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6 айға жекелер 
үшін/3500 тг.

Мекемелер
үшін /4500 тг

Құрметті оқырман!
Екінші 

жартыжылдыққа 
жазылу

жүргізілуде

СЫР БОЛАШАҒЫ

ПРЕЗИДЕНТ

bS

Айдана ЖҰМАДИНОВА,
«Сыр бойы».Sb

ЖАЗЫЛЫП 
ШЫҚҚАНДАР – 245

Қызылорда қаласы – 96

Арал ауданы – 8

Қазалы – 5

Қармақшы ауданы – 7

Сырдария ауданы – 26

Шиелі ауданы – 68

Жаңақорған ауданы – 35

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНДАҒЫ АХУАЛ
СОҢҒЫ МӘЛІМЕТТЕР

РАСТАЛҒАН
ЖАҒДАЙ – 409

Қызылорда қаласы – 204

Арал ауданы – 47

Қазалы ауданы – 7

Қармақшы ауданы – 7

Сырдария ауданы – 27

Жалағаш ауданы – 0

Шиелі ауданы – 75

Жаңақорған ауданы – 42

CALL-CENTER
400-100

Жастар жәрдемі

Құрметті
қызылордалықтар!

31 мамыр – халқымыздың 
басынан өткен ең сұрапыл да 
қасіретті күн – Саяси қуғын-
сүргін және ашаршылық құр-
бандарын еске алу күні.

Халқымыздың тарихында 
мерейі тасыған дәуірлерімен 
қатар, «тар жол тайғақ кешкен» 
кезеңдерінің де аз болмағаны 
ақиқат.

Елбасымыз Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаев «Артында 
мил лиондаған қасірет тұрса да 
тек сандар ғана қорқынышты 
емес. Қорқыныштысы тотали-
таризмнің кесапатын түсіне ал-
мау» деген еді.

1929-1933 жылдары 2 
миллионға жуық адам қаза бо-
лып, тағы миллиондай адам 
елден кетті. Саяси репрессияда 
103 мың адам сотталып, оның 
25 мыңы ату жазасына кесілді.

Сыр бойының біртуар аза-
маттары, қоғам қайраткерлері 
Темірбек Жүргенов, Мұстафа 
Шоқай, Тұрмағамбет Ізтілеуов 
және тағы да басқа жер-
лестеріміз зұлмат кезеңнің 
құрбаны болды.

Қазақстан аумағында 11 
жазалау лагері құрылып, онда 
сотталғандар мен олардың от-
басылары қиын жағдайда күн 

кешті. Бұл қиындықты елімізге 
еріксіз, күшпен жер аудары-
лып келген 1,5 миллион өзге 
этнос өкілдері де көрді. Қазіргі 
таңда сол ұлттардың барлығы 
біздің бауырларымызға, отан-
дастарымызға айналды.

Мемлекет басшысы Қасым- 
Жомарт  Тоқаев  өз Үн де уін-
де «Біз жазықсыз жаза лан  
ғандардың әрқайсысын есте 
сақтау арқылы ғана кемел келе-
шекке жол ашамыз. Болашақтың 
берік негізі Тәуелсіздіктен бас-
тау алады» деп атап көрсетті.

Сыр жұрты қуғын-сүргін 
құрбаны болған қайраткерлерін 
еске алу, олардың рухына 
құрмет көрсетуді ешқашан 
ұмытқан емес. Ашаршылық зар-
дабы мен саяси қуғын-сүргінге 
көрнекті ұлт зиялыларын 
ардақтау мақсатында облыс 
бойынша 2 елді мекенге, 5 мек-
тепке, 45 көше мен даңғылдарға 
есімдері беріліп, 5 мүсін және 7 
ескерткіш орнатылды.

Тарихи жадымызда жат-
талған сол замандағы қиын 
кезеңдердің табы біздің 
бірлігімізді одан әрі бекем-
деп, халықтың мәңгі есінде 
сақталатын болады!

Еліміз аман, жұртымыз ты-
ныш болсын!

Біз Біргеміз!

Құрметті жерлестер!
Құрметті жас достарым!
Сыр өңірінің барлық балаларын 1 мау-

сым – Ха лықаралық балаларды қорғау 
күнімен шын жүректен құттық таймын!

Бүгінгі қиындыққа қара мастан бала-
ларды қуанту – баршамыздың міндетіміз. 

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаев: «Қа зіргі заманда кәсіби маман 
болу өте маңызды. Білімді адам ның шама-
сы бәріне жетеді. Сондықтан, сендердің 
жасыңда, ең бастысы – жақсы оқып, білім 
алу!» деп балаларға ақ тілек айтқанын 
жақсы білесіздер.

Сондықтан біз де өздеріңе сапалы 
білім, саналы тәрбие беру үшін барлық 
жағдайды жасап келеміз. 

Аймағымызда жыл са йын бала саны 
артуда. Бүгінгі күні өңірде 295 мыңға 
жуық кәмелетке толмаған бала бар. 
Бұл облыс тұрғындарының үштен бірін 
құрайды.

Биылғы жағдайға сәйкес жаз бойы 
қосымша білім беру орталықтары онлайн 
түр де жұмыс жүргізеді. Білім бас қармасы 
өздерінің Instagram парақшасында сіз-
дерге арнап танымдық, интел лектуалдық 
және шығар машылық деңгейді арттыруға 
бағытталған «Онлайн каникул» жоба-
сын іске қосты. Талантты да өнерлі жас-
тар түрлі үйірмелер, онлайн байқаулар 
мен көңілді конкурс тар мен марафондар 
арқылы жаз мезгілін қызықты әрі думан-
ды өткізеді деп сенемін. 

Сыр елін экономикаcы озық аймаққа 
қана емес, балалардың заманауи білім, 
ұлттық тәрбие алуына қолайлы өңірге 

айналдыру – біздің міндетіміз. Өйткені, 
біздің өңіріміз – дарынды балаларға толы 
киелі мекен. Биылғы оқу жылында 400-
ден астам өнегелі өрен халықаралық, 
республикалық және облыстық білім до-
даларында толағай табысқа жетті. Оның 
320-сы қала, 85-і ауылдан шыққан дарын-
дылар. 

Халықаралық деңгейдегі Ө.Жолдас-
беков атындағы математикадан және 
ме ха ни кадан зерттеу жұмыстары кон-
курсында 4 оқушы жүлдегер атан-
ды. Қы  зылордалық Жанерке Боран-
бай мен Ғайникамал Сансызбай, 
сыр  дария лық Жансая Жақсылықова, 
жаңа  қорғандық Асылзат Орынбасар – біз-

дің мақтаныштарымыз. Катардың Доха 
қала сында өткен халықаралық юниор лық 
олимпиадада қызылордалық Исламхан 
Серік баев жүлделі орын иеленген. Тың 
жобалар жасап жүрген 60-тан аса талант-
ты бала әртүрлі дең гей дегі байқаулардың 
жүлдегері атануда.

Өңірде инновациялық идеяларға 
құмар жастар да аз емес. Жасанды ин-
теллект, нанотехнология, ғаламтор 
қоймасы арқылы мәліметті есептеу 
бағытындағы жаңа жобалар іске асыру 
үшін құрылған ITіMAQORDA технопаркі 
жас өнертапқыштарды даярлауда. 

Балаларымыздың жетістігі – біз үшін 
қашан да мақтаныш! Сыр өңірінің даңқты 
дәстүрін жалғай беріңдер!

Жазғы демалыстарыңыз жақ сы өтсін!
Біз біргеміз!

Облыс әкімі
Гүлшара ӘБДІҚАЛЫҚОВА.

Құрметті отандастар!
ХХ ғасырдың 20-50 жыл-

дарындағы саяси қуғын-сүргін 
зобалаңы – халқымыздың тари-
хындағы қасіретті кезең. 

Қазақстан тәуелсіздік ал-
ған нан кейін осы нәубеттің 
құрбандарын мәңгі есте қалдыру 
үшін мемлекеттік деңгейдегі 
тиісті шараларды жүзеге асыра 
бастады.

1993 жылы «Жаппай сая-
си қуғын-сүргін құрбандарын 
ақтау туралы» заң қабылданды.

1997 жылы Елбасы 
Н.Назарбаевтың Жарлығымен 
31 мамыр – Саяси қуғын-сүргін 
құрбандарын еске алу күні 
ретінде белгіленді.

Кеңес заманында өмір 
сүрген халықтарға «үлкен тер-
рордың» орасан зор қасірет 
әкелгені есімізде. Зұлмат жыл-
дарда Қазақстанға КСРО-ның 
түкпір-түкпірінен бес миллион-
нан астам адам жер аударылды. 

100 мыңға жуық азаматымыз 
қуғын-сүргінге ұшырап, соның 
20 мыңнан астамы атылды.  

Жазықсыз жазаланған дар -
дың қатарында Ә.Бө кей хан, 
А.Байтұрсынұлы, М.Тыныш-
баев, М.Дулатұлы, Т.Рысқұлов, 
М.Жұмабаев, С.Сейфуллин, 
І.Жансүгіров, Б.Майлин, С.Ас-
фен дияров сияқты көр нек ті 
мемлекет және қоғам қайрат-
керлері, басқа да ұлт зиялылары 
бар.  

Отанын сатқандар әйел-
дерінің Ақмола лагері («АЛ-
ЖИР») сол жылдардағы қа-
тыгездік пен жауыздықтың қара 
таңбасындай болды. Мұнда сая-
си тұтқындардың жақын туыс-

тары, әйелдері мен балалары 
қамалды.  

Біз ұжымдастыру жылдарын-
да аштыққа ұшырағандарды, 
сондай-ақ туған жерінен ке-
туге мәжбүр болғандарды да 
еске аламыз. Бұл зобалаңның 
қасіретін үш миллионға жуық 
адам тартты.     

Сол жылдардағы орасан 
зор адам шығыны мен тағдыр 
тауқыметі әрбір азаматтың 
жүрегіне жара салды.

Тоталитаризмнен зардап 
шеккен көптеген ұлт өкілдері 
үшін қазақ жері құтты мекен-
ге айналды. Ата-бабалары-
мыздан дарыған қайсарлық 
пен төзімділіктің арқасында 
қатаң сыннан абыроймен өтіп, 
біртұтас ұлт ретінде бірігуге 
мүмкіндік алдық.  

Бүгінде республи-
ка өңір лерінде «Қазақ хал-
қы  на – мың алғыс» мону-
мент тері орнатылған. Бұл 
– қазақ жұртының ақ пейілі мен 
даналығына деген шексіз риза-
шылықтың белгісі. 

Тарихи әділдікті қалпына 
келтіру жұмыстарын аяқтап, сая-
си қуғын-сүргін құрбандарын 
ақтау үшін арнайы мемлекеттік 
комиссия құруды тапсырдым.

Біз жазықсыз жазалан ған-
дардың әрқайсысын есте сақтау 
арқылы ғана кемел келешекке 
жол ашамыз. Болашақтың берік 
негізі Тәуелсіздіктен бас тау ала-
ды.  

Өткен ғасырдағы ең қилы 
кезеңнің бірінде жазықсыз жапа 
шеккендердің рухына тағзым 
ету –  баршамыздың перзенттік 
борышымыз.

МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫ 
ҚАСЫМ-ЖОМАРТ ТОҚАЕВТЫҢ 
САЯСИ ҚУҒЫН-СҮРГІН ЖӘНЕ 
АШАРШЫЛЫҚ ҚҰРБАНДАРЫН 
ЕСКЕ АЛУ КҮНІНЕ ОРАЙ ҮНДЕУІ

ОБЛЫС ӘКІМІ ГҮЛШАРА 
ӘБДІҚАЛЫҚОВАНЫҢ САЯСИ 
ҚУҒЫН-СҮРГІН ЖӘНЕ 
АШАРШЫЛЫҚ ҚҰРБАНДАРЫН 
ЕСКЕ АЛУ КҮНІНЕ ОРАЙ ҮНДЕУІ

–  Соңғы тәулікте 22 дерек 
тіркелді. Оның ішінде, Қы-
зылорда қаласынан  2, Жаңа-
қорған ауданынан 3, Аралдан 
17 жағдай нақ ты ланды. Үшеуі  
медицина қыз меткерлерін 
скринингтеу ба ры сында анық-
талса, 19-ы қарым-қатынаста 
болған, – деді ол.

