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Экономика табиғаты кәдімгі өмір
құбылысы секілді қалыптасқан жағдайға
байланысты түзетулер, өзгерістер
енгізіп отыруды қалайды. Егер бүкіл
әлемдегі сияқты бүгінгі құбылыстардың
айрықша екенін ескерсек, бұл аталған
жағдайлардың Қазақстан экономикасына,
әлбетте, оның негізгі құрамдас бөлігі –
бюджетке де тікелей қатысы барын атап
өткім келеді. Айтпағымызды пысықтау
үшін бүгінгі күннің өзекті мәселесін нақты
жағдаймен сараптауды жөн көрдім.
Жолдасбек АҚСАҚАЛОВ,
Sb «Сыр
бойы»
Сарапшылардың
болжамы
бойынша
Қазақстан экономикасы 2020 жылды біршама
теріс сальдомен қорытындылайды. Бұл түсінікті
де, бүкіл әлемдегі ахуал осындай болатыны алдын ала болжанған еді. Ал алдағы таяу
мерзімнен не күтеміз?
Осыдан санаулы күн бұрын Үкімет отырысында Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық
дамуының 2020-2024 жылғы даму болжамы мен
2020-2022 жылдарға арналған республикалық
бюджетін нақтылау мәселесі қаралды. Үкімет
мүшелерінің айтуынша, әлемдік коронавирус пандемиясы бюджетті нақтылауға едәуір
өзгеріс енгізді.
Осы жайында Ұлттық экономика министрі
Руслан Дәленов Үкіметте 2020 жылға арналған
макроэкономикалық
көрсеткіштер
мен
бюджеттік параметрлер болжамына нақтылау
енгізіліп жатқанын мәлімдеді. Ол келтірген
мәліметке сәйкес, әлемдік экономика өсімі
халықаралық ұйымдардың болжамы бойынша,
осы жылы 5 процентке төмендейді. Ал 2021
жылы өсім күтіліп отыр. Халықаралық ұйымдар
сондай-ақ Қазақстан экономикасының нақты
өсімі осы жылы минус 2,3 проценттен 2 процент
аралығында деп бағаланады. Алайда Қазақстан
келесі жылға тұрақты өсімді болжап отыр.
3-бет

ӘЛЕУМЕТТІК
ДҮКЕНДЕР
САНЫ АРТА
БЕРМЕК

Sb

Ел ішін хал-қадірімізше аралап келеміз. Қармақшыдан басталған сапар
Қазалыда жалғасты. Алда Арал ауданы да бар. Айтпақшы, Қорқыт еліндегі
бірқатар шаруашылықты аралаған бізге күріштің бітік өсуі қуаныш сыйлады. Жол
үсті түйгеніміз – адал еңбек ете білген жұрттың есебі түгел болатыны.
Күн ұясына қонғалы біраз болған.
Біз де Қазалы орталығына жеткенбіз.
Көше шамдары әлдеқашан жанғанға
ұқсайды. Айтпақшы, Әйтеке би кентіндегі
тозығы жеткен көп көшелердің тақтайдай
тегістелгенін есіткенбіз. Рас екен. Оны да
көз көрді. Деректе 17 көше асфальттанған.
Жөнделіп жатқаны да баршылық. Мемлекет бекіткен «Жұмыспен қамтудың жол
картасы» бағдарламасының арқасы бұл.
Айта кету керек, Қазалыда 3 млрд теңгеден

астам қаржы 42 жобаға жұмсалуда. Одан
860 тұрғынды жұмыспен қамту жоспарланып, бұл қазір 1084 адам болып, көрсеткіш
126 процентке жеткен.
Аудан орталығы мен Қазалы қаласының
арасындағы құрылыс қарқыны жоғары. Газ
бен суы, жолы мен жарығы әлдеқашан
тартылған мұнда өзгеріс көп. Қос
шаһардың ортасынан екі күн жүрмесеңіз,
жаңа үй пайда болар еді. Бір аптадан соң
қайта соқсаңыз, он шақты үйдің қабырғасы

ҚАЛЫМБЕТ,
Sb Мөлдір
«Сыр бойы»

Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ,
«Сыр бойы»

Осыған
байланысты
Мемлекет
басшысының тапсырмасына сәйкес, тиісті
шаралар жоспарланғаны анық. Солардың
қатарында ең маңыздысы – нарықтағы
әлеуметтік маңызы бар тауарлар тапшылығын
болдырмау және бағасын тұрақты ұстап
тұру. Осы мақсатта "Байқоңыр" әлеуметтіккәсіпкерлік
корпорациясы"
арқылы
тұрақтандыру қорына қант, өсімдік майын,
қарақұмық жармасын, сиыр етін және бірінші
сортты ұн сатып алу үшін кәсіпкерлерге несие беру жұмыстары атқарылуда. Бұл туралы
"Байқоңыр" ӘКК" АҚ басқарма төрағасының
орынбасары Мұхтар Жансейітов әңгімелеп
берді.
3-бет

қаланғанын бір-ақ байқайсыз. Тұрғындар
осылай айтады.
Аудан
экономикасының
бірденбір тірегі – кәсіпкерлік. Жергілікті
халық айтатынындай бар ғой. «Екінші
Түркістан» атанған Қазалы халқы бизнес
ке баяғыдан үйренген. Сауда мен кәсіп
ашуға құлықтылардың қатары бұрынғыдан
көп. Біздің бір білгеніміз: аудандағы
кәсіпкерлікке қатысты 712 жобаға соңғы
есеп бойынша 1 млрд, 712 млн теңгеден
астам қаржы бөлінген. Бұл – биылғы
жылдың тоғыз айындағы көрсеткіш.
Осыған қарап бизнеске бет бұрғандар
қатары қалыңдағанын байқайсыз.
3-бет

СТАРТАП ЖОБАЛАР ҚОЛДАУ ТАПТЫ
«Кәсіп бастау үшін қомақты қаржы керек» деп тартынамыз. Шын мәнінде
олай емес. Қазір идеяңды игілікке айналдыруға, әсіресе жастардың бизнесжоспар жасап, оны жетілдіруіне мемлекет көмекке келеді. Тек алға ұмтылыс,
санаға сілкініс керек.

Күздің алдағы күндері пандемияның
екінші толқыны қайталануы мүмкін
деген болжамдар айтылып жатыр.
Лайым жамандықтың бетін әрмен
қылсын, дегенмен, "сақтансаң
сақтаймын" деген ұстанымда болғанның
еш зияны жоқ.

Кемеңгерлік көкжиегі

«Kyzylorda Business Hub» облыстық
стартап жобалар байқауынан осыны
аңғаруға болады. Жастарды ерекше ынталандыратын байқаудың серіктестері –
«Атамекен» ұлттық кәсіпкерлер палатасы,
«Nur Otan» партиясының облыстық филиалы және Қорқыт ата атындағы Қызылорда
университеті.
Айта кету керек, бұл стартап-конкурс
сәуір айында басталған. Қатысушылар
бірнеше ай бойы тиімді тренингтерде шыңдалды. Арнайы мамандар оларға
кәсіпкерлік
негіздері,
бизнес-идеяны

жетілдіру, Canvas моделі және питчингке қатысты дәрістер өтті. Жобалар іріктеу
кезеңінде қорғалды. Ұсынылған 157
жобаның 91-і таңдалды. Нәтижесінде
іріктеуден өткен қатысушылар маркетинг,
дизайнерлік, SMM негіздерін оқып, бизнес-жоспарды өздері құрды. Олар сонымен қатар аймақтағы кәсіпкерлік нысандарына ұйымдастырылған экскурсияларға,
қызылордалық кәсіпкерлермен және тәлім
герлермен өткен кездесулерге де қатысты.
Соңғы кезеңге 17 жоба өткен, оның
төртеуі финалға дейін қаражатқа қол

жеткізді. Әлеуетті инвесторларға 13 стартап-жоба ұсынылып, екі жоба мемлекеттік
қолдауға ие болды. Аралдық Ибрагим Абдолла контейнерлік дүкендер мен үйлерді
құру бойынша стартаптың жеңімпазы
атанды. Екінші орында –
Байқоңыр
қаласынан келген Ақнұр Жұманованың
жасөспірімдерге
«Kids
City»
жол
ережелерін үйрету жобасы. ІІІ орын Шиелі
өңірінен келген Айгүл Иманбековаға
бұйырды,
ол
аксессуарлар
дүкенін
және тігін курстарын ашуды жоспарлап
отыр. Сондай-ақ, байқауда «QadamEdu»
білім беру платформасын құру, бизнес
ке қосымшалар, «Арал-Балық» балық
өнімдерін өндіру және ауылшаруашылық
жерлерін суармалы сумен қамтамасыз ету
жобалары көпшіліктің қызығушылығын тудырып, ерекше көзге түсті. Шара креативті
жастардың және олардың бастамаларына
қолдаудың жеткілікті екенін көрсетті.

РЕДАКЦИЯҒА ХАТ

ЖОЛ АЗАБЫН КІМ ТЫҢДАЙДЫ?
"Ашынғаннан
шығады
ащы даусым" деген. Жол азабын жүргінші біледі. Арал
ауданының Жаңақұрылыс елді
мекені мен Қазалы ауданы Бекарыстан би ауылының ортасын байланыстырып тұрған
36
шақырым
тасжолдың
күрделі жөндеуден өтпегеніне
30 жылдан асты. "Осы жол
қашан
жөнделеді"
деген
жаңақұрылыстықтардың арманы биыл іске асқандай болып
еді. Қуанышымыздың ұзаққа
барар түрі жоқ. Оған себеп не
екенін білмейміз. Жол жөндеуі
сылбыр басталып, бірде тоқтап,
бірде жұмыс жасап жатыр.
Оның сапасы бір өздеріне аян.
Менің негізгі айтпағым,
осы жолды жөндеуге, яғни,
"Қарат ерең-Жаңақ ұр ылыс"
бағытындағы тасжолға Қазалы
ауданының Бекарыстан би
ауылы арқылы қиыршық тас,
асфальт тиеген ауыр жүк
көліктерінің онсыз да ойшұқыры шыққан жолды қиын
жағдайға жеткізуі. 5 шақырым
жолды жөндейміз деп 13

шақырым жолды іске асырмай тастады. Бұған кім жауап
береді?! Бүлінген 13 шақырым
жол Қазалы ауданына қарайды.
Бұл жолмен тек Жаңақұрылыс
халқы
жүрмейді.
Тастақ,
Қаратерең, Қарашалаң, Көкарал
бөгеті арқылы Ақбасты, Ақеспе
және Арал теңізінде балық
аулайтын қаншама кәсіпкер
жолаушылар
қатынайды.
Осы жолмен жүргіншілер
Қазалы ауданы арқылы үлкен
күре жолға шығады. Бүгінгі
таңда ең өзекті мәселе – адам

денсаулығының жағдайы. Ауру
айтып келмейді деген. Аяқ
астынан ауырған адамды, босанатын әйелдерді ауруханаға
жеткізуге қиыншылық тудыруда. Ауырған адамды Арал
ауданы ауруханасына апаруға
мүмкіншілік жоқ. Сырдария
өзеніне орналасқан Хан елді
мекеніндегі қалқымалы көпір
қайықтың өзінен автомашина
тұрмақ
жаяу
адамдардың
өтуі оңай емес. Адам жүрсе
теңселіп, өміріне қауіп төн
діреді. Оның жайын жауап

ты орындарға айтып-айтып
қойдық. Жоғарыда айтылған
елді мекендердің күнделікті
тіршілігі Қазалы ауданында.
Халыққа қиыны – бүлінген
13 шақырым жолдың жайы.
Көптің мұңын өз көзіммен
көрейін деп барғанымда жолаушылар автобусының шұңқырға
түсіп, майлы топырақ кешіп,
құмға батқан автобусты итеріп
жатқан
адамдарды
көріп,
жүрегім
ауырды.
Әсіресе
әйелдер, жас аналарға қиын.
Осындай жол азабын білгеннен
кейін ақпарат құралы арқылы
жеткізуді жөн көрдім. Ендігі
жерде комиссия құрылып,
жолға жауапты адамдардың
шындыққа көздерін жеткізіп,
тез арада жөнделуіне ықпал болады деп сенеміз.
Сердалы ШАЛБАЕВ,
КСРО денсаулық
сақтау саласының үздігі,
Жаңақұрылыс ауылдық
ардагерлер
кеңесінің төрағасы.
Арал ауданы

