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ЖЕДЕЛ ЖАҢАЛЫҚТАР

Жалпы ұзындығы 219, ені 
12 метр болатын көпірді салу 
барысында жергілікті жерде 
шығарылған темір-бетон балка-
лар пайдаланылыпты. Дәлірек 
айтқанда, құрылыс материалда-
рын шығарумен айналысатын 
«LCI-MK» ЖШС-ның Қазалы 
филиалы көпірге арнап 9500 дана 
темір-бетон балкасын дайындап 
берген. Оны естіп, риза болып 
қалғанымызды жасырмаймыз. 
Олай дейтін себебіміз, мұндай 
нысандарға арналған темір-бетон 
конструкцияларын кез келген 
кәсіпорын шығара бермейді.

Білікті басшы Сәбит Өтегенов 
бас қаратын бұл кәсіпорын – ау-
дан эконо мика сының дамуына 
өзіндік үлес қосып келе жатқан 
бизнес құрылымдарының бірі. 
Осыдан 40 жылдай бұрын, кеңес-
тік кезеңде Қазалыда салынған 
темір-бетон бұйымдары мен 
конс трукция лар зауыты Батыс 

Қа зақстан теміржол басқар-
ма сының құрамындағы «Жол-
құрылысы» тресі қарамағында 
болды. 2005 жылы «МО-1» 
ЖШС-ның құрамында №2 Қа-
залы бөлімшесі болып қайта 
құ рылса, кейінірек «LCI-MK» 
ЖШС Қазалы филиалына айнал-
ды.

Кәсіпорын негізінен құры-
лысқа қажетті материалдарды 
әзірлейді. Жыл ма-жыл зауытқа 
тапсырыс берушілер көбеюде. 
С.Өтегеновтың айтуынша, өткен 
жылдан бастап автомобиль көпір 
құры лысына қажетті ВТК-33У 
маркалы аралық құрылыс балка-
ларын құю технологиясы жолға 
қойылған. Ол үшін қосымша тех-
никалар мен қондырғылар алын-
ды. Қазіргі күндері мұндай кон-
струкциялар Орал қаласындағы 
көпір құрылысына жөнелтіліп 
жатыр. Жалпы зауытта темір 
жолға, көпір құрылысына қажетті 

темір-бетон балкалары, құбыр-
лары, жоғары кернеулі желіге 
арнал ған ВЛ10кВ бағаналар, 
сондай-ақ көпқабатты үйлер құ-
ры лысына қажетті темір-бетон 
бұйымдарының 60 түрін өндіреді.

– Тапсырыс пен сұранысқа 
сәйкес жұмыс жүргізу 
қазіргі кезде заман талабы. 
Атыраудың ірі компаниялары-
мен және жергілікті құрылыс 
мекемелерімен жұмыс істеп 
келеміз. Шикізатты Жаңа қорған, 

Шиелі аудандары мен Ақтөбе 
қаласынан алдырамыз. Сапаны 
басты орынға қоямыз. 18, 21, 24, 
33 метрлік балка шығаратын за-
уыт Қазақстанда санаулы, – дейді 
Сәбит Рахметұлы.

Зауыт 80-дей адамды жұмыс-
пен қамтып отыр. Олар дың 
арасында 20-30 жылдық еңбек 
өтілі бар білікті мамандар аз 
емес. Өндіріс ісінің іркіліссіз 
жүруі үшін зауыттың жұмысшы-
қызметкерлеріне бар жағдай 

жасалған. Олар арнайы жаздық 
және қыстық жұмыс киімдерімен 
қамтамасыз етіледі. Күнделікті 
мөлшерге сәйкес зиянды цехтағы 
еңбеккерлерге сүт өнімдері 
беріледі. Жыл сайын 14 жасқа 
дейінгі балаларына Алматы 
қаласына «Маралсай» демалыс 
үйіне тегін жолдама дайындала-
ды. Көзге түскен еңбек озаттары 
мен өз істерінің шеберлері атау-
лы күндері ескеріліп, марапатқа 
ұсынылады.

Мемлекет басшысы өз 
сөзінде қайырымдылық пен 
волонтерліктің пандемия кезінде 
жалпыұлттық сипат алғанын атап 
өтіп, оның әлеуметтік нормаға 
айналғанын және халықтың дұрыс 
қабылдағанын айтты. Қасым-
Жомарт Тоқаев осындай қиын-
қыстау кезде сырт қалмай, отан-
дастарына көмек қолын созған, 
мейірімділік, ізгілік танытқан әр 
азаматқа ризашылық білдірді.

– Асар деген ата дәстүрімізді 
сақтап келе жатқанымыз қуантады. 
Пандемия кезінде де еріктілер 
аянбай еңбек етіп, ерен ерліктің 
үлгісін көрсетті. Олар күндіз-
түні дәрігерлермен және тәртіп 
сақшыларымен бірлесіп, індетпен 
күресті. Қайырымды жандар 
ортақ іске жан-жақты қолдау 
білдірді.  Елбасының бастамасымен 
құрылған «Біз біргеміз!» қорының 
жұмысын ерекше атап өткім келеді. 
Бұл игі бастамаға мыңнан астам 
азамат қаржылай үлес қосты. Біз 
осындай ұйымшылдықтың және 
жауапкершіліктің арқасында аху-
алды тұрақтандыра алдық. Мұның 
бәрі – елдіктің және береке-
бірліктің жарқын көрінісі, – деді 
Президент.

Қасым-Жомарт Тоқаев 
волонтерлік қызметті дамыту, 
қайырымдылық пен меце наттыққа 
қолдау көрсету мемлекетіміздің 
ұзақ мерзімді басымдығы деп са-
найды. Волонтерлік іспен айна-
лысу – патриотизмнің жарқын 
көріністерінің бірі. Мемлекет бас-
шысы жариялаған Волонтер жылы 
азаматтарымыздың көпшілігін 
қайырымды іс қозғалысы төңірегіне 
топтастырды. Қазақстандықтардың 
ұсынысы бойынша жасалған 
көптеген қайырымдылық және 
волонтерлік жобалар – соның 
дәлелі.

– Қайырымдылыққа тікелей 
және жанама түрде атсалысатын 
адамдардың саны тұрақты артып 
келе жатқанын көріп отырмыз. 
Қызметкерлердің волонтерлік жұ-
мы сын еңбек кітапшасына мін-
детті түрде тіркеу туралы шешім 
қабылданды. Бұдан бөлек волон-
терлікпен айналысқан жастарға 
университетке, колледжге түсу 
кезінде бірқатар басымдық беріледі. 
Қазіргі таңда бұл жақсы нәтиже деп 
есептеймін. Баршаңыздың бұған 
елеулі үлес қосқандарыңыз сөзсіз, – 
деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Мемлекет басшысы ерікті-
лердің, қайы рым  дылық қорлар-
дың пандемияға қарсы күрес 
кезінде үлкен рөл атқарғанын ес-
кере отырып, БҰҰ Бас Ассамбле-
ясы 75-сессиясының жалпысая-
си дебаттарында Волон терлерді 
жұмылдырудың халықаралық күнін 
жариялау туралы ұсынған бастама-
сы қолдау тауып, жүзеге асатыны-
на сенім білдірді. Оның пікірінше, 
Қазақстан волонтерлік пен 
қайырымдылықты дамыту ісінде 
озық халықаралық үрдістерден 
қалып қоймайды. Волонтер жылы 
осы бағытқа тың серпін берді.

– Волонтерлік қызмет осы 
жылмен тоқтап қалмайды, алдағы 
уақытта да жалғаса береді. Өйткені 
волонтерлік қызмет мемлекеттің ал-
дына қойып отырған мақсаттарымен 
үндесетін болғандықтан, бұл – 
рухты көтеретін, халықтың мұң-
мұқтажын бөлісетін қозғалыс, – 
деді Президент.

Қазіргі уақытта Қасым-
Жомарт Тоқаев тың тапсырма-
сы бойынша түсінікті әрі тиімді 
құқықтық механизмдерді қамтитын 
Қайырымдылық туралы заң 
әзірленуде.

– Қайырымдылық және волон-
терлік ұйымдар өздерінің еңбек 

етуіне, соның ішінде мемлекет-
пен және бизнеспен бірлесе 
жұмыс істеуіне қажетті жағдай 
жа сайтын заң жүзінде шынайы 
мәртебеге ие болуы тиіс. Үкіметке 
бұл мәселені пысықтау тапсы-
рылды. Мемлекеттік қызмет көр-
сетудің, инфрақұрылымды пайда-
ланудың, ақпараттық қолдау 
ке зінде жеңілдіктер берудің нақты 
тетіктерін әзірлеудің мәні зор. Со-
нымен қатар салықтық жеңілдіктер 
мәселесі де маңызды, – деді Прези-
дент.

Бүгінде қайырымдылық жоба-
ларға бағыт талған ірі бизнес табы-
сын 3% және шағын және орта биз-
нес табысын 4% көлемде са лық  тан 
босату заңнамалық тұрғыда қарас-
ты рылған. Бірақ шағын және орта 
бизнес бұл жеңіл діктерді пайдалан-
бай отыр. Қасым-Жо март Тоқаев 
аталған жағдайға талдау жа сап, осы 

бағытта тиісті жұмыс жүргізуге 
тап  сырма берді. Бизнестің 
қайырымдылыққа қар  жы аударуы  
ыңғайлы әрі тиімді  болуға тиіс.

– Қайырымдылық қорларға 
қаржы түсуінің және оның әрі 
қарай жұмсалуының  ашық болуын 
қамтамасыз ету қажет. Бұл бағытта 
күңгірттікке жол бермеу керек. 
Қазір қайырымдылық жасайтын 
азаматтар мен көмек алушылардың 
реестрін құру бастамасы іске асыры-
луда. Бұл міндеттің барынша нақты 
орындалуына мүмкіндік жасаған 
жөн. Қайырымдылық жобалар ар-
қылы өтетін барлық қаржының жұ-
мсалуына ақпараттық және қоғам-
дық бақылауды қамтамасыз ету 
қажет, – деді Мемлекет басшысы. 

Президент жеке 
қайырымдылықтың барлық түрі да-
муы керек деп санайды. Әр адамның 
бастама көтеріп, өз қаржысын 

қайырымдылық мақсатқа бөле ала-
тын жүйе құрылуға тиіс.   

– Өкінішке қарай, тиісті 
ақпараттық жұмыстар талапқа сай 
жолға қойылмаған, адамға сенім 
ұялататын тетіктер жасалмаған. 
Кейде бұқаралық ақпарат құрал-
дарынан азаматтарымыз кімге 
және қалай көмектесуге болаты-
нын білмейді деген ақпаратты естіп 
қаламыз. Ал егер азаматтарымыз 
мұндай жұмыспен айналысатын 
болса, олардың қайырымдылық 
қаржысы қай мақсатқа пайдаланы-
латынын нақты білу керек, – деді 
Қасым-Жомарт Тоқаев.

Онлайн форматта өткен кезде-
суде «Birgemiz» қоғамдық қорының 
басқарма төрағасы, «Қазақстандық 
«Уақып» қоры» корпоративтік 
қайырымдылық қорының 
президенті Руслан Сақиев, «Kaspi.
kz» компаниясының басшысы 
Михаил Ломтадзе, «BTS Digital» 
ЖШС-ның басшысы Нұртай 
Әбілғалиев, «Дара» жеке қорының 
атқарушы директоры Айнұр 
Аймұрзина, «Мен алматылықпын» 
қоғамдық бірлестігінің жетекшісі 
Константин Авершин, Қазақстан 
халқы Ассамблеясының мүшесі, 
волонтер Наргизам Махмудова сөз 
сөйледі.

Олар бизнестің әлеуметтік 
жауап кершілігі, қайырымдылық 
саласын дамытуға ынталандыру, 
қайырымдылық қызметтің ашық-
тығын, волонтерлердің рөлін арт-
тыру және волонтерлікті дамыту 
мәселелеріне байланыс ты ойларын 
ортаға салды.

Мемлекет басшысы Үкімет 
жанындағы Қайырымдылықты да-
мыту мәселелері жөніндегі кеңесте 
айтылған барлық мәселені, ба-
стамаларды пысықтауға, сондай-
ақ, Қазақстан заңнамасына тиісті 
өзгерістер енгізуді кешіктірмеуге 
тапсырма берді.

Кездесу соңында бірқатар азамат 
пандемия кезіндегі қажырлы еңбегі 
үшін «Халық Алғысы» медалімен 
марапатталды.

ВОЛОНТЕРЛІК – ПАТРИОТИЗМНІҢ 
ЖАРҚЫН КӨРІНІСІ

Денсаулық сақтау ми-
нистр лігінің сәрсенбідегі 
мәлі метіне сүйенсек, қа зіргі 
уақытта елімізде  коронави-
рус ин фекциясынан  3303 адам 
ем алуда. Олардың  арасында 
56 бала бар. Стацио нарларда 
1881 науқас жатыр. 1422-сі 

амбулаториялық жағдайда ем-
делуде. Жалпы науқастардың 
арасында 90 адамның жағдайы 
нашар болса, 14-і өте ауыр  деп 
ба ғалануда. 21 науқас өкпені 
жасанды желдету аппаратына 
қосылған. 

АРҚАНЫ КЕҢГЕ САЛУҒА БОЛМАЙДЫ

Айнұр БАТТАЛОВА,
«Сыр бойы»Sb

Елде қауіпті індеттің эпидемиологиялық ахуалы 
тұрақталғанымен, мамандар сақтық шараларын 
естен шығармауды ескертіп әлек. Өйткені өңірлерде 
күн сайын бірлі-жарым науқас тіркелуде.  Оған қоса 
әлемдегі ахуал әлі де алаңдатарлық.

Sb
Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ,
«Сыр бойы»

Өткен жылы Қазалы ауданының 7 және Арал ауданының 6 
ауылындағы барлық 14 мың тұрғынды қуанышқа бөлеген бір 
ерекше оқиға болды. Олардың көптен бергі тілегі орындалып, 
дарияның «Әлсейіт» учаскесіндегі көпір пайдалануға берілді. 
Жол қатынасындағы өзекті мәселе шешімін тапты. Осы орайда 
Әлсейіт көпірі құрылысына қатысты бір жайт біздің назарымызды 
аударғанын айта кетейік. 

255 АРДАГЕРГЕ – АРНАУЛЫ 
ЖӘРДЕМАҚЫ 

«Ардагерлер туралы» заңға сәйкес 255 
ардагерге арнаулы мемлекеттік жәрдемақы 
тағайындалды. Облыс бойынша жыл басынан бері 
316376 адамға жалпы сомасы 91,2 млрд теңге 
зейнетақы және әлеуметтік жәрдемақы төленді. 

Сондай-ақ, биыл қаңтардан бастап жасына байланысты 
мемлекеттік базалық зейнетақы және жәрдемақылардың 
барлық көрсеткіштердің артуына орай, облыс аумағында 
224 мыңнан аса төлем алушылардың істері қайта 
қаралып, 25 мыңнан астам көпбалалы отбасына жаңадан 
жәрдемақылар тағайындалды. 

Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінде об-
лыс бойынша еңбек, әлеуметтік қорғау және көші-қон 
департаментінің басшысы Ертілеу Жалғасбаев мәлімдеді.

ЭЛИЗАБЕТ ЖАТТЫҒУҒА
ҚАЙТА КІРІСТІ

Мәнерлеп сырғанаудан Әлем чемпионатының 
күміс жүлдегері Элизабет Тұрсынбаева ұзақ 
үзілістен кейін жаттығуға кірісті. Бұл туралы ол 
Olympic.kz сайтына берген сұхбатында айтты.

– Қазір алғашқы жаттығулар қалыпты, өз дәрежесінде 
өтіп жатыр. Жаңа маусымда жаңа бағдарламаны жо-
спарлап отырған жоқпын. Менің білуімше, Гран-при 
ұлттық форматта өтеді және жарыстағы ұпайлар рей-
тингке енгізілмейді. Ал мен Гран-приге қатыспаймын. 
Оқуыма қатысты айтар болсам, маған өте ұнайды. Жаңа 
ақпараттар алудамын, үй жұмысы да көп. Әзірге бәріне 
үлгеріп жатырмын, – дейді ол.

Айта кетейік, спортшы биыл Мәскеу мемлекеттік 
халықаралық қатынастар институтына оқуға түсіп, сту-
дент атанды.

«МЕКТЕПКЕ ЖОЛ» 
АКЦИЯСЫ ЖАЛҒАСУДА

Жаңа оқу жылы пандемияға байланысты жаңа 
фор матта жалғасты. Онлайн оқыту қазіргі заманның 
байланыс құралдарын – ноутбук, планшет, 
смарт фонды қажет етеді. Бұл ретте Қызылорда 
қаласының кәсіп керлері балалардың кедергісіз 
білім алуына көмек көрсетуде.

Облыстық «Жастар ресурстық орталығында» «Мек-
тепке жол» акциясы аясында кезекті рет қайырымдылық 
шарасы ұйымдастырылды. Көпбалалы, мұқтаж отбасы-
нан шыққан оқушыларға жас кәсіпкердің демеушілігімен 
интернет желісіне қосылған 10 ұялы телефон мен 10 мек-
теп сөмкесі және оқуға қажетті құрал-жабдықтар тара-
тылды.

Бұған дейін де орталықта Бақдәулет Мақашов, Асхат 
Шәукенбаев секілді кәсіпкерлер игі іске үлес қосқан еді. 

ОБЛЫС ӘКІМІНІҢ 
ҚҰТТЫҚТАУЫ

Ардақты ардагерлер!

Біз «Қариясы бар үйдің қазынасы бар» деп 
үлкенін қадір тұтқан халықтың ұрпағымыз. 

Елбасының «Қарттарын ардақтай білген 
елдің рухы үстем, шаңырағы биік», – деген 
сөзі бар. Қазыналы қарттарымызды ардақтау, 
оларға құрмет көрсету біз үшін қалыптасқан 
заңдылық десе де болады.

Дегенмен, Біріккен Ұлттар Бас Ассамблея-
сы 1990 жылғы 45-сессиясында 1 қазанды 
Халықаралық қарттар күні деп жариялады. 
Бұл – қарттарға халықаралық деңгейде назар 
аударылып отыр деген  сөз. 

Елімізде қарттарды қолдау мемлекеттік 
әлеуметтік саясаттың бір бөлігіне айналды. 
Аймақтағы егде жастағы азаматтар үшін 
лайықты өмір сүру сапасын арттырудың 
кешенді жоспары қабылданған. 

Бүгінгі күні облыста 70 мыңнан аса зей-
нет жасындағы қарт адамдар бар. Олар-
ды әлеуметтік қолдау шараларын тұрақты 
жүргізіп келеміз. Арнаулы күн аясында 
әр сала зейнетке шыққан ардагерлерінің 
тұрмыстық жағдайымен танысып, оларға 
құрмет көрсетіп отырады. Қазақстанның өзге 
де жерлеріндегі сауықтыру шипажайларынан 
бөлек облыс төңірегінде де сауықтыру орын-
дары ашылып, демалуға, емделуге мүмкіндік 
жасалған. «Сыр мейірімі» жобасы аясында 
225 жалғыз басты қарттар, мүгедектер, өзін-
өзі күте алмайтын науқас және аз қамтылған 
азаматтар түскі ыстық тамақпен қамтылуда. 
Бюджет қаражаты есебінен жыл сайын ар-
дагерлер Нұр-Сұлтан қаласын тамашалап 
қайтады. 

Мемлекет басшысы: «Біз майданда қаза 
тап қандарды ұмытпаймыз. Ардагерлерді 
құр мет пен ілтипатқа бөлейміз», – деген бо-
латын.  Ұлы Жеңістің 75 жылдығына орай 
4335 Ұлы Отан соғысының ардагеріне және 
оларға теңестірілген азаматтарға біржолғы 
материалдық көмек көрсетілді. Ардагерлердің 
коммуналдық қызмет шығындарының өтелуі 
облыстық бюджет тарапынан шешілуде.

