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ӘЛЕМ ӘДЕБИЕТІ ХИКАЯТ

Айдана ЖҰМАДИНОВА,
«Сыр бойы»Sb

ЕРТЕҢ – ОТБАСЫ КҮНІ

Ғазиза ӘБІЛДА,
«Сыр бойы»Sb

МӘСЕЛЕ ДЕНСАУЛЫҚ

“ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУДЫҢ ЖОЛ КАРТАСЫ”

Жүректен аяулы 
не бар?!

Көкбурылдың
ажалы

Жаңа оқу жылы басталды. Мектептегі 
оқу процесін ұйымдастыру ҚР Білім және 
ғылым министрлігі ұсынған бағыттар 
бойынша жүргізілуде. Атап айтсақ, 
өткен жылдан бері қалыптасып отырған 
эпидахуалға байланысты облыстағы 228 
мектептің 133 463 оқушысы  “BilimLand”, 
“Дарын-онлайн” интернет платформалары 
арқылы қашықтан оқытылып отыр. 
Сонымен қатар, 1-4 сыныптағы 28 694 
оқушы 2 104 топта, шалғай орналасқан 
елді мекендегі 65 мектепте 6 575 оқушы 
дәстүрлі оқытылуда.

Тақырыбымызды тарқата түссек, расында 
қашықтан оқу оңай ма? Әрине, оңай емес. 
Бұл ретте жауырды жаба тоқудың қажеті бола 
қоймас. Себебі, елімізде қашықтан оқыту 
бастамасының қолға алынғанына көп уақыт 
бола қойған жоқ. Сондықтан оқыту процесін 
ойдағыдай жүріп жатыр деп сеніммен айта 
алмаймыз. Әсіресе, бірінші сынып оқушылары 
үшін ұстаздың жүзін көрмей, қашықтан оқып, 
қаріп тану қиынның-қиыны.

– Бұл 5 көшенің қатарында 
Б.Сопбеков, А.Бисенов, 
А.Иманов, Әйтеке би, Сәрке 
батыр көшелері бар. Жөндеу 
жұмыстарына 501 739,9 мың 
теңге бөлінген. Мердігер 
мекеме – «Real Story Invest» 
ЖШС. Жөндеу жұмыстарына 
151 адам жұмысқа қабылданды. 
Қыркүйектің 3-не пайдалануға 
беру керек болатын, бірақ 10 
қазанға дейін рұқсат сұрап 
тұр. Өйткені, жол жөндеу 
мен газ жүргізу қатар қолға 
алынғаны аздап кедергі болған 
еді. Десе де, қазір жол жөндеу 
жұмысының 50 процентінен 
астамы аяқталып тұр, – дейді 
Жалағаш кенті әкімінің 
орынбасары Берік Дүйсембиев.

Аталған бағдарлама аясында 
бүгінде жөндеуі аяқталған 

Қазыбек би көшесі. Мұнда 
аудандық жұмыспен қамту 
орталығы арқылы 10 адам 
жұмыспен қамтылды. Мердігер 
мекеме – «Ақнұр-Авто» ЖШС.

Сонымен қатар, Қ.Сәтпаев, 
кенттің басқа да кө ше-

лерінің ағымдағы жөндеу жұ-
мыстарына жергілікті бюджет-
тен қаражат бөлініп, жақын 
арада қолға алынбақ. Айта 
кетейік, Жа лағаш кентінде 
орталық алаң да жаңаша 
кейіпке енуде. Мұн дағы жөндеу 
жұмыстарына рес публикалық  

бюджеттен  38302,8 мың теңге 
бөлініп, жұмыс жүргізілуде. 
Мердігер мекеме – «МКК-
Элит Строй» ЖШС. Бұл жерде 
аудан тұрғындарынан 10 адам 
жұмыспен қамтылған.

Жалағаш көшелері 
көркейіп келеді

Sb
Дәулет ҚЫРДАН,
«Сыр бойы»

Биыл «Жұмыспен қамтудың 2020-2021 жылдарға 
арналған жол картасы» аясында Жалағаш кентінде 6 көше 
орташа жөндеуден өтеді деп жоспарланған. Бүгінде Қазыбек 
би көшесіндегі жөндеу жұмыстары аяқталған. Қалған 5 
көшеде қызу жұмыс жүргізілуде.

Ал, ол адамзат тари хында электр шамын ойлап 
тапқан өнертапқыш, әйгілі ғалым Томас Эдисон 
болатын. Бұл туралы бұрын да оқыған боларсыз. 
Байқадыңыз ба, ана үміті баланы алға жетелейтін, 
құласа қайта тұрғызатындай күшке ие. Әке сенімі 
де бойыңа қуат береді. Сондықтан барлық бала 
отбасында мейі рімді сезініп, өзіне сеніп үйренсе 
дейсің. Бала шақта мейірім көрмеген, шаңы ра ғында 
ұрыс-керістен көз ашпаған балаларға өс кенде де қиын. 
Ал, Отан отбасынан құралады. Елімізде адам құқығы, 
отбасының ты ныш, тату болуы басты назарда. Соңғы 
уақытта «Әлемде пандемия әсерінен шайқалған ша-
ңырақ көбейді» деп жазады ақпарат құрал дары. Бізде 
көрсеткіш  қалай?  

Отбасы – Отанның тірегі
Сол күні мұғалімі бір хатты қолына ұстатты 

да, «үйіңе барған соң анаңа оқыт» деді. Өзі 
хат танымайды. Келе сала, қағазды анасына 
көрсетті. Анасының көзі жазбаны оқығаннан-ақ 
жасаурап кеткен еді. «Сен басқалардан ерекше, 
тым ақылды бала болғандықтан, оқытушың 
мұнан әрі оқыта алмаймыз депті. Енді сені өзім 
оқытамын» деді. Сол күннен кейін мектепке 
бармады. Өсе келе ғылым жолын таңдады. 
Кейінірек үйіне бір барғанында анасының 
қобдишасынан баяғы хатты көзі шалды. Оқыды 
да сенер-сенбесін білмей тұрып қалды. Хатта 
мұғалімі баланың үлгерімі нашар екенін, 
айтқанды ұқпайтынын, сондықтан оқыта 
алмайтынын жазған екен...

ОНЛАЙН ОҚУ
ОҢАЙ БОЛМАЙ ТҰР

ЖЕДЕЛ ЖАҢАЛЫҚТАР

Қазір Қазақстанда Бірыңғай 
жинақтаушы зейнетақы қоры 
салымшыларының шоттарында 
12,1 трлн теңгеден астам 
зейнетақы жинағы қалыптасты. 
Айталық, бір жылдағы 
зейнетақы жинақтарының 
сомасы 1,9 трлн теңгеге пара-
пар немесе 19 процентке өсіпті.

Ненің, кімнің есебінен? 
Салымшылар саны артты ма, 
әлде инвестициялық табыс өсті 
ме? Оны білу үшін ұзақ талдау 

жұмыстарын жүргізу қажет.
Әрине, зейнетақы жинақ-

тарының негізгі сомасы міндетті 
зейнетақы жарналары есебінен 
қалыптасатыны белгілі, бүгінде 
оның мөлшері 11,8 трлн теңгені 
құрайды. Бұл – 2019 жылғы 
республика бюджетінен жоғары 
қаржы. Ал міндетті кәсіптік 
зейнетақы жарналары бойынша 
зейнетақы жинақтарының 

сомасы 287,8 млрд теңгені, 
ерікті зейнетақы жарналары 
2,1 млрд теңгені құрайды. 
2020 жылдың басынан бастап 
1 тамыздағы жағдай бойынша 
қор салымшыларының шот-
тары на 752,98 млрд теңге 
таза инвестициялық табыс 
есептелді, бұл 2019 жылдың 
тиісті кезеңімен салыстырғанда 
389,77 млрд теңгеге артық. 

ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ: 
Біз өз мүмкіндігімізді қаншалықты білеміз?

Жолдасбек АҚСАҚАЛОВ,
«Сыр бойы»Sb

Әлеуметтік желі шулап 
жатыр. Әңгіме кешегі 
Жолдауда Президент 
айтқан зейнетақы қорында 
жинақталған қаржының бір 
бөлігін пайдалану туралы 
болып отыр. Иә, пікірталас 
көп, олар әлбетте, сан-
алуандығымен ерекшеленеді. 
Бірақ байқағаным, біз әлі көп 
нәрсенің байыбына жетпеген 
сыңайлымыз.

Жолдың жөні
бір бөлек

Қазалы ауданының Бекарыстан 
би ауылында тасжол мүлде 
төселмеген көшелер бар. Соның бірі 
– Алпысбай Нұрпейісов атындағы 
көше.
Аталған жол бойында заңсыз 

орналасқан бақшалық жерлер мен қора-
жай, қоршаулар ауылдың сәнін кетіріп 
қана қоймай, жауын-шашын кезінде 
көліктер мен тұрғындардың жүруіне 
қолайсыздық тудыратын.

Бүгінде бұл мәселе «Ауыл – ел 
бесігі» жобасы арқылы шешімін тапты. 
Көшенің ені талапқа сай кеңейтіліп, 
аяқсу құбырлары ауыстырылып, электр 
бағаналары түзу орналастырылды. 
Сонымен қатар, бұрыннан жол жабыны 
салынбаған көшелердің негізгі қабаттары 
күшейтіліп, екі қабатты асфальт төсеніші 
салынуда.  Жаңа жол жақын арада 
пайдалануға беріледі.

Бағдаршамдар 
орнатылды

Қармақшы ауданы Жосалы 
кентінде бағдаршамдар 
жаңартылуда.
Бірінші болып Т.Рысқұлов пен 

А.Құнанбаев көшелеріндегі бағдаршам 
мен жол белгілері ауыстырылды. 
Айта кетерлігі, бұл бағдаршамдар – 
отандық өнім. Құрылғылар қауіпсіздік 
талаптарын сақтауға көмектесіп, жол-
көлік оқиғаларының азаюына септігін 
тигізетін болады. Сондай-ақ, кент келбеті 
де ажарлана түсті. 

Аналар бас қосты
Отбасы күніне орай облыстық 

іскер әйелдер қауымдастығы 
және облыстық Қазақстан халқы 
ассамблеясы бірлесіп, көпбалалы 
аналармен кездесу ұйымдастырды.
Кездесуге қатысушылар шай үстінде 

отбасы мәртебесін арттыру, бала 
тәрбиелеудегі ата-ананың ролі туралы 
мәселелерді талқылады.

Барлық қонақтар – бір шаңырақтың 
түтінін түтетіп отырған, отбасы берекесін 
арттырып, салт-дәстүрді құрметтей білген 
әйелдер. Айталық, Раиса Смаханова 
жасы 80-нен асқан бақытты ана. 4 бала 
тәрбиелеп, қазір 12 немере, 15 шөбере 
сүйіп отыр. Кездесудің тағы бір қонағы 
Лидия Филиппова 40 жылдан астам уақыт 
мұғалім болған. Ең қызығы, бүгінде 
балаларымен, немерелерімен бірге тату-
тәтті үлкен отбасы болып өмір сүруде. 
Алты бала өсірген терапевт-дәрігер 
Даншат Нұржанова да отбасы туралы 
ойымен бөлісті. 

Кездесуде қатысушылар бір-бірімен 
туыстайй сырласып, бірге ән шырқады. 
Әрбір анаға естелік ретінде сыйлық 
табысталды.

«СБ» ақпарат

Жамбыл облысының 
әкімін қабылдады

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 
Жамбыл облысының әкімі Бердібек 
Сапарбаевты қабылдады.  Мемлекет 
басшысына өңірдің әлеуметтік-
экономикалық дамуы, сонымен қатар, 
Президенттің Қазақстан халқына 
Жолдауында қойылған міндеттерді 
жүзеге асыру жоспары таныстырылды.

Кездесуде тұрғындарды жұмыспен 
қамту мәселелеріне баса назар аударылды. 
Аймақта жаңадан 26,7 жұмыс орны ашылған. 
Дағдарысқа қарсы іс-шаралар мен мемлекеттік 
және аймақтық әртүрлі бағдарламалар аясында 
1370 жобаны іске асыруға 142 миллиард теңге 
бағытталды. Осы жобаларды жүзеге асыру 
арқылы облыс тұрғындарын таза ауызсумен 
қамтамасыз ету үлесі 72%-тен 77,1% -ке, газбен 
қамту 74,2%-тен 85,9%-ке артады.

Қасым-Жомарт Тоқаевқа Қордай 
ауданындағы ахуал туралы да баяндалды. 
Облыс әкімі Бердібек Сапарбаевтың айтуынша, 
қазіргі уақытта жағдай тұрақты. Биыл ауданда 
тұрғын үй және жол құрылысы, білім беру, 
медицина, мәдениет және спорт саласында 
жалпы сомасы 31,7 миллиард теңгеге 336 жоба 
іске асырылған.

Тұрғын үйлер мен коммерциялық 
нысандарды қайта қалпына келтіру мәселелері 
қатаң бақылауда. Қайырымдылық қорлары 
арқылы 311 миллион теңге жиналып, 41 
тұрғын және 13 коммерциялық нысан қалпына 
келтірілген. Сонымен қатар қатты зардап 
шекпеген 103 нысанға жөндеуден өткен. 

Жаңа министрліктің 
басшысын 
таныстырды

ҚР Премьер-Министрі Асқар Мамин 
Президент Жарлығымен Төтенше 
жағдайлар министрі болып тағайындалған 
Юрий Ильинді министрлік ұжымына 
таныстырды.

 
Мемлекет басшысының қайта құрылған 

Төтенше жағдайлар министрлігінің алдына 
табиғи және техногенді сипаттағы төтенше 
жағдайлардың алдын алу және оларды жою, 
тұрғындарға шұғыл медициналық және 
психологиялық көмек көрсету, өрт қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету және азаматтық қорғанысты 
ұйымдастыру бойынша салмақты міндеттер 
қойып отырғанын атап өтті.   

«Барлық ұйымдастыру шараларын жедел 
өткізіп, негізгі міндеттерді орындауға кірісу 
қажет», –деді А. Мамин. 

ПРЕЗИДЕНТ

ҮКІМЕТ

Жылу маусымы 
жақын Бойтұмар
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Облыс әкімі Гүлшара 
Әбдіқалықованың 
төрағалығымен жылу 
беру маусымына 
дайындық жөніндегі 
облыстық штаб отырысы 
өтті. Жиында бірқатар 
сала басшылары 
баяндама жасап, маусым 
кезінде қолға алынған 
жұмыстардың барысы 
сараланды.

Алдымен облыстық энер
гетика және тұрғын үйком
муналдық шаруашылық бас
қар масының басшысы Руслан 
Нұрмағанбетов атқарылған 
жұмыстарды тізбелеп, қазіргі 
ахуалды баяндады.

Жылу беру маусымына 
дайындық 85 процентке аяқ
талған. Биыл ағымдағы және 
күрделі жөндеуге, «Нұрлы 
жер» бағдарламасы және «Жұ
мыспен қамту жол картасы» 
аясында 4 млрд теңге қаржы 
қаралыпты. Нәтижесінде қа 
зандықтарға жөндеу жұ мыс
тары жүргізіліп, ұзындығы 
15 шақырым болатын ма гис
тральды және кварталіші лік 
жылу желілері қайта жаң ғыр
тылуда. Бұл жұмыстар өңірдегі 
жалпы жылу желілерінің тозу 
процентін біршама төмендетіп 
отыр.

– Әлеуметтік нысандар 
бойынша аудан және қала 
әкімдері мен бюджеттік бағ
дарлама әкімшілерінің мәлі
метіне сәйкес, жоспарланған 
507 білім мекемесінен 456, 
411 мәдениет үйінен 350, 
267 денсаулық сақтау ғима
ра  тынан 258 нысанға және 
640 кіші қазандықтың 477
не жөндеу жұмыстары жүр
гізілді. Облыс бойынша 19 
әлеу меттік нысанның жылу 
қазандықтарын газ оты ны на 
бейімдеу жұмыстары то лы
ғымен аяқталады. Ал аймақ  
бойынша бүгінгі күні бар
лығы 1196 көпқабатты тұр
ғын үй бар. Орталық тан
ды рылған жылу жүйесіне 
қо сылған көпқабатты тұрғын 
үйлердің 70 проценті жылу 
маусымына дайын, – деді өз 
баяндамасында басқарма бас
шысы.

Облыс әкімі қала, аудан 
ішіндегі жылыту жағдайларын 
бағамдай келе, бірқатар мәсе
лелерге уақытылы мән беріп, 
жұмысты тез арада реттеуді 
тапсырды. 

– Қалаға қарасты Белкөл 
кентінде жылу құбырларын 
күрделі жөндеу жұмыстары 
бе кітілген жоспарға сәйкес 
жүр гізілмей отыр. Барлық 
жү зеге асып жатқан жобалар 
1 қазанға дейін аяқталуы қа
жет. Оған арнайы кесте әзір
леп, орындалуы туралы әр 
аптаның дүйсенбісінде маған 
баяндауларыңыз тиіс, – деп 
тапсырма берді облыс әкімі 
сала басшыларына.

Мұнымен бірге жиында 
аудандарға газ тарату мәсе
лесі талқыланды. Атап айт
қанда, «ҚазТрансГаз Аймақ» 
АҚ облыстағы өндіріс тік фи
лиалы ның дирек торы Тал
ғат Қызылбаев қа Қар мақ
шы, Жалағаш, Сырдария 
ау  дандары орталы ғына газ 
та рату стансаларын пайда ла
нуға қажетті қаржы шешіл ген
діктен, аудан халқына уақы
тылы газ беруді міндеттеді.

– Облыстағы жылу беру 
нысандарының басым бөлігі 
әлеуметтік салаға тиесілі. Ден
саулық сақтау мекеме лерінде, 
әсіресе, Қазалы аудандық 
ту  беркулезге қарсы күрес 
дис  пансері және Сырдария 
ау  дандық ауруханасының 
күр  делі жөндеу жұмыстары 
бү  гінде толық аяқталмаған. 
Жылу беру маусымына аз ғана 
уақыт қалса да, денсаулық 
сақтау саласының әзірлігіне 
күмәнім бар. Сондықтан, ау
дан әкімдігімен бірлесе оты
рып, аурухананың жылу 
жү  йесінің қалыпты жұмыс жа
сауына жағдай жасаңыздар, – 
деді аймақ басшысы.

Отырыста облыс әкімі 
көпқабатты тұрғын үйлерге 
жылу беру мәселесін қарап, мо
дернизациядан өткен үйлердің 
жұмыстарына қатысты қала 
әкіміне де бірқатар тапсырма 
берді. Сондайақ, отын қой
маларына керекті отын кө
лемін қамтамасыз етуде әлі 
де жұмысты жандандыру ке
рек тігін айтты. Көмір қой
маларында тапшылық туын
дамас үшін бағаның негізсіз 
өсуіне жол бермеу қажеттігін 
ескертіп, бұл жөнінде кәсіп
керлік және туризм басқар
масының басшысы Фердоуси 
Қожабергеновке нақты тап
сырма жүктелді.

– Алдыңғы жылдары көмір 
тапшылығы мен бағаның күрт 
өсуіне байланысты тұрғындар 

тарапынан дүрбелең туғанын 
білесіздер. Сондықтан баға
ның өсуін, екі ортадағы дел
далдықты болдырмау мақ
са тында, көмір өндіруші 
ме  ке мелермен тікелей келі
сімшартқа отыру үшін кәсіп
керлермен жұмыстарды үйлес
тіріңіз, – деді облыс басшысы.

Жиын соңында облыс 
әкімі барлық маусымдық ке
зеңге қатысты сала басшы
ларына 1 қазанға дейін әлеу
меттік нысандар бойынша 
қа жетті отын қорын жасақ
тауды қамтамасыз етуді, ком
муналдық төлемдерді жинақ
тауды басты назарға алу 
керектігін айтты. Сондайақ, 
облыстық энергетика және 
тұрғын үйкоммуналдық ша
руашылық басқармасының 
бас шысына мекемелер ара
сындағы берешек қарыздарды 
бол дырмау шараларын қа был
дауды қатаң тапсырды. Ал, 
облыстық экономика және 
бюджеттік жоспарлау басқар
масының басшысы Нұрғали 
Қордабайға электр энергиясы 
тарифінің өсуіне байланысты 
бюджеттік мекемелердің шы
ғындарын қайта қарауды мін
деттеді. 

Мұнан бөлек, облыс әкімі 
аппаратының ұйымдастыру
инспекторлық жұмыс және 
аймақтық даму бөлімінің инс
пекторлары 1 қазанға дейін 
қа ладағы және аудандар дағы 
нысандарды аралап, мони
торинг жүргізуі қажеттігін 
атап өтіп, жұмыстың орын
далуын бақылауды облыс 
әкі мінің орынбасары Серік 
Сүлейменовке тапсырды.

Жиынды қорытындылаған 
облыс әкімі алдағы жылу беру 
маусымы ең бірінші шаруа 
екендігін тағы бір шегелей 
айтып, ешқандай кедергісіз 
өткізу қажеттігін жеткізді.

Жылу маусымы жақын
жауапсыздыққа жол берілмеуі тиіс
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Ержан ҚОЖАС,
«Сыр бойы».Sb

Бұл жөнінде өңірлік коммуника
циялар қызметінде өткен брифингте 
облыс әкі мінің орынбасары Серік 
Сү лейменов мәлім етті. Пре зидент 
Жолдауында айтылған міндеттер мен 
одан туындаған жоспарлар жөнінде 
кеңінен айтылды. 

Жолдауда халықты тұр ғын үймен 
қамтамасыз ету мәселесіне баса назар 
ауда рыл ған. Ендігі кезекте тұр ғын үй 
бағасының 10 млн теңгеден қымбат 
болмауы қада ғалана ды. Салынған 
әр көп қабатты тұрғын үй құнының 
тең жар тысы мемлекет есебінен суб
сидияланатын болады. 

Қазір облыс көлемінде 3398 
шақырымға созылатын ав токөлік жолы 
бар. Оның ішінде 1016 шақырымы рес
пуб ликалық, қалған бөлігі – облыстық 
және аудандық дең гейдегі жолдар. 
Биыл жол жөндеу мақсатында барлық 
қаржы көзінен 19 млрд теңгеден астам 
қаржы бөлінді. Нәтижесінде ұзындығы 
488 шақырымды құрайтын авто көлік 
жолы, көшелер мен жо лаушылар өткелі 
жөнде луде. 