Сондай-ақ, індет жұқтыр-
ғандармен байланыста болған  

4708 азамат анықталды. 
Оның  2627-сі жақын қарым-
қатынаста, 2081-і жанама бай-
ланыста болған. Бұдан бөлек, 
инфекциялық стационарда 
133 адам ем алуда. Оның 24-і 
ка рантиндік госпитальда,  
25-і про визорлық стационар-
да, ал 334 азамат карантиндік 
бақылауда.

«СБ» ақпарат.

АУРУ ЖҰҚТЫРҒАНДАР 
400-ден АСТЫ

БҮЛДІРШІНДЕРДІ 
ҚҰТТЫҚТАДЫ

Қазақстан 
Рес пуб ли-
касы ның 
Президенті 

Қасым-
Жомарт Тоқаев 
қазақстандық 
бүлдіршіндерді 
төл мерекесімен 
құттықтады, 
деп хабарлайды 
ҚазАқпарат. 

«Барша қазақ стан-
дық тарды Балаларды 
қор ғаудың халықаралық 
күнімен құттықтаймын. 
Бұл – өскелең ұрпақтың 
амандығына, денсаулығы 
мен қауіпсіздігіне аға 
буын жауапты екенін 
еске салатын мере-
ке. Еліміздегі әр бала 
мейірімге бөленіп, ба-
лалық шағын бақытты 
әрі қызықты өткізуге қа-
қылы» делінген Мемле-
кет басшысының Twitter-

дегі хабарламасында.

Қазақстан Президентіне 
министрліктің атқарып жатқан 
жұмысы және таяу болашақтағы 
жоспарлары туралы баяндалды.

Мемлекет басшысы дағ-

да рысқа қарсы шараларға 
және азаматтық қоғамды да-
мытуға баса назар аудару 
қажеттігін атап өтті. Сондай-
ақ халықпен кері байланыс 

жұмысын күшейту, мемлекеттік 
ақпараттық тапсырыс нормала-
рын жетілдіру, мемлекеттік ме-
диаресурстарды оңтайландыру, 
салалық журналистиканы дамы-
ту мәселелері де қозғалды.

Аида Балаева Қасым-Жомарт 
Тоқаевқа жақында құрылған 
Этносаралық қатынастарды да-

мыту жөніндегі комитет пен 
Қолданбалы этносаяси зерттеу-
лер институтының міндеттері 
жайында мәлімет берді.

Президент ақпараттандыру 
және қоғамдық даму бағы-
тындағы жұмыстардың тиім-
ділігін арттыру жөнінде тапсыр-
ма берді.

Мемлекет басшысы Ақпарат және қоғамдық 
даму министрі Аида Балаеваны қабылдады.

ОБЛЫС ӘКІМІНІҢ ҚҰТТЫҚТАУЫ

Дүйсенбіде  аймақта коро навирус инфекция-
сын жұқтырғандар саны 402-ге жетсе, 245 адам 
ауру дан айықты. Бұл туралы өңірлік коммуника-
циялар қызметінде өткен брифингте  облыстық 
денсаулық  сақтау  бас қармасының  басшысы 
Жақ сылық Әбдусаметов мәлімдеді.

Өрнек пен бояу
үйлесімі

Талайлы жылдар
таңбасы

АҚПАРАТ және ҚОҒАМДЫҚ ДАМУ 
МИНИСТРІН ҚАБЫЛДАДЫ

1 маусым – Халықаралық бала-
ларды қорғау күні қарсаңында облыс 
әкімі Сыр елі дарынды балаларға 
толы киелі мекен екенін атап айтып, 
халықаралық деңгейдегі конкурс-
та жүлдегер атанған шәкірттерді 
мақтан тұтатынымызды жеткізді. 
Солардың бірі – №10 дарынды ба-
лаларға арналған облыстық «Білім-
инновация» лицей-интернатының 
11-сынып оқушысы Ғайникамал 
Сансызбай. 

Әлем технократтар арқылы да-
мығанымен, екінің бірі күрделі есепті 
шығарамын деп тәуекел етпейтіні 
белгілі. Ал, жұрттың бәрінің жүрегі 

дауаламайтын ғылымға Ғайникамал 
бала кезінен қызықты. Есепті шы-
ғарып қана қоймай, жоба да дай-
ындап, халықаралық конкурсқа 
аттанды. Ескі кітаптарды ақтарып, 
ғалым, ойшылдардың еңбектеріне 
үңілу, бұрынғы тәсілдерді компью-
терге енгізу есепті шығарғаннан 
да қиын болғанын айту керек. 
Жүз сексен талапкер бақ сынаған 
Ө.Жолдасбеков атындағы мате-
матика және механикадан зерттеу 
жұмыстарының Х халықаралық 
конкурсында бұйырған ІІ орын – 
осындай еңбектің нәтижесі. 

ҒЫЛЫМҒА 
ҚҰШТАР 
ҒАЙНИКАМАЛ

Бақытты балалық шақ 
пен армандар орындалатын 
қоғамда ғұмыр кешу – 
тәуелсіздіктің ең басты 
тартуы. Бүгінде өзіңнен 
ешкім тартып ала алмайтын 
білім атты байлыққа қол 
жеткізген оқушылардың 
қатары қалың.

Алтыншы кезең
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ТАҒАЙЫНДАУ 

Sb
Жұмабек ТАБЫНБАЕВ,
«Сыр бойы».

Қазалы – ауыл 
шаруашылығына ежелден 
бейімделген аудан. Сан ғасыр 
бұрын басталған шаруақор 
дағды қазір де ырғағынан 
жаңылған жоқ. Кеңес 
кезеңінде бұл сала қарқынмен 
дамыды.

Сол тұста ауданда «Ленин», өзге де 
көптеген орден-медальдің иегері Шын-
тас Жалғасбаев басшылық жасаған 
қаракөл қойын өсіретін Қазақстанның 
40 жылдығы атындағы (қазіргі таңда 
Жанқожа батыр атындағы ауыл) 
кеңшардың атағы алып мемлекетке 
кеңінен мәлім еді. Күріш егумен айналы-
сатын көршілес ХХІІ партсъезд (Ақтан 
батыр ауылы), басқа да кеңшалардың 
егін алқабында астық теңіздей толқыды. 
Төгілген тер текке кетсін бе?! Атақты 
шопандар Шоқым Ырғызбаев, Жәрмедет 
Ысқақов, өзге де көптеген еңбек май-
талмандары абырой шыңына шықса, 
күрішші Әбуша Дінисламов Социалистік 
Еңбек ерінің «Алтын Жұлдызын» 
жарқырата кеудесіне тақты. Сыр 
өлкесіндегі көзі тірі соңғы Социалистік 
Еңбек Ері Кәрібоз Әлимаев атамыз қазір 
Лақалы ауылында ғұмыр кешуде.

Сондай-ақ, Ажаркүл Алдажарова 
мен Түлкібай Мұханов Мемлекеттік 
сыйлықтың лауераты атанды. Өткен 
күнге көз салғанда Оңалбай Қалдыбаевқа 
тоқталмау мүмкін емес. Ол кезінде Кам-
АЗ автокөлігіне бірнеше тіркеме (авто-
поезд) жегіп, іргелі кеңшардың күллі 
астығын бір өзі тасығанын көзкөргендер 
әлі ұмытқан жоқ.

Еңбекті қастерлеу, маңдай терін төгіп 
жүріп адал нан табу – дала перзенттерінің 
қанына сіңген дағды. Аға буынның сол  

ізгі үрдісін кейін гі толқын жалғастырса, 
онан ас қан қуаныш болар ма?! Біз бүгінгі 
әңгімемізге арқау қылған «Агро-Өркен» 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 
еселі еңбегімен ел ықы ласына бөленіп 
жүр. Қаншама тұрғынды тұрақты 
жұмыспен қамтыған ұжым. 

«Агро-Өркен» ЖШС Сырдарияның 
арғы жағалауындағы Қожабақы 
ауылының аумағында орналасқан. 

Серіктестіктің атқарушы директо-
ры Нұркен Әлиев болса, бас директор 
және құрылтайшысы Медеу Есхожа-
ев – көпшілікке есімі жақсы танымал 
кәсіпкер азамат. Есхожаевтар әулеті 
– өсіп-өнген, іскерлік қасиеттерімен 
қатар имандылық, қара пайымдылық, 
адамгершілік қасиеттерін атаның 
қаны, ананың сүтімен бойларына терең 
дарыған кішіпейіл жандар. 

Бүгінгі таңда «Агро-Өркен» серік-
тестігінің егіс алқабында дала жұмыстары 
қызу жүріп жатыр. Серіктестік 
құрылтайшысы Медеу Бердібайұлынан 
науқан кезінде мұнда 80 адамға дейін 
жұмыс істейтінін білгенбіз. Жалақыға 
ешқандай қарызы жоқ. Серіктестік 
мүшелерін сөзге тартқанымызда бас-
шылары туралы жылы пікір естідік. 
Бірнеше мәрте сыйақыға көлік те бер-
ген. Олай болмағанда ше?! Кейбір 
шаруашылықтарда жалақының өзі 
кешеуілдетіп берілетінін естіп жүрміз, 
Ал сый ақыға көлік беру – қарапайым 
еңбек адамына деген зор ілтипат.

Медеу Бердібайұлының айтуынша, 
биыл серіктестіктегі бар лық техникаларға 
күрделі жөн деу жұмыстары жүргізіліпті. 
Көк темнің ерте шығуына байланысты 
биылғы егіс жұмыстары да жыл дағыдан 
ерте басталған. Былтыр егілген бидай 
мен жоңышқадан серіктестік өзі тұқым 
дайындап, 200 гектар жерге бидай, 312 
гектар жерге жоңышқа егіпті.

Сондай-ақ, «Мағжан и К» ЖШС-
мен келісім-шартқа отырып, сапа-
лы сұрыпталып дайындалған «Эли-
та», «Янтарь» тұқымынан 10 тонна, 1 
репродукциялық 190 тонна «Янтарь» 
тұқымы алыныпты. То пырақты тыңайту 
мақсатында Ре сейден әкелінген «Аммо-
фос», Өзбекстан Республикасынан жет-
кі зіл ген сапалы «Карбамид Б» тыңайт -
қышы толық тасталған. Ағымдағы жылы 
«UKAZ Group» ЖШС-мен жасалған 
келісім-шартқа сәйкес гербицидтер мен 

пестицидтер алынып, кезең-кезеңімен 
пайдаланылып себілуде. 

Бұл деректер менің ойыма оң-
түстік өңірден келген бір ірі шаруа-
шылық басшысының «Агро-Өркен нің» 
жайқалған егіс алқабын көргенде «Ақ 
соры бұрқырап жат қан жерге қорықпай 
дән тастап, жо ғары өнім жинаған саған 
қатты қайран қаламын. Өз басым мұндай 
көзсіз тәуекелге бармаған болар едім» 
деп таңдай қаққанын есіме түсірді. Иә, 
Қазалының ақ күріші Медеу Есхожаев 
сияқты абзал азаматтардың зор тәуекелі, 
алқапта ала жаздай тыным таппай еңбек 
ететін ұжым мүшелерінің төгілген теле-
гей терінен құралатынын ұмыт паған аб-
зал.

