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МеМлекет басшысы атқарылған 
жұМыстарға оң баға берді

Қымбатты отандастар!
қазақстан тәуелсіздігінің 25 жылдығы белесінде тағы бір 

маңызды тарихи оқиға болды.
еліміз біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің 2017-

2018 жылдардағы тұрақты емес мүшелері құрамына енді.
бұл кеңес – біріккен ұлттар ұйымының жарғысымен 

«халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздіктің басты 
жауапкершілігі» жүктелген, тұрақты жұмыс жасайтын орган.

еліміздің оған сайлануы – қазақстанның халықаралық 
аренадағы беделі мен еңбегінің мойындалуы деген сөз.

біздің еліміз бейбітшілікті, қауіпсіздікті және орнықты да-
муды жақтайтынын тәуелсіздік жылдарының бәрінде өзінің 
нақты істерімен дәлелдеп келеді. оны баршаңыз білесіздер.

семей ядролық полигонын жабу  және қуаты жөнінен 
төртінші  зымырандық-ядролық арсеналдан бас тарту тура-
лы шешімімізді бүкіл жер шары біледі және қолдайды.

бізге әлемдік қоғамдастықтың мұндай сенім көрсетуі 
мемлекетіміздің қарқынды дамуына және береке-бірлігімізге 
де байланысты.

бұл тек біздің еліміздің ғана емес, сондай-ақ, бұған дейін 
ешқашан халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікке жау-
ап беретін органда өкілеттілік етпеген бүкіл орталық азия 
субөңірінің де табысы.

қазақстан алдағы екі жылға бұұ қауіпсіздік кеңесінің 
мүшелігіне сайланды.

бұл халықаралық қатынастардағы күрделі кезең болмақ. 
оны бүгінгі күн ахуалына қарап-ақ көруге болады.

дүние созылмалы жанжалдармен қатар, қауіпсіздікке 
қатердің бұрын-соңды болып көрмеген кең ауқымымен 
бетпе-бет келіп отыр.

біз жаһандық проблемаларды шешудің жолдарын 
іздестіруге сүбелі үлес қосатын боламыз.

тұрақты және қауіпсіз әлем – бұл азаматтарымыз бен ба-
лаларымыз үшін аса қажетті құндылық.

нақ сондықтан қазақстан болашақ қазіргіден де сенімдірек 
және игіліктірек болуы үшін өзіне берілген мүмкіндікті пай-
даланып қалуға ұмтылатын болады.

біз жаһандық қоғамдастықтың назарын бұған дейінгі 
көкейкесті бастамаларымызға аудару ниетіндеміз.

олар ядролық қару мен соғыс вирустары және жанжал-
дардан азат әлем құруға бағытталған.

қазақстан осы ізгілікті мақсаттарына бұұ-ның құрылғанына 
100 жыл толатын 2045 жылға қарай қол жеткізу үшін жұмыс 
істейтін болады.

біз менің бұұ-ның 2015 жылы өткен бас ассамблеясының 
70-ші сессиясында жариялаған терроризмге қарсы баста-
мамды ілгерілетумен айналысамыз.

қазақстан, сондай-ақ, су, энергетикалық және азық-түлік 
қауіпсіздігі мәселелерін шешуге серпін беретін болады.

осының барлығы әркімге де қатысы бар толғақты 
мәселелер.

қазіргі заманғы шетін проблемаларды шешуге қатысу 
біздің алдымыздан көптеген елдермен және өңірлермен 
қарым-қатынастарымызды дамыту үшін мүмкіндіктер аша-
ды.

бұұ қауіпсіздік кеңесіне сайлану – бүкіл қазақстан 
халқының еңбек сіңірген табысы.

бұл – ұлт толысқандығының көрсеткіші.
біз бейбітшілік пен ынтымақтастықтың ортақ 

құндылықтарын ілгерілетуге қабілетті жауапкершілікті 
мемлекет ретінде өздерінің дауыстарын қазақстанның 
кандидатурасына берген барлық елге ризашылығымызды 
білдіреміз.

біздің республикамыз бұұ қауіпсіздік кеңесіндегі 
өкілеттігін қамтамасыз ету жөніндегі құрметті миссиясын 
лайықты орындайтынына сенімдімін.

бұл қазақстанның әлемдегі аса дамыған мемлекеттер 
қатарына ену, қауіпсіз және өсіп-өркендеген болашақ құру 
жолындағы тағы бір тарихи қадамы болмақ. Мен барлық 
қазақстандықтарды еліміз тәуелсіздігінің 25 жылдығы 
белесіндегі осы маңызды оқиғамен құттықтағым келеді. бұл 
– еліміз үшін қуануға болатын лайықты оқиға.

еліміз осынау зор сенімнің үдесінен шығып, қазақстанның 
әлемдік аренадағы абыройы асқақтай түсеріне кәміл 
сенемін! баршаңызды осы табысымызбен құттықтаймын!

akorda.kz.

Қазақстанның БҰҰ Қауіпсіздік 
кеңесінің 2017-2018 жылдардағы 

тұрақты емес мүшелігіне сай-
лануына байланысты Қазақстан 
Республикасының Президенті 

Н.Ә.Назарбаевтың үндеуі

Өткен жылы қолданысқа берілген медицина 
мекемесін аралап көрген Президент заманауи 
қондырғылармен толық жабдықталған орталықтың 
қызметімен танысты. адам өмірінің арашашысы де-
ген абыройлы міндетті арқалаған ақ халатты жан-
дармен, сондай-ақ, қан тапсырушы донорлармен 
тілдесті. бүгінгі таңда жүріп жатқан донор айлығы 
аясында қан тапсыруға Өскемендегі 27943 әскери 
бөлімінің қызметкерлері мен сарбаздары да келген 
екен.

– аса мәртебелі елбасы! біз - әскерміз. біздің 
міндетіміз -  отанды қорғау. біз үшін ең бастысы – 
елдегі сіз орнатқан тыныштықты қорғау. Өткенде 
ақтөбеде болған оқиға – нағыз сатқындық. құрметті 
нұрсұлтан Әбішұлы! сіздің берген бұйрығыңызды 
әрқашан орындаймыз Мемлекетті қорғау - біздің 
парызымыз, – деді елбасымен кездескенде 27943 
әскери бөлімінің қызметкері, лейтенант олжас 
Әбенов.

сондай-ақ, еліміздің Президенті, жоғарғы бас 
қолбасшымыз нұрсұлтан наЗарбаеВтың ал-
дында қатардағы сарбаздар берлі оразалимов 
пен дмитрий андрюшенко да сөз сөйлеп, отанды 
қорғау жолында қажет болса, жандарын қиюға дай-
ын екендіктерін жеткізді. 

– бұл әрине, дұрыс. алайда, сіздер өмірлеріңізді 
де сақтап, отанды да қорғауларыңыз керек. қан 
тапсыру арқылы қазірдің өзінде адамдардың өмірін 
құтқаруға көмектесіп жатырсыздар. бұл да үлкен іс, 
– деп атап көрсеткен Мемлекет басшысы бүгінгідей 
аумалы-төкпелі шақта елдің тұрақтылығын сақтап, 

тыныштығын күзету бәрінен де маңызды екенін 
баса айтты.   

жоғары өндірістік және тиімді технологияларға 
негізделген заманауи медициналық нысан-
ды аралаған елбасы ол жердегі мамандармен 
әңгімелесіп, орталықтың қажетті емханалық 
және диагностикалық жабдықтармен қосымша 
қамтамасыз етілетінін жеткізді. жауапты да, са-
уапты қызметті адал атқарып жүрген абзал жан-
дардан құралған ұжымның еңбекте табыс пен 
сәттілікке жетуіне тілектестігін білдірді. ал мұқтаж 
адамдардың денсаулығына пайдасы тисін де-
ген ниетпен қан тапсырып, азаматтық борышына 
адалдығын көрсеткен өскемендік тұрғындарға ел-
басы мықты денсаулық пен отбасыларына амандық 
тіледі.   

– қан және оның құрамының донорлығын 
ұйымдастыруға мүмкіндік беретін орталықта жы-
лына 24 мың литр қан қабылдауға болады. алай-

да, қазір біз медициналық 
мекемелердің тапсыры-
сы бойынша жылына 13 
мың литр көлемінде қан 
қабылдап отырмыз. Мұнда 
бәрі автоматтандырылған, 
халықаралық стандарттарға 
сай. соңғы үлгідегі 
құралдардың көмегімен 
қанды кешенді зерттеуге қол 
жеткізілді, – деп түсіндірді 
облыстық қан орталығы 
директорының медицина 
жөніндегі орынбасары свет-
лана шмурыгина. 

естеріңізде болса, бұрын 
қан орталығы типтік емес 
ғимаратта, ескі құрал-
жабдықтармен жұмыс істеген. 
бұл проблеманы түбегейлі 
шешу үшін Мемлекет басшы-
сы «жүз мектеп, жүз ауруха-
на» бағдарламасы арқылы 

Өскеменде жаңадан қан орталығын салуға тап-
сырма берген. соның нәтижесінде жобалық құны 3 
млрд. 300 млн. теңгеден асатын медицина мекемесі 
салынып, былтыр іске қосылды. жылына 30 мың 
адамды қабылдай алатын нысанда жалпы сомасы 
1,3 млрд. теңгеден асатын қаражатқа ғылымның 
соңғы жетістіктеріне жауап беретін қондырғылар 
орнатылған. соның арқасында қан донациясы мен 
компоненттерінің сапасын автоматтандырылған 
зертханалық бақылауды енгізуге мүмкіндік туған.

 Елбасы - ел ішінде

Мемлекет басшысы 
Нұрсұлтан НАЗАРБА-
ЕВ жұмыс сапарымен 
Шығыс Қазақстан 
облысына келді. 
Жұмыс сапарының 
барысында об-
лыс әкімі Дани-
ал АХМЕТОВПЕН 
бірге Өскемендегі 
облыстық қан 
орталығында 
және «Азия 
АВТО Қазақстан» 
акционерлік 
қоғамының 
кәсіпорнында болды.

Қан орталығы - халыҚаралыҚ 
стандартҚа сай



 
8.07.2016 жыл

(Соңы. Басы 1-бетте)

2 - бет

Тұңғыш оТандық элекТромобиль ТанысТырылды
Мемлекет басшысы Нұрсұлтан НА-

ЗАРБАЕВ «Азия Авто» кәсіпорнында 
болып, «Лада» желісінің жаңа 
модельдерімен танысты, Согра 
кентіндегі толық циклді автомобиль 

зауытының құрылысын аралады. 
Бір апта бұрын ғана тұсауы кесілген 

жаңа өндірістік желіні Елбасыға 
кәсіпорынның директорлар кеңесінің 
төрағасы Анатолий Балушкин та-
ныстырды. «Бипек Авто-Азия Авто» 
компаниялар тобы бүгінде General 
Motors, SkodaAuto, Volkswagen, 
KIA Motors, Renault-Nissan, АВТО-
ВАЗ сияқты әлемдік концерндер-
мен технологиялық әріптестік ор-
натып, елдегі автомобиль өндірісін 
алға сүйреп келеді. Кәсіпорынның 
«Лада» маркалы өнімдеріне 
қазақстандықтар тарапынан сұраныс 
мол.  Бұған дейін «Азия Авто» атал-
мыш желінің тек Lada 4х4 және Urban 
модельдерін ғана шығарып келген. 
Жол талғамайтын бұл «Нивалардың» 
бірі ауылды аймаққа арналса, бірі 
қалалы жерлерге лайықталған бола-
тын. Енді оларға Lada Granta, Lada 
Kalina және Lada 4x4 5d модельдері 
қосылып отыр. Алдағы тамыз айында 
олардың қатарын Priora толықтырады. 
Ал қыркүйекке қарай Vesta және XRAY 
кроссоверін, әмбебап Largus көлігін 
өндіру жолға қойылады. Зауыттың 
аға шебері Дәурен Балғабаев – 
«Болашақ» бағдарламасының түлегі. 

