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Осындай мемлекеттің қолдауына 
ие болған жастың бірі сарқандық Бірлік 
Қаратаев аудан орталығында мас-
саж кабинетін ашсам деген жоспа-
рымен бөлісті. «QAZAQ MED Clinic» 
медициналық орталығының арнайы 
массаждық курсын тәмамдап, сертифи-
кат алған жас дене уқалаудың 4 түрін 
меңгеріп шыққан. Қайтарымсыз грантқа 
Бірлік массаждың арнайы төсегін, үстел, 
орындық, басқа да құрал-жабдықтарын, 
түрлі майларын алып, жалға алған 
кабинетті кәсіпке сай лайықтауды 

көздеуде. Күнұзақ кеңсе жұмысында оты-
рып, арқа-басы құрысқан жандарға Бірлік 
Күнболатұлы әлдеқайда қолжетімді баға 
ұсынбақшы. 

Аталмыш грантқа ие болған тағы 
бір жастың бірі Әділжан Мырзабек 
өзгеше кәсіп түрін – биогумус өндіруді 
бастамаққа ниетті. Кәсіпкердің сөзінше 
калифорниялық шылаушындар кез 
келген шіріген органикалық заттарды, 
малдың қиын «жеу» арқылы жердің 
құрамын гумуспен байытып, құнарлы 
қара топыраққа айналдырады. Аграрлық 
салаға бағытталған ауданымыз үшін 
органикалық тыңайтқыштың бұл түрі 
өнімділікті арттыруда, үй шаруашылығы 
секторында табиғи таза өнім алуда өте 
үлкен артықшылыққа ие көрінеді. Аса 
қаржылық шығынды қажет етпейтін кәсіп 
түрін ғаламтордан көріп, қызығушылығы 
оянған Әділжан бүгінгі күні құрамында 
шамамен 60-70 мың қызыл құрты бар 2 
шаршы метрлік биогумус сатып алып, 

Жастар кәсіп бастады
Соңғы жылдары өңірімізде мемлекеттің қолдауымен кәсіпкерлікпен айналысып, өзгелерге үлгі 

болып жүрген жандар қатары әсіресе жастар қарасы көбейіп келеді. «Бәрекелді!» деп қуанамыз, 
«Іске сәтпен!» арқадан қағамыз. Биыл «Бастау Бизнес» жобасы аясында бөлінетін қайтарымсыз 
грант мөлшері де көбейіп, өз ісімді өркендетсем деген жандарға үлкен мүмкіндіктер ұсынуда. 
Мысалы былтыр аталмыш жоба шеңберінде 200 АЕК (583 мың) теңге көлемінде ақша берілсе, 
биыл бұл сома 400 АЕК (1млн. 225 мың) мөлшеріне дейін ұлғайған. 

кәсібін бастап кеткен. 
- Жасырын емес, қазіргі күні 

жеміс-жидектер, көкөністер түрлі 
дәрі-дәрмектердің көмегімен 
өсіріледі. Нәтижесінде адам 
ағзасы зиянды химиядан зар-
дап шегеді, түрлі аурулар пайда 
болады. Ал біздің шылаушын 
өндірген биогумусты бақшалық 
өнімдерге пайдалансаңыз 
экологиялық таза әрі екі есе 
мол өнімге қол жеткізесіз, -дейді 
Әділжан Мырзабек өз ойымен 
бөлісіп. – Келешекте шылаушын-
дар көбейген соң  ірі қалаларды 
көгалдандырумен, абаттандыру-
мен шұғылданатын ұжымдарға, 
аудан тұрғындарына биогумус 
сатып, кәсібімді өркендетемін. 

       Заманның талабын тез 
ұғынып, соған сай қарекет жа-
сасам деп жүрген жастың бірі 
Арман Дәлелбек вендинг аппа-
раттары арқылы таза ауыз су са-
туды біраздан бері жоспарлаған.  
Вендинг қарапайым 
тілмен түсіндіретін болсақ, 

автоматтандырылған жүйе арқылы 
тауарлар мен қызметтерді сату деген 
мағынаны білдіреді 
екен. (vending 
ағылшынның vend 
— сату (автомат-
тар арқылы). Яғни, 
тауарлар мен 
қызметтер адамның 
қ а т ы с у ы н с ы з 
сатылады. За-
манауи саудаға 
арналған вендинг 
а п п а р а т т а р ы н 
үлкен қалаларда 
жиі көреміз. 
Вендингтердің ең 
танымал нұсқалары 
— пластикалық 
шыныаяқтар мен 
кофе сататын сауда автоматтары. Бүгінгі 
таңда аталған автоматтардың түрі өте көп. 
Біздің кейіпкеріміз үкіметтің қайтарымсыз 

қаржысына ресейлік 
аталмыш аппараттың су 
сүзгілейтін екі данасын са-
тып алып, оның біреуін өзі 
тұратын көпқабатты тұрғын 
үйге, ал енді бірін көпшілік 
көп жүретін орталыққа 
орнатпақшы. 20 теңгелік 
ақша саласыз да құрылғыдан 
1 литр таза су аласыз. Бір 
алғанда сыйымдылығы 
19 литрге дейінгі ыдысты 
қойып, тіршілік нәрін тол-
тырып алуға болады екен. 
Арманның сөзіне сен-
сек қаланың орталық су 
жүйесіне қосылған аталмыш аппараттың 
әрқайсысы күніне 5 мың литр су тазартуға 
қабілетті көрінеді. Бар болғаны ай сайын су 
сүзгісін ауыстырып тұрса болғаны. Осын-
дай құрылғыларды сатуға маманданған 
ресейлік ұйым сонымен қатар аппаратқа 
қызмет көрсетуді өз міндеттемелеріне 
алып, үздіксіз жұмысына кепілдік ұсынған. 
Қала тұрғындары мен қонақтарын 
қолжетімді бағамен әрі ең бастысы сапа-
лы ауыз сумен қамтамасыз етуді мақсат 
тұтқан Арман Беделбекұлының ісіне тек 
сәттілік тілейміз.

Міне, мемлекет тарапынан осын-
дай қолдау мен қамқорлықты сезінген 
сарқандық іскер жандар қайтарымсыз 

қаржының арқасында мал бордақылау, 
қымыз, кірпіш өндіру, бөдене өсіру, 
тоқыма-тігін, аспаздық, жиһаз жасау 
сынды көптеген кәсіп түрлеріне бел 
шеше кірісті. Бұл қарекет қылып, қам 
жасаудың, мол мүмкіндіктерді тиімді 
пайдаланудың заманы. Сарқандық жа-
стар осыны ұғынып, сан түрлі кәсіпке 
жоспар-жобаларын ұсынып, мемлекет 
қаржысына ие болуда.

- 2021-2025 жылдарға арналған 
кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық 
жоба шеңберінде ағымдағы жылы «Ба-
стау Бизнес» жобасы аясында кәсіпкерлік 
негіздеріне оқыту онлайн курсынан ау-
дан бойынша 311 азамат оқу курсына 
жазылып, оның 171 азамат оқу курсын 
аяқтады.  Жаңа бизнес-идеяларды іске 
асыруға грант алуға ағымдағы жылы ау-
дан бойынша 91 азаматқа мемлекеттік 
қайтарымсыз грант беру жоспарланған. 
Оның 28 –і  29 жасқа дейінгі жастар бол-
са, 63 – і халықтың әлеуметтік осал топ-
тарына беріледі. Бүгінгі күнге 40 азаматқа 
мемлекеттік қайтарымсыз гранттар 
берілді. Оның 13-і 29 жасқа дейінгі жа-
стар, 27 –і халықтың әлеуметтік осал 
топтары санатында – дейді аудандық 
жұмыспен қамту орталығының директоры 
Дидар Сағынғали.

Сәтін салса жыл соңына дейін 
жоспарланған 91 адам мемлекеттік 
қайтарымсыз грантқа қол жеткізіп, 
кәсіпкер атанбақшы.

П.ЖЕҢІСХАН.

БАСПАСӨЗ - 2023

ЖЕКЕ  ЖАЗЫЛУШЫЛАР ҮШІН ИНДЕКСІ 65202, ЖЫЛДЫҚ БАҒАСЫ -  3021,72 ТЕҢГЕ. 

МЕКЕМЕ-ҰЙЫМДАР ҮШІН ИНДЕКСІ  15202, ЖЫЛДЫҚ БАҒАСЫ - 3381,04 ТЕҢГЕ. 

ЗЕЙНЕТКЕРЛЕР ҮШІН ИНДЕКСІ  35202, ЖЫЛДЫҚ БАҒАСЫ - 2225,08ТЕҢГЕ.

Ауданның қоғамдық-саяси "Сарқан" газетіне келесі жылға жазылу науқаны. 
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Қымбатты жерлестер!
Ең жарқын және шын жүректен тойланатын  мерекелердің бірі-1 қазан-қарт 

адамдардың Халықаралық Күні жақындап келеді, оны бүкіл прогрессшіл  адамзат атап 
өтеді.

Бұл аға ұрпақтың қаһармандығына зор алғысымызды білдіруге мүмкіндік 
туғызатын күн ғана емес,сонымен бірге оларға шынайы назар аудырылатын да 
күн. Бұл аға ұрпақтың мұқтажына тағы да бір зер салуға жақсы себеп болатын күн. 
Тұрмысының жайлы болуына  көмектесіп,нақты қолдау жасалатын күн. Бірақ бұл біздің 
парызымыздың азғантай ғана бөлігі.

Егде жастағы азаматтар, ең алдымен 1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысының 
ардагерлері, тыл еңбеккерлері қоғам өмірінде айрықша роль атқарды. Олар Ұлы Отан 
соғысы жылдарында, қираған шаруашылықты қалпына келтіруге,жана өнеркәсіп орын-
дарын салып,ашуға жас ұрпақты тәрбиелеуге зор еңбек сіңірді.

2. Олар бізге көп нәрсені, жарқын болашаққа сенуді,тәртіптілік пен әділеттілікті 
бағалауды үйретті. Олардың ізгі жүрегінен біз қолдау көрсету мен түсіністікпен қарауды, 
сабырлық пен сүйіспеншілікті, қажыр-қайрат пен шабытты көреміз, үйренеміз.

Қазақстанда қарт адамдардың  жағдайларына  назар аударылып келді және ауда-
рыла да береді,олардың материалдық жағдайын жақсарту, тұрмыс сапасын арттыру, 
қазіргі замандағы әлеуметтік  жағдайын жақсарту жөнінде шаралар қабылданды.

Күрделі экономикалық ахуалға байланысты биылғы айлықтың өзгеше жағдайда 
өтетінін көре білу керек. Сондықтан осы күндері орайластырылған іс-шараларда ар-
дагерлер құрылымдары, әкімдіктер, халықты әлеуметтік қорғау, денсаулық сақтау 
мекемелері    бірінші кезекте аз қамтылған, жалғызбасты  азаматтарға  көмек 
көрсетулері керек.

Әсіресе, қуаты азайған зейнеткерлерге күтім жасау, олардың баспанасын және 
аула аумағын жинау, қысқа отын-суын дайындау жөніндегі әлеуметтік және еріктілердің 
көмегі  қажет.

Қарт адамдар үшін ардагерлер ұйымдары мен жергілікті билік  тарапынан назар 
аударудың, жылы сөз айтудың,олардың сіңірген еңбектерін қоғамның мойындағанын, 
әңгімелесу кезінде құрмет көрсетудің, сеніммен қараудың маңызы зор. Алдағы мереке 
барысында негізінен осыған баса назар аудару керек.

Біз қарт адамдарға өткен жылдардағыдай көңіл бөлінетініне, оларға қолдау 
көрсетілетініне, ал олардың мемлекеттің нақты мүмкіндіктеріне түсіністікпен 
қарайтынына сенеміз.

Қ.ЖАНАСБЕКОВ,
 аудандық Ардагерлер ұйымының төрағасы.                              

Қарттарды әлеуметтік қолдау – 
басты парыз

Аудандық ардагерлер кеңесінің Үндеуі

Жолдау – өрлеу өзегі

Кезек күттірмейтін басты 
міндет

Қасым-Жомарт Тоқаевтың маңызды тапсырмаларының бірі – ауылдық жерлердегі 
медициналық көмектің сапасын арттыруға бағытталған денсаулық сақтау саласын 
жаңғырту.

Осыған орай шалғайдағы елді мекендердің ауыл тұрғындарын қолжетімді 
профилактикалық, диагностикалық және консультативтік көмекпен қамтамасыз ету күн 
тәртібінен түспейді. Біздің атқарып отырған іс-шараларымыздың барлығы түптеп кел-
генде, халықтың денсаулығының жақсаруына, өмір сүру ұзақтығының артуына әкеледі. 

Жолдауда атап көрсетілгендей 32 аудандық аурухананы көпсалалы медициналық 
мекемелер деңгейіне дейін жаңғырту жоспарлануда. «Нәтижесінде жедел және орта 
технологиялық медициналық көмек алу мүмкіндігі 500-ден 200 шақырымға дейін 
қысқарады. Үкімет бюджеттік процестің бір бөлігі ретінде биыл қыркүйек айына дейін 
осы ұлттық жобаларды жүзеге асыру үшін барлық есептеуді жасап, қажетті шара-
ларды қабылдауы керек», деп тапсырды Қ.Тоқаев. Денсаулық сақтауды дамытудың 
мемлекеттік бағдарламасының негізгі бағыттарының бірі – ауыл тұрғындарына 
медициналық қызмет көрсетудің сапасы мен қолжетімдігін арттыру.