Әлем елдерінде COVID-19 вирусын
жұқтырған халық саны тағы да көбейіп, сақтық
шаралары күшейтіліп жатыр. Әсіресе, Еуропа
елдеріндегі эпидемиялық ахуал асқынып барады.
Іргелес Ресейде жұқпалы дертке шал
дыққандар,
ауруханаларда,
жансақтау
бөлімдерінде жатқан науқастар саны көбейген.
Бір тәулікте инфекция 15 мыңнан астам адамнан
табылып, рекорд жаңарды. Олардың 5 мыңға
жуығы – Мәскеу тұрғындары. Жалпы елдегі
науқастар саны 1399334 адамға жеткен. Соңғы
тәулікте 8 945 науқас тіркелген. Пандемияның
беті қашан қайтатынын болжау қиын. Бірақ мамандар аурудың шарықтау шегінен өттік деп,
кейбір шектеу шараларын жеңілдетуге рұқсат
берді.
Еуропа елдерінде күніне 330 мыңнан астам
адамнан коронавирус анықталады. «Қарт
құрлықта» эпидемияның қарқыны мен ауқымы
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымын
алаңдатып отыр. Швейцария денсаулық
сақтау мамандарының хабарлауынша, елде
соңғы аптада коронавирус жұқтырғандар 4 есе
көбейген. Індеттен 2115 адам қайтыс болды. Ірі
қалаларда қоғамдық шараға тыйым салынып,
көпшілік жүретін жерде азаматтарға маска тағу
міндеттелді. Ал жалпы коронавирусты емдеуге
арналған орын саны – 182 мың.
Иранда да коронавирус төңірегіндегі
эпидемиологиялық ахуал нашарлап барады.
Жергілікті Денсаулық сақтау министрлігінің
дерегінше, елде бір тәулік ішінде 400-дей адам
қайтыс болыпты, 5 мыңнан астам адам инфекция жұқтырған. Науқастардың көптігінен Тегеран ауруханаларында бос орын жоқ. Індетпен
күреске әскерилер тартылып жатыр. Инфекция
кең таралған 5 қалаға баруға шектеу қойылған.
Испания астанасында коронавирус өршіп,
жағдай күрделене түсті. Мадрид ауруханаларында науқастың қарасы көбейген. Бірақ
билік ауыр халде жеткізілген адам саны
көктемдегіден әлдеқайда төмен екенін айтады. Денсаулық сақтау министрі Сальвадор
Илла шектеу шаралары шаһардағы жағдайды
тұрақтандыруға көмектесуі тиіс деп отыр. Испанияда коронавирус жұқтырғандар саны 900
мыңнан асқан.
2-бет

ЖЕДЕЛ СҰХБАТ

«ӘР АДАМНЫҢ
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
МАҢЫЗДЫ»
Қазір республика
көлемінде
коронавирус індеті
бойынша эпидахуал
тұрақты болғанымен,
қауіп басым. Біздің
облыста қазір
жағдай біршама
жақсы. Десе
де, әлем
елдерінде
қос өкпеден
қысқан
кеселдің
беті қайтар
емес.
Тіпті күн өткен сайын ушығып барады.
Мамандар аурудың екінші толқыны
туралы болжам да айтты. «Сақтансаң
сақтармын» деген, қауіпті кеселмен
күреске сақадай сай болу – басты міндет.
Ендеше мамандар айтқан ықтимал
екінші толқынға дайындығымыз қалай?
Жаздағы күрделі жағдайдан қаншалықты
сабақ алдық? Осы және өзге де сауалдар
бойынша облыстық денсаулық сақтау
басқармасының басшысы Сәбит
Пазыловпен жедел сұхбат құрған едік.
– Сәбит Бексейітұлы, коронавирус
инфекциясының екінші толқыны туралы
жиі айтыла бастады. Бұл нені аңғартады?
– Иә, Дүниежүзілік денсаулық сақтау
ұйымы күзгі маусымда пандемияның екінші
кезеңі болуы мүмкін деген болжам айтты. Жалпы індет басталғалы бері облыста тіркелген
науқас саны – 3248 болса, соның 96 проценті
жазылып шықты.
2-бет
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БРИФИНГ

«АЛТЫН ДӘН» МЕРЕКЕСІ
28 ҚАЗАНДА ӨТЕДІ
Биыл дәстүрлі «Алтын дән» мерекесі 28 қазан күні
өткізіледі деп жоспарланып отыр. Шара пандемияға
байланысты жинақы түрде ұйымдастырылады.
Онда салада ұзақ жылдар
бойы еңбек еткендерге Ауыл
шаруашылығы министрлігінің
«Құрмет грамотасы» және
«Ауыл шаруашылығы саласы
ның үздігі» төсбелгісі, сондайақ, «Еңбек ардагері» медалі
мен «Еңбек даңқы» төсбелгісі
бірқатар азаматтарға табыс
етіледі.
– Облыс диқандары биылғы
жылды да табысты қорытын
дылады. Өңірде 184,2 мың
гектарға егін егіліп, оның
ішінде басты дақыл – күріш
89,5 мың гектарға орналасты.

Диқандар жаз мезгілінде су
дан таршылық көрді. Соған
қарамастан дақылды агро
техникалық талаптарға сай
күтіп-баптау өз мерзімінде
жүргізілді. Нәтижесінде орта
өнім облыс бойынша гектарына
61 центнерден айналды. Айта
кетерлігі, кейінгі жеті жылда
күріштен рекордтық өнімге
қол жеткізілуде. Сол үрдіс
биыл да лайықты жалғасын
тапты. Қамбаға 551 мың тон
на күміс дән құйылды. Қазір
шаруашылық
құрылымдары
егін-терімді толық аяқтады.

ӨТПЕЛІ ҚИЫНДЫҚ
ЕҢСЕРІЛЕДІ
Өңірлік коммуникациялар қызметінде
өткен брифингте облыстық білім
басқармасының басшысы Ақзира Қасымова
республикалық бюджеттен бөлінген қаржы
есебінен қашықтан оқытуға қажетті
электронды техникаларды сатып алу және
тарату жұмыстары жайлы баяндады.

Sb

Ғазиза ӘБІЛДА,
«Сыр бойы»

– Биыл өздеріңізге белгілі, оқу жылын
қашықтан оқыту форматында бастадық. Бұл
орайда көптеген оқушылар үшін компьютерлік
техниканың тапшылығы анықталып, мүм
кіндігінше қамтамасыз ету қажеттілігі туындады.
Осыған байланысты Үкімет қоры есебінен 3,4 млн
теңге қаржы бөлінді. Бұл қаржыға барлығы 22870
дана компьютерлік құрылғылар (3 706 компьютер,
14 362 ноутбук, 4 802 планшет) сатып алынады.
Осы орайда облыстық білім басқармасы
мемлекеттік сатып алу заңының тәртібімен 14 362
ноутбук пен 4 802 планшетке «Фирма «Казин
терсервис» ЖШС және 3706 компьютерді сатып
алуға «Барыс СК» ЖШС-мен келісімшартқа отыр
ды. Бұл ретте 185,1 млн теңге үнемделді.
Қыркүйек айында келісім-шартқа сәйкес «Фир
ма «Казинтерсервис» ЖШС өндірушілерінен 1000
дана ноутбук және 4 802 планшет алынса, осы
айдың ортасында 2700 дана ноутбук жеткізілді.
Сонымен қатар, «Барыс СК» ЖШС бүгінгі
таңда барлығы 976 дана компьютер, жалпы осы
күнге дейін 9 478 дана компьютерлік құрылғы
жеткізілді. Енді 10 662 ноутбук пен 2 730 ком
пьютер алынады, – деді А.Қасымова.
Басқарма басшысының айтуынша, бұл ком
пьютерлер ең алдымен әлеуметтік аз қамтылған
және көпбалалы отбасыларға, ерекше жағдайда
үйден білім алатын балаларға табысталып отыр.
Сонымен қатар, облыстық бюджеттегі үнемделген
қаржы есебінен де балаларға қажетті электронды
техникалар алынды. Бұдан бөлек, демеушілер
көмек қолын созып, мүмкіндігі шектеулі балаларға
1 515 ноутбук пен планшеттер табысталды.
Сөз соңында басқарма басшысы әрбір отба
сы бірінші кезекте балалардың денсаулығына
аса жауапкершілікпен қарап, қашықтан оқыту
кезіндегі уақытша қиындықтарды бірлесіп жеңуге
шақырды.

Алдағы
жылға
дайындық
жұмыстарын бастап кеттік.
Егінді әртараптандыруға, яғни
суды аз қажет ететін дақыл
дардың көлемін арттыруға мән
береміз, – деді облыстық ауыл
шаруашылығы басқармасының
басшысы Шахмардан Қойшы
баев өңірлік коммуникациялар
қызметінде өткен брифингте.
Оның айтуынша, егісті
әртараптандыру
бағытында
бірқатар дақылдар тәжірибелік
сынақтан өткізілген. Нәти
жесінде қант құмайы – 70,
соя – 240, жүгері 1,6 мың
гектарға дейін жеткізілді. Оған
қоса 60 гектарға жеміс-жидек
дақылдары егілген.
«СБ» ақпарат

ГАЗ БЕРУ УАҚЫТША
ТОҚТАТЫЛАДЫ
Жаңадан газ құбырын қосуға
байланысты 21 қазан күні сағат
8-ден кешкі сағат 22-ге дейін КБИ,
Коммунизм және Қызылжарма шағын
аудандарында уақытша газ тоқтайды.
Бұл туралы өңірлік коммуникациялар
қызметінде өткен брифингте
“Қазтрансгаз аймақ” АҚ Қызылорда
өндірістік филиалы директорының
бірінші орынбасары Ермек Қалдығұлов
хабарлады.
ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ,
Sb Мейрамгүл
«Сыр бойы»
– Газды өшіру кезінде тұрғындардан газ
қондырғылары алдындағы крандарды жабу
ды сұраймыз, – деді ол.
Бүгінде Қызылорда өндірістік филиа
лының меншігінде жалпы ұзындығы 2305
шақырым құрайтын газ құбыры, 54 блоктік
газ реттегіш бекет пен 193 шкафтық газ
реттегіш бар. Сондай-ақ, мекеме облыс бой
ынша 111256 тұтынушы, қосымша газға
қосылған 2403 коммуналдық-тұрмыстық
кәсіпорынды газбен қамтуда. Алайда,
тұтынушылардың барлығы бірдей жылу ма
усымына дайын емес көрінеді.
– Коммуналдық-тұрмыстық кәсіпорындар
бүгінге дейін газ сатып алуға келісім-шарт
жасамады, сондай-ақ, техникалық қызмет
көрсетуге шарттары жоқ. Қазір осындай
тұтынушыларға ескерту берілуде. Ескертуді
ескермеген кәсіпорындарды алдағы уақытта
газдан ажыратамыз. Ал жеке тұлғалардың
қарызы 1 млрд теңгеге жуықтап отыр. Оларды
да газдан ажыратуға мәжбүрміз. Берешекті
толық өтеп, ажырату-қайта қосу ақысын
төлеген кезде ғана қайта газға қосылатын бо
лады, – деді өндірістік филиал директорының
бірінші орынбасары.
Айта кету керек, өндірістік филиал
жылу маусымына байланысты тұрмыста
газ пайдалану қауіпсіздігінің алдын алу
мақсатында айлық жариялады. Осы кезеңде
қызметкерлер тұтынушыларға нұсқаулықтар
мен жадынамалар бере отырып, газды пай
далану қағидаларын сақтау қажеттігі туралы
түсіндірме жұмыстарын жүргізетін болады.

