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Биылғы халыққа Жолдауын-
да Президент Қасым-Жомарт 
Тоқаев «Бұқаралық спортқа, 
дене тәрбиесіне және балаларға 
басымдық беру керек. Әр облыс-

та, ірі аудан орталықтарында 
спорт үйірмелерін ашу қажет. 
«Балалар үйірмесі» қызметін 
қайта қалпына келтірген жөн. 
Онда жастарымыз қолөнердің 

және шығармашылықтың 
бас тап қы негіздерімен таны-
сар еді. Балалар үшін қатерлі 
бүгінгідей аумалы-төкпелі за-
манда олардың күш-жігері 
мен қызығушылығын дұрыс 
арна ға бағыттау аса маңызды» 
деп өскелең ұрпақтың шығар-
машылық әлеуетіне басты на-
зар аударған болатын. Себебі, 
жас буынға қосымша білім 
беру, жеке тұлға ретінде қа-
лып тастыру, оларға қолдау 

көрсетіп, қабілетін арттыру 
бүгінгі күннің басты талабы 
болып отыр. Осы мақсатта қа-
лалық білім бөлімінің қосым ша 
білім беру оқу-әдістемелік ор-
та  лығына барып, ондағы үйір -
ме жұмыстарымен таныс тық. 

Негізі 1974 жылы қаланған 
қосымша білім беру орталығы 
бүгінде оқушылардың бос 
уақытын тиімді өткізетін 
бірден-бір орынға айналған.

ҮЙІРМЕНІҢ ҮЙРЕТЕРІ МОЛ КӨРСЕТКІШТЕРГЕ 
КӨЗ САЛСАҚ...

Биыл елдегілер өте жауап-
ты кезеңмен бетпе-бет келді. 
Дүние жүзін дүрбелеңге салған 
пандемия көктем мезгілі кел-
ген уақытта біздің елімізге де 
өз салқынын тигізді.  Қандай 
қиын кезең болса да, мемле-
кет аграрлық салаға айрықша 
назар аударып, егін науқанын 
ойда ғыдай өткізуге барынша 
қолдау көрсетті. Жанармай, ми-
нералдық тыңайтқыш, тұ қым 
мәселесі уақытылы шешіл ді. 
Бұл елдегі ағайынның өз жұ-
мысын ойдағыдай атқа руына 
үлкен септігін тигізді. Нәти же-
сінде межелі егін көлемі толық 
орындалып, диқан қауы мы оны 
күтіп-баптау ісіне кірісіп кетті.

Дария бойындағы дүйім 
ел су тапшылығы мәселесіне 
де алаңдады. Су мөлшері 
былтырғыдан едәуір төмен бол-
ды. Сондықтан суды ысырап-
сыз пайдалану мәселесіне баса 
назар аудардық. Су жүретін 
жолдар тазаланып, басқа да 
маңызды жұмыстар жүзеге 
асты. Тиісті агротехникалық 
та лап тарға мән берілді. Бұл 
егіннің бітік шығуына үл кен 
әсер етті. Елдегілер ауыз бірлік, 
ұйымшылдық пен жауап-
кершілік арқасында сын сәт-
терде сыр бермей, межелі істі 
ойдағыдай орындап шықты. 
Қысқасы, толайым табыс ерен 
еңбектің арқасында келді. 

Соңғы жылдарда облыстың 
аграрлық саласында өрелі 
өзгерістер жасалып жүргенін 
жақсы білеміз. Күріш сор-
тын жаңалау бағытында да 
игі істер қолға алынды. Об-
лыс тың шаруашылық құры-
лымдары барлық дақылды 
агротехникалық талаптарға сай 
егіп, күтіп-баптау жұмыстарын 
өз мерзімінде жүргізді.

Халқымызда «Егінші – 
мәрт, жер – жомарт» деген сөз 
бар. Қандай да табыс өлшеусіз 
еңбек арқылы келеді. Бастысы, 
еңбекшілер сын сағатта үлкен 
жауапкершілік танытты. Ол 
кез келген қиындықты жеңуге 
септігін тигізді. Қамбаға 
құйылған әрбір дән ауылдағы 
ағайынның маңдай терінің 
арқасында  ысырапсыз жина-
лып алынды. 

Айта кетейік, биыл күріштің 
әр гектарынан орта есеппен 61,8 
центнерден өнім жиналды. Ел 
қамбасына барлығы 551,3 мың 
тонна Сыр маржаны құйылды.

