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15 қараша – Ұлттық валюта күні

Әлеуметтік қызметкерлер күні

Теңге тәуелсіздік келбеті

Құтты болсын!

Тәуелсіздік алған елдің ең бірінші айрықша белгісі-ұлттық валюта.
Олай болса, Қазақстан Республикасының да айрықша белгісі
ұлттық валютасы теңге. Ол - Қазақстан Республикасы көлемінде
пайдаланылатын заңды төлем
құралы. Әр мемлекеттің тәуелсіздігін білдіретін өзіне тән белгілері болады. Ақша - асыл қазына,
халық байлығы.
Халқымыз теңгені бұрын да
пайдаланған. Теңге атауы орта
ғасырлардан бастау алады. VIIIIX ғасырларда әр билеушінің өз
руының рәміздері бейнеленген
теңгелері айналымда жүрді. XVIXVIІІ ғасырларда мыс тиындар
қолданыста жүріп, Қазақстанның
Орта Азия мемлекеттерімен және
Ресеймен сауда-саттық байланыста болғанын айғақтайды. Түркі
тілдес халықтың «тәнге» деген

Жуырда Әлеуметтік қорғау жүйесі қызметкерлерінің
мерекесі болды. Бұл мереке аудандық Баққожа Мұқай
атындағы мәдениет үйінде аталып өтті.
Мерекелік шараға аудан әкімінің орынбасары Нұрбол Сағатбекұлы арнайы қатысты. Шара барысында
Нұрбол Сағатбекұлы мереке иелеріне ақжарма тілектерін білдіріп биылғы жылғы "Ең үздік әлеуметтік қызмет көрсету бөлімі" деп танылған "Райымбек ауданы
әкімінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі" мемлекеттік мекемесіне Алматы облысы
әкімінің сертификатын табыс етті.
Сонымен қатар аталған сала бойынша үздік мамандарды Алматы облысы әкімінің және аудан әкімінің
құрмет грамоталарымен марапаттады. Шара соңы аудан көркемөнерпаздарының концерттік бағдарламаларымен қорытындыланды.
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ақша атауынан орыстың «деньги»
деген сөзі шыққан. Ерте замандарда теңгелерді Түркістан, Тараз
қалаларындағы арнаулы шеберханаларда жасаған.Ал,1991жылы
еліміз Тәуелсіздігін алғаннан соң
Елбасының Жарлығымен Тәуелсіз
елдің өзіндік айрықша валютасы
болу керектігі аталды. Сөйтіп, Ұлыбританиядағы «Харисан енд санс»
компаниясына тапсырыс жасалып,
1993 жылдың 12 қарашасында
елімізге ұлттық валютамыз теңге
енгізіліп, Елбасының бұйрығы бойынша 1993жылы 15 қарашасынан
бастап Қазақстан Республикасы
аумағында теңге валютасы айналымға енгізілді. Ал, алғашқы тиындарымыз Германияда жасалынды.
Ұлттық теңгеміздің шеттері
қазақтың ою-өрнектерімен безендірілген. Бірінші бетінде қазақ
халқының әйгілі ұлы тұлғалары-

ның бейнелері басылды. Екінші бетінде ою-өрнектер, табиғат
көріністері бейнеленіп, елтаңбамыз салынған.
Теңгенің 16-ға жуық құпия
қорғанысы, белгісі бар. Ұлттық
валютамыздың дизайнын жасаушы авторлық топтың жетекшісі
Тимур Сүлейменов болды.
Теңге – біздің дербес ел болғанымыздың белгісі. Ақша - бір немесе бірнеше затты сатып алу үшін,
сол заттың құнын білдіретін металдан, қағаздан жасалған белгілер.
Алғаш шыққан қағаз теңгелерде
қазақ халқының мақтанышына
айналған Әбу Насыр әл-Фараби,
Абылай хан, Әбілхайыр, Шоқан,
Абай, Құрманғазы, Сүйінбай сияқты бір туар дара тұлғалардың
бейнелері,екінші бетінде Елтаңбамен бірге халқымыздың тарихынан
сыр шертетін суреттер берілген.
Теңге тәуелсіздігіміздің тірегіне,
егемендігіміздің ерекше белгісінің
біріне айналды. Биыл Ұлттық теңгеміздің қолданысқа енгеніне 29
жыл толды. Әлі де асар асуымыз,
алар белесіміз алда деп ойлаймыз.
Бірлігі мен ынтымағы жарасқан республикамызға «Көкбайрағы биіктеп, арманың өжет, Алашым» деп
тілек айтпақпыз. Тәуелсіздік таңы
арайлап атып, егемендігіміз еңселі
бола берсін дей келе баршаңызға
бейбіт өмір тілеймін.
Мадина ТӨЛЕЙБАЕВА,
М.Мақатаевтың әдеби мемориалды музейінің
экскурсия жетекшісі.

«ХАНТӘҢІРІ».
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Оқырманға он сыйлық!
Құрметті оқырман! 2023 жылға «Хантәңірі» газетіне
жазылу науқаны жүргізілуде. 87 жыл жаңалықтың жаршысы болып, тәңіртау тұрғындарының тыныс тіршілігінен
хабар беретін аудан айнасына айналған газетімізге жазылып, шын жанашырлық танытқан әрбір оқырманымызға
алғысымыз шексіз. Сіздерге алғысымызды білдіру мақсатында газетімізге жазылушылардың арасынан ұтыс ойын
өткізуді жөн санадық. Ол үшін тек «Хантәңірі» редакциясына келіп, 2023 жылға «Хантәңірі» газетіне (1 жылға толық жазылу міндетті) жазылып, қолыңыздағы түбіртектің
көшірмесін редакциға өткізуіңіз керек.
Ұтыс ойыны 30-желтоқсан күні сағат 15:00 де hantaniri.
gazetii инстаграм парақшасында тікелей эфирде ойнатылатын болады. Сыйлық алуға асығыңыздар!
Ұтыс ойынында заттай және қаржылай сыйлықтар
болады:
І орын – ұялы телефон;
ІІ орын – қысқа толқынды пеш;
ІІІ орын – бу үтік;
ІV-V орын – газетімізге тегін 5 рет құттықтау беру
мүмкіндігі.
VI орын – 10 000 теңгелік сертификат;
VII орын – блендер;
VIII-ІХ орындар – 5000 теңгелік сертификаттар;
Х орындар – электр шәйнегі;

Қадірлі оқырман!
Аудан өмірінің айнасы, төл газетіміз – «Хантәңіріне» 2023 жылға жазылу жүргізілуде. Жазылу бағасы жеке адамдар үшін бір жылға 4300 теңге, жарты жылға
2150 теңге. Индексі 69543. Шаруашылық, мекеме, кәсіпорындар үшін бір жылға 5794 теңге, 80 тиын. Индексі 15543.
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Денсаулық – зор байлық

Жылжымалы медициналық
кешенді автобус ауылдарда

Ағымдағы жылдың 7 айында
МӘМС шамамен 7,5 млн медициналық
қызметті қаржыландырды
Қазір МӘМС қаражаты
есебінен адамдар бұрын тек
ақылы түрде қолжетімді болатын медициналық қызметтерді
ала алады. 2022 жылдың 7
айында Алматы және Жетісу
облысы бойынша салалық мамандардың 7,5 млн кеңесі мен
диагностикалық тексерулер, соның ішінде қымбат тексерулер –
КТ, МРТ, ПЭТ көрсетілді.
«3 жыл бұрын мұндай қымбат диагностика азаматтардың
жекелеген санаттарына ғана
тегін көрсетілді және оны ұсына-

Маман кеңесі

тын медициналық ұйымдар санаулы болды. Жеке меншік клиникалар заманауи жабдықтарға,
сервистік бөлікке инвестициялар сала отырып, медициналық
қызметтер тізбесін белсенді
түрде кеңейтуде», – деді қордың
Алматы облысы бойынша филиалының директоры Нұрлан
Отарғалиев.
Биыл өңірде жоғары технологиялық көмек көрсету көлемі
де артқан. Атап айтсақ, облыс
бойынша осы жылдың 7 айында
298 қымбат операциялар жасалды.

Осылайша, МӘМС жүйесі
медициналық
қызметтердің
кең тізбегін алуға барынша қолайлы жағдайлар жасайды.
Енді медициналық көмекті тікелей ұйымдастыру, клиникалар
ішіндегі табысты менеджмент,
пациенттерді дұрыс бағыттау
сынды сұрақтар бірінші орынға
шығады.
«Әлеуметтік
медициналық
сақтандыру қоры»
КЕАҚ Алматы облысы
бойынша филиалы.

Қамба зиянкестері

Жуырда аудандық аурухананың жылжымалы медициналық кешенді автобусымен
дəрігерлер
Қызылшекара
ауылының
тұрғындарына
көмек көрсетті. Жылжымалы
медициналық кешенді автобусы рентген және флюорография, ультрадыбыстық
зерттеу
аппараттарымен
қамтамасыз етілген. Қызылшекара ауылында РПН бойынша – 1209 адам тұрады.
Жылжымалы медициналық
кешенді автобусына отоларингология дәрігеріне 31
науқас, рентгенге түскендер
55 науқас, офтальмолог дәрігеріне 32 науқас,
психиатр дәрігеріне 18, гинеколог
дәрігеріне 25 науқас қаралды. Қаралуға келген әрбір
науқасқа дәрігерлер пайдалы
кеңестерін берді.
Жылжымалы медициналық кешенді автобустың жыл
сайын скринингтен қатерлі
аурудан өтетін адамдарға
көмегі мол.
Скрининг бойынша:
- Артериалды гипертония, жүректің ишемиялық ауруы мен қант диабетін ерте
анықтау жоспар бойынша
-130 адам, оның 110 адам өткен 84 %.
- Глаукомаға тексеру (көз
іші қысымын) – 40-70 жас
аралығындағы ерлер мен әйелдер жоспар бойынша 131
адам, оның 111 адам өткен

84 %.
- Жатыр мойны обырын
ерте анықтау жоспар бойынша 57 адам, оның ішінде өткен адам 30, 52%.
- Сүт безі қатерлі ісігін алдын алу жоспар бойынша 67
адам, оның 45 адам өткен
67%.
- Колоректальды обырды

жылжымалы медициналық
кешенді пайдалана алады.
Сақтандырылудың
маңыздылығы зор.
Жылжымалы медициналық кешен аудандағы 20 елді
мекендердің
тұрғындарды
профилактикалық тексеруден
жылына екі рет өткізеді. Кесте
бойынша алдын ала елді ме-

ерте анықтау жоспар бойынша 84 адам - 77 адам өткен
91% орындаған.
Қызылшекара ауылында
РПН бойынша халық саны
- 1209, медициналық сақтандырылмаған адам саны - 128.
Медициналық
сақтандыруы бар тұрғындар скринингтен уақытылы өтеді және

кендерге медицина қызметкерлеріне және тұрғындарға
хабарланып отырады.
Төлебай АЙНАБЕКОВ,
аудандық аурухананың
директорының халыққа
медициналық қызмет
көрсету жөніндегі
орынбасары.

Салық және халық

Цифрлық майнинг үшін төлемақының
жаңа сараланған ставкалары белгіленді

2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап
Қазақстанда цифрлық майнинг үшін төлемақы ставкасының прогрессивті шкаласы
қолданылатын болады. Ставканың өзгеруі
тұтынылған электр энергиясы бағасының
құнына байланысты. Бұл туралы ҚР ҚМ
Мемлекеттік кірістер комитетінде хабарлады.
2022 жылғы 11 шілдеде Қазақстан Республикасының Салық кодексіне цифрлық
майнинг үшін төлемақы ставкасының өсуін
көздейтін түзетулерге қол қойылды (№ 135VII ҚРЗ).
Салық кодексінің 606-3-бабының жаңа
редакциясына сәйкес, цифрлық майнинг
үшін төлемақының мөлшері электр энергиясының 1 киловатт-сағаты құнына байланысты болады. Арзан бағада электр
энергиясын қолданған кезде төлемақының
ставкасы жоғары, яғни 25 теңге болады.
Егер, керісінше, қолданған электр энергиясы қымбат бағада, яғни 24 теңгеден
жоғары болса, төлемақы ставкасы төмен
болады, яғни 1 теңге көлемінде.
Одан бөлек, өзінің меншігіндегі электр

станцияларында жаңартылатын электр
энергиясы көздерінен өндірілген электр
энергиясын пайдаланған кезде тұтынылған
электр энергиясының 1 киловатт-сағаты
үшін 1 теңге ставкасы бойынша есептеледі.
Меншікті электр энергиясын пайдаланған кезде 1 киловатт-сағаты үшін 10 теңге ставкасы бойынша есептеледі.
Электр энергиясын тұтыну көлемін
есепке алудың бақылау аспаптары болмаған немесе олар ақаулы күйде болған
кезде цифрлық майнинг мақсатында төлемақы тұтынылған электр энергиясының 1
киловатт-сағаты үшін 25 теңге ставкасымен
есептеледі.
Бұл жағдайда электр энергиясының
көлемі электр энергиясының ең жоғары қуатын тәулік бойы тұтыну есебінен есептеледі.
Төлемақының әр түрлі ставкаларын
қолданудың бірнеше негіздері бір мезгілде
туындаса, төлемақының ең жоғары ставкасы қолданылады.
Райымбек ауданы бойынша
мемлекеттік кірістер басқармасы.

