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6 айға жекелер 
үшін/3500 тг.

Мекемелер 
үшін /4500 тг

Құрметті оқырман!
Екінші 

жартыжылдыққа 
жазылу жүргізілуде

ПРЕЗИДЕНТ

ПАРЛАМЕНТ

ҮКІМЕТ

bS

Мемлекет басшысы атап 
өткендей, баспанамен қамта
масыз ету – мемлекеттің әлеу
меттік саясатының басты міндет
терінің бірі.  Өйткені, тұрғын 
үй мәселесі ең өткір әлеуметтік 
проблемалар қатарында. Соның 
ішінде, Арал ауданы үшін де 
өзекті мәселе. Осы орайда, өз 
үйіне қол жеткізгісі келетін ау
дан тұрғындарының мәселесін 
шешу мақсатында қолға 

алынған ауқымды құрылыс 
жұмысы аудандық құрылыс, 
сәулет және қала құрылысы 
бөлімінің тапсырысы бойынша 
жүзеге асырылуда.

Іргетасы қаланған жаңа 
тұрғын үйлерді салушы бас 
мердігерлер – жергілікті «Нау
рыз құрылыс» және «Арал су 
құрылысы» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестіктері. Жоба 
қаржысы «Тұрғын үй құрылыс 

жинақ банкімен» келісімшарт 
негізінде облыстық бюджет
тен бөлініп отыр. Демек, жаңа 
баспанаға «Тұрғын үй құрылыс 
жинақ банкі» арқылы кезекте 
тұрған салымшылар қол жеткізе 
алады. Бүгінгі күні бастау алған 
құрылыс жұмыстары аясын
да аудандық жұмыспен қамту, 
әлеуметтік бағдарламалар және 
азаматтық хал актілерін тіркеу 
бөлімі арқылы 50ге жуық аудан 
тұрғыны жұмыспен қамтылып 
отырғанын айта кету керек.

Жаңа тұрғын үй құрылысы 
биылғы жылдың күз айында 
аяқталып, 40 отбасына жаңа 
пәтер кілттері табысталатын бо
лады.

«СБ» ақпарат.

10 ҮЙДІҢ ІРГЕТАСЫ 
ҚАЛАНДЫ

Карантиндік шектеулер жеңілдетіліп, құрылыс 
саласында жұмыс жандана бастады. Оның бір 
айғағы Арал ауданында орын алып отыр. Аудан әкімі 
Мұхтар Оразбаевтың қатысуымен №2 шағын ау-
дан аумағынан 1 қабатты 4 пәтерлі 10 тұрғын үйдің 
іргетасы қаланды. Жобаға сәйкес бұл үйлер 2 бөлмелі 
20, 3 бөлмелі 20 пәтерден тұрады. Аудан басшысы бас 
мердігерлер жұмысына сәттілік тілеп, құрылыстың 
сапалы әрі уақытылы жүргізілуін тапсырды.

– Соңғы тәулікте корона
вирус инфек циясының жаңадан 
6 жағдайы тіркелді. Оның 
төртеуі  вирус жұқтырғандармен 
байланыста болса, біреуі скри

нингтеу кабинетінен, және 
біреуі Түркістан облысынан 
келген азаматтан анықталды», – 
деді ол.

Сондайақ, осы кезге дейін 

вирус жұқтырғандармен бай
ланыста болған 3856 азамат 
анықталды. Оның  2151і жақын 
қарымқатынаста, 1705і жана
ма байланыста болған. Бұдан 
бөлек, инфекциялық стацио
нарда 71 адам ем алуда. Реа
нимация бөлімінде  5 науқас 
жатыр. Олардың жағдайы ауыр 
болса, біреуі ИВЛ аппаратына 
қосылған. 

«СБ» ақпарат.

АУРУ ЖҰҚТЫРҒАНДАР
296-ға ЖЕТТІ

ЖАЗЫЛЫП 
ШЫҚҚАНДАР – 228

Қызылорда қаласы – 89

Арал ауданы – 6

Қазалы – 3

Қармақшы ауданы – 5

Сырдария ауданы – 26

Шиелі ауданы – 66

Жаңақорған ауданы – 31

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНДАҒЫ АХУАЛ
СОҢҒЫ МӘЛІМЕТТЕР

РАСТАЛҒАН
ЖАҒДАЙ – 296

Қызылорда қаласы – 145

Арал ауданы – 8

Қазалы ауданы – 7

Қармақшы ауданы – 7

Сырдария ауданы – 26

Жалағаш ауданы – 0

Шиелі ауданы – 68

Жаңақорған ауданы – 35

CALL-CENTER
400-100

Дүйсенбіде  аймақта індет  жұқтырғандар саны 
296-ға жетті. Ал сауығып шыққандар саны – 228. 
Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінде 
өткен брифингте облыстық денсаулық сақтау 
басқармасының басшысы Жақсылық Әбдусаметов 
мәлімдеді.

Облыс әкімі білім саласына мем
лекет тарапынан әрдайым қолдаудың 
жоғары екеніне тоқталып, заман та
лабына сай жас ұрпаққа сапалы білім, 
саналы тәрбие беруде игілікті істердің 
әлі де жалғасын таба беретінін айт
ты. Бұл орайда өңіріміздегі білім беру 
ұйымдары бойынша білікті де талант
ты түлектердің талай халықаралық, 
республи калық байқауларда топ жарып 
жүргенін атап өтті. Сонымен бірге, об
лыс басшысы бітіруші түлектер үшін 
ең жауапты сын – Ұлттық бірыңғай 
тестілеуде сәттілік тіледі.

Айта кетейік, 25 мамыр күні 
барлық орта мектептерде 110 сынып 
оқушылары үшін «Соңғы қоңырау» 
салтанаты онлайнсынып сағаттары 
негізінде аталып өтті. Мерекелік жи
ынды оқушылар, ұстаздар және ата

аналар ZOOM платформасы арқылы 
байланысқа шығып, бірге тамашалады. 
Ал 11сынып бітіруші түлектер үшін 
салтанатты шара 34 маусым күндері 
өткізіледі. Онда түлектерге аттестаттар 
және «Алтын белгі», «Үздік аттестат» 
марапаттары табысталады. Алдын ала 
белгілі болғандай, бітіруші түлектердің  
алтын ұя – мектебімен қоштасу кештері  
барынша санитарлық талаптарға сай 
өтеді. Нақтырақ айтсақ, биыл 6 060 
оқушы 11сыныпты бітіреді, оның 
ішінде 5 171 оқушы ҰБТ емтиханына 
қатысуға өтініш берген. 

Сол сияқты, онлайнсоңғы қоңы
рауда облыс әкімінің орынбаса
ры Н.Бай қадамов, облыс тық білім 
басқармасы басшы сының уақытша 
міндетін атқарушы А.Қасымова түлек
терге құттықтау лебізін жолдады.

«СОҢҒЫ ҚОҢЫРАУ» САЛТАНАТЫ

Sb
Ғазиза ӘБІЛДА,
«Сыр бойы».

Биылғы «Соңғы қоңырау» салтанаты жылдағыдан бөлек 
болды. Карантиндік шектеулерге байланысты сақтық шаралары 
жасалды. Атап айтар болсақ, 2019-2020 оқу жылында облыстағы 
293 мектепті 162 мыңға жуық оқушы қашықтан оқыту арқылы  
аяқтап отыр. Мерекелік сәтте облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова 
өңірдегі барша оқушылар мен ұстаздарға жергілікті телеарна 
арқылы құттықтау лебізін жолдады.

Жұмыс та жүргізілді,
қауіпсіздік те ескерілді

Асыл сөзді
іздесең...

Жоралғының
жолы қандай?

Күріш егісі жөнінен Сырда
рия және Жалағаш аудандары 
алдыңғы лектен көрініп отыр. 

Атап айтқанда, 25 мамырдағы 
мәлімет бойынша Сырдария
да 20046, Жалағашта 19956 

гектарға дән себілді. Екі ауданда 
да 18 мың гектарға жуық егістік 
суға бастырылған. Одан кейінгі 
кезекте Қармақшы 13750, Шиелі 
12200, Жаңақорған 7500, Қа
залы 5570 гектарға күріш екті.

Диқандар санаулы күнде 
күріш егуді толық аяқтайды.

«СБ» ақпарат.   

КҮРІШ ЕГУ АЯҚТАЛЫП КЕЛЕДІ
Сыр өңірінде күріш егу науқаны мәресіне 

таяды. Қазір жергілікті диқандар 81954 гектарға 
басты дақылды орналастырды. Бұл жоспарланған 
көлемнің 92,9 пайызын құрайды. Облыс бойынша 
73724 гектар егін суға бастырылды.

Отырыстың тікелей тара
тылымын PrimeMinister.kz сай
тынан, Mail.KZ порталынан, 
YouTube ресми арнасынан, 

Aitube.kz, Facebook, Twitter, 
«ВКонтакте» әлеуметтік желі
лерінен көре аласыздар. 

Соған сәйкес сенаторлар 
ал дағы отырыс барысында 
«Қа зақстан Республи ка сының 
Пар ламенті және оның де пу
таттарының мәрте бесі туралы» 
Қазақ стан Респуб ли ка сы ның 
Консти туциялық заңына то
лықтырулар енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасы Конс
титуциялық заңының жоба
сын, «Қазақстан Республикасы 
Парламентiнiң комитеттерi мен 
комиссиялары туралы» Қа  зақ
стан Республикасының Заңы на 
парламенттік оппозиция мә 
се лелері бойынша өзгеріс пен 
то лық тырулар енгізу туралы» 
және «Қазақстан Рес пуб ли ка
сының кейбір заңна малық акті
леріне тұрғын үй бағдар ла ма
лары опера тор лары ның са нын 
қысқарту мәселелері бо йын ша 
өзгерістер мен толық тыру  лар 
енгізу туралы» заң жо ба   ларын 
қарауды жоспарлап отыр.

Сонымен қатар Бюро оты
рысында Мәжіліс мақұлдаған 
заң жобалары комитеттер ара

сында бөлініп берілді. Конс
титуциялық заңнама, сот жүйесі 
және құқық қорғау орган дары 
комитеті «Қазақстан Рес пуб
ликасы мен Иран Ислам Рес
публикасы арасындағы аза
мат тық істер бойынша өзара 
құқықтық көмек туралы келі
сімді ратификациялау туралы» 
және «2005 жылғы 25 қара
шадағы Тәуелсіз Мемлекет
тер Достастығына қатысушы 
мем лекеттердің автокөлік құ
рал дарын жымқыруға қар
сы күрестегі және оларды 
қайтаруды қамтамасыз етудегі 
ын  тымақтастығы туралы келі
сімге өзгерістер енгізу туралы 
хаттаманы ратификациялау ту
ралы» заң жобалары бойынша 
бас комитет болып белгіленді.

Бас комитетке Қазақстан 
Рес пуб ликасы Парламенті Се
на   ты ның өзге комитеттерінің 
ұсы ныс тарын пысықтау және 
осы құжаттар бойынша қоры
тын  дылар дайындау тапсырыл
ды.

Әңгімелесу барысында 
тарап тар COVID19 інде тіне 
қарсы күресте екі ел үкі мет
терінің қабылдаған нақты ша
раларын талқылады. Режеп 
Тайип Ердоған коронавирустың 
таралуын болдырмау,  азамат
тарға ауқымды көмек көрсету, 
сондайақ, шағын және орта 
бизнесті қолдау жөніндегі 
Қазақстанның ісқимылдарына 
жоғары баға берді.