СЫРДЫҢ СӘНІ –
КҮМІС ДӘН

Алайда адам қиыншылық-
ты тез ұмытатын қасиетке ие 
емес пе? Індет сәл толастап 
еді дереу бұрынғы әдетіне ба-
сып, бетпердені шешіп, той 
тойлап, жиын жасаумен әуре. 
Пандемия әлі аяқталған жоқ. 
Бұқаралық ақпарат құралдары 
мәліметтеріне сүйенсек, шет 
мемлекеттерде осы вирустың 
мутацияға ұшыраған жаңа 
түрлері анықталуда. Өз айма-
ғымызда да індеттің тіркелуі 
баяу болса да, тоқтаған жоқ. 
Есесіне, республиканың басқа 
ірі аймақтарында індет тара-
луы өрши бастады. Ендеше 
тоқмейілсуге мүлде болмайды. 

Облыстық жұқпалы ауру-
лар ауруханасы – 30 жылдық 
тарихымен аймақта кездескен 
небір аса қауіпті індеттерді 
ауыздықтаған мамандар орда-
сы. «COVID-19» пандемиясы 
кезінде де ұжым бірауыздан 
тізе қосып тұрғындарға 
медициналық көмек көрсетті. 
Қызметкерлер айлап үй бетін 
көрмей  мыңдаған науқасты 
аяғына тұрғызып, отбасына 
қосылуына барын салды. 

Қазіргі кезде ҚР Денсаулық 
сақтау министрлігі, облыс, 
қала басшылығы, денсаулық 
сақ тау басқармасының бақы-
лауы мен ауруханада 150 

инфек циялық төсек-орын 
бүкіл құрал-сайманымен 
індет жұқтырған науқастарды 
емдеу ге дайын. 19 өкпені жа-
санды желдету аппараты, 55 
оттегі концентраторы, дәрі-
дәрмек, залалсыздандыру пре-
параттары мен жеке қорғаныш 
заттары қоры жасалған.  Меди-
циналық қызмет көрсетуге 
жұмылдырылатын мамандар 
қайта аттестаттаудан өтіп, се-
минар сабақтарға қатысып, 
өз білімдерін шыңдап да-
йындалуда. Әйтсе де, аурудың 
алдын алудың маңызы зор 
екені белгілі. Осы орай-
да тұрғындардан індетті өз 
қолымызбен таратпай, сақ-
тық шараларын ұстанып, 
той-жиынды азайтуға, бет-
пер дені тастамай, індетке 
қарсы санитарлық шараларды 
орындауға шақырамыз. Өйт-
кені сақтыққа салғырт қара-
мағанда ғана қауіпті кеселді 
ауыздықтауға қол жеткізеріміз 
анық. 

Айна МҰХАМБЕТОВА,
 облыстық жұқпалы ау-

рулар ауруханасының 
бас дәрігері

Елдегі ағайын тағы бір мерейлі маусымды түйіндеді. 
Күнге шағылысқан күміс дән қамбаға құйылды. Жайлау 
төсін жайлаған төрт түлік те көңілімізді көкке көтеріп, 
бейнеті мол тірліктің өтеуін қайтарды. Сыр диқандары 
жылма-жыл мол табысқа негіз қалап келеді. Еңбекші 
жұрттың етене кәсібі – күріш дақылынан рекордтық 
өнімге қол жетті. Толайым табысқа кенелген жұртшылық 
орайлы істі жылдағыдай дәстүрлі «Алтын дән» мерекесімен 
қорытындылайды.

ТОҚМЕЙІЛСУГЕ 
МҮЛДЕ 
БОЛМАЙДЫ

«COVID-19»  пандемиясы 
адамзат баласына  үлкен 
залал келтіргені белгілі. 
Биылғы көктем-жаз айлары 
әлем жұртшылығы үшін 
қарусыз майдан іспеттес 
болды. Қанша адам жақын-
жуығынан айырылып, 
қайғыдан қан жұтты.

Мейрамгүл ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ,
«Сыр бойы»Sb

Балғын бала жас өскін шыбық сияқты. Бағыттаған 
жағыңа қарай бой түзеп өседі. Адамның жас күнінде 
үйренген машығы өмір бойғы кәсібіне айналған жағдайлар 
аз емес. Жеткіншектерге тәрбие процесін ұйымдастыруда 
үйірме жұмыстарының алатын орны ерекше.