Бұған дейін әлемге әйгілі жеті 
машина жасаушы компанияның 
тәжірибесімен танысып, Volkswagen 
компаниясында жұмыс істеген маман 

мұндағы өнім сапасы алманиялық 
көліктерден ешбір кем түспейтінін ата-
ды. 

Кәсіпорын басшылығы Пре-
зидентке Lada Largus көлігін 

«орталықтандырылған қалалық такси» 
жобасына ұсынды. Ұлт Көшбасшысы  
болашақта еліміздің қалаларында 
біріздендірілген қалалық такси 
қызметін жолға қою қажеттігін қадап 
айтқаны белгілі. А.Балушкиннің айту-
ынша, сол ойдың үдесінен шығу жо-
лында  Lada Largus моделі таптырмас 
нұсқа болмақ.

-Бұл көліктің шанағы өзге жеңіл ав-
томобильдерге қарағанда әлдеқайда 
биік. Мұндай биіктік клиенттің емін-
еркін отыруына өте қолайлы. Ал 
көліктің артқы бөлігіндегі жүксалғышы 
мейлінше кең.  Қосалқы бөлшектері 
мен қызмет көрсету құны өзге модель-
дерге қарағанда арзан. Сондықтан 
оны қалалық такси көлігі ретінде 
пайдалануға әбден болады, - деді 
Анатолий Балушкин. 

Өз кезегінде Мемлекет басшысы 
компанияның табыс аясын кеңейту 
бағытындағы ізденісін құптайтынын 
жеткізді.

Анатолий Балушкин Елбасыға 
отандық көліктерді Тәжікстан, 
Монғолия, Қырғызстан, Әзірбайжан 
және Біріккен Араб Әмірліктері сияқты 
елдердің нарығына шығару бойынша 
жүргізілген келіссөздердің нәтижесін 
баяндады. Президент бұл тұрғыда 
көліктердің халықаралық сапа стан-
дарттарына сай болуы керектігін ерек-
ше атап, қараша айында Астанада Ре-

сеймен бірлесіп өткізілетін шекаралас 
өңірлердің ынтымақтастық форумын-
да осы келіссөздерді құжаттық негізде 
бекітуді тапсырды.   

Кәсіпорын қызметкерлері Елбасы-
мен телекөпір арқылы тілдесіп, мем-
лекет тарапынан машина жасау са-
ласына көрсетіліп отырған қолдауды 
сезінуге мүмкіндік алды. Зауыттың 
конвейерлік құрастыру  учаскесінің 
ұстасы Қанағат Янгушаков Елбасыға 
өз учаскесіндегі жұмыстардың қалай 
жолға қойылғанын баяндап,   бұл 
кездесуден ұжымның кәсіби шабыт 
алатынын айтты. Саланың өркендеу 
барысын назарынан тыс қалдырмай 
келе жатқаны үшін алғыс білдірді. 
Ел тәуелсіздігінің 25 жылдығы 
қарсаңында зауытта жаңа техноло-
гиялар қолға алынып, жаңа өнімдер 
шығарылып жатқаны мемлекеттің 
қолдауымен жүзеге асқаны да айтыл-
ды.

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан .НА-
ЗАРБАЕВ бұл компания Қазақстандағы 
тұңғыш машина жасаушы  кәсіпорын 
болғандықтан, оған әрдайым мемле-
кет қолдауы көрсетілгенін, қолға алы-
нып жатқан жобалардың жүзеге асуы 
үнемі мемлекет бақылауында болаты-
нын жеткізді.

Толық циклді автомобиль зауытының 
құрылысын аралаған Мемлекет бас-
шысы жобаның өндірістік әлеуетіне 
көңілі толатынын атады. Бүгінде 
өндірістік кешендердің іргетасы 
жартылай қаланған, әкімшілік және 
жатақхана ғимараттары, қоймалар 
бой көтерген. Соның өзіне компания 
55 млн. АҚШ долларын жұмсаған. За-
уыт 2018 жылы іске қосылса, толық 
қуатына 2020 жылы енуі тиіс. Сол 
кезде мұнда 12 мың адам жұмыспен 
қамтылмақ. Ал бюджетке жылына 30 
млрд. теңге салық түсімі құйылады. 
Қазірдің өзінде «Азия Авто» компани-
ясы бюджетке түсірген салық көлемі 
жөнінен облыс бойынша екінші орынға 
шығып отыр. 

Мемлекет басшысының назарына 
тұңғыш қазақстандық электромобиль 
де таныстырылды. Қарапайым элек-
трден қуат алатын бұл көлік осыдан 
бір жыл бұрын құрастырылған екен. 
Оны Елбасыға таныстырмас бұрын 
түрлі сынақтардан өткізіліп, жылдың 
әр мезгіліндегі климатқа төзімділігі 
тексеріліпті. Көліктің аккумоляторы 
қыста жылытып, жазда салқындататын 
қаптамамен жабдықталған. Пре-
зидент бұл саладағы аса жоғары 
технологияның Қазақстан аумағында 
игерілгеніне ризашылығын білдірді.

Аймақтағы сапарын 
қорытындылаған Мемлекет басшысы 
Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ  атқарылған 
жұмыстарға оң баға берді.

-Биыл тәуелсіздігіміздің 25 жылдығы 
қарсаңында облыстарды аралап, 
тыныс-тіршілігімен танысып келемін. 
Мерейлі жылды әр аймақтың қандай 
жетістіктермен қорытындылайтыны 
маңызды.  Осы тұрғыдан алғанда, 
дағдарысқа қарамай, облыста 
өндірістің өсімі 39 пайызға, ауыл 
шаруашылығы 13 пайызға артып, 
жалақы көлемі 11 пайызға өскені 
қуантты. Балалардың 98 пайызы 
балабақшамен қамтамасыз етілген.  

Мен бүгін ел дамуында маңызы 
зор «Азия Авто» кәсіпорнында бол-
дым. Бұл кәсіпорын құрылғанға дейін 
Қазақстан автомобиль шығарып 
көрмеген. Әзірге мұнда құрастыру 
өндірісі жолға қойылған. Әлемнің 
барлық елдері осылай құрастырудан 
бастаған. Сол арқылы адамдарын 
үйретіп, кейін біртіндеп жергілікті 
мазмұнды арттырған, соңында 
толықтай өздері өндіретін болған. 
Зауыттың жас мамандарымен, 
осында істеп жүрген «Болашақ» 
түлектерімен сөйлестім. Біздің қазақ 
жастары мұндай өндіріске ешуақытта 
жіберілмейтін болған. Соларды 
көргеніме қатты қуанып отырмын. 
Өзінің мамандығын жоғары деңгейде 
игерген, шетелдерге барып үйренген 
жастармен кездестім. Біздің шығарып 
отырған көліктеріміздің ең арзаны 
жеті мың, ең қымбаты 15 мың доллар 
тұрады. Мұндай баға халыққа да жай-
лы, бәсекеге де қабілетті деп санай-
мыз. Бұл көліктерімізді көршілерімізге 
де сатамыз. 

«100 мектеп, 100 аурухана» 
бағдарламасының аясында салынған 
қан орталығында да болдым. Бұл 
нысан адамның денсаулығы үшін, 
адам өмірін сақтап қалу үшін өте ка-
жет. Халық соны түсініп, топ-тобымен 
келіп, елге көмегін тигізіп жатқанын 
көрдім. 

Әрине, облыста шешілетін 
мәселелер әлі көп. Оның барлығын 
облыс әкімшілігі рет-ретімен шешеді 
деп санаймын. Шығыс Қазақстанда 
көргенімнің барлығы мен үшін өте 
қуанышты. Облыста істеліп жатқан 
шаруалар өте жақсы, - деді Елбасы. 

Серік Әбілхан, 
Есімжан Нақтыбайұлы.

«Дидар» газеті.

Қазақстан Президенті Шығыс 
Қазақстан облысы еліміздің ірі 
өнеркәсіптік өңірінің бірі екенін 
және қазіргідей күрделі жағдайда 
жақсы өсім қарқынын көрсетіп 
отырғанын атап өтті.

– Мен облысқа ел Тәуелсіздігінің 
25 жылдығында келіп отыр-
мын. Өнеркәсіптік өндіріс өсімі 
биылғы 5 айда 39% болғаны, ауыл 
шаруашылығы 13%-ға өскені, 
ал еңбекақы 11%-ға ұлғайғаны 
қуантады, – деді Мемлекет басшы-
сы.

Нұрсұлтан Назарбаев өңірде 
индустриялық бағдарламаның, 
сондай-ақ «Нұрлы жол» 
бағдарламасы аясында автомо-
биль жолдары құрылысының тиімді 
жүзеге асырылып жатқанын айтып, 
облыстың өнеркәсіптік әлеуетіне 
тоқталды. 

– Мұнда «Қазмырыш», 
«Қазақмыс», Өскемен титан-маг-
ний комбинаты, Үлбі металлургия 
комбинаты, ең ірі су электр стан-
сасы сияқты еліміздің жетекші 
кәсіпорындары орналасқаны мәлім, 
– деді Қазақстан Президенті.

Мемлекет басшысы жұмыс 
сапарының бірқатар негізгі 
тұстарына тоқталып өтті.

– Мен біздің машина жа-
сау индустриямыздың алғашқы 

қарлығашы –  «Азия АВТО» 
кәсіпорнына бардым. Қазақстан 
ешқашан автомобиль шығармаған 
еді, ал қазір бізде құрастыру өндірісі 
жолға қойылды. Дамыған автомо-
биль индустриясы бар көптеген ел 
нақ осы құрастырудан бастаған. Со-
сын мамандар даярлап, жергілікті 
қызметкерлер үлесін ұлғайтып, 
біртіндеп төл өндірісін іске қосты, – 
деді Нұрсұлтан Назарбаев.

Мемлекет басшысы шетел-
де оқып келіп, бүгінде отандық 
кәсіпорындарда жұмыс істеп жатқан 
жас мамандардың үлесін атап өтті.

Қазақстан Президенті «100 мек-
теп, 100 аурухана» мемлекеттік 
бағдарламасы аясында іске 
қосылған облыстық Қан орталығы 
сияқты әлеуметтік мекемелер 
қызметінің маңыздылығын айтты.

– Бұл нысан денсаулық сақтау 
саласы үшін өте маңызды, халық 
та мұны түсініп, қан өткізу үшін 
топ-топ болып келіп жатыр, – деді 
Нұрсұлтан Назарбаев.

Соңында Мемлекет басшысы 
облыстың жалпы қалыпты да-
мып келе жатқанын, ал түйткілді 
мәселелер жүйелі шешімін табаты-
нын айтты.  

akorda.kz

Елбасы брифинг өткізді 

Мемлекет басшысы "Қазақстан 
Республикасы Жер кодексінің жеке 
нормаларының қолданысын және 
"Қазақстан Республикасының 
Жер кодексіне өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы" 2015 
жылғы 2 қарашадағы Қазақстан Ре-
спубликасы заңының қолданысқа 
енгізілуін тоқтата тұру туралы" 
заңға қол қойды, - деп хабарлай-
ды Tengrinews.kzтілшісі Ақордаға 
сілтеме жасап. 

Қабылданған заң "Жер заңнамасының 
кейбір нормаларын қолдануға мо-
раторий енгізу туралы" 2016 жылғы 
6 мамырдағы № 248 жарлықты іске 

асыруға бағытталған.
Заңмен "Қазақстан 

Респу блик асының 
Жер кодексіне 
өзгерістер мен 
т о л ы қ т ы р у л а р 
енгізу туралы" 2015 
жылғы 2 қарашадағы 
Қ а з а қ с т а н 
Респу блик асының 
заңының қолданысы 
2016 жылдың 31 
желтоқсанына дейін 
тоқтатылады.