Қасым  Жомарт  Тоқаев  
Режеп Тайип Ердоғанға қолдау 
көр  сеткені және гуманитарлық 
кө мек ретінде медициналық 
жеке қорғаныш құралдарын 
бер   гені үшін ризашылық біл

дірді. Мемлекеттер басшылары 
аталған саладағы тығыз ын
тымақтастықты жалғастыра бе
руге ниетті екенін нақтылады.

Сонымен қатар тараптар 
өз ара тауар айналымын ұл ғай
ту   дың және бірлескен ин вес
ти  циялық жобаларды жүзеге 
асы рудың маңызды лы ғына 
тоқ  та   лып, қазақтүрік қаты нас
тары   ның қазіргі ахуалы мен 
даму перс пективаларын талқы
лады. 

Әңгіме соңында Мемлекет 
басшысы Түркия Президентін 
Қазақстанға сапармен келуге 
шақырды.

ТЕЛЕФОН АРҚЫЛЫ 
СӨЙЛЕСТІ

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 
Түркия Президенті Режеп Тайип Ердоғанмен 
телефон арқылы сөйлесті. Мемлекеттер басшылары 
бірін-бірі барша мұсылманның қасиетті Ораза 
айт мерекесімен құттықтап, бауырлас қазақ-түрік 
халықтарына бақ-береке тіледі.

ТҮЗЕТУЛЕРДІ 
ТАЛҚЫЛАЙДЫ

Кеше Мәулен Әшімбаевтың төрағалық етуімен 
Сенат Бюросының отырысы өтті. Онда биылғы 
28 мамырға белгіленген Палата отырысының күн 
тәртібі бекітілді.

КӨКТЕМГІ ҚАРЕКЕТ
Бүгін 26 мамыр күні сағат 09:00-де Үкімет үйінде 

Үкімет отырысы өтеді. Күн тәртібінде көктемгі егіс 
жұмыстарын өткізу барысы, мал шаруашылығын 
дамыту мәселелері талқыланады. 

ІНДЕТ ҚАУПІ ӘЛІ 
СЕЙІЛГЕН ЖОҚ

Жаһанды жайлаған кесірлі кесел – 
коронавирус инфекциясының алғашқы 
дерегі аймағымызда 28 наурыз күні тіркелсе, 
25 мамырда індет жұқтырғандар саны 296-
ға жетті. Оның 212 дерегі немесе 72%-і 20-
59 жас аралығындағы жұмысқа белсенді 
контингенттер арасында орын алып отыр. 
Дегенмен, 14 жасқа дейінгі балалар арасында 
да ауру тіркелді, аурушаңдық көрсеткіші 10,8%-
ті (32 жағдай) құрады, ал 13,2%-і (39 жағдай) 
60 пен одан жоғары жастағы ересектердің 
үлесінде. Ошақ саны 168 болды.

Әлия ӘБДІҚАЙЫМОВА,
Қызылорда облысының Бас мемлекеттік 
санитариялық дәрігері. 

Бесінші кезең:
Барлық талаптар сақталуы тиіс
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Бұл жерде электр желілері 
толық жүргізілген. Газ құбыры 
мен ауыз су желілерін салу бо
йынша жұмыстар жүруде.

– Кент орталығындағы 2,2 
гектар жерге тоғыз тұрғын 
үйдің құрылысын жүргізу жос
парланған. 2018 жылы «Нұрлы  
жер» мемлекеттік бағ дарламасы 
аясында екі көпқабатты тұр
ғын үй берілсе, биыл «Жұ
мыспен қамтудың жол кар
тасы» негізінде 42 пәтерлі 
екі тұрғын үй құрылысы 
жүр гізілуде. Бұл үйлер жыл 
соңында аудандағы баспана 
ке зегінде тұрған азаматтарға 
пайдалануға берілмек, – дейді 
облыстық құрылыс, сәу лет 
және қала құрылысы бас қар ма
сы басшысының мінде тін ат
қарушы Арнұр Нұр маған бетов.

Тереңөзек кентін газданды
ру құрылысы өткен жылдың та
мыз айынан басталған болатын. 
Жобаның жалпы құны 2 млрд, 
150 млн теңге.

– Жобада қаралған 96 ша
қырым газ құбырының 86 шақы
рымы аяқталды. 6 газ реттегіш 
пункттері толық орнатылып 
бітті. Енді 2 мыңнан астам 

жеке үйлерге есептегіш құралы 
қондырылып, тамыз айының 
соңына дейін бұл жұмыстар 
толық бітеді, – дейді облыстық 
энергетика және тұрғын үй
коммуналдық шаруашылық 
басқармасының міндетін 
атқарушы Ерлан Жоламанов.

Сонымен қатар, аудан әкім
дігінде өңір басшысының 
төр  аға лығымен ауданның 
әлеу  меттікэкономикалық да
муына арналған мәжіліс өтті. 
Облыс әкімі жыл басынан бергі 
атқарылған жұмыстарға тоқ
талып, бірнеше салада көр сет
кіштердің төмендегенін айтты.

– Аудан бойынша бірқатар 
көрсеткіштер өткен жылдың 
осы кезеңімен салыстырғанда 
біршама төмендеген. Атап 
айтқанда, ауданда негізгі 
капиталға салынған инвестиция 
6,9, құрылыс жұмыстарының 
көлемі 19,2 процентке азайған, 
– деді облыс басшысы.

Жыл сайын аудан кәсіп
орындары күріш өнімдерін 
шетелдік нарыққа экспорттауда. 
Елімізден экспортталған күріш 
өнімдері қайта өңделіп, бірнеше 
есе бағада өзімізге импорттала

ды. Осыған байланысты облыс 
басшысы күрішті қайта өңдеу 
және «даладан сөреге дейін» 
қағидаты бойынша өз өндірісін 
құру қажеттігін атап өтті.

Сондайақ шағын және орта 
бизнесті дамыту, кәсіпкерлікке 
қолдау көрсету және мем
ле кеттік бағдарламаларды 
халық игілігіне пайдалану өте 
маңызды. «Жұмыспен қам
тудың жол картасы» мем
лекеттік бағдар ламасы бойын
ша бөлін ген қаржыны тиімді 
пайдалану қажет. Бүгінгі күні 
осы бағдарлама аясында Сырда

рия ауданына 1,8 млрд теңгеден 
астам қаржы бөлінді. Енді 
ауданға тиесілі қаржы өз орны
мен жұмсалуы тиіс. Облыс әкімі 
осы мәселеде бірқатар тапсыр
ма жүктеді.

Сонымен қатар, өңір бас
шысы аудан орталығындағы 
И.Тоқтыбаев атындағы №35 
мектеплицейдің жұмысымен 
танысты. Одан соң Қалжан 
ахун ауылдық округіндегі №126 
мектепте болып, «Жұмыспен 
қамтудың жол  картасы» аясын
да жүргізіліп жатқан құрылыс 
жұмыстарын көрді.

Облыс әкімі Ақжарма 
ауылдық округіндегі спорттық 
сауықтыру кешенінде және 
«Ақжарма и К» фермерлік 
қожалығының күріш ақтау це
хында болды. Тәулігіне 40 тонна 
күріш ақтайтын зауыт 15 адам
ды жұмыспен қамтып отыр.

– Шаруашылықтың негізгі 
бағыты – егін өнімдерін өндіру. 
Оның ішінде мал азығын да 
қосымша дайындаймыз. 130
дан астам жұмысшы бар. Биыл 
1550 гектар күріш, 272 гектар 
жаңа жоңышқа егілді. Сондай
ақ, шаруашылық қаражатынан 

ауылға жаңа мешіт, монша, 
әлеуметтік дүкен салынып, 
орталық алаңды абаттандыру 
сияқты жұмыстар жүргізілді. 
Қосымша егіннен бөлек, мал 
шаруашылығымен де айналыса
ды, – дейді қожалық директоры 
Қайрат Нұрсейітов.

Мұнан соң өңір басшысы 
Болат Нұрсейітов атындағы 
орталық алаңда ардагерлер 
кеңесінің өкілдерімен кездесіп, 
«Ауыл – ел бесігі» бағдарламасы 
аясында атқарылып жатқан 
жұмыстармен танысты. Бағ
дарлама шеңберінде биыл 4 
көшеге жарық, 9 көшеге орта
ша жөндеу жұмыстары мен 3 
көшеде арық жүйелері салына
тын болады.

Гүлшара Әбдіқалықова 
«Шаған» ауылдық округіндегі 
«Бал бөбек» балабақшасының 
жұмысын көрді. Сонымен 
қатар, «Жұмыспен қамту жол 
картасы» бағдарламасы ая
сында ауылдағы екі көшеге са
лынатын балаларға арналған 
ойын алаңдарының жобасы
мен таныс ты. Өңір басшысы 
құрылыстың барлық талапқа 
сай, сапалы салынуы қажеттігін 
ескертті.

Сырдария ауданы Н.Ілиясов 
ауылындағы «Мағжан и К» 
ЖШСның астық тазалау қыр
манының жұмысы да назардан 
тыс қалған жоқ. Зауыт сағатына 
5 тонна күріш тазалайды. Ал 
екі ауысым бойынша 40 адам 
жұмыспен қамтылған.

Облыс басшысы Бесарық 
ауылындағы салынып жатқан 
жол құрылысы жұмыстарын 
көрді. Былтыр республикалық 
бюджеттен Сырдария ау да
нындағы «ҚызылордаӘуе
жайҚоғалыкөлШіркейлі» 
жергілікті маңызы бар автомо
биль жолының 08, 13,518 ша
қырымы және Бесарық ауылына 
кіреберіс автожолына күрделі 
жөндеу жұмыстары жүргізілген. 
Ал, алдағы жоспар бойынша 
«Нұрлы жол» бағдарламасы 
аясында «ҚызылордаӘуежай
Қ о ғ а  л ы к ө л  Ш і р к е й л і » 
автожолының 3339 және 41
47 шақырымы мен «Самара
ШымкентЖаңадария» авто
жолы жөнделеді. Мұнан бөлек, 
осы ауылдағы «АбайДәулет» 
ЖШСның елді мекенді абат
тандыру жұмыстарын көріп, 
шаруашылықтың бүгінгі ты

нысымен танысты. Облыс 
көлемінде ірі күріш өндіруші 
компания қазіргі кәсіптерін әр
тараптандырып, мал шаруа шы
лығымен де айналысып, алма 
өсіруді де қолға алған. Осылай
ша, ауыл азаматтарын тұрақты 
жұмыспен қамтып, халықтың 
әлеуетін көтеруге атсалысуда.

– Біздің жұмысымыздың 
негізгі басымдықтары – жұмыс 
орындарын ашу және халықтың 
әлауқатын арттыру. Мемле
кет басшысы біздің алдымызға 
қойған негізгі міндеттер осын
дай және біз оларды орын
дауымыз керек. Оған толық 
мүмкіндігіміз бар, – деді облыс 
әкімі Бесарық ауылындағы кез
десуде. 

Сондайақ, жұмыс сапары 
барысында облыс әкімі Айдар
лы ауылдық клуб үйінде ерікті 
жастармен кездесіп, ауылдан 
құрылған жастар бригадасының 
жұмысымен танысты. Айта 
кету керек, өткен жылы Ай
дарлы ауылдық округінің 
жастары Елбасы Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевтың «Бо
ла шаққа бағдар: рухани жаң
ғыру» атты бағдарламалық ма
қа ласының «Туған жер» кіші 
бағ дарламасын жүзеге асыруға 
атсалысқан. Сондайақ, көп ба
лалы отбасына көмек көрсетіп, 
үй салып берген. 

