - деп 
Еркін іздеп келген інісіне ізеттігін көрсетті. 

 - Мен жалғыз емеспін, ағасы. Рұқсат 
болса Ақсері көкемді шақырайын? - деп ма-
шинада терезеден жәутеңдеп қарап отырған 
көкесін нұсқады.

- Кіріңдер - деп Еркін даусы қатқылдау 
шығып, үйіне кіріп кетті. Соңынан Ақсері 
мен Жәнібек ере кірді. Алдынан шуылдаған 
Еркіннің бес-алты бала-шағасы жүгіріп 
шықты. Әдеміше келген қара торы келіншек 
сәлем беріп, төр бөлмеге кіргізді. Үстел ба-
сында отырған үшеуінде үн жоқ. Шәй әкелген 
келіншекке Еркін бара бер дегендей ишарат 
білдірді. Тағы да үнсіздік. Бұл үнсіздіктің 
оңайлықпен бұзылмайтынын білген Жәнібек 
алғаш болып өзі сөз алды:

- Ереке, айтпаса да түсініп отырсыз 
ғой. Кім екеніміз, қайдан және неге келіп 
отырғанымыз айдан анық. Дегенмен 
өзім жайлы айтайын. Мен сіздің ініңізбін. 
Әкелеріміз ағайынды. Менің әкем марқұм 
Бақсері мына отырған сіздің әкеңіздің туған 
ағасы болатын. Ол кісі өмірден ерте озды.

- Иә, білемін. Анам айтқан болатын. 
Көрмесем де естіген едім. Не шаруамен 
келгендеріңді айтсаңдар

 - Еркін аға, Ақсері көкем сізді іздейік 
дегесін...

- Не үшін? - деп Еркін Жәнібектің сөзінің 
соңына дейін тыңдамай сұрақ қойды

 - Не үшін іздеп келдіңдер? Осы уақытқа 
дейін қайда болдыңдар іздесеңдер? 35 жыл-
дан соң естеріңе енді түсті ме? Қызықсыздар. 
Мен қазір әке  деп мойныңызға асылады деп 
ойладыңыз ба?

 - Ереке, ағатай, сабыр сақтаңызшы
- Ненің сабыры? Жәнібек, сені мен 

қабылдаймын. Бірақ мына отырған жез-
табан ағайың енді келмесін шаңырағыма. 
Анамның әрбір көз жасы үшін кешірмеймін 
мен. Мен жасым 12-ке келем дегенше анам 
өмірін тек маған арнады. 

Мен бақытты бала болдым. Бірақ 
көкірегімде үнемі әкеге деген сағыныш 
маздап тұратын. Дидарын көрсем екен деп 
армандадым. Іздедім. Таптым ауылын. 
Сұрастырдым. Бәрін естідім. Бейшара, ау-
ылдан ауылға көшіп жер аударылып  жүрген 
бейшара. Мені іздемек түгілі  ойлауға да 
қолы тимей жүргенін білдім.

Қайдан қолы тисін,  қатын алудан бос 
уақыты болмаса (хххым)  деп,   кекете 
миығынан күліп,  басын шайқады. 

- Аға,  өкпеңіз орынды. 
-Жәнібек,  ағаңды апарып сал. Мен 

күтем, сені. Всё. Спектакль окончен. 
 -Ереке,  ал анаңыз ше? Анаңыз қазір 

қалай?..
(Жалғасы бар).

Тастанды әке
TAĞDYR
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Жоңғар Алатауы — Қазақстанның 

шығыс бөлігіндегі тау, Жоңғар тау 
жүйесінің солтүстік және солтүстік-
батыс жалғасы болып табылады. Ол 
солтүстігінде Алакөл қазаншұңқыры мен 
оңтүстігінде Іле өзені арнасы аралығында 
ендік бағытта созылып жатыр. Ұзындығы 
450 км, ені 100-200 км. Жоңғар Алатауын 
батыста Көксу өзені, шығыста Буратал 
өзені кесіп өтеді. Бұл екі бөлік Солтүстік 
және Оңтүстік Жоңғар Алатауы деп ата-
латын екі үлкен тау жотасын құрайды. 
Дәл осы жерлерде 3 әкімшілік аудандары 
- Ақсу, Сарқан, Алакөл аумағында жалпы 
ауданы 356022 га жерінде «Жоңғар Ала-
тауы МҰТП» республикалық мемлекеттік 
мекемесі орналасқан.

«Жонғар Алатауы» мемлекеттік ұлттық 
табиғи паркінің ауданы бойынша ең 
үлкен, ауқымды филиал Сарқан филиалы 
болып табылады жалпы аумағы 134075 
га жер алып жатыр. Филиал аумағында 3 
орманшылық бар: Аманбөктер, Тополев-
ка, Басқан орманшылықтары қазіргі танда 
өз бекітілген міндеттерін атқаруда. 