g.hantaniri@mail.ru

Ауданымызда күзгі егін науқаны астық
дақылдарын жинаумен басталып, картоп
дақылын жинаумен аяқталатыны белгілі.
Соңғы жылдары құрғақшылық пен қолайсыз ауа-райы жағдайларында диқандардың
еңбегіне оң әсер етпегені тағы рас. Суармалы егістіктің өзінде өнім жылдардағыдан
төмендегені байқалады. Дегенменде барды
ысырпасыз жинап алу әрбір диқандардың
мақсаты екені анық. Осы орайда бар өнімді
сақтау, келесі жылға тұқымға дайындау әр
шаруашылықтың парызы. Қамба, қоймаларда сақталуы тиіс өнімдердің шығынсыз
сақталуын да қадағалап, зиян келтіретін
зиянкестердің бар екенін ұмытпаған жөн.
Ол үшін қоймадағы дәнді дақылдарға
зиян келтіретін зиянкестерді жақсы білу керек. Қазақстан аймағындағы қоймаларда ғалымдардың мәліметтері бойынша 100-ден
астам түрлері мекендейді. Солардың ішінде
кең таралған негізгі түрлері 60-тан астам.
Қойма зиянкестері сақтаулы астықты елеулі шығынға ұшыратады – дәннің салмағын
азайтып, тұқымның өнімділігін және сапасын төмендетеді, ылғалданған астықтың
қызуына, «картоп қоздырғышының» және
«қатты бидай» спорасының таралуына себепші болады.
Қоймадағы зиянкестер мөлшері мен тигізетін залалы тіршілік ететін орта жағдайына: ылғалдылық, жылылық, суықтық, өнімді
сақтау ұзақтығы және қойманың тазалығына
байланысты. Зинкестер қоймадағы астықты
жеп бүлдіреді. Соның кесірінен тұқымның
шығымдылығы азаяды. Адамның және малдың улануы мүмкін.
Бізтұмсықтар тұқымдасынан 2 түрі –
қамба және күріш бізтұмсығы кездеседі.
Қазақстанның барлық аймағындағы қоймаларда кездеседі. Өте қауіпті зиянкестер.
Бүтін дәндерді тесіп, ұрық бөлігін зақымдайды. Сапасын төмендетіп, өну қуаттылығын,
өнгіштік қасиетін төмендетеді. Қоңыздар
бидай, арпа, сұлы, күріш, тары, жүгері дәндерін, астық тұқымдас шөптердің тұқымдарын, әр түрлі жармалар мен ұннан жасалған
тағамдарды зақымдайды.
Қара денелілер тұқымдасынан 9 түрі
кездеседі. Олардың ішінде жиі кездесетін
түрлері – кіші, үлкен және шоқпар мұртты ұн
қоңызы. Зиянкестердің ересек қоңыздары
да, балаңқұрттары да зиян келтіреді. Олар
астық дәндерімен, кептірілген нан, жемістермен қоректенеді. Қазақстанның барлық
аймағындағы қоймаларда кездеседі.
Тері жемірлер тұқымдасынан – күрең,
тері, Шеффер, кілем, Фриша, Капр, ТяньШань тері жемірлері, айнымалы трогодерма
– сыра зауыттарынан және ауыл қамбаларынан, мұнара қоймалардан алынған астық,
ұн сыпырындыларынан, өрмекші торларынан, астық қалдықтарынан алынған сынамалардан табылды. Аса қауіпті зиянкестер.
Суыққа өте төзімді. Жас балаңқұрттары уатылған дәндермен және ұнмен қоректенсе,
ересек балаңқұрттары тұтас дәндердің ұрық
бөлігін кеміріп жеп, одан дәннің ішіне еніп,
оның эндоспермасын зақымдайды.
Жалпақ денелер тұқымдасы – қызғыш,
түрік, суринам және кіші ұн жемірі. Бұл зиянкестер кең таралған. Қоңыздары мен балаңқұрттары ұнды, ұннан жасалған азықтық
тағамдарды, әр түрлі жармаларды, кептірілген жемістерді және астық дәндерін қатты
зақымдайды.
Қулық қоңыздар тұқымдасынан сыра
зауыттарының сынамаларынан күрең, түкті, уақ қулық қоңыздары, ал шөп тұқымдары
сақталған қамбалардан алынған сынама-
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лардан бір түрі табылды, ол – ұры қоңыз.
Көп қоректі зиянкес. Қоңыздары суыққа
төзімді келеді. Астық дәндерін, олардан
жасалған өнімдерді, кептірілген жемістерді,
мақта тұқымын, етті, тағы басқаларын
зақымдайды.
Нағыз күйелер тұқымдасынан бір түрі –
астық күйесі табылды. Олар бидай, арпа,
сұлы, астық өнімдерін, қытайбұршақ, бақша дақылдарының тұқымдарын, кептірілген
нанды зақымдайды. Қатты зақымдалған
астық дәндеріне тұқымдыққа, не тамаққа,
тіпті малға азық ретінде де пайдалануға
жарамайды. Жұлдызқұрттары дымқылдығы
жоғары азық-түлікті ұнатады.
Тескіш қоңыздар тұқымдасынан астық
тескіш табылды. Қоңыздары қоректенбейді.
Балаңқұрттары дәнді тесіп, ішіне кіріп эндоспермасын зақымдайды.
Қамба бізтұмсығы, жағалай тараған
қоңызы мен балаңқұрт зиян келтіреді. Бидай, арпа, сұлы, тары, жүгері, бұршақ
тұқымдастарды және ұн мен ұнтақтарды
зақымдайды. Дәнді-дақылдардың салмағы
ғана кеміп қоймай, ондағы улы экскременттердің әсерінен тамаққа жарамсыз болып
қалады. Оны пайдаланғанда адам немесе
мал уланып қалуы мүмкін.
Қамба күйесі немесе нан күйесі барлық
жерде таралған. Көбелегі желдетілмеген
қамбаларда және басқа да дымқыл жерлерде өмір сүреді. Жұлдызқұрттар дәнді
дақылдардың үйіндісінің жоғарғы жағына
7-10 см тереңдікте өмір сүреді. Бір жылда
2-3 ұрпақ әкеледі. Дәнді шөп тұқымдарына
зиян келтіреді. Жас ұрпағы дәннің ішіне кіріп
алып, ішін қуыстап жейді. Үлкен ұрпақтары
дәнмен қоректенеді де сосын өрмек құрады,
сондықтан тамаққа жарамай қалады.
Зиянкестердің ішінде ең көп кездесетіні
– кенелер. Олардың ішіндегі ең қауіптісі ұн
және ұзынша кенелер. Астық дәндерін, жарма, ұн, күнбағыс, зығыр және тағы басқасын
зақымдайды. Ұн кенесі барлық жерде таралған. Астық қоймаларында, диірмендерде, қырмандарда, сабандарда кездеседі. Ұн
кенесі дәндерді, ұнды, кебектерді, жемістерді, көкөністерді ішінен кеміріп жейді.
Қоймалардағы
дәнді-дақылдарды
сақтау үшін профилактикалық (алдын алу),
физикалық және химиялық жұмыстарды
жүргізу керек. Қыс айларында дәнді-дақылдарды бір жерден екінші жерге ауыстырып
желдетіп отыру керек. Көктемде қойма
астықтан босағаннан кейін оны тазартып,
қабырғаларын, төбелерін ақтау керек. Қойма маңайындағы қоқыстарды жинап, өсімдік
қалдықтарын 40-50 см тереңдікте көміп тастау қажет.
Қойма ішіндегі көгершін, торғай ұяларын, кеміргіштердің індерін құрту керек.
Онда астық зиянкестері сақталуы мүмкін.
Қойма маңайын асфальттап, судың жиналуын болдырмай тегістейді. Ол үшін су ағатын арық қазып қою керек.
Қоймадағы астық зиянкестерін құрту
үшін қойманы дымқыл, аэрозольдық газбен
өңдеу қажет. Ол жұмыс арнайы лицензиясы бар отрядпен жүргізіледі. Міндетті түрде
зиянкестерге қарсы іс-шараларды өткізгенде техникалық қауіпсіздік шаралары орындалуы тиіс.
Астық өнімдерін тамаққа пайдаланбас
бұрын оның құрамындағы фумиганттардың
қалдық санын тексеруден өткізу керек.
Ринат ЗАМАНБЕК,
«РФДжБӘО»РММ Райымбек
аудандық филиал басшысы.
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Мемлекеттік шекараның шетіне, Хантәңірі шыңының баурайына орналасқан Райымбек ауданының тыныс-тіршілігі - егістік пен
мал шаруа- шылығына негізделген. Аграрлық сала бойынша жыл
жемісті қорытындыланды. Қойма
дәнге, картоп пен көкөніс өнімдеріне толы. Қасиетті қара жермен айналысып жүрген диқандардың көңілдері тоқ деуге негіз
бар. Осыған орай Райымбек аудандық кәсіпкерлік және ауылшаруашылығы бөлімінің басшысы
Оралқұлов Нұрлан Әбдәлімұлына жолығып, мән-жайға қанықтық.
- Биыл көктем маусымында
11300 гектар жерге дәнді дақыл
себілді. 5500 гектар алқапқа картоп отырғызылып, 260 гектар жерге
көкөніс өсірілген болатын. Күз айы
диқан қауым үшін қолайлы мінез танытты. Жиын-терін жұмыстары дер
мезгілінде аяқталды. Аудан бойынша дәнді дақылдың әр гектарынан
18, 9 центнерден, картоптың әр

гектарынан 218, 2 центнерден өнім
алынды. Көкөністен де мол өнім жиналды. Сөйтіп, қамбамызға 21 мың
тонна астық, 120 мың тонна картоп, 7 мың тонна көкөніс құйылды.
Төрт түлік мал үшін 188 мың тонна
жеткілікті мал азығы дайындалды.
Биылғы жылға ешқандай өкпеміз
жоқ,-дейді аудандық кәсіпкерлік
және ауылшаруашылғы бөлімінің
басшысы Нұрлан Оралқұлов.
Айтса-айтқандай,
Райымбек
ауданындағы
ауылшаруашылық
өнімдерінің көлемі өткен 9 айдың
ішінде 26 542 миллион теңгені құрады. Бұл өткен жылғы осы мерзіммен салыстырғанда 3 698 миллион

Жемісті жетістіктер

Ел игілігі құралуда

теңгеге артқанын көрсетеді. Өңірдің
ырысы мен берекесі – төрт түлік
мал. Шүкір, аспантаулар өлкесін
мекендеген ағайындар 79214 бас
іріқара, 352194 бас қой-ешкі, 46450
бас жылқы өсіріп, төлімен көбейтіп
келеді. Осы орайда биылғы жылдың өткен 9 айында аудан бойынша тірі салмақта 13204 тонна ет
өндіріліп, 17732 тонна сүт сауылды.
Рас, ауданда мал шаруашылығынан
алынатын өнімдерді өңдейтін іс-шаралар да жүзеге асырылуда.
- Соңғы жылдары Қарасаз
ауылының кіре берісінен «Qarasaz
Food» ЖШС-і сүт қабылдап, оны өңдейтін, сүт өнімдерін шығаратын зауыт ғимаратын тұрғызған болатын.
Қазіргі таңда оған қажетті құрал-жабдықтары толығымен және сүт тасымалдайтын 2 автокөлік сатып алынды. Сүт өңдейтін зауыт тәулігіне 10
тонна сүт өңдей алады. Аудандағы

малшылар қауымынан, шаруа қожалықтарынан әр күн сайын 4 – 5
тонна сүт жинауды жоспарлап отыр.
Аталған зауыт алдағы уақытта таулы өлкенің сапалы, майлы, құнарлы
сүтін өңдеу арқылы сүт, қаймақ, құрт,
ірімшік, май және айран әзірлеп,
тұтынушыларға дайын сүт тағамдарын ұсынатын болады. Қазіргі таңда
аталған зауыт аудан аумағындағы
Қайнар ауылынан сүт қабылдайтын орын әзірледі. Алдағы уақытта
Текес, Қақпақ ауылдарына да орнатылады. Облыс әкімі тарапынан
ауданда бірде-бір тауарлы-сүт фермасының жоқтығы жөнінде орынды
сын айтылып келеді. Осы мәселеден қортынды шығарылуда. «SNV

BIZ GROUP» ЖШС-і келесі 2023
жылы Қарасаз ауылдық округінен
200 басқа арналған тауарлы-сүт
фермасын іске қосуды жоспарлап
отыр,-дейді Нұрлан Оралқұлов
жағымды жайттарды ортаға салып.
- Аудан тұрғындарын әлеуметтік
маңызы бар азық-түлік түрлерімен
қамтамасыз етудің жайы қалай?,-деген сауалды алға тарттық.
- Бұл бағытта нысаналы жұмыстар бар. Атап айтқанда, «Жетісу»
әлеуметтік- кәсіпкерлік корпорациясы өңірлік даму институты акционерлік қоғамына өңірдегі дүкен сөрелері
мен наубайханаларда қол жетімді
бағада сатылатын 251,5 тонна 1
сұрыпты бидай ұнына өтінім берілген болатын. Қазіргі таңда аудан
тұрғындарына 215 тонна аталған ұн
әкелініп, 50 келелік ұнның әр қабы
халыққа 8500 теңгеден сатылуда.
Ал, жоғары сұрыпты бидай ұнының
әр қабы 13 мың теңгеден сатылуда.
- Бидай өсіріп, одан сапалы ұн
дайындауда жұмыс жасап жатқан
құрылымдар бар болар?
- Әрине, ауданымыздағы «Райымбек–НАН» ЖШС-і биылғы жылдың
қыркүйек айынан бастап облысымыздың наубайханалары үшін әр
келесі 150 теңгеден белгіленген
баға бойынша 1650 тонна көлемінде бірінші сұрыпты ұн дайындау
үшін жоғарыда сөз болған «Жетісу» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы өңірлік даму институты АҚ
арқылы 250 миллион теңге жеңілдетілген несие алып, жұмыс жүргізіп жатыр. Бидай ұны ғана емес
картоп бағытында да жұмыс жасап

Тәрбие талбесіктен

жатқандар бар. Атап айтқанда, ауданымыздағы «Ретай» шаруа қожалығы биылғы жылдың қараша
айынан келесі жылдың сәуір айына
дейін халықты арзандатылған бағадағы әр келесі 150 теңгелік сапалы
картоппен қамтамасыз ету үшін
аталған акционерлік қоғамнан 40
миллион теңге жеңілдетілген несие
алды. Осындай мақсатты көздеген
«Бақыт» шаруа қожалығы қолайлы бағада 50 тонна картоп сатуды
қамтамасыз ету үшін 6,6 миллион
теңге алып, жұмыстарын жүргізуде.
Орайы келгенде айта кетуіміз керек,
ауданымыздың әкімі Берік Дүйсенбаев өңір тізгінін қолына алғалы аудан орталығында халыққа неғұрлым
қолайлы, арзандатылған бағадағы
ет, картоп, сүт өнімдерін сату үшін
ауылшаруашылық
жәрмеңкесін

ұйымдастырып келеді. Өз жемісін
беріп, тұрғындарын алғыстарын
айтуда,-дейді аудандық кәсіпкерлік
және ауылшаруашылығы бөлімінің
басшысы Нұрлан Оралқұлов.
Аудан аумағында таулы өңірге
қомақты инвестиция тартып, жұмыс
жасап жатқан құрылымдар баршылық. Солардың арасынан «Қонаев и Компания» атты ЖШС-і туралы
айтуға болады. Аталған серіктестік
Қақпақ ауылдық округіне қарасты
Сулы шатқалдан қуаттылғы 2,2 МВ.т
болатын су электр станциясының
құрылыс жұмыстарын жүргізіп жатыр. Қазіргі таңда Чехия мемлекеті-

нен қажетті агрегаттар сатып алуға
әрекет жасалуда. Жалпы жобалық
құны 1,2 миллиард теңгені құрайтын
су электр стансасы іске қосылған
кезде 20 адам тұрақты жұмыспен
қамтылады. Бұдан бөлек «КазГидроКаскад» ЖШС-і 2023 – 2024
жылдары аудан аумағындағы Байынқол және Текес өзендері негізінде
қуаттылғы 32,8 МВ.т және 24,8 МВ.т
болатын су электр станциясының
құрылыс жұмыстарын жүзеге асыруда жоспарлап отыр. 2021 жылдың
қазан айында «Энергия Семиречья»
ЖШС-імен өзара ынтымақтастық
және жобаларды іске асыру туралы
меморандумға қол қойылған болатын. Қазіргі таңда техникалық және
экономикалық негіздемелері дайындалуда. Биылдан бастап жобалау
жұмыстары басталды. Аталған қос
су электр станциясы үшін тартылатын инвестиция көлемі 32,6 миллиард теңгені құрап отыр. Аталған
су электр станциялары жүзеге асы-

рылса, өңір тұрғындары үшін қолайлы болады деп күтілуде.
Бір сөзбен айтқанда, төрт түлік
малы және картобы, дәнді дақылдарымен айналысып келе жатқан
аудан тұрғындарының жағдайлары
жақсы. Шаруа қожалықтары ұшқыр
уақытқа бейімделген. Көктемгі,
жазғы, күзгі жұмыстарын алдын ала қамдастырып отыратын шаруа
қожалықтары, серіктестіктер, өндірістік кооперативтер ертеңдеріне
үлкен сенммен қарайды.
Қанат БІРЖАНСАЛ.