Ауданымыздың медицина қауымы Президенттің бағыт-бағдарын қолдап, 
халықтың денсаулығын жақсарту бағытындағы бастамаларын жалғастырады. Ауыл 
– халқымыздың бесігі. Ал ауыл тұрғындарының денсаулығын сақтау біз үшін кезек 
күттірмейтін басты міндет болып қала береді.

Жамал ДОЛАНБАЕВА,
аудандық мәслихаттың депутаты.

Әлемдік және дәстүрлі 
діндер көшбасшыларының 

VII съезі
 
Өмірімізде діннің рөлі қандай екенін 

айтпасақ та әрбір жан біледі. Түрлі та-
рихи кезеңдерден адаммен бірге жаса-
сып келе жатқан «дін», қоғамның нор-
малары мен құндылықтарын ұлғайтып 
отыратын процесс. Қазіргі таңда дін 
мен діни мәселелер тұспа-тұс келіп 
жатқан жайттар көп, діни мәселелер 
әлем бойынша өзектілік туғызуда. Сол 
үшін, әлемдегі және қоғамдағы діннің 
рөлі ұлғайып отырғандықтан, әлем 
бойынша дін лидерлері тарапынан 
мәселелердің алдын алып, болдыртпау 
іс-шаралары жасалынып келеді. Сон-
дай ірі жобалардың бірі: «Әлемдік және 
дәстүрлі діндер көшбасшыларының 
съезі». Осы жыл, 2022 жылдың 14-15 
қыркүйек күндері өткізілді. Кемінде 3 
жылда бір рет өткізіліп тұратын жоба 

2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018 жылдары өткізілген болатын. 
Биылғы өткен съезге «Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің пандемия-

дан кейінгі кезеңдегі адамзаттың рухани және әлеуметтік дамуындағы рөлі» деген 
тақырыптағы жалпы отырыспен басталған 50 елден 100-ден астам делегация, оның 
ішінде ислам, христиан, буддизм, иудаизм, индуизм, даосизм, зороастризм, синтоизм 
діндерінің өкілдері, сондай-ақ саяси және қоғам қайраткерлері, халықаралық ұйымдар 
мүшелері қатысты.  Діни форумға Рим Папасы Франциск, Әл-Азхардың Жоғарғы има-
мы Ахмед Мохаммед Ахмед ат-Тайеб, Иерусалим Патриархы III Теофил, Ашкеназдың 
бас раввині Давид Лау, Израильдің Бас сефард раввині Ицхак Иосифтің және басқа 
да діни жетекшілер, сондай-ақ бірқатар халықаралық ұйымның өкілдері қатысқан 
болатын.  Іс-шараның екінші күнінде 4 секция өтті. Бірінші секция «Діндердің қазіргі 
әлемдегі рухани және моральдық құндылықтарды нығайтудағы рөлі», екінші секция 
«Білім мен діни ағартудың діндер мен мәдениеттердің сыйластықта қатар өмір сүру 
және бейбітшілік пен келісімді нығайтудағы рөлі», үшінші секция «Діни лидерлер мен 
мемлекет қайраткерлерінің жаһандық дінаралық диалог пен бейбітшілікті ілгерілетуге, 
экстремизмге, радикализмге және терроризмге қарсы іс-қимылға қосқан үлесі», ал 
төртінші секция «Әйелдердің қазіргі қоғамның әл-ауқаты мен тұрақты дамуына қосқан 
үлесі және әйелдердің әлеуметтік мәртебесін қолдаудағы діни қоуымдастықтардың 
рөлі» деп аталып мәселелер айқындалды.

Дінаралық келіссөз барлық халықтардың қоғамдық дамуы мен әл-аухатының 
жақсаруының, төзімділікті қолдаудың, түрлі мәдениеттер мен діндер арасында өзара 
түсініктік пен үйлесімділіктің негізгі тәсілдерінің бірі болып табылады, сондай-ақ соғыс 
пен күш көрсетудің болдырмауға көмектеседі. Әлемдегі діни мәселерді талқылап, ал-
дын алып, болдырмау жолдарын іздейді. Бейбітшілік пен келісім – адамзаттың асыл 
құндылығы. Сол себепті елдер тиыштығы, әлем тиыштығы екенін ұмытпауға тиіспіз.

                   Д.МЕЛІС,
дінтанушы.

Бала күтімі кезеңі 1 жастан 1,5 
жасқа дейін ұзартылады

Бүгінгі таңда балалы 
отбасыларды қолдаудың 
қолданыстағы моделі 
мемлекеттік жәрдемақылар 
мен төлемдердің 6 түрін 
қамтиды.

Әлеуметтік кодекстің жо-
басында да осы әлеуметтік 
қолдау шараларының 
барлығы толық сақталған. 
Дегенмен, отбасының жеке-
леген санаттарын қолдаудың 

қолданыстағы шараларын күшейтуге бағытталған бірқатар 
жаңалықтар енгізілуде.

Ең негізгілерінің бірі – бала күтімі бойынша жәрдемақы төлеу мерзімін бір жылдан 
бір жарым жасқа дейін ұлғайту.

Осы ретте, аталған норма жұмыс істейтін және жұмыс істемейтін ата-аналарға да 
қолданылады. Бұл құқықты жарты миллионға дейін ата-ана пайдаланатын болады.

Оған қоса, бала күтімі бойынша жәрдемақы алуға үміткер әрбір ата-ана оның 
әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысу өтілі неғұрлым көп болса, төлем мөлшері 
соғұрлым жоғары болатынын білуге тиіс. Бұл төлем бүгінде МӘСҚ-ға аударымдар 
жүргізілген табыстың 40%-ын құрайды.

Ал жұмыс істемейтін немесе бала туылғанға дейінгі соңғы екі жылда 6 айдан кем 
жұмыс өтілі бар ата-аналар жәрдемақы мен төлемдерге тек мемлекеттік бюджеттен 
ғана үміткер бола алады.  

Екінші. Бүгінде, бала күтімін атқаратын ата-ана еңбек қызметін қайта бастаған 
жағдайда, бала күтіміне төленетін жәрдемақы тоқтатылуға қажет.

Жаңа Кодекс бойынша осы санаттағы отбасыларды қолдау үшін төлемдер 
тоқтатылмайды және республикалық бюджеттен төленетін жәрдемақы мөлшеріне 
сәйкес төленеді.

Период ухода за ребенком 
увеличится с 1 года до 1,5 лет 

Действующая модель поддержки семей с детьми, на сегодня, вклю-
чает  6 видов государственных пособий и выплат. 

И в проекте Социального кодекса все эти меры социальной под-
держки полностью сохранены. Однако вводится ряд нововведений, 
направленных на усиление уже действующих мер поддержки отдель-
ных категорий семей.

Одно из основных – это увеличение срока выплаты пособия по уходу за ребенком с 
одного года до полутора лет. При этом, отметим, что данная норма будет распростра-
няться как на работающих, так и неработающих родителей. Этим правом воспользу-
ются до полумиллиона родителей.

При этом, каждый родитель, претендующий на выплату пособия по уходу за ребен-
ком, должен знать, что чем больше стаж его участия в системе социального страхо-
вания, тем выше размер выплаты.  Она сегодня составляет 40% от дохода, с которого 
производились отчисления в ГФСС.

Неработающие же родители или имеющие стаж работы менее 6-ти месяцев за по-
следние два года до рождения ребенка, смогут претендовать на пособия и выплаты 
только из государственного бюджета.  

Второе. Сегодня, в случае возобновления родителем, осуществляющим уход за 
ребенком, трудовой деятельности - выплата пособия по уходу за ребёнком должна 
быть прекращена.

По Новому кодексу, для поддержания данной категории семей, выплаты прекра-
щаться не будут, и будут производиться в размере пособия, выплачиваемого из респу-
бликанского бюджета.
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ÓZEKTІ
Государственная служба — это дея-

тельность государственных служащих в 
государственных органах по исполнению 
должностных полномочий, направленная 
на реализацию задач и функций государ-
ственной власти.

Государственная служба Республики 
Казахстан призвана регулировать обще-
ственные процессы, обеспечивать це-
лостность государства и реализацию ин-
тересов граждан РК.

Для государственной службы имидж 
имеет важное функциональное и статус-
ное значение. Он является показателем 
уровня доверия к ней населения и крите-
рием оценки обществом эффективности 
управленческой деятельности, проводи-
мых государством преобразований. Он 
фиксирует степень соответствия действий 
государственных органов требованиям и 
ожиданиям конкретных социальных групп 
и общества в целом. Вследствие этого, 

Формирование положительного 
имиджа государственных служащих РК

имидж в значительной мере детермини-
рует поведение граждан по отношению к 
органам государственной власти, опреде-
ляет степень общественной поддержки 
деятельности государственной службы 
и программы ее реформирования. Фор-
мирование позитивного имиджа государ-
ственной службы и государственных слу-
жащих является необходимым условием 
эффективного функционирования и раз-
вития данного социального института, а 
также условием для повышения эффек-
тивности деятельности государственных 
органов и системы государственной служ-
бы.

В настоящее время государство уде-
ляет серьезное внимание вопросам, ка-
сающимся необходимости повышения 

имиджа государственных служащих.
Сам процесс формирования положи-

тельного имиджа государственного слу-
жащего тесно взаимосвязан и с имидже-
вой политикой исполнительной власти. 
Основные положения, предъявляемые к 
позитивному имиджу государственного 
служащего, определены в Кодексе чести 
государственных служащих Республики 
Казахстан.

Так, несение государственной службы 
является выражением особого доверия 
со стороны общества и государства и 
предъявляет высокие требования к нрав-
ственности и морально-этическому обли-
ку государственных служащих

Согласно Закона Республики Казах-
стан «О государственной службе» госу-

дарственный служащий - это гражданин 
Республики Казахстан, занимающий в 
установленном законодательством по-
рядке оплачиваемую из республиканского 
или местных бюджетов, либо из средств 
Национального банка Республики Ка-
захстан должность в государственном 
органе и осуществляющий должностные 
полномочия в целях реализации задач и 
функций государства.

Сам государственный служащий дол-
жен обладать такими качествами, как 
высокая моральная ответственность, 
профессиональные знания, умение при-
менять их на практике, честность, до-
бросовестность, активная жизненная по-
зиция, обладать чувством патриотизма, 
моральным обликом государственного 
служащего.

А.МУХАМЕДЬЯРОВ,
главный специалист Департамента 

Агентства РК по делам 
государственной службы. 

Тұмаудың алдын алу
Тұмау және басқа да жіті респираторлық вирустық жұқпа - адам өмірінде 

бірнеше рет кездестіретін жұқпалы вирустық сырқаттанушылық.  
Бұл сырқаттанушылықпен адамдар жиі көктем, күз, қыс кезінде ауыра-

тыны, осы уақытта ауа райының салқындығынан және күн сәулесі, дәрумен 
жетіспеушілігінен адам ағзасының иммунитеті төмендеуіне байланысты. Жіті 
респираторлық вирустық жұқпаның маусымдылық кезеңі күз мезгілінің соңғы 
айынан басталып, жоғары сырқаттанушылықтың ең көп тіркелуі қаңтар – ақпан 
айларына келеді.  

Жұқпа көзі - ауру адам, әсіресе сырқаттанғаннан бастап алғашқы 2-3 күндері 
айналасындағыларға қауіпті. Жұқпаның жасырын кезеңі орташа алғанда 3 
күнге дейін. Тұмаудың барлық вирустары адамнан адамға ауа – тамшы жолы 
арқылы (түшкіргенде және жөтелгенде) беріледі.

Аурудың көріністері жұқтырғаннан кейінгі бірнеше сағаттан 3 күнге дейін 
созылады.  Тұмауға жіті басталу көрінісі тән:  дене қызуының көтерілуі (39-
40°С дейін), әлсіздік, қалтырау, бұлшық еттері мен басының ауруы.  Адамның 
беті, көзі қызарады (конъюнктивит, склерит), нәтижесінде мұрыннан су ағып, 
тамағы ауырып, құрғақ жөтел басталады. Кейбір жағдайда ішек бұзылысы 
болуы мүмкін.  Егер тұмау асқынусыз өтсе ауру 5–7 күнде аяқталады, бірақ 
2–3 аптаға дейін бұлшық еттің ауруы, бас ауруы, әлсіздік сақталуы мүмкін. 
Тұмаудың ауыр жағдайында құрысу, естен тану, мұрыннан қан кетуі мүмкін. 
Осындай көрініс науқасты өлім жағдайына әкеліп соқтыруы мүмкін. 

 Жалпы жіті респираторлық вирустық жұқпаның емі дәрігердің қадағалауымен 
үй жағдайында жүргізіледі. Ауруханаға тек асқынған ауыр жағдайларды жол-
дайды. Науқас міндетті түрде төсек режимін қатаң сақтап және көп мөлшерде 
сұйықтық  (жылы шәй, морс, кампот) ішу қажет. Жоғары дене қызуы кезінде 
ыстық түсіретін, әсіресе қажет жағдайда тұмау және жөтелге қарсы дәрілік зат-
тарды пайдалану керек. Жіті респираторлық вирустық жұқпаның алдын алу 
үшін науқасты міндетті түрде қоршаған ортадан оқшаулау, тамақ ішетін арнайы 
ыдыс бөлу қажет. 

Бірақ тұмау жұқпасына қарсы ең жоғары нәтижелі тиімді шара бұл – тұмауға 
қарсы иммундау. 