– Мемлекет бізге не береді 
деп емес, біз мемлекетке қалай 
үлес қосамыз деген мақсатпен 
жұмыс істеп жатырмыз. Ауыл 
жастары қайырымдылық жасау
да белсенді. Аз қамтылған отба
сы балаларын керекжарақпен 
қамтып отырамыз. Оған қоса 
«Орда» шаруа қожалығы жаны
нан жастар бригадасын құрып,  
80 гектар жүгері егіп, жақсы 
өнім алдық. Жастар жұ мыс
сыздығының алдын алу үшін 
биыл да мұндай шаралар көптеп 
қолға алынады, – дейді ауылдық 
әкімдіктің жастар ісі жөніндегі 
маманы Өмірзақ Есболатов.

Өңір басшысы белсенді жас
тардың атқарып жатқан жұ
мыстарына ризашылығын біл
діріп, оларды қолдап, өзгелерге 
үлгі етіп көрсету қажеттігін 
атап өтті.

ҚызылордаСырдария
Қызылорда.

НЕГІЗГІ БАСЫМДЫҚ –                     
ЖҰМЫС ОРЫНДАРЫН АШУ

Sb

Газетіміздің өткен санында хабарлағанымыздай, 
сенбі күні облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықованың 
жұмыс сапары Сырдария ауданында жалғасты. 
Өңір басшысы алдымен Тереңөзектегі 18 пәтерлі екі 
тұрғын үйдің құрылысы мен жаңа шағын ауданға 
жүргізілген инфрақұрылыммен танысты.

Ержан ҚОЖАСОВ,
«Сыр бойы».

Елімізде әлеуметтік маңызы бар азық-
түлік өнімдерінің тапшылығын болдыр-
мау және бағаларының тұрақтылығын 
қамтамасыз ету жіті бақылауда. Өңірлік 
коммуникациялар қызметінде өткен бри-
фингте облыстық ауыл шаруашылығы 
басқармасының басшысы Сейілбек 
Нұрымбетов осы бағыттағы қабылданған 
шаралар туралы айтып берді. 

19 мамырдағы ақпаратқа қарағанда әлеуметтік 
маңызы бар негізгі азықтүлік тауарларының индексі 
104,6 процентті құрады. Жыл басынан әлеуметтік маңызы 
бар тауарлардың 12 өніміне баға жоғарылап, 3 өнімге 
төмендеді. Қалған 3 өнім бағасы тұрақты. Өткен аптамен 
салыстырғанда  тауарлардың 6 өніміне баға жоғарыласа, 
2 өнімге төмендеді. 11 өнім бағасы бірқалыпты. Карантин 
кезінде басқарма өз құзыреті шегінде қала және облыс 
бойынша азықтүлік өнімдерінің бағаларын тұрақтандыру 
үшін облыстың тұрақтандыру қорын қалыптастырып, 
«Байқоңыр» ӘКК» АҚмен бірге облыс орталығындағы 
әлеуметтік дүкендер арқылы тұрғындарды әлеуметтік 
өнімдермен төмен бағада қамтамасыз етуде. 13 мамырдан 
бастап өңірлік тұрақтандыру қорының өнімдерімен бірге 
күнделікті қажет азықтүлік тауарларын төмен бағада 
сату үшін «Әлеуметтік маркет» жұмысын бастады. Қазір 
сауда орындары мен қоймаларда, тұрақтандыру қорында 
12100,4 тонна әлеуметтік маңызы бар өнім  сақталған. 
Оның ішінде «Байқоңыр» ӘКК» АҚның тұрақтандыру 
қорында 3935,6 тонна өнім бар. «Ажар» сауда үйінде 
312,9 тонна, басқа сауда орындарында 7851,9 тонна 
қажетті өнім қоры жеткілікті. Сонымен бірге облыстағы 
күріш өндірушілер мен өңдеушілерінің қоймаларында 
өңделмеген 148,9 мың тонна күріш салысы бар. Төтенше 
жағдай енгізілуіне байланысты 4299,4 тонна өнім сатып 
алуға облыс бюджетінен 881,8 млн теңге бөлінді. Бұл 
қаражатқа «Байқоңыр» ӘКК» АҚ қажетті азықтүлік са
тып алды. Әлеуметтік дүкендерге отандық өндірушілердің 
тауарларын да сөреге қойды. 

Облыста қосымша 2 мың тонналық заманауи 
жабдықталған көкөніс сақтау қоймасы іске қосылды. 
29 әлеуметтік дүкен және бір әлеуметтік маркет жұмыс 
жасайды. Енді жыл аяғына дейін қосымша 32 дүкен 
ашу жос парланды. Облыс әкімдігі өңірлік тұрақтандыру 
қорының өнімдерін аудандар арасында сату жөніндегі 
кесте бекітті. Көкөніс өнімдерінің тапшылығын бол
дырмау үшін Түркістан облысы мен Шымкент қаласы 
әкімдіктерімен бірлесіп, аптасына бір рет кәсіпкерлердің 
сатып алынған өнімдерін кедергісіз өткізу жұмыстары 
ұйымдастырылды. Түркістан облысы диқандарының  
қырыққабатын өткізуге ықпал ету мақсатында 350 тон
на өнімді қала мен аудандарға  төмен бағада жеткізді. 
Мамыр айына 1209,2 тонна ұн мен 700 тонна астық алу 
жөнінде тапсырыс берілді.

БАҒА 
БАҚЫЛАУДА, 
ҚОР ЖЕТКІЛІКТІ

Биыл облыста 72658 гектар 
аумаққа шегіртке шабуылына қар
сы химиялық өңдеу жұмыстары 
жүргізіледі. Мамыр айының соңында 
басталатын жұмыстар негізінен шілде 
айына дейін созылады деп күтілуде. 
Ең бастысы, облыста үйірлі және саяқ 
түрінде кездесетін шегірткелердің 
таралу аумағы жылдан жылға азай
ып келеді. Инспекция басшысы 
Еркебұлан Бекжановтың айтуынша, 
биыл өңдеу жүргізілетін жер көлемі 
өткен жылмен салыстырғанда 37 мың 
гектарға төмендеген. 

Аймақта италиялық прус зиян
кестеріне қарсы 16903, ерекше 
қауіпті азиялық шегірткеге қарсы 
55755 гектар жерге хи миялық өңдеу 

жұмыстары жүр гізіледі. Ерекше 
қауіпті шегіртке зиянкестеріне қарсы 
шараларға 8 арнайы жер агрегаты, 
4 жеңіл ұшақ (дельтоплан) және 2 
ұшақ қатыстырылмақ. Сондайақ, 
бұл жұмыстармен 4 мердігер ме
кеме – «Өсімдік қорғау – МКОК», 
«AVIASILA», «SAMGAU AGRO», 
«Авия компания ДельтаЮг» ЖШС
лары айналыспақ. 

Бүгінде өңірде шегірткенің 
ошақтарын зерттеу жұмыстары 
мен химиялық өңдеу жұмыс тары 
жүйеленген. Мониторинг барысында 
саяқ шегірткеге қарсы 58 699 гектар 
жерге және күріш зиянкесі жағалық 
шыбынға қарсы 5 900 гектар аумаққа 
химиялық өңдеу жұмыстары жа

салып, дала зиянкестерінің ошағы 
көбеймей тұрғанда алдын алу шара
лары басталмақ.  

Айта кету керек, шегірткеге 
қарсы күресте қолданылатын пес
тицидтер облысқа жеткізіліп, мо
ниторинг, фитосанитариялық іс
шара жұмыстарын бірлесіп жүргізу 
мақсатында көршілес Ақтөбе, Қа
рағанды және Оңтүстік Қазақстан 
облыс тарымен ынтымақтастық келі
сімшарт жасалған. 

Дала зиянкесімен күрес жүр гі зерде 
оның таралу аумағын анық тайтын 
бақылау, мониторинг жұмыстарының 
да маңызы зор.

– Дәл қазіргі кезде ауа райына бай
ланысты азиялық шегірт кенің бары 
байқалады. Мамандар екі апта ішінде 
шегірткенің жасы екіншіүшінші 
кезеңге жетпей тұрғанда тауып, та
ралу аумағын анықтап беруге тиіс. 
Мониторинг мамыр айының 25нен 
Жаңақорған, Шиелі аудандарында, 
Сырдария, Жалағаш, Қармақшыда 28
нде, Арал, Қазалы аудандарында 30
да басталады, –  деді «Республикалық 
фитосанитариялық диагностика және 
болжамдау әдістемелік орталығы» 
ММ облыстық филиа лының директо
ры Абай Айтбаев.

ЗИЯНКЕСТЕРГЕ ҚАРСЫ 
КҮРЕС БАСТАЛМАҚ

Айдана ЖҰМАДИНОВА,
«Сыр бойы».Sb

Жаз шыға жайылымдық жерді қаптап, мыңдаған гектар 
егінге қауіп төндіретін шегірткеге қарсы шаралар легі 
жақын күндері басталмақ. Зиянкестермен қарсы күрес 
жұмыстары, техникалардың дайындығын тексеру үшін Ауыл 
шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі 
мемлекеттік инспекция комитетінің облыстық аумақтық 
инспекциясында семинар өтіп, оған облыс әкімінің 
орынбасары Бахыт Жаханов қатысты. 

Төтенше жағдай енгізілген уақыттан бастап 
тұрғындар арасында бекітілген талаптарды бұзу 
салдарынан топтасқан жағдайлар да орын алды. 
Атап айтқанда, бір ошақта 2 жағдайдан 18ге дейін 
ауру тіркелген фактілер анықталды. Жоражолдас, 
ағайынтуыс арасында жиынтойлар, дәстүрлі ша
ралар өткізу салдарынан бір науқастың бірнеше 
адамға жұқтыруына жол берілді, яғни, топтасқан 
жағдайлардың инфекцияны өршітіп жіберуінің себебі 
болды. Аталған мәселе бойынша тиісті жұмыс жа
салып, орын алған деректер бойынша әрі қарай заң
намаларға сәйкес шаралар қолдану үшін материалдар 
құқық қорғау органдарына жолданды.

Бізді, яғни медицина мамандарын алаңдатып 
отырған мәселелердің бірі – соңғы күндері 
инфекцияның зейнеткерлер арасында ауыр ағымда 
тіркелуі және олардың жансақтау  бөліміне түсуі. 
Ауыр ағымда өтуінің бірденбір себебі – егде жастағы 
адамдарда қосымша созылмалы ауруларының болуы 
(жүрек ақаулары, инсульт алғандар, қант диабеті 
және т.б.), ал бұл өз кезегінде иммунитетті әлсіретеді. 
Сондықтан жастар бірінші кезекте өз денсаулығын, 
содан соң отбасындағы үлкен кісілер мен балалардың, 
жалпы қоғамның денсаулығын сақтауға баса назар 
аударуы керек.

Дегенмен, халықтың тыныстіршілігін қалпына 
келтіру мақсатында кезеңкезеңімен бірқатар сала
лар мен нысандар жұмыстары іске қосылуда. Бірақ 
бұл жағдай эпидемиологиялық ахуал тұрақтанды, 
санитариялықдезинфекциялық шаралар мүлдем 
қолданыстан алынды деген түсінік емес. Қойылған 
індетке қарсы, алдын алу шаралары (санитариялық
дезинфекциялық) қатаң сақталмаған жағдайда 
аурудың қайта өршуі әбден мүмкін. 