Назар аударыңыз!

"Ардагерлер туралы"
Ұлттық құндылықтардың
қазақ мәдениетінің дамуына әсері ҚР Заңына сәйкес қандай тұлғалар

Ұлттық құндылықтар қашанда әрбір ұлттың
мәдени ерекшелігінің қайнар көзі ретінде және
мәдениеттің қалыптасуында басты негіз ретінде
маңызды орынға ие болған. Сонымен қатар ұлттық
құндылықтар халықтың дүниетанымы, сенімі мен
көзқарастарына байланысты сан ғасырлар бойы қаланып, халықтың рухани өмірінде, күнделікті тұрмысында кең қолданыста болды.
Адамның қоғаммен бірге қайнасып, өмір сүру
заңдылықтарын дұрыс реттей білуге көмектесетін
құндылықтардың бұдан кейін де қанша ғасыр өтсе
де өзінің қазіргі мәдениетімізде де маңыздылығын
жоғалтпады. Сондықтан да Қазақтың мәдениеті мен
тұрмыс салты ұлттық құндылықтармен тоғысып жатты. Ұлтымыздың қорғаны, келешегіміздің кемел болу
жолында тірек болып, мәдени құлдырап кетуден
сақтап тұратын мәңгілік шамшырағымыз. Қазақи құндылықтарымызды халқымыздың басшылыққа алатын сенімді серігі деп тани аламыз.
Осы құндылықтарымызды атай келе ар, ұят сынды тыйымдық моральдық негіздердің адамды қоршап, тежеп, мүмкіндіктерді шектейтіні даусыз. Алайда бұл шектеулердің еркін кең-байтақ қазақ жерінде
өскен ұрпаққа бостандығын шектеуші фактор ретінде
ғана емес, сонымен қатар Қазақы тәрбиенің негізінде
жамандық пен кес апаттан сақтану шаралары болды.
Орталық Азия халықтарының және атап айтқанда Қазақтың мәдениетіндегі қонақжайлылығы
түрлі халықтардың жерімізге қоныстану кезінде құндылығымыз ретінде ерекше танылды деп білеміз.

g.hantaniri@mail.ru

Бұның көрінісі ретінде еліміздің азаматтары болып
есептелетін ондаған ұлт өкілдерінің бейбіт елде
шоғырлануы. Яғни дәл осы қонақжай,бейбітшілікті
ниетіміз ұлт аралық қатынастарда ешқандай келіспеушіліктің болмағанында айқын көрініс тапты. Ал ұлт
аралық идилия еліміздегі ішкі саяси тұрақтылық қалыптастырды.
“Жеті ата” дәстүрінің мәдени және шежірелік
және физиологиялық маңызы болды. Қазақтың әруақтар мен дүниеден өткендерді есте сақтап, оларға
дұға бағыштап отыруы маңызды феномен болғандықтан ұрпағының арғы ата-тегін біліп отыру қажеттілігі туды. Сол негізде бір атаның ұрпағы арасында
қан алмасушылықты да реттеп отыру пайда болды.
Бұндай әрекеттер ұрпақтың сау әрі мықты болып
жалғасуға ұласты. Жеті аталық ұстаным қазақ халқының этнобиологиялық, этномәдени, жалпы рухани
тұтастығын табиғи түрде қамтамасыз еткен. Жеті
аталық ұстанымға негізделген туыстық байланыс
институты әрбір казақтың білмекке деген ынтасын
оятқан.
Ұлттық құндылықтар қазақтың мәдени дамуына
зор әсерін тигізген.

Аяулым НҰРСАДЫҚ, Шалқар НҰРЖАҚЫП,
Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық
Университетінің студенттері,
жетекшісі Кантарбаева Ж.О. дінтану
және мәдениеттану кафедрасының
аға оқытушысы.

жәрдемақы алуға құқылы?

Заң аясында ардагерлердің әлеуметтік
қорғалатын санаты айқындалған:
- Ұлы Отан соғысының ардагерлері;
- басқа мемлекеттер аумағындағы қимылдарының ардагерлері;
-жеңілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне теңестірілген ардагерлер;
- еңбек ардагерлері.
(2020 жылдың 6 мамырдағы № 322-VІ
"Ардагерлер туралы"заңы )
Оның ішінде, басқа мемлекеттердің аумағындағы қимылдары ардагерлерінің санатына, 1986-1991 жылдар аралығында Таулы
Қарабақта этносаралық қақтығысты реттеуге
қатысқан азаматтар енгізілген, оларға 15264
теңге (4,8 АЕК) мөлшерінде ай сайынғы ақшалай төлем ("Ардагерлер туралы" заңының
5 бабының 8 тармақшасына сәйкес)төленеді.
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Бұл төлемді тағайындау тәртібі қандай?
Төлемнің тағайындау тәртібі "Қазақстан
Республикасындағы арнаулы мемлекеттік
жәрдемақы туралы" 1999 жылғы 5 сәуірдегі
N 365-I Заңының 4-бабымен реттеледі, бұл
орайда мемлекеттік қызметті алушы «Таулы
Қарабахтағы этносаралық қақтығысты реттеуге қатысқандығын растайтын жергілікті әскери
басқару органынан анықтамасын» ұсына отырып, Мемлекеттік корпорацияның бөлімшесіне жүгінуі қажет.
Г.ЧУЙКЕЕВА,
Еңбек және әлеуметтік қорғау
комитетінің Алматы облысы
бойынша департаментінің
№ 2 зейнетақы және әлеуметтік
қамсыздандыру бөлімінің басшысы.

www.hantengrigazeti.kz

19 қараша, сенбі, 2022 жыл

Бәйдібек би айтқан тапқыр шешендік сөздер
Кезінде Бәйдібек би кесімді,
бітімді, тапқыр, шешен сөздерді,
ақыл-нақыл, мақал-мәтелдерді көп
айтқанға ұқсайды. Олардың кейбірі
айтыла-айтыла авторы ұмытылып,
халықтық мұраға айналып кеткен.
Дер кезінде хатқа түспеген соң ел
есінен шығып та қалған. Өйткені
Бәйдібек заманынан бері алты жүз
елу жылдай уақыт өтті емес пе?
Десек те Бәйдібек бабамыздың
бірлі-жарым нақыл-мақалдары атадан балаға ауысып, айтыла келе
бүгінге жетті. Оның сол Бәйдібек
баба ұрпақтарынан жазып алынған
нұсқалары мыналар:
Боралдайдың бір байы мен
жалшысы дауласып Бәйдібек биге
барыпты. Бұл кезде Бәйдібек бидің жігіт шағы екен. Бай айтыпты:
«Өзім асырап есігіме салған құлым
еді. Ауқат беріп әлдендірдім,ескімді
беріп киіндірдім. Соған місе қылмай, енді менен ат дәметеді». Би
жалшыға сөз беріп:
- Кәне ,сен сөйлеші,-десе, әлгі
жалшы өте момын жалтақ болса
керек, байға жалтақ-жалтақ қарай
беріпті. Ал бай болса, оған көзін
алартып қояды. Жалшының бұл
халін сезе қойған Бәйдібек би:
Аяққа кісен салуға болар
Қолға кісен салуға болар
Ал тілге кісен салуға болмас,- деп жалшыға ара түсіп, ақысын алып беріпті.
Бай үйінің төрінде отырған бір
молда « шариат» жолы олай, шариат жолы бұлай» деп шариат
,мұсылмангеншіліктен сөз қозғап,
өзге жұртқа кезек бермей отырады. Есік жақта отырған байдың
жалшысына молданың кедей-кембағалдарды
кемсіте сөйлегені
жақпай қалады. Жалшы:
- Молдеке, сөзіңіз аузыңызда,жаңа сіз «кедей, жоқ-жұқаналар өз
пейілінен табады» деп қалдыңыз.
Сонда қасиетті «Құранда» солай
жазылған ба екен? Менің естуімше,
«Құранда» жоқ-жұқана, харіп-қасерлерге садақа беріп, қарасқан сауап» деп жазылған сияқты еді. Сіз
төрде отырып жалған сөйлеп отырсыз дейді. Жалшының бұл сөзі
шымбайына батқан молда:
- Жап
аузыңды, зәнталақ,
сенің маған қарсы сөйлеуге қандай қақың бар?-деп ашу шақырады.
Отырған көпшіліктің бір жағы молданы, қалған жағы жалшыны қоштап, абыр-сабыр болып жатқанда,
олардың үстіне қасында 3-4 кісісі
бар Бәйдібек би кіріп барады.
- Бұл не жанжал?-дегенде үй
иесі «Молдекең былай деп еді,
менің жалшым оған қарсы шықты»деп болған әңгіменің жайын түсіндіреді.Сонда Бәйдібек би табан
астында әуелі молдаға қарап:- төрде отырып теріс сөйлегенің жөн
емес, көпшілік ішінде төрде отырғанда абайлап сөйлеу керек. Төрді
сыйлау кімге де болса парыз.
- Ал жігітім,-деп босағада отырған жалшыға қарап: - Есікте отырып
кейіс шығарғаның жөн емес.Сенің
сөзің уәжді болса да, мына табалдырығын аттап келіп. у-шу шығару
жігітке жараспайды. Ол үйдің шаңырағын сыйлау саған парыз. Бұл
сөздің түйіні енді былай болсын.
- Төрде отырып теріс сөйлегеннен без, есікте отырып керіс
сөйлегеннен без, - деп кесім
айтып көпшілікті риза етіпті.
Бір жолы үш жасар Жалманбет
әкесіне еріп Ташкентке барыпты.
Саудагер делдал дегенді алғаш
көрсе керек. Үлкендерден саудагер
қулар алдап жеп кетіп жүрмесін,-деген сөздерді естіп жүреді. Жолда
бара жатып: - Көке, осы саудагерлер не жейді?-деп сұрапты.
Сонда Бәйдібек жас баласына:
- Саудагер, делдалдар түске
дейін өзгелерді алдап жейді, түстен
кейін өзді-өзін алдап түсіреді,-деп

ті.

Бір жолы баласы Жалмамбет
«менікі жөн, олардікі теріс» деп
бір жайлау дауын әкесіне айтып
отырады. Сонда Бәйдебек баласына:
- Өткелді саяз деме
Таяғыңды салып бойлат
Ісімді мақұл деме
Ағайынға салып ойлат,-деп
ақыл айтыпты деседі қариялар.
Бәйдібек би өз тұсындағы
жылқылы байлардың ішіндегі ең
жылқысы көп байы болған деседі
ел. Ол бабамыздың мыңдаған
үйір –үйір жылқысы өзінің түс-түсі,
тұқым нәсілімен өреді екен. Қаратаудың Боралдай, Ақтасты, Қостұра,
Керегетасты, Жетімтау шатқалдарының теріскей, күнгей жағын түгелдей қара құрымдай қаптап жатады
екен. Жылқысы Боралдай өзеніне
құлағанда Боралдай, Бөген, Шаян
өзенін кешкенде Бөген, Шаян өзендері ақпай қалар еді деседі жұрт.
Ал Бәйдібектің өзі жылқы танығыш
бапкер сыншы болыпты. Ол кісінің
жылқышыларына айтқан аталы сөз,
шаруа нақылдары аз болмаған. Соның бірлі-жарымы мыналар:
Малды жақсы баққаныңӨзіңе абырой тапқаның.
Малды жаман баққаның –
Келген бақты қаққаның.
Кендірменен байлама,
Жыңғылмен айдама .
Кендірмен байласаң
Жыңғылмен айдасаң
Мал өсер деп ойлама

маңғол ма, жоңғар ма әйтеуір бір
елмен шекараға, мал жайылымына талас туыпты. Сонда екі елдің
ел басшы билері орталарынан кісі
шығарып, шекараны анықтау үшін
жүріп отырып «мынау бұлақ кімдікі,
мынау құдықты кім қазған, талды
кім отырғызған?»-десе Бәйдібек
ауылының адамдарыныкі болып
шыға беріпті. «Мынау обаны кім үйген, мынау қаданы кім қаққан?» десе
де Бәйдібек ауылының адамдары
ие бола беріпті. Айдан-анық тайға таңба басқандай белгі дәлелдерін көріп, даукес елдердің амалы
құрыпты. Көнбеске амалы қанша
«Бәйдібек қыстауы» «Бәйдебек
ауылының жәйлауы» «Бәйдібек құдығы», «Бәйдібек бұлағы», «Бәйдібек талы» деген жерлерден шекара
сызығы тартылып,екі ел шекарасы
белгіленіп жер дауы шешімін тауыпты деседі ел. «Атаның ат тұяғы жеткен жер, балаға мирас» деген осы.
Бәйдібек есімі бүкіл Ұлы жүз Үйсін тайпасына ұран болған. Оның
жоғарыда аталған үш әйелінен өсіп
өнген ұрпақтар Алтайдан Қаратауға дейінгі аралықты мекен етеді.
Бәйдібек би ұрпағынан: Қарасай,
Жауатар, Өтеген, Жарықбас, Қосай,
Жалаңтөс, Жолбарыс,
Райымбек, Малайсары, Қордай,
Наурызбай, Сұраншы, Саурық, Спатай, Жәнібек, Құттыбай, Тұрсынбай,
Қонай тағы басқа батырлар. Бөлтірік, Әлібек, Төле Би, Есей хан, До-

1405 ) замандас, тұстас, қызметтес
болған. Өзінің жақын туысы қазақтың дала философы-Асан-қайғы
аталып кеткен дана жырау Асан
Сәбитұлымен (1361-1470) сырлас, мұңдас-тын. Ол осыдан 673
жыл бұрын Ташкент шаһарында
туған. Жаугершілік кезінде үш жасынан әке-шешеден жетім қалады.
Ағайындарының қолында жүріп,
есейе келе үйсін Шынтас деген байдың жылқысын бағады.
Тәжірбиелі жылқышы ат бапкері,
мерген, сайыскер, көкпаршы додапаздардан әбжілдік, батырлық
дәстүрді үйренген.
Бір күні өзі бағып жүрген үйір-үйір жылқыдан қырық шақты
қысырақ ауа жайылып жоғалып
кетеді. Шынтас бай қаһарланып:
Сол жоғалған жылқыны таппай
қайтпа!-дейді. Жылқышы бала сонымен қырық қысырақтың үйірін
іздеп кетеді. Қаратау шатқалдарын шолады. Кездескен адамдардан, ауылдардан сұрайды. Ешкім
көрдім, білдім демейді, Мойынқұм
жағына өтіп, шөл даланы кезеді.
Күндер өте береді. Бала шөліркейді, аты болдырады. Бір сексеуілдің түбіне түсіп, атын шалдырады.
Өзі жан қалтасында қалған бес
малта құртты қаужайды. Сөйтіп
отырып бала сексеуілдің түбінде
қалғып кетеді. Түс көреді. Түсінде
ақ киімді, ақ сақалды қария оған
келіп «балам тарықпа, Алатауға