Сарқан филиалында жалпы 70 адамға 
жуық қызметкерлер бар оның ішінде 50 
адам  штатты қызметкерлер  (мемлекеттік 

Сарқан филиалының 
тыныс - тіршілігі

инспекторлар) өз қызметтерін атқар-
уда. Біздің басты міндетіміз орман 
байлықтарын қорғап келешек ұрпағымыз 
үшін аман-есен сақтап қалу мен қатар 
өсімдіктер әлемінің байлықтары мен жану-
арлар әлемінің өзгерістері мен өсіп өнуін 
бақылап қадағалау да  біздің жұмысымыз 
болып табылады. Сонымен қатар туризм 

саласының дамуына да біздің филиал 
қызметкерлері өз үлесін қосуда. Қазіргі 
танда филиал аумағында 4 қызықты, 
әдемілігімен ерекшеленетін туристік 
бағытымыз бар: №1 Туристік бағытымыз 
– Этнографиялық тур - паркіміздің тари-
хы мол көне және әулие жерлері арқылы 
өтетін бағыт. № 3 Ғылыми танымдылық 

туристік бағыт – Тополевка ауылының 
жоғарғы жағында әлемдік маңызы 
бар Сиверс алмасының саябақтарына 
бағытталған қызықты бағытымыз. №4 
туристік бағыт Шумский мұздығы – 
паркіміздің тауларын сипаттауға сөзіміз 
жетпес,  Шумский мұздығы Жетісу об-
лысында орналасқан таулардың ең биік 
шыңы болып табылады, Аманбөктер ауы-
лында Кіші Басқан шатқалы арқылы өтеді  
биіктігі шамамен -4622 м. №5 туристік 
бағыт –Жоғарғы Жасылкөл Жетісу 
баурайының маржаны деп саналатын 
әсем көлге жасалған туристік бағытымыз 
Үлкен Басқан шатқалы арқылы өтеді. 
Әр туристік бағыттың бойында орман-
шы үйлер орналасқан, сол жерлерде әр 
демалушы қонақтарымыз жолдан дема-
лып өз-өзін ұзақ таулы жолдардан кейін 
қалпына келтіре алады, судың да сұрауы 
бар дегендей әрине ЕҚТА аумағына яғни 
туристік бағыттарға кіру үшін  бекітілген 
тарифтер бойынша  төлемін төлеп тиісті 
құжаттарды рәсімдеп, арнайы ережелер-
мен танысуы қажет.

Т.КУСАИНОВ,
«Жоңғар Алатауы МҰТП» РММ 

Сарқан филиалының директоры.

Соблюдение правил безопасности во 
время посещения туристских маршрутов

Туристский маршрут представляет собой  путь следования туриста для удовлетворения его 
потребностей, включает в себя посещение объектов туристской деятельности с установленной 
программой обслуживания на определенное время. 

В «Жонгар-Алатауском государственном национальном природном парке» функционируют 
11 туристских маршрутов и 2 экологические тропы. Соблюдение техники безопасности во время 
проведения экскурсии на маршруте является одним их главных принципов . Перед началом 
экскурсии, все посетители в обязательном порядке знакомятся  с техникой безопасности на 
маршруте. В связи с этим, соблюдение правил безопасности – главное требование к членам 
туристической группы. 

Во избежание аварийных и травмоопасных ситуаций, во время туристических походов, в 
обязательном порядке необходимо соблюдать следующие правила:

Поддерживать распоряжение инспектора-проводника, добросовестно выполнять задания, 
способствующие безаварийному прохождению маршрута; не покидать ряды группы, не от-
ставать; не покидать территорию лагеря без разрешения инспектора-проводника; не разжи-
гать костры в неположенном для этого месте, а также не разжигать костры без разрешения 
инспектора-проводника.

Меры предосторожности во время встречи с ядовитыми насекомыми.
Проводя отдых на природе, необходимо носить одежду, закрывающую все части тела, и ис-

пользовать головной убор, чтобы насекомые не смогли добраться до открытых участков кожи.
Обычно ядовитые насекомые сами не трогают человека, не нападают первыми. Укусы яв-

ляются результатом нарушения их нормальной жизнедеятельности, во время  порчи их гнезд 
и мест обитания, попыток их поймать и т.д. Поэтому одна из основных мер по предотвраще-
нию укусов -знание условий и среды обитания ядовитых насекомых. Во избежание неприятной 
встречи с пауками, необходимо перед сном тщательно осматривать палатку и пользоваться спе-
циальным пологом, который нужно подворачивать под постель; осмотреть и встряхнуть одежду 
и обувь перед тем, как надеть их. 

Меры предосторожности во время встречи со змеями.
Встречи человека и змеи происходят, как правило, случайно. Змеи очень осторожные и при 

малейшей опасности стараются спрятаться, но защищаясь могут укусить любого врага. Змеи, в 
основном, обитают в заболоченных местах, около зарослей озер и прудов, днем они прячутся в 
старых пнях, копнах сена, соломы, под камнями, стволами деревьев, в заброшенных карьерах, 
в развалинах, любят греться на тропинках, больших камнях, пнях.