Жұқпаның жоғарылау кезеңінде тұмаудың алдын алуының ең қолайлы, кең 
таралған, қолжетімді түрі – тыныс алу жолдарын қорғау үшін қолданылатын бет-
перде. Жіті респираторлық вирустық жұқпаның және тұмаудың алдын алу үшін 
мүмкіндігінше халық тығыз орналасқан және жаппай шаралар ұйымдастырған 
жерлерге баруды шектеу. 

Қолды жиі сабынмен жуу қажет, түшкірген және жөтелген кезде ауызды не-
месе мұрынды бет орамалмен жабу керек.

Сырқаттануды емдегеннен көрі алдын-алу анағұрлым жеңілірек екенін 
естен шығармаңыз! 

А. ЖАРТЫБАЕВА,
Сарқан аудандық  СЭББ бас маманы.

Профилактика бруцеллёза
Бруцеллёз  — это инфекционное заболевание, которое вызывается различными ви-

дами бруцелл. Эти бактерии поражают опорно-двигательную и нервную системы, а также 
особую соединительную ткань, клетки которой выстилают, поддерживают и защищают 
селезёнку, лимфатические узлы и некоторые другие органы. Клинически характеризуется 
синдромом общей инфекционной интоксикации, длительной лихорадкой, увеличением 
печени, селезёнки и лимфоузлов в нескольких несмежных зонах, артритом и синдромом 
поражения нервной системы — невралгией, невритом, радикулитом, плекситом. При от-
сутствии адекватного лечения может привести к инвалидности.

Симптомы бруцеллёза могут быть достаточно разнообразными, некоторые сохраня-
ются довольно долго. Температура тела быстро повышается и нарастает до 40°С и выше, 
отличается волнообразным течением при стабильно хорошем самочувствии. Повышает-
ся и сохраняется потливость, постепенно нарастает раздражительность, нарушение ап-
петита и сна, утомляемость. С течением времени появляются боли в крупных суставах и 
мышцах (тупые, продолжительные, отчётливо связанные с изменением погоды). Суставы 
становятся припухшими, болезненными при прощупывании (в связи с разрастанием кост-
ной ткани), подвижность ограничивается, кожа над суставами не изменяется.     

Устойчивость бруцеллеза    во внешней среде: в почве при температуре 20-25°С со-
храняются до 15 суток, при достаточной влажности и температуре 10-13°С — до пяти ме-
сяцев, в воде — свыше двух месяцев, в сыром мясе — три месяца, в солёном мясе — до 
месяца, в шерсти животных — до четырёх месяцев, в молоке — до 40 дней, в сыре — до 
года. Холод переносят хорошо, при кипячении гибнут мгновенно, при нагревании до 60°С 
гибнут за 30 минут, при воздействии бытовых дезинфицирующих средств и ультрафиоле-
та гибнут ещё быстрее. 

Источником заражения являются домашние животные (козы, овцы, коровы, свиньи, 
собаки и др.). От человека к человеку не передаётся (за исключением внутриутробного 
заражения).

Профилактические мероприятия:
Проводить тщательную термическую обработку мяса: не стоит есть мясо с кровью, 

особенно дичь, свинину, фермерские продукты;
пастеризовать или кипятить молоко и молочные продукты (если не уверены, пастери-

зован или прокипячён ли продукт, не стоит употреблять его в пищу), отказаться от парного 
молока и продукции ферм, не прошедшую обработку и контроль, не покупать продукты 
такого рода вдоль дорог у частных производителей;

при работе с животными следует быть острожным — использовать защитные рези-
новые перчатки, очки, фартуки, не касаться грязными руками глаз и слизистых рта (осо-
бенно это касается ветеринаров, охотников, работников боен и звероферм); ежегодно 
проводить профилактическую медосмортр работников специализированных профессий 
(ветеринаров, охотников, работников звероферм, животноводов); проводить профилак-
тическую иммунизацию крупного рогатого скота.

Д.ОРДАБАЕВ,
ведущий специалист  Сарканского районного УСЭК.

Қазақстан-туризмнің барлық түрлерiнің 
дамуы үшiн елеулi әлеуетке ие мем-
лекет. Бұған халқымыздың бай тарихы 
мен еліміздің аумағында 
сақталып қалған та-
рихи ескерткiштер 
мен археологиялық 
орындардың жиыны 
үлкен мүмкiндiк туғызады. 
Ерекше географиялық 
жағдайдың арқасында 
Қазақстаннан адам аяғы 
баспаған табиғаттың 
ғажайып бұрыштарын 
табуға болады. Бұл 
туристтiк инфрақұрылым 
дамуының, визалық 
режимнің үнемі 
жетілдіріліп отыруының 
және басқа да 
жағдайлардың негізінде 
жүзеге асады. 

Тау туризмі ертеден 
қалыптасып, өзінің табиғи ерекшелігімен 
адамдарды қызықтыратын туризмнің 
басты объектісі болып саналады. Тау-
лар пайда болу ерекшелігіне, табиғат 
жағдайларының қалыптасуына қарай 

ТАУ ТУРИЗМІ- ТАБЫС КӨЗІ

туристік нысандарды жайғастыруға өте 
қолайлы, саяхатшыларды  қызықтыратын 
факторлар түріне жатады. Тау туризмі 
арқылы танымдық, спорттық және мәдени  
турлар ұйымдастыруға болады. Қазіргі 
таңда тау туризмін таңдайтын туристер 
саны әлемде күрт артқан. Осы ретте 

Қазақстан  саяхатшылар үшін 
тартымды, көзтартарлық 
өлке. 

 Тау туризмі дегенде 
Жоңғар-Алатауының да на-
зар аудартпай қоймасы 
анық. Қазіргі уақытта парк 
аумағында 11 туристік марш-
рут, 2 экологиялық соқпақ  
жұмыс істейді. Ұлттық 
парктің №2 туристік марш-
руты «Төменгі Жасылкөл» 
көлі  саяхатшылар наза-
рын біртіндеп өзіне аударып 
келеді. Лепсі елді мекеніне 
жақын, теңіз деңгейінен 
1630м биіктікте орналасқан. 
Көл бетінің аумағы – 100 
га жуық, ұзындығы – 1800 

м, ені – 400 м, тереңдігі -90 м-ге жуық. 
Көлдің шығыс және батыс жағасы 
құламалы, таулы-тасты, суы өте салқын. 
Жасылкөл көлі - жер сілкінісі салда-
рынан тасты көшкін Ағынықатты өзен 
арнасын бөгеп, басып қалғаннан өте 

үлкен, әсерлі және өте көркем көл пай-
да болған. Көктемгі-жазғы кезеңде су 
лайлы, өйткені көлге құятын бұлақтар 
Жоңғария мұздықтарынан бастау алады. 
Бірақ, мұздықтардың еруі тоқтаған соң, су 
мөлдір қалыпқа  ие болады.

Осындай таулы аймақтарда тау 
туризмін дамытсақ ел экономикасына 
үлкен пайда әкеліп, халықтың әл-ауқатын 
көтеретін басты салалардың біріне 
айналмақ. Туризм саласының жылдан-
жылға маңызы артып, халықаралық 
байланыста және валюталық түсім көзі 
ретінде көп мемлекеттер аталмыш салаға 
баса назар аударуда. Міне, сондықтан, 
Қазақстан туризм саласын дамытуға 
ерекше назар аударып, еліміздің туристік 
әлеуетін қуаттандыру үшін нақты шара-
ларды жүзеге асыруға тырысуда. Туризмді 
дамыту - ел саясатының басты бағыты. 

Ә.МАҚСУТОВ,
«Жоңғар-Алатауы МҰТП» РММ 

рекреация және туризм инженері.
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Қабанбай  елінен аулақ сапар-

да жүргенде, ежелден өштесіп, 
ішіне кек сақтап, қапысын аңдып жүрген 
қырғыздың Аманалы деген батыры 
Қабанбайдың еліне шабады. Қызын 
қатын, қатынын жесір, баласын жетім етіп,  
ел намысын аяққа басып, ер жүрегіне 
кешірілмес кек өртін тұтатады. Ат жалын 
тартып мінгелі жауына елінің кегін жіберіп 
көрмеген ел қорғаны Қабанбай батырға 
бұл қорлық қатты батады.

Қарт батыр қапаланып халқына ха-
бар айтып, жауына аттанбақ болады. 
Қабанбай хабарын естіген қазақтың 
атақты батырлары тұс – тұстан андап, 
Қабанбай туының астына жиыла бастай-
ды.

... Ел жұртын жаулар шауып алғаннан 
соң,

Қайғылы боп қан жұтты қарт Қабанбай.
Қайғылы боп қан жұтты дегеннен соң.
Мұрыннан келген екен ер Боранбай.
Ақылын әлі де отыр түзей алмай,
Жауымнан қалдым ба деп кек ала 

алмай.
Жиылды тамам батыр дегеннен соң,
Келіпті қанжығалы қарт Бөгенбай.
Көкжарлыдан көкжал Барақ, 

Шақшақұлы Жәнібек батыр келеді. 
Ақылгөй қарт Бұхар жырау да келеді. Ел 
кегін қуған ерлердің ұлы дүбір жорығын 
естіп, сексен сегіз жасында Бұхар жырау 
да шыдап жата алмай аттанады.

Тауында мерген атар арқар, құлжа,
Жігіттер атқа түйе тегін олжа.
Жиылды тамам батыр дегеннен соң,
Келіпті шанышқалы Бердіқожа. 
Жырдың басқа бір түрінде Бердіқожа 

батырдың орнына сыбаннан Шыңғожа ба-
тыр келді, - деп айтылады. Қабанбайдың 
батыр інісі, ту ұстаған Дәулетбай, найман-
нан Жантай батыр келеді. Қазақ халқының 
қол бастаған батырлары, топ бастаған 
көсемдері, сөз бастаған шешендері түгел 
жиналады.

Ертістің арғы жағы күлдір самай,
Мылтығы Қабекемнің күлдір Мамай.
Жиылды тамам батыр дегеннен соң,
Аттанды жұртқа бас боп хан Абылай.
Жырдағы осы Абылай туралы бір ауыз 

өлең  Қабанбай жырының кейбіреуінде 
бар да, кейбіреуінде жоқ. Қабанбай өзінің 
сан жорықта сыналған жан серігі, ер 
қанаты Қубас атын мінеді. Өз қасында 
жолдастыққа Шағалақ батырды алады. 
Қабанбай батыр бастаған қазақтың ығайы 
мен сығайы, еңіреген ерлері ту алып, 
тұлпар мініп, егескен жауының еңсесін 
басып, ел кегін алу жорығына шеру тар-
тып кетеді. Батырлар күні – түні жолбары-
стай жортып, Алатауға келіп, жаумен кез-
десе алмай, жау жерінде айлап жатады. 
Ат арып, тон тозып, ас – судан кемшілік 
көріп, ерлер байлаудағы арыстандай 
құса болады. Бөгенбай, Барақ сияқты 
бас батырлардың да шыдамы тозып, да-
лада атымызды сойып жата алмаймыз, 
жауыңды алдырмайсың, қайтуға рұқсат 
бер дейді, Қабанбайға. Қабанбай бұларға 
тоқтау айтып, жауды алмай елге қайтуға 
рұқсат бермейді.

Соны айтып ер Қабанбай күлімдейді,
Қой қайтпайық, сабыр ет, інім дейді.
Сол күні жел жоқ, бұлт жоқ шаңқай

 түсте,
Ақ туы Қабанбайдың дүрілдейді.
Қабанбай сонда тұрып айғай салды,
Қубасқа «бісімілдә» деп мініп алды.
Бір қырғын шаңқай түсте болады деп,
Ақ туын дүрілдеген жеті айналды.
Боз бала, тез – тезінен қамдан дейді,
Туымның сыры мағұлым болған дейді.
Бір қырғын шаңқай түсте болады екен,
Жігіттер, атыңды ерттеп қамдан дейді.
Аңсыраған қырандай жауды аңсаған 

ерлер, қанды майдан ұрысқа қамданады. 
Қарауылға кісі жіберіп, жау хабарын 
асығыс күтеді. Сол кезде көшіп келе 
жатқан бір тайпа ел көрінеді. Жау қарасын 
көріп қуанған ерлер аттарына асығыс ат-
танып, ұрысқа даярланып көш алдынан 
шығады. Бұл көш кешегі Қабанбайдың 
елін шапқан жауы, Аманалы батырдың 
көші болады. Аманалы батыр інісімен 
араздасып, бөліне көшкен бетінде аңдып 
жатқан жауына абайсызда кездеседі.

  Аманалы – самсаған сар қолдан беті 
қайтпайтын еңіреген ер, қамал бұзған 
қайсар батыр. Көшінің алдын тосқан 

Ерлік жайлы жыр
Қаракерей  Қабанбай батыр туралы халық аузында сақталып, 

біздің заманымызға жеткен, ел аузынан жазылып, қағаз бетіне 
түскен жыр, әңгіме әзірше төртеу... Батыр туралы бұл 
айтылған жырлардың ішіндегі толығырағы және ең көркемі – 
Сағымбайұлының ел аузынан жазып алған нұсқасы Жырда Қабанбай 
батырдың өз халқының қамы үшін, ел намысы, ел кегі жолындағы 
күрестерінің, көп жорықтарының соңғы бір кезеңі, батырдың өз 
өмірінің ақырғы белесі суреттеледі.

қаптаған жауына қарсы жеке дара жалғыз 
шығады. Аманалы батыр Қабанбай 
қолының алдын кес – кестесіп, қазақ 
батырларын иіріп тастайды. Аманалы 
сияқты айбынды батырға ә дегенде жек-
пе – жекке ешкім шыға алмай қаймығып 
қалады.