сай, Кебекбай, Ноғайбай, Байжігіт,
Сарыби, Есенгелді, Сапақ сияқты
би-шешендер. Қабан, Сүйінбай,
Майкөт, Қолманбет, Жамбыл тәрізді
ақын-жыршылар шыққан. Бұған халық қамын ойлаған, ел басшысы
болған атақты мемлекет қайтаткерлерін қоссақ қандай адам болғанын
оның артындағы өсіп өнген ұрпақтарының жарқын болашағын танимыз
Әдеби мұра
Бәйдібек би
Бәйдібек Қарашаұлы
13561419 жылдары ғұмыр кешкен қазақтың атақты биі, әрі батыры кейбір деректерде Хан деп аталады.
Әкесі Қараша да, бабалары Бабыралы, Майқы, Төбей, Кейкі, Бақтияр
бәрі өз заманында би, әулие, абыз,
хан батыр болып өткен. Бәйдібек
би атышулы Ақсақ Темірмен (1336-

бет алып жүре берсең жылқыңды
табасың. Ал жолың болсын, Ғайып
Ерен, Қырық Шілтен шылауыңнан
демесін! Тілеген мұратыңа жет!
Әумин!» Бала да «Әумин» деп қолын жоғары көтере бергенде оянып кетеді. Түсі екен. Қарияларша
«Я, аруақ қолдай гөр деп орнынан
ұшып түрегелді. Жайылып жүрген
атына барып, ауыздығын салып
мінеді де күншығысқа қарай жүре
береді. Ат үстінде ойланып келеді.
Көрген түсін өзінше жориды. Кешке Қаратаудың теріскей жотасындағы Жылыбұлақ басына жетіп,
қарт қойшының үйіне қонғанда,
әлгі қойшы:- «Анау тұрған Жылыбұлақ басындағы сағанда Бабай
түкті Шашты Әзиз әулие жатыр.
Өзің жетім бала екенсің, басына барып дұға қылып, садақаңды

Сиырда аунамақ жоқ
Жылқыда күйсемек жоқ
Таста тамыр жоқ
Суда қаймақ жоқ.
Жылқышы жылқыны
баққанын айтар,
Қойшы қойына өріс
тапқанын айтар,
Түйеші түйесінің шаңдақта
жатқанын айтар.
Аңшы қақпанының шапқанын
айтар,
Мерген аңды атқанын айтар,
Саудагер матасын
сатқанын айтар.
Қасқыр мен ұры мінездес,
Екеуі де түнді аңдиды
Бұлбұл мен гүл мінездес,
- Екеуі де күнді аңдиды
Бәйдібек бидің ел қорғау, халық
қамын ойлап айтқан аталы сөздері
Алыс жолға шығар болсаң
Алдымен жолдасыңды сайла
Жауынды жығар болсаң
Алдымен қолбасыңды сайла
Керуен басы білікті болса,
Түйе азбайды.
Қол басы білікті болса
Сарбазы тозбайды.
Бәйдебек би «бұлақ көрсең,
көзін аш, құдық көрсең шегенде,
оның басына тал ек» дейді екен.
Малын өргізіп жайылым іздеген
ауылдастарына «Қыстау, қорған
салыңдар. Оны тастап кетпеңдер.
Оған айналып соғып, қыс қыстап,
жаз жайлап жүріңдер. Аттың тұяғы
жеткен жер бекер қалмасын. Төбе
басына оба үйіп, қада қағып, белгі тастап отырыңдар - деп өсиетін
айтатын бопты. Бәйдібек бидің осы
өсиеті бекер емес екен. Бір жолы
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беріп қайт. Жүр мен ертіп барайын»,- деген.Екеуі сағанаға барып
тізе бүккен. Қарт қойшы «Құлқуалланы» үш қайырып бата қылған.
Бәйдібек бала орамалының шетіне
түйіп, бой тұмардай сақтап жүрген
жеті теңгесін құдайы садақа етіп,
Сағананың есігіне тастаған. Сөйтіп екеуі «Бабай түкті Шашты Әзіз
әулие қолдай гөр» деді де, ол
атын қамшылай түсті. Күн жүрді,
түн жүрді ертесіне ол Шу бойына жетті. Қалың қамыс арасынан
жылқысын тауып айдап шықты.
Еліне жетті. Жылқысын көргенде Шынтас би әйелі ұл тапқандай
қуанды. Бәйдібек баланың арқасынан қағып: - Жарайсың балам
жоғалған табылды,етек жабылды.
Біз сенен қорқып отыр едік, қолды
болды ма деп. Әйтеуір жылқы да,
өзің де аман келдің,-деп оған риза
болыпты.
Қоян жылы қыс қатты болып,
мал жұтай бастайды. Шынтас бай
не істерін білмей сасады. Бұл кезде
Бәйдібек он бес жасқа толған еді.
Ол күн-түн жылқы ішінде жүреді.
Шынтас жылқышыларына барады.
жылқысын аралап көреді. Үйір-үйір
жылқылары Қаратаудың бөктерінде
қалың қарды тебіндеп, қара жусанға жайылып жатады. Қартаңдары арықтап, жылқысының мазасы
кетіп қалғанын көреді. Әлі алда үш
ай қыс бар. Қалай болар екен?
Мыңғырған жылқыдан жұрдай болып, құрық ұстап қаламыз ба? Кәне
не ақылдарың бар?-деп жылқышыларына сөз салады.. Жылқышы
шал айтады:
- Жылқыңызды Ташкент, Түркістан базарына айдатып сатыңыз.
Ақшасын жамбасқа басыңыз. Келесі жылы қайтадан жылқы сатып
алып, орнын толтыра саласыз.
Әлсейіт деген ортаншы жылқышы
айтады:
- Жылқыңызды әр үйге бестен,
оннан бөліп беріңіз. Олар өз малындай қарап аман алып шығар,-дейді
- Байеке, егер маған сеніп
тапсырсаңыз,-дейді бала жылқышы
Бәйдібек, - жылқыңызды түгелдей
Мойынқұмға қыстатып шығар едім.
Ана жолы жоғалған қырық қысырақты іздеп, Мойынқұм жайлауын
түгелдей аралап шықтым. Сонда
малын қыстатып жүрген жылқышы,
түйеші, қойшылар: «Өзге жерде
мал жұтаса да бұл Мойынқұмда
мал жұтамайды, жел деген болмайды, Қар жұқа түседі. Мойынқұмның
жусаны, изені, шеттігі, жыңғылы,
сексеуілі, шеңгелі қанша мал жайылса да жетеді» деп отырған.
Шынтас бай Бәйдібек сөзін қабылдап былай депті:- Бәйдібек балам мен саған сенемін, сенің тегін
емес екеніңді білемін, жылқымды талай рет барымташыдан,
бораннан аман сақтап жүргеніңді
қалай ұмытайын. Ал, ықтияр өзіңде, саған, ерік бердім, - дейді. Сонымен Шынтас байдың бір мың
бес жүз жылқысын үшке бөліп, он
шақты жігіт Мойынқұм жайлауына
қарай айдайды. Сөйтіп құмның ең
ұйықты, шүрайлы жерін жайлайды.
Бірер күннен кейін сол өңірді жайлап отырған Арыстан би оларға бір
жігітті жұмсаптты. Барып біліп келші, қара құрымдай қаптап жатқан
кімнің жылқысы екен? Жігіт барып
Шынтастың жылқышыларына жолықса Байдебек:
- Ол биге мен барып сәлем берейін. Ауа келген жағдайымызды
түсіндірейін,-дейді. Арыстан бидің
қыстауы Қаратаудың күнгей бетіндегі Қызыл арық бойында екен.
Бәйдібек кештетіп Арыстан бидің
үйіне барады. Төрде отырған жасы
сексендерге жетіп қалған ақ сақалды биге барып сәлем береді.
- Қай ауылдың баласысың?
- Үйсін Қараша бидің баласымын.
- Е, Е, жарықтық Қараша бидің
де, онда бізге туысқан болдың
ғой. Әкеңді білемін. Жас кезімізде алдына барып қолынан талай
дәм татқанмын, талай ақыл-кеңесін
тыңдағанмын. Ал, бұл жылқы кімдікі
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балам?
- Шынтас байдікі. Мен сол байдың жылқышысымын. Биыл елімізде қыс қатты жұт болатын түрі бар.
Содан ығып Мойынқұмды паналап, қыстап шығуға келіп едік.
- Е,е шырағым, бір атаның баласы екенбіз. Жер нәсібі-ел кәсібі,
ел нәсібі-ер нәсібі. Жер мен малдың
кіндігі бір деген. Ары тұр демей-ақ
қояйын. Жер менікі емес, құдайдікі.
Құдайдың жері бәрімізге жетеді.
Еркін жайлап қыстап шығыңдар.
Ауыл мынау, келіп-кетіп тұрарсың.
Арыстан атаның бұл сөзі Бәйдібек
баланың көңілін жадыратты. Ел
әбден жатар уақытта басында ақ
кимешегі бар, бес биенің сабасындай би ағаның бәйбішесі қасында
шай құйып отырған қызына:
- Мына қонақ балаға төргі үйге
төсек салып қойдағы өзің менің
қасыма жат, мына белі құрғырымды уқалап бер,-дейді. Бәйдібек әңгімеге есі шығып, келгелі бері бәйбіше қызын жөнді байқамапты. Енді
назарын салып еді. Екі көзі танадай жалт-жұлт еткен, сұлуша бүйрек мұрын, сары қыз келбетті-ақ
екен. Тесіле қарап қалған жігітке
тана көзін бір жарқ еткізді де,
күлімсіреген күйі орнынан тұрып,
шешесінің айтқанын орындауға
кетті. Бәйдібек ішінен «келгелі бері
бұл қызға неге көңіл аудармадым
екен» деді.
Сонымен қыс күні біртіндеп өтіп
жатыр. Бәйдібек өзінің жылқышы
ағаларымен бай жылқысын бағып,
мойынқұмды жайлап жүре береді.
Көңілінде тана көз сары қызға деген махаббат құштарлығы тұтанады. Енді ауа жайылған жылқыны іздеген болып, кейде қашқан қасқыр,
түлкіні індеткен болып, Арыстан би
ауылына барғыштайды. Түстеніп,
қона жатып би айтқан қызықты
аңыз, шежіре әңгімелерді тыңдайды, оңашасын тауып сары қызбен

сырласады. Қыздың аты Гүлжамал
еді. Оны әке-шешесі, жеңгелері
еркелетіп «Сары қыз»дейдә. Екен,
Бәйдібектің Сары қызбен көңілдес,
бір-бірін ұнатып, сырласып жүргенін шешесі де, әкесі де сезеді,
бірақ шекті көрмейді. Қайта жиірек
кездесіп, бір-біріне үйір бола бергенін қалайды. Әсіресе жеңгелері
көп дәнекерші болады. Бір күні
Арыстан би:
- Балам саған ықыласым түсті.
Еліңде құда түсіп, сөз сөйлерің бар
ма?
- Ондай жанашыр әке, шеше
менде жоқ, өзіммен-ақ сөйлесе
беріңіз
- Ендеше, Сары қыз екеуіңе
отау тігіп берейін, осында қалсаң
қайтеді?
- Ақсақал отау дегеніңіз жөн,
бірақ, мұнда қала алмаймын ғой.
Жетім болғаныммен менде де ел
бар, жұрт бар, ағайын-туыспен
ақылдасайын. Көп кешікпей айналып соғайын.
- Жарайды мұның да жөн екен.
Арыстан би мен Бәйдібек баланың
алғашқы келісімі осы болады.
Наурыз айы жақындап, қыстың
ызғары қайта бастайды. Жылқышылар Мойынқұм жайлауын қыстап
шыққанын, ол елдің Арыстан деген
биінің көрсеткен аталық қамқорлығын, тіптен Бәйдібекке жалғыз
қызын бермек болғанын жырдай
қылып баян етеді. Сонда Шынтас
байдың Бәйдібекке шын мейірімі
түсіпті.
- Бәйдібек балам, түсіндім, бәрі
сенің арқаң. Жайлы өріс тауып,
жылқымның тай-тұяғына дейін сондай қаһарлы қыстан аман алып
қалғаны тек сенің ақылың. Сен
есік алдында жүрген құлым едің
енді ақылды ұлым болдың. Қасыңа
бір қария, он жігіт қосып, алдыңа
жүз жылқы салып берейін. Арыстан биге бардағы қалыңдығыңды

алып қайт.
Осылайша Байдебек Арыстан
бидің еліне барады. Би тайлытаяғымен жиылып Сарықыздың
ұзату тойын жасайды. Ақындар айтысы, бәйге, қыз қуу, күрес, жамбы
ату дейсің бе, барлық салт-дәстүр
өтеді. Сөйтіп, Сарықыз жасау-жабдығы, бәсіре төлімен келін боп
түседі. Гүлжамалдан әуелі Байтоқты деген ұл, Алтын деген қыз
туады. Байтоқты он сегіз жасында
Керей жұртының Ұшан деген қызына үйленеді. Келесі жылдың көктемінде таудың қуысында отырған
бес-алты үйді мал-жанымен бір
түнде таудың тасқын суы алып
кетеді. Солармен бірге, Байтоқты
да үй-мүлкімен опат болады. Соның алдында ғана төркініне кеткен Ұшан аман қалады. Төркінінде
жүріп Ұшан ұл табады. Оның атын
Мырзақазы қояды. Еліне келген
соң, Ұшан да қайтыс болып, бір
жасқа толмаған баласы жетім қалады. Жас нәрестені Байтоқтының
қарындасы Алтын ақ ешкінің сүтін
беріп асырап алады. «Құдайдың
берген сыйлығы деп, оны «Сыйлық сары» қояды. Келе-келе оны
«Сары үйсін» атап кетеді. Сары үйсіннен-Қалша, Жақып туады.
Гүлжамал( Сары бәйбәше) Байтоқты мен Алтыннан кейін тоғыз ұл
туыпты. Олардың барлығы әкесі
Бәйдібекке ұқсап шетінен батыр,
палуан болып өседі.
Қалша, Жақыптан Танай, Жанай, Жаулан (Тоқаш Бокиннің арғы
аталары), Есім, Малай, Баба, Сүргінкел, Көпсерке, Қайқы, Софы,
Сұлтанқұл ұрпақтары тарайды.
Қазірде Бәйдібек бидің Сары бәйбішесінен өрбіген Сары үйсін әулетінің дені Алматы облысының
Балқаш, Күрті, Жамбыл аудандарында тұрады.
Бәйдібек бидің екінші әйелі
Зеріптен Жалмамбет туады. Ол да