ТАБИҒАТҚА ЖАНАШЫРЛЫҚ –
КЕЛЕШЕКТІҢ ҚАМЫ
Дәл бүгінгі таңда қоршаған орта – табиғат қойнауының
ластануы салдарынан таза ауамен тыныстап, табиғи өнімдерді
тұтыну мәселесі басты тақырыпқа айналды. Әсіресе, кешегі
әлемді алаңдатқан пандемия кезінде бір жұтым таза ауаның
қаншалықты маңызды екеніне көзіміз анық жетті.
Ғазиза ӘБІЛДА,
Sb «Сыр
бойы»
Қазақстан
Коммунистік
Халық партиясы Қызылорда
облыстық филиалында осы
тақырыпты талқылаған дөң
гелек үстел өтті. Онда жал
пы экологиялық проблема
лар,
сондай-ақ,
аймақ
экономикасының табиғи және
техногендік зардаптары жай
лы сөз қозғалды. Сондай-ақ,
жиынға қатысушылар "Үкімет
азаматтардың
қауіпсіздігіне
кепілдік бере ме?" деген сауал
төңірегінде пікір алмасты.
Жиынды ҚКХП облыстық
филиалының басшысы Талғат
Телеубаев жүргізді.
– Бүгінгі таңда ғылым мен
техниканың жетілуі, өндірістің
қарқынды дамуы жерасты қазба
байлықтарының кеңінен пайда
ланылуы, сондай-ақ, транспорт
түрлерінің көбеюі салдарынан
қоршаған орта түрлі химиялық
қосылыстармен
ластануда.
Осылайша табиғи орта зар

дап
шегіп,
биосфералық
тепе-теңдіктің
бұзылуына,
климаттың өзгеруіне, ауыл
шаруашылық дақылдары өнім
ділігінің төмендеуіне және
жалпы халық денсаулығының
нашарлауына әсерін тигізіп
отыр, – дейді Т.Телеубаев.
Облыс әкімдігі жанындағы
қоғамдық кеңес мүшесі Бо
лат Нұрхожаев талқыланып
отырған мәселенің өте өзекті
екенін атап өтті.
– Экология мәселесі бар
ша адамзатты алаңдатуы тиіс.
Мемлекеттік
құрылымдар
қанша рет өзгере берсін, эко
логия мәселесіне деген жауап
кершілік өзгермейді. Табиғат
тазалығын заңдылық тұрғыдан
бақылау, келеңсіздіктер орын
алған жағдайда тұрғындарды
тәртіпке шақыру, ақпараттық
насихат шараларын жүргізу
мәселесі үнемі назарда болғаны
жөн. Табиғатқа жанашырлық

мен қатар партия мүшелері
қоғамдық мәселелер төңі
регінде пікір алмасты.
– Біз ауруханада туған жоқ
пыз, жарық дүние есігін ауыл
да аштық. Алғашқы жұтқан
ауамыз да – шаңырақтыкі.
Сондықтан біздің арман-мақ

Өкінішке қарай 15 адам қауіпті дерттен
көз жұмды, 22 науқас ем алуда. Қазіргі бас
ты мақсат – екінші толқынды болдырмау.
Сол үшін сақтық шараларын күшейту, тойтомалақты азайту. Негізі қалыптасқан бес
қағида бар. Олар – маска тағу, ара қашықтықты
сақтау, қолды жиі жуу және оны жиырма се
кундтан кем жумау, адам көп жиналған жер
ге бармау. Осы қағидаларды қатаң ұстансақ,
аурудың белең алуына жол бермес едік. Жал
пы, ауруды анықтаудың бірден-бір жолы
– ПЦР анализі. Індет басталған кезде бізде
6 ғана аппарат жұмыс істесе, қазір 9-ы бар.
Осылайша тесттің санын көбейтуге жұмыс
істеп жатырмыз. Өйткені жүкті әйелдер, жос
парлы түрде ауруханаға жататын науқастар,
тұмаудың белгісі бар адамдар, жалпы 14
бағыт бойынша тест алуға жататындар бар.
Кейінгі кезде анықталып жатқандар жоқ.
Соңғы екі күнде ғана үш жағдай тіркелді.
Оның екеуі Қызылорда қаласынан, біреуі
Шиелі ауданынан. Олармен қарым-қатынаста
болғандар да бақылауға алынды.
Біздің өңірде жағдай тұрақты болғанымен
жалпы әлемде, әсіресе, Еуропа елдерінде,
көрші Ресейде ахуал күрделі. Сондықтан
аурудың алдын алу шараларын күшейтіп
жатырмыз. Бетін әрі қылсын, егер екінші
кезең болған жағдайда 21 клиникада жалпы
саны 3000 төсек-орын қайта ашылатын бо
лады. Сондай-ақ, 200 төсектік тез соғылатын
модульді инфекциялық аурухана құрылысы
жүргізіліп жатыр, 1 желтоқсанда құрылысы
аяқталады деп отырмыз. Сонымен бірге
өкпені жасанды желдету аппараты бастапқы
кезде 76 болса, қазір 244-ке жетті. Оған қоса
жергілікті бюджеттен 4 флюро және 6 дана
стационарлы рентген аппаратын сатып алу
жоспарлануда. 3500 медицина қызметкерінің
резерві, емханаларда 161 мобильдік топ
1-бет

құрылды. Оның 38-і облыс орталығында
болса, қалғаны аудандарға бөлінді. Олар
үш бағытта жұмыс істейді. Ондағы мақсат –
адамдарды шоғырландырмау, аурудың белең
алуына жол бермеу. Осындай жұмыстар
атқарылуда.
– Өзіңіз жақсы білетіндей, ел арасын
да түрлі пікір, қауесет бар. Індеттің жалпы
қаупі мен салдарының ара-жігін ашып айтып беріңізші.
– Жалпы вирусты жұқтыру қаупі барлық
адамда бар. Иммунитеті әлсіз адамдарда бұл
тіпті жоғары. Сондықтан созылмалы аурула
ры бар, атап айтқанда, қант диабетімен ауы
ратындар, қан қысымы жоғарылар, жүкті
әйелдер, жүрек ауру бар науқастар сақтық ша
раларын қатаң ұстануы тиіс. Ал жалпы індет
жас талғамайтынын, жағдайға қарамайтынын
көрсетті.
Бірінші
толқында
науқасқа
шалдығып, жазылып шыққандардың қайта
ауырып, ауырмайтыны жөнінде нақты дерек
жоқ. Бірақ соңғы материалдарға қарайтын
болсақ, ағзадағы ауруға қарсы антиденелердің
үш айға дейін ғана сақталатыны, онан кейін
олардың денеде қалмайтыны айтылған.
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының
мәліметінше, бүгінгі күні 21 адам қайта
жұқтырып, біреуі қайтыс болған. Демек, бір
рет ауырдым, енді қайталанбайды деп арқаны
кеңге салуға болмайды. Ал балаларға келсек,
соңғы мәлімет бойынша республикада 200ге жуық бала ауруға шалдыққан. Бірақ бізде
ауыр жағдайда тіркелген емес. Кавасаки син
дромы да облыста тіркелген жоқ. Ал пнев
мония туралы айтсақ, бұл ауру бұған дейін
де маусымдық кезеңдерде тіркеліп тұратын.
Қазір де жағдай тұрақты. Ауа райының жылы
болуы да септігін тигізіп тұрған шығар. Десек
те, бұл босаңсуға себеп болмауы керек.
– Бірінші кезеңде облыста эпидахуал
күрделенгені соншалық қызыл аймақ қа
тарынан көрінгені белгілі. Өткеннен қан

ПІКІР-ПАЙЫМ

ТЕК ЖҮРСЕК, ТОҚ ЖҮРЕМІЗ
«Жыланды жеті кессең, кесірткедей әлі қалады» деген,
дүниені дүрліктірген «covid» деген аждаһа басын қайта
көтеріп жатыр. Бұл жайсыз сөз барша жұртшылықты тағы да
алаңдатты.
Еліміздің өткеннен сабақ
алып, бүгінде бұл дерттің кең
таралмауына бірізді жұмыстар
жүргізіп отырғанынан хабар
дармыз. Әйтсе де ауруды тарат
пау әркімнің жеке әрекетіне де
тәуелді екенін көріп-білдік. Кеш
түсе сезімге серілігін серік етіп
көше кезіп жүретін жастарды
да кездестірдік. Сол жастардың
тілеуін тілеп үйінде отырған
ата-анасына ауру алып барма
сына кім кепіл? Қазақта «тек
жүрсең, тоқ жүресің» деген бар.
Елдің амандығын ойласақ, ұзын
арқау, кең тұсау болмай, заңды
талапқа құлақ асуымыз керек.
Тойдың тойлануы, қазаның аза
тұтылуы – ағайынға ортақ іс.
Оны жоққа шығаратын ешкім
жоқ. Алайда, мұндай рәсімдерде
кісі санын шектеп, барынша
жинақы жүруге тиіспіз.
«Біріміз бәріміз үшін, бәріміз
біріміз үшін» дейтін есті сөз дәл
бүгінгі күннің тақырыбы болып
тұр. Бір-бірімізге көмектесуіміз
керек.
Мына бір тұмау тектес

ауыр кеселдің адамнан адамға
берілетіні белгілі. Осындай
сәтте өзгенің де сақтықты
сақтап жүруіне үлес қосу өте
маңызды болып тұр.
Індеттің бірінші толқыны
кеше ғана өтті. Сол кезде
халықтың әлеуметтік әлсіз
топтарына қаншама еріктілер
көмек көрсетті. Бұл біздің
халқымыздың қанында бар
қайырымдылық
қасиетімізді
паш етті. Сондықтан жұқпалы
індеттің
екінші
толқыны
бола қалған жағдайда сондай
қайырымды жерлестеріміздің
саны арта түседі деп білемін.
Алайда, біз үшін ымыраға келіп,
індеттің өршіп кетпеуіне бір
кісідей жауапты болған абзал.
Оны кешегі толқында көрдік.
Сондықтан бірлігіміз жо
ғалмасын, тірлігіміз алға баса
берсін, ағайын.
Шәкизада
ӘБДІКӘРІМОВ,
Қызылорда қаласының
құрметті азаматы

ӨТКЕННЕН САБАҚ АЛУҒА
ТИІСПІЗ

– тек бүгіннің міндеті емес,
болашақ
ұрпақтың
қамы.
Сондықтан табиғи ортаның
тазалығы мен өзара тепетеңдігін
сақтауда
әрбір
мәселеге ғылыми тұрғыдан
талдау жасалып, дер кезінде
нақты шаралар атқарылуы
қажет, – деді.
Жиында облыстық табиғи
ресурстар және табиғат пай
далануды реттеу басқармасы
басшысының орынбасары Ба
уыржан Оспанов сөз алып,
өңірдің экологиялық ахуалын
сақтауда біршама жұмыстар
жүргізіліп жатқанын айтты.
Оның ішінде, тұрмыстық қатты
қалдықтарды сұрыптау полиго
ны іске қосылғанын, көркейтукөгалдандыру
мәселесіне
барынша көңіл бөлініп отыр
ғанына
тоқталды.
Бүгінгі
таңда өңірімізде жағдайы
өзекті болып тұрған Сырда
рия өзенін қалыпқа келтіру,
сонымен
бірге,
Байқоңыр
ғарыш айлағын пайдалануға
байланысты келісімдер қайта
қаралып, оң шешім қабылдау
мәселесі назарға алынған.
Жиында денсаулық сақтау
саласының өкілдері, еріктілер
және тұрғындар ой-пікірлерін
ортаға салып, табиғат аясын
тиімді пайдалануға шақырды.

ПАРТИЯ ҚҰРАМЫ ТОЛЫҚТЫ
«Ауыл»
халықтық-демо
кратиялық патриоттық пар
тиясының құрамы жаңа мү
шелермен толықты. Жиында
партияның
облыстық
фи
лиалының төрағасы Серікбай
Өмірзақов жылдық атқарған
жұмысын баян етті. Соны
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сатымыз туған жермен ұштасып
жатады. Сол мақсаттардың
бірімен ауылдан «Ауылға»
келдік, – дейді партияның жаңа
мүшесі Алмасбек Нәлібаев.
«СБ» ақпарат.

Қазір әлем бойынша вирусқа қарсы шаралар
күшейтілуде. Еуропа мемлекеттерінде мейрамханалар мен
кафелер толықтай жабылуда, көптеген қалаларда кешкі
уақытта үйден шығуға рұқсат беріліп жатқан жоқ. Бұл
шараларды дұрыс деп есептеймін, өйткені, көптеген елдерде
күн сайын дерт жұқтырған адамдар саны арифметикалық
прогреспен өсіп жатыр.
«Коронавирус – бұл әдейі ой
лап табылған оқиға, жергілікті
билік осындай жолмен қорларды
үнемдеуді
немесе
азамат
тар белсенділігін бәсеңдетуді
көздейді» деген әңгімені жиі
еститін болдым. Күн сайын
таңертеңмен
«Еuronews»,
«BBC» немесе «CNN» теле
арналарын қосып тыңдағанда
коронавирус пандемиясының
ауқымды масштабтарын ес
тіп-біліп отырмыз. Барлық
мемлекеттерде
карантиндік
шаралардың басты талабы –
топ болып жиналмау, қолды
жуып жүру, бетперде тағу, дене
температурасын
бақылауда
ұстау, құқық қорғау органда
ры тарапынан бақылауды кү
шейту, мүмкіндігінше қарымқатынастарды азайту.
Коронавирус туралы мен
тек теледидар арқылы ғана
таныс емеспін. Шілде айын
да отбасымызбен түгел ауы
рып
қалдық,
сараптама
қорытындыларымен бізде коро
навирус антителасы анықталған
жоқ. Таныстарымның көпшілігі
маған ауырып тұрғандар үшін
енді қауіптілік жоқ деген уәж
айтып, алаңдамауымды сұ
райды. Ал шын мәнінде көп
шілік
адам ауырып болды,
екінші толқыны бәсең түрде
өтеді, ауырғандар қайта жұқ
тырмайды деген пікірлердің
бәрі – жаңсақ. Қазір саяхаттау
мен мерекелер өткізуден на
ғыз бас тартатын кезең. Біз қа