Облыстық жолаушылар кө лігі және 
автомобиль жол дары басқармасының 
бас шысы Мұрат Тлеумбетов 2020
2025 жылдарға арналған «Нұрлы жол» 
мемлекеттік бағ дарламасы шеңберінде 
жер гілікті маңызы бар автомобиль 
жолдарын жөндеуге жалпы құ ны 46 
млрд теңге болатын 79 жоба енгізілгенін 
айтып өтті. Жыл соңына дейін облыстық 
және аудандық маңызы бар автомобиль 
жолдарының 69 процентін жақсы және 
қана ғат танарлық деңгейге жеткізу жос
парлануда.

«СБ» ақпарат

Жезқазғанға 
жүйткіп 
жетер күн 
жақын

Ұзақ жылдан бері шешілмей 
келе жатқан мәселе – «Қызылорда-
Жезқазған» бағытындағы тас 
жолының жағдайы. Қазір бұл 
бағытта мамандар тарапынан 
техникалық-экономикалық 
негіздеме мен жобалық-зерттеу 
жұмыстары қолға алынды. 

– Өңірлік кәсіпкерлер 
кеңесінің үшінші сайлауында 
8000нан аса сайлаушыкә
сіпкер Сіздерге дауыс бе ріп, 
таңдау жасады. Элек то ралды 
кампания кезінде өз деріңіздің 
жоғары кәсіби дең гейлеріңізді 
көрсету арқылы жеңіске жет
тіңіздер. Бүгінгі кү ні кә
сіп керлік саласын да мыту 
ба ғытында облыс әкім ді гі 
өңір лік кәсіпкерлер пала та сы
мен тығыз байланыста жұ мыс 
жасауда. Сол себеп тен бүгінгі 
кездесуді ұйымдас ты рып 
отыр мын, – деді облыс әкімі. 

Кездесуде облыс басшысы 
бизнес қауымдастық өкілде
рінің өзекті мәселелерінің ше
шілуіне және кәсіпкерлерге 
қолдау көрсету бағытында тұ
рақты көмектің бар екенін атап 
өтті. Сонымен бірге шағын 
және орта бизнес иелерінің 
жобалары қолдау табатынын 
жеткізді. 

– «Қызылорда» өңірлік ин
вестициялық орталығы ауыл
дық елді мекен кәсіпкер лері
нің жобаларын жеңілдікпен 
несиелендіруде үлкен сұра
нысқа ие микроқаржы ұйымы 
болып отыр. Оның қызметі 
қолда ныстағы заңнамаларға 
сәйкес 2020 жылдың 31 қа
занына де йін шектелген бо
латын. Де генмен, біз Орталық 

қыз метін 2025 жылдың 31 
жел тоқсанына дейін ұзарттық. 
Жо баны қаржыландыру үшін 
әртүрлі қаржы көздерінен 1,2 
млрд теңге қаржы тартылды. 
Осыған орай Қызылорда облы
сының 2023 жылға дейінгі 
экономикалық даму жоспарын 
жасадық, – деді облыс әкімі.

Кеңес мүшелерімен кезде
суде сондайақ карантин 
уақы тында бизнес субъектіле
рінің 75 процентінің жұмысы 
уақытша тоқтағаны ескеріліп, 
кәсіп иелеріне тұрақты қолдау 
болғаны айтылды. 

Мәселен, төтенше кезең 
уақытында өңірде 51 мыңнан 
аса шағын және орта бизнес 
субъектісіне салықтық же
ңілдіктер берілген. 8 мыңға 
жуық кәсіпкердің несие тө
лемдері кейінге шегеріліп, 
сауда нысандары 700,0 млн 
тең геге жалға алу төлем
де рінен босатылды. Мұнан 
бө лек, «Бизнестің жол кар
тасы2025» бағдарламасын 
іске асыруға бөлінген қаржы 
1,7 млрд теңгеден 2,9 млрд 
теңгеге дейін ұлғайтылды. 

Карантиннен кейін кәсіп
керлер бизнесін әртараптан
дыруға көшті. Аймақта тоқ тап 
тұрған тойханалардың қыз
метін өндіріске бағыттау жұ
мыстары да жүргізілуде. Бү

гінгі күннің өзінде 9 тойхана 
өз қызметін басқа салаға 
ауыстыруға дайын.

Басқосуда кеңес мүшесі, 
«KGroupLTD ЖШС ди рек
торы Қайрат Боранбаев пен 
кәсіпкер Айткүл Әбдіқадырова 
сөз алып, кәсіпкерлікке бағыт
талған гранттар мен өндіріс 
орындарын ашу мәселесін сөз 
етті. Сондайақ, кәсіпкер Ма
нарбек Еспенбетов құрылыс 
саласының мамандарын даяр
лауда жас мамандарды тәжі
рибе алаңына тарту мәселесін 
көтерді. 

Өз кезегінде аймақ бас
шысы жаңа өндіріс нысан
да рын ашу арқылы бағыттас 
шағын өндірістер құрып, тұ
рақты жұмыс көздерін та
уып, кәсіпкерлерді оқыту 
мәсе лелеріне жете мән беру 
қа жеттігін қаперге салды. 
Со нымен қатар осы кезге 
дейін өңірлік кеңес төрағасы 
қызметін атқарған, пандемия 
кезеңінде халық қажеттілігіне 
орай қызмет көрсеткен кә
сіпкер Дінмұхамед Абизовқа 
«Халық алғысы» медалін та
быстады.

Жиын соңында облыс 
әкімі биылғы жылы 26 млрд 
теңгені құрайтын 108 жобаны 
іске асыру арқылы өңірде 
2000ға жуық жаңа жұмыс 
орны құрылып, кәсіпкерлерге 
қолайлы жағдай жасалатынын 
атап өтті.

«СБ» ақпарат

Кеңес мүшелерімен кездесті 
Облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова жаңадан сайланған 

өңірлік кәсіпкерлер кеңесінің мүшелерімен кездесіп, осы 
саладағы ортақ мәселелерді талқылады деп хабарлайды 
облыс әкімінің баспасөз қызметі. 

Жолдауда білім саласы бойынша бірқатар 
басым ба ғыттар айқындалды. Өткені мізден сабақ 
ала отырып, бар лық функциялары бар бі рыңғай 
онлайн білім бе ру платформасын шұғыл әзір  леу 
міндеті қойылды. Екін  шіден, санитарлық та лап 
тарды сақ тай отырып, білім беру дің қалып тасқан 
дәстүрлі әдісіне қайта оралу мүмкіндіктерін 
әзірлеуді тапсырды. Үшіншіден,  мұға лімдердің 
жалақысын өсіруді жалғастырып, келесі жылы 
тағы 25 процентке көтеруді, төр тіншіден, 16 жас 
аралы ғындағы бүлдіршіндерді 100 процент бала
бақшамен қамтуды жүктеді. Сонымен қатар, Мем
лекет басшысы  мектеп жа сындағы  балалардың 
қа уіп сіздігі мен құқықтарын қор ғау мәселесіне 
ерекше на зар ау дару қажеттілігін атап өтті. 

 – Аталған мәселелер са ла қызметкерлерінің 
көңі лінен шығып отыр. Жолдау жүктеген мін
деттерді басшы лыққа ала оты рып, жұмыс 
жүргізіледі, – деді Н.Бай қадамов.

Сол сияқты, денсаулық саласына бағытталған 
жұ мыс тар жөнінде баяндаған облыс әкімінің 
орынбасары, Жолдауда ең бір өзекті мә селе 
– медициналық инфра құрылымды дамытуға 
арнайы тапсырмалар  берілгенін атап өтті. Оның 
ішінде денсаулық сақтау ісінің тиімді моделін 
құру арқылы үш жылда барлық елді мекенде 
фельдшерлікакушерлік бекеттермен, амбу
латориялармен қамтамасыз ету қолға алынғаны 
өте маңызды мәселе екеніне тоқталды. 

– Дәрігерлердің жалақы сы 2023 жылға қарай 
эконо микадағы орташа жал ақыдан екі есе – маман
дардың ынтасы мен жауап кершілігін күшейтіп, 
сала жұ мысына серпін берері сөз сіз. Сонымен 
қатар, осы меке мелерді кадрлармен қамта масыз 
етуге ұзақ мерзімді бол жамды жоспар жасалды. 

Жолдауда жастарды ең бекке тартып, олардың 
бо йында өз өмірін өзі қалып тас тыруға бағыттау 
тақырыбы қоз ғалды. Бұл – уақыт тала бына сай 
туындап отырған жа ңаша бағыт. Сондықтан бұл 
жұмыстарға ба рынша көңіл бөлуіміз қажет, – деді 
Наурызбай Байқадамов. 

Брифинг соңында БАҚ өкіл дерінің сауалдарына 
жа уап берді.    

«СБ» ақпарат

Әлеуметтік 
саланы қолдау 
артып келеді

Өңірлік коммуникациялар орталығында 
облыс әкімінің орынбасары Наурызбай 
Байқадамовтың қатысуымен брифинг өтті. 
Онда Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың халыққа  Жолдауындағы 
әлеуметтік саланы дамытуға бағытталған 
шаралар туралы баяндалды.

Кездесуде қазіргі экономи
калық ахуал жағдайында жаңа 
өндіріс көздерін ашу, жұмыс 
орындарын құру мақсатында 
бизнесті несиелендіру мә се
лелері талқыланды.

– Пандемия кезінде Үкі мет 
тарапынан бизнесті қолдау 
шараларының аясы кеңей
ті ліп, қаражаттар көлемі ұл
ғайтылды. Бұл ретте банктер 
мен қаржы ұйымдары әкім
шілік кедергілерді барынша 
қысқартып, мемлекеттің қар
жылай қолдау шараларын 
мик ро және шағын бизнеске 
ба ғыттау қажет, – деді облыс 
әкімі.

Облыста шағын және ор
та бизнес саласында 52 мың
нан аса субъекті тіркел ген 
бол са, соның төтен ше жағ дай 
кезеңінде 74 процентінің қыз
меті тоқтатылды. Эко но мика

ның түрлі салаларында 10 
мың нан аса кәсіпкер зардап 
шекті.

Осы орайда, өңірдегі 51 
мыңнан аса шағын және орта 
бизнес субъектісіне салықтық 
жеңілдіктер қарастырылып, 
9 мыңға жуық кәсіпкер 
әлеуметтікмедициналық сақ
тан дыру жүйесіндегі төлем
дерден босатылды.

Сондайақ, облыс бойын
ша 8822 сауда алаңдары жал
пы құны 695,8 млн теңге 
көлемінде жалдамалық төлем
дерден босатылды.

Төтенше жағдай кезеңінде 
8 мың шағын және орта бизнес 
субъектісінің жалпы 10 млрд 
теңгеден асатын несиелері 
бойынша төлемдері кейінге 
шегерілді.

Осы жылы «Бизнестің жол 
картасы2025» мемлекеттік 
бағдарламасы аясында қарал

ған қаражат шамамен екі есеге, 
яғни 1,7 млрд теңгеден 3 млрд 
теңгеге дейін ұлғайтылды. 

Бұдан өзге, «Қарапайым 
заттардың экономикасы» бағ
дар ламасы аясында қарал ған 
қаражат көлемі 1,5 есеге дейін 
артты.

Сонымен бірге, банктердің 
назарынан тыс қалған жоба
ларды қолдау мақсатында 
жеңілдетілген несиелер беруге 
бағытталған «Қызылорда» 
өңір лік инвестициялық орта
лы ғына әртүрлі көздерден 1,2 
млрд теңге қаражат тартылды.

2023 жылға дейінгі Қы
зылорда облысын экономи ка
лық дамыту жоспары аясында 
биылғы жылдың өзінде ша
мамен 2 мыңға жуық жұмыс 
орны құрылуы көзделген 
жал пы құны 26 млрд теңгені 
құрайтын 108 жобаны іске 
асыру жұмыстары басталды. 

Мемлекеттік қолдау ша
раларын тиімді іске асыру 
және әкімшілік кедергілерді 
қысқарту мақсатында облыста 
«Бизнеске арналған Үкімет» 
платформасының қызметі пай
даланылатын болады.

БАНК және БИЗНЕС 
ықпалдастықтың маңызы зор

Кеше облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова өңірлік 
екінші деңгейдегі банктер мен қаржы ұйымдарының 
басшыларымен кездесті деп хабарлайды облыс әкімінің 
баспасөз қызметі. 

Кездесуде департамент 
бас  тығы аймақ басшысына 
об лыстағы жедел ахуал мен 
қоғамдықсаяси жағдайды 
баян дады деп хабарлайды об
лыс әкімінің баспасөз қызметі.

Жыл басынан өңірде 2690 
қылмыстық құқықбұзушылық 
тіркелген. Бұл өткен жылмен 
салыстырғанда 36,4 процентке 
төмен. Облыс жолдарында 
орын алған жолкөлік оқи
ғалары және онда зардап шек
кендер саны да азайған.

Ал, жыл басынан бергі 8 
айда жол қозғалысын бұзудың 
100 мыңнан астам дерегі 
анықталып, олар бойынша 760 
млн теңге айыппұл салынған. 
Нә тижесінде, облыстық бюд

жетке 486 млн теңге қаржы 
өндірілді. 

Қабылдау кезінде облыс 
әкімі Президенттің Қазақстан 
халқына Жолдауын іске асы
ру мақсатында «полиция қа
дамдық қолжетімділікте» қа
ғидаты бойынша жұмысты 
одан әрі жетілдіру, полиция 
қызметінің қолжетімділігі мен 
ашықтығын арттырып, тұр
ғындармен өзара тиімді бай
ланыс жасау мәселесін жан
дандыру қажеттігін атап өтті. 

Өз кезегінде Бектөре 
Сұлтан учаскелік полиция 
инспекторларының мәртебесін 
заң жүзінде бекіту мәселесі 
қа ралып жатқанын тілге тиек 
етті.

Департамент бастығы іш
кі істер органдарының ма
териалдықтехникалық база
сын нығайтуда қолдау көрсетіп 
келетін облыс басшылығына 
алғысын білдірді. 

Қабылдау барысында об
лыс әкімі цифрландыру, бей
небақылау камерала рын мо
дер низациялау және облыс 
жолдарында жылдам дық өл
шегіш құрылғыларын орнату 
мәселесін талқылап, тиісті 
тапсырмалар берді.

Айту керек, қазірдің өзін
де қылмыстық істердің жүр
гізілуінің 60%і электронды 
фор матқа көшкен. Жыл со
ңына дейін көрсеткіш тағы да 
ұлғаймақ. 

Кездесу соңында аймақ 
басшысы Полиция департа
мен тінің алдына нақты міндет
тер қойды.

«СБ» ақпарат

Полиция департаментінің 
бастығын қабылдады

Кеше облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова Полиция 
департаментінің бастығы, полиция полковнигі Бектөре 
Сұлтанды қабылдады. 
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Отбасы тәлімі
Қырық бес сом
Велосипед
Ол көне қоныста көпбалалы 

үйде дүниеге келді. Көне қоныс деп 
отырғанымыз – қазіргі Нағи Ілиясов 
атындағы ғажайып ауылға жақын, 
бүгінде ескі жұрт болған елді мекен 
орны. Бір кездері қаба сақал көсем Карл 
Маркс атын иемденген. Дарханның 
балалық шағы сонда өтті.

Бауырмал болды. Үйдің үлкендері 
қыздар еді. Содан болар, жұмысында 
тазалық пен ептілік  қалыптасқан. 
Жұмысты шашау шығармай істеуге 
жасынан бейімделген сияқты. Әрі 
Ербатыр әке қай баласын да еңбекке 
баулыған. Бұл да соны көріп өсті.

Айтпақшы, біздің кейіпкердің аты-
жөні төлқұжатта Дархан Жұмашұлы 
Ералиев деп жазылған. Шын мәнінде 
әкенің әу бастағы есімі Ербатыр. 
Жасынан ашаршылық пен жетімдік 
тауқыметін тартқан ол кісінің детдомда 
тәрбиеленуі бір бөлек хикая. Жұмаш 
аты сонда таңылған. Әкесі қос бауыры – 
қарындасы мен інісі барын балаларына 
жиі айтатын. Өмірлік қызметі фелдьшер 
болған Ербатыр-Жұмаш бала күнінде 
жан-жаққа айырылған бауырларын көзі 
жұмылғанша іздеп өтті. Қарындасы 
Бибіжамалды Өзбекстанның бір қыш-
лағынан тапты, кейіннен Қазақстанға 
алдырып, көңілі бірленді. Ал інісі 
Әбдікамал сол күйі белгісіз кетті. Ініге 
деген сағынышты арқалап, 2005 жылы 
Ербатыр ақсақал да дүниеден көшті.

Бұның бәрі Дарханның көкірегінде 
әбден жатталған. Анасы Кенжегүл 8 
баланы дүниеге әкелгенде бәріне бірдей 
қазақы тәрбиенің құнарын берді. Қасиет 
пен қадір, дәстүрді құрметтеу, үлкенді 
сыйлау сынды құндылықты отбасы, 
ошақ қасынан көп шыға бермейтін ана 
жарықтық ұл-қызына ұғындырып өтті.

Еңбек демекші, бірінші сынып 
оқитын Дархан тәтелері Нұрия мен 
Нұрзияға еріп, егістіктегі отаққа барған. 
Үлкендер совхоздың өзге тіршілігінен 
ауыспайды. Балалар бұндай жұмысты 
жатсынбай істей беретін. Жаздай сонда 
жүрді. Ол кезде қазіргідей емес, күріш 
басы қаптаған қамыс. Оны кішкентай 
балаларға дейін жабылып қол орақпен 
оратын. Мектеп мұғалімі Жәкенбек 
Айтмаханов балаларды ертіп, еңбекке 
осылай үйрететіні бар. Бала Дарханның 
сол кезгі қуанышы әлі есінде. Еңбеккүнге 
45 сом жазылған еді. Бұл жап-жаңа 
велосипед алуға жететін. Оны алды да. 
Ойын баласына бұдан артық қандай 
бақыт бар?! Тіпті, шайтан арбадан 
ауысқан ақшаға мектепке баратын 
қалам-дәптерін түгелдеген. Еңбекпен 
келген табысты шашау шығармау – 
бала күнінен қалыптасқан әдет пе деп 
қаласың. Жалғыз табыскер, дәрігер 
әкенің айлығы үпірлі-шүпірлі көп балаға 
жетпейтіні анық еді ғой. Әкеге қолғабыс 

ету, үй шаруасынан бөлек, көрші-көлем 
жұмысына көмектесу – Дарханнан бөлек 
барлық бауырларына тән еді. Бейнетпен 
өскен 8 ұл мен қыз ащы еңбектен кейін 
ғана тәтті нан жейтінін көз ашқалы көріп 
өсті.

Алғашқы махаббат
Солдат әке
Бір күнде «туғандар»
1979 жылы мектеп бітірісімен оқуға 

тапсырған Дарханның жолы болмады. 
Бұған тауы шағылған ол жоқ. Ауылға 
қайтып келіп комбайнерге көмекші 
болып орналасты. Техника десе, бір иығы 
бұрып тұратын бозбала шофер деген 
мамандыққа іштей қызыға қарайтын. 
Ал егін біткен соң ауылдағы орталық 
жылу қазандығында қарапайым от 
жағушы болды. Сондағы басты мақсаты 
– оқуға қажетті ақша табу. Әлі есінде 
ең алғаш осында жүріп 220 сом айлық 
алған. Бұл сол кездегі ең тәжірибелі 
деген жұмысшының қолына түсетін 
сома. Ертемен күл шығарып, көмір тасу 
бұған аса қиындық тудырмаған. Жас 
қой. Мектепті енді бітірген жасөспірім 
осылайша еңбек майданында ысыла 
бастап еді.

Келесі жылы Шымкентке аттанған. 
Ойы технологиялық институтқа түсу. 
Болмады. Бұл жолы да ауылға қайтты. 
Совхоз жұмысында аянбай тер төкті. 
Шаруашылықта тағы комбайнерге 
көмекші болды. Қар түскенше егін 
жинайтын сол кезгі уақыттың қиындығы 
жас жігітке біраз сынақ болғандай.

Үшінші мәрте дайындық курсына 
топ ете қалған. Бұл 1981 жылы еді. 
Әуелі Жамбылдың өзіндегі гидро-
мелиоративтік-құрылыс институтында 
басталған білім жолы кейін Қызылордада 
жалғасты. Өйткені, аталған оқу орнының 
филиалы біздің облыста ашылған еді. 
Туған өлкеге болашақ инженер-механик 
осылай қайтып келді.

Айтпақшы, осында жүріп еді ғой, 
өмірлік серігін тапқаны. Педагогикалық 
институттың келбетті бұрымдысы 
Күләйханның көркі Дарханның жүрек 
тыныштығын алды. Бірінші курста 
басталған таныстық тұрақты сезімге 
ұласып, үш жылдан соң екеуі шаңырақ 
көтерген. Қазан айында Жұмаш ақсақал 
мен Кенжегүл ана осылайша мұғалім 
келінді құтты шаңыраққа түсірді. 
Алғашқы да, соңғы да болған Дархан 
мен Күләйханның махаббат хикаясы әлі 
сол қалпында.

Үйленіп, оқу бітіргеннен кейін 
әскерге де барып үлгерді. Ол кезде 
үлкен ұлы Еркебұлан дүниеге келген. 
Келіншегінің де екіншісіне аяғы ауыр. 

Отбасы жайлы анықтама апарса, әскери 
бөлім бұны кері қайтаратыны анық. Жоқ, 
бұл өзі барғысы келді. Намыс па, кім 
білсін, әскерге бармауды өте ұят санаған 
Дарханның ақыры дегені орындалған. 
Ржев қаласында борышын өтеп, елге 
оралғанда алдынан Әсел есімді екінші 
құлыншағы солдат әкені күтіп алған еді. 

Ұл да, қыз да бұл күні азамат болған. 
Еркебұлан дәрігер, әрі қосымша «Абзал 
және К» серіктестігінің шаруашылық 
жұмысына да көмектеседі. Әсел – 
заңгер. Бір қызығы, Дархан мен ұлы 
Еркебұланның туған күні бір, 22 
наурыз. Өзі туған күнінде сүйікті жары 
тұңғышын дүниеге әкелсе, шынымен 
қуаныш емес пе?! Жалпы Ералиевтердің 
көбісі көктемде дүниеге келген. Содан 
болар, жер бусанған шақта егін дейтін 
еңбекке құмартуы...