Мемлекеттік қызмет – мәртебелі міндет

Мемлекеттік қызметкердің әдебі

Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы
министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау
комитетінің Райымбек аудандық аумақтық инспекциясы халыққа тікелей мемлекеттік қызмет көрсететін мемлекттік мекемелердің қатарында. Мекемедегі әрбір маман мемлекеттік қызмет көрсетуде халықпен бетпе-бет
жұмыс жүргізетіндіктен мемлекеттiк қызметшiлерінiң
моральдық-адамгершiлік бейнесiне және iскерлiк қасиеттеріне қойылатын талаптар күшейе түсті. Мемлекеттік қызметшілердің сырт келбеті олардың қызметтік
міндеттерін орындау кезінде мемлекеттік аппараттың
беделін нығайтуға ықпал етуге, іскерлікпен, ұстамдылықпен және ұқыптылықпен ерекшеленетін жалпы
қабылданған іскерлік талаптарына сай болуға тиіс. Қызметтен тыс уақытта мемлекеттік қызметшілер жалпы
қабылданған моральдық-әдептілік нормаларын ұстанып, қоғамға жат мінез-құлық, оның ішінде қоғамдық
орындарда адамның қадiр-қасиетiн және қоғамдағы
адамгершілікке нұқсан келтіретін жағдайларына жол
бермеуге тиіс- деп әдеп кодексінде нақты көрсетілген.
Бұл Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің әдеп кодексі (Мемлекеттік қызметшілердің
қызметтік әдеп қағидалары) ҚР Президентінің 2015
жылғы 29 желтоқсандағы №153 Жарлығымен бекітілді.
Кодекс халықтың мемлекеттік органдарға сенімін
нығайтуға, мемлекеттік қызметте өзара қарым-қатынастың жоғары мәдениетін қалыптастыруға және мемлекеттік қызметшілердің әдепсіз мінез-құлық жағдайларының алдын алуға бағытталған. Бүгінгі таңда
мемлекеттік қызметшілердің әдебі мен мінез-құлықтарына үлкен мән берілуде. Сондықтан, мемлекеттік қызметте үлкен жетістіктерді бағындыруды көздеген әрбір
мемлекеттік қызметші Әдеп кодексін және «Қазақстан
Республикасының мемлекеттік қызметі туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңдарының талаптарын сақтап, мемлекеттік қызметті адал
атқаруы қажет.
Мемлекеттік қызметшінің Әдеп кодексі 5 тараудан тұрады. Мемлекеттік қызметшілердің қызметтік әдебінің стандарттары 3-тарауда белгіленген. Ол
стандарт бойынша Мемлекеттік қызметшілерге мынадай талаптар қойылады: 1) қарапайым болу, жалпыға
бірдей қабылданған моральдық-әдептік нормаларды
сақтау, шындыққа сәйкес келмейтін мәліметтерді таратпау; 2) мемлекет мүдделеріне және азаматтардың
құқықтарына нұқсан келтіретін әрекеттерге қарсы тұру;
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әкесі сияқты Насат батыр боп өседі.
Жалмамбеттің бірінші әйелі Қызылбидің (шын аты Мәлде би) қарындасы Жұпар еді. Ол да жасында еркек-шора боп өскен ер мінезді ана
екен. Тұңғышы Шапыраштыға жүкті
боларында жолбарыстың жүрегіне
жерік болыпты.
Жұпар жолбарыс мінезді, өзі
белді, мықты келін боп өседі. Ел
оны алапаш жолбарысқа ұқсаған
келін деп, кейін Мапрашты атап
кетеді. Мапрашты Бәйдібек батыр
үйін келе сала еңсеріпигеріп кетеді,
қысы-жазы малға да қарайды. Боранды күндері кәдімгі қарулы палуан жігіттермен бірдей қимылдап,
атасының ойынан шығып жүреді.
Кешікпей Мапырашты Досымбет
деген ұл туады. Оның көзі бір-біріне атысып, шапыраштанып туған
соң ел Шапырашты атап кетеді.
Шапырашты да өсе келе әкесі Жалмамбет, атасы Бәйдібек, анасы
Мапраштыға ұқсап батыр боп ер
жетеді.
Қазақ
шежіресінде
Шапыраштыдан Есқожа, Асыл, Айқым,
Екей, Ембіл, Шыбыл ұрпақтарын
таратады.Жазушы Балғабек Қыдырбекұлы «Алатау» (1987) романында Шапыраштыдан Ыстық,
Асыл, ыстықтан Малды, Желді,
Қалды, малдыдан Екей, Еміл,
Екейдің бәйбішесінен Жәрімбет,
Бейімбет, Тоқалынан Әнет, Жиет,
Емілден Жайық, Алсай, Қойшыман.
Жайықтан Құл, Тайторы. Алсайдан
Көшек батыр. Қойшыманнан Есқожа одан Қарасай батыр, Желдіден
Шыбыл, Асылдан Әжіке, Орымбет,
Теке, Төлеміс, Төлемістен Құттымбет одан Наурызбай батыр боп
келеді. Жалмамбет батырдың екінші әйелі Қарашаш сұлу Мапрашты
ананың сіңлісі екен. Мапрашты
қайтыс боларының алдында күйеуі
Жалмамбетті шақырып алып айтыпты:

- Түсімде отағасым қасыма
келдһ деп шақырды. Мені елге
көшіріңдер – Жарықшақ, Дулатты
шақырады. Бәрі ақылдасып анасын Боралдайға көшірмек болады.
Дулат екі күймесін әзірлейді. Біріне
анасы мен әйелі Күлзейнепті отырғызады. Екінші күймеге жолазық,
сусын артып, өзі 20 жігітпен қасына
ереді. Үш күн дегенде олар Бала
бөгенге жетеді. Аттарын отқа қойып,
өздері өзен жағасында сусындап
отырады.
Домалақ ана балаларына :
- Мен елге жеткен соң, олайбұлай боп кетсем,аталарың Бәйдікеңнің қасына қойыңдар. Ал жолда
өлсем ары бері сүйремеңдер, сол
жерге қойып басыма белгі қоярсыңдар,-дейді. Балалары: - Ойбай,
апа ондай сөз айтпаңыз, сіз әлі шөберелеріңізді көресіз,-деп көңілін
жұбатқан болады. Домалақ ана
өзенге беті-қолын жуып дәрет алады. Жан-жағына қарайды. Түркістан
жаққа құбылаға қарап күбірлейді.
Сөйтіп көк майса балауса шөпті
кешіп ары-бері жүреді. Тыныс алып,
көк аспанға тамсана қарайды. Күлзейнеп келіні жайнамазын жаяды.
Ана кіші бесін намазын оқып дұға қылады. Бетін сипап енді ұмтыла бергенде, орнынан тұра алмай қалады.
Келіні тамырын ұстайды да анадай
жерде жігіттермен бірге отырған
Қожа Әзіс Хусейін имамды шақырады. Ол ананың иманын үйіреді.
Қасына ерген бала шағасы жігіттері
үрпиісіп шоғырлана қалады. Сөйтіп,
1456 жылдың 28 мамыр айында 78 ге қараған жасында қасиетті
әулие ана Нұрила (Домалақ ана)
дүниеден өтеді. Дулат бастаған
үрім бұтағы басына сағана тұрғызды.
Алтай БАЙБОСЫНОВ,
тарихшы, Текес ауылы.

Жирен – жаман әдеттен

Сыбайлас жемқорлыққа жол жоқ!

3) заңда белгіленген шектеулерді сақтау, мүдделер
қақтығысын болдырмау; 4) азаматтармен қарым-қатынаста әдептілік таныту, дөрекілік, қадір-қасиетін
кемсіту, әдепсіздік және бейәдеп мінез-құлық фактілеріне жол бермеу, өздерінің әрекеттерімен және
мінез-құлқымен олардың тарапынан сынға себепкер
болмау; 5) іскерлік әдеп пен ресми мінез-құлық қағидаларын сақтау, азаматтардың көз алдында өздері өкілі
болып табылатын мемлекеттік органдардың абыройы
мен беделіне айқын нұқсан келтіретін әрекеттер жасауға жол бермеу; 6) лауазымдық міндеттерді атқаруға
байланысты кез келген сипатта құқыққа сыйымсыз
уәделерді бермеу және құқыққа сыйымсыз міндеттемелерді алмау; 7) жеке сипаттағы мәселелерді шешу
кезінде мемлекеттік органдардың, ұйымдардың, мемлекеттік қызметшілер мен өзге де адамдардың қызметіне ықпал ету үшін қызметтік жағдайын, сондай-ақ
онымен байланысты мүмкіндіктерді қоғамдық және
діни бірлестіктердің, басқа да коммерциялық емес
ұйымдардың мүдделерінде, оның ішінде оларға өзінің
көзқарасын насихаттау үшін пайдаланбау; 8) мемлекеттік меншіктің сақталуын қамтамасыз ету, мемлекеттік мүлікті тек нысаналы мақсаты бойынша, лауазымдық міндеттерін және рұқсат етілген қызмет түрлерін
орындау үшін пайдалану; 9) қызметтік міндеттерді
адал орындауға кедергі келтіретін құқыққа сыйымсыз
қаржылық және мүліктік мүдделерді қудаламау. 7.
Мемлекеттік қызметшінің қызметтік міндеттерді орындау кезіндегі сырт келбеті мемлекеттік аппараттың
беделін нығайтуға ықпал етуге, ресмилікпен, ұстамдылықпен және ұқыптылықпен ерекшеленетін жалпыға бірдей қабылданған іскерлік стиліне сай болуға
тиіс. Осы талаптарға сәйкес мемлекеттік қызметшілер
жұмыс уақытынан бос уақыттарында да Әдеп кодексін
қатаң ұстануы міндетті.
Біздің инспекция қызметкерлері әдеп нормаларын
мінсіз сақтау - қызметіміздің нәтижелі болуына оң әсері
барын жақсы түсіне отырып, мемлекеттік қызметші беделін әрқашан да жоғары ұстауға бар күш-қайратын
жұмсай бермек.

Сыбайлас жемқорлықпен күрес Қазақстанның бүгінгі күнгі күрделі мәселесі. Үлкен әлеуметтік қасірет болып табылатын ол саяси
даму тұрғысынан бір-біріне ұқсамайтын әлемдегі барлық елдердің
қай-қайсысын да қатты алаңдатады. «Береген қолым алаған» деп
алақанын ысқылайтындар қоғам дамуына тұсау. Сондықтан бұл
тұрғыда күрестің мән-маңызы жоғары.
Сыбайлас жемқорлық әлеуметтік- экономикалық даму, нарықтық
экономиканы құру инвестициялар тарту процесін баяулататын және
демократиялық мемлекеттің саяси және қоғамдық институттарына
кері әсер ететін, елдің даму болашағына айтарлықтай қауіп төндіретін құбылыс. Сыбайлас жемқорлық мемлекетті ішінен жоюдың
бастамасы мен жетістіктерді жоққа шығаратын, ұлттық қауіпсіздікке
қауіп-қатер әкелетіндігі күмәнсіз. Сондықтан Қазақстан Республикасының мемлекеттік саясатының негізгі басымдықтарының бірі – осы
зұлымдықпен күресу. Қоғамның барлық күш-жігерін біріктіріп, осы
дерттің одан әрі ушықпауы үшін оны тоқтатудың амалын қолдану
арқылы ғана бұл құбылысқа тиімді түрде қарсы тұруға болады.
Сыбайлас жемқорлықпен күрес - барлық Қазақстан Республикасының әрбір азаматының Отан-Ана алдындағы борышы деп білу
керек. Өткенге көз салсақ, бүгінде мемлекетіміздің тамыры тереңге
тартып, нығая түсуіне бағытталған құқықтық заңнамалар мен іс-шаралар қабылданып, ел экономикасы мен әлеуметтік жағдайы түзеліп, әлем мемлекеттерінің ортасынан өз орнын айқындады. Бүкіл
әлемге өзінің біртұтастығымен, ажырамас бірлігімен танылды.
Қоғам дамуының жаңа жолын таңдап, уақыттан туындаған әртүрлі
кеселден айығуды міндет етіп қойды.
Осы бағытта аудандық инспекция бөлімінде бөлім қызметкерлері жыл сайынғы табысы туралы және өздерінің мүлкі туралы
декларация тапсырып салық басқармасына мәлімет береді. Бөлім
қызметкерлері өз қызметінде «Әдеп кодексі» мен «Сыбайлас
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» ҚР Заңының 12 бабында
көзделген сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулер туралы нормаларын қатаң сақтайды. Қызметкерлер арасында орын алған жат
қылықтар тіркелген жоқ.
Мемлекеттің дамуына бармақ басты, көз қысты қарауға бұрынғы
өткен ата-бабаларымыз жол бермеген. Дөп басып «тура биде туған
жоқ, туғанды биде иман жоқ» деген ұстанымды ту еткен. Олардың
әділдік пен турашылдықты ту еткенін ғасыр қайраткерлері Төле би,
Қазыбек би, Әйтеке би және тағы да басқа билер мен шешендердің
өмірі дәлел болатынын тарихтан жақсы білеміз.

Серікбай ТҮГЕЛБАЕВ,
аудандық аумақтық
инспекциясының бас маман
мемлекеттік ветеринариялықсанитариялық инспекторы.

Дархан ЧАПАЕВ,
аудандық аумақтық инспекциясының
бас маман мемлекеттік ветеринариялық санитариялық инспекторы.
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Еркін Ібітанов атындағы әдеби бірлестік айдыны

Биік тұлға

Аға, сенің басқадан тұлғаң бөлек,
Парасатың, пайымың ойың зерек.
Ел есінде олар да қалам десе
Барлық басшы дәл сіздей болу керек.
Жол сілтедің ақиқат айдынына,
Риза болдың аға айлығыңа.
Бар дүние қолыңда тұрса дағы,
Тиіспедің қоғамның байлығына.
Билігімен Мәскеудің таласа алдың,
Қанша көпір, қаншама қала салдың,
Істеген істеріңді мақтан қылмай,
Өз ұлтыңның алдында аласардың.
Тәңірдің орындадың аманатын
Қанағатпен шықпады жаман атың,
Талай жерде өзіңді қолдап жүрді,
Отанға деген ыстық махаббатың.
Мал-мүлік, ақша, байлық жинамадың,
Дүние үшін жаныңды қинамадың,
Ойланбай сізді аға айтар едім,
Ең бірінші кім десе силы адамың,
Көзге ілмей телегей табысыңды,
Естімей шындығыңды, дауысыңды,
Еш кінәсіз орныңнан алып еді,
Көр соқыр орталықтың сағы сынды,
Ұл-қызың сізді қолдап шықты алаңға
Көтеріп батыр аға намысыңды!
Жүзіңізден мейірім көрінетін,
Сөзіңізден жанымыз семіретін.
Машинада жан аға алмапсыз ғой
Қоғамнан сізге тегін берілетін.
Кемеңіз жүр Іленің суларында,
Ізің жатыр Қапшағай құмдарында,
Суретің әлі талай жарқырайды,
Тәуелсіз еліміздің туларында.
Қалсын деп болашақтың санасында,
Қуантып данасын да, баласында,
Тұрсыз аға ел-жұрттың арасында,
Қонаев деп өзгерттік
Қапшағай қаласын да.