Шектеу және карантин кезіндегі санитариялық
дезинфекциялық талаптардың сақталу барысын мони
торингтеу мақсатында жергілікті атқарушы органдар 
тарапынан мобильді топтар құрылды. Бүгінгі күні бұл 
жедел топтар кестеге сәйкес жұмыс жасауда. Монито
рингтеу барысында өрескел заң, талап бұзушылықтар 
орын алған жағдайда тиісті органдар әкімшілік
құқықтық шаралар қабылдайтынын ескертеміз. Та
лап бұзушылықтар сақталып, жағдай ушыға беретін 
болса, кейбір карантин шараларын қайта  енгізуге 
мәжбүр боламыз.

Құрметті облыс тұрғындары! Эпидемиологиялық 
ахуалды тұрақты ұстап тұру үшін, халықтың 
санитариялықэпидемиологиялық саламаттылығын 
қамтамасыз ету мақсатында заңнамамен белгіленген 
талаптарға құлақ асып, сақтық шараларын ең әуелі 
өзіміздің, жақындарымыздың қауіпсіздігі үшін 
жасайық!

ІНДЕТ 
ҚАУПІ ӘЛІ 
СЕЙІЛГЕН 
ЖОҚ

 – Бесінші кезеңге, яғни 25 ма
мырдан бастап іске қосылатын сала
лар мен ұйымдардың тізіміне толық
тырулар енгізілді. Атап айтқанда, 
611 сынып оқушылары үшін жеке 
қосымша білім беру орталықтары 
жеке сабақтар бойынша 1 адам
нан болса, ал топтық сабақтарға 
10 адамнан аспайтындай және оқу 
бөл месіндегі оқушылардың арақа
шықтығы 1,5 метрді сақтай оты
рып, сағат 10.00ден 17.00ге дейін 

істейтін болады. Сондайақ, халыққа 
қызмет көрсету орталықтарының 
жұмыс уақыты алдын ала жазылу 
бойынша сағат 09.00ден 18.00ге 
дейін ұзартылды, – деді Наурызбай 
Сейітқалиұлы. 

Жоғарыда аталған нысандар 
санитарлықдезинфекциялық ша
раларды сақтай отырып, шектеулі 
уақытта қызмет көрсететін бола
ды.  Ал тұрғындар сақтық шарала
рын қатаң ұстап, бетперде киюді 

жалғастыра беруі тиіс. 
Сонымен бірге кешеден бастап ба

лалар түзету (коррекция) кабинеттері 
(сағат 10:00ден 17:00ге дейін), сау
да ойынсауық орталықтары (фуд
корттар, балалардың ойын алаңдары 
мен кинотеатрлардан басқа, сағат 
10:00ден 21:00ге дейін),  фитнес 
клубтар, тренажерлік залдар, бас
сейндер (келушілер саны бір мезетте 
20 адамнан аспауы тиіс, сағат 10:00
ден 21:00ге дейін), сауналар (сағат 
10.00ден 21.00ге дейін), қоғамдық 
тамақтану объектілері  (келушілер 
саны бір мезетте 30 адамнан аспауы 
тиіс, сағат 10:00ден 22:00ге дейін) 
жұмысын бастады.

«СБ» ақпарат.

БЕСІНШІ КЕЗЕҢ:
БАРЛЫҚ ТАЛАПТАР САҚТАЛУЫ ТИІС

Облыс бойынша 25 мамырдан бастап кезең-кезеңімен 
іске қосылатын салалардың және ұйымдардың 
тізіміне толықтырулар енгізілді. Бұл туралы өңірлік 
коммуникациялар қызметінде өткен брифингте облыс 
әкімінің орынбасары Наурызбай Байқадамов мәлімдеді.

СЫРДАРИЯ:
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Кейбір деректер 
бойынша Қазалыдан 
майданға 10700 азамат 
аттанған, оның 2254-
і шайқастарда қаза 
тапқан, 2438-і хабарсыз 
кеткен.

Аға ұрпақтың теңдесі жоқ 
ерлігін құрметтей және бас 
ие отырып, соғыс және еңбек 
ардагері Жомарт Жақыпов 
ағамыз жайлы баяндағымыз 
келеді. 1944-1945 жылдары 
соғысқа қатардағы жауын-
гер ретінде алынып, кейін 
майдандағы ерліктеріне сай 
қызмет дәрежесі өсіп, лей-
тенант шенінде қан майдан-
да шайқасқан. Кезекті бір 
шайқаста аяғынан ауыр жарала-
нып, ІІ топтағы мүгедектікпен 
елге  оралады. 

«І дәрежелі Ұлы Отан 
соғысы» орденімен, «Ерлігі 
үшін», «Жауын герлік еңбегі 
үшін» және «Германияны 
жеңгені үшін» медальдары-
мен, сондай-ақ, соғыстан кейін 
ерен еңбегі үшін  медальдар-
мен марапатталған. Бірнеше рет 
Қазалы аудандық астық тарату 
базасының жоғары өндірістік 
көрсеткіштері үшін Мәскеудегі 
Халық шаруашылығы жетіс-
тіктері көрмесіне (ВДНХ) 
қатысқан.   

Жомарт аға Қазалы аудандық 
астық тарату базасының қаз 
тұрып қалыптасуынан бас-
тап, өмірінің сонына дейін 
сол мекеменің бас бухгалтері 
қызметін атқарған.   

Ұзын бойлы, тазайым жан 
еді. Оған көпшілік сүйсініп 
қарайтын. Жұмысқа ешқашан 
да кешікпейтін, кеңсеге 10-
15 минут ерте келіп тұратын. 
Жұртшылық ағамыздан үлгі ала-
тын, басшылар құрмет тұтатын. 
Ондай дәреже мен сый-сияпат 
үлкен адамгершілік қасиеті мен 
кіршіксіз таза ниеті арқасында 
жинақталған-ды. Ақыл сөзін 
майдаламай тік айтып, ел аза-
маттарына көп жақсылығы 
тиді. Қазалы аудандық астық 
тарату базасының қаз тұрып 
қалыптасуына және мекеменің 
дәрежесін көтеруге өзіндік мол 
үлесін қосты. 

Жомарт аға соғыста алған 
ауыр жарақаттары кесірінен 
1976 жылы дүниеден өтті. 
Небәрі 52 жыл ғана өмір сүрді. 

Оның тағылымды әңгімелерін 
жұртшылық қызығып, бар 
ынта-ықыласымен тыңдайтын. 
Әр нәрсе жайлы өз пікірін 
тік, ашық айтатын. Жомарт 
аға: «Жасыратыны жоқ, кейде 
мен сияқты Батыстағы май-
дандарда болған ардагерлер 
Шығыстағы (Забайкалье, Қиыр 
Шығыс) майдандарда болған 
ардагерлерге  «Окоп пен дот-
та жатып, соғыстың аяғында 
ғана жаумен тікелей шайқасып 
қайттыңдар!», деп орынсыз 
әзілдейтіндері бар. Бұл көзқарас 
дұрыс емес, өне бойы бір жерде, 
байланған қозыдай, темірбетон 
мен тас арасында 40-50 градус 
суықта, дауыл мен ыстықта 
да жер жастанып, тамақтан 
қиналып, шекараны  қасқайып 
күзету мен қорғау – жауын-
герлер үшін өте жауапты іс» 
– дейтін. Тағы бір әңгімесінде 
«Жаман халық, жаман ұлт 
болмайды, жаман пиғылды 
және жаман тәрбиелі адам-
дар кездеседі. Сендер соғыс 
ардагерін нағыз қан майданда 
болды, жанқиярлық шайқаста 
ауыр жарақат алды, деп 
құрметтейсіңдер. Нағыз ерлер 
– тылда қиындық пен аштықтан 
зардап көріп, жанын-тәнін ая-
май тынымсыз еңбек еткендер!» 
деп айтатын жарықтық... 

Өмір мен өлім айқасқан 
майданда қалған нағыз ерлерді, 
ауыр жара қаттарынан ерте 
дүниеден өткен арда герлерді 
еске алып, құрметтеу арқылы 
солардың алдында мәңгі бо-
рыштар екенімізді сезінеміз. 

Серғожа АСАНХАНҰЛЫ,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі.

КЕУДЕСІН 
ОҚҚА 
ТОСҚАН ЕР 

Солай бола тұрса да біздің 
еліміздің тау-кен өндіру сала-
сында мүмкіндігінше өндірісті 
тоқтатпай, жұмыс орындарын 
сақтап қалу бағытында көңілге 
қонымды  айтарлықтай іс-қи-
мылдар жасалды.

Қазақстан табиғи уран өн-
діру бойынша әлемде көшбас-
шылар қатарында келеді. Ал 
елімізде онымен тікелей айна-
лысып келе жатқан құрылым  
– «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» 
АҚ. Ол – уран, сирек метал-
дар, атом электр станциялары-
на ар налған ядролық отын им-
порты мен экспорты бойынша 
Қазақстан Республикасының 
ұлттық операторы. Осы ретте 
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 
Басқарма төрағасы Ғалымжан 
Пірматов әлемдегі жетекші 
ақпараттық құралдардың бірі 
саналатын «UxWeekly» сайтына 
берген сұхбатында былай деген 
болатын.  

«Коронавирустың өршуі 
– ең алдымен, бүкіл әлем бо-
йынша миллиондаған адам-
ды қамтыған төтенше жағдай. 
COVID-19 пандемиясына ар-
нал ған алғашқы акциямыз 
біз дің қызметкерлеріміздің 
қауіп  сіздігін қамтамасыз ету, 
қор шаған ортаны қорғау және 
ғаламдық пандемия кезінде 
активтерімізді тиісінше басқару, 
оның ішінде гигиена шарала-
рын күшейту, қашықтан жұмыс 
істеуді ұйымдастыру және 
әлеуметтік арақашықтықты 
ұйымдастыру жөніндегі шаралар 
қабылдау болғанын атап өткен 
жөн. Бұл туралы 16 наурыздағы 

баспасөз хабарламамызда жария-
ланды. Дегенмен, біз қызмет 
ететін аймақтарда COVID-19 
жұқтыру жағдайларының саны 
өскендіктен және қызмет кер-
леріміз елдің әр түкпірінен 
келетіндігін ескеріп, өндірістік 
объектілердегі және тұрғылықты 
жерлердегі жұқтыру қаупінің 
ұлғайып бара жатқанын түсін-
дік, оны төмендету үшін кеніш-
тердегі штатты абсолютті 
ми  нимумға дейін қысқарту қа-
жет болды. Бұдан бөлек, біз 
сырттан вирус енгізу қаупін 
шектеу үшін кеніштердегі вах-
таны ауыстыру кестесін өз-
герттік. Мұндай қысқартудың 
салдарынан кеніштердегі кей-
бір жұмыстарды, соның ішін -
де геотехнологиялық поли-
гон  дарда жаңа блоктарды 
дайын дау жұмыстарын тоқтата 
тұруға тура келді. Біз жұмыс 
істеп тұрған блоктарда өндіруді 
жал ғастырамыз, бірақ қыш қыл-
дандыру және өндіру жөнін-
дегі жұмыстар жоспар ланған 
геотехнологиялық полигон дар-
дың жаңа блоктарындағы жұмыс 
кейінге қалдырылады, бұл бұрын 
жариялағанымыздай, 2020 жылы 
өндіруді қысқартуға алып келеді. 
Ақпараттық ашықтығымыз – 
«Қазатомөнеркәсіптің» ашықтық 
пен күшті корпоративтік бас-
қаруға бейілділігінің ажырамас 
бөлігі».