Әкімдіктен қашу
Шаруашылық қалай 
құрылды?
Ералиевтің ерінбейтінін сол кезгі 

ауыл басшылары білетін. Білді де аямай 
жұмсады. Тауға да, тасқа да салды. 
Слесарь да болды, комбайн да жүргізді. 
Оқу да, әскери міндет де біткен соң, 
күріш егумен айналысатын «Қазақ ССР-

нің 50 жылдығы» атындағы совхозға, 
яғни өз туған ауылына жөндеу жөніндегі 
инженер болып тағайындалды. Бұйрыққа 
қол қойған сол кездегі директор, белгілі 
тұлға Алдаберген Бисенов болатын. 
Міне, осыдан бастап орталық гараждағы 
ауылшаруашылық техникаларын 
түгелдеп, жер дайындау, тұқым 
себу, ору, бастыру сияқты тынымсыз 
жалғасатын егістік жұмысына жегілді. 
Шаруаға қажетті көліктердің қимылсыз 
қалмауы Дарханға байланысты болатын.

Қош, осыдан бастап жас жігіттің 
ауыл тіршілігіндегі тұрақты қызметі 
басталды. Әр салада инженер-механик 
болған Дархан 1995 жылы ауылдың 
бас инженер-механигі болып 2002 
жылға дейін еңбек етті. Бұл уақыт 
нағыз тоқырау кезі. Кейбір дүрілдеген 
совхоздардың іргесі сөгіліп, көп мал 
және егінмен айналысатын жергілікті 
шаруашылықтар тарап жатты. 

Дархан туған ауыл да осындай күйде 
еді. Директорлар жиі ауысты. Кейбір 
жерлерге техника күші жетіспей, егін 
егу жылма-жыл құлдырай бастады. 
1000 гектар күріш әзер егіледі. Күрделі 
кезеңде Дархан әкім болды. Директор 
деген лауазым ескіріп, әкім атауы енді 
қолданысқа кірген уақыт осы кез шығар. 
Бірақ... Қызығы сол, біздің кейіпкер 
әкім болғанымен бұл жұмыстан қаша 
бастады. Неге?! Әу баста тынымсыз 
тіршілікке үйренген мұның басы 
тыныш кабинетте тапсырма беріп, 
жайлы креслода шалқайып отыруды 
қолайсыз көрген. Рас, басында аудан 
басшылығының ұсынысымен әкім 
болуға келісіп қойған Дарханның енді 

бұл жерге байласа да тұрғысы жоқ еді. 
Амал не, бір жылдай ғана шыдады. Одан 
кейін көпшілік қызығатын орынтақты 
қуана-қуана басқаға ұсынған. Солай 
етті де, нарыққа ерте бейімделген туған 
ағасына қол ұшын созуға асықты. Бұл 
кезде Абзал Ералиевтің туған өлкеге 
арнайы бағдарламамен келіп, ауыл 
шаруашылығын дамытуға бар күшін 
жұмсауға ұмтылған шағы еді.

Шынымен де, Дархан шыдап баққан. 
Бәрі қайта келетіндей үміттенді. Бірақ 
болмады. 1992 жылы соңғы айлықты 
алғаны есінде. Сәуір айында үлкен апасы 
Ғалия кассадан өзінің жалақысымен 
қоса мұныкін де алған. Одан кейін 
айлық беру сап тыйылыпты. Халық шын 
қинала бастады. Жұртпен бірге бір қап 
ұн не күріш алып, соны талғажау ететін. 
Сол шүкіршіліктен таймай келген халық 
ішінде Ералиевтер де бар болатын. 
Дарханның әлі есінде, 2002 жылы әкім 
болғанда ғана қағаз теңгені қолына 
ұстап көргені бар.

Ауылының азыңқы күйін көрген 
Абзал да, Дархан да тәуекелге бел 
буды. Басынан бастап айтайық, бұған 
дейін түрлі кәсіппен шұғылданған 
Абзал 2002 жылдан бастап өз ауылына 
қаржы салып, күріш егу, оның көлемін 
арттыру сияқты қауырт әрі болашағы 
әлі де бұлыңғырлау тіршілікті қолға 
алған. Тоқтаңыз, әуелі бұлар күріштің 

өзін әр жерден сатып алып, элеватордан 
өткізіп, қаптап сатты. Кейін бұл да онша 
береке бермесін сезген олар егін егуді 
қолға алған. 2003 жылы «Сыр дәні» 
шаруашылығын құрып, үлескерлерден 
құралған 780 гектар жерді пайдалана 
бастады. Гектарына 47 центнерден өнім 
алған шаруашылыққа осы алғашқы 
егін үлкен мүмкіндік сыйлағаны анық. 
Осылай-осылай кәсіпкерлік көші 
түзеле берді. Абзал мен Дарханның 
бұл кезде егін егіп қана қоймай, туған 
елді түрлендіреміз деген ішкі арман-
мақсаттарын көбісі біле бермейтін.

2004 жылы «Абзал және К» ЖШС 
құрылып, аудандық жер қорынан 
2300 гектарды жалға алып, күріш 
көлемін көбейтті. Ал бір жылдан соң 
«Мағжан және К» серіктестігі құрылып, 
3000 гектар жерге дән септі. Осы 
шаруашылыққа Дархан төраға болып, 
егін дейтін еңбек науқанына бел шеше 
кіріскен еді. Одан кейінгі шаруашылық 
жеткен жетістік жергілікті халықтан 
бөлек, республикаға да белгілі. Туған 
ауылды түрлендірген Ералиевтер ерлігі 
көпшіліктің  есінде әбден қалары анық.

Жайнаған ел,
жаңарған ауыл
Қалыңмал хикаясы
– Ағам Абзал артқан сенімнің 

үдесінен шығу маған оңай болмады, 
– дейді Дархан жайқалған күрішке 
көз тіккен күйі. – Нағыз еңбекке 
араласқалы шаруашылық жайын 
білетін болған соң ба, ауылдағы 

егін науқаны менің мойнымда еді. 
Әбекеңнің ең жақсы жері – барлық істе 
де ақылдасуды бірінші орынға қоятын. 
Менің шаруашылық дүниесіне де 
жанашырлық танытатынымды әбден 
біліп алған. Барлығын уақытында, 
тап-тұйнақтай етіп бітіруге тыры-
самын. Оның үстіне ауыл шаруа-
шылығы саласы өте күрделі ғой. 
Бір күн кешіксең ертеңгі күнгі күтіп 
отырған өнімің күйреуі мүмкін. 
Мен де кейде қателесемін, ол кезде 
де ағаның кешіріміне ие боламын. 
Бастысы, ол туған ауылға көмектесем 
деген уәдесінде нық тұра білді. Бізді 
қуантатын да сол, жетістігіміз де осы.

Расымен еңбек туын желбіреткен 
нағилықтардың басым көпшілігі 
шаруашылыққа жұмысқа тұрған. 
Нақтысы, елдегілердің 40-45 проценті 
осында. Айлығы уақытылы, жыл 
соңында сыйақыдан бөлек, алдындағы 
мал-қарасына жем-шөптен де көмек 
алады. Кеңес одағының Батыры 
Н.Ілиясов атын иемденген жұрттың 
бар салмағын көтеруге әзірге Абзал 
мен інісі Дархан Ералиев құрған 
шаруашылықтың қауқары жетіп тұр.

«ХХІ ғасыр ауылы» атанған 
елді мекенде адал еңбекпен өмір 
сүретін нағилықтар бір кездері 
тоқырауға ұшырап, таратылған 

шаруашылықты тіктеп, қоқысқа 
батқан қонысты өз күшімен аршып, 
туған елін таңғажайыпқа бөлеген 
Абзалдай ағаның қажыр-қайратына 
алғыс жаудырып жүр. Өйткені, туған 
ауылды жайнату идеясын Ералиевтер 
асыра орындады. Бір ғана мысал, олар 
2013-2020 жылдар аралығында Нағи 
ауылына 1 млрд 500 млн теңгеден 
астам қаржы құйды. Мұның бәрі 
мемлекеттік-жекешелік әріптестік 
негізінде әлеуметтік нысандар салуға, 
ауылды абаттандыруға, көгалдандыру 
мен қайырымдылық шараларына 
жұмсалды. Былтырдың өзінде ауыл 
халқы мен жұмысшылар өтініштеріне 
сәйкес 17 миллион теңгеден астам 
қаржыға мал азығы ретінде жем-шөп 
түсіріп берілген. Сондай-ақ, 1 жарым 
миллион теңгеден астам қаржыға 
азық-түлік тегін таратылыпты.

Айтпақшы, озық шаруашылықтың 
арқасында Абзал Ералиев ҚР Тұңғыш 
Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың Жарлығымен 2013 
жылы «Қазақстанның Еңбек Ері» 
атанғаны белгілі. Әрі Елбасының өзі 
Нағи ауылына ат басын тіреп, мұндағы 
ел ажарына сүйсініп, «Барлық ауыл 
Нағи ауылындай болсын» дегені 
көптің есінде әлі. 

– Әбекең шаруашылық есебінен 
мемлекеттен ештеңе сұрамай-ақ, 
ауылға құрылыс жүргізе бастады. 
Алдымен балабақша салды. Одан 
соң ауыл іші де, сырты да тазаланды. 
Көріксіз, қоқыс басқан ауылға екі жыл 

тазарту жүргізілді. Ағаш ектіртіп, 
су жүйелерін қалпына келтірдік. 
Көркейтудің жарқын үлгісін өзге 
ауылдағы кәсіпкерлерге көрсете 
білдік. Аға құрылысшы болған соң 
ба, біртіндеп мектеп, әкімшілік 
ғимараты, мешіт, музей, дәрігерлік 
амбулатория, спорт сарайы, мәдениет 
үйін қайта күрделі жөндеуден 
өткізіп, кейбірін қайта салды. Тіпті, 
кейбір үйлердің құрылысына да 
көмектесіпті. Ұлы Отан соғысы 
ардагерлеріне арналған «Тағзым» 
алаңын салып берді. Орталық алаңды 
абаттандырғаны қалай?! Жаздық 
сахна, дүкен мен тойхана, қоғамдық 
моншасы тағы бар. Жыл сайын 
барлық көшедегі арықтарды компания 
есебінен тазалатамыз. Аудан, тіпті 
облыстың маңызды орталықтарында 
кездеспейтін субұрқақтарын орнатып, 
жастарға да қуаныш сыйладық, – деп 
ағынан жарылды Дархан Ералиев. 

Нағида туғандар үшін осы 
елдің гүлденгені, көркейгені үлкен 
мақтаныш. Оның үстіне Ералиевтер 
сынды ел топырағын түрлендіруге 
еңбек сіңіріп жүргендер тым сирек 
қой. Ал Дархан аға айтқан мына 
бір естелік адамды масылдықтан 
алыстататындай.

– 8 ағайынды едік. Үлкеніміз 
Ғалия ғана қазір арамызда жоқ. 
Дәрігер болатын. Жалғыз ұлы бізге 
қолғанат. Қазір әулеттің тоғызыншы 
мүшесіндей болып кетті. Дания, 
Даналы, Нұрия, Нұрзия сияқты аға-
апаларымыз түрлі салада еңбек 
еткен, қазір зейнет жасында. Абзал 
ағаның жетістігі баршаға мәлім. Мен 
отбасында жетіншімін. Кенже ұл 
Бауыржан –  қарашаңырақта, әрі жеке 
кәсіпкер. 

Қарап отырсам, әке мен ананың 
тұтастай берген тәрбиесінің әсері 
шығар, бәріміз де еңбекке жақын 
болдық. Қарапайымдылықтың ауы-
лынан алыс кетпедік. Барды көппен 
бөлістік. Әкемнің ата-анадан ерте 
қалғанын айтып едім ғой. Оқу бітіріп 
келген соң жас жігіт үйленгісі келіп, 
өзі тұстас замандастары арасынан 
қалыңдық қарайды. Қарасары жоқ 
жетім жігітке тегін қыз қайда?! 
Әкем қара еңбегін сатып шешемізге 
үйленген. Ол да қызық әңгіме. 
Ала жаздай ақ иық болып, кетпен 
шауып, жер қарықтаған әкем бақша 
егеді. Бақша болғанда кәдімгі 
жүгері. Күзде жиырма қап жүгеріні 
қайын жұртына қалың мал есебінде 
берген. Қараңызшы, жиырма қап 
жүгері. Жүгері нан өте тәтті болады. 
Таршылық заман, соғыстан кейінгі 
уақыт. Қалыңмал ғұрпын осылайша 
өтеп, өзі ұнатқан шешемізге әкей 
осылай қол жеткізіпті ғой. Әкемді 
танитын көнекөздер оның аңшылық, 
саятшылықпен айналысып, көрші-
көлемді қиын заманда көп тойын-
дыратынын айтатын. Иә, жалқаулық 
– біздің әулетке жат дүние. Бізге 
еңбекпен өсу, өну, бейнеткештікке бір 
табан жақындық әкемнен жұққан деп 
есептеймін, – деп ішкі сырын ақтарды 
шаруашылық төрағасы Дархан.

Шаруашылықтың бір тал 
шырпысына дейін жауапты болған, 
ысырап пен берекесіздікке жаны 
қас төрағаның айтуынша, компания 
бүгінде егіске қатысты барлық 
техникалық көліктерін 90 процентке 
жаңартып болған. Қуаты сағатына 30 
тонна күрішті тазалайтын Оңтүстік 
Кореялық екі қондырғы алынып, 
кейінгі жылдары сыйымдылығы 
11 мың тонна болатын 15 қойма 
салыныпты. Былтыр қазан айында 
алғашқы болып қазақстандық 
күріш ақтау зауытын іске қосты. 
Жұмысшылар жалақысы өсіп, орташа 
айлық 153 мың теңгені құрады. Олар 
жыл сайынғы күзгі науқанда күрішті 
шашау шығармай жиып алуда сүрінген 
емес. Соның арқасында былтыр 
«Озат шаруашылық» номинациясы 
бойынша облыс, аудан көлемінде 
бірінші орынға ие болды. Ең кереметі, 
сол жылы «Азық-түлік тауарларын 
немесе ауыл шаруашылығы өнімдерін 
шығаратын үздік кәсіпорын» аталымы 
бойынша ҚР Президентінің «Алтын 
сапа» сыйлығымен марапатталған. Ал 
Дархан Ералиевтің  2007 жылдан бері 
Сырдария аудандық мәслихатының 
депутаты екенін білеміз. Қайырым-
дылықпен жиі айналысады. Оны-
сын жасырып баққанмен, жұрт 
жақсылығын жария етуді қояр емес. 
Ал кербездіктен ада кейіпкеріміз 
атадан көрген ең ізгі көркем тәрбиені 
ұл-қызы мен тәтті немерелеріне де 
дарытып келеді.

Биыл Дархан бастаған егінші 
ағайын 5200 гектар күріш екті. Бүгінде 
орақ түскен алқаптардан үлкен жүк 
көліктері қырман басына жиі қатынап, 
дән тасиды. Ал «Мағжан және К» 
өндірген күріш дақылы өзімізден 
бөлек, Украина, Ресей, Қырғызстан, 
Әзербайжан, Түркіменстан, Тәжікстан, 
Өзбекстан, Ауғанстан және Моңғолия 
сияқты елдерге экспортталатынын 
бірі білсе, бірі білмес. Сыр суынан 
нәр алған ақ күрішке ынтызар өзге 
мемлекет халықтарынан сұраныс 
әзірге ерекше болып тұр.

Сырдария ауданы

ДІҢГЕК ДИДАРЫ

Бейнеткеш

Елуден асқан осы ақ сары кісіні жасынан тынымсыз ба деп қаласың. 
Басшы едім деп сарт-сұрт ете бұйрық беріп, жылтыр туфлимен бірге 
сызданып тұру жоқ, қарапайым көп қызметкердей қырман басынан 
шықпайды. Көлденең жатқан шыбықты көтеруге ерінетін кейбіреудей 
емес, барынша елгезек екен. 

Шаруашылық құрылғанша, совхоз жұмысына аямай жегілген 
Дарханның әу баста төраға болу ойына да келмеген. Бірақ, нарық 
заманына тез бейімделіп, ауыл шаруашылығы саласында Қазақстанның 
Еңбек Ері атанған, «Абзал және К» ЖШС құрылтайшысы, ағасы Абзал 
сүйреген кәсіпкерлік дейтін көштің бір жібін бұл да ұстаған еді. Иә, 
әңгіме екінші Ералиев һәм егінші Ералиев туралы болмақ. Жақында 
ғана «Мағжан және К» шаруашылығының төрағасын тыңдап, еңбекқор 
азаматтың өткен жолын қағазға тізбектеп көргенбіз.

Ержан
ҚОЖАС,
«Сыр бойы»
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Түсінген адамға бұл – жақ сылықтың 
нышаны. Аз да болса табыс, демек, бос 
жат қан ақша табыс тауып жатыр. 

Жуырда Үкімет отыры сында алдағы 
3 жылда Ұлт тық қордан бөлінетін ке
піл дендірілген трансферттің әлеу меттік 
міндеттемелерді қар жыландыруға 
бағыттала ты нын жеткізген Қаржы ми
нистрі Ерұлан Жамаубаев жыл сайынғы 
индекстеуге және зейнетақы мен 
жәрдемақы алушылар контингентін 
ұл ғайтуға келесі жылға қосым ша 265 
млрд теңге қарасты рылғанын айтқан 
болатын.

Яғни, Үкімет қолдау көр сету 
мүмкіндігін арттырып отыр. Әрине, 
осының барлығы дағдарыс жағдайында 
өтемөте маңызды. Бұл көмектің 
зейнетақы салымын ұлғайтуға қатысы 
бар екенін атап өткім келеді. 

Мемлекет басшысы Қасым
Жомарт Тоқаев биыл ғы Жол дауында 
осы зейнет ақы жинақтарының бір 
бөлігін пайдалану мәселесіне тағы 
да тоқталды. Тура бір жыл бұрын 
Президент алғашқы Жолдауында 
жұмыс істеп жүрген адам өзінің 
зейнетақы жинағын зейнетке шыққанға 
дейін де пайдаланғысы келе тінін, 
сондықтан жұмыс іс тейтін азаматтар 
өздерінің зейнетақы жинағының бір бө
лігін белгілі бір мақсатқа, соның ішінде 
баспана сатып алуға немесе білім алу 
үшін пайдалану мәселесін жыл со ңына 
дейін пысықтауды Үкі метке тапсырған 
болатын.

Алайда арада бір жыл өтті. Бұл 
мәселеде мемлекеттік ор талық 
органдар мен қоғам дық сарапшылар 
ортақ тоқ тамға келе алмады. Бұл мә
селеге байланысты арнайы сөз ал ған 
сарапшылар зейнет ақы жинағының 
белгілі бір бө лігін пайдалануға көпте
ген салымшының қолы жет пей
тінін, ал жинағы қор даланып қалған 
азаматтардың тұрғын үйге мұқтаж 
емесін алға тартты. 

Мемлекет басшысы биыл ғы 
Жолдауында азаматтардың әлеуметтік 
әлауқаты, ең ал дымен, баспана 
мәселесіне тікелей байланысты екенін 
еске салып, нарық жағдайында тұрғын 
үйдің қолжетімділігі адамдардың 
табысына және осы міндетті өздігінен 
шеше алу қабілетіне орай жүзеге 
асатынын жеткізді.

Президенттің айтуынша, бұл ре
форма еңбек қатынас тарын ашық әрі 
заңды жүр гізіп, зейнетақы жүйесіне 
қа  тысуға ынталандыратын пәр  менді 
құралға айнала ды. Шын мәнінде, қа
зір көп теген кәсіпорын еңбеккер ле
рінің айлығы төмендетіліп көрсетіледі. 
Ал біз Қазақстан да келісімшартсыз 
ауызша келісіммен жұмыс істеп жат
қан мыңдаған адамдармен не істейміз? 
Олар туралы заң жоқ, көлеңкелі эко
номиканың айналымын өсіріп жатыр. 

Осы орайда кеше Еңбек және ха
лықты әлеуметтік қор ғау министрі 
Біржан Нұ рымбетов 2021 жылы кім
дердің өз зейнетақы жина ғы ның белгілі 
бір бөлігін тұрғын үй сатып алуға, 

емделу ақысын төлеуге немесе қар
жылық компаниялардың бас қаруына 
беруге мүмкіндігі бо латынын айтты.

Мемлекет басшысы жыл соңына 
дейін барлық қажетті нормативтік
құқықтық акті лер ді қабылдауды 
және зей нетақы салымдарының бө
лігін мақсатты жұмсауға да йындық 
жұмыстарын жүр гізуді тапсырды. 
Мамандар жүргізген есептеу бойынша 
қазір 721 мың адам аталған мақсаттарға 
зейнетақы жи нағының бір бөлігін 
пайдалана алады. Бұл шамамен 1,4 трлн 
теңгені құрайды. Жұрттың әлеуметтік 
желіде шулап жатқанындай, бұл 
инфляция тудыратындай ақша емес.

Үкімет отырысында сөйле
ген сөзінде Б.Нұрымбетов 530 мың 
жұмыс істейтін азаматтың зейнетақы 
жинағы «жеткілікті шектен» асатынын, 
сондайақ зейнетақы жинағы бар 178 
мың зейнеткер және 13 мың адамның 
сақтандыру компанияларымен аннуи
тетті зейнетақы келісімі бар еке нін 
атап өтті. Министрдің ай туынша, зей
неткерлерге қол дағы жинағының 50 
проценттен аспайтын бөлігін алуына 
бо лады.

Жыл басында 30 жасқа толған ер
азаматқа жеткілікті шек 6,7 млн теңгені, 
ал әйел дерге 9,6 млн теңгені құрады. 
Алайда министр сол кезде жеткілікті 
шектің көлемін қай та қарауға уәде 
берген болатын. Себебі мұндай сома 
жинағандар Қазақстанда өте аз. Былтыр 
Президент тап сыр масынан соң Үкімет 
бе кіткен талаптарға сәйкес, 200 мың 
адамның зейнетақы жи нағының бір 
бөлігін пайдалана алатыны айтылған 
еді. Алай да Мемлекет басшысы биылғы 
Жолдауында бұл орай да ал ғашқы қадам 
жасал ғанын ай тып, жарнаны пайдала ну  
шылардың ауқымы арта тынын жеткізді.