Тіліңнің кетсе құнары,
Үйіңнің сөнер шырағы.
Олжа боп кетер бөтенге,
Бабаңның мінген пырағы.
Ұлдарым қайда семсердей,
Қыздарым қайда көркемдей,
Қорғап қал ана тіліңді,
Аман тұрғанда өртенбей,
Күлкі болмай басқа ұлтқа,
Күніңді ойла ертеңгі ей.
Ел серкесі ағалар,
Көтерер жүкті қара нар.
Өзгеріс енгіз Заңдарға,

Қоғамның айтам індетін
Айту ол менің міндетім.
Қазақпын деп қалай айтамын,
Боп тұрса бүгін тіл жетім.
Жүрегім менің жаралы,
Басқа тіл билеп сананы,
Ұлтпын деп қалай айтасың,
Тіліңнің тайса жанары.
Ағалар қайда барасың,
Айыршы ақ пен қарасын.
Ойласаң ұлттың тағдырын,
Жүректің жазшы ау жарасын.
Тіліміз бүгін жоғалса,
Жеріміз ертең тоналса,
Кеудемсоқ келімсектерге,
Салт-дәстүрім таланса.
Ошақтың оты сөнеді ау,
Орнында қалып қоламса.
Қарттардың ойла жан-мұңын,
Қиналып жүрген әр күнін.
Қолға алайық ағайын,
Тіл тағдырын дәл бүгін.
Басқа тілді тастайық,
Ешкімнен бұйрық тоспайық.
Ана тілді бауырлар,
Отбасынан бастайық.
Ей Астана, бас қала,
Еліктеме басқаға.
Дүбәрә тілде шүлдірлеп,
Боп жүрме кейін масқара.

Жылғалардан ағып жатыр,
сылдыр қағып.
Таудан аққан бұлақтар,
өзенге құйылып,
Өзендегі балықтар тулап,
шоршып!
Малдар өріп, тау бөктерлеп
барады,
Ойнақтаған, жас төлдерін
ертіп алып!
Жалғастырып ата-баба дәстүрін,
Жас жеткіншек үйренуде өнер,
білім!

Поэзия! менімен егіз бе едің?
Тіліміз бүйтсе жоғалар,
Үміт күтеміз сендерден,
Уақыт жетті қолға алар.
Өзбекті анау қарашы,
Бөтен тілді байлаған.
Әзірбайжанды қарашы,
Өз тілінде сайраған.
Қырғызды анау қарашы,
Ана тілінде тойлаған.
Келешегін ұрпақтың,
Күні бұрын ойлаған.
Ал қазаққа қарашы,
Орыс тілі жайлаған.
Орысша тілде жиын қып,
Басыма түсті қиындық.
Биліктен көмек болмаса,
Бір Аллаға сиындық.
Бақытым жанып өрлесе,
Дауысым көкті кернесе.
Тілейтінім Алладан,
Тіліміз мәңгі өлмесе!
Таңдайдың кетпей татымы,
Жанары тілдің сөнбесе.
Бексұлтан КӨЛБАЕВ, ақын.

Жақсы еді ғой тілеуің, тілегің де,
Сіз барда өкінбеуші ем бұл өмірге.
Ісіңменен мәңгілік үлгі болып
Жүрсің аға халқыңның жүрегінде!

Тіл тағдыры

Табасың талай сырлы естеліктер.
Тауларым аймағымның
мақтаны шын,
Жатсын ба өршіл мінез ақпаны үшін.
Көресің көз сүрінер көркемдікті,
Қыдырсаң құз қиялы шатқан ішін.
Бір тауым бір тауымнан биіктеліп,
Тұрады қарсы алдыңда иық керіп.
Шаншылып найза шыңдар
дәл төбеңнен,
Қарайды қарлы басын иіп келіп.
Таулардың қуысына мұнар түнеп,
Қалса оны долы боран қуар күреп.
Көп көркем көрініске көзің қанбай,
Көңілің қыдыруды тұрар тілеп.

Сені қалай
жоғалтамын?

Жанымды ұға қойсын барша қайдан,
Қалжырап жүргенімді
қаншама ойдан.
Домбыра сен табасың жүрек кілтін,
Өзіңе серік болдым қаршадайдан.
Сан қилы қиындықпен жағаластым,
Бірақ та дей алмаймын
жаза бастым.
Кейбіреу көңілімді қалдырған күн,
Үнсіз кеп жан сырымды саған аштым.
Қос ішек қосыла аққан асыл арна,
(Ол талай толқып әлі тасынарда)
Домбыра мәңгілік бір махаббатсың,
Махаббат тіршілікте басылар ма?!
Қазақтың дұрыс болса енді есебі,
Өзіңдей өрнекті аспап кем деседі.
Домбыра жанымды ұқпас
жалған достан,
Санаймын артығырақ кейде сені.
Деймін де бір әдемі болар тағы үн,
Өзіңе үнсіз келіп қол артамын.
Жасырман жаным сондай
жадырайды,
Ағылса қос ішектен жомарт ағын.
Құйылса қос ішектен жомарт ағын,
Көңілді бөтен ойдан оңалтамын.
Жаныма жалау болған жақсы доссың,
Домбыра сені қалай жоғалтамын?!

Біздің жақтың
таулары

Болмасаң сұлулыққа босқа еліктер,
Тауларын біздің жақтың
дос келіп көр.
Жалаң төс жартастағы жазулардан,

g.hantaniri@mail.ru

Қыз қуу

Ауылдан алыс емес жақын қырда,
Бас қосты неге бүгін халқым мұнда.
Десең дос қазағыңның сәл ескілеу,
Жиналды бір дәстүрін жаңғыртуға.
Бұл жерге қарт та келді,
жас та келді,
Ішінде басқарған бар жастан елді.
Атақты қызық ойын қыз қууды –
Жігіттер жіберді ғой бастап енді.
Өскенмін отбасында тәтті ұялы,
Жасырман жан емеспін тар қиялы.
Есімде сонда алаңға атқа мініп,
Қыз шықты үкі таққан тақиялы.
Көрініп көзге адамдай бір жігерлі,
Жүйрігін еркіне енді қыз жіберді.
Жұлдыздай зулап аққан ат арыны,
Алдынан қарсы соққан бұзды желді.
Барлығы ақылдасып түйіп тоқтам:
Сендегі ыстық еді үміт шоқтан.
Деп жұрты мінгізгенде
шабдар атқа,
Жарқ етіп шыға келді жігіт топтан.
Денесі әуелгіден қыза терлеп,
Жөнелді қыздың аты ұзап, өрлеп.
Шабытсыз шабдарының кесірінен,
Жігіттің кетті жанын ыза кернеп.
Қас жүйрік қыз мерейін биіктетіп,
Жіберді тілеулеске сүйікті етіп.
Қырандай шүйіліп кеп қыз жігіттің,
Барады бас киімін іліп кетіп.
Жүректің отын үрлеп қыздыратын,
Көргенбіз шын жүйріктің біз қуатын.
Қалғыған намыстарға шоқ түсірер,
Қазақтың жақсы ойыны, қыз қуатын.
Мінуәр ӘКІМХАНОВ – ақын,
Қазақстан Жазушылар одағының
мүшесі. Халықаралық «Алаш» әдеби
сыйлығының лауреаты.

Таулы өлкем

Тау басынан таң атты
шырайланып,
Нұрдан шашу шашылып,
кетті тарқап!
Ән сайраған, сүйкімді бұлбұл құстар,
Таулы өлкемді түнгі ұйқыдан оятып.
Оянып өлкем тіршіліктің
гүл бағында,
Маңдай терлі ерен еңбек жолында!
Жайқалған таулы орманның,
аң-құстары,
Мүйіз түйістіріп, тоты құстар
тарануда!
Өркештелген, таулар биік
мұнартып,
Бастарында күн тимеген
мұз қалып.
Көзмоншақтай, мөлдір
тұнық бұлақтар
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Сындыруға қақың жоқ шыбық,
талды!
Қарауылға алмағын құс пен аңды.
Кен байлыққа сұғанақ қолың сұқпай,
Қуыс кеуде, қысып жүр
арт жағыңды!
Ойланып бір, жан-жағыңа қарағын,
Сен емессің иесі мынау жалғанның!
Рұқсатсыз, жапырақ та
жерге түспес!
Бұл Алланың әмірі, біліп алғын!
Ұрпағың бар қанатын кеңге жайған,
Ар, намысты өзінен биік қойған!
Көк аспанды қара бұлт
торлай қалса,
Қыран бүркіт шүйлігіп,
болады қорған!
Жайқалған жасыл бақта

Өткен өмірін есіне алып,

қария тұр,
Ұрпағына артып жүгін, ел үмітін!

күн кешелік!
Тіршіліктің ескегін бірге еселік.
Топырағынан, адам етіп жаратқан,
Бір Аллаға сыйынып, «Тәуба» делік!

Басталды тағы бір күн, жаңа өмір,
Ғасырдан, ғасырларға жеткізіп жүр!
Бабалардан мирас қалған,
таулы өлкемді,
Тау басында «тыныштық»
күзетіп тұр.

Болатхан НҮСІПБЕКОВ,
БҰҰ Халықаралық
«Адам құқығын қорғау» комитетінің
Қазақстан Республикасындағы
өкілдігінің Бас сәулетшісі
Мергенбай батырдың немересі.

Хантәңірдің етегінде, бақыт,
байлық, бәрі бар!
Жаратылған жұмыр пенде
нәр алар.
Алыстан, ат терлетіп
қонақ келсе,
Таулы өлкемнің табиғатына,
ғашық болар!!!

Туған жерім
Көміршім!

Ой-толғауы!

Бисмилләәһир-рахмаанир-рахиим
Ең әуелі адамға иман керек,
Қону үшін жүрекке, тылсым дерек!
Ата-баба, өсиетін айтпады ма,
«Бір Тәңірге жарасады-жалғыздық»
тек!
Тіршіліктің тереңіне үңіл, қара!
Жүрген емес адамдар жалғыз дара!
Түсінбесең тірліктің ғажайыбын,
Алланың «Нығметін» алғын ойға!
Келген емес пенделер текке,
бекер!
Әр нәрсенің орны бар, бақылап көр!
Ғаламдағы, жаратылыс
құлшылықта,
Дәнін тасып барады, құмырсқа бел!
Күпірлікке салынба, оу-ағайын!
Кас қағымда сөнеді күн мен айың.
Қадірін, тіршіліктің білген абзал,
Тоқшылыққа мас болма,
өлім дайын!
Ой жүгіртіп, өмірге терең бойла,
Көрдің қамын кешікпей бүгін ойла!
Бетің бұрып Қағбаға,
тәкбір тартып,
Бес уақыт намаз оқып, амал жина!
Ұлы Аллаһ, ғарыштағы ғаламды,
Құдіретімен, жалғыз өзі жаратты!
Сырға толы таңғажайып әлемін,
Мүлт жібермей көріп,
естіп тұрады!
Жан иеміз, жоқтан бар ғып
жаратты!
Күн сыйлады, шуақты да қуатты.
Құшағын жайып, мейірімді Жер-Ана!
Бесігінде тербеліп, арайланған
таң атты.
Ата-ана бақшасында ер жеттік!
Білім жиып, белестерге біз кеттік.
Тіршіліктен алатын еншіміз бар,
Табиғаттың көркіне қол тимелік!

О туған жер! Бесігіңе бөледің ,
Маған ыстық сенің жасыл желегің.
Қарыздармын,саған көп-ау берерім,
Сенен келіп,несібемді теремін.
Туған жерім,жерұйықтың төрі едің,
Ұйықтап жатсам, түсімде де
көремін.
Қысылғанда талай тиді көмегің,
Мен өзіңді құдіретке теңедім.
О туған жер! Саған берем
барымды,
Көтермелеп сындырмадың
сағымды.
Тауға шықсам,қайғы-мұңнан
арылдым,
Алыстасам,мен өзіңді сағындым.
Көгілдір тау,көк белесті,Көміршім,
Жақсы көріп,сүйеді екем сені шын.
Туған жерім , тұнған байлық өрісім,
Сенен артық мекен жоқ-ау
мен үшін.

Өмір, өмір

Өмір-өмір, өмір деген күрделі,
Оңай емес жеңіп алу жүлдені.
Кеше келіп, көзімнен жас ағызып,
Бүгін міне білесің бе ?Күл деді.
Жүріп келем, бірде құлап,сүрініп,
Жетелейді кеудемдегі бір үміт.
Жарысқанда озып шығып кей күні,
Кібіртіктеп қалам кейде кідіріп.
Сағынышым сары тап боп,
сарғайтып,
Сағым болып, кездері бар
алдайтын.
Бағытымнан адаспаймын әйтеуір,
Қанатым бар, сенем соған
талмайтын.
Домбыраның қоңыр үні дем беріп,
Жадыраймын, жарақатым емделіп.
Періште емес, пері де емес,
адаммын,
Менде де бар ұсақ-түйек пенделік .
Алдымда тұр шешілмеген
сан сұрақ,
Аспанымнан нұр жауады
тамшылап.
Талаптанып, жауап іздеп
жалықпай,
Жүріп келем өзімді – өзім
қамшылап.
Марат КУЗЕМБАЕВ,
Көмірші ауылы.

www.hantengrigazeti.kz
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Келбет

Орманшы һәм спортшы
Ел ішіне сапарға шыққанда
жан жадыратар жақсы дүниелерді іздей жүресің. Сарыжаз
ауылындағы шаңғышылардың
жұмысымен танысу барысында
шаңғы теуіп қасымызға келген
Жанболат Сұлтанғазиевтай азаматты бірден таныдық. Ауданда
өтетін шаңғышылар жарысында
ересектердің алдын бермейтін
оны бұрыннан білеміз.
- Қыстай менің тірлігім осы.
Күніне 30 шақырым жерге барып
қайтамын. Онсыз өзімді жайсыз
сезінгендей болып тұрам. Бұл
шаңғы менің 30 жылғы серігім-ғой,-дейді жылы жымиып.
Рас, аппақ қарда шаңғы тепкенге жетер не бар?! Көңіліңді де
өсіріп, қиялыңды да шарықтатып
әкетер дүние. Жанболат Сұлтанғазиев Нарынқол орман шаруашылығы мекемесінің Текес
орманшылығындағы орман шебері. Өз жұмысын жақсы біледі.
Қақпақ ауылдық округіне қарасты Шұбарталдай керемет жайлауды бақылауына алып отырады.
Жаз маусымындағы әр күні сол
өңірде өтеді. Орман шебері болып еңбек етіп келе жатқанына
биыл 30 жыл болады.