Биылғы жылғы «Агро-Өр кеннің» 
көктемгі дала жұмыс тары сәуір айының 
аяқ шенінде байырғы диқан, үздік сушы 
Айтбай Махмұтовтың егін алқабына 
дән себуден басталды. Рәсім еңбек 
ардагері Бердібай Есқожаев пен ауыл 
шаруашылығы саласының ардагері Мұса 
Әлиевтің жылы лебізін тыңдап, бата-
сын алумен басталды. Ел ағаларының ақ 
тілегі текке кетпеді. Егін егу мамырдың 
21-де сәтті аяқталып, межеленген 700 
гектар жерге басты дақыл – күріш 
отырғызылды.

– Көктемгі дала жұмыстарында 
«Агро-Өркен» ЖШС-ның агрономы 
Шайық Кеңес, сушы-гидротехник Рахат 
Еділбай, егіс бригадирі Жәми Мейрам-
бек, инженер-механик Ізтілеу Жеткер, 
механизаторлар Жеңіс Қошқарбаев, 
Арыстан Келмағанбетов, өзге де азамат-
тар тындырымды істерімен көзге түсті. 
Әсіресе, барша жұмыстың тиімді жүзеге 
асуына серіктестік директоры Нұркен 
Әлиевтің қосқан үлесі зор, – дейді Медеу 
Бердібайұлы.

Ел арасында «Агро-Өркен» ЖШС ту-
ралы оң лебіз жиі айтылады. Сырт көздің 
сыншы екені тағы рас. Талаптарыңыз оң 
болсын!

«АГРО-ӨРКЕННІҢ» АДЫМЫ

Бірінші мәселе бойын-
ша облыстық жұмылдыру 
дайындығы басқармасының 
басшысы Медет Усайн ха-
барлама жасады. Жыл басы-
нан бері суға кетудің 9 дерегі 
тіркелген. Суда адамдардың 
қаза болуының негізгі себебі 
қауіпсіздік ережелерін сақ-
тамай, белгіленбеген жерлерге 
суға шомылуында болып отыр.

Өңір басшысы 2020 жылдың 
суға шомылу маусымына дейін 
коммуналдық жағажайлар ашу-
ды және Қызылорда қаласы 
мен Арал, Шиелі аудандары 
әкімдеріне 1 сәуірге дейін судағы 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
мақсатында Қамбаш, Ханқожа 

көлдері мен Қызылорда қаласы 
аумағындағы Сырдария өзені 
бойында орналасқан жедел суда 
құтқару жасағы ғимаратының 
жанына бақылау мұнарасын 
орнатуды тапсырған бола-
тын. Алайда бұл мәселе әлі 
күнге дейін шешімін таппаған. 
Осы орайда облыс басшысы 
әкімдерге ескерту жасады.

«Ауа райының қатты ысуы-
мен суға түсу кезеңі басталды. 
Адам өмірінің қауіпсіздігіне 
бәріміз жауаптымыз. Осы 
ретте, жағажайды  ашу, оны 
қажетті құтқару құралдарымен 
қамтамасыз ету мәселесі тікелей 
қала және аудан әкімдерінен 
сұралатын болады. Сіздерге 

осы жұмыстарды атқаруға 1 
ай  уақыт беремін» деді облыс 
әкімі.

Күн тәртібіндегі екінші 
мәселе бойынша облыстық 
табиғи ресурстар және табиғат 
пайдалануды реттеу бас қар-
масының басшысы Бауыржан 
Шаменов хабарлама жасады. 
2020 жылдың 3 нау рызында 
«Қызылорда облысы аумағында 
орман және дала өрттерінің ал-

дын алу және жою жөніндегі іс-
шаралар жоспары» бекітілген. 
Сонымен қатар, өртке қарсы 
қызметі жоқ елді мекендер-
де 1971 адамнан тұратын 172 
ерікті құрылым жасақталған. 
Олар 7 өрт сөндіру және 373 
бейімделген техникамен 
жабдықталған.

Облыс бойынша жалпы жер 
көлемі 22,6 млн гектар. Оның 
6,5 млн гектары мемлекеттік ор-

ман қорының жері. Жыл басы-
нан мемлекеттік орман қорында 
35 өрт оқиғасы орын алып, бұл 
көрсеткіш өткен жылдың осы 
кезеңімен салыстырғанда 35 
процентке көбейгенін көрсетеді. 
Келтірілген залал көлемі 9,0 
млн теңгені құраған.

Өңір басшысы орман 
шаруашылығы мекемелерінің 
материалдық-техникалық база-
сын нығайту жөнінде 3 жылға 
арналған жол картасын бір апта 
мерзімде бекітуді тапсырды.

«Бізге мәлім болғандай, 
орман мекемелерінің ма те-
риалдық-техникалық база-
сы ның жабдықталуы 43,9 
процентті құрап, бұл республи-
ка көрсеткішінде ең төменгі 
орында тұр. Осыған сәйкес, 
облыстық табиғи ресурстар 
және табиғат пайдалануды 
реттеу басқармасы экономи-
ка және бюджеттік жоспарлау 
басқармасымен бірлесіп тез 
арада үшжылдық жоспарды 
бекітсін» деді облыс әкімі.

«СБ» ақпарат.

«АДАМДАРДЫҢ ӨМІРІ МЕН 
ҚАУІПСІЗДІГІНЕ ЖАУАПТЫМЫЗ»

Облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықованың 
төрағалығымен облыстық төтенше жағдайлардың 
алдын алу және оларды жою жөніндегі 
комиссияның кезекті отырысы өтті. Жиынға қала 
және аудан әкімдері селекторлық режимде қатысты. 
Күн тәртібінде  суға шомылу маусымындағы 
қауіпсіздік шаралары мен орман және дала өрттері,  
орман шаруашылығы мекемелерінің материалдық-
техникалық жабдықталу мәселелері қаралды деп 
хабарлайды облыс әкімінің баспасөз қызметі.

Сүндет Абдрахманұлы 
Байғожин 1984 жылы 
Қостанай облысы, Арқалық 
қаласында дүниеге кел-

ген. Қазақ ұлттық музыка 
академиясында «Жеке ән 
айту» мамандығы бойынша 
білім алды. «Астана Опера» 
театрының жетекші опера 
әншісі қызметін атқарды. ҚР 
Президентінің Жарлығымен 
«Құрмет» орденімен мара-
патталған. ҚР Еңбек сіңірген 
қайраткері. 

Опера майталманы Сыр 
елінің өнерін, оның ішінде 
классикалық музыканы да-
мытуға атсалысады. Аймақ 
өнерпаздарын белгілі опера 
жұлдыздарымен тә жірибе ал-
мастырып, жаһан дық сахнаға 
шығаруға еңбек етеді деп жос-
парлануда.

ОБЛЫС ӘКІМІНІҢ 
МӘДЕНИЕТ САЛАСЫ 
БОЙЫНША 
ШТАТТАН ТЫС КЕҢЕСШІСІ

Облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықованың 
мәдениет саласы бойынша штаттан тыс кеңесшісі 
қызметіне Сүндет Байғожин тағайындалды.

Алдымен қала әкім ші-
лігінің басшысы Констан-
тин Бусыгинмен кездесті. 
Бас қосуда Байқоңыр қаласы 
мен ғарыш айлағының 
65 жылдық мерейтойы-
на қатысты дайындық жұ-
мыс тары талқыланды. Осы 
ретте С.Ахмет қала басшы-
сына облыс әкімі Гүлшара 
Әбдіқалықованың құттықтау 
хатын табыс етті. 

Сондай-ақ, облыс әкімінің 
орынбасары мүмкіндігі шек-
теулі азаматтармен кез десті. 
Онда «Мүгедектерді қорғау 
«Байқоңыр жігері» жергілікті 
қоғамдық бірлестігінің же-
тек шісі Жүсіп Қошқарбек 
бірқатар өзекті мәселе 
көтерді.  Олардың арасында 
инватакси қызметінің сапа-
сын жақсарту мен Байқоңыр 

қаласы бойынша әлеуметтік 
қамсыздандыру бөлімін ашу 
сияқты ұсыныстар бар. 

Әрі қарай облыс әкімінің 
орынбасары Төретам кентіне 
барып, жергілікті және Ақай 
ауылдық округінің еңбек 
ардагерлерімен кездесті. Онда 
өскелең ұрпаққа рухани-
өнегелік  тәрбие беру мәселесі 
талқыланды. Жергілікті әкім-
дік пен ауылдық округтің 
басшы лығына жастарды қа-
зақ стандық патриотизм ба ғы-
тында тәрбиелеу ісіне еңбек 
ардагерлерін белсенді жұмыл-
дыру жөнінде тапсырма 
берілді. 

Жұмыс сапарын қоры тын-
дылай келе облыс әкімінің 
орынбасары жергілікті ат-
қарушы органдарға нақты 
міндеттер жүктеді.

БІРҚАТАР МӘСЕЛЕ 
ҚАРАЛДЫ

Облыс әкімінің орынбасары Серік Ахмет 
жұмыс сапарымен Қармақшы ауданы мен 
Байқоңыр қаласында болды. 

Осыған орай, Үкімет тара-
пынан ШОК-ты қолдау мақ-
сатында салықтардан босату, 
несие төлемдерін кейінге ше-
геру, нысандарды жалға алу-
дан босату, мемлекеттік бағ-
дарламалар аясында қо сымша 
қаражаттар бөлу түрін дегі 
жедел экономикалық ша ра-
лар қабылданды. Бі рін  шіден, 
салық және кеден берешегін, 
әлеуметтік төлемдер бойын-
ша берешегі бар 25 мыңға 
жуық субъектінің банк шот-
та рына қойылған шектеулер 
кері қайтарылды. Екінші ден, 
мемлекеттік немесе ква зи-
мемлекеттік сектордан жалға 
алып отырған мүліктердің 
жалға алу құнын шағын және 
орта кәсіпкерлер үшін 3 айға 
босату туралы 23,9 млн теңгеге 
қосымша 308 келісім жасалын-
ды. Сон дай-ақ, шағын және 
орта кә   сіп керлік субъектілері 
ком  мер ция лық мақсаттағы ғи-
ма  рат тарды жалға алу құ ны-
нан боса ты лып, жеңіл діктің 
жал  пы сомасы 351 млн теңгені 
құрады.

Үшіншіден, ШОК субъек-
тілерінің екінші деңгейлі банк-
тер мен қаржы ұйымдарынан 
алған 1 990 несиесі үш айға 
кейінге шегерілді.

Айта кету керек, Мем-
лекет басшысының тапсыр-
масына сәйкес төтенше жағ-
дайдан кейін шағын және 
орта кәсіпкерлікті сауық тыру 
үшін мемлекеттік бағ   дар-
ламалардың қар жы    лан  дыру 
шарттары жетіл дірі ліп, бюд-
жеттен қосымша қаражаттар 
тартылуда. 

Биыл «Бизнестің жол кар-
тасы 2025» бизнесті қолдау 
мен дамытудың мемлекеттік 
бағдарламасын іске асыруға 
қаралған 1,7 млрд теңге 
қаражат 3,42 млрд теңгеге 
ұлғайтылды. Сондай-ақ, нә-
ти  желі жұмыспен қамту 
және жаппай кәсіпкерлікті 
дамытудың 2017-2021 жыл-
дарға арналған «Еңбек» мем-
лекеттік бағдарламасы арқылы 
Қызылорда қаласына шағын 
несие беру құралына бөлінген 
250 млн теңге 500 млн теңгеге 
дейін көбейтілуде.

Сондай-ақ, Президент 
Қ.Тоқаев Төтенше жағдайлар 
жөніндегі мемлекеттік комис-
сия отырысында шағын және 
орта бизнесті тоқыраудан 
шы ғарып, кезең-кезеңмен 
жан дандыру туралы тапсыр-
ма берді. Осыған орай, об-
лыста 29 сәуірден бастап 
шағын және орта кәсіпкерлік 
субъектілерінің қызметіне 
кезең-кезеңмен рұқсат етілуде. 
Атап айтқанда, бірінші кезең 
29 сәуірден, екінші кезең 4 
мамырдан, үшінші кезең 11 
мамырдан, төртінші кезең 18 
мамырдан, бесінші кезең 25 
мамырдан басталды.

