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Ведомствоаралық 
мұрағат құрған дұрыс
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Әділдік пен адалдық 
үшін күресеміз
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 республикада 
Жаңалықтар 6 желтоқсан - қР пРокуРатуРасы қызметкеРлеРінің күні

Өз ісінің маманы
6-бетте

қалыпты жағдайда
  Маусым тақырыбы

Аудандық «Арай» - «Луч» газетіне 2017 жылға жазылу жүргізілуде!

Ахметқали Нұрғожин, аудан әкімі. 
 Дүйсен Бралинов, аудандық  мәслихат хатшысы.

Құрметті прокуратура органдарының қызметкерлері мен 
ардагерлері!  

Сіздерді кәсіби мерекелерініз – Қазақстан Республикасының про-
куратура қызметкерлері күнімен шын жүректен құттықтаймыз! 

Мемлекет билігі органдары жүйесінде Прокуратураның орны 
қашан да ерекше.  Заң мен құқықтық тәртіптің сенімді қорғаушысы 
ретінде, азаматтардың бостандығы мен конституциялық 
құқығын қорғап, қылмыс және сыбайлас жемқорлықпен күресте 
заңдылықтың сақталуын, жалпы мемлекетте құқықтық саясат-
ты жүзеге асыру бойынша міндеттеріңізді ойдағыдай атқара оты-
рып, сіздер қоғамдық тәртіп пен заңдылықтың кепілі болып та-

быласыздар. Осындай маңызды мәселелерді шешу қызметкерлерден жоғары кәсіби 
біліктілікті, адалдық және жауаптылықты талап етеді. Аудандағы қоғамдық-саяси 
және әлеуметтік-экономикалық жағдайдың тұрақтылығын сақтау - көбінесе сіздердің 
жұмыстарыңыздың түбегейлі бағдарына байланысты болады. Азаматтардың 
бостандығы мен әлеуметтік-экономикалық құқықтарын қорғау, заңдылық пен құқық 
тәртібін сақтау жолында атқарып жүрген ерен еңбектеріңізде толайым табыстарға 
жете берулеріңізге тілектеспіз! Әрқайсыңызға мықты денсаулық, қызметтеріңізге 
табыс, отбасыларыңызға бақ-береке тілейміз! 

париж қаласында «астана Экс-
пО-2017» ұлттық компаниясының 
басқарма Төрағасы ахметжан есімов 
басқарған делегация Халықаралық 
көрмелер бюросының 160 бас ассам-
блеясына қатысты.

Ұлттық компания басшысы өз сөзінде 
көрмеге дайындық барысымен танысты-

рып, алдағы кезеңдегі компания жоспары туралы айтып өтті.  
Бүгінгі таңда ЭКСпО-2017 көрмесіне қатысатындығын 106 мем-

лекет пен 17 халықаралық ұйым растады. 103 секция Комиссарла-
ры тағайындалды, 89 қатысу келісімшартына қол қойылды. Ұлттық 
күнді өткізуге арналған 93 күннің 67-сі бекітіліп қойды. дамушы мем-
лекеттерге қолдау көрсету бойынша жұмыстар жасалып жатыр. 
Ұлы жібек жолындағы мемлекеттер, Египет, халықаралық ұйымдар, 
Кариб қауымдастығы, африка, тынық мұхит мемлекеттеріне 
техникалық сессиялар өткізілді. павильондар дизайны, қатысу 
тұжырымдамасы және тағы да басқа ұйымдастырушылық 
мәселелер талқыланды. Көрме қатысушылары мен қонақтары 
мемлекеттік органдар қызметін жылдам әрі ыңғайлы формада ала 
алуы үшін бірегей қызмет көрсету орталығы ашылды. Бір апта-
дан кейін, 2016 жылдың 1 желтоқсанында бірегей қызмет көрсету 
орталығы жұмысын бастайтын болады.           

құрылыс жұмыстары бойынша, Басқарма төрағасының сөзінше, 
кестеге сәйкес атқарылып жатыр. 90 пайызы аяқталды. 

«Алғашқы 5 мемлекет өз павильондарын алды. Осы сәтті пай-
далана отырып, қатысушыларды инсталляциялық жұмыстарды 
тездетіп бастауға шақырамын. Павильондар Сіздердің толық 
құзыреттеріңізде. Сондай-ақ, ЭКСПО қалашығы құрылысы 
аяқталды. Біз қонақтарды қабылдауға дайынбыз. Қазіргі 
уақытта 360 пәтер бекітіліп, басқа мемлекеттерден тапсы-
рыс күтудеміз», - деп атап өтті Ахметжан Есімов. 

Сонымен қатар, ұлттық компания басшысы көрме контентіне 
тоқталды, «қазақстан» павильоны мен Үздік тәжірибелер аймағы 
туралы айтты. атап өту керек, халықаралық байқау жарияланып, 
25 мемлекеттен 133 өтінімдер келіп түсті. Халықаралық іріктеу ко-
миссиясы оның 24 үздік жобаны таңдап алды. 

«Бұл павильон кәсіби қатысушылардан басқа көрме 
келушілерінің әрбірі үшін қызықты болатындығына күмән жоқ», - 
деді ұлттық компания басшысы. 

Халықаралық Көрмелер Бюросының мүшелері ЭКСпО-2017 
көрмесіне дайындықты жоғары бағалады.  

«Мейлінше әдемі, қызықты павильондары бар жақсы көрме 
ұйымдастырып, Қазақстан мен оның азаматтарын ілгерілету 
– біздің басты басымдықтарымыздың бірі. Астанаға әлемнің 
түкпір-түкпірінен жиналған қонақтар үш жаңалық ашатын бо-
лады – Қазақстан, шын мәнінде тамаша мемлекет, Астана, 
жайлау ортасындағы ғажайып және сәтті өтетіндігіне сенім 
білдіретін ЭКСПО-2017 көрмесі», - деді Халақыралық Көрмелер 
Бюросының Бас Хатшысы Висенте Лоссерталес.      

Сондай-ақ, ХКБ ассамблеясында аталғандай, 2017 жылдың 
1 қаңтарында Экономикалық серіктестік және даму ұйымы 
мемлекеттері, Малайзия, Монако, ОаЭ, Сингапур, литва, Мальта, 
Болгария, Румыния, Кипр мемлекеттері үшін визасыз режим іске 
қосылатын болады. Бұл туралы «астана ЭКСпО-2017» ҰК» ақ 
Басқарма төрағасы ахметжан Есімов айтты. 

ШҚО Ішкі саясат басқармасы.     

Халықаралық көрмелер бюросы 
ЭКСПО-2017 көрмесіне 

дайындықты жоғары бағалады 

биылғы қыс ерте басталып, өткендегі 
қатты аяз күндер жергілікті коммуналдық 
қызметтің беріктігін сынады. 

аудандық тұрғын үй – коммуналдық 
шаруашылық, жолаушылар көлігі мен автомо-
биль жолдары бөлімінің ақпараты бойынша, 
ағымдағы жылдың 14 қазанында бастау алған 
ауданда жылу беру маусымы штатты тәртіпте 
өтуде. тұрғын үйлер мен өзге де нысандардағы 
жылу температурасы белгіленген нормаға 
сәйкес, аудан бойынша барлық жылу беру 
көздерінде таскөмір жеткілікті мөлшерде бар. 
аудан тұрғындары үшін Зырян қаласынан 
таскөмір тасымалдануда, сонымен қатар, 
Катонқарағай ауылында таскөмір сату пункті 
ұйымдастырылды. 

қатты аяз күндері  мектептерде сабақ 
беру тоқтатылғанымен, жалпы білім беру 
мекемелерінде белгіленген санитарлық 
тәртіпке сәйкес температуралық режим 
сақталады. Бұл қызметті, жаңадан салынып, 
2015 жылдың күзінде қолданысқа берілген  
қазандық атқаруда.   Бұл  қазандық өткен 
жылғы жылу беру маусымында біздің аязды 
қысымызға төзіп, еш іркіліссіз өткерген. Со-
дан бері өз тұтынушыларын сапалы жылу-
мен қамтамасыз етуде. жылу жолдарындағы 
жиі-жиі болып тұратын авариялар да артта 
қалды, өйткені, қуатты заманауи қазандықтан 
тұтынушыларға жылуды сақтайтын жап-
жаңа трубалар тартылған. Сонымен қатар, 
жаңа қазандық автоматизацияланған 
құрылғылармен қамтылған, сондықтан, штат-
тан тыс жағдай бола қалса, дереу хабар 
беріледі. 

аудан орталығының тумашинов көшесіндегі 
4 үйде тұрып жатқан зейнеткерлер Фазира ар-
тамбаева мен анна Шлемова жылу беру сапа-
сын ерекше атап, алғыстарын айтуда.

  -Біз тұрып жатқан қос қабатты үй жаңадан 
салынған орталық қазандыққа  қосылғаннан 
бері, екінші жыл қатарынан пәтерлерімізге 
жылу кірді. Бұрындары пәтеріміздегі термо-
метр  қазіргідей  +20, +22 градусты көрсеткен 
емес. Сондықтан, үйдің барлық тұрғындары 
атынан жергілікті коммуналдық қызмет пен ау-
дан әкімшілігіне ризашылығымды білдіремін. 
Өйткені, үйде жылу болса – жүректерде де 
жылу болады ғой,  - дейді Фазира артамбаева.

Үйлеріндегі жайлы, жылы температу-
ра жайлы, былтырдан бері орталық жылу 
беру жүйесіне қосылған абылайхан көшесі 
бойындағы жеке үй иесі Юрий павлович дол-
гов та айтуда. 

-пешпен алысу әуресін былай қойғанда, 
орталық жылу беру жүйесіне қосылған қаражат 
жағынан да үнемді екен, - дейді Юрий пав-
лович. –таскөмір мен отын бағасы шарықтап 
тұр, ал орталық жылу берумен қамтылу 
ақысы әлде қайда арзанырақ. Бұл болса, біз 
сияқты зейнеткерлер үшін  өте маңызды. Со-
нымен қатар, сапалы жылу үшін  төлеуге де 
ешкім тартынбас. жалғыз өтініш – жылу беру 
жолдарының рекультивациясын соңына дейін 
жеткізу. 

- 2015 жылы жаңа қазандық жұмыс 
істегенінен бастап, жылу беру қызметінің са-
пасы да біршама жақсарды, - дейді аудандық 
мұрағаттың директоры Бауыржан Оженов. –
Бөлмелердегі температура нормаға сәйкес, 
бұл өз кезегінде мұрағат қоймасындағы 
құжаттарды сақтауға қолайлы жағдай 
туғызады. Мұрағат ұжымы атынан жергілікті 
атқару билігіне жаңа қазандық орнатқандарына 
және жылумен қамтамас етуші - «Нарын-Сер-
вис» жШС-не алғыс айтамын.

аудандағы жылумен қамтамасыз ету 
жағдайы осы қалпында көп жылға сақталып, 
жаңа орталық қазандық әлеуметтік нысандар 
мен үлкеннарындықтардың үйлерін үздіксіз 
жылумен қамтиды деп сенеміз.   

Сонымен қатар, орталық жылу беру 
жүйесінің тиімділігін байқаған өзге тұрғындар 
мен нысандар  алдағы уақытта орталық жылу 
жүйесіне қосылатыны анық.  

жергілікті атқарушы органдар және «На-
рын Сервис» жШС-і тұтынушылар алдындағы 
жылумен қамту бойынша өз міндеттерін 
толықтай орындауда, сондықтан, орталық 
жылу жүйесіне қосылған тұрғындар жылу 
және су ақысын уақытылы төлеп отыруы 
тиіс. Өйткені, коммуналдық қызметтің ақысын 
уақытылы төлеу – одан арғы сапалы жылу-
мен қамтылудың және қыстан сәтті шығудың 
кепілі.

Жанар Қасымханова. 
   



 
2.12.2016 жыл

Мұражай - жәдігерлер Мекені

2 - бет

П р о к у р а т у -
ра сөзінің мағы-
насы – латын 
тілінен (procuro)  
аударғанда  қам-
қорлыққа аламын, 

қамтамасыз етемін, қорғап қаламын 
дегенді білдіреді.

Қазақстан прокуратурасының алғашқы 
қалыптасуы мен дамуы 1922 жылдың 
13 шілдесіндегі Қазақстан Орталық 
Атқару Комитеті 3-ші сессиясының 
2-ші шақырылымының шешімінен 
бастау алды, содан кейін Әділет 
халық комиссариатының құрамында 
мемлекеттік прокуратура органы 
құрылды. Соған сәйкес Әділет халық 
комиссары республика прокурорының 
міндетін қоса атқарды. Осы сессияда 
«Прокурорлық қадағалау туралы ереже» 
бекітілді.

1936 жылы 5 желтоқсанда КСРО өзінің 
жаңа Конституциясын қабылдады, сол 
оқиға республика үшін тарихи маңызға ие 
болды, соңынан Қазақстан автономиялы 
республикадан одақтық республикаға 
айналып, КСРО-ның құрамындағы тең 
құқықты мемлекет болды. Қазақстан 
1937 жылы өзінің алғашқы Конституция-
сын қабылдады.

Сол кезеңде прокуратураға 
мемлекеттік мекемелердің, қоғамдық 
және жеке меншік ұйымдары іс-
әрекетінің заңдылығына, сонымен қатар 
жеке адамдардың, тергеу органдары, 
анықтау және т.б. органдары қызметін 
қадағалауды жүзеге асыру жүктелді.

Алайда прокуратураның тарихында 
қалыптасқан күрделі жағдайларға бай-
ланысты өзінің құқық қорғау міндеттерін 
толық көлемде жүзеге асыра алмаған 
кезеңі де болды. Кеңес үкіметіне қарсы 
және ұлтшыл деген айып тағылып, 
саяси қуғын-сүргін құрбаны болған 
республиканың прокуроры болған 
сегіз арысымыз бар. Олар Нығмет 
Нұрмақов, Нұртаза Ералин, Сәдуақас 

Мәмбеев, Жанайдар Сәдуақасов, Бо-
ран Айтмағамбетов, Қанай Боранбаев, 
Мырзағұл Атаниязов және Сүлеймен 
Есқараев. 

