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ПАРЛАМЕНТ

Абайдың 
тұңғыш жинағы

Ауылдағы 
аттракцион

ҮКІМЕТ

Бұл жөнінде журналистерге 
облыстық дене шынықтыру және спорт 
басқармасының басшысы Жақсылық Оспа-
нов, бейнебайланыс арқылы «Қайсар» 
футбол клубының сарапшысы Қанат 
Шерімбетов пен команда капитаны Асхат 
Тағыберген жан-жақты айтып берді.

– Былтыр «Қайсар» өте сәтті ойын 
көрсетті. Ел кубогын иеленді. Бұл 
команданың биыл еурокубокта бақ сы-
науына мүмкіндік жасады. Біздің әрбір 
жетістігімізге қолдау білдіріп жүрген 
жанкүйерлерге алғысымыз шексіз.

МӘСЕЛЕФУТБОЛ: ЕУРОПА ЛИГАСЫ

Ержан ҚОЖАС,
«Сыр бойы»

Сары апам болса ғой, осы жүннен бәрін 
тоқитын. Киіз басатын. Алаша жіп есетін. Тіпті 
бар ғой, келіндерін өз статусымен отырғызып, 
тулақ толы жүнді сабататын. Қолына қос сабау-
ды алып, апамнан кейін екі сөзінің бірі "шешей, 
мынаны естідің бе?" деп басталатын Ұрымхан 
отырар еді. Одан соң Елеместің Гүлбарамы, со-
сын Далидың Аққияшы, сәл кейінірек Орын-
басар көкемнің үйіндегі Алтынгүл, ең соңында 
Үрімшә келін. Берірек түскен кіші келіннің бәрі 
қазан асып, сүт көже қайнататын. Білмеймін, неге 
екенін, киіз басатын үйде үнемі сүт көже асылып, 
ортасына қолдың майы салынатын. Сондай мере-
ке еді. 

Осы жүннен бар ғой. Бала мысықпен алыса 
отырып, ұршықпен жіп иірген апам үйдегілерден 
бөлек, қаладағы ұл-қызға жүншұлық тоқитын 
еді-ау. Үйдегі ұлдарға қара қойдың жүні жарай 
береді ғой. Келін мен қаладағы қыздарына аппақ 
жүннен шұлық тоқып, салып жіберетін. Тіпті, 
өкшесін ойып тастасам да, "балам-ай, табаныңда 
шеге бар шығар сенің" деп күле отырып, кеткен 
жерін қайта сөгіп, қайта тоқитын. Сары апам 
кеткелі қой жүні біз үшін қадірсіз болып қалғаны 
ма?! 

ЖҮН МЕН ТЕРІ 
НЕГЕ ҚҰНСЫЗ?

Ауылға барған сайын ағамның шаруасына көмектесуге тырысамын. Бір жолы сарай толы 
қаптарды далаға шығардық. Былтырғы күзем мен көктемдегі жабағы жүн екен. «Сыртқа 
шығарып, өртеп жіберу керек». Тапсырма солай.

Сіріңке толы қорапты шықылдата ойнатып, жүн толы қаптарға бардым. Құрғап қалған 
дүние от тисе қаулап жанбай ма? Пышырлап өртене бастады. Мұрныма күйген терінің иісі 
келе берді. Былайырақ барып, өртенген жүнге қараймын. Қараймын да қазақы ауылдың 
бұрынғы тіршілігін елестетемін.

Sb

«ҚАЙСАРҒА»
жанкүйер болайық

Қант диабеті
мектебін ашпақ

Назарбаев Зияткерлік мектебінің оқушылары 
Әбілқайыр Ерғалиев пен Жангерей Зинелов қант 
диабетімен ауыратын балалардың өмір сапасын 
жақсарту үшін өңірде арнайы мектептер құруды 
ұсынды. Дарындылардың бұл идеясы облыстық 
«Dostyk.kz» әлеуметтік жобалар байқауында жоғары 
бағаланды.
 
Диабет мектебінің ерекшелігі – мұнда келушілер 

теориялық білім алып қана қоймай, практикалық 
дағдыларын арттырады. Жоба авторлары диабетпен 
ауырғандарға арнайы дәрі-дәрмектер жинақталған 
медициналық сөмкелер әзірлеген. Сондай-ақ, олар 
аурудың алғашқы белгілері, себебі мен салдары, өздері 
жүргізген зерттеулері нәтижесінде инсулин дозасын 
есептеу және дерт түріне сәйкес тұтынуға рұқсат етілген 
қант мөлшері жайында ақпараттық брошюралар жасап 
шығарған. 

Балалар бұл жобаны алғаш рет жастар саясатын 
дамытуға бағытталған облыстық әлеуметтік идеялар 
байқауында таныстырып отыр. 

Браконьерлер ұсталды
Қызылордада Қазақстанның «Қызыл кітабына» 

енген қарақұйрықты аулаған браконьерлер ұсталды.

«Охотзоопром»  ӨҚ-ның және полиция қызмет кер-
лерінің бірлескен шарасы барысында Жаңақорған ау-
даны Қаратөбе ауылы тұсында автокөліктен атылған 
қарақұйрық, екі қоян және еш құжатсыз тіркеуде жоқ 
аңшы мылтығы, 10 дана оқ дәлелдеме ретінде алынды. 

Қазір көлік айыппұл алаңында. Күдікті Жаңақорған 
аудандық полиция бөлімінің уақытша ұстау абақтысына 
қамалды. Дерек бойынша Қылмыстық кодекстің 337-бабы 
4-бөлігі 2-тармағымен сотқа дейінгі тергеп-тексеру амал-
дары жүргізілуде. 

Әріптестер мерейі
«Достық үйінде» медиация институтын 

насихаттауға бағытталған «Үздік мақала» және 
«Үздік репортаж» байқауларының жеңімпаздары 
марапатталды.

Нәтижесінде үздіктер қатарынан әріптестеріміз, «Кы-
зылорда Ньюс» ақпараттық агенттігінің тілшісі Динара 
Маханова мен облыстық «Сыр бойы» газетінің тілшісі 
Мейрамгүл Дауылбайқызы табылды. Жеңімпаздарға 
Алғыс хаттар мен сертификаттар табысталды.

Қатысушылар алдағы уақытта да ел арасында дауды сот-
сыз шешу жолдарын насихаттап, медиация институтының 
қолжетімділігін арттыру бойынша бірлескен шараларды 
іске асыратын болады.

Бір перзентке зар болып, 
пұшайман күй кешіп жүрген от-
басы аз емес екен. Мұны түрлі 
дерек көздерінен білуге бо-
лады. Мәселен, Дүниежүзілік 
денсаулық сақтау ұйымының 
мәліметінше, жаңадан бас 
құраған жұбайлардың 15-20 
проценті бала сүю бақытына 
қол жеткізе алмайды.  Ал 
елімізде әрбір алтыншы 
отбасының балалы болуға 
мүмкіндігі жоқ.  Нақтырақ 

айтқанда, ресми тіркелген бе-
деу жұптардың ұзын саны 15 
мыңға жуықтаса, соның 10 
мыңдайы экстракорпоральді 
ұрықтандыруға мұқтаж. 
Әлеу меттік сауалнамалар 
көр сеткендей, қазақстан дық-
тардың шамамен 20 проценті 
мұны ажырасуға себеп етеді. 
Осыны назарға алған мемле-
кет 2010 жылдан бері ЭКҰ-ға 
арнайы квота бөліп келеді. 
Алғашқыда 100-ден басталған 

квотаның саны биыл мыңға 
жеткен. Бірақ, бұл да сәби 
сүюге талпынған жандар үшін 
жеткіліксіз.  

Квотаға иек артып, ба-
лалы болуды армандап 
жүрген жандарға  Мемлекет 
басшысының жуырдағы Жол-
дауы үлкен үміт сыйлағаны 
белгілі. Президент «Жаңа 
жағдайдағы Қазақстан: іс-
қимыл кезеңі» атты Жол-
дауында экстракорпоральді 
ұрықтандыру бағдарламасына 
бөлінетін квота санын 7 мыңға 
дейін, яғни, 7 есе көбейту 
қажеттігін айтты. 

Біздің өңірде де ЭКҰ-
ға мұқтаж отбасылар саны 
баршылық. Облыстық 
денсаулық сақтау басқармасы 
ана мен бала денсаулығын 
қорғау бөлімінің басшысы 
Бибізада Дүйсенбаеваның 
айтуынша, аймақта бүгінде 

450-ден астам әйел кезек-
те тұр. Жылына  квотамен 
қамтылатындар саны 10 про-
центке де жетпейді екен. 
Атап айтқанда, былтыр 48 
квота бөлінсе, биыл 44 ғана 
қаралған. 

– Квота республика-
дан бөлінеді. Жылына ке-
зекте тұрған әйелдердің 10 
проценті де қамтылмайды. 
Президент Жолдауында ЭКҰ-
ға бөлінетін квотаның 7 есе-
ге дейін көбейетіні айтылды. 
Мұны естіп қуанып отырмыз. 
Биылға бөлінген 44 квотаның 
29-ы беріліп тұр. Қалғанын 
жыл аяғына дейін комиссия 
бөледі. Комиссия құрамында 
тек басқарма қызметкерлері 
ғана емес, сырттан да тиісті 
мамандар бар. Өйткені, бұл 
– өте даулы мәселе, – дейді 
Бибізада Әшімқызы.

«АҢСАҒАН СӘБИ»
ҮМІТТЕРДІ ЖАЛҒАЙДЫ

Айнұр БАТТАЛОВА,
«Сыр бойы»Sb

Халқымыз  «Балалы үй – базар, баласыз үй – қу мазар» 
деп бекер айтпаған ғой.  Кез келген отбасының қызығы 
мен шыжығы – бала.  Оның әр қылығы шаршағаныңды 
басып, көңіліңе жылылық ұялатады. Әрбір отбасында 
баланың былдыры мен шат күлкісі естіліп жатқанға не 
жетсін?! Дегенмен, мұндай қуаныш кейбір отбасына 
бұйыра бермейтіні өкінішті.

Нақты тапсырмалар 
жүктеді

Президент Қасым-Жомарт 
Тоқаев  Төтенше жағдайлар 
министрі Юрий Ильинді 
қабылдады.

Мемлекет басшысына қайта құрылған 
министрліктің құрылымы, басқа 
мемлекеттік органдардан өнеркәсіп 
қауіпсіздігі саласындағы кейбір функ-
цияларды, мемлекеттік материалдық 
қорды беру үдерісі, сондай-ақ, Ішкі істер 
министрлігінің құрамына кірген әскери 
бөлімшелерді ауыстыру жұмыстары ту-
ралы баяндалды.

Сонымен бірге осы жылдың 8 
айындағы төтенше жағдайлардың, 
табиғи және техногендік апаттардың, 
сондай-ақ, осындай жағдайларда қаза 
болғандар санының азайғаны туралы да 
ақпарат берілді.

Кездесу қорытындысы бойынша 
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаев жылыту маусымымен және 
қысқа дайындық жұмыстарын жүргізу, 
түрлі төтенше жағдайларды азайту, қар 
бұрқасындарына әзірлік, сондай-ақ, 
көктемгі тасқындар мен елді мекендерді 
су басу қаупінің алдын алу мәселелері 
бойынша бірқатар нақты тапсырма 
берді.

Фонограмма туралы 
хабарлау міндетті

Мәжіліс Спикері Нұрлан 
Нығматулиннің төрағалығымен 
Мәжілістің жалпы отырысы 
өтіп, бірқатар заң жобалары 
мақұлданды. Атап айтқанда, 
«Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне 
мәдениет мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» заң жобасы.

Бұл құжаттағы жаңашылдықтың бірі 
мәдени іс-шараларды ұйымдас тыру-
шылардың музыкалық шығармаларды 
орындаушылардың фонограмманы қол-
дануы туралы көрермендерге хабарлау 
талабына қатысты. Заң жобасы бойынша 
концерт ұйымдастырушылар фонограм-
ма туралы алдын-ала хабарлауы міндетті 
болады. 

