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– Қазіргі таңда індет 
жұқтырғандармен байланыста 
болған 3270 адам анықталды. 
Оның 1798-і жақын қарым-
қатынаста, 1472-сі жанама бай-
ланыста болған. Науқастардың 
жағдайлары бірқалыпты, ем-
дерін  алуда, – деді ол.

Кеше 8 адам қа уіп ті індеттен 
жазылып шықты.

Індеттен айыққандардың 
қатарына соңғы қосылғандар 
– Қызылорда қаласы мен 
Қазалы, Қармақшы ауданының 
тұрғындары. Оның ішінде, Қы-
зылорда қаласында – 6, Қазалы 
мен Қармақшы аудандарында 
бір науқастан айыққан.

Екі ауданда індетке шал-
дыққан науқастардың бар лығы, 
атап айтқанда, Қаза лыдағы – 3, 
Қармақшыдағы 5 науқас жа-
зылып, үйлеріне шықты. Ал 
түстен кейін тағы бір науқастың 
індеттен жазылғаны белгілі 
болды. Осылайша коронавирус 
инфекциясын жеңгендер саны 
өңірде 181 адамға жетіп отыр.

Аталған емделушілерден 
екі реттен сынама тест алынып, 
бәрі теріс нәтиже көрсеткен. 
Олар алдағы 14 күнде дәрігер-
лердің бақылауында болады.

«СБ» ақпарат.

181 АДАМ АЙЫҚТЫ
Сәрсенбі күнгі мәлімет бойынша облыста 

COVID-19 вирусын жұқтырғандар саны 231-ді құрады.  
Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінде 
өткен брифингте  облыстық денсаулық сақтау 
басқармасының басшысы Жақсылық Әбдусаметов 
мәлімдеді. 

Республика бойынша өңдеу 
өнеркәсібінде өнім көлемі 7% 
өскен. Әсіресе, машина жасау-
да (25,4%), фармацевтикада 
(24,2%), құрылыс материал-
дарын өндіруде (15,6%) және 
жеңіл өнеркәсіпте (13,9%) өсу 
қарқыны сақталды. Өңірлер 
бөлінісінде Қостанай (24%), 
Қызылорда (20,2%) және 
Түркістан (17,2%) облыстарын-
да жоғары өсу байқалады. 

Осы ретте облыстық ин-
дустрия лық-инновациялық 
даму бас қармасының маман-
да ры нан көрсеткішті білуге 
тырыстық. Өңірдің өңдеу 
өнеркәсібі саласында осы 
жылдың 4 айында 49,6 млрд 
теңгенің өнімі өндірілген.  Бұл 
өткен жылдың осы кезеңімен 
салыстырғанда 20,2%-ке артық 
(2019 жылдың 4 айында 40,1 
млрд теңге).  Ал оның ішінде 
тамақ өндіру 28%-ке, жеңіл 
өнеркәсіп 5%-ке, құрылыс ма-
териалдарын өндіру 2,7 есеге, 
металлургия өндірісі  3,6%-
ке, жиһаз өнеркәсібі 11,9%-ке, 

машиналар және жабдықтар 
өндіру мен орнату 15,6%-ке ар-
тып отыр. 

Тамақ өндіру саласы 
көрсеткіштерінің өсуіне, 
әрине, «Аралтұз» АҚ мен 
жаңадан қосылған «Таң 
ЛТД» және «Абай Дәулет» 
серіктестіктерінің күріш өңдеу 
кәсіпорындары тың серпін 
бергені белгілі. Танымал тұз 
өндіретін кәсіпорынның қайта 
жаңғыртылуы еңбек өнімділігін 
екі есеге арттырып, экспорт 
көлемін көбейтуге мүмкіндік 
берді. Сондай-ақ жаңа күріш 
ақтау кәсіпорындары өңделген 
өнім көлемін өсірді. Облыс-
та жыл өткен сайын ауыл 
шаруашылығы өнімдерін қал-
дықсыз өңдеуге жаңа техноло-
гиялар тартылуда.

Ал құрылыс материалдарын 
өндіруде Шиелі ауданындағы 
тампонажды цемент зауыты 
өзінің қомақты үлесін қосып 
келеді. Уақыт өткен сайын 
бұл кәсіпорын өнім көлемін 
арттырып, жобалық қуатына 

жақындай түсуде. Қазір онда 
цементтің 6 түрі шығарылады. 
Зауыт өнімі көршілес  еліміздің 
бірқатар облыстарына, сондай-
ақ Өзбекстан Республикасына 
жөнелтілуде. Құрылыс мате-
риалдары бойынша жылына 60 
тонна өнім шығаратын әк зауы-
тын да атап өткен жөн. Облыста 
уран өндірісімен айналысып 
жатқан  «Қазатомөнеркәсіп» 
АҚ-ға қарасты кәсіпорындар 
метал лургия өндірісі бойынша 
көрсеткіштерді төмен түсірген 
емес.

Әлемді жайлаған қауіпті 
кеселден сақтану мақсатында 
қорғаныс костюмдары мен бет-
перде шығаруды шұғыл жолға 
қойған бірқатар кәсіпкерлік 
нысандары жеңіл өнеркәсіп са-
ласын да әлсіреткен жоқ. Ал 
жабдықтар өндіру мен ор на-
туда Қызылорда және Қазалы 
теміржол деполары айтар-
лықтай жұмыс жүргізіп келеді.

Төтенше жағдай мен 
карантиндік шаралар біраз сала-
ның жұмысын баяулатқаны 
анық. Енді карантиндік шара-
лар кезегімен жеңілдетілуде. 
Бұл өз кезегінде тоқтап қалған 
кәсіпорындардың жұмы сын 
қайта бастауына мүмкіндік 
береді. Сол уақыттары көрсет-
кіштеріміз қазіргіден де жақсара 
түседі деген сенім бар.

ӨҢДЕУ ӨНЕРКӘСІБІНДЕ 
ӨСІМ БАР

Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ,
«Сыр бойы».Sb

Биылғы жылдың қаңтар-сәуір айларындағы 
әлеуметтік-экономикалық даму қорытындылары 
бойынша өңірдегі өңдеу өнеркәсібінің дамуы көңіл 
қуантады. Бұл туралы Үкімет отырысында Ұлттық 
экономика министрі Руслан Дәленов мәлімдеді.

Диқандардың дала қосындағы еңбегі 
қауырт. Бүгінге дейін облыс бойынша межелі 
жердің 64,2 процентіне дән себілді.  

Бастапқыда 88 мың гектардан астам алқапқа күріш егу 
жоспарланған болатын. Аудандар ұсынысымен су жағдайын 
ескере отырып басты дақылдың көлемін 7100 гектарға азай-
ту ойластырылуда. 

Қазіргі таңда облыста 56615 гектар алқапқа күріш егілді. 
Былтыр дәл осы кезеңде оның көлемі 44 мың гектарға 
жуықтаған еді. Бұл биылғы егін егу науқанының қарқынды 
жүріп жатқанын аңғартып отыр. 

Күріш көлемі жөнінен көш бастап тұрған жалағаштық 
диқандар қазірге дейін жоспарланған 21800 гектардың 14822 
гектарын егіп, оның жартысынан астамын суға бастырып 
үлгерді. Осындай еңбек үдесі Сырдария, Шиелі, Қармақшы, 
Жаңақорған аудандарында да байқалады.  

Жалпы биыл облыс бойынша 183,1 мың гектарға егiн егу 
межеленген. Оның ішінде дәндi дақылдар 95,7 мың, майлы 
дақылдар 6,0 мың, малазықтық дақылдар 61,6 мың, картоп, 
көкөнiс, бақша өнімдері 17,7 мың гектарды құрайды.

«СБ» ақпарат. 

КҮРІШ ЕГУ 
ҚАРҚЫН АЛДЫ

Жаңа жұмыс
орындары құрылады

Баршаға қамқор
«Бақытты отбасы»

Жарты ғасырдан кейін 
иесін тапқан орден

– Өздеріңіз білесіздер 2005 
жылы «Көкарал» бөгеті са-
лынды. Дегенмен, оның қазір 
біраз мәселелері бар. Бір 
жағын су шайып жатыр. Сон-
дық тан бөгеттің жұмысын қа-
лыпқа келтіріп, қуаттылығын 
арттыруы мыз қажет. Биыл 
министрлік тарапынан жоба-
лық-сметалық құжаттарын әзір-
леуге қажетті қаражат бөлінді, 
жоба дайын болғаннан кейін 
құрылыс жұмыстарын бастай-
мыз, – деді министр.

Сондай-ақ, Экология, гео-
логия және табиғи ресурстар 
министрі САРАТС-2 жобасына 
да тоқталды. 

– Нақты қабылданатын 
шараларды анықтадық. Енді 
тиісті жұмыстарды атқаратын 
боламыз. Бұл жобаның маңыз-
дылығы –  «Көкарал» бөгетіне 
ке летін суды жинақтау. Сон-
дай-ақ, екінші фазада су кө-

лемі көбейіп, сәйкесінше 
балық шаруашылығы да да-
миды. Бүгінгі күні республика 
көлемінде су қоймаларының 
жағдайына зерттеу жұмыстары 
жүргізілуде. Соған сәйкес, әр 
аймақтан нақты ұсыныстар 
берілу керек, – деді Мағзұм 
Мырзағалиев.

«Көкарал» бөгетінің арқа-
сын да бүгінде балық аулау 
көлемі 0,4 мың тоннадан 6 мың 
тоннаға дейін артқан және су 
маржанының жергілікті түрлері 
оның ішінде бекіре тұқымдас 
балықтарды өсіруге қолайлы 
жағдай жасалған. Сондай-ақ, 
теңіздегі судың көлемі 15,6 млн 
текше метрден 27,1 млн текше 
метрге дейін ұлғайған. 

Арал ауданындағы негізгі 
кәсіптің бірі – балық шаруа-
шылығы. Министр мен облыс 
әкімі «Арал сервистік дайын-
дау орталығы» ЖШС және 

«Арал» балық өңдеу зауытын-
да болып, жұмысымен таныс-
ты. Қазір теңіздің белгіленген 
бір аумағына шығуға әрқайсы-

сында екі балықшысы бар 
20 қайыққа ғана рұқсат 
етілген. Балықшылар минис-
трге жергілікті тұрғындарды 

жұмыспен қамтамасыз ету үшін 
қойылған лимитті ұлғайту ту-
ралы өтініш білдірді. Мағзұм 
Мырзағалиев балықшыларға 

бұл мәселені қарастыруға уәде 
берді.

– Біздің зауыт бұрынғы 
«Аралрыбпромның» ізімен 2009 

жылы құрылған. 2010 жылы 
алғашқы өнімі шығып, соңғы 
он жыл ішінде өнім көлемі 17 
есеге артты. Теңіздегі 5 участок, 
қосымша көлдеріміз арқылы 
балық ауланып, дайындалған 
өнімді шет елдерге шығарып 
отырмыз. 2012 жылдан бері 
«еврокод» белгісін алып, көрші 
мемлекеттерге жіберудеміз. 
Алда жоспарымыз көп. Балық 
түр лерін көбейту мақсатында 
тоғандар салып, қосымша цех 
пен жұмысшыларға жатақхана 
тұрғызамыз. Бастысы – балық 
түрлерін көбейтіп, зауыт жұ-
мы сын жандандыра беру, – 
дейді зауыт басшысы Әділбек 
Әйімбетов. 

Ауданға сапар барысын-
да облыс әкімі 2018 жылы 
пайдалануға берілген жаңа 
ауруханада болып, медицина 
қызметкерлерімен кездесті.  

Қосымша айта кетсек, қазіргі 
ахуалға байланысты ауданда ко-
ронавирус індетін жұқтырған 6 
адам анықталып, оның 4-і үй 
карантиніне шығарылған. Қазір 
ауруханада 2 адам жатыр. 36 
адам карантиндік стационарға 
орна  ластырылыпты. Ал 140 
адам үйде оқшауланған. Індетке 
шал дыққан науқастардың еміне 
және оның күтіміне барлығы 61 
медициналық қызметкер тар-
тылған. Облыс басшысы әлем-
дік пандемиямен күресіп жүр-
ген ақ халаттыларға алғы сын 
жеткізді.

Облыс әкімі апаттық жағ-
дайдағы «Толқын» балабақ-
шасына да барды. 45 жылға 
жуықтаған бөбекжайға жаңа 
ғимаратын салу үшін жоба-
сметалық құжаттарына қаржы 
бөлу қажет көрінеді. Айтпақшы, 
бұдан бөлек, Арал қаласындағы 
«Балдырған», «Жазира» бала-
бақ шаларының құрылысын 
салу да – көпшілік күткен мәсе-
лелердің бірі.

Арал қаласында 1940 жылы 
салынған ескі ғимарат 1996 
жылы аудандық оқушылар 
үйіне берілген болатын. Апатты 
деп танылып, былтырдан бері 
құрылысы басталған нысанның 
бүгінде іргетасы құйылып, 
алғашқы қабатының темір бе-
тонды жабындысы жабылған. 

АРАЛ АУДАНЫ:
АТҚАРЫЛАТЫН ЖҰМЫС АУҚЫМЫ КЕҢ

Sb
Ержан ҚОЖАСОВ,
«Сыр бойы».

Кеше облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықованың 
солтүстік аудандарға жұмыс сапары басталды. 
Алдымен Арал ауданында облыс басшысымен 
бірге Қазақстан Республикасының Экология, 
геология және табиғи ресурстар министрі Мағзұм 
Мырзағалиев «Көкарал» бөгетінің жұмысымен 
танысып, «Сырдария өзенінің арнасын реттеу және 
Арал теңізінің солтүстік бөлігін сақтау» жобасының 
ІІ фазасын іске асыру мәселесін талқылады.
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ПІКІР-ПАЙЫМ

Ел экономикасының не
гізгі тірегі саналатын ауыл 
шаруа шылығы саласы төтенше 
жағдай кезінде де мемлекет 
қолдауын сезінді. «Көктемнің 
бір күні – жылға азық» дейді 
халық даналығы. Бұл, әсіресе, 
ешқандай қауіпқатерге қара
мастан егістік жұмысына бел 
шеше кіріскен диқан қауымы 
үшін ауадай қажет. 

Биыл Сыр өңірінде 183,1 
мың гектар жерге егiн егу ме
желенсе, соның 88,2 мың гекта
ры – күріш алқабы. Қызылорда 
қаласы мен аудандарда негізгі 
дақыл себу жұмысы жаппай 
жүргізілуде. Қазіргі таңда бел
гіленген көлемнің 58,3 про
центіне дән себіліп, 45,7 
проценті суға бастырылды. 

Өткен жылмен салыс тыр
ғанда ауа райының қолай лы 
болуына байланысты шаруа
шылық құрылымдары кү ріш 
егу жұмыстарына ерте кіріс
ті. Нәтижесінде күріш егу 
өткен жылғы осы кезеңмен 
салыстырғанда – 15,7 мың, 
суға бастыру 13,5 мың гектарға 
артық. Осыған сәйкес күріш 
егуді 30 мамырдан кешіктірмей 
аяқтау жоспарланып отыр. 

Ырысты, күрішті өлке 
диқандары биыл да жылдағы 
ізбен межені бағындыратынына 
сенім зор. Осы орайда Мемле
кет басшысының дизель оты
нының бағасын нарықтан 15 
процентке арзандату туралы 
тап сырмасы шаруалар үшін 
үлкен қолдау болды. Бүгінде 

сәуір айына бөлінген 4615 тон
на жанармайдың литрі 162 
теңгеге арзандатылып, шаруа
шылықтарға таратылуда. Жал
пы, биыл көктемгі дала және 
егіс жұмысын жүргізуге арзан
датылған бағада 14 мың тонна 
дизель отыны бөлініп отыр.

Сонымен қатар, жыл сай
ын егін шаруа шы лығын қолдау 
мақсатында сатып алынған 
тұқым, тыңайтқыш, гербицид 
және суармалы су шығыны мем
лекет тарапынан субсидия ланып 
келеді. Биыл да бұл мақсатқа 
қомақты қаржы қаралды. 