Ұлы Отан соғысы жылдарында 
прокурорлық-тергеу кадрлары Отанды 
қорғау ісінде өшпес ерліктің өнегесін 
көрсетті. Соғыс басталғаннан кейін  про-
куратура қызметкерлері Қарулы Күштер 
қатарына шақырылып, соғысқа кетті. 
Көптеген прокурорлар мен тергеушілер 
бостандық пен мемлекетіміздің 
тәуелсіздігі үшін өз өмірлерін қиды. 
Бұрынғы Гурьев  облысы Мақат аудандық 
прокуратурасының халық тергеушісі 
Мұса Баймұқановқа майдандағы 
ерлігі үшін Кеңес Одағының Батыры 
атағы берілді. Прокуратура органының 
қызметкерлері – Өтеген Сеиітов, Хасен 
Жампейісов, Иван Липихин, Әбдіманап 
Байымбетов, Шамиль Абдуллин, Евге-
ний Буддон да майданда ерлік көрсетті. 
Олар және басқа да көптеген прокурату-
ра органының қызметкерлері көрсеткен 
ерліктері үшін ордендермен және ме-
дальдармен марапатталды. 

Соғыстан кейінгі онжылдық басты 
конституциялық міндеті заңдардың 
дәлме-дәл әрі біркелкі қолданылуын 
қадағалау болып қалыптасқан 
прокуратураның беделін онан әрі 
көтерумен сипатталады.

Қазақстан мемлекеттіліктің дамуы-
мен қатар республикалық органдар 
жүйесінде прокуратураның рөлі мен 
орны өзгеріп отырды, яғни, оның қызметі 
жаңа мазмұнмен толықтырылып, 
прокурорлық қадағалаудың міндеттері 
өзгертілді. 

Мемлекет дамуының барлық 
кезеңдерінде прокуратураның рөлі 
сөзсіз өсе түсті және оның алдындағы 
міндет әрбір азаматтың прокурату-
ра өзінің мүддесін нағыз қорғаушысы 
екендігіне қалтқысыз сенетін дәрежеге 
жеткізу болды.

1991 жылғы тамыз оқиғасында 

республикалық прокуратура органда-
ры осындай сын сәтте абдырамастан 
қалыптасқан жағдайға байланысты тез 
арада бағыт-бағдарын айқындап, ескіше 
жұмыс істеуден бас тартып, прокурорлық 
қадағалаудың тиімді тәсілдерін енгізуге 
күш салды.

Прокурорлық қадағалаудың одан әрі 
дамуы және прокуратура органдары 
жүйесін реформалау кезеңі Қазақстан 
Республикасының тәуелсіздігін алған 
сәтінен басталды. Прокуратураның 
реформалауы мен дамуы жаңа 
мемлекеттік құрылымының, саяси және 
халықаралық-құқықтық бағдардың 
қағидасына сәйкес жүзеге асырылуы 
мүмкін емес еді.

1995 жылғы 30 тамызда республикалық 
референдумда қабылданған Консти-
туциямызда және Президенттің 1995 
жылғы «Қазақстан Республикасының 
прокуратурасы туралы» Заң күші бар 
Жарлығында көрініс тауып, бекітілді. 

Сөйтіп, прокуратура республи-
камыздың мемлекеттік билік органдары 
жүйесінде өзінің конституциялық орнын 
еншіледі.

Елбасына ғана есеп беретін және 
Республика аумағында заңдардың, 
Қазақстан Республикасы Президенті 
Жарлықтарының және өзге де 
нормативтік құқықтық актілердің дәлме-
дәл әрі біркелкі қолданылуына жоғарғы 
қадағалауды жүзеге асыратын респу-
блика прокуратурасы Конституцияның, 
адам мен азаматтың құқықтары мен 
бостандықтарының берік сақталуы 
тәрізді міндеттерді жүзеге асырудың 
құқықтық тетігі болып табылады. Про-
куратура заңдылықтың кез-келген 
бұзылуын анықтау мен жою жөнінде 
шаралар қолданады, сондай-ақ Респу-
блика Конституциясы мен заңдарына 
қайшы келетін заңдар мен басқа да 
құқықтық актілерге наразылық білдіреді. 
Жинақтап айтсақ, республика прокура-
турасы өз өкілеттігін Ата Заңымыз бен 

заңдарымызға сәйкес жүзеге асырады.
Қазақстан Республикасының про-

куратурасы мемлекет атынан Ре-
спублика аумағында заңдардың, 
Қазақстан Республикасы Президентi 
Жарлықтарының және өзге нормативтiк 
құқықтық актiлердiң дәл және бiркелкі 
қолданылуына, сотқа дейінгі іс 
жүргізудің, жедел-iздестiру қызметiнiң, 
әкiмшiлiк және атқарушылық iс жүргiзудiң 
заңдылығын жоғары қадағалауды жүзеге 
асырады.

 Сондай-ақ, еліміздің жоғарғы қадағалау 
органын күшейтуге, прокурорлардың 
заңдарды сақтау туралы актілері мен 
талаптарын міндетті түрде орындауды 
қамтамасыз етуге ерекше көңіл бөлінген, 
оларды күштеп орындату механизмдері 
анықталған, сонымен қатар, 
прокурорлық қадағалаудың актілері мен 
заңды талаптарын орындамағандары 
үшін заңды тұлғалар мен азаматтардың 
жауапкершілігі күшейтілген.

Қазіргі кезде ол басқа мемлекеттік 
органдар қызметін алмастырмайды, 
әртүрлі шаруашылық субьектілерінің 
қызметіне негізсіз араласпайды. Соны-
мен қатар, прокуратура Конституцияның 
83-бабына сәйкес, мемлекеттік органдар 
мен олардың лауазымды тұлғалары жол 
берген заң бұзушылықтарды анықтауды 
күшейтіп, орын алған кемшіліктерді заңда 
қаралған тұрғыда жоюға ықпал етеді, 
оның ішінде атқару және сот биліктерінің 
заңсыз актілеріне наразылық келтіріп, 
сондай-ақ қолданыстағы заңдар мен 
Қазақстан Республикасы Президентінің 
Жарлықтарын орындамау фактілерін 
қалт жібермейді.

Прокуратура күні – соттардың әділдігі, 
адалдығы үшін күресушілер күні. Бұл 
күні біз Сіздердің барлықтарыңызды 
құттықтап,  сәттіліктер мен игіліктер 
тілейміз!

Катонқарағай аудандық 
прокуратурасы.

әділдік пен адалдық үшін күресеміз

Қазақстан елі Тә-
уелсіздігін алған-
нан бері өз тарихын 
терең зерттеп, оған 
аса көңіл бөлуде. 
Біз өткенге құр-
метпен қарап, та-

рихи құндылықтарымызды көздің 
қарашығындай сақтауға міндеттіміз. 
Себебі, бұл ұлтымыздың кешегісі 
мен бүгінін, болашақ игі мұраттарын 
сабақтастыратын баға жетпес 
қазына. Осындай ұлы қазыналарды 
жинап, тарихқа тіл бітіріп, елдік 
мүддеге айналдыруды жүзеге асыра-
тын қызметті біздің өңірде аудандық 
тарихи-өлкетану мұражайы атқаруда.

  Катонқарағай жері тарихи жәдігерге 
бай, түбі бір түркі әлемінің өркениет 
жайған қасиетті мекен. Ал осы ұлы дала 
халқының тұрмыс-тіршілігін өзіндік мол 
мұрасымен, әйгілей алатын бірден-бір 
орын тарихи-өлкетану мұражайы.   

Жалпы, бұл мұражай ашылғанына 
көп уақыт болмаса дағы, сонау ерте 
заманнан ата-бабаларымыздан 
қалған мұраларды сақтап, ел өмірін 
көрсетуде кеше мен бүгін арасындағы 
жалғастықтың айқын бедерін танытатын 
орын болып саналады.   

2012 жылы мұражайдың дирек-
торы Оралғазы Қажаевтың аудан 
орталығында мұражай ашу ойын аудан 
басшылығы қолдап, бұрын балабақша, 
кейін мешіт болған  ғимарат беріліп, 
күрделі жөндеуден өткізіліп, облыстық 
тарихи-өлкетану мұражайының фили-
алы болып халыққа өз есігін айқара 
ашқан еді. Қазіргі таңда тарихи-өлкетану 
мұражайында бес мыңға жуық экспонат-
тар бар.  Бұл әрине, аз көрсеткіш емес. 
Ең бастысы, сол жәдігерлердің саны 
емес салмағы, құндылығы таразы басын 
тартатыны қуантады. 

Мұражай бірнеше экспозициялық 
залдардан тұрады.  «Палеонтология, 
археология» залының экспозиция ма-
териалдарында Берел қорымының 
обалар тізбегі, №11 қорғаннан 
табылған Сақ патшасының қалпына 
келтірілген сұлбасын, жәдігерлер жарық 
қорапшасында кең экран теледидар-
да, деректі фильм ретінде көрсетіледі. 
«Ауданнан шыққан ақын-жазушылар» 
залында - Оралхан Бөкей, Әлібек 
Асқаров, Дидахмет Әшімхан тағы басқа 
жерлес жазушылардың өмірбаяны, үздік 
шығармалары, ғылыми мақалалар мен 

мерзімді басылымда жарық көрген ту-
ындылары жинақталған. «Катонқарағай 
ауданының табиғаты»  бұрышында  аудан 
аумағында өсімдіктер дүниесі, жануар-
лар әлемі, минералды қазба байлықтар 
үлгісі және рельефты картасы қойылған. 
Даңқ залында ауданның Ұлы Отан 
соғысына қатысқан батырларға арналған 
мәңгілік алау макеті, Ұлы Отан соғысына 
аттанып, қайтпаған 6987 боздақтардың 
есімі тіркеліп, қайтыс болған жерлерінің 

мекенжайы көрсетілген. Мәдениет 
бұрышы экспозициясында қазақ Консер-
ваториясында сыбызғы класын ашқан 
жерлесіміз Оспанғали Қожабергеновтың 
домбырасы, сыбызғысы қойылған. Ну-
мизматика ветражы да келушілердің  
аса қызығушылығын тудырады. Соны-
мен қатар, 17-18 және 19  ғасырдағы 
адамдардың тұрмысы, тарихы мен олар 
тұтынған бұйымдарды кездестіруге бо-
лады.  

Мұражай бүгінгі таңда тарихи маңызы 
зор экспонаттарды молынан жинақтап, 
оны зерттеп, зерделеп келешек ұрпақтың 
еншісіне аманат етіп қалдыру мақсатында 
бірнеше бағытта жұмыстар жүргізіп 
жатыр. Мұражай қызметкерлерінің ай-
туынша, мұндағы қызмет, қор бөлімі, 
археология мен этнография, өлке та-
рихын зерттеу және экскурсиялық 
көпшілік бөлімдерге іріктелген.  Аты 
айтып тұрғандай әр бөлімнің өзіндік 
жоспар, бағыты, көздеген мақсаты бар 
және сол мақсаттар түптеп келіп ортақ 

бір мүддеге тоғысады. Мысалы, қор 
бөлімінде ескі жәдігерлер жинақталып 
зерделенсе, археолеогия-этнография 
бөлімінде тарихи мәдени мұраларды, 
өлке тарихын зерттеу бөлімінде 
өңірімізге қатысты табылып жатқан экс-
понаттарды жинақтап, төртінші бөлімде 
сол жинақталған жәдігерлерді музейге 
келген көпшіліктің назарына ұсынып, 
таныстыру ұйымдастырылады. Ал осы 
жолда арнайы зерттеу орталықтарымен, 

археолог-этнографтармен, тарихшы 
ғалымдармен бірлесе жұмыс жасалады.        

  Жыл сайын мұражай қызметкерлері 
арнайы мереке күндерінде болсын, 
тарих беттерінде өзіндік қолтаңбасын 
қалдырған қайраткерлеріміздің ме-
рейтойларында болсын халықпен кез-
десулер, әдеби кештер, жылжымалы 
көрмелер, тақырыптық дәрістер өткізіп 
тұрады. Мұның бәрі аудан халқының, 
және қонақтарының рухани игілігі 
үшін жасалынып отырған жұмыстар.  
Мәселен, Қазақстан Республикасы 
Тәуелсіздігінің 25-жылдығына арнап, 
көршілес Ресей Федерациясының Бийск, 
Таулы Алтай қалалары мен Қос-Ағаш 
ауданына экспедиция жасалды. Экс-
педиция барысында осы қалалардың 
мектеп, кітапхана, мұражайларында бо-
лып, кездесулер өткізілді. Қос-Ағаш ау-
даны тұрғындарына Берел қорғандары 
мен аудандық мұражайының 7000-нан 
астам жәдігерлерден тұратын көрме 
ұйымдастырылды.  

  Катонқарағай тарихы мен мәдениеті, 
өнер мен салт-дәстүрінде өзіндік 
ерекшелік қалыптасқан. Ал оның 
айшықты бет-бейнесін мұражай арқылы 
көрсету ондағы кызметкерлердің 
біліктілік деңгейіне байланысты.  Бұл 
жауапкершілікті тәжірибелі тарихшы, 
мұражай директоры Оралғазы Қажаев 
және қор сақтаушы Сетерхан Талапхан  
атқарып,  сол халықтың терең байлығы 
мен асыл қазынасын көпке танытуда 
табандылықпен еңбек етуде. Сонымен 
қатар, мұражай қызметкерлері өлкетану 
тақырыптары бойынша ғылыми-ағарту 
жұмыстарын жүзеге асыруда. Аудандық 
газет бетінде ғылыми-танымдық 
сипаттағы мақалалар жарық көріп жата-
ды.  

-Бұрынғыдай емес қазір мұнда 
келушілердің еселеп артып отырғанына  
қуануда. Студент, оқушы жастардың 
келіп, экскурсия жасап қана қоймай, 
мұндағы асыл бұйымдарға, тарихтың 
нағыз дерек көздеріне қызығушылық 
білдіріп, әдістемелік көмек алып, өз 
зерттеулерін жүргізіп жатуы үлкен 
жетістік, - дейді О.Қажаев. –Келушілердің 
қызығушылығын арттыру мақсатында 
мұражай аумағында этноауыл салу жо-
спары бар. Бұл жоспардың жүзеге асу-
ына аудан әкімі Ахметқали Нұрғожин 
барынша қолдау-көмек көрсететінін 
білдірді. Сондықтан, алдағы уақытта 
мұражайда жағымды өзгерістер болмақ. 

  Мұражай ашылуынан кейін алғашқы 
күндерінен-ақ, аудан орталығының ба-
сты көрікті жерлердің бірі болып табыла-
ды. Сол кезден бері мұражай залдарын-
да аудан тұрғындарымен қатар, көптеген 
қонақтар болды, олардың арасында 
Халықаралық мараловодтар Конгресіне 
Канада, Австралия, Новозеландия  мен 
тағы басқа елдерден келген көптеген ше-
тел қонақтары. 