былданған карантиндік шара
лардың Қазақстан экономикасы
үшін өте маңызды екенін жете
түсінуге тиістіміз. Соның нәти
жесінде
жұмыс
орындары
сақталып, келешекте қайта
дан мектептер ашылып, бала
бақшалар және барлық мекеме
лер жұмыс істейтін болады.
Коронавирус – бұл тез та
райтын және адамды санау
лы сағаттарда өлімге әкеп
соқтыруы мүмкін өте қауіпті
ауру. Таңертең ғана плитаның
алдында ыңылдап ән са
лып, ұлыңмен бірге сүйікті
құймақтарыңды пісіріп тұ
расың, ал біраздан кейін өзіңді
өте нашар сезінесің. Сосын
алдағы 21 күн бойы өлім мен
өмірдің арасындағы арпалысты
бастан кешесің. Ағымнан жа
рылып айтайын, коронавирус
бұл немқұрайлылық танытатын
нәрсе емес.
Сондықтан барлық азамат
тарды үйінде болып, қарым-қа
тынасты барынша азайтып, бет
перде тағуға қатысты азаматтық
позицияңды ұстанып, каран
тиндік шаралар талабын сақ
тап, өз денсаулығына жауапкер
шілікпен қарауға шақырамын.
Анар ІЗДЕН,
Қызылорда облысы
үкіметтік
емес ұйымдарының
альянсы
ассоциациясының
төрайымы

дай сабақ алдық? Не ескерілмеді, қандай
кемшіліктер анықталды?
–
Індет басталғалы бері басы-қасында
жүрмін. Әлемді тығырыққа тіреген індетпен
күресу бізге де оңай соққан жоқ. Осы уақытқа
дейін емдеу протоколы он рет өзгерді. Қазір
енді коронавирус инфекциясына
әсері
жоғары дәрілер анықталды. Жалпы бүгінде
мамандар зерттей келе бұл ауру қанның
қоюлануымен байланысты деген тоқтамға
келді. Сондықтан оған ең қажетті дәрінің бірі
– қан сұйылтатын препараттар болса, екіншісі
– вирусқа қарсы препараттар. Олардың да
әсерлі деген түрлері нақтыланды. Бұл орайда
қазір біз дәрілер қорын осы аса қажетті, әсері
жоғары деген дәрілермен толықтырып жа
тырмыз. Ал мамандар туралы айтсақ, бірінші
толқында біз дәрігерлерді инфекционист, хи
рург, терапевт деп бөлген жоқпыз. Барлық
дәрігер қауымы болып күрестік, яғни, жоғары
медициналық
білімі бар мамандардың
барлығы жұмылдырылды. Өйткені жағдай
солай болды. Ал ахуал біршама тұрақталған
соң халықаралық деңгейде, яғни, шет ел
ғалымдары мен профессорлары бейне
байланыста апта сайын сабақтар өткізіп,
сол дәрістерді тыңдадық. Бейнесабақтар,
дәрістер әлі де жалғасып жатыр. Бетін әрі
қылсын, егер аурудың екінші толқыны кел
ген жағдайда бұрынғыдай емес, тәжірибе
бар, не істеу керегін де білеміз. Басты мақсат
– қауіпті індеттің екінші толқынын бол
дырмау. Дәрігер ретінде қайталап айтайын,
маска киюден бастап сақтық шараларын
қатаң ұстану – қауіптің алдын алатын негізгі
амал. Сондықтан, түсіністікпен, әрбір нақты
ақпаратқа саналы түрде мән беріп, орынды
әрекет жасау әрбіріміз үшін маңызды екенін
естен шығармаған абзал.
Әңгімелескен
Айнұр БАТТАЛОВА,
«Сыр бойы»

ЕКІНШІ ТОЛҚЫН
БА, САЛҒЫРТТЫҚ
САЛДАРЫ МА?
ШЕКТЕУЛЕР ҚАЙТА ЕНГІЗІЛУДЕ
Ұлыбританияның
астанасында
да
коронавирусты
жұқтырғандар санының өсуіне байланысты карантин күшейтілді.
Лондонда шектеудің екінші деңгейі енгізілді. Жаңа тәртіпке сай
бір үйде тұрмайтын адамдардың кездесуіне тыйым салынады.
Ал көшеде 6 адамнан артық жиналуға болмайды. Билік қоғамдық
көліктің орнына велосипед, электр скутерді пайдалануға кеңес
береді. Және қажеттілік болмаса алыс сапарға аттанудан бас
тартуға шақырды. Ұлыбританияда коронавирус жұқтырғандар
саны 640 мыңнан асқан.
Германияда коронавирусты жұқтырғандар күн сайын
көбейіп келеді. 17 қазан күні короновирус 7 мың 830 адам
нан анықталған. Бұл – індет таралғалы ең жоғары біркүндік
көрсеткіш. Роберт Кох институты дертке шалдыққандар күніне
10 мыңнан асса, кей аймақтар карантинге жабылуы мүмкін
деп отыр. Бірақ билік жаппай карантин енгізілмейтінін ай
тып, тыйымды қатайтуды ғана қолға алып жатыр. Германия
президенті Франк-Вальтердің өзі карантинде отыр екен. Жеке
күзет қызметкерінің бірінен коронавирус табылғаннан кейін ол
осы талапқа бағынды. Бірден ПТР тапсырған, алайда қауіпті ви
рус анықталмаған. Жақын арада ел президенті қайта тест тап
сырады. Күдігін сейілтіп, жұқпалы дерт бойынан табылмаса
жұмысқа қайта оралады. Бірақ оған дейін қызметін қашықтан
атқарады. Соңғы күндері Германияда коронавирус күшіне мініп
тұр. 8 мыңға жуық тұрғыннан қауіпті вирустың анықталғаны –
жаңа антирекорд. Мұндай жағдай тіпті көктемде де болмаған.
Канцлер Ангела Меркель халыққа үндеу жариялап, қауіпсіздік
мәселесіне аса мән беруге шақырды. Отбасылық мерекеден бас
тартуға кеңес берді. Себепсіз көшеге шығу азаматтардың өзі
үшін де, қоғам үшін де қауіпті екенін ескертті.
Париж көшелерінде адам қарасы азайды. Жүргіншілер
жоқтың қасы. Жуырда ел президенті Эммануэль Макрон
қалаларда түнгі уақытта комендант сағаты енгізілгені жа
йында бұйрыққа қол қойған. Коронавирустың өршуіне көбіне
ойын-той себеп болатынын алға тартқан Макрон отбасылық
мерекелерді кейінге шегере тұру тиімді екенін айтты. Бельгия
билігі 19 қазаннан бастап елдегі барлар мен мейрамханаларды
төрт аптаға жабу жөнінде шешім шығарды. Оған коронавирус
жұқтырғандар санының күрт артуы себеп болып отыр. Жергілікті
билік жағдайды екшей келе, көп кісі жиналатын қоғамдық
орындардың жұмысын реттеуді қолға алды. Португалияда да
коронавирус жұқтырғандар саны үнемі артып келеді. Чехия
да 15 қазан күні ауру саны бойынша рекорд тіркелді. Грузияда
ауру саны қазан айының бас кезіндегі көрсеткіштен 3 есе артық.
Өлім-жітім де көбейген. Батумиде қоғамдық көлік тоқтатылды.
Тбилисиде бірнеше мектеп пен балабақша жабылды.

ЖАҒДАЙ ТҰРАҚТЫ. ДЕГЕНМЕН...
«Елімізде өткен тәулікте 102 адамда коронавирус індеті
ПТР арқылы расталып ауырғаны белгілі болды» деп хабарлай
ды coronavirus2020.kz сайты. Нұр-Сұлтан қаласы – 17, Алматы
қаласы – 10, Шымкент қаласы – 2, Ақмола облысы – 5, Ақтөбе
облысы – 1, Алматы облысы – 4, Атырау облысы – 8, Шығыс
Қазақстан облысы – 15, Батыс Қазақстан облысы – 6, Қарағанды
облысы – 9, Қостанай облысы – 4, Маңғыстау облысы – 1, Пав
лодар облысы – 11, Солтүстік Қазақстан облысында 9 науқас
тіркелген.
Ал Қостанай облысында шектеу шаралары қайта енгізіледі.
Ол бойынша қоғамдық тамақтану объектілерінің жұмыс режимін
сағат 23.00 дейін қысқарту, 30 орыннан артық адам қабылдамау,
демалыс күндері қоғамдық көлік қозғалысына тыйым салу, ауда
ны 2000 шаршы метрден астам сауда объектілерінің, азық-түлік
супермаркеттері мен олардағы дәріханаларды қоспағанда, сау
да, ойын-сауық орталықтарының жұмысын тоқтату, азық-түлік
емес және жабық азық-түлік базарларының жұмысын тоқтата
тұру көзделген. Шектеулер 20 қазан күні сағат 00.00-ден бастап
күшіне енеді.

ТЕСТІЛЕУ ҚЫЗМЕТІ АРЗАНДАДЫ
Бәсекелестікті қорғау жөніндегі агенттіктің баспасөз қызметі
«INVIVO» және «Олимп» зертханаларында ПТР-тестілеу
қызметінің бағасы 9000 теңгеге дейін арзандағанын хабарлады.
Бұған дейін Президент Қасым-Жомарт Тоқаев ПТР тестілеудің
көлемін арттырып бағасын төмендету туралы тапсырма берген
болатын. Денсаулық сақтау министрі Алексей Цой: «Қазіргі кез
де болжамды түрде 11 мың теңгеден 8 900-ге дейін төмендеуі
тиіс. Бұл бағытта тиісті есеп-қисап жүргізілуде. Қажетті
қадамдарды саладағы қауымдастықтармен, «Атамекен» ҰКПмен пысықтап жатырмыз» деген еді.
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ҚАЗАЛЫ: кемелдену жолы – кәсіпте
ЖАСТАРДЫ
ОҚЫТЫП - АҚ
АЛАР ЕДІК...
Арнайылап келген соң Қазалы
дағы өндіріс орындарын араладық.
Мұнда темір-бетон бұйымдарын шы
ғаратын зауыт бар. Қуатты кәсіпорын.
Өйткені, бір жыл бұрын жергілікті
ауыл тұрғындарына дариядан өтуге,
әсіресе, көктем, күз айларында
қиындық туып, Әлсейіт учаскесіне
көпір салынған. 200 метрден асатын
көпірге қажетті материалдар осы за
уытта дайындалды. Мыңға жуық
темір-бетон балкасын дайындаған өн
діріс ошағын қалай қуатты деп айта
алмаймыз?!
– Бұл 1976 жылы темір жол
құрамындағы үйлерді, кейбір өн
дірістік цехтарды салу үшін құрылған.
Темір-бетон бұйымдары мен конс
трукциялар зауыты деп аталды. 2005
жылдан бастап жеке өндіріске айнал
дық. Сол жылы «МО-1» ЖШС-ның
құрамында №2 Қазалы бөлімшесі
болып қайта құрылса, кейінірек
«LCI-MK» ЖШС Қазалы филиалына
айналды. Тапсырыс пен сұранысқа
сәйкес жұмыс жүргізу қазіргі заман
талабы екенін білесіз. Атыраудың ірі
компанияларымен және жергілікті
құрылыс
мекемелерімен
жұмыс
істеп келеміз. Шикізатты Жаңа
қорған, Шиелі аудандары мен Ақтөбе
қаласынан алдырамыз. Сапа басты
орында. 18, 21, 24, 33 метрлік балка
шығаратын зауыт Қазақстанда санау
лы. Менің білуімше, Алматы мен
Шымкентте, сондай-ақ Ақтөбе, НұрСұлтан қаласында мұндай балкалар
құйылады, – дейді зауыт филиалының
басшысы Сәбит Өтегенов.
Жылына 15-16 мың бетон дайын
дайтын зауытқа тапсырыс берушілер
көп. Басшының айтуынша, авто
мобиль көпір құрылысына қажетті
ВТК-33У маркалы аралық құрылыс
балкаларын құю технологиясы жолға
қойылған. Ол үшін қосымша тех
никалар мен қондырғылар алынды.
Жалпы зауытта темір жолға, көпір
1-бет

құрылысына қажетті темір-бетон бал
калары, құбырлар, жоғары кернеулі
желіге арналған бағаналар, сондайақ көпқабатты үйлер құрылысына
қажетті темір-бетон бұйымдарының
60 түрі өндіріледі.
– Жаңа көтергіш крандар алын
ды. Жұмысқа қажетті технологияда
қиындық жоқ. Станоктар жаңаруда.
Орташа айлық 120 мың теңге. Біздегі
қиындық – кадр жайы. Жастар аз.
Жұмыс сұрап келетіндер қарауыл не
жүргізуші болсам дейді. Сонда қалай?
Ертеректе мектеп оқушыларының
өзін өндіріс орындарына апарып,
қызығушылыққа жол ашатын еді.
Қазір ол жоқ. Зауыттағы тыныстіршілікті білетін адамдар біртіндеп
зейнетке кетуде. Ауыр жұмыстан
қашып, қол қусырып жүрген азамат

тар көп қой бізде. Егер жас жігіттер
қызығушылық танытса, біз оларды
өзіміз оқытып алар едік, – дейді Сәбит
Өтегенов.
80 адамды жұмыспен қамтыған
зауытта 20-30 жылдық еңбек өтілі
бар білікті мамандар жетерлік. Ал
басшының уайымы – кадр буыны
алмасудағы іркіліс. Жастар жұмысқа
келіп, аға буынмен тәжірибе алмасса
дейді. Әйтпесе, мұнда жұмыс сапа

лы жүру үшін бар жағдай жасалған.
Арнайы киім, зиянды цехтағыларда
жүретіндерге ағарған, яғни сүт өнім
дері беріледі. Балаларына демалысқа
жолдама беріліп, зауыттағы еңбек
озаттары түрлі мерекеде марапат пен
сыйлық алып жүр.