Мен «Сыр бойы» газетіне 
мектепте жүрген кезімде-ақ 
бауыр басқанмын. Ол кезде 
«Ленин жолы» деп аталатын. 
Әкелеріміз көрші шалдармен 
қосылып кешкі асын ішіп алған 
соң, балаларға көңіл бұрады. 
«Ал, балам, казитің не депті?», 
– деп бізге газет оқытады. Ба-
сылым сөздері қиындау бола 
ма, ежелеп оқысақ ұрсатын, со-
дан намысқа тырысып, ешкім 
оқытып жатпаса да, газетті 
басымызға жастап жататынбыз.

Бұл газет содан бері серігіме 
айналған. Кейін оқу бітіріп, 
қызмет істеген соң өзім жазды-
рып алатын болдым. Бүгінде 
есептеп отырсам, «Сыр бойын» 
жанымнан тастамағаныма жар-
ты ғасырдан асып кетіпті.

«Елу жылда ел жаңа» деген, 
қазір газеттің мазмұны да, түрі 
де өзгерді. Ауыл айналасын 
емес, күллі әлемнің тынысын 
өлшеп, тірлігін екшеп оты-
ратын дәрежеге жетті. Соған 
сай мамандардың да білім са-
пасы артты. Жалаң мақтауым 
емес, газеттен сүйсініп 
оқитын тақырыптарды көп 
кездестіремін. «Сыр бойына» 
кейде мақала жазып отырамын,  
сондықтан мен журналистерді 
әріптесім деп санаймын. 
Өйткені, өзім де бір кезде 
аудандық газеттің штаттан тыс 
тілшісі болғанмын.

Сөздің шыны, кітап 
оқымаған адамның өресі 
өспейді, тіл құнары тоқырап 
қалады. Газет – кітаптың 
шағын түрі, онда әңгіме де, 
өлең де бар. Оның ең үлкен 
маңызы туған еліңде, жеріңде 
не жаңалық болып жатқанын 
күнделікті санаңмен сараптай 
аласың. Қазіргі ұрпақ буы-
ны газет оқымайды, газеттің 
рөлін интернет атқарады деген 

түсінік бар. Интернетті газет-
пен шатастыруға әсте болмай-
ды. Оны өз орнына пайдалана 
білу керек. Газет оқу – көзге ем, 
көңілге шипа, мұны ғалымдар 
дәлелмен айтып отыр. Егер га-
зет қажет болмаса, дамыған ел-
дер одан бас тартар еді. Алайда, 
қазірдің өзінде Нью-Йорк, Дели 
сияқты үлкен қалаларды газеті 
түске дейін бір рет, түстен 
кейін бір рет миллиондаған 
таралыммен шығып тұрады 
екен. Осының өзі көп нәрсені 
аңғартпай ма?

Менің тұстастарым, жетпіс 
жастан асқан қарттар газетті 
сергек серігім деп санайды, 
онымен дос болудың жан 
түлететін жылылығын сезіне 
біледі. Сондықтан, көпшілік 
бас қосқан орындарда газет-
ке жазылыңдар деген насихат 
айта жүретініміз бар.

«Сыр бойы» салиқалы 
сөзімен, жедел жаңалығымен 
ел-жұрттың ықыласын иелене 
берсін, барша журналистерге 
жақсылық тілеймін.

Рысбай КӘРІМОВ,
еңбек ардагері.

Жалағаш ауданы

АЙНЫМАС 
АҚЫЛШЫМ, 
СЕРГЕК СЕРІГІМ

2020 жылғы екінші тоқ-
санда халықтың орта есеппен 
жан басына шаққандағы атау-
лы ақшалай табыстары баға-
лау бойынша айына 86744 
тең гені құрады. Бұл 2019 
жыл дың екінші тоқсанымен 
салыс тырғанда 9,5 процентке 
жоғары болды. Осы кезеңдегі 
тұтыну тауарлары мен қыз-
мет тері бағасының 6,5 про-
центке өсімін ескере отырып, 
халықтың нақты ақшалай та-
быстары 2,8 процентке өскенін 
байқаймыз.