Мұражай қызметкерлері тарихы-
мыздан сыр шертетін жәдігерлер 
сақталған болса әдеп-ғұрпымызды, 
салт-дәстүрлерімізді ұмыт қалдырмау 
үшін өлкетану мұражайына тапсырса 
деген тілектерін жеткізді. Өйткені, ұрпақ 
рухани байлық пен ұлттық жәдігерлерді 
танып-білу арқылы өзіне сабақ алады, 
өмірлік бағыт-бағдар ұстанып, елінің 
жарқын игіліктерін таниды.  

Жанар Қасымханова.
Сурет автордікі.
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«Берел мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-
мұражайы» РМҚК 2008 жылдан бері өз жұмысын 
атқарып келеді. Осы сегіз жыл ішінде мұражайдың 
атқарған іс-шара, жұмыстары арқасында мәртебесі 
мен беделі өскені анық. Халықаралық деңгейден 
бастап, ауылдық іс-шараларға араласып жүрген 
мұражайдың қызметі, тарихымызды әлемге әйгілі 
етумен қатар, өскелең ұрпақты ұлтжанды болуға, 
тарихын түгендей білуге, елін сүюге тәрбиелеп 
келеді. «Бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығара»  
жасалып отырған шаралардың асар асуы мен же-
тер жетістігі мол, сондықтан да, өскелең ұрпаққа 
көрсетер тарихи  мұраларымыз бен салт-сананы 
сіңірер дүниелеріміз жетерлік. 

Қуантарлық жұмыстар жеткілікті, мәселен, 
биылғы  жылы ашық аспан асты мұражайы бой 
көтерді, алдағы уақытта мұндай мұражайлар 
санын арттыру қолға алынып отыр. 2015 жылы 
халықаралық «Лэнд- Арт» симпозиум өтті, яғни, 
шет елден қолөнер шеберлері келіп, мұражай 
аумағында әртүрлі мифтік бейнедегі туындыла-
рын жасады. Екі жылда бір рет өтетін «Алтай-
Түркі әлемінің алтын бесігі» атты, форумның өтуі, 
ұлт тарихын насихаттап келеді. Жаздың шілде 
айында Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Алма-
ты қаласынан 170 шақырым жерде, Қарабастау 
елдімекенінен 4 шақырым қашықтықта, ЮНЕСКО-
ның қарамағына алынған, Тастағы таңбаларымен 
әйгіленген, «Таңбалы» мемлекеттік тарихи-
мәдени қорық-мұражайы көшпелі көрмесімен «Бе-
рел» мұражайында болды. 

2017 жылы тарихымыздың түп қазығы сана-
латын Түркістан қаласынан «Әзірет Сұлтан» 
мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-мұражайы 
мен Семейдегі Абайдың әдеби-мемориалдық 
мұражайын «Берел» мемлекеттік тарихи-мәдени 
қорық мұражайының аумағында көшпелі көрме 
ұйымдастыру көзделіп отыр. Ол туралы БАҚ 
(бұқаралық ақпарат құралдары) арқылы қосымша 
халықты хабардар етеміз. Оқушылар үшін 
ыңғайлы болсын деген мақсатпен, мектептерді 
аралап, табылған жәдігерлермен таныстырып, 
қызықты көшпелі көрмелер ұйымдастырамыз. 
Мұхтар Әуезов айтқандай,  «Қай істің болмасын 
өнуіне үш шарт бар: ең әуелі -ниет керек, одан 
соң-күш керек, одан соң –тәртіп керек» осыны, 
алға мақсат қылып , мұражай ұжымы жұмысын 
жүргізіп келеді. Мұражай құрылғаннан бері 
мұражай жәдігерлерімен танысуға, қорғандарды 
көруге келетін адамдар саны жыл сайын артып 
отыр. Мұражай қызметінің қазіргі таңда әлеуметтік 
– мәдени дамуы ілгерілеп, мәдени мұраларды 
сақтау оларды көпшілікке түсіндіру, шаралар-
ды ұйымдастырудағы рөлі артып келеді. Қазір 
мұражайлар құндылықтарды жаңа тұрғыдан 
қарап, мұражайға қойылып жатқан заттарға 
ерекше көзқарас қалыптастырады, жасалып 
жатқан көрмелер әсерлі болуы үшін талапқа сай 
ұйымдастырылады.Қорқыт бабамыз айтқандай: 

«Өткен  күн, кеше-тарих
Келер күн, ертең-сыр
Ал бүгінгі күн - үлкен сый» деген екен, яғни  

өткеніміздің барлығы ел есінде қалып, келер 
ұрпаққа тарих болмақ, елдігімізді еңселі етер игі 
істер жалғасын таба берсін. Келген туристердің, 
қонақтардың баға жетпес сақ дәуірі жәдігерлерінің 
түпнұсқасын көру - әсерлі де ұмытылмас дүние. 
Тарихымызды көрсету, түсіндірумен қатар, ел 
арасында қолданыста жүрген көне бұйымдармен 
(сырмақ, алаша, ағаштан жасалған заттар, темір 
бұйымдары т.б) таныстырып келеміз, өкінішке 
орай,  мұндай заттар мұражай қорында аз. 
Мұражай ұжымы азды-көпті, біраз ұлттық туын-
дыларды мұражай қорына жинаған еді, шет ел-
ден келген қонақтардың қызығушылығын арт-
тыратын дүниелер, жоғарыда аталып өткен 
көне жәдігерлер. Еліміздің ұлттық болмысын 
көру арқылы түсіндіріп берер  көне жәдігерлер 
үйлеріңізде қалған болса, мұражай қорына 
берсеңіздер, нұр үстіне нұр болмақ. Алынған 
заттардың атауы, кімде қолданыста болғандығы, 
тарихы жазылып, өсіп келе жатқан ұрпақтың наза-
рына ұсынылмақ. «Жұмыла көтерген жүк жеңіл» 
демей ме қазақ, сондықтан да ел дәстүрі мен сал-
тын сақтап қалу - сіз бен біздің қолымызда.

А. Мұхтарханов,
Берел» мемлекеттік тарихи-мәдени 

қорық мұражайының қызметкері.  

Береке Басы - 
Бірлік

БЖЗҚ әрбір 
салымшының 
қамын ойлап, 

көрсетілетін қызметтердің сапасын жақсартуға 
және ақпарат берудің қосымша ыңғайлы жолда-
рын жасауға күш салуда. БЖЗҚ-ның салымшы-
лармен қарым-қатынас орнату тәсілдерінің бірі 
– салымшыларға (алушыларға) барып қызмет 
көрсететін «Мобильдік кеңсе». Жобаның негізгі 
мақсаты – халықтың әлеуметтік жағынан осал 
топтарын қолдау, мүгедек адамдарға ақпараттық-
кеңес бере отырып, көмек көрсету, сондай-
ақ салымшыларға (алушыларға) зейнетақы 
қызметтерін БЖЗҚ кеңселерінен тыс жерлер-
де де барынша сапалы көрсету. Басқа сөзбен 
айтқанда, қандай да бір себептермен, әсіресе 
денсаулығына байланысты БЖЗҚ кеңсесіне келе 
алмайтын адамдарға Қор мамандары өздері ба-
рып қызмет көрсетеді.   

«Мобильдік кеңсе» аясында барлық өңірде 
БЖЗҚ-ның өздері барып қызмет көрсететін 

мамандарының командалары құрылды. БЖЗҚ 
қызметкерлері салымшымен (алушымен) 
келісе отырып, оған ыңғайлы уақыт пен кеңес 
беретін орынды белгілейді, мүмкіндігі шектеулі 
адамдарға Қордың деректер базасына енгізіп, 
тиісті қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар топ-
тамасын жинауға және оларды Қорға жеткізуге 
көмектеседі.   

2016 жылғы қаңтардан қазан айына дейінгі 
аралықта Қор қызметкерлері төлемдер алуға 
құқылы, бірақ Қорға келіп өтініш жасамаған І 
және ІІ топтағы мүгедек (мүгедектігі мерзімсіз 
белгіленген) 13 192 алушымен байланысқа 
шықты. Бұл тізімнің ішінен төлемдерді 10 788 
адам алып үлгерді. Бұған қоса, зейнетақымен 
қамсыздандыру туралы шарттардағы салым-
шылар деректемелерін өзгерту,  шарттардың 
телнұсқаларын беру, хабарлау тәсілін өзгерту 
секілді қосымша қызметтер де көрсетілді. 
Жасалған операциялардың жалпы саны 38 374-
ке жетті. 

«Мобильдік кеңсе» 
қызМетін пайдаланды

«Катонқарағай аудандық мемлекеттік 
мұрағаты» Тұрғындарға қызмет көрсету 
Орталығымен (ТҚО) бірлесе отырып, 
мемлекеттік қызметтер көрсету бойынша кеңес 
өткізді. Кеңестің жұмысын мұрағат директоры 
Бауыржан Оженов жүргізді.

Б.Ф. Оженовтың айтуынша, ағымдағы жылдың 
он айында мекемеге 2587 сұратулар түскен, оның 
ішінде ТҚО арқылы 36, электрондық үкімет порта-
лы арқылы 102 азамат жүгінген.  Бұл өткен жылдың 
осы кезеңіндегі көрсеткіштен анағұрлым көп. 

Мұрағаттың анықтамалар беру бойынша жұмысы 
ШҚО әкімдігінің қаулысымен бекітілген «Мұрағат 
анықтамаларын беру» жөніндегі мемлекеттік 
қызметтер регламентіне сәйкес жүргізіледі. 
Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет 
көрсетудің нәтижелерін беру тікелей мұрағат 
арқылы және «Азаматтар үшін үкімет» Мемлекеттік 
корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік 
қоғам, электрондық үкіметтің веб-порталы арқылы 
альтернативті түрде жүзеге асырылады. 

Қарапайым тілмен айтқанда, егер сізге қандай 
да бір анықтама қажет болса, ТҚО-ға жүгінесіз, 
қолыңызда жекебас куәлігіңіз, еңбек кітапшасының 
көшірмесі немесе біліміңіз туралы құжат және 
өкілеттігіңізді растайтын құжат болуы тиіс. Ол – 
сіздің еңбек өтіліңіздің жоқтығы, еңбекақыңыздың 
мөлшері, жасыңыз, отбасыңыздың құрамы, 
біліміңіз, марапаттауларыңыз, зейнетақылық және 
әлеуметтік аударымдарыңыз, ғылыми атақтарыңыз 
бен дәрежелеріңіз, оқыс жағдайлар, Қарулы Күштер, 
әскери бөлімдер мен құрылымдар қатарындағы 
қызметіңіз, экологиялық  зардап шеккен аймақтарда 
өмір сүргеніңіз, бас бостандығынан айыру 
жерлерінде болғаныңыз, азаматтық жағдайлар 
актілері туралы мәліметтер, құқықанықтаушы 
және идентификациялық құжаттар туралы және 
(немесе) расталған көшірмелер немесе мұрағат 
құжаттарының мұрағаттық көшірмелерін растау ту-
ралы мұрағаттық анықтама. 

Мемлекеттік корпорацияға, сондай-ақ, порталға 
жүгінгенде,  қызмет алушыға  15 күнтізбелік күн 
ішінде  мемлекеттік қызмет көрсетіледі.Егер бес 
жылдан астам еңбек өтілін және   екі немесе одан 
да көп ұйымдардағы жұмысын растау қажет болса, 
қызмет көрсету мерзімі 30 күнтізбелік күнге дейін 
ұзартылады. 

Жүгінген тұлғаға сұрату нәтижесін алған күні мен 

жері көрсетілген хабарлама беріледі. Қызмет тегін 
көрсетіледі. 

Өз сөзінде Б.Ф. Оженов төмендегідей жайтқа 
ерекше назар аударды. 

-Кеңшарлар мен ұжымшарлар таратылған соң, 
ірілі-ұсақты және шағын отбасылық көптеген ша-

руа қожалықтары құрылды. 
Олардың кейбіреулері жа-
былды, ал кейбіреулері әлі 
күнге дейін жұмыс істеп тұр. 
Олардың көпшілігі құжаттарын 
мұрағатқа тапсырған жоқ. Енді 
бұл құжаттарды адамдар сот 
арқылы қалпына келтіруде. 
2018 жылдың 1 шілдесінен 
бастап зейнетақылық 
заңдылықтар өзгертіледі деп 
күтілуде. Зейнетақылық жаңа 
заң бойынша зейнетақыны 
есептегенде еңбек кітапшасы 
бойынша 1998 жылдың 1 
қаңтарына дейінгі еңбек 
өтілі ескерілетін болады, ал 
1997 жылдың 1 қаңтарынан 
бастап зейнеткерлікке 
шыққанға дейінгі еңбек өтілі 
еңбеккерлердің зейнетақылық 
аударымдарымен бекітілетін 
болады. Заңдағы бұл жаңалық 
жұмыс берушіден құжаттарды 

дұрыс жүргізу және олардың сақталуы бойынша зор 
жауапкершілікті талап етеді. 

-Барлық меншіктегі жұмыс берушілерден өз 
еңбеккерлерінің бұдан былайғы тағдырына үлкен 
жауапкершілікпен қарауларын және еңбекақыны 
есептеу, зейнетақылық аударымдарды растайтын 
құжаттарды сақтауды және мемлекеттік мұрағатқа  
тапсыруды қамтамасыз етулерін   өтінемін,- деді 
Б.Ф. Оженов.

Қазіргі уақытта аудан аумағындағы көптеген 
ұйымдарда құжаттар мұрағаттық бөлмеге 
лайықтандырылған жерлерде сақтайды, ал жеке 
секторлардағы кейбір ұйымдарда құжаттарды 
есепке алу және сақтау жұмыстары мүлдем 
жүргізілмейді. Аудандық сотта, прокуратурада, 
Әділет және мемлекеттік кірістер Басқармаларында, 
әлеуметтік бағдарламалар және тұрғындарды 
жұмыспен қамту бөлімінде, аудандық әкімдікте, 
аудандық мәслихатта, аудан мектептерінде 
құжаттарды сақтау және есеп жүргізу жұмыстары 
қатаң тәртіппен жүргізілетіндігін айтып өткен жөн. 

Еңбек өтілін растайтын құжаттарды жинақтау 
және сақтау үшін барлық мемлекеттік  мекеме-
лерде жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын 
ведомствоаралық мұрағат құрған дұрыс. 

