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«Абай» операсының 
тұсаукесері өтті

Қаладан 20 шақырым жерде 
орналасқан әуежай халықаралық 
стандарттарға сай заманауи тех-
нологияларды қолдана отырып 
салынған. Оның құрылысына 
102 бірлік арнайы техника мен 
300-ден астам құрылысшы жұ-
мылдырылды. Жалпы ауданы 
905 гектар болатын халықаралық 
әуежайдың қызмет көрсету әле-

уеті жылына шамамен үш милли-
он жолаушыны құрайды.

Нұрсұлтан Назарбаев «Са-
мұрық-Қазына» акционерлік 
қоға  мының қолдауымен салынған 
жаңа спорт нысанын аралап көрді. 
Стадионның трибуналары жеті 
мың көрерменге арналған. Ашық 
аренаның батыс және шығыс 
трибунасы бар. Сонымен қатар 

спорттық ғимаратта акробатика, 
бокс және ауыр атлетика жаттығу 
залдары орналасқан.

Елбасы концерттерге, театр-
лан дырылған қойылым дарға, 
ба йқау ларға, ғылыми кон фе-
рен цияларға және басқа да іс-
шараларға арналған көп функ цио-
налды мәдени нысанды аралады. 
Жаңа ғимаратта бір мың орындық 
көрермен залы, төрт дайындық 
бөлмесі, әкімшілік кеңселер 
және балаларға арналған ойын 
бөлмесі орналасқан. Сонымен 
қатар ғимаратты аралап көру 
кезінде Нұрсұлтан Назарбаевқа 
«Жаңарған ел – бақ қонған ел» 
бейнеролигі көрсетілді.

Мемлекет басшысы сондай-ақ Президент жанындағы 
Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің мүшелері Қайрат 
Жолдыбайұлымен және Андрей Чеботаревпен кездесу 
өткізді.

Қоғам қайраткері Қайрат Жолды байұлымен кездесуде 
демографиялық саясат, өскелең ұрпақтың рухани-адамгершілік 
тәрбиесі және еліміздегі балалар әдебиетін дамыту мәселелері 
талқыланды.

«Альтернатива» өзекті зерттеулер орталығының директо-
ры Андрей Чеботарев Президенттің Жолдауында айтылған ба-
стамаларына қолдау білдірді. Атап айтқанда, ауыл әкімдерінің 
тікелей сайла уын өткізудің маңыздылығы еліміздің саяси 
трансформация үдерісіндегі тағы бір оң қадам екенін айт-
ты. Кездесуде жергілікті өзін-өзі басқару ісін одан әрі дамы-
ту, мемлекеттік стратегиялық жоспарлау жүйесін жақсарту, 
мүлік меншіктерінің бірлестігін құру жөніндегі ұсыныстар 
қарастырылды.

БАСТАМАЛАРҒА ҚОЛДАУ БІЛДІРДІ ЖАҢА НЫСАНДАРМЕН ТАНЫСТЫ

Түркістан облысына сапары барысында Елбасы Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаев Түркістан қаласының халықаралық 
әуежайының ашылу салтанатына қатысты. Халықаралық 
әуежайдың құрылысы мемлекеттік-жекеменшік серіктестік 
аясында жүзеге асырылды. 

Дегенмен, тұрғындардың кө-
ңілі көтеріңкі. Мұны біз дәстүрлі 
түрде ұйымдастырылатын ауыл 
шаруашылығы өнімдерінің жәр-
меңкесінен де байқадық. Азық-
түліктің түр-түрі бар. Қолдың 
құрты, піскен айран, теңіздің 
балығы мен өзіміздің қауын-
қарбызға дейін жұртшылық 
таласып алып жатты. Баға 
әдеттегі нарықтан төмен әрі өнім 
түрлері сапалы. Шараның басты 
ерекшелігі де осы. 

Биылғы жәрмеңкеде қала 
және аудандардың тауар 
өндірушілері  414 көлікпен жал-
пы 1 555 тонна тауарын ұсынды. 
Санитарлық талаптардың 
сақталуы қатаң қадағалауда бол-
ды. Жергілікті диқандар мен тау-
ар өндірушілердің мерекелік жәр-
меңкесіне облыс әкімі Гүлшара 
Әбдіқалықова қатысып, баға мен 
негізгі талаптарды орындау бары-
сын бақылауға алуды тапсырды. 

– Шаруалар, диқандар ерте 
көктемнен бастап еңбек етіп, 
бүгін сол еңбектің нәтижесін, 
өнімдерін ұсынуда. Ауыл 
шаруашылығы жәрмеңкесі – 
тұрғындар асыға күтетін үлкен 

мереке. Сондықтан бағаны 
негізсіз көтеру жағдайлары орын 
алмауы керек. Санитарлық талап-
тар қатаң сақталсын, – деді аймақ 
басшысы.

Облыс әкімі қаланың жер-
жерінде ұйымдастырылған қала 
мен барлық ауданның жәр мең-
кесін аралап шықты. Шаруалар-
мен тілдесті. Олардың  қатарында 
Жаңақорған ауданы Кейден 
ауылының тұрғыны Қасым 
Әбжаппаров бар. Кәсіпкердің 
таза өнімнен дайындалған, 
құрамында пайдалы дәрумендері 
көп «Кәусар» жүгері сусы-
ны бүгінде жаппай сатылым-
да. Бұл сусын «Қазақстанның 
үздік тауары» облыстық көрме-
байқауының «Үздік азық-түлік 
тауарлары» аталымы бойынша 
жеңімпаз атанған. Ауылда оты-
рып-ақ, үлкен нарыққа кірген аза-
мат болашақта қауын мен қарбыз 
сусындарын да шығармақ ниетте. 

– Бұл – онкологиялық ауру-
лардың алдын алуға, артық 
салмақтан арылуға, бауыр мен 
өт жолдарын тазартуға таптыр-
мас сусын. Тек шөл қандырып 
қоймай, емдік мақсатта да пай-

дасы зор. Бүгінгі жәрмеңкеде 
өнімді арзан бағада ұсындық. 
Қала тұрғындары үлкен 
қызығушылықпен алып кетіп жа-
тыр, – деді кәсіпкер.

Жәрмеңкеде облыстық ауыл 
шаруашылығы басқармасы 
бекіткен бағаға сәйкес, сиыр еті  
1600, жылқы еті 1800 теңге, қой 
еті 1700 теңгеден, қырыққабат 
65, асқабақ 65, қауын-қарбыз 
80, картоп-сәбіз 100 теңгеден 
сатылды. Бастысы, халықтың 
ойынан табылды. Қала тұрғыны 
Рахима Әубәкірова ауылдың иісі 
аңқыған өнімдерді сағынғанын, 
бүгін ұзақ уақыт карантиннен 
кейін орталыққа шығып, көңілі 
көтерілгенін айтты.

Шынында ауылдағы ағайын 
бейнетпен өсірген өнімін 
арзанға алатын алыпсатарлар, 
былай шыға оны қымбатқа 
сау далайды. Осылайша, орта-
да жүріп пайда табады. Бұған 
шектеу қоюдың жалғыз жолы 
– осындай ауыл шаруашылығы 
жәрмеңкелерін ұйымдастыру. 
Бұл мәселе ескерусіз емес. Об-
лыс орталығында жәрмеңке 1 
желтоқсанға дейін өтетін болады. 
Әр сенбі күні екі аудан өз өнімін 
қала тұрғындарына ұсынады деп 
жоспарлануда.

Жалпы, осы жылы облыс 
аграрлық салада айтарлықтай 
жетістіктерге қол жеткізгенін 
айта аламыз. Егіс көлемі 1,1 

мың гектарға артып, 184,2 мың 
гектарды құрады. Барлық дәнді 
дақылдар 99,9 мың гектар, май-
лы дақылдар 5,7 мың гектар, 
малазықтық дақылдар 61 мың 
гектар, картоп, көкөніс, бақша 
17,6 мың гектарды құраса, 
негізгі дақыл күріштің 
көлемі 89,5 мың гектарға 
жетті. Сыр елінің ауыл 
шаруашылығы өнімдері қазір 
әлемнің 17 мемлекетіне экс-
портталуда. Оның 92,4 проценті 
облыстың негізгі дақылы – 
күріш Ресей, Қырғызстан, Бе-
ларусь, Әзербайжан, Моң-
ғолия, Тәжікстан, Украи на, 
Түркіменстан және Ирак 
мемлекеттеріне шығарылуда.

«ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУДЫҢ ЖОЛ КАРТАСЫ»

Соңғы жылдары Сырдария ауданында 
құрылыс жұмыс тарының қарқыны жоғары. 
Оның ішінде аудан тұр ғындарын баспана-
мен қам тамасыз етуде айтулы жұмыстар 
жасалуда. Тереңөзек кентінде ұзақ жылдар-
дан бері тоқтап келген көпқабатты тұр ғын 
үй құрылысының қайта жан дануы кімнің де 
болса көңі ліне қуаныш орнатары анық.

Айта кетейік, бұл жұмыстар «Жұмыспен 
қамтудың жол кар тасы» мемлекеттік бағ дар-
ла масы шеңберінде жүр гізілуде. Мәселен, 
соңғы 4-5 жыл ішінде аудан орталығы 
– Тереңөзек кентіне қарасты О.Мәлібаев 
шағын ауданында 2 және 3 бөлмелі 20 
тұрғын үй салынып, оған тұрғындар түгел 

қоныстанды. Мұнан бөлек 2018 жылы кентке 
кіреберісте №3 және №4 көпқабатты тұрғын 
үй пайдалануға беріліп, баспана кезегінде 
тұрған сырдария лықтар қоныс тойын тойла-
ды. 

Биыл аудан орталығындағы А.Иманов 
және Н.Ергешбаев көшелерінің қиылысында 
тағы да көпқабатты екі тұрғын үй салы-
нып жатыр. Құрылыстың бас мердігері – 
«НұрТалап және К» серіктестігі. Ал жобала-
ушы мердігер – «Қызылорда Жоба Құрылыс» 
ЖШС. Көпқабатты қос үйді салуға бюджет-
тен 466 млн 195 мың теңге қаржы бөлінген. 
Бұл жұмыстарға аудан тұрғындарынан 116 
адам тартылып отыр. Олардың жартысы-

нан астамы жұмыспен қамту бөлімі арқылы 
алынған. 

– Тұрғын үйлердің қабыр ғасын қалау 
жұмыстары тамыз айында басталды. Со-
дан бері де қарқынды жұмыстар жүргізілді. 
Қазіргі таңда №1 тұрғын үйдің екі қабатының 
кірпіші қаланып, жабынды плитасы салынды. 
Сондай-ақ, ішкі сылақ жұмыстары аяқталды. 
Ал №2 тұрғын үйдің бірінші қабатының 
кірпіштері қалануда. Бұл көпқабатты үйлерді 
жылдың соңына тапсыруды жоспарлап отыр-
мыз, – дейді бас мердігер «НұрТалап және К» 
ЖШС директоры Қанатбек Керейтбаев.

«СБ» ақпарат

СЫРДАРИЯ: ҚОНЫС ТОЙЫ КӨБЕЙЕ БЕРЕДІ

АРЗАН ӨНІМ – ЖӘРМЕҢКЕДЕ
ЖЕДЕЛ ЖАҢАЛЫҚТАР

САБАНТОЙ МЕРЕКЕСІ
«Достық үйінде» облыстық татар этномәдени 

бірлестігінің ұйымдастыруымен және облыстық Қазақстан 
халқы Ассамблеясының қолдауымен «Сабантой-2020» 
мерекесі өтті.

Дәстүр бойынша мерекенің ашылу рәсімінде орамал байланған 
таяқпен құмыра сындырылады. Бұл рәсімді орындау облыстық 
ҚХА хатшылығының меңгерушісі Жағыпар Тажмахановқа 
ұсынылды. 

Шарада татар ұлттық тағамдары, кітап, фотосуреттері мен 
тұрмыстық бұйымдарының көрмесі әзірленді. Сондай-ақ, татар 
этномәдени бірлестігінің шығармашылық ұжымдары көңілді 
ән орындап, би биледі. Ал, LED-экранда гір көтеру жарыстары, 
армрестлинг және дәстүрлі татар күресі бойынша онлайн ша-
ралар көрсетілді. Сайыс жеңімпаздары арнайы дипломдармен, 
сыйлықтармен марапатталды.

Сабантой – татарлардың ежелден келе жатқан мерекесі, биыл 
облыста 15-рет тойлануда.

ШАБАҚТАР ҚҰТҚАРЫЛДЫ
Сырдария суының көп бөлігі облыс аумағындағы 

мыңдаған гектар суармалы егін алқаптарына жіберіледі. 
Нәтижесінде жыл сайын миллиондаған балық шабақтары 
егін алқаптарындағы суда өсіп-өнеді. Ал каналдарды 
жапқанда шабақтар бөлектенген суларда қалып, оларға 
қырылу қаупі туындайды.