Осы жерде ұлттық компания 
2018 жылдан бері нарықтағы 
жағдайды және табиғи уран 
нарығындағы ұсыныстың мөл-
шерден көп екенін ескеріп, 
өндірісті сұранысқа сай қыс-

қартқанын, яғни уран өндірісін 
20% азайтқанын еске сала ке-
телік. Уран өндірісінің көлемі 
азайып, оған пандемия кезіндегі 
карантиндік шаралар күшейтілуі 
қосылған шақта бұл салада 
жұмыс орындарын барынша 
сақтап қалу өте құптарлық іс 
екенін атап өткен жөн.

Пандемия басталып жатқан 
кезде облыс басшысы аймақтағы 
мұнай және уран өндіруші ком-
пания басшыларымен кездесіп, 
тау-кен саласының бүгінгі жағ-
дайы мен өзекті мәселелерін 
талқылаған болатын. Кездесуде 
өңір басшысы компаниялар бас-
шыларына жұмыс орындарын 
сақтау және төтенше жағдай 
кезінде санитарлық шараларды 
ескеру қажеттігін жеткізген еді.

Қызылорда облысы Қа-
зақстан да табиғи уран өндірісі-
мен айналысатын санаулы ай-
мақтардың қатарына енеді. 

Об лыстың оңтүстік аудандарын-
да  «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» 
АҚ-ға қарасты құрылымдар 
жұмыс істеп жатыр. 

Шиелі ауданында орналасқан 
«Иіркөл» ЖШС бас директоры 
Мұхамеджан Салқынбаевпен ха-
барласқанымызда өндіріс толық 
тоқтамағанымен бұрғылау, да-
йындау жұмыстары үш айға 
шегерілгенін жеткізді. 

– Төтенше жағдай кезінде  
жасы елуден асқан жұмысшы-
ларды толық еңбек демалысы-
на жібердік. Ал демалыста бо-
лып келген ұжым мүшелеріне 
жылдың алғашқы тоқсанындағы 
жалақысының 70% көлемінде 
айлығы төленді. Жұмыс ба-
сында күнделікті болуы тиіс 
оператор, аппаратшы маман-
дарды мүмкіндігінше азайтып, 
қалғандарымыз онлайн режим-
де жұмыс жүргіздік.  Осылай-
ша жұмыс процесін тоқтатқан 

жоқпыз. Шектеулерді азайтуға 
байланысты кезегімен жұмыс 
процестерін ұлғайтудамыз, 
– деген серіктестік басшысы 
осы күндері өзінен бастап бар-
лық ұжым мүшелері облыс 
орталығындағы «Олимп» зерт-
ханасында медициналық тексе-
руден өтіп жатқанын мәлімдеді. 
Мұндай тексерулерден тек 
компания ұжымы ғана емес, 
сервистік қызмет көрсететін 
мер дігер компания адамдары да 
бірге өтуде. 

Жалпы «Иіркөл» ЖШС-да 
190 адам бар болса, сервистік 
қызмет көрсетуші мекемелер-
мен қосқанда 250-ден аса адам 
жұмыс атқарады. Мұнан бөлек, 
компанияға қосалқы қызметтер 
көрсететін мекемелер басшыла-
рына да адамдарын қысқартпау 
жөнінде талап қойылған.

Ал Жаңақорған ауданы ау-
мағындағы «Байкен-U» ЖШС 

бас директоры Ринат Бай сұл-
танов мекемедегі жағдай дың 
бірқалыпты екенін хабарла-
ды. Мұнда штат бойынша 474 
адам бар, ешқандай қысқарту 
болмаған. Тек вахталық жұмыс 
режимін  45 күнге создыруға тура 
келген. Карантин басталғаннан 
кейін вахтаға келгендерге жағ-
дайды түсіндірген соң олар 
ке лісімін берген. Ол мерзім 
аяқталып, келесі вахта басталар 
сәтте барлығын медициналық 
тексеруден өткізеді. Вахтаға 
келгендер де тексерулерден өт-
кізілгеннен кейін жұмысқа қо-
сылған. 

Бас директордың айтуынша, 
бір вахтада 150-ден астам адам 
жұмыс істейді. Оның басым 
бөлігі облыс тұрғындары. Ком-
пания вахтадан босағандарды 
үйлеріне дейін жеткізуді ұйым-
дастырған. Жаңадан басталған 
ватха жұмысшыларын да жұ-
мысқа кезең-кезеңімен қосуға 
тура келген. Алғашқы топта 
Жаңа қорған ауданында тұра-
тындар жұмысқа кіріссе, келесі 
кезекте Түркістан облысы мен 
Шымкент қаласынан келген-
дер, содан соң Шиелі ауда-
ны және облыс орталығы мен 
басқа аудандар тұрғындары 
жұмысын бастаған. Ал кеңсе 
қызметкерлері қашықтан жұмыс 
жүргізіп келеді. 

Облыстағы мұнай компа-
ниялары да төтенше жағдай 
кезінде еңбек қауіпсіздігін сақ-
тау, жұмысшылардың ден сау-
лығы мен өмірін қорғау мәсе-
лесін бірінші орынға қойды. 
«Қазгермұнай» БК» ЖШС сай-
тынан білгеніміздей, компанияға 
қарасты «Ақшабұлақ», «Нұра-
лы» және «Ақсай» кеніш те рін-
де вах талық жұмыс режимі 28 
күнге ауыстырылған. Басқару 
аппара тындағы 74 адам қа-
шықтан жұ мыс жүргізген бол-

са, 60 адам еңбек демалысына 
жіберілген. Ал өндірісте жұмыс 
істеп жатқан жұмысшылардың 
19% еңбек демалысына шыққан.  

Жұмыс басында санитарлық 
бекеттер ұйымдастырылып, жұ-
мысшылар мен қызметкерлер 
бетперде және залалсыздан-
дыру материалдарымен қамта-
ма сыз етілді. Компания және 
мердігер мекемелер жұмыс-
шы ларының дене қызуы күн-
делікті бақыланып отырды. 
Бұрын ұдайы өткізіліп келген 
спорттық және мәдени шаралар 
уақытша тоқтатылды. Осын-
дай қауіпсіздік шаралары бар-
лық мұнай компанияларында 
ұйымдастырылған болатын. 
Бү гінгі таңда облыста мұнай 
өндіру көлемі азайып, компа-
ниялар табысы кеміп отырған 
жағдайда адамдар өмірі мен 
денсаулығы үшін барлық ішкі 
резевтерін жұмылдыра білгенін 
айта кету керек.

Осылайша төтенше жағдай 
кезінде облыс көлеміндегі мұнай, 
уран және басқа да бірқатар ком-
паниялар жұмысты тоқтатпай, 
вахталық ауысым мерзімін 
ұзартып, 16 мыңнан астам 
жұмыс орны мен жалақысын 
сақтап қалды. Жұмыс орында-
рында залалсыздандыру және 
медициналық қорғау шараларын 
күшейтуге аса мән берілді.

Президент еліміздегі төтенше 
жағдай режимі аяқталғанмен 
күнделікті өмірде сақтық шара-
ларын қатаң ұстану қажеттігін 
атап өтті. Сонымен бірге Үкімет 
жаңа санитарлық ережелерді 
дайындап, енгізу туралы тап-
сырма берді. Шағын, орта, ірі 
компаниялар жаңа ережелерге 
сәйкес жұмыс істеуі керектігін 
ескертті. Қызылордалық ком-
паниялар ол тапсырмаларды да 
талапқа сай орындайтынына 
сенім мол. 

COVID-19 вирусының таралуына байланыс-
ты көптеген саланың жұмысы тоқтап қалғаны 
белгілі. Бұл бүкіл дүние жүзі елдеріне тән жағдай 
болды және Қазақстан да одан тыс қала алмады.   
Ол жөнінде Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаев Төтенше жағдай жөніндегі мемлекеттік 
комиссия отырысында сөйлеген сөзінде «Өкінішке 
орай, біз кәсіпорындардың бәрін және барлық 
жұмыс орнын сақтай алмаймыз. Әрбір бизнестің 
де тұрақтылығын қамтамасыз ету мүмкін емес. Бұл 
– бүкіл әлемге тән жағдай» дегені мәлім. 

Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ,
«Сыр бойы».Sb

ЖҰМЫС ТА ЖҮРГІЗІЛДІ, 
ҚАУІПСІЗДІК ТЕ ЕСКЕРІЛДІ

2020 жылдың 10 маусымнан бастап «Бас-
тау Бизнес» жобасы аясында кәсіпкерлік 
жүргізу негіздеріне арналған оқытудың тегін 
курстары басталатын болады. 

Биылғы жылы қабылданған карантиндік 
шараларды ескере отырып, «Atameken 
Academy» онлайн платформасы арқылы 
қашықтан онлайн-оқыту қарас тырылған. 
Халықты жұмыспен қамту орталықтарында 
(әрі қарай – Орталық) тіркелген-тіркелмегеніне 
қарамастан жұмыссыз адамдар, ҚР Үкіметі 
айқындайтын жұмыспен қамтылған 
адамдардың жекелеген санаттары оқыту 
қатысушылары болып табылады, оның ішінде:

- ауылдық елді мекендерде, қалаларда, 
оның ішінде моно және кіші қалаларда 
тұратын адамдар;

- мүмкіндігі шектеулі азамат тар, 
егер медициналық қоры тын ды бойынша 
денсаулығы ең бек міндеттерін орындауға ке-

дергі келтірмесе не олардың ден саулығына 
және (немесе) басқа адамдардың еңбек 
қауіпсіздігіне зиян келтірмесе;

- зейнеткерлік жасқа жетпеген елу жастан 
асқан адамдар;

- сондай-ақ NEET санатындағы жастар;
- табысы аз және/немесе көп балалы 

отбасылардың мүшелері;
- ауыл шаруашылығы коопера тив тері және 

олардың «ҚР Зейнет ақымен қамсыздандыру 
туралы» ҚР Заңының 11-бабының 1-тар-
мағында белгіленген зейнеткерлік жасқа жет-
пеген мүшелері;

- қоныс аударушылар және оралмандар.
Оқу мерзімі 21 күннен аспайды. Бағдарлама 

қатысушыларына сертификат беріледі.
Жоба шеңберінде онлайн-оқыту үшін 

қатысушылар Орталық қа жеке басын куә-
ландыратын құжаттың көшірмесін қоса бере 
отырып, оқудан өту туралы өті нішпен жүгінуі 

тиіс. Орталық тар үміткердің мәртебесін 
жобаның нысаналы тобына сәйкестігі рас-
талған жағдайда оқуға жолдама береді.

Үміткер өз бетінше сілтеме бойынша 
онлайн-өтінімді қалып тастыра алады https://
atameken.co/ru/course-bastau жеке басын куә-
ландыратын құжаттың көшір месін және 
Орталық жолдамасын жүктеумен.

2020 жылы Қызылорда облысы бойын-
ша оқыту кестесі:

1-топ - 10.06 – 30.06 аралығы;
2-топ -  06.07  – 26.07 аралығы;
3-топ - 28.07 – 17.08 аралығы;
4-топ – 19.08 – 08.09 аралығы;
5-топ – 10.09 – 30.09 аралығы.
Толық ақпарат алу үшін: 
Кәсіпкерлерге қызмет көрсе ту орталығы: 

Қызылорда қ., Жел  тоқсан көшесі, 12, телефон: 
8/7242/400874,  сайт: www.atameken.kz.

