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Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі 
әлеуметтік міндеттерін бұдан әрі де 

атқара береді
Мемлекет ҚТҚЖБ құрылтайшыларының құрамында 

қалады. Және банк салымшыларына жыл сайын 20% 
сыйақы төлеуді жалғастыра бермек. Бұл норма қаржы 
институтының меншік формасына байланысты емес. «ҚР 
тұрғын үй құрылыс жинақ туралы» заңында нақты бекітілген.  
Сондықтан, азаматтардың алаңдауына ешқандай себеп 
жоқ. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің баспасөз қызметінің 
берген түсіндірмесі осыған саяды. 

Банк өкілдерінің сөзіне қарағанда, буыны бекіп үлгерген 
тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесі өзінің тұрақтылығы мен 
тиімділігін әлдеқашан дәлелдеген. Қазір Тұрғын үй құрылыс 
жинақ банкі жаңа даму белесін бағындырып, инвесторлар-
мен ынтымақтастық жасауға ұмтылып отыр. Мұның банк 
қызметіне тың серпін беретіні даусыз. Сондай-ақ, Банк 
жұмысын одан әрі ұтымды ете түспек. 

- Жаңа серіктестен банк тек ұтатын болады. Бұл -  жаңа 
инвестиция, қосымша құйылған қаражат, жаңа техноло-
гиялар және ІТ қызмет деген сөз. Банк өзінің әлеуметтік 
қызметін жалғастыра  береді. Өйткені, жыл сайын мемлекет 
субсидиясын алып, салымшыларына сыйақы төлеп тұратын 
болады, - деп түсіндірді «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс 
жинақ банкі» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары Айжан 
Медеуова.

Оның айтуынша, акционер тартуға қатысты әлі нақты 
шешім шыққан жоқ. Болашақта ең оңтайлы жоспар 
әзірленетін болады. Сосын оған үкіметтің келісімі керек. 
Бұған шамамен екі ай уақыт кетеді. Инвесторға акциялардың 
қанша пайызы ұсынылатыны жайлы мәселе қазір талқылану 
үстінде. 

Медеуованың айтуынша, ТҚЖ жүйесін жүзеге асыра-
тын өзге банктердің де жеке инвесторлары болады. Бұл 
әлемдік, еуропалық тәжірибеде жиі кездеседі. Азамат-
тарды қолжетімді тұрғын үймен қамтамасыз ету секілді 
мемлекеттің әлеуметтік саясатын нәтижелі орындауға ол 
ешқандай кедергі болмайды. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі 
де өз жұмысын осы бағытта жалғастыра бермек. 

Қазіргі кезде ҚТҚЖБ Еуропалық құрылыс жинақ кассалары 
федерациясына (ЕҚЖКФ) кіреді. Еуропалық әріптестерінің 
тәжірибесіне сүйеніп, банк елімізде 12 жыл бойы ТҚЖ жүйесін 
жүзеге асырып келеді. Соның арқасында, жүз мыңдаған ел 
азаматтары ең төменгі пайыздық мөлшерлемелермен заем 
алып, тұрғын үй жағдайларын жақсартты. Бүгінде ҚТҚЖБ 
550 мың шарт жасаған. Банк осы шарттар бойынша өз 
міндеттемесін толық  орындауда.  

Жаухар Оразова, 
ШҚО филиалы саудалауды дамыту 

бөлімінің I санатты маманы. 

Катонқарағай аудандық 
мәслихатының депутаттары мен  аудан 

тұрғындарының назарына
Катонқарағай аудандық мәслихатының кезекті ХХХІІІ сес-

сиясы 2015 жылы  16 қазанда  сағат 11.00-де  Үлкен Нарын 
ауылы, Абылайхан көшесіндегі   №102-үйде орналасқан 
Катонқарағай аудандық әкімдігінің ғимаратында өтеді.

  Депутаттарды тіркеу сағат 09.00-ден бастап жүргізіледі.
Сессияға ұсынылатын күн тәртібі:
1. Ауданның қыс маусымына дайындығы (тұрғындарды, 

мемлекеттік мекемелерді жылу, отын, ауызсумен қамтамасыз 
ету, жолдарды ұстау) туралы. 

С.Гаврилов – аудандық тұрғын-үй, коммуналдық 
шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары 
бөлімінің басшысы.

2. Қазақстан Республикасында тілдерді дамыту мен 
қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасын Катонқарағай ауданында жүзеге асыру бой-
ынша іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы.

Қ.Сәдуов – аудандық ішкі саясат, мәдениет және тілдерді 
дамыту  бөлімінің басшысы.

3. Аудан бюджетінің кіріс бөлігін арттыру жолдары.
 Б.Рақышева- аудан әкімінің орынбасары.
4. Аудандық мәслихаттың депутаттық өкілеттіктер, әдеп 

және заңдылық  мәселелері жөніндегі тұрақты комис-
сиясының есебі туралы.

Б.Тоқтағанов – тұрақты комиссияның төрағасы.
5. Әртүрлі мәселелер.
Тұрақты комиссиялардың отырыстары 2015 жылғы 16 

қазанда сағат      09.30-да, тұрақты комиссиялардың бірік-
кен отырыстары сағат 10.30-да Абылайхан көшесіндегі 
№102-үйде орналасқан Катонқарағай аудандық әкімдігінің  
ғимаратында өтеді.

Д.Бралинов,                          
Катонқарағай аудандық  мәслихатының хатшысы.                                               

Бұл күні мерекелік жиынның басты қонақтары 
– механизаторлар мен құрылысшылар, электрик-
тер мен малшылар, аспаздар мен наубайшылар, 
жүргізушілер мен қазандықтар жұмысшылары, сату-
шылар болды. 

Аудан әкімі Қалиқан Байғонұсов мереке-
ге қатысушыларды, бүкіл аудан тұрғындарын 
құттықтай отырып, Қазақстанның экономикадағы,  
әлеуметтік саладағы барлық жетістіктері егістіктер 
мен фермалардағы, заудтар мен фабрикалардағы 
жұмысшылардың қажырлы, жасампаз еңбектерімен 
байланысты екендігін атап өтті. Осы еңбек 
адамдарының қолымен жаңа кәсіпорындар мен 
магистральдар салынып, ауылшаруашылығын, 
шағын және орта бизнесті дамытудың ауқымды 
бағдарламалары жүзеге асырылуда. 