Облыс әкімдігі бекіткен күріштік алқаптардағы құтқару 
жұмыстарының іс-шаралар жоспарына сәйкес шабақтар Сырдария 
өзені және балық шаруашылығында маңызы бар облыстағы су ай-
дындары мен учаскелеріне жіберілуде.

Осыған байланысты облыстық орман шаруашылығы және жа-
нуарлар дүниесі аумақтық инспекциясы ұйымдастырған шараға 
мекемелер, егінші қауым, табиғат пайдаланушылары ұдайы 
қатыстырылуда.

БИОМЕТРИЯЛЫҚ
МӘЛІМЕТІН ТІРКЕДІ

Бүгінге дейін облыста 11305 адам биометриялық 
мәліметін тіркеді. Яғни, тіркелген биометриялық дерек 
жеке куәліксіз, электронды қолтаңбасыз, СМС хабарлама-
сыз банктік және мемлекеттік қызмет түрлерін пайдалануға 
мүмкіндік береді.

– Халыққа электрондық қызметті қолдануды ыңғайлы ету үшін 
Президент мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді алуда және жеке 
бизнесте биометрияны кеңінен қолдануды тапсырды. Соңғы жылда-
ры бүкіл әлемде биометрия мен көпфакторлы аутентификацияның 
пайдасына логин мен парольден бас тарту үрдісі байқалады. 
Мұндай сервисті алудың ыңғайлылығын облыс тұрғындары да 
сезінді. Бүгінде республика бойынша биометриялық параметрлер 
арқылы мемлекеттік қызметтерді алу үш қалада жүзеге асырылу-
да. Олар – Нұр-Сұлтан, Алматы және Қызылорда, – деді облыстық 
цифрлық технологиялар басқармасының басшысы Юлия Тремасо-
ва.

«СБ» ақпарат

Sb Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ,
«Сыр бойы»

Қала  күні биыл онлайн  форматта өтті. Бұған 
дейінгі ауқымды шаралар, дәстүрлі бағдарламалар мен 
мерекелерге шектеу қойылды.

Іздеушілер
бар болса... 

ЭКОНОМИКА

109:
Желіде жедел әрекет

Мың түрлі бояу 
мәнері

 Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 
Алматыдағы резиденциясында Ұлттық ғылым 
академиясының президенті Мұрат Жұрыновты 
қабылдады.

 
Ұлттық ғылым академиясының президенті Мемлекет 

басшысының адами капиталды қолдауға, білім мен ғылым 
саласына инвестиция тартуға, экономиканың технологиялық 
және бәсекеге қабілеттілік мүмкіндігін арттыруға байланыс-
ты Жолдауда айтқан бастамаларын қолдайтынын жеткізді.

Қазақстан Президенті отандық ірі өндірушілердің 
жұмыстарына ғылыми қолдау көрсетудің маңыздылығын 
атап өтті. Оның пікірінше, ғалымдар мен бизнес өкілдерінің 
тығыз ықпалдастығы инновацияларды енгізіп, экономикалық 
өсімді қамтамасыз ету үшін жаңа мүмкіндіктерге жол ашады. 
Жалпы ғылым еліміздің экономикасына қызмет етуге тиіс.
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БРИФИНГ

«ЦИФРЛЫҚ ҚАЗАҚСТАН»

Саясат

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаев биылғы «Жаңа жағдайдағы 
Қазақстан: іс-қимыл ке зеңі» атты 
Жолдауында: «Бізге елімізді ғылыми-
технологиялық тұрғыдан дамыту 
жөніндегі арнаулы бағдарламалық 
құжат қажет. Оның басты міндеті 
ұлттық деңгейдегі нақты мәселелерді 
шешуге ғылымның әлеуетін пайдала-
ну болмақ» – деген болатын. Алдағы 
уақытта, демек, Қазақстан қоғамының 
дамуында, Қазақстан мемлекетінің 
нығаюында ғылымның маңызы арта 
түспек. 

Ғылымды дамыту үшін алдымен оған 
жағдай жасау керек, ғылым өкілдері 
– ғалымдарды мемлекет қамқорлыққа 
алып, олардың материалдық, әлеуметтік 
жағдайын жақсарту үшін марапаттау, 
ынталандыру тетіктерін ойластырма-
са болмайды. Өкінішке қарай, қазіргі 
жағдайда ғылымды мемлекет тарапынан 
қаржыландырудың олқы тұстары жетерлік. 
2019 жылдың 9-сәуірінде «Казахстанская 
правда» газетінде жарияланған сенатор 
Бақытжан Жұмағұловтың «Время опреде-
литься» деген мақаласында: Қазақстанда 
ғылымға 2015 жылы ішкі жалпы өнімнің 
0,17%, 2016 жылы 0,14%, 2017 жылы 
0,13%-і бөлінгенін, ал дамыған Оңтүстік 
Корея, Германия, Бельгия, Австралия 

елдерінде ішкі жалпы өнімнің 2,3,4% дейін 
жұмсалатынын айтқан болатын. Президент 
Жолдауында жергілікті өндіріс орындары 
табысының 1%-н сол өңірдегі аймақтық 
жоғары оқу орындарына беру қажеттілігі 
айтылды. Бұдан университеттік ғылымды 
дамытуға жергілікті билік пен универси-
тет басшылығының бірлесіп атқаратын 
қызметтік міндеттері туындайды. 

Президент Жолдауынан кейін Үкімет 
ғылымды қаржыландырудың олқы 
тұстарына назар аударады деп үміттенеміз. 

Мемлекет басшысы өз сөз дерінде, ба-
яндамаларында әркез қоғам мен мемле-
кет даму үшін мектеп мұғалімдері мен 
жоғары оқу орындары оқытушыларының 
жағдайын жақсарту мәселесін үнемі ай-
тып келеді. Мемлекеттік тіл де зерт-
теу жүргізетін гуманитарлық бағыттағы 
ғалымдарға басымдық беруге арналған 
нақты шаралар қабылдауды Үкіметке 
тапсырған. Осы мәселелер биылғы Жолда-
уда да айтылып, Қазақстан Үкіметінің нақ-
ты міндеттері айқындалды. Алда ғы уақытта 
қоғам өміріндегі басқа мәселелермен қатар, 
ғылымды қаржы ландыру да дұрыс жолға 
қойылады деп үміттенеміз.  

Бағдат КӘРІБОЗҰЛЫ,
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда 

университеті «Қорқыттану және өлке 
тарихы» ҒЗИ директоры

Ел Президенті Қасым-Жомарт 
Тоқаев кезекті Жолдауында «Қазіргі 
күрделі жағдайда алдымызда 
тұрған басты міндет – әлеуметтік-
экономикалық тұрақтылықты, жұмыс 
орындарын және халықтың табысын 
сақтап қалу» екендігін баса айтты.

Сонымен қатар, еліміздің жаңа 
экономикалық бағдары негізделуі тиіс 
басты жеті қағидатының бірі – жеке 
кәсіп керліктің жетекші рөлі аталды.

Жаппай кәсіпкерлікті дамыту – өнімді 
жұмыспен қамтуды арттыруда ерекше 
мәнге ие. Осы орайда біздің аймақта да 
жұмыссыздық,  жұмыспен қамту және 
кәсіпкерлікті дамытуда қолға алынатын ша-
ралар бар деп білеміз:

«COVID – 19» әлемді өзгертті, еңбек 
нарығына да өз түзетулерін енгізді, шағын 
бизнестің дамуына кері ықпал етті.

Тұрақты дамудың негізі – бәсекелестік 
пен жаппай кәсіпкерлікті насихаттау жұ-
мыстары баяу жүргізілуде. Халыққа қол-

же тімді несие беруде әлі де ашықтық 
жеткіліксіз.

Қазіргі таңда жастар және әйелдер еңбек 
нарығына мониторинг жасау, қашықтан 
жұмыспен қамту жағдайына SWOT тал-
дау жүргізу, тұрақты жұмыс орындары са-
нын арттыру, ауылдық жерлердегі қызмет 
көрсетулер мен кооперацияны кеңейту, 
микрокредиттеуді дамыту арқылы қолдау 
шараларын жалғастыру, кластерлік жүйені, 
SMART-технологияларды тәжірибеге 
енгізу міндеттері ерекше маңызды. 

Қоғамның өркендеуі мен дамуына қай 
ел болса да ұмтылып, дүрмектен қалғысы 
келмейді. Демек, ендігі жерде Президент 
Жолдауының толық қуатталып, ел ішінде 
насихатталуына жәрдемдесе отырып, 
ортақ мүдде Тәуелсіз Қазақстанның баян-
ды болашағы үшін жұмыс жасау – біздің 
әрбіріміздің азаматтық парызымыз.

Гүлшат МҰСАЕВА, 
Қорқыт ата атындағы 

университеттің 
аға оқытушысы

БІР НӨМІР БЕС-АЛТЫ 
ТҮЙІНДІ ТАРҚАТАДЫ

Бұрын тұрғындар кем дегенде 24 
коммуналдық не авариялық қызмет 
орындарына хабарласатын. Одан 
бөлек, 40 облыстық басқарма мен 
қалалық бөлімдердің телефонын 
іздеп әбігерге түсетіні бар. Олардың 
қай нөмірі қаймана жұртқа жат-
танды дейсіз?! Қазір «109» нөмірін 
теріп, туындаған мәселені асықпай 
түсіндіруге болады. Рас, әр мекемеге 
қоңыраулату қажет болмай қалды.

Бір күнде 300-ге жуық шағымға 
толы қоңырау түсетін орталықтағы 
қызметкерлердің жұмысы мұнымен 
бітпейді. Әр соғылған қоңырау 
артындағы мәселе қағазға жазылып, 
оның орындалған-орындалмағанын 
тіркейтіні тағы бар. Мысалы, 110 
өтініштің 10 шақтысы орындал-
маса немесе тұрғын шағымының 
себеп-салдары анықталмаса, оны-
мен келесі ауысымдағы қызметкер 

қосымша айналыса беретін көрінеді.
Бұл «Жедел әрекет ету орталығы» 

коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінің былтыр ресми 
ашылғанын айттық қой. Аталған 
мекеме облыстық цифрлық техно-
логиялар басқармасына қарасты. Ал 
Жаңа жылдан бері қарай жұмысын 
күшейткен қос орталықтың қызметін 
халық тұрақты пайдаланып келеді. 
Бір нөмерге қоңырау шалу арқылы 
бес-алты мәселенің түйінін шешетін 
орталықтың жұмысы уақыт өткен 
сайын жемісті болуда.

– Айына 6 мыңға жуық қоңырау 
түседі десек, соның 95 проценті оң 
шешімін тауып жатады. Мысалы, 
алда жылу маусымы келе жатыр, 
енді біздің операторларда жұмыс 
күшейе түседі. Жылу беру кезінде 
әйтеуір бір мәселе туындайтыны 
анық қой. Ауа райы бұзылса, көлік 
апаты орын алса, тіпті, қоғамдық 
көлік тоқтамай кетсе де, қоңырау 
шалатын адамдар бар. Біз олардың 
барлығына көмектесіп, тиісті 
орындарға хабарлаймыз. Шешімін 
шағымданушы тұрғынға міндетті 
түрде айтамыз, – дейді орталық ди-

ректоры Ғани Тасмағанбетов.
Жалпы  «109 – бірыңғай бай-

ланыс орталығын» құру жұ-
мыстары басталғанда қаланың 
инфрақұрылымына қызмет көр-
сетуге тартылған барлық ком-
муналдық қызметтер: жылу, 
электр, ауызсу мен кәріз жүйелері, 
қоқыс, люктер, жол шұңқырлары, 
қоғамдық көлік мәселелері осында 
біріктірілген еді. Осыларға қатысты 
тұрғындардан келіп түсетін барлық 
арыз-шағымдар «109» бірыңғай 
нөмірі бойынша қабылдануда. 

САБЫРЛЫҚ
ӘРКІМГЕ ДЕ СЫН

Шынымен орталық қызметін 
әдейі барып көрген адам жылдам 
көмек көрсетудің тамаша үлгісін 
байқар еді.  Мұнда 40-қа жуық 
қызметкер, оның ішінде 28 опе-
ратор 12 сағатқа бөлініп, төрт ау-
ысымда жұмыс істейді. Демалыс 

деген жоқ, тәуліктің жеті күнінде 
сіздің қоңырауға жауап беруге әзір. 
Әрі мұнда жарықтың сөнуі мен 
интернеттің тартпауы деген түсінік 
мүлде болмауы тиіс. Болғанның 
өзінде мұндай тығырықтан шығуға 
жәрдемдесер автоматты жабдықтар 
бар.