Осы ретте, фонограмма мәселесіне 
қатысты халықаралық тәжірибені алға 
тартқан Мәжіліс Төрағасы депутаттар 
ұсынған фонограмманы қолдану туралы 
ұйымдастырушылардың көрерменге ха-
барлау міндеттемесін белгілейтін норма-
ны қолдады.

– Егер заң жобасының үкіметтік 
нұсқасында фонограмманы пайдалану 
туралы ақпараттандыру міндеттемесі 
ұйымдастырушы мен орындаушы-
лар арасында айқын болмаса, онда де-
путаттар нақтылауды ұсынып отыр. 
Біріншіден, бұл ұйымдастырушының 
міндеті. Екіншіден, ұйымдастырушы ал-
дын-ала концертте фонограмманың бо-
латыны-болмайтыны туралы көрерменге 
хабарлауға міндетті, – деді Нұрлан 
Нығматулин.

200-ден астам жоба 
іске қосылады

ҚР Премьер-Министрі Асқар 
Маминнің төрағалығымен өткен 
Үкімет отырысында Индустриялық-
инновациялық дамудың 2020-2025 
жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасы аясында 
Индустрияландыру картасы 
жобаларын іске асыру барысы 
қаралды.

Пандемияның күрделі жағдайлары 
мен экономикадағы әлемдік құлдырауға 
қарамастан, 2020 жылдың 8 айын-
да өңдеу өнеркәсібінде оң динамика 
қалыптасты, өсім 3,3%-ті құрады. Биыл 
Индустрияландыру картасы аясында 
жалпы сомасы 996 млрд теңгеге 206 жо-
баны іске қосу көзделген. Бұл өндіріс 
көлемін 1,3 трлн теңгеге, экспортты 
325 млрд теңгеге арттыруға, шама-
мен 19 мың жаңа жұмыс орнын құруға 
мүмкіндік береді.

– Әкімдер Индустрияландыру 
картасындағы жобалар бойынша жеке 
жауапты болады, – деді А. Мамин. 

Сондай-ақ Үкімет отырысында 
ішкі нарықты азық-түлікпен қамту, 
әлеуметтік маңызы бар тауарлардың 
бағасын реттеу мәселелері қаралды.

Тұмауға қарсы 
вакцина салу басталды

Аққуды аспандағы 
қондырған күй

РУХАНИЯТ

Бүгін – қызылордалық 
жанкүйерлер үшін ерекше күн. 
Жергілікті «Қайсар» UEFA Еуропа 
лигасында тұсаукесер ойынын 
өткізеді. Қарсыласы – Кипрдің 
АПОЭЛ командасы. Турнирдің 
екінші іріктеу сатысындағы 

аталған кездесу жергілікті уақытпен 
17.00-де Шымкент қаласындағы 
Қ.Мұңайтпасов атындағы орталық 
стадионда басталады. Алдағы ойынға 

команда құрамы 
толықтай дайын. 

Жарақат алған 
ешкім жоқ. 
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Мұнан соң облыс әкімінің 
орынбасары Бақыт Жаханов 
күзгі егін жинау науқанына қа
тысты есеп берді. 

Биыл барлығы 184,2 мың 
гектар жерге ауыл шаруа
шылығы дақылдары егілді. Не
гізгі дақыл – күрiштің көлемі 
89,5 мың гектар. Егісті әрта
раптандыру бағытында алғаш 
рет перспективалы дақылдар, 

қант құмайы 70 гектарға, соя 
240 гектарға, жүгері дақылы 
1667 гектарға дейін жеткізіліп, 
ылғал сақтағыш аквагельдерді 
пайдалану арқылы 80 гектар 
богарлы жерлерге күздік бидай 
егілді.

Өңірде егін жинау және 
күзгі дала жұмыстарын жүргі
зуге 12,5 мың тонна арзанда
тылған дизель отыны бөлінсе, 

шілде және тамыз айларына 
қаралған жа нармайдың 5,1 мың 
тоннасы жеткізілген. Ша  руа
шылықтарға оның әр лит рі 165 
теңгеден босатылуда. 

Хабарламашы атап өтке нін
дей, шаруашылық құрылымда
рының техникалар әлеуеті егін 
жинау жұмыстарын мерзімінде 
аяқтауға толық мүмкіндік бе
реді. Бүгінгі күні 27,5 мың 
гектар күріш орылып, оның 19 
мың гектары бастырылған. Ор
таша өнім 49 центнерден айна
луда. Облыста егін орағын 15 
қазанға дейін аяқтау жоспарла
нып отыр. 

Облыс басшысы егін жи
нау науқаны барысында ауыл 
шаруашылығы жәрмеңкесін 
өткізіп, тұрғындарға қолжетімді 
бағада өнім ұсыну қажеттігін 
айтты. Сонымен бірге Нұр

Сұлтан қаласында өтетін Қы
зылорда облысының ауыл ша
руашылығы күндерінде, елорда 
тұрғындарына Сыр елінің сапа
лы өнімдерін жеткізуді тапсыр
ды. 

Б.Жаханов өз кезегінде Нұр
Сұлтан қаласында өткізілетін 
ауылшаруашылық өнімдері 
жәр меңкеде негізінен күріш, 
бақша өнімдері және балық 
ұсынылатынын жеткізді. Сол 
секілді алдағы аптадан бастап 
облыс орталығында ауыл ша
руашылығы өнімдерінің жәр
меңкесін өткізу жоспарлан ған. 

Жиын соңында облыс әкімі 
шешуші кезеңде өнімді ысырап 
етпей жинап алуды тапсырды. 
15 қазаннан кешіктірмей егін 
жинау науқанын аяқтау басты 
назарда болуы тиіс.

ЕГІН НАУҚАНЫ: екпін қандай?
ОБЛЫС ӘКІМДІГІНДЕ

Облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықованың қатысуымен 
егін жинау науқанына байланысты жиын өтті. Жиын 
басталар алдында аймақ басшысы бұған дейін облыстық 
жер қатынастары басқармасының басшысы қызметін 
атқарып келген Шахмардан Қойшыбаевтың облыстық 
ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы лауазымына 
тағайындалғанын мәлімдеп, оған жаңа қызметінде абырой  
тіледі. 

Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ,
«Сыр бойы»Sb

Басқарма басшысының ай
туынша, өңірде 57,2 мың бас 
ірі қара, 245,3 мың бас уақ мал, 
16,5 мың жылқы, 8,1 мың түйе, 
962 шошқа бірдейлендіріліп, 
дерекқор жүйесіне енгізілді. 
Ал облыс бойынша дерекқор 
жүйесінде 356,1 мың бас ірі 

қара, 809,3 мың бас уақ мал, 
155,2 мың жылқы, 54,2 мың 
түйе, 2 мың шошқа тіркелген.

– Бұған дейін бәсекелес ор
тада болғандықтан, мал дәрі
герлері тек вакцина жұмыс
тарын жүргізіп келді. Ендігі 
жерде емдеу, залалсызданды

ру бойынша ақылы қызмет 
көрсететін болады. Аймақта 
мамандар тапшылығы жоқ. Де
генмен, еңбекақыны уақытылы 
алмау мәселесі кездесті. Бұл 
да өз шешімін табуда. Қазіргі 
таңда күзгі мал қораларының 
механикалық тазалану және 
ауыл шаруашылығы жануар
ларын залалсыздандыру жұ
мыстары жүргізілуде. Осы 
атқарылған жұмыстардың нәти
жесінде, өңірімізде аса қауіпті 
жұқпалы аурулар тіркелмей, 
эпизоотиялық тұрақтылық сақ
талып отыр, – деді басқарма 
басшысы.

Жиында облыс әкімі мал 
ауруларының алдын алуға орай 
қажетті қаражат бөлінгенін 
айта келе, орынбасары мен 
басқарма басшысына нақты 
тапсырмалар жүктеді. Олардың 
қатарында, екпелер мен емдеу 

шараларын уақытылы жүргізу, 
құс ауруының алдын алу, 
тиісті шараларды қабылдау 
мәселесі бар. Сонымен қатар, 
облыс әкімі ветеринариялық 
станциялардың сын көтер
мей тінін айтып, талапқа сай 
жаңарту жұмыстарын жүргізу 
үшін бюджеттік ұсыныс әзір
леуді тапсырды. Оған қоса ве
теринар мамандардың жал ақы 
мәселесін шешіп, жұмыста тұ
рақтылықты қамтамасыз ету 
керектігін ескертті.

Айта кетейік, басқарма та
рапынан типтік жобадағы мал 
қорымдарын салдыру мақ
сатында тиісті жұмыстар да 
ұйымдастырылуда. Бүгінгі кү
ні облыста  типтік жобадағы 
83 мал қорымы бар. Биыл 
тағы 7 мал қорымы салынады. 
Оның 5і Арал ауданында, 2і 
Жалағаш ауданында. 

ВЕТЕРИНАРИЯ: тұрақтылықты 
сақтау қашанда маңызды

Аймақта эпизоотиялық ахуал тұрақты. Оны сақтау 
мақсатында аса қауіпті 14 түрлі жұқпалы ауруға 
республикалық бюджет есебінен 5544,3 мың доза 
ветеринариялық препараттың 99,6%-і уақытылы 
жеткізілген. Бұл туралы  облыс әкімі Гүлшара 
Әбдіқалықованың қатысуымен өткен жиында облыстық 
ветеринария басқармасының басшысы Ерсұлтан Апетов 
баяндады. Жиынға облыс әкімінің  орынбасары Бақыт Жа-
ханов та қатысып, өңірдегі ветеринариялық эпизоотиялық 
іс-шаралардың атқарылу барысын сөз етті. 

Мейрамгүл ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ,
«Сыр бойы»Sb

– Мемлекет басшысы 
ҚасымЖомарт Тоқаев Қа
зақ стан халқына Жолдауын
да әлеуметтік салаға қатысты 
ұлттың жаңа болмысын қа
лып тастырудың өзектілігіне 
ба сымдық беріп, негізгі ба ғыт
тарды айқындады. Атап айтсақ, 
терең білімді ұрпақ тәрбиелеу, 
жас буын ды ерінбей еңбек етуге 
бе йімдеу, кез келген істі кәсіби 
дағды арқылы жүзеге асыру, 
темірдей тәртіп пен жоғары 
жауапкершілік, әділдіктен ай
нымау, ұқыптылық пен тия
нақтылық. Жолдаудан туын
дайтын міндеттерді өңірімізде 
жүзеге асыру бойынша 2 
қыркүйекте облыс әкімі Гүл
шара Әбдіқалықованың төр
аға лығымен облыстық актив 
отырысы өткізіліп, нақты мін
деттер мен тапсырмалар жүк
телді, – деді Серік Әбжәліұлы.

Облыс әкімінің орынба
сары ақпараттық насихат жұ
мыстарының жүргізілу бары
сына да тоқталды. Жолдауды 
кеңінен насихаттау мақсатында 
белгілі тұлғалар, қоғамдық 
пікір көшбасшыларының пі
кір лері мен мақалалары рес
публикалық және жергілікті 
БАҚта кеңінен жарық көруде. 

– Жолдауды ақпараттық 
сү йемелдеу жөнінде арнайы 
облыстық медиажоспар әзір
леніп, облыс әкімімен бекі
тілді. Медиажоспар 3 негізгі 
бөлімнен, 145 тармақтан тұ
рады. Атап айтқанда, насихат
тау жұмыстарын ұйымдастыру, 
Жолдаудың басым бағыттары 
бойынша ақпараттық шара
лар және тиісті сала басшы
лары мен аудан әкімдерінің 
брифингтерін өткізу. 1 қыр
күйектен бастап, Жолдау дың 
басым бағыттары туралы 105 
спикердің пікірлері жергілікті 
телеарналар мен баспа басы
лымдарда ақпараттандырылды, 
– деді облыс әкімінің орынба
сары.