Жібермей қолдың алдын иіреді,
Батырлар ыза болып күйінеді.
Ұмтылды шыдай алмай Жантай 

батыр,
Найзамен түйреп мұны жібереді.
Жекпе – жекке шыққан Бөгенбайды да 

найзамен шайқап жуытпайды. Көкжарлы  
көкжал Барақ барған шақта, найзамен 
іліп тастап, оны да тезек құрлы көрмей 
түсіріп кетеді. Ызаға шыдай алмай сексен 
сегіздегі қарт, Бұхар жырау ұмтылады:

Кәрі байқұс сені бейнет айдады деп,
Оны да іліп тастап жүре берді.
Ат қойып  жетіп келген Бердіқожа ба-

тыр да алдыңғылардың кебін киеді. Ама-
налы қазақтың даңқты батырларын жекпе 
– жекте шыдатпай, бірінен соң бірін түсіре 
береді. Әрбірі жүзге салмақ батырлар-
ды Аманалы қаңбақ құрлы көрмейді... 
Аманалының асқақтығына шыдай ал-
май, кеудесін кек кернеп, ызаға булығып, 
Қабанбайдың інісі Дәулетбай батыр 
шығады. Жекпе – жек айқаста Аманалыға 
Дәулетбай да төтеп бере алмайды. Күші 
басым Аманалы Дәулетбайды найза 
ұшына іліп алып көтереді. Қазақ батыр-
ларына бұл қорлық қатты батады. Ту 
ұстап майданның аңысын аңдып тұрған 
Қабанбай бұдан ары шыдап тұра ал-
майды. Інісін жау найзасының ұшында 
көрген қарт батыр томағасын сыпырған 
қырандай түйіліп жетіп келеді:

Қабекең кейін тұрған қолды бастап,
Қырғыздың көрініп тұр өнері асқақ.
Ұмтылды таудан құлай ер Қабанбай,
Ақ туды Шағалаққа бере тастап.
Найзадан Дәулетбайды тастай берді,
Дұшпанын Қабанбайдай көзі көрді.
Құдайдан тілегенім сен едің деп,
Ат қойып Қабанбайға жетіп келді.
Қабанбай асқақтаған Аманалыны най-

заман іліп алып, басынан тоғыз қабат 
айналдырып, жерге ұрды. Сол кезде 
жетелеген түйесі бар, көштен бір қыз 
зарлап шығады. Ол, Аманалының бала 
дегендегі жалғыз қызы болады. Әкесінің 
өлгенін көрген соң, көкті күңірентіп, жерді 
тебірентіп жылаған қыздың зары адамның 
сай сүйегін сырқыратады. Қыз бос зар-
ламайды, Аманалының өліміне жүрегі 

өртене еңіреумен 
бірге, әкесінің өз елімен 
араздасып көшем деп, 
айтқан тілге көнбей 
келіп, аңдыған жаудың 
қармағына ілініп, қаза 
тапқанын айта зарлай-
ды. Әкесінің бір беткей 
мінезінің ажалына се-
беп болғанын кінәлай 
күңіренеді.

  Әкесін қабырғасы 
сөгіле жоқтай келіп, 
Қабанбайдың алдына 
жекпе – жекке шыққан 
қазақ батырларынан 
кек ала алмай кеткенін 
арман етеді. Қазақ 
батырларының, оның 
ішінде Қабанбайдан 
әкесінің сүйегін және 
өз бас бостандығын 
сұрайды. Қабанбай 
қызды азат етіп, өзіне 

жол ретінде, қыздың арнап әкелген 
түйесін алады. Бұл түйе хайуаннан асқан 
өзгеше жануар болады. Ақбас атанның:

Басы бар осы атанның он бес кездей,
Отыз ер арқасына мінгескендей.
Келбеті жануардың тап осындай,
Аяғының астынан ел көшкендей.
Көзі бар жануардың шаңырақтай,
Қырық аршын жауыры шапқан тақтай.
Басында қырық құлаш алтын бұйда,
Тұрады жетелеуге адам батпай.
Атанды тамаша етті жұрттың бәрі,
Мұндай хайуан көрген жоқ 

жас пен кәрі.
Інісі Қабанбайдың ер Дәулетбай,
Келіпті ағасынаң сұрағалы.
Дәулетбай жетіп келіп ағам, депті,
Қисаңыз осы олжаңды алам, депті.
Ей, аға, осы олжаңды маған қисаң,
Мақтанып келініңе барам, - депті.
-Дәулетжан, маған келдің 

сырыңды айтып,
Мен бермесем қалады көңілің қайтып.
Сұрама осы атанды мені десең, -
Жүрейін өле – өлгенше қосымды 

артып.
Ағасының бұл сөзіне ашуланып: «Бұл 

түйені бермесең, сені көрмеймін, тіріде 
жолдас боп, соңыңнаң да ермеймін, 
өлсең сүйегіне енбеймін»,- деп морт 
мінезді Дәулетбай ауыр сөздер айта-
ды. Інісінің бұл мінезіне Қабанбай  да 
ерегісіп, түйені бермейді. Дәулетбай өз 
қолын соңынан ертіп, ағасымен араз-
дасып, аулаққа айырыла көшеді. Арада 
бірнеше жылдар өтеді. Күндерде бір күні 
Қабанбай ауыр науқасқа ұшырап, өлім 
хәліне жеткен шақта, ел – жұртына ха-
бар айтады. Қабанбайдың мұндай хаба-
рын естіп, халықтың сәуегей қарты Бұхар 
жырау келеді. Батырдың өлетініне көзі 
жеткен Бұхар халыққа: асқар тауының 
құлайтынын, жайлау, қыстауды өрт 
аларын, халық қорғаны Қабанбайдың 
дүниеден қайтатынын жырлап келіп:

Ақ берен деген сауыттың,
Етегі бар, жеңі жоқ.
Ағайынды адамның,
Төбелессе кегі жоқ.
Мен шын кісі танысам,
Адам болар кебі жоқ.
Шағалақ пенен Шыңғожа,
Дәулетбайға барыңдар.
Барып та хабар салыңдар:
Мына ағаңды көрсін де,
Қияметке қайтеді,

Арыздасып қалсын де. 
  Мұны естіген Қабанбай: «Дәулетбайға 

бармаңдар, тіріде мені көрмеймін деп ант 
берген, келмейді»,-дейді. Өз қолынаң 
інісіне айттырып әперген келіні, мінез 
– құлық, ақыл – парасат, адамшылық 
жағынан Қабанбайға аса қатты ұнайды 
екен. Сол келініне сәлем айтады. «Өлінің 
тілін тірі алмас», Дәулетбай сенен ха-
бар алмаса арманы ішінде кетеді деп, 
Бұхар Шағалаққа Қубасты, Шыңғожаға 
Бөрте атты мінгізіп, Дәулетбайға 
шапқызады. Бұлар Дәулетбайға барып 
Бұхардың сәлемін айтады. Суық хабарды 
Дәулетбайдан бұрын әйелі сезіп, екі бетін 
алып зарлап, қайнағасына қабырғасы 
қайысып жылайды. Күйеуін ерік алдына 
қоймай, қолма – қол үй жыққызып, ауы-
лын көшіріп, өздері жылқыдан қос – қос 
ат мініп, тірісінде Қабанбайды көріп, 
ақылдасып қалуға асығып жүріп кетеді:

Қасқыр жортпас қалыңнан,
Қарғып өтіп барады.
Түлкі жортпас тоғайдан,
Түнде жортып барады.
Ертең сәске болғанда,
Елге келіп қалады.
Елге келген белгісі,
Қой баққан шал қойшыдан.
Ағаекем тірі бар ма деп,
Сұрап хабар алады.
Қойшы Қабанбайдың болар – болмас 

халы, шығар – шықпас жаны бар, сусын 
берсе ішпейді, қайғылы болып жылаған, 
барша халық сонда отыр дей келіп:

Күркілдеп демін алады,
Есіктегі сәулеге.
Тесіліп көзін салады...
Сені тосып жатқанға,
Мен білсем сол ұқсайды.
Ашу билеп адасқан Дәулетбай 

қойшының сөзін естігенде, іші – бауы-
ры елжіреп ағакем деп күңірене шаба-
ды. Қубас аттың дүбірін әл үстінде кірпігі 
қимылдап жатқан Қабанбай сезіп, далаға 
кісі шығарып білдіреді. Інің келді дегенде 
Қабанбайға тіл бітіп, шырай кіріп, қайратын 
жиып, басын көтереді. Дәулетбай іші 
күйіп, еңіреп барып бас салады. Өткен 
өкінішті күндеріне күйініп, екі бірдей ауыр 
қайғы басына түседі. Бірін – бірі көптен 
көрмеген сағыныш, ақырғы көрісу, өлім 
үстіндегі қайғымен қамығысады.

- Не айтайын жалғыз серігім, мына 
иесіз қалған малға қоса өкпелеген түйеңді 
де ал, - деп, інісіне дүниенің опасыздығын 
айтады. Інісі Дәулетбайға, жақсы көретін 
келініне, қалған елге ұйтқы болуды, 
берекелі болуды өсиет етеді. Батыр 
әлсіреп басын жастыққа сүйейді. Осын-
дай ауыр хал үстінде жатқан шағында ел 
басына қауіп төнеді.

Ежелгі қанды көйлек жолдасы Шағалақ 
ел басына төнген қауіпті, өлім алдында 
жатқан батырға естіртуге батылы бармай, 
сасқалақтап тұрғанын сезген Қабанбай 
оны қасына шақырып алады.

- Айналайын, Қабеке – ау, 
Көзің тірі жатқанда,
Қорлық дейтін осы ма.
Ауылға жау төніп тұр,
Мың кісіге бас болып,
Әтеке жырық келіп тұр.
Көзі тірі жатқанда, 
Көңіліне дақ болсын деп,
Елін шауып кетем деп,
Бір шетінен қазақты.
Дүрліктіріп ат қойып,
Суық хабар беріп тұр, - деген хабар-

ды естіген Қабанбай басын жұлып ала-
ды. Әлі кеткен денеме түске дейін әл 
бер деп, тілек тілеп, жан серігі Қубас 
атын алдырып, ерттетіп, қайраты тасып, 
орнынан тұрғанда, батырдың жабықта 
тұрған ақ туы дүрілдеп көкке көтеріледі. 
Жиырма бестегі күніндей Қубасына мініп, 
Қабанбай батыр қалың жауға қарсы 
шабады. Ағасының қанын жоқтап, көзі 
тірісінде Қабанбайдан кек алуға келген 
Аманалының інісі жас батыр Қабанбайға 
жекпе – жекке шығады. Қайратына мініп 
қаһарланып алған қарт батыр, қарсы 
келген жауының туын құлатып, жығасын 
жығып, жеңіліп қашқан жауды бұршақ 
ұрған егіндей жусатады. Көзі тірісінде 
дұшпанына ел кегін жібермеген Қабанбай 
батыр қару алып, сауыт киген күйінде, ат 
үстінде ажал жетіп, дүниеден өтеді.

Қабанбай батыр - 330 жыл 

Қайым МҰХАМЕДХАНОВ,
ғалым, әдебиет зерттеушісі.
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Мұхтар КҮМІСБЕК.
Ерінбеген адам кез келген кәсіпті 

шыр айналдырады. Сарқан ауданына 
кел генде жаңа тынысы ашылған Аза
мат тың іскерлігіне маңайдағы жұрт 
тамсана қарайды. Неге тамсанбасын, 
мұндағы халықтың ойына келмеген сан 
алуан істің тетігін тапқан талапты жас 
тұрғындарды жұмыспен де қамтамасыз 
етіп отыр. Әлеуметтік желіден көргенін 
үйде қайталап көруге құштар кәсіп иесі 
бө денеден бөлек бал арасын да баптай
ды. Былтыр оның омартасында 23 ара 
ұясы болса, биыл оның саны 50ге жет
кен. Алдағы уақытта ара ұясын 200ге 
жеткізу жоспарында бар. Бал технология
сын толық меңгерген соң бұл кәсіп түрін 
одан әрі дамытуға бейіл. Қазір кәсіпкер 
бөдене шаруашылығына мұқият зер са
лып отыр, тіпті әңгімесінің бәрі алақандай 
ғана құстың қызығы жайында.

Бұл іске шағын ауылға қоныс аудар
ған нан кейін келген. Жас отбасы әуелде 
Алматыны паналап, үлкен шаһардан 
жұмыс іздейді. Алайда Жетісудың тұмса 
та би ғатын тамашалаған соң, қалаға қайт
қысы келмейді. Қазір отбасылық шағын 
шаруашылықта күніне 1 мың жұмыртқаға 
дейін өнім алынады. Жыл соңына дейін 
фермер бөдене санын ұлғайту арқылы 
оның көлемін 10 мыңға жеткізуді жос
парлап отыр.

«Қарағандының тумасы болғандықтан 
жоғары оқу орнын да сол жақтан бітірдім. 
Ал жұбайым Сарқан ауданының Қарғалы 
ауы лында туыпөскен. Ауылға 2019 
жылы көшіп келдік, осында келгелі жа ңа 
тынысым ашылғандай. Ауа, азықтүлік 
таза, балалар еркін. Бірақ мұнда қарап 
жатпай, жұмыс істеу керек. Тәжіри бе 
жүзінде көз жеткізгеннен кейін дие та
лық ет пен жұмыртқа өте пайдалы екенін 
біліп, бөдене өсіруді қолға алдым. Туы
сымыз осы бөдене арқылы денсаулығын 
жақсартты. Бұрын ауыл шаруашылығын 
жете білмейтінмін. Кейін бәрін 
интернеттің көмегімен үйрендім. Был
тырдан бастап ара шаруашылығымен де 
айналыса бастадым. Жылыжайымыз бар, 
қызанақ, қияр, көк шөптер өсіреміз», дейді 
А.Абыроев.