– Тіпті, кеңес сұраушылар да 
бар. Мұндайда операторлар қолдан 
келгенше тиісті орындар арқылы 
көмек көрсетеді. Біз хабарлама 
түскеннен кейін оның орындалған 
не орындалмағанын да анықтаймыз. 
Мысалы, үйден су кеткен жағдайда 
тиісті мамандар барып оны жөндесе, 
тұрғынның өзі де қоңырау шалып, 
рахметін айтады. Фотоға түсіріп, 
біздің +7771700109 whatsApp 
желісіне суреттерін жібереді. Өзіміз 
де бақылауға алып, тиісті мекемеге 
де, тұрғынға да шығып, мән-жайды 
анықтаймыз.

Айтпақшы, індет кезінде орталық 
қызметкерлері ерекше еңбек етті. 
Дәрілердің тапшылығы, қай жақтан 
дәрі аламыз деген сауалдарға да 
жауап іздеп, дәріханалармен бай-
ланысып отырдық. Қоғамдық көлік 

жүрмей, оған қатысты да мәселе 
шешімін тапты. Сондай-ақ 42500 
теңгенің, яғни әлеуметтік көмек жай-
лы да сұрақтар жауапсыз қалмады. 
Біздің ұжым бірлесе қимылдап, 
халықты сабырға шақырып, қажетті 
ақпаратпен қамтамасыз етті. Олар 
сол үшін де түрлі дайындықтан өтіп, 
қажетті курстарды бітірді, – дейді 
орталық басшысы.

Расымен, орталық жылдам 
қызмет көрсетудің үлгісін танытып-
ақ отыр. Тіпті, ауа райы қолайсыз 
болып, қар қалың түскенде, 
жаңбырлы күннің арты мұздаққа ай-
налып, жол қатынасы қиындағанда 
да байланысқандар қапы қалмайды. 
Операторлар көмек көрсетуші 
құзырлы орындарға қоңырау 
соғып, жедел түрде шешім табуға 
жәрдемдесіп отыр.

– Айтпақшы, кейбір тұрғындар 
шыдамсыздық танытып, қайта-қайта 
телефон шалатын кездер жиі бола-
ды. Мұндайда ашу үстінде қолайсыз 
сөздер де айтылатыны белгілі. 
Бұған біздің операторлар асқан 
сабырлылықпен жауап беріп оты-
рады. Ал қызметкердің ар-ожданы, 
жеке басына тиер ыңғайсыз сөздер 
айтылса, біз де сотқа шағымдана 
аламыз. Сондай-ақ әр қоңыраудағы 
диалог бір ай бойы телефон жадын-
да сақталып, тіркелген уақыты бо-
йынша қайта тыңдауға да мүмкіндік 
бар. Бұл тұрғындар тарапынан 
сенімсіздік болған жағдайда не-
месе операторлар қоңырау шалған 
әр адаммен дөрекі сөйлессе, дәлел 
бола алады. Біз соған сәйкес шешім 
қабылдаймыз, – дейді орталықтағы 
әдіскер-аналитик Еркін Әбенов.

Бір қызығы, «109» бірыңғай 

байланыс орталығының функциясы 
өтінішті кәдімгі телефон арқылы 
ғана емес, сонымен қатар барлық 
әлеуметтік желілер, яғни қалта теле-
фонымен де қабылдайды. Әрі бұл 
қоңыраудың барлығы тегін. Сондай-
ақ, сіз аса қиын жағдайда қалып, 
ұялы байланыс тым әлсіз не мүлде 
жоқ жерде «109» нөмірін терсеңіз, 
сіздің нақты мекен-жайыңыз бірден 
анықталып, соған жақын жердегі 
құтқарушы құзырлы орынға хабар 
беріледі. Ғарыштық желінің осы 
кереметін ұқсата білген орталық 
адам өміріндегі қауіп-қатерлерге 
тосқауыл болып отыр.

Нұр-Сұлтан, Атырау және Пав-
лодардан кейінгі Сыр еліне жеткен 
осы бір ғажап пилоттық жұмыстың 
қала тұрғындарынан бөлек, алдағы 
күні аудан халқына да көмегі көп 
болатын сияқты. Аймақтың әрбір 
тұрғыны үшін көмек көрсетуді 
мақсат еткен «Жедел әрекет ету 
орталығының» бір жылға таяп 
қалған қызметтік қадамы әзірге 
тұрғындар тарапынан оң бағаға ие.

"Достық үйінде" Бақытжан 
Сайлыбаевтың төрағалық 
етуімен облыстық қоғамдық 
кеңестің отырысында 2021-2023 
жылдарға арналған облыстық 
бюджет жобасы талқыланды.

Оған облыс әкімінің 
орынбасары Н.Тілешов қатысты.

Облыстық экономика және 
бюджетті жоспарлау басқармасының 
басшысы  Нұрғали Қордабайдың ха-
барламасына қарағанда, 2021-2023 
жылдарға облыстық бюджет кірістерін 
болжамдау кезінде 2020 жылғы бюд-
жет кірістерінің орындалуы, осы 
жылдың 8 айындағы нақты түскен 
түсімдерге байланысты күтілетін 
болжамның бағалануы және уәкілетті 
органдар мәліметтері ескерілген.

Басқарма басшысы атап өт-
кендей, облыстық бюджет кірістері 
(трансферттерді есепке алмағанда) 
2021 жылға 13993732 мың теңге, 
2022 жылға 14031052 мың теңге, 2023 
жылға 14475614 мың теңге болып 
белгіленген. Ал  бюджеттің салықтық 

түсімдері 2021 жылға 12914321 мың 
теңге, 2022 жылға 12981402 мың теңге, 
2023 жылға 13 447 847 мың теңге 
көлемінде болжанып отыр.

Бюджет шығыстарының басым-
дықтары Президент Жолдауына, 2021-
2025 жылдарға арналған Қызылорда 

облысының әлеуметтік-экономикалық 
даму болжамына, сонымен қатар 
ағым дағы экономикалық жағдайға 
сәйкес айқындалған. Облыстың басты 
қар жы құжаты бұрынғыдай әлеуметтік 
бағдарланған болып қалады. Аталған 
кезеңде облыстық бюджет шығыс-

тары ның негізгі басымдықтары 
бо лып мемлекеттің әлеуметтік 
мін   дет  темелерін қамтамасыз ету, ин-
вес тициялардың қолайлы деңгейін 
сақ тау, агроөнеркәсіптік кешенді да-
мыту, шағын және орта бизнесті, көлік 
инфрақұрылымын дамыту айқын-
далды.

Үш жылдық бюджет жобасын тал-
қылау барысында қоғамдық кеңес мү-
ше лері  елді мекендер арасына  жол 
салу, жұмыссыздықты азайту, ауыл-
дық жерге дәрігерлерді тарту, күріш 
зауыттарына мамандар оқыту секілді 
бірқатар өзекті мәселелер бо йынша 
өздерінің нақты ұсыныстарын айтты.

Қорытындысында кеңес мүшелері 
2021-2023 жылдарға арналған 
облыстық бюджет жобасымен келісіп, 
оны облыстық мәслихат сессиясының 
қарауына шығаруды ұсынды. Сондай-
ақ кеңес мүшелері бюджетті бекітуде 
халық өкілдерінің пікірлері ескерілуі 
керектігіне тоқталды.

ҰСЫНЫСТАР ЕСКЕРІЛУІ ТИІС

Sb
Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ,
«Сыр бойы»

ТАУЛЫ 
ҚАРАБАҚТА 
ТАҒЫ 
ҚАҚТЫҒЫС

Жексенбі күні 
Әзербайжан мен 
Арменияның қорғаныс 
ведомстволары Таулы 
Қарабақтағы жағдайдың 
ушығуы туралы 
мәлімдеді. 

АЗЕРТАДЖ хабарына 
қарағанда, Әзербайжан Қор-
ғаныс министрлігінің баспасөз 
қызметі 27 қыр күйекте сағат 
06:00 шамасында Армения 
Қарулы Күштері Әзербайжан 
армиясының позициясын 
және ірі кали брлі қарулардан, 
миномет терден және әртүрлі 
калибрлі артиллериялық 
қон дыр ғы лардан тұратын 
әскердің қарсыласу желісіне 
жақын орналасқан елді ме-
кендерге оқ жаудырғанын 
айтқан. Азаматтық тұрғындар 
мен әскери қызметшілер ара-
сындағы шығындар мен жара-
ланғандар туралы ақпарат 
нақтылануда. 

Ал Арменпресс Армения 
Қорғаныс министрлігінің бас-
пасөз қызметіне сілтеме жа-
сай отырып, 27 қыркүйек күні 
таңертең Әзербайжан Қарулы 
Күштерінің бүкіл түйісу 
желісі бойынша белсенді 
шабуылға шыққан дығын айт-
ты.

БҰҰ Бас хатшысы Ан-
тониу Гуттериш Таулы 
Қара бақтағы жағдайдың 
ушығуына байланысты мә-
лім деме жасап, әскери кү-
рестің қайта басталғанына 
алаңдаулы екенін мәлімдеді. 
«БҰҰ бас хатшысы екі тарап-
ты дереу әскери қақтығысты 
тоқтатып, сындарлы келіссөз 
жүргізуге шақырады» де-
лінген Гуттериштің аты-
нан БҰҰ баспасөз хатшысы 
жариялаған мәлімдемеде. Ол 
екі тарапты «ешқандай күш 
қолданбай дереу келіссөз 
жүргізу» мақсатында серік-
тестікке шақырды.

Біздің еліміздің Сыртқы 
істер министрлігі де армян-
әзербайжан қақтығысының 
ушығуына байланысты 
мәлімдеме жасап, «Қазақстан 
Республикасы 2020 жылғы 27 
қыркүйекте Таулы Қарабақта 
орын алған армян-әзербайжан 
қақтығысының ушығуына аса 
алаңдаушылығын білдіреді. 
Бізге достас Әзербайжан 
Рес публикасы мен Армения 
Республикасын жағдайды 
тұрақтандыру үшін барлық 
шараларды қабылдауға, күш 
құралдарын пайдаланудан 
бас тартуға және мәселені 
келіссөздер арқылы шешуге 
шақырамыз. Халықаралық 
ұйымдардың алаңдарында 
жанжалды шешудің бейбіт 
жолдарын іздеуге көмектесуге 
дайынбыз. АӨСШК қазіргі 
төрағасы ретінде кеңестің 
сенім шаралары пакетін 
пайдалануды ұсынамыз», – 
делінген мәлімдемеде.

ҮМІТКЕРЛЕР 
АРАСЫНДАҒЫ 
ПІКІРСАЙЫС

АҚШ-та 
Республикалық және 
Демократиялық 
партияның 
президенттікке 
үміткерлері Дональд 
Трамп пен Джо Байден 
арасында пікірсайыс 
өтеді. 

Алғашқы дода қыркүйек-
тің 29-на белгіленген. Іс-
шара Огайо штатындағы 
Кливлендте жүреді. Дебатта 
коронавирус және індетпен 
күрес, экономикалық жағдай, 
нәсілшілдік сынды 6 мәселе 
қарастырылмақ.

Әр тақырып 15 минут-
тан талқыланып, сайыс 1 жа-
рым сағатқа созылады. Ақ үй 
басшысы шараға күнделікті 
дайындалып жатқанын 
мәлімдеді. Ал алғашқы бетпе-
бет пікірсайыстан кейін 
Трамп пен Байден арасын-
да екінші кездесу 15 қазанда 
Майами қаласында өтеді.

Жексенбі күні Трамп қар-
сыласының теледебаттарға 
дейін немесе одан кейін рұқсат 
етілмеген препараттарға қар-
сы тест тапсыруын талап 
ететінін айтты. Өйткені өткен 
дебаттағы Байденнің рекор-
дына препараттардың әсері 
бар деп есептейді. Соңғы са-
уалнамалар нәтижесі Трамп 
пен Байденнің арасындағы 
жарыстың бұрынғыдан да 
қыза түскенін көрсетіп отыр. 

ДҮНИЕ-ДҮРМЕК

ҒЫЛЫМДЫ ҚОЛДАУ 
ДАМУДЫ ІЛГЕРІЛЕТЕДІ 109:

ЖЕЛІДЕ ЖЕДЕЛ ӘРЕКЕТ

Ержан ҚОЖАСОВ,
«Сыр бойы»Sb

Қандай да тұрмыстық мәселе туындап жатады ғой. Қала ішінде 
су тоқтап, жарық өшсе, бірден абыржи қалатынымыз белгілі. 
Қоқыс жиылып, жылу берілмесе де шағым жасауға бейімбіз. 
Қаңғыған ит пен мысық мазаны алса да, қоңыраулатуға болатынын 
жақсы білеміз. Қайда телефон шаласыз?! Ол да түсінікті. Былтыр 
желтоқсанда жұмысын бастаған «Жедел әрекет ету орталығы» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесіндегі 109 және 112 қызметтері 
халық өтінішіне құлақ асуда қалтқысыз жұмыс істеп тұр.