Тұтыну бағаларының 
ин дексі 2020 жылғы қыр-
күйекте 2019 жылғы жел-
тоқсан айымен салыс-
тырғанда 104,6% құрады. 
Азық-түлік тауарларына 
бағалар 7,2%, азық-түлік 
емес тауарларына – 3,4%, 
халыққа арналған ақылы 
көрсетілетін қызметтер 
2,1%-ке өсті. Атап 
айтқанда, өнеркәсіп өнімін 
өндіруші кәсіп орындар 
бағалары 2020 жыл ғы 
қыркүйекте 2019 жыл ғы 
желтоқсан айымен са лыс -
тыр ғанда 0,8 процентке 
жоға рылады.

2020 жылғы қаңтар-
қыркүйекке негізгі капи-
талға салынған инвес-
тициялар көлемі 181316 

млн теңгені немесе 2019 
жылдың қаңтар-қыркүйекпен 
салыстырғанда 69,5% құрады.

2020 жылғы қаңтар-қыр кү-
йек  те сауда саласы бойын ша 
нақ ты көлем индексі 98,3%-
ті құрады. 2020 жылғы қаң-
тар-қыркүйекте бөлшек сауда 
көлемі 217 млрд теңгені не-
месе 2019 жылдың қаңтар-
қыркүйекпен салыс тырғанда 
98,0% деңгейінде қалыптасты.

2020 жылғы қаңтар-қыр-
күйекте өнеркәсіп өндірісінің 

көлемі ағымдағы бағада 485 
млрд теңгені құрап, нақты 
көлем индексі 2019 жылғы 
деңгейден 11,8% кеміді. Тау-
кен өндіру өнеркәсібі және 
карьерлерді қазуда 16,8%, 
кемісе, өңдеу өнеркәсібінде 
өсім – 3,5%, электрэнергия-
сымен, газбен, бумен, ыстық 
сумен және ауаны кондиция-
лаумен жабдықтауда 17,1% 
құрады. Тау-кен өндірісіндегі 
өнім көлемінің төмендеуін 
мұнай өндірісіне қатысты 

ОПЕК+ келісімі бойын-
ша Қазақстанның өзіне 
алған міндеттемелеріне 
байланысты екенін атап 
өткіміз келеді. Салада 
өсім мен төмендеу сипа-
ты қатар жүргенін осы 
жағдайлармен түсіндіруге 
болады.

Үстіміздегі жылдың 
қ а ң т а р - қ ы р к ү й е г і н д е 
ауыл, орман және балық 
шаруашылығы жалпы 
өнімінің көлемі  95, 5 млрд 
тең гені құрап, 2019 жыл-
мен салыс тырғанда 3,1 
процент өсім байқалды. 

Жалпы, пандемия кезін-
де ауыл   ша руа  шы лы ғы 
саласы не  гі зі   нен тұрақты 
өсімін сақ тап қалды.

«СБ» экономика

Бүгінгі таңда пандемия салдарынан экономика өсімінің төмендеуі барлық елдерде 
байқалды. Бұл жағдай Қазақстанға да тән болып отыр. Дегенмен, Қызылорда облысының 
әлеуметтік-экономикалық дамуына бірқатар көрсеткіштер бойынша аздаған өсім, 
сонымен бірге салыстырмалы түрде алғанда кейбір параметрлер жөнінде теріс сальдо 
қалыптасқанын атап өткіміз келеді.

Телеарнаның тұңғыш 
төрағасы

Өңірді өркендетудің 
жүйелі жоспары бар

Тәрбие тіні – 
түп-тамыр

БАСПАСӨЗ ТУРЫ

Еңбек еткеннің еңсесі 
биік



1-бет. 
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Саясат

БАСПАСӨЗ ТУРЫ

ДҮНИЕ-ДҮРМЕК

Жайна Сламбек: – Гүлшара 
Наушақызы, Сіздің облыс әкімі болып 
тағайындалғаныңызға жарты жылдан 
асты. Бүкіл әлем коронавирус пандеми-
ясымен күресіп жатыр. Біздің елімізде 
бұл пандемияның тіршіліктің барлық 
саласына әсер еткені рас. Экономикаға 
да әлеуметтік салаға да. Сіз басқарып 
отырған облыста ахуал қалай?