Ардақты аға буын өкілдері!
Ел мүддесін бәрінен биік қойып, ұрпағына 

ұлылығын ұялата білген ардагерлерімізді 
құр меттеу – азаматтық парызымыз. 
Сіздердің жүріп өткен жолдарыңыз, абырой-
лы еңбектеріңіз – жас ұрпақ үшін әрдайым 
үлгі-өнеге, игілікті істеріңізді жаңа заманға 
лайықты жаңғыртады. 

Сіздерге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр 
тілеймін!

Еліміз еңселі, Тәуелсіздігіміз мәңгі бол-
сын!

Облыс әкімі 
Гүлшара ӘБДІҚАЛЫҚОВА

ЖӘРМЕҢКЕ ӨТЕДІ
2020 жылғы 3 қазан күні Қызыл-

орда қаласы және Жаңақорған ауда-
ны әкімдіктерінің ұйымдастыруымен 
ауыл шаруашылығы өнімдерінің жәр-
меңкесі төменде көрсетілген орын-
дарда өткізіледі. Басталуы сағат 09.00. 

Қызылорда қаласы – 
С.Толыбеков көшесінің бойы (Тағзым 
алаңының алды)

Жаңақорған ауданы – Астана 
даңғылы (Е.Көшербаев көшесі мен 
А.Иманов көшесінің аралығы).

Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев қайырымдылық, 
волонтерлік ұйымдардың және бизнес-сектордың өкілдерімен он-
лайн форматта кездесу өткізді.

ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫ ӨЗІМІЗДЕ ӨНДІРІЛЕДІ
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ОБЛЫС ӘКІМДІГІНДЕ

Саясат

30 ҚЫРКҮЙЕК – ӘДІЛЕТ ОРГАНДАРЫ 
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ КҮНІ

«Полиция – бұл халық, халық 
деге німіз – полиция». Басшылықтың 
бұл ұс танымы тек жалынды сөздер 
мен ұрандар ғана емес, шын мәнін
де тыныштық сақшыларының жұмы
сын бұқара халыққа жақындату. 
Тұрғындардың толық қолдауына 
сүйене отырып, жаңа модельге көшуге 
деген талпынысын, заң үстемдігі 
орнаған құқықтық мемлекет болу үшін 
қоғам болып қолдауға мүдделілік та
нытуымыз қажет.

Құқық қорғау органдарының 
жүйесіне түбегейлі реформа жа
сау – бұл заман талабы. Қазақстан 
полициясының құқық тәртібін 
қамтамасыз етудегі, азаматтардың 
конституциялық құқығын қорғаудағы, 
қылмыстық әрекеттердің алдын алу мен 
орын алған қылмыстарды әшкерелей 
отырып, анықтау, тергеу әрекеттері 
арқылы дәлелдеп, күдіктілерді сот ор
гандары тиісті заңды шара көру үшін 
Жолдаудағы жұмыстарын, сондай
ақ, жол қозғалысы қауіпсіздігін 
қамтамасыз етудегі ерен еңбектерін 
ешкім жоққа шығара алмайды. Әсіресе 
тыныштық күзетінде тапжылмай, өз 
уақытымен санаспай, бар күшжігерін, 
білімін, тәжірибесін, керек болса, 
денсаулығы мен өмірін сарп ете оты
рып, қабылдаған қызметтік антына 
адал қаншама қатардағы полиция 
қызметкерлерінің арқасында еліміздегі 
қоғамдық қауіпсіздік өз дәрежесінде 
сақталып отырғандығы баршамызға 
аян. Полиция қызметкерлерінің 
жанқиярлық еңбегі мен ерлігі 
өз қызметтік міндеттеріне деген 
адалдығы бүкіл әлемді COVID19 ин
фекциясы жайлап, Төтенше жағдай 
жарияланған тұста да көрінді. 
Індетпен күресте жанға араша болған 
дәрігерлермен қатар, әскерилер, 
еріктілер және полиция қызметкерлері 
ең алдыңғы сапта болып, халықтың 
шынайы ризашылығына бөлене оты
рып, полицияның оң имиджінің 
қалыптасуына үлкен үлес қосты. Мем
лекет басшысы бұл індеттің әлі де бол
са қауіпті екендігін және қауіпсіздік 
шараларын карантиндік режимде 
жалғастыра беру керектігін баса айта 
отыр. Құқық қорғау органдарына басқа 
да құзырлы мемлекеттік орындар мен 
үкіметтік емес ұйымдар, еріктілермен 
тығыз байланыс орната отырып, 
індетті жоюдағы жүйелі ісшараларды 
жалғастыруды қатаң тапсырды. 

Халқымызда «Бір қарын майды 
бір құмалақ шірітеді» деген нақыл 
бар. Полиция қызметі саласында 
әртүрлі қылмыстық әрекеттерге ба
рып, қоғамға жат қылықтарға жол 
беру деректері әлі де бар. Бұл ащы да 

болса шындық. Кейбір қызметкерлер 
тарапынан біренсаран орын алған 
заңсыз әрекеттер қоғам тыныштығы 
үшін барлық күшжігерін сарп етіп 
жүрген полиция қызметкерлерінің оң 
имиджіне кері әсерін тигізетіні белгілі. 
Ішкі істер министрлігінің барлық 
деңгейдегі басшы қызметкерлері 
мен өзіндік қауіпсіздік қызметі өз 
қатарындағы қолы, ары таза емес 
қылмыс пен тәртіп бұзушылыққа 
бейім қызметкерлерден арылуға 
бағытталған жүйелі ісшараларды 
ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
қызмет салаларымен бірлесе отырып 
жүргізуде. Өз қызметінде қылмыстық 
әрекеттерге жол берген азамат
тар жөнінде ақпараттарды барлық 
бұқаралық ақпараттық құралдары 
мен әлеуметтік желілерде ашық 
түрде жария лауы министрліктің кадр 
саясатындағы ашықтығын, халықпен 
тығыз байланыс та екендігін білдіреді. 

Ел аузында «Ет бұзылса, тұз себеді, 
тұз бұзылса, не себеді?» деген ұғым 
бар. Халықтың өз өмірін, тыныштығын, 
құқығын қорғайтын ең ірі мемлекеттік 
құрылымның жұмысына сын көзбен 
қарауы, ол жүйеде орын алған әрбір 
келеңсіз жағдайдың тұрғындар ара
сында үлкен резонанс туғызатындығы 
және теріс пікір қалыптастыратындығы 
– заңды құбылыс. Сондықтан да бұл 
жүйеге халықтың көңілінен шығатын, 
тұрғындар мен қоғамның барлық 
азаматтық институттарымен тікелей 
байланыста бола отырып, жайлы да 
қауіпсіз қоғам қалыптастыруға мүдделі 
құрылым керектігі  – заман талабы.

Мемлекет басшысының Жолдау
ында «Бүкіл прогрессивті әлемде по
лиция институты сервистік модель 
негізінде дамуда. Біз, сондайақ, осын
дай модельге көшу туралы мәлімдедік, 
бірақ әзірге жұмыс тек фрагменттік 
нәтижелерге әкелді. Учаскелік 
инспектордың мәртебесін заңды 
түрде арттырып, оған нәтижелі жұмыс 
істеу үшін барлық мүмкіндіктерді 
ұсыну қажет. Ол азаматтар үшін та
нымал, қолжетімді, беделді болуға, 
олардың құқықтарын белсенді 
қорғауға тиіс. Құқық қорғау органда
ры қызметкерлерін адамдармен ашық 
диалог жүргізуге үйрету маңызды. Бұл 
бағыт кадрларды даярлау және іріктеу 
жүйесінде басым бағыт болуға тиіс» – 
деп көрсете отырып, тиісті тапсырма
лар жүктеді.

Премьерминистр А.Маминге Ішкі 
істер министрі, полиция генераллей
тенанты Е.Тұрғанбаевтың жолдаған 
қызметтік хатында Әкімшілік полиция 
комитетінің саласын түбегейлі қайта 
құруға ешқандай қосымша бюджеттік 

қаржының қажеті жоқ екендігін 
көрсеткен. Мемлекет басшысының 
тапсырмасын орындауға бағытталған 
ісшаралардың мәтіні әлеуметтік 
желілерде жарияланды. Бұл дегеніміз 
Ішкі істер министрлігінің түбегейлі 
реформалық өзгерістерге және қоғам 
тыныштығын қамтамасыз етуде халық 
үнін тыңдауға мүдделі екендігін 
көрсетіп отыр. 

Осы орайда, Ішкі істер орган
дарын дағы 30 жылдан аса қызметтік 
тәжірибеме сүйеніп, төмендегідей 
ұсы ныс тарымды білдіруді жөн деп са
надым: 

– Ішкі істер министрлігінің жол 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету са ла
сындағы профилактикалық ісша
раларды ұйымдастыру, үйлестіру 
және бақылауға тиісті дербес де
партамент немесе басқарма құру 
жөніндегі бас тамасы өте құптарлық. 
Жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
мақсатында меншік иесіне қарамастан, 
барлық транспорт құралдарының 
техникалық жағдайы жіті бақылануы 
керек. Әсіресе жолаушылар тасы
малымен айналысатын автобустар, 
inDriver жүйесі, такси қызметі, бала
лар мен оқушылар тасымалымен ай
налысатын, вахталық және шетелдік 
еңбек мигранттарының тасымалымен 
айналысатын көліктердің техникалық 
жағдайын бақылау маңызды. Жол 
жүру қозғалысын ұйымдастыруда 
қалалар мен елді мекендерде за
манауи цифрлық озық технология
лар мен автоматты қондырғыларды 
енгізуді жоспарлау, ұйымдастыру, 
магистральді автомобиль жолдары 
мен қала көшелерінің сапасы мен 
жол белгілері, жолақ сызықтарының 
басқа да жол қозғалысының қауіп
сіздігін қамтамасыз етуге бағытталған 
техникалық қондырғылар мен 
өлшеуіш құралдарын енгізуге байла
нысты нормативті құжаттарды дайын
дай отырып, тиісті жолкоммуналдық 
шаруашылықтармен, құзырлы орган
дармен бірлесе отырып, үйлестіретін 
құрылым болуы тиіс. Сондайақ, жол 
жүру ережесін жас ұрпаққа балабақша, 
мектеп қабырғасында тереңдетіп 
оқыпүйретіп, жасөспірімдерді қара

пайым ереже сақтау арқылы өз өмірі 
мен денсаулығын сақтай отырып, 
құқықтық мәдениетін қалыптастыру 
өте маңызды. Сондықтан да жол 
қауіпсіздігін қамтамасыз етуде 
мемлекеттік бақылау жасаудың ролі 
өте жоғары;

– Қазір экология мен қоршаған ор
таны қорғау – өте өзекті мәселе. Коро
навирус індетінің өршуі, құс тұмауы, 
басқа да жұқпалы індеттердің таралу 
қаупі, халықтың қарапайым сақтық 
шараларын сақтамауы, карантиндік 
режим талаптарын қамтамасыз ететін 
экология, жойылып бара жатқан 
жануарлар дүниесі мен табиғатты 
қорғау, елді мекендер мен қалаларда 
санитарлық жағдайларға бақылау жа
сайтын Әкімшілік полиция комитеті 
құрамында дербес құрылым болуы 
шарт деп есептейміз;

– Ішкі істер министрлігі еліміздегі 
саясиқоғамдық ахуалға үнемі монито
ринг жасай отырып, қоғамның тыныс
тіршілігін, азаматтардың сұраныс
талаптарын, наразылықтың туындау 
себептерін анықтайды. Тиісті құзырлы 
органдарды алдын ала  ақпараттандыру, 
азаматтыққоғамдық институттар 
мен қоғам белсенділерін қатыстыра 
отырып, шиеленіс ошақтарын залал
сыздандыру, сондайақ, бұқаралық 
ақпарат құралдары мен әлеуметтік 
желілерде үнемі мониторинг жасай 
отырып, мемлекеттік құрылымға және 
қоғамға жат арандатушылық, жалған 
ақпараттар тарататын тұлғаларды 
анықтап, тиісті құзырлы органдармен 
бірлесе отырып, шара көретін дербес 
құрылым болуы тиіс. Жергілікті по
лиция департаменттерінде баспасөз 
қызметінің жұмысын жанданды
ру мақсатында осы бөлімдердегі 
қызметкерлерді қайта аттестатцияла
удан өткізіп, офицерлік лауазымдарға 
тағайындау арқылы халыққа 
қылмыстық ахуал мен оқиғалар 
жөнінде тәулік бойы шұғыл ресми 
ақпараттандыру, тұрғындар арасында 
жалған ақпараттардың таралуына жол 
бермеу және полиция қызметкерлерінің 
шұғыл әрекеттері жөнінде қылмыс 
орын алған аумақтан және оқыс оқиға 
орындарынан тікелей репортаждар 
жүргізу тәртіп сақшыларының оң 
имиджін қалыптастыруда шешуші 
роль атқарады.

Мемлекет басшысының «Халық 
үніне құлақ асатын мемлекет» бастама
сы бұл – шын мәнінде, әділетті мемле
кет  құру тұжырымдамасы. Ішкі істер 
органдарының қызмет салаларындағы 
реформалық өзгерістерінің талап
тарына сай келеді. Заң үстемдігі 
орныққан жағдайда ғана азаматтардың 
қауіпсіздігіне кепілдік беріле отырып, 
Тәуелсіз мемлекетіміздің әлеуметтік
экономикалық дамуының жаңа саты
сына шығатыны сөзсіз.    

Әмірбек ШАЙМАҒАМБЕТОВ, 
Қызылорда қаласы 

әкімінің кеңесшісі, ҚР Ішкі 
істер органдарының құрметті 

қызметкері, 
запастағы полиция полковнигі

Өз тарихында Әділет органдары 
мемлекеттіліктің нығаюы мен дамуы
на, заңнаманы жетіл діруге, әділеттілік 
ұста нымын бекітуге, азаматтардың 
конституциялық құқығын, бос тандығы 
мен заңды мүдделерін қорғауға және 
жүзеге асыруға әрдайым белсенді 
үлесін қосты. 

Мемлекеттік биліктің бір тармағы 
ретінде әділет орган дары өз құзыреті 
шегінде мем лекеттің қызметін құқық
тық қамтамасыз етуді жүзеге асы
рады. Мемлекеттік орган дар дың, 
ұйымдардың, лауазымды адамдар 
мен аза мат тардың жұмысында заң 
ды лық режимге қолдау жа  сайтын, 
азаматтардың және ұйымдардың 
құқықтары мен заңды мүдделерін қор
ғау ды қамтамасыз ететін ат қа ру шы 
билік органы. Мін деті – мемлекеттiң 
даму стра  тегиясын әзiрлеу мен 
iске асыруға қатысу. Заң жоба лау 
жұмысын жүргiзу, заңна маны тал
дау, жетiлдiру, жүйелеу, нормативтiк 
құқық тық актiлердiң жобаларына 
заң сараптамасын жүргiзу ар қылы 
адамның және аза мат тың құқықтары 
мен бостан дықтарының үстемдiгiн, Қа
зақстан Республикасының егемендiгiн, 
Қазақстан қоғамы мен мемлекетiнiң 
тұрақты және қарышты дамуын 
қамтамасыз етуге бағытталған ұлттық 
заңна маны қалыптастыру. Осы орай
да Әділет органдары мемлекеттік 
қызметті құқықтық тұрғыдан қамтуды 
жоғары кәсіби деңгейде жүзеге асырып 
келеді. Еліміздің заңнамаларын дай
ындауда да әділет органдарының орны 
ерекше. Әрбір заң жобасы Парламентке 
бармас бұрын Әділет министрлігінде 
өңдеуден өтеді.

Маңызды міндеттердің бірі – 
құқықтық көмекті және заң қызметін 
көрсетуді ұйым  дастыру және наси хат
ты қамтамасыз ету арқы лы халықтың 
құқықтық мәде ниетін арттыру. Бұл 
– құқықтық мемлекет болып қалып
тасудың алғышарты. Қазақстан 
мемлекеттілігінің дамуы мен қатар,  
әділет орган дарының рөлі де өзгеріп, 
олардың қызметі жаңа маз мұнмен 
толығып, құрылымдық функциясы да 
жаңа арнаға түсіп отырады. Бірақ ал
дында тұрған міндеттер қалай өзгерсе 
де, әділет органдары қызметінің ба
сты мазмұны – заңдылық пен құқық 
қорғауды нығайту, мемлекеттік 
мүддені қорғауды қамтамасыз ету, 
азаматтардың әлеуметтікэконо мика
лық, сая си және жеке құқықтары 
мен бостандықтарын қорғау, заң 
бұзушылықты болдырмау болып қала 
береді.

Сот актілерін орындау сот әділ дігін 
іске асырудың соң ғы қоры тындысы 
және аза мат  тардың құқықтарын қор  
ғауға конституциялық ке піл  дігін 
қамтамасыз етудің маңызды құралы. 
«Бес инс ти ту ционалдық реформа
ны іске асыру жөніндегі 100 нақты 
қадам» Ұлт жоспарының 27қа дамына 

сәйкес атқару шы лық іс жүргізу са
ласын түбегейлі реформалау жүр
гізілді. Жеке сот орындау шы лары 
институтын одан әрі дамытуды және 
сот орындаушыларының мем лекеттік 
қызметін кезеңкезеңмен қысқартуды 
көз дейтін шешім аталған рефор
маның түйіні болды. 2016 жылғы 1 
қаңтар дан бастап жеке сот орын дау
шыларының құзыретіне 1000 АЕК 
асатын соманы мемлекет пайдасына 
өндіріп алу туралы құжаттарды, мем
лекет мүддесінде жүр гізі летін үйден 
шығару, үйлерді бұзу, жер учас ке лерін 
алып қою бойынша істерді қоспағанда, 
атқарушылық құжаттардың барлық 
санаттары берілді. Сондайақ жеке 
сот орын даушыларының өкілет тік
тері кеңейтілді. Заңнамаға жеке сот 
орындаушылары инсти тутын да
мытуды көздейтін өзгерістердің ен
гізілуіне байла  нысты мем лекеттік сот 
орын дау шы ла рдағы атқару шылық 
құ жаттар санына қарағанда, жеке сот 
орындаушыларда ғы ат қарушылық 
құжаттар санының көбейгені байқа
лады.

Халыққа сапалы мем лекет
тік қызмет көрсету – әділет орган
дарының басты міндеті, ал сапа
лы мемлекеттік қызмет көрсету 
азаматтардың мемлекеттік органдарға 
деген сенімін арттыру мен сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы ісқимылдың 
маңызды көрінісі. Әділет органдары 
2018 жылы мемлекеттік қызметтің 20 
түрін көрсеткен, былтырдан бастап 
12 қызмет түрі көрсетіледі. Қызмет 
түрлерінің азаюы бірқатар тіркеу 
функциялары «Азаматтарға арналған 
үкімет» мемлекеттік корпорациясына 
берілуіне байланысты.

Атап айтқанда, жылжымайтын 
мүлікке құқықтарды тіркеуді жүзеге 
асыру мемлекеттік корпорацияға бе
рілді. Бұл азаматтарға мем ле кет тік 
қызметтерді бір жерде алуға мүмкіндік 
береді және оларды қамтамасыз ету 
үшін бизнес үдерісін айтарлықтай 
азайтты. Сондайақ, коммерциялық 
ұйым болып табылатын заңды тұлғаны 
тіркеу жұмыстарын биылғы 1 шілдеден 
бастап мемлекеттік корпорация жүзеге 
асыруда. Әділет департаментінің 
құзыретінде, корпорацияның жыл
жымайтын мүлікке құ қықтарды 
тіркеу және заңды тұлғаларды тіркеу 
қызметіне бақылау және методикалық 
көмек көрсету функциялары қал
дырылған. 

2018 жылдан бастап но тариаттық, 
адвокаттық және жеке сот орындау
шылар қызметімен айналысуға лицен
зия алу бағыты бойынша көрсетілетін 
қызметтер электронды форматқа көшті. 
Тұрғындарға мемлекеттік қыз меттің 
электронды түрін қол данудың тиім
ділігін түсіндіру мақсатында мемле
кеттік кор порациямен бірлесе құқық
тық түсіндірме, насихат жұмыстары 
жүргізіліп тұрады. 