Кәсіпкерлерді қолдау орталық тарының 

мекен-жайлары:
Арал ауданы – Арал қ., Бақтыбай батыр 

к-сі, 46 үй, тел.:8/72433/79199;
Қазалы ауданы – Әйтеке би кенті – 

Әйтеке би к-сі,  9 үй, тел.: 8/72438/79243;
Қармақшы ауданы – Жосалы кенті, 

Көшербаев к-сі, 36 үй, тел.: 8/72437/79120;
Байқоңыр қаласы – Байқоңыр қаласы, 

Абай көшесі 16 үй, тел.: 8/336/222735;
Жалағаш ауданы – Жалағаш кенті, 

Үркімбаев к-сі, 33 «а» үй, тел.: 8/72431/79199;
Сырдария ауданы – Тереңөзек кенті, 

Қонаев к-сі, 12 «а» үй, тел.: 8/72436/79179;
Шиелі ауданы –  Шиелі кенті, Рысқұлов 

к-сі, 5 үй, тел.: 8/72432/ 79255;
Жаңақорған ауданы –  Жаңа қорған кенті, 

А.Иманов к-сі, 140 үй, тел.: 8/72435/79120.

Анықтама телефондары: 
40-02-02, 40-09-81.

«Бастау Бизнес» жобасы бойынша оқудың басталуы туралы

Хабарландыру
Жалағаш ауданының әкімдігі Қазақстан Респуб-

ликасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 
19 наурыздағы №18-04/245 бұйрығымен бекітілген 
«Аңшылық алқаптар мен балық шаруашылығы 
су айдындарын және (немесе) учаскелерiн бекiтiп 
беру жөнiнде конкурс өткiзу» Қағидаларына сәйкес 
резервте тұрған балық шаруашылығы маңызы бар су 
айдындарын бекітіп беруге конкурс жариялайды.

Конкурстың өткізілетін уақыты мен орны:
Конкурс 2020 жылдың 17  маусым  күні сағат 10.00-

де өткізіледі.
Өтетін орны: Жалағаш кенті, ДЭУ көшесі № 11 

үй, «Жалағаш аудандық ауыл шаруашылығы бөлімі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі, байланыс 
телефондары:  8(724) (31) 31870, 31884.   

Конкурсқа қойылатын балық шаруашылығы су 
айдындары және (немесе) учаскелерінің тізбесі

№ Су айдында-
рының атауы

Ауда-
ны
(га)

Бекітіп 
беру 

мерзімі

Балық 
шаруашы-

лығын жүргізу 
мақсаты

Жыл сайынғы 
балықтандыру 
көлемі (дана)

1 Бакаш-Маман 25 Он жыл Кәсіптік балық 
аулау

4375

Конкурстық құжаттар топтамасын Жалағаш кенті 
ДЭУ көшесі №11 үй,  «Жалағаш аудандық ауыл 
шаруашылығы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінен алуға болады.

Сонымен қатар, конкурстың тәртібі  Қызылорда 
облысы әкімдігінің ғаламтор-ресурсында (www://
tabigat.е-kyzylorda.gov.kz) жарияланады.                                                                                                                                   

Конкурстық өтінімдерді қабылдау мерзімі – 2020 
жылдың 16  маусым күні сағат 18.00-ге дейін.

 Өтінім тігілген күйінде, нөмірленген беттерімен 
беріледі және соңғы беті қол қою арқылы және мөрмен 
куәландырылады (егер болса, жеке тұлға үшін).

Жеке немесе заңды тұлғалар әрбір мәлімделетін 
балық шаруашылығы су айдынына және (немесе) 
учаскесіне жеке конкурстық өтінім дайындап, оны 
хабарландыруда көрсетілген мекен-жай бойынша 
ұсынады.

Конкурстық құжаттар қатысушының толық атауы 
мен мекен-жайы, конкурсты ұйымдастырушының 
мекен-жайы және «Балық шаруашылығы су 
айдындарын және (немесе) учаскелерін бекітіп беру 
жөніндегі конкурс» деген сөздер көрсетілген мөр 
басылған конвертте ұсынады.

 Конкурстық өтінім тіркелген сәттен бастап өтінім 
берген тұлға конкурсқа қатысушы болады.

Конкурстық комиссия.

Жыл басынан бері Қызылорда облысы бойынша 
медициналық ұйымдарға 18,6 млрд теңгеден астам 
қаржы төленді. Бұл қаржыландыруды Әлеуметтік 
медициналық сақтандыру қоры мемлекеттік тапсы-
рыс шеңберінде тегін медициналық қызметтер үшін 
және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру 
пакеті шеңберінде жүзеге асырады.

18,6 млрд теңгенің 14,7 млрд теңгесі тегін 
медициналық көмектің кепілдік көлеміне берілген, 
3,9 млрд теңгесі МӘМС аясындағы қызметтерге 
бөлінген.

2020 жылға Әлеуметтік медициналық сақтандыру 
қорының филиалы 55 медициналық қызмет 

көрсетушімен келісім-шарт жасады, оның ішінде – 
28-і мемлекеттік медициналық ұйым (50,9%), 27-сі 
жекеменшік (49,1%).

Барлығы 59,2 млрд теңгеге шарт жасалды, оның 
ішінде 43,3 млрд теңге (73,1%) тегін медициналық 
көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде, 15,9 
млрд теңгесін (26,9%) МӘМС қаржысы құрайды. 

«Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» 
КЕАҚ облыс бойынша филиалының 

халықты ақпараттандыру және өтініштерді 
қарау жөніндегі бөлімі.

18,6 млрд теңгеден астам қаржы төленді

Мұралық 
істің ашылғанын 
хабарлайды

Қызылорда қаласының 
жеке нотариусы Досжанов 
Жа нымбек Нурекеевич 2020 
жылдың 5 қаңтарында қайтыс 
болған азамат Құрманбаев Тал-
ғат Құрманбайұлының аты нан 
мұралық істің ашыл ға нын ха-
барлайды. 

Мұрагерлер болса, мына 
мекен-жайға хабарласуын сұ-
рай мыз: Қы зыл орда қаласы, 
Абай даңғылы 62/2, тел.: 23 
15 88, 8 702 369 51 48 .

Бала күтуші қажет
Тез арада бала күтуші 

қажет (9 айлық балаға). Аты-
рау қаласына бірге барып 
тұратын. 

Байланыс телефоны: 
8 775 427 53 08.

Қызылорда облысының денсаулық сақтау 
басқармасы, облыстық медицина саласының ардагер-
лер кеңесі және "Senim" салалық кәсіптік одағы меди-
цина саласының ардагері

Өмірбай Аханаевтың
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен 
туған-туыстарына қайғыларына ортақтасып, көңіл ай-
тады.

Қызылорда облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қыз меттердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
департаменті және аумақтық басқармалары 
ұжымдары департамент басшысының орынбасары 
Аханаева Ұлбосын Өмірбайқызына әкесі 

Өмірбай Аханаевтың
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, 
көңіл айтады. 

Ұзақ жылдар мектепте 
бас тауыш сыныпта мұғалімдік 
қызмет атқарған Әйтен қа жы 
Ақмырзақызы Алматы қа-
ласында ауыр науқастан дүние 
салды.          

Аяулы анамыз 1936 жы лы 
бұрынғы Шымкент облысы 
Қызылқұм ауданы, «Қар ғалы» 
ауылында өмірге келген. Еңбек 
жолын 1953 жылы Сұлутөбе 
ауылында жұмысшы болып 
бастап, әрі қарай Қызыл-
орда аяқ киім фабрикасында 
жұмысшы, Н.В.Гоголь атындағы Қызыл-
орда педагогика институтында кітапха-
нашы болды. Аталған институттың «Жа-
ратылыстану» факультетін сырттай оқып 
бітіріп, 1968-1989 жылдары Қызылорда 
қаласындағы №140, №217 және №1 
қазақ орта мектептерінде бастауыш сы-
нып мұғалімі болып шәкірттерді білім 
нәрімен сусындатты. Абыройлы атқарған 
адал еңбегі бағаланып, «Еңбек ардагері», 
«Жеңістің 75 жылдығы» медальдары-
мен, «Қазақ ССР білім беру ісінің үздігі» 
төс белгісімен, бірнеше алғыс хаттармен 
марапатталған.

Анамыз Әйтен Ақмырзақызы 1955 
жылы Бимағанбет Медеуұлы Ділмановпен 

шаңырақ құрып, 4 ұл, 2 қыз-
ды өмірге әкеліп, аналық 
мейірімімен тәрбиелеп өсірді. 
Келін түсіріп, қыз ұзатып, 
құ да-жегжатымен арала-
сып, немере-шөбере сүйіп, 
сүйікті әже атанып, адами ба-
қытқа бөлене білді. Аяу лы 
жан бауырларымен, әріп тес-
терімен, ағайын-туыс та рымен, 
көршілерімен зор сый лас-
тық пен араласып, жастарға 
батасын беруден жалықпады. 
Енесі Айтжан Тәкібай қызынан 

тәлім-тәрбие алғанын, сый ласқанын 
жастарға үлгі етіп сағы нышпен айтып оты-
ратын.

Абзал жан мұсылмандық парызын 
өтеуге зор көңіл бөліп, жас кезінен намазға 
жығылып, ораза ұстады. 2006-2007 жыл-
дары мұсылмандар үшін қасиетті Мекке-
Мәдинада акбар қажылық парызын өтеді. 

Аяулы анамыз Әйтен қажы Ақмыр-
зақызының жаназа намазы 2020 жылдың 
27 мамыры күні  сағат 11-де Қызылорда 
қаласындағы Пазылов көшесі №22 үйде 
өтетінін хабарлаймыз.

Ағайыны және балалары.

Бақұл бол, аяулы ана
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Апақ-сапақта үйіне қонақ 
келетін болған соң қара кем-
пір қораға жүгірді. Былтырғы 
қоңыр қозы пышаққа жарап 
қалыпты. Сүйретіп қорадан 
шығарды да, шеткерірек апа-
рып, жерге жатқызды. Әлгін-
де қора аузынан қолына іле 
шыққан ала жіппен аяғын бай-
лап тастады. Бес жасар Темір-
лан аулада ойнап жүрген. Қара 
кемпір немересінің қолынан 
жетектеп келіп, қолына пышақ 
ұстатты да, өзі оның қолы-
ның сыртынан ұстап күбірлеп 
тұрып, қойды бауыздап жіберді.

Жастайынан жесір қалды. 
Жалғыз ұл да әке жасына жетіп, 
өмірден өтті. Үйде еркек кін-
діктіден тек Темірлан ғана еді. 
Міне, оны да қара кемпір азамат 
қылды.

Ал қазір жасы отыздан асса 
да қолына пышақ ұстап көрме-
ген талайды көрдік. Сіз ше, құр-
меттім? Мал сойып көрдіңіз бе?

«Пышағың өткір 
болсын!»
Насыр Рзаев – ес білгелі ір-

гедегі Қоғалыкөлдің қасапшы-
сы. Мал союға қатысты қай 
мәселе болмасын елдегілер біл-
мегенін сұрайды. Одан бөлек, 
қазір кейінгі толқыннан бес-ал-
ты жігітті осы іске баулып ке-
леді. Ұлы Ернұрды да мектеп 
жасынан машықтандырды.