Бұдан бөлек, 
Қазақстан Республи-
касы Жер кодексінің 
кейбір нормаларының 

қолданысы тоқтатылады, оларға 
сәйкес 2016 жылдың соңына дейін: 
ауыл шаруашылығы мақсатындағы 
жер учаскелері жалдау шарттары-
мен шетелдіктерге, азаматтығы жоқ 
адамдарға, шетелдік заңды тұлғаларға, 
сондай-ақ шетелдіктер қатысатын заңды 
тұлғаларға; мемлекеттік меншіктегі 
ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер 
учаскелеріне меншік құқығы берілмейтін 
болады.

tengrinews.kz

Жерді сату мен жалға беруді 
тоқтататын заңға қол қойылды



Үлкен Нарынның орталық алаңында өткен 
мерекелік шараға бұл күні аудан тұрғындары 
мен қонақтары жиналды. 

Олардың назарына Астана күніне арналған «ЭКС-
ПО-2017» көрмесі ұсынылды. Оған Үлкен Нарын 
ауылдық округі әкімдігімен бірлесе оты-
рып, орталық кітапхана қызметкерлері 
қызықты материалдар әзірледі. 

Мерекелік шараға Шығармашылық 
үйінің ұжымы белсене қатысты: Жанар 
Мұхамедованың тәрбиеленушілерінің 
жұмыстары көз тартарлық болды. 
Техникалық модельдеу бойынша 
оқытушылар Қуаныш Әділбек пен Ай-
дын Ахмеров ҚР Үкіметінің Үйі – Ақ 
Орданың макетін даярлау бойынша 
мастер-класс көрсетті. Мақсұтхан Ер-
бол ағаштан үй аспаптары көрмесін 
ұйымдастырды. Сондай-ақ, «Мен Аста-
надамын» фотокөрмесі ұсынылды. 

Аудандық жастар орталығы мен 
Достық үйінің ұжымдары «Азия-авто» 
АҚ отандық өндірісінің он автокөлігі 
қатысқан жарыс ұйымдастырды. Олар 
Мемлекеттік Туды желбіретіп, аудан орталығының 
көшелерін аралады. 

Мәдениет және тұрғындар демалысы 
Орталығының әртістері концерттік бағдарлама 
көрсетті. Көктерек ауылынан келген «Чишма» татар 
фольклорлық тобы және Коробихадан «Сударуш-
ка» тобы өнер көрсетті. 

Катонқарағай аграрлық-техникалық колледжі ба-
засында ұйымдастырылған еңбек және демалыс 
лагері студенттерінің өнерлері өте қызықты болды. 
Олар тәрбиеші Дана Асанованың басшылығымен 
флеш-моб биін биледі. Семейдің көлік колледжінің 
студенті Медеу Сембайұлы таңқаларлық фокустар 
көрсетті. 

Сахнаға «Селтеткізер» атты облыс бойынша 
көңілділер мен тапқырлар ойынының жеңімпаздары 
шығып, әзіл-қалжың нөмірлерін көрсетті. 

Онан соң, «Газель» автокөлігін 20 метр 
қашықтыққа  жіппен сүйреу бойынша сайыс 

өткізілді. Бұл сайысқа қатысқан білекті жігіттердің 
ішінде аудандық Мәдениет үйінің қызметкері Рус-
лан Қабанбаев жеңіске жетті. Ол 14 секундта сайыс 
шартын орындап, бас жүлде – қойды ұтып алды. 

Ұйымдастырылған ауылшаруашылық өнімдері 
жәрмеңкесінде новополяковкалық Наталья Ко-
четкова бал және Белқарағай ауылдық округінен 
«Қаратал» шаруа қожалығы (басшысы А. Құсманов) 
емдік сусын – қымызды  саудалады. 

Жергілікті кәсіпкерлер кәуәп және басқа да тәтті-
дәмділерді тұрғындар назарына ұсынды.

Татьяна Самойлова.
Сурет автордікі және Ш. Багаутдиновтікі. 
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Құрметті азаматтар атанды
Мерекелер

30 маусымда аудандық әкімдіктің отырысы 
өткізіліп, күн тәртібіндегі негізгі бір мәселе қаралып, 
үш ақпарат тыңдалды.

Аудандық экономика және қаржы бөлімінің басшысы 
Жанар Большманова отырысқа қатысушылар алдын-
да 2016 жылдың екінші жартыжылдығына белгіленген 
міндеттер мен ауданның бірінші жартыжылдықтағы 
әлеуметтік-экономикалық даму қорытындылары жайлы 
баяндады. 

Жұмыспен қамтуға ықпал ететін кешенді жоспардың 
орындалу барысы туралы жұмыспен қамту және 
әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің басшысы Лаура 
Тоқсанова ақпарат берді.

Әкімдік мүшелері аталмыш ақпаратты талқылау бары-
сында үшінші топтағы мүгедектерді жұмысқа орналасты-
ру бойынша жұмыстардың нашар жүргізіліп жатқандығы, 
сондай-ақ, білім беру мен денсаулық сақтау салала-
рында зейнеткерлікке шыққанымен, әлі де болса жұмыс 
істеп жүрген адамдардың көп екендігі, ал дипломы бар 
жас мамандардың жұмыс таба алмай жүргендігі жайлы 
айтылды.   

Аудан әкімі Ахметқали Нұрғожин бұл мекемелердің жа-
уапты қызметкерлеріне заңдылықтарға сәйкес сарапта-
ма жасап әкелулерін тапсырды. 

«Аудан аумағындағы елдімекендердің көшелері мен 
жергілікті маңыздағы автомобиль жолдарының күтімі мен 
жөндеу жұмыстары бойынша жоспарлы шаралардың 
орындалу барысы туралы» ТКШ, жолаушылар көлігі 
және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы Станис-
лав Гаврилов ақпарат берді. 

Әкімдік мүшелері ағымдағы жылы көшелерді жөндеу 
бойынша жұмыстардың орындалған көлемі мен са-
пасы туралы сұрады. Аудан әкімі Новохайрузовка 
ауылындағы орталық көшеге қара жамылғы төсеу бойын-
ша жұмыстардың аяқталмай қалғандығын сынға алды. 

Білім беру, дене шынықтыру және спорт бөлімі 
басшысының міндетін атқарушы Марат Толықбаевтың 
«Балалардың жазғы демалысын ұйымдастыру және жаз 
айларында балаларды сауықтандырудың барысы тура-
лы» ақпараты тыңдалды. 

Әкімдік отырысы аяқталған соң, біздің үш жерлесімізге 
Катонқарағай ауданының Құрметті азаматтарының 
куәліктері табыс етілді.  Олардың қатарында ұзақ жыл-
дар бойы басшылық қызметте болған еңбек ардагерлері 
Айгүл Байсарина, Сергей Бутаков және ауданға таны-
мал кәсіпкер Қайрат Ахметов болды. Жоғарыда есімдері 
аталған жерлестерімізге бұл атақты беру туралы шешім 
аудандық мәслихат сессиясында қабылданған. 

Шамиль Багаутдинов.
Сурет автордікі.

Ресми бөлім

Биылғы Астана күні мерекесінің маңызы зор, 
өйткені ол ел Тәуелсіздігінің 25 жылдығымен 
орайлас келіп отыр. 

Шілденің алтыншы жұлдызында Астана қаласының 
туған күні құрметіне аудан орталығындағы алаңда 
салтанатты шара өтті. Аталмыш шараның ресми 
бөлімінде Қазақстанның Әнұраны ойналды, онан 
соң, мерекелік шараны жүргізушілер Ақсенбі Той-
лыбай мен Наргүл Нұрғазиева құттықтау сөз кезегін 
аудан әкімі Ахметқали Ахашұлы Нұрғожинге берді. 

Аудан басшысы өз сөзінде Президенттің қалауынан 
туындаған Қазақстанның бас қаласы – Астана елімізді 
әлемге танымал еткенін, жалпыұлттық идеяның жаңа 
мәртебесіне ие болғандығын, жас мемлекетіміздің 

қол жеткізген жетістіктері 
мен Тәуелсіздіктің симво-
лына айналғандығын атап 
өтіп, Астана қаласының 
гүлденіп, алдағы уақытта 
мұнан да әсем, сәулетті бо-
луына тілектестік білдірді. 

Астана күні мерекесі 
мұсылмандардың Ораза-
айт мейрамымен тұспа-тұс 
келгендіктен, аудан әкімі 
жиналғандарды бұл мере-
кемен де құттықтап, аудан 
тұрғындарына береке-
бірлік пен сәттіліктер тіледі. 

Онан соң, мемлекеттік 
награданы табыс ету 
рәсімі өткізілді: ау-
дан әкімі А.А. Нұрғожин 
Алтынбел ауылының 
тұрғыны, көпбалалы ана 
Кәнеқала Жеңісгүлге 

«Күміс алқаны», «Нұр Отан» партиясының қатарына 
қабылданған «Балбөбек» балабақшасының  бір 
топ қызметкерлеріне партия билеттерін, сондай-ақ, 
кәмелеттік жасқа жеткен Аслан Ермаковқа, Бақыт 
Мұсахановаға, Алина Отчегароваға салтанатты 
түрде жекебас куәліктерін табыс етті. 

Мерекеге жиналғандарды Астана күнімен 
аудандық орталық аурухананың бас дәрігері С. Бай-
гереева мен жастар орталығының әдіскері, аудандық 
мәслихаттың жас депутаты Т. Смағұлов құттықтады. 

Нұрзада Исабаева.
Сурет Ш. Багаутдиновтікі.

Жаңбырдың көп болуына байланысты биылғы 
жылы шабындықтардағы шөп бітік шықты. Көктемгі 
дала жұмыстары аяқталысымен, Белқарағай, Со-
лоновка және Үлкен Нарын ауылдық округтеріндегі  
шаруа қожалықтары бірден мал азығын даярлауға 
кірісті. 

Шөп шабу науқанына аудан шаруалары қажетті 
техниканы сақадай-сай әзірледі. 

Ағымдағы жылдың 6 шілдесіндегі мәлімет бойын-
ша 120 тонна көпжылдық шөп даярланды, оның әр 
гектарынан орта есеппен 25 центнерден өнім алын-
ды.

Өз тілшіміз. 

Шөп Шабу науқаны 
басталды

Астана - Қазақстанды әлемге танымал етті

«...Астана – ел болашағының алтын бесігі...» 
                                                                 Н. Назарбаев.

Бүкіл қазақстандықтардың қатарында  
кАТоНқАрАғАйлықТАр да  Астана күні 
мерекесін көпшілік болып атап өтті. Орталық алаңға 
жиналған  ауылдастарын әлемдеп орнатылған дала 
сахнасының төрінен ауылдық округ әкімінің орын-
басары Бауыржан Мәкішев құттықтап, ел жүрегі 
Астана жайлы қысқаша әңгімеледі. Бұдан кейін 
жергілікті өнерпаздардың қатысумен дайындалған 

бір сағаттық концерт қойылды. Онда Самат 
Мұқашев, Әсет Нұрғалиев  сынды көпке танымал, 
жезтаңдай  әншілермен бірге  Серік Мерей,Нәзигүл 
Смағұлова  ән шырқады.Мәдениет Үйінің қызметкері 
Майра Қасымова  Астанаға арналған өлеңді  бар 
нақышымен жатқа оқыды.

Өз тілшіміз.