-Жылдан-жылға жұмысшы мамандығы сұранысқа 
ие бола түсуде. Ел Президенті бізді еңбек адамына 
барынша көңіл бөлуге, олардың әлеуметтік қорғалу 
деңгейін арттыра түсуге шақыруда,- деп атап өтті Қ. 
Байғонұсов. 

Аудандық Мәдениет үйіне жиналған мереке 
қонақтарын құттықтай отырып, аудан әкімі ауданның 

экономика және әлеуметтік саласында, басқа да са-
лаларында еңбек етіп жүрген жұмысшылардың үлкен 
тобын салтанатты түрде марапаттады. 

«Қазақтан Республикасы Конституциясына – 20 
жыл» мерейтойлық медалімен Жамбыл ауылдық 
округі ардагерлер кеңесінің төрағасы Абрайымов Жо-
мартхан Кәсенұлы, «Нұр Отан» партиясы аудандық 

филалы төрағасының бірінші орынбасары Ағажаева 
Гүлбаршын Мүслімханқызы, аудан әкімінің орынба-
сары  Рақышева  Бибигүл   Тұрысбекқызы   марапат-
талды. 

Аудан әкімінің грамотасымен және бағалы 
сыйлықтармен Үлкен Нарындағы «Аламан» дүкенінің 
сатушысы Перелыгина Ирина Владимировна, Ново-

хайрузовка ауылдық округіндегі «Арман» ШҚ-ның 
механизатор-комбайнері Кенжеханов Сайранбек 
Қиябайұлы, Солоновка орта мектебінің электригі 
Мұрымбаев Бауыржан, Новополяковка ауылдық 
округіндегі «Қаражал» ШҚ  механизаторы Дүмбелеев 
Алтынбек Сағатайұлы, Солдатово ауылдық 

округіндегі «Калинин» ЖШС-нің механизатор-
комбайнері Полторанин Борис Анатольевич, Алтын-
бел ауылдық округіндегі «Бейілхан» ШҚ-ның мал-
шысы Қабылайхан Кенжехан, Катонқарағай ауылдық 
округіндегі «Сиғатбаев Сайранбек» ЖК-нің электро-
монтеры, газэлектрдәнекерлеушісі Сиғатбаев Ма-
рат Арқабекұлы, Белқарағай ауылдық округінен 
«Топқайың» ШҚ-ның механизаторы Қалибеков 
Тоқтаған, Чернова орта мектебінің қамту қызметкері 
Карпаева Ләйлә Дөкенқызы, Ақсу ауылдық округінен 
«Ақсу» ЖШС-нің механизаторы Гуз Валерий Алек-
сандрович, Коробиха ауылдық округінен «Да-
мир» ШҚ механизаторы Бөкеев Қалибек, Жамбыл 
ауылдық округінен «Ринат» ШҚ басшысы Абраи-
мов Қалиқан Кәсенұлы, Өрел ауылдық округінен 
«Жарма Құрылыс Газ» ЖШС-нің аспазы Молдаба-
ева Мәкен Албақанқызы, «Танарыкова» ЖК-нің нау 
байшылары   Қадырғожинова Қамархан Ясинқызы, 
Түндебаева Альмира Үмітқанқызы, «Нарын-Сер-
вис» ЖШС-нің жұмысшылары: Арықбаев Балғазы 
Байболсынұлы – дәнекерлеуші,   Жақсыбаев Қайрат 
Лұқпанұлы – өндірістік базаның бригадирі, Мұқашев 
Мадияр Маратұлы – кран жүргізушісі, Тұмарбаев 
Серік – қазандық меңгерушісі, жүргізушілер – Тамба-
ев Қабдуәли, Мырзашев Сейітқан Қабекұлы, Смаи- 
лов Ержақ Көпенұлы, Сергеев Николай Борисович, 
Жансұлтанов Ербол Нұржақпарұлы – бетоншы, 
Қалиев Әділбек – балташы-бетоншы.

Онан соң, марапатталғандар мен басқа да жиынға 
қатысушылардың құрметіне тұрғындар демалысы 
орталығының әртістері, сондай-ақ, жас таланттар – 
республикалық, облыстық және аудандық  конкур-
стар мен фестивальдардың лауреаттары концерттік 
бағдарлама ұйымдастырды. 

Жомарт Жақыпов.
Сурет автордікі. 

Еңбек адамдары және жасампаздық
Таяуда аудандық Мәдениет үйінде Еңбек күні құрметіне салтанатты жиын ұйымдастырылды. 2013 

жылдың 22 қарашасында ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Жарлығымен бекітілген мерекенің мән-
мағынасы дәстүрге айналып, еңбек адамдарына жергілікті жерлерде құрмет көрсетілуде. 
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Қ ы з ы қ т ы р а  д а ,  қ у а н д ы р а  д а  б і л д і
О. Бөкей оқулары

 Дін мәселелерінде сауаттымыз ба?

Дін және дәстүр

1 қазан күні аудандық әкімдіктің отырыс за-
лында ШҚО дін зерттеу орталығының дирек-
торы Индира  Беркімбаева діни экстремизмнің 
алдын-алу тақырыбы бойынша аудан 
орталығындағы мекемелер мен ұйымдардың, 
бөлімдердің, әділет, құқыққорғау органдары 
өкілдерінің қатысуымен жиын өткізді.

Жиынды аудан әкімінің орынбасары Ж. Тыны-
беков ашып, сөз кезегін И. Беркімбаеваға берді.

Қоғамға зор қауіп төндіретін, көзге көрінбейтін 
майдан – бұрындары тек теледидардан көріп, га-
зет-журналдардан ғана оқитын лаңкестік пен діни 
экстремизм 2011 жылы Қазақстанға да келіп жетті. 
Оған қоғам тұрмақ, мемлекеттік құрылымдар да 
дайын еместігін байқадық. Этностық, діни және 
саяси тұрақтылықтың үстемдік алғанына сенімді 
болдық. Діни экстремизмнің елімізде орын алуын 
еш күтпедік.