– Мал бауыздарда ең бірінші 
пышағың өткір болсын. Жан-
уарды өтпес пышақпен қинауға 
болмайды. Қайсыбір түлікті 
болмасын соярда жерге жығып 
байлағаннан кейін тұмсығын 
арқасымен бірдей етіп қойып 
алады да, көзін қолмен жаба-
ды. Пышақты жағынан жайлап 
сырғытып апарсаңыз, қажет 
тұсқа барады, сол жерден ба-
уыздайсыз. Ал өз ізіне түспе-
се, басқа жерден бауыздайсыз 
да, тамақтағы екі без кеңір-
декті қысып қалып, малыңыз 
тұншығып, арам өледі. Осыны 
ұмытпаған абзал, – дейді ол.

Жасыратыны жоқ, қазір 
жасы отыздан асса да тауық 
сойып көрмегендер көп. Қо-
расында түлігі түгел қазақтың 
әрбірі бұл ата дәстүрден ажы-
рамаса игі. Насыр Рзаев қазір 
ауылда соғым сойса да, той-то-

малаққа мал сойса да сол жер-
ден табылады. Оның айтуынша, 
малды жіліктерде де өзінің нүк-
тесін таба білген жөн. Әйтпесе, 
шапқан сүйегіңіз қиқы-жиқы, 
етіңіз жартылай сылынған бо-
лып шыға келеді.

– Алла тағала шебер ғой. 
Барлығын өз орнымен жа-
ратқан. Аяқты да, қабырғаны 
да, әрбір жіліктің ажырайтын 
өз нүктесі болады. Кейбіреулер 
сүйекті балтаны асырып шауып 
жатады. Одан жақсы нәтиже 
күтпей-ақ қойыңыз. Балтаны 
сүйектің үстін жартылай жа-
батындай етіп шабасыз. Содан 
соң бел омыртқаңыз шабатын 
жердің турасында тұру керек. 
Қол түзу көтеріліп, түзу түсу 
үшін осы амалды есте ұстаған 
ләзім. Бел омыртқаңыз қисық 
тұрса қанша күшті болғаныңыз-
бен, балтаны діттеген жерге ти-
гізе алмайсыз. Мәселе осында. 
Ал теріні сыпырғанның өзі үл-
кен өнер, – дейді Н.Рзаев.

Тәртіптен 
тайқымау керек
Киіз үйдің ту сыртында 

шағын шұңқыр жататын. Оның 
бетіне ескі күпәйке тасталған. 
Ал тамақ істер кезде үй ішін-
дегілер дереу әлгі шұңқырға 
барады да, қаптан етін шыға-
рып ала қояды. Бұл – байырғы 
мұздатқыш. Бәлки, көрген де 
шығарсыз?!

Киіз үйдің ішінде бақан 
тұрады. Оның үстіне күн 
батқаннан таң атқанға дейін 
қақталған етті іліп қояды. Киіз 

үйдің ішіне аздап от жаққан кез-
де түтіні етке тиіп, ол ысталады. 
Осылайша дайындалған етті 
қаптың ішіне салып, таңертең 
шұңқырға тастайды. Міне, етті 
бұзылудан атам қазақ осылай 
сақтаған. Бұл ауыл тіршілігінде 
беріге дейін кездесті.

– Малшы ауылда өстік. 
Дастарқаннан әлі де ет арыл-
майды ғой. Сол дәстүрді күн-
делікті тұрмыста кешеге дейін 
пайдаланып келдік. Сойылған 
малдың етін жіліктеп, үйге 
әкелген соң еттің арасын тіліп, 
тұз баратындай етесің. Содан 
кейін жақсылап тұз сеуіп, оның 
сіңуін күтесің. Әлгі бақанға іліп 
қоятының сол. Осылайша кеп-
тіріп аласың. Сүрленген ет осы-
дан шығады. Қазір сүр ет жеп 
жүрмеген шығарсың, ә?! Ол да 
қалып барады. Бірақ біз ұмыт-
пас үшін қолданып келеміз, 
– дейді ауыл ақсақалдарының 
бірі Боранбай Қырданов.

Боранбай Сұлтанұлы аға-
йынның арасында табақ тарту 
тақырыбында да алда жүрген 
азамат. Айтуынша, ел ағалары 
өзінің дәстүрден бар білгенін 
кейінгі жастарға үйретіп кету 
керек. Өйткені, өмір көшінде 
толқындардың алмасып отыра-
тыны заңдылық.

– Әр жіліктің өз иесі бо-
лады. Табақ тартудың тәртібі 
де осыған негізделген. Бас та-
бақ жасы үлкен қарттарға, аса 
сыйлы қонақтарға тартылады. 
Оған бас, жамбас, ортан жілік, 
белдеме сүбе қабырға, қойдың 
ұлтабары, жылқы етінен – қа-
зы-қарта, жал-жая салынады. 
Екінші табаққа салынатын кә-

делі мүшелер алдыңғысымен 
пара-пар. Кейде мұны қос та-
бақ деп те атайды. Одан кейінгі 
табаққа ортан жіліктен бастап, 
жауырын мен тоқпан жілік, 
қабырға, омыртқа салынады. 
Жастардың ең кәделі жілігі – 
асық жілік пен төс. Асық жілік-
ті әдетте күйеудің жолдасы не 
қыздың жеңгесі кеседі. Ал төс 
күйеу балаға арналған. Бұны 
әрбір қазақ білуі тиіс. Сый та-
бақ деп аталған келесі табақты 
құдалығы болмаса да сыйлас-
тығы зор жандарға арнап тар-
тады. Бұл табақта да ерекше 
кәделі мүшелер болады. Ал сол 
үйдің жақындарына келгенде 
тоқпан жілік пен кәделі мү-
шелер салынып, арнайы табақ 
даяр ланады, – дейді ол.

Ел аузында қосымша тар-
тылатын табақтың түрлері көп. 
1990 жылы Алматыда жарық 
көрген «Үй-тұрмыстық энцик-
лопедиясында» жеңге табақ, 
жезде табақ, беташар табақ 
пен бала табақ туралы айтыла-
ды. Жеңге табақты қайны мен 
қа йын сіңлілері жеңгелеріне 
арнап дайындайды екен. Оған 
қойдың жамбасын, жауыры-
нын, арқа белдемесін, сүбе қа-
бырғасын, жүрек-бауырын, тоқ 
ішегін, бүйректерін салады. 
Деректерде, әрбірінің өз мәні 
бар дейді. Мысалы, бауыр, бүй-
рек салуы – бауырыңды бауы-
рыңдай көр, жүрек – табысқан 
жүрегі бұрылып тұратын бол-
сын, жамбас асуы – жолың үл-
кен шеше орнында сыйлаймыз, 
ішек-қарын қосуы – бауырымыз 
араласып, сыр жасырмайық де-
гені деп келтіріледі. Ал жезде 
табақта ортан жілік, жауырын, 
қабырға, белдеме, қарын, тоқ 
ішек, бауыр, жүрек, бүйрек, 
құйымшақ болады. Жезде та-
баққа салынатын сый-сыбаға 
негізінен «жеңге табақпен» бір-
дей, мұнда құйымшақ болады. 
Онысы балдыз қыздардың жез-
десіне көрсеткен әзіл-қалжыңы, 
назды қылығы. «Құйымшақ 
жеген қойшы болады», «сіз 
бізге қойшы боласыз» дегені. 
Бұл әзілді білетін қу жезделер 
білдірмей отырып, балдыз қыз-
дардың біріне ұсына қояды. 
Оны байқамай алып қойған қыз 
жездеден жеңілген болып, оған 
киіт кигізеді екен. Осы тәрізді 
беташар табақ пен бала табақ та 
өз алдына зор мәнге ие.

...ортаға табақ келді. Жасы 
кішілеу жігіт отырды да, пы-
шақты алып, етті турай баста-
ды. Алдымен табақтағы кәделі 
мүшелердің етін азайтып, сол 
табаққа қарайтындарға біртін-
деп ұсына бастады. Иә, ол кә-
делі мүшелердің әрбірінің өз 
маңызы бар. Сондықтан оны да 
жай таратып бере салмайды...

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 28633         Тапсырыс №719

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.

e-mail: syrboyi@yandex.kz   /   www.syrboyi.kz Кезекші редактор  Назерке САНИЯЗОВА.

www.facebоok.com/syrboyi.kz/ https://twitter.com/syrboyi www.instagram.com/syrboyikz

RÝHANIIAT Sb4 www.facebоok.com/syrboyi.kz/ https://twitter.com/syrboyi www.instagram.com/syrboyikz№77 (19953) 26 мамыр, сейсенбі  2020 жыл

ДІН мен ДІЛ

Дәулет ҚЫРДАН,
«Сыр бойы».Sb

Жоралғының 
жолы қандай? 

Қазақстанның Тұңғыш Президенті – 
Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев-
тың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
атты бағдарламалық мақаласында ата-ба-
бамыздан келе жатқан салт-дәстүрімізді, 
әдет-ғұрпымызды берік ұстануға, мәде-
ниетімізді жаңғыртуға ерекше мән беріл-
ген. Ұлт рухын жаңғырту жолындағы 
мақалада «Жаңғыру атаулы бұрынғыдай 
тарихи тәжірибе мен ұлттық дәстүрлерге 
шекеден қарамауға тиіс. Керісінше, зама-
на сынынан сүрінбей өткен озық дәстүр-
лерді табысты жаңғырудың маңыз ды 
алғышарттарына айналдыра білу қажет. 
Егер жаңғыру елдің ұлттық-рухани тамы-
рынан нәр ала алмаса, ол адасуға бастай-
ды» деп айқын көрсетілген. 

Ескі сарайды ақтарып жүріп, екі қара тасты көрген 
балам  аң-таң. «Бұл не? Атам да қызық. Тасты сарайға 
кіргізіп» дейді. Көзіме оттай басылды. Бұл – қол диір-
мен. Бала күнімізде бәріміз де ұн мен талқан тартқан-
быз.  Қайдағы қара тас, диірмен әрбір үйдің асырау-
шысы еді. Бидайды тартып, ұн қылатынбыз. Нанды 
аналарымыз бізге осылай пісіріп беретін.  Ол тұста 
дайын ұн бола бермейді. Әйтеуір, осы қол диірменді 
пайдаландық. Өзі зілдей. Бидайды уыстап саламыз. 
Одан қалды тойымды  тамақ – талқан жасайды. Бірақ 
тірлік өніп болмайды. Бастапқыда қызық көретінбіз. 
Екі тастың салмағымен бидайдың ұнтаққа айналға-
нына мәзбіз. Үстіңгі қуысынан бидай салсаң, астынан 
әппақ болып ұн төгіліп жатушы еді. Кейін білегіміз 
қатайған кезде бұл шаруаға біз де кірістік. Қызығы-
мыз басылып, ендігі зерігуге айналдық. Бір жағынан 
әжептәуір күш қажет етеді.

Анамыздың шаруасы көп. Үйдегі әр баланың өз 
міндеті бар, берілген тапсырманы аяқтау керек. Бір 
жағынан үлкендер бізді қол еңбегінен ажырамасын, 
нанның оңайшылықпен келмейтінін, қадірін біл-
сін деп үйреткен  шығар. Ол кезде ұғына қоймадық. 
Ойын ның қызығына түсіп диірмен жайына қалғанда... 
«сыбағамыз» дайын.  Бойыңа күш бітіп, диірменді ай-
налдырып жатқаныңды байқамай қаласың. Жұмысы 
ауыр болғанымен, наны тәтті. Қиға көмілген табадан 
ыстық нанды алып, күбіден шыққан сары майға салып 
бергенде... Күнұзаққа диірмен тартып шаршағаның 
басылады. 