Бүгінгі күні күшейтілген 
санитарлық режимде барлығы 
47 мыңға жуық кәсіпкерлік 
субъектісінде 90 мыңнан аса 
адам жұмысын қайта жандан-
дырды.

Ф. ҚОЖАБЕРГЕНОВ,
облыстық 

кәсіпкерлік және туризм 
басқармасының 

басшысы.

1. Қоғамдық моншалардың, 
сауналардың жұмыс уақытын 
сағат 09:00-ден 22:00-ге дейін 
ұзарту (бұрынғы уақыты мон-
шалар сағат 10.00-ден 20.00-ге 
дейін, сауналар сағат 10.00-ден 
21.00-ге дейін);

2. Сағат жөндеу шеберха-
на ларының, химиялық тазалау, 
фо тосалондардың, жар на ма-
лық агенттіктердің, шаш  та раз-
дар дың, сұлулық са лон  дардың 
жұмыс уақытын сағат 09:00-ден 
20:00-ге дейін ұзарту (бұрынғы 
уа қыты сағат 10.00-ден 17.00-ге 
дейін);

3. Автокөлікті техникалық 
тексеру мен қызмет көрсету 
стан цияларының, көлік жуу, 

желімдеу қызметтерінің жұмыс 
уақы тын сағат 09:00-ден 22:00-
ге дейін ұзарту (бұрынғы уа-
қы ты сағат 09.00-ден 18.00-ге 
дейін);

4. Көлемі 500 шаршы метр-
ден асатын бөлек тұрған азық-
түлік емес тауарларды сататын 
нысандар мен базарлардың 
жұмыс уақытын сағат 08.00-ден 
19.00-ге дейін ұзарту (бұрынғы 
уақыты сағат 10.00-ден 17.00-ге 
дейін);

5. Қоғамдық тамақтану және 
жазғы алаңдары бар таза ауада 
қызмет көрсететін қоғамдық 
тамақтану объектілерінің (келу-
шілер саны бір мезетте 30 адам-
нан аспауы тиіс) жұмыс уа-

қытын сағат 11:00-ден 23:00-ге 
дейін ұзарту (бұрынғы уақыты 
сағат 10.00-ден 22.00-ге дейін);

6. Фитнес клубтардың, тре-
нажерлік залдардың, бассейн-
дердің жұмыс уақытын сағат 
10.00-ден 22.00-ге дейін ұзарту 
(бұрынғы уақыты 10.00-ден 
21.00-ге дейін);

7. Қосымша білім беру 
орталықтары (барлық сынып-
тар үшін 10 адамнан аспайтын 
арақашықтықты 2 метр сақтай 
отырып, сағат 10.00-ден 17.00-
ге дейін).(қолданыстағы редак-
цияда тек 6-11 сыныптар үшін);

8. Спа-орталықтары, ашық 
жағажайлар (сағат 10.00-ден 
22.00-ге дейін);

9. Компьютерлік және ин-
тернет клубтар, бильярд клуб-
тары, букмекерлік кеңселер, 
лотереялық кеңселер (сағат 
10.00-ден 22.00-ге дейін);

10. Қоғамдық демалыс парк-
тері (сағат 10.00-ден 23.00-ге 
дейін);

11. Емдік-сауықтыру орын-
дары, шипажайлар;  

12. Күшейтілген санитария-
лық-дезинфекциялық режимді 
қатаң сақтай отырып, автобус-
пен ауданаралық (облысішілік 
қалааралық) тұрақты тасымал-
дау маршруттарын, сондай-ақ 
облыс аумағындағы автовок-
залдар, автостанциялар және 
жолау шыларға қызмет көрсету 
пункттерін іске қосу;

13. Күшейтілген сани-
та рия лық-дезинфекциялық 
режимді қатаң сақтай оты-
рып, автобуспен облысаралық 
(республикаішілік қалааралық) 
тұрақты тасымалдау маршрут-
тарын іске қосу;

14. Мәдениет, өнер және ар-
хив нысандарының жұмы сын 
көрерменсіз, келушісіз толық 
іске қосу;

15. Спорт нысандарының 
жұ мы сы көрерменсіз толық іске 
қосу.

16. Эпидемиологиялық аху-
ал күр делі қала, аудан, елді 
мекен дерді қоспағанда облыс 
бойынша орналасқан блок-
бекеттерді алу.

АЛТЫНШЫ КЕЗЕҢ (1 МАУСЫМНАН БАСТАП)

ТӨТЕНШЕ 
ЖАҒДАЙ 
КӘСІПКЕРЛІККЕ 
ҚАЛАЙ ӘСЕР 
ЕТТІ?

Жылма-жыл күріш егісі 
жөнінен көш бастап келе 
жатқан Жалағаш және Сырда-
рия аудандарының диқандары 
сол межені бағындырды. Күріш 
көлемі биыл Жалағашта – 
21156, Сырдарияда 21126 гек-
тарды құрайды. Аталған аудан-
дар егілген күрішті толықтай 
суға бастырып үлгерді. Одан 
кейінгі орындағы  Қармақшыда 

– 13460, Шиеліде – 12200, 
Жаңақорғанда – 7500, Қазалыда 
6341 гектар дән себілді. Ал 
Қызылорда қаласына қарасты 
шаруашылықтарда диқандар 
3654 гектарға егіп, белгіленген 
межені 20,5 пайызға артығымен 
орындады. Олардың барлығы 
суға бастыруды аяқтап үлгерді. 

«СБ» ақпарат.

КҮРІШ ЕГУ АЯҚТАЛУҒА ЖАҚЫН
Бүгінде облыста егін науқаны аяқталуға жақын. 

Облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының 
1 маусымдағы мәліметі бойынша, қазір 85437 
гектарға күріш егілді. Бастырылғаны – 85211 гектар. 
Биыл 88 мың гектардан астам алқапқа күріш егу 
жоспарланған еді.

Коронавирус пандемиясына байланысты 30 
наурыздан бастап облыста карантин режимі 
шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне 
кері әсерін тигізбей өтпеді. Облыста 51 мыңнан 
аса кәсіпкерлік субъектісі тіркелген болса, оның 
74,3 проценті жұмысын уақытша тоқтатты. 
Сәйкесінше, ШОК-та жұмыспен қамтылған 95 
мыңға жуық жұмыс күшінің 49 пайызы еңбек 
етіп, қалған 51 пайызы уақытша жұмыссыздар 
қатарында болды.
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Хабарламалар
«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ 2007 жылғы 9 

қаңтардағы №212-ІІІ Қазақстан Республикасының Экология 
кодексінің 57-бабының талаптарына сәйкес (20-08-01) «Қы-
зылқия кенішінде мұнай жинау жүйесі. №159, 160, 361 ұңғы-
маларынан шығу желілері» жұмыс жобасы жөніндегі құжатта-
маның мемлекеттік экологиялық сараптамаға жолданғандығы 
жайлы хабарлайды. 

Барлық мүдделі азаматтар мен қоғамдық бірлестіктерге 
мемлекеттік сараптамадан өткізу кезеңінде өздерінің ой-пікір-
лерін білдіру мүмкіндігі беріледі.

Анықтама алу телефоны: 8(7242) 29-91-92.
***

«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ 2007 жылғы 9 
қаңтардағы №212-ІІІ Қазақстан Республикасының Экология 
кодексінің 57-бабының талаптарына сәйкес (20-08-02) «Қы-
зылқия кенішіндегі 159, 160, 361 ұңғымаларын электрмен жаб-
дықтау» жұмыс жобасы жөніндегі құжаттаманың мемлекеттік 
экологиялық сараптамаға жолданғандығы жайлы хабарлайды. 

Барлық мүдделі азаматтар мен қоғамдық бірлестіктерге 
мемлекеттік сараптамадан өткізу кезеңінде өздерінің ой-пікір-
лерін білдіру мүмкіндігі беріледі.

Анықтама алу телефоны: 8(7242) 29-91-92.
***

«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ 2007 жылғы 9 
қаңтардағы №212-ІІІ Қазақстан Республикасының Экология 
кодексінің 57-бабының талаптарына сәйкес (20-31-03) «Қы-
зылқия кенішіндегі №540 ұңғ. кірме автожолдары» жұмыс жо-
басы жөніндегі құжаттаманың мемлекеттік экологиялық сарап-
тамаға жолданғандығы жайлы хабарлайды. 

Барлық мүдделі азаматтар мен қоғамдық бірлестіктерге 
мемлекеттік сараптамадан өткізу кезеңінде өздерінің ой-пікір-
лерін білдіру мүмкіндігі беріледі.

Анықтама алу телефоны: 8(7242) 29-91-92.
***

«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ 2007 жылғы 9 
қаңтардағы №212-ІІІ Қазақстан Республикасының Эколо-
гия кодексінің 57-бабының талаптарына сәйкес (20-52-03) 
«Оңтүстік-батыс Қарабұлақ кенішіндегі 15 ұңғ. кірме автожол-
дары» жұмыс жобасы жөніндегі құжаттаманың мемлекеттік 
экологиялық сараптамаға жолданғандығы жайлы хабарлайды. 

Барлық мүдделі азаматтар мен қоғамдық бірлестіктерге 
мемлекеттік сараптамадан өткізу кезеңінде өздерінің ой-пікір-
лерін білдіру мүмкіндігі беріледі.

Анықтама алу телефоны: 8(7242) 29-91-92.
***

«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ 2007 жылғы 9 
қаңтардағы №212-ІІІ Қазақстан Республикасының Экология 
кодексінің 57-бабының талаптарына сәйкес (20-53-03) «Қара-
бұлақ кенішіндегі №42 ұңғ. кірме автожолдары» жұмыс жоба-
сы жөніндегі құжаттаманың мемлекеттік экологиялық сарапта-
маға жолданғандығы жайлы хабарлайды. 

Барлық мүдделі азаматтар мен қоғамдық бірлестіктерге 
мемлекеттік сараптамадан өткізу кезеңінде өздерінің ой-пікір-
лерін білдіру мүмкіндігі беріледі.

Анықтама алу телефоны: 8(7242) 29-91-92.

Мұралық істің ашылғанын хабарлайды
Қызылорда қаласының жеке нотариусы Бердалиева Мира Кыстау баевна 

2020 жылдың 7 наурызында қайтыс болған азаматша Кенжаева Гульчехра 
Камаловнаның атынан мұралық істің ашылғанын хабарлайды. Мұрагерлер 
болса, мына мекен-жайға хабарласуын сұраймыз: Қызылорда қала-
сы, Мұратбаев көшесі 2 Г (орталық ЦОН), тел.: 8 702 777 27 22.

Облыстық денсаулық сақтау басқармасы және денсаулық 
сақтау саласы ардагерлер кеңесі денсаулық сақтау саласының ар-
дагері Файзрахман Жұмағұловқа қызы, облыстық кеңес беру диаг-
ностикалық орталығының дәрігері Жұмағұлов Қайрат Файзрах-
манұлына қарындасы

Баян Файзрахманқызының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

***
Облыстық кеңес беру диагностикалық орталығының ұжымы 

орталық дәрігері Жұмағұлов Қайрат Файзрахманұлына қарындасы
Баян Файзрахманқызының

қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

ХХ ғасырда қазақ халқы басынан 
кешірген зұлмат – аштық, жап-
пай ұжымдастыру, ұлтының жоғын 
жоқтаған ел азаматтарының жаппай 
жаламен тұтқындалып, қуғын-сүргін-
ге ұшырауы. Қазақстанды басқарған 
Ф.Голощекин (1925-1932 ж) елді ин-
дустрияландыру және ұжымдастыру 
саясатын қарқынды жүргізді.