Экстремизм әлемді жайлап, кең етек ала 
бастаған тұста ғалымдар мен психологтар түрлі 
бағыттарда жұмыс жасай бастады. 

Индира Қилымбекқызы өз сөзінде «Қазақстан 
Республикасында діни экстремизм мен тер-
роризмге қарсы іс-қимыл жөніндегі 2013-2017 
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама» 
қабылданғандығын және осы бағдарлама аясын-
да дін зерттеу орталығының облыс аумағында 
біршама жұмыстар атқарып отырғандығын баян-
дады.

Сондай-ақ, И. Беркімбаева жиналғандарды діни 
экстремизмнің, лаңкестіктің қандай нысандарда, 
қандай мақсатта жүзеге асырылатындығынан ха-
бардар етті.

Индира Қилымбекқызының мәлімдеуінше, об-
лыс аумағында 309 діни бірлестіктер тіркелген. 
Қазақстан бойынша 500-ден астам адам 
лаңкестік және діни экстремизм әрекеттері 
үшін бас бостандықтарынан айырылған екен. 
Олардың 18 пайызы жоғары білімді, негізінен 
орта жастағы адамдар. Облыс аумағындағы 11 

абақтының сегізінде аталмыш іс-әрекеттері үшін 
бас бостандығынан айырылған адамдар жазала-
рын өтеуде.

Әлемнің түкпір-түкпірінде терактілерге, діни 
экстремизмге еш қатысы жоқ кез-келген адам 
мұндай қылмыстың құрбаны болуы мүмкін 
екендігін естен шығармаған жөн.

Лаңкестік пен экстремизмді, өкінішке орай, 
түп-тамырымен жою мүмкін емес. Дегенмен, 
әсіресе, жастарымыздың, қоршаған ортаның 
мұндай әрекетке тәуелділігін дер кезінде байқап, 
олардың діни сауаттылығын дұрыс бағытқа 
салуға ықпал етуіміз қажет. 

И. Беркімбаева жиналғандарды дін зерттеу 
орталығының жұмысымен таныстырып өтті. 
Орталықта сенім телефоны жұмыс істейді, 
жыл басынан бері телефон арқылы орталыққа 
121 сауал жолданған. Бұл сауалдар бойынша 
орталық қызметкерлері жүгінген азаматтарға 
оңалдыру (реабилитация) көмектерін көрсетумен 
шұғылдануда.

Жиынды қорытындылаған Ж. Тыныбеков 
ШҚО дін зерттеу орталығының директоры И. 
Беркімбаеваға өткізген пайдалы жиын үшін 
ризашылығын білдірді.

Нұрзада Исабаева.
Сурет Е. Брайконікі. 

Құрмет көрсетілді
1 қазан - қарттар күні

Жамбыл ауылдық әкімдігі мен жергілікті мектеп 
ұйымдастырған мерекеге алпысқа жуық ауыл қарттары жи-
налды. Оларды ауылдық округ әкімі Әлібек Аманов құттықтап, 
қарттарға ұзақ өмір, денсаулық, отбасылық  бақыт тіледі. 

Қоғамдық өмірге белсене араласқандығы үшін округ әкімінің 
алғыс хаттары көпбалалы ана Қаншайым Каринаға, ауыл 
ақсақалдары Ошақ Нысайынов пен Имансақып Қайырбаевқа 
табыс етілді. 

Мерекелік шараның жүргізушісі мектеп кітапханашысы 
Гүлнар Түменбаева алдын-ала үй-үйді аралап, слайд жа-
сады, ол мерекелік шараның басында көрсетілді. Қарттар 
өздерін отбасында, немерелері мен балаларының ортасында 
отырғандығын экраннан көріп, риза болды. 

Мектеп оқушылары шағын концерт қойды. Ересек сынып 
оқушылары Кнәзханов пен Еркебұлан Асқаров орындаған ән 
отырғандардың көңілін толқытты.Әнуарбекова Мөлдір «Қара 
жорға», ал ересек сынып оқушыларынан құралған бишілер 
тобы қазақ биін орындады. 

Өткізілген шара үшін ауыл қарттары ұйымдастырушыларға 
ризашылықтарын білдірді. 

Мектеп оқушылары  Мейрамгүл Құдабаева мен Әйгерім 
Жәнібекова бұл туралы былай деді:

-Біз мерекелік шараға зор ынтамен қатыстық. Құрметті ата-
ларымыз бен әжелерімізге, ауылдастарымызға қуаныш пен 
көтеріңкі көңіл-күй сыйлағанымызға өте ризамыз. Оларға ұзақ 
өмір, денсаулық және шуақты күндер тілейміз.

Татьяна Самойлова.

Белқарағай ауылдық округінің әкімдігі 1 қазан - Қарттар 
күнін дәстүрлі мереке етіп атап өтті.  Белқарағай ауылындағы 
мешіт үйінің кең залына екі жүз сексен адамға арналып дас 
тархан жайылып,  төрт ауылдан - Топқайың, Сөгір, Өрнек, 
Белқарағайдан келген  қадірлі меймандарды ауыл әкімі Дәурен 
Қалибеков бастаған әкімшілік қызметкерлері екі аяқтарынан 
тік тұрып қарсы алып, оң қабақпен қызмет көрсетті. Мерекелік 
бағдарламаны жасап,өзі  жүргізген ардагер ұстаз, ауданға та-
нымал өнерпаз Күлбағыш Елшібекова Майлықожа ақынның 
термелерінен үзінділер келтіре отыра, мереке шымылдығын 
ашты. Жергілікті мектеп оқушыларының көңілді билерінен 
кейін  отырғандарды ауыл әкімі құттықтады.