ТЫНЫМСЫЗ
ТЕМІР ЖОЛ
ТІРШІЛІГІ
«Қамқор вагон» ЖШС Қаза
лыдағы вагон жөндеу депосында 171
адам жұмыс істейді. Деректерді сөй
летсек, 1904 жылдан бастап пойыз
дар жүре бастады бұл өлкеде. Темір
жол құрылысымен қабаттаса, Қазалы

станциясында паровоз жөндеу де
посы да салынды. Оның құрамында
вагон жөндеу цехы болды. Ол цех
1926 жылы өз алдына бөлініп шығып,
вагон учаскесі болып аталған. Біз
көрген депо осы еді.
– Депода арнайы тапсырыс бо
йынша жеткізілген жүк вагондарына
мерзімді жөндеу жүргізіледі. Сондайақ жоспардан тыс та вагондарға
қызмет көрсетіле береді. Барлық жа

ДЕРЕК ПЕН ДӘЙЕК

ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИКАСЫ:

КЕЛЕР ЖЫЛДАН ӨСІМ КҮТІЛУДЕ
2020 жылы номиналды жалпы
ішкі өнім 69,8 трлн теңге құрайды. Ол
бұрын нақтыланған көрсеткіштен 102
млрд теңгеге жоғары. Ұлттық банктің
бағалауы бойынша инфляция 8 процент
төңірегінде болжануда. Экономиканың
нақты секторының салалары бойынша
өсу болжамы жақсарды. Олар негізінен
құрылыс, ауыл шаруашылығы, өңдеу
өнеркәсібі салаларын қамтиды.
Министр мұнайдың бағасын ескере
отырып, болжамдық бағаны 20 дол
лардан 40 долларға дейін арттыруды
ұсынды. Қаңтар-қыркүйекте мұнайдың
орташа бағасы бір баррельге 42 дол
ларды құрады. Нақтыланған жоспар
бойынша биыл мұнай өндіру көлемі 85
млн тоннаны құрайды. Тауарлар экс
порты 45,5 млрд долларға дейін артады.
Импорт 33,8 млрд долларды құрайды.
Осылайша, оң сауда теңгерімі 3,2 млрд
долларға ұлғайып, 11,7 млрд доллар кө
лемінде болжануда.
Біздің пайымдауымызша, бұл нақ
ты жағдайдан туындаған болжамдық
көрсеткіштер. Мұнай бағасы жыл со
ңына дейін 42 доллардан жоғарылауы
ықтимал. Осылай болып жатса эконо
микада біршама жақсы жағдай қалып
тасуы мүмкін. Дегенмен, Қазақстанға
қазір 42 доллардың өзі бөтен көрсеткіш
болып саналмайтыны байқалуда.
Ұлттық банк төрағасы Ерболат До
саев биылғы инфляцияның болжамды
шегін атады. Ұлттық банктің болжа
мы халықаралық ұйымдардың 2020
жылға арналған жалпы ішкі өнімнің
нақтыланған болжамына сәйкес келеді.
Болжам бойынша инфляция 2020
жылдың соңына қарай 8 процентке
дейін өзгереді. Оған азық-түлік баға
сының қымбаттауы, айырбастау баға
мының баға белгілеу үдерістеріне
ауысуы және ақылы қызметтер инфля
циясының жылдамдауы әсер етеді.
Әзірге цифрлармен мақтану нышаны
байқалмайды. Бұл енді біздің пайым
дауымызша, көптен бері байқалып
отырған оңды нышан екенін атап өткіміз
келеді. Банк төрағасы инфляцияға әсер
ететін жағдайларды жасырмады. Де
мек, доллар-теңге бағамында өзгерістер
күтілуде. Теңге біршама құнсызданады.
Экономикада шығындардың орнын
ішінара өтеу жағы қалыптастырылады.
Шетелдік инвесторларға төленетін
кіріс біршама қысқарады. Бұл түсінікті,
себебі қазақ мұны «көппен көрген
ұлы той» дейді. Демек, шетелдіктер
халықпен бірге өз тәбеттеріне тыйым
салулары керек.
COVID-19 салдарынан халық пен
бизнестің төлем жасау сұранысы, сон
дай-ақ мұнай-газ секторында инвес
1-бет

тициялық жобаларды іске асыру қар
қыны жоспарлы түрде төмендеді.
Экономика қайта жандануды талап
етеді. Осыған орай Қазақстан коро
навирусқа қарсы тағы миллиардтаған
қаржы бөледі. 2020 жылға арналған
макроэкономикалық көрсеткіштер нақ
тыланды. Болжам өзгерістері нақты
сектор өсімінің сақталуын және қыз
меттер саласының біртіндеп қалпына
келуін қамтамасыз етуге бағытталған.
Мемлекет басшысының тапсырмасы
на сәйкес нақтылаудың негізгі міндеті
– дәрігерлерге материалдық қолдау
көрсету және пандемияның таралуының
ықтимал екінші толқыны бойынша
алдын алу шараларын қабылдауға қа
тысты болып отыр. Осы міндеттерді
шешу үшін бюджет шығыстары ұл
ғайтылды.
«Нақтылауды ескере отырып, осы
жылдың соңына дейін көптеген қар
жыны игеру қажет. Кейбір шығыстар
бойынша әлі күнге дейін конкурстық
рәсімдер аяқталмағанын көріп отыр
мыз. Жоспарланған бюджеттік бағ
дарламалардан басқа шұғыл мақсат
тарға Үкімет резервінен қосымша 236
млрд теңге бөлінген. Қазіргі таңда
бар болғаны оның 47 проценті ғана
игерілді», – деді Әлихан Смайылов
Үкімет отырысында. Бұл ескерту,
әлбетте, жауапкершілікті талап етеді.
Себебі жыл соңына дейін санаулы
күндер қалды.
Астарлы мағынада айтылған сөз
дерден байқағанымыз, ақша массасы
ның артуы туралы әңгіме болды. Бұл ин
фляцияны тудырады. Алаңдататындай
құбылыс болмағанымен, қымбатшылық
ауылы тым алыс емес екенін байқаған
сыңайдамыз.
Болжам жасаған орталық атқарушы
орган басшылары Қазақстан эконо
микасында 2021 жылы аздаған өсім
болатынын да мәлімдеді. Дегенмен,
мұның сыртқы факторларға байланыс
ты болатынын және жасырғымыз кел
мейді. Бірақ үміт бар, өйткені әлемнің
барлық елдері тұйықтан шығуға мүд
делі.
Иә, жыл соңына дейін санаулы
күндер қалды. Уақыт тапшы, сонымен
бірге әлемдегі бүгінгі күрделі құбылыс
жылдам әрі тиімді іс-қимыл жасауды
талап етеді. Үкіметтің кейінгі отыры
сында қабылданған шешімдерден біз
күрделі уақыттың тынысын сезінгендей
болдық. Сонымен бірге атқарушы билік
Президеттің халықтың әлеуметтік қол
дауға бағытталған шараларын қаржы
ресурстарымен қамтамасыз ету бойын
ша нақты іс-қимыл жасауда. Бұл бүгінгі
күннің өзекті мәселесі болып табылады.

рамсыз қосалқы бөлшектерін ауысты
рамыз.
Вагонның түрлері көп қой. Мұнай
таситын цистерна, жартылай ашық ва
гондар, жүкке арналған деген сияқты.
Бұлардың жарамдылық мерзімі де
шектеулі. Бізден әбден жөнделген ва
гон 160 мың шақырым жүруі керек.
Болмаса 3 жыл. 160 мың шақырым
жүрмесе де, 3 жыл мерзімі бітсе,
автоматты түрде осында жөндеуге
қойылады. Қазір жүк вагондарында
қозғалыс көп. 160 мың шақырымды
жүріп тастағандар міндетті түрде
межелі мерзімге қарамай депода
жөнделуі тиіс, – дейді депоның бас
инженері Әділжан Ерниязов.
Біз көрген вагон құрастыру цехы
ның орны бөлек екен. Себебі мұнда
жүк вагонының шанағы, қорабы,
жүріс бөлігі, автотежегіш құрылым
дары, соққы және тіркеу бөліктері
бөлшектеліп, әр цехқа жіберіледі.
Жөнделіп болғаннан кейін осында
қайтадан жинақталады.
1963 жылы қайта жабдықталған
депо – Қазалыдағы қуатты жұмыс
орындарының бірі. Қазақстандағы
іргелі деполардың бірі саналатын
мұнда жыл он екі ай тынымсыз тір
шілік. Ербол Орысбаев, Жеңіс Әжіғұ
лов, Қали, Мади Сисеновтер сынды
шеберлер деподағы түрлі цехтың
жауапкершілік жүгін арқалап келеді.
Рас, экономиканың күретамыры
– темір жол. Ұдайы қозғалыста. Әрі
мұнда қызмет істейтін ең қарапайым
қызметкердің өзіне жүктелер міндет
жоғары. Барлығы белгілі тәртіппен
жүреді. Содан да болар осы саланың
басы-қасында жүргендер жауапкер
шілікті жақсы сезінеді. Біз бұны анық
байқадық.

« АЛТЫН БАЛЫҚ »
ҚАЙДА
КЕТІП ЖАТЫР?
Теңіз беткейдегі жергілікті халық
оны «алтын балық» деп атайды.
Әйтпесе, былайғы аты тісті ғой оның.
Қабыршағының өзі қатты, аты айтып
тұрғандай жыртқыш балық. Орысша
«судак» деп жатады.
Осы тістінің басына бақ қонғалы

біраз жыл өтті. Бұның келісі 500600 теңгеге дейін барып тұр. Тіпті,
одан да қымбаттайтын уақыт бола
ды. Өйткені, шетелдіктер осыны ас
мәзіріне аттай қалап тұр. Сұранысқа
қарай, бағаның да қымбаттауы содан.
Теңіздегі балықшылардан тікелей
саудаласаңыз, жоғарыдағы бағаны
сұрайды. Алтынға теңелуі енді түсі
нікті шығар.
Қазалыда дәл осы тістіден филе
дайындайтын цех жұмысымен таныс
тық. Еврокодпен жұмыс істейтін цех
өнімін шетелдіктер сүйсіне жеп жүр.
Төребек Игіліков басқаратын жеке
кәсіпкерлік тәулігіне 1 жарым тоннаға
дейін филе шығарады. Онысы арғысы
Польша, Нидерланды сияқты мемле
кеттерге пойызбен жөнелтіледі екен.
Көрші Ресейден де шабақ пен тортаға
сұраныс көп.
– Қызметкерлерге 100-150 мың
теңге айлық төлейміз. Филені кес
пелеп дайындап, тазалайтын, жал
пы осы цехтағылар да сол шамада
жалақы алады. Ең төменгі айлық 70
мың теңге. Барлығы жергілікті тұр
ғындар. Ал балықты теңізде өзімізге
тиесілі үш белгіленген аймақтан ау
лаймыз, – дейді цех басшысы Төребек
Игіліков.
2006 жылдан бері балық кәсіп
керлігіне бет бұрған Төребек Аралға
қарасты Ақеспе, Ақбасты ауылдарына

мұздатқыш салып, балықшыларды
жаңа қайықтармен жабдықтаған.
Қыркүйектен мамырға дейін сондағы
жергілікті 40 балықшы теңізді сүзіп,
түскен олжаны тиісті ақысына та
быстайды. Ал кәсіпкердің жинаған
балығы қалай өнімге айналатынын біз
жоғарыда айтып кеттік.
Айтпақшы, Төребек аудандағы
өндірістік аймақтан 4 мың шаршы
метрден астам жер алып, тағы бір
кәсіп көзін ашпақ. Онысы – балық
өнімінің қалдығынан жем дайындау.
Бұрын келісін 10 теңгеден Алматы
дан аттандыратын ол енді бұл жоба
ны тезірек қолға алсам дейді. Қал
дықсыз өнімді қолдайтын кәсіпкерге
жергілікті билік те жәрдемдесуге да
йын.
Иә, осындағы халықтың кәсіп
керлікке қабілетті екенін ескерсек,
бұл тіршілік өздеріне таңсық болма
уы мүмкін. Ал осыны бағалай білсек,
экономикаға үлкен мүмкіндік, тың
серпін берері анық. Өйткені, жұ
мыссыздықты жоюға осындай шағын
кәсіпорындар бізге ауадай қажет.
Қазалылықтар бұл жағынан біршама
үлгі болып тұр.
Ержан ҚОЖАС,
Жұмабек ТАБЫНБАЕВ,
«Сыр бойы».
Қазалы ауданы