- Көктем шыққаннан кейін-ақ
шаруамыз көбейіп кетеді. Балғын
шырша көшеттерімен орман қорын молайтамыз. Өзімізге тиесілі өңірді қорғаймыз. Жаздайғы
қорегім – қымыз,-дейді ол. Неше
түрлі емдік қасиеті бар қымыздың да орны бөлек. Ең бастысы,
Жанболат қысы-жазы атқа мініп
жүреді. Ер тұрманы жарасқан
аты әрдайым жараулы тұрады.
Ат – жігіттің серігі. Қыр қазағын
жүйрік атсыз көзге елестету
қиын. Ал, таулы өлкенің тамаша
табиғатын атпен аралау – деннің
саулығы, жанның рахаты.
Біз сөз етіп отырған Жанболат шаңғыдан облыстың 8 дүркін
чемпионы. Ересектер арасында ауданның алдыңғы орнын
ешқашан берген емес. Қыстай
қымбатты шаңғысымен іргелес
бірнеше ауылды аралап өткендей жер жүріп өтетін ол шын
мәнінде, әрдайым жараулы қалпында. Күн сайын жаттығудың
үстінде. Бұл жігерлі, қажырлы,
қайратты әрі әрдайым сергек
күйіндегі Жанболатқа бала кезінен айналысатын спортының
берген жемісі. Спортшы азамат
кез-келген уақытта, қай жерде

болмасын турникке 25 рет тартыла алады. Бұл да ертеңгісін
жүгіріп, тынбай жаттығумен айналысатын азаматтың қол жеткізген жетістігі.

Жанболат шын мәнінде Сарыжаз ауылында тұратын өнегелі спортшылар отбасының
арқа сүйері. Жұбайы Бағила Тұмабаева да ертеңгісін жаттығу-

Пресс-релиз

Қазақ спортшыларының
өткен аптадағы жарқын жеңісі

Қазақ спортшылары өткен аптада халықаралық ірі жарыстарға қатысып жарқын жеңістерімен елімізді тағы бір мәрте қуанышқа кенелтті.
Өткен жеті күннің басты оқиғасы қазақстандық боксшылардың Иорданиядағы Азия чемпионатында сәтті өнер көрсетуі болды. Қазақстанның ерлер командасы құрлықтық біріншілікті 12 жүлдемен табысты
аяқтады. Алтын медальді Санжар Ташкенбай (48 келіге дейін), Асланбек Шымбергенов (71 келіге дейін) және Айбек Оралбай (92 келіге дейін)
жеңіп алды. Сәкен Бибосынов (51 келіге дейін), Махмұд Сабырхан (54
келіге дейін), Серік Теміржанұлы (57 келіге дейін), Дулат Бекбауов (67
келіге дейін), Нұрқанат Райыстың (75 келіге дейін), Қамшыбек Құнқабаев (92 келіден астам) күміс медаль иемденді. Ал Саматәлі Толтаев (60
келіге дейін), Нұрбек Оралбай (80 келіге дейін), Сағындық Тоғамбай (86
келіге дейін) қола жүлдегер атанды.
Әйелдер арасында Алуа Балқыбекова (48 келіге дейін), Жайна Шекербекова (54 келіге дейін) және Карина Ибрагимова (57 келіге дейін)
алтын медаль алды. Гүлсая Ержан (81 келіге дейін) күміс медаль жеңіп
алды. Назым Қызайбай (50 келіге дейін), Жазира Уракбаева (52 келіге
дейін), Мәдина Нұршаева (66 келіге дейін), Дариға Шәкімова (70 келіге
дейін) және Ләззат Күнгейбаева (81 келіден астам) қола медаль иегері
атанды.
Шорт-трек. Солт-Лейк-Ситиде (АҚШ) өткен шорт-тректен Әлем кубогы кезеңінің нәтижелерін атап өту қажет. Денис Никиша мен Абзал
Әжғалиев тұғырдың екінші сатысына көтерілді, ал Әділ Ғалиахметов
үшінші нәтижені көрсетті.
Үстел теннисі. Алан Құрманғалиев Словакияда өткен WTT Youth
Contender senec 2022 халықаралық турнирінде қола медаль жеңіп
алды.
Самбо. Қазақстандық самбистер әлем чемпионатында 10 медаль
жеңіп алды. Қазақстан құрамасы 3 күміс (Әсет Анарбаев, Қайырберді
Айдынбай, Асылбек Смайылов), 7 қола медаль (Арайлым Әбенова, Айбек Сәметаев, Ділдаш Құрышбаева, Арнұр Қуатай, Мирас Уәлиев, Гүлдана Әлмұхамбетова, Райхан Мәди) жеңіп алып, әлемнің 50-ден астам
елінен жалпы есепте 9-шы орынды иеленді.
ҚР МСМ баспасөз қызметі.

g.hantaniri@mail.ru

Егер ипотека тым қымбат болса,
банктер несие бермесе, қалай баспана алуға болады?

ҚР-дағы
үй
шаруашылықтарының
шығындары биылғы екінші тоқсанда, ҚР
СЖРА ҰСБ үй шаруашылықтарын зерттеу
нәтижелері бойынша, жан басына шаққанда
орташа есеппен 225,3 мың теңгені құрады —
бұл халықтың орташа табыстың 94,6%-ын
құрайды. Осы кезеңдегі халықтың жан басына шаққандағы табысы 238,2 мың теңге.
Сонымен қатар, еліміздің төрт өңірінде үй
шаруашылығының шығындары кірістен асып
түседі: Алматы қаласында (10,6%-ға), Алматы облысында (10%-ға), Жетісуда (9,9%-ға)
және Түркістанда (5,4%-ға).
Халық шығынының 51,4%-ы немесе
115,8 мың теңгесі бірден ең қажетті азықтүлік тауарларына бағытталды. Оның үстіне
еліміздің төрт өңірінде — Маңғыстау, Алматы, Түркістан және Жамбыл облыстарында
азық-түлікке жұмсалған қаражат шығындардың 60%-дан астамын құрайды.
Дәл осы өңірлердің ішінде тұрғын үймен
қамтамасыз ету бойынша аутсайдерлердің
болуы таңқаларлық емес. Сонымен, 2021
жылдың қорытындысы бойынша тұрғын үймен қамту көрсеткіштері ең әлсіз өңірлер
қатарында Жамбыл, Түркістан және Алматы (қазіргі уақытта Алматы және Жетісуға
бөлінген) облыстары бар: мұнда жан басына
шаққанда небәрі 18–21 шаршы метрден келеді. Ал ҚР бойынша орташа көрсеткіш 23,2
ш. м және Астана қаласы бойынша көрсеткіш 30,6 ш. м.
Аталған өңірлердің тұрғындары үшін
және жалпы табысы жоғары емес қазақстандықтар үшін тұрғын үй мәселесін шешудің
уақыт сынынан өткен жолы — тұрғын үй
құрылыс жинақтары жүйесі (ТҚЖ) бар. Сонымен қатар, жалақысы төмен қазақстандықтар коммерциялық банктердің стандартты ипотекалық бағдарламаларына сене
алмайды: несиелік қаражат банктердің мөлшерлемелерін есепке алғанда тым қымбатқа
түседі немесе азаматтар несие алмайды. Ал
ТҚЖ жүйесі табысы төмен болса да жүйелі
түрде қаражат жинауға, содан кейін қолайлы
мөлшерлеме бойынша несие алуға көмектеседі. Бұл құрал қазір барлығына дерлік қолжетімді.
ТҚЖ жүйесі өзара тиімділік ұстанымымен жұмыс істейді. Біреулер жинақтап
жатқанда біреулер сол қаражатқа несие ала
алады. Бұл сыртқы қаржыландыру көздерінсіз жұмыс істеуге көмектеседі, бұл азаматтар
үшін несиені қолжетімді етеді (аралық несиелер — жылдық 7%-дан, тұрғын үй қарыздары — 3,5%-дан). Қазақстанда ТҚЖ жүйесін
тек Отбасы банкі жүзеге асырады, дегенмен
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ТҚЖ туралы заң кез келген қаржы ұйымына
мұны жасауға мүмкіндік береді. Бұл жағдайда мемлекеттің рөлі салымшыларды бастапқы жарна бойынша жинақтарын қолдау
болып табылады. Жыл сайын мемлекеттік
бюджеттен ТҚЖ жүйесіне қатысушыларға
сыйақы төлеуге қаражат бөлінеді (200 АЕКтен аспайтын сомаға 20%), ол оның шотындағы әрбір салымшыға жеке есептеледі.
ТҚЖ туралы заңға сәйкес, Отбасы банкінің
жарғылық капиталына мемлекет қаражаты
қатыспайды.
Бүгінгі таңда Отбасы банкінде 2,5 млн-ға
жуық депозит, 418,4 мың несие, оның ішінде
мемлекеттік бағдарламалар бойынша 122,1
мың несие бар. Ел экономикалық белсенді
халқының 26%-дан астамы қазірдің өзінде
ТҚЖ жүйесіне қатысушылардың қатарында.
Отбасы банкі сонымен қатар мемлекеттік және өңірлік жеңілдікті ипотекалық
бағдарламалардың операторы. Бірақ мұндай бағдарламалар бойынша әрбір төртінші
несие тек осы банкте беріледі, ал тағы үшеуі
дәл ТҚЖ жүйесінің өзі аясында несие береді,
яғни табысы төмен азаматтар үшін баспана
мәселесі бюджеттік қаражатты құю арқылы
емес, тұрғын үй жинақтарының принципімен
шешіледі.
Еске салайық: ҚР-да бүгінде ипотекалық несиенің әрбір 10 теңгесінің 7-ге жуығын
Отбасы банкі береді. Бұл, шын мәнінде,
ҚР-да ипотека бойынша берілген қаражат
көлемінің жартысына жуығын ТҚЖ жүйесі
қамтамасыз етеді деген сөз. Оның үстіне бұл
жүйе мемлекет тарапынан қаржыландыруды
қарастырмайды және ел бюджетіне шығын
жүктемейді.
Дегенмен, халықтың ерекше осал топтары — батыр аналар, мүгедектер мен
олардың қамқоршылары, жетім балалар
— шынымен де мемлекет тарапынан белсенді қолдауды қажет етеді. Дәл осындай
жағдайлар үшін операторы Отбасы банкіндегі бірқатар мемлекеттік бағдарламалар
жұмыс істейді.
Оның үстіне бұл бағдарламалар кеңейіп
жатыр. Мәселен, Отбасы банкінің көп бағдарламалардың бірі «Бақытты отбасы» енді көп
балалы және мүмкіндігі шектеулі балаларды
тәрбиелеп отырған отбасылардан бөлек,
«жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар» және «I және II
топтағы мүгедектер» санаттары бойынша
кезекте тұрған қазақстандықтарға да жеңілдетілген несие береді. Жаңа санаттардың
өкілдері келесі конкурс жарияланған кезде
бағдарламаға қатысуға өтініш бере алады.

лар жасайды. Жүгіргенді жақсы
көреді. Шаңғы да тебеді. Ол Сарыжаз орта мектебінің технология пәнінен дәріс беретін үлгілі
ұстаздарының бірі. Шәкірттеріне
отыз жылдан бері сабақ беріп келеді. Жанболат пен Бағиланың
отбасына дүниеге келген 3 қыз,
1 ұл да бала кездерінен спортпен айналысып ер жетті. Абайдай ұлы, Айжандай қызы спорт
академиясын бітірген. Онда да
қызыл дипломмен. Бәрекелді!
Айжан Алматы қаласында гимназияда шәкірттерін спортқа
баулып жүр.
Бізбен шағын ғана әңгімелесіп, сұрақтарымызға толымды
жауап берген Жанболат шаңғысымен тау баурайын бетке ала
заулай жөнелді. Орманшы һәм
спортшы жігіттің соңынан қызыға қарап қалдық. Шіркін, ауылдағы ер азаматтарымыздың бәрі
Жанболаттай болса дедік іштей.
Спорт деген бір сиқыр. Спорт деген жастық. Спорт деген мықты
денсаулық-қой. Мәртебең биік
болсын, Жанболат!
Қанат БІРЖАНСАЛ,
Сарыжаз ауылы.

Еске алу

Текес
ауылының
тұрғыны
болған,
ӘЛІМБЕРДІҰЛЫ
Елеубекті сағына еске аламыз.
Уақытта тоқтау болмайды, қимас
адамымыздан айырылып қалғанымызға 1 жылдан асып кетті.
Арамыздан алыстағалы осынша
уақыт өтсе де жарқын бейнесі,
нұрлы жанары, жымиған күлкісі,
сөйлеген сөздері бәрі-бәрі көз
алдымызда, жүректің түкпірінде
сақталып тұр. Асыл азаматымыз
тірі болса 27 қараша күні 55 жасқа
толар еді. Адамның арманы таусылғанба, сағынғанда неге бұлай
болды деген сұрақ мазалап та жатады. Дегенмен, алланың қалауы
сол болса пенденің көнуден басқа
амалы жоқ екен. Жатқан жері жайлы, иманы жолдас, мәңгілік мекені
Жұмақтың төрі болғай!
Қабірің айдан нұрлы болып
тұрсын,
Сауабың таразыда толып
тұрсын.
Жолдас болып иманың, нұрың
шалқып,
Жәннаттың нығыметін
жолықтырсын!
Еске алушылар: Әпке-жезделері, жары, бауыры-келіні,
балалары, жиендері.
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Өңір тынысы

Фермерлердің шаруасын көрді

Қазіргі таңда өсіп келе жатқан жас ұрпаққа кәсіптік
білім берудің маңызы зор. Сол арқылы жастар түрлі
мамандық алып, еңбек етіп, өмір сүруге деген талпыныстарын арттыра түседі. Бұл орайда Райымбек ауданына қарасты Самат Мүсірбаев жетекшілік жасайтын
Сарыжаз кәсіптік-техникалық колледжінің орны бөлек.
Іргетасының қалағанына 60 жылдан асқан іргелі оқу
ордасының білімгерлері ауылға, ауылшаруашылығына
қажетті фермер шаруашылығы, электр монтері, тракторист-машинист, көліктерді жөндеу, газ және электрмен
дәнекерлеу, есептеу техникасы және бағдарламалық
қамтамасыз ету, электрондық есептеу машиналарының операторы секілді мамандықтар алып қанаттануда.
Кәсіптік-техникалық колледждің оқушыларына
білім мен тәжірибе ұштастырыла жүргізіліп жатады.
Білімгерлер маусымдық дала жұмыстарының басы-қасында болады. Трактор айдайды. Көлік жүргізеді.
Ауылшаруашылығына қажетті агрегаттармен жұмыс
жасап, үйренеді. Колледж бен өңірдегі іргелі шаруа
қожылықтарымен екеуара келісім-шарт жасалған.
Соған орай фермерлердің жұмысын көздерімен көріп
әрі еңбекке араласады. Біліммен алған дүниелерін
тәжірибемен ұштастырады.
Жақында колледждегі мамандарды даярлау сапасын арттыру мақсатында жұмыс берушілермен өзара іс-қимылды жақсартуға негізделген кезекті игілікті
іс өрнек тапты. Колледж директорының орынбасары

Құттықтаймыз!
Сарыбастау ауылының тұрғыны,
ардақты әке, асыл жар, ел арасында
өз беделі мен абыройы бар нар тұлғалы азамат, көпке үлгі бола білген, сондай-ақ ақындығы мен асабалығы да
кез келген ортадан ойып тұрып орын
алатын асқар тау әкеміз АЛМАБЕКОВ
Ауған Шорманұлы 20 қараша күні
Алланың қалауымен 60-ты алқымдап
отыр.
Бүгін де Ауған әкемізді аудан, ауыл
арасында танымайтындар кем де кем.
Тек отбасына емес, халқына мейіріммен қарай білетін ақкөңіл әкемізге дені
сау, ғұмыры ұзақ болсын деген тілек
білдіре отырып мына өлең жолдарын
арнаймыз:

Жандос Нұрланұлының бастауымен білім алушылар
Қарасаз ауылындағы сүт өңдейтін зауытта, Текес
ауылындағы Сәлім Руслан басқаратын «Ретай»,
Күмісгүл Қошмұратова жетекшілік ететін «Өркен» шаруа қожылығында болып, жұмыстарымен танысып,
жоспарға сәйкес экскурсия жасап қайтты.