-Бүгінгі күні кең байтақ республикамызда еліміздің өсіп- 
өркендеуіне зор үлестерін қосқан, өмірден жиған-тергендері 
мол, асыл қазынамыз - қарт адамдарға құрмет көрсетіледі,-
деді ол. - Бұл құрметке Сіздердің қай-қайсыларыңыз болса 
да, әбден лайықсыздар. Біз бүгін шынайы көңілмен сіздердің 
бастарыңызды қосып, бір сәтке болсын, үйдегі күйбең тірлік 
жұмыстарыңызды ұмытып, жақсы дем алып, бір-бірлеріңізбен 
шүйіркелесіп отырсын деп, дастархан жайып отырмыз. 
Мерекелеріңіз құтты болсын! Барлықтарыңызға баянды бақыт, 
ұзақ өмір тілеймін! Әрқашанда бізге ақыл-кеңестеріңізді беріп, 
жастарымызды жеке бастарыңыздың үлгісінде тәрбиелеп, 
қасымызда жүре беріңіздер!

Осы ауыл ақсақалдарының бірі, ұзақ жылдар бойы «Чер-
няховский» атындағы кеңшарда малшылық етіп, зейнетке 
шыққан Оралхан Солтақанов мерекелік дастарханға ақ бата-
сын беріп, отырғандарға ізгі тілегін жеткізді. Сондай-ақ, заман-
дастарын ауылдық округтің жанындағы ардагерлер кеңесінің 
төрағасы Сайлаухан Қабатаев, Өрнек ауылының тұрғыны 
Бектұрған Бекшенов т.б. құттықтап, қарияларға тұрақты түрде 
қамқорлық жасап отырған мемлекетімізге, аудан, ауыл басшы-
ларына зор алғыс сезімін білдірді. Белқарағайлық қарияларды 
аудандық еңбекпен қамту және әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімі бастығының орынбасары Күлзайни Шыңғалиева арнайы 
келіп құттықтап, аудан көлемінде қариялар мен мүгедектерге 
жасалынып отырған қамқорлықтар жайында кеңінен әңгімелеп 
берді.

                                                 Өз тілшіміз.

 Елу жасына жетпей,  алты алашты 
ауызына қаратып, жарты әлемге есімін 
танытқан көркем сөздің хас шебері жа-
зушы-драматург Оралхан Бөкейдің бұл 
дүниеден озғанына да ширек ғасырдай 
уақыт болып қалды. Тау алыстаған са-
йын биіктей түсетіні сияқты, оның қара 
ормандай қалың оқырмандары, біздің 
ауданның жұртшылығы оны көзден 
кетсе де, көңілден кетірмей, туған 
күні 28 қыркүйекте дәстүрлі «Орал-
хан оқуларын» өткізіп, еске алумен 
келеді. Аудандық ішкі саясат, мәдениет 
және тілдерді дамыту бөлімінің 
ұйымдастырып, өткізуімен биыл да 
біртуар қаламгердің туған күні мерекесі 
Катонқарағай ауылындағы ескерткішінің 
алдында басталып, Шыңғыстайда 
жалғастырылды. О.Бөкей ескерткішінің алды-
на жиналған мұғалімдер мен оқушылардың, 
ауылдағы өзге де зиялы адамдардың алдында 
аудандық ішкі саясат, мәдениет және тілдерді да-
мыту бөлімінің басшысы Қайыржан Сәдуов кіріспе 
сөз сөйледі. Ол  ауданымыздың мақтанышы 
- Оралхан Бөкейдің қазақ әдебиетінен ала-
тын орыны, шығармашылығы жөнінде қысқаша 
әңгімелеп, Қазақ хандығының 550, жазушы-
драматург Қалихан Ысқақовтың 80-жылдығы 
мен Қаратай батыр бабамыздың ескерткішін 
қою мерекелерінің ауданымызда өте жоғары 
ұйымшылдық деңгейінде өткізілгендігін айтып, 
оған үлес қосқан ұстаздар мен оқушыларға, 
жалпы өңір тұрғындарына аудан әкімі Қалиқан 
Байғонұсовтың жолдаған ризашылығын жеткізді.

Мерекеге қатысушыларды  жергілікті қаламгер 
Жәнібек Қызыр мен Е. Рыков атындағы мектеп 
директоры Бауыржан Тоқтағанов құттықтады. 
Оралхан Бөкей туралы естеліктерін айтып, 
оның жазушылық қырларын әңгімеледі. Бұдан 
соң, жергілікті мектеп оқушылары  жерлес 
жазушының шығармаларынан үзінділерді жатқа 
оқыды, ескерткішінің түбіне гүл шоқтарын қойып, 

естелік суретке түсті.
Сол күнгі ауа-райының қолайсыздығынан, 

Оралхан Бөкей оқулары бұрынғыдай оның 
мұражайының алдындағы алаңда емес, 
Шыңғыстайдың ауылдық клубында өткізілді. 
Ауданның сегіз мектебінен үкілі үмітпен сайысқа 
келген тіл шеберлері көрермендерді де, 
әділқазылар алқасын да қызықтыра да, қуандыра 
да білді. Жазушының бала кезгі досы Нұрлан 
Әкімбаевтың құттықтау сөзінен кейін олар өз 
кезегімен сахнаға  О. Бөкейдің кейіпкерлерін 
алып шықты. Қызу тартыспен өткен байқауда 
қаламгердің «От басындағы екеу» шығармасын 
сахналаған Қызылжұлдыз мектебінің әртістері 
бас жүлдеге ие болды. Бірінші және екінші орын-
дарды Әбдікерім атындағы Шыңғыстай мен  

Садық Түкебаев атындағы Еңбек орта 
мектептерінің ұжымдары өзара бөлісті. 
Ал, үшінші орын Көкбастау мектебінің 
еншісіне тиді. Сонымен бірге, бұл ұжым 
«Режиссерлық шеберлік» аталымы бойын-
ша да өз қатарынан дара тұрды.

«Оралхан оқулары» байқауында басқа 
да аталымдар бойынша жүлдегерлер 
белгіленді. Атап айтқанда,  «Ең үздік 
әйел ролі» аталымы бойынша Белқарағай 
мектебі ағылшын пәнінің мұғалімі Жан-
сая Жебетаева, «Ең үздік ер жігіт» -  Сол-
датово  мектебінің 11 сынып оқушысы 
Саят Серікжанов жеңімпаз деп танылды. 
Оралхан Бөкей шығармаларын мәнерлеп 
оқуда Көкбастау мектебінің оқушылары 
Талап Бұлбұлхан мен Дәулетбек Жаңанұр 
өзгелерден жоғары тұрды. Байқауға 
қатысушыларға бағыт-бағдар беріп, олар-
ды іріктеп алуда, көрме ұйымдастыруда 

Катонқарағай  аудандық мәдениет және 
тұрғындар демалысы орталығы директорының 
орынбасары Бақтыгүл Қожағұмарова мен 
аудандық кітапхана меңгерушісінің міндетін 
атқарушы Гүлжан Короткова көп еңбек сіңірді.