ӘЛЕУМЕТТІК ДҮКЕНДЕР САНЫ АРТА БЕРМЕК
Қазіргі таңда, тұрақтандыру
қорында жалпы құны 457,2 млн
теңгенің 3317,9 тонна өнімі бар.
Атап айтқанда, 1303,3 тонна ұн,
1,6 тонна қант, 692,1 тонна картоп,
200 тонна сәбіз, 12,5 тонна өсімдік
майы, 0,7 тонна қарақұмық жарма
сы, 385,3 тонна күріш, 7,1 тонна ас
тұзы, 24,1 тонна сиыр еті, 46,1 тонна
тауық еті, 31,2 тонна 2,5 пайыздық
сүт, 499 тонна пияз, 339 мың дана
жұмыртқа және 114,7 тонна мака
рон өнімдері сақталуда.
Тұрақтандыру қорының өнім
дері «Байқоңыр» ӘКК» АҚ-ның
еншілес кәсіпорны «Алтын Қам
ба» АӨК» ЖШС-нің қоймала
рында сақталады. Мұнда биыл
тоңазытқыш камераларымен жаб
дықталған 2 мың тонналық көкөніс
сақтау қоймасы пайдалануға бе
рілді. Онда картоп, пияз, сәбіз және
қырыққабат өнімдерін күз-көктем
айларына дейін сақтауға мүмкіндік
бар.
«Алтын Қамбаның» сақтау қой
маларында
сортталған өнімдер
арнайы көліктермен облыс орта
лығында орналасқан 29 әлеуметтік
дүкенге тасымалданып, белгілен
ген бағада сатылады. Оның ішінде
халық көп орналасқан шет аймақ
тағы Бәйтерек, Наурыз, Эдель
вейс секілді шағын аудандар мен
қалаға қарасты Белкөл, Ақжарма,
Қараөзек, Қызылжарма елді мекен
дерінде жұмыс жасайды.
Төраға орынбасары әлеуметтік
дүкендерде шектеулі бағамен са
тылатын тұрақтандыру қорының
өнімдерін келтіріп өтті. Картоп
– 100, нан – 55, қырыққабат – 60,
бірінші сортты ұн – 127, макарон –
1-бет

ӘЛЕУМЕТТІК
МЕДИЦИНАЛЫҚ
САҚТАНДЫРУ

200, қарақұмық жармасы – 294,
күріш – 210, қант – 180, өсімдік
майы – 400, ас тұзы – 40, сиыр еті
– 1600, тауық еті 790 теңге болса,
С1 категориялы тауық жұмыртқасы
– 23,5 теңгеден сатылуда. Бұл –
былайғы нарық бағасынан 20%-ке
дейін төмен көрсеткіш.
Негізінде әлеуметтік дүкендер
тауар өндірушілерге және жеке
кәсіпкерлерге серіктестік арасын
да жасалған жалға беру шартымен
беріледі. Келісім-шартта тұрақ
тандыру қорындағы әлеуметтік
маңызы бар азық-түлік өнімдері
белгіленген бағада сатылуы жөнінде
міндеттеме қойылған. Әлеуметтік
дүкендердің санитарлық талапта
ры сақталған. Сатушылар арнайы
антисептик құралдармен және бет
пердемен қамтамасыз етілген.
М.Жанпейісовтың
айтуын
ша қазіргі таңда өсімдік майы
мен қант, жұмыртқа, қарақұмық
жармасы өнімдерінің нарықтағы

құны біршама қымбаттағанымен,
тұрақтандыру қорындағы өнімдер
белгіленген бағада сатылуда. Тұ
рақтандыру қорының арзандатыл
ған өнімдерін көтерме көлемде
алып, алып-сатарлыққа жол бер
меу және тапшылықты болдырмау
мақсатында әр тұтынушыға шек
телген мөлшерде сату жөнінде нұс
қаулық бар. Мәселен, қант, қара
құмық жармасы әр адамға 2 келіден,
өсімдік майы 1 литрден, жұмыртқа
10 данадан босатылады.
Жалпы әлеуметтік дүкендер
өзінің тиімділігін көрсетуде. Об
лыс әкімі Гүлшара Әбдіқалы
қованың қолдауымен Қызылорда
қаласындағы әлеуметтік дүкендер
санын көбейту мақсатында 5 дүкен
құрылысын
салуға
жергілікті
бюджеттен қаражат бөлінсе, 2021
жылы және 5 дүкен құрылысына
қаражат бөлінетін болды. Сонымен
қатар, аудан орталықтарынан да
әлеуметтік дүкендер салуға тиісті

Қызылорда облысы:
медициналық ұйымдарға 54,69 млрд
теңгеден астам қаржы төленді

Жыл басынан бері Қызылорда облысы
бойынша медициналық ұйымдарына 54,69
млрд теңге төленді. Бұл қаржыландыруды
Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры
мемлекеттік тапсырыс шеңберінде тегін
медициналық қызметтер үшін және міндетті
әлеуметтік медициналық сақтандыру пакеті
шеңберінде жүзеге асырады, – деп хабарла
ды «Әлеуметтік медициналық сақтандыру
қоры» КЕАҚ Қызылорда облысы бойынша
филиалының директоры Бақыт Исмаханбе
тов.
54,69 млрд теңгенің 36,96 млрд теңгесі
тегін медициналық көмектің кепілдік көле
міне берілген, 17,73 млрд теңгесі МӘМС
аясындағы қызметтерге бөлінген.

2020 жылға Әлеуметтік медициналық
сақтандыру қорының филиалы 55 медици
налық қызмет көрсетушілермен келісімшарт жасады, оның ішінде – 28 мемлекеттік
медициналық ұйым, 27 – жеке меншік.
Барлығы 60,9 млрд теңгеге шарттар жа
салды, оның ішінде 44,3 млрд теңге (72,7%)
тегін медициналық көмектің кепілдік
берілген көлемі шеңберінде, 16,6 млрд теңге
(27,3%) МӘМС қаржысы құрайды.
«Әлеуметтік медициналық
сақтандыру қоры» КЕАҚ облыс
бойынша филиалдың халықты
ақпараттандыру және өтініштерді
қарау жөніндегі бөлімі

жұмыстар жасалады.
Тұрақтандыру қоры шын мәнін
де тиімділігін көрсетіп тұр. Оның
айғағы Қызылорда облысы рес
публика бойынша тұрақтандыру
қорының көрсеткіштері және әлеу
меттік дүкендер саны жағынан да
алдыңғы орында.
«Алтын Қамба» АӨК» ЖШС
тарапынан Қызылорда қаласы
ның бірқатар ірі сауда орындарын
да әлеуметтік бұрыштар ашып,
тұрақтандыру қорының өнімдерін
белгіленген бағада сату жөнінде
ұсыныс жасалған. Нәтижесінде шіл
де айынан бастап облыс орталығын
дағы «Мирас», «Аль-Асад», «Ан
вар», «Ажар Сити», «Қызылорда
Оптомаркет», «Ақниет» секілді
ірі сауда орындарында әлеуметтік
бұрыштар ашылып, тұрақтандыру
қорының өнімдерін белгіленген
бағада сату жұмыстары жүргізілді.
Сондай-ақ несие беру схемасы бо
йынша әлеуметтік азық-түлік та
уарларын сатуды ұйымдастыруға
«Роман и К», «Ажар Сити» компа
ниялары атсалысуда. Енді «АльАсад» сауда үйі, жеке кәсіпкер
Оразбердин осы схема бойынша
жұмыс жасауды зерттеуде.
– Бұл жағдайда сауда орында
рында әлеуметтік бұрыш емес, одан
үлкен көлемде әлеуметтік маңызды
азық-түлік тауарлары ұсынылатын
болады. Бұл схема бойынша кор
порация
тасымалдау,
жеткізу
секілді жұмыстарға кететін шы
ғындардан құтылады. Кәсіпкерлер
де шығын көре қоймайды. Ал ең
басты мүдде – халықтың игілігі.
Тұрғындардың қолайлы бағадағы
азық-түлік тауарларына қолже
тімділігі артады. Мақсат – осы, –
деді корпорация өкілі.

«Сыр бойы»,
«Кызылординские
вести», «Ақмешіт
апталығы», «Ақмешіт
жастары» және
аудандық басылымдарға
хабарландыру
орналастырғыңыз келсе:
70-00-52 телефоны
арқылы байланысуға
болады. E-maіl:
smjarnama@mail.ru
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ОҚЫРМАН ОЛЖАСЫ
Қазақстанның Еңбек
Ері, халық жазушысы
Әбіш Кекілбаевтың
шығармашылығы – ұланғайыр ұлы мұра. Әдебиеттің
барлық жанрында қалам
тербеген, классикалық
шығармалар жазған, кемел
суреткерлігімен, кенен ойшылдығымен,
дана көсемдігімен, дара шешендігімен ел
жадынан өшпейтін тұлға.

Кемеңгерлік
көкжиегі
Тарихтың
талмау тұсында
уақыт
талабы
мен, жүрек қалауымен
сая
сат
сахнасына
шыққан, Тәуел
сіздікті
тұғырлы етуге үлес
қосқан, ел-жұртының құрметіне,
халықтың
ықыласына бө
ленген
талант
иесінің туғанына
80 жыл толуына
орай Сауытбек
Абдрахмановтың
«Абыз Әбіш» атты кітабы жарық көрген еді.
Бұл кітапты оқу арқылы қаламгердің әлемдік
ауқымдағы асқан ойшылдығын тануға болады. Оның сан қырының мәдениеттанушылық,
өнертанушылық,
саясаттанушылық,
тарихшылық, әдебиеттанушылық сипаттары
ашылған.
Кітаптың алғысөзінде Президент Қасым-Жомарт Тоқаев «Әбіш Кекілбаев – біздің
халқымыздың рухани әлеуетін әлем алдында
айқара ашуға мүмкіндік беретін алып тұлғаларымыздың бірі де бірегейі. Заңғар қаламгердің
шығармашылығы – қазақ рухының асқақ
көрінісі» деп жазған.
Әбіш Кекілбаевтың ойшылдығы туралы толғаныстар «Кемеңгерлік көкжиегі»,
«Ұлылық ұлағаты», «Мәдениет мәйегі», «Өнер
өрісі», «Тіл тартысы», «Тәуелсіздік толғауы»,
«Тарих тағылымы», «Әдебиет әлемі», «Өлке
өрнегі», «Төрт толғау» атты бөлімдерге топтастырылған. Кекілбаев туындыларының
жалпыадамзаттық мәселелерді әлемдік өреде
қарастырғаны, ой тереңдігі, көркем кестесі туралы бұған дейін де жазылды, әлі де жазыла
береді.
«Абыз Әбіш» атты кітапта автор қатпар-қатпар қазыналы, сан қырлы дарынды жазушының негізінен бір қырына – ойшылдығына баса тоқталған. Кітаптың аты
жазушының «ежелден тек жау тоқтатар батыры мен ел тоқтатар ақылманына ғана дес берген жауынгер қауымдардың рухани өміріндегі
басты тұлға – абыз. Ол ақындық пен жыраулыққа сүйеніп әрекет еткен. Ұлт ұстазы, рух
сардары ретінде қайрат қылған» деп келетін
анықтамасына сүйеніп қойылған. Өйткені қаламгер халық мерейі мен қауым мүддесін бәрінен жоғары көретін еді.
Кітапта автор өз басынан кешкен ғибратты
мысалдарды да шебер пайдаланыпты. Солардың бірі – Адамзаттың Айтматовы атанған
Шыңғыс Айтматовпен болған сұхбат. Ол кезде жас журналист Сауытбек Абдрахманов
сұхбат соңына қарай ұлы қаламгерден қазақ
жазушылары, оның ішінде Әбіш Кекілбаев
туралы пікірін сұрапты. Шыңғыс Айтматов
салған жерден «Ой, оны айтпа» дейді ғой.
Алғашында журналист «Аралары нашар екен
ғой, қап, бекер сұраппын» деп ойлапты. Айтматов «Оны қой» депті онан сайын нығарлап.
«Ыңғайсыз жағдай болды-ау» деп ойлағанынша болмайды, ақырын қараса, әлемге әйгілі
жазушы жымиыңқырап тұр екен. Сөйтіп «Он
неисчерпаемый» депті. Кекілбаевты айтқаны...
Әбіш Кекілбаевты таусылып бітпейтін, түпсіз
терең, шалқып-тасыған телегей-теңіз білім
мен ілім иесі деп есептейді екен.
Тәуелсіздіктің елең-алаңындағы тіл тартысы ел есінен шыға қойған жоқ. Сол уақыттағы
Кекілбаев күрескерлігі осы кітапта бүге-шігесіне дейін тәптіштеліп баяндалған. Жазушының публицистикалық туындыларының, тарихи баяндары мен тарихнамалық эсселерінің
қуат-күші, оқырманға берген рухани қазынасы
қисапсыз болды.
«Абыз Әбіш» – кекілбаевтануды кеңейткен,
оның кемеңгерлік көкжиегін көрсететін туынды. Оқырманға ұсынылған кітап асылдарды
ардақтаудағы елдігімізді көрсететін рухани
құндылыққа айналары сөзсіз. «Абыз Әбіш» –
ұлт кемеңгерінің рухына сомдалған ескерткіш
сияқты әсер қалдырды.
«СБ» ақпарат

www.facebоok.com/syrboyi.kz/

Әбілқайыр хан
Әбілқайыр – өз заманының ірі тұлғасы, Кіші жүз ханы. Оның
күрделі оқиғаларға, қияметке толы өмірі мен қазақ халқына сіңірген
қайраткерлік еңбегін тереңдеп сезініп, баға беру керек деп білеміз.