Сондайақ, республикалық 
және жергілікті БАҚта, интер
нет ресурстар мен әлеуметтік 
желілерде Жолдаудың негізгі 
міндеттерін насихаттау бағы
тында дайындалған бейнеро
ликтер, инфографикалар, ма
қа лалар орналастыры лып, 
бар  лығы 2125 материал жария
ланған. Демек, биыл үйірме 
саны біршама артпақ.

–  Жолдауда «Халық үні не 
құлақ асатын мемлекет – бұл, 
шын мәнісінде, «Әділетті мем
лекет» құру тұжырымдамасы» 
деген болатын. Сол арқылы 
кез келген мәселені азаматтық 
қоғаммен бірлесіп шешуді тап
сырды. Бұл бағытта аймақтағы 
үкіметтік емес ұйымдардың ба
сын қосып, оларға әдістемелік 
көмек көрсетіп жүрген Анар 
Ізденнің басқаруындағы об
лыстық «Азаматтық Альянс» 
өз жұмысын дамытуда. Алда ғы 
уақытта, азаматтық қоғам ның 
белсенділігін арттыру мақ
сатында «Әлеуметтік жобалар 
жәрмеңкесін» өткізуді жос
парлап отырмыз, – деді облыс 
әкімінің орынбасары.

Президент Жолдауда өс
ке лең ұрпақтың шығарма
шы лық әлеуетіне аса назар 
ау дару қажеттігін айтып, «Ба
лалар үйірмесі» қызметін 
қай та қалыпқа келтірудің ма
ңыз дылығын қозғады. Қа зір 
облыстағы 173 клуб кәсіп
орын дарында 854 үйірме бар. 
Жолдау аясында алдағы жылы 
үйірме санын 1000ға, қаты
сушыларды 11 500ге жеткізу 
жоспарлануда.  

Мемлекет басшысы бұқара
лық спортқа, дене тәрбиесіне 
және балаларға басымдық бере 
отырып, әр облыста, ірі қалалар 
мен аудан орталықтарында 
спорт үйірмелерін ашу қажет
тігін де атап өтті. Облыс 
әкімінің орынбасары облыста 
2009 жылдан бастап сабақтан 
тыс және кешкі уақытта халық 

үшін спорт секцияларының жұ
мысын қамтамасыз ету арқылы 
бұқаралық спортты дамыту 
тәжірибесі енгізілгенін айтты.

Жалпы, облыста 21 бала
лар мен жасөспірімдер спорт 
мектебі жұмыс істейді. 20 147 
оқушы 45 спорт түрі мен тегін 
шұғылданады. Соң ғы екі жыл
да аймақта 16 спорт кешені 
пайдалануға бе рілсе, биыл 
мемлекеттікжеке шелік әріп

тестік аясында жоспар ланған 
12 жобаның 5і іске қосылды. 
Қалған жетеуі және облыстың 
әлеуметтікэко но микалық да
муының 20192022 жылдарға 
арналған ке шен ді жоспарына 
сәйкес 5 жоба кезеңімен жүзеге 
асы рылмақ.

Жастар саясаты бойын
ша, алдағы бес жылдықта  6 
мыңға жуық жас «Жасыл ел» 
және «Жас құрылысшылар» 
еңбек жасақтарының қата рын
да еңбек ететін болады. Жас
тардың кәсіпкерлік бастама
ларына мемлекеттік гранттар 
мен инвестициялар тартылып, 
өңірдегі NEET санатындағы 
жастардың үлесін төмендету 
көзделуде.

Мемлекет басшысы Жол
дауда пандемияға қарсы күрес 
әлі де жалғасып жатқандығын 
айтты. Мәселе туындаған кезде 
ғана емес, алдын ала дайындық 
жүргізіп, қамдану маңызды. 
Осы орайда облыста халық 
көп шоғырланатын орындарда 
заласыздандыру жұмыстары 
қарқынды жалғасуда.

– Бүгінгі күнге дейін 13,9 
млн шаршы метрді құрай тын 
аумақ залалсыздандырылды. 
Тиісті мемлекеттік органдар, 
БАҚ өкілдері мен еріктілерден 
құралған 24 топ карантин 
талаптарының сақталуы бо
йынша мониторинг шараларын 
жүргізуде. Нәтижесінде, 450 
хаттама толтырылып, 19 млн 
862 мың 700 теңге айыппұл са
лынды, – деді Серік Ахмет. 

Облыс әкімінің орынбасары 
карантинге қарамастан той жа
сайтын тұрғындар тыйылмай 
тұрғанын, бұл көрсеткіш бо
йынша алда тұрған аудандарды 
да атады. Ең бастысы, бетперде 
тағу, арақашықтықты сақтау, 
антисептик қолдану күнделікті 
дағдыға айналу қажеттігін баса 
айтты. 

БАЛАЛАРҒА АРНАЛҒАН
ҮЙІРМЕ САНЫ АРТАДЫ

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев «Жаңа 
жағдайдағы Қазақстан: Іс-қимыл кезеңі» атты Жолдауын-
да елдің даму деңгейі, күрделі кезеңді еңсеру жолдарына 
басымдық берді. Өңірлік коммуникациялар қызметінде 
өткен брифингте облыс әкімінің орынбасары Серік Ах-
мет Жолдаудан туындайтын міндеттер, өңірдегі рухани, 
мәдени, саяси құрылымдар бо йынша атқарылып жатқан 
жұмыстар туралы баяндады.

Айдана ЖҰМАДИНОВА,
«Сыр бойы»Sb

– Өздеріңізге белгілі Мем
лекет басшысы «Жаңа жағ
дай дағы Қазақстан: ісқимыл 
кезеңі» атты Жолдауында 
жержаһанға зор қауіп төн дір
ген пандемияға қарсы кү рес 
елімізде әлі де жалғасып жат
қанын айтып, дәрігерлерге, 
құқық қорғау органдары қыз
мет керлеріне, әскери қыз
метшілерге, еріктілерге, кәсіп
керлерге, жалпы қиын шақта 
бейжай қалмай індетпен кү
реске атсалысқан барша аза
маттарға алғысын айтты. Пре
зидент тарапынан алғысқа ие 
болу  сала қызметкерлерін одан 
әрі жі герлендіре түскені рас. 
Де генмен, ахуалдың жақса
руы бо саңсуға себеп бол мауы 

тиіс. Дүниежүзілік денсаулық 
сақтау ұйымының болжамы 
бойынша пандемияны жеңу 
үшін кем дегенде екі жыл 
қажет екен. Алдағы айларда 
күшжігерімізді барынша жұ
мылдыра жұмыс істейтін бола
мыз, – деді басқарма басшысы.

Сондайақ, ол дәрігерлердің 
материалдық тұрғыдан қолдау
дың күшейтілетініне және 
ел медицинасын дамыту, ұлт 
саулығын қорғау бағытындағы 
нақты шараларға тоқталды.

– 2023 жылға қарай 
дәрігерлердің жалақысы эко
но  микадағы орташа жал ақы
дан екі есе артық болады.  
Сонымен қатар Мемлекет бас
шысы ұлт қауіпсіздігі үшін 

барлық негізгі дәрідәрмектер 
мен медициналық бұйымдар 
елімізде өндірілуі керек екенін 
айтты. Бұл ұлт саулығы жолын
да қабылданған дұрыс шешім 
дер едім.  Оған қоса, барлық об
лыс орталықтарында жұқпалы 
аурулар ауруханасының салы
натыны қуантып отыр. Тағы 
бір көңіл қуантқан жаңалық 
– Президент Біріккен Ұлттар 
Ұйымының Орталық Азия бо
йынша көршілерімізбен са
лыстырғанда елде халықтың 
өсуіне қатысты болжамдардың 
көңіл көншітпейтінін айта келе, 
Үкіметке келер жылдан ба
стап « Аңсаған сәби» арнайы 
бағдарламасын іске қосуды, 
ЭКО бойынша квоталар санын 
7 есеге ұлғайтуды тапсырды. 
Бұл өз кезегінде отбасылық 
ажырасуды болдырмауға сеп
тігін тигізері анық, – деді ол. 

Басқарма басшысының 
айтуынша, індеттің ықтимал 
екінші толқынымен күреске об
лыста 3500ге жуық медицина 
қызметкері дайын.

ЖОЛДАУ ЖІГЕРЛЕНДІРДІ
Өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифинг-

те облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы 
Сәбит Пазылов Жолдаудан туындайтын міндеттер мен 
алдағы жоспарлар туралы айтты.

Айнұр БАТТАЛОВА,
«Сыр бойы»Sb

1-бет 

Жыл сайын екпе 1 қазаннан 
салынатын еді. Осы жылы 15 
қыркүйектен қолға алынды. Жал
пы, облыс бойынша биыл 90 
000 вакцинаға сұраныс берілген. 
Халықтың 11,4 процентін қам
туға мүмкіндік бар. Вакцина
ны бірінші кезекте медицина 
қызметкерлері, созылмалы ауру
лары бар науқас балалар мен ере
сектер, қарттар үйі мен сәбилер 
үйінің балалары, жүкті әйелдер 
алады.

Осы ретте облыстық денсау
лық сақтау басқарма сының бас
шысы Сәбит Пазылов көпшілік
пен бірге  №3 емханада тұмауға 
қарсы вакцина салдырды. 

– Егу 15 қыркүйектен 10 
қазанға дейін жалғасады. Біз 
ұсынып отырған тұмауға қарсы 
вакцина Ресейден шыққан. Осы 
сәтті пайдалана отырып, егу тұ
маудың алдын алуға таптырмас 
мүмкіндік екенін айтқым келеді. 
Сондықтан халықты аурудың ал
дын алуға шақырамын. Бүгін өзім 
де осы вакцинаны қабылдадым, – 
дейді ол. 

Тұмауға қарсы екпені салды
руға қала тұрғыны Әділбек Жақ
сы лықов та келді. Мамандар ал
дымен оның дене қызуы мен қан 
қысымын  өлшеп, тексеруден 
өткізді. Содан кейін екпе бөл
месіне барып, вакцина салдырды. 

–  Былтырдан бастап тұмауға 
қарсы вакцина алып жүрміз. 
Биыл 15 қыркүйекте басталды 
дегенді естіген болатынмын. Бү
гін салдырудың сәті түсті. Өткен 
жылы қараша айында алған едім. 
Қыста тұмаумен ауырған жоқ
пын. Меніңше, вакцинаның пай
дасы көп. Тұмаудың алдын ала
ды, – дейді ол.

Облыстық денсаулық сақтау 
басқармасының басшысы 
вакцинаға қарсылық танытып 
жатқан тұрғындарға да кеңесін 
айтып өтті. 

– Қай дәрінің де кері әсері бо
луы мүмкін.  Соған байланысты 
кері пікір туындайды. Жалпы, 
біз пайдаланып отырған вакцина 
бірінші рет қолданылып тұрған 
жоқ. Тиімділігіне көз жеткізілген, 
– деді ол. 

үміттерді жалғайды
«Аңсаған сәби»  

Сара АДАЙБАЕВА,
«Сыр бойы»Sb

Облыс әкімінің өкімі мен 
Қойшыбаев Шахмардан Сұл
танбекұлы Қызылорда об лы
сы ның ауыл шаруашы лығы 

басқармасының басшысы лауа
зымына тағайындалды.

Шахмардан Қойшыбаев 
1974 жылы туған. Қазақ
тың «Еңбек Қызыл Ту» ор
денді мемлекеттік ауыл ша
руашылығы институтын 
«Ға  лым агроном», «Болашақ» 
уни  вер ситетін «Экономика» 
ма ман дықтары бойынша бітір
ген.

Еңбек жолын 1990 жылы 
Ы.Жақаев атындағы шаруа 
қожалығының жұмысшысы 
ретінде бастаған.