Мемлекет тарапынан көр
сетіліп отырған мұндай қолдау 
шаралары қазіргідей күрделі 
кезеңде аграрлық секторға дем 
беретіні сөзсіз. 

Ғалым БӘЙІМБЕТОВ,
облыстық ауыл 
шаруашылығы 

басқармасы басшысының 
орынбасары.

Сондайақ, 2 миллионға 
жуық азаматтың несие төлеу 
мерзімі кейінге шегерілген. 

– Қолжетімді несие беру, 
көктемгі егін науқанын жүргізу, 
жұмыс орындарын ашу және 
сақтау үшін айтарлықтай қара
жат бөлінді. 700 мыңнан астам 
компания мен кәсіпкерлер үшін 
салық жүктемесі азайтылды, – 
деді Мемлекет басшысы. 

Аталған шаралардың бар лы
ғы қиындықты еңсеріп, халық қа 
дер уақытында демеу көрсету 
үшін жасалды. 

Президент алдымызда өзекті 
мәселелер тұрғанын да айрықша 
атап өтті. Басты міндеттердің 
бірі жұмыссыздықтың санын 
азайтып, халықтың әлауқатын 
арттыру бағытында жұмыстар 
атқарылмақ. 

Алдағы уақытта  «Жұмыспен 
қамту жол картасы» бағдар
ламасын жүзеге асыруға 1 
триллион теңгеге жуық  қаржы 
бөлінбек. Сонымен қатар, бұл 

қаражатты шағын бизнесті не
сиелеуге де пайдалануға бола
тыны айтылды. 

– Соның бәрі құзырлы 
орын   дардың бақылауында бо
лып, толығымен мақсатқа сай 
жұмсалуға тиіс. Осы күрделі 
кезеңде қаржыландырылып жат
қан жобалар арқылы ең алдымен 
жаңа жұмыс орындарын ашу 
қажет. Бұған жұмысшыларды 
барынша көптеп тарту керек.  
Үнемі экономикалық табыс 
әкелетін немесе адами капитал
ды дамытатын бастамалар қолға 
алынуы қажет, – деді Мемлекет 
басшысы.

Қазіргі уақытта аталған жоба 
аясында Қызылорда қа ла сы 
бойынша бірқатар жаңа жұ мыс 
орындары құрылмақшы. Өңір
дегі білім беру, мәдени, спорт, 
коммуналдық объек  тілер   дің 
жөн деу жұмыстарын және құ
рылысын жүргізу бойынша 
биыл 3000нан астам адам ға 
жаңа жұмыс орны ашылады.

Сонымен қатар, Мемлекет 
басшысының карантин талапта
рын азайту мақсатында берілген 
тапсырмаларын орындау үшін 
11ші мамырдағы жағдай бо
йынша Қызылорда қалалық жұ
мыспен қамту орталығы қызмет 
алушыларға жұмыс күндері 
күнделікті сағат 10.00ден  
18.00ге дейін қауіпсіздік шара
ларын сақтай отырып, қызмет 
көрсетуді бастады. 

Қала тұрғындарына тіке
лей қызмет көрсетудің жаң 
ғыр   тылған алғашқы күнін
де 100ден астам адам 
жұ   мыс  сыз ретінде тіркелді. Нә
ти желі жұмыспен қамтуды және 
жаппай кәсіпкерлікті дамы
тудың 20172021 жыл дарға 
арналған «Еңбек» мем лекет тік 
бағдарламасының кіші бағ дар
ламалары, яғни Жас тар практи
касына – 9, Әлеуметтік жұмыс 
орындарына – 7, Қоғамдық жұ
мыстарға 11 жолдама берілді. 
Сондайақ, мемлекеттік атау
лы әлеуметтік көмекке 5 өтінім 
қабылданды.   

Қашықтан жұмыс жасау
дан кейінгі алғашқы жұмыс 
кү нін қорытындылай келе, 
қала тұрғындарында мәсе ле
лер қордаланып қалғаны сезі
летінін және оған көмек көр
сету мақсатында Президент                            
ҚасымЖомарт Тоқаев тың 
халық қажеттілік терін ес керу, 
әлеу меттік мәселелеріне зейін 
қою, шешілу жолдарын ұсыну, 
әлеуметтік көмекке мұқ таж 
жандарға қолдау көр сету мақ
сатында қабылдап жатқан 
оң тайлы шешімдерін жұрт
шы лықтың құптап жатқанын 
жеткізгіміз келеді.     

Ернұр БИХОЖАЕВ,
Қызылорда қалалық 

жұмыспен қамту 
орталығының директоры.

Карантин мерзімінде ауыл 
шаруашылығы саласының жұ
мысы көпке үлгі боларлық 
деңгейде жүрді. 

Бұған дейін Мемлекет бас
шысы ел алдында жасалған 
мәлімдемесінде: «Егіс 
науқанына және өнімді алдын 
ала сатып алуға 200 миллиард 
теңге бөлінді. Соның 70 милли
арды тұқым өндірісін дамытуға, 
тыңайтқыштар сатып алуға 
жұмсалады. Жалпы, азамат
тар мен бизнесті қолдау үшін 6 
триллион теңгеге жуық қаржы 
бөлініп отыр», – деген еді.

Міне, дәл осындай ерек
ше қол дауды сезінген дала 
еңбеккерлері ешқандай 
кедергісіз өз істерін тия нақты 
атқарып, егіс науқаны толық 
шешімін тапты деуге негіз бар.

Әрине, еліміздегі төтенше 
жағдай барлық құрылым үшін 
сынақ кезеңі болды. Күн сай
ын ғана емес, сағат сайын 

туындаған мәселелерді жедел 
шешу, тиімді шешім қабылдау 
қажеттігі туындады. Кей жер
лерде асығыстық, әттегенай 
деген сәттер де кездесті. Бірақ 
қиындықты еңсеруде еліміздің 
барлық азаматтары өз үлестерін 
қосып келеді.

Төтенше жағдай режимін 
қамтамасыз ету жөніндегі мем
лекеттік комиссия отырысын
да Мемлекет басшысы орын
ды мәселелерді көтерді. Дүние 
жүзіндегі пандемия азықтүлік 
қауіпсіздігінің бірінші кезекте 
екендігін дәлелдеді. 

Біздің өңірдің өзінде 
кәсіп  кер леріміз көкөністерді 
көршілес облыс тардан тасып 
жеткізуде қиындықтарға кез
десті. Бизнес те жүрген азамат
тар аймақта осы саланы игеру 
мүмкіндігін қарастырғандығы 
жөн деп санаймын. Президент 
комиссия отырысында Үкімет 
пен «Атамекенге» бірнеше 

өңірде «Егістіктен дүкен 
сөресіне дейін» пилоттық жо
басын қолға алуды тапсырды. 
Біз де бұл бастамадан сырт 
қалмаймыз.

Мемлекет басшысы шағын 
және орта бизнеске қазір 
көмектеспесек, экономиканы 
қалпына келтіре алмаймыз де
ген сөзді бұған дейін де айтты. 
Бұл жолы да кәсіпкерлік сала
сына керегінше көмек жасала 
беретінін мәлімдеді.

Президенттің мемлекеттік са
тып алу барысында жүзеге асы
рылатын жобаларда, «Бизнестің 
жол картасы» бағдарламасы 
аясында шағын кәсіпкерлікке 
барынша қолдау көрсету, эко
номиканы әртараптандыруды 
жүзеге асыру туралы тапсыр
малары, жалпыұлттық бизне
ске қолдау көрсету деген сөзі 
кәсіпте жүрген әр азаматқа дем 
болғаны сөзсіз.

Ендігі жерде алдымыз
да мемлекеттік органдармен 
бірлесе отырып, бұл баста
маларды нәтижелі әрі сапалы 
жүзеге асыру міндеті тұр.

Кәсіпкерлер палатасы та
рапынан бұл бағыттағы жұ
мыстарды белсенді жүргізе
тіндігімізді жеткіземін.

 
Ғалымбек 

ЖАҚСЫЛЫҚОВ,
облыстық кәсіпкерлер 

палатасының директоры.

ҚАЗІР КӘСІПКЕРЛЕРДІ ҚОЛДАУ 
АСА МАҢЫЗДЫ

11 мамырды барша қазақстандықтар асыға 
күтті десем, артық емес. Әр жанның ойында бір 
үміт, бір күдік болды. «Төтенше жағдайды әрі қарай 
созып жіберсе, кәсібіміз не болмақ, табысты қалай 
табамыз?» деген сауал әр отбасында талқыланғаны 
жасырын емес. Президент Қасым-Жомарт Кемелұлы 
Тоқаевтың «Бүгін бүкіл еліміздегі төтенше жағдай 
режимі аяқталды» деген сөзі барлық алаң көңілге 
нүкте қойды. Карантиннің әлі де жалғасатынын 
азаматтар жақсы түсініп отыр, жауапкершілікті те 
айқын сезінуде.

ЖАҢА ЖҰМЫС ОРЫНДАРЫ 
ҚҰРЫЛАДЫ

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 
Төтенше жағдай режимін қамтамасыз ету жөніндегі 
мемлекеттік комиссияның қорытынды отырысын-
да жасаған мәлімдемесінде азаматтарға соңғы екі 
айда қаржылай көмек көрсетілгенін атап өтті. Осы 
кезге дейін республика бойынша 4,5 миллионнан 
астам адамға 42500 теңге көлемінде қаржылай көмек 
көрсетіліп, 1 миллионнан астам азаматқа азық-түлік 
пен тұрмыстық заттар үлестірілген.

Ауыл шаруашылығын қолдау толастамайды. 
Төтенше жағдай режимін қамтамасыз ету жөніндегі 
мемлекеттік комиссияның қорытынды отырысында 
сөйлеген сөзінде Президент игі шаралар 
жалғасатынын жеткізді.

ДИҚАНДАРҒА ДЕМ БЕРЕДІ
1-бет. 

Шиелі ауданаралық ауру
ханасында жалпы 825 орта 
буын медицина қызметкері 
бар.  Оның 51і фельдшер, 
56сы акушер, 4і фармацевт, 
714і жалпы мейіргер. Оның 
ішінде  аға мейіргерлер, рент
ген лаборанттар, медстатис
тер, патронаж мейіргерлер 
болып та бөлінеді. Орта буын 
қызметкердің 130ы жоғары 
санатты болса, 45і бірінші, 20
сы екінші санатты. 

Жалпы, медицина қызмет
керлерінің ішінде осы буын 
өкілдеріне деген көпшіліктің 
құрметі ерекше екені сөзсіз. 
Себебі, олар денсаулық сақ
тау саласының алға жылжуы
на үлес қосып, медицина 
сала сындағы қалыптасқан 
дәс   түр лерді қазіргі заманауи 
әдістәсілдермен ұштастырып, 
күнделікті тәжірибеде меди
циналық көмек көрсету сапа
сын арттыруға, мейіргерлік 
күтімді жетілдіруге үлес қосып 
келеді. Бүгінде мейірбике – тек 
дәрігер бұйрығын орындау
шы емес, ол сонымен бірге 

үнемі ізденіс үстінде жүретін 
шығармашыл тұлға. Науқастың 
бірденбір жанашыры. Бір 
сөзбен айтқанда, емделушінің 
күтімін ұйымдастырушы, 
орын даушы, науқас ықыласын 
қорғаушы, кеңесші, зерттеуші, 
медициналық топтың белсенді 
мүшесі. Сондықтан уақыт 
өткен сайын оларға қойылатын 
талап пен жауапкершілік 
жүгі ауырлап келеді, яғни, 
бүгінгі мейірбике өз саласын 
дәрігерден кем білмеуі тиіс. 
Халық денсаулығын жақсарту, 
ана мен бала саулығын қорғау, 
тұрғындарды скринингтік 
тексерулерден өткізу, сала
уатты өмір салтына баулуда, 
өзге де көптеген шаралардың 
басықасында бірінші болып 
мейірбикелер жүреді. 

Мейірбикелік іс қайырым
дылық, мейірімділік пен гума
низмге негізделген. Бұл қасиет
тер ақ халат киіп, ант берген 
әрбір медицина қызметкеріне 
үлкен жауапкершілік жүк
тейтіні белгілі. Сондықтан 
олар қай кезде де алдыңғы 

шептен көрінеді. Қазіргі пан
демиямен күрес  кезінде де 
мейірбикелеріміз дәрігер лер
мен бірдей қауіпті індетке 
қас қайып қарсы тұруда. 
Күнтүн демей, аяғынан тік 
тұрып, міндеттерін орындау
да. Атап айтқанда, корона
вирус инфекциясына қарсы 
карантиндік орталықта 25 
мейірбике қызмет атқарды. 
Сонымен бірге ауданға кірер 
тұстарда қойылған тосқауыл 
бекеттерінде 27 мейірбике мен 
фельдшер қызмет атқарды. 

Науқасты қабылдағаннан 

бастап, оны емдеу барысындағы 
барлық жауапты тірліктің бел 
ортасында жүретін мейір
бикелер еңбегі қоғам алдын
да қашан да бағалы,  сый
құрметке лайық. Осы орайда 
індетпен күресте тынымсыз 
еңбек етіп жүрген медици
на қызметкерлеріне мемле
кет тарапынан айтарлықтай 
қолдау көрсетілгені қуантады. 
Мәселен, карантиндік орта
лыққа және тосқауыл бекет
терінде тұрған қызмет кер
леріміз айлық жалақысынан 
бөлек 850, 425, 212 мың теңге 
көлемінде үстемеақыларын 
алды. Онымен қоса каран тинде 
жұмыс істеген көпбалалы, жал
ғызбасты 3 қызмет ке ріміздің 
балаларына ноутбук берілді. 
Үйіне қайтпай қызмет еткен 
мамандарға аудан әкімдігінен 
азықтүлік көмегі берілді.  

Жалпы мейірбике ісі – 
денсаулық сақтау жүйесінің 
бөлінбес бөлшегі. Өйткені 
тұрғындарға медициналық 
көмек көрсетудің тиімділігі көп 
жағдайда мейірбике жұмысына 
тікелей  байланысты.

Назым СЕЙІЛХАНОВА, 
Шиелі ауданаралық 
ауруханасының бас 

мейірбикесі.

ҚҰРМЕТКЕ ЛАЙЫҚ ҚЫЗМЕТ
12 мамыр – Халықаралық мейірбикелер күні. 

Осы атаулы күнге орай құттықтаулар легі толассыз 
түсіп жатыр. Қазіргідей пандемия уақытында бұл 
бізге үлкен дем берері сөзсіз. 

ХХ ғасырдың алпысыншы 
жылдары, жүз шақырымдық 
шалғайдан, яғни Сырдария 
өзенінің іргесіндегі «Аман
өткел» ауылынан  қалаға су 
құбыры тартылып, халық тұщы 
суға бір кенеліп қалған еді. 
Кешегі нарық сойқаны кезінде 
диаметрі – бір, ұзындығы алты 
метрлік аса құнды металл тру
баны қол ұзындар қазып алып 
кетті. Оларға тыйым болмады.

Сөйтіп алақтап қалған 
Аралға, жаратқан ием жар бо
лып, осыдан отыз жыл бұрын 
«АралСарбұлақ» топтық 
су құбыры азаздап болса 
да  ха лыққа су бере бастады. 
2005 жылдың 27 сәуірінде 
Аралға келген Қазақстан 
Рес публикасының Тұңғыш 
ПрезидентіЕлбасы  Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаев осы 
құбыр дың тетігін өз қолымен 
бұрап, су жібергенде: «Ең 

таза су сіздерде, аралдықтар!» 
дегенін ұмытқанымыз жоқ.

Бұл күндері осы топтық су 
құбырынан Аралдың – 43, Қа
залының 22 ауылының 165 
мың дай тұрғыны қаже тін ше 
су алып  пайдалануда. Оған 
89 бюджеттік және 314 шаруа
шылық мекемені қо сыңыз. 
Сондайақ ай қара ғандай  бо
лып осы мөлдір су ды күтіп 
отырған кенттер, елді мекендер 
қаншама?! Демек,  Сарбұлақ 
суына сұраныс шексіз.