Гүлшара Әбдіқалықова: – Бір 
жағынан қарағанда, экономикаға 
коронавирустың әсері болса, екінші 
жағынан, өзіңіз білесіз, мұнай, жерас
ты қазба байлықтарының бағасы да 
төмендеп кетті. Облысымызды алсақ, 
мұнай мен уран – басты қазбалардың, 
өндірістің бірі. Соңғы жылдары осы 
өндірістің төмендеуі байқалады. 2011 
жылы Қызылорда облысында 11 млн 
тонна мұнай өндірілсе, былтыр 5,6 млн 
тонна ғана өндіріліпті. Ал, биыл бар 
болғаны 4,2 млн тонна өндіріледі деп 
отырмыз. Ашығын айту керек, басқа 
да көрсеткішіміздің төмендеу қарқыны 
байқалады. Ол – инвестиция, инвестор 
тарту мәселесі. Биыл 230 млрд теңгедей 
инвестиция тартамыз деп отырмыз, 
бірақ, ол өткен жылғыдан төмен. Бұл 
жерде де объективті факторлар бар. 
Былтыр ауқымды республикалық жо-
балар болды. Мысалы, «Сарыарқа» 
газ құбыры, екі газкомпрессорлық 
станциясы, сонымен бірге, күн электр 
станциясы салынды. Енді біз осы жыл 
мен келесі жыл үшін қатар жұмыс 
істеудеміз. 

Пандемия кезінде, қарымқатынас 
азайып, тіпті, бір облыстан екінші 
облысқа қатынау қиын болған кезде 
көптеген мәселелерді өз өңірімізде, 

облыста шешу керек екенін түсін
дік. Ауқымды талдау жасадық, 
экономиканың 24 бағыттағы саласы 
бойынша зерттелді, әлеуметтік жағдай 
сарапталды. Зерттеулер бойынша, ең 
қажет деген азықтүліктің 70і, азық
түлік емес тауарлардың 35і сырттан 
әкелінеді екен. Осы себепті, ойлана 
келе, өзіміздің экономикалық карта-
мызды жасадық. Бұған «Атамекен» 
палатасы да қатысты. Осы жергілікті 
жердегі республикалық палатамен 
бірге пилоттық ретінде қарадық. Соны-
мен, қазіргі кезде 265 жобаны дайындап 
қойдық. Бұл жобалар 271 млрд теңге 
инвестиция алып келеді деп отырмыз.

Жайна Сламбек: – Бір мысал 
келтіресіз бе? Нені осы жерде шығаруға 
болады? Өйткені, білесіз, Қызылорда 
деген кезде жұрт бірден күрішті, 
мұнайды ойлайды және басқа бірдеңе 
шығуы мүмкін емес сияқты деп ойлай-
ды.

Гүлшара Әбдіқалықова: – Сүт 
өнімдерін өзімізде өндіруге болады. 
Бүгінгі таңда балмұздақ, басқа да сүт 
өнімдеріне байланысты толықтай өз 
қажеттілігімізді өтей алмай отырмыз. 
Тепетеңдік жоқ, сұраныс пен өндірістің 
арасында тепетеңдік болмай отыр. Сол 
сияқты ет те, көкөніс те солай. Мы-
салы, пандемия кезінде бізге картоп, 

басқа да көкөніс түрлері қажет болды, 
алайда, біз күнделікті әрбір отбасының 
тамаққа қажеттілігін қанағаттандыра 
алмадық. Себебі, көкөністерді осыған 
дейін, негізінен, көрші Түркістан облы-
сынан тасымалдап келдік. Сол жақтағы 
әріптестерімізбен хабарласып отырып, 
көлік жіберіп, алдыртатынбыз. Енді 
пандемия кезінде шекарада посттар 
қойылды ғой. Бұл өте үлкен кедергі 
болды.

Жайна Сламбек: – Биыл шыны-
мен де апатты деңгейде деп айтуға 
болатын шығар, су өте тапшы болды. 
Қалай тығырықтан шықтыңыздар, 
күрішшілер қиналған шығар...