Қазан төңкерісінен үлкен үміт 
күткен қара халық Голощекиннің 
«Асыра сілтеу болмасын, аша тұяқ 
қалмасын» деген ұранымен қазақ 
даласындағы кіші революция жүр-
гізуінің құрбаны болды. Халық саны 
күрт кеміп, демографиялық өсіп-өну 
тежелді. Өршіл халықтың сағы сын-
ды. Осы уақыт аралығында қазақтың 
42 проценті аштықтың құрбаны бол-
ды. 1920 жылы мал саны 40 миллион 
болса, арада 3 жыл өткенде 4 миллио-
ны ғана қалуы осының дәлелі еді. 
Елдің күнкөрісі сауын сиыры мен 
қыл құйрықтысын топырлатып айдап 
кетті.

Аштықтан аман қалу үшін жер-
лес теріміз үдере көшіп, ел ауды. Ар-
хив қорында 1933 жылы 15 сәуірде 
Тәжікстан Республикасы Исфара ау-
даны Лекан колхозының тұрғындары 
атынан Төлебай Қисықовтың жазған 
хаты сақталған. Бұл хатта «Біз Қы-
зылорда ауданы 2-ауыл тұрғындары, 
1932 жылы аштықтан отбасымызды, 
балаларымызды аман алып қалу үшін 
Тәжікстанға үдере көштік, енді туған 
жерімізге қайта оралып, еңбек еткіміз 
келеді, бірақ қайтуға қаражатымыз 
жоқ. Сондықтан Тартоғай стансасына 
дейін пойызбен жетуге қаражат бер-
сеңіздер. Барлығымыз 30 отбасы, 810 
адамбыз» делінген. 

Архив қорында сақталатын 
облыстық прокуратура құжатта-
рында 1937-1938 жылдары жап-
пай қуғын-сүргінде айыпталып, 
1956 жылы ақталған азаматтардың 
істері кездеседі. Солардың ішінде 
үш азаматтың айыпталуына «ала-
шордалықтармен» байланысы бар, 
 конт рре волюциялық ұйымның мүше-
сі және жапон шпионы деген кінәлар 
тағылған екен. Олар Шиелі ауданы-
ның тумасы, сауатты азамат Қалжан 
Қоңыратбаев, Қармақшы аудандық 
мал азығын дайындау мекемесінің 
меңгерушісі қызметін атқарған Мыр-
зақұл Шахаров және Арал параход-
шылығы бастығының көмекшісі қыз-
метін атқарған Цой Шен Хак.

Қалжан Қоңыратбаев – атақты ға-
лымдар Әуелбек және Әлібек Қоңы-
ратбаевтардың бауыры. Қоңырат-
баевтар әулетінің үш азаматы да 
жазықсыз жапа шегіп, Кеңес ор-
гандары тарапынан қудалауға ұшы-
раған. Алаш ардақтыларын ашық 
қолдап үн қосқан Сыр елінің азаматы 
Көлжан (құжатта осылай) Қоңырат-
баевқа НКВД-ның үштігі 1937 жылы 
көктемгі егіс жұмыстарына зиянын 
тигізді, Алашорданың «Ақжол» га-
зетінің таралуына көмектесіп, ала-
шордалықтардың мақалалары мен 
әндерін насихаттады, Сұлтанбек Қо-
жановпен тікелей байланыста болды 
деп айыптады. Айыптардың негіз-
сіз екендігі дәлелденіп, 1956 жылы 
ақталды. Асыл азамат жаламен конц-
лагерьде 10 жыл  жазасын өтеді.

Ал, Қармақшы аудандық мал 
азығын дайындау мекемесінің меңге-
рушісі қызметін атқарған Мырзақұл 
Шахаровтың ісінде Кеңес Үкіметіне 
қастық жасау әрекетімен астыртын 
контрреволюциялық ұйымның мүше-
сі болғандығы, колхозшыларды қыс 
мезгілінде елді мекеннен тыс жер-
де канал қазуға мәжбүрлегені, 1936 
жылы ерте көктемде тоң жерге дәнді 
дақылдарды еккізіп соның кесірінен 
астық түсімінің төмендеуіне әкеліп 
соққаны үшін айыпталғаны айтыла-
ды. Бірақ тағылған айыптардың не-
гізсіз екендігі дәлелденгенмен, кейін-
гі тағдыры белгісіз.

НКВД-ның ерекше үштігінің 
шешімімен Цой Шен Хактың өмірі 
ойран болды. Тұтқындалғанға дейін 
Арал параходшылығы бастығының 
көмекшісі қызметін атқарған. Айып-
тауда 1922 жылы Читадағы жапон 
консулы Сотоның тапсырмасымен 
Ленинград қаласындағы әскери учи-
лищеге шпиондық әрекеттерімен 

кіріп, сол оқу орнын бітіріп шыққа-
ны жазылған. Оқып жүргенде Амур-
дағы әскери теңіз флотында қызмет 
істеп, құпия мәліметтерді жапон 
консулдығына хабарлап отырды деп 
айыпталған. Бірақ тұтқындалушы-
ның күштеп мойындағанынан басқа 
ешқандай дереккөздері табылмаған. 

«Халық жауларын» анықтау бо-
йынша жоспарлы жұмыс жүргізілген. 
Сол кездердегі қатыгез саясат нәти-
жесінде қуғын-сүргінге ұшыраған-
дардың өздері ғана емес, олардың 
жақындары да жапа шекті.  Дерек-
терге қарағанда Қызылорда облы-
сынан 7 мыңға тарта жазықсыз адам 
қуғын-сүргін азабын тартқан. 

Сонымен қатар, жазықсыз жала 
жабылып, ұзақ мерзімге бас бостан-
дықтарынан айырылған азаматтар-
дың жанайқайы, Отан алдында, халық 
алдындағы өздерінің адалдықтарын 
дәлелдей алмай, жала жабылып сот-
ты болған, кейін өздерін ақтау тура-
лы 1956-1957 жылдары КСРО Бас 
прокурорына жазған өтініштері де 
сақталған. 

Мәскеу. КСРО-ның Бас Прокуро-
рына Қызылорда қаласы Завод көше-
сі №109 үй тұрғыны Дохненко Ген-
надий Петровичтен деген өтінішке 
назар аударайық. 

Онда «Мені 1948 жылы 20 қазан-
да Қазақ КСР Қызылорда облысының 
жергілікті қауіпсіздік басқарма ор-
гандары тұтқындады. 1949 жылы 3 
қаңтарда Қызылорда облыстық соты 
РКФСР 10 жыл мерзімге еңбек түзе-
ту лагеріне жіберді, 5 жыл мерзімге 
сайлау құқығынан шеттетіліп, Ақтө-
бедегі Алға қыстағында, кейін Қиыр 
Шығыстағы Советская Гавань қаласы 
және Хабаровск өлкесі Ванико пор-
тында мерзімімді өтедім. Хабаровск 
өлкелік сотының тұрақты сессиясы-
ның анықтауы бойынша 1954 жылы 
25 тамызда мерзімінен бұрын боса-
тылып, Қызылорда қаласына келдім. 
1954 жылдың 20 қыркүйегінен 1956 
жылға дейін «ОБлМетТопПром» 
құрылысында прораб-құрылысшы 
және инженер-құрылысшы ретінде 
жұмыс істеп, зейнетке шықтым. 1949 
жылы 8-9 қаңтарда жіберілген менің 
өтінішімнің қаралмай қалуына байла-
нысты, жеке ісіммен толық танысып, 
қайта қарауды сұраймын. Іс негізінен 
менің «халық көсеміне жала жапты» 
деген кінәмен және қол астымда жұ-
мыс істейтін бір адамның жалған 
құпия өсегі негізінде қозғалған. Мен 
тұтқындалғаннан кейін МГБ тер-
геу органдары жала жауып, олардың 
екеуі қылмыстық құрамы жоқтығы-
на байланысты алынып тасталды. 
Мен өзімді кінәлі деп санамаймын. 
Өмірімдегі бүкіл еңбек жолымда 
өзімнің Отаным үшін адал еңбек ет-
тім. Кеңес үкіметіне қарсы ешқандай 
үгіт-насихат жұмыстарын жүргізген 
емеспін.

Менің ісімді қайта қарауды және 
ақтауды өтінемін» – делінген. 

Тағы бір өтініште Арал қаласы 
Дзержинский көшесі №16 үй тұрғы-
ны Кузнецов Александр Федоро-
вич былай дейді: «Мен 1906 жылы 
Астрахань облысы Тишков селосы 
балықшы отбасында дүниеге кел-
дім. Ауыл мектебінде 5 жыл оқып, 
білім алғаннан соң, әкеммен бірге 
Каспий теңізінде балық аулаумен 
айналыстым. 1928 жылы Волга-Кас-
пий Госрыбтресінің Тумак балық 
кәсіпшілігіне балықшы-аушы болып 
орналастым, мұнда 1930 жылға дейін 
жұмыс істедім. 1930 жылы мен Арал 
теңізіне қарасты Аралгосрыбтресінің 
«Авань» балық зауытында балық 
өндіру бойынша нұсқаушы қызметі-
не тұрып, осы жерде 1932 жылға 
дейін істедім. 1932 жылы мені осы 
зауыттың директорының көмекшісі 
лауазымына ауыстырды. 1933 жыл-
дың басында мені осы Аралгосрыб-
тресінің «Сарабасат» шағын балық 
зауытының директоры лауазымына 
ауыстырды. 1934 жылы балықты өн-
діру мен өңдеудегі жоспарды  табыс-
ты орындағаным үшін мені «Авань» 
балық зауытының директоры лауазы-
мына тағайындады. Балықты өңдеу 
мен өндіруді  асыра орындағанымыз 
үшін 1935 жылдың аяғында бұдан 
да ірі балық зауыты «Ұзынқайырға» 

директор қызметіне ауыстырылдым. 
Өткен жылдардың балық өңдеу және 
өндіру жоспарлары негізінде 1936 
жылы «Ұзынқайыр» балық зауыты-
ның балық өндіруі 29000 центнерге 
жоспарланды, іс жүзінде  52000 цент-
нерге орындалып, 180 проценті құра-
ды.

1937 жылы 22 сәуірде мені Арал 
аудандық НКВД бөлімінің уәкілі 
тұтқынға алып, 10 күннен кейін  
Ақтөбе облысының НКВД облыстық 
бөліміне жіберді. Маған «Аралгос-
рыбтрест» мекемесіндегі контрре-
волюциялық, зиянкес диверсиялық 
ұйымның мүшесі деген айып тағыл-
ды. Мұндай ұйым туралы ешқан-
дай түсінігім болмағандықтан, жала 
жабу сипатындағы құжаттарға қол 
қоюдан бас тарттым. Тергеу  мерзімі 
біржақты және әділетсіздікпен 8 айға 
созылды.

Әділетсіз айыптауларға қарсылық 
білдіре отырып, маған екі рет аштық 
жариялауға тура келді, бірақ бұл 
менің тергеу ісімді сәл ғана баяулат-
ты. 1937 жылы 10 желтоқсанда мені 
өзге де сотталғандармен бірге Ақтө-
беден Углич қаласына жөнелтті. 1937 
жылы 17 желтоқсанда Углич қала-
сына келген соң, маған Ақтөбе об-
лыстық НКВД үштік сотының  сыр-
тымнан шығарған үкімімен 10 жылға 
сотталғанымды және мерзімді еңбек 
түзету лагерінде өтетінімді хабарла-
ды.

1937-1942 жылдары Углич қа-
ласындағы НКВД еңбек-түзету ла-
герінде болып, Углич ГЭС құрылы-
сында істедім. Құрылыс біткеннен 
кейін Нижний Тагил қаласындағы 
лагерьге әкеліп, онда мен Ново-Та-
гил металлургиялық комбинатын-
дағы құрылыс та 1947 жылға дейін 
жұмыс істедім. Осы жылы лагерьден 
босатылып, Арал қаласындағы балық 
өнеркәсібі флотына жұмысқа орнала-
сып, халқыма қызмет етіп келемін.