***
Аралға ауыз су да, аяқ су 

да көптік етпейді. Жыл ба
сында Арал қаласының әкімі 
Бауыржан Махатов қаланың 
шығыс бетінде төрт жүз 
метр тереңдіктен атқылаған 
скважинаның ащы суын 
тиісті сараптамадан өткізіп, 
тұщыту  қондырғысын ор

натып, көшелерді, скверлер 
мен парктерді, гүлзарларды, 
егілген талтеректерді суа
рып, көгалдандырыпабаттан
дырмақ деген сүйінші хабар 
есіткенбіз. Сол расқа шықты.

Жеңіс күні қарсаңында сол 
объектіде болдық. Бұл осыдан 
1520 жыл бұрын қазылған 
скважина еді. Суы ащы бол
са да, біржар жыл балашаға 
шомылатын душ па, әлде бас
сейн бе, сондай бірдеңе салы
нып, ақыры  аяқсыз қалғанды. 
Енді ащы суды тұщытатын 
қондырғы орнатқан. Тұщыту     
қуатталығы тәулігіне 50 текше 
метр екен. Бұл аз су емес.  Әуелі 
скважина суы    қондырғы
комплекстегі сыйымдылығы 
30 текше метр резервуарға  өз
өзінен заулап келіп құйылып 
сақталады. Одан әрі әлденеше 
атмосфералық қысымнан,  
мембраналық блоктан өтеді, 
сүзіледі. Минералды тұздардан 
әбден тазартылады. Ақыр 
соңында оператормаман 
өнді рілген таза суды екінші, 
сыйымдылығы 50 текше 
метрлік резервуарға жібереді. 
Цистерна толғасын қондырғы 
автоматты түрде жабылады. 
Водовозды әкел де құйып, ала 
бер. Су тегін.

– Бұлақ суының әр текше 

метрін «АралСарбұлақтан» 
600 теңгеден алып келдік, – деді 
қала әкімі сауалымызға орай,–  
бұл қала бюджетіне едәуір 
салмақ. Осы скважинаның 
ащы суын тұщыту арқылы 
«АралСарбұлақ» топтық 
су құбырының жүгін жеңіл
детеміз, әрі қала бюджетін 
жылмажыл 78 миллион тең
геге үнемдей аламыз. Оған 
осы аумақтан балалар ойын 
алаңын, бассейн, душ, спорт 
алаңын салып, көгалдандырып
көркейтетін боламыз.

– Әп, бәрекелді, – дедік.
Шын мәнінде «Арал

Сарбұлақтың» суымен 
ертеңгілік асфальт жолдарға су 
шашқан көліктерді, сондайақ 
«Көлік жуу» орындарында ке
зекте тұрған қаптаған машина
ларды көргенде «әттегенай!» 
деп қапа болатынмын. Қалада 
жылыжайлар салып, мал 
бордақылайтын кәсіпкерлер 
де бар. Қолдағы түлік те тұщы 
суға телміреді. Ауласында бау
бақша өсіретіндер ше? Енді 
солар мына тегін тұщы суға 
мойын бұрса, кәне?! – дегің де 
келедіау.

Шәкірат 
ДӘРМАҒАМБЕТҰЛЫ,

дербес зейнеткер.
Арал қаласы.

СКВАЖИНАНЫҢ СУЫ 
ТҰЩЫТЫЛДЫ

Су – өмір нәрі дейміз. Оған ешбір талас жоқ қой. 
Сол өмір нәрінің азабын Арал жұрты да талай көрді. 
Сырдарияның теңізге құяр аяғынан  пәленбай 
тонналық баржа-цестерналарға су құйып кемемен 
тартып  тасыды да. Шалқардың «Чок-суынан» да 
пойызға тіркелген вагон-цистернамен де әкелінді. 
Сонда ауыз суы кезегінің соңы сонау теміржол 
вокзалынан қала ортасына дейін созылатын-ды. 
Күні-түні дамыл болмайтын. Соны көрдік.

Кәріз су жүйелері толықтай жеткізілген. 
Құрылыс жұмыстарын аяқтауға қосымша 
101 млн теңге қаржы керек. Аталған сома 
бөлінген жағдайда алдағы қыркүйек айын
да нысан пайдалануға беріледі.  

Облыс басшысы 13 мыңнан аса 
тұрғыны бар Сексеуіл кентінде де болды. 
«Қамқор» локомотив жөндеу депосына ба
рып, сала мамандарымен кездесті. Депода 
250ге жуық жұмысшы бар. Тепловоздарға 
техникалық қызмет көрсететін мекеме 
Сексеуіл тұрғындары үшін аса маңызды. 
Мекеме басшысы Мұхтар Кеулімжаев 
мұндағы қызметкерлердің тұрмыс сапа
сы жақсы екенін, жалақы көлемі артып, 
қызметкерлерге жыл сайын курорттық 
демалыс пен балалар жаздық лагерьмен 
қосымша қамтылатынын айтып берді. 
Бұдан бөлек, зауыттағы техникалық 
жабдықтар да жаңаланған.

Сондайақ кенттегі екі жыл бұрын 
ашылған спорт кешенінің жұмысы мен 
40 төсектік аурухана құрылысы назарға 
ұсынылды. Бас мердігер «Атамекен» ЖШС 
жүргізіп жатқан аурухана екіқабатты, 
бірнеше блоктардан тұрады. Құрылыс 
былтыр мамыр айында басталған. Бұл 
жөнінде облыстық құрылыс, сәулет және 
қала құрылысы басқармасы басшысының 
міндетін атқарушы Арнұр Нұрмағамбетов 
айтып берді.

– Былтыр құрылысты бастауға 
облыстық бюджеттен 50 млн теңге бөлінсе, 
биыл оны жалғастыруға 200 млн теңге 
қаржы қаралған. Ғимаратқа үш жарым гек
тар жер берілген. Қаржысы толық шешілсе, 
жыл соңына дейін пайдалануға беруге 
мүмкіндік бар, – дейді А.Нұрмағанбетов.

Сексеуілдегі тағы бір маңызды 
құрылыстың бірі – 300 орындық мек
теп. Облыс әкімі жаңа мектеп салынатын 
аумаққа барып, жұмыстарымен таныс
ты. Кентте қазіргі таңда 15 мыңға жуық 
халық тұрады. Кенттің орталығынан үлкен 
темір жол торабы өтеді. Сексеуілдегі 
3 мектеп темір жолдың бір бетінде 

орналасқандықтан екінші бетінде тұратын 
360 оқушы шойын жолдан өтуге мәжбүр.  
Бұл мәселені шешу үшін жаңа білім ұясын 
салуға тиісті құжаттар әзірленіп, ҚР Білім 
және ғылым министрлігінен қолдау тап
ты. Енді мамыр айында білім ошағының 
құрылыс жұмыстары басталады деп 
күтілуде.

Бұл ретте облыс басшысы құрылыс 
жұмыстарын сапалы жүргізіп, нысан
ды межеленген уақытында пайдалануға 
беруді тапсырды. 

– Президент ҚасымЖомарт Кемелұлы 
Тоқаев Сексеуіл стансасындағы мектепке 
жету үшін темір жолдардан өтуге мәжбүр 
балалардың мәселесін шешуді тапсырды. 
Бұл – өзекті мәселе. Сол себепті Үкімет 
нақты шаралар қабылдады. Жаңа оқу жы
лында, оқушылар заманауи мектепте білім 
алады деп сенеміз. Қаржысы бөлінді. Енді 
тек жұмыс жасау қажет, –  деді облыс әкімі.

Сексеуілде сонымен қатар тұрмыстық 
қатты қалдықтарға арналған полигон, 
газ тарту, ішкі жолдарды жөндеу сияқты 
жұмыстар да өз кезегімен атқарылуы тиіс. 

Мұнан кейін облыс әкімінің сапары 

Жақсықылыш кентінде жалғасты. Ас және 
техникалық тұз өндіретін, 1200 адам еңбек 
ететін, Қазақстаннан бөлек, сырт елдер
ге тұз өнімін экспорттайтын кәсіпорын 
орналасқан шағын қалашыққа биыл газ 
құбыры тартылады деген қуанышты хабар 
бар. 

– Жарық бар, су бар. Газ мәселесі 
шешіледі. Жақсы заманның куәсі бол
ғаныма қуанамын. Бұл атқарылып жатқан 
игілікті істің бәрі – ел Тәуелсіздігінің 
жемісі. Сондайақ, тұз өндіруде оның 
сапасы жағынан біздің Аралдың өнімі 
дүниежүзі бойынша алдыңғы қатарда тұр. 
Бұл да – біз үшін, біздің балалар үшін 
үлкен мақтаныш. Жақсықылышта халық 
саны жылданжылға өсіп келеді. Қосымша 
балабақша, мектеп салу қажеттілігі 
байқалады. Бұл мәселе де аяқсыз 
қалмайтынына сенім білдіремін, –  дейді 
ардагер Баймырза Жұбаниязов. 

Айта кетейік, бүгін облыс әкімінің са
пары Арал және Қазалы аудандарында  
жалғасады.

Суреттерді түсірген Б.ЕСЖАНОВ.

АРАЛ АУДАНЫ:
АТҚАРЫЛАТЫН ЖҰМЫС АУҚЫМЫ КЕҢ
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Халқымыз ежелден отба-
сы құндылығын биік қойып, 
ұрпақ тәрбиесіне аса мән берген. 
«Тәрбие – тал бесіктен» дейтін ата-
бабамыз дүниеге келген сәбидің 
ес білген уақытынан бастап жеті 
атасын жаттатып, салт-дәстүр 
мен әдет-ғұрыпты бойына сіңіре 
білген. Осындай тіні мықты 
тәрбиенің жемісі болар, ел басы-
нан қандай бір қиын күндер өтсе 
де, халқымыз тәубесінен танбай, 
төзімділікпен жеңе білгенін тари-
хымыздан түйсінеміз. 

Айта кетейік, еліміздің Тұңғыш 
Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Әбіш ұлы 
Назарбаевтың Жарлығымен 2012 жылдан 
бері «Мерейлі отбасы» ұлттық конкур-
сы аталып өтеді. Ондағы мақсат – өнегелі 
құндылықтарды жаңғырту және отбасы мен 
некенің жағымды үлгісін тарату, отбасы 
мәртебесін жоғарылату.

Әңгімемізге арқау болып отырған 
кейіпкеріміз, Жалағаш ауданы, Бұқарбай 
батыр ауылының тұрғыны Төлеп Сәменов 
атайдың шаңырағы – өсіп-өнген, ағайынға 
сыйлы, ауыл-аймаққа үлгілі отбасының 
бірі. Адал еңбекпен нан тауып, абырой мен 
құрметке кенелген Төлеп атай мен Несібелі 
әжей бес ұл, бір қыз өсіріп, жиырма шақ-
ты немере, он шақты шөбере сүйіп отыр. 
Өмір жолының небір бұралаң соқ пағынан 
өткен қос қария бүгінде ауылдағы шаңырақ 
көтерген жастарға ақыл-кеңесін айтып, ақ 
батасын беріп, қайырымды да қазыналы 
болмысымен өнеге.

Олардың балалық шағы сұм соғыстың 
оты өршіп тұрған  кезеңімен тұспа-тұс келді. 
Шаңырақтың егесі Төлеп  Сәменов 1939 
жылы Қызылорда облысы Жалағаш ауда-
нына қарасты сол кездегі «Калинин» совхо-
зында, қарапайым шаруа отбасында  дүниеге 
келген. Ұлы Отан соғысы басталғанда бар 
болғаны екі жаста ғана болатын. Ал ес 
білгелі көргені – елдің ауыр тұрмысы мен 
ауылдастарының басына түскен азап пен 
қайғы...

Өзінен үлкен бауыры Өтеп соғыс тан 
оралмады. Әке-шешесінің бар үміті, көзінің 
қос қарашығындай қарын  дасы Оразкүл 
екеуі болды. Жаста йы нан-ақ ауылдағы сан-

салалы тірлікке араласып, шыңдалған бозба-
ла К.Маркс ауылындағы Ленин мектебінен 8 
кластық білім аған соң, 1962 жылы Түркістан 
қаласындағы индустриалды-педагогикалық 
техникумына оқуға түседі. Жастық өмірдің 
қызығы мен қиындығын бастан кешіре 
жүріп, 1966 жылы аталған оқу орнын ауыл 
шаруашылығын механизацияландыру ма-
мандығы бойынша бітіріп шығады. Осы 
жылдары жас жігіт шаңырақ көтеріп, өзімен  
тағдыры да, тәрбиесі де ұқсас Несібелі 
есімді бойжеткенмен бас қосады. Иә, бұрын 
тек қоғам алдындағы жауапкершілікті ой-
лайтын болса, енді  олар отбасының алдын-
дағы орасан зор жауапкершілік пен ұрпақ 
тәрбиесінің аса маңызды екенін ұғынды. Сұм 
соғыстың салдарынан балалық балдәурен 
шақты басынан кеше алмаған олар, өмірге 
келген балаларының  бақытты болашағын 
қалыптастыру жолында бар күш-жігерін 
жұмсады.

Төлеп Шүйіншәліұлы сол бозбала 
шағынан бастап зейнет жасына жеткенше 
туған жерін түлету жолында табанды еңбек 
етті. Ауыл шаруашылығының әр саласын-
да тірлік ете жүріп, іскерлігімен таныла 
білді. Техниканың қандай түрі болса да тез 
игеріп, тізгіндей алатын. Әсіресе, егін-терім 
науқанының қызған уақытында шаршау-
ды білмей, жұмысынан шабыт ала түсуші 
еді. «Елде болса ерінге тиеді» деп, көптің 
ырыздығын еселей түсуге барынша күш са-
латын. Иә, азаматтың еңбегі еш кеткен жоқ.

Ауылдастарының, совхоз басшыла-
ры ның ұйғаруымен Мәскеу қаласындағы 
бүкілодақтық ауыл шаруашылығы көр месіне 
(ВДНХ) қатысып, сондай-ақ, өзі сияқты 
еңбек озаттарымен бірге Куба еліне барып, 
тәжірибе алмасып әрі демалып қайтқаны – 
жемісті еңбегінің бір көрінісі. Одан бөлек, 
алған марапаттары да аз емес.

Бүгінгі күнде қазыналы қария ауылдас-
тарының ақылшысы, елге ортақ жұмыстар-
дан әлі де қалыс қалмай, қамқорлығын таны-
тып отырады. 

Өткен жылы облыста өткен «Мерейлі 
отбасы» ұлттық байқауында Сәменовтер 
шаңырағы «Парасатты отбасы» жүлдесін 
иеленді. Иә,  шаңырақтың шырақшысы 
Төлеп атай мен Несібелі әжей бұл күнде тек 
бір отбасының ғана емес, ауыл-аймақтың 
ақылшысына айналды. Балалық шақтары 
сол бір сұрапыл кезеңде өткен қос қария 
соғыс қасіретімен бірге жоқшылықтың 
зардабын да тартып, есейді. Сондықтан 
барға – қанағат, жоққа – сабыр етіп, бүгінгі 
ұрпақтың бақытты болашағына тілекші.

ӨНЕГЕ ӨРІСІ

Ғазиза ӘБІЛДА,
«Сыр бойы».Sb

Карантин жағдайына бай-
ланысты қызуымызды өлшеп, 
антисептик ұсынып қарсы ал-
ған мамандар келушілерді тек 
талон арқылы кіргізуде екен. 
Байқағанымыз кезек аулада 
ұйымдастырылып, орталық 
ішін де көп адамның топтаспа-
уы қадағалануда. Ал орталық 
бас шысы Ернұр Бихожаевпен 
әң гі мелесу барысында жаңа ғи-
маратқа көшу қандай өзгерістер 
алып келгенін бағамдадық.