Гүлшара Әбдіқалықова: – 
Қырғызстандағы «Тоқтағұл» су 
қоймасында былтыр 18 млрд тек-
ше метр су болса, биыл 12ақ млрд 
текше метр су болған. Сол сияқты, 
Өзбекстан арқылы келетін Шардарада 
су былтырғыдан 1,1 млрдға аз болған. 
Сондықтан, жазғы уақыт кезінде егіс 
егіліп болғаннан кейін, қиындықтар 
туындады. Қол режимінде басқаруға 
тура келді. Экология, табиғатты қорғау 
министрлігіне зор алғысымызды ай-
тамыз. Солармен бірге күнде таңертең 
жұмысты бастап, суды реттеп отырдық. 
Оның ішінде біздің кәсіпкерлерге, 
егіншілерге ерекше рахметімді айтқым 
келеді. Өйткені, түсіністікпен қарады, 
суды кезеккезек беріп отырдық. Мы-
салы, ең кемінде күніге секундына 550 
текше метр су келу керек. Ал, кейбір 
уақытта ол 400ге дейін түсіп кеткен 
кездер болды. Дегенмен, биыл егіс 
жақсы шықты. Гектарына 61,8 центнер-
ден болып тұр. Былтыр 60,3 болған еді. 
Жалпы, 551 мың тонна күріш жинал-
ды. Бұл былтырғымен салыстырғанда 
15 мың тоннаға көбірек. Егісті де 
әртараптандыру мәселесі бар. Мысалы, 
күріш. Жаңа айтып өткенімдей, биыл 
су жетпей, таршылық көрдік. Күрішті 
алсақ, 1 гектарына 33 мың текше метр су 
қажет етеді екен. Ал, тура сондай суды 
10 мың гектар қызанаққа жұмсауға бо-
лады. Күріштің 1 гектарынан 650 мың 
теңге кіріс алынады, ал, қызанақтан 25 
млн теңгеге дейін кіріс алуға болады. 
Бұны мал азығындық жоңышқамен де, 
тамаққа қажетті басқа да дақылдармен 
салыстыруға болады. Сондықтан, енді 
кәсіпкерлермен, егіншілермен бірге бұл 
мәселені қарап, тереңірек ойланамыз, 
зерттейміз. Күріштің егістік алқабының 
8085 мың гектарын сақтап қалып, 
қалғанына басқа дақылдар орналасты-
ру қажет.

Жайна Сламбек: – Шыны зауыты 
туралы айтсаңыз. Іске қосылатын бол-
ды ма?

Гүлшара Әбдіқалықова: – 
Құрылысы 70 процентке аяқталды. Екі 
ғана мәселе қалып тұр. Балқыту ванна-

сы мен күйдіру пеші. Оған қазір маман-
дармен келіссөздер жүргізіп жатырмыз. 
Біздің тарапымыздан айналасындағы 
инфраструктурасы жасақталып бері
леді. Вагондар келетін жол бар, соның 
барлығын жөндеп бітіруге дайынбыз. 
Қалған 30 процент жұмысы, мамандар 
келсе, ол да біртіндеп аяқталады деп 
отырмыз. Қараңыз, мынадай статисти-
ка бар екен. Біздің елімізге жылына 
бағасы бір миллион доллар тұратын 
шыны сырттан келеді екен. Егер де 
өз зауытымызды өндіріске енгізетін 
болсақ, сол бір миллион доллар өзімізде 
қалады, одан басқа, егер сыртқа сатсақ, 
тағы да кіріс кіргелі тұр. Сондықтан, 
қазір осы мәселені көтеріп отырмыз. 
Сондайақ, шыны зауытының айнала-
сында 8 зауыт, ілеспе зауыт саламыз 
деп жоспарладық. 3 зауыттың жоба-
сы, бизнес жоспарлары нақтыланды. 
Кәсіпкерлер қызығушылық білдіріп, 
қазір құжаттары әзірленіп болып қалды. 
Мысалы, шыныдан жасалатын ыды-
стар. Екінші зауыт – айна жасау зауыты. 
Үшінші зауыт – шыны талшығы. Бұл 
құрылыста өте көп пайдаланылады. Бұл 
үш зауыттың өзі мысалы, 1516 млрд 
теңге инвестиция тартады екен. Содан 
кейін «Шалқия» кен байыту жері бар. 
Ол жерде де қорғасын, мырыш өңдейтін 
өндіріс салынады. Бұл мәселеге қа
тысты қазір «СамұрықҚазынамен» 
бір ге жұмыс істеп жатырмыз. 8 млрд 
теңгеге жуық инвестиция тартылып, 
жұмыс басталмақ. Одан басқа, Арал 
өңі рінде кальцийлендірілген сода зауы
тының барлық құжаттары дайындал-
ды. Экология министрлігінің сауалы 
бо йынша қалдықты сақтайтын қойма 
мәселесін, оның жобасын толығымен 
шештік. Қазіргі таңда кәсіпкерлер оны 
да бастауға әзір.