                                                   Ж. Қабдуәлиев.
Сурет автордікі.

*    *    *
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Шағын бизнес Ісіне бекем 
Нұрлан

 Еліміз тәуелсіздік алып, еркіндікке қол жеткізген уақытта ауданымыз-
да жыл санап кәсіпкерлікке кең жол ашылып, халықтың тұрмыстарын 
түзеп, ауқаттылығын арттыруға талпыныстары өте жоғары. Ата-баба 
құрығын қайтадан қолға алған Берел ауылының белді кәсіпкерлері  қазір мал 
шаруашылығын қарқынды дамытып, ауыл экономикасының өркендеуіне 
үлес қосып отыр. Солардың бірі - Нұрлан Райысов бұған дейін сауда-
саттықпен айналысып, тиыннан теңге құрап, азын-аулақ мал ұстап, ел 
қатарлы тіршілік еткен ауыл тұрғыны.

1973 жылы Берел ауылында 
туған Нұрлан, жергілікті мектепте 8 
жылдық білім алған соң, Катонқарағай 
ауылындағы кәсіптік училищеде 
құрылыс бөлімінде оқуын жалғастырды. 
Оны аяқтаған соң, он сегізге толған 
бозбала арман қуып, Алматыдағы 
кинотехникумның программалау 
факультетіне түсіп, оның екінші кур-
сын оқып жүргенде, ауылдағы әкесінің 
денсаулығы сыр береді, ал Нұрлан үйдің 
кенжесі болғандықтан, қазақтың сал-
ты бойынша, қартайған, денсаулығы 
келмейтін ата-анасына қамқор болу 
үшін ауылға қайтып келеді. Келе салы-
сымен әкесінің орнын басып, кеңшарға 
маралшы болып жұмысқа кіреді. 1994 
жылы зайыбы Бақытпен отбасын құрып, 
тіршілігін түзеп келе жатқанда, кеңшар 
таратылып, жұмыссыз қалады.  

Қолың қимылдаса, ауызың 
қимылдайды деп тәрбиеленген 
Нұрлан, тығырықтан шығу жолдарын 
іздеп, әкесінің «Жигули» автокөлігімен 
Өскемен, Зырян қалаларына қатынап, 
жолаушы тасымалдаумен де айналы-
сады. Сөйтіп жүріп, басқа елдің нарық 
заманындағы тіршілігін көріп, саудамен 
айналысуға бел буады. 

Бизнестегі алғашқы 
қадамы

Бастапқыда Нұрлан, туыстарымен  
бірігіп, ауылда дүкен ашады. Мұнда азық 
түлік, шаруашылыққа қажетті тауарлар 
саудалады. Кейіннен сауда жолы жүріп, 
өрісі кеңейе бастағанда, әрқайсысы өз 
үлесін алып, жеке дүкендерін ашады. 
Бүгінде Нұрлан Райысовтың «Назер-
ке» дүкенінде  Өскеменнен тасымал-
данатын азық-түлікпен қатар, зайыбы 
Бақыт Алматыдан әкелетін киім-кешек 
тауарлары сатылады. Мұнда екі сатушы 
- Ақерке Жұмақанова, Анар Акижаева 
және көмекші Самал Алғошекова қызмет 
етеді. Дүкеннің іші таза, жылы, қызмет 
көрсету сапасы, тауардың сан түрлігі 
мен қолжетімділігі ауыл тұрғындарының 
көңілінен шығады. 

Сонымен қатар, Нұрлан ауылдаста-
рына ыңғайлы жағдай туғызып, дүкен 
ғимаратының бір жақ бөлігін Қазпошта 
қызметінің қолданысына тегін беріп 
отыр.

Дүкен ашылып, арада бірер жыл 
өткен соң, сауда айналымынан түскен 
қаражатқа, ерлі-зайыпты Райысовтар 
наубайхана ашуды көздеді.

Нан - береке бастауы
Нан – күнделікті тұтынатын азық-

түліктің бірі. Ал оны пісіру - тағам 
әзірлеу ісіндегі көшбасшы сала болып 
саналады. Сондықтан да ол әрдайым 
жоғары сұранысқа ие. Осыны ескерген 
Н.Райысов ауылда наубайхана ашып, 
ауыл халқын нан өнімдерімен қамтып 
отыр. Әрі арзан бағамен сатуда.     

-Нан Катонқарағай ауылынан 
әкелінетін. Дүкенге жеткенде, нанның 
тауарлық көрінісі, сапасы нашарлап,  

ал кейде жетпей де қалатын. Зайыбым 
Бақыт екеуміз ақылдасып, наубайхана 
ашу туралы шешім қабылдадық. На-
убайханада күніне 100-150 нан, тәтті 
тоқаш пен қарма  пісіріледі, - дейді іскер 
басшы. 

Наубайхана ішіне кірген мезетте-ақ 
қайнаған тіршілікке тап боласың. Ондағы 
наубайшылар Гүлдариға Тауданбекова 
және Пәну Мұрындықова пештен жаңа 
шыққан нанды дүкенге жіберу үшін ар-
найы ыдысқа салуда. Жаңа піскен нан 
иісі алыстан тәбетті ашып, дәмі тіл 
үйіреді. 

Сөйтіп, кәсіпкер азамат ауылдастарын 
нан өнімдерімен ғана емес,  жұмыспен 
де қамтып отыр.

Ағаш өңдеу қолға алынды
«Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның 

тіленбей» деген ұлы Абай  тағылымының, 
әсіресе, табанақы, маңдай терімен 
шағын кәсіпкерлігін құрып, шаруасын 

дөңгеленткелі бері Нурланның осы 
сөздердің ақиқаттығына көзі жетті. 2007 
жылы ол тақтай тілетін құрал (пилорама) 
сатып әкеліп, үйінің қасына орнатады. 
Мұнда екі ағаш кесуші жұмыскер еңбек 
етеді. Сергей Никулин және Евгений 
Карманов. Сергейді Н.Райысов отбасы-
мен бірге көшіріп әкеп, үйінің маңынан 
үй  салып берген. Оның баласы бірінші 
сыныпқа, жергілікті қазақ мектебіне ба-
рып, биыл төртінші сыныпта оқиды. 