19962001 жылдары Ы.Жа
қаев атындағы колхо зының аг
рономы,  «Шахмардан» шаруа 
қожалығының төрағасы;

20012005 жылдары Шиелі 
ауданы әкімі аппаратының 

ұйымдастырубақылау және 
кадр жұмысы бөлімінің 
жетекші маманы; 

20052010 жылдары об
лыс тық ауыл шаруашылығы 
бас қармасының бөлім басшы
сы, Қызылорда облысы әкімі 
аппаратының ұйымдастыру
инспекторлық жұмыс және 
аймақтық даму бөлімінің бас 
инспекторы.

20102012 жылдары Қазалы 
ауданы әкімінің орынбасары, 
Қызылорда облысының ауыл 
шаруашылығы басқармасы 
бастығының орынбасары.

2012 жылдан осы кезге 
дейін Қызылорда облысы ның 
жер қатынастары басқарма сы
ның басшысы болып қызмет 
атқарып келді.

ТАҒАЙЫНДАУ

Басқармада жаңа басшы

салу басталды
Биыл пандемияға байланысты тұмауға қарсы вакцинация-

лау былтырға қарағанда ерте басталды. 

ТҰМАУҒА ҚАРСЫ ВАКЦИНА

Квота кезегіне 1843 
жасқа дейінгі әйелдер тұ
рады. Сонымен бірге екі 
көрсеткіште ғана, яғни, 
әй елдің аналық түтікше
лерінің толығымен бітеліп 
қалуы және ер адамның 
бедеулігі дәлелденген жағ
дайда  квота беріледі.  

– Облыста 2017 жылдан 
бері кезекте тұрғандар бар. 
Жылына 10 процентін ғана 
қамтығаннан кейін осылай 
жылдап күтуге тура келеді. 
Арасында 18 жастағы ке
ліншектер де кездеседі. 
Олар күйеулерінің ден
сау лы ғында кінәрат бол
ғандықтан квотаға мұқтаж. 
Квота 1843 жас аралығын
дағы әйелдерге ғана тиесілі. 
Бірақ 43 жастан асып кет
кендер де келіп жатады. 
Оларға барынша түсіндіріп 
жібереміз. Елімізде кво
тамен жұмыс істейтін 11 
клиника бар. Біздің облыс 
оңтүстік аймаққа жа та
тындықтан, Алматы қа
ла сындағы ғылыми орта
лыққа және Шымкент, 
Та раз қаласындағы клини
каларға жіберіледі, –  дейді 
ол.

Кезекте тұрған 450
ден астам әйелдің 154і 
жас отбасы екен. Бибі за да 
Әшімқызынан маман ре
тінде әйелдер бедеу лігінің, 
жас отбасыла рының  ара
сында бала сүйе алмаудың 
көбею себебін сұрадық. 

– Тиісті мамандар оның 
негізінен бірнеше ғылыми 
дәлел денген себебін  айту
да. Соның ішінде инфек
циялық аурулардың көбеюі 
мен ер адамдар арасында 
белсіздіктің артуы – қиын 
мәселе.  Инфекциялық ау
рулар ерте жастан және 
сақтанбай жыныстық қаты
насқа түсуден болатыны 
белгілі, – деді ол.

Бөлім басшысының 
бұл сөзін облыстық жас
тар денсаулығы орталығы 
ма ман дары да құптады. 
Олар соңғы кездері жас
өспірімдер мен жастар 
ара сындағы ең өзекті мә
селе олардың ерте жы
ныс тық қатынасқа түсуі 
бо лып отырғанын айта
ды. Оның өзіндік зарда
бы да же терлік. Бір ғана 
мысал – жас өспірімдер 
ара сында жыныстық жол
мен жұғатын аурулар дың 
көбеюі мен қыздар ара
сындағы ерте жүктіліктің 
артуы. 

– 2018 жылы облыс 
бойынша мерез ауруымен 
1529 жас аралығындағы 
тіркелген науқас саны 82
ге жетсе, былтыр оның 
са ны 68 болды. Биыл  15
17 жас аралығындағы 71 
қыз жүктілікпен есепте 
тұр. Ал былтыр 8 айда 78, 
2018 жылы 93 ерте жүк
тілік тіркелді, – дейді ор
талық директоры Жанар 
Қалмақова.

Орталық директоры 
соң ғы уақытта дәрігер ма
мандарға қаралушы жастар 
санының артып келетінін 
айтады. Мәселен, биылғы 8 
айда 18156 адам қаралған. 
Ол аймақ жасөспірімдері 
мен жастарының 17,8 про
центін құрайды екен. Со
ның ішінде гинеколог жә
не уролог дәрігерлерінің 
қабылдауына келіп, ма
ман кеңесіне жүгінушілер 
санының  артқанын айтты.

Техника дамып, зама
науи әдістәсілдер жетіліп, 
мүмкін дік молайғанымен, 
денсаулықты күту әркім
нің өз қолында, өз жауап
кершілігінде екені белгілі. 
Ал саулыққа салғырт қа
рау дың салдары тым ауыр 
болатынын өмірдің өзі 
көрсетіп жүр. 
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Әрине, бұл суреттеуге 
қарап Жанқожа батыр ауыл
ын да ешқандай пробле ма жоқ 
деу артық шығар. Жұмыс сыз
дық жайын,  басқа да  мәсе
ле лерді несіне жасырамыз? 
Де се де, алдағы уақытта ке
зеңкезеңімен шешілеріне үміт 
басым. Айтпақшы, тұрғын
дар дың біршама жылдан бері 
алаң датушылығын туында
тып, сағызша созылып келген 
ау ыз су құбырын сервистік 
жүйеге қосудың алғышарты 
дайындал ды. 

Арықбалық ауылдық окру
гінде 1692 адам тұрады. Оның 
ішінде 39 жұмыссыз, 595 
өзінөзі жұмыспен қамты ған 
адам бар. Нәтижелі жұмыс
пен қамтуды және жаппай кә
сіпкерлікті дамыту 20172021 
жылдарға арналған бағдар ла
масының екінші бағыты мен  
«БастауБизнес» жобасы ая
сында  стартап жаңа бизнес 
идея жобасы бойынша  қай
та рымсыз несие иеленген 7 
тұр ғын мал шаруашылығын 
да мыту мақсатында кәсіпкер
лігін бастаған. Тұрар  Мұста
фаев  қой өсіру үшін «Ауыл 
ша руашылығын қолдау қоры»  
арқылы  несие алды. «Қазалы
Несие» ЖШС арқылы «Орын
тай» шаруа қожалығы 7 млн 
теңге, «Қарапайым заттар эко
номикасы» жобасы арқылы  
«Аян»  шаруа қожалығы  6,8 
млн теңге несиеге қол жеткізді. 
Ал «Қалнияз Жұмабек» шаруа 
қожалығы 7,5 млн теңге «Рус
лан» шаруа қожалығы  30 млн 
теңге несие алуға құжаттарын 
тапсырды дейді. 

Ауыл тұрғындарының мұн

дай қаржыға қол жеткізуі – 
ұйым дастырушылық жұмыс
тар дың нәтижесі. 

Жанқожа батыр ауылын
дағы жағымды жаңалықтар 
ле гі мұнымен толастамайды. 
Ауыл орталығындағы Егізбай 
және Достық көшелеріне ас
фальт жол салу жұмыстары 
жүр гізілуде. Нақты кезеңде 
қиыршық тас төселіп жатыр. 
Ақ шағыл құмға төселген қи
ыршық тас біршама уақытқа 
дейін шыдас беретіні сөзсіз. 
Толық аяқталғанда  ауылдың 
ажарына сән қосатын бұл ша
руаға жұмыссыз жүрген  ауыл
дың 15 тұрғыны жұмылғанын 
білгенде қатты қуандық. Тағы 
бір сүйсінерлігі, соңғы жыл
дардың өзінде ғана Жанқожа 
батыр ауылында 15 жаңа 
тұрғын үй бой көтерген.

Ауылдық мәдениет үйі
не «Жұмыспен қамтудың жол 
картасы» шеңберінде облыс
тық бюджеттен 12250 мың 
теңге қаржы қа рас тырылып, 
ағымдағы жөн деу жұмыстарын   
«ГД2015» құ рылыс компания
сы жүр гізіпті.

Қаралған қаржыға ғима
рат   шатырының 700 шаршы 
метрін ауыстыру, көрер мендер 
залының еденін сыр  лау, 
ғимарат бөл ме  лері нің еденін 
жаңалау сынды бір қатар ша
руа тындырылыпты. Сах налық 
қойылымдарға ар нал  ған про
жектор орнатылып, жы  лу жү
йесі де қайта жөнделіпті. Осы
лайша ауыл өнер паз дарына 
үлкен қамқорлық көр се тілген.

Қазалы ауданы

Ақтөбе мәдениет ағарту училище
сінен оркестр дирижері мамандығын 
игеріп шыққан соң еңбек жолын Сыр
дария аудандық мәдениет бөлімінде 
көркемдік жетекші қызметінен бастады. 
Білімін  жетілдіру үшін 1984 жылы Ле
нинградта дирижер мамандығын қайта 
оқыды. 

Туған жерінде «Сыр толқыны» халық 
аспаптар оркестрін құрды. Өмірінің ба
сым бөлігін әуез мектебінде балаларға 
домбырадан дәріс беруге арнады. Бала
лар оркестрін жасақтап, республикаға 
танытты. Тасболат Сқақов күйші лік, 
ұс таздықпен қатар  кәсіби композитор 
еді. Күйлерінің өзіне тән табиғи бояуы, 
иірімі  бар. Ырғақ қағыстары да өзгеше. 
Сондықтан өнерсүйер қауым, белгілі му
зыканттар оның туындыларын жоғары 
бағалады. Күйші ел аузында сақталған 
аңызәңгімелерді жинап, жазумен де 
шұғылданды.  «Күйлердің қысқаша 
тарихы» атты күнделігі бар. Ең алғаш 
Қызылордада домбыра сыныбын ашты. 
Оның орындауында 300 күй болған. Ал, 
өзі шығарған 20 шақты күйі кеңінен та
ралды. Мәселен, «Той толғауы» және 
«Бейбітшілік» күйлері тәуелсіздікке ар
налды. Ал, «Күрішшілер» күйі күріштің 
атасы атанған Ы.Жақаевтың еңбегін 
дәріптеді.  Осылай, күй өнері тарихын

да өзіндік қолтаңбасын 
қалдырды.  

Талантты өнерпаз
дың шә кірт тері елі
міздің бел гілі өнер 
май  талман дарына ай
налды. Сол шәкірттер 
қа тарында Тө лепберген 
Тоғ жа нов, Ерболат Мұс  тафаев, Әлім жан 
Әб са дықов, Алдияр Ша ға датов және 
Нұ рад дин Ахметов те бар.  Нұ раддин 
– қазір қалалық мәдениет бөлімінің 
«Сырлы саз» халықтық ансамблінің 
жетекшісі. 

– 1975 жылы өнер мектебіне бардым. 
Ол кезде 4сынып оқитынмын. Домбы
радан Тасболат Сқақов берді. Өте қатал 
кісі болатын. Талап қойылмаса, нәтиже 
шықпайтыны анық. Ол кісінің тәлімін 
алған шәкірттері биіктен көрінді. 
Ұстаздың ұлағатты жолын қуды. Белгілі 
күйші, домбырашылар болып елге та
нылды.

Тасболат күйші  зейнетке шықса 
да, оқушы ларға күйшілік өнерді на
сихаттауды жалғастырды. Облыста 
өте тін барлық мәдени ісшаралардан 
шәкірттері қалмайтын. Өзі өнерге 
берілген жан еді. Осындай ұстаздан 
тәлім алғанымды мақтан етемін, – дейді 
ол. 