 Иә, олар үздіксіз, әсіресе жергілікті тұрғындардан келетін 
қоңыраулар легіне 24 сағат бойы салиқалы түрде жауап береді. 
Операторлардың еңбегі бұл. Ауысым сайын осында отырған 7 
оператор жұмысын мүлтіксіз атқаруда. Тіпті, кейбір ашулы тұрғын 
абайсыз құлаққа түрпідей тиер сөз айтса да, оған сыпайы түрде 
жауап беріп, мәселені тиісті орынға хабарлап отырады бұлар. 

ОРТАҚ МҮДДЕГЕ 
ӘРБІРІМІЗ ЖАУАПТЫМЫЗ

Мемлекет басшысының "Жаңа 
жағдайдағы жаңа Қазақстан: іс-
қимыл кезеңі" атты Жолдауында 
білім саласына қатысты біршама 
жаңа бағыттарды атап өтіп, әсіресе 
орта білім беру жағдайында ауыл 
мен қала арасындағы алшақтықты 
жою мәселесіне баса назар аударды. 
Осыған орай облыста «Ауыл 
мектебі» жобасы жүзеге асырылуда. 
Пилоттық жоба әзірге үш мектепке 
енгізілген. Негізгі мақсат – жоғарыда 
айтып өткеніміздей, ауыл мен қала 
балаларының арасындағы оқу 
алшақтығын жойып, білім сапасын 
теңестіру. Бұл туралы өңірлік баспасөз 
орталығында өткен брифингте 
облыстық білім басқармасының 
басшысы Ақзира Қасымова баяндады.

– Біздің облыста дарынды, талапты, 
идеяға құмар оқушылар аз емес. Олар-
ды жан-жақты қолдау шаралары тұрақты 
жүргізіліп келеді. Биыл біз ауыл мен қала 
балаларының арасындағы оқу алшақтығын 
жою бағытында «Ауыл мектебі» жо-
басын қолға алдық. Пилоттық жоба 
Қызылорда қаласына қарасты Махамбет 
ауылындағы №143, Жаңақорған ауданы 
Құттықожа ауылындағы №164 және Сыр-
дария ауданындағы №132 орта мектебіне 

енгізілді, – деді ол.
Жоба аясында мектептердің оқу 

процесі мен материалдық-техникалық ба-
засы зерделеніп, білім беру ортасының 
мониторингі жасалады. Бастысы, 
мұғалімдердің кәсіби сұраныстары 
ескеріліп, ата-аналар мен қоғамның мектеп 
өміріне қатысуын анықтау үшін арнайы 
топ құрылады. Пилоттық жоба сәтті жүзеге 
асса, бұл тәжірибе барлық білім ошақтарына 
келесі жылдан бастап енгізіледі, – дейді 
басқарма басшысы.

Мемлекет басшысының Жолдауында 
айтылған маңызды міндеттің бірі – бала-
ларды мектепке дейінгі тәрбиемен қамту. 
Бүгінде облыста 3-6 жас аралығындағы 
балалар 100 процент балабақшамен 
қамтылған. Дегенмен, алдағы уақытта әр 
баланы 1 жастан бас тап балабақшамен 
қамту мәселесіне байланысты қосымша 
жұмыстар жүргізіледі. Айта кетейік, қазіргі 
таңда 667 мектепке дейінгі білім беру 
ұйымы жұмыс істейді. Оның басым бөлігі 
– (72%) жекеменшік балабақшалар. Жал-
пы облыс бойынша 58282 бала мектепке 
дейінгі тәрбиемен қамтылған.

Жолдауда педагогтарды қолдау және 
жалақысын арттыру мәселесіне де  көңіл 
бөлініп, қолдау шаралары заң жүзінде 
бекітілді.

"СБ" ақпарат

ПИЛОТТЫҚ ЖОБА 
3 МЕКТЕПКЕ ЕНГІЗІЛДІ
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Жолдасбек АҚСАҚАЛОВ,
«Сыр бойы»Sb

Назар

«Қызылорда облысының білім басқармасының 
Е.Әуелбеков  атын дағы дарынды балаларға 
арналған «№4 облыстық мектеп-интернаты» ком-
муналдық мемлекеттік мекемесі директорының бос 
лауазымына орналасуға конкурс жариялайды.

Орналасқан орны (мекен-жайы): 120008, Қы
зыл орда облысы, Қызылорда қаласы, Тасбөгет кенті, 
Амангелді  көшесі №25, «Е.Әуелбеков  атын дағы 
дарынды балаларға арналған «№4 облыстық мек теп
интернаты» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Конкурсқа қатысуы үшін  қойылатын 
талаптар: 

Біліктілікке қойылатын талаптар: 
1) жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) 

педагогикалық білімі;
2) педагогикалық жұмыс өтілі кемінде бес жыл, 

оның ішінде басшылық лауазымдағы жұмыс өтілі 
кемінде бір жыл;

3) бірінші немесе жоғары біліктілік санатының  
және (немесе) «педагогсарапшы», «педагог
зерттеуші», «шеберпедагог» санатының болуы (мем
ле кеттік қызметшілерді, ЖОО және  әдістемелік 
қызмет  қызметкерлерін  қос пағанда);

Лауазымдық міндеттері: 
Білім беру ұйымының қызметін оның жарғысына 

және басқа да нормативтік құқықтық актілерге сәйкес 
басқарады. Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 
стандартын педагогикалық және әдістемелік кеңеспен 
бірлесе отырып іске асыруды ұйымдастырады. 
Жұмыс жоспарын, бағдарламалар мен жұмыс жос
пар ларын бекітеді. Оқутәрбие процесінің ғы
лымиәдістемелік және материалдықтехникалық 
базасын ұйымдастырады және жетілдіреді. Оқу
тәрбие процесін әдістемелік қамтамасыз етуді ұйым
дастырады және жетілдіреді. Қазіргі заманғы ақпа
раттық технологиялардың дамуын қамтамасыз етеді.

Педагогикалық ұйымдар, әдістемелік бірлестіктер, 
балалар ұйымдары қызметіне ықпал етеді. Білім беру 
құқығына берілген лицензиясына сәйкес оқушылар, 
тәрбиеленушілер контингентін қалыптастырады, 
оқушылар мен тәрбиеленушілерді әлеуметтік 
қорғауды қамтамасыз етеді. Жетім балалар мен ата
анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың 
арасынан шыққан тәрбиеленушілердің заңды құқығы 
мен мүдделерін (жеке, мүліктік, тұрғын үй, еңбек және 
басқа да) қорғайды, олардың туысқандық байланысын 

қолдау үшін оларға жағдай жасау бойынша шаралар 
қабылдайды. Оқутәрбие процесі кезінде білім 
алушылардың (тәрбиеленушілердің) және білім беру 
ұйымы қызметкерлерінің өмір қауіпсіздігі мен ден
саулығын сақтауға қажетті жағдай жасайды. Белгі
ленген заңнама шегінде білім беру ұйымының мүлкі 
мен құралдарына иелік етеді, жыл сайын құрыл
тайшылардың қаржылық және материалдық қара
жаттың түсуі және жұмсалуы туралы есебін береді.

Нормативтік талаптарға сәйкес есеп жүргізіп, 
оқуматериалдық базаның сақталуын және 
толықтырылуын қамтамасыз етеді, ішкі еңбек тәртібі 
ережесін, санитариялықгигиеналық режимді, еңбекті 
қорғау және техника қауіпсіздігін сақтау үшін жауап 
береді.

Педагог кадрларды және қосымша қызметшілерді 
іріктеуді және жұмысқа тартуды жүзеге асырады, 
басқару құрылымын, қызметкерлердің штаттық 
кестесін, лауазымдық нұсқаулығын бекітеді, олардың 
кәсіби шеберлігін арттыру үшін жағдай жасайды. 
Педагогикалық кеңесті басқарады. Белгіленген тәртіп 
бойынша қызметкерлерді аттестаттауға дайындауға 
қатысады. Қызмет барысында айрықша көзге 
түскен оқытушылар мен білім беру ұйымдарының 
қызметкерлерін өзінің құзыретіне қарай марапаттауға 
және көтермелеуге ұсынады және өз құзыретінің 
шегінде жаза қолданады.

Жұртшылықпен, атааналармен (немесе оларды 
алмастырушы адамдармен) байланысты жүзеге 
асырады. Мемлекеттік және басқа да ұйымдарда білім 
беру ұйымының атынан өкілді кетеді, қажетті есеп 
құжаттарын дайындау мен ұсынуды қамтамасыз етеді. 
Компьютерлік сауаттылықты, ақ параттықкомму ни
кациялық құзырет тілікті меңгер ген.

Білуге міндетті: Қазақстан Рес публикасының 
Консти туциясын, Қазақстан Республикасының 
Еңбек кодексін, «Неке және отбасы туралы» 
Қазақстан Республикасының Ко дексін, Қазақстан 
Республикасының «Білім туралы», «Қазақстан 
Республи касындағы тілдер туралы», «Қазақстан   
Республикасындағы бала құқықтары туралы», 
«Сыбайлас      жемқорлыққа қарсы күрес туралы», 
«Неке (ерлізайыптылық) және отбасы», «Қазақстан   
Республикасында мүгедектiгi   бойын ша, 
асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша және 
жасына байланысты берiлетiн мемлекеттiк әлеуметтiк 

жәрдемақылар туралы», «Кемтар балаларды 
әлеуметтік және медициналықпедагогикалық түзеу 
арқылы қолдау   туралы», «Арнайы  әлеуметтік қызмет 
туралы», «Кәмелетке толмағандардың арасындағы 
құқық бұзушылықтар мен балалардың қадағалаусыз 
және панасыз қалуының алдын алу    туралы» Заңдарын 
және басқа да білім беруді дамытудың  бағыттары 
мен келешегін айқындайтын нормативтік құқықтық 
актілерді, педагогика мен психология негіздерін, 
мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартын, 
педагогика, педагогикалық психология, педагогикалық 
ғылым мен практиканың жетістіктерін, менеджмент 
негіздерін, қаржышаруашылық қызмет туралы 
заңнамаларды, еңбек туралы, еңбекті қорғаудың, 
техника қауіпсіздігі және өртке қарсы қорғанудың 
ережелері мен нормаларын, санитариялық ережелер 
мен нормаларды.

Лауазымдық жалақысы 
Қызмет  атқарған  жылдарына  байла нысты  

лауазымдық жалақысы еңбек өтіліне қарай 111,845  
(теңге) (эколо гиялық  коэффициенті  есепке  алмағанда) 

Конкурсқа қатысу үшін қажетті мәліметтерді мына 
мекенжайы бойын ша  білуге болады:

Қызылорда облысы әкімдігінің «Қызылорда 
облысының білім басқар масы» мемлекеттік мекемесі, 
3 қабат,  327 кабинет. Қызылорда қаласы, Сұлтан 
Бейбарыс көшесі, құрылыс 1, индекс 120002. Байланыс 
телефон: 8/7242/ 605456, эл. почта: bilim@korda.gov.
kz

Конкурс «Мемлекеттік орта, техникалық және 
кәсіптік, орта білімнен кейінгі   білім беру ұйымдарының 
басшыларын конкурстық орналастыру және мектепке 
дейінгі, орта білімнің жалпы білім беретін оқу 
бағдарламаларын және қосымша білімнің білім беру 
бағдарламаларын іске асыратын мемлекеттік білім 
беру ұйымының басшысы лауазымына конкурстық 
тағайындау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы  Білім және ғылым  министрінің  2012  
жылғы  21 ақпандағы №57 бұйрығына өзгеріс енгізу 
туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрлігінің 2020 жылғы 21 мамырдағы № 213 
бұйрығына сәйкес өткізіледі.

Білім беруді басқару органы  хабарлама 
жарияланған күннен бастап  жеті жұмыс күні ішінде 
бос лауазымға орналасу үшін мынадай құжаттарды 
қабылдауды жүзеге асырады.