Поэтому отправляясь в лес, надевайте длинные плотные брюки и высокую обувь.
Наиболее вероятна встреча со змеей в утренние и вечерние часы.
Главное правило при встрече со змеей – не пытаться ее поймать, криком змею не напугать, 

так как она не слышит, бить палкой ее не стоит – лучше всего убраться с этого места. 
Как избежать солнечный ожог.
Во время пребывания в горной местности, в весенне-летний период, существует риск ожога 

кожи при усилении ультрафиолетовых лучей.
Ожоги, которые человек получает на ярком солнце, точно такие же, какие можно получить, 

случайно прикоснувшись к утюгу или брызнув на себя кипятком. От обычных термических ожо-
гов они отличаются только тем, что вызываются воздействием ультрафиолетового излучения. 
По традиционной классификации, наиболее распространены солнечные ожоги первой степени. 
Для них характерно покраснение и болезненность кожи.

Для уменьшения воспаления и снижения боли существуют специальные средства, которые 
продаются в аптеках. Ни в коем случае нельзя мазать пораженные места маслом, спиртом, 
одеколоном и мазями, не предназначенными для лечения ожогов.

Чтобы предотвратить солнечные ожоги необходимо применять солнцезащитное средство 
за 20-30 минут до того, как выйти на солнце. Это позволит крему или спрею впитаться и начать 
действовать. Также помогут минимизировать опасное воздействие ультрафиолета широкопо-
лые шляпы, брюки, рубашки с длинными рукавами, солнцезащитные очки.

Правила пожарной безопасности и меры предосторожности у костра.
При разведении костра в первую очередь необходимо соблюдать правила пожарной без-

опасности. Не разжигайте костры в неположенном для этого месте, а также без разрешения 
инспектора-проводника. 

Горящий костер нельзя оставлять без присмотра. Так как пламя может подняться и переки-
нуться на что-нибудь из-за сильного ветра. Тушить костер просто необходимо, если вы собра-
лись ложиться спать. Иначе вы можете попросту попасть в огонь и получить травмы. А искры 
могут поджечь одежду или палатку, в которой вы находитесь.

Все горючие предметы убирайте от огня на расстояние более полуметра; держите вблизи 
костра несколько емкостей с водой для экстренного тушения. Запрещается разводить костер во 
время пожароопасного сезона и в местах, где установлены запрещающие таблички.

Е.ВИХРОВА,
«Жонгар-Алатауский ГНПП»

инженер по рекреации и туризму.

ВИДЫ УЧЕТА ДИКИХ ЖИВОТНЫХ
Проведение учета видов животных обеспечивает получение данных об 

их распространении по территории (местах и площади обитания), их числен-
ности и возможных объемах использования.

Учеты видов животных подразделяется на:
- учет абсолютной численности, позволяющий получить достоверные 

данные о численности того или иного вида животных (в особях) на опреде-
ленной территории;

- учет относительной численности, позволяющий установить тенденции 
динамики численности того или иного вида животных (численность растет, 
уменьшается, стабильна) на определенной территории путем сравнения дан-
ных учета с аналогичными данными на этой территории за предыдущие годы 
в аналогичных погодных условиях и в то же время года; экспертная оценка 
численности, позволяющая получить информацию о состоянии численности 
того или иного вида животных (много, мало, достаточно) на определенной 
территории.

Все виды учета проводятся следующими способами: маршрутный - ис-
пользуется для учета всех видов животных; на пробных площадках при-
меняется для учета всех видов животных; окладной - способ применяется 
для учета копытных, хищных и грызунов; прогоном - учитываются копытные, 
хищные, грызуны и куриные; в местах зимнего скопления - используется для 
учета копытных и куриных; по голосам самцов в период гона и на токах - 
учитываются копытные, куриные, хищные; визуально в горах - применяется 
для учета копытных, хищных, грызунов, куриных; в местах, привлекающих 
большое количество животных (солонцы, водопои) - способ применяется для 
учета копытных, рябков, саджи; по фекальным кучкам - применим для круп-
ных хищников и копытных животных; по жилищам и гнездам - применяется 
для учета хищных, грызунов, водоплавающих и куриных; по выводкам - ис-
пользуется при учете водоплавающих и куриных; по интенсивности пролета 
- учитываются водоплавающие; в местах скопления линных птиц - способ 
применяется для учета водоплавающих; по гнездовым участкам - служит для 
определения численности хищных, куриных; подсчет возрастного состава по-
пуляции - используется для учета копытных и куриных; при помощи мечения 
и кольцевания - применим практически для всех видов животных; авиаучет 
- используется для учета копытных, хищных, водоплавающих; с автомашины 
(мотоцикла) - применяется для учета копытных, грызунов, хищных.

Учету видов животных предшествует предварительное ознакомление с 
основными чертами их биологии, экологии и районами обитания.