Бірақ мәселе әлі күр делі, Президент 
сөзінен кейін бір қатар азаматтар жинақ
тау шы зейнетақы қорындағы қар
жының алдағы жылдары ин фляциядан 
кейінгі құнын қаншалықты сақтап 
қалатыны туралы ойланатын болды. 
Бұл енді Үкіметтің ақшанесие саясатын 
қаншалықты дәйекті жүргізуіне 
байланысты мәсе ле. Зейнетке шығу 
жасын төмендету әзірге шындығын 
айтуымыз керек, бірқатар қи ындықтарға 
байланысты орындалуы күмәнді. Ол 
зей нет жасындағы адамдар мен жастар 
санының арасындағы айырмашылыққа 
байланысты болады. Қазір көптеген 
ел дерді халықтың қартаю үде рісі 
алаңдатады. Ресейде соң ғы дерек бо
йынша барлық 85 аймақтың 15де ғана 
туудан өлім төмен болған. Қазақстанда 
мұндай проблема туындамағанымен, 
алдағы жыл дары халықтың қартаю 
үдерісі әсіресе, солтүстік облыстарда 
біршама жылдамдауы мүм кін. Ал 
екеуінің арасында үйлесімді қатынас 
орнықпай, зейнетке шығу жасы тө
мендемейді.

Дегенмен жүйе жаңғыр тылып жа
тыр. Өзгеріске деген талпыныс бар, бұл 
– әрине, жақ сылықтың нышаны.

Біз өз мүмкіндігімізді 
қаншалықты білеміз?

ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ: 

1-бет

«Қызылорда облысының кәсіпкерлік және туризм 
басқармасы» мемлекеттік мекемесінің басшысы 
және оның орынбасарларының жеке және заңды 
тұлғаларының өкілдерін ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

Аты-жөні Лауазымы Қабылдау күні Қабылдау уақыты
Қожабергенов 

Фердоуси 
Әбілқасымұлы

Басқарма 
басшысы

Әр аптаның 
дүйсенбі күні

Белгіленген уақытта 
(16:00ден 

18:00ге дейін)
Бекишев
Талғат

Болатбекұлы

Басқарма 
басшысының 
орынбасары

Әр аптаның 
сәрсенбі күні

Белгіленген уақытта 
(15:00ден 

17:00ге дейін)
Тасқараев 

Мұрат Ибрагимұлы
Басқарма 

басшысының 
орынбасары

Әр аптаның 
жұма күні

Белгіленген уақытта 
(15:00ден 

17:00ге дейін)

Азаматтарды қабылдауға алдын ала жазылу төмендегідей мекенжай бойынша 
жүргізіледі:

Қызылорда қаласы, Қорқыт ата көшесі, №123 мекенжайы бойынша орналасқан 
ғимарат, 2қабат, 214бөлме, «Қызылорда облысының кәсіпкерлік және туризм 
басқармасы» мемлекеттік мекемесі.

Анықтама телефоны: 8 /7242/ 70-54-87, 70-03-78.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
«Қызылорда облысының кәсіпкерлік және туризм бас қармасы» мемлекеттік 

мекемесі қызметкерлерінің ісәрекет теріне шағымдануға келесі телефонға 
хабарласуға болады: Телефон: 8 /7242/ 70-54-87.

Әлемді жайлаған пандемияға 
байланысты өткен оқу жылының 
соңына таяу қашықтан оқыту 
тәжірибесі енгізілген болатын. Оқу 
жылының соңы болғандықтан ол 
кездегі олқылықтар онша біліне 
қоймаған еді. Алайда биылғы жаңа 
оқу жылының да қашықтан оқыту 
әдісімен басталуы мұғалімдер қа
уымына да, атааналарға да үл
кен сын болып отыр. Оның басты 
себебі, биыл ғана ашылған «Bilim
Land», «Дарынонлайн» ин тернет 
платформалары мектеп оқу
шыларының пайдалануына әлі 
де қолжетімсіз. Байланыс орнату 
өте қиын. Сондықтан оқушылар  
«WatsApp» желісі арқылы бай
ланысуды қолайлы көреді. Деген
мен, мұғалімдер жаңаша оқыту 
платформаларын меңгеруге барын
ша жұмыс жасап жатыр.

Мұғалім де, ата-ана да 
«дәстүрлі оқытудың 
орны бөлек» дейді
Осы орайда білім беру сала

сында көп жыл тәжірибесі бар, 
Жалағаш ауданындағы А.Бисенов 
атын дағы №38 орта мектептің 
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің 
оқытушысы, жоғары санатты мұ
ғалім, педа гогзерттеуші, Ы.Ал
тын   сарин бел гісінің иегері  Жанар 
Шілде баева ның пікірін сұраған 
едік.

– Қазіргі қалыптасып отырған 
жағдайға байланысты қашықтан 
оқытуға көштік. Ол үшін жаңаша 
ізденіп, арнайы оқу курстарынан 
өттік. Бүгінгі таңда қашықтан білім 
берудің «BilimLand», «Дарын
он лайн» секілді интернет плат
фор маларын игеруге жұмыс жа
сап жатырмыз. Алайда өзімнің 
көпжылдық ұстаздық тәжірибем 
бойынша айтарым, бала мектепке 
келмей, мұғаліммен бетпебет кез
деспей, бірбіріне деген жылы 
қарымқатынасты сезініп, ортамен 
араласып, өзара сыйластық пен 
құрмет қалыптаспай, толыққанды 
білім алуы мүмкін емес. Өйткені 
әрбір мұғалім – психолог, яғни, 
әр оқушының сабақты қабылдау 
мүмкіндігіне қарай жұмыс жа
сайды. Мәселен, кейбір оқушы
лар ға айрықша көңіл бөліп, қай
талап түсіндіруге тура келеді. Ал 
қа шықтан оқыту барысында бұл 
мүмкін емес. 

Мемлекет басшысының кешегі 
Жолдауында санитарлық талаптар
ды сақтай отырып, білім алудың 
қалыптасқан дәстүрлі тәсіліне 
қайта көшу тәртібін әзірлеу мәсе
лесі айтылды. Бұл – өте орынды 

тапсырма. Мүмкіндігінше, жедел 
де тіп жүзеге асырылса, жақ сы 
болар еді, – дейді ұстаз.

Сара Адайбаева, қала тұрғыны:
– Балам биыл 1ші сыныпқа 

барды. Оқуға деген ынтасы ерекше. 
Әйтсе де қолына сөмкесін алып, 
мектеп табалдырығын аттаған 
жоқ. Алғашқы ұстазын кітап алар 
ке зінде бірақ рет көрді. Ал сы
нып тастарын мүлде танымайды. 
Өзіміздің оқыған уақытымызбен 
салыстырып қарасақ, әрине, көңіл 
құлазиды. Мектепке алғаш барған 
әр балаға мұғалімнің көмегі 
өте қажет. Ал қашықтан оқыту 
барысында бұл жауапкершілік ата
ананың мойнында. Айта кетейік, 
атаананың барлығы мұғалім емес, 
сондықтан балаға қалам ұстаудан 
бастап, жазыпсызуға, кітапты 
жүргізіп оқуға дейін үйрету оңай 
болмайды. Сол сияқты, балаға бі
ліммен бірге тәрбие де керек. Көп
шілік ортамен араласуды үйренуі 
маңызды. 

Әйтсе де бүгінгі қалыптасып 
отырған жағдайға байланысты ба
ламызды қашықтан оқытудамыз. 
Интернет байланысы әлсіз, бала
ның көп уақыты ұялы телефон 
алдында өтеді. Бұл ден саулығына 
да зиян, – дейді. 

Салада моральдық, 
материалдық қолдау 
шаралары артып келеді
Білім мен ғылымды дамытудың 

20202025 жылдарға арналған 
бағдарламасы бекітіліп, биылдан 
бастап педагогтар мен оларға те
ңестірілген қызметкерлердің ең
бек ақысы жыл сайын 25 процентке 
көбейіп, төрт жылда екі есе артады 
деп жоспарланып отыр. Бұл мақ
сатқа биыл облыстық бюд жеттен 
27,4 млрдға жуық қаржы бөлінді. 

Қашықтан оқыту бойынша оқу
шылар мен мұғалімдердің және 
оқушылардың арнайы құрылғы
лармен (компьютер, ноутбук, 
план  шет, смартфон) қамтамасыз 
еті  луіне, интернет және ұялы бай
ланыстың қолжетімділігіне мони
торинг жасалды. Электронды 
құ   рылғысы жоқ 9687 оқушыны 
ком  пьютерлік техникамен қамту
ға тиісті жұмыстар ұйымдас ты 
рылды. Бүгінгі күнге мектеп ба
лан сындағы 2800 компьютер 
мұқ   таж отбасыларына уақытша 
пай   далануға берілсе, демеушілер 
есебінен 239 планшет, 15 ноутбук 
тапсырылды. Сонымен қатар, са
ладағы үнемделген бюджет есе
бінен 176,7 млн теңге 2635 планшет 
алуға бағытталды. Бұдан бөлек, 
рес публикалық бюджетттен 3,4 

млрд теңгеге 22 мыңнан астам ком
пьютерлік техника алынуда. 

Дәстүрлі оқыту қалай 
жүргізілуде?
Облыстық білім басқармасы

ның мәліметі бойынша оқу орын
дарында инфекцияның таралу 
қау пін азайту бағытында дәстүрлі 
түрде білім алатын оқушылар 5 
сатыдан тұратын дезинфекциядан 
өтетін болады:

Бірінші, сыртқы киімді дезин
фекциялық ерітінділермен залал
сыз дандыратын арнайы туннель 
ар қылы өткізу;

Екінші, аяқ киімдерді арнайы 
залалсыздандыру кілемшелерімен 
тазарту;

Үшінші, қолды санитайзерлер 
арқылы антисептиктермен өңдеу;

Төртінші, байланыссыз тер
мометр арқылы дене қызуын өл
шеу;

Бесінші, медициналық бетпер
делер кию. Сонымен қатар, мек
тептерге кіргізу, сыныптарға орна
ластыру барысында әлеуметтік 
қа шықтық сақталады. Сыныптарды 
желдету арқылы ауасын тазарту, 
кварцтау, ауысым арқылы дезин
фекциялық  ылғалды жуып тазалау 
жұмыстары жүргізіледі.

Айта кетейік, дәстүрлі оқыту 
топтары 14 сыныптардың ата
ана  ларының дербес өтініштері не
гізінде ашылған. Бұл топтарда 15 
баладан артық бала оқытылмайды. 
Ең бастысы – бала қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету. Санитарлық та
лап тар қатаң сақталады. Әрбір 
кезекші топтардың жұмысы белгілі 
алгоритмге сәйкес жүргізіледі. 

Оқушылардың 
білімін бағалау 
жүйесі өзгерді
Қашықтан оқыту кезінде қа

лыптастырушы бағалау күнделікті 
жүргізілетін болады. Максималды 
бағалау 10 балдық жүйені құрайды. 
Бұрын 5тік балл қойылатын. 
Оның ішінде 1ші сыныптар баға
ланбайды. 211 сыныптар баға
ланады. Бағалау көрсеткішіне кел
сек, 13 балл – төмен деңгей, 47 
балл – орта деңгей, ал 810 балл 
жоғары деңгей. Мұғалім журналға 
балл көрсеткішімен белгілейтін 
болады. 

Қалыптастырушы бағалау 1 
тоқсанда 25 процент БЖБ (бөлімдік 
жиынтық бағалау) және ТЖБ 
(тоқсандық жиынтық бағалау) 
50 процент қосындысы бойынша 
қоры тындыланады. 

Қорыта айтқанда, онлайн оқы
туды тиімді ұйымдастыруға ба
рынша көңіл бөлініп, қажетті 
ша   ралар атқарылды. Дегенмен, 
күн   делікті оқыту барысында ин
тернет байланысының төмендігі 
бай қалып отыр. Бұл кемшіліктің 
бар екенін Мемлекет басшысы да 
өз Жолдауында айтып өтті. Сол 
себепті санитарлық талаптарды 
қатаң сақтай отырып, білім берудің 
қалыптасқан дәстүрлі тәсіліне 
қайта көшудің тәртібін әзілеуді 
тапсырды. 

Расында, онлайн білім алу 
мен дәстүрлі білім алудың айыр
машылығы жер мен көктей. Оны 
жасырудың қажеті жоқ. Есесіне, 
Президент тапсырмасына сай дәс
түрлі оқытуға көшудің барлық 
мүмкіндігін қарастырғанымыз жөн 
секілді.

ОНЛАЙН ОҚУ 
ОҢАЙ БОЛМАЙ ТҰР

1-бет

Тарих – өткен күндердің 
айнасы. Өңірде талай 
түлекті қанаттандырған 
И.Әбдікәрімов атындағы 
Қызылорда аграрлық 
техникалық жоғары 
колледжіне биыл – 90 жыл. 
Осы жылдар ішінде оқу орнын 
тәмамдаған азаматтар бүгінде 
биіктерді еңсерді. Білім ошағы 
өңірдегі маман тапшылығын 
жоюда өз маңызын жоғалтқан 
жоқ. Тарих сахнасындағы 
тоқсан жыл кәсіптік мектептің 
өміршеңдігін дәлелдеді.

Білім ошағында бүгінде екі 
мыңға тарта студент білім алса, 
оларды екі жүз оқытушы маман
дыққа баулуда. Колледж директоры 
Ибадулла Құттықожаев аға буын 
салған ізбен жастарды жарқын 
болашаққа бастап келеді.

«Өткен күнде белгі бар» дейді 
халық даналығы. Тарих беттерін 
парақтар болсақ, білім ошағы 
1930 жылы агроиндустриалды 
техникум болып құрылды. Араға 
бір жыл салып, Қызылорда ауыл 

шаруашылығы техникумы болып 
өзгерді. Ал 1959 жылы Қазалы 
зоотехникалықмалдәрігерлік тех
никумымен біріктіріліп, Қазалы 
ауылшаруашылық техникумы бо
лып аталды. 1971 жылы Ком сомол 
совхозына көшірілген техникум 
совхозбен қосылды. Алты жыл
дан соң Қызылорда совхоз техни
кумы болып қайта құрылды. Одақ 
бойынша материалдық база сы 
нық оқу орындарының қата рын
да саналатын бұл жерден Қа
зақстан ның мемлекет және қоғам 
қайраткері, Социалистік Еңбек 
Ері Исатай Әбдікәрімов, Қорқыт 
ата атындағы ҚМУ профессоры, 
техника ғылымдарының докторы 
Серікбай Қошқаров, Сырдария 
ауданын басқарған белгілі кәсіпкер 
Әріп Хожбанов, белгілі композитор 
Рамазан Тайманов қанаттанды.

Бүгінде білім ошағы темірден 
түйін түйген ұсталарды да, тех
никаның құлағында ойнайтын 
механизаторларды да, ауыл шаруа
шы лығы саласының білікті ма
мандарын даярлау үстінде. Тарихы 
тереңге тартқан оқу орнында 
біздің де қолтаңбамыз қалғанына 
қуаныштымыз. Ең мықты профес

сорлардың, өмір мектебінің дәрісін 
алған біз кейін осы оқу ордасының 
гүлденуіне еңбек еттік. 

Әр қабырға... Әр бұрыш... 
Тіпті әр кабинет өткен күннің 
тәтті естеліктерін ойға оралтады. 
Бүгінде тоқсан жылдың торабында 
тұрған қызмет орнымның әлі де 
талай саналы ұрпақ тәрбиелеп 
шығарарына сенімім мол.

Оқу ошағы жыл санап жаңа 
кейіпке ене бастады. Соңғы жыл
дары адам танымастай өзгерді. 
Айталық, былтыр жатақхана ғи
мараты толық жөндеуден өтті. Ал 
биыл оқу ғимаратының сыртқы 
қасбеті толық жаңартылды. Бұл – 
колледж ұжымының жаңа заман 
көшіне ілесіп, студенттерге жақсы 
жағдай жасап жатқанының айғағы. 
Аға буын қай кезде де құрметсіз 
қалған емес. Мерейтой қарсаңында 
ардагерлер ұлықталды. Ұстаздар 
мен бүгінгі жас толқын арасында 
жүздесулер өткізіліп тұрады. 
Ұрпақтар сабақтастығы жүйелі 
жүзеге асып келеді. 

Кеңшілік ТҰРСЫНБАЕВА, 
ардагер-ұстаз

ТАРИХТАҒЫ ТОҚСАН ЖЫЛ
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Ажырасу азайды ма?
Сыр елін басқа облыс тұр

ғындары руханият бесігі деп 
есептейді. Ол рас. Дәстүрге 
бе рік, қазақы тәрбиені ұмыт
паған, ұлқызын «ұят болады» 
деген бір сөзбенақ тыйып, 
үлкенді қадірлейтін халық. Бі
рақ соңғы уақытта «ойсыз үй
леніп, мұңсыз ажырасты» де
ген сөз жиі айтыла бастағаны 
жасырын емес. Ажырасу кө
бейді. Облыста қанша отбасы 
бары халық санағы кезінде ғана 
анықталатындықтан, дәл қазір 
нақты айту мүмкін емес. 

Бірақ ең қуаныштысы, ка
рантин кезінде ажырасушылар 
саны әлдеқайда азайған. Об
лыстық статистика депар та
мен тінің мәліметінше, биыл 
қаң тар мен шілде аралығында 
облыста 2483 жұп некеге тұрса, 
былтыр осы мерзімде 3074 жұп 
некеге тұруға өтініш берген. 
Карантин режиміне сәйкес 
адам көп жиналмауы керек, 
ден саулыққа мән беру қажет 
деген ескертпеден соң үйленуді 
кейінге шегеру көбейген се
кілді. Ал, биыл өңірде қаңтар 
мен шілде аралығында 359 жұп 
бөлініп кетсе, өткен жылы дәл 
осы уақыт ішінде 1272 жұптың 
жолы екіге айырылыпты. Ка
рантин кезіндегі жағдай сыр
бойылық отбасылардың ұрысып 
емес, бірігіп өмір сүруіне жол 
ашқан секілді.

«2020 жылдың қаңтарынан 
маусымына дейін елімізде бар
лығы 12747 жұп ажырасқан», – 
деп жазады 24.kz. Қазақстанда 
пандемияның төрт айында кө
бінесе, Алматыда ажырасу 
ең көп тіркелген. Наурыз, сә
у ір, мамыр және маусым ай
ла рында бұл қалада 554 жұп 
екіге бөлінген. Екінші орын да 
– Қарағанды облысы. Үшін
ші орында – Алматы облы сы. 
Ажырасулардың ең аз саны Қы
зылорда облысында тіркел ген.

Ал әлемде ше? Global 
Times газетінің хабарлауынша, 
осы жылдың наурыз айының 
басында Қытайда ажырасқысы 
келетін ерлізайыптылардың 
са ны бірнеше есе артқан. Жұп
тар тәулік бойы бірге болғанға 
шыдай алмапты. Тіп ті арыз 
берушілер саны көп болғаны 
сонша, агенттіктер шектеу 
енгізуге мәжбүр болды. Осы
лайша, кейбір қалаларда күн 
сайын он отбасына ғана ажы
расуға рұқсат етілді. «Ал Қазақ
станда керісінше, карантин 
нә тижесінде демографиялық 

бэ бибум болуы мүмкін» деп 
жазды «Егемен Қазақстан» 
газеті.

Ал, CNN агенттігі отбасында 
зорлық көрген жандарға кө мек 
беру үшін Франция, Италия, 
Испания үкіметі жаңа мүм кін
дік қарастырып жатқанын ха
барлады.

Сәби саны артты
АХАТ органдары азаматтық 

хал актілер жазбаларындағы 
мәліметтерді өңдеу нәтиже сін
де, облыста қаңтар мен шіл де 
аралығында 12023 сәби ту
ғанын мәлімдеді. Облыстық 
ста тистика департаментінің 
дерегінше, бұл былтырғы осы 
уақыт аралығындағы көр  сет
кішке қарағанда 8,8 про центке 
көп. Демек, биыл «ба лалы 
болдым» деп сүйінші ле ген
дердің қатары қалың. 

Ал облыста әйелдер мен 
ерлердің қай жас аралығында 
отбасын құруға ниеттенетінін 
білесіз бе? Ерлер арасында бел
сенді некеге тұру жасы 2327 
жас болса, әйелдерде 2024 жас.

Әлімжеттік көбейген
Карантинде отбасын сақтап 

қалуды ойлағандар көбейді. 
Бі рақ өз шаңырағында көз жа
сы құрғамайтын әйелдер әлі 
де аз емес. Облыста 2011 жыл
дан бастап «Қамқорлық» дағ
дарыс орталығы тұрмыстық 
зор лықзомбылық көрген жан
дарды қолдау мақсатында жұ

мыс істеп келеді. Орталық жұ
мысы облыстық жұмыспен 
қам туды үйлестіру және әлеу
меттік бағдарламалар  бас қар
масының тапсырысы бо йынша 
ұйымдастырылады. Мұн да ғы 
деректерге назар сала йық шы. 
Жыл басынан бері 8 айда «Қам
қорлық» дағдарыс орта лығына 
220 адам жүгінген. Оның 65і 
әйел, 155і 18 жасқа толмаған 
балалар. Ал, өткен жыл бойына 
218 адам қызмет алған. 

– Өткен жылмен салыс
тыр  ғанда көмек сұрап келген 
жан дардың көбейгенін бай қау
ға болады. Карантин кезінде 
зорлықзомбылыққа ұшы ра
ған дар саны артты.  Алдағы 
төрт айда мұнан да көбеюі 
мүмкін. Өткен жылғы статис
тиканы қарасақ, күзқыс айла
рында отбасында қысым көр
гендердің саны күрт артып 
кет кен. Күн салқындаған уа
қыт та әйелдерде де, ерлерде 
де психологиялық, әлеуметтік 
жағынан қысым болады. Мұн
да ерлізайыптыларға пси  хо
логиялық,  құқықтық, әлеу 
мет тік, медициналық, мә де ни, 
эко номикалық тұрғыда бір
қатар қызмет көрсетіледі. 
Биыл дың өзінде 37 отбасы өз 
ша ңы рақтарына оралды. Қазір 
орта лықта 44 қызмет алушы бар, 
яғни 16 отбасының мүшелері, – 
деді орталық директоры Жан
дос Тұсмағамбетов.