Конкурсқа қатысу үшін тапсырылатын 
құжаттар:

1) Білім беруді басқару органы басшысының 
атына тұрғылықты тіркеу орнын, нақты тұратын 
жері, байланыс телефондары көрсетілген конкурсқа 
қатысуға өтініш;

2) жеке тұлғаны куәландыратын құжаттың 
көшірмесі;

3) білім туралы мемлекеттік  үлгідегі құжаттың 
көшірмесі;

4) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;
5) кадрларды есепке алу жөніндегі жеке парақ 

және фото;
6) ескертпелер мен көтермелеулерді көрсете оты

рып, бұрынғы жұмыс орнынан  өндірістік мінездеме;
7) біліктілік санаты және ғылыми дәрежесі туралы 

құжаттың көшірмесі (болған жағдайда);
8) «Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы 

медициналық құжаттама  нысандарын  бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық  сақтау  
министрінің  міндетін  атқарушының  2010 жылғы  
23 қарашадағы  №907  бұйрығымен  (Нормативтік 
құқықтық  актілерді мемлекеттік тіркеу  тізілімінде 
№6697 болып тіркелген) бекітілген нысан бойынша  
денсаулық  жағдайы  туралы анықтама;

9) соттылығының жоқ екендігі туралы 
анықтама; 

10) тестілеуден  өткендігі  туралы анықтама 
(болған жағдайда);

11) Мектепті дамытудың перспек тивалық 
жоспарын ұсынуы қажет.  

Конкурсқа қатысу үшін ұсынылатын құжаттардың 
көшірмелері жұмыс орнының кадр қызметі немесе 
білім беру ұйымының жауапты қызметкері тарапынан 
куәландырылады және мөрмен  куәландырылады.

Көзделген құжаттар топтамасы толық ұсынылмаса, 
кандидаттың конкурсқа қатысу үшін берген құжат
тарын қабылдаудан бас тартылады.

Конкурсқа қатысу үшін кандидат білім беруді 
басқару органының қа рауына өзінің кәсіби 
жетістіктері, біліктілігін арттыруы, ғылыми зерт
теулері, өзінің педагогикалық тәжіри бесін жинақтауы, 
наградалары туралы материалдарды ұсынуға құқылы.

Конкурс үш кезеңде өткізіледі.
1) конкурсқа қатысушылардың біліктілігін 

бағалау;

2) кандидаттардың мектеп қамқоршылық 
кеңесінен  келісімнің болуы;

3) білім беруді басқару органының конкурстық 
комиссиясының отырысында әңгімелесу;

Комиссия  Қазақстан  Респуб ликасының  
заңнамасын, бала  және  жасөспірімдер жасының  
психо логиясын, ұжымдағы басқару және  іскер  өзара  
ісқимыл  психологиясын, кадрлық  менеджмент  
және қызмет  этикасы  мәселелері бойынша  теория
лық  білім деңгейін  айқындау, сондайақ  үміткердің  
педагогикалық жетіс тіктерін, кәсіби  және  жеке 
қасиеттерін, ұйымдастырушылық қабілеттерін, 
болжанатын лауазым  қызметінің  перспективасын  
айқындауға қатысты  ақпаратты нақтылау, болжанатын 
лауазым перспективасын  айқындау мақсатында білім 
беру мекемесі  ведомствосы  және қарамағында 
болып табылатын  білім  беруді басқару органының 
Комиссиясы әңгімелесу өткізеді. Комиссия әңгімелесу 
өткізу  тәртібін өзі  айқындайды.

Мектеп директорының  лауазымына канди
даттарға  қойылатын  біліктілік талаптар «Педагог 
қызметкерлер мен  оларға теңестірілген  тұлғалардың  
лауазымдарының  үлгілік біліктілік  сипаттамаларын  
бекіту  туралы» Қазақстан  Республикасы  Білім  және  
ғылым министрінің  2009  жылғы  13 шілдедегі  №338 
Бұйрығына  (Қазақстан Республикасының  Әділет  
министрлігінде  2009 жылғы  17 тамызда Нормативтік  
құқықтық  кесімдерді тіркеудің  тізіліміне №5750 
болып  енгізілді) сәйкес айқындалады. 

Конкурстың барлық кезеңдері аяқталғаннан 
кейін Комиссия үш  жұмыс  күні ішінде бір үміткерді 
айқындайды  және оның  кандидатурасын  лауазымға 
бекіту үшін  конкурс  жариялаған білім беруді басқару 
органының білім басқармасының  басшысына  
ұсынады. 

Конкурстан өтпеген кандидаттарды білім беруді 
басқару органы  үш жұмыс күні  ішінде конкурс 
қорытындысы туралы жазбаша хабардар  етеді.

Конкурс  жариялаған  білім  беруді  басқару  
органының  басшысы  үш жұмыс күні ішінде  оң 
нәтиже алған  конкурс  қатысушысымен төрт жыл 
мерзімді ұзарту құқығы бар  шартты  жасасады және  
жұмысқа қабылдау туралы  бұйрық  шығарады. 

Қызылорда облысының білім басқармасының  
конкурстық  комиссиясы

КОНКУРС  ЖАРИЯЛАЙДЫ

Әулетіміздің абыз ақсақалы, от ба
сы мыздың қам қор шы сы, ардақты әке міз 
Әбдіқадыров Мэлс Әбдіқадырұлы сексенге 
қараған ша ғында осы жылы тамыздың оты
зында  фәниден озған еді. 

Мэлс Әбді қадыр ұлы 1940 жылдың 6 
қарашасында Алматы облы сының Кеген 
ауданында дү ниеге келген. Орта мектепті 
Пржевальск қаласында (қазіргі Қаракөл, 
Қырғызстан) бітіріп, Қырғызстанның Ыссық
көл көлі мен Алатау тауларының көзтартар 
сұлу лығы әкеміздің кәсіп таңдауына маңыз
ды рөл атқарып,  Фрунзе көркемсурет учили
щесіне оқуға түсіп, 5 жыл бейнелеу өнері 
мамандығы бойынша тәлім алып, алғашқы 
еңбек жолын Талас қаласында бастады. Білікті  
маман Фрунзе қаласына оралып, Қырғыз университетінде оқитын Зәуреш 
есімді қазақ қызымен танысып, шаңырақ құрды. 1969 жылы Қызылорда 
қаласына көшіп келіп көркемсурет қоры жанындағы мекемеде суретші 
болып абыройлы қызмет атқарып, 1995 жылы құрметті зейнет демалы
сына шықты. Әкеміздің көптеген туындылары Ресейдің, Қазақстанның, 
Қыр ғыз станның және басқа да елдердің көр мелеріне қойылған.

Ардақты әкеміз зейнетке шыққан соң әр алуан тақырыптарға өлең жаза 
бастады. Ақындықпен қатар карикатура салумен әуестеніп, шығармалары 
«Ленин жолы», «Ара», «Әлімсақ» және т.б. газеттер мен журналдарда 
жарық көрді. Өлеңдер жинағы жарыққа шығып, шығармалары екі ел – 
Қазақстан мен Қырғызстан халқының махаббаты мен мақтанышына 
айналды. Адамдарға деген ізетқұрметі мен айнымас көзқарасы, 
қарапайымдылығы мен адалдығы, бірбеткейлігі мен табандылығы оны 
өзгелерден ерекшелеп тұратын. Достары мен әріптестерінің арасында 
сыйқұрметке бөленді. Әкеміз анамызбен бірге бір шаңырақ астында 
мағыналы ғұмыр кешіп, дүниеге үш бала әкеліп, ұлды ұяға, қызды қияға 
қондырып, немерешөбере сүйді. Біздерді өзгелерге қолымыздан келген
ше жәрдемдесуге, адал және байсалды  болуға тәрбиеледі. 

Абзал жанның фәниден өткенін еске алып, құран бағыштап отырмыз. 
Оқылған дұға қабірін нұрландырып, жатқан жері жайлы, иманы жолдас 
болсын дейміз.

Еске алушы: қызы Замэла Мэлсқызы.

ЖАНЫҢЫЗ БОЛСЫН ЖҰМАҚТА

ХАБАРЛАНДЫРУ

"Қызылорда жолдары" ЖШС Қазақстан Республикасы 
ПремьерМинистрінің "Жұмыспен қамтудың 20202021 жылдарға 
арналған жол картасын бекіту" туралы 2020 жылғы 27 наурыздағы 
№55ө өкіміне сәйкес, Қызылорда облысында орташа жол жөндеу 
жұмысына жол жұмысшылары қажет екенін хабарлайды.

Байланыс телефондары: 
8-778-786-11-88, 8-771-421-11-33.

ХАБАРЛАМА

«ТузкольМунайГаз Оперейтинг» ЖШС 2007 жылғы 9 қаңтардағы 
№212ІІІ Қазақстан Республикасының Экология кодексінің 57бабының 
талаптарына сәйкес (2015) «Батыс Тұзкөл кенішіндегі су айдамалау 
жүйесі. №№65, 106 және 359 ұңғымаларға айдамалау құбырларын тар
ту» жұмыс жобасы жөніндегі құжаттаманың мемлекеттік экологиялық 
сараптамаға жолданғандығы жайлы хабарлайды. 

Барлық мүдделі азаматтар мен қоғамдық бірлестіктерге мемлекеттік 
сараптамадан өткізу кезеңінде өздерінің ойпікірлерін білдіру мүмкіндігі 
беріледі.

Анықтама алу телефоны: 8(7242) 29-95-40.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 
Білім және ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету  комитеті 

Қызылорда облысының білім саласында сапаны қамтамасыз 
ету департаментінің 2020 жылғы  IV тоқсанға арналған жеке 

және заңды тұлғалардың өкілдерін қабылдау кестесі

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ісқимыл туралы» және 
«Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет туралы» 
Заңдары талаптарының бұзылуына жол бермеуі және оның алдын 
алу мақсатында департаментте арызшағым жәшігі орнатылған, 
сонымен қатар 8(7242) 270547 сенім телефоны жұмыс 
жасайтындығын хабарлайды.

Мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Қызылорда облы-
сы, 120014, Қызылорда қаласы, Төле би көшесі, 36 

Электрондық пошта:  kadry.kksonkyzylorda@edu.gov.kz

Т.А.Ә. Атқаратын 
лауазымы

Қабылдау күні, 
уақыты 

Мекен-жайы Байланыс 
телефоны

Даулетова 
Галия 

Ногаевна

Департамент 
басшысы

Сейсенбі сағат 
10.00ден 12.00

ге дейін

Қызылорда 
қаласы,Төле би 

көшесі, №36       
2қабат 

8(7242) 
274478

Мырзагалиева 
Айгуль 
Абаевна

Департамент 
басшысының 
орынбасары, 

әдеп жөніндегі 
уәкіл

Сейсенбі сағат 
10.00ден 12.00

ге дейін

Қызылорда 
қаласы,Төле би 

көшесі, №36       
2қабат 

8(7242) 
261657

МҰРАЛЫҚ ІСТІҢ АШЫЛҒАНЫН ХАБАРЛАЙДЫ
Қызылорда қаласының жеке нотариусы Байгазинов Сисен Ибадуллаевич 

(лицензия №0000644, 15.11.1999 ж.) 2020 жылдың 4 наурызында қайтыс болған 
азамат Махатаев Олджабек Булатбековичтің атынан мұралық істің ашылғанын 
хабарлайды. Мұрагерлер болса, мына мекен-жайға хабарласуын сұраймыз: 
Қызылорда қаласы, Ақмешіт м/а 26/2, тел.: 8 775 345 44 63, 8 747 793 71 97.

Сарапшылар, әдетте, Ресей рублі мен теңгенің 
қатар құнсыздануы заңдылық екенін, олардың 
арақатынасы бірбіріне байланып қалғанын атап 
көрсетеді. Неліктен? Біріншіден, Қазақстан мен 
Ресей – Еуразиялық экономикалық одақтың 
белді мүшелері, өзара экономикалық байланыс
тар ауқымы жыл санап өсіп келе жатқан, тауар 
айналымының кедендік ресімдеу тәртібі, басқа да 
шарттары үйлестірілген мемлекеттердің қатарына 
жатады. Қаржы нарығы ұқсас болған соң сырттың 
ықпалымен келетін келеңсіздіктердің ұлттық 
валютаға әсері де бірдей. 

Екіншіден, АҚШ пен бірқатар Еуропа елдері 
Ресейге соңғы уақытта санкциялар жариялай бас
тады. Бұл өз кезегінде ұлттық валюталардың 
құнсыздануына ықпал жасауда. Соңғы уақытта 
Ресейге салынған санкциялар Белоруссиядағы сая
си жағдаймен, Ресейдегі оппозиция өкілі Алек
сей Навальныйдың тағдырына қатысты күшейе 
түсті. Сонымен бірге АҚШ Ресейде қызмет істеп 
жатқан шетелдік инвесторлардан өз қаржыларын 
кері қайтарып, бизнестерін тоқтатуды талап етуде. 
Ресейдің Германиямен арадағы «Северный поток2» 
газ құбырының құрылысы аяқталуға жақындағанда 
АҚШ ықпалымен тоқтатылды. Сол сияқты АҚШ
тың ықпалымен Германия бастаған бірқатар мем
лекеттер Ресейге қосымша санкция жарияламақшы. 