Бүгінде әділет органдары өз жұмыс
тарын оңтайландыру мақ сатында еңбек 
етуде. Қыз меткерлер әрдайым мемле
кет тілікті нығайту мен да мы тудың, 
заңнаманы жетіл діру дің, әділеттіліктің 
прин цип терін орнатудың, аза мат
тардың конституциялық құ қықтары, 
бостандықтары мен заңды мүдделерін 
іске асыру және қорғау жөніндегі 
маңызды міндеттерін орындап келеді. 
Әділет органдарын жетілдіруде 
ардагер лердің де  қосқан үлестері ора
сан зор.

Кәсіби мерекеде әріпте с теріме, 
әділет орган дарының ардагерлеріне зор 
денсаулық, қызметте жаңа жетістіктер, 
кәсіби өрлеу, жақындарыңызға 
амандық тілеймін! Отанымыз – 
Қазақстан Рес публи касының өсіп
өркендеуі жолын дағы қызметтеріміз 
жемісті болсын!

И.БӘКІШЕВА,
облыстық әділет 

департаментінің басшысы

ЗАҢ ҮСТЕМДІГІ –ЗАМАН ТАЛАБЫ
Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы 

Тоқаев халыққа Жолдауында «Полицияның халық санасындағы 
образы – ол мемлекеттің күштік құралы» деген ойдан арылып, шын 
мәнінде халыққа шынайы қызмет көрсететін, сервистік модельге 
көше отырып, азаматтардың қауіпсіздігі мен конституциялық 
құқығын қамтамасыз ететін органға айналуы қажет» деді. Ішкі 
істер министрлігі басшылығы жыл соңына дейін Әкімшілік полиция 
комитетінің кейбір құрылымдарын заман талабына сай қайта құру 
іс-шараларын жүйелендіру жұмысына кірісіп кетті. 

ҚҰҚЫҚТЫҚ 
МЕМЛЕКЕТТІҢ 
АЛҒЫШАРТЫ

Қазақстандық патриотизм мен кәсіби мақтанышты және 
адами ынтымақтастықты тәрбиелеу мақсатында 30 қыркүйек 
Әділет органдары қызметкерлерінің күні болып танылды. Бұл күн 
Қазақстанның Тұңғыш Президенті-Елбасы  Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың Жарлығымен белгіленген болатын.

Онда ҚР Сыбайлас жем
қорлыққа қарсы ісқимыл 
агент тігінің Қызылорда об
лысы бойынша департаменті 
бас шысының бірінші орын
басары Бақытжан Ниязов сы
байлас жемқорлыққа қарсы 
ісқимыл бағытында биылғы 
жылдың 8 ай қорытындысын, 
ал Қызылорда облысы бо
йынша мемлекеттік сатып 
алу басқармасының басшысы 
Ғалым Едігеев «Мемлекеттік са

тып алуларды орталықтандыру» 
пилоттық жобасының орындалу 
барысы және арнайы тәртіптегі 
мемлекеттік сатып алулар тура
лы баяндады.

Облыс әкімі мүдделі мем
лекеттік орган басшыларына 
Мемлекет Басшысының Жолда
уынан сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы бағытта туындай
тын барлық қажетті шаралар 
қабылдауды тапсырды.

Сонымен қатар, көрсетілетін 

мемлекеттік қызметтерді цифр  
ландыру, мемлекеттік ор
ган   дар  дың ашықтығын арт
тыру және азаматтардың 
ақ па ратқа қолжетімділігін 
қам та масыз ету, тұрмыстық 
жем қор лықты жою, қоғамдық 
бақылауды, мемлекеттік са
тып алу заңнамаларының 
қатаң сақталуын, талдау және 
профилактикалық жұмыстарды 
күшейту бағыттары айқын
далды.

Облыс басшысы мемлекет 
тарапынан кәсіпкерлік субъек
тілердің заңды мүдделерінің 
қорғалуын қамтамасыз ету 
қажеттілігін ерекше атап өтті.

ТАҒАЙЫНДАУ

Сұлтан Мақашов 1961 жылы 
туған, Қазақ химиятехно ло гия
лық институтын «Инженерқұ
рылысшы» және Қы зылорда 
экономика, экология және құқық 
ака  демиялық университетін 
«Заң гер» мамандықтары бойын
ша бітірген.

Еңбек жолын 1978 жылы 
Жаңа қазалы коммуналдық кәсіп
орындар комбинатының слесарі 
ретінде бастаған.

19841994 жылдары №1604 
жылжымалы механи калан
дырыл ған колон нада монтажник, 
№86 жылжымалы механи ка
лан дырылған колоннада бри га
дир, шебер, аға прораб және 2 

азаматтық құрылыс мекемесінің 
бас инженері, бөлім бастығы;

19951996 жылдары Қазалы 
ауданы әкімінің аппараты 
ұйымдастыруинспекторлық 
бөлімінің бас инспекто
ры, Қазалы ауданының бас 
сәулетшісі;

19962012 жылдары «Қызыл
орда облысы бойынша жылжы
майтын мүлік орталығы» РМҚК 
Қазалы филиалының директоры;

20122019 жылдары Қазалы 
ауданы әкімінің орынбасары, 
Қармақшы ауданының әкімі;

20192020 жылдары Жаңа
қорған ауда нының әкімі болып 
қызмет атқарып келді.

КОМИССИЯНЫҢ КЕЗЕКТІ ОТЫРЫСЫ
Кеше облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықованың 

төрағалығымен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
мәселелері жөніндегі комиссияның кезекті отырысы өтті деп 
хабарлайды облыс әкімінің баспасөз қызметі.

БАСҚАРМАДА
ЖАҢА БАСШЫ

Күн тәртібінде 2 мәселе қаралды. Атап 
айтқанда, осы жылдың 8 айында бөтеннің 
мүлкін ұрлау қылмысының алдын алу бо
йынша атқарылған шаралар және өңірлік 
құқық бұзушылық профилактикасының 
20202022 жылдарға арналған кешенді 
жоспарының орындалуы туралы айтылды.

8 айдың көрсеткіші бойынша өңірімізде 
тіркелген ұрлық қылмысы 58% төмендеген, 
оның ішінде ұялы телефон ұрлығы 
59%, пәтер ұрлығы 64%, көлік ұрлығы 
69%, мал ұрлығы 14%ке  азайған. Жал
пы материалдық шығын 81 млн теңгені 
құраған.

Облыс әкімі полиция департаменті мен 
қала, аудан әкімдеріне ұрлықтың барлық 
түрлеріне профилактика бағытында 
жұмысты күшейтуді тапсырды.

«Бірінші кезекте қылмысты бол
дырмауға, жолын кесуге бағытталған 
профилактикалық шаралар күшейтілуі 
қажет. Ұрлықтың алдын алуда учас
келік полиция инспекторларының жауап
кершіліктері өте маңызды. Сондықтан 
«Қылмыстық картаға» сәйкес жергілікті 
полиция қызметінің патрульдеу марш
рутын ұрлыққа бейім тұрғын аудандарға 
қайта бағдарлаған жөн. Сонымен қатар, 

көпқабатты үйлердің кіреберістерін темір 
есіктермен, электронды құлыптармен, до
мофондармен, бейнекамерамен жабдық
тауды ұйымдастыру қажет. Пәтер 
ұрлығына тосқауыл қою үшін бірлесіп, 
тұрғындардың өз баспаналарының қауіп
сіздік жүйе лерімен жабдықтау қажеттігі 
барынша түсіндірілсін. 

Ауыл тұрғындарына мал ұрлығы 
қылмыстарының көбінесе өрісте мал
ды қараусыз жіберу себептерінен бола
тыны ескертіліп, бақташыларды жал
дау тиімділігі кеңінен насихатталғаны 
абзал. Сондайақ, малды сәйкестендіру 
мен таңбалау жұмыстары жүйелі түрде 
жүргізіліп, құзырлы органдармен ет 
өнімдерін сату және өңдеумен айналыса
тын орындарға бақылау күшейтілуі тиіс», 
– деді облыс әкімі.

СЕГІЗ АЙ: КӨРСЕТКІШ ҚАНДАЙ?
Кеше облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықованың төрағалығымен облыс әкімдігі 

жанындағы құқық бұзушылық профилактикасы жөніндегі ведомствоаралық 
комиссияның кезекті отырысы өтті.

Қазақстан Республика сының 
Президенті жанындағы Кадр саясаты 
жөніндегі ұлттық комиссиясының келісімі 
негізінде облыс әкімінің өкімімен Мақашов 
Сұлтан Ысқақұлы Қызылорда облысының 
жер қатынастары басқармасының басшысы 
лауазымына тағайындалды. Модератор, колледж 

директорының тәрбие ісі 
жөніндегі орынбасары Ол
жас Рамазанов Президенттің 
қашықтан білім беру үшін 
әлі нақты онлайнплатформа 
жасалмағанын сынағанын, 
«Толыққанды білім үдерісі 
үшін қажетті барлық функ
циясы бар бір онлайн білім 
беру платформасын шұғыл 
әзірлеу қажет» деген тап
сырма бергенін атап өтті.  
Осы тапсырмаға сәйкес 
оқытушылардың жаңа 
форматтағы біліктілік са
натына өтуіне жағдай жа
салып отыр. Жаңа оқу жы
лында қашықтан оқыту ісін 

ұйымдастыруда бірнеше 
платформалар әзірленіп, оқу 
процесінің принциптері мен 
технологиялары өзгерді. 
Бағалау нормалары, кері бай
ланыс жүзеге асыру бойын
ша жұмыстар жүргізілуде. 
Ғылым саласын дамыту 
туралы көзқарас өзгеріп, 
мемлекеттікжекеменшік 
әріптестік қатынас күшейіп 
келеді.  Модератор сондай
ақ ұстаздар қауымы Пре
зиденттің білімнің са
пасын жоғарылату және 
қол жетімділігін кеңейту 
үшін білімді қолдайтын 
жаңа қаржыэкономикалық 
құралдарды ендіру, жо ғары 

оқу орындарының инно
вациялық қызметке ауысу 
тетігін қалыптастыру қажет 
деген пікірін қол дайтынын 
жеткізді. Ал 2021 жылдан ба
стап оқытушылардың еңбек
ақысын көбейту туралы ба
стама ұстаз еңбегін лайықты 
бағалау үлгісі ретінде қабыл
данып отыр.

Онлайн конференция 
ба рысында колледждің құ
қықтану пәні оқыту шы сы 
Айгүл Сарбалаева «Сыбай
лас жем қорлыққа қарсы 
ісқимыл әрбір аза маттың 
міндеті» тақырыбында баян
дама жасады. Тақырып бо
йынша қаты су шылар пі
кірталасы өрбіп, соныңда 
үздік баяндамашыларға сер
тификаттар берілді.

Қанат ҚЫПШАҚБАЕВ,
«Болашақ» 

университеті жоғары
 колледжінің 
оқытушысы

ЖАСТАР
ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ

Мемлекет басшысы биылғы Жолдауында білім 
саласына  ерекше көңіл аударғаны белгілі. Осы орайда 
«Болашақ» университетінің жоғары колледжінде 
«Студент жастар арасындағы сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы мәдениетті қалыптастыру» тақырыбында онлайн 
конференция өтті.
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– Серік аға, мереке құтты болсын. Осы қарттар 
күні жайында жастарға бір дерек бере кетсек... Жал-
пы, бұл мереке қайдан шыққан, қазақ күнтізбесіне 
қай кезден кірді?

– Қарттар күні Еуропа елдерінде бұдан бір ғасыр 
бұрын-ақ мерекеленіп келген. 1990 жылы Бас Ассам-
блея 1 қазанды «Халықаралық қарттар күні» деп жария-
лады.  Оның басты мақсаты – аз қамтамасыз етілген 
қарт адамдарға, жал ғызбасты қарт зейнеткерлер мен 
мүгедектерге көңіл бөлу, оларға материалдық, әлеу мет-
тік-тұрмыстық және басқа да көмек түрлерін көрсету.

Ал, біздің ата-бабаларымыз қартын сыйлау үшін 
арнайы қарар шығармаған. Қазақтың тәлім-тәрбиесінің 
бәрі үлкеннің алдын кеспеуге, сөзін бөлмеуге, қартты 
құрметтеуге құрылған. «Қарты бар үйдің – қазынасы 
бар» деп қарттардың мәртебесін жоғары тұтқан.

Біздің тұсымыздағы атаулы күн де жаңа 
айтқанымыздай, сол халық дәстүрін дәнекер қы лып, 
қарттардың жанына шипа, деніне дәремет сыйлау ды 
міндеттейді. Қарттарға ар нал ған мерекелік іс-шаралар 
өткізіліп, еріктілер та  ра пы  нан қарияларға көмек көр  се-
ті леді. Әртүрлі жобалар ұй ым    дастырылып,  мемлекет 
та ра  пы нан арнайы жәрдем ақы лар таға йындалады.

– Біздің облыстағы қарт тар дың жай-күйі қалай?
– Облыс бойынша 74 мың нан астам ардагер бар. Ар-

дагерлер кеңесі тарапынан солар дың бірде-бірін назар-
дан тыс қалдырмауға тырысамыз. Өңірлерде 728 баста-
уыш ұйым жұмыс істейді. Сол ұйымдардың жұмысын 
қадағалап, өз ардагерлері мен қарттарына қай дәрежеде 
көңіл бөліп отырғанын көреміз.

– Осы жұмыстар пандемия кезінде біраз іркіліске 
түскен шығар?

– Қарттарға құрмет көрсету – қай кезде де жүргізіле 
беретін жұмыс. Осы кезеңде облыс әкім шілігінің қолға 
алуымен мемле кет және қоғам қайраткерлері Сейіл-
бек Шаухаманов пен Ыдырыс Қалиевқа Қызылорда 
төрінен ес керт кіш мүсіндер қойылды. 75 жасқа толған 
ғалым-ұстаз Бақберген Досманбетовті облыс әкімі ар-
найы қабылдап, сый-сияпат көрсетті. Бұл шаралар күллі 
қарт тардың мәртебесін өсірді.  

Әрине, коронавирус індеті – күллі әлемнің иығына 
түскен салмақ. Ардагерлер, елге аты белгілі қарттар 
карантин ке зеңінде елді бұқаралық ақпарат құралдары 
арқылы бірлікке ша қырып, карантин талаптарын 
сақтауға, той-құдайыны шағын көлемде, жақындарымен 
ғана атқаруға үндеді. Аяғы жететін жерлерде, ауыл 
ішінде қарттар жұрттың бой түзейтін төбе биіне айнал-
ды.

Ал, карантин жеңілдетіл генде қалалық жұмыспен 
қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөліміне қарасты 
зейнеткерлер мен мүгедектерге қызмет көрсету 
орталығы санитарлық талаптарды сақтай отырып, отыз 
бес қарт кісінің ем алуын, демалуын қамтамасыз етті. 
Оларды демалыс күндері Қожа Ахмет Ясауи, Арыстан-
баб, Укаша ата секілді әулиелі жерлерге алып барып, 
мінәжат жасауға, бой жазуға жағдай туғызды.

– Ал, бүгінгі келген мерекеге сай қандай шаралар 
бар?

– Пандемия салдарынан көп жоспарларымыз іске 
аспай қал ды. Алайда, қарап жатпа дық.

Осы мерекеде ардагерлер кеңесі тарапынан 70, 
80 жас қа толған ардагерлері мізге, қо ғамдағы бел-
сенді қарттары мыз ға арнайы құт тық таулар жі бердік. 
Олар «Қы зылорда об лысының құрметті ар дагері» 
төсбелгісімен марапатталып, ардагерлер кеңесінің 
құрмет гра мотасымен, алғыс хаттарымен мара патталды.

Мен осы заттардың бәрін көлік арқылы жөнелттім. 
Оны жергілікті ұйымдар күтіп алып, тиісті кісі лерге та-
быстайды.

Мереке күніне орай облыс, қала, мекеме, ұжым 
басшы лығынан басқа да марапаттар болады.

– Сырдың бойындағы барша ата-әжелерімізге га-
зет арқылы қандай тілек біл діресіз?

– Еліміз тыныш болсын, хал қымыз аман болсын.
«Тоқсандағы қарт бабаң топқа жаяу бармағай» деп 

Бұқар жырау айтқандай, қарттарымыз бей біт өмірдің 
бақытынан бал татып, бейнетінің зейнетін көрсін. Ке-
шегі қиын замандарда халқына сүйеу болып, қара терін 
төккен ақ са қалдарымыз бен ақ жаулықты әже леріміз 
аман болсын!

Қарттарым, аман-сау жүр сін.
– Айтқаныңыз келсін, аға.

Әңгімелескен
Дүйсенбек АЯШҰЛЫ,

«Сыр бойы»

1 ҚАЗАН – ҚАРТТАР КҮНІ

ТОҚСАНДАҒЫ 
ҚАРТ БАБАҢ 
ТОПҚА ЖАЯУ 
БАРМАҒАЙ...

Қазан айы – күздің берекелі мезгілі. Ағаш 
басындағы жемістің бәрі ақ дастарханға 
түсіп, қызыл егін қамбаға құйылған кезең. 
Бұл мезетте күз секілді жомарт жүрек 
қарттардың да қуанышы еселене түседі. 
Халықаралық қарттар күні мерекесі аталып 
өтіледі. 

Біз осы айтулы күннің қарсаңында 
облыстық ардагерлер кеңесінің төрағасы, 
«Ерен еңбегі үшін» медалінің иегері, 
Қызылорда қаласының құрметті азаматы 
Серік Әбішұлы Дүйсенбаевқа жолығып, екі-
үш ауыз әңгімеге тарттық.

Алдымен Несібелді Пір жа -
нованың  шаңырағына ба рып, 
ақ батасын алып қайт тық. Әжей 
маусым айын да жүзді толты-
рыпты. Жүзі жар қын, ойы анық, 
сөзі жү йелі. Шөпшегін емірене 
иіс кеп қояды. Тарам-тарам қол-
дарынан тіршіліктің тау қы метін 
аз тартпағанын аң ғардық. «Уақыт, 
шіркін, қойсын ба?! Өз дегенін 
істейді» деп үлкендердің неге жиі 
айтаты нын енді түсінгендейміз. 
Қарт ананың құлағы нашар ес тиді. 
Қасына отырып, келген мақса-
тымызды айттық. Жылы жүзіне 
күлкі үйіріліп, сөзін сабақтады.

– Біздің балалық шағымыз бол-
мады. Еңбектен бел жаз бадық. Бала 
болсам да, әкейге қарадым. Соғыс  
уақыты, ол шақтар қиын еді. Тамақ 
тауып жеу де оңай емес. Барды 
талғажау етіп, күн кештік. Қазір, 
шүкір, бейбіт заман. Біз өткерген 
қиындықты жас ұр пақтың басына 
бермесін, – деді ауыр күрсініп.

Несібелді әжей төрт аға йынды 
болған. Жас кезінде анасы қайтыс 
болып, әкесі мен ба уырларына қа-
рап, жа уап кер шілікті ерте сезінді. 
Егін ша руашылығымен айналы-
сып, еңбекке аралас ты. 1943 жылы 
жолдасы Сақ таған Пір жанмен 
отба сын құ рып, 8 құрсақ кө терді. 
Ба ла ларын жетілдіріп, оқыт ты. Қа-
тарынан кем етпей, құтты орында-
рына қон дыр ды, бүгінде сол бей не-
тінің зейнетін көруде. Ұл-қыздары 
– бір-бір са ланың білікті маманда-
ры. Олар ата-анасын құрмет тұтып, 
үлгі етіп отырады.  Қызы Сара ана-
сының үнемі елдің аман дығын, қой 
үстіне бозторғай жұмыртқалайтын 
заманның бол ғанын тілеп отыра-
тынын жет кізді. 