Биылдың өзінде елімізде 
естіген адамның жанын ауыр
татын, соңы өлімге апарып 
соқ қан бірнеше отбасылық ки

кілжің болды. Осыдан кейін
ақ әйелдердің тек соңғы сәтте 
ғана құқық қорғау орган да
рына шағымданатыны анық
тал ды.  Өз шаңырағында зор
лықзомбылық көрген жандар 
302540 сенім телефонына не
месе 87773408734 байла ныс 
нөміріне Whatsapp арқылы жаза 
алатынын айтқымыз ке леді.  

Балаға көңіл 
бөлесіз бе?
Қазір облыстағы отбасылар 

арасында марафон өтуде. Ша
раны ұйымдастырудың да өз 
себебі бар. Бала құқықтарын 
қорғау комитеті отбасылар ара
сында зерттеу жүргізген. Нәти
жесінде зерттеуге қатысқан әр
бір үшінші отбасы өз баласына 
үйінде 30 минуттан да аз уақыт 
бөлетін болып шыққан. Демек 
балаға тәуліктің жарты сағаты 
да арналмайды. Сондықтан жас 
отбасылар арасында «Тату от
басы» онлайн марафоны ұйым
дастырылуда.

Шараны ұйымдастырушы 
– облыстық жастар ресурстық 
орталығы. Мұндағы жас от
ба сылар бөлімі түрлі мәсе
лелермен, бала тәрбиесі, тұр
мыстық зорлықзомбылықтың 
алдын алумен айналысады. 

Марафон бір апта өтіп, 
күн сайын жеке тапсырмалар 
беріледі. Айталық бір күні от
басының суретін немесе сим
волын салып, ережелерін жә не 
қалыптасқан дәстүрлерін жаз  
са, келесіде балалармен бір 
ге ас дайындап, тәттілер пі  сі 
реді. Бөлім басшысы Сым  бат 
Әбдірахманованың ай ту ын  ша, 
жаңа тапсырмалар WhatsApp 
желісі арқылы беріліп, со ңын да 
нәтижесі қаралады. 813 мау
сым аралығында өткен мара
фонға қатысуға 212 отбасы 
ниет білдірсе, соның ішінде 
тек 102 отбасы тапсырмаларды 
толық орындап, марафонды 
сәтті аяқтаған. Ал шара со
ңында ұйымдастырушылар 
да, қатысушылар да нәтижеге 
таңтамаша қалыпты. Отбасы 
мү шелері марафон уақытында 
бірбірін тани түсіп, уақытты 
қы зықты өткізгендерін айтқан.

Ал осы айда ұйымдасты
рылған екінші марафонға 94 
от басы қатысуда. Смартфонсыз 
күн өткізбейтін, креативті қа
лай тын қазіргі уақытта ата
ана мен баланың байланысын 
жақсартатын мұндай шаралар
ды көбірек өткізу керек сияқты.

ОТБАСЫ – ОТАННЫҢ ТІРЕГІ

Қызылорда 
қаласындағы көрікті 
ғимараттардың бірі – 
кіреберісінде жүрекке 
белгі орнатылған 
облыстық көпбейінді 
аурухана. Осында 
жүрек-қантамыр 
жүйесін емдейтін, 
науқас жандарға өмір 
сыйлайтын облыстық 
кардиохирургиялық 
орталықты медицина 
саласының жүрегі деуге 
болады.

Адам Құдайға сыйынады, 
ал ауырғанда дәрігерге 
жүгінеді. Жүгінетін дәрігеріміз 
білікті, тәжірибесі мол, қо
лы шипалы, қабылдауына 
ба ру мен ем алу қолжетімді 
болса, денсаулығы нашарлап 
тәуелді болып барған жандар 
ауруынан айығуды Құ дай дан 
да, дәрігерлерден де сұ райды. 
Науқасымнан айыға мын де
ген үміт пен сенім бо лады. 
Халықтың осы үміті мен  се
німін орталық дәрігерлері ақ
тап жүр. 

Бұл саланы білікті маман 
Бе рік Русланұлы Дәуітбаев 
2016 жылдан бері басқарып 
келеді. 

Дәрігер науқасты сөзімен 
де, диагнозын дөп басып дә
рі нің күшімен де, ота жасау 
арқылы да ем дейді. 2000 жыл
ға дейін кар диохирургиялық 
ота Қазақстан бойынша тек 
қа на Алматы қа  ласындағы 
А.Н.Сызғанов атын  дағы ғы
лыми орталықта жа  салатын. 
Жүрекқантамырла ры  кеселі
мен ауыратын науқастар өте 
көп болуына байланысты, он
да барып көріну, ем алу, ота 
жасату үшін кезегін жылдап 
күтетін еді. Науқастар кезегі 
ке лем де генше бақилық бо
латын.

Облыстық көпбейінді ауру
хана жанынан кардиохирургия 

орталығы ашылды. Науқастар 
жылдап күтетін кезектен құ
тылды, ел асып бармайақ 
осын да емделіп, сауыға алаты
ны на сенім артты. 

Кардиохирургия орталығы 
2011 жылдан бастап жүрекке 
ашық ота жасайтын дәрежеге 
қол жеткізді. Бүкіл әлемге бел
гілі литвалық кардиохирург, 
про  фессор Римантас Бенитас
пен бірге жергілікті дәрігер
хи рург  тар 20 отаға қатысып, 
200ден астам науқасқа бер ген 
кеңесін тыңдады. Вьет нам   дық 
кар диолог, профессор Хью жә
не Сыз ғанов атында ғы арит
моло гиялық бөлім мең герушісі  
А.Баймбетовтің сеп тальді 
ақау ға эндоваскулярлы жабық 
ота жасауға біздің дәрігерлер 
де қатысты. Ю.Пяның бас
тауы мен кардиохирург, пер
фу зио лог тардан құралған 
орталық дә рігерлері жасаған 5 
ашық ота сәтті шықты.

Кардиохирургия орталығы 
ашылғаннан бері 35 мыңнан 
астам науқасқа ем жасап, 
12500ден аса коронография 
жасап, оның 4 мыңнан аста
мына стенд қойылды. 1400 
науқасқа кар диохирургиялық, 
362 кісі ге аритмологиялық 
оталар жа сал ды. Осы шаралар 
нәти же сінде  қаншама адам
ның өмірі ұзар ып қатарға қо
сылды.

Коронавирус індеті кезін
де де бұл орталық жүзде ген 
адамды науқасынан сауық
тырды. Жү рекқантамырына 
сырт тың кө мегінсіз өз маман
дары ота жа сайды.

Осыдан 12 жыл бұрын  
жүрек ауруына шалдыққа ным
ды облыстық кеңес беру ор
талығының  кардиолог дәрігері 
анықтады. Жолдамамен Нұр
Сұлтан, Алматы қаласындағы 
ғылыми орталықтарға барып 
емделіп,  бір қан тамырға 
тент қойдырып тұрғылықты 
жердегі кардиологтардың 
бақылауында боласың деген  
қорытындымен елге оралдым. 
Бас қала дә рігерлерінің  ем
шарасын бер ген кеңестерін 
зерделеп, са раптап науқастан 
айығу ша расын өзіміздегі 
жұ мысы оң бағыт алған кар
диохирургия ор талығында  
жал ғастыруды жөн көрдім. 
2013 жылы тағы бір қан та
мырына тент, 2015 жылы жү
рекке стенд қойылды. Әлі де 
осы орталық дәрігерлерінің 
бақылауындамын. Биыл 80 
жасты толтырдым.

Жүрек сақшыларының әр 
адамның өмірін құтқарудағы 
ең бегі ерлікке парапар. 

Қапан НАҒАШЫБАЕВ, 
 еңбек ардагері

Жүректен аяулы не бар?!

Еңбек ардагерінің балалық 
шағы сұрапыл соғыспен қатар 
келді. Әкесі майданға аттанғанда 
небәрі 1 жаста еді. Әжесі Ажар 
мен анасы Бибізаданың бауы
рында өсті. Мектепті 1957 жы
лы бітіріп, Шиелі УМСК №97 
училищесінде тракторшымеха
ни затор мамандығын игерді. 
Ал ғашқы еңбек жолы өзгелер 
се кілді ауылда қарапайым жұ
мысшы болудан бастаған Жан
дияр аға екі жылдық өті лімен 
1960 жылы Ақтөбе меди циналық 
институтына түсіп, оны 1966 
жылы тәмамдады. Жас маман оқу 
бітірісімен ту ған жеріне қызмет 
етуге ат танды. Бірақ облыстық 
ден сау лық сақтау басқармасы 
ма мандар тапшылығына орай 
оны жолдамамен Қармақшы ау
да нына жіберді.

– Мен өзім туған жеріме бар
ғым келген. Алайда, бас қарма
дағылар «Ренжімеңіз, Қар мақшы 
ауданы сіз секілді жас маманға 
өте зәру. Қасиетті Қорқыт баба
ның жатқан жеріне бара жа
тырсыз, жақсы боласыз» деп 
жол дамамен 2 жылға шығарып 
салды. Халықтың жы лы 
ықыласын се зініп сол жерде тура 
22 жыл еңбек етіп пін, – дейді 
медицина сала сының ардагері. 

Сотмедициналық сарап
шы  сы, хирург, терапевт, нев
ро па толог, рентгенолог болып 
жұ мыс істеген Жандияр Рәш
бай ұлы еңбек жолында биік 
белес тер ден көрінді. 19661970 
жыл дары Қармақшы ау дандық 
ту беркулезге қарсы ау  рухананың 
бас дәрігері бо лады. Жас болса 
да өз ісінің шеберлігін көрсеткен 
ол Жо салы кентіндегі бұрынғы 
әуе жай ғимаратына енді ғана 
көшіп барған ауру хананың жұ
мысын жолға қойды.

Мұнан соң 1985 жылы Қар

мақшы аудандық емхананың бас 
дәрігері болып тағайындалады. 
Еңбекқорлығы мен өзіне артыл
ған жауапкершілікті сезіне білген 
дәрігер жауапты қызметімен қоса 
аудандық аурухананың партком 
қызметін де атқарды. Басшының 
ұжым ды ауызбіршілікте ұс
тауы емха наның облыста «Үздік 
ұжым» болып таны луы на сеп 
болды. Бұл да Жандияр Боды
қовтың білікті, тәжі ри белі басшы 
екен дігін аңғартты. Алтын қолды 
дәрігер 1988 жылдан бастап об
лыстық тубер кулезге қарсы ау 
ру хана жанындағы балалар ау
руханасының бас дәрігері және 
облыстық флюроорталықтың бас 
дәрігері қызметтерін атқа рады. 
Ж.Бодықов басшылық еткен 1990 
жылдардың ба сын да облыстағы 
барлық 7 ау данға Ақтөбе қала
сындағы рентген зауытынан 
13 дана көш пелі (жылжымалы) 
рент ген автокөлігін әкелуге қол 
жетті. Нәтижесінде алдын алу 
шаралары жүйелі жүргізіл ген
діктен облыста туберкулезбен 
науқастану көрсеткіші едәуір тө
мендеген. 

Өз қызметінен бөлек қосым
ша жұмыстарға араласып, елдің 
дамуына сүбелі үлесін қосты. 
Оның бірденбір дәлелі – 50 
жыл бойы облыстық Қорғаныс 
істері департаментінде Отан 
қор ғауға аттанған жастарды 
тек серу комиссиясының құра
мын да қызмет етуі еді. Елу 
төрт жыл бойы дәрігер болып, 
ха лық тың жанына шипа сый
лаған Ж.Бодықов зейнетке 
шық қаннан кейін де елге қыз
мет жасап, абырой биігінен кө
рінді. Осы еселі еңбегі еске
русіз қалмады. Абзал жан  1970 
жылы СССР Денсаулық сақ
тау саласының үздігі, 1976 
жы лы КазССР Денсаулық 

сақтау саласының үздігі төс
бел гісін иеленген. Сондайақ, 
жұртшылықтың өмірі мен ден
саулығын сақтауға сіңірген 
абыройлы еңбегі үшін «Ұлттық 
Медицина ассоциациясының» 
(қа уымдастығының) «Алтын 
дәрігер» орденімен марапат
та лады. Оған қоса аталған қа
уымдастықтың 25 жылдық мере
келік орденінің иегері. 

Бүгінде Жандияр Бодықов 
ақсақал 80 жастың биігіне шық
ты. Өнегелі өмірінде жары 
Шәкизадамен бірге 4 бала тәр
биелеп өсірді. Үлкені Ғани 
Жан диярұлы Алматы қаласы 
«Пе ринатология және балалар 
кар диохирургиясы орталығы» 
МККның директоры болса, 
қызы Гүлжан да әке жолын 
жалғап, НұрСұлтан қа ласын
да дәрігер. Ал, Бағдагүл Жан
диярова облыстық ауруха наның 
жансақтау бөлімінде медбике 
қызметін атқарған. Өкі нішке 
қарай, жұмыс барысында дү
ниеден өтті. Кіші қызы Айжан да 
медбикелікті тә мам даған. Бірақ 
оған банк сала сында қыз мет ету 
бұйырған.  

Өмірін осындай игі іске ар
нап, халыққа қалтқысыз қызмет 
ете білген абзал жан Жандияр 
Бодықовтың еңбегі бүгінгі 
жастарға үлгі. Білікті дәрігер 
үшін «ақ халатты абзал жан» 
дегеннен артық құрмет жоқ. 

Бодықовтар әулетінен 28 
дәрігер шыққан. Соның 5і «Ал
тын дәрігер» атанған. Еңбек 
династиясын жалғаған отба сы
ның саладағы өтілі – 670 жылды 
құрайды. 

М.ОТАРАЛЫ.

Адам өмірінің арашашысы дәрігерлік – мейірбандылық 
пен табандылықты талап ететін аса жауапты қызмет. 
Сондықтан дәрігер болу үшін үлкен жүрек керек. 
Қиындығы мен қызығы мол мамандықты жанына серік 
етіп, бейнетінің зейнетін көрген жанның бірі – зейнеткер, 
ардагер дәрігер Жандияр Бодықов.

Көпке дәру 
сыйлаған

Баян өзі де 18 жасында 
ақ босаға аттаған. Бала келін 
енесінің әрбір шаруасын 
аңғарып жүріп, тіршіліктің 
көзін тапқан. Текемет ба
сып, алаша тоқуды  үйрен
ген. Енесімен бірге тұрып, 
отбасылық өмірдің қағи да
ларын меңгеріп, ене мек
тебінен өткеннен кейін ен
ші алып, өз алдына отау 
тік кен. Үй тіршілігімен қа
тар жолдасы мен баланың 
бабын тауып, шаңырағының 
жарасымын сақтаған. 

– Отбасының берік, мық
ты болуы біріншіден әйел 
адамға байланысты. Біздің 
әулетте 7 келін бар. Бәріміз 
бірбірімізді сыйлап, ағайын 
арасындағы татулықты үз
бей келеміз. Қазақта «Абы
сын тату болса, ас көп» деп 
бекер айтылмаған. Үлкені 
кішісіне ақыл айтып, жәр
демдесуден шаршаған емес
піз, – дейді ол.

Бүгінде Баян 3 келінді бір 
шаңырақ астында тәр бие
леп отыр. Көпшілік жерде 
оны «үш келіннің енесі» 
деп таныстырып жатады. 
Бұ лай айтудың да реті бар. 
Себебі, қазір ене мен келін 
арасындағы қарымқатынас 
кәдімгідей күрделі мәселеге 
айналған. «Келін келін 
емес, келсап болды» дейтін 
ене лер көбейді. Ал, енені 
мойындамайтын жастардың 
да өз уәжі бар. Қалай десек 
те, жаңадан отбасы болған 
жастарға атаананың берері 
мол. Өз арбасын өздері сүй

реп кеткенше бағытбағдар 
беріп, қолдағаны дұрыс. Сол 
себепті Баян келіндеріне 
енші беруді ойға алған емес. 
Балаларының өз алдына үй 
болуы үшін әлі де үйренері 
көп. «Үйлену оңай, үй болу 
қиын» дегенді үнемі айтып 
отырады. 

– Келіндерім – көргенді 
жердің қыздары. Өздері жү
рек қалауымен бас қос ты. 
Балаларым қатар үйлен ді. 
Отбасына сіңісіп, ене мек
тебінен өтуі үшін  бірге тұрып 
келеміз. Келіндерім ағайын
туыстың жақындығын білуі 
керек. Бауырлардың да 
арақатынасы әйел адамға 
бай ланысты. Сол себепті 
бірбіріне бауыр басып, 
адам гершілік, қадірқасиет 
ұғым дарын кеңінен ұғынуы 
ма ңызды, – дейді ол. 

Баян келін тәрбиесіне 
кел генде енесінің қолданған 
ұстанымдарын ескереді. 
«Ке  ліні жақсы үйдің кере
гесі алтын» дегендей, ол бар 
білгентүйгенін үйретуде. 
Ке ліндері де шаруаға епті. 
Қорада төрт түліктің бәрі 
бар. Сиыр, бие, түйе де 
сауады. Күбі пісіп, құртмай 
алады. Қонақ күте бі леді. 
Табақ жасап, жілік ажы
ратуды да үйренген. 

Жарасымды отбасыны 
көп шілік үлгі етіп айтады. 
Сүйсінеді. Жас шаңырақты 
осылай демесе, екіге айы
рылғандар саны азаяр бәл
кім.

БІР ҮЙДЕГІ 
ҮШ КЕЛІН

Жаңақорғандық Баян Муштаева бес ұлдың анасы. 
Жолдасы Нұралы Өмірбек екеуі балалары, келіндері, 
немерелерімен бір шаңырақ астында тату- тәтті өмір 
сүріп келеді. «Келін қызыңдай болмайды», «Ене мен 
келін бірге тұра алмайды» деген түсінік бұл отбасы 
үшін жат. 

Сара АДАЙБАЕВА,
«Сыр бойы»Sb

ЕРТЕҢ – ОТБАСЫ КҮНІ

1-бет
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ШЫРЫНКҮЛ ҚАЗАНБАЕВА – 100 ЖЫЛ

Әріптестерінен мұндай баға алу оған оңай 
тиген жоқ. Ондай дәрежеге  қайтпас қажырлы
лы ғы мен ғылымға деген адалдығы, мінезімен 
жетті. Мұны баса көрсетіп отқан себебіміз – 
Тәуелсіздіктің алғашқы онжылдықтарында 
жаңа мүмкіндіктермен қатар ғылыми дәреже 
алу жолында жанталасқандардың, жеңілдің 
асты, ауырдың үстімен оңай олжа қуғандардың 
заманы басталғаны да шындық. Бүгінде олар 
отандық ғылымның ең жағымсыз көрінісі болып 
қалуда...

Мен Хазретәлі Тұрсынұлының ғалым, 
азамат және педагог ретінде қалыптасуының 
куәгерлерінің бірімін. Ол «сегіз қырлы, бір 
сырлының» нағыз өзі. 

 

Хазретәліні 19871991 жылдары «Білім» 
қоғамы Жаңақорған аудандық ұйымының 
хатшысы болып қызмет атқарған кезінен 
білемін. Мен облыстық «Білім» қоғамының ре
ферентімін. Аруағы риза бол сын, айта кетейін, 
облыс тық «Білім» қоғамын 25 жыл басқарған 
Айтбай Ыстықбаев – екеуміздің бастығымыз, 
тәрбиесін көріп өстік. Сол уақыттағы 
дәстүр бойынша облыстың қалалары мен 
аудандарының еңбек ұжымдарында қоғамдық
саяси тақырыптарда лекция оқу үшін жиі 
шығамыз. 1987 жылы Жаңақорған ауданына 
іссапармен барып, ауылдары мен мектептерін 
аралағанда Хазретәлі жанымда бірге жүрді. 
Бұл еліміздегі қайта құру, демократия мен 
жариялылық жылдары бол ғандықтан, сұхбат 
тақы рыптары да жеткіліктітін. Сырт көз 
сыншыл, оның бойындағы шығармашылық 
мүмкіндіктері сол уақыт тардаақ байқалып, 
ашы лып жатты. Бірден тіл табысып, жақын 
араласқұра ластығымыз содан бері үзілген 
емес. Оның Тәжікстанда туғанын, 1960 
жылдары отбасының елге қайтып оралғанын 
естігенде елең ете қалғаным есімде. Менің 
атабабаларым да Шиеліде мешіт салдырғаны 
үшін 30жылдары Өзбекстан, Қырғызстан 
асқаны, Бәткенде аялдап, кейіннен Пақтаарал 
ауданында тұрақ тағанын білетінмін. Олар дың 
Жаңақорғанға, біздің Шиеліге шамалас уа қытта 
көшіп келгеніміз де белгілі болды. Отбасылар 
тағдырының ұқсастығы мұнымен шектелмейді 
екен. Мен мектеп бітіргеннен кейін 19741975 
жылдары Алғабас ауылында бір жыл колхозшы 
болып жұмыс істесем, ол 19771978 жыл дары 
«Красная звезда» кең шарында жұмысшы бол
ған. Институттан кейін мен 25 жасымда мектеп 
директорының орынбасары болып, алдымнан 
мектеп директорлығы қылаң берген. Алайда, 
әкімшілікмансаптық жол менің қолым емес 
екен, не де болса табиғатыма етене ғылым 
жолын көрейін, тым болмаса қалалық қазақ 
отбасы болайын деп Қызылорда қаласына 
қоныс аударғаным бар. 

Содан бері Хазретәліні өсу үстінде көрдім. 
Әкім шілікмансаптық қызметі де сәтті басталды. 
Жаңақорған аудандық партия комиетінің 
нұсқаушысы, мектеп директорлығына дейін өсті. 
Дегенмен, кейін белгілі болғандай, ішкі тартыс 
оған да тән болған әкімшілікмансаптық жол не 
ғылым жолы. Хазретәлі 2001 жылы тәуекелге 
бел буып мектеп директорлығын тастап, 
Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық 
университеттің түркітану институтына кіші 
ғылыми қызметкер болып орналасады. Сол 
жылдары мектеп директорының 50 мың теңге 
айлығын кіші ғылыми қызметкердің 5000 теңге 
айлығына алмастыру үшін тосын мінез қажет
тін. Хазретәлі ондай мінезді көрсетті және бұл 
өзіне деген сенімділігінің көрінісі еді. Осыған 
орай Хазретәлінің «Тәке, ғылым жолындағы 
қызметтік шығыныңыз менікінен аспайды 
екен» деп қалжыңдағаны бар. Жасы кіші болса 
да, Хазретәліден көп нәрсе үйренгенімді айту – 
парызым. 