Әлемдік саяси текетірес ядролық мемлекет
тер арасында ушыға түсуде. Қазір доллардың 
Қазақстан мен Ресейдің ұлттық валюталарына 
қатысты күшеюін қараша айында АҚШта өтетін 
Президент сайлауымен де байланыстырады. Соны
мен бірге әлемдегі мұнай нарығындағы жағдай әлі 
тұрақсыз. Мұнай бағасы көтеріліп, осыдан біршама 
уақыт бұрын тағы төмен түсті. Еуропа және әлемнің 
бірқатар елдерін коронавирус дертінің екінші 
толқыны қайтадан жайлай бастады. Қалыпқа түскен 
экономика біршама тоқырауға ұшырады. Қоғамдық 
тамақтандыру орындары, туристік агенттіктерге 
қатаң шаралар қайтадан қолданылды. Әуе рейстері 
қысқарды. Осының барлығы мұнайға деген 
сұранысты төмендетті. Бұл, айналып келгенде, 
ұлттық валюталардың АҚШ долларына шаққанда 
құнсыздануына әкеліп соқты. 

Алдағы уақыттан не күтеміз? Сарапшылардың 
пікірінше, Ресей рублі мен теңгенің құнсыздануы 
жалғасын таба беретін болады. Қазір рубль теңгеге 
қарағанда тым тәуір құнын жоғалтты. Бірақ 
сарапшылардың ойынша, теңге оның соңынан көп 
ұзамай «қуып жететін» сыңайлы. Алдағы уақытты 
болжау біршама қиын соғатын сыңайы бар. 
Себебі барлығы әлемдегі саяси ахуалдың өрбуіне 
және осыған сәйкес экономикадағы жағдайдың 
қаншалықты тұрақты болатынына  тікелей байла
нысты.

ШӨЛДЕГІ ІЗ
Сауд Арабиясында 120 мың жыл бұрынғы 

ежелгі адамдардың іздері табылды. Ғалымдар 
бұл іздерді Сауд Арабиясының шөлінде 120 мың 
жыл бұрын өмір сүрген ежелгі адамдардың аяқ 
іздері деп отыр.

Бұл туралы Science Advances хабарлады. 
Сарапшылардың айтуынша, бұл іздер – Homo Sapiens
тердің Араб түбегінде өмір сүргендігінің дәлелі. Ертедегі 
адамдардың іздері Нефуд шөлінен табылған. Онда 
адамдардың аяқ іздерінен басқа жылқы, түйелердің, 
пілдердің іздері де сақталған.

АЙҒА ЗАУЫТ САЛАДЫ
Жапонияның аэроғарыштық зерттеу агенттігі 

2035 жылға қарай Айда сутегі отынын өндіретін 
зауыт салуды жоспарлап отыр. Кәсіпорын 
Жер серігінің оңтүстік полюсіне жақын жерде 
орналасады. 

Бұл туралы Киодо агенттігі хабарлады. Ол жер

де мұз шөгінділері бар, олардан ауызсу, оттегі және 
сутегі алынады. Сутегіні Айдың өзінде немесе ғарыш 
станциясының арасында ұшу үшін отын ретінде 
қолдануға болады. Ғалымдардың алдын ала есептеулері 
бойынша ол үшін 21ден 37 тоннаға дейін су қажет бо
лады. 

Нәтижесінде Жерден отын тасымалдау шығындарын 
азайтуға мүмкіндік жасалмақ. Жобаны сәтті жүзеге 
асыру Ай мен ғарышты зерттеу қарқынын жеделдетуге 
көмектеседі.

ШЫҒЫН БОЛҒАН ШАРАП
Испаниядағы шарап өндіретін кәсіпорында 

мыңдаған литр шарап далаға ақты. Бұл 
ысырап жайт бейнеленген роликті жергілікті 
радиостанция Twitter-де жариялады.

Оқиға Альбасете провинциясындағы Vitivinos ша
рап шығару зауытында болған. Роликтен мөлшері алып 
ракетамен шамалас болатын бөшкеден тәтті ішімдіктің 
теңіз болып ағып, зауыт аймағын алып бара жатқанын 
көруге болады. Бөшкеден барлығы 50 мың литр шарап 
ағып кеткен. Бұл оқиға Twitter желісінде көптеген әзіл
қалжыңға желеу болды. 

Жақында НұрСұлтан қаласында 
тұратын немере інім Бауыржан 
Қазиев елге келгенде менің қолыма 
мына дай құжаттарды табыс етті. Ол 
Жалағаш қыстағындағы орта мек
тепте тәуір оқыды. Әдебиет, тарих 
пәндеріне үнемі қызығушылығын 
білдіріп жүретін. Бұқарбай ба
тыр ауылында 1901 жылы туған 
атасы Қази Айтуаров Қармақшы 
аудандық әскери комиссариа
ты арқылы 1941 жылы майданға 

аттанған. 183ерекше байланыс ба
тальонында қатардағы жауынгер 
ретінде соғысқа қатысқан. 1943 
жылдың 27 ақпанында 41дивизия 
құрамында Украинаның Харьков 
облысы Лазовая қаласы «Изюм» 
станциясы маңындағы ұрыста ха
барсыз кетті деген соңғы мәліметті 
маған берді. Боздақтар кітабында 
«Қази Айтуаров 1906 жылы туған 
1941 жылы майданға аттанған. Ста
линград майданында 1943 жылдың 
27 ақпанында қаза тапқан, бала
сы Қазиев Ақанның жазған хаты» 
делінген. 

Әкесі соғысқа кеткенде Ақан 
5 жаста екен. Қази әкеміз 1901 
жылы туған. 1942 жылы маусым 
айында соғысқа аттанып, Сталин
град майданынан мүгедек болып 
елге оралған менің әкем – Кәрімнің 
туған ағасы. Қарт әкесі мен ба
уырларына жазған хатында «Во
ронеж майданындамын, жағдай 
ауыр, бағытымыз – Украина» деп 
жазғанын әкем марқұм айтып оты
ратын. 

«Соғыс өрті қаулаған Ресей, 
Украина, Белоруссия жерінде 
жандарын құрбан еткен, аттары 
ұмыт қалған, бауырластар зира
тында жатқан жауынгерлердің 
есімдерін бүгінгі жастар анықтап, 
халқына қауыштыруда. Сол ел
дердің жас буы  ны патриоттық 
бел сенділік та нытып, қыруар жұ
мыс атқаруда. Түрлі шаралар

ды жыл бойы жүзеге асыруда. 
Атап айтқанда, Ресейде Кеңес 
Одағының батыры П.Д.Хренов 
атындағы бүкілресейлік іздеушілер 
қауымдастығы құрамында патриот 
отряд командирі А.В.Корнев «Чека», 
«Сопша» А.Семенов жетекшілік 
ететін координатор тобы, тағы 
басқа  патриоттық топтар жұмыстар 
атқарады. Ал біздің елде бұл сала
да айтарлықтай жұмыс жоқ десем, 
артық айтқаным емес. Тек қана 
еліміздің солтүстік облыстарында, 
атап айтатын болсақ, Павлодар об
лысында «Майдан жолы» іздеуші 
отряды командирі Александр 

Шитовтың басшылығымен 
жұмыс жасауда. Ал Укра
инада Харьков қаласында 
тұратын қазақ қызы Мак
ка Каражановна, Ресейде 

тұратын Күлән Нұрмағанбетова, 
Ресейдің және Украина жерінде 
қаза болған бауырластар зиратында 
жерленген қазақстандықтарды іздеп 
тауып, есімдерін анықтап, сайтқа 
салып халыққа қауыштыруда ора
сан жұмыстар жасауда. Солармен 
мен де тұрақты байланыс жасап, 
еңбек етудемін. Олар маған тек қана 
Қызылорда облысының соғысқа 
аттанған, қаза болған, хабарсыз 
кеткен бірақ жерленген жерлері 
белгісіз жауынгерлердің деректерін 
сайтқа салып, байланыс жасап 
тұрады» дейді Бауыржан інім. Осы 
мақаланы жазудағы мақсатым – 
Отан үшін опат болған, жат жер
де сүйектері қалған боздақтардың 
есімдерін халқына қауыштырып 
жүрген қыздарымның патриоттық 
істеріне ризалығымды білдіру. 

Мен – бір отбасынан үш бірдей 
азаматы майданға аттанған әулеттің 
ұрпағымын. Өзім де соғыстан 
оралмаған боздақтардың есімін 
халқына қауыштыруда ізденіспен 
еңбек етіп жүрген жанмын. Үлкен 
ағам Сражадин Айт уаров бес 
жауынгерлік орденінің иегері, 
рота командирі, Варшаваны азат 
етуде опат болған. Польшаның 
Рамерь қаласында бауырластар 
зиратында жерленген. Ал әңгіме 
болып отырған әкем Қази Айтуаров 
жоғарыда айтылғандай, «Боздақтар» 
кітабында Сталинград майданын
да қаза болған десе, іздеушілердің 

тапқан деректерінде Украинаның 
Харьков қаласы маңындағы елді 
мекендегі шайқаста хабарсыз кетті 
делінген. Отбасымызға келген «қара 
қағазда» хабарсыз кеткені жазылған 
еді. 

Сөз соңында сол 1943 жылдың 
27 ақпан күні жоғарыда айтқан 
құрамында шайқасқа қатысқан, жер
ленген жері белгісіз, мерт болғаны 
не хабарсыз кетіп, анықталмаған 
ерлердің есімдерін газет арқылы 
хабарлауды жөн көрдім. Есімдері 
орысша жазылған. Қази Айтуаров 
1901 жылы туған, Жалағаш ауда
ны. Айтпаев Каит Назарович 1887 
жылы туған, «Еңбекші» колхо
зы Жалағаш ауданы, «Боздақтар» 
кітабында жоқ. Дойсенов Нагенан 
1902 жылы туған, Ақсу сельсоветі, 
Жалағаш ауданы «Боздақтар» 
кітабында бар. Джиенбаев Нахма
тодин 1941 жылы туған, Қармақшы 
ауданы №4 сельсоветі, Қазалы АӘК 
шақырылған. Дильманов Далдабай 
1901 жылы туған, Қазалы ауда
ны. Унгитбаев  Оспан 1901 жылы 
туған, Сырдария ауданы, «Құмсуат» 
сельсоветі. «Боздақтар» кітабында 
жоқ. Жоғарыда аттары аталған 
азаматтардың туғантуыстары бар 
болса, газет арқылы хабарласар де
ген ойдамын. 

Сондайақ, мына мәліметті 
беруді жөн көрдім. «Боздақтар» 
кітабында Тасқараев Менбай 
бұрынғы «Белсенді» колхозы, 
Қаракеткен ауылдық кеңесінде 1902 
жылы туған, білімі шала сауатты, 
колхозшы Қармақшы АӘК арқылы 
майданға аттанған, қатардағы жа
уынгер ретінде соғысқа қатысқан, 
1942 жылы Сталинградта хабар
сыз кеткен (Жалағаш АӘК және 
Қаракеткен ауылдық кеңесінің 
мәліметі) делінген. Іздеушілер 
тобының анықтау дерегінде орысша 
Таскараев Мининбай, Қызылорда 
облысы Сырдария ауданында 
1900 жылы туған, Қармақшы АӘК 
арқылы майданға аттанған, 101ЕА 
бригадасы құрамында жауынгер
атқыш болып соғысқа қатысқан, 
1943 жылдың 25 қыркүйегінде 
қайтыс болған, жерленген жері 
Смоленск облысы, Дмитров ауда
ны, Стрельцы деревнясы делінген. 
Екінші боздақ Бисенов Нурадин Би
сенович 1908 жылы туған, Қазалы 
ауданы, Бельгияның Лимбург про
винциясы Генк қаласындағы шта
лаг IVB концлагерінде 30 мамыр 
1944 жылы қайтыс болған. Осы екі 
жауынгердің сүйектері табылып, 
дәлелденген. 

 Рысбай КӘРІМОВ, 
зейнеткер.

Жалағаш кенті

ЖЕҢІС-75 

ІЗДЕУШІЛЕР 
БАР БОЛСА... 

Доллар – 
теңге – рубль: 
арақатынас бағамынан 
не күтуге болады?

Доллар – теңге – рубль. Бұл үшеуінің 
арақатынасында қандай байланыс бар? Жыл 
басынан басталған әлемдік дағдарыс қазір 
біршама саябырсығанымен, тұтыну және 
қаржы нарығындағы жағдай күрделі сипатын 
әлі жоғалта қойған жоқ. Егер дағдарыс өріс 
алған 2020 жылдың наурызынан бастасақ, 
қазір Ресей рублі де, Қазақстан теңгесі де 
АҚШ долларына шаққанда құнын үштің біріне 
жуық жоғалтқанын атап өткіміз келеді.