Ақкөңіл мінезің бар жарқылдаған,
Туыстай жақын әр кез халқың саған.
Жан әке-асқар тауым ғұмырлы бол
Алпысың құтты болсын алқымдаған!
Әкешім тарылмасын тынысыңыз,
Әрдайым таси берсін ырысыңыз.
Немере көрдің енді болашақта
Шөбереңнің қолынан су ішіңіз!

Қанат БІРЖАНСАЛ.

ТЖБ хабарлайды

Көп пәтерлі тұрғын
үйлердегі өрт қауіпсіздік ережелері

Өрт тұрғын үй секторы үшін ерекше қауіп төндіреді. Өрттің көршілерге оңай өтіп кетуіне байланысты көп пәтерлі үйлер қауіпті аймақ болып саналады. Сапасыз жөндеу материалдары қызып кету
мен балқу салдарынан улы түтін шығарады. Демек, өткір түтіннен
уланудың жоғары қаупі бар. Тұрғындарды өрт жағдайларынан
қорғау үшін көпқабатты үйлердегі өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтау
қажет.
Қарапайым ережелер:
Форс-мажорлық жағдайларды барынша азайту үшін қарапайым
өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау қажет. Тұрғын үйлердің барлық аулаларында тұрғындардың көліктерін арнайы арналмаған жерлерде
тұрақ орыны ретінде пайдалануға жол берілмейді. Бұл жағдайда
өрт сөндіру автокөлігінің кіруінде қиындықтар және жарақат алғандарға уақтылы медициналық көмек көрсету ықтималдығы бар;
Кіреберіс жолдарын үлкен қоқыстардан, оның ішінде жанғыш
заттардан (қораптар және т.б.) тазартыңыз. Егер объектіні өз
бетіңізше жинау мүмкін болмаса, басқарушы компанияға талаптарыңызды қойыңыз;
Көппәтерлі тұрғын үйдің тұрғын емес үй-жайлары мен қасбеттерінің (газ және электр сымдарының) коммуникация жағдайына
жауапты адамды анықтау қажет. Сондай-ақ, пәтер иелері өз пәтерлеріндегі коммуникациялардың жұмыс істеуін бақылауға міндетті
және ақаулық туралы күдік туындаған жағдайда, олар үйдің басшысымен байланысуы қажет;
Балалардың ойнауын қадағалаңыз. Сіріңкемен және жанғыш
заттармен ойнауға жол бермеңіз. Оларға өрт қауіпсіздігі техникасы
туралы айтуды ұмытпаңыз, эвакуация ережелерін еске түсіріңіз.
Бұл қарапайым ережелер қауіпсіздікті жақсартады. Егер бәрі
мұқият болса, онда сіз көп пәтерлі үйлердегі өрттің санын азайтуға
сенімді бола аласыз.

Балаға сіріңкемен ойнауға болмайды!

Балаларды үйде жалғыз қалдырған кезде «олар сіріңкемен ойнамайды, қағаз жақпайды, өртемейді», — деп жайбарақат отыруға
әсте болмайды. Өйткені кішкентай балалар от жағуға құмар. Әсіресе, 3-5 жас аралығындағы балалар үйде жалғыз қалғанда еркіндікті сезініп, от шығаруы мүмкін. Егер бала жабық пәтерде немесе
бөлмеде қалатын болса, онда тіпті қауіпті. Өйткені өрт болғанда
олар бөлмеден сыртқа шыға алмайды.
Балалардың ойынынан өрт шығармау үшін не істеу керек:
балаларға өрт қауіпсіздігі туралы жиі айтыңыз;
өрт қауіпсіздігі ережесін сақтауда оларға үлгі көрсетіңіз;
сіріңкені баланың қолы жететін жерге қалдырмаңыз;
балаға пеш, газ плитасын жағуды және басқа да электр бұйымдарын өз бетімен қосып, қолдануды тапсырмаңыз;
балалардың от жақпауын қадағалаңыз;
үйден шығарда баланы үлкендердің қарауынсыз қалдырмаңыз;
баланың бос уақытын қызықты етіп ұйымдастырыңыз.
Баланы өрт кезінде дұрыс әрекет жасауға, ережелерді сақтауға
үйретіңіз, өзіңіз үлгі көрсетіңіз. Жану немесе түтіндеу, жоғары температура, күйік иісі байқалса, кез келген жастағы бала дереу үйден
шығуы керек. Өрт туралы ересектерге немесе «101» — өрт сөндіру
қызметіне, «112» — бірыңғай құтқару қызметіне хабарлау керек.
Аудандық ТЖБ.
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Еліміздің қай өңірлерінде
темекі көп шегеді?

Биылғы қаңтар-қыркүйек айларында ел
кәсіпорындар 13,5 млрд дана сигарет, сигар,
шылым және басқа да ұқсас өнімдер шығарды, бұл өткен жылмен салыстырғанда 15%
артық. Ақшалай есептегенде 206,5 млрд теңгенің өнімі өндірілді.
Анықтама үшін: тұтастай алғанда, 2021
жылдың қорытындысы бойынша, өндіріс
3,5% азайып, 16,2 млрд болды.
2022 жылдың сегіз айының қорытындысы бойынша жергілікті компаниялар сигарет
пен шылымға деген сұранысты (ішкі нарықта
сату және экспорт) бір жыл бұрынғы 77,9%бен салыстырғанда 60,1% қамтамасыз етті.
Импорттың үлесі тиісінше 39,9%-ды құрады. Елге 7,8 млрд дана сигарет пен шылым
әкелінді, бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен
салыстырғанда 2,7 есе көп (бұл кезеңде өндірістің жылдық өсімі 15,4% болды).
Экспорттың үлесі пайдаланылған ресурстардың 22,5%-ын құрады, бір жыл бұрын
көрсеткіш 8,9% болған. Атап айтқанда, бұл
4,4 млрд темекі өнімі, бір жыл бұрынғыдан
3,8 есе көп. Ішкі сатылымдар өткен жылмен
салыстырғанда 27,1% өсіп, 15,2 млрд дана
болды.
Биылғы екінші тоқсанда үй шаруашылықтарының темекі өнімдеріне жұмсаған
шығыны 11,2 мың теңгеге жетті, бұл бір жыл
бұрынғыдан 9,8% көп.
Елімізде Солтүстік Қазақстан облысының
тұрғындары көп темекі шегеді: екінші тоқсанда облыстағы әрбір үй орта есеппен темекі
өнімдеріне 19,5 мың теңге жұмсаған. Одан
кейін Павлодар (18 мың теңге) және Шығыс
Қазақстан (17,7 мың теңге) облыстары.
Темекі өнімдеріне ең аз ақша жұмсаған
шымкенттіктер: бар болғаны 1,7 мың теңге.
Биылғы қазан айының қорытындысы
бойынша, фильтрлі сигареттер бір
жылда 16,4% қымбаттаған. Баға ең күшті
өскен Шығыс Қазақстан (21,6%) және Ақмола (20,5%) облыстары мен Алматы қаласы
(19,3%). Ал баға ең аз өскен Алматы облысы
(11%).
Ал, ҚР Денсаулық сақтау министрлігі дабыл қағуда, өйткені елде вейптің таралуы
эпидемиялық сипатқа ие, деп хабарлайды
zakon.kz. Дегенмен, көптеген сарапшылар
вейптерді сатуға тыйым салынбай, оның
саудасы реттеліп, ретке келтірілуі керек деп
санайды. Тыйым салу адал ойыншылардың
нарықтан шығуына әкеліп соғады және вейп
саудасын көлеңкелі саудаға итермелейді.
Қазақстан Республикасы
ақпарат және коммуникация
министрлігі
байланыс, ақпараттандыру
және бұқаралық ақпарат
құралдары саласындағы
мемлекеттік бақылау комитетінде 2017 жылғы 13 сәуірде
тіркеліп, №16447-Г куәлігі
берілген.

Құттықтаушылар: жұбайы Галя, бауырлары, ұлдары-келіндері,
қыздары мен күйеубалалары және немерелері.
Өнерімен еліне танылған, абыройлы, ақ жүзді, ауызын ашса жүрегі
көрінетін ақкөңіл азамат АЛМАБЕКОВ
Ауған Шорманұлын қараша айының 20
жұлдызында асқаралы 60 жасқа толған
туған күнімен құттықтаймыз! Өміріңізге өшпес бақыт, талмас қанат, ажарлы
жүзіңіздің шырайын келтіретін қуаныш
пен күлкі тілейміз! Базарлы өмірдің басты байлығы денсаулығыңыз болаттай
мықты болсын. Әрқашан өміріңіз жаз
күніндей жайдарлы болсын! Өмірде қол
жеткізген басты бақ-дәулетіңіз – тәрбиелеп өсірген алтын асықтай ұлдарыңыз,
қызғалдақтай қыздарыңыз, тәтті немерелеріңіздің қуанышын, қызығын өмірлік қосағыңызбен қатар көруге жазсын.
Берекелі шаңырағыңыздан құт-береке
ешқашан арылмасын.
Үзілмесін өміріңнің жыр-әні,
Бақытыңның өрге тартсын бұлағы.
Бала-шағаның қызықтарын көре бер,
Келер күннің сәулелі боп шуағы.
Құттықтаушылар: Күйеубаласы Нұрғанат, қарындасы Қаламқас,
жиендері Ғалым, Нұрым, Сырым.

Мотор отынының өндірісі жетінші жыл қатарынан өсуде

Биылғы қаңтар–қыркүйек айларында Қазақстанда авиабензинді қосқанда 3,7 млн тоннадан
астам бензин өндірілді, бұл өткен жылдың сәйкес
кезеңімен салыстырғанда 5,6% артық. Мотор отынының өндірісі жетінші жыл қатарынан өсім көрсетіп
отыр.
ҚР-ның мұнай өңдеу зауыттары биыл қаңтар–
тамыз айларында бензинге деген сұранысты (ішкі
нарықтағы сату және экспорт) бір жыл бұрынғы
100%-ға дерлік көрсеткішке қарағанда биыл 98,7%
қамтамасыз етті. Тиісті кезеңде өнім көлемі 4,3%, 3,3
млн тоннаға дейін өсті, ал импорт бірден 44,7 есе,
бірақ бар болғаны 43 мың тоннаға дейін ғана өсті.
Мотор отынының экспорты, керісінше, 2022
жылғы қаңтар–тамызда 24 мың тоннаны құрап, 4,2
есе қысқарды. Ал ішкі сауда көлемі 8,4% өсіп, 3,3
млн тоннаны құрады.
Биылғы қыркүйек айының қорытындысы
бойынша, бензин бір айда 0,3%а қымбаттады. Бұған
дейін қаңтар–маусым айларында бензин ай сайын
0,1%–0,2% арзандап отырды, шілдеде баға бұрынғы
деңгейде қалды, ал тамызда 0,1% өсті. Нәтижесінде
биылғы жылдың басынан бері бензин 0,4% арзандады.
Салыстыру үшін: өткен жылдың қыркүйек
айында бензин 2020 жылдың желтоқсанына қарай
бірден 14,7% қымбаттады.
Жылдық бағаның өсуі, яғни 2021 жылдың қыр-

«Алматы-Болашақ» АҚ-ның
баспаханасында басылады.
Алматы қаласы.
С.Мұқанов көшесі, 223 «Б»
Таралымы 3000 дана.
Индексі 65543.
Көлемі екі баспа табақ.
Офсеттік тәсілмен басылған.
Газет айына төрт рет шығады.
Бағасы келісімді.
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күйегімен салыстырғанда бағаның өсуі 4%-ды құрады. ҚР өңірлерінің ішінде бір жылда бағаның айтарлықтай өсуі Солтүстік Қазақстан (5,5%), Павлодар
(5,1%) және Батыс Қазақстан (4,8%) облыстарында,
сондай-ақ Алматы қаласында (4,8%-ға) байқалды.
Бағаның ең аз өсуі Ақмола (бір жылда 2,2%)
және Маңғыстау (2,6%) облыстарында тіркелді.
АИ-92 маркалы бензин жыл басынан бері 0,7%
арзандаса, 2021 жылдың қыркүйегімен салыстырғанда 3,5% қымбаттады.
АИ-95/96 маркалы бензин жыл басынан бері
1,4%, бір жылда 6,9% қымбаттады.
АИ-98 маркалы бензин жыл басынан бері 0,3%,
бір жылда 6% қымбаттады.
2022 жылдың қыркүйегінде Қазақстанда АИ-92
маркалы бензиннің бір литрінің орташа бөлшек сауда бағасы 179 теңгені құрады. АИ-95/96 маркалы
бензиннің литрі 211 теңге, АИ-98 232 теңге болды.
Қазақстан қалаларының ішінде ең қымбат АИ92 маркалы бензин Петропавлда (литріне 184 теңге),
Астанада (литріне 182 теңге), Жезқазғанда (литріне
182 теңге) және Қостанайда (литріне 182 теңге) сатылды. Ең қымбат АИ-95/96 бензині Қостанай (литріне 222 теңге), Петропавл (литріне 217 теңге) және
Алматы (литріне 215 теңге) қалаларында сатылды.
АИ-98 маркалы бензин Павлодар (литріне 242 теңге), Қостанай (литріне 238 теңге) және Алматы (литріне 235 теңге) қалаларында ең қымбат болды.

Жарияланған мақала
авторларының пікірі редакция
көзқарасын білдірмейді.
Материалдар иесіне
қайтарылмайды және оған жауап
берілмейді. Жарнама мен
хабарландырудың мазмұны мен
мәтіні, суреттеріне жарнама
беруші жауапты.
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