Астана күні құрметіне 
ұйымдастырылған автожарыс
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Бесінші еңБек тоқсаны

Көңілді әрі тапқырМектеп жанындағы учаскеде

Шағын және орта бизнес

 Осы салаға өзіндік қолтаңба қалдырып, 
ата-баба кәсібін алға қарай сүйреп 
келе жатқан Көктерек ауылының тума-
сы Ришат Түсіпбекұлы Дәулетхановты 
айтуға болады. Семей қаласының 
Зооветеринарлық институтының 
түлегі алғашында «Қазақстанның 40 
жылдығы» кеңшарында зоотехник бо-
лып еңбек етті. Кейін кеңшар таратылған 
соң, мал шаруашылығының қыр-сырын 
білген ол, отбасылық шаруа қожалығын 
құру жайлы ойланды. Сөйтіп, 2000 жылы 
аукционға қойылған «Сарыбел» деп ата-
латын жерде орналасқан қыстақты са-
тып алып, «Қанат» шаруа қожалығын 
құрады. Бастапқыда қой малын өсірді, 
сауын сиырлар ұстады.  Сөйтіп, жылма-
жыл мал басы көбейіп, шаруашылық 
шеңбері кеңейе түсті.

Бүгін нарық та, экономикалық даму 
да басқаша. Сондықтан, мал ба-
сын асылдандыру қажеттігі – қазіргі 
күннің басты тақырыбы. Мұны түсінген 
шаруа қожалығының жетекшісі Ри-
шат Дәулетханов малдың тұқымдық 
қасиеттерін арттыру үшін 2012 жылы 
«Сыбаға» мемлекеттік бағдарламасы 
арқылы несие алып, 47 бас ірі-қара 
және асыл тұқымды екі ақ бас бұқа са-
тып алған.  Ал, өткен жылы қожалық 
басшысы Семей өңірі «Елімай» шаруа 
қожалығынан төрт бас Абердин-ангус 
асыл тұқымды бұқаларды сатып әкелген.

Мамандардың айтуынша, ангус си-
ыры етті келеді. Бұзауы орташа есеп-

пен күніне 1,5 келідей салмақ қосады 
екен. Әрі біздің климатқа аса төзімді. 
Алдағы уақытта, Р.Дәулетханов мал 
басын өсіріп, төлін аудандағы өзге де 
шаруашылықтарға сатуды көздейді. 
Бүгінде қожалық иелігінде 40 шақты 
жылқы, 200-ден астам ірі-қара малы, 
оның 70 пайызы асыл тұқымды, 500-ден 
астам қой-ешкі бар. Қожалықта қысқы 
мал азығын дайындау мәселесі қиындық 
туғыза қоймаған сыңайлы. Олар 123 гек-
тар жер алқабына арпа, көпжылдық  шөп, 
күнбағыс салады. Отбасылық қожалық 
жұмыстарына Ришаттың інілері Ринат, 
Руфат Дәулетхановтар, келіндері еңбек 
етіп, көмектеседі. Ауылшаруашылық 
техниканы да Ришат біртіндеп жаңалап 
келеді. Екі жыл бұрын лизингке екі МТЗ-
82 тракторын сатып әкелген, ұсақ-түйек 
жұмыстарға ыңғайлы қытайлық тракто-
ры да бар.  

- Мал өсірудің бейнетін айтып, дабыл 
қағудың жөні жоқ, тер төкпей  - қай кәсіпті 
де жүргізу мүмкін емес. Үкіметтің көмегі 
жақсы. «Казагроқаржы» АҚ арқылы 
лизингке алған  ауылшаруашылық 
техникалардың 50 пайызын мемлекет 
шаруаға қайтарып береді, ал ол болса 
үлкен жеңілдік, – дейді Ришат. -Жуырда 
ғана аудан әкімі Ахметқали Нұрғожиннің 
қолдауымен және  көмегімен Васи-
льевск өткелінің бергі жағалауынан 
жер үлескісін пайдалануға рұқсат алып, 
мал сол жерде жайылымда. Бұл жер  
негізінен мал бағуға өте қолайлы аймақ 

АТАКӘСіпТі  ДАМыТуДА
болып саналады. Шөбі шүйгін, жері 
құнарлы. 

– Малды асылдандырмай, соның 
ішінде ірі-қараның тұқымдық қорын 
жақсартпай, малдан жоғары өнім ала-
мын деу бос әурешілік. Асылдандыру 
жұмыстары – барлық табыстың баста-
уы. Онсыз малдың басы да, пайдасы 
да артпайды, – деп, Р.Дәулетханов өз 
ойын ашық жеткізді. Сонымен қатар, өз 
еңбектерімен шаруасын шалқытып, ел 
ырысын молайтуға үлесін қосып жүрген 
«Қанат» шаруа қожалығы басшысы ке-
лешекте Семей ауданынан Айршир 
асыл тұқымды сүтті сиырлар сатып 
әкеліп,  асыл тұқымды ірі-қара мал ба-

сын 300-ге дейін жеткізу деген жоспары-
мен де бөлісті. 

Сонымен қатар, іскер басшы паром 
тоқтайтын жерде ауданымызға келетін 
туристерге, қонақтарға, демалушыларға  
қазақтың ұлттық тағамдары ұсынылатын 
дәмхана ашпақ ойын жеткізді.  Бұл жо-
спарды жүзеге асыру үшін оған Ал-
маты қаласында аспаздық кәсіппен 
айналысқан досы, сыныптасы Телжан 
Ахметов келіп, көмек көрсетпек. Бүгінде 
рұқсат қағаздарын алып, алдағы уақытта 
ауданымызға келген қонақтар, жолау-
шылар қазақтың киіз үйінен дәмді де 
табиғи ұлттық тағамдар мен сусындар-

дан дәм тататын болады.
Иә, шаруа адамының алдағы жоспар-

лары ауқымды. Қай жұмысты қолға алса 
да, жеріне жеткізбей тынбайтын жігерлі 
жанның бұл орайдағы жоспарларының 
да орындалатынына күмәніміз жоқ.

Ришат Дәулетханов іскер басшы болу-
мен қатар, үлгілі отбасының отағасы. За-
йыбы Айжан - жеке кәсіпкер, саудамен 
айналысуда. Олар екі бала тәрбиелеп, 
өсіріп келеді. Қызы - Адина 8 сыныпты 
аяқтады, Абылай атты ұлдары алдағы 
оқу жылында даярлық сыныбына бара-
ды. 

Шаруалар кәсібін ашып,тірлігін жан-
дандыруда қаражатқа арқа сүйейтіні 

анық. Осындай мүмкіндіктерге мем-
лекет кеңінен жол ашып отыр. Сөйтіп, 
кәсіпкерлікке қолдау көрсетіп отырған 
мемлекеттік бағдарламалар бүгінде 
ауылдық жерде тұратын, кәсіпкерлік 
жобасын дамыта алатын адамдар үшін 
таптырмайтын мүмкіндік. Осындай 
бағдарламаның жемісін көріп отырған 
Р.Дәулетхановтың отбасылық кәсібінің 
өрісі әлі де кеңейіп, ауданымыздың 
әлеуметтік жағдайын жақсартуға өз 
үлестерін қосатынына кәміл сенеміз. 

Жанар Қасымханова.
Сурет автордікі.

Заман өзгеріп, жұрттың бәрі нарықтық қатынасқа бейімделе бастаған соңғы 
оншақты жылда мал бағуды ар санап, оны табыс көзі деп санамайтындардың 
қатары сиреп  келеді. Жеке кәсіппен айналысу, өз бетінше әрекет етіп, нан 
табу көптің қаперіне кірсе де, үлкен істі бастауға келгенде, жүрегі дауаламай  
жатады. Десек те, мал асырап,  оны көбейтіп, дәулетін арттыруға бел буған 
жерлестеріміз баршылық.

Бесінші еңбек тоқсаны бастау алды. Аудан 
оқушылары мектеп жанындағы телімдерде 
жұмыстарын бастады.

Балғын орта мектебінің жанындағы телімде 
арнайы жасалған кесте бойынша, техникалық 
қауіпсіздікті сақтай отырып, оқушылардың 
жұмысына ұстаздар басшылық етеді. 

Наурыз айынан бастап, арнайы 
ұйымдастырылған тұқым бағында 
көкөністердің өскіндері күтіліп, бапталады. 
Аумағы 0,5 га болатын учаскеде оқушылар 
қырыққабат, қызылша, қызанақ, сәбіз және 
асқабақ өсіреді. Күзде алынған өнімнің 
біраз бөлігін сатып, түскен қаржыны мектеп 
қажеттілігіне жұмсайды. Ал өнімнің қалған 
бөлігі мектеп асханасына тапсырылады, 
нәтижесінде оқушыларға берілетін түскі астың 
бағасы арзандатылады. Картоп егілген алқапқа 
ұстаздар мен мектептің басқа да  қызметкерлері 
күтім жасайды. Мектептің 5, 8 сынып оқушылары 
жазғы тәжірибеден маусым айының басынан та-

мыз айының соңына дейін арнайы кесте бойын-
ша өтеді. Олар бекітілген ұстаздың жетекшілігімен 
топырақты өңдеу, тұқым себу, өскіндерді отырғызу 

және оларға күтім жасауды үйренеді. 
Балғын орта мектебінің жанындағы учаске жыл 

сайын күзде аудан ұстаздарының тамыз конфе-
ренциясы кезінде өткізілетін аудандық көрмеге 
қатысады.  

Мектептің ауласында қазірдің өзінде әртүрлі 
гүлдер жайқалып тұр. Мұнда ұжымның күшімен 
мектеп ауласын түрлі-түске бөлейтін гүлдердің 
көптеген түрлері егіледі.  

-Біз мектеп ауласы ауылдың сәнін кіргізуі тиіс 
деп санаймыз, оның көзтартарлық әсемдігіне 
үлес қосқан оқушылар өз еңбектерін мақтан 
етері сөзсіз. Егер, театр киім ілгіштен бастал-
са, мектеп – ауладан басталады,- дейді мектеп 
ұстаздары. 

Жанар Қасымханова.
Сурет автордікі.

Солдатово ауылдық клубында Архат За-
рылханов күзетші болып істейді. 

Бірақ, ол өзіне жүктелген қызметті ғана атқарып 
қоймайды. Клубтың мәдени ұйымдастырушысы 
Маузира Байтемірованың айтуынша, Архат – 
көркемөнерпаздар ұжымының мүшесі, көңілділер 
мен тапқырлар ойынына, тамаша ойын-сауық 
бағдарламасына қатысады, мәдени-көпшілік 
бағдарламаларды жүргізеді. 

Ол өзінің белсенділігімен жоғарғы сынып 
оқушыларын, ауыл жастарын әртүрлі шараларға 
тартады. Солдатово орта мектебінің оқушылары 
Саят Серікжановпен, Әділет Мырқасыновпен, 
студент Ернат Есенгелдиновпен бірлесіп, ауылда 
әртүрлі шаралар жүргізеді. 

Архат жылқы күтімімен де айналысады. Өзінің 
меншікті арғымақтары бар, оларды жарыстарға 
даярлайды. Арғымақтар 1 Мамыр меркесінде 
Өрелдегі бәйегеге қатысты, оның жылқысы бес 
километрлік қашықтықта бірінші орынды иеленді. 

Қазіргі уақытта қымыз өндіру маусымы ба-
сталды, Архат Зарлыханов өзі бие сауып, қымыз 
әзірлейді. Ал, бұл емдік сусынға алғашқылардың 
бірі болып көршілері баға береді. 

Татьяна Самойлова. 
Сурет автордікі. 