2010 жылы жаз айында докторлық 
диссертациям ғылыми кеңеске алдын ала 
талқылауға түсіп, көптеген ескертпе айтылған. 
Шы нына келсем, ес кертпелер ұнаған жоқ. Де
генмен, ескеріп, қайта талқыға ұсынуым керек. 
Қызылордаға оралсам, ортаншы ұлым аяқ 

астынан үйленетін болып, уақыт зәрулігіне 
тап болайын. Құдайға шүкір, Қызылорда 
Түркістанға жақын, оның үстіне Хазрет 
мұндайдың талайын көрген, тәжірибесі мол. 
Онымен ақылдасайын: – «Хазрет, алдын ала 
талқылаудағы сынескертпелер маған ұнаған 
жоқ, одан гөрі сенің ескертпелерің маңызды, 
оның үстіне жағдай мынау, сен диссертациямды 
оқып шығып, кемшіліктерін жіпке тізгендей 
етуің керек». Хазретәлі жағдайды бірден түсініп, 
өзі сол жылы қорғайын деп жүрсе де, уақыт 
тапшылығына қарамай, менің 300 беттен асатын 
диссертациямды оқып, кемшіліктерін теріп 
шыққан. Мен сол негізде диссертациямды қайта 
толық тырып, оппонент терім мін таппаған еді. 
Хазретәлінің жасы үлкен ағаларына қолұшын 
беруі менімен шектелмегені хақ. 

Ғалымның жетістіктері  – оның үлкен 
дайын  дықпен келгендігінде. Тақырыпты таң
дау ісі – зерттеуші кәсібилігінің көрінісі. 
Оның кандидаттық диссертациясының «Қоқан 
(Түркістан)  автономиясының құрылуы мен 
күйреуі  (19171918 жж)», докторлық диссер
тациясының «Түр кіс танның этносаяси үде
рістеріндегі ұлттық элита қызметінің тарихы 
(XX ғ. алғ. ширегі)» деп таңдалуының өзі 
зерттеу объектісі мен нысаны талаптарына 
дөп келетін зергерлік нәзіктік пен аптекалық 
дәлдіктің көрінісі. (Бүгінде «объектіні» – 
«нысан», «предметті» – «пән» деп шатастырып 
жүрміз. Меніңше, «объектіні» сол қалпында 
қалдырып, «предметті» – «нысан» деп алған 
жөн. Т.С.) Сондықтан оның зерттеу бағытының 
алаштану және тұлғатануға бетбұруы заңдылық. 
Белгілі тарихшылар К.Нұрпейісов, Е.Сыдықов, 
М.Қойгелдиев, Т.Омарбековтерден кейін 
алаштану мен тұлғатану да жаңа сөз айтуының 
өзі батылдық. Алаштану, тұл ғатану бағы
тындағы қажырлы ізденіс тері оны объективті 
түрде – түркіс тантануға, Түр кістан қайрат
керлерін тұлға лан дыруға алып келіп, халық
аралық деңгейге шығарды. Сөйтіп, Орта Азия 
республикалары тарих шыларының арасындағы 
байланыс көпірін нығай туға атсалысты. 

Хазретәлінің тұлғатану бағытындағы 
айрықша еңбегін айтпаса болмайды. Ол Отан 
және өлке тарихының алпыстан астам жеке 
тұлғаларының өміріне қатысты мақалалар 
жазған екен. Маңыздысы – бұл бағыттағы 
ізденістеріне ол өзінің шәкірттерін де тарта 
және қызықтыра білгендігінде және ғылыми 
мектебін қалыптастырғандығында. Оның 
ғылыми жұмыстарды ұйымдастыруға қосқан 
үлесінің өзі – өз алдына бір төбе. Шағын 
мақалада барлығын қамту мүмкін емес. Ең 
бастысы, тарихшыларды жаңа деректерді іздеп 
табушылар және концеп туа листер деп бөлемін. 
Бұл екі қасиеттің екеуі де Хазреттің бойында 
тамаша ұштасқанына қуанамын. Сөз соңында, 
Хазретәлі Маханұлының үлгілі отбасы бола 
білгенін мақтанышпен айта отырып, сырт 
келбеті Мұстафа Шоқайдан аумайтын, ауыл 
баласынан ұлт перзентіне дейін түлеп ұшқан 
тастүлек Хазретәлі інідосқа зор денсаулық, 
жаңа шығармашылық асулар тілеймін, кемел 
жасың құтты болсын демекпін. 

Тастанбек СӘТБАЙ,
Қорқыт ата атындағы Қызылорда 

университетінің профессоры, 
тарих ғылымдарының докторы

Шырынкүл апа Шиелі 
ауданынан шыққан 41 Социа
листік Еңбек Ерінің  соңғы 
көзі еді, кешеге дейін. Осыдан 
екі жыл бұрын Алланың 
аманатын тапсырып дүниеден 
өтті. Өз замандастары, Батыр 
Аналар – Ұлбала Алтай баева, 
Зәкира Ержанова, Жадыра 
Таспанбетовалар ел мақ
танышы еді ғой, шіркін! Дала 
академигі атанған екі мәрте 
Еңбек Ері Ыбырай Жақаевтың 
ізбасарының бірі – Шырынкүл 
Қазанбаева “жазулы жатқан 
хатпен тең” шежіре кісі еді, 
жады мықты болатынды. 
Сағаттап отыратын алқалы 
жиынтойларында шаршаған 
сыңай көрсетпейдіау, елдік 
іске деген жанашырлық 
түсінігін, кесіпкесіп 
сөйлейтін кісілігін, ер азаматқа 
тән ірілігін айтсаңызшы! 
Талай мәрте әңгімесіне 
қанығып, өнегесін көріп өстік. 
Әңгіме әуені өткен күндерге 
тірелгенде жастық шағынан 
былайша сыр шертілер еді.  

Атаанасы Қазанбай мен 
Пәкизаның бауырынан  он 
бала өргенімен еңсесін кө
теріп, ержете алғаны екеуі 
ғана еді, ағасы – Әбдіхалық 
және Шырынкүлдің өзі. 
Сондықтан да туған ағасының 
бір ауыз сөзін жерге тастай 
алмай, Жұмаділдаға тұрмысқа 
шыққаны. «Осы жігіттің 
етегінен ұста, қор болмайсың», 
– деп еді сонда ағасы. Солай 
болды да. Өлшеулі өмірдің қай 
қатпарын жұмырбасты пенде 
біліп болған дейсіз?! Келін 
болып өзге босағаны аттаған 
соң,  көп ұзамай Ұлы Отан 
соғысы басталды да қызықты 
күндердің дудуы аласапы
ранға, Алла сақтасынға 
ұласты.

– Бәрі күні кешегідей 
есім де. Сұм соғыс бас тал
ғанда елдің бәрі абдырап 
қал ды. Қатар жүрген аза мат
тар жаппай соғысқа аттан ды
рылып жатты. Бірінің бала
сы, екіншісінің күйеуі, ал 
үшіншісінің туысы, ауылдасы  
дегендей. Шиелі станциясынан 
батысқа қарай сапар шегетін 
қызыл вагонның маңы күнде 
ушу. Қимас жанын қайтар
қайтпасы белгісіз сапарға 
аттандырып салу қандай қиын 
десеңізші?! Жылапсықтап, 
аздаған азықтүлік салған 
дорбасын көтерген ығыжығы 
тұрғындар. Күніге лықа адам 
толтырған 10 вагон аттанады 
бір Шиелі стансасының 
өзінен. Әскери комиссариат 
мылтық ұстауға жарайды 
деген ер адамдарды майдан 
шебіне қарай осылай үздіксіз 
жөнелтіп жатты, – дейді ол 
өткен күндер тізбегін көз 
алдынан өткізе күрсініп. 

1941жылдың күзінде 
күйеуі – Жұмаділда, туған 
ағасы – Әбдіхалық, әкесінің 
інісі Жайынбай, баласы 
Тасбо латпен бірге әскерге 
алынды. Шиелінің стансасына 
келетін аждаһа ауызды қызыл 

вагон жарамды ер азаматты 
толғай жұтып, тарсылдап 
майдан жаққа күнара жөнеп 
жатты. Елдегі ауыртпалық, 
әйелдерге, жас балашағаның 
мойнына ілінді. Күнкөрістен 
бөлек, майдан шебіне азық
түлік, киімкешек жіберу 
секілді ауыр міндет тұрды. 
Кейінгілердің бірі біліп, 
бірі білмейтін шығар, сол 
кездегі  еңбек майданына 
әйелдерді де алды. Мәселен, 
Чкалов қаласындағы аяқ киім 
фабрикасында жұмыс істеуге  
өзінің туған жеңгесі Пернекүл 
де алынып, бейшара сол күйі 
хабарсыз кетті...

Өткен күндерге тағы 
бір қысқаша шолу жасасақ, 
Шырынкүл апа әуелі 1940 
жылы Сұлутөбедегі бух
галтерлік курсты бітіреді. Ал 
Ұлы Отан соғысы басталар 
1941 жылы Шиелідегі МТСтің 
тракторшылар дайындайтын 3 
айлық курсын тәмамдайды. 
Ел басына қатер төнген сол 
шақтарда тылдағы ауыр 
бейнет әйелдерге түсті. Колхоз 
басқармасы Шырынкүлді 
трактор руліне отырғызды. 
Уақытылы жер жыртып, дән 
себуі қажет. Қырман басу 
мен малға шөп тасу науқаны 
кеудесінде жаны бар кісіні 
құр отырғызбайтынды. Тыл
дағы еңбек ауыртпалығы 
соғыстағыдан бірде кем 
болған емес. Үстінде панасы 
жоқ жалаңаш, орындығының 
жанында 350 литрлік май 
құятын багі бар «ЧТЗ» деген 
трактордың тізгіні тиді 
Шырынкүлге. Ауыр доң ға
лақты техниканың моторын 
оталдыру үшін тетікке бекі
тілген тросты күшпен тартып, 
іске қосу керек.  Оны өте 
әбжіл істемесе тағы болмайды. 
Бұған анаумынау жігітіңнің 
де шамасы келе бермейді 
кейде. Жастайынан ат құла
ғында ойнайтын келіншек 
бұл шаруаны тез меңгерді. 
Тәулігіне 23 сағат қана 
демалып, колхоз жұмысында 
жүрді. Жұмыс, жұмыс деп 
жүріп, өз жағдайын ұмытып та 
кетіпті. Қызық болғанда, тұмса 
келіншек қызын босануға 10 
күн қалғанда ғана тракторынан 
түсіпті. Онда да енесі байғұс 
ауданнан келген уәкілге, 
«Мына қатынды темірдің 
үстінде тусын демесең, үйге 
қайтар» деп өктем сөйлемесе,  
тракторды шыр айналдырып 
жүрген Шырынкүлдің заты 
әйел екендігін жұрт ұмытып 
кеткендей де екен.

Ұрыс даласындағы от пен 
оқтың арасы ұстарадан бетер 
қылпылдап тұрады емес пе?! 
Апамыздан туыс үш кісі сол 
күйі хабарсыз кетті. Тек ері 
– Жұмаділда 1945 жылы, 
неміс басқыншыларына қарсы 
соғыстың бел ортасында 
жүрген ағасы Әбдіхалық 1946 
жылы елге оралды. 

Ол ері Жұмаділда майдан
нан келген соң  1947 жылдан 
бастап күріш егуге шықты. 

Алайда соғыс кезінде серік 
болған тракторынан да  
ажырамады. Өзіне тиісті  
гектар көлеміндегі жерді 
техникамен өзі баптап, 
күтуші еді. Арықканалдарды 
тазалайтын, шы лауын алатын. 
Нәтижесінде өнімділігі еселеп 
өсті. Алғаш қы жылдары 
гектарына 7080 центнерден, 
кейіннен 100 цент нерден 
тұрақты өнім алып, Отан 
байлығына мол үлес қосты.

Жанкешті еңбегі жо
ғары бағаланып, әуелі «Құр
мет белгісі», кейіннен  
«Ленин» орденін алған «Ком
мунизм» колхозының күріш 
звеносының жетекшісі Шы
рынкүл Қазанбаева 1972 жылы 
ең жоғары атақ иеленіп – 
Социа листік Еңбек Ері атанды. 
Сегіз мәрте халық қалаулысы 
болып сайланды. 4 рет ВДНХ
ның Алтын медалін алды. Сол 
еңбек қарқынын төмендетпей 
1980 жылға дейін колхозда 
жұмыс істеді. Әсия, Әсемкүл 
есімді қос қызын тәрбиеледі. 

– Өмірге адам болып 
келген соң, азаматтығыңды 
танытатын адамгершілігіңді 
айшықтайтын ақадал іспен 
айналыс. Боркемік жігіттерге, 
бойкүйез қыздарға айтарым, 
жанжағыңа қара, сілкін! 
Данышпан Абай атамыз 
айтпақшы: «Сен де бір кірпіш 
дүниеге, кетігін тап та бар 
қалан» дер едім. Еліміздің 
егемендігінің арқасында білім 
алуға да, еңбек етуге де жар
қын жол ашылды емес пе?! 
Көзіңді ашып қарасаң, сан 
тарау соқпақты көресің, тізең 
діріл демей, қолын былғанбай 
әрі қарай қадам бассаң, алдың 
– даңғыл, – деп еді бірде Батыр 
Ана.

Бұлайша нық сөйлеуінің 
мәнісі – еңбегімен елге 
еленіп, биіктерді бағындырған 
Шырынкүл апамыз рухани 
күш жинауға аса мән беретінін 
байқағанбыз. Төсегінің бас 
жағындағы жатаған үстелде 
қатқат кітап, құшаққұшақ 
газетжурнал жинаулы тұрушы 
еді. Көбі көрнекті азаматтар, 
қоғам қайраткерлері жөніндегі 
естеліктер. Мұстафа Шоқай, 
Шахмардан Есенов, Ыбырай 
Жақаев, Нұртас Оңдасынов, 
Дінмұхаммед Қонаев жөнін
дегі кітаптар болатынды. 
Сыр елі мақтанышының бірі 
– Қонысбек Қазантаев тура
лы кітаптың бірін маған 
сыйлағаны да бар. 

Үлкен жүректі ана жан 
жары Жұмекеңе мұрагерлік 
жолмен  әйел алуға да кеңшілік 
жасады. Олардан бір топ 
бала өсіп, әулеттің керегесін 
кеңейтіп отырғандығын қалай 
айтпаймыз?! Қазір де бір
бірімен араласып, қауқыл
дасып жатады.  

Алланың назары түскен, 
сүйегі болат, жүрегі шуақ 
Батыр ана өмірден өткенше 
ағасының ұлы Секеннің от
ба сымен бірге тұрды. Келіні 
Айжан, немерелері бәйек 
болып жүрді. Облыс әкімінің 
өтінішімен жергілікті кәсіп
керлер кейіннен қарт анаға қо
лайлы дербес тұрғын үй салып 
берді. 

Бала кезінен зейінді 
Шырынкүл ана өзі жасаған 
ғасырға таяу ғұмырында есті 
сөзді құлақ түре жадында 
тоқып, есер сөзді кейін 
ысырып, жан дүниесінің 
айна көлін кір шалдырмай 
өмірден өтті. Болаттай берік
тік, темірдей төзімділік 
Жа ра тушы берген  қасиет 
болса, оны одан әрі  өзінің 
зеректігімен шыңдаған Батыр 
анамыз шыңға шықты, аманат 
жанын адалдықпен аптады, 
кісілікпен күптеді. Сондықтан 
да ол өзгелерден еңселі, ажары 
ашық болды.

Өскелең ұрпаққа өнеге 
деген – осы! 

  
Нұрмахан ЕЛТАЙ,

Қазақстан Жазушылар 
және Журналистер 

одағының мүшесі, «Ақпарат 
саласының үздігі»

ЕЛ АНАСЫ

ТҰЛҒАТАНУДЫҢ 
ТАРЛАНЫ

КСРО-ның ыдырауы бұрынғы Кеңес республикалары қоғамдық ғылымдарының, 
оның ішінде тарих ғылымдарының дамуына мүмкіндіктер ашты. Жаңа жағдайда 
ғылымдағы дәстүрлі тарихи мектептердің стереотиптерінен ада, жаңа жарқын 
есімдер шыға бастады. Соңғы онжылдықтарда өткен Қазақстан тарихшыларының 
басқосуларындағы бейресми пікір алмасулардан түйгеніміз – Қазақстан тарихы 
ғылымдағы сондай жарқын есімдердің бірі Хазретәлі Маханұлы Тұрсын екенін бүгінде 
оның бұрынғы оппоненттері де мойындайды.

Социалистік Еңбек Ері Шырынкүл Қазанбаеваның туғанына биыл 
12 қыркүйекте, яғни бүгін 100 жыл толды. Бір ғасыр, қилы заман: кешегі 
таршылық уақыт, колхоздастыру кезеңі, Ұлы Отан соғысындағы тылдағы ауыртпалық, 
соғыстан жарымжан оралған майдандастармен бірге ауыл шаруашылығын қайта өркендету 
дәуірі. Иә, шаруашылықтарды ірілендіріп колхоз, совхозға топтастыру, Сыр өңірінің тың 
жерлерін егіншілік айналымына қосу, бәрі де – Шырынкүл апа куә болған басты оқиғалар. 
Тек сырттай бақылаушы емес, сол алмағайып замандарда ер-азаматтардан қалыспай, күн 
демей, түн демей еңбек етті. Тәуелсіздіктің таңы атқанда қандастарымен бірге қуанып, ел 
ынтымағының берік, тірлігінің баянды болуына біркісідей атсалысты. 

Ғибрат

– Сайтта өңірдегі туристік 
нысандар мен қызмет түр
лері, экскурсия қызметі, 
мар шруттары мен арнайы 
ша ралар туралы ақпарат топ
тастырылады. Бұл мейман
дардың облыстың туристік 
әлеуетімен танысуына мүм
кіндік береді, – деді ол. 

Басқарма өкілінің айтуын
ша, коронавирус панде миясы 
аталған саланы да айналып 
өткен жоқ. Биыл алғашқы 
тоқсанда Сыр өңіріне 11 
мыңнан астам адам келген. Бұл 
өткен жылдың осы кезеңімен 

салыстырғанда 44,7 процентке 
аз. 

– Карантиндік шектеулер
дің екінші жағы, ішкі туризмді 
дамытуға басымдық беріліп 
отыр. Осы орайда ең әуелгі 
қажеттілік – инфрақұрылым. 
Бүгінде туристік нысандар 
бағытында жаңа маршруттар 
құру, туристерді қолжетімсіз 
жерлерге жеткізу, туристік 
нысандарда анықталған мәсе
лелерді кезеңкезеңімен шешу 
мүмкіндіктері қарастырылып 
жатыр, – деді М.Тасқараев. 

Шипалы балшығымен та

нымал Жаңақорған шипа
жайларының қатары тағы 
біреуі мен толықпақ. 88 орын
ды нысан құрылысы  аяқ
талып, абаттандыру жұ мысы 
жүргізілуде. Әзірге ауданда 
«Жаңақорған шипа жайы», 
«Шипажай Жаңа қор ған» және 
«АқШуақ» сана торийлері 
жұмыс жасап тұр. 

– Карантиндік режимге 
байланысты бұлар да жұмысын 
тоқтатқан болатын. Алайда, 8 
маусымнан бастап қайтадан 
іске қосылды, – деді басқарма 
басшысының орынбасары.

Туристік-ақпараттық сайт
іске қосылады

Қызылордада жыл соңына дейін «Visit Orda» туристік-ақпараттық 
сайты іске қосылады. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар 
қызметінің брифингінде облыстық кәсіпкерлік және туризм 
басқармасы басшысының орынбасары Мұрат Тасқараев айтты.

Sb
Назерке САНИЯЗОВА, 
«Сыр бойы»
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Құжат

– Сен алыс, таныс емес 
жерге, бөтен адамдардың орта
сына бара жатырсың, – деді 
шешем, өзі кәрі, діншіл адам 
еді. 

Мен Рига қаласы маңын
дағы теңіз жағалауына де
малысқа баратын болғанмын. 
Ол өмірінде көрші ауыл мен 
айналасындағы авар тау лары
нан әрі асып көрмеген. Мен де 
Махачкала университетін бі
тіргеннен кейін ешқайда шық
пағанмын. Ал, ол кісіге бірнеше 
мың шақырым жерде жатқан 
Латвия жердің шеті боп көрінуі 
заңды да еді.

– Міне, мынау бойтұмарды 
ал, ол сені бәлежаладан сақ
тайды. Оны көзіңнің қара шы
ғындай сақта, кеуде тұсыңда 
ұстауға тырыс. Сонда оның 
күшқуаты өзінде болады.

– Ойлап таппайтының жоқ
ау, мама, – дедім мен. 

Бірақ ренжітпеу үшін ал
дым. Бойтұмар араб тілінде 
жазылған қағаз, үшбұрыш қы
лып бүктеліп, шүберекке тігіл
ген зат болып шықты. Онда не 
жазылғанын анам да білмейді. 
Сонда да оның беймәлім, 
тылсым күшіне сенетін. Ол 
мұның мені көз тиюден, ауру
сырқаудан, бақытсыз жағ дай
лардан құтқаратынына сенді. 

Бойтұмар бұрын да, алпы
сыншы жылдарда біз дің тау 
халқына тән үрдіс еді. Бұған, 
әсіресе, үлкен кісілер құлай 
сенетін. Арагідік әртүрлі пі
кірлер кездесіп қалғанымен 
се неді. Бірде милиция тауда 
ты ғылып жүрген қауіпті қыл
мыскерді ұстайды. Одан ақша 
мен қарудан басқа бірнеше 
бойтұмар табылды. Біреуінде 
былай жазылыпты: «Сенің 
бұл дүниеде де, ол дүниеде де 
жа саған күнәларыңды құдай 
кешірсін!». Екіншісінде: «Қай
да жүрсең де, еркіндікте ме 
әлде қамауда ма, сені құдай 
қол дайды». Еркіндікте не бола
тынын білмеймін, ол бірден 
қамалды да, ату жазасына ке
сілді. Бұл туралы барлық га
зетте жарияланды.