– Ата-анамыз мал шаруа шы-
лығымен айналысты. Төрт тү ліктің 
бәрі де қорада болды. Күбі пісті, май 
шайқады, текемет басты. Ағарған 
дастарханнан үзілмейтін. Қымыз, 
қымыран, шұбат ішіп өстік. Со-
дан болар ауырған емеспіз. Қазір 
анам ешқандай емханада есепте 
тұрмайды. Ауруханаға да жатқан 
емес. Пандемия ке зінде де аман 
шықты. Мұның бәрі де мықты 
денсаулықтың арқасы, –  дейді ол.

Әжейдің 8 ұл-қызынан 25 
немересі, 35 шөбересі, 6 шөп шегі 
бар. Ұрпағының қы зығына куә 
болып,  бақытына бөленіп отыр. 
Бұл үйден қонақ арылған емес. 
«Батаменен ел көгереді» демекші, 
үлкен кісінің ақ батасын алып, 
өніп-өсіп, көктеп-көгергісі келетін 
жас отбасылар бар. Қарттың хал-
жағдайын сұрап келетін ағайындар 
да шаңыраққа жиі бас сұғады екен.

Жүз жасты еңсерген кейуана 
«Әуелі Алланың берген ғұмырын 
сүріп келеміз. Жақсы ниет 
етіп, жақсылық тілеу сауаптан. 
Ұрпағыма менің жасымды берсін» 
деп сөзін түйіндеді. 

Ол үшін бейбіт заманның ты-
ныш тығы бәрінен маңызды. Әрда-
йым елдің берекесін, бір лігі мен 
ауызбіршілігін ті лейтін Рахия Ақ-
жа нова биыл 101 жасқа толды. 
Көр гені көп, түйгені мол ғасыр 
куә герінің ақ батасы қабыл болып 
келеді.

Ол 1919 жылы Қазалы ау-
даны, Байқожа станциясында 
дүниеге келген. Соғыс уақы тында 
тылда еңбек етті. Жеңіс күнін 
жақындатуға үлес қосты. Талдыр-
маш қыз Семей қаласына барып, 
қарағай да кесті. Тасбөгеттегі 

көпірді салуға еңбек сіңірді. Бала-
лық шағы ашаршылық кезеңіне 
тұспа-тұс келді. Күріштің күр мегін 
жеп, қиын кездерді бастан өткерді.

Рахия әжей 1946 жылы отбасын 
құрып, екі баланы өмірге әкелді. 
Жолдасы нан  ерте айырылып, 
балала рын жетілдіру үшін 25 жыл 
шо пан болды.  Бүгінде 2 ба ла сынан 
25 немере, 15 шө бере, 13 шөпшек 
өрбіді. «Біз дің көрмегеніміз жоқ. 
Ен дігі жерде жастар аман бол сын. 
Нәубет жылдар қайта келмесін. 
Ұрпағымыз бақытты болсын» деп 
тілек тілеп отырған ананың ба-
лалары  101 жасын атап өтіпті. 
Жер гілікті әкімдік тарапынан да 
сый-сияпат көрсетілген. Қазір 
Рахия әжейді немересі Серікбол 
Ақжанның шаңы ра ғына әкеліп, 
қымыз, қымы ранын беріп, қам-
қорлық танытып отыр.

– Үйде қарт кісі болса, байлық 
бар. Жақсылық ті леп, ба тасын 
беріп отырады. Әжем өмір дің та-
лай теперішін көрді, қиын дыққа 
мойымады. Бұл кісі – қазынамыз. 
Біздің де жағдайымызды сұрап, 
шөп шегінің алақанынан май жалап 
отыр, – дейді немересі.

Биыл Тасбөгет кентінің тұр-
ғыны Алипа Қамысбаева да 100-ге 
толды. Ол Аралдың Бөген ауылын-
да балықшы отбасында дүниеге 
келген. Қарт ананың өмірдерегін 
тыңдап отырып, қиын-қыстау 
кезеңде белі қатаймастан еңбекке 
ара ласып, ерте есейгенін аң ғар-
дық. Отбасына қолғабыс етіп, 
ата-анасына қамқор болды. 18 жа-
сында жолдасы Әбу Ибрагимов-
пен шаңырақ көтерді. 1939 жылы 
тұңғыш ұлын өмір ге әкелді. Екінші 
ұлы туғанда жары Әбу Сталинград 
майданына алынады. Екі баламен 
қалған Алипа бүкіл отбасының 
жауапкершілігін арқалады. Жас 
балаларын қал дырып, балық шылар 
қа та рына қосылды. Мұздай су ды 
кешіп, майданға балық жөнелтуге 
үлес қосты. Осылай жүргенде жас 
балалары бірінен соң бірі шетінеп 
кетті. Соғысқа кеткен Әбу 1942 
жылы жараланып, госпитальға 
түседі. Қатарға қо сылғанымен, 
алған жарақаты асқынып, 1943 
жылы балдаққа сүйеніп елге орал-
ды. Жалғыз қалған жарына демеу 
болып, өмірге қызы Күлмараш 
келді. Алипа анамыз жолдасы 
екеуі соғыстан кейінгі тұралап 
қал ған шаруашылықтың жандану-
ына атсалысты. 1984 жылы жолда-
сы қайтыс болды. Қазір қызының 
қолында тұрады. 

– Нағашы әжем  99 жасын-
да өмірден өтті. Биыл анамның 
жүзге келгенін ағайын-туыс, бала-
шағаның арасында атап өттік. Бұл 
кісінің 5 немересі, 26 шөбересі, 
11 шөпшегі бар. Қимылы ширақ, 
кешегі күнге дейін шаруаны тас-
түйін ат қа ратын. Өте тазайым, 
сабыр лы жан. Еңбекті жаны сүйеді. 
Соңғы уақытта көзі нашарлап 
қалғаны болмаса, жағдайы жақ-
сы. Сонымен бірге өткен күндерін, 
естеліктерін ұмыт паған. Біздерге, 
немере-шөбе ре леріне айтып оты-
рады, – дейді қызы. 

Бүгінде әжей ұрпағының көр-
сетіп жатқан құрметіне алғысын 
білдіріп, «Мен се кілді жүз жасаң-
дар!» деп батасын беріп отыр.

«МЕНІҢ ЖАСЫМДЫ БЕРСІН!»

Биыл Наурыз мерекесін 
ауыл да қарсы алудың сәті түсті. 
Сонда тұрғындардың көбі «Ер-
ғали ағаның үйіндегі нау рыз-
көжені айтсаңшы! Жылда көше 
беткейге қазан толы ас дайын-
дап, жолаушының бәріне дәм 
татқызады» дескен. Біз де от-
басындағы бұл дәстүр сонау 
1988 жылдан басталғанын бала 
кезде естігенбіз. Кейінірек, осы 
дәстүрдің биыл неге бұзыл-
ғанын үлкен ұлы Нұрлан аға-
дан сұрағанымда «Әкем мен 
анам барда қонақ үзілмейді ғой. 
Биыл елдегі жағдайға байла-
нысты көшеге қазан аспадық. 
Бірақ карантинге қарамастан 
көрші мен ағайын, таныстары-
мыз үлкендерге келіп аманда-
сып, көжеден дәм татып кетті» 
деген болатын. Иә, бар мәселе бір 
кесе көжеде емес, көңілде екенін 
ұқтырғандай еді бұл сөзі. 

Асылбике апаны ауыл ға-
на емес, көршілес елді мекен 
тұр ғындары да «ана мен бала-

ның қамқоршысы» деп таниды. 
Балаға көз тигенде не әл де неден 
қатты қорқып, шошын ғанда 
медицинаның өзі дәр менсіздік 
танытатыны бар. Мұн  дайда қазақ 
өзі де, сөзі де байыпты, елге тек 
жақсы аты шыққан, қасиет қонған 
адам дарға баланың таңдайын 
бас тырып, адыраспан, арша се -
кілді киелі шөптермен аласта-
тып алған. Бұрын мұндай қазақы 
емді әр әулеттегі әже жасайтын. 
Асылбике апа қо лына алған 
бөбек жылағанын бірден қойып, 
құлдыраңдап ойнап кететінін 
барған жанның бәрі айтады. Бой-
ында осындай қасиет бар ана тек 
балаларды ғана қарайды. Жылда 
«Бегім ана» мұнарасына жол бас-
тап, бізбен бірге барыңызшы» 
деп, қолқалап келетіндер бар. 
Қа сиетті орынға тек қыз-келін-
шектерге ғана баруға рұқсат етіл -
гесін, ешкімнің көңілін қал дырып 
көрген емес. 

Нұрлан аға «Әкеміз анам-
ның күтіміне әбден үйренген. 

Біз қанша жағдайын жасасақ та, 
анамды іздеп отырады. Қа зір 
көптен төсек тартып, тіл қатпаса 
да, әкемнен анам бір жерге барар 
алдында  рұқсат сұрайды» дейді.

Қанша жасқа келсе де, ерді 
сыйлаған, текті ананың бол-
мысын түсіне бастағандай бол-
дық. Отау құруларының өзіндегі 
түсіністік пен мейірім бұл отба-
сына әуелгі күннен орнық қанын 
ұқтыратындай.

Арал аумағында жас кү-
нінде балық аулап көрмеген жас 
жігітті кезіктірмейсің. Әсі  ресе, 
көк теңізде тулаған тол қын-
мен тайталасып несібе терген 
ерлердің аман-есен орал ған әр 
күні – тағдырдың сыйы. Ерғали 
аға да өзі ұнатқан қыз ды ұзатып 
алып келеміз деген уәделі күні 
теңізге аттанып кеткен болатын. 

Көңілде уайым-қайғы жоқ. Сол 
күні дүлей дауыл тұрып кетер 
деп ойлапты ма? Жағадан едәуір 
ұзап кетіп, уәделі уақытта қыз-
дың үйіне жету мұң болады. 
Қазіргідей уақыт болса, тойдың 
болмай қалуы да мүмкін бе еді. 
Бірақ, кешке көңілі көк теңізден 
де алай-дүлей болған жас жігіт 
үйіне келгенде таң-тамаша 
қалыпты. Ерғали тол қынмен 
алысып жүргенде, ағайын-туыс, 
күйеу жігіттің орнына досы 
Құдайберген барып қалыңдығын 
үйге түсіріп қойыпты. Тәңірдің 
өзі сыйлаған қуанышты сол 
бір күннен кейін елу жыл бойы 
болмашыға жанжалдасып, бө лі-
ніп көрген емес.

Үлкен ұлдары Нұрлан аға 
сексенінші жылдардың соңында 
мектеп бітіріп, Ресей жерінде, 

одан кейін Оралда білім алды. 
Ол кезде орыстың жері түгілі 
облыс орталығының өзіне ба-
рып оқу үшін табандылық ке-
рек. Сонда үлкендер жап-жас 
баланы шетке жіберуге қи май, 
қорқасоқтағанда, «Бала лар дың 
үлкені. Мен оның аман-есен 
оқып келетініне сене мін» деп 
анасы бірінші болып қолдау 
танытқан еді. Иә, үміт ақталды. 
Тұңғышы білім бәйгелерінде тек 
биіктен көрінді, бірнеше жыл-
дан бері мектепте директордың 
орынбасары қызметін атқарады. 
Кей де әртүрлі лауазымды орын -
дарға жұмысқа шақырған ұсы -
ныстар түседі. Сондайда әке мен 
анасының айтатыны: мансап 
қума, қызметіңе адал болсаң, 
абырой өзі келеді. Мұнан кейінгі 
ұлы Асхат та жоғары білім 
алып, Ақтөбеден ауқымды кәсіп 
ашты. Ал, бі ліммен оза шапқан, 
мақтаулы үш қызы – бүгінде бір-
бір әу леттің келіні.   

Әдемі әндегі «жапырақ жай-
ған бәйтерек, тереңге тарт қан та-
мырын» деген теңеуді Ерғалидай 
әкенің отбасына айтсақ керек. 
Асылбике анадай ауылдың әрбір 
тұрғынына жанашыр, шамасы 
келсе әркімге көмектесуге дай-
ын мейірбан жанның кең жүрегі, 
балаларына деген сенімі әрбір 
анада болса дейміз. Ал, ауылдағы 
әр үйде тазалық пен дархандық, 
кеңпейілділік болуы осындай 
қарттардың үлгі-өнегесінен, 
тәрбиесінен болса керек.  

Жарты ғасыр жұбын жазбаған

Бүгінде Қызылорда қаласында ғасыр жасаған үш қарт 
тұрады. Екінің бірі жүзге жете бермейді десек, жүзге жетіп, 
бала-шағасының қызығын көріп отырған аналар жайлы Қарттар 
күніне орай әңгімелеуді жөн көрдік. 

Сара АДАЙБАЕВА,
«Сыр бойы»Sb
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Бір үй, бір әулет қана емес ауыл түгелдей сыйлап 
құрметтейтін аналар бар арамызда. Арал теңізінің құяр 
сағасындағы Қаратерең ауылындағы Асылбике апа – сон-
дай адам. Көптің арасында суырылып сөйлеп, ешкімге елдің 
көзінше ақыл айтып, жарқырай көрінбеуі мүмкін. Бірақ, 
мейірім толы көзқарас, кімге болмасын жақсылық тілейтін 
жанашыр ниетін ауыл түгел танып алған. Отағасы Ерғали екеуі 
отау құрған елу жылдан астам уақытта бұл үйден қай жолаушы 
да риза көңілмен аттанатын.

Айдана ЖҰМАДИНОВА,
«Сыр бойы»Sb

Арада жылдар өтсе де, 
Ұзақбай ағаның орны ойсы-
рап тұр. Замандастары мен 
ізінен ерген інілері әлі күнге 
сағына іздесе, бар ғұмырын 
халқына қызмет етуге арнаған 
арда азаматын халқы да қадір 
тұтып, есінен бір сәт шығарған 
емес. Тәуелсіздіктің елең-алаң 
шағында, еліміздің ес жиып, 
қиын кезеңдерден шығуына 
бар күш-жігерін сала еңбек 
еткен тұлғалардың бірі де 
бірегейі болатын Ұзақбай аға.

Қазақстан Республикасы 
Парламенті Мәжілісінің екі 
дүркін депутаты болған, өмі-
рінің соңына дейін қоғам дық 
қызметтен де қол үзбей, елге 
аянбай қызмет еткен Ұзақ бай 
ағаның өмірі мен еңбек жолы 
кім-кімге де үлгі-өнеге бола-
тындай ғибратқа толы.

Үзеңгілес замандасы, бірі 
Премьер-Министр болса, бірі 
орынбасары болып халыққа 
бір дәуірде, бір уақытта қызмет 
еткен, мемлекет және қоғам 
қайраткері, ғалым Мырзатай 
Жолдасбеков Ұзақбай аға ту-
ралы былай деп ой толғапты:

«Барлап қарасам, бойын 
жасырып жүретін тұлпар се-
кілді кісі екен. Біздің Ұзе-
кең білмегенін терең бі лу-
ге құштар, ненің де болса 
байы бына барып, қай істің 
де түбіне терең үңілетін ас-
пайтын, саспайтын, жер қоз -
ғалса қозғалмайтын, сабырлы, 
салмақты, артық сөзі жоқ кі-
сі болып шықты. Үкімет  тің 
қаулы-қарарлары елдің тағ-
дырлы мәселелеріне арнала-
тын дықтан дайындалған, қа-
ғаздың қай-қайсысына да аса 
жауапкершілікпен қарады. Өн 
бойынан кісілігі мен кішілігі 
айқын көрініп тұрды. Асығып 
аптықпайды, мақтанбайды, 
жел пінбейді. Бір ғажабы Ұзе-
кең әр істі егжей-тегжейлі 
бі луге құлшынуымен қатар, 
мі незінде көп адамда кездесе 

бер мейтін бір қалыптан айны-
майтын қасиет бар. Ол қасиет 
мен көріп жүрген басшыларда 
кездесе бермейді». 

Сырлы да сырбаз сабыр-
лы қалпынан бір танбайтын, 
үлкенге ізетті, кішіге қамқор 
ағаның болмысын, кісілік 
келбетін үзеңгілес әріптесінен 
артық жеткізу мүмкін бе?!

Елім, жұртым, ұлтым деп 
қандай қызметте жүрсе де 
халқын құрметтеп, ұлтын 
ұлықтаған азамат кіндік қаны 
тамған жер, тағдырына бүкіл 
ғалам алаңдайтын Арал теңізін 
сақтап қалу жұмыстарының 
басы-қасынан табылды.

Замандастары текті тұлға 
еді деп тебірене еске ала-
тын Ұзақбай ағаның бойы-
на тектілік бір кездері асау 
тол қындары буырқана көкке 
шапшып жататын Арал те-
ңізінің жағасында өскені мен 
қарапайым балықшы, зиялы 
қауыммен етене араласқан, кө-
кірегіне түйгені көп әке тәлі-
мінен еді.

Ұзақбай ағадан ел үшін 
атқарылар шаруаларды ше-
шуде ақыл-кеңесін тыңдап, 
үйренгенім көп болды. Туған 
жерге келген сайын елдің мұң-
мұқтажын тыңдап, қолынан 
кел генінше шешілуіне қол 
ұшын созатын. Елдің мәселе-
леріне өз мәселесіндей қарап, 
шын жан ашитын елінің жана-
шыры болған еді. Даналығы, 
қарапайым болмысымен хал-
қының ыстық ықыласына бө-
ленді. Ұзақбай ағамыздың 
есімі жылдар өткен сайын 
саф алтындай жарқырап, ес ке 
алған сайын еселі еңбегі көп-
тің көңіліне шуақ болып қайта 
орала берері сөзсіз.

Жатқан жеріңіз жайлы, 
мәңгілік мекеніңіз пейіште 
болғай, жаны жайсаң жақсы 
аға!

Болатбек ҚУАНДЫҚОВ

Осыдан үш жыл бұрын қазақтың біртуар ұлы, мем-
лекет және қоғам қайраткері, Тәуелсіз Қазақстан 
Республикасының тұңғыш Премьер-Министрі болған Сыр 
елінің аяулы перзенті Ұзақбай Қараманұлы Қараманов 
өмірден озды.

ТҰЛҒА 
ТАҒЫЛЫМЫ

ЖҮЗ ЖАСАҒАН
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Ол құбылыс – адамтану 
әлемінің ең бір  қызықты кезеңі, 
үзігі, көрінісі болса керек. Кейде 
ұзақ жылдар сыйлас, достас бо-
лып келген адамыңның бұрын 
байқалмай, көрінбей жүрген 
ішкі қатпар, шынайы табиғатын, 
тек өз бас пайдасын көздейтін 
бақай есебін сезіп, көзің жетіп, 
көңілің құлазитын кездер де 
болады. Ал кейбір өзің жетік 
біле бермейтін жандардың бой-
ынан жақсылық пен ізгіліктің 
сәулелерін көріп, сезінгеніңде, 
жо ғың табылып, іздегеніңе кө
ңілің тол ғандай марқаятын 
шақ тар, әсіресе азаматтың аға 
жасына жеткенде әрі қымбат, 
әрі таптыра бермейтін сирек 
сезім. Ондай адамдар сырт 
көзге сыр бермей, әдеттегі күн
делікті араласқұраласта «жібі 
түзу» көптің біріндей көрінуі 
әбден мүмкін. Оның ашылуы 
әріптестік жұмыс барысында 
немесе сапарлас, дас тархандас 
сияқты бір себепке байланы-
сты. Немесе білгісі келген адам 
оған өзі қызығушылық біл діріп, 
оның өміріне, тіршіліктір лі
гіне, дүниетанымына, ат қар ған 
ісі, еткен еңбегіне үңілуі, ден 
қойып, тануға тырысуы керек. 

Менің сондай тереңірек та
нығым келген адамым Бақ бер
ген Сәрсенұлы Досманбетов 
болды. 