Ауыл адамдары

Нарық пен халық
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Өз ісіне берілген

Қасиетті Қадір түнін Қарсы алды

Көктерек орта 
мектебінің дене 
ш ы н ы қ т ы р у 
п ә н і н і ң 
мұғалімі және 
ж аттықтырушы 
Қ а д ы л б е к 
е л у б а е в т ы ң 
басшылығымен 
алтыншы сы-
ныптан бастап 
Қуаныш Шаяхме-
тов шаңғы спор-
тымен және жеңіл 
атлетикамен ай-
налыса бастады. 
Аудандық және 
облыстық жа-
рыстарда неше 

мәрте жүлделі орындарды иеленді. 
Спортқа деген сүйіспеншілік оның мамандық 

таңдауына зор ықпал етті. 2014 жылы ШҚМУ 
жанындағы колледждің  дене шынықтыру 
факультетін бітірген соң, Қуаныш дене шынықтыру 
пәнінің мұғалімі болып жұмысқа орналасты. Өзінің 
туған ауылында бос жұмыс орны болмағандықтан, 
ол көршілес Балғын ауылындағы мектепке орнала-
сты, мұндағы ұстаздар ұжымы жас маманды құшақ 
жая қарсы алды. 

Колледжде оқыған кезінде шаңғы жарысы мен 
жеңіл атлетикадан Қуаныш бірінші разрядты алған. 

Мектепке келісімен, бірден спортсүйер балаларды 
жинап, оларға  білімі мен тәжірибесін үйрете баста-
ды. Ол өз жұмысын беріле атқарады. 

-Балалар шаңғы жарысын, жеңіл атлетиканы, во-
лейбол мен баскетболды ұнатады. Олар спорттық 
секцияларға зор ынтамен қатысады,- дейді Қуаныш. 
–Марат Айсұлу, Роза Мұқтарова, Арслан Айналхатов, 
Зарина Қасымова, Нұрбек Мақұлбеков және басқа да 
көптеген балалар жақсы шаңғышылар. Мектепте 20 
пар шаңғы бар. Волейбол және футбол доптары да 
жеткілікті. 

Ересек сыныптар оқушылары Шыңғыс Қалымбетов, 
Нұрбек Мақұлбеков, Бақтияр Дәукенов, Қайырды 
Темірлан, Мақсат Лұқбеков және басқа да оқушылар 
волейболдан жақсы нәтижелер көрсетуде, бұл 
оқушылар жеңіл атлетикамен де айналысады. 

23 жасар дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Қ. 
Шаяхметовтың сабағының басты мақсаты – жас 
ұрпақты салауатты өмір салтына баулу. Бұл үшін 
оның өзі оларға үлгі көрсетуде. Қар жауысымен 
ол аяғына шаңғы байлап, шаңғы жолын салады! 
Бүкіл қыс бойы жұмысқа - 11 километр қашықтыққа 
шаңғымен барып қайтады. Таңертеңгі сегізде ол мек-
тепке кешікпей жетеді. 

Қуаныш Шаяхметов биылғы оқу жылында өткен 
ұстаздардың аудандық спартакиадасына қатысқан. 
18 бен 30 жас аралығындағы спортшылар арасында 
ол екінші орынды иеленді. Қуаныш Балғын мектебінің 
волейбол командасының құрамында ойнап, команда 
бұл спорт түрінен үшінші орынды иеленді. 

Енді міне, жазғы каникул мен демалыстың уақыты 
келді. Бірақ, жас жаттықтырушы үйде қол қусырып 
отырған жоқ: Қуаныш күн сайын бірнеше километрға 
жүгіреді, Көктерек ауылының балалары мен жаста-
рын жинап, футбол мен волейболдан жолдастық 
кездесулер өткізеді. Көктерек ауылындағы мектептің 
ауласында әртүрлі спорттық құралдар бар. Ба-
лалар жазғы каникулда   спортпен шұғылданып 
жатса, ұстаздардың да көңілі жай. Демек, олар 
құқықбұзушылыққа бармайды, әрдайым ересектердің 
бақылауында. 

Татьяна самойлова.
сурет автордікі. 

Салауатты өмір салты

бір Аллаға сыйынып, әр күнін оразамен, 
әр түнін ғибадатпен өткізген еліміздің барша  
мұсылмандары үшін Қадір түнінің орны айрықша. 
бұл күні байтақ жеріміздің әр өңірінде қалың  
жұртшылық Алланың үйі –мешіттерге  жиылып,  
қасиетті түнді ерекше  құлшылықпен, дұға-тілекпен 
қарсы алады. 

Шілденің бірінен екісіне   қараған түні Катонқарағай 
ауылдық  мешітіне осындай ақ ниетпен аяқ  басқан 
тұрғындар саны мол болды. Кешкілік сағат сегіздің ша-
масынан бастап катонқарағайлық жұртшылық мешітке 
ағылып келіп жатты. Бұл күні ораза ұстаған  жандарға 
арналып, Топқайың, Катонқарағай ауылдарының 
тұрғындары, кәсіпкерлер әрі ауылдық мешіттің тұрақты 
жамағаттары Рафхат Бақатаев, Аян Ниғметов, Гаухар 
Можанованың демеушілігімен   ақ дастархан жайылып,  
ауызашар берілді.  

Онан соң, ауылдық мешіт имамы Ерлан Исин   
жиналғандарға Қадыр  түнінің мұсылмандық  
шариғатымыздағы мәні мен қадір-қасиеті туралы ба-
яндады. Көпшілік мешіт басшысының  Ислам діні жай-
ында тұщымды насихатын көңіл қойып, ықыласпен 
тыңдады.

-Қадірменді ағайын, қадірлі мұсылман бауырлар! 
Сағына-сарыла күткен айлардың сұлтаны,  қасиетті Ра-
мазан айы да соңына таяп қалды.  Рухани кемелдікке 
ұмтылу үшін бізге берілген ең үлкен мүмкіндік - осы Ра-
мазан айының еншісінде.  Әсіресе, осы айдың соңғы он 
күні барша адамзат  баласының бір жылдық тағдыры 
белгіленетін Қадыр түнінің болуымен ерекшеленеді. 
Қадыр түні – мың айдан да қайырлы түндердің төресі 
болып есептеледі. Бұл түннің уақыты нақты белгілі 
емес, бірақ Рамазан айының соңғы он күнінің біріне, 
әрі тақ түндерге сәйкес келеді деген болжам бар. 

Қадыр түнінде адамзат баласына Құран Кәрімнің аят-
тары түскен. Дәл осы уақытта періштелер көктен түсіп, 
жер бетінде береке орнап, сауаптар еселеніп жазыла-
ды екен. Сондықтан, күллі мұсылман бұл түнді асыға 
күтеді. Алла бізді өзінің хақ жолынан жаңылдырмасын, 
еліміз еңселі, жеріміздің тыныш, халқымыздың 
ынтымақ-берекеде болуын нәсіп етсін, - деп  Ерлан 
Төлеужанұлы Қадыр түнінде дұға жасады. 

Иә, расымен де, бұл айда оразаны шынайы 
ықыласпен ұстап, құлшылық жасаған, Қадыр түнін 
кәміл  сеніммен сауапты үміт ете күткен адамның  
өткен-кеткен күнәлары кешіріледі деседі.  Сондай-
ақ, жер бетіне осы түнде   сансыз  көп болып түсетін 
періштелер таңға дейін, яғни,  мұсылман қауымы на-
мазын орындағанша,   Алла Тағалаға салауаттар 
жолдайды деп айтылады қасиетті дінімізде.  Ауылдық 
мешіт имамының  қасиетті Рамазан айы мен Қадыр 
түні хақындағы ұлағатты уағыздарынан соң, мешіт 
жамағаты нәпіл құлшылықтарын орындады. Ал таңғы 
сәресі уақытында ауылдық  мешітте  жиналғандарға  
ас берілді. 

Ерлан Төлеужанұлы  Рамазан айында мешітте та-
рауих намазын жүргізіп, Құран хатым еткен облыс 
орталығындағы «Алтай» қайырымдылық мекемесінен 
іс-тәжірибе өтуге келген Қаумет Идаятұлына ауыл 
тұрғындары мен мешіт жамағаты атынан зор алғыс 
білідіріп, ізгі жақсылықтар тіледі.

Түн түндігін түрген сәттен, таң шапағы кіргенге дейін 
құлшылық етіп, тілектес, ниеттес болған көпшілік 
көңілдің көзін осылайша Ислам шуағымен ашып, үйді-
үйге тарасты. 

Тимур смағұлов.

Имандылық

Айлардың төресі - қасиетті Рамазан айында  Ора-
за ұстау қандай  парыз болса,  Алла разылығы үшін 
ораза ұстаған құлдарының ауызын аштырып сауапқа 
кенелуді мақсат ететін жомарт  мұсылмандар қай 
өңірде де жеткілікті.  Осындай сауапты шараны  
өткен аптада 30 маусым күні аудан әкімі Ахметқали 

Нұрғожинның  бастамасымен аудан әкімі орынбасарла-
ры, ауылдық округтер әкімдері және мекеме басшыла-
ры мен  мемлекеттік қызметкерлер бірігіп, Үлкен Нарын 
ауылындағы «Рахат» асханасында ұйымдастырып, 
өткізді. Ауызашарға  ауыз бекіткен адамдар, аудандағы 
ауылдық мешіттердің  молдалары мен мешіттің тұрақты 
жамағаты шақырылып, кең де мол дастархан басында 
бас қосты.   

Аудан әкімі А.Нұрғожин жиналған жамағатқа қасиетті 
Рамазан айындағы ұстаған оразаларыңыз қабыл бол-
сын дей  отырып, Отанымызға тыныштық, әр шаңыраққа 
амандық-саулық тіледі. Дастархан басында сөз алған 
аудандық мешіттің имамы  Шодихан қажы Хидиров 
қасиетті айдағы Ахметқали Ахашұлының бұл бастама-

сы ел игілігі үшін атқарып жатқан шынайы ықыласының 
жемісі, Елбасы және ел қамында жүрген азаматтарға 
ғинаят пен тауфиқ тілейік, Алла тағала береке-
бірлігімізден айырмасын, Ислам нұры баршаңызды 
өз шуағына бөлеп, ниеттеріңіз таза болып, өмірлеріңіз 
иманды, биыл егін-шөбіміз көп, молшылық, тоқшылық 

жылы болсын деген жылы лебізін білдірді. Сондай-
ақ, аудан имамы Қазақстан мұсылмандары діни 
басқармасының бұйрығымен аудандық мешітке 
найб-имам болып тағайындалған «Нұр Мүбарак» 
Египет ислам мәдениеті университетінің 2016 жылғы 
түлегі Мәдеш Солтанбекті таныстырды. Сонымен 
қатар, ол ауданның төрт округі молдаларының 
бұйрықтарын табыс етіп, істеріне сәттілік тіледі. 

  Үлкен ас үстінде келелі уағыз-насихаттар айтыл-
ды. Сөз сөйлегендер, оның ішінде христиан дініне 
сенушілер  дін бөлек болса да, Отанымыз бір екенін 
айтып, алдағы уақытта да Алла тағала береке-
бірліктен айырмасын, елімізде тыныштық болсын 
деген тілектерін білдіріп жатты. 

Ақ ниетпен Аллаға алақан жайған барша 
жамағат бір ауыз-
дан әумин десіп, 
тілек тоғыстырды. 
А у ы з а ш а р д ы ң 
соңы әдеттегідей  
орталық мешіттің 
н а м а з х а н а с ы н д а  
құлшылығын қаза 
етпейтін Құдайдың 
құлдарының құптан, 
таруық намаздарына 
ұласты.

Жанар 
Қасымханова.

сурет автордікі.

АуызАшАр берілді

Әкімдіктердің тіркелмеген мүлікті жария 
ету тәртібі
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Ат спортының дАмуы

Аудан орталығының тұрғыны 
Жанар Жаңабаев көптеген жыл-
дар жол полициясы органын-
да қызмет етті, қазіргі уақытта 
аудандық мәслихат депутаты, 
кәсіпкер, ШҚ басшысы, бірақ, ол 
ауданда тамаша атбегі ретінде  де 
танымал...