Табиғатымнан теңізші және ба-
лықшы болғандықтан, жұмысымды 
жақсы көремін. Лагерьден кейінгі 10 
жыл бойы жұмыс істеген уақытымда 
бірнеше алғыс хаттармен және 2 
мақтау қағазымен марапатталдым.

Міне, 3 жыл болды «Арал рыбвод» 
флотының капитанымын, ұжым және 
әкімшілікке беделдімін. Менің әйе-
лім Арал портында бухгалтер болып 
істейді. Біздің 6 жасар ұлымыз бар, 
қазір біз өз өмірімізге ризамыз және 
бақыттымыз. Бұл үшін біздің партия-
мызға, Үкіметімізге шын жүрегіміз-
бен алғыс айтамын.

Қазір жасым 51-де, зейнетке 
шығатын уақытым таяу. Ал 10 жыл-
дық еңбек өтілім жазықсыз қамауда 
болуыма байланысты есептелмейді. 
Сондай-ақ соттылықтың лайықсыз 
және жағымсыз көлеңкесі өзімді 
КСРО-ның толыққанды азаматы 
ретінде сезінуіме мүмкіндік бермеу-
де. Мұны 6 жасар ұлымнан жасы-
руға мәжбүрмін. Мен өзімді кінәсіз 
санаймын және санап келемін. Мен 
ешқашан ешқандай ұйымға мүше 
болған емеспін және үкіметке қарсы 
шыққаным жоқ. Бұлай жасауға менің 
отансүйгіштігім, ұлы Отаныма деген 
сүйіспеншілігім, ар-намысым жібер-
мейді.

Жоғарыда айтылған шы найы сөз-
дерімнің негізінде, сізден 1937 жылы 
сырттай соттаған істі қайта қара-
уыңызды, Қазақ КСР Ақтөбе облыс-
тық НКВД үштік сотының әділетсіз 
үкімін жоюыңызды және мені ақта-
уыңызды, сонымен қатар өзімді Ұлы 
Отанымыздың толыққанды азаматы 
санауыма мүмкіндік беруіңізді сұрай-
мын».

Ұлты мен діні, тілі мен діліне қа-
рамастан, мыңдаған адамдар, тота-
литарлық жүйенің диірменіне түсіп, 
өзгеше ойлағаны үшін кінәсіз сотта-
лып, туған жерінен аяусыз айдалып, 
түрмелерде көз жұмды. Жоғарыда 
келтірілген фактілер – сол зұлмат та-
рихтың бір парағы. 

Еліміз тәуелсіздік жариялап, ес 
жиып, көш түзегеннен кейін өткен 
жолымызға бағдарлап қарап, халыққа 
жасалған қиянаттардан, адамдарға 
тағылған жазықсыз жаладан тазару 
басталды. Қуғын-сүргінге ұшыраған 
азаматтарға қатысты әдiлеттiлiктi 
қалпына келтiруге байланысты және 
саяси қуғын-сүргін құрбандарына 
тигiзген моральдық және материал-
дық залалды өтеудi қамтамасыз ету 
мақсатында елімізде 1993 жылы 14 
сәуірде «Жаппай саяси қуғын-сүр-
гін құрбандарын ақтау» туралы Заң 
қабылданды. 1996 жылы 30 желтоқ-
санда Елбасы – Қазақстан Республи-
касының Тұңғыш Президенті Нұр-
сұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 1997 
жылды жалпыұлттық келісім және 
саяси репрессия құрбандарын есте 
сақтау жылы деп жариялауы да қоғам 
өміріндегі бұл тақырыптың орнын 
көтеріп, өзектілігін анықтап берді. 
Бүгінгі жас ұрпақ үшін, азат, тәуел-
сіз Қазақстанның әрбір азаматының 
оларды еске алуы – қасиетті парыз.

Жанат АЛТЫНБАЕВА,
облыстық мемлекеттік 

архивінің бөлім басшысы.

Талайлы жылдар 
таңбасы

Облыстың мемлекеттік архивінде Сыр бойы халқының 
жүріп өткен жолына тарихи тұрғыдан баға беретін құжаттар 
дерегі сақталған.

НӘУБЕТ

«Мемлекеттік мүлік тура-
лы» Қазақстан Республикасының 
2011 жылғы 1 наурыздағы Заңы-
ның 17-бабының 7) тармақшасы-
на, «Құқықтық актілер туралы» 
Қазақстан Республикасының 
2016 жылғы 6 сәуірдегі Заңы-
ның 26-бабына сәйкес Қызылор-
да облысының әкімдігі ҚАУЛЫ 
ЕТЕДІ:

1. «Қызылорда облысының 
білім басқармасы» мемлекеттік 
мекемесінің Ережесін бекіту ту-
ралы» Қызылорда облысы әкімді-
гінің 2016 жылғы 19 қыркүйек-
тегі №583 қаулысына мынадай 
өзгеріс тер мен толықтырулар ен-
гізілсін:

аталған қаулымен бекітілген 
«Қызылорда облысының білім 
басқармасы» мемлекеттік меке-
месінің Ережесінде:

17-тармақта:
7) тармақша мынадай редак-

цияда жазылсын:
«7) өңірлік кәсіпкерлер пала-

таларының және мүдделі ұйым-
дардың ұсыныстарын ескере оты-
рып, техникалық және кәсіптік, 
орта білімнен кейінгі, жоғары 
және жоғары оқу орнынан кейін-
гі білімі бар кадрларды даярлауға 

арналған мемлекеттік білім беру 
тапсырысын орналастырады;»;

10) тармақша мынадай редак-
цияда жазылсын:

«10) мемлекеттік білім беру 
мекемелерінің мемлекеттік атау-
лы әлеуметтік көмек алуға құқығы 
бар отбасылардан, сондай-ақ 
мемлекеттік атаулы әлеуметтік 
көмек алмайтын, жан басына 
шаққандағы табысы ең төменгі 
күнкөріс деңгейінің шамасынан 
төмен отбасылардан шыққан 
білім алушылары мен тәрбиеле-
нушілеріне және жетім балаларға, 
ата-анасының қамқорлығынсыз 
қалып, отбасыларда тұратын ба-
лаларға, төтенше жағдайлардың 
салдарынан шұғыл жәрдемді та-
лап ететін отбасылардан шыққан 
балаларға және білім беру ұйы-
мының алқалы басқару органы 
айқындайтын өзге де санаттағы 
білім алушылар мен тәрбиеле-
нушілерге жалпы білім беретін 
мектептерді ағымдағы ұстауға 
бөлінетін бюджет қаражатының 
кемінде екі пайызы мөлшерін-
де қаржылай және материалдық 
көмек көрсетуге қаражат жұмсай-
ды;»;

22), 23) тармақшалары мына-
дай редакцияда жазылсын:

«22) кәмелетке толмағандар-
ды бейімдеу орталықтарының 
және өмірлік қиын жағдайда жүр-
ген балаларды қолдау орталықта-
рының жұмыс істеуін қамтамасыз 
етеді;

23) кәмелетке толмағандарды 
бейімдеу орталықтарында және 
өмірлік қиын жағдайда жүрген 
балаларды қолдау орталықтарын-
да ұсталатын адамдарға жағдай 
жасайды;»;

мынадай мазмұндағы 40-1), 
40-2) 40-3) 40-4) 40-5) 40-6) тар-
мақшаларымен толықтырылсын:

«40-1) жоғары және жоғары 
оқу орнынан кейінгі білімі бар ка-
дрларды даярлауға арналған мем-
лекеттік білім беру тапсырысын 
бекітеді;

40-2) орта білім беруге мем-
лекеттік білім беру тапсырысын 
бекітеді;

40-3) жыл сайын белгіленген 
мерзімдерде білім саласындағы 
уәкілетті органның білім берудің 
бірыңғай ақпараттық жүйесінде 
статистикалық байқаулар дерек-
терін жинауды қамтамасыз етеді;

40-4) конкурс жеңімпазда-
рына - мемлекеттік техникалық 
және кәсіптік, орта білімнен 
кейінгі білім беру ұйымдарына 

«Техникалық және кәсіптік, орта 
бiлiмнен кейінгі білім беретін 
үздiк ұйым» грантын төлейді;

40-5) ауданның, облыстық 
маңызы бар қаланың білім беруді 
басқару органдары «Білім тура-
лы» Қазақстан Республикасының 
2007 жылғы 27 шілдедегі Заңына 
сәйкес функцияларды жүзеге асы-
рады;

40-6) білім беру саласындағы 
уәкілетті органмен келісу бо-
йынша аудандардың, облыстық 
маңызы бар қаланың білім беруді 
басқару органдарының бірінші 
басшыларын лауазымға тағайын-
дайды және лауазымнан босата-
ды;».

2. «Қызылорда облысының 
білім басқармасы» мемлекеттік 
мекемесі осы қаулыдан туындай-
тын шараларды қабылдасын.

3. Осы қаулының орында-
луын бақылау Қызылорда облысы 
әкімінің орынбасары Н.С.Байқа-
дамовқа жүктелсін.

4. Осы қаулы қол қойылған 
күнінен бастап қолданысқа ен-
гізіледі.

Қызылорда 
облысының 
     әкімі            Г. Әбдіқалықова.

Қызылорда облысы әкімдігінің 2020 жылғы 29 мамырдағы  №41 қаулысы

«Қызылорда облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің Ережесін бекіту туралы» 
Қызылорда облысы әкімдігінің 2016 жылғы 19 қыркүйектегі № 583 қаулысына өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы

«Сауда қызметін реттеу туралы» Қазақстан Республикасының 
2004 жылғы 12 сәуірдегі Заңының 8-бабына, «Әлеуметтік маңы-
зы бар азық-түлік тауарларына бөлшек сауда бағаларының шекті 
мәндерін және оларға бөлшек сауда бағаларының шекті рұқсат 
етілген мөлшерін белгілеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрінің міндетін атқа-
рушының 2015 жылғы 30 наурыздағы №282 бұйрығына (норма-
тивтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 11245 
нөмірімен тіркелген) және Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік та-
уарларына бөлшек сауда бағаларының шекті рұқсат етілген мөл-
шерін бекіту жөніндегі комиссия отырысының 2020 жылғы 19 
мамырдағы № 02/1-6/2829 хаттамасына сәйкес Қызылорда облы-
сының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған әлеуметтік маңызы бар азық-түлік та-
уарларына рұқсат етілген шекті бөлшек сауда бағаларының мөл-
шері бекітілсін.

2. «Қызылорда облысының ауыл шаруашылығы басқармасы» 
мемлекеттік мекемесі осы қаулыдан туындайтын шараларды қа-
былдасын.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы 
әкімінің орынбасары Б.Д.Жахановқа жүктелсін.

4. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қол-
данысқа енгізіледі. 

Қызылорда облысының 
                әкімі                                            Г. Әбдіқалықова.

Қызылорда облысы әкімдігінің
2020 жылғы «___»___________ № _____ қаулысымен

бекітілген

Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына рұқсат етілген 
шекті бөлшек сауда бағаларының мөлшері

ЖОБА

Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына рұқсат етілген шекті бөлшек сауда 
бағаларының мөлшерін бекіту туралы

№ Әлеуметтік маңызы бар азық-
түлік тауарының атауы

Өлшем 
бірлігі

Мөлшері Мерзімі

1 Тауық жұмыртқасы (І санатты) 10 дана 284 теңге 90 күн

Қырық бірінші жылдың 
келіншектері
Серігі – жар төсегі отқа оратқан,
Күтетіні – хат-хабар батыс жақтан.
Қайран,  41-дің  келіншектері –
Қайғы шайқап, ұйқыдан мұң оятқан.
Ерлерінің орнына еңбек етіп,
Маңдай тері жеңісті жақындатқан.
Қайран,  41-дің  келіншектері –
Жер қопарып, қайраты жар құлатқан.
Жүрсе де бұратылып аш-жалаңаш,
Қариясын  асырап жылатпаған,
Қайран,  41-дің  келіншектері –
Ошағының жылуын суытпаған.
Жетімдерін жеткізіп, уық тіктеп,
Шаңырағын жарының құлатпаған,
Қайран,  41-дің  келіншектері –
Күйремеді, көнсе де тағдырына,
Жар – бақыт, жас дәуренін бұйыртпаған.