2001 жылы 21 мамырда Ел-
басы Нұрсұлтан Әбішұлының 
Жарлығымен Қазақстан Респуб
ликасының Қытай Халық Рес
публикасындағы Төтенше жә
не Өкілетті Елшісі қызметін 
алты жыл атқарғаннан кейін 
ҚР Парламенті Сенатының де-
путаты болып бекітілген соң, 
жаңа өмір басталды. Тіпті мен 
Қытайға кеткен 1995 жылдан 
мүлдем бөлек жаңа Қазақстанға 
келдім. Ол басқа әңгіме. Се-
нат депутаттарының көпшілігі 
бұрыннан комсомол, пар тияда, 
үкіметте қызметтес болған та-
ныс азаматтар екен. Жылы 
қарсы алды. Тез араласып, қызу 
жаңа жұ мысқа кірісіп кеттік. 

Бақберген Сәрсенұлын 
сыртынан ғана естуім бар еді. 
Қызмет барысында да, басқа 
жағдайда да кездесіп, сөй
лескен емеспіз. Білетінім – 
менімен құрдас. Жас кезінде 
Қызылорда педа  гогикалық ин-
ституты комсомол ұйы мының 
жетекшісі, кейін ректоры, 
Қызылорда қаласының әкімі 
қызмет терін атқарған.  1999
2011 жылдары Сенат депута-
ты болды. Оның да мені сырт-
тай білетіні жақын танысқан 
соң белгілі болды. Сенаттағы 
әріптестік болған жылдарда 
жақын, жақсы тү сі нісіп, арала-

сып, сыйластық әріп тес тіктен 
қимас достыққа дейін же тіп, сол 
қатынасымыз әр бағытта жүрсек 
те үзілместен, керісінше, сый
ластығымыз, сырластығымыз 
жиілеп, қадыр сақтау жолында 
бірге келеміз. Бізді табысты-
рып, жақындастырып жүрген 
күшрухани, дүниетанымдық 
үн дестігіміз. Әр адам – сыр 
сандық. Сол сандық кез кел-
ген уақытта ашы ла бермейді. 
Адамдардың да бірбіріне ашы-
луы – сирек құбылыс. Кейде 
біржақты ашылу болады. Он
дай қатынас ұзаққа бармайды. 
Екеу ара ортақ сырласу, ашылу 
жағда йын да ғана адамдар бір
бірімен жа қын дасады. 

Сенатта Бәкең Экономи
калық ре форма және қаржы 
комитетінің хат шысы қызметін 
атқарды. Респуб ли камыз тә
уелсіздік алған алғашқы жыл
дан бастап он жылға жуық 
мер зімде мейлінше жайлаған 
эконо ми   калық дағдарысты ба-
сынан өт кіз   гені мәлім. Әсіресе 
еліміздің әлеу  меттік салала-
ры көп зардап шек  ті. 90жыл
дардың соңы, 2000жыл   дардың 
басында ғана жаңа эконо  ми
калық реформалардың ал ғаш 
қы нә ти желері бой көрсете 
бас тады. Жаңа тех но логиялар 
іске қосы лып, өнім өндіру 
тұрақталуға бет алды. Үкімет 
қазынасы түсімдермен толығып, 
қаржылық тиянақтылық қа
лыптасып, экономиканың жү
рі сі түзеліп, тіршілік тынысы 
кеңи түсті. Дағдарыс бас тал
ғалы доғарылып қа ған әлеу
меттік нысандарды қайта жаң
ғыртып, жандандыруға бет 
түзе леді. Мемлекетімізде мек-
тептер, ау руханалар, тағы басқа 
әлеуметтік, ха лық тұрмысының 
мұқтаждарын қамту шарала-
ры, жаңа құрылыс салу қолға 
алына бастады. Ауылдардың 
әлеуметтік тұрмысын жақсарту 
ба ғытында «Ауыз су» бағдар
ламасы жүзеге асырылды. 

Сенатор Бақберген Досман
бетов сол жылдары Сенаттың 
өкілетті жи ын дарында өзі сай
ланған Қызыл орда облы сының 
әлеуметтік мәсе лелерін үздіксіз 
әрі орынды түрде білік тілікпен 
көтере отырып, оның әділ ше
шілуіне барынша атсалысып, 
мем лекеттің заң шығарушы 
құзырлы жоғарғы органының ең 
белсенді мүшелерінің бірі болып 
танылды. Ол республикалық 
бюджеттің ұтымды жоспарла-
нып, тиімді орындалуына білікті 
маман, білгір ұйымдастырушы 
дәрежесінде білек сыбана ара-
ласты. 

Сондайақ сол жылдары 
Сенат тан Еуропадағы Қауіп

сіздік Ынты мақтастық Ұйым
ының (ЕҚЫҰ) Қа зақстан де
ле гациясының мүшесі бо лып 
сайланып, халықаралық пар
ла  менттік мінберден талай то-
лымды ой, келелі пікір айта 
білді. Байқоңырдағы космо
дром ның қызметіне байла-
нысты қала тұрғындарының 
әлеу меттік тұр мысы мен мек-
теп оқушыларының құқықтық 
мәсе лелерінің әділдікпен шеші
луінде Бәкең аянып қалған жоқ. 

Бақберген Сәрсенұлының 
бөліп айтар бір қасиеті – 
ешнәр сеге бейжай  қарай ал
май тындығы. Сөзінде тұра
тын дығы. Айтқан уәдесін 
орын  дауға жанын салатындығы. 
Бұл тұрғыда Үкіметке де орын-
ды, дәлелді сынды айтудан 
тартынбай, кемшіліктерді жою 
жолдарын да ортаға салатын. 

Сондай ұстанымның дәлелі 
ре тінде оның 2000 жылы 
Сенаттың бір отырысында 
сөйлеген мына сөзіне назар 
аударсақ та жеткілікті: «...біздің 
көбіміз қанбазардай қиналған 
елдің ортасынан, әлеуметтік
экономикалық реформалардың 
күрделі де қиын тұс тарын иге-
руге ұмтылған, ат үс тінен су 
ішкен кезеңмен бетпебет жүз
дескен халықтың арасынан, 
олар дың мұқтаждықтары мен 
қажет тілік терін зерттепсара-
лап, екшеп келіп отырмыз...

...Еліміздің әлауқатын 
жақсарту үшін зиялы заңдар ке-
рек екенін, ша ла туған заңдарға 
терапевтік емдеу қа жеттігін 
Үкімет ұмытып кет кен сияқты. 
Соның салдарынан Пар ла
менттік талқылауға нақты жоба
лар ұсынылмай отыр. Үкімет 
Күлтө бенің басында күнде ке
ңес құрып, Ци церонның шең
берінен шеберліктерін шың дау
дан әрі аса алар емес...

...Үкімет тарапынан аса 
қажетті заңдар жобасының дер 
кезінде ұсы нылмауы, Елба
сы мыздың ел эко но микасын 
ре формалауға негізгі стра те
гия лық бағыттарына кедергі 
келтіру емес пе?» дей келіп, 
Парламент жұ мысының сапа-
сын көтеруге қатыс ты нақты 
ұсыныстарын ортаға сал ған. 
(Б.Досманбетов, «Сүйем се  ні, 
Сыр елі». Астана, 2005 жыл, 
146147бет тер).

Сенат отырыстарының сте
нограм маларын парақтап отыр
саңыз, депутат Досманбетовтың 
мұндай қайраткерлік сөздері 
мен назар аударарлық ұсы
ныстарын, орынды ой, салиқалы 
пі кірлерін көптеп кездестіруге 
болады. Не айтса да, біліп айта-
ды. Нақты дерек, дәлелдермен, 
қандай да проблеманың шеші
луіне мүдделілікпен, шынайы 
жанашырлықпен айтады. 

Жоғарыда аталған өмір
баяндық кітабында Бақберген 
Сәрсенұлы өзі нің балалық, 
бозбалалық, жігіттік шақтарын 
дәл сол кезеңдердегі сезім, 
әсермен дүниетаным ой бай-
ламдарын қазқалпында өте на-
нымды, тартым ды баяндаған. 

Ұтқырлығы сол – баян  дау лар 
өмірдің шынайы оқиға, су рет
терімен, адамдардың мінезқұ
лық тары, ісәрекеттері арқылы 
өте ширақ әрі табиғи суреттел-
ген. Бастап оқыған адам, әсіресе 
замандастары, әрқайсысы өз 
әлеміне кіріп кеткендей бас ал-
май, қызыға оқып, ризалығымен 
тәмамдайды. 

Балалық шақтағы кішкентай 
«Диір ментөбе» ауылы. Темір
жол бе кеті. Құм. Шексіз дала. 
Алғашқы мұғалім. Кластас 
достар. Ер жету, оқу бітіріп, 
еңбекке араласу жолындағы та-
маша адамдар, ізгілікті істер. Ат 
жалын тартып, азамат болып, 
ел жү гін арқалап, ел алдына 
шыққан лауа зымды қызметтер. 
Адамдар ара сын дағы әрқилы 
таныстар. Бірбіріне ұқ са май
тын образдар. Бар лығы да өте 
бір жи нақылықпен әрі се зімтал 
көркем шығармаға бейім ше
берлікпен, шұрайлы тілмен 
жа  зылған. Кітап авторының 
әң гімелері жалықтырмайды, 
қай та қызықтырады. «Мен ке
реметпін» дегеннен аулақ, 
кә дімгі адамдардың өмірі 
шы найы лықпен кітаптың дәре
жесін көтеріп тұр. 

Әсіресе, есейген шағында 
Шың ғыс Айтматовтың әйгілі 
«Ғасыр дан да ұзақ күн» («Бо-
ранды бекет») шығармасынан 
өзінің «Диірмен тө бесін» 
көруі, ұлы суреткермен ар
найы із деп барып, әңгімелесуі 
– адам жа нына шуақ түсірер 
сана мә де  ниетінің кө рінісі. 
Сондайақ, Бәкең өзі де осы 
өмірбаяндық шығармасында 
халық қазынасынан бала ке
зінде естіген талай әдемі, әсер
лі аңыздар мен оқиғаларды 
орынды, ұтымды пайдалана 
білген. Ол да болса Бәкеңнің 
интеллектуалдық, білімділік 
мүмкіндігі мен білгіштік қорын 
көрсетері анық. 

Бақберген Сәрсенұлы эконо-
мика, демография, әлеуметтік 
қатынастар саласында оншақты 
монографиялық, жүзден астам 
зерттеу мақалаларын жарияла-
ды. Оның еңбектері жоғары оқу 
орындары студенттерінің, сарап
шы лардың, саясаткерлердің, 
жас ға лым дардың сұранысына 
әрқашан ие. 

Ғалымның зерттеушілік, 
шығар ма шылық қабілеттері 
оның ұйым дас тырушылық, 
қайраткерлік талант та рымен 
мейлінше ұштасып жата-
ды. Ол Қызылорда облысын-
да «Болашақ» университетін 
ұйымдастырып, оны заман та-
лабына сай жаңа техно ло гиямен  
жабдықтау негізінде дамы
тып, еліміздің әлеуеті жоғары 
оқу ор нына айналдыра алды. 
Университет студенттеріне, 
оқытушыпрофес сор ларына 
оқу, тұрмыстық жағдайлар 
толық қамтамасыз етілген. 
Әсіресе уни верситеттің оқу 
кешендері жаңа үлгіде, сапа-
лы құрылыс материал да   рымен, 
сәулет өнерінің сәнсал   та на
тымен салынған. Бәкең су 

рет  керди  зайнерлік өнерімен 
ғима рат  та   ры ның ішісыртын 
әшекей леу   ден шы  ғар машылық 
ләз зат алып еңбек  тенетінімен 
орын ды мақ тана ала ды. 

Бақберген Сәрсенұлы – 
ізденімпаз адам. Бір шаруаны 
тындырдым деп тыным тау-
ып отыра алмайды. Әр кезде 
жолыққан сайын өз тіршілігінде 
бір жаңалық айтып отырады. 
Оқу кор пусының құрылысы 
аяқталса, не соның фойесін, не-
месе ауласын әше кейлеп, жаңа 
істі бастап жатқаны. 

Соңғы ретте жас ұрпақ, 
сту дент тер тәуелсіз мемлеке
тіміздің жаңа та рихын қалт
қысыз оқып, білсін деген мақ
сатпен Астанадағы Ұлт тық 
мұра жаймен әріптесіп, оның 
қоры нан құн ды жәдігерлердің 
көшір мелерін жи нақтап, «Бо
лашақ» универ сите тінде Ел-
басы Нұрсұлтан Әбіш ұлының 
жаңа аудиториясын ашты. 

Қызылорда, облыс орталығы 
да, аудандар, өңірлер де жаңа 
тынысы ашылып, жаңғырып, 
өсуөркендеу дәу  ренінде бол-
са, соның алдыңғы шебінде  
осы біздің Бақберген сияқты 
аза маттар жүр. Олар – жаңа 
тұрмыстың жаршылары ғана 
емес, соның жасам паздары. 
Ондай ел игілігіне еңбек етіп 
жүрген озық тұлғаларды халық 
та, билік те қолдайды. 

Ал біздің Бәкең тек универ-
ситет құрылысымен шектеліп 
жүрген жоқ. Өз өмірінде де, 
жүрген жерінде де жаңалық 
ашумен, жаңалыққа деген 
іңкәр құштарлығымен келеді. 
Осыдан бірнеше жыл бұрын 
Қызылордадан қырық шақырым 
жерде қамыс, қоға қаулап өсіп, 
суы тартылып бара жат қан көлге 
қамқорлық жасап, тінін та
зартып, суын жаңартып, балық 
өсіріп, жағасын жайқалтты. 
Құм, сор, тұз – ешнәрсе өспейді 
деген он гектардан астам жер-
ге Сыр өзенінен насоспен 
су шығарып, қияр, қызанақ, 
асқабақ, қауын, қарбыз, пияз, 
сәбіз, басқа да көкөніс өнімдерін 
жайқалтты. Алты мың түп 
алма ағашының, үш мың түп 
жүзімнің жас көшеттерін отыр
ғызды. Шаруаға жұмылған 
жігіттерге жағдай жасап, олар-
ды жерді пайдалануға, иге-
руге үйретті. Шөлейт жатқан 
алқапты алмабаққа, баубақшаға 
ай  налдырып, сазарып, шаң 

қауып жат қан даланы өзгертті, 
құлпыртты. Сыр дариясының 
жағасындағы қалың жыңғылға 
омарта орналастырып, жың 
ғыл гүлінен бал өндіре бастады. 
Бір кісінің басына осылардың 
өзі де ғажап істер емес пе?! 
Әсіресе, табиғаты қатаң, жері 
сортаң, желі аңызақ, жазы 
ыстық, қысы қара суық Сыр 
өңіріндегі әлгіндей тіршіліктің 
әрқайсысына тағзым етіп, 
құрмет көрсетуге болар едіау. 
Мен Бәкеңнің осы тіршіліктерін 
көріп, көңілім толып, көргенімді 
өне ге етіп, таяқ шаншыса са-
ялы бақ өсетін  Жетісудың 
жігіттеріне де әлденеше рет 
айттым. Жердің жұма ғындай 
көкорай шалғын, атты кісінің 
бойымен таласып өсе тін мың 
түрлі қалың шөпке оран ған 
Шалкөде, Белжайлау, Асы 
алқап та рында бірде бір бал 
омартасы жоқ қой.

Бәкең «бұл жер сортаң, құм, 
жел, ыстық, баубақша өспейді, 
омарта ұстайтын Алтайдың, 
Алатаудың гүл шөптері жоқ» 
деп қалыптасқан ұғым ды, са-
наны түбірімен өзгертіп отыр. 
Бәкеңмен бірге сол өзгерістерге 
еңбек етіп жүрген Сырдың 
азамат тарының өздерінің көзі 
жетіп, са насы, көзқарастарының 
өрісі кеңіп, тұр мыстары, әлеуеті 
жаңа сапаға көтерілумен келеді. 

Бақберген осы үлгіні 
Елбасының Астананың айна-
ласына 70 мың гектар орман 
өсіріп, аңқұс жібергенінен 
алды. Нұрсұлтан Әбішұлы 
Арқаның кең даласын орманмен 
орап, көмкеру туралы айтып, 
орындата бастағаннанақ Бәкең 
«Қызылорданың төңірегіне де 
баубақша, орман отырғызып, 
өсіруге кірісуім керек» деп өзіне 
өзі тапсырма беріп, міндеттеме 
алып, мақсат қойып жүргеніне 
ғалым Әділ Ахметов екеуміз 
куә болғанымыз да шындық. 
Осы бағытта Бәкеңнің әлі де ой-
ына алған арманы, айтылмаған 
сыры баршылық. Оның ойы, 
істеген жұмысы ізденімпаздығы 
мен жасам паздығы қандай да 
құрметке лайық. 

Бақберген Сәрсенұлының 
таланты сан қырлы, қабілеті 
қайран қаларлық. Оның саят
шыл дығы, аңшылығы, мерген
дігі туралы бөлек хикая жазу 
керек. Аңшылық дегенде тоқ
тауы да, тағаты да жоқ. Көпші
лігіміздің түсінігімізде аң

шы лық сапарға алдын ала 
жаб  дықталып, сайланып, 
киі міңді ыңғайлап, мылты
ғыңды бап тап, бір неше күн 
бұ рын жоспар ланып шығу 
қажет сияқты. Бәкеңнің жолы 
ашық, аяғы жеңіл. Қазір ғана 
жағасына галстук тағып, қалада 
жүрсе, бірер сағатта далада, та-
уда жүргенінен хабар аласың. 
Бірде телефондасам: «Әуежайға 
кетіп барам, Африкаға ұшам» 
дейді. Аңтарылып, аңтаң бол
ып: «Қай Африкаға? Онда 
нең бар?» деймін. «Оңтүстік 
Африкаға. Аңшы лыққа...» Кә
дімгі астанадан Қызыл ордаға 
ұшып бара жатқандай. Міне, 
саятшылықтың құдіреті. Өз 
елімізде оның кезбеген даласы, 
араламаған орманы, шықпаған 
тауы, кешпеген суы кемдекем 
деуге болады. Табиғат құмар. 
Табиғатпен үндес. Ыстыққа да, 
суыққа да көнбіс, көнтері. Тө
зімді. Желге төсін, жауынға ба-
сын тосады.

Тыным таппайды. Бір жолы 
Мәс кеуден хабарласып, «Бола
шақ» универ ситеті мен Мәскеу 
универси теттері арасында әріп
тестік байланыс орнатып жа-
тырмын» десе, келесі кезекте 
Қытайдан, Пекин қаласынан 
телефон соғады, «Қызылордада 
Кон фу ций институтын ашай-
ын деп жүр мін» деп. Іздегені – 
ізгілік.

Әрине, Бақберген Сәрсен
ұлы ның дәл осындай шарықтап 
жүруі отба сының берекесі – 
жұбайы Зейнегүлдің даналығы 
мен сабырлылығы, ұлда рының 
өмірден өз орындарын тау-
ып азамат, келіндерінің құт, 
немере лерінің нұр болуының 
арқасы десек те артық болмас. 
Бәкеңдей қазақтың берекелі, 
іскер азаматы іргесі берік үлкен 
әулетімен ұзақ, бақытты өмір 
сүргей. 

Мақаланың атына Бақберген 
Сәр  сенұлының өз кітабының 
алғаш қы тарауынан «жаңа 
күннің жақсы лы ғына» ұмтыл
ған деген сөз дер ді әдейі алдық. 
Жоғарыда ай тыл  ған қырсыр
ларынан басқа, бо йында ақын
дық таланты да жеткі лікті. 
Жет піс бес деген аға жасына 
Бәкең шар шамай, шал дық
пай, қал ғымай, мүл гімей ты-
нымсыз еңбек, талмай ізденіс 
үстінде жеткені тек оның қай
рат тылығын ғана көрсе тіп 
отыр ған жоқ, Бәкең сияқты 
азамат тардың мүмкіндігін, біз
дің жас мемле кеті міздің аза
маттық қоға мының кел беті 
мен қуатын да көр сетсе керек. 
Бәкең өзінің жас кезін дегідей 
оқуға, білуге, көруге, солардан 
жи нақтаған жаңа жобаларын 
жариялап, жарқыратып, сән
салтанат жасап қою ға жаны 
құштар. Сондықтан да оның 
«болдым,толдым» деп тоқ
мейілсуге ыңғайы да, бейімі де, 
ойы да жоқ. Ол – бюрократтық 
марғаулықтан аулақ, ішкі, 
сыртқы мәдениеті бай, жаңа
лық қа жаны құштар тұлға. Он-
дай адамдар тек өздері ғана 
жарылқанбайды, төңі регіне нұр 
шашып, өмірдің жарығы мен 
жақсылығын көбейтіп жүреді.    