До начала проведения учета пользователь животным миром, а в случае 
проведения учетов в резервном фонде охотничьих угодий руководитель тер-
риториального подразделения, принимают решение об организации учета 
объектов животного мира, в котором указываются: виды животных, учет ко-
торых будет проводиться, методы учета и сроки его проведения; лицо, от-
ветственное за организацию, проведение учета и камеральную обработку 
полученных данных; список лиц, участвующих в проведении учета объектов 
животного мира (далее - учетчики); учетные маршруты и (или) площадки.

Учет видов животных проводится учетчиками, имеющими стаж работы в 
сфере лесного и охотничьего хозяйства не менее трех лет и (или) опыт про-
ведения данных работ не менее одного года. Приказом также определены 
сроки проведения учетов численности видов животных. Так с 1 февраля по 
31 марта, а также с 15 сентября по 15 ноября будут учтены следующие виды 
животных - лось, косуля, марал, кабан, сибирский горный козел, кабарга, 
медведь, волк, лисица, корсак, соболь, ондатра, горностай, колонок, рысь, 
степной хорек, белка, заяц-беляк, заяц-русак, заяц-толай, росомаха, глухарь, 
архар, снежный барс, манул, каменная куница и алтайский улар. С 1 февра-
ля по 15 мая и с 15 сентября по 15 ноября - тетерев, водоплавающие (утки, 
гусеобразные, лысухи, поганки, кулики), в том числе занесенные в Красную 
Книгу Республики Казахстан. С 1 февраля по 31 марта - белая куропатка. С 
1 марта по 30 мая и с 10 июля по 20 августа - хищные птицы, занесенные в 
Красную книгу Республики Казахстан (беркут, орлы, орланы, сокола, ястребы, 
филин, скопа). С 1 апреля по 31 мая и с 15 сентября по 15 ноября - рябчик. С 
1 апреля по 31 мая - фазан. С 1 апреля по 15 июня - дрофы, журавль красав-
ка, серый журавль, черный аист. С 15 апреля по 15 июня и с 15 сентября по 
30 октября - барсук. С 15 апреля по 15 июня - сурок. С 1 июля по 31 августа и 
с 15 сентября по 15 ноября - гималайский улар, кеклик, перепел. С 1 сентября 
по 15 октября - бобр. Осенний учет численности видов диких животных про-
водится на особо охраняемых природных территориях, а при необходимости 
более детального изучения половозрастного состава популяций и тенденций 
изменения численности пользователями животным миром.

С.ДАВЫДЧЕНКО,
 охотовед биолог Сарканского филиала РГУ «Жонгар Алатауского 

ГНПП».
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Инвестиционная деятельность по 

управлению пенсионными активами 
является прозрачной. На сайте enpf.kz 
в разделе «Показатели – Инвестици-
онная деятельность» ежемесячно раз-
мещается подробная информация об 
инвестировании пенсионных активов 
Национальным Банком Республики Ка-
захстана (НБРК) и управляющими инве-
стиционным портфелем (УИП), а также 
обзоры инвестиционной деятельности. 
На данный момент информация обнов-
лена по состоянию на 1 июня 2022 года.  

Из представленных отчетов следу-
ет: общий объем пенсионных активов, 
находящихся в управлении на 1 июня 
2022 года, составил порядка 12,8 трлн 
тенге.  При этом пенсионные активы 
ЕНПФ, находящиеся в доверительном 
управлении НБРК, составили 12 747,21 
млрд тенге. Пенсионные активы под 
управлением УИП составили 8,7 млрд 
тенге. 

Инвестиционный портфель пенсион-
ных активов под управлением НБРК

На 1 июня 2022 года в рамках на-
правлений, одобренных Советом по 
управлению Национальным фондом 
РК, основные инвестиции НБРК (как 
доверительным управляющим) в фи-
нансовые инструменты представлены 
следующим образом: 

˗ основную долю в портфеле ПА 
ЕНПФ занимают ГЦБ Министерства 
финансов РК, текущая стоимость ко-
торых составила 5 329,37 млрд. тенге. 
Их доля в портфеле составила 41,81%. 
На 1 июня 2022 года средневзвешенная 
доходность к погашению по ГЦБ Мини-
стерства финансов РК, номинирован-
ным в тенге, составила 10,8% годовых, 
в долларах США – 3,4% годовых.

˗ облигации квазигосударственных 
организаций РК текущая стоимость 1 
696,39 млрд тенге (доля в портфеле со-
ставила 13,31%). Средневзвешенная 
доходность к погашению по облигациям 
квазигосударственных организаций РК, 
номинированным в тенге, составила 
10,9% годовых, в долларах США – 5,5% 
годовых.

- облигации банков второго уровня 
РК на сумму 931,25 млрд тенге (7,31%). 
На отчетную дату средневзвешенная 
доходность к погашению по облигациям 
БВУ РК составила 10,5% годовых.