-Жағдайымыз жақсы. Отбасым-
ды асырап отырмын, 
одан артық не ке-
рек. Ал жұмыс қауырт 
шақтарда, туыстарым, 
таныстарым осын-
да келіп келісім- шарт 
бойынша жұмыс жа-
сап қайтады. Біз мұнда 
тақтай тілеміз, құрылыс 
материалдарын даяр-
лаймыз. Жан-жақтан 
келіп, үй немесе мон-
ша тұрғызуға тапсырыс 
беріп жатады. Оларды 
уақытында даярлап 
беруге тырысамыз. 
Нұрланға рахмет, бізге 
жұмыс орнын ашып 
отырғанына, - дейді 
Сергей.

Жаз мезгілінде 
құрылыс ағаштары 
сұранысқа көптеп ие. 
Ауылдастары үшін 
бағасы қолжетімді 
болғандықтан, тауарлар 

өтіп, сол арқылы Нұрланның  бизнесінің  
бұл түрі де дами түсуде. 

Мал баққанға бітеді
Содан кейін де қол жеткенге  тоқтап 

қалмай, қожалық жұмысын ары қарай 
өрістетуде.  2013 жылы Н.Райысов 
«Бизнестің жол картасы - 2020» 
мемлекеттік бағдарламасы бойынша 
мал шаруашылығын дамытуға бес мил-

лион теңге несие алды. Ауылдан екі 
шақырым жерде орналасқан қыстақты 
сатып алып, мал басын асылдандыру 
арқылы өнімділікті арттыруға күш са-
лып келеді. Бұл орайдағы құлшынысы 
жеміссіз де емес.

Бүгінде оның шаруа қожалығында 
80-нен астам ірі-қара, 70 шақты жылқы 
малы және 80-нен аса қой-ешкі бар. 
Қысқы мал азығын дайындау мәселесі 
қиындық туғыза қоймаған сыңайлы.  
Оның сыртында оннан астам адамды 
жұмыспен қамтып отырған жайы бар.

– Біздің ата кәсібіміз – мал 

шаруашылығы. Қазақ қашанда малсыз 
отырмаған. Кеңестік кезеңде осы мәселе 
дұрыс қолға алынып, кешенді шаруалар 
жүзеге асқаны белгілі. Қазір жүйе басқа 
болғанымен, мал өсіріп, еңбек етемін 

деген адамға барлық мүмкіндік жасалып 
отыр. Тек өзіңнің ынта-ықыласың болса 
болғаны.  Биылғы жылы жиырма бие 
байлап, қымыз сауып көрдік. Бұл іске 
ауыл тұрғыны Динара Жұмағұлованы 
көмекке шақырдық. Өндірген қымыздың 
сапасы өте жақсы болып, сатып алу-
шылар жан-жақтан келіп, әкетіп жатты. 
Алдағы уақытта, бұл бастамамызды ары 
қарай жалғастырып, дамытпақпыз. Бұл 
орайда мемлекеттік бағдарламалардың 
қолдау-көмегі өте зор, – дейді қожалық 
басшысы Нұрлан. 

Елбасы өз Жолдауында шаруашылық 
мәселесін шешуге үкіметтің көмектесуін 
міндеттеді. Бұл, әсірес, шалғай ау-
ылда  шаруа қожалығын ашқан 

кәсіпкерлерді қуантты. Бұған дейін 
түрлі бағдарламалармен несие алып, 
шаруашылығын шалқытқандар бұдан 
кейін де мемлекеттің несие қаражатын 
қиындықсыз алатынына дән риза.

Екі жылдан бері қыстақта Нұрланның 
малын бағып жүрген Асқар Ақшамбаев 
пен Айдос Тоқтарбеков  түлік жайын 
жетік білетін жандар. Бағымындағы 
мал басынан артық шығын бермей, ит-
құсқа да жем қылмай жүргендігі олардың 
өз жұмысына үлкен жауапкершілікпен 
қарайтындығын аңғартады. 

Сөз орайы келгенде қоластындағы 
жұмыскерлеріне берілетін еңбекақы 
жайын сұрадық. Нұрлан бұл орайда да 
жауаптан тосылған жоқ.

-Жұмыскерлердің әрқайсысы 40-45 
мың теңге көлемінде еңбекақы ала-
ды. Сонымен қатар, шөп, отынмен де 
қамтылып отырады, - деді ол.  

Он бес жылда кәсібін кеңейтіп, мал 
басын көбейткен Н.Райысовтың  ісі 
көпке өнеге. Әлеуметтік жағдайы төмен 
отбасыларға демеушілік көмек ретінде 
қыстық отынды тегін беріп отырады екен. 
Сонымен қатар,  жергілікті мектеп асха-
насын жалға алып, оқушыларды ыстық 
тамақпен қамтамасыз етіп, аспаз бен 
оның көмекшісі Шынар Мұратова және 
Айгүл Шакенова атты ауыл тұрғындарын 
жұмыспен қамтуда. Сондай-ақ,  Нұрлан 
жерлестерін жұмыспен ғана қамтып 
қоймай,  ауылда  өтетін әртүрлі іс-
шараларға атсалысып, демеушілік жаса-
уды  өзінің азаматтық парызы санайды. 

Іскер ерлі-зайыпты Нұрлан мен 
Бақыт Райысовтар өз істерін ашып, 
кәсіптерін дөңгелентумен қатар, үш бала 
тәрбиелеп  отырған үлгілі отбасы. Үлкен 
қыздары Назерке Семей қаласындағы 
медакадемияның үшінші курс студенті, 
ұлдары Бейімбет Туркияя еліндегі Сам-
сун қаласында экономика және қаржы 
бойынша білім алуда. Ал кенже қыздары 
Назыкеш төртінші сынып оқушысы. 