Қазір Азаматтың шағын фермасында 
1 мың бөдене бар. Инкубаторға ша мамен 
7 500 жұмыртқа салынған. 17 күннен 

БӨДЕНЕМЕН ШАРУАСЫН ДӨҢГЕЛЕТКЕН
Арқ а дан Жетісуға ат терлетіп келген Азамат Абыроев жер жәннатынан сүй ге

німен қатар, сүйікті ісін де тапқан. Жергілікті жұрт қарағандылық жігітті ба уырға ба
сып, кәсібін ілгерілетуге жәрдемдесіпті. Бүгінде оның бүтін қаланы қам та  масыз етуге 
қауқарлы бөдене шаруашылығы бар. Оған қоса қыстай жылы жай шаруашылығымен ай
налысады, ал келіншегі жылыжай жемістерінен түр лі тағам дайындайды.

кейін балапан жарып шыға бас тайды, 
шамамен қырқыншы күні ана лық тары 
жұмыртқаласа, қырық бесін ші күнге қарай 
аталықтары сойыла бастайды. Бастапқы 
кезде 3 500 құс болған. Экологиялық таза 
еттің 1 килосын Азамат 3 500 теңгеден са
тады, 1 жұмыртқаның құны – 25 теңге.

Азамат жергілікті фермерлердің арқа
сын да құс азығы мәселесін шешіп алды.

«Бұрын Ресейде өндірілетін дайын 
азықты алуға мәжбүр болдым. Бұл қал
та ға едәуір салмақ салатын. Қазір ши
кі затты жергілікті фермерлерден сатып 
алып, құрама жемді өзім дайындаймын. 
Жақында тағы 100 тоннаға тапсырыс 
бердім», дейді ісін жаңа бастаған кә сіп
кер.

Қазір фермер күніне 1 мың жұмыртқа 
алады, жыл соңына дейін құс санын 
1015 мыңға дейін көбейту арқылы жұ
мырт қа көлемін 10 мыңға дейін жет кізуді 
жоспарлап отыр. Өнімді өткізу мәсе
лесі де шешілді. Алматыдағы сауда 
нүк тесімен келісімге отырған, онда бө

дененің жұмыртқасын, сондайақ мұз да
тылған қалпындағы етін жібереді. Өнімді 
жергілікті тұрғындар да сатып алады.

Шағын ферма кеңейтіліп, ресми тір
кеу ден өткеннен кейін Азамат нысан
ның іргесін одан әрі ұлғайтып, заманауи 
жабдықтар сатып алуды жоспарлап отыр. 
Ал әзірше кәсіпкер бөденеге торды өз 
қолымен жасап, Алматыда сатып алған 
инкубаторға арнап үйжай салған. Ғажабы 
сол, келіншегі де Азаматтан қа лыс
пайды. Бақшадағы, жылыжайдағы жұмыс 
негізінен соның мойнында. Бірақ Әйгерім 
оны ауырсынбайды, қайта өз еңбегінің 
жемісін көргеніне қуанады.

«Қияр, қызанақ, көк бұрыш, тәтті бұ
рыш өсіремін. Экологиялық таза өнім
дерімізді бірінші кезекте ауыл тұрғын
дарына сатамыз. Сонан соң Сар қан 
қа ла сы на жәрмеңкеге апарамыз. Жылы
жай ды қолға алғанымызға екі жыл бол
ды. Былтыр қызанақ, қияр, шөптің барлық 
түрін өсірдік. Қаңтар айы ның суығында 
жерлестеріміз балғын көкөністерімізді 
сатып алды. Биыл қиярға баса назар 
аудар сақ дейміз. Жылыжайда фитолам
палар орнатып, тамшылатып суаруды 
қол данамыз», дейді Ә.Абыроева.

Жас кәсіпкер Әйгерім Абыроеваның 
ма ман дығы – экономист. Жуырда «Бастау 
Бизнес» бағдарламасы бойынша оқып, 
қайтарымсыз грант алу үшін өз жобасын 
қорғап шықты. Енді отбасымен конкурс 
нәтижесін күтіп отыр.

«Черкас ауылдық округінің әкімі үнемі 
қолдау білдіреді. Әзірге бізде 30 сотық 
жер бар. Негізінде шешімін таппай жатқан 
түйткілдер жоқ. Алайда туған ауылым
да жол жөнделіп, медициналық қызмет 
көрсету сапасы жақсарғанын қа лаймыз, 
балаларды әзірге шағын орта лық қа апа
рып жүрміз, балабақша ашылса жақсы 
болар еді. Мүмкіндігінше халықты төмен 
бағадағы сапалы өніммен қам тамасыз 
етуге тырысамыз. Бұл – отба сылық шағын 
фермамыздың басты мін дет  терінің бірі», 
деп түйіндеді жас фер мер.

Қазір Черкас ауылдық округінде 

жалпы ұзындығы 5 шақырым болатын 
облыстық және аудандық маңыздағы 
жол дар жөнделіп жатыр. Көктемге қарай 
облыстық маңыздағы Қойлық – Қарғалы 
арасындағы жолдың 1024 шақырымдық 
учаскесінің орташа жөндеуі аяқталады. 

Бұл жолдың көп бөлігі ауыл ішімен 
өтетінін атап өту керек.

Ауылда жеке кәсібін ілгерілеткен Аза
мат  тың еңбекқорлығы елге үлгі. Ол мем
лекеттің қолдауынсызақ сүйік ті ісінен 
пайда табуға болатынын дәлел де гендей. 
Жігерлі жастың еңбекке құмар лы ғы сон
дай, әлі де көптеген шаруаның басын қа
йыруға белсеніп отыр.

«Отбасыммен бірнеше жыл ме га
по лис  те тұрдық, тынымсыз жұмыс істе
дім, пәтерді жалға алып тұрдық, ақша 
жетпейтін. Ауылға көшкенім дұрыс шешім 
болды деп ойлаймын. Ақырындап аяққа 
тұрып келеміз. Балаларға да ұнады, 
денсаулықтары шыңдалып, тәрбиелері 
жақсарды. Әрине, мегаполисте тұрудың 
өз артықшылықтары бар, әсіресе онда 
медицинаның сапасы жақсы. Бірақ мен 
осы жақтан өзімді таптым, жермен жұ
мыс істеген, фермерлікпен айналысқан 
ұнайды. Өзімнің шағын бизнесімнің 
барлық сатыларын алдын ала ойласты
рып, ұзақ мерзімге бизнес жоспар жасап, 
оны іске асыруға барынша тырысамын. 
Еңбек етсең, жұмыс кез келген жерде та
бы лады, бар күшжігеріңді салсаң, жақсы 
табыс табуға болады. Ең бастысы, ерін
беу керек, шыдамдылық танытып, айна
лысатын ісіңді жақсы көрсең нәтижесі де 
көп күттірмейді», дейді ол.

Қазір шағын отбасылық шаруа шы
лық та ауылдың 7 азаматы жұмыс істейді. 
Олардың орташа айлық жалақылары – 90
100 мың теңге. Кәсіпкер олардың бәріне 
істің мәнжайын өзі үйретеді. Ауылдық 
округтің қоғамдық өміріне белсене арала
сып, жерлестеріне барынша көмектесуге 
тырысады.

Жетісу облысы әкімінің баспасөз қыз
метінің ақпаратына сүйенсек, Сарқан ау
данында өткен 7 айдың қорытындысы бо
йынша ауыл шаруашылығында 17 071,4 
млн теңгенің өнімі өндірілген. Нақты көлем 
индексі – 104,5 пайыз, яки 1 485,0 млн 
теңге инвестиция тар тыл ған. Экспортқа 
508,577 тонна ауыл шаруашылығы өнімі 
шығарылды, соның ішінде дәрілік шөптер, 
арпа мен тары да бар.
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оқушылардың сөздік қорын дамыту
Еліміздің тәуелсіздік алып, дербес мемлекет болып, нарықтық қатынастар заңымен 

өмір сүруге бет бұрып, шет елдік мемлекеттермен терезесі теңесіп тұрған кезеңінде, 
білім беру жүйесі де өз алдына бөлек дамып, күрделене түсуде. Бұл өз кезегінде қазіргі 
таңдағы педагогика саласындағы оқу үрдісінің басты мақсаттары мен міндеттерінің 
жоғары деңгейде қойылуына өз әсерін тигізуде.

Білім беру жүйесінде білім алушылардың білім сапасын арттыру мәселесінде 
ғылым мен тәжірибенің бір-бірімен өзара байланысқан, көптен қалыптасып келе 
жатқан қарама- қайшылықтарын шешу басты мәселелердің бірі болып табыла-
ды. Сол мәселелердің ішіндегі ең бастысы оқыту үрдісіндегі оқытудың әдістері мен 
формаларының мазмұнының сәйкес келмеуі. Осы орайда, әлі де жаңа инновацияның 
бірі болып табылатын, өте қызықты және алдынан үміт күттіретін оқыту әдісінің бір 
түрі-ойын арқылы оқыту әдісі. Күнделікті бір сарынды, дәстүрлі сабақпен оқушыларды 
қызықтыра алмайсың, керісінше жалықтырып аламыз. Ағылшын тілі сабағында білім 
сапасын арттыру үшін ойын технолдогиясын қолдану керек.  

Ойын ойнау арқылы оқушылар өздерін көрсете алады, өзара қарым – қатынасқа 
түседі, жеңіске деген ұмтылыс пайда болады. Күнде дәстүрлі сабақ өткізу арқылы, 
қалаған нәтижеге жетуге болмайды. Ойын арқылы ағылшын тілін үйрету барысын-
да кездесетін қызықсыз тақырыптарды жеңіл, оңай меңгертуге болады. Ағылшын 
тілі сабағында ойын технологиясын пайдалану арқылы оқушы құзыреттілігі дами-
ды. Құзыреттілік – оқу нәтижесінде өзгермелі жағдайда меңгерген білім, дағдыны 
тәжірибеде қолдана білу, проблеманы шешу, дайындық сапасының құрылымдық си-
патын анықтайтын жаңа сапа.      Жаңа білім жүйесіндегі басты назар аударылатын 
мәселелердің бірі әр оқушының құзыреттіліктер жиынтығы білім нәтижелері ретінде 
игеруіне бағдарланған. Тиімді қолданылған кез келген технология білім сапасын арт-
тыратыны ақиқат.

Ұстаз жан-жақты ізденісті қажет етеді». Нашар ұстаз шындықты қайталайды, жақсы 
ұстаз сол шындықты іздеп табуға үйретеді» деп ұлы ойшыл А. Дистерверг айтқандай, 
ұстаз еңбегінің қыр-сыры мол, қиын да жауапты.Өз білімімді үздіксіз көтеріп, үнемі 
ізденіс үстінде боламын деген үміттемін.

Ж.АҚЖОЛОВА,
Бірлік орта мектебінің шет тілі пәнінің мұғалімі.

Жаңашыл мұғалім болу 
заман талабы

Болашақта өркениеті дамыған елдер қатарына ену үшін заман талабына сай 
білім қажет. Қазақстанды дамыған бәсекеге қабілетті елдердің қатарына жеткізетін, 
терезесін тең ететін-білім. Сондықтан қазіргі даму кезеңі білім беру жүйесінің алдында 
оқыту үрдісін жаңашаландыру мәселесін қойып отыр. Қазіргі мұғалім жаңаша ойлау 
жүйесін меңгере алатын, оқушымен тез тіл табыса алатын, білімді, шебер, іскер болуы 
тиіс. Ұстаз білімдарлығы, адамгершілік пен әділдігін, адалдығы мен шыдамдылығы, 
тапқырлығы мен қамқорлығын оқушы бойына дарыта отырып, білім алуда жақсы 
жетістікке жетуге болады. Болашақтың бүгінгіден де нұрлы болуына ықпал етіп адам-
зат қоғамын алға апаратын күш тек білімде ғана. Қай елдің болмасын өсіп өркендеуі, 
өркениетті дүниеде өзіндік орын алуы оның ұлттық білім жүйесінің деңгейіне, дамыту 
бағытына байланысты. Біз, ұстаздар қауымы, қандай болмасын жаңалыққа құлақ түре 
жүріп, жаңа технологияларды сабақта қолданудың тиімділігін қашанда алға қоюымыз 
керек. Сонда жұмысымыз нақты нәтиже көрсетері анық. Жаңашыл мұғалім болу үшін 
заман талап еткендей жаңа әдіс-тәсілді меңгерген білімді де тапқыр болу керек.

Бастауыш мектеп-баланы оқуға үйрету мен тәрбиелеу, оның тұлға ретінде өзін-өзі 
ашуға жалпы дамуының қалыптасуына жағдай жасайтын негізгі саты. Сондықтан мен 
әр сабағымда оқытудың жаңа тәсілдерін қолданып сабақтарымды ұйымдастыруға ты-
рыстым. Әсіресе сыни тұрғыда ойлау әдістерін пайдалану оқушы бойына төмендегідей 
дағдылардың қалыптастыратынын байқауға болады. Тез әрі терең ойлау; Ортаға ой 
тастай отырып бір шешімге келу; Бірлесе ынтымақтастықта жұмыс істеуге; Жан-жақты 
ізденуге; Тіл байлығын арттырып дұрыс сөйлей білуге; Шығармашылық белсенділігі 
арттыруға оң ықпал етеді.