ӘЛЕМ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ
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ШӘКІРБЕК СӘМЕНОВ – 70

Бүгінгі әңгімеміздің кейіп
кері – Сыр өңірінің дарынды 
перзенті, су ретші Шәкірбек 
Сәменов 1950 жылы Тереңөзек 
стан сасында туған. 1956 жылы 
мектеп табалдырығын аттаған 
ол, 1960 жылы Қызылорда 
қаласындағы №409 К.Маркс 
атындағы мектепте оқуын 
орысша жал ғастырады. Сол 
оқушы күніненақ сурет са
луға құш тар талантты бала 
табиғаттың түрлі мезгіл көрі
ністерін, одан бөлек, өмір өр
нектерін де тап басып, тамаша 
бейнелейтін. Оның қарымқа
білетіне ұстаздары да мол 
сенім артатын.

Арман алға жетелейді. Орта 
мектеп ті бітірген бозбала 1969 
жылы Абай атындағы Қазақ 
педагогикалық инс титутының 
көр кем суретграфика фа  куль
тетіне оқуға түсті. Сол сту
дент тік жылдарында осы фа
куль  теттің комсомол хат шысы 
болып, қоғам  дық жұ мыс тарға 
да белсене араласты.

Суретшілік өнерді негіз
гі кәсібіне айналдырған Шә
кір бек Сәменов 1972 жыл дан 
бастап Қызылорда көркем
сурет шеберханасында қызмет 
атқарып келді. Табиғат бер
ген талантымен талмай еңбек 
етіп, талай бәсекелі жиындар
да топ жарды. Көркем ойлы, 
эс тетикалық әсері мол шы
ғар машылық туындылары ар 
қылы Сыр мәдениетінің өр
кен деуіне өзіндік үлесін қоса 
білді. Осы ұжымда  кәсіп одақ 
комитетінің төрағасы, шы
ғармашылық секциясының же
текшісі, көркемдік кеңесшісі 
қызметтерін атқар ды. Осынау 
өнер жолында респуб лика 
көлеміндегі, шет елдер дегі 
көптеген суретшілер мен ара
лас ты. Әйтсе де, Қазақстан ның 
еңбек сіңірген өнер қай рат кері, 
графиксуретші, Сыр перзенті 
Салихитдин Айтбаев тай ұста
зының есімін әр кез құрметпен 
атайды.

Көркемсурет ше бері Ш.Сә
менов 1974 жылдан рес пуб 
ликалық, бүкіл одақ  тық жә
не шет ел дердегі көрмелерге 
қатысып келеді. 19751988 
жылдар ара лығында Мәскеу, 
Нүкіс, Хиуа, Көне Үргеніш, 
Түркіменстан және т.б. жер
лерде шығармашылық ісса
парларда болып, жұмыс жа
сады. Бүгінде суретші нің 
ең  бектері Ә.Қастеев атын
дағы Мемлекеттік өнер му
зейінде, Қазақстан Мәде ниет 
министрлігі мен «Өнер» көрме 
дирекциясы қор ла рын да /ДХВ/, 
сондайақ, Герма ния, Канада 

және тағы басқа елдердің же
ке коллекция қор ларынан орын 
алған.

Ол – 1975 жылы КСРО 
Жас суретшілер одағының мү
ше  лігіне қабылданған бол са, 
1981 жылдан КСРО Сурет
ші лер ода ғының мүшесі. 
1988 жылы Қазақстан Су
ретшілері одағының ХІХІІ
ХІІІ съездерінің делегаты, 
XII съезінде аталған одақтың 
басқарма мү шелігіне сай ла
нып, Қазақстан Су ретші лер 
одағының облыс  тық көр кем
сурет шеберха на сын дағы өкі лі 
болып тағайындалды. 1989
1990 жылдары «Арал» бү
кілодақтық шығармашылық 
тобына жетекшілік етіп, Мәс
кеу қала сында көрмесін өт
кізеді. Ал 1990 жылы Қа
зақстан Суретшілер одағы 
Қызылорда бөлімшесінің бі
рінші төрағасы болып сай
ланды. 1992 жылы Мәскеу 
Бүкілодақтық Суретшілер съе
зі не делегат болып қатысты. 
2009 жылы «Қызылорда облы
сына 70 жыл» мерекелік ме
далімен, 2013 жылы Қазақ
стан Суретшілер одағының 80 
жыл дығына орай «Үздік шы
ғармашылығы үшін» алтын 
медалімен марапатталды. 

Суретші Ш.Сәменов 2008 
жылы Германия, Фран ция, 
Австрия, Италия елде рінде 
шы  ғар  машылық іс сапа ры мен 
жұмыс жасап қайтқан бо ла
тын. Осы жылы облыс әкі мінің 
стипендиясын иеленді. Соны
мен қатар, респуб ли ка лық 
суретшілер симпо зиуы мына 
же тек шілік жасап, Қы зылорда 
қала сында  көрме ұйым дас
тырды. 

Бүгінде 70 жастың желке
нін керіп, ұлын – ұяға, қызын 
қияға қондырған Шәкірбек аға 
осынау өмір жолында жеткен 
жетістіктерін көңіліне қанағат 
тұтады. Әңгіме арасында үлкен 
ұлының (мезгілсіз өмірден 
өткен) суретшілік таланты 
ерекше болғанын, қазір сол 
ұлы ның артында қалған тұяғы, 
яғни, немересі осы өнерге 
бет бұрғанын айтты. Сондай
ақ, суретші ағамыздың қызы 
Ләйла Сәменова да көркем 
өнерді кәсіп еткен.  Ол Ақтөбе 
қаласында тұрады. 

Айта кетейік, облыстық 
көркемсурет галереясы 2014 
жылдан бері жұмыс жа сайды. 
Галерея қорында Қазақ стан
ның белгілі суретші лерінің 
300ге тарта туындылары сақ
талған. Оның ішінде Шәкірбек 
Сәменовтің да көптеген көр кем 
шығармалары бар.

МЫҢ ТҮРЛІ 
БОЯУ МӘНЕРІ

Балалар би өнері жылданжылға 
дамуда. Ансамбльдер құрылып, 
бүлдір шін дердің түрлі байқауларда, 
әлем елдерінің сахналарында өнер 
көр сетіп, жетістікке жеткенін жазып 
та жүрміз.  Қызылорда қаласындағы 
Өнер мектебінің «Балбұлақ» 
халықтық (үлгілі) би ансамблі – бек
зат өнердің биігіне самғаған топ.

Өнер ұжымының 22 жылға жуық 
тарихы бар. Осы уақыт аралығында 
200ден астам бүлдіршінді баулып, 
түлетті. Елімізге белгілі бишілердің 
қанат қағуына септігін тигізді. Бұл  
ұжымнан шыққан бишілер белгілі 
әнби ансамбльдерінің белді мүшесі 
атанды. 

Ұжым 1998 жылы қалалық 
өнер мектебі жанынан  Ақмарал 
Қойшығұлованың жетек шілігімен 
құрылды. Репертуарларына қазақ 
биінен өзге түрлі ұлт өкіл дері
нің билерін қосты. Облыс, қала 
көлеміндегі мәдени ісшаралардан 
қалыс қалған емес. Қазір би ан
самбліне Әсел Ыдырысова жетек

шілік етеді. 2012 жылы  «халықтық» 
атағын алды. 

– Балаларды би сыныбына 
қабылдаған кезде олардың қимы
лына, икеміне қарап таңдаймыз. 
Алғашқы би жаттығулары кезін де 
икемделіп кеткендері сы нақ тан өтеді. 
Кейбір атааналар балаларының биге 
деген қызы ғушылығын байқап, ын
тасы бол ғандықтан жетектеп әкеледі. 
Міне, мұндай балалар тез бейім деледі. 
Байқау кезінде іріктеліп, дайындықтан 
өткендері өнер көрсетеді. Өнер 
мектебі оқушы ларының бәрі де 
өнерлі. Жетістікке жету үшін көп 
еңбек қажет. Сондықтан баланың 
өнерін дамытып, шыңдау – ұстаздың 
міндеті, – дейді ансамбль жетекшісі 
Әсел Ыдырысова.

Үлкен бөлменің қабырғасы түгел 
айна. Балалар би қозғалысын жасап 
жатыр. Жетекші үздіксіз ескертіп, 
жігерлендіріп, шабыттандырып 
сөйлейді.  Бұл – күнделікті дайындық.  

– Пандемияға байланысты 
көптеген жоспар шегеріліп отыр. Де
генмен, қол қусырып қалған жоқпыз. 

Балалар карантин талаптарын сақтай 
отырып, бөлініп дайын дыққа келуде. 
Сонымен қатар онлайнконцерттер 
беріп жатырмыз. Біз бес жыл сайын 
халықтық дәрежемізді қорғаймыз. 
Есеп береміз, нәтиже көрсетеміз. Ба
лалар би өнерінде өзіндік орнымыз
ды қалыптастырғымыз келеді. Сол 
себепті уақыттан ұтылмау керек, – 
дейді ұжым жетекшісі. 

Балалар би ансамблінің жеткен 
жетістігі аз емес. Ұлттық би өнерін 
дәріптепнасихаттап келеді, сырт 
мемлекеттерде де өнер көрсетті. 
Облыстық, республикалық және 
халықаралық байқауларға қатысып, 
олжалы оралды. Мәселен, «Ботақан», 
«Жұлдызды би алаңы», «Ала
тау шыңы», «Бозторғай» бала лар 
шығармашылығына ар нал  ған би 
байқаулары, «Шабыт» Халықаралық 
жас та лант   тар фестивалі, «Дель
фий ойын  дары», «Дала сазы» рес
публикалық сайыстарға және 
«Айгөлек» телевизиялық балалар 
шығармашылығына арналған до
даға қатысып, жүлделі орындарды 
иемденді. Сонымен қатар былтыр 
Халықаралық International Festival 
«Golden Time London9» шығар
машылық байқауына қатысып, «Ұлы 
дала рухы» неоқазақ биін қойып, 
бірінші орын алды. Ал, Халықаралық 
«Жұл дызАртҚазақстан» байқауында 
бас жүлдені жеңіп алып, Түркия 
елін де өтетін байқаудың тегін жол
дамасына қол жеткізді. Сондай
ақ, «Қабілет» республикалық 
ғылымиәдістемелік орталығының 
ұйымдастыруымен «Кемел елдің 
келешегі» атты энциклопедияға еніп, 
арнайы медальмен марапат талды. 
Тізбектеп айта берсек, «Балбұлақ» 
халықтық би ансам блінің  жеткен 
жетістігі мен бағын дырған биігі көп, 
алар асуы бар. 

Өнер ұжымының осындай 
дәрежеге жеткені – жетекші, яғни, 
ұстаздың еңбегі. Әсел Ыдырысова – 
өнерге берілген жан. Ол жұмысының 
жемісін көру үшін күшжігерін аяған 
емес.

Біз де «Балбұлақ» халықтық ба
лалар би ансамблінің әлі де талай 
белесті бағындырып, еліміздің атын 
әйгілеп, қазақ би өнерін әлемге паш 
ете беретініне сенімдіміз.

АРТРИТ? АРТРОЗ? ҚАШАНҒЫ ТӨЗУГЕ БОЛАДЫ?!
Қазіргі уақытта адамдарда тірек-қимыл 

аппара тының аурулары, артрит және артроз жиі 
кездеседі. Әсіресе, егде жаста – ағзаның ресурс-
тары әлсіреген, сүйек және шемір шек тінінің 
регенерациясына қажетті амин қыш қылдары, 
витаминдер мен минералдар жетіспеген кезде, 
буын аурулары ерекше қауіп төндіріп, белең ала 
бастайды. 

Артрит және артроз көбінесе жамбас-сан, тізе, 
тобық-табан буындарына, омыртқа мен қолдың 
білезік буындарына әсер етеді. Әдетте, бұл түрлі 
сипаттағы аурулармен, қимыл-қозғалыстың қиын-
ды ғымен қатар жүреді және емделмеген жағдайда 
шеміршек пен сүйек тінінің семуіне әкеледі.

Ең әуелі бұл асқынбалы ауру екендігін ұғу керек, 
оны емдемеген жағдайда, науқастың мүгедек бо-
лып қалуы ықтимал. Сіз маманның көмегіне дер 
кезінде жүгінсеңіз,  сауығып кету мүмкіндігіңіз со-
ғұрлым көп болады. 