Қуаныш СҰЛТАНОВ,
мемлекет және қоғам 

қайраткері,
ҚР Парламенті 

Мәжілісінің депутаты

КЕЛБЕТ

ҚҰШТАРЛЫҚ
немесе «жаңа күннің жақсылығына» ұмтылған

Бір дәуір, бір заман, бір қоғам, бір ортада өмір сүретін 
адамдардың көп жағдайда тағдырлары, өмірлері ұқсас, 
ой, толғаныстары, дүниетанымдары үндес болуы – табиғи 
құбылыс. Олар кейде дидарласып, өзара түсінісіп, кей-
де кереғар пікірлерді ұстанып, кейде жақын араласып, 
кейде бір-бірінен алшақтап жүруі де мүмкін. Азаматтар 
арасындағы достық та, сыйластық та – адаммен бірге 
жасасып, жарасып келе жатқан ерекше, сыры толық таныла 
қоймайтын жұмбақ құбылыс. 

– Жалпы мемлекет пен қо ғам 
адам дардың денсаулы ғы ның 
жақсы болуына мүд делі. Жақсы 
денсаулық – адам ның еңбек 
және қоғамның ісәрекетке 
жемісті қатысуының маңызды 
кепілі. Сондықтан да мек
тепте білім алу барысында оқу
шылардың дене тәрбиесіне аса 
мән беріледі. Қозғалыс адам 
өмірі үшін аса қажет. Дене 
жаттығулары – орга низмдегі 
жасқа байланысты өзге ріс
тердің алдын алатын және 
ұзақ өмір сүруге көмектесетін 
маңызды амал дардың бірі. Ал 

балалар мен жас өспірімдердің 
қимылқозғалысы аз бол-
са, түрлі ауруға шалдығуға 
бейім. Сол себептен де не
шынықтыру пәні енгізілген. 
Оқушылар денебітімінің дұ
рыс дамуы, денсаулығының 
ны ғаюы, жұмыс қабілетінің 
артуы сыртқы ортаның қо лай
сыз жағдайларына қарсы тұ
руға ықпал етеді, – деген Шә
кең дене шынықтыру пәніне 
бүгінде үлкен мән беріліп жат
қанын жеткізді. Бұрын аптасы-
на екі сағат арналса, қазір үш 
сағат бөлінген. Бұрын төменгі 

сыныптарда дене шынықтыру 
сабағын қарапайым мұға лім дер 
өткізсе, қазір арнайы ма мандар 
сабақ беретін бол ды. Сондай
ақ осы пән мұғалім де рінің 
жалақысын көтеріп жатыр.

Кейіпкеріміз бұрынғы Те
рең өзек ау данының Ақарық 
ауыл ында 1945 жылы дүниеге 
келген. Осындағы жеті жыл дық 
мектепті бітіргеннен кейін оқу
ын Қызылорда қала сын дағы 
№112 мектепте жал ғас тырады. 
Онжылдықты аяқ  таған боз-
бала мұнан соң Алматы дене 
шынықтыру инс титутына оқуға 

түседі. Инс  титутты тәмам
да ған нан кейін 1969 жылы 
еңбек жолын Қызыл орда қала
сындағы №212 мектепте дене 
шынық тыру пәнінің мұғалімі 
болып бастады. Содан осы білім 
ошағында үзбей 40 жыл еңбек 
етіп, сол жерден 2009 жылы 
зейнет демалысына шығады.

Жас маман келген кезден өз 
маман дығын шексіз сүйетінін 
дә  лел деді. Дене шынықтыру 
пә  нін оқытудың әдіс темелігін 
қалып тас тырды деуге болады. 
Жеңіл атлетика спорт падиша-
сы саналады. Ежелгі гректер 

«Егер сұлу болам десең, жүгір, 
егер сау болам десең, жүгір, 
егер күшті болам десең, жүгір» 
деген емес пе? Сондықтан 
бірінші кезекте жүгіруге ден 
қойылып, дене қозғалыстары 
үшін жеңіл атлетикалық және 
гимнастикалық жаттығуларға 
маңыз берілді. Содан кейінгі 
кезекте волейбол, баскетбол ой-
ындарын өт кізу жолға қойылды. 
Ш.Төкенов жат тық тырушы 
болмағанмен де, осы атал ған 
ойын түрлерінен мек тептің 
мықты командаларын құрды. 
Бұл командалар облыстық 
деңгейдегі жарыс тарда жоғары 
орындардан кө рініп жүрді. Жыл 
сайын облыстың құрама ко-
мандаларына №212 мектептен 
23 оқушыдан кіріп отырды. 
Ал еліміз тәуелсіздік алғаннан 
кейін ұлттық ойын түрлеріне 
маңыз беруге атсалысты.

Өткен ғасырдың 19861987 
жыл дары Шаймерден аға  
мыздың осы мек теп тегі істә
жірибесі ар найы әдіс  те  мелік 
кітап болып шы  ға рылып, об-
лыс мектеп те ріне та ра  тылғанын 
айта кету керек. Ол қала лық 
әдістемелік орталығында аға 
мұға лімдікті қоса атқарып, жас 
мұға лім дерге нұсқамалық кө
мек көрсетіп отырды. Кез кел
ген пәнге оң көзқарасты қалып
тастыру – сол пәннен сабақ 
бе ретін мұғалімнің қолында. 
Шай мерден ағамыз өз пәніне 
бас қалардың оң көзқарасын 

қалып тастырды деп сеніммен 
айта аламыз. Де нешынықтыру 
пәніне атүсті қарау – баланың 
ден саулы ғына, түптеп келгенде, 
өміріне немқұ райлы қарау де
генді өзгелерге жеткізе білді.

Ш.Төкеновті жақсы маман 
ретінде таныған жоғары оқу 
орындары мен колледждердің 
басшылары бірнеше рет 
өздеріне қызметке шақырды. 
Тіпті балалар үйінің дирек тор
лығына ұсыныс болды.

– Бұл ұсыныстардың бәрін 
ақыл таразысына салып, елеп
екше дім, бі рақ ұзақ жылдар 
жұмыс істеген өз мек тебімді 
қимадым, маман дығымды шек
сіз сүйгендіктен, олар дың бә
рінен бас тарттым, – деді Шә кең 
сол кезең дерді еске ала отырып.

«Жоғары санатты мұғалім» 
атанған ұстаздың көп жылғы 
еңбегі елеусіз қалған жоқ. 
«Білім беру ісінің үздігі» атағы 
беріліп, Білім және ғылым 
министрлігінің Құрмет Грамо-
тасымен, облыс, қала әкімінің 
бірнеше Алғыс хаттарымен 
ма рапатталды. Сондайақ об
лыс тық қалалық спорт, білім 
бас қармаларының көптеген ма-
рапатына ие болды.

Зейнеткерлікке шыққаннан 
кейін де қарап отырған жоқ. Ба
лалар үйінің басшылығы қайта
қайта жаттық ты ру шы бо луға 
шақырған соң, олар дың өтінішін 
жерде қалдыра ал мады. Осы ме-
кемеде 10 жыл жұмыс істеп, өз 

мін детін адал атқарды. «Халық 
Банктің» ұйымдастыруымен 
рес пуб ли кадағы балалар үйлері 
тәр биеленушілері арасында өт
кізілетін дәстүрлі баскетбол 
жарыстарына қатысатын ко-
манда жа сақтады. Алғашқыда 
қызылордалықтар 18 ко ман
даның ішінде он дықтан төмен 
түспесе, соңғы жылдары финал-
да өнер көрсетіп, жүлделі ора-
лып жүрді.

Шәкең бүгінгі күні де қо
ғамдық жұмыстардан қол үзген 
емес. Ол Қызылорда қалалық 
білім бөлімі жанындағы арда-
герлер кеңесінің алқа мү шесі 
және №212 мектепгимназиясы 
ардагерлер кеңесінің төрағасы.

Осылайша өмірінің 50 жы
лын оқу шылардың дене тәр
бие сіне арнап, салауатты өмір 
салтын насихаттаған Шаймер-
ден аға мыз бүгінде берекелі 
ұстаздар отбасының басшысы, 
не мерелерінің сүйікті атасы 
болып отыр. Ұстаздар отбасы 
дейтін себебіміз ағамыздың 
құдай қосқан қосағы – Гүл жаһан 
Атабаева орыс тілі пәнінің 
мұғалімі болып зей нет керлікке 
шықса, келіні бастауыш мектеп 
мұғалімі, ал қызы информати-
кадан сабақ береді. Өскелең 
ұрпақты тәр биелеуге үлесін 
қосып келе жатқан Шаймерден 
Төкенов ағамыздың отбасын 
мерекемен құттықтаймыз.

ҰСТАЗ ҰЛАҒАТЫ
МҰҒАЛІМ КҮНІ ҚАРСАҢЫНДА

Мектепте өтетін денешынықтыру пәніне кезінде 
көпшілік тарапынан немқұрайлы көзқарас болғаны 
шындық. «Әй, ол оқушылар жүгіретін, доп тебетін сабақ 
қой» деген менсінбеушілікпен қатар, сұрану керек бол-
са, денешынықтыру сабағы өтетін уақытты таңдауға 
тырысатын. Мұндай түсінік тек оқушы мен ата-анада 
ғана емес, басқа пәндер мұғалімдерінде немесе сы-
нып жетекшілерінде де болатын. Ал осындай кереғар 
түсініктерді жеңіп, көпшілікке бұл пәннің маңызын жеткізе 
білуде өз мамандығына шын берілген ұстаздардың еңбегі 
ерен. Сондай жандардың бірі – қызылордалық ардагер 
ұстаз Шаймерден Төкенов.

Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ,
«Сыр бойы»Sb
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Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2020 жылғы 3 
қазанда 2006 жылғы үлгідегі номиналдары 2000, 5000 және 10000 
теңгелік банкноттарды айырбастау  кезеңінің аяқталатынын еске 
салады.

Қолма-қол ақша айналымынан алынған банкноттарды 
Қазақстан Республикасы ұлттық валютасының қолданыстағы 
ақша белгілеріне айырбастау тек қана Ұлттық Банктің филиал-
дарында жүргізіледі.

«2006 жылғы банкноттарды кезең-кезеңімен ауыстыру және 
алу 2016 жылдың қарашасында басталды. Ағымдағы жылдың 3 
қазанында  аталған банкноттардың айналыс мерзімі аяқталғаннан 
кейін Ұлттық Банктің филиалдары оларды қабылдауды және 
қолданыстағы ақша белгілеріне айырбастауды тоқтатады. Осы 
күнге дейін банкноттарды еліміздің 17 қаласында орналасқан 
ҚР ҰБ барлық аумақтық филиалдарында айырбастауға бола-
ды», – деп атап өтті Ұлттық Банктің қолма-қол ақша айналымы 
департаментінің директоры Жомарт Қажымұратов. 

Ұлттық Банк филиалдарының мекен жайлары және байланыс 
телефондары туралы ақпаратты Ұлттық Банктің сайтында табуға 
болады.  

Толығырақ ақпарат БАҚ өкілдері үшін мына теле-
фон арқылы қолжетімді: +7 (717) 2 775 205, e-mail: press@
nationalbank.kz                     

www.nationalbank.kz 

2006 жылғы үлгідегі 
банкноттарды айырбастау 
кезеңінің аяқталуы туралы

«ПетроҚазақстан Құмкөл 
Ресорсиз» АҚ 2007 жылғы 9 
қаңтардағы №212-ІІІ Қазақстан 
Республикасының Экология 
ко дексінің 57-бабының талап-
тарына сәйкес (15-21-02) «Ка-
раванчи кенішіндегі СКТШ-
дан 25, 26, 27, 40 және 41 
ұң ғы маларға дейін кабельдік 
же лілерді жүргізу» жұмыс жоба-
сы жөніндегі құжаттаманың 
мем лекеттік экологиялық сарап-
тамаға жолданғандығы жайлы 
хабарлайды. 

Барлық мүдделі азаматтар 
мен қоғамдық бірлестіктерге 
мем лекеттік сараптамадан өт-
кі зу кезеңінде өздерінің ой-пі-
кір лерін білдіру мүмкіндігі бе-
ріледі.

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

***
«ПетроҚазақстан Құмкөл 

Ре сорсиз» АҚ 2007 жылғы 9 
қаңтардағы №212-ІІІ Қазақстан 
Республикасының Экология ко-
дексінің 57-бабының талаптары-
на сәйкес (21-02-02) «Қызылқия 
кенішінде 362, 363, 364 және 
365 ұңғымаларды электрмен 
жаб дықтау» жұмыс жобасы жө-
ніндегі құжаттаманың мемле-

кет тік экологиялық сараптамаға 
жол данғандығы жайлы хабар-
лайды. 

Барлық мүдделі азаматтар 
мен қоғамдық бірлестіктерге 
мем лекеттік сараптамадан өт-
кі зу кезеңінде өздерінің ой-пі-
кір  лерін білдіру мүмкіндігі бе-
ріледі.

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

***
«ПетроҚазақстан Құмкөл 

Ре сорсиз» АҚ 2007 жылғы 9 
қаңтардағы №212-ІІІ Қазақстан 
Республикасының Экология 
ко дексінің 57-бабының та-
лап  та рына сәйкес (20-09-02) 
«Арыс құм кенішіндегі 428 
және СП-10 ұңғымаларын элек-
трмен жабдықтау» жұмыс жо-
басы жөніндегі құжаттаманың 
мемлекеттік экологиялық сарап-
тамаға жолданғандығы жайлы 
хабарлайды. 

Барлық мүдделі азаматтар 
мен қоғамдық бірлестіктерге 
мемлекеттік сараптамадан өт-
кі зу кезеңінде өздерінің ой-пі-
кірлерін білдіру мүмкіндігі бе-
ріледі.

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

Хабарламалар

Пейіште нұрың шалқысын
Осы жылдың 20 тамызында аб-

зал ана, немерелеріне қамқор болған 
сүйікті әже, әулетіне сыйлы, туған-
туыстарына жанашыр жан Рсалықызы 
Мархабат Байман келіні 71 жасқа 
қараған шағында фәниден озды. Сұм 
ажал айтып келмейді екен. Қаралы 
хабарды естігенде отбасы, бауырла-
ры, туған-туыстары, сыйлас достары 
қабырғалары қайысып, ауыр мұңға 
батты.

Мархабат Рсалықызы 1949 
жылдың 15 желтоқсанында Қазалы 
ауданындағы Қызылту колхозында 
композитор Кеңес Дүйсекеев дүниеге 
келген шаңырақта Дүйсеке қарияның 

әулетінде дүниеге келген. 1974 жылы Жамбыл жеңіл және тамақ 
өнеркәсібі институтының Алматы филиалының "Астық сақтау және 
өңдеу технологиясы" бөлімін бітіріп, Қызылорда облысының астық 
сақтау және нан өнімдері басқармасына инженер-технолог болып ор-
наласып, абыройлы қызмет атқарып, құрметті зейнет демалысына 
шықты. 

Аяулы жан зейнетке шықса да, халыққа қызмет жасауын тоқтат-
пады. Жеке шаруашылық ашып, ондаған адамды жұмыспен қамтыды. 
Тұрмысы төмен отбасыларға қамқорлық көрсетіп, көмегін аямады. 

Өмірден ертерек озған асыл жары Өмірзақ Баймановпен мағыналы 
ғұмыр кешіп, балаларына, немерелеріне дұрыс бағыт-бағдар бере оты-
рып, елін, жерін сүйетін азаматтар болуына ықпал етті.

Мархабат Рсалықызы Байман келінінің 40 күндік асы 3-қазан күні 
сағат 12.00-де Қызылорда қаласы, Қорқыт ата көшесі №159 А үйде 
өтеді.

Еске алушылар: балалары, келіндері, немерелері, 
Дүйсекеевтер және Баймановтар әулеттері 

Жарамсыз деп есептелсін
Қосақбаев Дастанбек Қадырбекұлының атына Қызылорда 

облысы, Қызылорда қаласы, Бәйтерек 1 м/а, 28-көше, №9 
үйге берілген сатып алу-сату келісім-шартының (№2-665 
10.09.2019 ж.) түпнұсқасы жоғалуына байланысты жарамсыз 
деп есептелсін.

«Сыр бойы», «Кызылординские вести», 
«Ақмешіт апталығы», «Ақмешіт 
жастары» және аудандық басылымдарға 
хабарландыру орналастырғыңыз келсе:  
70-00-52  телефон ы арқылы байланысуға 
болады.  E-maіl: smjarnama@mail.ru

Сырт көзге өзгелерден айыр-
машылығы жоқ қарапайым 
жан. Алайда жан-дүниесіне 
те  рең үңілсеңіз, көп сырды 
ұғы  насыз. Осыншама қайрат 
жұ  қалтаң жүзді азаматтың тұл-
ғасынан қалайша табылып тұр-
ғанына қайран қаласыз. Аяу-
шылық білмейтін темірдей 
тағ дыр оны мүгедектер арба-
сына таңғанымен, ерік-жігерін 
мұ қал та алмағанын еріксіз мо-
йындайсыз.

Оңғарбай жол апатына ұшы-
рағаннан бері де отыз жылдан 
асты. Сол кездегі серіппедей 
шиыршық атқан жас жігіт қазір 
аға жасына толды. Жұбайы 
Сайлаукүл екеуі немере сүйіп, 
ата-әже атанды. Жаратқанға 
мың да бір шүкір! Пешенесіне 
адал жар жазыпты. Небәрі жи-
ырма екі жастағы өндірдей 
келіншегі өмірдің ауыр 
сынағында сыр бермеді. «Ғұмыр 
бойы өзіңмен бірге боламын» 
деген сертінен айнымады. Ара-
да өткен 32 жыл да бір қабақ 
шытып көр мепті. Сол баяғы 

ақжарқын қал пы. Оңғарбайды 
мәпелеп-кү туден еш жалыққан 
емес. Ерлі-зайыпты екеуінің 
бар үкілі үміті сол кезде жасқа 
толмаған Ғаниы болды. Көзінің 
қарашығындай жалғыз ұлдарын 
алданыш тұтты. Жанға батқан 
жарақаттан талай таңды кірпік 
ілмей  атқызған сәттерде Оң-
ғар бай дерттің зардабын сәбиі-
нің сүйкімді күлкісі жеңілдет-
кендей сезінетін.      

Бәрі күтпеген жерден өрбіді. 
Мамырдың жанға жайлы қоңыр 
түні болатын. Су жаңа маши-
на жүйткіп келеді. Кенет... аяқ 
астынан шыққан оқыс да уыс-
ты құлағы шалған. Іле-шала 
төмен қарай құлдилаған кө лік-
тің тұмсығымен жер сүзе төң-
керілгенін жан-тәнімен түй-
сінді. Арғы жағын арада көп 
уақыт өткенде естіді. Маши-
наның басқару тетігінің білігі 
(рулевой) қақ бөлінген екен. 
Аса қиын халдегі Оңғарбайды 
тікұшақпен облыс орталығына 
жеткізіпті. Жарық ғаламдағы 
татар талқаны таусылмаған 

екен. Тұлабойында сау тамтығы 
қалмаған бұл ауруханадан тірі 
шыққанда таңданбаған жан 
қалмады. Алайда денсаулығы 
қалпына келмеді. 