Винноедағы жеңіс
«Аламан! Шектен тыс құмарлық 

пен жылдамдықтың алдында 
құлагерлер мен шабандоздардың 
барлығы тең. 25 километр 
қашықтықта үзілген үміт пен күмістей 
жарқыраған бетеге. Есімдері талай 
жерге жайылған,, қаратер болған 
жеңімпаздар.

Аламанның аты – аламан. Жиыр-
ма бес километр, он айналым, отыз 
жеті минут – енді міне, армандаған 
су жаңа «Волганың» кілттері... 
Бақыттан басы айналған атбегі Жа-
нар Жаңабаев шампан атып, онан 
соң, ақ «Волганы» да шампанмен 
жуды. Шаршаған шабандоз бала 
Әсет Сәлімов журналистерден 
қашқақтады, ал күтпеген жерден 
қуанышқа кенелген ат иесі жаңа 
көліктің руліне отырды. 

«Волганың» үстіне кілем жауып, 
Әсетті капотқа отырғызып, Жа-
нар көлікті от алдырады және... 
Шағын ара қашықтықта бір айна-
лып шықты. Үшінші спартакиаданың 
бас жүлдесі – облыс әкімі Виталий 
Меттенің қолынан берілген «Волга» 
автомобилі Катонқарағай ауданына 
аттанды»...

1999 жылы «Рудный Алтай» 
газетінің маусым айындағы 
нөмірлерінің бірінде жарияланған 
біздің әріптесіміз, қазіргі уақытта 
Қазақстанға танымал журналист 
Мира Алипинованың «Аламан! 
Жанар Жаңабаев жаңа «Волгаға» 
ие болды» деген тақырыппен 
шыққан мақаласында дәл осы-
лай сипатталған. Өйткені, ол 
уақытта спорт жарыстарына жылқы 
баптаудың қыр-сырын жақсы 
білетіндердің  бір де-бірінің 25 
километрлік қашықтықта Жанардың 
бас жүлдеге ие болатындығы  ой-
ларына да келмеген еді. Өйткені, 
Жанардың өзі де, Солоновка ауы-
лынан сатып алған арғымағындай, 
көпшілік үшін жұмбақ мінезді еді. 

Неліктен дейсіздер ме?  Иә, 
өйткені көпшілік біле бермейтін 
катонқарағайлық атбегі Жаңабаев 
осыдан тек бір жыл бұрын ғана 
бәйгеге қосатын арғымақтарды бап-
тай бастаған және бұл ол қатысқан 
тек екінші бәйге болған (бұған дейін 
оның арғымағы Семейдегі жарысқа 
қатысқан). Және бұл бірден үлкен 
жеңіс болды.

Өскемен қалысының маңындағы 
Винное ауылында облыстық спар-
такиада аясында өткен бұл жарыс 

Жанар Жаңабаевтың спорттық 
жарыстарға қатысатын жылқыларды 
баптауының ең бір жарқын көрінісі 
болды.

Осылайша, Жанар да Шығыстың 
үздік атбегілерінің қатарына 

қосылды, келесі жылы Аягөзде 
өткен спартакиадада облыстың аса 
танымал атбегілері әсіресе, осы 
бәйгеде Жанар Жаңабаевтың үш 
бірдей арғымағы алғашқылардың 
бірі болып келгенде Жанарға 
құрметпен қарады. 

Бұл бір ерекше әсер қалдыратын 
зор жеңіс болды. Жанардың 
Оқжетпес атты арғымағы – бірінші, 
Құйын – екінші, Қараторғай – үшінші 
болып келді. 

-Арғымақтарды сол кезде бәйгеге 
Өрнек ауылындағы тәжірибелі, 
танымал атбегі Құмарғали 
Майкеновтың көмегімен даяр-
ладым,- деп еске алады Жанар 
Жаңабайұлы. – Ақсақал жылқы ма-
лын жақсы білсе де, оларды бәйгеге 
алғаш рет даярлады. Сондықтан, 
арғымақтар мен шабандоздар-
ды икемділіктеріне қарай таңдап, 
жаттықтырдық. Ал бізге аудандағы 
танымал атбегі Нұрмолда Шәріпов 
кеңес беріп отырды. 

Сол жылдарда Жанар неше мәрте 
аудандық жарыстарда жеңіске қол 
жеткізіп, облыстық сайыстардың 
жүлдегері болып жүрді. 

Келесі жеңіске ол 2008 жылы 
Зырян қаласында өткен татардың 
облыстық сабантойында қол 
жеткізді. Бұл жолы да мерекені 
ұйымдастырушылар тарапынан 
шығарылған бас жүлде – жаңа «Жи-
гули» автомобилі Катонқарағай ау-

Атбегі ретінде жАқсы тАнымАл
данына кетті. 

Жаңа автомобилдің руліне 
Жанардың ұлы – ШҚМУ-дың тарих 
факультетінің түлегі - Мейір отырды. 

«Жигули» туралы айта кетсек, Зы-
рян қаласындағы кейбір кәсіпкерлер 
жеңіп алған автомобильді мереке 
қонақтарына бергілері келмеді: бұл 
жүлде зыряндықтардың ақшасына 
сатып алынғандықтан, сол жердің 
азаматтарының біріне берілуі тиіс де-
ген пікірлерін айтты. Осы жолдардың 
авторы бұл әңгіменің куәсі  болған. 
Дегенмен, зыряндықтардың ара-
сындағы байырғы кәсіпкерлер 
түбегейлі шешім қабылдады: бас 
жүлде Аламан-бәйгенің   нағыз 
жеңімпазына берілуі тиіс! 

-Өкінішке орай, ұлттық спорт 
ойындарының бұл түрінде 
жүлделерді бөлу бойынша нақты бір 
ереже жоқ,- дейді Жанар. –Әдетте, 
автомобиль жылқыларды тікелей 
жарысқа әзірлеген бапкерге берілуі 
тиіс. Ол шабандозды да даярлайды, 
ас мәзірін әзірлейді және қажетті 
дәрі-дәрмектерді де алдырады. Бір 
сөзбен айтқанда, бар жауапкершілік 

сол адамның иығына жүктеледі. 
Мұны мен өз тәжірибемнен білемін. 
Әлі есімде, 2010 жылы, автоинспек-
цияда қызмет етіп жүрген кезімде, бір 
жарым айға ақысыз арнайы демалыс 
алып, бір жылқыны облыстық бәйгеге 
даярладым. Арғымақтан үміттендім, 
өйткені ол ипподромда бастапқыда 
жақсы келе жатты, біз бірінші 
орынды иеленеміз деген сенімде 
болдық. Әйтсе де, шабандоздың 
тәжірибесі жеткіліксіздеу болды, 
ол жылқының күшін дұрыс пайым-
дай алмады. Нәтижесінде үшінші 
орынды иеленіп, 5 мың теңге жүлде 
алдық. Бұл – менің бір жарым ай 
бойғы үздіксіз еңбегім мен ұйқысыз 
түндер...

Бас жүлдені жеңімпаз арғымақтың 
иесіне, жаттықтырушыға –  жылқы, 
ал шабандозға – құлын да беріп 
жатады.  Мұнда жылқышының 
жазылмаған кодексі басшылыққа 
алынады, ол дегеніңіз – екі жақты 
ұғым – әділдік пен жомарттық. 

Бошайдың ізімен
1980-1990 жылдарда Большена-

рым жеке аудан болып тұрғанда, 
көптеген абыройлы жарыстар-
да бүкіл облысқа әйгілі болды. 
Мұндай мәртебеге ие болу үшін 
ат спортына жылқылар даяр-
лауда ірі шаруашылықтарды 
басқарған және осы салада асыл 
тұқымды малдардың селекция-
сымен шұғылданған Социалистік 

Еңбек Ері, «Ленин» атындағы 
ұжымшардың төрағасы Бошай 
Кітапбаевтың, «Жданов» атындағы 
ұжымшардың төрағасы Құмарбек 
Қапышевтың және Социалистік 
Еңбек Ері «Калинин» атындағы 
ұжымшардың төрағасы Николай 
Лозовойдың еңбектері зор болды. 
Бұл үш шаруашылық та өндірістік 
тұрғыда тек ауданда ғана емес, 
тіпті облыс көлемінде де үздік бол-
ды. Олардың барлығы да ауданның 
дамуына зор үлес қосты, бірақ, 
халық оларды көпшілік жағдайда 
өндірістік көрсеткіштерінен емес, 
аталмыш ұжымшарларда бапталған 
арғымақтардан білетін. 

Мысалы, әлі күнге дейін 
Бошайдың қостанайлық асыл 
тұқымды үш арғымағы жайлы 
сүйсіне әңгімелейтіндер бар. Ол 
уақытта облысқа, тіпті бүкіл елімізге 
Бошайдың Тайжирен, Ресейден са-
тып алынған Ожог атты арғымақтары 
әйгілі болды, олардан ауданның 
үздік жорғалары – Еркежирен, 
Құланқара, Самолет, Тортөбел және 
басқа да көптеген төлдері алынды, 
бұл туралы таяуда «Рудный Алтай» 
газетінде Бошайдың ұлы Марат 
Кітапбаев жазған еді. 

«Жданов» атындағы 
ұжымшардың талантты төрағасы 
Құмарбек Қапышев дон тұқымдас 
арғымақтарды өсіретін асыл тұқымды 
жылқы фермасын құрды. Мынадай 
бір оқиға әлі күнге жылқышылардың 
есінде: Қапышев Ресейдің ат зауы-
тынан «Жержетпес» атты жылқыны 
әкелгенде, кейбіреулер бір жылқыға 
осыншама қаржы жұмсағанша, жаңа 
комбайн сатып алуға болмас па 
еді деп, наразылық білдірген екен. 
Бірақ, бұл айғырдан кейіннен Соло-
новканы бүкіл облысқа әйгілі ететін 
арғымақтар тараған. Сонымен 
қатар, Құмарбек Қапышевтың дон 
тұқымдас жылқылары шекарадағы 
атты әскерлерге берілген. 

Көпшіліктің айтуынша, Николай Ло-
зовой бәйгеге қосатын жылқыларға 
айтарлықтай қызығушылық 
көрсетпеген, бұл іспен негізінен 
оның орынбасары Николай Тол-
стых шұғылданған, ал жылқыларды 
танымал атбегі Ағзаш Сахаринов 
баптаған. Дегенмен, шаруашылыққа 
жылқы зауытынан торы арғымақты 
әкелгенде, Лозовойдың есімі 
облысқа әйгілі болды. Солдатово 
ауылының байырғы тұрғындарының 
айтуынша, облыстық бәйгеде торы 
арғымақ бірінші орынды алғанда, 
Николай Ивановичті сол кезде 
облыстық партия комитетінің бірінші 
хатшысы болған Протазановтың өзі 
құттықтаған екен. Осыдан кейін Ло-
зовой Социалистік Еңбек Ері атағы 
да, шаруашылықтың ұзақ жылдар 
бойы өндірістік көрсеткіштер бой-
ынша ауданда көшбасшы орында 
болғаны да, дәл осындай құрмет 
әкелмегенін айтқан екен. 

Катонқарағай ауданында 
жоғарыда есімдері аталған – 
ұзақ жылдар бойы ат спортының 
даңқын асқақтатқан адамдардың 
істерін жалғастырушылар қазір де 
баршылық. Олардың қатарында 
Мәлік Мусин, Ибрай Алдаберге-
нов, Тоқтасын Додобаев, Қайырбек 
Мәсәлімов, Қайрат Серкенов, 
Фархат Қайырбаев және басқа да 
көптеген азаматтар бар. Бұл тізімде 
біздің мақаламыздың кейіпкері - 
Жанар Жаңабаевтың да алар орны 
ерекше...

Шамиль Багаутдинов.
Сурет автордікі. 