Аталмыш тақырыпты талқылауға қатысқан ТҚО 
басшысының орынбасары Ильдар Әбиев: - Мемле-
кет Басшысының тапсырмасы бойынша «100 нақты 
қадам» Ұлт жоспары аясында ТҚО жанында «Аза-
маттар үшін үкімет» Мемлекеттік корпорациясы 
құрылған, мұнда азаматтарға барлық қызметтерді 
алуға жағдай жасалған. Бұл – қызмет алу үрдісінің 
анағұрлым анық және қысқа мерзімде жүзеге асы-
рылуы мақсатында жасалған. Жұмысты тиімді 
жүргізу үшін, бірлесе күш жұмсау қажет,- деді ол. 

Тақырыпты талқылауға мұрағат қызметкерлері Н. 
Мырзашева, А. Зияшева, З. Дүйсембинова, А. Бур-
кинова белсене қатысты. 

Татьяна Самойлова.
Сурет автордікі.
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Спортты да наСихаттаймызТабиғаТ аруы - шыршаны қорғайық!

Жануарлар әлемі

алтай филиалының алтай орманшылығының 
кеңсесі   Катонқарағай ауылының   абай даңғылы бой-
ында  орналасқан.  Биылғы 2016 жыл басынан бастап  
орманшылықтың  басты мақсаттарының бірі - туризм 
саласы  болып  табылады. 

2016 жылыдың  көктемінен бастап  «Сарымсақты 
соқпағында»  көптеген жұмыстар жасалды. Атап айтатын  
болсақ: «Сад» мекенінен  бастау алатын  «Сарымсақты 
соқпағына»  киіз үй орнатылып, үстіне  қорғау шаты-
ры тұрғызылды. Жазғы отырыс сарайының астына це-

мент құйылды. Бояулар жаңадан жаңартып боятылды. 
Соқпақ бойында нұсқау тақталары ойылып, жазылып ор-
натылды. Жол ортада Самар бұлақ мекенінде дем алып 
азықтанатын орын шатырланып қойылды. Сад мекенінде 
келген  туристер тамашалайтын аша тұяқ аңдарға 
арналған азықтандыру алаңы жасалған. 2016  жылдан  
бері шет елден  келген туристерге Сарымсақты соқпағы 
бойында қызмет көрсетілуде. Топқайың ауылында кеңсе 
салынып, аяқталып қалды. Майтекше мекенінде  аншлаг-
тар орнатылып  өрт  қаупі жоғары 4-5 класс болған кезде 

Жануарлар әлемі  табиғат    тартуының  тамаша   
жаратылыс  бөлігі.  Жануарлардың  дамуы   мен  
мекендеуі   қоршаған  ортаның   эволюциялық   да-
муына  сәйкес   қалыптасады. 

Жануарлардың  табиғаттағы  және  адам  өміріндегі   
маңызы  өте  зор.  Көпшілігі  пайдалы  болып  табы-

лады. Азық-түлік, әртүрлі  өнеркәсіп  
шикізатын  ет, май , сүт, тері, жүн,  бал,  
жібек,  мүйіз т.б.  береді.  Сондай-ақ,  
олар  - ауылшаруашылық  дақылдарының  
тозаңдатушылары,  топы-рақ  түзетушілері,  
басқа жануарларға  азық  қорлары, 
органикалық  заттардың   ыдыратушы-
лары  болып  табылады.  Жануарлардың  
өнімділігін арттыруды, тиімді  пайдалануды 
және  табиғаттағы  қорын  сақтауды зооло-
гия  ғылымы  мен   оның  салалары  зерт-
теп,  олардың  құрып  кетпеуіне  бақылау  
жасап, Қазақстанның  «Қызыл  кітабына»  
енгізіп  отырады.  Жануарлардың  
кеңістіктегі  тіршілік  ету  қабілеттілігі 
белгілі  бір  экологиялық  жағдайға 
бейімділігі  мен  төзімділігінде  болады.  
Жануарлардың  қыстап  шығуы,  қыстың  
қолайсыз  жағдайынан сақтануы, қыстап  
шығудың  негізгі  қиыншылығы,  қорегін  
табудың  қиындауы,  қорек  қорының  азай-
ып,  сапасының  нашарлауы  жануарлар  
организмінің төзімділігі  мен   бейімделуінде  

болып  табылады.    Кейбір  жануарлар,  әсіресе,   
жыртқыш аңдар  қасқыр,  жолбарыс,  барыс т.б  қорегін 
іздеп  бірнеше шақырым жерге дейін кетіп қалады. 
Арқар, таутеке, елік т.б таулы  аймақтарда  мекендейтін  
жануарлар қыс  түсісімен  қары  жұқа,  шөбі  мол  жерлер-
ге  қоныс  аударады. Сүтқоректілердің кейбір  түрлері   

сарышұнақ, суыр  жайра   қыста  қорек іздемейді, олар  
қысқы  ұйқыға  кетеді. Бұл  да  жануарлардың қыстап  
шығуға  бейімділігінің  бірі  болып  саналады. 

Жануарлар  деген  сөздің  өзінде  бүкіл  табиғат  әлемінің  
ең  үлкен  бейнесі көз алдымызға   елестеуі сөзсіз. Ал 
осы  ауыз  толтырып  айтылар табиғат  бөлігінің  иелері, 
жануарлар  туралы  қызықты  деректердің  де  бар екенін  
біріміз білсек  біріміз  білмей  жатамыз. Мәселен   жер  
бетіндегі  тірі  нәрселерді 70%-ы  бактериялар екенін  
білесіз бе?  Піл – төрт  тізесі  бар жалғыз  жануар. 
Жирафтың баласы туылғанда 1,5 метр биіктіктен құлап 
түседі. Өркешінің  қисықтығына қарамастан,  түйенің 
омыртқасы түзу келеді.  Ұрғашы иттер  еркектеріне  
қарағанда көбірек қабады.  Егеуқұйрық жер бетінде 48 
миллион жыл бұрын  пайда болады.  Дельфиндер  бір 
көздерін ашып ұйықтайды.  Көртышқандар  бір  түнде 
76 метрлік тоннель қаза алады.  Ұлудың  25000 нан 
астам тісі бар.  Түйеқұстың жұмыртқасының пісіуіне  
суда 40  минут кетеді екен.  Табиғат ананың  төл 
перзеттерінің  қызықты қылықтарымен мен  жұмбаққа  
толы  сан алуан деректер қоры  адам  баласын 
еріксіз  таңқалдырары  сөзсіз.  Қызыққа толы  жануар-
лар әлемінің құтқарушылары адамзат баласы екенін 
ұмытпағанымыз абзал.

т. Баркенов,
КмҰтп Өрел  орманшылығының

 инспекторы.  
    

АлтАй ормАншылығы
кезекшілік құрып, бақылайтын пост қойылды. 
Жоспарда 2017 жылға  «Үш тас» мекеніндегі 
сарқырамаға  қызықтап қарайтын бақылау ор-
нын орнату, 2 жерге бұлақтарға арналған көпір 
салу. Нұсқау тақтайшаларын үш тілде жазу. 
Бүркіт ауылына тоқтап дем алып,  қонатын 
орын салуда жоспарланып отыр.  Бұрынғы 
отырғызылған  орман көшеттерінің  алды 40-50 
жасқа толды. Аралары өте тығыз  және  орман 
пайдаланудағы  құндылығы жағынан 2-ші сорт-
ты ағаштар басып бара жатқандықтан, күтіп, 
баптап кесу арқылы  және  іріктеп санитарлық 
кесу арқылы  ауырған, сынған, қатты жел  
әсерінен қопарылып құлаған ағаштарды таза-
лап алу шаралары жүргізілді.  2017 жылғы осы 
жоғарыда аталған шаралар арқылы  кесіліп 
алынған ағаштармен жергілікті тұрғындарды 
қамтамасыз ету көзделуде.

С. Бұлабаев,
Катонқарағай мҰтп 

орманшысының көмекшісі.  

Катонқарағай мемлекеттік  
ұлттық  табиғи паркі   жыл 
көлемінде  өз  қызметкерлері  
арасында  спортты насихат-
тауда арнайы іс-шаралар 
өткізіп тұруды дәстүрге  
айналдырған. 

Оның  мақсаты - КҚМҰТП 
қызметкерлерінің спортқа деген 
ынтасын  арттыру және болашақ 
ұрпаққа  тәрбие беру, салауатты  
өмір салтын  насихаттау.

2016 жылдың  18 
қарашасында  Белқарағай  ауы-
лы  Медведка орманшылығында 
мемлекеттік  ұлттық  табиғи 
парк   қызметкерлері арасын-
да   тоғызқұмалақтан жарыс 
өткізілді. Мемлекеттік  ұлттық  
табиғи парк қызметкерлері  
Елбасымыздың салауатты өмір 
салты бағдарламасын  қолдау  
мақсатында  осындай  бастама 
көтеріп, аудан халқына  үлгі бол-
ды.    Жарыстың ашылу салтаны 

мемлекеттік Әнұранмен баста-
лып, Катонқарағай ұлттық паркі 
бас директорының  орынбаса-
ры К. Көшірбаевтың құттықтау 
сөзімен жалғасты. Сайысқа   10  
орманшылық  қатысты. Әр  ко-
мандада  екі  ойыншыдан.

С а й ы с т ы ң  
нәтижесі  бой-
ынша І орын-
ды  Медведка  
орманшылығы,   
ІІ  орынды  
Чернова  ор-
м а н ш ы л ы ғ ы , 
ІІІ орынды  Ор-
талық кеңсе, IV 
орынды  Усть-
Язовая орман-
шылығы иеленді.  
Барлық  жеңімпаз 
к о м а н д а л а р  
м е м л е к е т т і к  
ұлттық  табиғи 
паркінің   ди-
п л о м д а р ы м е н 
марапатталды. 
Алдағы уақытта  

мемлекеттік  ұлттық  табиғи 
парк  қызметкерлері арасында 
волейболдан жарыс өткізу жо-
спарланып отыр. Осы аталған 
шараға барлық қызметкерлер 
бір кісідей атсалысып, әрбір 
орманшылықтың намысын 
қорғайды деп сенеміз.

 «Бірінші байлық-денсаулық», 
сондықтан, салауатты өмір сал-
тын тұрақты қалыптастырсақ 
болашақтың жарқын кепілі 
болмақ.

а. нұрчин,
медведка  

орманшылығының 
аға  орманшысы.

Табиғатымыздың ажырамас, бөлінбес 
бөлшегі - қылқан жапырақты ағаштар. 
Жаңа жыл мерекесін шыршамен бірге 
қарсы алу дәстүрі Алтай орманда-
рына төнген үлкен қауіп. Болашаққа 
көз жүгірткен әрбір адам, табиғат 
байлықтарын сақтаудың маңызын өзі де 
түсініп, балаларға да түсіндіруі қажет. Ал, 
орман біздің байлығымыз екені баршаға 
аян. Әрбір ағаш – бұл оттегінің қайнар көзі, 
бір тәулікте атмосфераға жер бетінің үш 
тұрғынына қажет оттегіні бөліп шығарады. 
Ағаштардан бөлініп шығатын фитонцидтік 
заттар көптеген зиянды бактериялардың 
дамуына мүмкіндік бермейді. Біздің 
қазірде көп сырқаттануымыз да осы жа-
сыл желектің азаюына барып тіреледі.                                                                                      
Егер де шырша жылына 1,5 см ғана өседі 
деген деректерге сүйенсек, 2 метрлік 
шыршаның өсуіне қанша уақыт кетеді? 
Олай болса, бір күндік мейрам үшін орман 
аруын қалай қиясыз? Мерекенің салдары 
орман өрті шығынымен тең келеді. Егер де 
біз баршаның қамын ойлап үйренбесек, 
онда жер бетіндегі тіршілік, тәуелді болып 
келетін нәзік табиғи тепе-теңдікті сақтай 
алмаймыз.   Осы жерде  «Шыршасыз жаңа 

жылдың сәні бола ма, әсіресе, балалар-
ды жылына бір рет келетін қуанышынан 
қалай айырамыз?»- деген заңды сұрақ 
туады. Кейінгі кезде өнеркәсіптік жол-
мен синтетикалық әртүрлі шырша  жаса-
лып жатыр. Олар сауда орталықтарында 
сатылып және оны алдағы жылдарда 
да  пайдалануға болады. Бұл әсіресе, 
бақша жасындағы балаларға таптырмай-
тын алданыш. Сондай-ақ, ата-аналар 
балаларына шыршаның азайып бара 
жатқандығын  түсіндіріп, табиғат қорғау 
мәселелерінен  оларға мағлұмат беріп 
отырулары жөн. Онсыз да  аз таралған  
тамаша табиғат аруы – шырша мен 
басқа да қылқан жапырақты ағаштарды 
аялап, қамқорлыққа алып, олардың 
көбейе беруіне жағдай жасау аса қажет.                                                                                                                                    
Тек ұлттық парк қызметкерлері ғана емес, 
баршамыз бірлесе шыршаны қорғайық!  

 
Б. Ілиясов,

Катонқарағай мҰтп
ақсу  филиалының  инженері.

тАбиғАт және біз



Қ. Дамитов атындағы 
орта мектептің оқу-
шылары әртүрлі үйір-
мелерге қатысып, 
шығармашылықпен 
шұғылдануда. 

«Оймақ» үйірмесінде бесінші-
алтыншы сыныптардың қыз балалары 
қолөнер бұйымдарын жасаумен айна-
лысады. Үйірме жетекшісі - технология 
пәнінің оқытушысы Толқын Уызбаева. 

Толқын қазақ тілі мен әдебиеті және 
технология пәні мұғалімі мамандығы 
бойынша жоғары білім алған. Бұл оған 
мектеп оқушыларымен жемісті еңбек 
етуіне оңды ықпал етуде.

-Мына бір бұрымы ұзын қыздың 
портретіне қараңыз. Бұл аппликацияны 
ермексаздан менің тәрбиеленушім, 6 
сынып оқушысы Дана Мырзабек жаса-
ды,- дейді Т. Уызбаева. 

-Бұл аппликацияны жасау қиын болған 
шығар?- деп сұрадым Данадан. 

-Әрине. Төзімділік керек. Мысалы, 
қыздың бұрымын мен қоңыр түсті ермек-
саздан жасадым,- дейді Дана.

Алтыншы сынып оқушысы Аружан 
Мұқанова иірілген жіптен арыстанның 
мүсінін жасаған. 

- Жіпті бөлшектеп қиюға тура келді, 
оларды бір-біріне қиыстырып, қажетті 
мүсінді шығардым,- дейді Аружан. 

Осы сыныптың оқушысы Ақзер 
Құсайынова және оның сыныптастары  
Әмина, Малика Нұрлан, Айша Хидирова 
әсем,  түрлі-түсті ағашты гипс пен ұсақ 
моншақтан мүсіндеген. Оның қаңқасына 
сымды пайдаланған. 