Күйшінің шығарма шылығы халық
тан  лайықты баға сын алды. 1984 жылы 
Мәскеуде бүкіл одақтық халық шығар
машы лығы фестивалінің лауреаты ата
нып, марапатталды. Республи калық 
бай қауларда бірнеше дүркін же ңімпаз 
бол ды. Ерен еңбегі үшін кеу десіне ме
даль тақты.

Тасболат Сқақов Әлия Құлымбае
вамен өнегелі отбасында  екі қыз, бір 
ұл тәрбиеледі. Үлкен қызы Элеонора 
жоғары білімді, білікті ұстаз. Екінші 
қызы Құралайсұлу Алматы мемлекеттік 
консерваториясын бітіріп, өнер саласын 
таңдады. Ұлы Алматы Мемлекеттік кон
серваториясына түсіп, белгілі домбыра
шы Біләл Ысқақовтан дәріс алды. Әке 
жолын жалғаған Абылай Сыр өңірінің 
күйшілік дәстүрін дәріптеп келеді. 

Мақаланы дайындау барысында біз 
Тасболат Сқақовтың ұлы Абылаймен 
хабарласып, әңгімеге тартқан болатын
быз. Әке арманының орындалмай қалған 
тұстарын жетілдіріп, іске асырған Абы

лай ізденісі жайында айтып берді. 
– Менің домырашы болмауым мүмкін 

емес еді. Өмірге келген сәттен бас
тап құлағыма әкем тартқан күй күмбірі 
сіңді. Шәкірттерін дайындап,  түрлі 
сайыстарға қатыстырды. Күйшілердің 
домбыраны сермеп ойнағаны ерекше 
әсер қалдырды. Сол сәттен бастап қызы
ғушылығым оянып, әкеме үйретші деп 
қолқа салдым. Сөйтіп, 12 жасымнан бас
тап  домбыра тарттым. Ең алғаш Дина 
Нұрпейісованың «Науысқы», Нұрғиса 
Тілен диевтің «Аққу», Әлшекейдің 
«Егес», Әшімтайдың «Қоңырқаз» күй
лерін меңгердім, – дейді ол. 

Абылай әкесінің «Бозтайлақ» күйін 
дамытып, өңдеп, ансамбльге түсірген. 
Қазір бұл туындыны «Сазген сазы», 
«Ақмешіт» және «Дидар» ансамблі 
орындап жүр. Әкесінің өз қолымен 
жазылған жинақтарын тауып, кітап 
шығаруды жоспарлап қойыпты. 

– Әкем 5 жасында пластинка
дан тыңдаған күйлерін домбырамен 
тартатын болған екен. Оны өзі ай
тып отыратын. 22 жасында күйші 
Динаның шәкірті ақтөбелік Әлмұрат 
Өтеғұловпен кездесіп, күйлерін орын
дап үйренген. Осылай ол кісі әкемнің 
ұстазы атанған.  Уақыт өте келе, өзі де 
күй шығарды. Алғашқы күйлерінің бірі 
– «Салтанат». Оны туған әпкесіне арнап 
шығарған. «Құралайсұлу» күйін екінші 
қызына арнады. Осы күйді тыңдаған 
Қ.Ахмедияров «оригинально» деп баға 
беріпті. Сонымен бірге «Күрішшілер», 
«Жастар» деген күйлерін жарыққа 
шығарды, – дейді Абылай. 

Тасболат Сқақов ұлының жинаған 
тәжірибесіне сеніммен қарады. Үкіле
ген үміті кеудеде сайраған арма
нының орындалуына себепші болды. 
2009 жылы Абылай Сқақов облыс тық 
филармония жанынан «Ақмешіт» 
фольклорлық ансамблін ашты.

Үздік домбырашы, тума талант, 
күйші Тасболат Сқақовтың есімі ел 
жадында. Ол – күй өнерінің бағын 
ашып, байлығын еселей алған, өрісін 
ұзартып, өресін биіктете түскен санаулы 
саңлақтың бірі.

Қазалы ауданындағы тірек елді мекен  – Жанқожа ба-
тыр ауылында бірқатар мәселелер шешімін тапқан.  Түнгі 
жарықпен безендірілген асфальт көшелер, ұстаздары 
мен шәкірттері білім мен өнер сайыстарынан жүлдесіз 
қайтпайтын еңселі мектеп, ауласында саялы талдар 
мен жеміс ағаштары, әсем гүлдері жайқалған руханият 
ордасы – мәдениет үйі мен кітапхана, кейбір аудан ор
талығының тұрғындарына арман болған зәулім спорт 
кешені, айшығы күнмен жарқыраған келісті мешіт, жасыл 
желегі жан сарайыңды ашқан саябақ «шіркін, айтса 
айтқандай екен» дегізері даусыз. 

БАҒДАРЛАМА 
БАЯНЫ

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ,
«Сыр бойы»Sb

Тоғыз қабат торқадан тоқ
тышағының терісін артық кө
ретін бұрынғы қазақты арман
дап отырғанымда манағы жүн 
де өртеніп бітті. Өртенген жүн
нің түтінімен жетектесе шық
қан жүншұлық жайлы жылы 
естелік табанымды қыздыра 
берді...

Шіріген шикізат 
бетке шіркеу
Өткенде Құрбан айт мере

кесіне онлайн мал шалудың 
куәсі болдық. Артынша есеп
ке де көз жүгірттік. Қанша ірі 
қара, қанша ұсақ мал сойылды 
дегендей ғой. «Облыс бойын
ша 4 түйе, 124 ірі қара, 714 
қой, 95 тоқты құрбандыққа 
шалынды» деген ақпарат 
берді ҚМДБның облыстағы 
өкілдері. Үш күнгі шарада 
35 тонна, 960 келі ет тараты
лыпты. Бұл жерде біз жеке 
өз шаңырағында құрбандық 
қойын сойып, Құдайдан тілек 
тілеген пенделердің есебін 
қосып отырғанымыз жоқ.

Қош, осыншама мал сойыл
ғанда терінің тұтастай қайда 
кеткені белгісіз. Санитарлық 
талапқа сай көмілген деген 
ғана мәлімет бар. Неге көмілуі 
тиіс? Осындай сұрақпен бас 
қатырмас бұрын өзіміз білген 
мәліметпен бөлісейік.

Облыс аумағында тері қа
былдап, оларды өңдеумен ай
налысатын кәсіпорындардың 
жоқ болуына байланысты 
ауыл шаруашылығы жануар
ларының терілері қоқыстарға 

тасталады. Бұл – бір.
Ал екінші, осыған қатысты 

қалаға жақын Талсуат елді 
мекенінен «Сыр маржа
ны» ЖШС салып жатқан ет 
комбинаты жанынан тері 
өңдейтін цех және аудан 
орталықтарынан қабылдайтын 
пункттер ашып, елді мекендер
ден жинақтап, қай та өңдеу жо
басын енгізу жөнінде ұсыныс 
та бар.  Егер бұл жоба қолға 
алынса, қоқысқа тасталып 
немесе өр теліп, көңірсіген 
күйі табиғи ортаны ластап 
жатқан ауыл шаруашылығы 
жануарларының терілері 
өңделеді ме? Әрине, тері
былғары бұйымдарын жа сауға 
немесе терілерді шет мем
лекеттерге экспорттауға жол 
ашылары анық.

Демек, біздегі шикізат 
бостанбос көміліп, жер астын
да шіріп жатыр деген сөз. Оған 
мына ауыл шаруашылығы бас
қармасы жолдаған анықтама 
да дәлел. Онда көрсеткендей, 
облыста жүн, ірі және май
да терілерді өңдеуден немесе 
алғашқы өңдеуден өткізетін 
кәсіпорындар болмағандықтан, 
жеңіл өнеркәсіпке қажетті ши
кізаттар рәсуа болуда. Ал ка
рантин басталамын дегенше 
бұл шикізаттарды кәсіпкерлер 
арзан ақшаға алып, басқа 
облыстарға (Түркістан, Алма
ты) жіберген.

Расымен де, жеңіл өнеркә
сіпке керегі өзімізден де та
былады. Ұқсатам деуші кә
сіп кер болса, мемлекеттен 
қолдау берілсе, тіпті құбақұп.  
Әйтпесе, шіріген шикізаттың 
бетке шіркеу болғаны қашан?!

ЖҮН мен ТЕРІ
НЕГЕ ҚҰНСЫЗ?

Сара АДАЙБАЕВА,
«Сыр бойы»Sb

ТАСБОЛАТ СҚАҚОВ – 80

Аққуды аспандағы 
қондырған күй

Сыр өңіріндегі күйшілік мектептің қалыптасуына үлес 
қосқан, орындаушылық шеберлігі өзгеше қалыптасқан 
дарындылардың бірі– Тасболат Сқақов. Ол артына 
өшпес асыл мұра қалдырып, күйшілік өнерді дәріптеп
насихаттауда үлкен еңбек сіңірді. Бірнеше күйдің авторы 
атанды. 

Облыстық экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы мен 
облыстық ішкі саясат басқармасының ұжымы облыстың экономика 
және бюджеттік жоспарлау басқармасының бөлім басшысы

Смайлов Қайрат Қыстаубайұлының
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты атаанасына, жұбайына, туған
туысқандарына қайғыларына ортақтасып, көңіл айтамыз.

Жаныңыз болсын жұмақта
Адам баласына мәңгі өмір берілмеген. 

Әулетіміздің асқар таудай тірегі, отбасымыз
дың қамқоры болған, елге құрметті қадірлі 
жан, қимас бауыр,  асыл жар, ардақты әкеміз 
Бақытбек Садықов осыдан бір жыл бұрын 
өмірден озған еді.

Садықов Бақытбек 1951 жылдың 27 мау
сымында Жалағаш ауданы Ақарық ауылын
да дүниеге келген. Саналы ғұмырын ауыл 
шаруашылығын дамытуға арнап, ауылдың 
өсіпөркендеуіне үлесін қосып, есепшіліктен 
бастап «Аламесек» шаруашылығының дирек

торына дейін лауазымды қызметтерді абыроймен атқарып, қажырлы 
еңбек етті. Зейнетке шыққаннан кейін де қоғамдық жұмыстардан 
тыс қалмай, ауылымыздың дамуына атсалысты, ардагерлер кеңесі 
құрамында, Есет батыр ауылындағы Қоғамдастықта  мүше, төраға 
қызметтерін атқарды.       

Алланың қалауымен мәңгілік мекеніне аттанып кете барған арыс
тай азаматымыздың, ардақты жанның жарқын бейнесі көз алдымыз
да. Арада жылға жуық уақыт өтсе де арамызда жоқ дегенге сене ал
май жүрміз. Шаңырағымыздың берекесі, ағайынтуысына қамқоршы, 
еліне жанашыр болған әкеміздің еңбек жолындағы ең жоғары баға – 
халықтың құрметіне, ыстық ықыласына, алғаусыз алғысына бөленді. 
Алланың ісіне амал қанша, асыл жанның фәниден өткенін еске алып, 
құран бағыштап отырмыз. Оқылған дұға қабірін нұрландырып, 
жатқан жері жарық, иманы жолдас болсын дейміз.

Ардақты әкеміз Бақытбек Садықовтың жылдық асы 20 қыркүйек 
күні Жалағаш ауданы Есет батыр ауылында беріледі. 

Еске алушылар Садықовтар әулеті

ДӘРІГЕРЛЕРГЕ МЫҢ АЛҒЫС  
Жақында Қызылорда қаласын

дағы "СанаСезім" (Qmed) клиника
сына Қармақшы ауданынан емдом 
қабылдауға келдік. Порталға ен
гізілген құжаттарымыздың тез арада 
рәсімделіп, оң шешім табуына себеп
кер болған клиника басшысы Раушан 
Ахметуллақызына алғысымыз шексіз. 
Бізге ем түрлерін тағайындаған 
дәрігерлер Айман Нұржігітқызына, 
Фатима Сүлейменқызына, Сымбат 
Маратқызына және аға мейірбике 
Жанар Есенқызына, Айгүл Шәкір
қызына, Кенже Ахметоваға, т.б. 
мейір бикелерге жасаған қызметте

ріне рахметімізді айтқымыз келеді. Шынымызды айтсақ, бұл 
клини кадағыдай сапалы ем түрлерін бұрынсоңды көрмеппіз. 
Көрсеткен қызметтері өте сапалы. Мейірбикелер барлық емді 
толық алуыңды қадағалайды, қасыңда бірге жүреді.