Сыни тұрғыда ойлауға үйрету әдістерін тиімді пайдалану арқылы тілін, ойын еркін 
сөйлеуін дамытып топпен жұмыс барысында бірін-бірі тыңдай білуге, құрмет көрсетуге 
басты назарда ұстау - менің негізгі мақсатым. Атап айтқанда, сабақта қолданылатын 
жаңа әдіс-тәсілдер көмегімен жеке тұлға ретінде жан-жақты дамыған, шығармашылық 
ойлау қабілеті жоғары білімді жеке тұлға қалыптастыру барлығымыз үшін ең басты 
міндет болуы тиіс. 

Лязат ЕЛУБАЕВА,
Абай атындағы мектеп - гимназияның бастауыш сынып мұғалімі.

Ұлтымыздың ұлы ұстазы Ах-
мет Байтұрсынов «Білім біліктілікке 
жеткізер баспалдақ, ал  біліктілік сол 
білімді іске асыра білу дағдысы»,«Басқа 
халықтардан кем болмау үшін біз білімді, 
бай һәм күшті болуымыз керек. Білімді 
болуға оқу керек, бай болуға кәсіп керек, 
күшті болуға бірлік керек»- деп бекер 
айтпаған.  Қазіргі таңда еліміздегі білім 
беру жүйесінің ең басты міндеті – білім 
берудің ұлттық моделіне өту арқылы жас 
ұрпақтың білім деңгейін халықаралық 
дәрежеге жетелеу.  Ол үшін мұғалім білімі 
мен білігінің сапасын арттыруға бірден-
бір қызмет ету керек. Сонымен қатар 
оқу-тәрбие үрдісін технологияландыру 
бағытында инновациялық ізденістер, 
оқу дидактикалық, ғылыми-әдістемелік 
мүмкіндіктері болуы қажет. Қазір мектеп 
алдындағы басты міндеттерді шешу-

Білім - біліктілікке 
жеткізер баспалдақ

де мұғалімнің кәсіптік білімі, мәдениеті 
жоғары болуы шарт. Мұғалімнің ұстаздық 
тұлғасын өз дәрежесінде қалыптастыру 
оқытушыға төмендегідей міндет артады.-
Біріншіден білім беру  сапасын жүйелі 
арттыру тәсілдерін меңгерту. -Екіншіден, 
үнемі өзгеріс үстіндегі күрделі өмірде 
белсенді әрекетке дайын мектеп түлегін 
дайындаудың сапасын арттырумен оның 
мәдениет деңгейін көтеру. Ертеңгі күннің 
бүгінгі күннен асып түсуіне ықпал етіп, 
адамзат қоғамын алға қарай жетелеуші 
құдіретті күш – ол білім. Білім беру – 

оқытудың, тәрбиемен дамытудың үздіксіз 
процесі. 

Жаңашыл мұғалім - рухани дамыған 
әрі әлеуметтік тұрғыдан есейген, 
педагогикалық құралдардың барлық 
түрлерін шебер меңгерген білікті ма-
ман, өзін - өзі әрдайым жетілдіруге 
ұмтылатын шығармашыл тұлға болып 
табылады. Қазіргі білім беру жүйесінің 
мақсаты - бәсекеге қабілетті маман дай-
ындау. Мектеп – үйрететін орта, оның 
жүрегі - мұғалім. Ізденімпаз мұғалімнің 
шығармашылығындағы ерекше тұс - оның 

сабақты түрлендіріп, тұлғаның жүрегіне 
жол таба білуі дер едім. 

«Проблеманың барлығы шешіліп жа-
тыр және бұдан былай да шешімін таба 
береді. Дегенмен, білім сапасы, ең алды-
мен, мұғалімдердің біліктілігіне тікелей 
байланысты. Сол себепті, педагог үнемі 
өзін-өзі жетілдіріп, кәсіби деңгейін арт-
тырып отыруы керек», — деген бола-
тын еліміздің Оқу-ағарту министрі Асхат 
Аймағамбетов. Осынау артылған зор 
сенім үдесінен шығып, еліміздің ертеңі 
– келешек ұрпаққа лайықты тәлім мен 
тәрбие, сапалы білім берейік.

Әсемгүл СЕЙТМҰРАТҚЫЗЫ,
Абай атындағы мектеп- 

гимназияның бастауыш сынып 
мұғалімі.

Отбасындағы тәрбиенің маңызы
Жас ұрпақты тәрбиелеу жүйесі за-

ман талабына сай қоғамдық өмірде 
болып жатқан өзгерістерге тығыз 
байланы¬сты. Қазір қоғам жан-жақты 
үйлесімді жетілген жаңа адамды 
тәрбиелеуді та¬лап етіп отыр. Қоғам 
талабы-заман та¬лабы. Өйткені «Әр 
адам-өз заманының баласы». Қай 
заманда да тәрбие жөнінде талай 
ойшыл педагогтар «адам бойындағы 
теріс қылықтар мен жаман мінез-
құлықтар әлеуметтік құрылыстың 
кемшіліктерінен туады, халықтың 
экономикалық тұрмыс жағдайларын, 
тіршілік-күйін өзгерту керек, сонда 

ғана адамның өзі де өзгереді» деп тұжырымдаған. Жас адамды есті, саналы, сергек 
етіп тәрбиелеу отбасы мен қоғамдық тәрбие орындарының бірден-бір парызы. Өйткені 
«Ес түзелмей,ел түзелмейді» олай болса, егеменді еліміздің болашағына бастал жол  
отбасында, тал бесіктен басталып, оқу-тәрбие орын¬дарында есті ұрпақты тәрбиелеу 
ісімен шешілмек.

Отбасындағы тәлім-тәрбиенің мақсаты баланың жасын, жеке ерекшелігін, 
психикалық процестерін ескере отырып, жарасымды жетілген ұрпақты тәрбиелеу. 
Аталған мақсатқа жетуде отбасындағы тәрбие өте үлкен рөл атқарады.

Педагоги¬ка тұрғысында бала тәрбиелеуде отбасының маңызы өте зор. Отбасы-
адамзат бесігін тербеткен ұя болса, баланың бас ұстазы - ата-ана. Бұлар балаға 
отбасылық өмірдің алуан түрлі қыры мен сырын, тылсым дүние жұмбақтарын та-нытып 
тағылым-талғамға, әдептілікке баулиды. Себебі отбасы таным бесігі,отбасы өркениет 
ошағы, отбасы үлгі өнеге бастауы. Ата-ана күнделікті өмір тіршілігінде еңбегі, адамдық 
бейнелері, жақсы мінез-құлқы, дұрыс қарым-қатынасы арқылы балаға үлгі көрсетеді. 
«Балапан ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі» дегенді ата-бабамыздың талай ғасырлық 
тәжірибесі айқын дәлелдеген.

Отбасында «Әке-асқар тау, ана баурындағы-бұлақ, бала-жағасындағы құрақ» 
болып есептеледі, ата-анаға баладан жақын ешкім жоқ. Сондықтан да әрбір ата-
анабаласының әдепті, арлы азамат бо¬лып қалыптасуын армандайды. 

Отбасындағы тәрбие мен қоғамдық тәрбие өзара тығыз бірлікте болып тәрбие 
құралдары мен әдістері дұрыс таңдалып жүргізілсе ғана, ізгілікті тәрбиенің негізі 
қаланбақ.

Альбина МҰРАТБЕКОВА,
Абай атындағы мектеп - гимназияның бастауыш сынып мұғалімі.

Тілін білмеген, түбін білмейді
Қазақ тілі әлем тілдерінің ішінде бай тілдер қатарынан үшінші орынды алады. Ал 

қазақ тілінде сөйлейтін адам саны бойынша 70-ші орында.  Жалпы әлемде барлығы 
қолданыста 6 мыңнан астам тіл болса, оның тек 100-і ғана мемлекеттік тіл статусына 
ие. 1989 жылы «Тіл туралы» Заң  қабылданғаннан бері, қазақ тілі де осы мемлекеттік 
тілдер  қатарында. Мемлекеттік тілдер ішінде қазақ тілінің болуы, ана тіліміздің 
мәртебесін  асқақтатып тұрғандай. Тіл – ең ұлы қару. Тіл – ең асыл құндылық. Тіл – ең 
керемет қатынас құралы. Қазақ тілі – әлемдегі сөз мағынасы, синонимдік тіркесі мол, 
сөйлеу стилі ерекше тіл. Кезінде ата-бабаларымыз даудың да, жаудың да бетін  сөз 
құдіретімен қайтарған. Адам баласын өсіретін де, өшіретінде – тіл. Мемлекеттік тіл – 
тәуелсіздігіміздің белгісі.

«Орысша оқығандар орыс сөзінің жүйесіне дағдыланып үйренген, ноғайша 
оқығандар ноғай сөзінің жүйесіне дағдыланып үйренген. Қазақ сөздерін алып, орыс 
я ноғай жүйесімен тізсе, әрине, ол нағыз қазақша болып шықпайды. Сондай кемшілік 
болмас үшін әр жұрт баласын әуелінде өз тілінде оқытып, өз тілінде жазу-сызу үйретіп, 
өз тілінің жүйесін білдіріп, жолын танытып, балалар әбден дағдыланғаннан кейін 
басқаша оқыта бастайды. Біз де тіліміз бұзылмай сақталуын тілесек, өзгелерше әуелі 
ана тілімізбен оқытып, сонан соң басқаша оқытуға тиіспіз.», - деп Ахмет Байтұрсынов 
атамыз айтып кеткендей, тілдің жағдайы - біздің қазіргі шешу керек басты мәселеміздің 
бірі. Өйткені, тарихқа көз жүгіртсек кезіндегі орыстандыру саясатының қамытын қайта 
кимеудің алдын алғанымыз жөн.  

Биыл Ахмет Байтұрсыновтың 150 жылдық мерейтойы. Ахмет Байтұрсынов жиыр-
масыншы ғасырдың басындағы ұлт-азаттық қозғалысы жетекшілерінің бірі, мемлекет 
қайраткері, қазақ тіл білімі мен әдебиеттану ғылымдарының негізін салушы ғалым. 
Қазақ әліпбиінің қалыптасуына үлесін қосқан. Қазақ баласының бастауыш сыныпты тек 
қазақ тілінде оқуы керек деген өзіндік пікірін білдірген. Қазақ мектебінде оқып, ұлттық 
тәрбиені бойына сіңіріп өспеген баланың елін де, жерінде, тілінде ойламасы анық. 
Балаға өсіп келе жатқан шыбық ретінде қарасақ, шыбықты дұрыс бағытқа бұрсақ, 
жемісінде дұрыс аларымыз сөзсіз. Ана тіліміздің киесін ұғынған бала, кейін жаһандық 
дамуға өзі-ақ  іліседі. Өз тілінде сайраған бала, өзге тілді шемішкедей шағары хақ. 
Өйткені, біз тарихын ұмытпаған, қаны бұзылмаған, шешендігі мен ақындығы бір ба-
сына жетерлік қазақ деген мәңгілік елдің ұрпағымыз. Тіл тағдыры – ел тағдыры. Бүгін 
тілімізді білмесек, ертең түбімізді ұмытамыз. Басқа мемлекеттер бізді тілімізбен, өзіндік 
салт-дәстүрімізбен, ұлттық тағамдарымызбен таниды, есте сақтайды. Сондықтан, тіл 
мәселесі ұлтымыздың болашағы. 

Сарқан гуманитарлық колледжінде тілдер мерекесі әр жыл сайын арнайы аталып 
өтіледі. Аталған іс-шараға колледж студенттерінің басым бөлігі жұмылдырылады. 
Биылғы оқу жылы «Тіл тұмар-бір шынар» тақырыбындағы тілдер апталығы 16.09-
23.09.2022жж. аралығына жоспарланып отыр. Апталықтың мақсаты - жас ұрпақты 
елжандылыққа баулу, салт-дәстүрлерін,тілі мен ділін құрметтеуге тәрбиелеу. 

Мемлекеттік тілдің мәртебесі әрбір Қазақстан Республикасының азаматы мен 
азаматшасының приоритеті  болуы керек.

                                                      А.НҰРЛАНҚЫЗЫ,
Сарқан гуманитарлық колледжінің арнайы пән оқытушысы.
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ҚАДАҒАЛАУСЫЗ ЖӘНЕ ҚАҢҒЫБАС

 ЖАНУАРЛАРҒА ҚАРАУ
ЖӨНІНДЕГІ ҚЫЗМЕТТІ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУҒА 

ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
Қадағалаусыз және қаңғыбас жануарларға қарау жөніндегі қызмет:
1) қоздырғыштарын тасымалдаушы жануарлар болуы мүмкін адам мен жануарларға 

ортақ жұқпалы аурулардың таралуына байланысты эпидемиялардың, эпизоотияның 
және (немесе) өзге де төтенше жағдайлардың пайда болуының алдын алу;

2) азаматтардың денсаулығына және (немесе) мүлкіне, заңды тұлғалардың мүлкіне 
зиян келтіруді болғызбау;

3) жануарлар дүниесі объектілеріне және олардың мекендеу ортасына нұқсан 
келтіруді болғызбау;

4) өміріне қауіпті жағдайдағы жануарларға көмек көрсету;
5) жоғалған жануарларды иелеріне қайтару;
6) қадағалаусыз және қаңғыбас жануарлардың санын реттеу мақсатында жүзеге 

асырылады. 
Қадағалаусыз жануарларға қарау жөніндегі қызметті жүзеге  асыру 

кезіндегі іс-шараларды ұйымдастыру 
Қадағалаусыз жануарларға қарау жөніндегі қызметті жүзеге асыру кезіндегі 

іс-шаралар:
1) қадағалаусыз жануарларды аулауды, оның ішінде оларды тасымалдау мен жа-

нуарларды уақытша ұстау пунктіне беруді аулау жөніндегі қызметтер жүзеге асырады;
2) осы Заңның 11-бабының талаптарына сәйкес жануарларды уақытша ұстау 

пунктінде қадағалаусыз жануарларды ұстау;
3) жоғалған жануарларды иелеріне қайтару, сондай-ақ уақытша ұстау пунктіне келіп 

түскен қадағалаусыз жануарлардың жаңа иелерін іздеу.
Қаңғыбас жануарлардың санын реттеу
1. Қаңғыбас жануарлардың санын реттеу – жануарларды биостерилизациялау, 

жайғастыру, білім беру іс-шаралары және халықпен түсіндіру жұмыстары арқылы 
қаңғыбас иттер мен мысықтардың санын азайту үшін мемлекет қабылдайтын шаралар 
кешені. 