Үйірме мүшелері сусабыннан босаған 
бос құтыларды да пайдаланады. Олар-
дан алтыншы сынып оқушылары Малика 
Сайранбек пен Малика Мұратбек әсем 
гүлдер жасайды. 

Қазақстан Республикасының 
Тәуелсіздігі және Тұңғыш Президент 
күніне орай 8 сынып оқушылары Шырай 
Тұрысбекова, Әдемі Мұхамедқалиева, 
Баян Ертарғынова, Аяжан Қайратова, 
Айымгүл Хабирова және Гүлжан Зар-
лыханова қолданыстан шыққан мате-
риалдардан «Бәйтерек» монументінің 
моделін жасаған. 

«Оймақ» үйірмесі Шығармашылық 
үйімен тығыз қарым-қатынаста жұмыс 

істейді. Үйірме мүшелері Шығармашылық 
үйіндегі үйірмелерге де қатысады. 

Сегізінші сынып оқушылары «Жас 
тігінші» үйірмесінің мүшелері. Олар 
киімі әртүрлі материалдар қиындысынан 

тігілген, қазақтың ұлттық киімін 
киген бойжеткенінің бейнесін жа-
сап шығарған екен. Көрген адам 
мұның кәсіби шығармашылық 
деңгейде жасалғанын байқайды. 

-Бұл - Аружан Кенжебаева, 
Аружан Рахимова, Әлима Аса-
нова, Аружан Төлеуханова, Диа-
на Шабданова, Сәуле Бекежа-
нова және Назым Серікқызының 
шығармашылығы,- деді Толқын 
Уызбаева.

Оның айтуынша, ересек 
сыныптардың қыздары қазірдің 
өзінде бұйымдарды жасау 
үшін тігін машинкасын пайда-
ланады. Олар алжапқыштар, 
нәрестелерге арналған жейде-
лер, асханада пайдаланатын 
қолғаптар тігеді... 

Яғни, мектеп оқушылары жа-
стайынан шығармашылықпен 

айналысып, еліміздің ұлттық қолөнер 
бұйымдарының қалай жасалатындығын 
үйренуде. Мұның барлығы олардың 
бойына патриоттық сезім, Отанымыз 
– Қазақстан Республикасына деген 
сүйіспеншілік сезімін ұялатады. 

Мектеп оқушылары – ұл балалар 
авто-және авиамодельдеу үйірмелеріне 
қатысады, үйірмеге технология пәнінің 
тәжірибелі оқытушысы Айболат 
Нәсетұлы Испаев жетекшілік етеді. 

Оның тәрбиеленушісі 6 сынып 
оқушысы Диас Бекежанов   жеңіл 
автомобильдің қолданыстағы моделін 
жасады. Ол арнайы пульттың көмегімен 
басқарылады. 

-Бұл модельді жасау үшін көп жұмыс 
атқаруға тура келді. Қажетті деталь-
дарды фанерадан қиып алдым, олар-
ды сүргіледім. Доңғалақтарын, ось пен 
рулін де жинақтадым...

Осының нәтижесінде, жас 
автомодельшілердің облыстық конкур-
сына қатысқаным үшін сертификат ал-
дым,- дейді Диас. 

Сегізінші сынып оқушысы Үсен 
Русланұлының қолынан шыққан 
доңғалақты трактордың ағаш моделі 
нағыз трактор сияқты көрінеді. 

-Ал былтырғы өткен оқу жылын-
да Шыңғыс Айтмұхамбетов ВАЗ-2114 
автомобилінің моделін жасаған. Бұл 
үшін ол жас автомодельшілердің 
облыстық сайысында үшінші орынды 
иеленген. Қазір Шыңғыс Большенарым 
ауылдық лицейінде оқиды,- деді Айбо-
лат Нәсетұлы. 

Сондай-ақ, ол тоғызыншы сынып 
оқушысы Алан Советхановтың, сегізінші 
сынып оқушылары Аңсар Зарлыханов 
пен Асау Алдабергеновтың және басқа 
да үйірме мүшелерінің модельдеуді 
үйренуге ынталары зор екендігін айтып 
өтті. 

Суретте: Үсен Русланұлы және
 Диас Бекежанов. 
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Президент Жолдауына орай

шығармашылықпен айналысуда

ЖАңА ТЕХНИКАНың 
КөМЕГіМЕН

Өткен ғасырдың 50-ші жылдарында қазіргі 
Ақсу ауылынан он екі және Талды (Чаловка) 
ауылынан алты километр жерде Горки деген 
елдімекен болған. 

Қазіргі уақытта оны көпшілік жұрт ұмытқан. 
Ал, Үлкен Нарын ауылының тұрғыны зейнеткер 
Дмитрий Сергеевич Давыдов сол ауылда туып 
өскен. Онымен біздің тілшіміз Александр Мар-
тынов сұхбаттасты.

-Дмитирий Сергеевич, осы Горки ауылы 
жайлы айтып берсеңіз?

-Мен бұл ауылда 1948 жылы дүниеге келдім. 
Ол кезде Горки ауылында небәрі бес үй болған. 
Әкемді мен көрген жоқпын, ол 1947 жылы қайтыс 
болған. Анам – Лидия Егоровна бақшада жұмыс 
істеді, маралдарға азыққа картоп, қияр өсіретін.  
Чаловка және Горки ауылындарының аралығында 
қыстақтар болды, мұнда ірі марал өсіретін «Верх-
катунь» кеңшары болған. 

Анам кеңшардың диірменінде де еңбек етті. Гор-
ки ауылында жылқы өсірумен де  айналысатын еді. 
Бұл істі жылқышы Атаманов зор жауапкершілікпен 
және шеберлікпен атқаратын. Оның ұлы Григорий 
менімен бірге, Чаловка мектебінде оқыды.

 Горки ауылына жақын маңда кеңшардың омар-
та шаруашылығы да болған. Мұнда ерлі-зайыпты 
Николай және Евдокия Никулиндер жұмыс істейтін, 
балды молынан алатын. Осы ауылда Нина Нико-
лаевна Ласенко деген мұғалім болды. Ол Белое 
ауылындағы мектепке салт атпен баратын. Горки 
ауылында тұрған басқа да көршілерімді ұмытқан 
жоқпын. Олар – ағайынды Валерий, Василий 
Серковтар, Геннадий, Наталья Чановтар, Михаил 
және Галя Байтұрсыновтар.  Галя да менімен бірге 
оқыған. Горки ауылының тұрғындары өте тату бол-
ды. Бір-біріне үнемі көмектесетін. Мысалы, жеке 
аулаларының малдарын кезектесіп бағатын. Соны-
мен қатар, олар кеңшарда да еңбек ететін. 

Бір ерекшелігі, Горки ауылының тұрғындары 
ауырмайтын. Меніңше, бұл жердің таза ау-
асы мен құнарлы азық-түлігі – ас мәзіріндегі 
Катонқарағайдың таңғажайып емдік балы, балығы 
денсаулыққа өте пайдалы болған сыңайлы. Мен 
қазір де салауатты өмір салтын ұстануға тырыса-
мын, шылым шекпеймін, спирттік ішімдіктерді пай-
даланбаймын... Нарын өзенінде балық аулауды 
ұнатамын. 

-Енді оқырмандарды өзіңіздің 
өмірдерегіңізбен  таныстырып өтсеңіз...

-Мен 1960 жылы Чаловка мектебінің төрт кла-
сын бітірген соң, Ақсу мектебінде оқыдым. Оны 
бітірген соң, Балқаштағы таулы-металлургиялық 
техникумға оқуға түстім. Диплом алған соң, 
мамандығым бойынша жұмыс істегім келмеді, туған 
ауылыма қайтып келдім. Верхкатунь кеңшарында 
жұмысшы болдым, Ақсуда да, Катонқарағайда да 
тұрғын үйлер мен өндірістік нысандар салдым.

Биылғы жылы Тәуелсіздіктің 25 жылдығын 
тойлағалы отырған туған елім - Қазақстанның 
экономикасын нығайтуға қосқан үлесімді мақтан 
тұтамын. 

Суретте: Д.С. Давыдов. 

Горки деген елдімекен 
болған

Биылғы жылы «Калинин» ЖШС-де (директоры Мұрат 
Сайлаубаев) бидай 1925 гектарға, арпа – 490, қарақұмық 
– 300, сұлы – 95, күнбағыс – 750 гектарға егілді. ЖШС 
басқарушысы Болат Қадырмышевтың айтуынша, 
егістіктің әр гектарынан бидай – 30 центнерден, күнбағыс 
– 23,4, қарақұмық – 19, сұлы – 36, арпа – 34 центнерден 
алынған.  

-өзіңіз байқағандай, өнім жаман емес. Тек, күнбағыс 
гүлдеген кезде жүрген үсік оған кері әсер етті. Бірақ, жалпы 
алғанда, биылғы жыл қолайлы болды. Жаңбыр да дер кезінде 
жауды. Дәнді дақылдар алқабында өткен жылы егілген рапс 
та жер қыртысын азотпен байытты. Сондай-ақ, минералдық 
тыңайтқыштарды да пайдаландық. Ауылшаруашылық 
дақылдарының ауруына қарсы инсектицидтер мен 
фунгицидтерді септік. Әсіресе, Долина теліміндегі жер өте 
құнарлы болды. Мұнда 85 гектарға егілген бидай егістігінің әр 
гектарынан 69 центнерден дән бастырдық,- дейді басқарушы. 

Ол биылғы өнімнің іргетасын қалаушылардың есімдерін 
атап өтті. Дән себуде биылғы жылы қуатты «Джон Дир» 
себу кешенінде механизаторлар Борис Петухов пен Ринат 
Қадырмышевтің жұмыс істеген екен. 

-Бұл кешен өзі сеуіп, культивация жасайды. Тыңайтқышты 
енгізеді және себілген дәнді нығыздап, тегістейді,- дейді Б. 
Қадырмышев. 

Кешенге дән тасымалдауды КАМАЗ жүргізушісі Василий 
Баранов жүзеге асырды. 

Қырман жұмысшылары Александр Антошко, Архат Мере-
кенев, қойма меңгерушісі Татьяна Казанцева, жұмысшылар 
Айгүл Демидова, Гүлжан Самарханова тұқымды  себуге са-
палы етіп даярлады. 

Б. Қадырмышевтың айтуынша, науқанды сәтті жүргізуге 
ЖШС-тің заманауи өнімділігі жоғары ауылшаруашылық тех-
никаларымен жабдықталуы да зор ықпал етуде. 

-Бізде «Джон Дир» себу кешенінен басқа үш «Класс Меди-
ум», екі – «Класс-Лексион», екі – «Джон Дир» комбайндары 
бар. Дәнді дақылдар мен күнбағысты оратын машиналар  
бар. Сондай-ақ, Канадада шығарылған «Макдон»  атты егін 
оратын машина, екі «Челенджер» бүріккіштері бар,- дейді 
басқарушы. 

Оның айтуынша, қазіргі уақытта ЖШС 2017 жылдың егістік 
жұмыстарына даярлықты жүргізуде. Тұқым жеткілікті түрде 
даярланған. Оларды өңдеу жұмыстары жүргізілуде. Зяб 
көтеруде тракторшылар Ринат Лепесов, Саин Самарханов, 
Сергей Полторанин, Рустам Қалиев жақсы еңбек етті. 

«Калинин» ЖШС мал өсірумен де шұғылданады. Мұнда 
қазіргі уақытта 300 бас ірі-қара бар. Оларды малшылар Бау-
ыржан Төшкенов, Марат Мерекенев, Азамат Лепесов күтімге 
алған. 

-Үлкен Нарын – Катонқарағай бағытынан Солдатово ауы-
лына дейінгі жолды қардан тазалауды да жүзеге асырамыз. 
Сондай-ақ, ауыл ішіндегі көшелерді де тазалаймыз. Мұнда 
механизаторлар Ерлан Мұқадесов пен Болат Құндызбаевтың 
еңбектерін атап өткен жөн,- деді Б. Қадырмышев.  

ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына 
арнаған  «Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда: 
өсім, реформалар, даму» атты Жолдауында Қазақстан 
экономикасының инновациялық әлеуетін көтеруді атап 
өткен. Және мұны «Калинин» ЖШС-нің ұйымшыл ұжымы 
ауылшаруашылық дақылдарын өндіруде жаңа, өнімділігі 
жоғары техникаларды кеңінен пайдалана отырып, жүзеге 
асыруда.

Материалдарды даярлаған Александр Мартынов. 
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ТәрТіпТі қадағалап, ой-өрісін 
кеңейТудеМектебіМ - МақтанышыМ

өз ісінің  маманы

Әбдікерім атындағы Шыңғыстай орта мектебінің 110 жылдығына

Жерлес жазушы-дра-
матург ҚР Мемлекеттік 
сыйлықтың иегері Қалихан 
Ысқақовтың «Келмес 
күндердің елесі» атты 

екі томдық кітабында Мергүл Тартаева тура-
лы да айтылған. Ат төбеліндей шағын ауылдың 
қарапайым фельдшері атақты қаламгерді қандай 
ісімен сүйіндірді? Ол жайында әңгімелемес бұрын 
Катонқарағай ауданаралық ауруханасының бас 
дәрігері Арқабек Қадырбаевтың М. Тартаева 
жайындағы лебізін тыңдап көрелік:

-Мергүл Құсайынқызы жоғары санатты мейірбике, 
өз ісінің білгір маманы. Ауданның денсаулық сақтау 
саласында ұзақ уақыт жемісті еңбек етуде.Осы 
күнге дейін ауылдастарынан оның атына айтылған 
алғыстарды ғана естіп келдік. Өткен жылы Мергүл 
Тартаева Қазақстан Республикасы  Денсаулық сақтау 
Министрі С. Қайырбекованың қолы қойылған Мақтау 
грамотасымен марапатталды.Бұған дейін де ол  сала 

басшыларынан сан рет Алғыс хаттар мен мадақтама  
парақтарын алған болатын.