 



 
7 - бет8.07.2016 жыл

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 106-ба-
бына сәйкес, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі 
басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабы                             
1-тармағының 1) тармақшасына   сәйкес, Катонқарағай аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

1. «Катонқарағай  ауданының  2016-2018 жылдарға  арналған бюджеті туралы»  Катонқарағай 
аудандық мәслихатының 2015 жылғы 23 желтоқсандағы № 35/274-V шешіміне (нормативтік 
құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 4334 нөмірмен тіркелген,  2016 жылғы 26 
қаңтардағы, 5 , 12 ақпандағы  №  5, 6, 7 «Арай»  газетінде жарияланған) мынадай өзгерістер 
енгізілсін: 

1-тармақ келесі редакцияда жазылсын:
«2016-2018 жылдарға арналған Катонқарағай ауданының бюджеті тиісінше 1, 2 және 

3-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2016 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 4 365 818,0 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 611 493,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 4 815,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 21 000,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері –  3 728 510,0 мың теңге;

2) шығындар – 4 381 682,3 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 25 824,0 мың теңге, соның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 38 178,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 12 354,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, соның 

ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
5)   бюджет тапшылығы (профициті) – - 41688,3 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 41688,3 мың теңге.».
Аудандық мәслихаттың шешімімен бекітілген 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10 қосымшалары осы шешімнің 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7   қосымшаларына сәйкес келесі редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі. 

 В. Малахов, сессия төрағасы.                                
 Д.Бралинов, аудандық мәслихат хатшысы.                                          

Нормативтік құқықтық акт 2016 жылғы 24 маусымда  нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде 4579 болып енгізілген

VI шақырылған Катонқарағай аудандық мәслихатының 2016 жылғы 17 маусымдағы №3/25-VI шешімі

«Катонқарағай ауданының 2016-2018 жылдарға арналған бюджеті туралы» Катонқарағай  аудандық мәслихатының  2015 жылғы
 23 желтоқсандағы  № 35/274–V шешіміне өзгерістер енгізу туралы  

Катонқарағай аудандық мәслихатының 2016 жылғы 17 маусымдағы № 3/25-VІ шешіміне 1 қосымша
Катонқарағай аудандық мәслихатының 2015 жылғы 23 желтоқсандағы № 35/274-V шешіміне 1 қосымша

2016 жылға арналған Катонқарағай ауданының бюджеті
Санаты

Барлық 
кірістер         

(мың 
теңге)

 Сыныбы
  Ішкі сыныбы

   Атауы
1 2 3 4 5
   I.Кірістер 4365818,0
1   Салықтық түсімдер 611493,0
 01  Табыс салығы 268504,0
  2 Жеке табыс салығы 268504,0
 03  Әлеуметтiк салық 211750,0
  1 Әлеуметтік салық 211750,0
 04  Меншiкке салынатын салықтар 100560,0
  1 Мүлiкке салынатын салықтар 38150,0
  3 Жер салығы 12860,0

  4 Көлiк құралдарына салынатын салық 45050,0

  5 Бірыңғай жер салығы 4500,0

 05  Тауарларға, жұмыстаға және қызмет-
терге салынатын ішкі салықтар 27829,0

  2 Акциздер 2098,0

  3 Табиғи және басқа да ресурстарды 
пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер 13545,0

  4 Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi 
үшiн алынатын алымдар 12000,0

  5 Ойын бизнесіне салық 186,0

 08  

Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны 
және (немесе)  оған уәкілеттігі бар 
мемлекеттік органдар немесе лауазымды 
адамдар құжаттар бергені үшін алынатын 
міндетті төлемдер

2850,0

  1 Мемлекеттік баж 2850,0

2   Салықтық емес түсiмдер 4815,0

 01  Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 16,0

  7 Мемлекеттік бюджеттен берілген кредит-
тер бойынша сыйақылар 16,0

 04  

М е м л е к е т т і к  б ю д ж е т т е н 
қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен 
(шығыстар сметасынан) ұсталатын және 
қаржыландырылатын мемлекеттік меке-
мелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, 
санкциялар, өндіріп алулар

200,0

  1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін 
түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюд-
жеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
бюджетінен (шығыстар сметасынан) 
ұсталатын және қаржыландырылатын 
мемлек етт і к  мек емелер  салатын 
айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, 
өндіріп алулар

200,0

 06  Басқа да салықтық емес түсiмдер 4599,0
  1 Басқа да салықтық емес түсiмдер 4599,0
3   Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 21000,0

 01  Мемлекеттік мекемелерге бекітілген 
мемлекеттік мүлікті сату 14000,0

  1 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген  
мемлекеттік мүлікті сату 14000,0

 03  Жердi және материалдық емес активте
рдi сату 7000,0

  1 Жерді сату 4000,0
  2 Материалдық емес активтерді сату 3000,0

4   Трансферттердің түсімдері 3728510,0

 02  Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған  
органдарынан түсетiн трансферттер 3728510,0

  2 Облыстық бюджеттен түсетiн транс-
ферттер 3728510,0

Функционалдық топ
Сомасы 

(мың 
теңге)

 Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
  Бағдарлама
   Атауы
1 2 3 4 5

   II. Шығындар 4381682,3

01   Ж алпы сипатта ғы  мемлек етт i к 
қызметтер 415376,0

 112  Аудан (облыстық маңызы бар қала) 
мәслихатының аппараты 16121,0

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

16121,0

 122  Аудан (облыстық маңызы бар қала) 
әкімінің аппараты 103710,0

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

102985,0

  003 М емлек етт і к  ор ганның  күрдел і 
шығыстары 725,0

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

219119,0

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

210529,0

  022 М емлек етт і к  ор ганның  күрдел і 
шығыстары 8590,0

 459  Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) экономика және қаржы бөлімі 34848,0

  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

32503,0

  003 Салық салу мақсатында мүлікт і 
бағалауды жүргізу 1012,0

  010
Жекешелендіру, коммуналдық меншікті 
басқару, жекешелендіруден кейінгі 
қызмет және осыған байланысты дау-
ларды реттеу 

1333,0

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

17778,0

  001
Жергіл ікт і  деңгейде біл ім,  дене 
шынықтыру және спорт саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

17778,0

 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

  032
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік 
мекемелерінің және ұйымдарының 
күрделі шығыстары

0,0

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

8839,0

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

8169,0

  003 М емлек етт і к  ор ганның  күрдел і 
шығыстары 450,0

  032
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік 
мекемелерінің және ұйымдарының 
күрделі шығыстары

220,0

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

14961,0

  001

Жерг іл ікт і  деңгейде тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылығы, жолау-
шылар көлігі және автомобиль жолдары 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер

14961,0

02   Қорғаныс 20255,0

 122  Аудан (облыстық маңызы бар қала) 
әкімінің аппараты 20255,0

  005 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару 
шеңберіндегі іс-шаралар 8312,0

  006
Аудан (облыстық маңызы бар қала) 
ауқымындағы төтенше жағдайлардың 
алдын алу және оларды жою

11943,0

03   Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, 
сот, қылмыстық-атқару қызметі 8000,0

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

8000,0

  021 Елдi мекендерде жол қозғалысы 
қауiпсiздiгін қамтамасыз ету 8000,0

04   Бiлiм беру 2874445,0

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

237089,0

  004 Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту 
ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету 98391,0

  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

2637356,0

  004 Жалпы білім беру 2397892,0

  009

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

26683,0

  005 Балалар мен жасөспірімдерге қосымша 
білім беру 75287,0

  028 Балалар мен жасөспірімдерге  спорт 
бойынша қосымша білім беру                     60028,0

  020

Жетім баланы (жетім балаларды) және 
ата-аналарының қамқорынсыз қалған 
баланы (балаларды) күт іп-ұстауға 
асыраушыларына ай сайынғы ақшалай 
қаражат төлемдері 

17562,0

  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

  067
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік 
мекемелерінің және ұйымдарының 
күрделі шығыстары

13873,0

06   Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк 
қамсыздандыру 239526,0

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

239526,0

  001

Жерг іл ікт і  деңгейде халық үшін 
әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен 
қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер 

27075,0

  002 Жұмыспен қамту бағдарламасы 26107,0

  004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық 
сақтау,  б іл ім  беру,  әлеуметт і к 
қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және 
ветеринар мамандарына отын сатып 
алуға Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек 
көрсету

26568,0

  005 Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 5208,0
  006 Тұрғын үйге көмек көрсету 1440,0

  007
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі 
бойынша мұқтаж азаматтардың жекеле-
ген топтарына әлеуметтік көмек

33901,0

  010
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек 
балаларды материалдық қамтамасыз 
ету

1161,0

  011
Жәрдемақыларды және басқа да 
әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу 
мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы 
төлеу

853,0

  014 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк 
көмек көрсету 63979,0

  016 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік 
жәрдемақылар 17656,0

  021 М емлек етт і к  ор ганның  күрдел і 
шығыстары 260,0

  023 Жұмыспен қамту орталықтарының 
қызметін қамтамасыз ету 2628,0

  025 Өрлеу жобасы бойынша келісілген 
қаржылай көмекті енгізу 22837,0

  050

Қ а з а қ с т а н  Р е с п у б л и к а с ы н д а 
мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз 
ету және өмір сүру сапасын жақсарту 
жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған 
іс-шаралар жоспарын іске асыру

9853,0

07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 169387,0

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

90681,0

  003 Мемлекеттік тұрғын үй қорының 
сақталуын ұйымдастыру 500,0

  004 Азаматтардың жекелеген санаттарын 
тұрғын үймен қамтамасыз ету 7450,0

  012 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің 
жұмыс істеуі 53184,0

(Басы. Жалғасы газеттің келесі санында)



  

  

  

  

  

  

Телефондар:
Директор-редактор - 8(72-341) 2-90-60, 
Тілшілер - 2-11-53, 2-19-79.  
Бухгалтер -  2-19-96. 
Компьютер цехы (факс) - 2-14-60. 
Катондағы тілшілер қосыны - 2-13-71.
Мекен-жайы: 070900, Үлкен Нарын ауылы, 
Абылайхан көшесі, № 96 үй.
 e-mail: arai-luch@mail. ru 
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Газет Қазақстан Республикасы Инвестициялар және Даму министрлігі байланыс, ақпараттандыру 
және ақпарат комитетінде тіркеліп,  04. 05. 2015 жылы № 15348-Г тіркеу туралы куәлік берілген. 
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Әркімнің өз Қожанасыры бар...

  

3 бөлмелі үй сатылады. Еврожөндеу: пеші жаңа, үйдің сырты 
жылыланған және қапталған. Моншасы, мал қорасы, отын сарайла-
ры, бау бақшасы бар. Жері мал ұстауға қолайлы. Бағасы келісім бой-
ынша.

 Мекен жайы: Үлкен Нарын ауылы, Қазақстан көшесі, 17.
 Тел: 8 (776) 491-10-51, 8 (775) 402-91-62, 8 (777) 987-24-21.

Жиһаздарымен 2 бөлмелі пәтер сатылады. Жөндеуден өткізілген, 
электр қуатымен жылытылады, бойлер. Екінші қабатта. Бағасы 
келісім бойынша. «Балбөбек» балабақшасына, Дамитов мектебіне, 
аудандық ауруханаға жақын жерде. 

Мекен-жайы: Үлкен Нарын а., Назыров к-сі, 23 үй, 11 пәтер. Тел. 
872341-2-13-03; 87055223993 (кез-келген уақытта).

КЗН -мен бірге Т-40 тракторы, шаруашылыққа қажетті құрал-
саймандар, электромотор, ағаш шеберханасы, қысқыш (тиски), 
темр кесетін қайшы, ат әбзелдері, арба, шана сатылады. Бағалары 
келісім бойынша. Мекен-жайы: Көктерек ауылы. тел. 2-08-55; 
87052811832; 87713539630.