"Санасезім" клиникасында ине, парафин, 5 түрлі қоспасы бар 
тюбаж, ингаляция, физиотерапия, массаж, ванна, т.б. ем түрлерін 
толық қабылдап,  жақсы болып шықтық. Осы облыстық газет 
арқылы клиниканың ақ халатты абзал жандарына жасаған адал 
қызметтеріне алғысымызды білдіре отырып, дендеріне саулық, 
отбастарына амандық, емделушілердің ыстық ықыласына бөлене 
беріңіздер демекпіз.

Саракүл Шитенова,
Нұржан Мамырбаев, 

емделушілер

Хабарландыру
«Даму Агро Қызылорда» Облыстық ауыл шаруашылығын 

қолдау қоры» корпоративтік қоры 2020 жылдың 21 қыркүйегі 
кү ні жергілікті уақытпен сағат 10.00де қор құрылтайшылары
ның кезектен тыс жалпы жиналысы өтетінін хабарлайды. 

 Мекен-жайы: Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, 
Ғ.Мұратбаев көшесі 13, 406-кабинет. Байланыс телефонда-
ры: 8/7242/234264, 87015663192.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комите
тінің Қызылорда облысы бойынша департаментінің 
15.09.2020 жылғы №0422/1561  хабарламасына 
сәйкес «Шиелі Жарығы» ЖШС өз тұтынушыларына 
23.09.2020 жылдан бастап электр энергиясының 
тарифтері өзгергендігі туралы хабарлайды:

1.  Орташа босату (базалық) тарифі 1 кВт* 
сағатына – қосымша құн салығынсыз – 17 теңге, 
қосымша құн салығымен – 19,04 теңге.

1.1. Жеке тұлғалар үшін орташа босату тарифі – 
17,9536 теңге ҚҚСмен

1.2. Заңды тұлғалар үшін орташа босату тарифі 
–20,0 теңге ҚҚСмен       

2. Жеке тұлғалардың электр энергиясын тұ-
тыну көлеміне сай (қосымша құн салығымен):. 

2.1. Электр плиталарын қолданбайтын тұты-
нушыларға:
*  1деңгей – 1 адамға 1 айға (70 

кВт*сағ.дейін)
17,70 теңге

*  2деңгей – 1 адамға 1 айға (71 
150 кВт*сағ. аралығы)

21,5488 теңге

*  3деңгей – 1 адамға 1 айға (150  
кВт*сағ.жоғары)

26,9248 теңге

2.2. Электр плиталарын қолданатын тұтыну-
шы ларға:
*  1деңгей – 1 адамға 1 айға (90 

кВт*сағ.дейін)
17,70 теңге

*  2деңгей – 1 адамға 1 айға (91170 
кВт*сағ. аралығы)

21,5488 теңге

*  3деңгей – 1 адамға 1 айға (170  
кВт*сағ.жоғары)

26,9248 теңге

  
2.3. Жалғыз тұратын зейнеткерлер, мүгедектер, 

Ұлы Отан соғысына қатысушылар және оларға 
теңестірілген тұлғаларға:
*  1деңгей – 1 адамға 1 айға (100 

кВт*сағ.дейін)
17,70 теңге

*  2деңгей – 1 адамға 1 айға (101 
170 кВт*сағ. аралығы)

21,5488 теңге

*  3деңгей – 1 адамға 1 айға (171  
кВт*сағ.жоғары)

26,9248 теңге

3.  Заңды тұлғалар және  кәсіпкерлік пен басқа 
да шаруашылық нысандары үшін (тұтынушылар 
санатына қарай):
№ Тұтынушы санаты қосымша 

құн 
салығынсыз

қосымша 
құн 

салығымен
1. Бюджеттік мекемелер 21,82 теңге 24,4384 

теңге
2. Басқа да заңды 

тұлғалар және 
кәсіпкерлік пен басқа 
да шаруашылық 
нысандары

16,16 теңге 18,10 теңге

«Шиелі Жарығы» ЖШС әкімшілігі

Шиелі, Жаңақорған, Сырдария, Қармақшы және Жалағаш 
аудандары бойынша электр энергиясын тұтынушылары назарына!

(ҚР Табиғи монополияларды реттеу агенттігінен 2009 жылдың 16 шілдесінде №000507 мемлекеттік 
лицензиясы берілген)

«Ақмешіт» гуманитарлық
техникалық институты

2019-2020 оқу жылына бос оқытушылық 
қызметтік лауазымдарына 

конкурс жариялайды

1. Экономика және қызмет көрсету 
мамандықтары кафедрасының меңгерушісі – 1 
бірлік, ғылыми дәрежесі немесе атағы болуы;

2. Есептеу техникасы және бағдарламамен 
қамтамасыз ету мамандығы бойынша – 1 бірлік 
аға оқытушы, ғылыми дәрежесі немесе атағы 
болуы;

3. Информатика мамандығы бойынша – 1 
бірлік аға оқытушы, ғылыми дәрежесі немесе 
атағы болуы.

Біліктілікке қойылатын талаптар:
Кафедра меңгерушісі – жоғары (неме

се ЖООдан кейінгі) білімі, ғылыми дәрежесі 
немесе атағы болуы; білім беру ұйымдарында 
бас шылық қызметте немесе мамандығы бойын
ша кемінде 3 жыл еңбек өтілі болуы;

Аға оқытушы – жоғары (немесе ЖООдан 
кейінгі)  білімі, ғылыми дәрежесі немесе атағы 
болуы.

3. Конкурсқа қатысу үшін келесі құжат-
тарды тапсыру қажет

1. Өтініш;
2. Кадр есебі жөніндегі жеке іс парағы;
3. 3х4 сурет – 1 дана;
4. Жоғары білім туралы немесе жоғары 

оқу орнынан кейінгі дипломы мен қосымшасы 
(көшірмесі);

5. Ғылыми дәрежесі туралы дипломы мен 
ғылыми атағы туралы аттестаттың нотариалды 
түрде куәландырылған көшірмесі;

6. Ғылыми еңбектері мен өнер табыстары
ның тізімі мен көшірмелері (бар болған жағ
дайда).

Конкурс өтетін күні мен орны қосымша ха
барланады.

Конкурсқа құжаттар мына мекенжайда 
2020 жылдың 17 мен 30 қыркүйек аралығында 
қабылданады:

120016, Қызылорда қаласы, Ғ.Мұратбаев 
көшесі 72, 210-каб.,  телефон: 8 7242 24 60 16. 
Электронды пошта: akmeshit@mail.ru

Жарамсыз деп есептелсін
Тұрманов Ислам Нұрланұлының атына ҚР ІІМ Қызылорда 

облысының мамандандырылған күзет қызметі басқармасы ММ
нан 2018 жылдың 14 қыр күйегінде  берілген №01563 (№001293) 
қызметтік куәлігі жоғалуына байланысты жарамсыз деп 
есептелсін.

«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ Қызылорда 
өндірістік филиалы абоненттерінің 

назарына!
«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ Қызылорда өндірістік 

филиалы (бұдан әрі – ҚӨФ) Сізді 2020 жылдың 
қазан айынан бастап ҚӨФ меншігінде есепте тұрған 
және Қызылорда қаласының тұтынушыларына жа
уапты сақтауға берілген тексеру мерзімі өткен газ 
есептегіш құралдарына демонтаж жұмыстарын 
«РЦКУҚызылорда» ЖШС (бұдан әрі – РЦКУ) 
қызметкерлері жүргізетінін хабарлайды.

ҚӨФ осыған байланысты, тұтынушыларға 
пәтерлерде орнатылған газ есептегіш құралдарына 
демонтаж жұмыстарын жүргізу үшін РЦКУ 
қызметкерлеріне пәтерлерге кедергісіз кірулеріне 
ықпал жасауды өтініш етеді, өйткені Қазақстан Рес
публикасы Энергетика министрінің 2014 жылғы 3 
қарашадағы №96 бұйрығымен бекітілген Тауарлық 
және сұйытылған мұнай газын бөлшек саудада 
өткізу және пайдалану Қағидаларының (бұдан әрі
Қағидалар) 53тармағы 1) және 2) тармақшаларына 
сәйкес, есепке алу аспаптарын тексеру мерзімінің 
уақытын өткізіп алғанда, тұтынылған газдың 
көлемін есептеу мынадай тәртіппен жүргізіледі:

1) тұрмыстық тұтынушылар үшін – тұтыну нор
масы бойынша;

2) өнеркәсіптік және коммуналдықтұрмыстық 
тұтынушылар үшін – газ жабдығының қуаты бой
ынша.

Жоғарыда айтылғандарды негізге ала оты
рып, ҚӨФ тексеру мерзімдері өтіп кеткен газ 
есептегіш құралдарын демонтаж жасау үшін РЦКУ 
қызметкерлері тұтынушыларға кіру мүмкін болмаған 
кезде газ есептегіш құралдарының көрсеткіштері 
есепке алынбайды және тұтынылған газ көлемінің 
есебі Қағидалар талаптарына сәйкес соңғы тексеру 
мерзімі өткен күннен бастап жүргізілетінін еске са
лады.

Алаяқтыққа жол бермеу мақсатында, РЦКУ 
қызметкерле рінен қызметтік куәліктерді талап ету 
қажет, газ есептегіш құралын демонтаждау кезінде 
тұтынушы және РЦКУ өкілінің екіжақты тәртіппен 
қол қойылған акт жасалатынын еске саламыз.

Сұрақтар туындаған жағдайда, 55-17-45, 55-
17-46, 26-32-03 телефондары бойынша хабарла-
суыңызды сұраймыз. 

«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ ҚӨФ әкімшілігі.

(«Астана қаласының Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» 
мемлекеттік мекемесінен 2015 жылдың 27 қарашасында №15001650 

мемлекеттік лицензиясы берілген)

1-бет. 

"ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУДЫҢ 
ЖОЛ КАРТАСЫ"



1-бет. 

Sb4 www.facebоok.com/syrboyi.kz/ https://twitter.com/syrboyi www.instagram.com/syrboyikz№139 (20015) 17 қыркүйек, бейсенбі  2020 жыл

БАС ДИРЕКТОР
Аманжол ОҢҒАРБАЕВ

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

БАС РЕДАКТОР
Қуат ШАРАБИДИНОВ

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

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

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

Дәулет ҚЫРДАН,
«Сыр бойы»Sb

Естеріңізге сала кетелік, қызылордалық 
клуб 1999, 2000 жылдары Азия құрлығында 
ку бок иелері кубогында еліміздің атынан 
сын  ға түсті. 1999 жылы жарыстың алғашқы 
сатысында Түркіменстанның «Ниса» клубына 
жол беріп қойды. Ал 2000 жылы сол жарыста 
алдымен Тәжікстанның «Ходжа Карим» клубын 
жеңіп, одан кейін Өзбекстанның «Новбахор» 
командасына шамасы келген жоқ. Жанкүйерлер 
тәжікстандық клубпен сырт алаңда өткізген 
ойынын әлі күнге дейін айтады. Оның себебі де 
бар.