Бірақ барлық жағдай бұлай 
қайғылы аяқталған жоқ. Бір 
әйелдің бір сиыры болған екен, 
ол өте тентек, мінезді екен. 
Сау ғызбайды, сүзеді неме се 
шелекті теуіп, ақтарып тас
тай ды. Сөйтіп, бойтұмардың 
кө мегіне жүгінбек болады. 
Алыс тағы бір ауылда тұратын 
мол даға сыйсияпатымен ба
рып, оған бойтұмар жаз дыртып 
алады. Сөйтіп, бойтұмарды си
ырдың мойнына мықтап бай лап 
қояды.

Бір күн өтеді, екі күн өтеді, 
бір апта өтеді, ешқандай өз
ге ріс жоқ. Сиырдың бұрынғы 
сол мінезі, сауын шелекті бұ
рынғысынша ақтарып тұр. Бұ
ған ашуланған әйел сиырдың 
мойнынан әлгі бойтұмарды 
алып, оқыту үшін мұғалімге 
ба рады. «Әй, сиыр, – деп жа
зылыпты қағазда, – қазірден 
бастап қырсық мінезіңді қой. 
Әйтпесе, жерге жығып салып, 
теріңді сыпырып, сойып ала
мыз!» Содан бері әлгі әйел 
біреудің мойнынан бойтұмар 
көрсе, жерге түкіреді екен, ал 
молдаларды «алаяқ» дейтін бо
лыпты.

Менің де бойтұмарым өз 
міндетін теріс атқара бастады. 
Ең алдымен, ұшаққа билет 
ала алмай санаторийге екі күн 
кешігіп келдім. Осының кесі
рі нен қорылдап ұйықтайтын 
Иванычтың бөлмесіне түстім. 
Сөйтсем, алдымда қо рылдың 
кесірінен бөлмеден екі адам 
ауысып кетіпті. Мен еш қайда 
ауыса алмадым. Сон дықтан ұй
қымды күндіз қан дырып ала
тынмын. Ригада клас тасымды 
да кездестіре ал мадым. Ол 
Дағыстанға кетіпті. 

Санаторийда маған егделеу 
әйел көз тоқтатқандай болды, 
шамасы романтикалық өзгеріс 
іздеп келсе керек. Түнде Ива
нычтың қорылынан құтыла 
ал масам, күндіз әлгі әйелден 
абай болуым керек болды. Бі
рақ оншақты күн өткен соң 
бойтұмарға деген пікірім өз
герді. Бойтұмар да, ақша да 
күмәжінікке салынған, бұлар 
чемоданның ішінде болатын. 
Осылай сенімдірек еді. Ал, Ри
гаға жүретін күні бойтұмарды 
пиджагімнің сол жақ ішкі 
қалтасына салғанмын. Таңғы 
асты ішіп болғасын әдеттегідей 
фойеге беттегенім жоқ. Бұл 
жер ден әлгі әйел кездесіп 
қалуы мүмкін. Балконға шық
тым да қоршаудан сыртқа қар
ғып түстім. Сосын адамдар 
аз жүретін алыстағы жолмен 
электричкаға жеттім. Вагонға 
мінгесін пневматикалық есік тер 
сарт етіп жабылды. Сол кезде 

барып демімді бірақ ал дым. 
Таяу тұрған орындыққа отыра 
кеттім де, қалтамнан «Неделя» 
газетін алып оқи бастадым. 

Бір кезде тұла бойым 
өзіненөзі біртүрлі болды. Сол 
жақ қалтама салынған бой
тұмардың тұсында жүрегім 
дүрсдүрс соқты. Баяу басымды 
көтеріп едім... Үнсіз қатып 
қал дым. Қоңыр, үлкен көздер 
барлай маған қарап тұрды. 
Жоқ, мұндай көзді өмірімде 
көрген емеспін. Мүмкін енді 
көрмейтін де шығармын. Қо
ңыр шашы иығына түсіп, 
ара сы нан аппақ мойындары 
кө рі неді. Қызғылт бетінде, мұр
нының айналасында тары се
кілді шашырай түскен секпілі 
бар.

«Құдайымау!» Орнымнан 
қалай тұрғанымды білмедім. 
Қолымдағы «Неделя» сусып 
жерге түсті. Қыз оны жерге 
жеткізбей қағып алды. Сосын 
ол да түрегелді. Маған салқын 
қарап күлімсіреп тұрды.  

– Арсен! – дедім мен еріксіз, 
әлі не болғанын түсінбей. 

Оны күтпестен қолымды 
создым.

– Светлана! 
Қыз қолыма газетті беріп 

жатып тағы күлімсіреді.
– Неғып қадалып қарап қал

дыңыз? 
Оның күлкісі айналаны жа

дыратып жіберді. Мен де же
ңілдеп қалдым, орындыққа 
оты ра кеттім. Әңгімелестік. 
Өзім нің қайдан, неге келгенім, 
бәрібәрі айтылды. Дағыстан 
қыздарының оңтүстіктің түні 
секілді қараторы боп келетінін, 
ал оның есімінің өңіне сай 
екенін де айттым.

Ол тағы күлімсіреді. Менің 
таңғалысым ұнаған болу керек. 
Ригаға жеткенше ол ту ралы 
біраз нәрсе білдім. Бұл жерге 
сессиядан кейін демалуға кел
ген болып шықты. Бізбен көр
ші санаторийде тұрады екен. 
Ригаға жәй көру үшін дүкен 
аралап, кез десіп жатса, бір бой
тұмар ал ғысы келетінін жет
кізді.

Осы кезде кеуде тұсымдағы 
бойтұмар есіме түсті. Ақыры 
өзінің міндетін атқара бастаған 
сияқты. Бойтұмар бәлежәле
ден қорғап, бақ әкелуі тиіс
тін. Светланамен кездесуім 
Ива нычпен бір бөлмедегі ұй
қысыз түндерім, анау егде 
әйелден қашқан сәттерім үшін 
тағдырдың жіберген сыйы 
еді. Светланаға бірден көзсіз 
ғашық болдым. Мені баурап 
алған оның лағыл тас түстес 
қоңыр көздері еді. Осыдан мың
даған жылдар бұрын кайнозой 
дәуіріндегі шыбын қарағай ша
йырына қалай батса, мен де осы 
көздердің тұңғиығына со лай 
баттым. 

Бірақ ерте қуаныппын. 
Ауылда жүргенде бұл бо й
тұ мардың махаббат жолын
да көмектесетіні туралы көп 
естігенмін. Мысалы, сиқырлы 
сөз дерді жазып, мойныңа та
ғып алсаң, ынтық болған ада
мың сені сүйе қоядымыс. Ал 
Свет ланамен арадағы жағдайға 
қа   расам, мендегі бойтұмар тіп  
ті басқа болса керек. Біз са 
на  торийге жақындағанда ол 
сатып алған бойтұмары мен 
са қи насын өлшеп көрген еді. 
Маған ұстай тұруға бұ рын 
ғы сақинасын берді. Бұл са
қинада інжу тас тістеген жы
лан бедерленген. Өте әдемі 
жасалған дүние. Свет ла наның 
көршісі, болашақ кү йеуінің 
сыйлағаны екен. Олар қатар 
өскен, институтты бітір гесін 
үйленбек болыпты.

Светланамен Ригада болған 
сәттер, көңілге ұялаған үміт, 
жүректегі қуаныш бәрі жоқ 
болды.

– Сен оны сүйесің бе? – деп 
сұрадым өз дауысымды өзім та
нымай.

Светлана сатып алған зат
тарын қоя тұрып маған мұқият 
қарады.

– Біз онымен ағалықарын
дастан да жақынбыз.

Бұл сөз бәріне нүкте қойды. 
Бойтұмар тағы да теріс жұмыс 

істей бастады. Мен енді шық
қан биігімнен қайтадан кері 
құл дилай бастадым. Біздің ара
мызда достық қатынас орнады. 
Біз экскурсияға да, суға түсуге 
де бірге барып жүрдік. 

Бір жолы биден шыққан соң 
үйіне дейін шығарып салдым. 
Осы кезде оны құшақтамақ 
болған едім, Светлананың маған 
қараған көздерін көрсеңіз! 
Олар от шашып тұрды. Созған 
қолым сол күйінше ауада қалып 
қойды. Кешірім сұрадым, со
дан кейін бұл әрекетті қайта
ламайтын болдым. Бірақ оған 
деген сезімім күшейе түсті. 
Түнде Иванычтың қорылынан 
қашып шыққанда бір ерекше 
оқиға бола қалса, сол арқылы 
жақындай түссем деп арман
дайтынмын. Тағдыр мені аяған 
болуы керек, мұның да сәті 
түсті. 

Бірде латыштың Лиелупе 
өзеніне қайықпен серуендеуге 
бардық. Қайықтар тұратын 
жерден (станциясы) ұзап кет
тік. Аяқ астынан дауыл тұрды. 
Осыған дейін тыныш жатқан 
өзен беті астаңкестең болды. 
Бірақ өзен мұндай мінезді жиі 
көрсете бермейтін сияқты. 
Біз дің қайықты толқын олай
былай лақтырумен болды. 
Өмі рімде бірінші рет ескек ұс
тадым. Бізде, Дағыстанда мұн
дай кең өзендер жоқтың қасы. 
Ол жерде өзендер енсіз, ағысы 
қатты. Мұндай жағдайда су 
бетіне шығып тұрған тастарға 
соғылып бытшыт болар 
еді. Сондықтан ескекті есу 
өнерімнен келер пайда аз. Бай
қағаным, қайықты ағысқа қарсы 
бағыттау керек екен. Әйтпесе, 
аударылып кетуі опоңай.

Жел күшейе түсті, толқын 
тынымсыз ұрғылауда. Ал жаға
лау қашық еді. Свет лананың 
өңі бопбоз, тоңғаннан бүрісіп 
тұр. Кенет қолын бұлғап айғай 
салды:

– Құтқарыңдар! Көмектесің
дер!

Бұл кезде қасымыздан мо
торлы қайық зуылдап өтіп ба ра 
жатты. Бірақ бізге ешкім мой
нын бұрып қараған жоқ.

– Неге бекер айғайлай бе
ресің? – дедім мен Светла наға, 
– олар бәрібір естімейді. Одан 
да ішіндегі суды сыртқа төк
пейсің бе?!

Ол маған үрейлі көздерімен 
қарады, өзі құтқарушы кәмірден 
ұстап алған.

– Арсен, мен жүзу білмей
мін. 

– Осы кезде анау құтқарушы 
кәмірге айналып кетер ме еді, 
шіркін! Сонда сен мені құ
шақтаған болар едің, – дедім. 

– Сеніңақ әзілің таусыл
майды екен. 

Светлана өзін зорлап күлді. 
Бірақ күлкісі біртүрлі көрінді. 

– Ал, қайығымыз аударылып 
кетсе ше? 

Мен жауап беріп үлгергенім 
жоқ. Келесі бір толқынның 
соққысынан қайығымыз қат
ты шайқатылып, бетіне су ша
шырады. Ол құт қарушы кәмірді 
тастай салып, судан қорғанбақ 
боп бетін қо лымен көлегейледі. 
Енді тепетеңдіктен айырылып 
қалып, суға құлап бара жатты. 
Осы кезде ескекті тастай 
салдым да оны құтқармаққа 
тұра ұмтылдым.

Қатыгез Лиелупе дәл осыны 
күткен секілді. Бір жағына қи
сайып, іші суға тола бастаған 
қайықты келесі бір толқынның 
жойқын күші аударып жіберді. 
Батып кеткен мен су бетіне 
қайта шыққанда су жұтып, 
қолын ербеңдетіп, шыңғырып 
жатқан Светлананы көрдім.

– Шыда! Қазір құтқарам!
Мен құлаштап жүзіп бар

дым. Ол болса мені тас қылып 
құшақтап алды. Мұндай күй
де жүзу қиын. Біз су дың 
түбіне қарай батумен бол дық, 
Светлана қайықтың ер неуі
нен мықтап ұстап ал ған. Енді 
мен де қайықтың ер  не уінен 
ұстап, бір қолымды бұлғап 
«көмектесіңдер!» деп айғай
лаумен болдым.

Бізге қасымыздан өтіп бара 
жатқан моторлы қайықтағы 

сақалды адам көмектесті. Әлгі 
кісі жылынуымыз үшін бізге 
курткасын тастады да, қайығын 
бұрды.

– Сен мені құтқардың! Сен 
мені анық құтқардың! – дейді 
Светлана сыбырлап. 

Өзі маған қарай тығыла 
түсті, оны иығынан құшақтап 
тұрдым. Сосын куртканы үсті
не жаптым. Светлана әлгі жағ
дайдың әсерінен әлі айыға 
қой  маған болатын. Тағы да 
жүзе түссек екен деп армандап 
тұрмын. Кеудеме басын қойған 
еді, қоңыр түстес шашынан 
сүйдім. Ал басқа кезде бұл тек 
арман...

Осы оқиғадан кейін Свет
лана екеуміздің арамыз жақын
дай түсті. Тіпті ажырамайтын 
болдық. Бірақ бұл достық қа
рымқатынас еді. Ал мен бұ
дан да жақындай түскім келді. 
Оның әдемі аяғы, қыпша белі, 
сымбатты мүсіні, көзі мені кі 
болса деп армандадым. Жа
ратушы ием, егер сен бірдеңені 
мінсіз жаратқан болсаң, ол – 
Светлана, тек Светлана. Оны 
Рафаэль картиналарында кез
десетін Мадонналар мен осы 
ғасыр сұлуларының қосындысы 
деп түсіне бер. Бұл кезде де
малысымның мерзімі біткен 
еді. Светлана мені шығарып 
салу үшін Ригаға еріп барды. 
Бірге өткізген қуаныш пен 
қайғы адамдарды жақындата 
түседі емес пе?! Біз туыстар се
кілді қоштастық.

Мына кереметті қараңыз: 
перронның жарығынан қып
қызыл боп жауқазын шығып 
тұр ды, ашық жасыл жапы рақ
тары көкпеңбек. Мезгіл жаздың 
ортасы еді, Риганың гүл са ту
шылары жауқазын сатып жүр.

Бір айдан кейін хат келді. 
«Мен жалғыздықтан қорқам, 
– деп жазыпты Светлана 
Мәскеуден. – Сенен айырылғым 
келмейді. Біздің кездейсоқ 
таныстығымыз ұзағынан болса 
екен. Сенімен дос болып қал
ғым келеді, Арсен...»

Мен оған ұзынсонар жауап 
жаздым, әрине, оның ішінде 
бәрі қамтылды. Оны Дағыс
танға шақырдым, шешемнің 
оны қызындай көруге дайын 
екенін айтып өттім. Содан кейін 
бірнеше рет хат алмастық, онда 
оны әкешешесі жібермейтіні, 
мені Мәскеуге келуімді сұра
ғаны тәрізді бірдеңелер. Жас 
маман есебінде үш жылсыз 
шыға алмайтынымды, егер ол 
осы уақытты менімен бірге 
өткізсе, кейін онымен жердің 
түкпіріне кетуге дайын екенімді 
айтып жаздым.

Біртебірте хат алысуымыз 
сирей түсті. Соған қарағанда 
эпистолярлық роман тек әде
биетте ғана болатын сияқты. 
Де генмен, бір күні Мәс
кеуден бандероль келді. Оның 
ішінен хат пен қорап шықты. 
Светлана хатта бала кезгі до
сына тұрмысқа шығатынын, 
ренжімеуімді сұрапты. «Мен 
саған екеуміз Ригада бірге са
тып алған бойтұмарымды 
жі  беріп отырмын. Бұл енді 
се нікі. Екеуіміздің бірге бол
ған күндерімізді, латыштың 
Лиелупе өзенін есіңе салатын 
болсын. Сол күндер менің өмі
рімдегі ең бақытты, ең жарқын 
күндерім болды. Сен үшін де 
солай шығар деп ойлаймын...»  

Қорапты ашып, там шының 
бедері бейнеленген, ін жуден 
жасалған бойтұмарды ал дым. 
Ригада алынған... Ри гада...

Осы кезде бойтұмарым есі
ме түсті. Оны жолға шығар 
алдында анам берген. Сенім 
бойынша ол маған бақыт әкелуі 
тиіс еді. Жазғы костюмімнің 
қалтасынан үшбұрыш бой
тұ марды тауып алдым. Оны 
ашып, ішіндегі таныс емес әріп
терге қарап тұрдым.

«Жоқ, бұл бойтұмар маған 
бақыт әкеле қоймады» деп ой
ладым мұңайып. Ең бол маса, не 
жазылғанын білер ме еді?! Осы 
оймен таныс досыма бардым. 
Досым, алдымен кө зіл дірігін 
киді. Содан кейін қағаздың 
бүктеуін жазып оқи бастады:

«Қымбатты жас жігіт! Сенің 
барлық көрген бейнетің лайлы 
өзен суына батып жоқ болсын, 
ал өзің достарыңның құшағына 
батып, шатшадыман жүре бер. 
Әумин!»

Енді, маған істейтін не 
қалды? Бұрынғылардың дана 
сөздеріне келісіп, досымның 
жұбату сөздеріне алғыс айтып, 
жүре беру ғана қалды. 

Аударған 
Бақтияр МЫРЗАШЕВ. 

Сырдария ауданы

Бойтұмар
Магомед Гасан Гусейнов (авар жазушысы)

ЖОБА

Акциялардың мемлекеттік пакеттері 
(жарғылық капиталдағы қатысу үлесі) 

облыстық коммуналдық меншіктегі 
акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі 

шектеулі серіктестіктердің дивидендтерінің 
(кірістерінің) көлемдерін белгілеу туралы

«Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы
ның 2011 жылғы 1 наурыздағы Заңының 186бабына сәйкес 
Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Акциялардың мемлекеттік пакеттері (жарғылық 
капиталдағы қатысу үлесі) облыстық коммуналдық мен
шіктегі акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі 
серіктестіктердің дивидендтерінің (кірістерінің) көлемдері 
таза табысынан кемінде 50 (елу) пайыз болып белгіленсін.

2. «Қызылорда облысының қаржы басқармасы» мемле
кеттік мекемесі заңнамада белгіленген тәртіппен осы 
қаулыдан туындайтын шараларды қабылдасын.

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

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

Қызылорда облысының
             әкімі                                                         Г. Әбдіқалықова

Өмірдің көшкеруені кі
ді рер емес. Әманда солай. 
Бұл жалғанға кімдер келіп, 
кім дер кетпеді. Күні кеше 
ғана аймаққа абыройлы, елге 
сыйлы, отбасының тірегі 
бол ған, сыйластық пен тату
лық  ты жалғап, жарқырап 
жү ретін Шиелі ауданының 
құр метті аза маты Болат 
Медет бек ұлы ның бақилық 
са парға ат тан ғанына айдан 
асып ты. Асыл азамат сексен 
жастың төр тін ші белесіне 
көтерілген тұс та Алланың 
аманатжанын тап сырып, 
демі үзілді. Ағайынның орта
сында, балаларының ал дында 
абыроймен аттанды. Шү кір 
дейміз. 

Бар ғұмырын елге қызмет 
етумен бірге ел бірлігі, са
налы ұрпақ тәрбиелеу жолы
на жұм саған асқар тау әке
нің бүгінде ізінен ерген 
ұр пақтары өңірдің көркеюі 
жо лында қызмет етіп келеді. 
«Атадан мал қал ған  ша, тал 
қалсын» демекші, шам шы
рақ  тарына дүние емес, мәң
гілік өлмейтұғын білім мен 
тәрбиені бере отырып, озық 
ойлы, дара тұлғаларды елге 
қызмет етуге бағыттап кет 
кендігі сауапты іс емес пе?!  
Әке нің берген тәрбиесін 
мың мектепте бере алмасы 
анық. Осыны ұғынып өскен 

балалары мен кезінде қамқор
лығын көр ген кейінгі ұрпақ 
оның үлгісін мақтана айтып, 
өз өмірлеріне азық етуде. 

Иә, әке жаққан шырақты 
өшірмей, маздатып отыру 
ке йінгілерге аманат, өзге
лерге өнеге болмақ. Осы 
ниет те Шие лі кенті, Ә.Тә
жібаев көшесі №46 үйдің 
тұрғыны болған Болат Медет
бекұлының орны пейіштің 
төрінде болсын деп  қайтыс 
болуының қырық күн дігіне 
орай  19 қыркүйек күні  өз 
отанында еске алып дұға 
етеміз.

Еске алушылар 
жары Бибіхан, 

Медетбековтер әулеті 

Пейіште нұрың шалқысын

Хабарландыру
«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ 2007 жылдың 28 

маусымындағы №204п «Қоршаған ортаға әсерді бағалау жүргізу 
жөніндегі нұсқаулықтың» 52тармағына сәйкес «Оңтүстік Құмкөл 
кен орнын игеру жобасы» жобалық құжатының «Қоршаған ортаға 
әсерін алдын ала бағалау жобасын» талқылау барысында қоғамдық 
пікірді есепке алудың жазбаша ұсыныстар мен ескертулер қабылдау 
түрінде жүргізілетіндігін хабарлайды.

Жоғарыда көрсетілген жоба бойынша барлық сұрақтар 
төмендегі мекенжай бойынша қабылданады: 

Тапсырыс беруші – «ПҚҚР» АҚ – Адранов Азамат Алматович, 
тел. 8 (7242) 299891, Электрондық почтасы: Azamat.Adranov@
petrokazakhstan.com. 

Жобаны әзірлеуші – «OPTIMUM» Жобалау институты» ЖШС, 
байланыс тел.: 87776503518. Альдешева Дана Рашидовна. 
Электрондық почта: daldesheva@opm.kz 

ӘЛЕМ ӘДЕБИЕТІ

Осы жылдың 10 қыркүйегінде 
Қызылорда қаласының құрметті 
азаматы, облысымыздың білім 
са ласында өзіндік із қалдырған, 
№3 гимназияның жаңа келбетін 
қалыптастырған, ширек ғасыр  
бірнеше білім ордасын басқарған   
Амангелді  Жолмырзаұлы Иса 71 
жасқа қараған  шағында   өмірден  
озды.