Періште жылаған түн
(баллада)

Жаралы жаз. Қою түн,
Босағаға таң таянды.
Сезіп жатты, азалы үн,
Жаратқанға жан таянды,
Біліп жатты, көрмейді енді жарық күн.

Жүрегіне сенім салды
есіне алды
жарықтық, соңғы аянды:
– «Алла сақта, періште  қорға», – деді,
Аякөзім артымда Қалды аян-ды.

Құлақ тұнды, 
үдеп барад азалы үн 
қонақтанды,
керегеде тұмша мұң.
Жарақтанды,
арсыз ажал – хабаршысы қазаның.
Керуен мұндар бұйда тартты,
көшін артты,
тарихатқа наланың.
Жанып кеткен ғұмыр еді,
жай отына жаланың.

Сөне алмады 
ұшқындаған от-жанар,
ала алмады 
асыл жардан бір хабар,
«жар бол, оған Жаратқан,
сүйеу бол, – деп пірадар»,
ақыл-сана қайталады 
сыздаса да, жүректегі жаралар.
Тәңіріне айта алады
қайталады «халық жауы» емес ол,
Соңғы сөз бұл, иманымен пара-пар.

Сабыры көтерсе де қарасынды,
Жан кеудені қия алмай аласұрды.
Көбесін қайғы сөккен ала таңның,
Алқымында егіліп дала тұрды.
Жаутаңдаған сәбиге дәрмен таппай,
Тебіреніп періште, ауа тұнды.
Аялап шара-көзі  балапанын,
Арудың демі үзіліп, жүрек тынды.
Уахи етіп, көзіне көрсеткендей,
Қылыш бүтін, беймезгіл қыны сынды.
Мойнына бұршақ салған қазақ қызы,
Арқалап кете барды, сыр мен сынды.

Иә, сол «Періште жылаған түнгі» құрбан – арудың 
жұбайы соғыс, репрессия тауқыметін тартып еліне 
оралды. Он жыл өмір сүрді, ақталды, бірақ оны өзі көр-
меді, білмеді... 

Даража БАЛАПАН,
заңгер, халықаралық ақпараттандыру 
академиясының мүше-корреспонденті.



Елбасы Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевтың 
«Болашаққа бағдар: руха-

ни жаңғыру» мақаласында 
ұлттық кодты сақтау тура-

лы келелі әңгіме айтылған. 
Ата-бабамыздан келе жатқан 

дәстүрімізді ұрпаққа жеткізу – аға 
буынның парызы.
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Ақ тілек
Қазалы ауданының ардақты азаматы, аудандық ардагерлер 

кеңесінің төрағасы Оразғали Достанұлы Бекпановты 
80 жасқа толған мерейлі күнімен құттықтаймыз!
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SERGEK

СЫР БОЛАШАҒЫ

Сара  АДАЙБАЕВА,
«Сыр бойы».Sb

Құрметті Оразғали Достанұлы, сіз 
асқаралы 80 жасқа қошеметтеуге лайықты 
жетістіктермен келіп отырсыз. Ұзақ жылғы 
мемлекеттік қызметіңізде халықтың мұң-
мұқтажын тыңдап, қамқорлық жасауды аза-
маттық парызым деп санадыңыз. Ел үшін 
атқарған еңбегіңіз әділ бағаланып, аудан 
жұртшылығы сізді әркез құрмет тұтып ке-
леді. Зейнет демалысына шығып, аудандық 
ардагерлер кеңесінің төрағасы қызметіне 
сайланып, халықты бірлікке ұйымдастырып, 
елдің ауызбіршілігін сақтауда қыруар жұмыс-
тар атқардыңыз. Осындай атаулы күнге асыл 
әке, ардақты ата атанып, өміріңіз қуатты, 
көңіліңіз шуақты қалпында жеттіңіз. 

Шаңырағыңыздан шаттық арылмай, 
Күләйім апай екеуіңіз перзенттеріңіздің рахатына, немере-шөберелердің 
бал күлкісіне бөленіп, шат-шадыман күй кешулеріңізге тілектеспіз.

Азаматсыз кенен көңіл, хош кеуде,
Жақсылардың от-жалыны өшкен бе?
Көктедіңіз алғысымен халықтың,
Жеткеніңіз құтты болсын сексенге.

Адал жансыз, ақ пейілді сіз досқа,
Сіз жүрген жол ізгілікті із жатса.
Тағы бір той күтіп тұрсын баршаны,
Толған күні сіздей жайсаң жүз жасқа.

Ізгі тілекпен, Қазалы аудандық 
ардагерлер кеңесі ұжымы.

Қолөнер – халық қазына-
сының ажырамас бөлігі.  Ел 
ішінде он саусағынан өнер 
тамған, қолөнердің сан сала-
сын меңгерген ісмерлер әлі 
де бар. Олар асыл мұраның 
алтын тінін жалғап келеді. Со-
лардың бірі – Шиелі ауданы-
ның тұрғыны Жанат Нұрыл-
ла.  Ол мектеп қабырғасында 
жүріп кілем тоқыды. Бұл өнер 
анасынан дарыған. Анасы 
ауыл-аймаққа белгілі шебер 
кісі. Текемет басып, кілем 
тоқып, дәстүрді жандандырды. 
Арнайы тапсырыспен елімізге 
белгілі тұлғалардың портретін 
тоқып, жіппен кестеледі. Кіш-
кентай қыз анасының осы 
өнеріне қызығып, тоқу ісін үй-
ренді. 

– Есімде бала кезімде «Қа-
зақстан-Америка» деген жазуы 
бар кілем тоқыдық. Шетел 
азаматтары көп келетін. Олар 
кілемге есімдерін жаздыратын. 
Бірде түркиялық азамат келіп 
біздің тоқыған кілемдерді су-
ретке түсіріп, бірнешеуіне 
тапсырыс берді. Кейін білдім, 
сол кісі кілем тоқитын фабрика 
ашыпты. Анамның қайталан-
бас туындылары ерекше әсер 
қалдыратын. Маған өз білгенін 
үйретті. Ою-өрнектің түрлері 
мен бояу үйлесімділігін шебер 
қолданатын, – дейді кілемші. 

Мектеп бітірген жылы 
ол Ташкент қаласына оқуға 
түседі. Мамандығы – орыс 
тілі пәнінің мұғалімі. Қазір 
де өз саласы бойынша жұмыс 
жасайды. Қолөнерден де қол 
үзген жоқ. Жаны қалаған ісін 
жандандырды. Ауылдық мәде-
ниет үйінің жанынан шеберлер 
үйірмесін ашып,  жастарды  
баулыды. Балалардың сана-

сына ұлттық мұраны жаңғыр-
ту арқылы ой салып,  өткенін 
ұлықтауға түрткі болды. – Ұр-
пақтарымыз халқының руха-
ни-мәдени мұралар сабақтас-
тығын білуі керек. Үйірмеде 
шәкірттеріме ғасырлық тарихы 
бар қолөнер түрлерін үйретіп, 
ою-өрнектер арқылы ой салуға 
тырысамын. Сонда балалар-
дың қызығушылығы оянып, 
тоқудың қыр-сырына қаныға-
ды, – деген шебер үйірменің 
жастар үшін берері мол екенін 
жеткізді.

Жанаттың тоқу ісінде қол-
данылатын станогы өте қа-
рапайым. Кілемнің көлемі-
не қарай құрылған. Шеберге 
құрал-жабдығын әкесі қолдан 
жасап берген. Кейбіреуін кезін-
де атасы жасаған. Сондықтан  
ескі жәдігерлерді көздің қара-
шығындай сақтайды. Құ рыл-
ғыға ілінген желіге арнайы 
дайындалған түрлі-түсті жіп-
термен кілем тоқылып, бетіне 
сурет салынады. Өз бетінше 
ізденіп, ою-өрнектің өзгеше 
түрлерін қолданады.  Расында, 
кілем тоқу оңай шаруа емес. 
Аса сабырлық пен төзімділік-
ті қажет ететін іс адамды шы-
дамдылыққа үйретеді.  Жанат 
жазда уақытын босқа өткізбей-
ді. Кемі екі-үш тапсырыс ала-
ды. Ал, қыста жылы киімдер 
тоқып,  сатады. Қазір қыздары-
на кілем тоқуды үйретіп, қолө-
нерге баулуда.

Талай көрме, жиындарға 
қатысты. Еңбегі еленіп, жетіс-
тікке жетті. Оның қолынан 
шыққан кілемдер еліміздің 
түкпір-түкпіріне жіберілді.  
Қол өнердің сырын да  сынын 
да  кетірмей  жүрген  шебер  өз 
ісіне дән риза.

Өрнек пен 
бояу үйлесімі

Түркістан облысының су 
басқан ауданына гуманитарлық 
жәрдем жөнелту үшін бір ай 
бұрын облыс тық жастар ресурс-
тық орталығы жанынан штаб 
құрылды. Осы күнге дейін 95 
тонна азық-түлік, киім-кешек 
пен тұрмыстық бұйымдар жи-

налып, 89 тоннасы Мақтаралға 
жол тартты. 

Тұрғындар үшін аса қажет 
заттар жастар орталығы ғима-
ратында жинақталды. Сондай 
көмектің бір бөлігі 28 мамыр күні 
жөнелтілді. Осы орайда өзбек эт-

номәдени бірлестігі, «Асыл дән 
LTD», «Мағжан және К» серік-
тестіктері, жалағаштық белсенді 
жастар мен Қызылорда қаласы-
ның тұрғыны Азамат Әбдиев қол 
ұшын созды. 

«СБ» ақпарат.

Жастар жәрдемі
Тасқын судан жапа шеккен мақтаралдықтарға қа-

зақстандықтар көп болып көмектесті. Сырбойылық 
жастар да көрші өңірдегі жағдайға алаңдап, қиын-
дықта бірге екендіктерін көрсетті. 

Ғайникамал – лицейде қазақ, 
орыс, ағылшын, түрік тілін жетік 
меңгерген талантты оқушылар-
дың бірі. Сондай-ақ, бала кезінен 
қобыз аспабында күй тартатын 
қабілеті бар жас ғалым болашақ 
арманын да өзі оқыған лицеймен 
байланыстырады. 

– Алдағы уақытта «Астана» 
халықаралық университетінде 
немесе Сүлеймен Демирел атын-
дағы университетте математика 
пәні мамандығы бойынша білім 
алып, «Білім-инновация» мек-
тептерінде ұстаз болғым келеді. 
Әсіресе, ауылдардағы талантты 
балалар осындай мектептерде 
оқуға болатынын білсе деймін 
әрі олардың ғылым жолына тү-
суіне көмектескім келеді. Кейде 
оқушылар мүмкіндігі мол оқу 

ордаларының іріктеу сынақтары 
бойынша 7-сыныптан кейін қа-
былдайтынын білмей жатады, – 
деді ол. 

Ал өзін де, халықаралық кон-
курста жүлдегер атанған сынып-
тасы Жанерке Боранбайды да 
байқауға дайындаған оқытушы 
Альфия Орынбасарова болатын. 
Жалпы есепке өзі секілді жүйрік 
Жанерке екеуі 10-сыныптан бері 
математика олимпадаларында 
бақ сынапты. 