Біз артрит және артрозбен күресу үшін буын-
дардағы жалғастырушы және шеміршек тін дерін 
қалпына келтіріп, қабыну процестерін жеңіл де-
тетін, сүйектің тығыздығын арттырып, сино виалды 
сұйық тықтың өнімділігін бел сен ді ретін та биғи 
пара  фармацевтикалық «Артро резерв» пре пара тын 
қолдануды ұсынамыз.

«Артрорезерв» буындардағы қолайсыздықты 
және ауырсынуды жояды, қабыну процесін басады, 
сондай-ақ сүйекті үйкелістен сақтайтын майлауыш 
материал – синовиалды сұйықтықты өндіруге бел-
сендіріп, шеміршек тінінің иілгіштігін және көлемін 
қалыпқа түсіреді. «Артрорезерв» ағзаның сүйек-

бұлшықет жүйесінің  өзара әре кеттесуін күшейте 
отырып, бұлшықет талшық тарының қуаты мен 
көлемін арттыратыны аса маңызды.

Препараттың құрамына тірек-қимыл аппа ра-
тына кешенді қалпына келтіру әсерін беретін 
ком понеттер кіреді, курсты қабылдағаннан кейін, 
буындардың қозғалғыштығы және адамның физи-
калық мүмкіндіктері қайтып оралады.   

«Артрорезерв» қажетті сынақтардың бар лы-
ғынан өтіп, отандық және халықаралық құжат тар-
мен мақұлданған. 

Сондай-ақ, біздің мамандар басқа да ауруларға 
арналған курстық бағдарламаны  таңдап бере 
алады. Орталығымыз инновациялық еуропалық 
және батыс препараттарын  қолданады, олар 
жақсы нәтиже көрсетеді. Сіз оларды біздің орталы-
ғымыздан, Алматы қ., Абай даңғылы 151 мекен-
жайын дағы, «Алатау» Бизнес Орталығынан  сатып 
ала аласыз және ТМД-ның кез келген жеріне 
курьерлік  жеткізілімге  тапсырыс бере аласыз. 

Негізгі әсер етуші заттар: препарат құрамына химиялық 
құрауыштар кірмейді. Мөлшері және қолдану тәсілі: қабылдау 
ұзақтығы 1 айдан бастап. Қарсы көрсетілімдері: жеке 
құрауыштардың сәйкес келмеуі, жүктілік, бала емізу.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! НАУҚАН 
ЖҮРУДЕ! АРТРОРЕЗЕРВ КУРСТЫҚ 

БАҒДАРЛАМАСЫНА ТАПСЫРЫС 
БЕРСЕҢІЗ -30% ЖЕҢІЛДІК!

Мына телефон бойынша тірек-қимыл аппараты аурулары жөнінде кеңес ала аласыз және «Артрорезервке» тапсырыс 
бере аласыз 8 705 92 55 424 немесе artroreserve.kz сайты арқылы.

ББҚ дәрілік Қнім болып табылмайды
СГР № RU. 77.99.88.003.E.004174.09.18   20.09.2018 ж.

Простатит, аденома, зәр шығарудың бұзылуы, эректильді 
бұзылыстар... БІР-БІРІМЕН БАЙЛАНЫСЫ НЕДЕ?

Ер адам ағзасының құрылымы бойынша 
көптеген еркектер ерте ме, кеш пе созылмалы 
простатитпен немесе простата аденомасымен 
ауырады. Бұл екі дерт әртүрлі себептерден пай-
да болады, бірақ екеуі де ағзада бір-біріне ұқсас 
белгілерді береді, ол зәр шығарудың бұзылуы, 
жайсыздық және әртүрлі ауыртпашылық және 
де жыныстық қызметтің бұзылуы.

Оның қандай себептен болатынын 
талқыласақ.

Созылмалы простатит  кіші жамбас 
аймағындағы тоқырау құбылыстары әсерінен 
кез келген жаста пайда болуы мүмкін, оған 
аз қозғалмалы өмір салты, салқындатып алу, 
зиянды әдеттер  және т.б. себеп болады. 
Қабынған простата безі көлемін арттырып, 
уретралды және ұрық жолдарын қысады осының 
нәтижесінде зәр шығару бұзылып, ауру сезімдері, 
эректильді өзгерістер пайда болады.

Простата аденомасы, бұл дерт көбінесе 50 
жастан асқан еркектерде кездеседі.

Қуықасты безінің қатерсіз ісігі гормоналды 
фонның бұзылуынан және тестостерон (негізі 
еркектік гормон) гормоны бөлінуінің азаюынан 
түзіледі.

Мұнда да ісінген қуықасты безі прос
татиттегі сияқты уретралды және ұрық жол
дарын жабады, осыдан зәр шығарудағы бұзылыс 
пен  әртүрлі ауру белгілері пайда болады. Ал 
тестостеронның төмен деңгейі, еркектік 
қабілеттілікті нашарлатады.

Өз кезегінде, егер зәр шығару бұзылса, қалдық 
зәр – зәр шығару жүйесіндегі басқа органдарда 
жаңадан қабыну процестерін туындатады.

Көбінесе егде жастағы еркектерде, проста
тит және простата аденомасы  симптом
дары ұқсас немесе симптомсыз бірдей жүреді,  
көпшілік бұл екі дертті  біреу деп қабылдап, өз 
жағдайының қауіптілігін түсінбейді. Дертпен 
әлсіреген органдарда бос радикалдар саны ар
тып, ол қатерлі ісікке дейін апаруы мүмкін.

Ұлыбританиялық ғалымдар тарапынан 
жасалған коллоидтік ерітінді «Мастер Мен»  
американдық коллоиді AD “Medicine Limited” зау
ытында шығарылады. «Мастер Мен»   қуықасты 

безі мен зәр шығару жүйесінің жұмысын кешенді 
түрде қалыпқа келтіреді.

Препарат қуықасты безіндегі, несеп қалтағы 
және уретралды каналдағы қабынуды басады.
Зәр шығаруды дұрыстайды, несеп қалтаның 
икемділігін арттырады, сондайақ гормоналды 
фонды дұрыстайды, еркектік гормондардың 
бөлінуі қалыпқа келгенде, эрекция жақсарып 
және де аденоманың өсуі тежеледі.

«Мастер Мен»  европалық стандарт GMP та
рапынан расталған, отандық және халықаралық 
сертификаттандырылған және әлемнің ең үздік 
мамандарымен ұсынылған.

Негізгі әсер етуші заттар: препарат құрамына 
химиялық құрауыштар кірмейді.

Мөлшері және қолдану тәсілі: қабылдау 
ұзақтығы 3 аптадан бастап.

Қарсы көрсетілімдері: жеке құрауыштарының 
сәйкес келмеуі, ұйқысыздық, жүйкелік қозудың ар
туы.

Назар аударыңыз, 
тиімді науқан 
жүруде!

«Мастер Мен»-нің 
2 қорабына тапсырыс 
бергенде -20 % жеңілдік, 
ал 4 қорабына 
-40 % жеңілдік жүруде.

Науқан бойынша тауарлар 
саны шектеулі.
Қазақстанның кез келген 
нүктесіне жеткізу бір күн 
ішінде.

«Мастер Мен»  жөніндегі толығырақ ақпаратты алу мен тапсырыс беру үшін 8 705 926 18 00 
(көп арналы) телефон нөмірінен немесе master-man.kz  сайтынан ала аласыз.
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БАД. дәрілік зат болып табылмайды

БЕКЗАТ ӨНЕРГЕ БАУЛЫҒАН 
«БАЛБҰЛАҚ» 

Sb

Тұп-тұнық көк аспан, жап-жасыл 
жазира дала, толқып аққан Сыр өзені, 
заңғар көктен алтын арай шуағын 
шашқан Күн келбеті албырт баланың 
көз алдында көркем бояумен өріліп, 

арман-қиялын алысқа жетелейді. 
Осындай сәттерде ол қылқаламын 

қолына алатын. Ақ қағаздың 
бетін айқұш-ұйқыш сызғылап, 

сол бір – қиялында қылаң 
берген керемет көріністі 
мың түрлі бояумен құбылта 
бейнелеп шығатын. Осы-
лайша шығармашылық 
жолына түсті.

Ғазиза ӘБІЛДА,
«Сыр бойы»

Сара АДАЙБАЕВА,
«Сыр бойы»Sb

Мың бұралған бишілер, көздің жауын алатын сәнді көйлектер. 
Талдырмаш балдырғандар аяқ ұшын жерге қадап, бойын тіктегенде 
ерекше  мүсінге айналады. Саусақ иірімі сан құбылғанда таңдай қағасың. 
Бұл – биші балапандардың өнері. Олар кішкентай болса да, өнерді 
терең ұғынады, жүрекпен сезінеді. Музыка үнімен үндеседі, тілдеседі. 
Осылайша, қазақ ұлттық би өнерінің өркендеуіне өз үлестерін қосып 
келеді.

Операның қоюшы режиссері – Шымкент 
қалалық опера және балет театрының режиссері әрі 
солисі, «Мәдениет қайраткері» төсбелгісінің иегері 
Қайрат Құлыншақов. Ал, басты рольді облыстық 
филармония әншісі Айдос Иманжаппаров сом
дады. Қойылымда облыстық филармонияның, 
Н.Бекежанов атындағы қазақ академиялық 
музыкалық драма театрының артистері, камералық 
оркестр, «Томирис» би ансамблі, Қазанғап 
атындағы Қызылорда музыкалық жоғары 
колледжінің «Ән салу» бөлімінің студенттері 
мен аралас хор ұжымынан құралған 100ден аса 
өнерпаз өнер көрсетті. Облыстық филармонияның 
камералық оркестрі сүйемелдеп, оған «Мәдениет 
қайраткері» төсбелгісінің, «Құрмет» орденінің 
иегері Кеулімжай Ботабаев дирижерлік етті. 
Елде енгізілген карантин талаптарына байланы
сты опера көрсетілімін облыстық «Qyzylorda» 
телеарнасы мен Youtube әлеуметтік желісіндегі 
«Сыр шаңырағы» каналы арқылы тамашалауға 
мүмкіндік бар. 

Расымен, Абайға деген құрмет оның 
шығармашылығына терең бойлаудан тұрады. Ол 
ақынның адами құндылықтар тұрғысынан айтқан 
ойпайымы бүгінгі уақыт өлшемімен қарасақ та 
өзекті екенін айғақтап отыр. Операны онлайн 
тамашалаған көрермен де әлеуметтік желіде 
жылы лебіз білдіріп, көрсетілімнің ерекше әсер 
қалдырғанын, Абай мұрасы мәңгілік екенін жазу
да. Бұл қазіргідей ғаламтор мен кино өнері дамыған 
уақыттың өзінде театрмен теңесе алмайтынының 
дәлелі болса керек.

Биыл қазақтың ұлы ақыны – Абай 
Құнанбайұлының 175 жылдығы 
айрықша атап өтілуде. Дана ойшылдың 
бай мұрасын, оның асқақ тұлғасын 
биікке көтеру шаралары облыста 
жоғары деңгейде ұйымдастырылуда. 
Н.Бекежанов атындағы облыстық 
қазақ академиялық музыкалық драма 
театрында А.Жұбанов пен Л.Хамидидің 
«Абай» операсының тұсаукесері түсіріліп, 
әлеуметтік желілер мен «Сыр шаңырағы» 
YouTube каналы арқылы көрерменге жол 
тартты.

«АБАЙ» 
ОПЕРАСЫНЫҢ 
ТҰСАУКЕСЕРІ ӨТТІ

ТҮЗЕТІЛІП ОҚЫЛСЫН
Облыстық "Сыр бойы" газетінің 2020 жылдың 26 кыркүйектегі 

№144145(2002020021) санында жарияланған ҚР АШМ ВБжҚКнің 
Қызылорда облыстық аумақтық инспекциясының "Жоғары зардапты 
құс тұмауынан сақтанайық" атты мақаласындағы 1абзацтағы "Бүгінгі 
күні, Қазақстан Республикасының солтүстік облыстарында Ресеймен 
шекаралас аудандарында үй құстарының арасында "Құс тұмауы" 
індеті тіркелген. Ресми ақпараттарға сүйенсек, 160 эпизоотиялық 
жағдай осы аумақтарда күрделене түскен және ол жақтан өнім 
шығаруға тыйым салынған." деген сөйлем "Бүгінгі күні, Қазақстан 
Республикасының солтүстік облыстарында Ресеймен шекаралас ау
дандарында үй құстарының арасында "Құс тұмауы" індеті тіркелген. 
Ресми ақпараттарға сүйенсек, эпизоотиялық жағдай осы аумақтарда 
күрделене түскен және ол жақтан өнім шығаруға тыйым салынған." 
деп түзетіліп оқылсын.