1999 жылдың 17 қыркүйегі. Тәжікстанның 
Гозималик қаласы маңында қоныс тепкен 
Қызыл қала қышлағындағы кездесу. Сол бір 
естен кетпес оқиғаның болғанына да жиыр-
ма жылдан астам уақыт өтті. Егемендікке қол 
жеткізген тәжік елінің бұл жылдарда өзінің 
болашаққа барар жолын айқындап жатқан кезі. 
Ел іші дүрбелеңге толы. Мойнына қару асынып, 
бір-біріне алакөзденіп жүрген шағы. «Ходжа 
Каримнің» өзі дала командирінің бас болуы-
мен құрылған. Ресми атауы да соған қойылған. 
Қолына қару ұстаған командир жетекшілік 
еткен команда басшылығынан барлық оқыс 
жағдайды күтуге әбден болады. Алғашқы кез-
десу Қызылордада өтті. Онда жерлестеріміз 3:0 
есебімен сенімді түрде жеңіске жеткен еді. Бұл 
ойында біздің команда сапынан шабуылшы Вла-
димир Логинов қос голдың авторы атанса, жар-
тылай қорғаушы Азамат Ниязымбетов есепті 
үстемеледі. Жарыстың келесі сатысына шығуға 
«Қайсардың» мүмкіндігі артты. Дегенмен, алда 
қарымта кездесу бар.

Азия футболында төрешілердің бұра тартуы 
жиі кездесетін. Сондықтан біздің клуб басшыла-
ры барлығына дайын болды. Сол бір тарихи ой-
ынды көргендердің айтуынша, тәжік командасы 
кездесу болардан үш күн бұрын өз қышлағында 
стадионды кездесуге дайындаған көрінеді. Три-
буна салып, орындықтар орнатқан. Киінетін 
бөлме әзірленген. Табло қойылған. Өзге де ұсақ-
түйектер жасалған. Ойын кезінде жанкүйерлер 
қару асынып отырған көрінеді.

Соған қарамастан біздің футболшылар 
тең ойын көрсетті. Алдын ала күткендегідей, 

төрешілер кездесу басталғаннан бұра тартқан. 
«Новое поколение» газетінің жазуын ша, одан 
бұрын мұндай келеңсіздік Семейдің «Елімай» 
командасының басында да кез дескен, ол Азия 
чемпиондары кубогында болған. Сондай-
ақ, біздің еліміздің ұлттық құрамасы да сары 
құрлықта сондай сәт терде талай мәрте сан 
соққаны айтылған еді. 

Тәжік жеріндегі «Қайсардың» ойыны да 
дәл осылай сүреңсіз өрбіп жатты. Кездесуде 
бас төреші – өзбек жігіті Равшан Айте ковтің 
«Ходжа Каримге» бүйрегі бұрып тұрғаны айқын 
аңғарылды. Қарсылас команда мен төреші 
дегеніне жетті. Таблодағы көрсеткіш 3:0. Тәжік 
клубы жеңіске жетті. Олар қанша тырысса да, 
біздің жігіттер намыс ты қолдан берген жоқ. 
Қосымша екі кезеңде де ештеңе шешілмеді. 
Жеңім паз пенальти тебу арқылы анықталатын 
бол ды. Бұл сынақта да жерлестеріміздің сағы 
сынған жоқ.

Белгілі спорт журналисі, марқұм Ильяр 
Гафуров пен КТК телеарнасының операторы 
Максим Тараненко екеуі қарымта кездесуге ба-
рып қайтқан еді. Сол сапары жөнінде кейіннен 
республикалық газет беттерінде және телеарна-
ларда кең тұрғыда хабар берді. Ол жөнінде «На 
войне как на войне» атты арнайы клип дайындап 
шықты.

Аталған кездесуге қазақ стандық тараптан 
Тимір Сегізбаев делегат болып қайтты. Оны 
белгілі футбол маманы ретінде тек Азия ғана 
емес Еуропа да жақсы біледі. Ол сол бір сәтті 
былайша күрсіне еске алып: «Әрине, барлығы 
дабыл қағарлықтай. Мен қарсылас команда 
басшылығына командаға тиіспеуін өтіндім» деп 
ағынан жарылды футбол ардагері.

Ойыннан кейінгі пенальти сериясында 
біздің командадан Азамат Ниязымбетов, Рах-
ман Асуханов, Телеухан Тұрмағамбетов, Марат 
Есмұратов мүлт кеткен жоқ. Ал Виталий Ки-
цак тепкен доп қақпа бағанасынан кері қайтты. 
«Қайсардың» қақпашысы Нұрлан Әбуов 3 
пенальтиді ұстады. Оның біреуі ойын үстінде 
болса, екеуі пенальти сериясында еді.

Әділжан ҮМБЕТ,
«Сыр бойы»

ЕСТЕ ҚАЛҒАН ЕРЕКШЕ КЕЗДЕСУ

ЕЛ АУЗЫНАН

Қазақ ішіндегі ұлағатты, 
ұшқыр сөздер көбіне Төле, 
Қазыбек, Әйтеке билердің 
атынан айтылады. Бұл үрдіс 
сол сөздің ұзақ сақталуына 
сеп болған. Осыған қатысты 
«бидің айтқанын құл да ай-
тады, құлдың аузының дуасы 
жоқ» деген мәтел қалған.

Мына бір әңгіме де әсерлі, 
қазақ тілінің бай, терең 
мазмұндылығына қызықтыра 
қаратады. Бірақ оны нақты 
мына кісі айтты деу қиын, 
«мұны айтқан адамның атын 
білме, сөзін біл» деген Абай 
сөзі сөз-ақ!

Баяғыда бір бидің аңға 
шығып кеткен ұлы аттан 
құлап мерт болыпты. Қазаны 
естіртуге ауылдастары 
қиналыңқырап тұрса керек. 

Сонда бір кісі бидің отауына 
кіріп келіп:

– Уа, биеке, көптен бір 
нәрсені білгім келіп жүр еді, 
соны сұрасам бола ма? – дейді.

– Е-е, сұра, – деп би 
келушіге көңіл қояды.

– Егер біреу алтын тауып 
алса, біреу егесі мен едім деп 
алтынын сұрай келсе, не билік 
айтар едіңіз?

– Таныған алады, тапқан 
береді, шырағым.

– Ендеше, сіздің тапқан 
алтыныңызды иесі танып 
алыпты. Берік болыңыз, биаға, 
– депті сонда естірте келген 
кісі.

Би ұлының өлгенін біліп, 
екі иығы селкілдеп отырып 
қалыпты.

Д.АЯШҰЛЫ.

Баяғыда бір жас жігіт жола-
ушылап келе жатып, алыс тан 
көрінген атты кісіні қуып же-
тіп, амандасады. «Ассалау ма-
ғалей күм, баратын бағытымыз 
бір болса, әңгімелесе отырып 
жол қыс қартайын дегенім еді», 
– дейді.  Ол бір ақ сақалды 
үлкен кісі екен, сәлеміне жау-
ап қатпайды. Жел кілдеп жетіп 
келген өзі, үлкен адамға бір 
нәрсе деуге ың ғайсыз данып, 
артынан еріп жүре береді.

Қыр астынан бір ауыл 
шығады, ауыл сыртында бала-
лар асық ойнап жүреді. Екеуі 
оларға жақындап келгенде, 
ойын балалары асыққа таласып, 
үлкендеу біреуі бір кішкентай 
баланы ұрып өлтіріп қояды. 
Ауылдағылар жан-жақтан 
жүгірісіп, қым-қиғаш баста-
лады. Өлген баланың шешесі 
өл тірген баланы ұрып, ол бала 
да өліп қалады. Оның әкесі 
келіп, әлгі қатынды қарақұстан 
қонжитып, ол тіл тартпай 
кетеді. Беймәлім жолаушы 
осының бәрін сырттай бақылап 
тұрады. Ол үнсіз тұрғасын, 
оның қасындағы бала да тұра 
береді. Сосын әрі қарай жүріп 
кетеді. Жігіт шыдамай шалға 
тіл қатады:

– Ата, аяқасты үш адамның 
өліміне куә болдық. Не өзіңіз 
басу айтпадыңыз, не маған 
араша түс демедіңіз, мұныңыз 
қалай? – дейді.

– Олар осылай өлуге тиіс 
бола тын, – деп жауап қатады 
шал.

– Кімнің қалай өлетінін сіз 
қайдан білесіз? – дейді жігіт 
таңғалып.

– Мен – Әзірейіл періш-
темін. Жаңа ғылардың жанын 
алған да мен!

Жігіттің бойын үрей билесе 
де, біраздан соң өз-өзіне келіп:

– Ата, айтыңызшы мен 
қашан өлемін? – деп сұрайды.

– Сен үйленіп, сол күні 
төсегіңе жатар алдында өлесің!

Мына сөз жігітке ауыр 
тиеді. Зәресін алған сол сөзден 
үйлену жа йын мүлдем ойла-
майды. Бірақ, ата-анасы да 
үйлен деп қоймайды. «Сол 
шал шынымен Әзірейіл ме, 
жоқ па, бәлкім, жай жүрген 
біреу шығар» деп жігіт күнде 
өзін осындай оймен жұбатып, 
ақырында сол бір оқиға туралы 
ұмыта бас тайды. Көңілі жай та-
уып, ата-анасының құда түскен 
қызына үйленеді.

Той өтеді, кешкі тамақ 
ішіледі, жатар мезгілі жақын-
дайды. Сол кезде сырттан 
жігіттің атын атап, бір кісі да-
уыстайды. Жігіт желбегей жа-
мылып сыртқа шығады, баяғы 
атты кісіні тани кетеді. Бойы 
мұздап, көзі қарауытады. Де-
реу есін жиып, әке-шешеммен 
кешулесейін деп рұқсат сұра-
й ды. Әзірейл ишарат жасап, 
рұқсат еткенін білдіреді. Бала 
әкесіне бұрынғы болған оқи-
ғаны түсіндіріп, ақыл сұрайды. 

Сонда әкесі мына сөздерді 
айтады: «Сен оған пәлен жер-
ге дейін жаныңа еріп, жолдас 
болдым, жолдастық ақымды 
бер де. Егер шынымен Әзірейіл 
періште болса, бұл сөзден ат-
тап өтпейді. Өйткені, Алла 
жолдасыңның ақысын беруді 
парыз деп бұйырған».

Жігіт сыртқа шығып:
– Түстік жолды бірге жүріп, 

жолдас болдым, әуелі жол-
дастық ақымды бер, – дейді.

– Құп алдым. Жолдас бол-
ған ақыңа енді жетпіс жыл өмір 
сүресің, – деп сонда Әзірейіл 
ғайып болады.

Міне, жолдас болудың ақы-
сы қандай екенін осыдан-ақ бі-
лу ге болады. Қасиетті кітап тар-
дағы мұндай әңгімелерді әлгі 
баланың әкесі секілді бұ рын ғы 
өткендер өте жақсы білген.

ЖОЛДАС БОЛУДЫҢ АҚЫСЫ

ЕСТІРТУ

– Әдепкіде 4 бала ойнайтын 
әткеншек болатын. Кейін оны тоққа 
қосып, өздігінен айналатындай етуді 
ойладым. Бірнеше ай заттарын іздедім. 
Жасап болған соң ауыл әкімдігі жер 
бөлді. Бірақ қазір карантинге байланыс-
ты онда апара алмай отырмын. Бүгінде 
көрші-көлемнің балалары ойнап жүр, – 
дейді Бүркітбай ұста.

Ұста 1975 жылдан бері Қуаңдария 
ауылында газэлектрмен пісіруші бо-
лып жұмыс істеген. Осыдан 22 жыл 
бұрын ІІІ Интернационал ауылына 
жұмыс бабымен қоныс аударды. Бүгінде 
ауылдағылар ұстаның қолынан шыққан 
небір өнертапқыштық дүниелерді 
жатқа біледі. Өсімдік майын сығатын 
аппараттың өзін мақсарыға лайықтап 
қайта жасап шығарған кездері ел 
есінде. Осы күні Бүркітбай Оңалбаев 
ауылшаруашылық техникаларын 
жөндейді, шөп турайтын құрылғы жа-
сайды. Оның бұл ісі көпшіліктің оң 
бағасын алған.