Академик Асқар Жұмаділ-
даев бір сұхбатында қазақтың 
күйі мен классикалық музы-
ка тыңдағанда шабыттанып, 
есептің шешілу тәсіліне қатысты 
ойлар туындайтынын айтқан еді. 
Біз де Ғайникамалдан ақыл-ой 
мен төзімді қажет ететін күрделі 
есептердің шешімін табу үшін не 

көмектесетінін сұрадық.
– Егер өзге адамға есепті 

түсін діріп, шығаруға көмек-
тессем өзімнің де көп есепті 
шығаратынымды байқаймын. 
Сондай-ақ, қатарластарыммен 
жарысып тапсырма орындасам 
есептің шешу жолын оңай таба-
мын, – деді ол. 

Айтпақшы, көпбалалы отба-
сында тәрбиеленген Ғайникамал 
жаздың алғашқы күнімен қатар 
келетін мерекені жылда бауыр-
ларымен қарсы алып, оларға қуа-
ныш сыйлауға асығатынын жет-
кізді. 

Математикада формула көп, 
өмірде де солай. Ғайникамал-
мен қысқа ғана тілдесуімізде 
оның адамдарға көмектесуге аса 
құштар екенін байқадық. Бүгінде 
жас ғалым арман жолында.

Ғылымға құштар 
Ғайникамал

Ел біріншілігі қашан жалғасады?

Футболдан Қазақстан біріншілігін жалғас-
тырудың екі жоспары белгілі болды. Бұл 
Қазақстан кәсіпқой футбол лигасының қа-
зақстандық футбол клубтары басшыларымен 
видеоконференция барысында жан-жақты 
таразыланды.

Алғашқы мерзімі 15 маусымға белгіленді. Ойындар 
жанкүйерсіз өткізіледі. Екінші жоспар бойынша жанкүйер-
сіз 1 шілдеге жобаланды. Айта кетерлігі, оның әрбірі еліміз-
дегі санитарлық-эпидемиологиялық жағдайға байланысты 
уәкілетті органдар рұқсаты негізінде жүзеге асатын болады.

Сондай-ақ, аталған шара барысында футболдан Қазақстан 
кубогын өткізу жобасы талқыланды. Естеріңізге сала кетелік, 
футболдан Премьер-лига командалары арасындағы ел бірін-
шілігі екі турдан соң кейінге шегерілді.

Гандболшы қыздарды бәсекелер күтіп тұр

Гандболдан Олимпиада ойындарына іріктеу 
турнирі биыл қазан айында Венгрияда өт-
кізіледі. Ол бастапқыда наурыз айына жоспар-
ланған болатын. Коронавирус індетінің алдын 
алу мақсатында ол кейінге шегерілген еді. 

Ұлттық құрама сапында ойын көрсететін спортшылар қа-
тарында «Қайсар-ҚМУ» қыздары да бар. Олар биыл аталған 
турнирде және Азия чемпионатында еліміздің атынан бақ 
сынайды.

«Қазақстан гандбол федерациясы супер лиганың қыздар 
командалары арасында ел біріншілігін жаз айларында мау-
сым, шілде, тамыз айларында өткізілетінін хабарлады. Каран-
тин режимі кедергі келтірмесе, күнтізбелік жоспар бойынша 
екі туры Қызылорда қаласында, екі туры Алматыда өтеді. Бір 
апта бұрын команда залда оқу-жаттығу процесін бастаған 
болатын. Осы аптада барлық командамыз толығымен жарыс-
тарға дайындық жүргізеді. Екі апта жалпы физикалық да-
йындық және келесі екі аптада техникалық-тактикалық да-
йындық жүргіземіз» деді Вячеслав Ким.

Гимнастшылар дайындығын бастады

Сыр гимнастшылары алдағы жарыстарға 
дайындығын бастап кетті. Жерлестерімізді 
биыл көптеген сайыстар күтіп тұр. Олар каран-
тиннен кейін оқу-жаттығу процесін бастағаны-
на бір аптадан асып кетті. 

– Биыл көптеген жарыстар болады деп жоспарланған. 
Десе де, карантинге байланысты дайындығымызды кейінге 
шегеруге тура келді. Мәселен, тамыз айында Нұр-Сұлтан 
қаласында ел біріншілігі өткізілсе, қыркүйекте Алматыда 
Қазақстан кубогы жалауын көтереді деп жоспарланған. Сон-
дай-ақ, елордамызда топтық эстетикалық гимнастикадан 
өтетін Азия чемпионатында  7 спортшымыз бақ сынайды. 
Қазір аптасына үш мәрте жаттығу өткізіп жүрміз.  Маусым 
айынан спортшылар сабақ кестесіне сәйкес күнде залда 
жаттығады, – деді көркем гимнастикадан облыстың аға жат-
тықтырушысы Гүлмира Абсұлтан.

Айта кетейік, былтыр гимнастшылар Алматыда топтық 
эстетикалық гимнастикадан өткен ел кубогында бірінші 
орынды жеңіп алды. Ал Сингапурдағы жарыста қола жүлде-
ге қол созған еді.

Әзірлеген Әділжан ҮМБЕТ, 
«Сыр бойы». 

Қаржы жымқырып, 
сотты болды

ҚР Қаржы министрлігі Қаржы монито-
рингі комитетінің облыс бойынша Эко-
номикалық тергеу департаменті «Қазалы 
аудандық ветеринариялық станциясы» 
МКК бас есепшісінің бөтен мүлікті ием-
дену жолымен аса ірі мөлшерде қаржы 
жымқырғанын анықтады. 

Жеке пайдасы үшін жымқырылған қаражаттың ірі 
көлемі 2018 жылы кәсіпорынның қажеттілігіне бөлін-
ген АИ-92 маркалы бензинге тиесілі. Кәсіпорын атынан 
берілген сенімхатын ұсыну арқылы аталған бензинді 
кәсіпорынға кірістемей, талондарды жеке тұлғаларға 
сату жолымен одан түскен ақшасын бас пайдасына жа-
ратқан.

Мұнан бөлек бөтен мүлікті иемдену тізімі авто-
бөлшектер, кеңсе тауарлары, дәрі-дәрмектер, шару-
ашылық заттары, көмір үшін жасалған келісім шарттар 

негізінде аударылған қаражаттар болып жалғаса бер-
ген. Жеке-дара мұздатқыш, ұшатын дротиктер сияқты 
заттарды алу барысында да осындай жымқыру әрекет-
тері орын алған.

 Кәсіпорынға жұмсалатын бензин талондары 
арқылы және басқа мақсаттағы мүліктерді иемденіп 
алу және талан-таражға салу арқылы барлығы 26 млн 
515 мың теңге көлемінде аса ірі мөлшерде мүліктік за-
лал келтірілгені дәлелденді.

Қазалы аудандық сотының үкімімен Қазақстан Рес-
публикасы Қылмыстық кодексінің 189-бабы 4-бөлігі 2) 
тармағымен қаралған қылмыстық әрекеттері (алаяқ-
тық жолымен аса ірі мөлшерде бөтен мүлікті иемдену 
арқылы жымқыру) үшін мемлекеттік коммуналдық 
кәсіпорынның бас есепшісіне материалдық жауапкер-
шілікпен және бухгалтерлік есеппен байланысты лауа-
зымдарды атқару құқын бес жылға, бас бостандығынан 
жеті жылға айыру жазасы тағайындалды. 

Айта кету керек,  облыс бойынша  Экономикалық 
тергеу департаментінің өндірісінде өткен жылы 140 
қылмыстық іс болған. Мемлекетке келтірілген залал 1 
млрд 981 млн теңгені құрады. Оның 790,9 млн теңгесі 
қалпына келтіріліп, 29,8 млн теңгенің мүлкіне шектеу 
қойылған. Ауыр қылмыстардың негізгі бөлігін бюджет 
қаражатын жымқыру бағытындағы істер құрайды.

Жалға алушыдан 
17 млн теңге өндірілді

Қармақшы аудандық прокуратурасы 
заңды тұлғаларға жалға берілген мектеп 
асханаларының коммуналдық шығында-
ры мемлекет есебінен өтелгенін  анықта-
ды. Атап айтар болсақ, 10 мектептің асха-
насын жалға алушы ұйым 3 жыл бойы 17 
млн теңгеге тұтынылған электр энергиясы 
мен  ауызсудың ақысын мектептің қара-
жатынан төлеп келген. 

Негізінен «Мемлекеттік мүлік туралы» Заң мен 
Азаматтық кодексте жалға алушы мүлікті ұстауға ке-
тетін шығындарды көтеруге міндетті. Осыған сәйкес, 
прокуратураның ұсынысы арқылы аудан әкімдігі сотқа 
жүгінді. Нәтижесінде мәжбүрлі түрде жалға алушыдан 
бюджетке 17 млн теңге қаржы өндірілді.

Қазіргі уақытта ауданда мектептің мүліктерін тиімді 
пайдалану жұмыстары жолға қойылды.

«СБ» ақпарат.

Ең маңыздысы әрі таңғалар-
лығы бұл – америкалық жекемен-
шік компания іске асырған жоба. 
Бұл – ғарышты игерудің жаңа 
дәуірі басталғанын айқындайтын 
жаңалық. Осы қадам АҚШ-тың 
NASA-сын  «Роскосмосқа» тәуел-
діліктен құтқарды. 

53 жастағы Даглас Хёрли мен 
40 жастағы Роберт Бенкен Халық-
аралық ғарыш станциясында кемін-
де 30 күн болады.

Crew Dragon – NASA-ға арнап 

шығарылған ұшқыш басқаратын 
жалғыз ғарыш кемесі емес. Күзде 
Boeing корпорациясының балама 
Starliner кемелері ұшырылуы тиіс. 
2019 жыл желтоқсан айындағы 
сәтсіз сынақтан соң келесі кеме 
ұшқышсыз басқарылмақ.

NASA жоспарына сәйкес, Crew 
Dragon мен Starliner 20 ғасырдың 
60-жылдары шығарылған ресей-
лік «Союз» кемелерін алмастыруы 
тиіс. 2011 жылдан бері Қазақстан 
территориясындағы «Байқоңыр» 

айлағынан ұшырылып жүрген ре-
сейлік «Союз» кемелері амери-
калық астронавтарға Халықара-
лық ғарыш станциясына жетудің 
жалғыз жолы болған.

SpaceX басшысы NASA-дағы 
трансляция барысында ішінде 
ұшқышы бар Crew Dragon ко-
раблінің ғарышқа ұшырылуын 
«адамдардың  мультипланеталық 
түрге айналуы бағытында жасалған 
бірінші қадамы» деп бағалады. 
«Мен дәл осы сәттерде басымыз-
дан өтіп жатқан оқиғаны адамзат 
мақтаныш етеді деп ойлаймын» 
деген ол Crew Dragon-ның ұшы-
рылуы көңілі зерттеушілікке бұра-
тын әрбір адамды бейжай қалдыр-
майтындығын жеткізді. 

Илон Маск өзінің ерекше сезім-
де екенін жасырмады. Сонымен 
қатар ол «жеңісті»  жариялауға 
әлі ерте екенін мәлімдеді. Енді 
SpaceX алдында астронавтарды 
Жерге аман-есен қондыру міндеті 
тұр. Сонан кейін мұндай ұшуларды 
жиілету қажет. SpaceX иесі өзіне 
қойылған сұрақтарға жауап берді. 
«Айға қарай ұшу бола ма және ол 
қашан болады?» деген сұраққа: 
«Мен мұндай сапардың екі жыл-
дан кейін жүзеге асуын қалар едім, 
бірақ ол іс жүзінде төрт жылдан 
кейін де орындалуы мүмкін»  деп 
жауап берді.

«СБ» ақпарат.

Ғарышты игерудің жаңа дәуірі
Флоридадағы ғарыш айлағында 30 мамырда ұшы-

рылған «Фалькон-9» ғарыш зымыраны Crew Dragon 
кемесін ғарышқа алып шыққан еді. Илон Масктің 
SpaceX корпорациясы жасаған ғарыш кемесімен екі 
америкалық ғарышкер ұшты.