Жас кезінде адам арманшыл келеді. Рыков атындағы 
орта мектепті жақсы бағамен бітіріп, кәмелеттік ат-
тестат алған Мергүл туған ауылы Жаңаүлгіге үлкен 
қуанышпен бірге үлкен арман арқалап оралған. Сөйтіп, 
ол Өскеменнің пединститутына оқуға түсуге жатпай-
тұрмай дайындалған. Бап шаба ма, әлде бақ шаба ма 
демей ме? Конкурс нәтижесі Мергүлдің өмір арнасын 
басқа жаққа бұрып жіберді. Оқуға түсе алмадым деп, 
үйге бос қайтуға  арланған ол медучилищеге емти-
хан тапсырып, еш қиналмастан  студент атанған. Енді 

бүгін М. Тартаева бұл мамандықты 
қалағанына еш өкінбейді. «Сен де 
бір кірпіш дүниеге, кетігін тап та бар 
қалан!» деп, хәкім Абай айтқандай, 
табаны күректей отыз алты жыл 
халыққа қызмет етіп, ауылдастары 
денсаулықтарының күзетінде жүр.

-Ауыл - менің өмірім,- дейді 
Мергүл Құсайынқызы. –Туған 
жерім мен елімді жанымдай жақсы 
көремін. Алғашқы еңбек жолымды 
туған ауылым Жаңаүлгідегі мед-
пункттен бастадым. Топқайыңдық 
Алтай Тартаевпен көңіл жарасты-
рып, тұрмыс құрғаннан кейін осы 
ауылға ауыстым. Жолдасым да  
Катонқарағайын жанындай жақсы 
көреді. Қызметте де, тұрмыста да 
қандай қиыншылықтарды басымыз-
дан кешірсек те, жеңілдің астын, 
ауырдың үстін көздеп «жұмақ» жер 
іздемедік. Бар қиындықтарды тек 

өз күшімізбен, адал еңбегімізбен жеңуге ұмтылдық, 
жеңдік те. Төрт бала сүйдік. Серікбаев атындағы Шығыс 
Қазақстан техникалық университетінде оқитын сүт 
кенжеміз Әлиден басқалары қалаған мамандықтарын 
алып, бір-бір үй болып отыр.

Білген адамға ауылдық фельдшердің жұмысы оңай 
емес. Оған адам өміріне қауіп төніп тұрған кейбір 
жағдайларда дәрігердің де орнын басуға тура келеді.

Ал, күнделікті жұмыстарында ол аурулардың алдын 
алудағы медициналық іс-шараларды   атқарады.                                                                                                                                      

- Кеңес заманында көп қиындықтарды бастан кешірдік 
қой,-деп еске алады Мергүл Құсайынқызы. - Ауыл 
тұрғындарымен қоса тракторға отырып немесе атпен 
малшы қыстақтарын да жиі аралап, ондағы шопандар-
ды медбайқаудан өткізіп, балаларына егу жұмыстарын 
жүргізетінбіз. Талай рет боран-шашында да қалдық. 
Енді қазір жұмысымыз біраз жеңілдеді. Жұмыс істеуге 
де қажетті жағдайлар жасалынған.

Бүгінде Топқайың ауылында 550-дей тұрғын бар. 
Олардың әрқайсысы М. Тартаеваға туғанындай жақын. 
Егерде біреуінің «басы ауырып, балтыры сыздай» 
қалса, Мергүл жандарынан табылады, тән ауруын 
да, жан ауруын да шипалы қолымен, көңілге қонымды 
ақыл-кеңесімен  емдейді.

М. Тартаева айтса айтқандай, биылғы жылы 
Топқайың ауылындағы медпункт үйі ағымдағы 
жөндеуден өткізілді. Құрылыс жұмысын тендер арқылы 
жеңіп алған өзіміздің жерлесіміз Ертай Кешілбаев 
басқаратын «Исатай» ЖШС жүргізіп, дер уақытында 
сапалы аяқтап шықты. Іші жарық әрі жылы, мұнтаздай 
таза жұмыс орнында қызмет еткендеріне  Мергүл мен 
бірге оның әріптесі Клара Асқабылова да қуанышты.

Ерлі-зайыптылар арасында өзара түсіністік болғанда 
үйдегі де, сырттағы да жұмыстар оңды жүреді. 
Белқарағай ауылдық округінің әкімі Дәурен Қалибеков 
айтпақшы, Мергүл Тартаеваның «тылы» мықты. Ер-
теде  өз мамандығы бойынша аудандық «Казсельхоз-
техникада», кеңшарларда инженер-механик, Коробиха 
ауылдық округінде әкім болған көзі ашық, көкірегі ояу 
Алтай Тартаев Мергүлге тұрақты түрде қолдау-көмек 
көрсетіп отырады.Ауыл тұрғындарынан түн ішінде 
шақырту түссе, ол өз машинасымен алып барады. Егер 
де науқасты Катонқарағайға, ауданаралық ауруханаға  
жедел түрде жеткізу керек болса,  Алтай машина руліне 
отырады. Жастайынан еңбекқор болып өскен Алтай 
Тартаев кйбіреулерше «ауылда жұмыс жоқ» деп бос 
жүрмейді. Төрт түлік мал өсіріп, ара ұстап, өзін-өзі 
еңбекпен қамтып отыр.

                        Жәнібек Қызыр.
Сурет автордікі.

Өз елін, өз ерлерін ескермесе,                                                                                             
Ел, тегі, алсын қайдан кемеңгерді?

1991 жылы отбасылық жағдайға байланысты 
Шыңғыстай ауылына қоныс аударғанымда, ауылдың 
күнбатыс жағына орналасқан қос қабатты мектеп үйі 
пайдалануға беріліп, мәре-сәре болып жатқан кез бо-
латын. Сонымен, басқа мектептегі жұмыс, ұжыммен 
таныстық мені жаңа өмір иіріміне тарта жөнелді.                                                                                                            
Он үш жыл Е.П.Рыков мектебінде Х.С.Жөндібаев, 
Ә.Ә.Құсманов, Н.М.Сахариева сияқты білімді 
де білікті басшылардан үйреніп, тәжірибе 
жинақтаған маған жұмыстың ауыр тие қоймағаны 
рас. Шыңғыстай мектебіне қобалжи қадам 
басқан мені бірден бауырына тартқан ұжыммен 
аз уақыттың ішінде жақын араласып кеттім.                                                                                                                   
«Жақсымен өткізген жарты сағат, жаманның өтіп 
кеткен ғұмырындай» дегендей, мен келгенде зейнет 
жасына жақындаған Е. Кәсенуәлиев, А. Нұқсарин 
ағалардың жүріс-тұрысын, іс-әрекетін, адамдармен 
қарым-қатынасын біз ғана емес, бүкіл ауыл адамда-
ры үлгі тұтатын.   Бір өзі бір мектеп деп айтуға бо-
латын Б.Жақиярова, К.Қашқымбаева, Г.Садықанова 
т.б апайлардың күнделікті тұрмыс-тіршілікке 
байланысты үйреткен нәрселерінің өзі өмірде 
кәдеге асып, оны бүгінде өзімізден кейінгілерге 
насихаттауға жарап жүрміз. Бастауыш сыныптың 
мұғалімі Т.Сатыбалдинованың оқытқан балалары 
бірден белгілі болатын, жазулары мөрдей, сауат-
ты балаларды 5-сыныптан ары қарай жетелеп кету 
мұғалімдерге ауырлық тудырмайтын. Өз арамызда 
әзілдеп «Маша мен Даша» деп атап кеткен қос құрбы, 
физик Б. Керімбаева мен географ Б.Жүнісованың 
берген білімдері, тума талант иесі, шебер суретші 
М. Нұрғазиевтың қылқаламынан туған дүниелер, С. 
Найманғазинның қазақша күрес өнеріне баулыған 
шәкірттері өткен күнде белгі бар екенін дәлелдейтін 
айғақтар. 110 жасқа толғалы отырған қарт ұядағы 
25 жылдың босқа өтпегенін мақтанышпен айта ала-
мын. «Жүз жылдығыңды ойласаң, ұрпақ тәрбиеле» 
дегендей, мен және менің заманы бір құрбыларым 
білімді де талапшыл И.Кәсенуәлиева, мықты ма-
тематик К. Асаинова, «мұғалімдердің мамасы» 
атанған мейірімді де қамқор Р. Охина, тамаша био-
лог, кейіннен бірнеше жыл директорлық қызмет 
атқарып, мектептің өркендеуіне өзіндік сүбелі үлесін 
қосып жүрген А. Кәсенуәлиеваның тәрбиелеп, білім 
берген шәкірттері қазір де еліміздің түкпір-түкпірінде 
әр салада жемісті еңбек етуде. 

Жерлес жазушы, мектебіміздің түлегі 
Д.Әшімхановтың ұстазы З. Алпысқызына 
айтқанындай, бұл әріптестерім «Мамандықтың 
ғана емес, адамдықтың да иесі, халық бер-
ген құрметті атақпен қарапайым мұғалімнен 
Ұстаздық биікке дейін көтерілген нағыз өз 
ісінің шеберлері» деуіме толық негіз бар.                                                                                                                           
Барлық істе жұдырықтай жұмылып, «Бір жағадан 
бас, бір жеңнен қол шығарып» еңбек еткен шағын 
ұжымымыз осы жылдар ішінде көптеген күміс 
медаль мен ерекше куәлік иелерін шығарыпты. 
Мектебіміздің мерейін асырып, алдыңғы толқын 
мақтаныштарымыздың игі істерін жалғастырушы 

шәкірттеріміз тарих ғылымдарының кандидаты, 
бүгінде ШҚМУ-да «Мұражай тарих және қазіргі за-
ман» мұражайының директоры С. Әділ, Риддер 
аграрлық-техникалық колледжінің оқытушысы 
С. Асқаров, ШҚМК-нің мұғалімі А. Нүбараков, 
сондай-ақ А. Әлімжанова, Е. Тілеубек, Ж. 
Тілеубек, М. Баекина, Д. Нұрғазин, М. Қорқақбаев,  
Ғ. Нұралин, Ж. Байғалиев, А. Шәңгішбаева 
т.б түлектеріміз мектебі мен ұстаздарының 
мерейін асырып, елі үшін еңбек етуде.                                                                                                                                     
Ал, осы жылдар ішінде өзімнің жолымды таңдап, 
қазақ тілі мен әдебиетінен сабақ беріп жүрген 
шәкірттерім Қ. Қанапина, Қ. Исаханова, С. Тысымба-
ева, Г. Бақыжанова, Г. Ахметжанова,  Г. Қайсанова, 
Г. Тұрарова, Ә. Кітапбаева, Б. Жылбекқызы, 
С. Қанапина, А. Қашқымбаевтардың жеткен 
жетістіктері мен үшін үлкен қуаныш, зор табыс. 
Өзімнің де екі балам осы мектепте білім алып, ұлым-
Абылайхан ШҚМТУ-ды инженер мамандығы бой-
ынша тәмамдаса, қызым-Бақытгүл өз мектебінде 
ағылшын тілінен дәріс беруде. Ел қамын жеген 
Едіге - Әбдікерім атамыз іргетасын қалап, талай 
атақтылар мен даңқтылардың тұсауын кескен білім 
ордасы бүгінгі көшбасшылары Б. Нұрсапарова, Р. 
Ахметжанова, Т. Жұмақанов, Р. Бөктербаевтардың 
бастауымен күннен-күнге көркейіп, «Мәңгілік 
елдің» ұрпақтарына сапалы білім, саналы тәрбие 
беруде.  Оның айқын бір дәлелі- биылғы жылы С. 
Жылбекқызы мен Ә. Мұрзағалиеваның Алтын ме-
дальдарын абыроймен қорғап, мектеп мерейтой-
ына жасаған баға жетпес сыйлықтары Білім орда-
сында 8 атаулы кабинет жұмыс істесе, олардың жас 
ұрпақты Қазақстандық патриотизмге тәрбиелеуде 
атқаратын ролінің ерекшелігі өз алдына, сонымен 
бірге ұрпақтар сабақтастығы жалғасып, бір-біріне 
көмек қолдарын созып, бала санасына адамгершілік 
пен мейірімділік ұрығын сіңіруде. 

Тараз қаласында тұратын зейнеткер ұстазымыз 
Зәбилә Алпысқызы (тарих кабинеті) мектепке про-
ектор сыйлап, мектеп ұжымын қуанышқа кенелтсе, 
Кәсенуәлиевтар отбасы (қазақ тілі мен әдебиеті 
кабинеті) еліміздің ертеңін білімді ұрпақпен 
толықтыру мақсатында жыл сайын «Сауатты көркем 
жазайық» атты аудандық сайыс ұйымдастыруда, 
Қ. Дүзбаев ұрпақтары (АӘД кабинеті) «Саптағы ән 
сайысына» демеушілік жасаса, үлкен жүректі аза-
мат Құмарғалиев Оралханның отбасы «Туған жерге-
тағзым» акциясына белсене қатысып, мектебіміздің 
технология кабинетін қажетті құралдармен 
жабдықтады, ауылдың қадірлі қариясы, Катонқарағай 
ауданының құрметті азаматы  Н. Әкімбаевтың 
жиен немересі, Алматылық Жаманбалинов Ернат 
Ерболұлы қазақша күреске қатысатын оқушыларға 
қолдау көрсету мақсатында жаттықтырушыға 
ай сайын қаржылай демеушілік жасауда.                                                                                                                        
Осының бәрі ұстаздар еңбегінің жемісі деп білемін. 
Өзім шыңдалған, 110 жасқа толған білім ошағының 
алар асуларының көп боларына сенімім мол.

Гүлнар Қысекина,                                                         
 зейнеткер ұстаз.                                                                                       

Шыңғыстай ауылы.

 Үлкен Нарын  ауылдық лицейінде «Полицияның жас 
достары» атты үйірме жұмыс істейді. 

Үйірмеге лицей директорының тәрбие ісі бойынша орын-
басары Ильнура Габдулқызы Дәулетханова жетекшілік етеді. 

-Үйірме өз жұмысын жоспар бойынша атқарады. Үйірме 
мүшелері – оныншы сынып оқушылары бала құқығы ту-
ралы заңнамаларды оқиды. Сондай-ақ, көшеде жүру 
ережелерімен танысады. Зиянды әдеттер жайлы викторина-
ойындарына қатысады. Сонымен қатар, мектепішілік шара-
лар өту кезінде тәртіпбұзушылық болмауын қадағалайды. 

Олар мұғалімдермен бірге «Балалар түнгі қалада» атты 
акция аясында жүргізілетін «Педагогикалық патруль» шара-
сында патруль қызметін атқарады. 

Үйірме жұмысына Еркежан Айдынова, Гүлнара Дүсіпова, 
Нариман Тілеулі, Николай Иванов және басқа да 10 сынып 
оқушылары белсене қатысады. 