Ауруханадан кейінгі үздік-
сіз ем де нәтиже бермеді. Қара-
ғандыдағы емдеу орталығы, 
Ан дижандағы профессор Чань, 
Гүлстандағы атақты дәрігер, 
Қырғызстандағы белгілі халық 
емшісі, өзге де ашпаған есігі 
қалмады. Амал қанша, со-
нан бері І топтағы мүгедек. 
Ауыр сырқат тәніне мықтап 
сің генмен, жігерін жасыта ал-
мады. Жұбайы Сайлаукүлдің, 
жалғызы Ғанидың қорғаныш-
панасы тек өзі ғана екенін ұғын-
ған Оңғарбай қатты ширықты. 
Дүр сілкініп, кәсіп жасауға кі-
рісті. Тылсым деген осы шы-
ғар?! Сау кезінде қолына тебен 
ұстап көрмеген Оңғарбай шебер 
тігіншіге айналды. Әдепкіде 
тері илеуден басталған қадамы 
тұтынушының талғамынан та-
былды. Алғашқы жеңісі же-
тістікке жетеледі. Келесі жолы 

жұмысшыларға арналған қол-
ғап тігуге кірісті. Алдынан 
кедергі кездесті. Дайын өнімді 
өткізу мұң болды. Не істеу 
керек? Ел іші қайырымды 
жандарға кенде емес екен. 
Серіктестік басшысы, елге та-
нымал азамат Өмірзақ Түкті-
баев ағасы қолұшын созды. 
Көтере сатып алып, мәрттік 
жасады. Жақсылық жанын жа-
дыратқан Оңғарбай енді ерлер 
мен әйелдердің бас киімдерін, 
тон тігуге бел байлады. Жаман 
болған жоқ. 

Көп ұзамай тапсырыс беру-
шілер көбейді. Әрине, бәрі не 
тегеурінді төзім қажет. Ден-
саулығы мықты, сау адамның 
өзін қажытатын ауыр шаруа 
Оңғарбайға керісінше қуаныш 
сыйлады. Келе-келе кәсібін 
ұл ғайтты. Ел азаматтары да 
қарап қалмады. Сондай ағалар-
дың жанашырлығымен «Даму» 
қорынан тігін машинасын ие-
ленгенде төбесі көкке жеткен-
дей шаттанды.

Төмен процентпен қомақ-
ты несие алды. Бұл үшін сол 
кездегі аудан әкімі Бахыт Жа-
ха новқа, кәсіпкерлік бөлі міне, 
жұмыспен қамту және әлеу-
меттік бағдарламалар бөлі-
міне айтар алғысы шексіз. 
Оң ғарбайдың отбасындағы 
жа ғымды жаңалықтар жалғаса 
берді. Сайлаукүл екеуінің бар 
бақыты Ғани жоғары оқу ор-
нын бітірді, ел ағаларының қол-
дауымен мамандығына сәй  кес 
жұмысқа орналасты. Жү  регі 
қалаған Әйгерім атты ару мен 

отау құрды. Ажалдың өзіне тура 
қараған қайсар қазақ Оңғарбай 
той үстінде тұңғыш рет көзіне 
жас алды. Жара тушыға қос 
құлынының амандығын тілеп, 
жалбарынды. Шын тіле сең, 
Алла көз жасыңды көре тіні 
рас екен. Әлия, содан соң Нұр-
мұхамед, мұнан кейін Жә ния 
есімді бүлдіршіндер дү ние 
есігін ашты. Немересінің есі-
мін Нұрмұхамед атауының 
өзіндік себебі бар. Сол жылы 
Қазалыда әулие әрі батыр 
Жанқожа Нұрмұхамедұлының 
240 жылдық мерейтойы аталып 
өтілген еді. Сәбиіне әз баба-
сының аруағы жар болсын де-
ген ниеттен туындаған болатын. 
Бұл тілекке біз де қосылдық.

Тіл-көзден сақтасын, Ғани 
тағылымды жігіт болып өсті. 
Мықты спортшы ретінде көп-
ші лікке танылды. Кір тасын 
(гир) көтеруден Қазақстан бі-
рін шілігінің қола жүлдегері. 
Жеңіл атлетикадан әлденеше 
мәрте облыс, дойбы, қол кү ре-
сінен аудан чемпионы. Ғани-
дың шәкірттері – кір тасын 
көтеруден облыста топ жарып 
жүрген өрендер. Жолдасы Әй-
герім Байсүйеуова №249 мек-
теп-лицейде ағылшын тілі пә-
нінің мұғалімі болып еңбек 
етеді.    

Оңғарбаймен қоштасар сәт-
те рух мықтылығы адамды 
жа  сытпайтынына, қайта қай-
рай түсетініне тағы бір рет көз 
жеткіздім.

ҚАЙСАР ҚАЗАҚ
Оңғарбай Жолмырзаев есімді қайсар рухты 

бауырымның жаңадан салынған, газ құбыры жүргізіліп, 
ыстық-салқын сумен қамтылған, душ-әжетханасы 
орнатылған еңселі үйінің ауласына енгеннен мұнтаздай 
тазалық аңғарылады. Үй иесі қонақжай пейілімен қарсы 
алды. Көп ұзамай Оңғарбай екеуміз қызу әңгімеге кірісіп 
кеттік. Аузынан шыққан әр сөзін құмарта тыңдап отыр-
мын. Оның басынан кешкен оқиғасы тыңдаған жанды 
елең еткізер еді. 

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ,
«Сыр бойы»Sb

Аудандағы ірі шаруашы-
лық тардың бірі – «Сәрке 
батыр» ЖШС. 2003 жылы 
құ рылған шаруашылықта 150-
ден астам адам еңбек етеді. 3 
өндірістік бригада бар.  Жал-
пы, егіс кө лемі – 2380 гектар. 
Биыл 1335 гектарға күріштің 
«Янтарь», «Лидер» сорты се-
білді. Сонымен бірге жаңа 
жоңышқа 200, ескі жоңышқа 
450, мақсары 120, бидай 40 гек-
тар жерге егілді.

Шаруашылық төрағасы 
Қа нат Демесінов егінге орақ 
уақытында түскенін айтты. 
Қазір күріштің 80 проценті оры-
лып, 60 проценті бастырылды. 
Әр гектарынан 65 центнерден 
өнім алынуда. Жоңышқа 3 рет 
орылып, қызметкерлерге арзан 
бағаға сатылды. Материалдық 
-техникалық базасы соңғы 
жылдары шетелдік техника-
лармен толыққан. Қолдағы 
техника саны – 66. Оның 
ішінде 25 комбайн, 6 жатка, 
22 доңғалақты трактор, 1 экс-
каватор, 1 астық тиегіш, 2 
тыңайтқыш шашқыш, 9 авто-
машина бар. Жыл сайын  парк 
жаңаланады. Қазір техника  
тегіс жұмыс жасап тұр, егінді 
жинап алуға жұмылдырылған. 

– Жерден өнген ырзықты 
жинауға кіріскелі біршама 
уақыт болды. Су тапшылығы 
сезілгенімен, үнемдеудің арқа-

сында егінді де пісіріп алдық. 
Күріш кеш піскенімен, техни-
каның мүм кін дігі мол. Сол 
себепті дер ке зінде орылып жа-
тыр, – деді ол. 

Ал, күрішші Мейрамбек Са-
бырбаев келер жылға қажетті 
тұқымды даярлауда. «Бастысы  
дала жұмыстарынан басталған 
еңбек  жыл соңында ақталса 
болғаны. Сонда алажаздайғы 
маңдай тер текке төгілмегені» 
дейді.  

Қанат Демесіновтің маман-
дығы агроном. Ол механиза-
тор, бригадир, басқарушы,  бас 
агроном қызметтерін абырой-
лы атқарып келеді. Несібесін 
Жер-анадан тапқан шаруа 
бүгінде іргелі шаруашылықты 
басқарып, ісін дөңгелентіп 
отыр. Олар өнімді өткізу үшін 
жергілікті инвесторлар мен ке-
лісімге келген. Ел ырыз дығы 
үшін еселі еңбек етіп жатқан 

диқандар да мемлекет тара-
пынан берілетін жеңілдіктерді 
тиімді пайдалануда. Арзанда-
тылған дизель отыны, тұқым, 
техникаға берілетін субcидия-
ларды алып, мақсатты жұм-
сауда. 

«Диқанның қазынасы – 
жер» деп бекер айтылмаған. 
Осы орайда «Байтабын» ЖШС 
да егінді уақытылы жинап алу 
қамына кіріскен. Шаруашылық 
биыл 1430 гектарға күріштің 
«Лидер» сортын екті. Ескі 
жоңышқа 600, жаңа жоңышқа 
177 гектарға себілді. Соны-
мен қатар бидай 50, бақша 
дақылдары 40 гектар жерге ор-
наластырылды.  Қазір онда 112 
адам еңбек етеді.  Шаруашылық 
төрағасы Сапар Мыханов: 

– Күз жауын-шашынды, 
ылғал көп. Сол себепті то сы  -
лып қалуға болмайды. Орыл -
ған астықты қабылдап,  кеп-
тіріп, ысырапсыз сақтау  
ма   ңызды. Әр күні жылға азық 
бо латын күзгі маусымда дала 
жұ мыстарын атқарған диқан-
дардың еңбегі зор. Өнім көлемі 
жылдағы межеге жетеді, – деді 
шаруашылық басшысы.

КҮРІШ ОРАҒЫ 
АЯҚТАЛУҒА ЖАҚЫН

Жалағаштық  шаруалар егін науқанын аяқтауға жақын. 
Диқандар биыл астықтың жылдағыдан кем емес екенін 
айтуда. Егінді шашпай-төкпей жинап, қамбаға бастыруда. 

Сара АДАЙБАЕВА,
«Сыр бойы»Sb

ЕГІН-2020

Биыл Жалағаш ауданында  36731 гектар жерге ауыл ша  р-
уашылығы дақылдары егіл ді. Оның ішінде негізгі да қыл  – 
күріш 21600, бидай 507, мақсары 1757, жаңа жо ңышқа 3715, 
ескі жоңышқа 6452, картоп 500, көкөніс 1000 және бақша 
дақылдары 1200 гектарға орналастырылды.  Бүгінде аудан бой-
ынша 90 шаруашылықта 17590 гектар күріш орылып, 15285 
гектары бастырылды. Әр гектарынан  65,3 центнерден өнім 
алынуда.  Күзгі егін жинау және дала жұмыстарына мемле-
кет тарапынан 2398 тонна дизель отыны бөлінген, бағасы 165 
теңге. Ауыл шаруашылығы техникаларын жаңарту жұмыстары 
уақытылы жүргізіліп, биыл жаңа 60 техника сатып алынған. 
Жалпы, шаруа қожалықтарында барлығы  994 техника бар.

Ал кешегі мәлімет бойын-
ша өңірде расталған жағ дай 
1952 болса, жазылып шық-
қандар саны 3102-ні құраған. 
Қайтыс болғандар саны – 15. 
Соңғы аптада облыста бірде-
бір науқас тіркелмеген. Бұл 
қуанарлық жағдай, әрине. Десе 
де, мамандар арқаны кеңге са-
луға ерте екенін, сақтық ша-
раларын естен шығармауды 
ескертеді. 

Ал еліміздің екі облысын-
да, атап айтқанда, Атырау мен 
Ақтөбеде бас санитар дә   рі-
герлерінің қаулысына сәй   кес  
блок бекеттер қайта қойыл -
ды.  Қазақстанның Іш кі іс тер 
ми нистрі Ерлан Тұрғым баев 
Үкі мет отырысында полиция, 
денсаулық сақтау органдары 
мен әкімдік қызмет кер ле рі-
мен, сондай-ақ, қызмет көр -
сету нысандарымен бірге 50 
мың нан астам рейдтік іс-ша-
ра лар өткізгенін хабарлады. 
Нә ти жесінде карантин режи-
мін бұзған 28 мың жағдай 
анық талған. Карантин тәртібін 
бұзғандардың басым бөлігі 
Қостанай, ШҚО, Түркістан, 
БҚО жә не Алматы облыстары-
нан анық талған.  

Үкімет отырысында Ден-
сау  лық сақтау министрі Алек-
сей Цой қа зақ стан дықтардың 
ка рантиндік-са нитарлық та-
лап  тарды сақтамауы қатаң 
ка ран тиннің қайта енгізілуіне 
әкеп соғуы мүмкін екенін мә-
лімдеді.

«Бетперде кию, ара қашық-
тықты сақтау талаптары үне мі 
орындала бермейді. Бұл ко-
ронавирустың таралуына және 
карантин режимінің күшеюіне 
әкеп соғуы мүмкін. Мұндай 
жағдай қазір көптеген әлем ел-
дерінде қайталанып жатыр», – 
деді ол. 

Министрдің айтуынша, ка-
рантин жеңілдетілгеннен кейін 
өңірлерде режим талабын бұзу 
фактілері 30,4 проценттен 40,7 
процентке дейін өскен. Он об-
лыста карантин режимін бұзу 
деректері жиілеген. 

Сондай-ақ, Денсаулық 
сақ  тау ми  нистрлігі бірқатар 
ел дермен әуе қатынасын 
азай туды ұсынды. Еліміз дің 
бар лық өңірі аурудың жасыл 
аймағында болғанына қара-
мастан, әлемнің бірқатар елде-
рінде жағдай ушы ғып барады. 
Осыған байланысты Үкімет 
отырысында А.Цой инфек-
ция ның енуіне және таралуы-
на жол бермеу мақсатында 5 
қазаннан бастап шет елдермен 
әуе қаты настарын қалпына 
келтіруді тоқтата тұруды, әуе 
қатынасын қалпына келтірген 
елдермен рейстер санын арт-
тырмауды, Түркияға рейстер 
санын азайтуды және екінші 
санаттағы елдерден келетін 
адамдар үшін міндетті талап-
тар белгілеуді ұсынды. 

Жоғарыда айтып өткеніміз-
дей, әлемдегі жағдай әлі де 
алаң датарлық. Жер жаһанда 
коро навирустан қайтыс бол-
ғандар саны ресми дерекке 
қара ғанда әлдеқайда жоғары 
болуы мүмкін. Дүниежүзілік 
ден саулық сақтау ұйымы осы-
лай деп мәлімдеді. Мамандар 
мұны көптеген елдерде санақ 
дәл жүргізілмейтінімен түсін-
діреді. Ұйым COVID-19-дан 
көз жұм ған дар дың қарасы 1 
млн-дан ас қанын хабарлаған. 

Ал Нидерландта індеттің 
таралуын тежеу мақсатында 
жаңа шектеулер енгізілген. 
Бұл шаралар үш аптаға созыл-
мақ. Тәртіпке сай азаматтар 
мүм  кін дігінше қашықтан жұ-
мыс іс теуге көшуі тиіс. Амс-
тердам, Роттердам және Гаага 
қа лаларында себепсіз үйден 
шы ғуға тыйым салынды. Ни-
дерландта індет таралғалы 115 
мың адам вирус жұқтырған. 6 
мың науқас көз жұмған. 

Үндістан түбегінде  тағы 
82170 адам індет ілмегіне ілі-
гіп, жұқтыр ғандар саны 6 
млн-дан асып кеткен. Ал Ар-
гентинаның Денсаулық сақтау 
министрлігі бір тәулікте 8 
мың нан аса адам ның ауру 
жұқ тырғанын хабарлады. 

Арқаны кеңге 
салуға болмайды

1-бет 

COVID-19



1-бет. 
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СІЗ ҚАЙДА ЖҮРСІЗ?

Әділжан ҮМБЕТ,
«Сыр бойы»Sb

БАС ДИРЕКТОР
Аманжол ОҢҒАРБАЕВ

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

БАС РЕДАКТОР
Қуат ШАРАБИДИНОВ

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

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

Бөлімдер:
руханият және ақпарат – 40-11-10 (1039, 1040)
экономика – 40-11-10 (1038, 1033)
әлеумет және саясат – 40-11-10 (1034)
жарнама – 70-00-52, 40-11-10 (1058) 
есеп-қисап – 70-00-39, 70-00-38 
компьютер орталығы және корректорлар – 40-11-10 
(1036, 1035)
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Қызылорда облыстық «Сыр бойы» газеті 
ҚР СТ ИСО 9001-2009 «Сапа менеджменті 
жүйесі» талаптарына сәйкес сертификатталған. 
Авторларға қаламақы тапсырыс  бойынша 
төленеді, қолжазба өңделеді және 
қайтарылмайды. Жариялымдар газеттің 
түпкілікті көзқарасын білдірмейді. 
«АҚ» - ақылы қызмет. 
Жарнама мазмұнына жарнама беруші жауапты.

Редакция мекен-жайы: Қызылорда қаласы, Бейбарыс Сұлтан көшесі, 4 “А”. Таралымы 26517          Тапсырыс №305e-mail: syrboyi@yandex.kz   /   www.syrboyi.kz Кезекші редактор  Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ

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

Газет аптасына 3 рет (сейсенбі, бейсенбі, сенбі күндері) шығады.

Газет Қазақстан Республикасының 
Мәдениет және ақпарат министрлігі
Ақпарат және мұрағат комитетінде тіркелген. 
Тіркеу куәлігі №12993-Г, 27.08.2012 ж.

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

Өнер

БӘРЕКЕЛДІ!

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ,
«Сыр бойы»

Шараға Қазақстан Композиторлар одағының мүшесі, 
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстан 
Республикасының мәдениет қайраткері, «Құрмет» орде нінің 
иегері, Арал ауданының құр метті азаматы Мұрат Сыдықов, 
жұбайы, Мәде ниет саласынының үздігі Базар Қостаева, 
шәкірттері Мәдениет саласының үздігі Қарлығаш Аманова, 
белгілі жыршы-термеші Айна Тұяқова қатысты.

Танымдық сағат  барысында әсерлі сұхбат жүр гізіліп, рухы 
биік күйлер, жыр-толғаулар, әуез ді әндер орындалып, музей 
қорына «Жыр мәйегі – мақам», «Жырлайды Арал перзенті» 
атты кітап тары, «Теңізбен терең тілдескен, сұлу сырмен 
үндескен» атты әндер мен күйлер жинағы сыйға берілді.

Арал  ауданы

АЙДЫНДЫ АРАЛДЫҢ 
ТӨЛ ПЕРЗЕНТІ

Sb

Сайыс екі кезеңнен тұрды. Іріктеу 
кезеңі пандемияға байланысты онлайн фор-
матта өткен болатын. Онда Нұрай мұзбалақ 
ақын Мұқағалидің “Пай, пай, өмір!” атты 
өлеңін мәнерлеп оқып, көш бастады. Одан 
кейін облыс тық кезеңнен де сүрінбей өткен 
ол республикалық кезеңде ұлы ақын ның 
“Адасқанның алды – жол, арты – соқпақ” 
өлеңін  қазылар ал қасы ның тапсырмасы 
негізінде оқыды. Ендігі меже – түбі бір 
Түрік елінде Абай шығармаларын насихат-
тай отырып, жеңіс тұғырынан көріну.

– Бұл – мен үшін бір белес. Алда – 
халықаралық кезең. Ол жерде Сыр елінің 
ғана емес, тұтас қазақ жұртының намы-
сын қорғайтын боламын. Абай өлеңдерін 
жатқа айту маған қиындық туғызбайды. 
Сондықтан бұл кезеңде де намысты қолдан 
бермеуге, артылған сенімді ақтауға тыры-
самын, – дейді Нұрай Бақберген. 

Бүгінде жас ақын байқауға дайындықты 
бастап кеткен. Жетекшісі Айгүл Тұрабаева 
шәкіртінің алдағы кезеңде де сүрінбей 
өтетініне сенімді.

– Нұрай – өте ізденімпаз. Осы 
уақытқа дейін түрлі додаларда бақ сы-
нап жүр. Ешқайсысынан құр қайтқан 
емес. Халықаралық кезеңде де биік 
белесті бағындырамыз деген ойдамыз.  
Дайындықты қазірден-ақ бастап кеттік. 
Бізге артылатын жауапкершілік жүгі 
жоғары болғандықтан, үмітті ақтауға 
бар күшімізді салатын боламыз, – дейді 
ауылдық мәдениет үйінің қызметкері 
Айгүл Тұрабаева. 