- государственные ценные бумаги 
иностранных государств в субпортфе-
ле ликвидности составили 686,27 млрд 
тенге. Их доля в портфеле составила 
5,38%. Средневзвешенная доходность 
к погашению ГЦБ иностранных госу-
дарств в портфеле ПА ЕНПФ на отчет-
ную дату составила 0,8% годовых.  

- облигации международных финан-
совых организаций составили 399,86 
млрд. тенге. Их доля в портфеле соста-
вила 3,14%. Средневзвешенная доход-
ность к погашению по облигациям меж-
дународных финансовых организаций 
составила 9,80% годовых. 

- текущая стоимость депозитов в На-
циональном Банке РК на отчетную дату 
составила 397,92 млрд. тенге. Их доля 
в портфеле составила 3,12%. Средне-
взвешенная доходность 13,19% годо-
вых.

- стоимость акций и депозитар-
ных расписок эмитентов РК составила 
221,18 млрд. тенге. Их доля в портфеле 
составила 1,74%. В рассматриваемом 
периоде покупок и продаж акций и де-
позитарных расписок эмитентов РК не 
было.

- депозиты в банках второго уровня 
составили 198,89 млрд. тенге. Их доля 
в портфеле 1,56%. Средневзвешенная 
доходность к погашению вкладов БВУ 
РК на отчетную дату составила 9,1% 
годовых.

- стоимость корпоративных облига-
ций иностранных эмитентов составила 
5,28 млрд. тенге. Их доля в портфеле 

Инвестиционные портфели пенсионных активов под 
управлением НБРК и УИП по состоянию на 1 июня 2022 года

составила 0,04%. Средневзвешенная 
доходность к погашению корпоратив-
ных облигаций иностранных эмитентов 
в портфеле ПА ЕНПФ на отчетную дату 
составила 9,6% годовых.

- стоимость PPN (структурных нот) 
иностранных эмитентов в отчетном 
месяце составила 11,14 млрд. тенге. 
Их доля в портфеле составила 0,09%. 
Продаж, погашений и покупок PPN 
(структурных нот) иностранных эмитен-
тов не было.

- стоимость корпоративных обли-
гаций эмитентов РК составила 16,41 
млрд. тенге. Их доля в портфеле со-
ставила 0,13%. В рассматриваемом 
периоде покупок, продаж и погашений 
корпоративных облигаций эмитентов 
РК не было.

Кроме того, в структуре инвестици-
онного портфеля присутствуют РЕПО 
135,27 млрд тенге (доля в портфеле 
1,06%), денежные средства на инве-
стиционных счетах 12,62 млрд тенге 
(0,10%) и индексное управление ак-
тивами 2 705,36 млрд тенге (21,22%), 
включая ГЦБ развитых стран, ГЦБ раз-
вивающихся стран, активы, находящи-
еся во внешнем управлении. 

Инвестиционный портфель в раз-
резе валют, в которые номинированы 
финансовые инструменты, приобре-
тенные за счет пенсионных активов, 
представлен следующим образом:

инвестиции в национальной валюте 
– 70,87%, в долларах США – 29,05%, в 
другой валюте – 0,08% портфеля пен-
сионных активов. 

Размер начисленного инвестицион-
ного дохода с начала 2022 года сложил-
ся отрицательным и составил 154,09 
млрд. тенге. Основными причинами от-
рицательного инвестиционного дохода 
согласно обзора НБРК являются:

рост доходностей (снижение цен) по 
облигациям развитых и развивающихся 
стран, включая государственные цен-
ные бумаги Республики Казахстан, на 
фоне повышения ключевой ставки ФРС 
США в текущем году на 75 б.п. до 1,0% 
и роста геополитической напряженно-
сти;

снижение глобального рынка акций 
на фоне ускоренного сворачивания 
стимулов ФРС США и другими центро-
банками в борьбе с инфляцией в мире, 
а также рисков наступления рецессии 
в экономике и снижения прибылей (ин-
декс MSCI World, являющийся эталон-
ным для внешних управляющих пенси-
онными активами по мандатам акций, 
снизился более чем на 12%);

укрепление курса тенге на отчетную 
дату с начала года на 4,0% с 431,8 до 
414,67 тенге за доллар США (порядка 
30% пенсионных активов номинирова-
ны в иностранной валюте, в том чис-
ле активы, находящиеся во внешнем 
управлении).

В результате вышеуказанных фак-
торов доходность пенсионных активов 
ЕНПФ, распределенная на счета вклад-
чиков (получателей) с начала 2022 
года, составила (-1,35%). 

При этом по состоянию на 1 июня 
2022 года доходность пенсионных ак-
тивов за последние 12 месяцев (с июня 
2021 года по май 2022 года) для вклад-
чиков (получателей) ЕНПФ составила 

4,14%. 
Накопленная доходность за период 

с апреля 2014 года, когда завершилась 
консолидация пенсионных активов, по 
май 2022 года составила 99,94%. За 8 
лет с 2014 года по 2021 год в годовом 
выражении доходность пенсионных ак-
тивов ЕНПФ составляет 9,68% годовых.