Қол диірменді анам ерекше күтіп ұстайтын. Се-
бебі, әжем осылай тапсырған.  Ол кісі әр сөзінде диір-
меннің қадір-қасиетін айтып отыратын.  Зұлмат соғыс 
жылдары атамыз қан майданға аттанған шақта шиет-
тей бала-шағамен қалған әжеміз осы диірменнің арқа-
сында перзенттерін жетілдіріпті. Бір уыс бидайын 
салып талғажау еткен. Талай үйдің баласы бір шаңы-
рақтан ас ішіп, өніп-өскен. Расында, бұл қара тас – та-
рих үшін құнды жәдігер. 

 Ауылдағы Күләш әже 80-нен асқан шағына дейін 
диірмен тартты. Келіндері «қол диірменін қайтесіз? 
Қазір нанды жабу әдісі жеңілдеген. Ұн жеткілікті, 
тіпті, нанды да сатып алуға болады» дейтін көрінеді. 
Бірақ әжеміз көнбеген. Келіндеріне диірмен тартқы-
зып, табаға нан жаптырған. Немерелеріне үйретіп, ба-
сынан өткенін айтып отырады.

Қол диірмен – қазақтың ілгеріден келе жатқан тұр-
мыстық құралы. Бүгінде оны біреу білсе, бірі білмей-
ді. «Дәстүрдің озығы да бар, тозығы да бар» демекші, 
дамыған техника асыл мұрамызды қолданыстан шет-
теткені белгілі.  Бірақ, ол өз құндылығын жоғалтпай-
ды. 

Айтпақшы, балама диірмен әкемнің әкесінен 
қалғанын, оны қалай пайдаланатынын айтып бердім. 
Ұғына қоймады. Мейлі, ержеткенде тағы айтып берер-
мін. Ал, сіз диірмен тартып көрдіңіз бе?

Қасиетті 
қара тас

Сара АДАЙБАЕВА,
«Сыр бойы».Sb

Биыл елімізде хакім Абай-
дың 175 жылдығы мен ұлы ой-
шыл әл Фарабидің 1150 жыл-
дық мерейтойы кең көлемде 
аталып өтуде. Ұлтымыздың 
ұлы тұлғаларына арналған ша-
раларды облысымызда жоға-
ры деңгейде ұйымдас тыру 
назарда. 

Осындай ауқымды шаралардың бірі – 
Абайдың «Жидебай-Бөрілі» мемлекеттік 
тарихи-мәдени және әдеби-мемо риалдық 
қорық-музейі көшпелі көрмесінің тұң-
ғыш рет Сыр жерінде өтуі. Тұрғындар 
мұнда ұлы Абайға қатысты құнды дерек-
термен сусындап, ақын қолданған заттар-
ды көзбен көріп, тарихқа терең бойлауға 
мүмкіндік алды. Сыр жастары «Асыл 
сөзді іздесең, Абайды оқы, ерінбе!» деген 
Сұлтанмахмұд Торайғыровтың сөзін мә-
йек еткенін де айту керек. Олар дара ақын 
шығармаларының тереңдігі бойлатпай-
ды, биіктігі жеткізбейді деп біледі. Бұлай 
деуге #Абай175 хэштегімен әлеу меттік 
желілерде өткен челлендждер дәлел. Бұл 
рухани шараларға жастар белсенді ат-
салысқанын байқауға болады. Әсіресе, 
карантин уақытын тиімді пайдаланып, 
облыстық ішкі саясат басқармасының 
қолдауымен өткен Абай мұрасын наси-
хаттауға арналған онлайн байқауларда 
бірінен соң бірі топ жарған жас буын 
көп. «Nur Otan» партиясы жанындағы 
«Jas Otan» ЖҚ облыстық филиалының 
ұйымдас тыруымен де «Абай салған 
дара жол» интеллек туалды са йысында 
ұлы ойшылдың ұлағаты жоғары деңгей-
де ұлықталды. «Абай жолымен» атты 
респуб ликалық ақындар айтысының 
Сыр елі – жыр елінде жалғасын табуы 
өнерсүйер қауымға ерекше әсер қалды-
рғаны рас. Айтыстың тақырыбына сай 
ұлы ақынның ағартушылық тұлғасы ай-
шықталып, қара сөзбен өрілген қайыс-
тай мықты философиялық ой-толғамда-
ры кеңінен қозғалды. Ұлттық таным 
тұрғысынан мазмұны ерек ақын шығар-
маларын өзіндік ой орамдарымен терең 
тарқата білген айтыскерлер Абай обра-
зын асқақтатуға барын салғаны есте. 
Мұндай маңызды шаралар, жастар ара-
сындағы көркемсөз оқудан жарыстар, 
әдеби-сазды кештер әлі де жалғасын та-
буда. Себебі, Абайға деген құрмет оның 
шығармашылығына терең бойлаудан 
тұрады. Ақынның адами құндылықтар 
тұрғысынан айтқан ой-па йымы бүгінгі 
уақыт өлшемімен қарасақ та өзекті.

Асыл 
сөзді 
іздесең...

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ,
«Сыр бойы».Sb

26-28 мамыр күндері елімізде аптап 
ыстықтың беті қайтуы мүмкін, – деп ха-
барлады «Қазгидромет» мамандары.

Архангельскіден келген антициклон 
рес публиканың солтүстік облыстарын-
да жылудың әлсіреуіне себеп болады. 
Ал Қазақстанның оңтүстігінде Иран 
аудандарынан келетін ауа массасының 
себебімен ыстық және құрғақ ауа райы 
сақталады. Кей жерлерде жел күшейеді, 
оңтүстікте шаңды дауыл болады.

«СБ» ақпарат.

Елбасы – Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевтың «Ұлы даланың жеті қыры» мақаласында «Төл тарихын 
білетін, бағалайтын және мақтан ететін халықтың болашағы зор болады деп 
сенемін. Өткенін мақтан тұтып, бүгінін нақты бағалай білу және болашаққа 
оң көзқарас таныту – еліміздің табысты болуының кепілі дегеніміз осы» деген 
еді. Бүгін біз қозғайтын тақырып – ғасырлар бойы сақталып келген, саф ал-
тындай құндылығын жоймаған дәстүріміздің бір тармағы.

Дана халқымыз өскелең ұрпақты 
дәстүрлі құндылықтарымен сусын-
дыра отырып, анасы қызын «Барған 
жеріңе тас тай батып, судай сің», 
«Ерге жаққан, елге де жағады», ал 
бозбаланы «Жақсы әйел – теңі жоқ 
жолдас, түбі жоқ сырлас» деп тәрби-
елеген.

Бірақ бүгінде біз осы тәрбиеден 
алшақтап, ұлттық құндылықтарды 
ұмыт қыла бастағандаймыз. Олай 
дейтініміз, өткен жылғы мәліметке 
сүйенсек, Қазақстанда әрбір екінші 
неке ажырасумен аяқталған. Ал, 400 
мың ана балаларын жалғыз тәрбие-

леп отырса, 60 мың жалғызбас ты әке  
отбасынан алыстаған. Қазақстанның 
солтүстік өңірлерінде әрбір екінші 
отбасының шаңырағы шайқалады. 
Отбасының бұзылуына баланың 
болмауы негізгі себеп дейін десек, 
ажырасқандардың 83 процентінің 
ортақ балалары бар. Британдық «The 
Economist» басылымының әлемдік 
рейтингінде Қазақстан ажырасу 
саны бойынша 10-орында тұр деп 
кемшілігімізді бетке басыпты. 

Елімізде жыл сайын жас отбасы-
лардың отау құруы қуантарлық жайт. 
Алайда, неке бұзылуының саны да 

қатарласып артуы қоғамның бір 
дертіне айналуда. Бүгінгі күні отба-
сылардың ажырасуына жол беретін 
түрлі себептерді байқап жатамыз. 
Көп жағдайда ерлі-зайыптылардың 
өз мін деттерін толық орындамау се-
бебінен ша ңырақтары шайқалып жа-
тады. Кейбір отбасы діни ұстанымда-
рына байланысты  «талақ» мәселесін 
негіз етеді. Ислам атын жамылған 
«псевдосалафизм», «уахабизм» және 
«такфиризм» ағымдарын ұстанушы-
лар ажырасу шарттарын бұрмалап, 
түрлі сылтауларды алға тартады. 
Әйелі намаз оқымайтын болса оны 
намазға жығылуға мәжбүрлеп, көн-
бегендеріне талақ айтып шыға ке-
леді. Жарының намаз оқымайтын 
туыстарын да кәпірге балап, олармен 
туыс тық қарым-қатынасына шектеу 
қояды. Осының салдарынан ерлі-за-
йыптылардың арасында дау шығып, 
ақыр соңы ажырасуға алып келеді. 

Бұдан бөлек деструктивті діни ағым-
ды ұстанушылар арасында заңды 
түрде некелеспей, «шариғаттың 
жолымен» деген желеумен отбасы 
құратындар көп. Мұнда жауапкер-
шілік болмағандықтан, ері әйелінен 
жалыға қалса «талақ» айтып, келесі 
үйленетін адамын іздеп кете береді. 
Ал, шындығында ислам діні жастар-
дың шаңырақ көтеріп, оның бұзыл-
мауына ерекше мән береді. Үйлену 
мәселесіне жауапкершілікпен қарау-
ға шақырады. 

Жазушы Ғабиден Мұстафиннің 
 «Ата-ананың міндеті – тәрбиелеу 
және жақсы лықты үйрету» дегендей, 
бала тәрбиесінде және оның тұлға 
болып қалыптасуына ата-ана мен 
отбасының маңызы зор. Үйде беріл-
ген тәрбие бала өмірінде маңыз ды 
рөл атқарады. Мәселен, шектен тыс 
әлпештеніп, айтқаны екі етілмеген 
балалар ата-анасын басынып, ашу-

шаң мінезді болып өседі. Өзімшілдік 
қасиетке ие болады. Жақсы тәрбие 
беру, қоғамға пайдалы тұлға жетіл-
діру үшін ақша мен байлық болуы 
шарт емес.  

Халқымызда «Әке – асқар тау, 
ана – мөлдір бұлақ, бала – жаға-
сындағы құрақ» деген даналық сөз 
ұлттық тәрбиенің отбасылық өмірде 
атқарар рөлін айқындап тұрғандай. 
Әрбір азамат атаның қанымен, ана-
ның сүтімен келетін ізгі қасиеттерді, 
отбасылық, ұлттық және рухани 
құндылықтарды ата-ананың тәрби-
есімен бо йына сіңірсе, келешек ұр-
пақтың ертеңге нық қадам басуының 
негізі болмақ. 

Ақерке САҚТАҒАНОВА, 
облыстық ішкі саясат 

басқармасы
Дін мәселелерін зерттеу

орталығының теолог маманы.

Әсіредіншілдер ажырасуға бейім
Өмірге келу, балалық шақтың бал дәуренін өткеру, 

жастық шақта арманның биік асқарына ұмтылу – бәрі 
де өмірдің өзіндік қызығы. Десек те, адамзат баласының 
өмірлік жарын табумен толыға түсетін отбасы бақытының 
орны бір бөлек. 

Ауа райы 
болжамы