Бұрын атаулы әлеуметтік 
көмек алу не жұмыссыздық 
сынды мәселемен келген адам 
түрлі мекемеге барып анықтама 
жинауға мәжбүр болатын. Ай-
талық, жалғызбасты анадан 
АӘК-ке өтінім қабылдарда егер 
оның некесі бұзылса, алимент 
туралы анықтама талап етіледі. 
Сондықтан ол жеке сот орын-
даушылар палатасына да ба-
рып құжат әкеледі. Сондай-ақ, 
кейбір көмекке қол жеткізу үшін 
отбасы ережеге сай бір елді ме-
кен шегінде болуы қажет. Кейде 
күйеуі екі баласымен Тасбөгет 
кентінде, әйелі екі баласымен 
қалада тіркелетін жағдайлар 
да кездеседі. Сондықтан олар 
бұл орталықтан бөлек, бір ел ді 
мекенге тіркелу үшін ХҚКО-
ның да қызметіне жүгінеді. Ал 
«Бақытты отбасы» орталығы 
осындай мемлекеттік мекеменің 
өкілдерін жинап, ортақ бір ғи-

маратқа топтастырды. Бұл адам-
дарды анықтама үшін жан-жаққа 
жіберіп, қиындық тудырмаудың 
ең оңтайлы жолы болды.  

Өзгерістің бұдан бөлек те 
жақсы жағы бар. Бұрынғы ғима-
ратта 20 адамға арналған күту 
залы мен әрбір келушінің жеке 
кабинетте қабылдануы кезек 
күткендердің ашуын келтіретін. 
Жабық кабинетке қарап, «шыны-
мен мамандар құжат қабылдап 
жатыр ма, неге ұзап кетті» де-
гендей наразы пікірлер де ай-
тылмай қалмайтын. Ал қазір 120 
адам күту залында кезегін күтсе, 
30 адам арнайы терезелерге ба-
рып, келген жұмысын айта ала-
ды. Сонда орталық бір мезетте 
150 адамды қамтиды. Ең тиімдісі 
кең залда әр маманның келушіні 
қабылдап, құжат толтырып, ол 
туралы мәліметтерді жүйеге 
енгізіп отырғаны кімге болсын 
көрініп тұрады. Яғни, «Бақытты 
отбасы» жаңа «Open space» фор-
маты бойынша жұмыс істейді. 

Сондай-ақ, үйде бала қа-
раумен отырған аналарды бір 
жерге барарда «баланы қайда 
қалдырамын, кімге тапсыра-
мын» деген сұрақ мазалайтын. 
Бұл – барлық отбасыға таныс 
жағдай. Жаңа орталықта осы 
мә селе де ескерілген. Кіш кен-
тай бүлдіршінін ертіп орта-
лыққа келген аналар құжат 
тап сырарда баласын залдағы 

ойын алаңына қалдыра ала-
ды, себебі кеңесші мамандарға  
сол уақытта балаларға бас-көз 
болу тапсырылған. Ал, «Ана 
мен бала» бөлмесінде сәбиді 
жұбатып, киімін ауыстыруға, 
дайын тұрған жөргөктер мен 
киімдерді пайдалануға болады. 

Орталыққа өмірде тауы 
шағылып, амалы таусылған ана-
лардың жиі көмек сұрап ке летіні 
белгілі. Сондықтан мұн дай 
жандарға дер уақытында қолдау 
көрсету үшін психолог кабинетін 
ашу мен заңдық тұрғыда кеңес 
беретін заңгер алу жоспарлану-
да. Орталық бас шысының айту-
ынша, мұнда келген жандардың 
жағдайы әртүрлі. Айталық, кей-
де АӘК алу өтінішімен келген, 
шынымен көмекке мұқтаж, шы-
рылдап жүрген ананың атында 
жылжымайтын мүлік бар болып 
шығады. Көлік, автобус сынды 
техникалар тіркеліп тұрады. Ал 
табыс табуға болатын арнаулы 
техникалар отбасыға кіріс көзі 
болып есептеледі. Сондықтан 
«шынымен көлігім жоқ» деген 
адамдарға жол көрсетіп, құ-
зіретті органдарға шағым біл-

діруге заң тұрғысынан кеңес 
берілуі қажет. 

Бүгінде орталықта үш бөлім 
бар. Жұмыссыздарды тіркеу 
және жұмыссыздарға жолда-
ма беру бөлімі, мемлекеттік 
атаулы әлеуметтік көмекке 
өтінім қабылдау және «Еңбек» 
мемлекеттік бағдарламасының 
кіші бағыттары, яғни қоғамдық 
жұмыс, жастар практикасы, 
әлеуметтік жұмыс орындары, 
же ңілдетілген несие, гранттық 
қар жыландыру бағыттарын жү-
зеге асыратын үшінші бөлім бар. 

Көпшілік «Бақытты отбасы» 
орталығында АӘК алу үшін құ-
жаттар дайындалатынынан ха-
бардар. Ал мұнан бөлек тағы 
қандай бағыттар бойынша көмек 
алуға болады?

– Жұмыссыздарды тіркеу 
жә не жұмыссыздарға жолдама 
беру бөліміне «жұмыссызбын» 
деген кез келген азамат келе ала-
ды. Жұмыспен қамту орталығы 
– өңірдегі «Халықты жұмыспен 
қамту туралы» Заңды іске асы-
ратын негізгі ұйым. Бұл ме-
кеме барлық жұмыс беруші 
мекемелердің меншік нысанына 

қарамастан бос жұмыс орын-
дарына өтінім қабылдайды. 
«Біріне электрик, біріне сантех-
ник, біріне жүргізуші керек» 
деген мәліметтердің барлығы 
орталықта шоғырлануы қажет. 
Кез келген азамат жұмыс сұрап 
келген кезде бірінші кезек-
те осы бос жұмыс орындары 
ұсынылады. Ал тізім апта са-
йын жаңарады. Мұнан кейін 
сол жұмыстардың ішінен өзі-
не ыңғайлысын таңдаған аза-
мат не азаматша жолдама та-
лап етіп, сол арқылы жұмыс 
беруші мекемемен сұқбат жүр-
гізеді. Ол бөлімнің тағы бір ау-
қымды қызметі жұмысынан 
айырылған кез келген әлеуметтік 
сақтандыру қоры қатысушы сы-
ның 40 проценттік әлеуметтік 
төлем алуына көмек көрсетеді. 
Бұл жұмысынан айырылған 
адамдарға берілетін мемлекеттің 
қолдау шарасы. Одан бөлек ар-
найы топтағы азаматтардың 
жұ мыспен қамтылуын да ұйым-
дастырады, – деді Ернұр Ба уыр-
жанұлы.  

Ал, «Еңбек» мемлекеттік 
бағ дарламасы бойынша жастар 

практикасына соңғы 2-3 жылда 
диплом алған, өз кәсібі бойынша 
жұмыс істемеген адамдар тарты-
лады екен. Мәселен, заң саласы-
на қатысты мамандық алып, сот, 
прокуратура, ішкі істер орган-
дарында жұмыс істеген болса, 
жастар практикасымен жұмысқа 
бара алмайды. Ал, курьер, сле-
сарь сынды басқа салада жұмыс 
істеген жағдайда қызметке ор-
наласып, тәжірибе жинауына 
мүмкіндік бар.  Өйткені, бұл – 
әлеуметтік лифт.

Сондай-ақ, орталыққа жұмыс 
сұрап келсеңіз қоғамдық жұмыс 
бойынша да қызметке орналаса 
аласыз.  

– Қоғамдық жұмыс аясын-
да еңбекке тартылғандардың 
айлы ғы 42500 теңге болса, 
қолға алатыны – 38250 теңге. 
Енді айыр машылық бар. Жас-
тар практикасынан өтіп, алты 
айлық мерзімді аяқтаған жас-
қа қоғамдық жұмыспен әрі 
қарай сол мекемеде жұмысын 
жалғастыруға мүмкіндік бері-
леді. Себебі, өзінің потенциалын 
көрсеткен жастарды кейбір ме-
кемелер қоғамдық жұмыспен әрі 

қарай да алып қалғысы келеді. 
Қоғамдық жұмыстың ережесіне 
сәйкес, біз берген айлыққа ме-
кеменің өзі де қосымша қаржы 
қосып бере алады. 

Ал, әлеуметтік жұмыс орын-
дары арқылы жұмысшы қа-
былдау жеке кәсіпкер, ЖШС-не 
өте ыңғайлы қарастырылған ша-
ра. Бұл жерде қызметкер айлы-
ғының 35 процентін жұмыспен 
қамту орталығы субсидиялайды. 
Мысалы, бір мекеме 100 мың 
теңге айлық төлеп, психологты 
қызметке алғысы келеді.  Бірақ 
қаражаты жетпейді. Мұндай 
кезде мекеме «Әлеуметтік жұ-
мыс орындары бойынша пси-
хологты 65 мың теңге айлық 
төлеп, жұмысқа аламын» деп 
жұмыспен қамту орталығына 
өтініш бере алады. Бұл рет-
те жұмысқа барған қызметкер 
айлығының 35 проценті орталық 
арқылы төленеді де, психолог 
100 мың теңге айлық ала ала-
ды. Бұл бағыт бойынша 1 жылға 
дейін жұмыс істей алады. Бірақ 
ең жоғарғы субсидияланатын 
жалақы көлемі 42500 теңгеден 
аспауы керек, – деді орталық ди-
ректоры. 

Сондай-ақ, орталық азамат-
тардың жаңа мамандық бойын-
ша қысқа мерзімді курстарда 
оқып, гранттық қаржыландыру 
негізінде кәсіп бастауына да 
қолдау көрсете алады екен.

 Байқадыңыз ба, «Бақытты 
отбасы» орталығы атаулы әлеу-
меттік көмек тағайындау ша-
раларынан басқа қаншама жұ-
мыс атқарады? Талай адамның 
іздегені алдынан шығып, орта-
лық арқылы ыңғайлы жұмысын 
тапты да. Тек мұндайда көрін-
генге салған көз көжеге қа тық 
болмайтынын ескеріп, бейқам-
дыққа бой алдырмай, қолдаудан 
кейін қанаттанып, еңбек ету ке-
рек сынды. 

БАРШАҒА ҚАМҚОР «БАҚЫТТЫ ОТБАСЫ» 
Қызылордада «Бақытты отбасы» орталығы бар. 

Қиналғанға демеу болып, көмек сұрағанға заңға 
сәйкес қолдау білдіру негізгі міндеті. Ел бұл жерде 
атаулы әлеуметтік көмекке құжат дайындалатыны-
нан хабардар. Иә, жыл басында қалалық «Жұмыспен 
қамту орталығы» кең ғимаратқа көшіп, жаңа атауға 
ие болған еді. Төтенше жағдай режимі аяқталған 
соң «Бақытты отбасының» қандай екенін көрмекке 
арнайы бардық. 

Айдана ЖҰМАДИНОВА,
«Сыр бойы».Sb

Отбасының тыныш, ағайын-
туыстың тату болғанына ештеңе 
жетпейді. Отанымыздың тұрақ-
тылығы әрбір шағын мемлекеттің 
шайқалмауына тікелей тәуелді. 

Қай-қайсымызды да бүгін 
үйленіп, ертең ажырасатындардың 
статистикасы алаңдатады. Оған 
әсер ететін бірнеше фактор 
бар. Біріншісі – жұмыссыздық 
мәселесі. Үйде бос жатқан соң әйел 
адам «ақша таппадың» деп күйеуін 
түртпектейді. Ол қайтеді? Көшеге 
шығады, өзі сияқты екі қолға бір 
күрек таппағандарға қосылады. 
Ішімдікке құмартады немесе басқа 
зиянды әдеттерге әуестігі ояна-

ды. Тұрмыс тауқыметі әлеуметтік 
мәселеге әкеп тірейді. Ал бұлар 
елдің саяси ахуалына әсер етпей 
қоймасы анық. 

Қазақтың әйелдері жеті-сегіз 
баладан тапқан уақыт алыстап 
бара жатыр. Ол кезде қандай еді?! 
Балалар бір-бірімен бауырмал, 
біріне-бірі бас-көз болды. Бірінің 
киімін бірі киіп өсті. Тұрмыс 
тапшылығын сезінбеді емес, бір 
кісідей сезінді. Бірақ көңіл кең еді, 
«әр баланың өз несібесі бар» деп, 
барға қанағат қылды. Қазір екі-үш 
баламен шектеледі, бірақ бәрібір 
жетпейді. Өйткені екі баланың 
«еркелігі», «ананы әпер», «мына-

ны әпер» дейтін талабы таусыл-
майды. 

Бала санының аздығы тағы 
елдің саясатына кедергі. Өйткені 
өндіріс қарқынды дамып, қазір-
гіден көп жұмыс орындары ашыл-
ғанда адам күші жетпеуі мүмкін. 
Сондайда сырттан жұмыс күшін 
тартуға тура келеді. 

Біз болашақты ойлауымыз 
керек. Қазақстанның жері қазба 
бай лыққа толы. Әсіресе, соны 
ұқсатып пайдаланатын, өндірісті 
өркендететін мамандар даярлау 
жағын. Олар біз бен сіздің шаңы-
рағымызда өсіп келеді. Отбасы-
лардың баспаналы болуына кө-

мектесу, басқа да мәселелерін 
шешу бойынша мемлекет қолдауы 
үзілмесе екен. Отбасылық кәсіпті 
дамытуға Үкімет басымдық бер-
се, құба-құп. Өйткені жақын 
адамдар бір-біріне сенеді, иек 
артады, бірлесе іс бітіреді. Елдің 
жағдайы, бет-бейнесі әрбіріміздің 
үйіміздегі тыныштықпен, ондағы 
адамдардың сыйластығымен етене 
байланысты деуімнің себебі – осы. 

Айтжан ОРАЗБАҚОВ, 
тарих ғылымдарының 

кандидаты. 

«ШАҒЫН МЕМЛЕКЕТ» 
ҚАЙТКЕНДЕ ШАЙҚАЛМАЙДЫ?

Бүгінде жасым ұлғайғанмен, 
күнделікті жаңалықтарға көзім 
қанық, құлағым түрік. Барлығын 
көңіл таразысына тартып, өткен 
мен бүгінді ойша салыстырып 
отырамын. Әрине, ол заман 
басқа. Бірақ құндылықтар, оның 
ішінде отбасы құндылықтары 
уақыт күресініне тастай салатын 
зат емес. Үлкенді сыйлау, кішіге 
қамқор болу, ер азамат пен әйелдің 
өз орнын білуі, бала тәрбиесі – 
осылардың барлығының ғасырлар 
бойы қалыптасқан тәртібі бар. 
Жалпы қоғамда отбасының рө-
лі әлсіреп бара жатқандықтан 
Біріккен  Ұлттар ұйымы 15 мамыр-
ды – Халықаралық отбасы күні 
деп белгіледі. Адамзат баласының 
аласапыран тірліктен, көз ілеспес 
жылдамдықпен зырылдаған дү-
ние ден бір сәт тынығатын жылы 
ұясы – отбасы екенін күллі әлем 
мойындайды.

Менің балалық шағым соғыс 
жылдарымен тұспа-тұс келді. 
Әкем соғыстан оралмады. Біз-
дің аналарымыз басқа түскен 
тауқыметке мойымай, балаларын 
ешкімге жәутеңдетпей өсірді. 
«Мен жесір едім, маған көмек 
керек, балам аш» деп ешкімнің 
есігін қаққан емес. Қазіргі әкім-
ші ліктердің табалдырығын тозды-
рып жүрген жап-жас келіншек-
тердің әрекетін көргенде, 
Мұқағали ақынның «Қайран 
біздің аналар арды ойлаған» де-

ген өлеңі еріксіз еске түседі.  Олар 
көшеге шықпақ түгілі, ерінің, 
үлкеннің алдынан кесе өтпеп еді. 
Отбасындағы жетіспеушіліктің 
жымын білдірмей, ерінің абы-
ройы үшін барлығының тігісін 
жатқызып, балаларының тілеуін 
тіледі. Бүгінгідей бейбіт заманда 
бүкіл елге жар салып, елдің алды-
на шығып «баламды асырай ал-

май жатырмын, тамағым, киімім 
жоқ» дейтін қазақ әйелдерінің 
қатары көбеюде. Тіпті, алғанның 
үстіне ала берсем деп, «кәсіпке» 
айналдырып алғандар бар екен. 
Олардың қасында шын мұқтаж 
адамдардың ешкімге қол жаймай-
тынын да көріп отырмыз.