 - Алдағы уақытта, Берелге дейінгі са-
лынып жатқан жолға асфальт төселіп, 
ауылымызға ұялы телефон байланы-
сы мен Интернет желісі орнатылса, 
өңірімізде туризм саласын дамытуға 
үлес қоспақ жоспарларым бар, - дейді 
Н.Райысов.

Иә, шаруа адамының алдағы жоспар-
лары ауқымды. Қай жұмысты қолға алса 
да, аяқтамай тынбайтын жігерлі жанның 
бұл орайдағы жоспарлары да орындала-
тынына сенімдіміз.

Жанар Қасымханова.
Суреттер автордікі. 
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Хабарландырулар

Жүректеріңіздің жылуы арта берсін!

еске алулар

Құттықтаймыз!

Солоновка ауылының 
тұрғыны болған, біреуге аяу 
лы жар, біреуге ардақты 
ана, біреудің сүйікті пер-
зенті болған АйНАГҮЛ 
К А Р Б А Л А Қ ы з ы Н ы ң 
бақилық болып, бұл өмірден 
өткеніне қазан айының 10 
шы жұлдызында 9 ай бола-
ды.

Пәни дүниеден 55 жыл 
ғұмыр кешіп, ұрпақтарының 
қызығын көрер кез-

де, бақилық болып  кеткен ардақтымызды 
сағынышпен еске аламыз.

Тағдырдың дегеніне бағынамыз,
Көргенде аналарды сағынамыз.
Із-түзсіз  бұл өмірден кеткен жоқсыз,
Өзіңнің жалғасың  боп табылармыз.

Жақсы адамның сөнбес жаққан шырағы,
Жақсы адамның суалмайды бұлағы.
Арамыздан бақилыққа кетсең де,              
Нұрлы бейнең жадымызда тұрады.
Ана деген шапағаты мол есім, 
Әлі күнге жанға шуақ төгесіз.
Топырағың торқа болып дұғамыз,
Қабіріңді иман – нұрға бөлесін.

Сағынышпен еске алып,асқа 
шақырушылар отбасы, балалары, анасы.

 Айнагүлдің еске алу асы (жылды-
ғына арналған ас) қазан айының 10-шы 
жұлдызында, Солоновка ауылындағы 
мәдениет үйінде сағат 12.00-де болады. 
Асқа  барлық туған – туысқандарды, құда-
жекжат,ауылдастарымызды, таныста-
рымызды шақырамыз.

Жас ұрпақты оқыту мен 
тәрбиелеу жолында мол 

еңбек сіңірген, Катонқарағай 
ауылының тұрғыны Рыков 

атындағы орта мектеп дирек-
торы Тоқтағанов Бауыржан 

Нұрқамзаұлын 60 жасқа толу 
мерейтойымен шын жүректен 

құттықтаймыз!                                  
                                                 

Жарысқан ай мен күннің арасында,
Уақыт зырлап барады нанасың ба?
Жасың келді алпысқа отағасы,
Білім бердің ауылдың баласына.
Екі ұл, төрт немере болашағың,
Тілеуіңді тілеген үйде жарың.
Білімнің нәрін бердің жас ұрпаққа,
Тапты бүгін өмірде олар бағын.
Әлі де еңбегің жана берсін,
Еңбегіңе халқым баға берсін.
Аламанға  қосылған сәйгүліктей,
Бақ -береке жеңіске дара келсін.
Арман қудың өмірде  елің үшін,
Бойыңдағы жақсыны беру үшін,
60 деген алғашқы алған қамал,
Арта берсін әлі де қуат-күшің.
Нұр Отанның мүддесі өн бойыңда,
Елдің қамы болды ол да ойыңда.
Елбасының орындап тапсырмасын,
Бағыттай бер жас ұрпақты тура жолға.
 

     Ізгі тілекпен Рыков атындағы орта 
мектептің ұжымы.

2001 жылы шығарылған ВАЗ-2107 автокөлігі сатылады. 
Түсі ақ, қозғалтқышы 1,6 (ниванікі). Техникалық жағдайы жақсы, 
дабыл жүйесі орнатылған, дискілері титан я14.

Жигулиге қосымша бөлшектер: алдыңғы, артқы мост, короб-
ка, дөңгелек дискісімен, алдыңғы терезе шынысы т.б. қосалқы 
бөлшектер.Тел: 2-08-79; 87057521662.

Республикалық тұрақты жолаушылар мен жолжүкті автомо-
биль тасымалдауға қызмет көрсету құқығына ие болу үшін 

конкурс өткізу туралы ХАБАРЛАНДЫРУ
Катонқарағай ауданы әкімінің аппараты ағымдағы жылдың 10 қарашасы күні Катонқарағай ауда-

ны, Үлкен Нарын ауылы, Абылайхан көшесі, 87, «ШҚО Катонқарағай ауданының тұрғын-үй комму-
налды  шаруашылық, жолаушылар көлігі  және  автомобиль жолдары  бөлімі» ММ-і мекен-жайын-
да республикалық тұрақты жолаушылар мен жолжүкті автомобиль тасымалдауға қызмет көрсету 
құқығына ие болу үшін конкурс өткізуді хабарлайды.

Конкурсқа төменде аталған бағдарлар шығарылады: Лот №1.«Катон–Ақсу»; Лот №2.«Катон–
Өрел»; Лот №3.«Катон–Берел».

Конкурсқа меншік түріне қарамастан, автокөлік құралдарына меншік құқығы немесе басқа заңды 
негіздерде ие болатын кез-келген жеке және заңды тұлғалар қатысуға құқылы.

Конкурсқа қатысуға ниет білдірушілер Катонқарағай ауданы әкімінің аппаратына мына мекен-
жайға жазбаша өтінімдерді ұсынады: 070900, Катонқарағай ауданы, Үлкен Нарын ауылы, Абы-
лайхан көшесі, 87, «ШҚО Катонқарағай ауданының тұрғын-үй коммуналды  шаруашылық, 
жолаушылар көлігі  және  автомобиль жолдары  бөлімі» ММ-і.

Құжаттар берудің соңғы күні ағымдағы жылдың 31 қазаны күні, сағат 18.00-ге дейін. 
Анықтама телефоны 8-72341-2-18-78.