Әбілқайыр Левшиннің сөзімен айт
қанда «Қазақ ордаларының нағыз жеке
тұлғасы» бола алды. Бұл заман әз Тәуке дәуірінің аяқталып, сұлтандар мен
хандардың билікке таласа бастаған,
қазақ жері үш жүзге бөлініп, ішкі қайшылықтар қазақ жұртын әлсіретіп,
сыртқы жауларға қазақ жерін жаулап
алуға жол ашылған кезең еді. Осы тарихи жағдайда, шығыстан жоңғар, батыстан Еділ мен Жайық арасындағы
қалмақтар, солтүстіктен Сібір казактары, оңтүстіктен парсы мен түрікмендер, Хиуа хандықтары көз алартты.
Еділ, Жайық, Ойыл, Жем, Торғай бойындағы ел жаудың тонауына ұшырады. Сол қиын тұста Әбілқайыр сұлтан,
Есет, Бөгенбай, Байқазақ, Тайлақ, т.б
батырлар күш қосып, халықты жауға
қарсы көтерді.
«Әбілқайырдың тұқымынан хан
шыққан жоқ, сондықтан ол хан болмайды» деп өз заманының сұлтандары
билікке таласқан шақта, сылтау еткен. Бұл жөнінде Барақ сұлтан «Біздің
тұқым Шығай ханнан тараған, Әбілқа
йыр тұқымынан хан болмаған, сондықтан біз ақсүйектен шығамыз» деп
ақталады. Барақ сұлтанмен арасындағы бақталастық осыдан басталады.
Әбілқайыр 1685 жылы дүниеге
келген. Шыңғыс тұқымынан шыққан,
Әз Жәнібектің Өсеке деген баласынан
тарайды. Ол Әз Жәнібектің сегізінші
баласы Әбілқайырдың әкесі Ырыстың
баласы Қажы деген адам болған. Қажы
сұлтанның Әбілқайыр ортаншы баласы, үлкен баласы Тоқтамыс, кіші баласы Бұлқайыр болған. Қажы сұлтан ерте
дүниеден өткен. Екі інісін тәрбиелеген
Тоқтамыс болды. Тоқтамыс өлгеннен
кейін салт бойынша жеңгесін әмеңгерлік жолымен інісі Әбілқайырға қосқан.
Әбілқайыр үйленгеннен кейін жеңгесінен қыз бала дүниеге келеді. Бірінші
әйелі адай Мырзатай батырдың қызы
болған. Үлкен қызын Шақшақ Жәнібекке берген. Бұдан кейін Әбілқайыр
Бопай ханымға үйленеді. Бопайдан
Нұралы мен Ералы – болашақ Кіші
жүздің хандары туады. Бопайдан кейін
қалмақ, башқұрт қыздарына үйленген.
Қалмақ әйелінен ұл бала Шыңғыс, үш
қыз бала дүниеге келген. Ал башқұрт
әйелінен Қаратай сұлтан дүниеге келеді.
Ресей мемлекеті басына І Петр келгеннен соң орыс әскерлерінің қазақ
жеріне шабуылдары басталды. Себебі
І Петр қалмақтардың ұйымдасқан қарулы отрядтарын қазақ еліне айдап салып отырды. Аюкені қалмақтың ханы
етіп тағайындап, барлық сыйлықты
соған берді. Оның негізгі міндеті қазақ елін қирату болды. Аюке хан тегін
сыйлықтар мен арзан титулдарға қызығып, өз қандастарын өлімге айдап
отырғандығын түсінбеген. Сол кезде қазақ елі үшін І Петрден кем емес
жас батыр қолбасшы Әбілқайыр тарих
сахнасына шықты. Қазақ елі мен Ресей қол астындағы туысқан башқұрт
халқын басқыншылардан 48 жыл бойы
қорғаған. Башқұрт халқының ұлт азаттық күресіне Әбілқайыр 3000 сарбазбен көмек көрсеткен. 150 жылдан бері
Ресей қол астында болған башқұрттар
оны өз еліне хан сайламақшы болып
жатқанда, қазақ билері шұғыл шақыртып алып, хан қояды.
Бұрын Кіші жүзде хан болмаған, үш
жүз түгелдей бір орталыққа Тәуке ханға
бағынатын. Ресей басқыншылары мен
Кіші жүз арасындағы соғыс қиындап
кеткен соң хан болып басқаратын адам
керек болды. Әбілқайырды осындай
құрметті орынға сайлаған себебі оның
қазақ елін Ресейден қорғаған ерліктері
мен еңбегі ескерілді. Әбілқайыр кеткен
соң башқұрт көтерілісі жеңіліс тапты.
Кіші жүзге хан болған соң Ресеймен
күресті жақсы ұйымдастыра білді. І
Петр Қазақ елін түгелдей жаулап алуды
ұйғарып жоңғарларды қаруландырып,
оларға қаруды үйретуге капитан И.Унковскийді жіберіп, 1723 жылы «ақтабан шұбырындыны» ұйымдастырады.
Шығыстан келген жоңғарлар Түркістан
қаласына дейінгі жерлерді түгел басып
алып, елді тоздырды, ал батыстан баратын орыс әскерлер мен қалмақтар
Түркістанға жете алмады. Себебі сақадай сай Әбілқайыр әскерлері оларды
тоқтатып қана қойған жоқ, қырып салды. Соғыстардың бірінде қалмақ ханы
Аюке 1724 жылы өлтірілді.
Әбілқайыр Теке (Орал) қаласына
бірнеше рет шабуылдайды. Осы кезде
Утва, Самара, Шаған өзендері бойында қырғын соғыстар болады. И.Тимофеев, И.Логинов, Н.Бародин бастаған
казак-орыс отрядтары көп шығынға
ұшырайды. Орыстың жағынан 170