Стоит подчеркнуть, что пенсионные 
накопления – это долгосрочные инве-
стиции и анализировать размер инве-
стиционного дохода целесообразно за 
период не менее 1 (одного) года. Крат-
косрочные данные (еженедельные, 
ежемесячные и т.д.) – не являются по-
казательными, т.к. зависят от постоян-
ных изменений рыночной конъюнктуры.

Подробная структура инвестицион-
ного портфеля финансовых инструмен-
тов под управлением НБРК с указани-
ем эмитентов и обзор инвестиционной 
деятельности размещены на офици-
альном сайте ЕНПФ. 

Напомним, что в Казахстане дей-
ствует модель государственной гаран-
тии сохранности пенсионных накопле-
ний. В соответствии со статьей 5 Закона 
Республики Казахстан «О пенсионном 
обеспечении в Республике Казахстан» 
государство гарантирует получателям 
сохранность обязательных пенсионных 
взносов и обязательных профессио-
нальных пенсионных взносов в ЕНПФ 
в размере фактически внесенных взно-
сов с учетом уровня инфляции на мо-
мент получения права на пенсионные 
выплаты.

Управляющие инвестиционным 
портфелем

Общий объем средств, находящих-
ся под управлением УИП составляет 
8,7 млрд тенге. 

Пенсионные активы, находящиеся в 
доверительном управлении АО «Jusan 
Invest», составили 3,94 млрд тенге. 
На них были приобретены: денежные 
средства на инвестиционных счетах 
(45,98%), паи Exchange Traded Funds 
(ETF) они составляют 31,44%, ГЦБ 
Министерства финансов РК (18,37%), 
ноты НБРК (4,21% портфеля). Отме-
тим, что 64,04% портфеля представле-
но в тенге, 35,96% в долларах США.  

В результате инвестиционной дея-
тельности доходность пенсионных акти-
вов под управлением АО «Jusan Invest» 
с начала года составила (-1,10%).

Подробная структура инвестицион-
ного портфеля финансовых инструмен-
тов под управлением АО «Jusan Invest» 
с указанием эмитентов представлена 
на сайте ЕНПФ. 

Пенсионные активы, находящиеся в 
доверительном управлении АО «Halyk 
Global Markets», на 1 июня 2022 года 
составили 2,47 млрд тенге. В структу-
ре портфеля денежные средства на 
счетах составляют 53,98%, долевые 
инструменты иностранных эмитентов 
(Паи ETF) 14,85%, облигации квазиго-
сударственных организаций РК 10,73%, 
акции и депозитарные расписки ино-
странных эмитентов 5,88%, облигации 
банков второго уровня РК 5,71%, кор-
поративные облигации организаций РК 
4,47%, МФО 4,39%. Инвестиции в на-
циональной валюте составили 78,20% 
портфеля, в долларах США - 20,80%. 
Доходность пенсионных активов под 

управлением АО «Halyk Global Markets» 
с 01.01.2022г. по 01.06.2022г. составила 
(-3,73%).

Подробная структура инвестицион-
ного портфеля финансовых инструмен-
тов под управлением АО «Halyk Global 
Markets» с указанием эмитентов пред-
ставлена на сайте ЕНПФ.

Пенсионные активы, находящиеся 
в доверительном управлении АО «BCC 
Invest», на 1 июня текущего года соста-
вили 1,41 млрд тенге. Они распределе-
ны в гос.облигации 32,65%, паи (ETF на 
индексы) 21,54%, облигации квазигосу-
дарственных организаций РК 12,98%, 
акции и депозитарные расписки ино-
странных эмитентов 8,68%, денежные 
средства на инвестиционных счетах 
7,30%, облигации МФО 6,10%, обли-
гации БВУ РК 5,46%, корпоративные 
облигации эмитентов-резидентов РК 
5,22%, прочие активы (дебиторская за-
долженность, просроченная задолжен-
ность, провизии) 0,06%. В инструменты 
в национальной валюте инвестировано 
69,71% портфеля, в долларах США – 
30,29%. 

В результате инвестиционной дея-
тельности доходность пенсионных 
активов под управлением АО «BCC 
Invest» с начала текущего года состави-
ла (-3,53%).

Подробная структура инвестицион-
ного портфеля финансовых инструмен-
тов под управлением АО «BCC Invest» 
с указанием эмитентов представлена 
на сайте ЕНПФ.

По состоянию на 1 июня 2022 года 
пенсионные активы ЕНПФ, находящие-
ся в доверительном управлении АО 
«Сентрас Секьюритиз», составили 0,90 
млрд тенге. Они инвестированы в ГЦБ 
МФ РК 56,85%, облигации квазигосу-
дарственных организаций РК 14,07%, 
денежные средства на инвестиционных 
счетах 10,65%, акции и депозитарные 
расписки эмитентов РК 9,28%, РЕПО 
7,03%, 

долевые инструменты иностранных 
эмитентов (Паи ETF) 1,86%, прочие 
активы (дебиторская задолженность, 
просроченная задолженность, прови-
зии) 0,27%. В инструменты в нацио-
нальной валюте инвестировано 88,18% 
портфеля, в долларах США – 11,82%.