  Ильнура Габдулқызы айтқандай, күзгі каникул алдын-
да, ағымдағы жылдың 27 қазанында «Діни экстремизм – 
әлемге төніп тұрған қауіп» тақырыбында «Дөңгелек үстел» 
отырысы өткізілді. Оған үйірме мүшелерімен қатар, барлық 
лицейліктер қатысты. Дөңгелек үстел отырысына Қабдығали 
ата атындағы Орталық мешіттің молдасы Фатих Беспо-
лов, ауданның қорғаныс істері бойынша бөлім бастығы, 
подполковник Асхат Ережепов, оның орынбасары  майор 
Мұрат Сарсеев, АІІБ кәмелетке толмағандар ісі бойынша 
инспектор Динара Тілеуханова, мектеп инспекторы Шұғыла 
Дүйсенбекова қатысты. 

Лицей оқушылары - Адина Ришатқызы, Мадина 
Қырықпаева «Дөңгелек үстел» отырысына  қатысушыларды 
діни экстремизмнің шығу тарихымен таныстырып өтті. 

Сонымен қатар, «Нұр Отан» партиясы аудандық 
филиалының желілік кестесі бойынша оқушылар арасын-
да құқықбұзушылықтың алдын-алу мақсатында кездесу 
өтті. Оған полицияның учаскелік инспекторы Рустам Ақаев, 
АІІБ кәмелетке толмағандар ісі бойынша инспектор Дина-
ра Тілеуханова, мектеп инспекторы Шұғыла Дүйсенбекова, 
«Нұр Отан» партиясы аудандық филиалының қоғамдық 
қабылдау бөлмесінің кеңесшісі Ләззат Ибраева келіп 
қатысты. 

Осылайша, «Полицияның жас достары»  үйірмесі 
лицейліктерді тәртіп сақтауға ғана баулып қоймай, олардың 
ой-өрістерінің кеңеюіне ықпал етуде.

Александр Мартынов.
Суретте: «Дөңгелек үстел»  отырысы.



2015 жылдың 1 мамырынан бастап аудандық «Арай» 
- «Луч» газеті облыстық «Шығыс ақпарат» ЖШС-нің 
құрамына енгені өздеріңізге мәлім. Газетке жазылу 
басталмас бұрын, ЖШС «Арай» - «Луч» газеттерін 
біріктіру және мемлекеттік және орыс тілдерінде 

шығару туралы біржақты шешім қабылдаған. Бұл көптеген оқырмандардың 
наразылығын туындатты. Газетке жазылушылардың мүдделерін ескере 
отырып, аудан басшылығы жоғарғы органдарға және «Қазпошта» АҚ-ның 
басшылығына аудандық газетті біріктірмеу жөнінде өтініш хат жолдады. 
Олар оқырмандар мүддесін және ауылшаруашылық ауданның ерекшелігін 
ескере отырып, 2017 жылы аудандық газетті бұрынғыдай «Арай» және 
«Луч» газеттері етіп бөлек-бөлек шығару туралы шешім қабылдады. 
Осыған байланысты сіздерге газетке жазылудың тәртібін түсіндірмекпіз. 
Газетке жазылу осыған дейінгі тәртіппен жалғастырылады, бірақ, қай 
тілде екені белгіленеді. Сондықтан, газетке жазылуды ресімдеген кезде, 
басылымның қай тілде екенін және атауын көрсетулеріңізді сұраймыз. 

Осы уақытқа дейін газетке жазылып қойған оқырмандардан тұрғылықты 
мекен-жайлары бойынша пошта бөлімшесіне келіп, аудандық «Арай» - 
«Луч» газетін қай тілде алғыңыз келетіндігін хабарлауыңызды өтінеміз. 

Ал, Үлкен Нарын мен Катонқарағайдағы пошта бөлімшесіне келуге 
мүмкіндіктері жоқ оқырмандар «Қазпошта» АҚ-ның Үлкен Нарындағы 
бөлімшесіне 2-19-43 (Әсел), Катонқарағайда – 2-13-51 (Алтынай) 
телефондарына немесе Үлкен Нарындағы редакцияның 2-19-96, 
Катонқарағайдағы тілшілер қосынының 2-13-71 телефондарына ха-
барласуларына болады. 

Құрметті достар!
Жасалған қолайсыздықтар үшін Сіздерден кешірім өтінеміз. Зор 

денсаулық, отбасылық бақыт және молшылық тілейміз! Әрдайым аудан 
жаңалықтарынан хабардар болыңыздар!

Ж. Жақыпов,
 аудандық газеттің бас редакторы.  

 
7 - бет2.12.2016 жыл

(Соңы. Басы газеттің өткен сандарында)

2016 жылға арналған аудандық бюджетке Республикалық  бюджеттен  түскен нысаналы ағымдағы және даму трансферттері

Катонқарағай аудандық мәслихатының 2016 жылғы 18 қазандағы № 6/48-VІ шешіміне 3 қосымша
Катонқарағай аудандық мәслихатының 2015 жылғы 23 желтоқсандағы № 35/274-V шешіміне 7 қосымша

Функционалдық топ

Сомасы 
(мың 
теңге)

 Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi

  Бағдарлама

   Атауы

1 2 3 4 5

   II. Шығындар 1181379,0

01   Жалпы сипаттағы мемлекетт i к 
қызметтер 60122,0

 112  Аудан (облыстық маңызы бар қала) 
мәслихатының аппараты 2140,0

  001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) 
мәслихатының қызметін қамтамасыз 
ету жөніндегі қызметтер

2140,0

 122  Аудан (облыстық маңызы бар қала) 
әкімінің аппараты 10185,0

  001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) 
әкімінің қызметін қамтамасыз ету 
жөніндегі қызметтер

10185,0

 123  
Қаладағы аудан, аудандық маңызы 
бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ 
әкімінің аппараты

35301,0

  001
Қаладағы аудан, аудандық маңызы 
бар  қаланың, кент, ауыл, ауылдық 
округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету 
жөніндегі қызметтер

35301,0

 459  Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) экономика және қаржы бөлімі 5012,0

  001

Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) экономикалық саясаттын 
қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік 
жоспарлау,  бюджеттік атқару және 
коммуналдық меншіг ін басқару  
саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер

5012,0

 454  
Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) кәсіпкерлік және ауыл 
шаруашылығы бөлімі

0,0

  001
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті 
және ауыл шаруашылығын дамыту 
саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер

0,0

 493  
Ауданың (облыстық маңызы бар 
қаланың) кәсіпкерлік, өнеркәсіп және 
туризм бөлімі

1682,0

  001
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті, 
өнеркәсіпті және туризмді  дамыту 
саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер

1682,0

 458  
Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылығы, жолаушылар көлігі 
және автомобиль жолдары бөлімі

2785,0

  001

Жергілікт і  деңгейде тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылығы, жолау-
шылар көлігі және автомобиль жолда-
ры саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер

2785,0

 471  
Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) білім, дене шынықтыру және 
спорт бөлімі

3017,0

  001
Жергілікті  деңгейде білім, дене 
шынықтыру және спорт саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

3017,0

02   Қорғаныс 328,0

 122  Аудан (облыстық маңызы бар қала) 
әкімінің аппараты 328,0

  005 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару 
шеңберіндегі іс-шаралар 328,0

04   Бiлiм беру 955934,0

 123  
Қаладағы аудан, аудандық маңызы 
бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ 
әкімінің аппараты

159132,0

  004
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту 
ұйымдарының қызметін қамтамасыз 
ету

20434,0

  041
М е к т е п к е  д е й і н г і  б і л і м  б е р у 
ұйымдарында мемлекеттік білім беру 
тапсырысын іске асыруға 

138698,0

 471  
Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) білім, дене шынықтыру және 
спорт бөлімі

796802,0

  004 Жалпы білім беру 687180,0

  005 Балалар мен жасөспірімдерге қосымша 
білім беру 18237,0

  009

Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) мемлекеттік білім беру 
мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-
әдiстемелiк кешендерді сатып алу 
және жеткізу

12442,0

  040
М е к т е п к е  д е й і н г і  б і л і м  б е р у 
ұйымдарында мемлекеттік білім беру 
тапсырысын іске асыруға

46031,0

  028 Балалар мен жасөспірімдерге  спорт 
бойынша қосымша білім беру 15056,0

   067
В е д о м с т в о л ы қ  б а ғ ы н ы с т а ғ ы 
мемлекеттік мекемелерінің және 
ұйымдарының күрделі шығыстары

17856,0

06   Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк 
қамсыздандыру 61304,0

 451  
Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) жұмыспен қамту және 
әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

61304,0

  001

Жергілікті  деңгейде халық үшін 
ә л еум ет т і к  ба ғ д а рл а м а л а рд ы 
жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді 
іске асыру саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндег і 
қызметтер 

5021,0

  007
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі 
бойынша мұқтаж азаматтардың жеке-
леген топтарына әлеуметтік көмек

10776,0

  014 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк 
көмек көрсету 20348,0

  025 Өрлеу жобасы бойынша келісілген 
қаржылай көмекті енгізу 15306,0

  050

Қазақстан Республикасында мүгедек-
тердің құқықтарын қамтамасыз ету 
және өмір сүру сапасын жақсарту жө-
ніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған 
іс-шаралар жоспарын іске асыру

9853,0

08   Мәдениет,  спорт,  туризм және 
ақпараттық кеңістiк 38562,0

 478  
Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) ішкі саясат, мәдениет және 
тілдерді дамыту бөлімі

37408,0

  001

 Ақпаратты, мемлекеттілікті нығайту 
және азаматтардың әлеуметтік 
сенімділігін қалыптастыру саласында 
жергілікті деңгейде мемлекеттік сая-
сатты іске асыру жөніндегі қызметтер

4911,0

  004 Жастар саясаты саласында іс-
шараларды іске асыру 1511,0

  009 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 22951,0

  007 Аудандық (қалалық) кiтапханалардың 
жұмыс iстеуi 8035,0

 454  
Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) кәсіпкерлік және ауыл 
шаруашылығы бөлімі

0,0

  015 Туристік қызметті реттеу 0,0

 493  
Ауданың (облыстық маңызы бар 
қаланың) кәсіпкерлік, өнеркәсіп және 
туризм бөлімі

1154,0

  004 Туристік қызметті реттеу 1154,0

10   
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, 
ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, 
қоршаған ортаны және жануарлар 
дүниесін қорғау, жер қатынастары

63153,0

 462  Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі 3179,0

  001
Ж е р г і л і к т е  д е ң г е й д е  а у ы л 
ш а р у а ш ы л ы ғ ы   с а л а с ы н д а ғ ы 
мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

3179,0

 463  Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) жер қатынастары бөлімі 1938,0

  001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) 
аумағында жер қатынастарын реттеу 
саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер

1938,0

 473  Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) ветеринария бөлімі 16768,0

  001
Жергілікті деңгейде ветеринария 
саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер

10161,0

  009
Жануарлардың энзоотиялық ауру-
лары бойынша ветеринариялық іс-
шараларды жүргізу

6607,0

 459  Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) экономика және қаржы бөлімі 41268,0

  018
Мамандарды әлеуметтік қолдау шара-
ларын іске асыруға берілетін бюджеттік 
кредиттер

41268,0

11   Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және 
құрылыс қызметі 1976,0

 466  
Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) сәулет, қала құрылысы және 
құрылыс бөлімі

1976,0

  001

Құрылыс,  облыс қалаларының, 
аудандарының және елді мекендерінің 
с ә ул ет т і к  б е й н е с і н  ж а қ с а рт у 
саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру және ауданның (облыстық 
маңызы бар қаланың) аумағын оңтайла 
және тиімді қала құрылыстық игеруді 
қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 

1976,0

Катонқарағай аудандық мәслихатының 2016 жылғы 18 қазандағы № 6/48-VІ шешіміне 4 қосымша
Катонқарағай аудандық мәслихатының 2015 жылғы 23 желтоқсандағы № 35/274-V шешіміне 8 қосымша

2016-2018 жылдарға арналған бюджеттік инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) іске асыруға бағытталған, бюджеттік 
бағдарламаларға бөлінген даму бюджеті бағдарламаларының тізбесі

Функционалдық топ 2016 
жыл 
Со-

масы 
(мың 
теңге)

2017 
жыл 
Со-

масы 
(мың 
теңге)

2018 
жыл 
Со-

масы 
(мың 
теңге)

 Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
  Бағдарлама

   Атауы

1 2 3 4 5 6 7
   II. Шығындар 51379,3 0,0 0,0

07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 45779,3 0,0 0,0

 466  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала 
құрылысы және құрылыс бөлімі 45779,3 0,0 0,0

  003 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және 
(немесе) салу, реконструкциялау 3765,0 0,0 0,0

   Үлкен Нарын ауылындағы 27 пәтерлі үйдің жобалық сметалық 
құжаттамасын рәсімдеуге 759,0 0,0 0,0

   7 екі пәтерлі жеке тұрғын үйлердің жобалық сметалық 
құжаттамасын рәсімдеуге 2500,0 0,0 0,0

   Үлкен Нарын ауылындағы 27-пәтерлі үйді салу мемлекеттік 
сараптаманың қорытындысын алуға 506,0 0,0 0,0

  005 Коммуналдық шаруашылығын дамыту соның ішінде: 11300,0 0,0 0,0

   Катонқарағай ауылындағы «Орталық қазандық және жылу 
жүйесін қайта жаңғырту» жобасы бойынша ЖСҚ әзірлеу  11300,0 0,0 0,0

  006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту  соның ішінде: 30714,3 0,0 0,0

   Солдатово ауылындағы «Су өткізу жүйелері мен құрылыстарды  
қайта жаңғырту» жобасы бойынша ЖСҚ әзірлеу  

10 
000,0 0,0 0,0

   
 Ново-Поляковка ауылындағы «Су өткізу жүйелері мен 
құрылыстарды  қайта жаңғырту» жобасы бойынша ЖСҚ 
әзірлеу  

10 
000,0 0,0 0,0

    Ақсу  ауылындағы «Су өткізу жүйелері мен құрылыстарды  
қайта жаңғырту» жобасы бойынша ЖСҚ әзірлеу  

10 
714,3 0,0 0,0

8   Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 5600,0 0,0 0,0

 466  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала 
құрылысы және құрылыс бөлімі 5600,0 0,0 0,0

  008 Cпорт объектілерін дамыту 5600,0 0,0 0,0

   
Үлкен Нарын ауылындағы стадион алаңын қайта жаңғырту 
жұмыстарына жобалық-сметалық құжаттамасына  және 
мемлекеттік сараптамасына 

5600,0 0,0 0,0

Құрметті оқырмандар!
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Қышыма Қотыр туралы

Құттықтаймыз!