Қазір мемлекет, әсіресе соңғы 
орын алып жатқан жағдайға бай-

ланысты көпбалалы аналарға, 
мүгедек жандарға, асыраушы-
сынан айырылған отбасыларға 
әлеуметтік жәрдемақы беріп, 
азық-түлікпен қамтамасыз ету-
де. Еңбектеген баладан, еңкейген 
қартқа дейін қамқорлықсыз қалып 
жатқан жоқ. Мұның барлығы – 
елдің ауызбірлігінің арқасы. 

 Ұлт болашағының алтын 
тұғыры – отбасы. Отбасының 
мәуелі бәйтерегі, алтын қазығы  
әрі діңгегі ол – ана. Әр үйдің 
шамшырағын жағып,  отбасы 
құндылығын арттыратын  жан-
дар көше жағалап, байбалам са-
лып жүрсе, бұл – қазақ қоғамына 
төнген қауіп дер едім. Ерін сый-
ламайтын, үлкенді қадірлемейтін, 
кішіге ізет көрсете алмайтын ана-
дан бала қандай жақсы тәрбие ала-
ды?

Отбасы – адами құндылықтар-
дың қайнар көзі, тәрбиенің бас-
тауы. Мен де қыз өсіріп, келін 
тәрбиелеп, немере сүйіп отырған 
анамын. Әркез келіндерім мен 
қыздарыма қазақ әйелдері үшін 
басты міндет – отбасы беріктігін 
сақтау, бала тәрбиелеу, ерлерін 
барынша сыйлау, рухани қолдау 
көрсету екенін жиі қайталап оты-
рамын. Сонда ғана отбасының 
берекесі асып, бақытқа кенелері 
сөзсіз. 

Сәнімкүл ЖЕЛДЕРБАЕВА,
ақын, ардагер ұстаз.

БІЗДІҢ АНАЛАРЫМЫЗ 
«МАҒАН КӨМЕК КЕРЕК» ДЕП 
ЕШКІМНІҢ ЕСІГІН ҚАҚҚАН ЕМЕС

15 МАМЫР – ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ОТБАСЫ КҮНІ
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Ежелден ән-жырдың алтын 
бесігі атанған Сыр өңірінде де 
мұндай өнерлі  отбасылар бол-
ды. Ел оларды сүйіп тыңда-
ды. Өнерін жоғары бағалады. 
Солардың бірі – қазалылық  
 Әуезовтер отбасылық ансамблі. 
Дүйім елге өміршең өнерімен 
танылған оларды  аймақ халқы 
жақсы таниды. Ансамбль  1977 
жылы білікті ұстаз, Қазалы 
аудандық халық ұлт аспап-
тар оркестрінің негізін қалау-
шылардың бірі Махамбет 
 Әуезовтің  ұйымдастыруымен 
құрылған. Содан бері халық 
алдында. Махамбет өзі «сегіз 
қырлы, бір сыр лы» азамат бол-
ды. Домбырада шебер ойнады. 
Скрипка тартып, дирижер қыз-
метін де атқарды. Ансамбльдің 
алғашқы құрамында Махамбет-
тің ұл-қыз дары Зылиха, Рахила, 
Роман, Дәрмен, Рабиға, Құр-
ман, Арман  жастайынан  өнер 
көрсетті. Олар түрлі аспаптар-
ды тартып, тамылжыта ән са-
лып, бір-бірінен өткен өнерпаз 
болып шықты.  Отбасылық ан-
самбль облыс, аудан көлемін-
дегі мәдени іс-шараларға қаты-
сты. Өнерін жоғары бағалаған 
ел оларды жиында іздеп тұра-

тын.  Олар көптеген байқау-
ларға қатысып, жетістікке де 
жетті.

Отбасылық ансамбль Қа-
рақалпақстан АССР-нің Қы-
зыл орда облысындағы әдебиеті 
мен өнер күндерінде алғашқы 
концертін берді. Жоғары дең-
гейде өткен кеш көрермен-
дердің көңілінен шықты. 1978 
жылы Қарақалпақстанда өт-
кен концертте облыс өнерпаз-
дарымен бірге өнер көрсетіп, 
Қарақалпақстан Республика-
сы Жоғары Советінің Құр-
мет грамотасымен марапат-
талды. 1979 жылы  Әуезовтер 
жанұялық ансамблі Мәскеуде 
өткен Бүкіл одақтық өнер бай-
қауына елімізден барған үш 
ұжымның бірі болды. Байқау-
да үшінші орынды иемденіп, 
лауреат атанды. КСРО компо-
зиторлар одағының  «Алғыс 
хатын» алып, Бүкілодақтық ха-
лық шаруашылығы жетістіктері 
көрмесінің қола медаліне ие 
болды. Көрермен көзайымына 
айналған ансамбльдің реперт-
уары Құрманғазы, Мырза секіл-
ді күйші-композиторлардың 
шығармаларынан бастау алды. 
Махамбеттен кейін оның ізін 

үлкен ұлы, талантты музыкант 
Роман Әуезов жалғады. Осы 
тұста ансамбль қоржыны жаңа 
туындылармен толығып, өнер 
ұжымының тағы да шыңдалуы-
на, өсуіне жағдай жасалды.

Қазір өнерлі отбасының 
құрамы жаңарды. «Ұяда не көр-
сең, ұшқанда соны ілерсің» де-
мей ме? Талантты буынның ізін 
өнерлі өрендер басты. Осылай-
ша ансамбль құрамы Махамбет 
Әуезов тің немерелерімен то-
лықты. Асылбек, Серік, Ақбота, 
немере келіні Сая Қызыл орда 

музыкалық колледжін бітірсе, 
немересі Дарын, немере келіні 
Назерке – Құрманғазы  атын-
дағы Қазақ мемлекеттік консер-
ваториясының түлектері. Өзге 
сала да еңбек етіп жүрген не-
мерелері Айгерім, Абзал, Ми-
рас та отбасылық ансамбльдің 
құрамында музыкалық аспапта 
ойнайды.

Қазір ансамбльге ҚР мәде-
ниет саласының үздігі Арман 
 Әуезов жетекшілік етеді.

– Бала күннен өнерге құштар 
болып өстік. Әкеміз нағыз та-
лант иесі еді. Бұл қасиет бізге 
– ұрпақтан ұрпаққа жалғасып 
келеді. Балалар да бірі домбы-
ра тартса, енді бірі басқа ас-
папта ойнайды. Біз үлкен өнер 
ошағына айналдық. Сондықтан 
осы бағытта жұмыс жасай бе-
ретін боламыз,–дейді ол.

Бүгінде тамыры тереңге жа-
йылған отбасынан үлгі алатын 
жастар көп. Әулеттің берекелі, 
босағасының берік болуына 
өнердің де ықпалы зор болға-
нын айтады. Бастысы, отба-
сылық ансамбль жалғыз өнерге 
ғана емес, бірлікке, отбасын-
дағы  ынтымаққа да қалт қысыз 
қызмет етіп келеді.

Әуезовтер 
отбасылық ансамблі

Бір кездері еліміздің мәдени-рухани өміріне мол 
үлес қосқан өнерлі отбасылар көп болды. Отаға-
сынан бастап қадамын енді нықтаған бүлдіршінге 
дейін бірге ән шырқап, өнердің алтын тінін келе-
шекпен бекем байланыстырды. Бірақ, соңғы кездері 
бұл үрдіс сиреп бара жатқандай. Кезінде республи-
ка көлемінде танылған отбасылық ансамбльдердің  
өнері әлі күнге дейін әнсүйер қауымның жадында. 
Тіпті, өнерқұмар жандар өнегелі отбасылық ан-
самбльдердің қатары аза йып бара жатқанын да 
айтып жүр.

Сара АДАЙБАЕВА,
«Сыр бойы».Sb

Біз осы орайда облыстық кәмелетке тол-
мағандардың істері жөніндегі мамандан-
дырылған ауданаралық сотының төрағасы 
Қанатбек Абдуллаевпен сұхбаттасқан едік. 
Жасөспірімдердің қылмысқа бой алдыруы-
ның басты себебі, балалар арасындағы құқық 
бұзушылықтың өзекті мәселелері әңгіме арқа-
уы болған еді.

– Қанатбек Амангелдіұлы, алдымен 
оқырманға түсінікті болу үшін аталған сот-
тың негізгі функциясына тоқталсаңыз...

– Қызылорда облысының кәмелетке 
толмағандардың істері жөніндегі маман-
дандырылған ауданаралық соты 3 бағыт 
бойынша істер қарайды. Олар азаматтық, 
қылмыстық және әкімшілік істері. Мысалы, 
азаматтық істерді айтатын болсам, бала асы-
рап алу, алимент мөлшерін азайту, балалардың 
тұрғылықты мекен-жайын анықтау, әкелікті 
анықтау мен алимент өндіру туралы, балалар-
мен кездесу уақытын белгілеу және девиантты 
мектепке жіберу, ата-аналық құқығынан айы-
ру, т.б. бойынша қаралады. Қылмыстық істер 
бойынша көбінесе ұрлық, тонау сынды істер 
қаралса,  әкімшілік істерге кешкі уақытта 
кәмелетке толмаған бала заңды өкілінсіз үйі-
нен тыс жерлерде, ойын-сауық орындарында 
жүруі, қоғамдық жерлерді ластауы  сияқты бұ-
зақылықтар жатады.

– Жыл басынан бері сот қарауына қан-
ша іс келіп түсті? Облыста жасөспірімдер 
арасындағы бұзақылықтың қай түрі жиі 
орын алып отыр?  

– Жыл басталғалы сотқа  8 қылмыстық іс 
қаралып, 6 іс бойынша 7 адамға, оның ішін-
де 3 кәмелетке толмағандарға қатысты үкім 
шығарылды. Азаматтық бойынша 134 іс өн-
дірістен аяқталып, оның ішінде 93 іс бойынша 
шешім қабылданған, 7 іс медиация тәртібін 
қолданумен аяқталған. Сонымен қатар, 
аталған мерзімде сотпен 61 адамға қатысты 61 

әкімшілік іс қаралған, оның ішінде 40 тұлғаға 
қатысты әкімшілік жаза қолдану туралы қаулы 
шығарылды, 14 тұлғаға қатысты әкімшілік іс 
өндірістен қысқартылды. 

Бізде көбіне-көп 18 жасқа толмай түн-
гі ойын-сауық орындарында жиі жүретіндер 
көп. Компьютерлік ойындарға құмарлар бар-
шылық. Ұсақ бұзақылықтар мен ұялы телефон 
ұрлау сынды әрекеттер де  кездеседі.

– Медиация деп қалдыңыз. Соттың ұй-
ғарымымен дауды медиация тәртібімен 
реттеу туралы кеңірек айтсаңыз...

– Сотқа талап арыз түскен күннен бастап, 
алдын ала сот отырысына бітістіруші судья та-
раптарға медиация тәртібін және оның тиімді 
тұстарын түсіндіріп, оларды ортақ бітімге 
шақырады. Сондай-ақ, тараптар бітістіруші 
судьяның сөзіне құлақ асса, медиативтік 
келісім жасап, сот ұйғарым шығарады. Сөйтіп, 
екіжақты наразылық болмай, іс тоқтатылады. 
Яғни, татуласады.

Біздің ұлттық заңнамамызда медиация инс-
титуты «Медиация туралы» Қазақстан Рес-
публикасының 2011 жылғы 28 қаңтардағы 
заңымен реттелген. Заң медиацияны ұйымдас-
тыру саласындағы қоғамдық қатынастар-
ды реттейді, оны жүргізу қағидаттары мен 
рәсімін, сондай-ақ медиатордың мәртебесін 
айқындайды. Аталған рәсім жеке немесе заң-
ды тұлғалардың қатысуымен болатын азамат-
тық, еңбек, отбасы және басқа құқық қатынас-
тарынан пайда болатын дауларды өркениетті 
әрі жедел жолмен реттеуге мүмкіндік береді. 

Біз ата-баба жолынан алыстаған жоқпыз. 
Тура, әділ билер ел көңілінен қашан да шығып 
отырған. Енді қараңыз, сол заманғы ақылды 
билер, істі ушықтырмай, екі жақты бітімге 
шақырады. Тіпті, бітістіріп қоймай, татулыққа 
үндеп, ата-баба жолымен ағайындықты артты-
рады. 

Айтқым келгені, бүгінгі медиация  жұмыса 

да сол ертеден келе жатқан билер дәстүрінің 
жалғасы. Яғни, медиатор – екі жақты 
бітістіруші тұлға. Ол сотқа дейін не сот про-
цесі барысында ұрлыққа қатысты, төбелес 
сияқты мәселелерде жәбірленуші жақтың 
кешірім беріп, жазаланушы тараптың шығын-
ды өтеу сынды жұмыстарын ұйымдастырып, 
қанағаттандырады.

– Кәмелетке толмағандармен жұмыс 
жүргізу, білім орындарымен қатынас, мек-
теп психологымен бірлескен жұмыс жоспа-
ры бола ма?

– Әрине, болады. Ата-аналық құқығынан 
айырылған не болмаса девиантты мектепке 
жіберілген балалардың тікелей мінез-құлқы, 
тәртібі назарға алынады. Жіберілген кемшілік-
тер бойынша білім беру орындарына жекеше 
ұйғарым жолданып, басты қадағалау солармен 
бірлесе жүргізіледі. 

– Көше бұзақыларына қатысты кейбір 
жоғары сынып оқушыларының еліктеуін 
байқап қаламыз. Шылым тарту, ішімдік, 
ұрлыққа әуестене бастау... Қалай ойлайсыз, 
мұның астарында нендей түйткілдер бар? 

– «Тәрбие тал бесіктен» деп бабаларымыз 

текке айтпаған. Ата-аналар осы сөзге басым-
дық берсе екен. Біз балаға қалай тәрбие бердік, 
ол солай қалыптасады. Мысалы, ұрлық. Бала 
қызығушылықпен әдемі қаламсапты сынып-
тағы оқушының сөмкесінен ұрлады. Байқат-
пай. Ол келесі жолы тағы да байқамайды дейді 
де, басқа заттарды ұрлауға әуестенеді. Бұл со-
сын әдетке айналады. Ұрлық пен өтірік айт-
пауға өз шаңырығымыздан бастап үйретуіміз 
керек. «Ала жіпті аттамау» жайлы бабалардан 
келе жатқан тәрбие құндылығын ұрпақ сана-
сына құя берсек екен. 

Рас, сіз айтып отырған отбасыдағы қиын-
дық, жетіспеушілік бала санасына әсер етпей 
қоймайды. Тұрмыстағы жанжал, әке не ше-
шенің балаға көңіл аудармауы, оның жылу-
лықты басқа жақтан іздеуіне себеп болады. 
Себеп болғаны соншалық, ата-анадан қайыру 
көрмей өскен жасөспірім түрлі қылмысқа бе-
йімделе бастайды. Өзіңіз сұрақта айтқандай, 
ұрлық пен тонау, түрлі көше бұзақыларына 
еліктейді.

Ал енді «жаздым», «жаңылдым» деп кел-
генімен сот тарапынан оны заңға сәйкес жаза 
күтіп тұрады. Осыны ұмытпасақ екен. Бала 
тәрбиесіндегі басты салмақ үлкендерге түседі. 
Солар жауапты болуы тиіс.

– Мектеп оқушылары мен студенттер 
арасында кездесулер өте ме? Бәлкім, сот 
жазасы туралы естіп, бұзақылықтан бой 
тартуы мүмкін ғой.