В результате инвестиционной дея-
тельности доходность пенсионных ак-
тивов под управлением АО «Сентрас 
Секьюритиз» с начала 2022 года соста-
вила (-4,88%).

Подробная структура инвестици-
онного портфеля финансовых инстру-
ментов под управлением АО «Сентрас 
Секьюритиз» с указанием эмитентов 
представлена на сайте ЕНПФ.

Напомним, что после получения 
пенсионных активов от ЕНПФ УИП ин-
вестирует их в разрешенные финансо-
вые инструменты, указанные в Прави-
лах осуществления деятельности по 
управлению инвестиционным портфе-
лем, утвержденных постановлением 
Правления Национального Банка РК от 
3 февраля 2014 года №10, и предусмо-
тренные в Инвестиционной деклара-
ции УИП.

При переводе пенсионных нако-
плений в управление УИП гарантия 
государства заменяется гарантией 
управляющей компании по обеспече-
нию минимального уровня доходности 
пенсионных активов. Минимальный 
уровень доходности рассчитывается 
исходя из средневзвешенной доходно-
сти пенсионных активов, переданных 
в управление УИП, действующим на 
рынке.
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Сен туған күн, мерекеңмен!

ХАБАРЛАНДЫРУ  ОБЪЯВЛЕНИЕ
Куплю б/у электродви-

гатель, тельфер болгарский, 
редуктор пром.мясорубка, 
сварочный аппарат, кислород-
ный баллон, кондиционер БК, 
радио-детали, плата (совет-
ская) осцилограф, частотометр, 
стиральные машинки (Сибирь), 
мотор редуктор бабид. Тел: 
87053502417, 87759449878. 

Бірімізге аяулы ана, бірімізге асыл жар, енді бірімізге 
қадірменді әріптес Малаева Камал Алдабергенқызы 
тамыз айының 5 жұлдызы күні мерейлі 70 жастың асуы-
на шығып отыр. Осы бір өзімізге қымбат та сүйікті ада-
мымызды мерейлі жасымен құттықтап, шын көңілден 
ақтарылған ізгі ниеттерімізді арнағымыз келеді.

Деніңіз сау, отбасыңыз аман, ғұмырыңыз мәнді де 
сәнді болсын. Шаңырағыңыздан шаттық үзілмесін деген 
тілек айтқымыз келеді.

Құтты болсын жетпіс деген жасыңыз,
Сексеннің де сеңгірінен асыңыз.
Қуат алып, денсаулықтың нәрінен,
Жүзіп өтіп жүзге аяқ басыңыз!

Тербеліп ән мен күйге жүзіңіз.
Тілек еттік шын жүректен бәріміз,
Әрқашанда көңілді кір шалмасын,
Мықты болып ұзақ өмір сүріңіз!

     Тілек білдіруші: «Ақбота» бөбекжай-бақшасының ұжымы.

                                                   Тылсым
«Адамды сүй,

 Алланың хикметін сез...»
Аллаға сену бейбітшілікке, береке – бірлікке, 

мөлдір адамгершілікке, мейірім – қайырымға 
үндеу. Өткен ғасырдың 90- жылдары Лепсіде 
есімі көпке беймәлім емші жөнінде естідік. 
Аллаға жалбарынып, Көтентәуіп баба, Бәйтік 
дамолла, Дәлкеш аталардан жәрдем сұрайды 
екен. Ішірткі береді екен. Алла атымен 
емдегендері қатарға қосылып кетіпті деген гу-гу 
әңгіме желдей есіп жүретін.

Біз сол жылдардан танитын Мәриям 
Ілиясқызы Тілеубергенова биыл жетпістің 
бесеуіне келіпті. Аягөз өңірінде туып - өсіп, 
әке жағынан көріпкелдік, нағашы жағынан 
бақсылық дарыған бұл кісі жоғарыда есімдері 
аталған қасиетті аталардың шырағын жағып, 
кейінгілерге ақ батасын 
арнап келеді. Соның 
айғағындай жуырда 
Лепсі ауылында киелі 
бабаларымыздың ру-
хына арнап ас беріп, 
асқа жиналған үлкен – 
кішінің ықылас – пейілін 

сезінді. Осы басқосуда сөз алғандардың арасында «Әуелі 
Алланың, содан соң Мәриям апаның емінің нәтижесінде 
ел қатарлы өмір сүріп жатырмыз»,- дегендер аз болған жоқ. 
Сонымен қатар Мәриям Ілиясқызы тыныштықтың шырағын 
жаққан еңбегі үшін Республикалық ғылыми – әдістемелік 
«Білім әлемі» басылымының дипломымен марапатталды. 
Өмірдің мәні ұлы Абай айтқандай «Адамды сүю, Алланың 
хикметін сезу» емес пе?