2. Уларды, өзге де дәрілік, химиялық препараттарды пайдалануды қоса алғанда, 
кез келген тәсілдермен жансыздандыру арқылы иттер мен мысықтардың санын рет-
теуге тыйым салынады.

Жануарларға арналған паналарда жануарларға қарау ерекшеліктері
1. Жануарларға арналған паналар жануарларды, оның ішінде қадағалаусыз, 

қаңғыбас жануарларды және иесі меншік құқығынан бас тартқан жануарларды ұстау 
жөніндегі қызметті жүзеге асыру мақсатында құрылады.

2. Жануарларға арналған паналар өз қызметінде уәкілетті орган бекіткен 
жануарларға арналған паналар туралы ережені басшылыққа алады.

3. Жануарларға арналған паналар мемлекеттік және жеке меншік болуы мүмкін.
4. Жануарларға арналған паналарда үй жануарларының иелерімен келісім бойын-

ша оларды уақытша ұстау (орналастыру) жөніндегі қызмет, сондай-ақ ветеринариялық 
және өзге де қызметтер көрсету жөніндегі қызмет жүзеге асырылуы мүмкін.

5. Жануарларға арналған пана:
1) жануарларға арналған панадағы қадағалаусыз жануарлар туралы ақпаратты, 

оның фотосуреті мен қысқаша сипаттамасын қоса алғанда, Интернет желісінде 
орналастыруға;

2) меншік иесінің не оның заңды өкілінің талап етуі бойынша жануарды қайтаруға;
3) меншік иесі белгілеген тәртіппен жұмыс уақытында (санитариялық өңдеу күндерін 

қоспағанда) азаматтардың жануарларға арналған панаға келу мүмкіндігін қамтамасыз 
етуге;

4) панадағы қаңғыбас жануарлардың көбеюін болғызбау бойынша шаралар 
қабылдауға;

5) ауырып қалған немесе жарақаттанған жануарды емдеуді, сондай-ақ вакцинация-
лауды қоса алғанда, профилактикалық іс-шаралар жүргізуді қамтамасыз етуге;

6) қадағалаусыз жануарлардың меншік иелерін іздеуді және жануарлар үшін жаңа 
меншік иелерін іріктеуді жүргізуге;

7) жануарларды сәйкестендіруді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін олардың жеке 
сипаттамаларын тіркей отырып, жануарлардың панаға келіп түсуін, одан шығып кетуін 
құжаттамалық есепке алуды жүргізуге міндетті. 

ЖАНУАРЛАРҒА ҚАРАУҒА БАЙЛАНЫСТЫ ҚАТЫНАСТАР САЛАСЫНДАҒЫ 
ЗАҢНАМАНЫҢ САҚТАЛУЫН БАҚЫЛАУ

  1. Жануарларға қарауға байланысты қатынастар саласындағы заңнаманың 
сақталуына мемлекеттік бақылауды (қадағалауды) уәкілетті орган жүзеге асырады.

2. Уәкілетті органның жануарларға қарауға байланысты қатынастар саласындағы 
заңнаманың сақталуына мемлекеттік бақылауды (қадағалауды) жүзеге асыратын лауа-
зымды адамдарының:

1) мемлекеттік билік органдарынан, ұйымдар мен азаматтардан жануарларға 
қарауға қатысты толық және анық ақпарат алуға;

2) белгіленген тәртіппен азаматтар мен ұйымдардың жануарларға қарауға байла-
нысты қатынастар саласындағы заңнаманы, оның ішінде жануарларды асырау және 
пайдалану кезінде сақтауын тексеруге;

3) тексеру нәтижелері бойынша актілер және әкімшілік құқық бұзушылық туралы 
хаттамалар жасауға;

4) нұсқамалар беруге және олардың орындалуын тексеруге, анықталған 
кемшіліктерді жоюды талап етуге, берілген құқықтар шегінде нұсқаулар немесе 
қорытындылар беруге;

5) кінәлі адамдарды белгіленген тәртіппен әкімшілік жауаптылыққа тартуға, олар-
ды әкімшілік немесе қылмыстық жауаптылыққа тарту туралы материалдарды уәкілетті 
органдарға жіберуге, сотқа талап қоюлар беруге құқығы бар. 

Жануарларға қарауға байланысты қатынастар саласындағы  заңнаманың 
сақталуын қоғамдық бақылау

1. Жануарларға қарауға байланысты қатынастар саласындағы      заңнаманың 
сақталуын қоғамдық бақылауды азаматтар, қоғамдық бірлестіктер және өзге де 
коммерциялық емес ұйымдар (қоғамдық бақылауға қатысушылар) жүзеге асыруға 
құқылы.

2. Жануарларға қарау саласындағы нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу кезінде 
мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі басқару органдары қоғамдық бақылауға 
қатысушылардың пікірін ескереді.

3. Уәкілетті органның лауазымды адамдарымен келісу бойынша қоғамдық 
бақылауға қатысушылар жануарларға қарауға байланысты қатынастар саласындағы 
заңнаманың сақталуына тексерулер жүргізуге қатысады.

Жануарларға қарауға байланысты қатынастар саласындағы заңнаманы бұзғаны 
үшін жауаптылық Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленеді.

Сарқан аудандық ветеринария станциясы: 2-18-02.

Отбасы күні кең көлемде 
аталып өтті

Берекелі отбасы – мықты мемлекеттің іргетасы 
екені анық. «Отан – отбасынан басталады» деген 
ұлағатты сөздің мәнін айшықтайтын «Отбасы күні» 
2013 жылдан бері қыркүйек айының екінші жар-
тысында аталып өтіледі. Осыған Сарқан ауданы, 
Лепсі ауылдық Мәдениет үйінде «Отбасы – бақыт 
мекені» атты мерекелік шара ұйымдастырылды.

Отбасы күніне орай ауылымызда Сарқан 
аудандық мәслихат депутаты Искаков Асхат 
Төлеуханұлының демеушілігімен орталық алаңда 
үлкен сахна бой көтерді. Ашылу салтанатында 
ауылымыздың ақсақалы Қуатбек атамыз бата 
беріп, Мәдениет саласында 40 жыл қызмет етіп, 
сол салада зейнетке шығып қазіргі таңда немере 

бағып, шөбере сүйіп отырған Самсахан апамыз бен Мәдениет үйінің жанынан құрылған 
«Наурыз» әжелер ансамблінің жетекшісі Мейрамгүл апа сөз сөйлеп, шашу шашты. 
Аталмыш мерекемен Лепсі ауылының әкімі Серікбаева Гүлнар Мұратқызы, Мәдениет 
үйінің директоры Оразхан Болатханқызы, Сарқан аудандық мәслихат депутаты Асхат 
Төлеуханұлы, қоғамдық кеңесінің мүшесі  Шалов Болатбек  құттықтап, береке бірлік 
тіледі. 

Мерекеге орай Лепсі ауылдық кітапханасының кітапханашылары М.Айтова мен 
А.Мукашеваның ұйымдастыруымен Мәдениет үйінде «Өнегелі отбасы» тақырыбында 
көрме қойылды. Жанұя мүшелерінің сыйластығы, махаббаты, бір-біріне деген 
сүйіспеншілігі болса жетіп жатыр. Сондай мерейлі отбасылардың бірі Лепсі ауылының 
тұрғыны Садыбаева Хайныш әженің жанұясы жайлы видеоролик көрсетіліп, тамы-
ры тереңге жайған үлгі отбасын марапаттап, сый-сияпат жасалды. Өнегелі отбасы 
атанып дүниеге 5 бала әкелген Хайныш әжеміз 93 жасқа келіп отыр. Қазірде мәуелі 
бәйтеректей жапырағын кеңге жайған. Адам ұрпағымен мың жасайды демекші алтын 
құрсақты әжемізден 15 немере, 25 шөбере тараған. Ұлдарын ұяға, қыздарын қияға 
жіберген соң, қолында кенже баласымен қалады. Ажал тұрмақ ауыр сөзге қимаған 
шаңыраққа ие болып қалған ұлы дүниеден озды.

Жастайынан ері кетседе елінен кетпеген, үлкен шаңырақта 37 жыл келіндік міндетін 
атқарып келе жатқан, жолдасының анасын бүгінгі күнге дейін алақанында аялап 
отырған, 3 баланы қанаттығы қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, әр қайсысына білім 
беріп оқытқан Гүлмира анамыз. Келіні жақсының керегесі алтын демекші – жас кезінде 
бейнет бер, қартайғанда зейнет бер. Өмірдің талай соқпаған көрседе, бір сөзбен 
айтқанда әдемі қартайған әже мен батыр ана, қазіргі жастарға үлгі боларлықтай  жанұя.

Сонымен қатар мереке қарсаңында спорт ісі жөніндегі әдіскер-нұсқаушысы 
Бегімбай Айбардың ұйымдастыруымен «Әкем, Анам және Мен» атты отбасылық ойын 
өткізілді. Нәтижесінде бас жүде Исабековтар отбасы, 1-орын Калимулдиндар отбасы, 
2-орын «Жалын» тобы, 3-орын Баткаловтар отбасылары жүлделі марапаттармен ма-
рапатталды. Мерекелік шара соңы Мәдениет үйінің қызметкерлерінің әдемі концерттік 
бағдарламасымен жалғасып, жиналған көпшілікке керемет көңіл күй сыйлады. 

Мадина АЙТОВА.
Лепсі ауылдық кітапхана меңгерушісі.

Ерлік білекте емес, 
жүректе

Ерлік... Осы бір сөзді естіген кезде көз 
алдыма сансыз ғаламат ойлар келіп, со-
нау заңғар тауға асқақтатады. Ел ішінде «Ер 
елдің айнасы» деген терең мағыналы мақал 
бар. Түбіне үңіле қарасаң ұшы-қиыры жоқ 
кеңістікке енгендей сезімде боласың. Дәл 
осындай мағыналы ойдың бала қиялымды 
сансыз көп тараптарға жол сілтері рас. Со-
нау атам заманнан бері білектің күшімен, 
найзаның ұшымен елін қорғап қалған ба-
тыр ата-бабаларымыздың ерлік істері бүгінгі 
ұрпаққа үлгі боларлықтай іс. Елім деп еңіреп 
өткен саңлақтарымыздың ерлік істерін есіме 
алсам, бір марқайып қаламын! Сол кездердегі 

атқарылған талай жорықтар ел басына төнген қара бұлттың кейпінде еді.
Алайда, қазақ халқының арда туған асыл текті, жауырыны тоқпақтай ерлері елім 

деп, жерім деп жауға қарсы шауып, бостандыққа қол жеткізуді ғана мақсат тұтқан. Дәл 
осындай елім деп еңіреп туған ерлердің есімі еш уақытта елеусіз қалмайтыны ақиқат. 
Халқымыз мұндай қаһарман ұлдарын жыр аңызға айналдырып, өшпес ерліктерін ау-
ыздарынан тастамай, жан жүрегінде сақтауы тиіс. «Жеті атасын білмейтін ер жетесіз, 
жеті ғасыр тарихын білмейтін ер жетесіз» деп атам қазақ бекер айтпаған ғой. Біз ата та-
рихын саралап, тарих қойнауын аралап, ұлыларымызды даралаудамыз. Бұл айтылған 
ойдың негізгі мақсаты-ұлыларды зерттеп,олардың мол мұрасын кейінгі ұрпаққа аманат 
ету. Қазақ елінің қасиетін өз бойына дарыта алған, туған ұлтын шексіз сүйіп, терең 
қадір тұтқан халқымыздың қаһарман ұлдарының саны аз емес. Қаһармандар қатарына 
Т.Бигельдинов, Р.Қошқарбаев, Б.Момышұлы, Ә.Молдағұлова, М.Мәметова секілді ба-
тыр бабаларымыздың ерлігі арқасында қазіргі тату тәтті өмірімізге, бейбіт заманымызға 
жетіп отырмыз.

Дәл осындай ерліктерімен көзге түскен қазақтың ұл қыздарының ерлігіне бар 
әлем тәнті. Аспанда өртенген әскери ұшағын әдейі жаудың топтасқан қор қоймасына 
құлатып, ерлікпен қаза тапқан Нұркен Әбдіров пен жаудың жалын атқан от ұясын 
өз денесімен жауып, жауынгерлерге жол ашып, қаһармандық көрсеткен Сұлтан 
Баймағанбетовтің ерліктері жүректі елжіретеді. Қазақтың қос батыр қыздары Мәншүк 
Мәметова мен Әлия Молдағұлованың қарумен де, қаламмен де жауға қарсы күрескен 
Бауыржан Момышұлының ерліктері бізге өнеге. Қазақ даласы үшін бабаларымыздың 
қаны, аналарымыздың көз жасы аз төгілген жоқ. Елін сүйген ерлердің ерлігі халық жа-
дынан ешқашан өшпейді.