– Шөп турайтын құрыл-
ғыны арнайы моторын қосып, 
қаңылтырдан қорап жасап 
дайындаймын. Бірақ темір 
жонатын станоктар бол-
са, бұдан да тәуір дүниелер 
шығар еді. Мемлекет беретін 
қайтарымсыз қаражатқа құжат 
өткіздік. Егер беріп жатса, 
қажетті құрал-жабдықтарға 
қолым жетер еді, – дейді ұста.

Бүгінде мұндай шөп турай-
тын құрылғы кең қолданысқа 
ие. Өйткені, малдың жем-
шөбін үнемдеуге септігі мол 
әрі қораның таза тұратынын 
қосыңыз. Темір ұстасы жаңа 
жылға жақын жиналмалы 
шырша жасауды ойлап жүр. 
Мақсатына жетсе, ол да орындалып 
қалар.

– Бұл кісінің кәсібін әрі қарай да-
мыту, қолдау мақсатында мемлекеттің 
қайтарымсыз қаражатына, яғни, грантқа 

құжат тапсырдық. Жоба құны – 2 млн 
теңге. Егер грант жеңімпазы болып жат-
са, кәсіпті дамыту жолындағы жұмы-
сымыз жалғаса түспек, – дейді ауылдық 
округ әкімі Нұрлыбек Сайымов.

Ұстаның еңбек кітапшасында 
да өнертапқыш екенін растап, мөр 
басылған. Карантин кезінде уақытты 
тиімді пайдаланған ол алда әлі де тың 
дүниелерді жарыққа шығармақ.

Ауылдағы аттракцион
Қармақшы ауданына қарасты ІІІ Интернационал ауылының 

тұрғыны Бүркітбай Оңалбаев үлкен қалалардағы демалыс 
паркіндегідей аттракцион, яғни, электр энергиясы арқылы ай-
налатын әткеншек жасап шығарды. Темір ұстасының ауласын-
да субұрқақ та бар. Қолдан жасаған шаруаларға қолайлы шөп 
турайтын құрылғысы да көпшіліктің көңілінен шықты.

Абайдың әдеби мұрасын 
(өлеңдері мен қара сөздерін) 
жинақтап, бастыру ісімен ұлы ақын 
дүниеден озған соң інісі Кәкітай мен 
баласы Тұрағұл айналысады. Ақын 
көзі тірісінде өз шығармаларын 
кітап түрінде жинақтамағаны 
мәлім. Өлеңдері ел аузында жат-
талып, ал қолжазбалары толық 
сақталмаған. Сондықтан да ақын 
мұрасын жинақтау ісінде көптеген 
қиындық туындаған.

Кәкітай мен Тұрағұл 
Құнанбаевтарға ұлы ақынның қол-
жазбасын жинақтап, баспаға да-
йындауды тапсырған адам Әлихан 
Бөкейханов болатын. Әлихан ның 
ақылымен ақын ұрпақтары – Кәкітай  
мен Тұрағұл 1905 жылы жазға са-
лым өлеңдер мен қарасөздерді 
түгендей бас тайды. Олар Абай 
мұрасын ел ішінен тірнектеп жи-
нап, тапқандарын қағаз бетіне 
түсіруді Мүрсейіт молдаға тапсы-
рады. Мүрсейіт – Абай ауылында 
бала оқытқан, ақынның тапсыру-
ымен кейінгі жылдары өлеңдерін 
жазып алып отырған адам. Ол бұған 
дейін де өлеңдерге сұрау салған 
адамдарға көшіріп беріп отырған. 
Абайтанушы ғалымдардың айту-
ынша, Мүрсейіт қолжазбалары – 
халықты ақын шығармашылығымен 
таныстыратын негізгі нұсқа. Бұл 
маңызды шаруа 1904 жылдан бас-
талып, 4 жылға созылады. Ақыры, 
асыл қазына 1909 жылы Петербор 
қаласында Ильяс Бораганский бас-
паханасынан басылып шығады. 

Бұл қазақ даласы үшін маңызы 
үлкен оқиға болды. Ұлы ақынның 
асыл ойлары мен толғаныстарының, 
ізгі жаны тебіренуінің аса бір қым-
батты нәтижесіндей бол ған кітап 
тарихи тұрғыдан қарағанда қазақ 
халқының рухани мәдениетінің 
жиынтығы еді. Ұлт ұстазы Ахмет 
Байтұрсынұлы өз мақа ласында: 
«Абай сөздері дүниада қалғаны – 
қазаққа зор бақ» деген болатын.

Енді Петербор баспахана-
сынан Кәкітай мен Тұрағұл 
Құнанбаевтар шығарған ақынның 
тұңғыш өлеңдер жинағы Сыр бо-
йына қашан келді, оны кім алдыр-
ды дегенге келейік. Көрнекті ғалым 
Әуелбек Қоңыратбаев: «Қалжан 
Қоңыратбаев 1909 жылы Тұрағұл 
мен Кәкітайға хат жазып, Петер-
борда басылған Абай жинағының 
200 данасын Сыр еліне алдыртады. 
Өзі де Абай поэзиясының әсерімен 
өлеңдер жазып, жариялайды» – 
деп жазады «Керуен» атты естелік 
кітабында.  

Абай мұрасының адамзат 
өркениеті тарихындағы телегей 
теңіз, теңдесі жоқ қадір-қасиетіне 
Әлихан Бөкейханов «Абай 
кітабына» атты өлеңінде зор баға 
бергені белгілі. Алаштың асы-
лы Әлиханнан кейін де Абайдың 
кітабын оқыған сайын даланың 
әр қиырындағы қазақ ақындары 
көптеген жыр арнап жатты. 
Олардың қатарында Сыр сүлейлері 
атанған Тұрмағамбет, Шораяқтың 
Омары мен ақын Нұртуған 
Кенжеғұлұлы да болды. Ағартушы 
Қалжан Қоңыратбаевтың бұл 
еңбегін біз естен шығармауымыз 
керек. Жалпы, ағайынды 
Қоңыратбаевтар – Қалжан, 
Әуелбек, Әлібектердің қазақтың 
әдебиеті мен ғылымына өлшеусіз 
үлес қосқанын бүгінгі ұрпақ білуге 
тиіс.  Ағайындылардың үлкені 

Қалжан Қоңыратбаев (1877-1941) 
– есімі елге аян қоғам қайраткері, 
ағартушы, фольк лортанушы, пуб-
лицист, заңгер, өткен ғасырдың 
бас кезіндегі қазақ әдебиеті мен 
мәдениетін зерттеушілердің бірі.

Ағартушылық саласында 
көрінген Қалжан Ыбырай Ал-
тынсарин, Шоқан Уәлиханов 
еңбектерімен 1905 жылдары-ақ 
танысқан. Жасында ескіше хат та-
нып, Түркістан маңындағы Қарнақ 
медресесін, түзем орыс мектебін 
бітірген. 1914-1915 жылдары 
Кердері жерінен мектеп ашып, 
оқулық бастырып, ауыл балаларын 
оқытқан. 1920 жылы Ә.Диваевпен 
бірге Сырдария, Жетісу өлкелеріне 
фольклорлық экспедициялар 
ұйымдастырған. Шиелі болыстық 
кеңесінің екі дүркін депутаты, 
халық ағарту комиссариаты мек-
теп бөлімінің меңгерушісі болған. 
1923-1924 жылдары Ақмешіт уездік 
XI-XII съездерінің делегаты, ағарту 
комитетінің төралқа мүшесі, 1924 
жылы Түркістан ОАК-нің XII съезіне 
Сырдария губерниясынан делегат, 
1925 жылы Кеңестердің V съезінде 
ҚазОАК мүшесі болып сайланған. 
Бұған қоса, ол «Қазақ», «Айқап» 
басылымдарының Сырдария 
губерниясындағы арнаулы тілшісі 
болған. Тіпті, Мәскеуде шығатын 
«Иль», «Уақыт», «Тәржіман» 
газеттерін Сыр еліне алдырып 
тұрған. А.Байтұрсынов, М.Дулатов, 
М.Шоқай, С.Қожановтармен тығыз 
араласып, қазақ зиялыларымен хат 
жазысып тұрған. 

Сөз соңында М.Әуезовтің 
басшылығымен жарыққа шыққан 
ақынның тұңғыш толық жинағының 
Қызылордада шыққанын атап 
өткіміз келеді. Иә, қазақ жұртында 
жаппай ашаршылық болып жатқан 
қиын-қыстау кезеңде М.Әуезов пен 
І.Жансүгіровтің құрастыруымен 
Абайдың тұңғыш толық жинағы 
Қызылорда қаласындағы «Қазақ-
стан» баспасынан шыққан. Абай 
шығармаларының бұған дейінгі 
үш басылымы (1909 жылғы Пе-
тербор, 1922 жылғы Ташкент және 
Қазан басылымдары) тыс жердегі 
баспаханаларда жарық көрген еді. 
Демек, Абай шығармаларының 
1933 жылғы Қызылордада басылуы 
қазақтың өз жеріндегі өз баспахана-
сынан алғаш шыққан кітабы ретінде 
тарихтан алар орны бар. 

Д.АРЫСТАНБАЙ

АБАЙДЫҢ
ТҰҢҒЫШ ЖИНАҒЫ
Сыр бойына қалай жетті?

Қазақ халқының ұлы ақыны Абай (Ибраһим) Құнанбайұлының 
1909 жылы Петерборда басылған жинағы Сыр өңіріне қалай жетті?

(Суретте 1909 жылы Петербор қаласында Ильяс Бораганскийдің 
баспаханасынан басылып шыққан «Қазақ ақыны Ибраһим 
Құнанбайұғылының өлеңі» атты алғашқы жинағы).

Десе де, биыл дүние жүзін дүрбелеңге салған 
пандемия салдарынан жанкүйер алдында ойын 
көрсете алмаймыз. Ойын қазақстандық телеар-
надан тікелей эфирде көрсетіледі. Бізге тілеулес 
барша жұртты сол уақытта көгілдір экран ал-
дына шақырамыз. Қарсылас анықталғаннан 
бастап кипрлік клубты жан-жақты зерттеуге 
назар аудардық. АПОЭЛ өз елінде 28 дүркін 
чемпион атанған.  UEFA Чемпиондар лига-
сы мен Еуропа лигасы топтық кезеңдерінде 
жылма-жыл жоғары деңгейде ойын көрсетіп 
келеді. Сондықтан алдағы кездесу бізге оңай 
соқпайтынын білеміз. Әрине, әрбір команданың 
осал тұсы болады. Біздің клуб еуро кубоктағы 
тұсаукесер кездесуін сәтті өткізуге бар күшін 
салады, – деді Қ.Шерімбетов. 

Оның айтуынша, биыл АПОЭЛ командасы 
құрамында көптеген өзгеріс бар. Ел бірін ші-
лігінде жетінші орында келеді. 

Ал Асхат Тағыберген «Қайсар» құра-
мындағы барлық фут болшының ойынға дайын 
екенін атап өтті. Жара қат алғандары одан толық 
айыққан. 

– Менің өзім Қазақстан құра ма сының Ұлттар 
лигасына дайындығы кезінде жара қаттанып 
қалған болатынмын. Одан кейін «Қайсардың» 
Алматының «Қайратымен» кез де суінде де жа-
сыл алаңға шыққаным жоқ. Команда дәрі герлері 
жара қатымнан толық айығуға жағдай жасады. 
Бүгін жасыл алаңда өзімді толықтай көрсетуге 
дайынмын, – деді А.Тағыберген. 

Басқарма басшысы Ж.Оспанов биыл 
«Қайсар дың» еурокубок пен ел бірін шілігінде 
сәтті ойын көр сетуіне тиісті қамқорлық жа-
салғанын атап өтті. Жыл басында Түркияда оқу-
жаттығу жиындарын өткізіп, команда құрамын 
нығайтатын футболшыларды қатарға қосты. Ел 
біріншілігінде жеті ойыннан кейін 13 ұпаймен 
үшінші орында тұр.  

«Қайсардың» Еуропа лигасына жариялаған 
футболшылар тізімі
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