С.ҚАБЫЛХАНҚЫЗЫ.                                                            
Сарқан қаласы.

Вниманию жителей Сарканского  
района и города!

 На территории «Жонгар  Алатауского» Государствен-
ного национального природного парка  в селе Тополевка 
имеются в продаже дрова для личного пользования, поро-
ды (осина). Вывоз с верхнего склада 8000 тг за 1м³, име-
ется возможность доставки по городу Саркан. (Цена дого-
ворная).

По всем вопросам обращаться по номеру: рабо-
чий тел 8(72839) 5-40-74, Сот.:8777 597 84 84 Жанұзақ 
Өмірұзақұлы, 8771 466 44 92 Марат Токпаков, 8778 954 
49 21 Қанатжан Мұхамеджанұлы.

Ысқырма 
Әбілет пен Тәбілет балаларын үйге шақырғанда ысқырады екен. Ысқырықты 

естігенде жын-пері, диюлар әке-шешесіне қарай асығатын болыпты. 
Діни - аңыздардың баяндауынша, періштелер әке-шешесін тозаққа алып кеткелі, 

жындар күл-қоқыста жасырынып жатады екен. Егер біреу байқаусызда ысқырса, "әке-
шешеміз келіп қалған ба?" деп қуана сол адамға жүгіреді дейді. Егер оның адам бала-
сы екенін көріп, сонша жерден жетіп келгенде алданғанын білсе, ашуланып адамды 
ұрады екен. Ондай адам ақыл-есінен айырылып, жынданады деседі.  

Сондықтан "ысқырма, шайтанды шақырасың" деген тыйым пайда болыпты. 
Әсіресе, үйдің ішінде, қорада ысқыруға болмайды дейді. Үйді жын-жыпыр жайлап алуы 
мүмкін деген сенім бар.

Саусақты сықырлатпа
Ібілістің әке-шешесі Әбілет пен Тәбілет құлшылық кезінде таңдайын қағып, оғаш 

дыбыс шығарады екен. Ал тәспі тартқанда саусақтарын сықырлатады екен. Ұлық 
Алла оларды осы жаман әдетінен қанша тыйса да, олар жалғастыра беріпті. Осының 
кесірінен Әбілет пен Тәбілет Тәңірдің теріс назарына ілігіпті. Осыған орай, қазақтар ба-
лаларын "таңдайыңды тартпа, саусағыңды сықырлатпа, ол - шайтанға тартқан тәспің. 

Бағың байланады, бақытың қайтады" деп тыйып отыратын болыпты.

Сөз тапқанға қолқа жоқ
(күлдіргі, әзіл әңгімелер)

Шал ақын шай құйып беріп отырған кемпіріне өлеңмен тиіссе керек. 

Сонда ШАЛ:
Дүние ойлап тұрсам жалғаның-ай,
Жалған дүние артымда қалғаның-ай.
Жауырыным қышиды қолым жетпей,
Арқамды қасып жібер алғаным-ай.

КЕМПІРІ:
Жас күніңде жүруші ең қоян атып,
Бір тойды атқарушы ең бес күн жатып.
Тигізетін титтей де бір пайдаң жоқ,
Қайтемін қу теріңді дырылдатып.

ШАЛ:
Оу! Шал ақыны Орта жүздің мен 

емеспем,
Тоқтаусыз аққан бұлақ кен емеспем.
Күніне төрт-бес қоян ат деп маған,
Титығымды құрытқан сен емес пе ең?

КЕМПІРІ:
Ұшады көк ала үйрек көл дегенде,
Қара су бал татиды шөлдегенде.
Аузыңа келген сөзді ірікпейсің,
Алжыған не жының бар сөз дегенде.

ШАЛ:
Дүние қызық екен жасыңдағы,
Барады өтіп дәурен басымдағы.
Айында бір пайдамды көрмеген соң,
Қасыма не ғып келсін кемпір-дағы.

ТАҒЫЛЫМ

Сарқан қаласы, Вихрев көшесі № 43 үй сатылады. Үй үлкен бес бөлмелі, 
барлығы бар. Хабарласыңыздар тел.8701 4002906.

Чункенов Бекболаттың атына тіркелген Сарқан ауданы, Алмалы ауылдық 
округі аумағында орналасқан  19,0 га көлемді жердің №151217 (кад № 03-
263-038-661) мемлекеттік тіркеу актісі жоғалуына байланысты жарамсыз деп 
танылсын.

Жылы, құрғақ, еңселі, жөндеу көрген үй сатылады. Үй мал ұстағанға өте 
ыңғайлы жерде орналасқан. Үйге  су кіргізілген. Үлкен бау-бақшасы, моншасы, 
мал қорасы, кең ауласы, жаздық ас үйі бар. Бағасы келісімді. Сұрақтар бой-
ынша ұялы тел: 8771 572 11 53.