Амангелді Жолмырзаұлы сана
лы  ғұмырында  азаматтық бол мысы 
қалыптасқан,  кішіпейіл, адам гер
шілігі  жоғары, танымал  ұстаз, өс
келең  ұрпаққа  сапалы  білім  бе
руді оңтайлы ұйымдастыруымен 
ерекшеленді. 19902007 жылдары 
№3 гимназияны  басқарған  тұ
сын да жаңашыл бастамаларымен, 
ізденімпаздығымен   білім ордасын 
биік белеске көтерді. Орыс мектебі 
болған №3 гимназияда алғашқы 
қазақ сыныптарын ашуы нағыз тіл 
жанашыры екенін  дәлелдей білді. 
Осы білім ордасында біріккен  
қазақтүрік  кілем тоқу   орталығын  
ашуы  нарықтық заман  талабымен 
үндескен еді. Өткен ғасырдың 
90 жылдары білім ордаларының  
жоғары оқу орындарымен  ортақ 
мақсатта   жұмыс жүргізу   және  
ағылшын тілін тереңдетіп  оқы
туда   волонтерлармен  тығыз  бай
ла ныс жасап, АҚШ Бейбітшілік 
Кор пусымен ынтымақтасуы ар
қа  сында шетелдік білім тәжі ри
бесін тиімді қолдануға алғаш
қы лардың бірі болып жол ашты. 
Жаратылыстану пәндеріне, негізгі 
оқыту бағдарламаларына жаңа қы
рынан қараған Амангелді  Жол
мырзаұлы  математика, физика, хи
мия, биология  пәндерін тереңдетіп  
оқуға  білім ордасын жұмылдыра 
білді. Әрбір  ұстаздың бойындағы 
қабілетті педагог ретінде жо

ғары бағалап, сенім артуы білім 
ордасындағы ұстаздардың  шығар
машыл, кәсіби білікті маман бо
лып қалыптасып, жетістіктерге 
же туіне жол ашты. Шәкірттері 
рес публикалық деңгейдегі ғылы
ми жобалар қорғау, пәндік олим
пиадалар, түрлі бағыттағы білім 
сайыстарынан жүлдемен оралып, 
гимназия ұжымы республикалық 
«Үздік білім  ордасы»  байқауының  
жеңімпазы  атанды. Ардақты әріп
тесіміздің білім саласындағы ат
қарған еңбегі жоғары бағаланып, 
«Үздік білім  қызметкері»,  «Ерен 
еңбегі үшін», «Ыбырай Алтын
сарин» төсбелгілерімен   марапат
талды.  

Амангелді  Жолмырзаұлының  
жарқын бейнесі Сыр өңірінің білім 
саласында, №3 ITмектепли цей 
ұжымының жадында мәңгі  сақ
талады.  

Серғали Толыбеков атындағы 
№3 IT-мектеп-лицей  ұжымы

Бақұл бол, ардақты әріптес

«Сыр бойы», «Кызылординские вести», 
«Ақмешіт апталығы», «Ақмешіт 
жастары» және аудандық басылымдарға 
хабарландыру орналастырғыңыз келсе: 
70-00-52  телефон ы арқылы 
байланысуға болады. 
E-maіl: smjarnama@mail.ru
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компьютер орталығы және
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Қызылорда облыстық «Сыр бойы» 
газеті 
ҚР СТ ИСО 9001-2009 «Сапа 
менеджменті 
жүйесі» талаптарына сәйкес 
сертификатталған. Авторларға 
қаламақы тапсырыс  бойынша 
төленеді, қолжазба өңделеді және 
қайтарылмайды. Жариялымдар газеттің 
түпкілікті көзқарасын білдірмейді. 
«АҚ» - ақылы қызмет. 
Жарнама мазмұнына жарнама беруші 
жауапты.
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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.

Газет редакцияның компьютер орталығында теріліп, беттеліп,
«ASU» баспа үйі» ЖШС сенімгерлік басқаруындағы 
«Сыр медиа» ЖШС баспаханасында басылды. 
Тел.: 8/7242/ 40-06-68. 
Газеттің таралымы бойынша 
8/7242/ 70-14-08 телефон нөміріне хабарласуға болады.

Сан сала

Меккеге үш мәрте қажылыққа 
барған бабамыз тура пайғамбар 
жасында ғұмырдан өтіпті. 
Қожаназар ишанның жеті ұлы 
болыпты. Баршасы діндар, 
оқымысты адамдар екен. Қазір 
аудан орталығындағы өз есімімен 
аталатын мешітті кейін інісі 
Бекназарға беріпті. Мұнан соң 
мешітті Бекназардың баласы 
Нұрмағанбет ұстапты. Өкінішке 
қарай, Нұрмағанбет небәрі 24 
жасында өмірден өтіпті. Аудан 
орталығындағы «Қожаназар ишан» 
мешіті 1902 жылы пайда лануға 
берілген. Мәдени-тарихи ескерткіш 
мемлекет қорғауында. Сапалы 
салынған Алланың жер дегі үйінің 
арада ғасырдан астам уақыт өтсе де  
міні құрымаған. 

Кеңестік кезеңде де облыста 
бар-жоғы екі мешіт «Айтбай ме-
шіті» мен осы «Қожаназар ишан» 
мешіті жұмысын тоқтатпады. 

Ишан – діни атақтардың ең 
үлкені. Қазақ жерінде бұл атақты 
алу үшін жеті мешітке барып, 
сынақтан өткен дейді деректе.

Атамыздың жеке қар жы сына 
салдырған екінші мешіті Сыр-
дария ның жаға лауында, қазіргі 
Жанқожа батыр ауылының 
тұсында орналасқан. Қалың тал-
терек қоршаған жерде орны бар. 
Ауыл тұрғындары бұл маңды киелі 
санайды. Қожаназар ишан әулие- 
емшілігімен қатар бағбандықты 
меңгерген жан екен.   

Тал-терек демекші, Арман 
досымның басынан өткен төмен-
дегі оқиғаны оқырман назарына 
ұсынсам. Мектепке әлі бармаған 
кезі. Оң-солын толық танымайтын 
бүлдіршінде ойыннан өзге қандай 
алаң болсын. Тетелес бауырларымен 
бірге аулада асыр салып жүрген-
ді. Бір бұрышта жатқан қураған 

ағаштың жуан бұтағын атша мініп 
алды. Мейлі сен, құй иланба. Сол 
түні Арман сандырақтап ауырып 
шықты. Түсіне ақ сәлде, шапанды, 
аппақ сақалды ата еніп «Ағашқа 
неге мінесің?» деп қынжылысын 
білдірді. Ал, ертеңіне жүрмей қатты 
қиналып, ауырды. Әлдеқайдан 
құлағына «Атаңнан кешірім сұра» 
деген үн естілгендей болды. Арман 
өзі кеше ат қылып ойнаған ағаш 
бұтағын кішкентай саусақтарымен 
сипалап «Ата, кешір мені, кешір» 
деп үздіксіз жалбарына өтінді. О, 
ғажап! Денесі жеңілдеп, ауырғаны 
басылды. 

Бала дегенді қойсаңызшы. Арада 
екі-үш күн өткенде Арманның 
ниеті бұзылды. Бұл ерегіскендік 
емес, нағыз балалық ақымақтық 
еді. Бұрыштағы ағаш бұтағының 
үстіне тағы да шықты. Түсіне сәлде-
шапанды, ақ сақалды кісі тағы да 
енді. Бұл жолы «Ағашқа мінгеніңді 
неге қоймайсың?» деп ызбарлана 

жекіді. Шошынған Арман шар ете 
түсті. 

Ертеңіне Арманның өткен дегі 
науқасы қаз-қалпында қайталанды. 
Кеселінен ке шірім сұрағаннан кейін 
ғана айықты. Мұнан соң ағашқа 
жолаған жоқ. Ешкімге тіс жармады. 

Бірақ... Сол жылы он сегізге жаңа 
қадам басқан үлкен бауыры қайтыс 
бол ды. Кесілген ағаштың «Ишан 
талынан» байқамай әкелінгенін 
бұлар кейін білді. Арманның әке-
шешесі құран оқытып, бұтақты 
бұрынғы орнына жеткізді. Амал 
қанша?!

– Көрген түсімді үйде гілерге 
неге айтпадым? Ағашты орнына 
ерте жет кізгенде ағатайым тірі 
қалар ма еді?! – деп егілген досымды 
зорға жұбаттым. 

Тылсым дегеніміз осы да. 

Қазалы ауданы,
Жанқожа батыр ауылы

Көкбурылдың 
ажалы
Баяғы бала кезімде Шырақбай ата 

күншуақта отырушы еді. Біз мектептен 
қайтар кезде үйіне соғамыз, айта беретін 
күншуақта кездесеміз. Әңгімешіл кісі еді, 
жарықтық. Сұрапыл соғысқа қатысқан, 
генерал Власовтың армиясында болған, 
тұтқынға түскен. Көрген азабын жыр етіп 
айтатын. Оқта-текте көзіне жас алатын. 
Әңгімешіл атаның сөзін тыңдаған кезде 
біз де қосыла жылаймыз. Ауыл ортасында 
отырушы еді, қасында жары Күлжамал. 
Балалары жоқ. «Алла жақсылық жасаса, 
ұрпақ сүйермін әлі. Күлжамал жерікпін 
деп жүр, қасқырдың бүйрегін жесем 
дейтіні бар» деп оқта-текте бойын тіктеп, 
жан-жағына көз тастайтын әдеті бар. 
Көрші-қолаң тұтқын жайында оны-мұны 
сұрай берген соң, мазамды алды ғой 
деп қайсыбір жылы ауыл шетіне көшіп 
кетті. Осы жалғыз үйде тұрғанына жылға 
жуықтап қалды. «Қазыбай» арығының 
аяғында отыр. Малға жайлы жер. Олай-
бұлай серуендейін деді ме, атсейіс 
Қайырлап шалдан көкбурыл құнанды 
алғалы арқа-басы кеңіп қалғандай. Әлгі 
әзірде қолындағы бірер баспақты өрістен 
көрейін деп шыққаны сол еді, «Қазыбай» 
арықтың бір қуысында екі жігітті көріп 
қалды. Қолдарында қабылдағыш бар, 
бір нәрсе тыңдап отырғандай болды. 
Қастарында қаңтарулы ескі «Газик» тұр. – 

– Ә, бұлар тыңшылар. Тұтқын Шырақ-
байды тыңдауға шыққан. Мені не айтар 
екен, тыңдайық деген ғой. Тыңдай берсін, 
ертелі-кеш көкбурылдың мінезін айтып, 
өздерін әбден әуреге салайыншы, – деп 
оқталды.  

Екі жігіт кейде алдаусыратып, «мал 
іздеп жүрген адамдармыз» деп Шырекеңе 
соғып кетеді. Оны-мұны сұрайды. Әбден 
зәрезап болған емес пе, көкбурылдан 
басқа әңгіме айтпайды. Қойшы, тыңшылар 
кейін «бізді біліп қойды» деп келуін үзді. 
Мал қараған болып, айналаны бір шолып 
қайтады. Шындығында, «тың шылар» 
жоқ. Содан арқа-басы кеңіп, жаны 
жайшылыққа көшкендей.

Кейін колхоздың күріштігін қоритын 
қорықшы болды. Мал жолатпай, әбден 
сенімге кірді. «Қорықшы болсаң – 
Шырақбайдай болыңдар» дейтін колхоз 
бастық Нұрымбаев.

Күнде кешкілік күріштен оралады. 
Ердің екі жағына баулаған шөпті байлап 
алып, атқа қонады. Бау шөптің арасындағы 
ерге отыру үшін атты бір арықтың 
ішіне жетектеп келеді де, үстіне қарғып 
мініп, ауылға тартады. Жануар ауылға 
жеткенше қамшы салдырмай жүйткиді. 
Өзі буаз. Үстіндегі ауыр жүкке кейде 
сыр бергендей болады, өткір қамшыдан 
әбден үрейленген. Жазығы болсын-
болмасын, қамшымен күнде бір тартып 
жіберіп, үзеңгіге аяқ салатыны бар. Бойы 
дірілдейді. 

Егін-терім жиналып, Шырақбайдың 
қорықтан қолы босап қалды. Жылдың 
қоңыр күзінде Көкбурыл құлындады. О, 
құдырет, өзінен айнымаған көкбурыл 
құлын! Келер жылы зайыбы Күлжамал 
босанып, ұл туды. Атын  Темірхан 
қойды. Енді үйде үшеу, көкбурыл, оның 
құлынымен бесеу. Уақыт шіркін, жылдам 
ғой Темірхан ержетіп қалды. Мектепке 
барды. Отбасындағы қуаныштың шегі 
жоқ. Баяғы тұтқындағы азаптан бойы 
сергігендей. Темірхан ат суарады, 
жайлайды. Атаның қолы ұзарып қалды. 
«Адам қуанышқа, арманға тоймайды 
екен-ау» деп қояды. 

Көкбурыл Темірхан қораға кірген 
бойда «келдің бе?» дегендей осқырнып, 
қуанады. Әттең, тілі жоқ жануар демесе, 
бәрін түсінетін секілді. 

Шырақбай ата бүгін күріштіктен 
кештетіп оралды. Қорада байланып тұрған 
құлын жүгенін үзе енесінің бауырына 
қарай жүгірді. Жануар құлынының әр 
жерін иіскеген сәтте көзінен жас парлап 
тұрғандай болды. Темірхан әр жерін 
түртіп ойнады, биенің үстіне секіріп, 
мазалай берді. Құйрығын тартты, мойнына 
асылды. Артқы аяғын қасығандай болып 
еді, жануар баланы өкпе тұстан бір 
тепті. Темірхан ұшып түсті, шырылдаған 
дауыстан Шырақбай шалт басып, қораға 
кірді. Ат тұяғы қатты тиген екен, бала 
пәни дүниеге аттанып жүре барды. Күл-
жамал өксігін баса алмай, Темірханды 
құ шақ тап жатып алды. Көкбурыл селт 
етпейді. «Байқамадым, кінә менен» де-
гендей. Әудем жердегі байлаулы құлын 
шырқырай берді. Темірханды жоқтап 
тұрғандай. 

Темірхан бұл кезде бесті бітіріп, 
алтыншы класқа көшіп еді. Оқушының 
алды болатын. «Құйып қойған өзім еді-
ау» деп әкесі өксігін баса алмай, қора 
ішінде отырып алды. 

Шағын ауылға қазалы хабар тез 
жетті, ағайын-туыс басу айтып жатыр. 
Көнекөздер «сабыр ет, Алла берерін 
тоқтатпасын» дейді. 

– Атаңа нәлет Көкбурыл, маған 
балтаны әкеліңдер басын шабайын, – 

деп Шырақбай төрт-бес рет ұмтылды, 
ағайындар жібермеді.

– Сабыр ет, Шырақбай! – деді қалың 
жұрт.

– Жоқ, сабыр етпеймін, Көкбурылды 
бауыз даңдар! – деген Шырақбайдың кө-
зі нен жас парлап. – Жаназасына бауыз-
даңдар! 

– Сабыр ет, Шырақбай, шырағым. 
Көкбурылдың құлыны бар ғой.

– Мені шырылдатты бұл. Құлынның да 
көзін жойыңдар!

Бие Темірханның жаназасына сойыл-
ды. Көпшіліктің тартылған табаққа тәбеті 
бармады. 

Ұлдың беймезгіл қазасы отбасын 
қаусатқандай еді. Шырақбай ата лезде 
шөгіп қалды. Сырқатқа ұшырады. Баяғы 
Көкбурылдың құлыны бұл кезде құнан 
шығып, ертоқым салуға жарап қалған еді. 
«Ат тұяғын тай басар» демекші, Шырекең 
құнанға мініп, жиі серуендейді. Бірақ, 
баяғы Көкбурыл, Темірханның қазасы 
естен шығар түрі жоқ.

Бірде «Бидайкөл» тұсынан өте бергенде 
қалың қамыстан төрт-бес қырғауыл пыр 
етіп ұшты. Құнан үркіп, жалт бергенде 
Шырақбай ұшып түсті. Ат әудем жерге 
барып, бұрылды. Иесінің қасына келіп 
тұрып алды. Кетпеді, жануар, тілсіз болса 
да, тұр дейтіндей. Шырақбайдың тұруға 
шамасы келмей біраз жатты. Екі жамбас 
сынған еді. Ауылдан іздеушілер келіп, 
арбаға салып, атақонысқа жеткізді. 

Содан қарт майдангер ұзақ жатты. 
Сырқаттан жазылмады. Дүниеден өтер 
сәтінде:

– Менің жаназама құнанды жара-
тыңдар, – депті. 

Ұзамай дүниеден өтті. Келер жылы 
Күлжамал екінші рет босанып, ұл туды. 
Атын Медеухан деп қойып, шаңырақ оты 
қайта жанды. Қазір ауылда Шырақбайдан 
өрбіген шаңырақ бар. Көк шыбықтай 
өскен жандар аталарын еске алып, жиі 
құран бағыштайды. Артта із қалса, өмір 
өшпейді деген осы болар.

Қайырбек МЫРЗАХМЕТҰЛЫ,
ардагер-журналист.

Қызылорда қаласы

Кім-кімге де кіндік қаны тамған жер көзінің қарашығындай қастерлі 
екені белгілі. Біздің ауылда есімі жалпақ жұртқа мәлім батыр бабалар, 
ғұлама даналар, әулие-емшілер дүниеге келген. Сондай аруақты 
бабамыздың бірі – Қожаназар ишан Артықбайұлы. 

Қожаназар ишан

Нұрдәулет аудандағы 
Т.Жүргенов атындағы №123 
мектеп-лицейде оқыған, қазір қа ла-
дағы химия-биологиялық бағыттағы 
Назарбаев зияткерлік мектебінде 
білімін шыңдауда. Үздіктер қа-
тарынан табылсам деген мақсат 
қойған өреннің ата-анасы оның 
талмай талпынып, жетістікке жету 
жолында аянып қалмағанын айтады. 
Қазір соның нәтижесін көріп 
отыр. Ең бастысы, Нұрдәулет шын 
дарынның ауылдан шығатынын 
тағы бір дәлелдеді.

– Бұл олимпиада Тұңғыш 
Президент-Елбасы Акаде мия сы-
ның қолдауымен өткізілді. Білім 
бәйгесіне үздіксіз дайындық 
жасадым. Олимпиада екі кезең 
бойынша ұйымдастырылды, қоры-
тындысында 91 балл жинадым. 

Соның нәтижесінде Алматы 
қаласындағы физика-математика 
мектебіне жолдама алдым. Алайда, 
мұның алдында қаладағы НЗМ-нің 
іріктеуіне қатысқан болатынмын, 
оң нәтиже көрсеттім. Сондықтан 
туған жерде, ата-анамның жанында 
қалуды шештім. Қазір өзім қалаған 
мектепте тереңдетілген білім 
алудамын, – дейді Нұрдәулет. 

Кейіпкеріміздің айтуынша, бұл 
жай сайыс емес. Оған қатысуға 
ниет білдірген оқушы көп. Байқау 
барысында әрбір қатысушының 
креативтілігі, білімі есепке алынған. 
Мұндайда  қатар лас тарыңның 
арасынан суырылып шығуың, өзіңді 
дәлелдей білуің де үлкен еңбекті 
талап етеді.

– Бұған дейін бірнеше байқауда  
жүлделі болдым, ғылыми жобаларда 

шыңдалдым. Ал, мына бәсеке маған 
үлкен мотивация берді. Өзіме деген 
сенім күшейді. Ауыл балаларына 
жасалған бұл қолдауға ризамын, – 
дейді ол. 

Әңгіме барысында біз де 
Нұрдәулеттің осы қарқыннан 
таймай, ізденуін жалғастырса, бола-
шақта талай білім бәсе келерінде 
топ жаратынына сенім білдірдік. 
Ал, «Мың баланың» алдағы 
уақытта  тағы мыңдаған балаға мол 
мүмкіндік сыйлап, білім көкжиегін 
кеңей туіне жол ашары анық.

«Мың балада» топ жарды

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ,
«Сыр бойы»Sb

Еліміздегі барлық ауылдардан үздік мың оқушыны 
іріктеу. Жуырда осы миссияны мойнына алған «Мың бала» 
республикалық олимпиадасы қорытындыланды. Облыстық білім 
басқармасының мәліметіне сүйенсек, біздің өңірден бұл сайыста 
300-ге жуық оқушы бақ сынап, оның 75-і жеңімпаз атанған. 
Соның қатарында жалағаштық Нұрдәулет Әділбек бар.

Аймақтағы әлеуметтік 
қол дауды қажет ететін отба-
сыларға қаламыздағы бірқатар 
азаматтар қол ұшын созғаны 
көңіл қуантады. Бұл игі іске 
көмек көрсеткен ел ағалары 
«Қызылорда-СМП-70» ЖШС 
басшысы, облыстық мәслихат 
депутаты Т.Әлімқұлов 5 оқушыға 
планшет, 5 оқушыға смартфон 

сыйласа, қалалық мәслихат 
депутаты А.Нақып 5 оқушыға 
оқу құралдарын табыстап, 
қалалық паркте аттракциондарға 
тегін ойнатып, балаларға жақсы 
көңіл-күй сыйлады.  Сондай-ақ,   
Қазақстан мұсылмандар  діни 
басқармасының облыс бойынша 
Зекет қорының өкілі О.Жидебаев 
3 оқушыға планшет, 2 оқушыға 

смартфон сыйлап, балалардың 
қашықтан оқуына жағдай 
жасауда.

Гүлжазира 
ЖАЛҒАСБЕКҚЫЗЫ,

Н.Ахмадеева атындағы 
№112 орта мектептің
әлеуметтік педагогы

Мейірім шуағы
Н.Ахмадеева атындағы №112 орта мектепте республикалық 

«Мектепке жол» акциясы аясында қазіргі жағдайда  қашықтан 
оқытуға байланысты демеушілер тарапынан  аз қамтылған, 
көпбалалы отбасы балаларына планшеттер, смартфондар және 
оқу құралдары табысталды.

БӘРЕКЕЛДІ!