Айта кетейік, Нұрай Бақберген – 
Жалағаш ауданы, Аққұм ауылындағы 
А.Бисенов атындағы №38 орта мектептің 
10-сынып оқушысы.

Әйгерімнің өнерге деген 
құш тарлығы бала кезден бас-
талды. Оған  туған әпкесі, рес-
публикаға та нымал жыршы 
Айнұр Ешбаеваның салған 
жыр-термелерінің әсері де бар. 
Одан қалды қанмен берілген 
бұл өнерден әкесі Бостан да құр-
алақан емес болатын. Жүрген 
же  рінде күй тартса, үлкендер 
атасы Мақантайдың шертпе 
күйлер дің шебері екенін айта-
тын. Ал үлкен атасы Күндебай 
Ал доңғаров  уақытысында  
Н.Бе ке  жа новтың бри га дасында 
ән ші-тер меші бол ған. Осын-
дай да рын дылардың ор та  сынан 
шық   қан Әй герімнің өнер ден 
алыс болуы мүм кін емес. 

Кішкентайынан домбы ра-
ны серік еткен жыршы қыз ең 
алғаш  Кете Жүсіптің «Ер жі гіт» 
термесін тартып үй рен   ді. Дом-
быраны үйренісі мен ау дандық 
әуез мектебінің «Жыр-терме» 
сыныбына қа был данып, Жиен-
бай жырау дың не ме ресі Бидас 
Рүстем беков тен бес жыл білім 
алды. 

– Мектеп қабырғасында жүр-
генде-ақ  жырға әуес бол дым. 
Дом быра шертуді Айнұр әпкем 
үйретті. Ол Б.Рүс тембековтің 
шәкірті бо ла тын. Өкінішке 
қарай, әпкем өмір ден ерте озды. 
Кейін мен де Би дас ағайдың 
жыр-терме сыны бынан өт тім. 
Өсиет, терме лерден бөлек бес 
жыл бойы «Көрғұлы» дастанын 
жат тап үйрендім, – дейді жыр-
шы. 

Бірақ мектеп бітірген соң Әй-
герім өнерді емес, қар жыгерлік 
ма ман дықты таң дап, «Сейхун» 
инс титутының  «Қар жы  және  
несие» ма манды ғы  бо йынша 
білім алды. Алай  да өнер ге қайта 
оралды. Осы лайша, жыр шы 
қыз дың еңбек жолы 2002  жы лы  
аудандық  мәдениет  саласын-
да көр кемдік  жетекші,  костю-
мер  бо лу  дан басталды. 2004 
жылы сол кез дегі аудан әкімі 
Р.Нұртаевтың қол дауымен 
жыр-терме үйірмесі ашы лып, 
соған жетекшілік етті. Мұ нан 
соң  2006 жылы  К.Рүстем беков 
атын дағы  аудандық «Жырау-
лар  үйін  де» Көшеней жырау 
үйірмесінің  же текшісі  болып, 
шәкірт тәрбиелей бас тайды.  
Қызмет  ете  жүріп Әй герім 2010  
жылы  Қорқыт  ата  атын   дағы 
ҚМУ-дың «Дәстүрлі  му зыка  

өнері»  мамандығы  бо йын ша  
А.Алма  товтан дәріс алады. 

Бүгінде Әйгерім Ешбаева-
ның жыр қоржынында көптеген 
терме, тол ғау, дастандар бар. 
Сыр дың  ақын-жырау  лары 
Омар Шораяқұлы, Тұр ма ғам-
бет Ізтілеуұлы, Дүр Оңғар 
Дыр  қай ұлы, Балқы Базар, Кете 
Жү сіп, Ешнияз сал, жергілікті 
ақын дар Талайлы Досым ова, 
Сәнтөре Пір манов, Нағима 
Торманованың шы    ғар маларын 
нәшіне келтіріп орын    дайды. 
Репертуарындағы  Тұр  ма   ғам-
беттің ау дармасымен жа рыққа 
шыққан Фер доусидің «Шаһна-
масы ның», За метдин Иба дул-
лаевтың «Түл   кі бай ба тыр» 
дастанының орны бір бөлек.

Әңгіме барысында Әйгерім-
нен жыраулық өнерге деген 
жастардың қызығушылығы 
мен шәкірттерінің жеткен же-
тістіктерін де сұрадық.

– Жыраулық өнер өмір шең-
дігімен ерекше. Қанша тарихи 
дүрбе леңдерді өткерсе де, өзегін 
жоймай, бүгінге дейін атадан 
балаға беріліп келеді. Біздің 
жерде туып-өскен ұрпақтың 
бұл өнерге қы зығушылығы бол-
мауы мүмкін емес. Сондықтан 
кейде ата-аналар өздері әкеліп 
жатса, кейде талантты бала-
ларды өзі міз сұрап аламыз. 
Бүгінде шәкірттерімнің алды 
ұстаз дық етуде. Солардың бірі 
– Гүлжазира Құрақбаева Қа-
занғап атындағы музыка кол-
леджін бітіріп, Тұрымбет Сал-
қынбайұлы атындағы әуез 
мектебінде мұғалім. Малика 
Алдамжарова  Қорқыт  ата  
атындағы ҚМУ-дың  «Дәстүрлі  
музыка  өнері»  мамандығы  
бо йынша тәлім алуда. Жыр-
шы-термешілердің үлкен до-
даларына қатысып келеді. 
Мұнан бөлек, Айдана Аман-
тай, Рәбия Ибрагим, Аяу лым 
деген кішкентай шәкірттерім 
бар. Олар да түрлі байқауларға 
қатысып, биіктерден көрінуде. 
Басты мақсатым – ендігі жер де 
осы шәкірттеріме үлкен кө лемді 
дастандарды үйретіп, жетіс тікке 
жеткізу, – дейді жыршы.

Әйгерімнің өзінің 
жетістіктері де бір төбе. Тәуелсіз 
елдің төрін әсем жы рымен тер-
беткен ол әлі талай белес терді 
бағындырып, ән  мен жырға 
бөлері анық.

Бабалардан жалғасқан жыраулық дәстүрдің алтын 
арқауының үзілмеуіне үлес қосып жүрген жандардың  бірі 
– Қармақшы ауданындағы Көшеней жырау үйірмесінің 
жетекшісі, Жиенбай жырау мектебінің өкілі Әйгерім 
Ешбаева. 

Нұргүл татами төріндегі тайталаста туған елдің 
абыройын талай мәрте жоғары көтерді. Қаншама 
қарсыласын қапы қалдырды. Жеңіс тұғырынан көрінді. 
Сол бір сәтте ерекше сезімге бөленгенін сөзбен ай-
тып жеткізу мүмкін болмас. Мұндай жетістік – кез 
келгеннің басына бұйыра бермейтін бақ. Қиындығы 
мен қызығы тең түсетін спорттық жолында ол уақытпен 
санасқан жоқ. Алдына қойған мақсатына қол жеткізуде 
тынбай еңбектенді. Білікті бапкердің тәлімін зердесіне 
тоқыды. Осындай тынымсыз дайындығы арқасында 
дүние жүзінің дарабоз өрендері додаға түскен жарыста 
жеңімпаз тұғырынан көрінуіне баспалдақ болды.

Бұл кезеңде Сыр өңірінде дзюдо спорты жоғары 
деңгейде өркендеген еді. Қайсыбір сайыста да 
қызылордалық талантты жастар топ бастап жүретін. 
Тәжірибелі тәлімгер Ишанбек Жұмабаев талапты 
ұландарды тап басып тани білді. Оларды мектептерден, 
ауылдардан іздеді. Өз ісіне жан-тәнімен берілген маман 
осылайша қаншама жастың талантын ашып, қабілеті 
мен қарымын бағамдай білді. Нұргүл де сондай дарын-
ды өрендердің бірі болды. 

– 1993 жыл еді. Ол кезде бесінші сыныпта оқимын. 
Жасым он бірде. Қыркүйектің алғашқы күнінде мек-
тепке Ишанбек ағамыз келді. Өзі қызмет атқаратын 
спорт мектебінде дзюдо үйірмесі бар екенін айтып, 
бізді оған қатысуға шақырды. Ойлана келе, оған баруға 
шешім қабылдадым. Дзюдоға қызығушылығым арта 
түсті. Осылайша спорттық жолым басталды. Бапкердің 
айтқанын жадымызда тоқуға тырысамыз, қалт етпеуге 
жібермейміз. Соның нәтижесінде талай жарыста топ 
жаруға мүмкіндік туды. Алғашқыда жасөспірімдер 
арасында бақ сынадым. Азия чемпионаттарында ел 
намысын қорғадым. Дәл сондай бәсекелерде жастар 
арасында татамиде белдесуге шықтым. Жүлдегерлер 
қатарынан көріндім, – дейді Нұргүл. 

Ол ересектер арасында сегіз дүркін ел чемпионы 
атағын жеңіп алды. Азия чемпионатында ересектер 
мен жастар арасында күміс және қола жүлдеге қол соз-
ды. Осылайша дзюдошы бойжеткеннің есімі еліміздің 
жанкүйерлері арасында кеңінен танылды. 

2006 жылы үлкен спортпен қош айтысқан. Бүгінде 
сол салада жемісті еңбек етіп келеді. Ұзақ жылдан бері 
өзі тәлім алған облыстық №1 олимпиадалық резерв-
тер мамандандырылған балалар мен жасөспірімдер 
мектебінде еңбек етеді. Алғашқыда бапкер, одан кейін 
әдіскер болды. Қазір сол мектепте директордың орын-
басары қызметін атқарады.   

Өзінің бала кезінен бауыр басқан дзюдосына бір сәт 
көз салып қояды. Ишанбек Жұмабаевтан тәлім алған 
шәкірттерінің алды қазір бапкерлік қызметті атқарып 
жүр. Олар тәрбиелеген өрендер де сан алуан сайыс-
тарда өңірдің абыройын асқақтатып келеді. Осындай 
үмітті жастардың қатарында дүниежүзілік додалар-
да жеңімпаз атанған Бауыржан Жауынтаев, Мағжан 
Шәмшадин, Арайлым Оразбай және Құндыз Жылқыбай 
да бар.  

– Әлемде дзюдодан алдыңғы қатарда көрініп жүрген 
мемлекеттер көп. Аталған спорттың түпкі отаны – Жа-
пониядан бастап олардың барлығы жүлдені ешкімге 
үлестіре қоймайды. Сондай тартысты бәсекелерде 
топ жарып жүрген жастарымызға сәттілік тілеймін. 
Алдағы уақытта біздің облыстан Олимпиада және Әлем 
чемпио ны атағына қол жеткізген дарынды өрендер 
шығады деген сенімдемін. Бұрынғы жылдағыдай емес, 
қазір материалдық-техникалық жағдай жақсарды. Ау-
ыл-ауылдарда спорт ғимараттары бой көтерді. Бұл ау-
ылдан да талай таланттың топ жаруына жол ашады. 
Кейінгі буын арасында да тәжірибелі бапкерлер қатары 
көбейді. Олардың қатарында Жанар Дүйсекенова, 
Қален Қалиұлы, Жанарбек Сансызбаев сынды маман-
дарды атауға әбден болады, – дейді Нұргүл.

Сыр спортының биікке жетуіне дзюдошылардың 
қосқан үлесі зор. Сондай жастардың қатарында Нұргүл 
Тағаеваның да есімі құрметпен аталады. Ол бүгінде 
жолдасы Асылхан екеуі Рамина есімді сәбиді тәрбиелеп 
отыр.

Суретті түсірген 
Нұрболат НҰРЖАУБАЙ

Татами
төрінен – 
тәлімгерлікке

Белгілі бапкер 
Ишанбек Жұмабаевты 
қызылордалық 
жанкүйерлер жақсы 
біледі. Тәжірибелі 
маман тәлім берген 
қызылордалық 
дзюдо шеберлері 

талай тартысты 
бәсекеде топ 
жарды. Бұл 
шамамен 
тоқсаныншы 
жылдардың 
соңы мен жаңа 
ғасырдың 
алғашқы кезеңі 
еді. Солардың 
бірі – бүгінде 
спорт саласында 
жемісті еңбек 
етіп жүрген 
Нұргүл Тағаева.

Жауһар 
жырдың 
жарығы

Алда –
халықаралық 
кезең

Жуырда Алматыда Абайдың 
175 жылдығы мен Жұбан 
Молдағалиевтің 100 жылдығына 
арналған “Мен де жұлдыз боламын” 
атты шығармашыл жастар арасында 
сайыс өтті. Жерлесіміз Нұрай 
Бақберген дүбірлі додада екінші 
орынды иеленіп, алдағы жылы 
Түркияда өтетін сайысқа жолдама 
ұтып алды.

Мейрамгүл ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ,
«Сыр бойы»Sb

Арал қалалық 
тарихи музейінде 
айдынды Аралдың 
төл перзенті, күйші-
композитор, ақын-жырау, 
сценарист, режиссер 
Мұрат Сыдықовтың 
80 жылдығына 
арналған 
«Теңізде туған 
талант» атты 
танымдық 
сағаты 
өтті.

Ислам әлеміне ғылым IX ға сыр ларда Аристотельдің 
философия сы, Платонның жаратылыстану ба ғытындағы 
еңбектерін мұсыл  мандық көзқараста араб тіліне аудару дан 
бастау алды. Антикалық философиядан мұсылман фәлса фасы 
жарыққа шықты. Орта ғасырларда Орта Азияда мұсылман 
ғалымдарынан ибн Сина 500-ге жуық еңбек жазғандығы тари-
хи деректерде кездеседі. Алайда, қазіргі таңда 240 кітабы ғана 
сақталған. Небәрі елу жеті жыл өмір сүрсе де, ғылымның бүкіл 
саласына үлес қосып, есімі адамзат санасынан   жоғалмады.

Әбу Насыр әл Фараби әлемге әйгілі Аристотельден кейінгі 
екінші ұстаз (Му‛аллим сәни) ретінде та нылды. Табиғатқа, 
адамзатқа қатыс ты ауқымды зерделеу жұмыстарын жүргізіп, 
200-ге жуық трактат жазып үлгерді. Оның ішінде музыка са-
ласына да зор үлес қосып, музыканың теориясы мен тарихы 
жөнін дегі зерттеулерінде әл Фараби көптеген ойшылдардан 
асып түсті.

 Ал, әл Хорезми 780 жылы туып 850 жылы дүниеден 
өткен. Оның математика саласындағы ғылыми жұмыстары, 
еуропалықтарды әлі де таңғалдыруда. Адамзат тарихында 
бірінші рет «ноль» (0) деген санды ойлап тапқан болатын. 
Сондай-ақ, оның ғылыми еңбектерінің ішінде, әл Джабр  Уәл 
Муғабиле кейінгі уақытта батыс ғалымдары тарапынан «Ал-
гебра» деп өзгертілген. Социологияда ибн Халдун, астроно-
мия ғылымында Бируни десек, химия саласында ибн Хайян 
алдынғы орындарда болған.

Жалпы тарих сахнасында ислам мәдениетінің  батыс 
қоғамымен алғаш рет бетпе-бет келуі орта ғасырларда ба-
сталды. Мұсылман әлемі Еуропаға Испания арқылы сауда-
саттық, экономика арқылы мәдени ықпалын арттырып отырды. 
Кейіннен еуропалықтар ислам ғалымдарының оқулықтарымен 
танысып, өз тілдеріне аударумен  айналысты. Соның ішінде 
ибн Синаның медицина саласына жазған оқулықтарын, әл 
Фарабидің философияға қатысты, ислам мәдениеті, мемле-
кет басқару жүйесі секілді еңбектерін зерттей бастады. Ба-
тыс елдері осының арқасында бүгінде технологиясы дамыған 
елдердің қатарынан орын алды.

Бір өкініштісі, Исламдағы ғылыми ізденістер XIV ғасырға 
дейін ғана жалғасты. Араб халқы жаратылыстану бағытына 
сол заманның пәтуашылары сөзіне еріп, жаратылыстану ба ғы-
тындағы пәндерді оқудан ат-тонын ала қашып, тек Құранмен, 
хадиспен шектелді. Мұсылман үмбеті ақиқатты танып-білу де 
субъективті ойлауға, иждихадқа тыйым салды. Мұның нәти-
жесі мұсылмандардың  ой белсенділігін, интеллектуалдық 
ізде ністер мен сыни тұрғыдан талдау жасауын шектеуге алып 
келді. 

Бір сөзбен айтқанда, ислам дінін де ғылым-білім 
ізденушілерге еш қашан шектеу салынбаған, қайта аса құрмет 
көрсетілген. Ал, бүгінде көп жағдай кері көрініс тапты. 
Деструктивті діни ағымды ұстанушылардың кесірінен Ислам 
діні ойлау механизмін шектейтін, білім мен ғылымның дұшпаны 
ретінде бағалануда. Ислам атын жамылған жат ағымдардың 
өкілдері мұсылман әлемін осылайша артта қалдырды.

Ержас ТҰРСЫНБАЕВ,
облыстық дін мәселелерін 

зерттеу орталығының маманы

ИСЛАМ ДІНІ ҒЫЛЫМДЫ 
ШЕКТЕМЕЙДІ

Ислам – ғылымға, білімге ұмтылуды көздейтін дін. 
Құранға көз жүгіртсеңіз, ғылым ізденуге, оны зерттеуге  
тыйым салатын аят не сүре жоқ.  Керісінше, Жаратушы 
жаратқан әлемді адамзаттың игілігі үшін зерттеуге, 
пайдалануға үндейді.

Зауыт директорының өзі алғаш еңбек 
жолын 22 жасында осы өндіріс орнында 
бастағанын айта кету керек. Ол Шымкент 
қаласындағы химия-технология институ-
тында білім алып, инженер-құрылысшы 
мамандығын игерген. Ең әуелі зауытта ОТК 
шебері, кейін бетон құюшылар бригадирі, 
еңбек қорғау мен техникалық қауіпсіздік 
инженері, бас инженер қызметтерін 
атқарды. 2005 жылы №2 бөлімше бо-
лып қайта құрылған шақта бөлімшені 

басқарды. 2013 жылы мекеме атауы «LCI-
MK» ЖШС-ның Қазалы филиа лы болып 
өзертілгенде филиал басшысы лауазымы-
на тағайындалды. Түрлі сатыдан өткен 
тәжірибелі басшының еңбектері еленіп, әр 
жылдары сый-сияпатқа бөленді.

«Құрылыс саласындағы үздік 
кәсіпкер» дипломымен марапатталып, ІІ 
дәрежелі «Қазақстанның үздік тауары» 
өңірлік көрме-конкурсының «Өндірістік 
мақсаттағы үздік тауар» номинациясының 
жеңімпазы атанды. Облыс және аудан 

әкімдерінің Алғыс хаттары табыс етілді. 
Ауданның құрылыс саласын дамытудағы 
жемісті еңбегі үшін Құрылыс және ком-
муналдық шаруашылық агенттігінің Құр-
мет грамотасына қол жеткізіп, «Құр мет-
ті құрылысшы» төсбелгісін омырауына 
тақты. Сондай-ақ «Сапа көшбасшысы» 
Құрмет грамотасымен марапатталды.

Өткен жылы кәсіпорын жалпы құны 
1 млрд 150 млн теңге болатын 16113 тек-
ше метр көлемде өнім шығарса, биылғы 
9 айда құны 850 млн теңгеден астам 

15620 текше метр көлемдегі темір-бетон 
конструкцияларын дайындап үлгерді. 
Кәсіпорын қарайтын бас құрылым басқа 
өңірде орналасқанмен, барлық салықтар 
жергілікті мемлекеттік кіріс органдарына 
төленіп отырғанын атап өткен жөн.

Елімізде, өңірімізде құрылыс жұ-
мыстары бәсеңдемек емес. Олай бол-
са зауыттың да жұмысы жандана түсері 
сөзсіз. Бұл бірлігі жарасып, берекесі 
тасыған ұжымның болашағы зор екенін 
білдіреді.

ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫ ӨЗІМІЗДЕ ӨНДІРІЛЕДІ
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