– Жиі өткіземіз. Жыл басында Қызылор-
да облысының кәмелетке толмағандардың 
істері жөніндегі мамандандырылған аудана-
ралық сотының ішкі жұмыс жоспары құры-
лады. Яғни, ай сайын өткізілетін іс-шаралар 
бойынша міндетті қызметкерге жүктеледі. 
Судьялар білім беру орындарымен, оның 
ішінде орта және жоғары оқу орындарымен  
ай сайын кездесуге барып та жүр. Кездесу 
барысында оқушыларға, студенттерге құқық 
бұзушылықтың алдын алу шараларын және 
заңға қайшы мінез-құлықтың алдын алудың 
неғұрлым тиімді жолдарын қарастыра оты-
рып, түрлі лекциялар оқылады. Пікірталас 
болып, сұрақтарға жауап беріледі. Сондай-ақ 
оқу орнында қиындық тудырған оқушылар, 
яғни, бұзақылыққа бейім жасөспірімдер то-
бын дер кезінде анықтауға осындай мектеп, 
басқа да оқу орындарымен өтетін кездесу-
лердің біз үшін пайдасы өте көп. 

– Ажырасудың көп себебі бар. Ал енді 
өкінішке орай, кейбір ата-аналар «бала 
түгілі, бас қайғы» деген сылтаумен өз ұр-

пағын қараусыз қалдырып жүр. Далада 
қалған баланың жайы қалай болмақ?

– Бізде сотқа дейін арнайы комиссия 
құрылып, оның ішінде психолог, ювеналды 
полиция, тағы басқа мамандардың көмегімен 
қарастырамыз. Мысалы, анасы ішімдікке са-
лынып, әкесінен мүлдем бейхабар, қаңғыбас-
тыққа ұшыраған балалар бар. Сондай-ақ, өз 
әке-шешесінен безініп, суып кеткендерді қо-
сыңыз. Олар тіпті өзін дүниеге әкелген жан-
дарды тыңдамайды да. Түрлі қылмыс жасап, 
отбасын шаршатқандар бұлар. Осылайша, өз 
ұрпағынан жерініп, сотқа келетіндер де жетер-
лік. 

Біз комиссияның қорытындысымын олар-
ды арнайы бейімдейтін мектепке орналасты-
рамыз. Бір немесе бірнеше жылға, одан қалса, 
18 жасқа дейін сол мектепте қалдырамыз. Бұл 
тек соттың шешімімен жүзеге асады.

– Неке бұзылғаннан кейін бұрынғы ер-
лі-зайыптылар бір-бірінен бөлек тұратыны 
белгілі. Осы жағдайда балаларын көру-көр-
меу себептері болып жатады. Айтыңызшы, 
балалардан тыс қалған екінші тараптың 
құқығы қалай болмақ? Мысалы, анасы 
көрсетпеген жағдайда әкесі өз балаларын 
ұрлап қашқан жағдайлар да болды емес 
пе?!

– Неке бұзылғаннан кейін, ортадағы бала 
әлбетте анасының не әкесінің қолында қалды-
рылады. Сонымен қатар, бұл жерде баламен 
кездесу уақытын белгілеу дауы туындайды. 
Мұндай жағдайда тұрғылықты мекен-жа йына 
байланысты қалалық не болмаса аудандық 
білім бөлімдеріне баламен кездесу үшін 
өтініш жазады. Шығарылған шешімге бала-
ның анасы қарсы болып, көрсетпей жатқан 
жағдайда сотқа жүгінеді. Сот отырысында ба-
ланың пікірін тыңдап, жас ерекшелігін ескере 
отырып, тараптардың оған зиян келтіре ал-
майтындығына көз жеткізе отырып, шешім 
шығарамыз. Себебі, бала әкесін де, шешесін 
де көруге құқылы. Балаға ата-ана махаббаты 
қажет, оның саналы азамат болып тәрбиеле-
нуіне екі жақты процесс болуы тиіс. 

Әрине, мұның бәрі оңай емес. Ең басты-
сы – бұған жол бермеу. Отбасын сақтау бүкіл 
қоғам үшін құндылық болып саналады.

Әңгімелескен 
Ержан ҚОЖАСОВ,

 «Сыр бойы».
Суретті түсірген 

Нұрболат НҰРЖАУБАЙ.

Ұрпақ тәрбиесіне үлкендер жауапты
Бізде балалардың жеке басының қадір-қасиетін қорлаудан, үлкендер 

тарапынан ұрып-соғу, ұрлыққа жұмсау, қаңғыбастыққа итермелеу сынды 
теріс әрекеттерден қорғайтын заң бары белгілі. Әрі бала өз ойын, пікірін 
еркін жеткізуге құқылы. Тәрбиені бесіктен бастайтын дана халқымыз бала 
құқығын қорғауда талайға үлгі бола алады. Бірақ соңғы жылдары отбасы-
дағы осы дәстүрден тым алшақтағандар қатары кемімей тұр. Былтырдың 
өзінде сотпен 262 адамға қатысты әкімшілік іс қаралған. Оның ішінде  
199 тұлғаға қатысты әкімшілік жаза қолдану туралы қаулы шығарылып,  
62 тұлғаға қатысты әкімшілік іс өндірістен қысқартылған.

– Көрмеде суретші Өркен 
Мамақованың бірнеше туын-
дысы қойылды. Мұндағы 
шығармалардың барлығы – га-
лерея қоржынындағы дүние-
лер. Мәселен, мына «Голубая 
домбыра» картинасындағы 
калорит көкшіл түске маңыз 
берген. Бұл түс картинаның 
тереңдігімен қатар, ортақ, 
сабырлы атмосфера қалып-
тастырып тұр. Екі үлкен кісі 
бері қарай келе жатыр да, 
кішкене бала оларға беттеген. 
Көрдіңіз бе, екі буынның өкіл-
дері арқылы философиялық 
ойларды тудырған. Ал қолы-
на домбырасын ұстаған мына 
бала көкжиекте көрінген бола-
шақпен біріге кеткен. Бұл көр-
медегі туындыларды тыңдай 
білсеңіз, айтары бар. Ұр-
пақтар сабақтастығы, отбасы 
құндылығы дегеніңіз сайрап 
жатыр, – дейді экскурсовод 
Айжан Тасенова. Бірен-саран 
картина болмаса, көпшілігі 
ашық түске негізделген. Ашық 
түс көңіл сарайыңды кеңітіп, 
жарқын болашақтың көрінісі-
не апарардай. Көзге бірден 
түсер туындылардың қата-
рында Ұлмекен Мауытованың 
«Айналайын» картинасы бар. 
Қылқалам шебері мұнда өзінің 
туған ауылына деген сағы-
нышын орналастырған. Сағы-
ныш пен тағзым үндесіп келіп, 
бал мекеннің бар болмысын 
ашып тұр. Мамандар бұл кар-
тинаны неоимпрессионизм 
бағытына жатқызады. Пуанти-
лизм техникасымен салынған. 
Өйткені, түстер бір-біріне ара-
ласып жатқан жоқ, қатар тұр.

Сонымен қатар, Қ.Әбіл-
ханұлы «Сауын сиыр», «Ауыл 

әні», Б.Бөкешовтің «Сырласу» 
шығармалары ерекше маңыз-
ға ие. Ал Ж.Байсалов пен 
 Ә.Абызбеков картиналарында 
ауыл дың тыныс-тіршілігін, 
от  басындағы ата-ана махабба-
тын, ұрпақтар сабақтастығын 
суреттеген.

– Қазақ «заманымыз ты-
ныш болсын» деп өмір сүрген 
халық. Тыныштықты, жай-
лылықты жақсы көреді. Сон-
дықтан біз көрмедегі туынды-
лар қатарындағы Шахмұрат 
Сейітмұратовтың «Идиллия» 
картинасын басты орынға 
қойып, көрменің атын осылай 
атадық. Бұл сөздің аудармасы 
да осы мағынаға сай келеді. 
Әрбір суреттен отбасын ал-
дыңғы орынға қойған кейіп-
кер табасыз. Қауын сатқан 
әйел де, жүгіріп ойнаған бала 
да, ойға шомған қария да от-

басының негізгі мүшелері. 
Демек, біздің көрме тақырып 
таңдап, сол төңірекке картина-
ны шоғырландыруда өз меже-
сінен шықты, – дейді Айжан 
Сәрсенбекқызы.

Өркен Мамақованың «Қыз 
қуу» картинасы көзге оттай 
басылды. Әрбір туындысында 
ұлттық салт-дәстүрдің қан-
дай да бір белгісін қолданып, 
нағыз қазақ отбасын бейне-
лейтін суретші бұл жолы да 
әдетінен жаңылмапты. Ал 
туған жер табиғаты қашан да 
ыстық қой...

Өткен жылы Алтай мен 
Атырау арасынан суретшілер 
өңірге саяхаттаған. Тіпті ше-
телдік шеберлер де қара көр-
сетті. Сапар соңында олардың 
арасында жақсы бір шара өт-

кен. Қызылорда әрбір сурет-
шінің өз көзқарасымен қағаз 
бетіне түсірілді. Бірі толқы-
ны тасыған дарияны сурет-
тесе, енді бірі Сыр ананың 
мейірім төгіп тұрғанын, тағы 
бірі жағалаудағы жаңа қала-
ны өз картинасының негіз-
гі кілтіне айналдырды. Осы 
шарадан байқағанымыз, қай 
суретші болмасын, өңір та-
биғатына тіл бітіруде жерлес 
суретшілерімізден ешкім аса 
алмайды екен... Бұл жолы да 
осы жағдайға куә боп қайттық. 
Жерлестеріміздің қаламынан 
туған туындылар галереяға 
жарық сыйлап тұрғандай...

Суреттерді түсірген
Нұрболат 

НҰРЖАУБАЙ.

Құндылықты 
дәріптеген көрме

Сары самаурын ентігін баса алмай бұрқылдап 
тұр. Маңайында екі келіншек әңгіме дүкен құруда. 
Алысқа көз тастаған. Биіктікті тауға қарап емес, қы-
ранның қанатымен өлшеген, қолын көкке созатын 
қазақ баласының қарашаңырағы – ауылдың бей-
несі. Айнала көк майса. Сонау тау бөктерінде көк 
қуып жүрген қозы-лақ. Киіз үйдің есігінен шығып, 
ұйқысын аша алмай тұрған ауыл баласы. Осы 
бір құндылықтарды біз С.Айтбаев атындағы көр-
кемсурет галереясындағы «Идиллия» көрмесінен 
көріп қайттық. Ауылды, қарашаңырақты сағынған 
жанның мауқын бір басары анық. Көңіл көкжиегін 
кеңейткен көрме 15 мамыр – Халықаралық отбасы 
күніне ұйымдастырылыпты.

Дәулет ҚЫРДАН,
«Сыр бойы».Sb
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Әуекеңнің әңгімелері өте 
қызықты еді. Әсіресе сонау 
1929-1932 жылдардағы ашар-
шы лық кезеңді көзімен көріп, 
ондағы қиыншылықтарды ба-
сынан өткерген жанның баян-
даулары тартымды-тын. Бір жа-
сында әкесінен айырылған Әуез 
шешесі мен Камал ағасының 
қолында қалады. 

Ашаршылықтан аман құтылу 
үшін Камал ағасы отбасын алып, 
туған ауылы Жаңақорған ауда-
ны Қожамберді елді мекенінен 
Самарқан облысындағы Галла-
Арал кентіне көшіп барады. Сол 
жерде есейген Әуез Совет Ар-
миясы қатарына шақырылып, 
Моңғолстанда әскери борышын 
өтейді. Бұл өзі бір төбе әңгіме. 

Әуез қария көбінесе соғыс 
туралы айтатын. Әңгіме лер-
дің арасында, өзінің «Қызыл 
Жұлдыз» орденіне ұсыныл ға-
нын газет бетінен оқығанын, 
бірақ сол орден әліге дейін бұ-
ған табысталмағанын да ай-
тып берген. Тыңдаушылар да 
әртүрлі ғой. Біреулері сенеді, 
енді бі реулері сенбейді. Жай 
төсбелгі емес, «Қызыл Жұлдыз» 
орденін кез келген адам ала 
бермейтіні шындық.

«Анықтап көру керек екен» 
деген ойға келген сол жер дегі 
комсомолы, белсендісі, кәсіп-
одағы бар, бұл әңгімеге сенгені-
сенбегені бар – барлығы алқа-
қотан отыра қап Мәскеудегі 

КСРО Қорғаныс министрлігіне 
хат жолдаған. 

Ол хатта Ұлы Отан соғысы-
на қатысушы Әуез Әлібековтің 
Харьков үшін шайқаста ерен 
ерлік көрсеткені оның «Қы  зыл 
Жұлдыз» орденімен наград-
талғаны туралы, бірақ сол ор-
деннің әліге дейін егесін тап-
пағаны туралы жазылған.

Немістер 1941 жылы Қы-
зыл Армияны қуып Харьков-
тан бері өткенде де, 1943 
жылы енді сол Қызыл Армия-
дан тырақайлап қашып әрі өт-
кен де де, сол фашистердің 
аяғына тапталып, әбден қорлық 
көрген Украинаның ескі аста-
насы – Харьков отқа оранып 
жатты. Қаракөк қою түтін. Ар-
тиллерияның күркіреген, танк -
тердің гүрсілдеген, мино мет-
тердің ысқырған оқтарының 
дыбыстарынан құлақ тұнып, 
естуден қалдырар шақ еді. Әрбір 
көше, үй үшін жан берісіп, жан 
алысқан, айқас жүріп жатты. 
Әуез Әлібеков қызметте болған 
рота біресе алға жылжып, 
біресе кейін шегініп, бір жерге 
тұрақтай алмай жатқан. Әуез 
қасындағы оншақты жігітпен 
алға кетіп бес қабатты үйдің 
ішінде соғысады. Бірінші қабат 
алынып, одан екінші қабат, со-
сын үшінші қабат алынып, содан 
барлық қабаттар тазартылып, 
енді төмен түскенде, бірінші 
қабаттан жаудың әскерлері кіріп 
келген еді. Демек, сырттағы 

рота кейін шегінгені. Әуез жау-
ды көріп қалғасын пулеметтен 
оларға оқ жаудырып, жа уды 
жайпай бастайды. Пулемет оғы 
таусылып, ол енді қол қаруынан 
оқ атып жоғарыға шегіне, 
аты сын жалғастыра береді. 
Үшінші қабатқа келгенде есігі 
ашық қалған пәтерде неміс 
пулеметін көріп қалады да соған 
асығады. Ол өліп қалған неміс 
пулеметшісінің қарысып қалған 
саусақтарын пулеметтен ажыра-
та салып атысты жалғастырды. 
Неміс пулеметшісі атысты бас-
тамай жатып оққа ұшқан болуы 
керек және Әуезге Алланың өзі 
жәрдем берген шығар, себебі 
пулеметтің қасында оққа толы 
қораптар мол екен. Ол пулеметті 
багі бензинге толы мәшинедей 
басқарып, өй бір жүйткітті-ай! 
Жау шалғымен орылған баудай 
түсіп жатты. Екінші қабатқа 
түссе, бұл жер немістерден таза 
екен. Одан бірінші қабатқа түсті. 
Мұнда да  ешкім көрінбейді. 

Бұл енді бұқпантайлап бас 
шығарып, сыртқа көз салса, 
қырғын атыс болып жатыр. Құм 
салынған қаптарға жасырынып 
алып, жиырма шақты фашист со-
вет әскерлерін бері өткізер емес. 
Әуез пулеметін сақылдатты. 
Оқтан бас көтере алмай жатқан 

совет әскерлері алға ұмтылған. 
Пулеметін арқа тұсына бұрып, 
шабуылға шығып келе жатқан 
өз әскерлеріне жол ашуға кірісті. 
Қалың әскер қатарына келгенде 
солармен бірге «уралай» алға 
шықты. Он-он бес қадамнан 
соң тағы да көпқабатты үй 
үшін шайқас басталып, әскер 
қайтадан қорғаныс позициясы-
на көшті. Енді пулеметті қойып, 
қасындағы өлген әскердің авто-
матын алып, аз-кем атысқаннан 
соң, әскерлердің рухын көтеру 
үшін: «Сталин үшін, Отан үшін, 
украин бауырларымыз үшін, 
алға!» деп, орнынан ұшып тұ-
рып, автоматтан оқ жаудыра 
алға ұмтылған. Оншақты қадам 
аттағанында аяғынан оқ тиді. 
Ол құлап бара жатып, өзінің 
соңынан Қызыл әскерлердің өре 
түрегеліп, «уралап» шабуылға 
шығып келе жатқанын көрді. 
Тұсынан өтіп бара жатқан ро-
таластарымен бірге шабуылға 
шыға алмай, құ лап жатқанына 
өкіне, есінен танып қалды. Оқ 
аяғынан оң дырмай тиіпті.