Балғын орта мектебінің ұжымы аудандық білім беру, дене 
шынықтыру және спорт бөлімінің әдіскерлері Китакпаева 
Күлзағия Мәмиқызына - бауырының Китакпаев Қайырғазы 
Құрманғалиұлына - балдызының мезгілсіз қайтыс болуына бай-
ланысты қайғыларына отақтасып көңіл айтады. 

Басты байлық-денсаулық. Жас кезімізде 
оған онша мән бермедік. Түзде де, үйде де 
жан аямай тер төктік, күтінбедік. Енді 
міне, жас ұлғайған кезде соның зардабы 
тиіп, білініп отыр. Ыңқыл-сыңқылымыз 
да көбейді. Міне, осындай кезде отбасың 
мен әулетіңнен, туған-туысқандарыңнан 
басқа жанашыр жандардың  жаныңнан 
табылғанына шүкіршілік етіп, Аллаға тәубе 
етесің. Бұл жерде мен ҚР Денсаулық сақтау 
министрлігімен қабылданған «Скрининг» 
бағдарламасын ойдағыдай жүргізіп, біз сияқты 
қарт адамдарға қамқорлық жасап отырған 

Катонқарағай ауданаралық ауруханасының 
ұжымына, оның басшысы  Арқабек 
Қадырбаевқа, бұл іспен тікелей айналысып 
жүрген мейірбике Гүлжан Смамағзұмоваға 
өзімнің және замандастарымның аты-
нан  үлкен алғыс айтамын. Сонымен бірге, 
оларға айналаларыңызда жүрген жандарға 
деген жүректеріңіздің жылуы бұдан да арта 
берсін,табыстан-табысқа жете беріңіздер!- 
демекпін.

                                   
 Қанша Жәкежанова, зейнеткер,

 Катонқарағай ауылы.

Аршаты ауылының тумасы болған 
аяулы жар, асыл әке, көпке сыйлы 
азамат ТАНгАТОВ РАХМеТДОЛДА 
МұҚАТАйұЛЫНЫң дүниеден озғанына 
бір жыл толуына орай сағынышпен 
еске аламыз.

«Әке» деген ардақты есім әркімге,
Оны ойламау, еске алмау мүмкін бе?
Бір жыл болды сағынумен келеміз,
Таңды-таңға, айды жалғап әр күнге.
Кетсең де бізден алыс жыраққа,
Бізге берген ақылыңыз құлақта.
Топырағың торқа болсын жамылған,

                                         Шыбын жаның болсын әрқашан жұмақта. 

еске алушылар: зайыбы, балалары. 

Катонқарағай ауылының тұрғыны болған 
аяулы ана, ардақты туысымыз БОгУСТА-
НОВА МАРЖАН ҚАпЫШҚЫЗЫНЫң қайтыс 
болғанына бір жыл толуына байланысты 
сағына еске аламыз.

Анажан шаңыраққа болдың пана,
Жамандық қылмаушы едің ешбір жанға.
Амал не, жоқсыз бүгін ортамызда,
Сағындық, ана, сізді баршамыз да.
Жан-ана, ұл-қызыңның тірегі едің,
Тірі болсаң жарқылдап жүруші едің.
Болмасаң да бүгін біздің жанымызда,

Айтқан сөзің, тәтті күлкің жадымызда.
Жанымыз бүгін біздің жабырқаулы,
Түскен соң басымызға ауыр қайғы.
Өзіңізбен өткізген сол бір күндер,
Жадымызда мәңгіге сақталады.

Богустанова Маржан Қапышқызының 
рухына бағышталған бір жылдық асы 
10 қазанда сағат 12.00-де Қабырға ауы-
лында беріледі. Асқа ағайын-туыс, құда-
жегжат, дос-жаран, ауылдастарымызды 
шақырамыз.

Екі пәтерлі кірпіш үйде 4 бөлмелі пешпен және электр 
қуатымен жылытылатын, ішінде суы, канализациясы, бойлері, 
санитарлық тораптары бар пәтер сатылады. Ауласында су 
құдығы, барлық шаруашылық құрылыстары, бау-бақшалық жері 
бар, сондай-ақ, құрылыс материалдары, үй жиһаздары, отын са-
тылады. Бағасы келісім бойынша.

Мекен-жайы: Үлкен Нарын ауылы, тел. 2-93-85; 8-777-850-
87-40. 

Балғын ауылының тұрғыны, әулеттің беделді азаматы, 
отбасында аяулы жар, балаларына асқар тау әке, үлкенге 
құрметті, кішіге ізетті, ұжымында сыйлы әріптесіміз БАзАров 
ЕріК САҚышұлын қазан айының 7-ші жұлдызында мерейлі 50 
жасқа толған туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз!

  

ШҚО білім басқармасы «Катонқарағай ауданының 
психологиялық-педагогикалық түзеу кабинеті» КММ  дефек-
тология мамандығы  бойынша  қазақ топтарына  уақытша 
декреттік демалыстағы маманның орнына  мұғалім дефекто-
лог 1 бірлік  қызметіне орналасуға шақырады.

Койылатын талаптар: жоғары  дефектологиялық білімі бар, 
арнаулы қайта дайындау курсынан өткен жоғары білімді  еңбек 
өтілі  3 жылдан кем емес педагог. 

Қосымша мәліметтерді 8-723-41-2-10-16 телефоны бойынша 
немесе төмендегі мекен жайға  хабарласуға болады. Үлкен На-
рын ауылы, Амангелді көшесі,76 үй.

Ақ көңілді, ақжарқын, кең пейілді әріптесімізге зор денсаулық, ұзақ 
өмір, мол қуаныш, табысты еңбек және 50-не тағы да елу қосылсын 
дей отырып, мына өлең жолдарын арнаймыз:

Тұлғаң биік, өнегең үлгі, әріптес, 
Құтты болсын, елу жас мерейтойың.
Үш балаңды мәпелеп, аялаумен,
Асуына бір белестің шықтың бүгін,
Қосағыңмен қоса ағарып, мықты болсын денсаулығың.

ізгі тілекпен: Балғын орта мектебінің  ұжымы. 