М.КАРИБЖАН,
Сарқан ауданының тарихы музейінің  экскурсия жүргізушісі.
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ХАБАРЛАНДЫРУ  ОБЪЯВЛЕНИЕ

Сен туған күн, мерекеңмен!

К сведению учредителям ТОО «КТ Алтын Дала».  27 сентября 2022 года в 12:00 
часов состоится повторное Внеочередное общее собрание учредителей ТОО «КТ Ал-
тын Дала». Адрес: город Саркан, ул. Тәуелсіздік, дом 108. Повестка дня: 1. Избра-
ние нового председателя правления ТОО «КТ Алтын Дала».

«Алтын Дала»  несие серіктестігі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің  
атқарушы органы Серіктестік қатысушыларының кезектен тыс жалпы жиналысын 
өткізу туралы, өз қатысушыларын хабардар етеді. Кезектен тыс жалпы жиналысты 
өткізу бетпе-бет форматта  2022 жылғы 07- қазанда,  Сарқан қаласы, Қабанбай ба-
тыр көшесі № 24 «А» Ардагерлер үйінде жергілікті уақыт бойынша сағат 09 сағат 30 
минутқа тағайындалды.    

Күн тәртібінде келесі мәселелер қаралатын болады:
1.Серіктестік қызметінің ағымдағы жағдайы; 
2.Серіктестіктің жалпы несие портфелін қарау; 
3.Серіктестікке қатысушылар құрамының өзгеруі; 
4. Серіктестіктің мекенжайын өзгерту; 
5. Серіктестіктің Жарғысын жаңа редакцияда бекіту; 
6. "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі "АҚ-да" «Алтын Дала»  несие 

серіктестігі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қатысушыларының тізілімін 
жүргізуді қарау;

Ардақты жан, атпал азамат Шалов Бөгембай 
Маралбайұлын қыркүйек айында 63 жасқа толуымен 
әрі зейнеткерлікке шығуымен құттықтаймыз. Бар ғұмыры 
еңбекпен өрнектеліп, аталық, әкелік қасиетін 3 баласы 
мен 6 немересіне көрсетіп жүрген жанға берекелі өмір, 
ұзақ та ғибратты тіршілік тілейміз. Арғанаты разъездінде 
теміржолшы болып істейтін ардақтымызға дүниедегі 
барлық жақсылықты қалаймыз.

Әрбір белес, әрбір асу, ол - бір із,
Қашанда да жақсылыққа сендіңіз.
Өмір жолда бізге өнеге, үлгі боп,
Міне, Сіз де 63-ке келдіңіз.
Өткен шақтан қалды сізге бүгін із,
Сәтті күндер болсын әрбір күніңіз.
Балалардың қызықтарын қызықтап,
Ортамызда аман-есен жүріңіз!
Ізгі тілекпен: Шаловтар әулеті.

7 – қазан  Шатырбай  ауылының  тұрғыны  Алғай  
апамыздың  туған күні. Аузынан   ақ батасы  түспейтін  аб-
зал  әже –бүгінде берекесі  ортаймайтын  отбасымыздың  
ырысы мен  құты. Алла Тағала  тек  ұрпақтың  тамы-
рын  тәрбиенің  таза  шырынымен  сусындатып  отырған  
қазыналы  әжеміздің  күш –қайратын  еселей  түссе  екен  
деп  тілейміз. 75 –тің төрінен, 100 жастың жиегінен  көрініңіз, 
абзал Әже! Ендігі  көрер  күніңіз  көктемнің  көгілдір  күніндей  
шуақты  болсын.

Тілек  білдіруші  немелеріңіз: Ілияс, Мирас, Жарас, 
Айша, Айзере, Ануар, Айлана, Асхат, Әлібек, Әділет, 
және Өнерхановтар  әулеті.

Халықаралық мүшәйра 
өз мәресіне жетті

Биыл ұлт ұстазы Ахмет 
Байтұрсынұлының туғанына 150 
жыл толып отыр. Алаш мұраты 
жолында талай тар жол, тайғақ 
кешуден өткен халқымыздың ұлы 
перзенті Ахаңның мерейтойын 
еліміз ерекше атап өтуде. 

Осыған байланысты, Ai production 
продюсерлік компаниясы мен «Қазақ 
үні» газеті мен ақпарат агенттігінің 
редакциясы бірлесіп «Алаштың 
азаттық рухы» атты халықаралық 
жыр мүшәйрасын жариялаған бола-
тын. 

Қыркүйектің 18-і күні Алматыдағы «Алатау» дәстүрлі өнер театрында «Алаштың 
азаттық рухы» халықаралық мүшәйрасының қорытындысы шығарылды. Салтанатты 
марапаттау рәсіміне есімі елге танымал өнер қайраткерлері, зиялы қауым өкілдері 
қатысты. Ұлт ұстазын ұлықтауға арналған игі шара қазақтың рухты қызы, белгілі 
меценат-кәсіпкер Айнұр Жұмаштың толық қаржылай қолдауы арқасында жүзеге асты. 

Қазақ тарихындағы тәу етер Тәуелсіздіктің баға жетпес маңызы мен Алаштың ру-
хани көсемі, Ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдық мерейтойына арнап 
және Азаттық ордасы - Алматы қаласының тарихи рөлін, сәулеті мен көрік-келбетін, 
әлеуметтік маңызын, мәдени құндылығын, экономикалық дамуын, қала тұрғындарының 
парасаттылығын оқырман қауымға поэзия тілімен жеткізуді мақсат тұтқан мүшәйраның 
бас жүлдесін ақын Әлібек Шегебай жеңіп алды. Алғашқы ондықтағы ақындар сапында 
мүшәйраның арнайы жүлдесін Жомарт Игіман иеленді.

Өз тілшіміз.

Әкімі мықты – қаласы көрікті
Орынбеков Амантай Мұқанұлының әкім болғанына 5 жылдан асып кетті. Өз ісінің 

шебері, адамгершілігі мол, халықтың алғысына бөленіп жүрген қала әкімінің жұмысы 
шаш етектен. Қала орталығын абаттандыру еңбегіне қариялар дән риза. Көпқабатты 
үйлердің тұрғындарының сұраныстарына қолдан келген көмегін аямай, олардың жас 
балаларына ойын-сауық алаңын есіктің алдына орнатып бергендеріне бүлдіршіндердің 
қуанышы шексіз. Қала халқының қысы-жазы демалуына, көңіл көтеретін орын 
«Қойтас» саябағының салынуына халықтың алғысы көп десе де болады. Бұрыннан 
келе жатқан ұсқыны кеткен көшелерді асфальттау күні кешегі аудан әкімі Қайнарбеков 
Талғат Қанатұлының қолдауымен жөнделіп жатқаны да, әрине, қала әкімінің еңбегі 
екені түсінікті жағдай.

Амантай Мұқанұлы қаланың тазалығын да үлкен жауапкершілікпен қадағалауда, 
көшелерге ағаш егу, оны баптау жағы бар. Сарқан қаласына биыл 52 жыл болады 
екен. Қаламыз гүлденіп, көркейе бастауы әрине, оның барлығы да қала халқының 
да ерінбей қол ұшын беріп жатқанына барлығымыз куәгерміз. Осының барлығы бір 
жеңнен қол шығарып, жұмыла атсалысудың, береке-бірліктің арқасы деп білемін. 
Қаламыздың көркейіп өсуіне барлық аудан, қала тұрғындары атсалысып, қолдарынан 
келген жақсылықтарын аямайды деген сенімдемін. Қаламыз гүлдене берсін, біздер 
соның куәгері болайық ағайын!

Кәукер КОЛУБЕКОВА,
Сарқан ауданының Құрметті азаматы, 

ардагер ұстаз.  

2022 жылдың 1 қыркүйегіндегі жағдай 
бойынша 2021 жылдың қаңтарынан бері 
БЖЗҚ салымшылардың (алушылардың) 
тұрғын үй жағдайын жақсарту үшін 
жинақталған зейнетақы қаражатын пайда-
лану туралы 1 330 675  өтінішін орындады. 
Уәкілетті оператор-банктерде ашылған 
қазақстандықтардың арнайы шоттарына 
БЖЗҚ 3,1 трлн теңгеден астам қаржы ау-
дарды. Біржолғы зейнетақы төлемдерінің 
орташа сомасы – 2,4 млн теңге.

Орындалған өтініштердің ең көбі 
Алматы қаласының (17,61%), Нұр-
Сұлтан қаласының (14,02%), Маңғыстау 
облысының (10,35%) тұрғындары та-
рапынан жолданған. www.enpf.kz 
сайтындағы «Көрсеткіштер» бөлімінде 
салымшылардың біржолғы зейнетақы 
төлемдерін қандай мақсаттарға пай-
далануды жоспарлайтыны туралы 
егжей-тегжейлі ақпарат жарияланған. 
Мұндай ақпарат өңірлер бөлінісінде де 
берілген («Мақсаттар бойынша тұрғын 
үй жағдайларын жақсартуға арналған 
біржолғы зейнетақы төлемдері» және 
тиісінше «Тұрғын үй жағдайларын 
жақсартуға арналған біржолғы зейнетақы 

БЖЗҚ салымшыларына тұрғын үй мен 
емделуге үш триллионнан астам теңге аударды

төлемдері» шағын бөлімшелері). 
Қазіргі уақытта зейнетақы 

жинақтарының бір бөлігін пайдалануға 
өтініштерді қабылдайтын уәкілетті опера-
торлар: «Отбасы банкі» тұрғын үй құрылыс 
жинақ банкі» АҚ, «Қазақстан Халық банкі» 
АҚ, «Altyn Bank» АҚ, «Банк ЦентрКредит» 
АҚ және «Банк Фридом Финанс Казахстан» 
АҚ  болып табылады. Естеріңізге сала-
мыз, біржолғы зейнетақы төлемі уәкілетті 
операторда («Отбасы банкі» тұрғын 
үй құрылыс жинақ банкі» АҚ) ашылған 
арнайы шотқа түскеннен кейін алушы 
уәкілетті операторға біржолғы зейнетақы 
төлемдерінің нысаналы мақсатын растай-
тын құжаттарды олар келіп түскен күннен 
бастап 20 жұмыс күні ішінде (Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сәйкес, 
тұрғын үй жағдайын жақсарту үшін 
біржолғы зейнетақы төлемдерін пайда-
лану қағидаларының 13-тармағы аясын-
да) ұсынады. Бұған тұрғын үй сатып алу 
немесе жеке тұрғын үй салу мақсатында 
(жеке тұрғын үй құрылысы деген ныса-

налы мақсаты бар жер телімін сатып 
алуды қоса алғанда) одан әрі жинақтау 
үшін тұрғын үй құрылысына салымды 
толықтыру жатпайды. Бұл жағдайда алу-
шы Отбасы банкіне біржолғы зейнетақы 
төлемдерінің нысаналы мақсатын рас-
тайтын құжаттарды олар келіп түскен 
күннен бастап 3 жыл ішінде береді. 
Басқа уәкілетті операторлар (екінші 
деңгейдегі банктер) бойынша біржолғы 
зейнетақы төлеміне арналған өтініштер 
және алушының мақсаттары бойын-
ша құжаттар банктің ішкі құжаттарында 
белгіленген тәртіп пен мерзімге сай 
қаралады. Бұл ретте, банк біржолғы 
зейнетақы төлемдерінің сомаларын өтініш 
берушінің (алушының) арнайы шоттары-
на есептелген күннен бастап 10 жұмыс 
күні ішінде олардың нысаналы мақсаты 
бойынша біржолғы зейнетақы төлемдерін 
аударады. Уәкілетті операторға рас-
таушы құжаттар белгіленген мерзімде 
берілмеген жағдайда, бұл қаражат БЖЗҚ-
ға қайтарылады.

Алушы, сонымен қатар көрсетілген 
мерзімді күтпей-ақ, аударылған соманы 
уәкілетті операторға тиісті өтініш беру 
арқылы БЖЗҚ-ға қайтара алады, оны 
уәкілетті оператор қайтаруға өтініш алған 
күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде 
орындауға міндетті.

Атап кетейік, уәкілетті операторлардан 
салымшылардың (алушылардың) жеке 
зейнетақы шоттарына (ЖЗШ) шамамен 
452,5 млрд теңге қаражат қайтарылды. 
Себебі, сұраным иесінің өтініші және 
өзге де себептермен қазақстандықтар 
біржолғы зейнетақы төлемдерін 
белгіленген мерзімде тұрғын үй жағдайын 
жақсартуға пайдаланбаған. 

Сонымен қатар, БЖЗҚ емделуге 
берілген 305,2 млрд. теңгеге 391 042 
өтінішті орындады. Бұл ретте алуға бо-
латын орташа сома шамамен 0,8 млн 
теңге. Сонымен қатар, салымшылардың 
(алушылардың) БЖЗҚ-дағы ЖЗШ-на 
уәкілетті оператордан («Отбасы банкі» 
тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ) 31,5 
млрд теңге қайтарылды, бұл қаражат 
өтініш берушінің қалауы немесе өзге де 
себептер бойынша белгіленген мерзімде 
пайдаланылмаған. 