Облыс намысын қОрғады
спорт

Хабарландырулар

  

Жан ана, жадырай бер, 
                              жаның гүлдеп, 
Балалар келіп жатсын 
                                сағындым деп,
Біз үшін түн ұйқыңды төртке 
                                           бөлдің, 
Әрқашан біздер үшін сабылдың көп.
Әкенің  жанын ұқтың, жарасымды, 
Біздерден аямадың бар асылды,
Ардақтап ақ ниетін өзіңе арнап,
Әкеміз болғандай бір бала сынды,
Біздер де қанат қақтық салмақтанып,
Жайландың сан қиырға  самғап барып,
Аналық махаббатты ту қып ұстап,
Алдымызда  жүре бер ардақталып.

Құрметпен: ұлдары, келіндері, 
қызы-күйеу баласы -  Дархан-Алты-
най, Дастан-Диляра, Меруерт- Архат, 
немерелері - Айша, Заңғар, Ілияс, Мирас.

Сізді өміріңіздегі айтулы бір үлкен кезең – 
зейнеткерлік жасқа жетуіңізбен шын жүректен 
құттықтаймыз! Сіз замана желі соқса да өшірмей, 
уақыт оты өртесе де сөндірмей, мемлекеттік 
тілдің өркендеуіне зор үлес қосып келесіз. Сіздің 
үлкен еңбек жолыңыз, қол жеткізген жетістіктеріңіз, 

ұстаздық, адамгершілік қасиеттеріңіз, жауаптылы-
ғыңыз бен әділдігіңіз жас ұстаздарға үлгі, ұжымыңызға 

мақтан. Біз Сізді тек ұлағатты ұстаз ғана емес өз 
балаларыңыздың, немерелеріңіздің алтын қазығы ретінде 
де жақсы білеміз. Алдағы өміріңізде де осы беделіңізден 
таймай, бала-шаға қызығына кенеліп, талай асулардан 
асыңыз. Деніңіз сау болып, қатарымызда жүре беріңіз!

Құтты болсын 58 деген жасыңыз,
Жақсылық пен қуаныштан тасыңыз.
Бала-шаға қызығына кенеліп,
Әлі талай асулардан асыңыз.
Деніңіз сау, аман болып басыңыз,
Тек жоғары домаласын тасыңыз.
Ел жұртыңның ортасында 
                                          аман-сау,
Күліп-ойнап 100-ге келсін жасыңыз.

Ізгі тілекпен: достары мен әріптестерінің атынан 
Алмагүл Қабылбаева.

Құрметті, Гүлсін Әскерханқызы!Құрметті анамыз Гүлсін 
Әскерханқызын 
туған күнімен 

құттықтаймыз!

1984 жылдың 17 сәуірінде Большенарым ауылындағы 
ОКТУ-22-ні бітіргендігі туралы Дюзбенов Темерланның 
атына берілген куәлік жоғалуына байланысты жарамсыз 
деп танылсын.

60 жас - туған күнің құтты болсын!
Өмірің шаттық пенен нұрға толсын.
Қызықты күндеріңіз арайланып,
Көкірегіңіз күмбірлеген күйге толсын!
Әулетіміздің асқар тауы өзің ғой,
Алда талай күтіп тұр ғой мерейтой.
Анамызбен қол ұстасып жүре бер,
Тойлайықшы қуанышын талай той!

Тілек білдірушілер: зайыбы мен 
балаларының атынан - Балғын.

Аршаты ауылының тұрғыны, 
әулетіміздің тірегі Бөленханов Әмір 
Рахымбайұлын мерейжасымен шын 

жүректен құттықтаймыз!
Аспаныңыз ашық, жүзіңіз жарқын, 

шаттық-қуанышыңыз мол болсын дей 
отырып, мына өлең жолдарын өзіңізге ар-
наймыз:

Мықты болып, әрқашан да деніңіз,
Бұл өмірден тек қуаныш көріңіз!
Махаббат пен ырыс-бақ боп досыңыз,
Туған күнді әркез тойлай беріңіз!

Ізгі тілекпен: інісі Темірбектің 
                                        отбасы.

Аршаты ауылының тұрғыны, асқар та-
удай әкеміз, отбасымыз үшін қымбатты да, 

қадірлі Бөленханов Әмір Рахымбайұлын 60 
жасқа толған мерейтойымен құттықтаймыз!

«Үштөбе негізгі орта мектебі» КММ-не төмендегідей ма-
ман қажет:

-іс жүргізу маманы - 0,5 бірлік.
Байланыс телефоны: 2-79-17.

3-10 қараша аралығында облыс орталығында 
2003-2004 жылы туған жасөспірімдер ара-
сында волейболдан ҚР чемпионаты өтті. 
«Алтайсвинецстрой» спорт кешені жарысқа 
қатысушыларды қабылдады. Құрамына 

біздің ауданымыздың екі мектебінен спорт-
шылар енген ШҚО «Алтай» құрама командасы 

Қазақстан Республикасының он үздік спорттық команда-
лары арасында үшінші орынды иеленді. 

Бұл қуанышты хабарды аудандық газет журналистерімен 
Солоновка орта мектебінің волейболдан жаттықтырушысы 
Ержан Малғажайұлы Үшпаев бөлісті: 

-Біздің ауданымыздың бес спортшысы Республика чемпио- 
натында облыс намысын қорғады. Олар –  біздің мектептен 
Дулат Сейтен және Ілияс Жәнібеков, сондай-ақ, Шыңғыстай 
мектебінен Сәтжан Багошев, Ілияс Қабылғазин, Қазбек 
Қайырдинов. Шыңғыстайлық оқушыларды Ж. Байғалиев 
жаттықтырады. Спортшыларды грамоталармен марапаттап, 
медальдар табыс етті. 

Сондай-ақ, Ержан Малғажайұлы үнемі демеушілік көмек 
көрсетіп отыратын шаруа қожалықтарының басшылары – 
Орал Қазымбаевқа («Айжан» ШҚ), Нұрлыбек Қараталовқа 
(«Адал» ШҚ), Қайрат Мырзашевқа («Еңбек» ШҚ) сондай-ақ, 
ағайынды Арғын мен Марат Исабаевтарға ризашылығын 
білдірді. 

Татьяна Самойлова.

Ақтоты 
Есімжомартқызы!

Сізді зейнеткерлікке шығу 
мерейтойыңызбен құттықтай-
мыз! Сіз өз мерейтойыңызға 
лайықты да қошеметтеуге 
тұратын жетістіктермен келіп 
отырсыз. Сіздің өрелі  істеріңіз 
–нағыз майталман маманның 
ұлағатты ұстаздың, еліміздің 
абзал азаматының өнегесі. 
Сізге зор денсаулық, ұзақ 
өмір, шаңырағыңызға ырыс-
ынтымақ, шаттық тілейміз! 

Ізгі тілекпен: Әбдікерім 
атындағы Шыңғыстай орта 

мектебінің ұжымы.

Көптеген жұқпалы аурулар   белгiлi бiр 
маусымда бас көтерiп, тұрғындар ара-
сында  кең таралып отырады, сондай 
жұқпалы аурулардың қатарына  қышыма 
қотыр(чесотка) да жатады. 
Тұрғындар арасында қышыма  қотырдың 

жағдайлары көбiнесе  күз-қыс айларында  
тiркеледi, аурушаңдықтың ең жоғары деңгейi 

де күз бен қыс айларында байқалады. Сондықтан  
күздiң алғашқы күнi қышыма қотыр ауруының алдын 
алуы туралы  айтқанды жөн көрдiк.

Қышыма - бұл  жұқпалы,  паразитарлық, терi ау-
руы, оның қоздырғышы -қотыр кенесi болып табы-
лады. Қазiргi кезде қышыма қотыр қоздырғышының 
20 түрi белгiлi, қотыр кенелерi тек қана адамдарда 
ғана ғана  емес сондай-ақ үй жануарларында да- 
қойларда, жылқылар мен сиырларда, ешкiлерде, 
иттерде, мысықтарда болады. Жалпы табиғатта 
кездесетiн  кенелердiң көбi адамның , жануарлардың 
қанымен қоректенедi, ал кейбiр кенелер  адамдар мен 
жануарлардың   терiсiнiң үстiндегi қабыршақтармен 
қоректенедi, сол кенелерге қотыр кенелерi де жатады. 
Қотыр кенесi  терi паразитi, оның мөлшерi өте кiшкене, 
көзге көрiнбейдi, сыртқы пiшiнi тасбақаға ұқсас келедi. 
Адамға жұққан соң қотыр кенесi 15-30 минут  уақыт 
аралығында  терiге енiп, жылдам көбейе бастайды, 
олар  адамның  терiсiнде 2 айға дейiн  өмiр сүредi; 
осы уақыт аралығында 240 мың жұмыртқаға дейін са-
лады, қотыр кенесiнiң биологиялық ерекшелiгiнiң бiрi  
олардың белсендiлiгi яғни көбею   процесi тек қана  түн  
уақытында  артады,  жұмыртқалардан 7 –10 күн өткен 
соң, ересек қотыр кенелерi пайда болады.

Қотыр кенелерiнiң  қоршаған орта әсерiне төзiмдiлiгi 
төмен, 3-7 күнннен кейiн олар жойылып кетедi. Қотыр 
кенелерi және олардың личинкалары   төсек жай-
маларын және iш киiмдердi қайнатқанда, оларды   
үтiктегенде бiрден жойылып кетедi. Төмен  температу-
рада да  қотыр кенелерi тез  жойылады.

Қышыма қотырдың қоздырғыштары сау адамға   
қышымамен ауырған адаммен тiкелей  тығыз қатынаста 
болғанда, сондай-ақ олардың пайдаланған төсек жай-
маларын және iш киiмдерiн, киiм-кешектерiн, сүлгiлерiн, 
жөкелерiн, қолғаптарын, сондай-ақ басқа да заттарын 
пайдаланғанда жұғады.  

Санитарлық-гигиеналық тәртiптi сақтамаған жағдайда 
ауруды қоғамдық моншалардан, душ қабылдайтын 
орындардан, жатаханалардан, қонақ үйлерден, жүргiншi 

поездарынан жұқтырып алуға болады. Қышыма қотыр  
үй жануарларынан да жұғады, бiрақ жануарлада бо-
латын  қотыр кенелерi тудыратын  қышыма қотыр тез 
жазылады.

Аурудың өзiне тән белгiлерi - қолдың саусақтарының 
арасында, кеуде мен iштiң, санның, аяқтың терiсiнде  
бөртпелердiң және қышыманың  пайда болуы.   
Қышыманың  ерекшелiгi-  ауырған адамның денесi 
әсiресе түнде қатты қышиды. Терiнi үнемi қасығанда 
оған микробтар  түсiп,  қышымаға   терiнiң iрiңдi  жұқпасы 
қосылып, ауру әрi қарай асқынып кетедi. Қышымаға 
қарсы арнаулы емдi  терi ауруының дәрiгерi  ғана 
жүргiзедi. Ауырған адам өзiн-өзi емдеуге  болмайды.

Эпидемиологиялық  тексеру нәтижелерiне қарағанда    
қышымамен  әлеуметтiк  жайсыз және тұрмысы нашар 
отбасындағы адамдар  жиi ауырады.

Қышымамен ауырған адамдардың  ең көп саны  мек-
тептерде, орта және жоғары оқу орындарында жаңа 
ұжымдар  құрылғанда, яғни күзгi –қысқы уақыттарда 
тiркеледi. Облыстағы оқу орындарынданың  студенттерi 
мен кәсiптiк техникалық және жалпы бiлiм беретiн мек-
теп оқушыларының арасында   ауру жиi тiркеледi. Олар 
қышыманы аурудың киiм-кешегiн, жеке гигиеналық 
заттарын және төсек жаймаларын пайдаланғанда 
жұқтырады.

Қышыма қотырдандан сақтану үшiн  мынадай 
қарапайым жалпы гигиеналық ережелердi орындау 
қажет:

• әрбiр 5-6 күн аралығында  моншаға түсiп, жуынып 
отыру керек;

• iш киiмдердi   және  төсек жаймаларын  жиi-жиi ауы-
стырып, жуып, үтiктеп отырған дұрыс;

•  әр адамның жеке сүлгiсi   және  жөкесi болғаны жөн;
•  үйге келген соң мiндеттi түрде қолды сабындап жуу 

керек;
•  жаңадан сатып алған  киiм-кешектi, iш киiмдi және  

төсек жаймаларын мiндеттi түрде үтiктеген  дұрыс;
• қышыма ауруына сәл күдiктенгенде дереу терi ауру-

ларын емдейтiн дәрiгерге көрiну қажет;
•  Дәрiгерге ерте қаралу - аурудың айналасындағы 

адамдарға қышыманың  таралмауын және  одан тез 
сауығуын қамтамасыз етедi;

Айгүл  Ибраева,
Катонқарағай аудандық тұтынушылардың 

құқықтарын қорғау басқырмасының  СЭҚТҚҚ 
бөлімінің басшысы.   

  
«Берел» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-
мұражайы» РМҚК ауданымыздың іскер азаматта-
рына, мемлекеттік жеке меншік серіктестігі (ГЧП) 
бағдарламасы аясында  мұражай аумағында асхана – 
дәмхана салуға өзара тиімді жобасын ұсынады. Ниет 
білдірушілер төмендегі телефондарға хабарласуына 
болады.
Жұмыс тел: 872342-2-22-55; 872342-2-22-74.
Ұялы тел: 87777099178.

Құрметті Катонқарағай ауылының тұрғындары, 
бүгінгі күні ұмыт болып бара жатқан тарихи мәні бар 
көне бұйымдар (алаша, сырмақ, ағаштан жасалған 
заттар, темір бұйымдары, зергерлік бұйымдар, т.б) 
болса «Берел» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-
мұражайының қорына  берулеріңізді  сұраймыз. Жас 
ұрпақты ертеректе қолданыста болған бұйымдармен 
таныстыруға, тарихымызды насихаттауға өз 
үлестеріңізді қосады деген үміттеміз.
 Жұмыс тел: 872342-2-22-55; 872342-2-22-74.
Ұялы тел:      87777099178; 87022799500.

 Құрметті кәсіпкерлер!

 Құрметті жерлестер!

  «Балғын орта мектебі» КММ-і орта білім беретін 
ұйымында білім алушыларды тамақтандыруды  
ұйымдастыру жөнінде конкурс өткізілетінін хабарлайды. 
Конкурсқа құжаттамалары талапқа сай келетін мердігерлер 
жіберіледі. Анықтама телефоны: 2-09-58.

Мекен-жайы: Балғын ауылы, Мектеп к-сі, 1 үй. 