Әуезді дереу Кисловодск 
ку рортына әкеліп емдеген. 
Бір неше айдан соң комиссия 
«әскерге жарамсыз» деп танып, 
елге қайтарды. Баку шаһарынан 
пароммен Красноводскіге же-

тіп, одан Галла-Аралдағы туы-
старына аман келді. 

Елге келген соң «Красная 
Звезда» әскери газетінен өзі-
нің Харьков үшін шайқаста 
1944 жылы «Қызыл Жұлдыз» 
орденімен марапатталғанын 
оқы ған. Алғашқыда орденін 
күтіп жүрді де, кейін Ұлы Же-
ңіс тің қуанышымен бе, әлде 
со ғыстан соңғы қалпына 
келтірудің машақаты көп 
жұмыстарына араласып кет-
кеннен бе, әйтеуір сол ор-
ден естен шыққандай бол-
ды. Тәжікстандағы «Алтын 
тапқанда» карьер жұмысының 
құрылысына араласты. 
Тау арасы, жаңа кен орны 
коммуникация дан ада еді. 
Автокөлік, техника, қазу ма-
шиналары, жабдықтау көлігі 
жүре алатын жол тіпті жоқ. 
Бұл қиындықты жеңу үшін 
Әуез Мақтаралдағы Славянка-
да (қазіргі Мырзакент) тұратын 
туыстарынан түйе жинады. 
Түйе дегенің нағыз «внедорож-
ник», яғни, түйе керуенімен 
мем лекетке өте маңызды «Ал-
тын тапқан» кенішін жаб-
дық  тауға үлкен үлесін қосты. 
Кейін Шымкенттегі «Казпище-
торг тің» құрылыс учаскесіне 
ауысқан. 

КСРО Қорғаныс министр-
лігіне жіберген хатқа жауап 
1994 жылы келді. Сол жауаппен 
бірге «Қызыл Жұлдыз» ордені 
де жүзін көрсетті. Арада ат-
тай елу жыл өтіпті. 1944 жылы 
марапаттау туралы Жарлық 
шықса, ол орден егесіне 1994 
жылы тапсырылды. Бұл – «Каз-
пищестройдағы» «перекур» ке-
зіндегі айтылған өте мәнді де, 
мағыналы да маңызды әңгі ме-
нің арқасы еді...

Әбдінағым КӨШЕР,
Қазақстан Журналистер 

одағының  мүшесі.
Шымкент қаласы.

ЖАРТЫ ҒАСЫРДАН 
КЕЙІН ИЕСІН 
ТАПҚАН ОРДЕН

Кеңес өкіметі кезінде республикалық «Казпище-
строй» тресінің Шымкентте құрылыс басқармасы 
болатын. Соған қарасты құрылыс учаскесінде соғыс 
ардагері Әуез Әлібеков жұмыс істеді. Күнделікті 
тынымсыз еңбектің ара-арасында «перекур» дегені 
болады. Кейде «раствор» уақытылы келмей, күтіп 
қалатын кездер де ұшырасатын. Сол кезде жастар 
тобы жасы алпыстан асып кеткен ардагер ақсақалды 
орталарына алып, оның жас кезінде басынан өткен 
қызықты уақиғаларын айтуды өтініп, қасына жина-
ла қалатын. 

Мұралық істің ашылғанын хабарлайды
Қызылорда қаласының жеке нотариусы Досжанов Жанымбек Нурекеевич 

2019 жылдың 22 қазанында қайтыс болған азаматша Мамырбаева Кундызайдың 
атынан мұралық істің ашылғанын хабарлайды.

Мұрагерлер болса, мына мекен-жайға хабарласуын сұраймыз: Қызылорда 
қаласы, Абай даңғылы 62/2, тел.: 23 15 88, 8 702 369 51 48.

Хабарландыру
«Сырдария-1» кредиттік серіктестігі» ЖШС 2020 жылдың  16  мамыр  күні 

сағат  11.00-де  Қызылорда қаласы, Қонаев көшесі, №10А ғимаратында болатын 
серіктестіктің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселе қаралуына бай-
ланысты жалпы жиналысты 2020 жылдың 20 мамыр күні сағ. 11.00-ге ауысқанын 
хабарлайды.

Күн тәртібінде қосымша қаралатын мәселе:
«Сырдария-1» КС» ЖШС-ның Басқарма құрамын қайта қарап бекіту. 

«Сырдария-1» кредиттік серіктестігі» ЖШС әкімшілігі.

Қазақстан Республикасы Индус-
трия және инфрақұрылымдық даму 
министрлігінің Автомобиль жолдары 
комитеті «Ұзындығы 412 км болатын 
Қызылорда – Павлодар – Успенка – 
РФ шек.» республикалық маңызы бар 
автомобиль жолының «Қызылорда-
Жезқазған» 12-424 км учаскесін қайта 
жаңарту» жобасы бойынша техникалық-
экономикалық негіздемесін және «Қорша-
ған ортаға әсерді алдын ала бағалау» 
жобасын қарастыру жөнінде ашық оты-
рыс нысанындағы қоғамдық тыңдаулар 
өткізеді.

Қоғамдық тыңдаулар өткізу күні, 
уақыты және орны:

- 2020 жылдың 11 маусым күні сағат 
16.00-де Қызылорда облысы, Қызылорда 
қаласы Алтынсарин көшесінде 
орналасқан Достық үйінде;

- 2020 жылдың 12 маусым күні сағат 
10.00-де Қызылорда облысы, Сырда-
рия ауданы, Тереңөзек кенті, Д.Қонаев 
көшесі №8 үй мекенжайында орналасқан 
мәдениет үйінде;

- 2020 жылдың 12 маусым күні сағат 
16.00-де Қызылорда облысы, Шиелі ау-
даны, Шиелі кенті, Көкшоқы мөлтек ау-
данында орналасқан «Арман» мәдениет 
үйінде.

Жергілікті атқарушы органның атауы 
– «Қызылорда облысының табиғи ресурс-
тар және табиғат пайдалануды реттеу 
басқармасы» ММ.

Қоғамдық тыңдауды ұйымдастыруға 
жауапты тұлғаның байланыс деректері 
– «Қызылорда облысының табиғи ре-
сурстар және табиғат пайдалануды 
реттеу басқармасы» ММ мемлекеттік 
экологиялық сараптама бөлімінің эколо-
гы Суханова Ботакөз, байланыс телефо-
ны: 8 (7242) 60-53-69.

Ұсыныстар мен ескертулер қабылда-
натын жергілікті атқарушы органның 
электрондық поштасының мекенжайы – 
prd@korda.gov.kz

Жоба бойынша құжаттама орна-

ластырылған жергілікті атқарушы 
органның интернет-ресурсының мекен-
жайы - https://www.gov.kz/memleket/
entities/kyzylorda-tabigat?lang=kk.

Жұртшылық өкілдерінің жоба ма-
териалдарымен қағаз түрінде танысуға 
мүмкін болатын орнының мекен жайы 
- Алматы қаласы, Атамекен ықшам ауда-
ны, 3 үй мекенжайы.

Мемлекеттік экологиялық сараптама 
жүргізу жөніндегі мемлекеттік орган - 
«Мемсараптама» РМК.

Тапсырыс берушінің атауы және бай-
ланыс деректері – Қазақстан Республика-
сы Индустрия және инфра құрылымдық 
даму министрлігінің Автомобиль жолда-
ры комитеті, байланыс деректері – Нұр-
Сұлтан қаласы, Қабанбай Батыр даңғылы, 
32/1, байланыс телефоны – 8 (7172) 
754600 

Тапсырыс берушінің ұсыныстар мен 
ескертулер қабылданатын интернет-
ресурсының немесе электрондық 
поштасының мекенжайы – k.priemnaya@
miid.gov.kz

Құжаттаманы әзірлеушінің атауы 
және байланыс деректері – «Каздорпро-
ект» ЖШС, байланыс деректері - Ал-
маты қаласы, Атамекен ықшам ауданы, 
3 үй мекенжайы, байланыс телефоны 
- 8(727)2555638, электрондық пошта - 
kazdor@yandex.ru

Барлық сұрақтармен келесі 
мекенжайларға хабарласуға болады:

- Алматы қаласы, Атамекен ықшам 
ауданы, 3 үй мекенжайы, телефон - 8(727) 
2555638 – «Каздорпроект» ЖШС;

- Нұр-Сұлтан қаласы, Қабанбай Батыр 
даңғылы, 32/1 мекенжайы, телефоны – 8 
(7172) 754600 - Қазақстан Республикасы 
Индустрия және инфрақұрылымдық даму 
министрлігінің Автомобиль жолдары 
комитеті.

Қоғамдық тыңдауға қатысуға жер-
гілік ті тұрғындар, мүдделi жұртшы лық, 
қоғамдық ұйымдар және қызығу шылық 
танытқан барлық тұлғалар шақырылады.

Хабарландыру

Сатылады
250 бас жылқы құлындарымен бірге сатылады, 10 000 га жайылымдық 

жері бар. Байланыс тел.: 8 705 787 22 22.                                           (4-1)

ЖОБА

«Жекешелендірудің кейбір 
мәселелері туралы» Қызылорда 
облысы әкімдігінің  2016 жылғы 
10 ақпандағы № 338 қаулысына 

өзгеріс енгізу туралы

«Құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасының 
2016 жылғы 6 сәуірдегі Заңының 26-бабына сәйкес Қызылорда 
облысының әкімдігі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. «Жекешелендірудің кейбір мәселелері туралы» Қызылорда 
облысы әкімдігінің 2016 жылғы 10 ақпандағы № 338 қаулысына 
(нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 
5382 нөмірімен тіркелген, «Сыр бойы» және «Кызылординские 
вести» газеттерінде 2016 жылғы 15 наурызда және Қазақстан 
Респуб ликасы нормативтік құқықтық актілерінің «Әділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2016 жылғы 19 сәуірде 
жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:   

көрсетілген қаулының қосымшасындағы жекешелендірілетін 
акционерлік қоғамының акциялары және жауапкершілігі шектеулі 
серіктестіктер қатысуындағы мемлекеттің үлесі, сондай-ақ, 
мүліктік кешен ретінде заңды тұлғалар тізбесінде: 

реттік нөмірі бесінші жол жаңа редакцияда жазылсын:
«5. «Қызылорда» өңірлік инвестициялық орталығы» микро-

қаржылық ұйымы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің  51% 
қатысу үлесі қараша 2020 жыл 7 жыл мерзімімен кейіннен сатып 
алу құқығымен сенімгерлікпен басқару».

2. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы 
әкімінің орынбасары Н.Ш.Тілешевке жүктелсін.

3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін 
күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қызылорда облысының
         әкімі                 Г. Әбдіқалықова.

Сіздің 
жарнамаңыздың 
орны



Футзалдан әлем 
чемпионаты 
кейінге шегерілді

Футзалдан биыл 
Литвадаөтуіжоспар-
ланғанӘлемчемпионаты
2021жылғашегерілді.
FIFAкеңесікоронавирус
инфекциясытаралуының
алдыналумақсатында
осындайшешімқабылда-
ды.

Әлем чемпионаты енді 2021 жыл-
дың 12 қыркүйегі мен 3 қазаны ара-
лығында өткізілетін болып шешілді. 
Негізінде оны биыл 12 қыркүйек пен 4 
қазан аралығында өткізу жоспарланған 
болатын. 

Естеріңізге сала кетелік, дүбір-
лі додада Қазақстан құрамасы да бақ 
сынайды. Онда барлығы 24 құрама 
сынға түседі. Қазақстандық футзал-
шылар бұған дейін әлем чемпионаты 
финалдық кезеңінде 2000 және 2016 
жылдарда бақ сынады. 2016 жылы 1/8 
финалға дейін жетті.

БАС ДИРЕКТОР
Аманжол ОҢҒАРБАЕВ

қабылдау бөлмесі тел/факс: 8/7242/ 70-00-36, 40-11-10 (1002)

БАС РЕДАКТОР
Қуат ШАРАБИДИНОВ

қабылдау бөлмесі – тел: 8/7242/ 40-02-17, 40-11-10 (1007)

Бас редактордың орынбасары – 40-11-10 (1053)
Жауапты хатшы – 70-00-81 (1037) 

Бөлімдер:
руханият және ақпарат – 40-11-10 (1039, 1040)
экономика – 40-11-10 (1038, 1033)
әлеумет және саясат – 40-11-10 (1034)
жарнама – 70-00-52, 40-11-10 (1058) 
есеп-қисап – 70-00-39, 70-00-38 
компьютер орталығы және корректорлар – 40-11-10 
(1036, 1035)

Меншік иесі

жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Газет аптасына 3 рет (сейсенбі, бейсенбі, сенбі күндері) шығады.

Газет Қазақстан Республикасының 
Мәдениет және ақпарат министрлігі
Ақпарат және мұрағат комитетінде тіркелген. 
Тіркеу куәлігі №12993-Г, 27.08.2012 ж.

Қызылорда облыстық «Сыр бойы» газеті 
ҚР СТ ИСО 9001-2009 «Сапа менеджменті 
жүйесі» талаптарына сәйкес сертификатталған. 
Авторларға қаламақы тапсырыс  бойынша төле-
неді, қолжазба өңделеді және қайтарылмайды. 
Жариялымдар газеттің 
түпкілікті көзқарасын білдірмейді. 
«АҚ» - ақылы қызмет. 
Жарнама мазмұнына жарнама беруші жауапты.

Редакция мекен-жайы: Қызылорда қаласы, Бейбарыс Сұлтан көшесі, 4 “А”. Таралымы 28790         Тапсырыс №665

Газет редакцияның компьютер орталығында қатталып, 
«Сыр медиа» ЖШС өз баспаханасында басылды. 
Тел.: 8/7242/ 40-06-68. 
Газеттің таралымы бойынша 
8/7242/ 70-14-08 телефон нөміріне хабарласуға болады.
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АДАМДЫҚ АЙНАСЫ

Сара АДАЙБАЕВА,
«Сыр бойы».Sb

SERGEK

Үстіміздегі жылдың 12 ма-
мырында ардақты әріптесіміз 
Орынбасар Әлімжанұлы Үмбет-
тов өмірден озды. 

Орынбасар Әлімжанұлы 
1958 жылдың 22 қазанында Қы-
зылорда облысы Арал ауданы 
Қасқақұлан  ауылында дүниеге 
келген. 1975 жылы орта мек-
тепті бітіріп, еңбек жолын 1976 
жылы аудандық жол құрылысы 
мекемесінде жұмысшы болып 
бастаған. 1985 жылы  Гурьев 
теңіз балық өнеркәсібі технику-
мын «Балық өнімдерінің техно-
логиясы» мамандығы бойынша 
тәмамдап, СМП-1 мекемесінде   
технолог, Арал балық өндірістік 

бірлестігінде  ыстау цехының 
жоғары дәрежелі мастері, бөлім 
бастығы болып қызмет атқарған. 
2015 жылдан бастап өмірінің 
соңына дейін Арал балық инс-
пекциясы бөлімінің бас маманы 
қызметін абыройлы атқарып кел-
ді.

Ақыл-парасатымен және ме-
йірімділігімен дүние-керуенінде 
жылы жымиып жүретін, ерекше 
бір жайдары мінезімен ортасына 
сыйлы болған әріптесіміз мін-
деттелген жұмыстарға жауап-
кершілікпен қарап, білікті маман 
ретінде іскерлігімен танылды. 
Басқарма қызметкерлері арасын-
да беделді, жастарға жақсы ұс-
таз, тәрбиеші ретінде өзінің біл-
генін үйретуден кенде болмады. 
Абзал жан отбасында ардақты 
әке, аяулы жар бола білді.