адам қаза табады, көп адам жаралы болады. Көптеген жауынгерлер тұтқынға
түседі. 1725 жылы екі жақ тұтқындар
алмастырады. Ақтабан шұбырынды
кезіндегі Әбілқайырдың осы бір жанкешті қимылы болмағанда Қазақ елі
түгелдей орыс басқыншыларының қол
астында қалатын еді. Сондықтан Әбіл
қайыр басқарған Кіші жүз қазақтары
Ақтабан шұбырынды апатына ұшырамады.
Қазақ-орыс қатынасы тарихындағы
трагедияның үлкені – Ақтабан шұбырынды оқиғасы болса, ұлт-азаттық
соғыстардың жарқын бейнесі екендігін
мойындаймыз. Бұл жағдайды 90-жылдардың соңында академик М.Қозыбаев
пен профессор Ж.Қасымбаев Әбілқа
йыр тарихын қайта қарау керек деп
мәселе көтерген еді. Қазақ хандарының еліміздің тарихындағы орнын ұлт
мүддесі үшін ғасырлар бойы күрес
жүргізген Әз Жәнібек хан, Керей хан,
Қасым хан, Әз Тәуке, Әбілқайыр хан
сияқты тұлғалардың дәуір тарихында
шоқтығы биік деп жазған еді М.Қозыбаев. Әбілқайыр Ресейге қарсы 48 жыл
бойы соғысып, қалайша бодан болуға
өтініш жазды деп күдіктенген Ж.Қасымбаев осы тұлғаның тарихын қайта
қарау керектігін айтқан. Алайда 2000
жылы Әбілқайырдың тарихи хатының
түпнұсқасы оқылғанда төбеден жай
түскендей болды. Біз осы уақытқа дейін
оның орысша аудармасын пайдаланып
келіппіз. Сол аудармасы талай ұрпақты
жаңылыстырып келген еді. Ақыры
шындықтың түбіне көз жеткіздік. Сол
тарихи хатта «бодандық» туралы бір
сөз жоқ екенін көріп тарихшылар қатты
қуанды. Әбілқайыр хан тарихын қайта
қарайтын ғылыми конференция өткіземіз деп жүргенде 2001 жылы М.Қозыбаев, іле-шала Ж.Қасымбаев қайтыс
болып кетті де, аяқсыз қалды.
Жоғарыдағы материалдарды сараптай отырып, ХVІІІ ғасырдағы Қазақстан тарихы проблемалары былай
қорытындыланды:
1. Қазақ елінің Ресейге өз еркімен
қосылды деген жорамал Маңғыстаудағы Адайлар көтерілісінен соң құрыл
ған комиссияның (1873 жылы, бастығы
И.Крафт) шешімімен жоққа шығарыл
ған еді. Тек Әбілқайыр ақталмай жатты.
2. 2000 жылы тарихи хат қайта
оқылған соң ғана Әбілқайыр ақталды.
3. Ақтабан шұбырынды алапаты
артында кімдер тұрғаны қазір ешкімге
құпия болмай қалды. Оның артында
Ресей тұрды және оны ұйымдастырған
І Петрдің өзі. Ал осынау аса үлкен қыр
ғыннан елін аман алып шыққан Әбілқа
йыр хан – қазақтың мақтанышы.
4. Әбілқайыр жазған тарихи хат
дұрыс оқылғалы бері бұрынғы түсініктер түгелдей өзгеріп кетті. Сол хаттың
жазылу тарихы да орыс патшасы І Петрге байланысты екені қазір ешкімге
құпия емес.
Осы уақытқа дейін Ресей империясы хаттың орысша аудармасымен талай
ұрпақты алдап келді. Әбілқайырдың
қолынан қалай болмасын бір хат алу
керек деген мәселені де қойған І Петр
болатын. Ол осы тапсырманы 1722
жылы Тевкелевке қатаң тапсырды. Тевкелев сол үшін көп еңбек етті. Оған тек
І Петр өлген соң 6 жылдан кейін қолы
жетті. Бұл тарихи хатта бодандық туралы бір сөз жоқ. Сол тарихи құжаттың
дұрыс аудармасында Әбілқайыр хаты
Ресейге арнайы жіберген Алдарбай деген кісінің өтінішімен жазылған. Онда
Әбілқайыр башкұрттармен достық қатынасты қалпына келтіруге аса ынталы
екені айтылған. Осы жерде Д.Нерудің
айтқан сөзі еске түседі, ол «тарих жаулап алушылардың қолымен жазылады,
әйтпесе тарихи ілімде отарлаушылық
тұжырымдар үстемдік көрсетеді» деген
болатын. Қазақстан тарихының күні кешеге дейінгі бөлігі осы көзқарас тұрғысынан жазылып келді.
Жалпы Әбілқайырды қазақ елі керемет құрметтейтінін көрген патша
өкіметі, келешекте оны ұмыттыру мақсатымен бір ғасырдан соң Левшинге
кітап жаздырды. Сонда Левшин 1830
жылғы «Үлкен қырғыз-қайсақ ордалары» кітабында Әбілқайырды бірнеше
рет ант берді деп жазған. Сөйтіп, оны
қазақ елінің бүгінгі ұрпағына жексұрын
етіп көрсетуге қолы жетті.
Әбілқайыр
өмір бойы Ресейге
қарсы күрескен себепті ата жауы болды. Оны талай рет өлтірмекші болды,
ақыры оның өлімін Неплюев ұйымдастырды. 1748 жылы ол өлтірілген соң
балаларына әкең өзі бізге бодан болуға
уәде берген деп сол тарихи хаттың өзін
емес, орысша жалған аудармасын көрсеткен.
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Қазақ-башқұрт қатынасы тарихындағы оқиғада Барақ сұлтанды кейбір
жазушылар Әбілқайырды Ресейге бо
дан болғаны үшін өлтірді деген қауесетті қолдап, оны нағыз патриот есебінде
көрсетуге тырысты. Ал Ә.Кекілбаев
Барақ сұлтанның 1735 жылы Ресей
қол астында болуға ниет білдіріп хат
жазғандығы, 1742 жылы Ресей бұйрықтарын орындағанын айтқан. Барақ
сұлтанның Ресей қолшоқпары болғандығы туралы өз заманында Ш.Уәлиханов мына мәліметтерді жариялайды.
Башқұрттармен достық қатынасты
Әбілқайыр өмір бойы жалғастырды.
1736 жылы башқұрттардың кезекті
көтерілісі болды. 1738 жылы ақпан
айында Орынбор генерал-губернаторы Татищев «Әрбір башқұрттың басына келген қазаққа 60 рубльден ақша
беріледі. Кек алатын және байып қалатын жағдайыңыз бар» деп қазақ еліне жар салды. Кейбір қылмыс істерді
башқұрттан көріп жүрген қазақтар
осыны пайдаланып кек алмақшы және
ақша таппақшы болды. Бірақ олардың бірде-бірін Әбілқайыр жібермеді,
керісінше, башқұрт халқына көмектесті. Осы оқиғаны Левшин Әбілқайырды нақақтан қаралап, башқұрттарды
талқандауға қатысты деп жазды. Алайда Американың ғалымы Брайн Олкот
Әбілқайырдың башқұрттарға көмектескендігін айтып Левшинді жоққа
шығарды.
Бірқатар шетел тарихшылары өз еңбектерінде Әбілқайырға көңіл аударған.
Мысалы, Орта Азия зерттеушілерінің
ардагері, доктор Баймырза Хаиит:
«1731 жылы Әбілқайырдың орыс патша еліне жазған хатында әңгіме бодан
болу жөнінде емес, қамқорлық болу
жөнінде болды» деп көрсетті. Жалпы
алғанда Б.Хаиит Қазақстан бүкіл Орта
Азия сияқты Ресейге қарудың күшімен
еріксіз қосылды деген көзқарас ұстады.
А.Боджер «Қазақ халқы орыс боданы болуды қалады деген жорамал
жатпайды.
Әбілқайыр
шындыққа
өзінің іс-әрекеттерінде жеке басының
мүддесін – саяси мақсатты көздеді, бір
сөзбен айтқанда, ол да орыстан көмек
алуға тырысты, бірақ орыспен қосылғысы келмеді» дейді.
Кіші жүз ханын көзімен көріп, жүзбе-жүз кездескен орыс шенеуніктерінің
арасында Орынбор экспедициясының
бастығы И.Кирилов «Әбілқайыр хан
барлық қазақ-қайсақ хандарының ішіндегі атақтысы және ақылдысы десе,
ханмен етене жақын болған орыс елшісі М.Тевкелевтің «Әбілқайыр хан
жетерліктей ақылды және қулығы да
бар адам. Оның ұлы мәртебелі императорға бодан болу ниеті лажсыздан туып
отыр» деген мінездемесімен толық
келісуге болады.
1740 жылы орта жүз ханы Әбілмәмбет пен Абылай сұлтан Ресейге ант
берген салтанатында олардың башқұрт
көтерілісін басқарған Шона батырды ұстап береміз деген уәдесіне ашуланған Әбілқайырдың балалары Нұралы мен Ералы кетіп қалады. Олардың
ашуланатын себебі, әкесі Әбілқайыр
өмір бойы башқұрттарды қорғады. Сол
Шона батырды Әбілқайыр алдымен қауіпсіз болу үшін Қабанбай батырдың
қол астындағы Найманның Қаракерей
ауылына жіберіп, паналатады. Ал Ресей басшылары башқұрт көтерілісінің
басшысын қолға түсіру үшін Барақ
сұлтанды жалдайды. Себебі, Барақ қол
астындағы азғантай елмен 1742 жылдың күзінде Ресейге бодан болуға ант
берген еді. Бараққа тез арада Шона
батырды ұстау немесе өлтірудің сәті
түспейді. Ол нөкерлерімен Қабанбай
ауылын аңдуға кіріседі. Ал Қабанбай
болса қауіп төнген кезде Шона батырды Қарқаралыдағы Қазыбек бидің
ауылына жөнелтеді.
Қазақ елі қызғыштай қорғап жүрген
Шона батырды күшпен ала алмайтынын түсінген Барақ «Мен Шона батыр
ға қарындасымды беремін, құдандалы
боламыз!» деп кісі жібереді. Ол тіпті
қарындасын көндіріп те қояды. Қазақ
батырлары Барақтың арам пиғылын
біліп жібермей қояды. Сөйтіп, Барақ
Ресейге қарыздар болып қалады. Шона
батырды қазақ елінің құрметтегені соншалық, қартайғанша өмір сүріп қазақ
арасында дүниеден өткен.
Қорытындылай келе, аңғаратын бір
жай, Әбілқайыр тарихнамасы бай, оны
шағын мақалада жан-жақты баяндау,
талдау мүмкін емес. Жалғыз Әбілқа
йыр ғана емес, бүкіл тарихи үрдістің
субъектілерін атүсті, біржақты қараудан арылып, жаңаша ойлау тұрғысынан
ашып көрсету керек деп ойлаймыз.
Өтеубай ҚОЖАҚҰЛЫ,
тарих ғылымдарының докторы,
профессор
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Қызылорда облыстық «Сыр бойы» газеті
ҚР СТ ИСО 9001-2009 «Сапа менеджменті
жүйесі» талаптарына сәйкес сертификатталған.
Авторларға қаламақы тапсырыс бойынша төленеді, қолжазба өңделеді және қайтарылмайды.
Жариялымдар газеттің
түпкілікті көзқарасын білдірмейді.
«АҚ» - ақылы қызмет.
Жарнама мазмұнына жарнама беруші жауапты.
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Гүлназ Дәужігітова – Н.Бекежанов атындағы
қазақ музыкалық академиялық драма
театрының актрисасы. И.Сапарбайдың «Сыған
серанадасындағы» Сағыныш есіңізде ме? Шәмшінің
өнеріне ғашық, әнін елтіп тыңдайтын нәзік те сұлу
аруды Гүлназ сомдаған болатын. Бірақ мұндай
басты роль бірден бұйырған жоқ. «Театрда ең алғаш
ертегіге қатысып, сонда бұзау рөлін ойнадым» дейді
актриса.
ЖҰМАДИНОВА,
Sb Айдана
«Сыр бойы»

«Спектакльдегі
жағдай өмірімде
қайталанды»

– «Рольдің үлкен-кішісі
болмайды, талантсыз актер
болады» деген орыстардың
мақалы бар. Сол себепті
кішкентай
эпизод
берілсе де, көрерменді сендіріп,
қойылымға шын ниетпен
кірісіп, рөлге енуің керек.
Т.Жүргенов атындағы қазақ
ұлттық өнер академиясында
Қазақстанның еңбек сіңірген
артисі, «Парасат», «Құрмет»
орденінің иегері Рахилям
Машурованың мектебінен өттім. Қабілетімізді дамытып,
сан қырлы өнер әлеміне қанат қақтырған ұстазымыздың
үлгі-өнегесі мұнан кейін көп
көмегін тигізді. Біздің алдымызда Роза Рымбаева, Майра Ілиясова, Ақбота Керімбекова, Меруерт Түсіпбаева
сынды өнер иелері Рахилям
апайдың алдын көрген болатын. Оқуымды бітірген соң
Талдықорғандағы Б.Римова
атындағы драма театрда бір
жарым жыл жұмыс істеп, ке
йін Сыр еліндегі өнер ордасына ауыстым. Қазір осында еңбек еткеніме 12 жыл болыпты,
– деді ол.
Актриса бала кезінен
өнерге жақын болды, оқушы
кезінен-ақ қойылымдағы бас
ты рольдер Гүлназға сеніп
тапсырылатын. Музыка қосылса билей жөнелетін де
әдеті бар. Әкесі сырнай
тартқанда жанында отырып,
тапжылмай тыңдайтын. Анасы Қаракеткен ауылында
«Қарлығаш» ансамблінде солистка болса, ағасы домбыра
шертетін. Сондықтан болар,
Гүлназ өнер әлеміне еркін қадам басты.
Оның «Мұңлық-Зарлық
тағы» – Ханшайымы да, «Ана
жүрегіндегі» – Шәрбану, «Ойнайықшы бір, ойлайықшы
бірдегі» – Экран, «Двойник
тегі» – байдың қарындасы,
«Барлық тышқандар ірімшікті
жақсы көреді» спектакліндегі
Виолетта ролі сондай шына
йылығымен ерекшеленеді.
– Спектакльдегі кейіпкердің жан күйін терең түсіну
кейде өміріңе де әсер ететін
секілді. Егер образды аша
алмасаң, өзіңнің қиналға-

ныңнан бөлек, көрерменді
де сендіре алмайсың, режиссер мен актерлардың еңбегін
де зая кетіресің. Сондықтан
актриса үшін рухани даму,
әдемілікке тамсану, жақсылыққа сену, адам жанын
түсіну маңызды. Бірде Д.Исабековтың «Мұңлық-Зарлық»
спектакліндегі Ханшайымның
роліне лайық деп танылдым.
Дайындық уақыты еді. Сахнаға қайта-қайта шыққаныммен, Ханшайымның сол сәттегі жан күйін көрсете алмай
қиналғаным-ай.
Театрдағы
тәжірибелі үлкендер көмегін
аяған емес. Сонда да рөлім ойдағыдай шықпайды. Бір кезде
сахнаға жүгіріп кіріп-шығамын деп столға белімді оңбай
соқтырып алмасым бар ма?
Жаныма батып кетті. Белімді
ұстаған сайын шыдатпай ауырып барады. Сол кезде Ханшайымның толғақ кезіндегі
жағдайын көрсетуім керек
еді. Соған дәл келіп, сахнаға
шыққан бойда көзімнің жасын тыя алмадым. Ішкі күйім, сол сәтте ананың халін
түсінуім арқылы рольді ойдағыдай алып шықтым. Сол
қойылымда егіз ұл мен қыз
– Мұңлық пен Зарлықты дүниеге әкелемін. Сценарий бо
йынша қырық әйел бөбектерді
айырбастап, орнына күшік
қойып кетеді. Ал бұл кез жеке
өмірімде тұрмыс құрсам да,
сәби сүйе қоймаған уақытым
еді. Ханшайымның ролін қалай ойнадым, бір жылдан ке
йін ұлды да, қызды да дүниеге
әкелдім. Ханшайымның ролін
сомдауымды
жақсылыққа
жорыдым, спектакль менің
өміріме осылай әсер етті, –
деді Гүлназ.
Жаны нәзік өнер адамы
үшін көрерменнің қошеметінен артық ештеңе жоқ. Бір
сөзге көңілі шарықтап, бір
сөзге бола мұңға батады олар.
Көрерменнен алыстатқан карантиндегі бірнеше ай актрисаға да оңай тимеді. Жақында
театрдың 66-шы маусымы
ашылды. Енді сахнада Гүлназ да жаңа қойылым арқылы
көрерменмен қауышады.

Іздеу салады
Қызылорда қаласының тұрғыны болған, 1948 жылдың 13
маусымында туған Тынымбай Баженовты 2020 жылдың 15
ақпанынан бастап хабар-ошарсыз кетуіне байланысты зайыбы Жарилканова Молдир Инаятовна іздеу салады.
Қызылорда қалалық сотының 2020 жылдың 13 қазандағы
ұйғарымымен хабарландыру жарияланған күннен бастап
3(үш) ай мерзім ішінде көрген-білген кісілер болса мына телефонға хабарласуын сұраймын: 8 776 077 66 67.

Жұмысын тоқтатады

«Айнакөл» селолық тұтыну кооперативі (БСН
050940015158) өз жұмысын тоқтататынын хабарлайды.
***
«Айнакөл Агро» ауылшаруашылық өндірістік кооперативі (БСН 180140029819) өз жұмысын тоқтататынын хабарлайды.
www.instagram.com/syrboyikz
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Газет аптасына 3 рет (сейсенбі, бейсенбі, сенбі күндері) шығады.
Газет Қазақстан Республикасының
Мәдениет және ақпарат министрлігі
Ақпарат және мұрағат комитетінде тіркелген.
Тіркеу куәлігі №12993-Г, 27.08.2012 ж.
Газет редакцияның компьютер орталығында теріліп, беттеліп,
«ASU» баспа үйі» ЖШС сенімгерлік басқаруындағы
«Сыр медиа» ЖШС баспаханасында басылды.
Тел.: 8/7242/ 40-06-68.
Газеттің таралымы бойынша
8/7242/ 70-14-08 телефон нөміріне хабарласуға болады.
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