ЮМЗ-6 тракторы және КУН-10, КЗН, КНУ сатылады.
Мекен-жайы: Майемер ауылы. Тел. 87784128770; 2-75-10. 

Жер үлескілері сатылады:
- 0,12 га - Катонқарағай ауылының орталығында, су және жылу 

желілеріне жақын. Бағасы келісім бойынша. Саудаласу және айыр-
бастау мүмкіндігі бар;

- 0,19 га - Үлкен Нарын ауылы Огнево көшесінің бойында (бұрынғы 
ЖҚС) құрылыс материалдармен қоса. Бағасы келісім бойынша. 
Саудаласуға болады.

Сонымен қатар, Приморск ауылында аумағы 150 м2  қосқабатты үй 
0,30 га жер үлескісімен сатылады. Орналасқан жері - Бұқтырма су 
қоймасы жағалауында (Пристань) дем алуға қолайлы. Бағасы келісім 
бойынша. Саудаласуға және айырбастауға болады.

Тел. 8(723)41 2-92-06; 87053036060. 

Катонқарағай ауданаралық ауруханасының ұжымы осы емдеу 
мекемесінің мейірбикесі Баекина Үкібайға жұбайы

     Белтяев Асылбектің
қайғылы қазаға ұшырауына байланысты қайғысына ортақтасып 

көңіл айтады

Аудандық «Арай»- «Луч» газеті редакциясының ұжымы  
редакцияның бұрынғы жүргізуші-фототілшісі

                          Белтяев Асылбектің
қайғылы қазаға ұшырауына байланысты марқұмның отбасына, 

туған-туысқандарына қайғыларына ортақтасып көңіл айтады.

Шыңғыстай ауылының тума-
сы НАйМАНғАЗИНА КҮЛБӘНДі 
сағынышпен 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 жүрер едің.
Болмасаң да бүгін жанымызда,
Айтқан сөзің, тәтті күлкің жадымызда.

Еске алушылар: ұлдары, қыздары, 
күйеу балалары, келіндері, немере, 

шөберелері атынан қызы
 іңкәр Тұрабаева.

Анамыздың жылдық асы 7 
шілдеде Шыңғыстай ауылында 
сағ. 12.00-де беріледі. Асқа құда-
жекжаттарымызды, ауылдастары-
мызды шақырамыз. 

Алтынбел (бұрынғы Новобере-
зовка) ауылының тұрғыны болған, 
ел құрметіне бөленген Мырзақан 
Қабдрасылұлының ортамыздан 
кеткеніне міне, екі жылға таяу уақыт 
болды. 

Ол кісі бүкіл саналы ғұмырын мек-
тепте шәкірт тәрбиелеуге арнаған еді. 
Шығыстың бір ғұламасы «Алдағы бір 
күніңді ойласаң – күріш ек, онжылдығыңды 
ойласаң – ағаш ек, бүкіл өміріңді ойласаң 
– шәкірт тәрбиеле» деген екен. Мырзақан 
ағамыз да өз өмірінде көптеген шәкірт 
тәрбиелеп, оларға үлкен өмірге жолдама 
берген адам.

Еліне елеулі азамат ауылдастары 
мен замандастары құрмет тұтқан қимас 
тұлға еді. Ұстаздықты жан-тәнімен сүйген 
мұғалімнің ұлағатты еңбегі еш кетпеді, 
оның алдынан жүздеген шәкірттері түлеп 
ұшып, еліміздің түкпір-түкпірінде әртүрлі 
салаларда еліне адал еңбек етуде. 
Байырғы ұстаз өзіне жүктелген жауапты 
істерді де еш мүлтіксіз атқара білді. 

Мырзақан ағамыз «сегіз қырлы, бір 
сырлы» адам еді. Ауылдастары мен 
әріптестері  арасында әділ, әрі кішіпейіл, 
ешкімнің көңілін қалдырмайтын, сана-
сезімі жоғары, ішкі жан-дүниесі көл-
дариядай кең адам болған. 

Дүниеден озар алдында артын-
да қалған ұрпағына естелік ретінде өз 
өмірі жайлы кітап жазып қалдырды. 
Кітабында Мырзақан Қабдрасылұлы Май-
емер ауылының тұрғындары – көңіліне 
өшпестей із қалдырған ауылдың беделді, 
белсенді ақсақалдары мен әжелері – 
Бейсенбі Кәрібаев, Зағила Тоқсанова, 
Анибал Бұлғынова, емші-апа Томажан, 
Әлпи молда, Әмен ата, Зөрә апа жайлы 
сыр шертеді. Жоғарыда есімдері аталған, 
ауылдың сол уақыттағы қамқоршылары, 
қиын-қыстау заманда, Ұлы Отан соғысы 
жылдарында  ауылдың берекесін кіргізіп, 
бар қиыншылықты қара нардай қайыспай 
көтерген азаматтардың есімдері қандай 
да болсын құрметке лайық екендігін 
баяндаған. Осыны ескере отырып, 
Мырзақан Қабдырасылұлы көзі тірісінде 
Майемер ауылының бір көшесін Бейсенбі 
Кәрібаевтың есімімен атау туралы ойын 
білдірген еді. Бейсенбі атаның көзін 
көрген, немесе атқарған игі істері жай-
лы хабардар болған ауылдастары бұл 
ұсынысты қолдар деп үміттенеміз. Егер 
мұндай ұсынысқа оң шешім шығарылса, 
Мырзақан ағаның көзі тірі кезіндегі арма-
ны орындалған болар еді...

Ақылтай Түйебаев,
жерлес, пікірлес інісі.   

 АуыЛДАС ЖАйЛы ҮЗіК СыР

Катонқарағай ауылының тұрғыны болған аяу 
лы анамыз, апамыз ҚоҢЫрБАЕвА КҮЛӘНДӘ 
ӘЛпӘТӘҚЫЗЫН сағынышпен еске аламыз.

Өтті, кетті зымырап талай күндер,
Сен ғана жоқсың арамызда.
Жүрек сыздап, еңсе түсіп егілеміз,
Ойсыраған орныңа қараймыз да.
Кетсе де көзден ғайып-
Көңілден  кеткен емес,
Асыл бейнең ешқашан болмас елес.
“Жәннатта жаны болсын” деп сұраймыз,
Алладан дұға қылып ертелі-кеш...
14 шілде күні Катонқарағай ауылындағы 

қатымханада, сағат 12.00- де апамыз 
Қоңырбаева Күләндә Әлпәтәқызының 
дүниеден озғанына 40 күн толуына байла-
нысты,  марқұмның рухына арналып құран 
бағышталып, ас беріледі. Асқа ауылдаста-
рымызды, туыстарды, құда-жекжаттарды, 
анамыздың көзін көрген замандастарын 
шақырамыз.

Қоңырбаевтар әулеті.

  МТЗ-52 тракторы (двигатель 80), КуН, тырма, екі корпусты соқа, 
КНУ, КЗН, су құятын ыдыстар, ат тырмасы, арба, ат әбзелдері, қойлар, 
жұмсақ жиһаздар, шифоньер, ас үй жиһаздары, екі кісілік төсек саты-
лады. Қаражал а. Тел. 8(723)41 2-03-88; 2-75-64.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2016 жылдың 29 қаңтарындағы №39 
Қаулысына сәйкес, «Азаматтарға 
арналған үкімет» мемлекеттік корпора-
циясы» коммерциялық емес Акционерлік 
қоғамы құрылды, оның құрамына төрт 
ұжым кірді - РМК «Жер кадастры ғылыми-
өндірістік орталығы», РМК «Жылмымай-
тын мүлік орталығы», РМК «Зейнетақы 
төлеу жөніндегі мемлекеттік орталық» 
және РМК «Халыққа қызмет көрсету 
орталығы».

Мемлекеттік корпорация «бір тере-
зе» қағидасы бойынша мемлекеттік 
қызметтерді көрсету саласында 
біртұтас провайдер болып саналып, 
заңды және (немесе) жеке тұлғаларға 
ғимараттарды, имарттарды және (неме-
се) олардың қосымшаларын техникалық 
қамсыздандыру, мемлекеттік жер ка-
дастрларын жүргізу, зейнеткерлік және 
әлеуметтік қамсыздандыру, міндетті 
мемлекеттік тіркеуге жатпайтын заңды 
және жеке тұлғалардың жылжымайтын 
мүліктерін кепілдікке тіркеу қызметтерін 

жүзеге асырады.
2016 жылдың 1 шілдесінен бастап, 

ЗТМО Департаментінің қызметкерлері 
зейнетақы және жәрдемақыларды 
ресімдеу үшін құжаттарды қабылдауды 
жүзеге асыруды, сондай-ақ мемлекеттік 
қызметтер бойынша Халыққа қызмет 
көрсету орталығы бөлімшелерінің 
ғимараттарында кеңес беру қызметтерін 
көрсетеді.

Халыққа қызмет көрсету орталығының 
мекен жайы:

Үлкен Нарын ауылы, Абылайхан 
көшесі, 96 үй.

Зейнетақы және жәрдемақы төлемдерін 
ресімдеу жөнінде туындаған барлық са-
уалдар бойынша, Катонқарағай ЗТМО 
аудандық бөлімшенің төмендегі теле-
фондары бойынша: 7-99-88, 2-23-61 
Катонқарағай аудандық бөлімшенің 
Халыққа қызмет көрсету орталығынан 
ақпарат алуларыңызға, сондай-ақ, ЗТМО 
байланыс орталығына 1411 нөміріне 
тегін хабарласуыңызға болады.

Зейнетақы және жәрдемақы қызметтерін  алушылар 
назарына! 

зТмо хабарлайды

  2005 ж.ш. УАЗ 39094 (фермер), 1990 ж.ш. ГАЗ-53  (будка) 
автомобильдері  сатылады. Бағалары келісім бойынша. 

Мекен-жайы: Аққайнар а., тел. 87058880964. 

Техникалық жағдайы жақсы МТЗ-80 тракторы, КЗН, КУН-10, 
тіркемесі (тележка), шөп итергіш сатылады. Бағасы келісім бойынша.

Тел. 87027914287. 

Байланыс аясынан тыс жерде
-Алло, мен кіммен сөйлесіп тұр екенмін?
-Қожанасырмен. Бұл кім екен?
- Мен сіздің балаңыздың мұғалімімін.
-А, балам не, бұзықтық жасап, сабақ оқымай жүр ме?
-Жоқ... Мектепті жөндеу жұмыстарына ақша жинап жатыр едік.
-Абонент байланыс аясынан тыс жерде. Кейінірек хабарласыңыз...

Ит біле ме?
Орыс пен немістердің соғысы үдеп тұрған кез екен. Орыс- 

тар жағы жеңіле бастапты. Аман қалмасын сезген Қожанасыр 
өліп жатқан бір немістің киімін киіп алып, немістерге қосылып 
кетіпті. Біраз жер жүрген соң, Қожанасыр қай жерге келгенін білгісі 
келіпті. Бірақ немісше білмеген соң, қатты қиналыпты. Байқаса 
қасындағылардың сөйлеген сөзінің басы «ф» әрпінен басталады 
екен. Сосын «мынау қай жер?» деп сұрамақ болып «фынау фай 
фер?» - депті. Сөйтсе, қасындағы біреу: «фит філеме» деген екен. 

Қожанасардың әйелі
Қожанасырды әйелі жерден алып, жерге салып ұрсып жатыр:
-Қожа, саған қалай төзіп келдім? Кетемін мен бұл үйден. Билетке 

ақша бер. Шешеме барамын...
Қожанасыр ақша ұсынады. Әйелі болса бір қарап қойып:
-Оңбаған, ал қайтар жолға ше?

*    *    *

*    *    *