Ардақты әріптесіміздің мез-
гілсіз өмірден озуына байланыс-
ты марқұмның отбасына және 
туған-туыстарына  қайғыларына 
ортақтасып, көңіл айтамыз. Аб-
зал азаматтың жарқын бейнесі 
біздің жадымызда сақталады. 

Қызылорда облыстық 
орман шаруашылығы және 

жануарлар дүниесі аумақтық 
инспекциясы ұжымы.

Бақұл бол, ардақты әріптес

Дәулет ҚЫРДАН,
«Сыр бойы».Sb

– Бақыттың кілтін табу 
соншалықты қиын емес. Бір-
бірімен табысқан екі жанның 
арасында сыйластық болса, 
ешбір келіс пеу шілік болмайды. 
Аллаға шүкір, ұл-қыз өсірдік. 
Үлкендеріміз батасын берді. 
Лена асыл дінімізді қабылда-
ды. Ұлттық салт-дәс түрімізді 
көп адамнан артық білмесе, 
кем түспейді, – дейді Бақтияр 
Мүтәнұлы.

Лена жеңгей ауылдағы кей-

бір қайныларына еркелетіп те ат 
қойып алған. Үлкендерге иіліп 
сәлем беріп, жолынан жығыл-
майтын жанның келіндері ал-
дын кесе өткен емес. Қазақы 
жөн-жоралғылардан да қалыс 
қалып жатқан жоқ. Шаңыраққа 
келін болғалы туған жеріне төр-
кіндеп барып көрмепті. Қазір 
заманауи технология арқылы 
бейнеқоңыраумен сөйлескені 
болмаса, ауылына ат ізін сал-
маған.

– Әрине, бауырларымды,  
туған жерімді сағындым. Отыз 
жылдан бері талай нәрсе өзгер-
ген шығар. Телефон арқылы 
тілдесіп тұрамыз. Бұл менің 
туғандарымнан безінгенім емес, 
осында келген соң тастай ба-
тып, судай сіңгенім. Осында 
күйеуімнің құрдастарының бірі 
«мұнда  дос-жараның көп қой. 
Туысқаның жоқ. Мен осындағы 
ағаң болайын, бұдан кейін руың 
– найман» деп әзілдегені де бар. 
Сондай жылылық сездім, – дей-
ді ол.

Отбасының бірлігі мен бе-
рекесін үйлестірген жанның 
перзенттеріне берер тәрбиесі де 
мол. Өйткені, Бақтияр ағамыз-
дың сөзін айтқызбай ұғатын жан 
шаңырақта ер азаматтың рөлі 
мен маңызы туралы жете түсін-
ген. Үлкенге – құрмет, кішіге 
ізет қылудан жаңылмайтын ба-
лалары да осының айғағы болса 
керек.

Сырдария ауданы.
Фото автордыкі.

Бақыттыңкілті–
сыйластықта

ҚоғалыкөлдікБақтиярОспановосыданотызбес
жылдайбұрынРесейденекі«диплом»алыпкелді.
Бірі–оқуорнынан,бірі–тағдырдыңсыйы,адалжары
ЕленаАлексеевна.Алғашқыдаата-анасықазақтыңқа-
радомалағыныңсарықызбенбасқосқанынқаламаса
керек.Қабылдайалмайұзақжүрді.БірақЕленаелге-
зектігіменқатуқабақтанытқанананыңдажүрегіне
жолтауып,бақыттыотбасыныңақжаулықтыанасы-
наайналды.БүгіндешаңырақтаАлмасесімдіазамат
пенбірнешеқыздытәрбиелеп,үлкендерінүзатыпта
үлгерді.

2018 жылы «Канело» және 
Головкин жекпе-жегі «Ring» 
журналында «Жыл айқасы» деп 
аталған. Бұл олардың қарымта 
жекпе-жегі болатын. Кездесу 
Лас-Вегастағы T-Mobile Arena 
стадионында өткен. Екі бокс-
шы да соңғы раундқа дейін 

бір-біріне ауыр соққы берумен 
болды. Альварес төрешілердің 
ортақ шешімімен Головкиннен 
басым түскен еді.

Дайындаған 
Әділжан ҮМБЕТ, 

«Сыр бойы». 

Исламхан 9-шы орын-
ды өзінің «Аль-Айндағы» 
әріптесі Коджо Лабоймен, 
сондай-ақ «Шарджидің» 
жартылай қорғаушысы Лу-
кас Кайомен бірге бөліскен. 
Аталған футболшылардың 
трансферлік бағасы – 2,4 млн 
еуро. Рейтингте бірінші орын-

да трансферлік бағасы 4,8 
млн еуро болатын «Шарджи-
дің» бразилиялық ойыншысы 
Игор Коронадо тұр.

Ол биыл 31 қаңтарда  
«Аль-Айн» клубына ауысты. 
Оның келісімшарты биылғы 
жылдың 30 маусымына дейін 
жарамды.

Бауыржан Исламхан – қымбат ойыншы
БАӘчемпионатындағыеңқымбат25фут-

болшыныңтізіміұсынылды.ТізімдеҚазақстан
құрамасыныңжартылайқорғаушысыБауыр-
жанИсламханбар.

Үздік жекпе-жек қатарына енді
Mymmanews.comсайтыонжылдықтыңең

үздікбоксжекпе-жектерініңтізімінжасады.
ОғанГеннадийГоловкинменСауль«Канело»
Альвареспенөткізгенекіншіайқасыенгізілді.

Мемлекет тарапынан беріліп 
жатқан атаулы әлеуметтік кө-
мекті тиімді пайдаланып, ша-
руасын бастаған Гүлнұрдың  
берекелі ісі көпке үлгі. Мұндай 
қолдау халықтың әлеуметтік 
жағдайын көтеру үшін беріліп 
отыр. Қаражатқа қол жеткізіп, 
тиімді пайдаланғандар кәсіп 
ашып, шаруасын ілгерілетті. 
Отбасының табысын жақсартып 
қана қоймай, өз бетімен іздену-
ге, кәсіпкерлік бағытта жұмыс 
жасау ға үйренді.

Гүлнұр Бодықова бұған дей-
ін де мемлекет қолдауына ие 
болған. 2018 жылы «Бастау-биз-
нес» жобасына қатысып, тігін-
шілік курсын оқыды. Бизнес жо-
басын құрып, онысы жеңімпаз 
атанды. Кәсіпкерлердің ісін да-
мытуға арналған мемлекет тара-
пынан белгіленген 250 мың тең-
ге қайтарымсыз грант иемденді.  
Оған заманауи тігін машинасы 
мен мата, мақтасын сатып алды. 
Көрпе тігіп, құрақ құрап, оны 
сатуға шығарды. Осылайша, 
қыз жасауы, бесік жабдығына 
сұраныс артты. Ал, өткен жыл-
дан бастап  беріле бастаған атау-
лы әлеуметтік көмектің игілігін 
көріп, тағы бір тігін машинасы-
на қол жеткізді. Құрал-жабдығы 
түгелденіп, жұмысы жеңілдей 
түсті. Кәсібі ұлғайып, шаруасы 
жанданды. Гүлнұрға тапсырыс 
көбейген кезде қыздары қолға-
быс етеді. Олар да епті, сау-
сақтары майысып, тігін тігуге 
шебер. Кейде шебер көз майын 
тауысып, күні-түні еңбектенуіне 
тура келеді. 

Бүгінде ауылдан өзге, аудан, 
көрші елді мекеннен келетін 

тұтынушылардың қатары  кө-
бейді.  Еліміздің ірі қалаларынан  
да тапсырыс түсе бастады. Енді 
ісмер жаңадан ғимарат алып, 
тігін шеберханасын ашуды 
жоспарлап отыр. Онда екі адам-
ды тұрақты жұмысқа алмақ. 
«Көпбалалы ана болғандықтан, 
бала тәрбиесімен айналыстым. 
Осылай, үйде он бес жыл отыр-
дым. Негізгі мамандығым – 
мұғалім. Бірақ, сала бойынша 
жұмыс жасаған жоқпын. Аудан 
орталығындағы колледжге құ-
жат тапсырып, ісмерлікті оқып 
шықтым. Алғашында, құрақ 
көрпеше тігіп бастадым. Са-
палы жұмыстың нәтижесі бар. 
Қазір ісім алға басты. Мемле-
кет тарапынан жасалып жатқан 
жеңілдіктерді тиімді жүзеге 
асыра білдім. Ең бастысы, бала-
ларымыз көз алдымызда, жұмы-
сым жүріп жатыр» деген кәсіп-
кер ана өз жұмысына көңілі 
толатынын білдірді.

Ізденімпаз тігінші жақын-
да иззолон матасынан жарық-
шамдар жасады. Гүл пішін-
дес шамдар көпшіліктің 
қы зы  ғушылығын тудырып, 
әжеп тәуір табыс көзіне айнал-
ды. Тіпті, шебердің дүниесін 
түркия лық азамат сатып алып, 
онлайн сабағына қатысқан. Қа-
зір, Гүлнұр тігіншілікті жас-
тарға үйретіп жүр. Мүмкіндігі 
шектеулі жандарға тегін дәріс 
береді. 

Өзінің қосымша табыс та-
пқанына дән риза. Расында, 
мемлекеттік қолдау шаралары-
ның аясында көпбалалы отба-
сылар жаңа мүмкіндіктерге ие 
болды.

Атаулыәлеуметтіккөмектіңарқасындаөзкәсібін
ашып,жекебизнесінбастағанкөпбалалыаналардың
бірі–ГүлнұрБодықова.ҚармақшыауданыныңАқтө-
беелдімекеніндетұратынолүйініңбірбөлмесін
тігіншеберханасынаайналдырған.Өзкәсібіндөң-
гелентіпқанақоймай,ізіненергенжастардытігін-
шіліккебаулыпкеледі.Көпбалалыанаүйшаруасына
да,цехжұмысынадаүлгеріпжүр.

Тігіншіні 
инесі асырайды

– Көлік доңғалақтарынан 
ақау болса, дереу Ержанның 
орталығына барамыз. Ол жер-
дегі жігіттер еңбегімізді елеп, 
жылы шырай танытып, қар-
сы алады. Қайда барсақ екен, 
кім ашық тұр екен деп уақыт 
ұстамаймыз. Жедел жәрдемнің 
қызметінде әрбір секундтың 
маңыз ды екенін білетін шығар-
сыз. Ержан сияқты азаматтар 
көп болсын. Қасиетті Рамазан 
айында жасаған жақсылығы 
өзіне еселеп қайтуын тілеймін, 
– дейді жедел жәрдем көлігінің 
жүргізушісі Мүслім Серікха-
нов.

Ержанды жалағаштықтар 
ғана емес, «Батыс Еуропа – Ба-
тыс Қытай» күре жолымен көп 
жүретін көлік иелері де жақсы 
таниды. Өйткені, ол тапсыры-
сты жеткізіп беру, беймезгіл 
уақытта қосалқы бөлшектерді 
сату ұғымына қарсы емес. 

– Әдепкіде шағын дүңгір-
шек қана болды. Ол жерде 
көліктің қосалқы бөлшектерін 

сататынмын. Телефоным жазу-
лы тұр, солай халыққа тараған. 
Дереу хабарласа қояды, мен 
апарып беремін. Тынымсыз ең-
бек еттім, шаршадым демедім. 
Елге қызметтің бір үлгісі ғой, 
қазір сол дүңгіршегім үлкен 
кешенге айналды. Қосалқы 
бөлшектер сататын дүкен, 
азық-түлік дүкені, көлік жуу 
орны мен май ауыстыру орны, 
көлік жөндеу орталығы жұмыс 
істейді. Карантин уақытында 
ел үшін еңбек етіп жүрген са-
лалардың автокөліктеріне те-
гін қызмет көрсетіп келеміз. 
Ал қосалқы бөлшектерден тек 
ауыл шаруашылығы техника-
ларына қажеттілерін сатамыз. 
«Көктемнің бір күні – жылға 
азық» дегендей, егіс жұмыста-
рына карантин әсер етпеу ке-
рек, – дейді жас кәсіпкер.

Жастайынан осы іске 
машықтанған ол талай мықты 
тап басып таба алмай жүрген 
көлік дертін демде анықтап бе-
реді әрі өзі де жөндейді. Қазір 

ауданда техникалық қызметке 
сұраныс жоғары. Оның 28 млн 
теңге тұратын жобаны қолға 
алып, үлкен орталық ашуы 
да аудан халқының қажеттігі-
нен туындаған. Орталықта ав-
токөлік жуу орны, май ауысты-
ру орны, автобөлшектер және 
азық-түлік дүкені бар. Онда 
барлығы 5 адам тұрақты жұ-
мыспен қамтылған.

– Кәсібімді ашпас бұрын, 
бизнес идеямды дамытып, 
іскерлік қабілетімді жетілдіре 
түстім. Содан кейін ғана кәсіп 
ашуға бел будым. Бастапқыда 
дөңгелек жөндеу орталығы-
ның, көлік бөлшектерін сата-
тын сауда орындарында болып, 
жұмысымен танысып, өзімді 
сынап көрдім. Негізгісі – тұты-
нушы талғамынан шығу. Қазір 
техникалық қызмет көрсету ор-
талығын ашып, сұранысқа сай 
қызмет етіп келеміз. Кәсібімді 
одан әрі дамытқым келеді, – 
дейді іскер жан.

Орталықта жұмыс істей-
тіндер – өз ісінің шеберлері. 
Желімдеу орталығының тіз-
гінін ұстайтын азамат – Нұр-
жан Телғара. Ол бұған дейін 
облыс орталығындағы техни-
калық қызмет көрсету орында-
рында еңбек етіп, тәжірибе жи-
наған. Заманауи құрылғыларды 
басқарып, доңғалағы жарылған 
жанның көңіл хошын ісімен кө-
теріп жібереді.

– Осындай техникалық қыз-
мет көрсету орталығында жұ-
мыс істедім. Көлік дөңгелегін 
желімдеуді үйрендім. Мұнда 
жұмыс істейтініме бір жылдай 
болды. Орталықтағы құрылғы-
лардың бәрі жаңа. Соны тех-
нологиямен  тұтынушыларға 
дер кезінде қызмет көрсетіп, 
уақытты үнемдеуге мүмкін-
дік туды. Жалақым да жоғары. 
Айына 100 мың теңге аламын. 
Мұнан бөлек, тұтынушылар 
саны артып қосымша жұмыс 
істесек, бонус төленеді. Қы-
зметкерлерге жақсы жағдай 
жасалып, тиімді жүйе орна-
тылған, – дейді Нұржан.

Жігіттің мырзалығы ал-
дыңғы кезекте тұрады емес 
пе?! Жұрт секілді жасаған жақ-
сылығын жер-жаһанға жар-
наламалап жүрген ол жоқ. 
Ес туімізше, үнемі мұқтаж жан-
дарға көмек қолын соза жүреді 
екен. Оған Жалағаштағы бір 
қауым елдің алғыстан өзге ай-
тары жоқ. Қандай тамаша?!

Жалағаш ауданы.

Жеделжәрдемге
тегінқызмет

ЕлдекарантинбасталғалыжалағаштықЕржан
Жайлыбаеваудандағытөтеншежағдайлар,жол
патрульдікполициясыныңавтокөліктерінжөндеу-
дентегінөткізіпжүр.Алжеделжәрдемніңшұғыл
жағдайлардақатынайтынкөлігінетегінқызмет
көрсетудағдығаайналған.Жалағаштағыжаскәсіп-
кердіңбұлісінүлгіететіндеркөп.

Дәулет ҚЫРДАН,
«Сыр бойы».Sb

«Сыр медиа» ЖШС ұжымы және Қазақстан Журналистер 
Одағының облыстық филиалы белгілі журналист, Қазақстан 
Журналистер Одағының мүшесі 

Кеңес Әбуовтің
қайтыс болуына байланысты отбасы мен туған-туыстарының 
қайғысына ортақтасып, көңіл айтады. 