Әңгімелескен 
«Apta» бағдарламасының 

жүргізушісі 
Жайна СЛАМБЕК

ӨҢІРДІ ӨРКЕНДЕТУДІҢ ЖҮЙЕЛІ ЖОСПАРЫ БАР

Расын айту керек, ұзақ жылдар бойы 
күріш сорты жаңартылмай келді. Жергілікті 
ғалымдар осы мақсатта көптеген жұмыс жа-
сады. Сорт шығару – бір күндік шаруа емес. 
Ол бірнеше жылға созылуы мүмкін. Алды-
мен тәжірибелік негізде егіліп, ғалымдардың 
назарында болады. Кейінгі жылдарда өңірде 
күріштің бірнеше сорты сынақтан өткізілді. 
Олардың арасынан «Сыр сұлуы» мен «Ай
Керім» сорттары мамандардың көңілінен 
шықты. Жергілікті шаруалар да олардың 
өңірдің климаттық жағдайына толықтай сай 
келетінін айтып жүр. Биылғы жылдан бас
тап облыстағы көптеген шаруашылықтар 
аталған сорттардың көлемін кеңейтіп, одан 
мол өнімге негіз қалап отыр. 

Қызылорда облысынан жыл басынан бері 
13,9 млн долларды құрайтын 38,9 мың тон-
на ауыл шаруашылығы өнімдері экспорт-
талды. Ол былтырғы жылдың осы кезеңімен 
салыстырғанда 116,7 процентке артты. Ше-
телден балық, күріш, бидай қалдығы, қамыс 
өнімдеріне сұраныс жасалды. Облыста 
өндірілетін өнімдер Ресей, Қырғызстан, Бе-
ларусь, Әзербайжан, Моңғолия, Тәжікстан, 

Украина, Түркіменстан, Өзбекстан, Грузия, 
Қытай, Польша, Германия, Литва және Ирак 
мемлекеттеріне жөнелтілуде.

Сондайақ, Германиядан біздің жер-
де өсетін қамыс өсімдігіне сұраныс артты. 
Оларда қамыс үйлердің шатырына арналған 
тоқыма себетін жасауға пайдаланылады. Бұл 
өнім биыл алғаш рет экспортқа шығып, осы 
күнге дейін 122,1 тонна жіберілген.

Дарияның төменгі сағасындағы біздің 
өңір үшін су жағдайы жылмажыл өзекті 
мәселеге айналып отыр. Сондықтан аграр
лық салада тың өзгерістер жасау қажет. 
Облыс басшылығының тікелей тапсырма-
сымен биыл әртараптандыру мәселесіне 
назар аударылды. Көптеген дақылдарға 
тәжірибелік негізде сынақ жүргізілді. 
Сондайақ, бұрыннан егіліп жүрген кейбір 
дақыл түрлерінің көлемі арттырылды. 

Жаңа дақылдар облыстың климаттық 
жағдайына сәйкес келуі тиіс. Бұл орайда 
қант құмайы мен сояны атап өтуге әбден бо-
лады. Кейінгі жылдарда жергілікті ғалымдар 
қант құмайын сынақтан өткізе бастады. 
Одан жиналған өнім де көңіл көншітерлік. 
Оған қоса соя дақылының тиімділігіне көз 
жеткізіп отырмыз. Жергілікті шаруалар 

оны өсіру тәсілдерін де меңгере бастады. 
Биыл 240 гектар соядан 263, 70 гектар қант 
құмайынан 31 тонна өнім жиналды. Жүгері 
көлемі 1700 гектарға жуықтады. 

Осылайша әртараптандыру бағыты жаңа 
жолға түсе бастады. Өнімділік дең гейін 
арттыру мақсатында күздік бидайды ылғал 
сақтағыш аквагельді пайдалану арқылы 
егу ісі қолға алынып, одан оң нәти жеге 
қол жетті. Әрине, бұл бағытта әлі де тиісті 
жұмыстарды жүргізетін боламыз. 

Айта кетерлігі, биыл облыс бойынша 
184,2 мың гектар жерге ауыл шаруашылығы 
дақылдары егілді. Оның ішінде дәндi 
дақылдар 99,9, майлы дақылдар 5,7, 
малазық тық дақылдар 61 мың, картоп, 
көкөнiс, бақша 17,6 мың гектарға орнала-
стырылды. Негізгі дақыл – күрiш 89,5 мың 
гектарға егілді.

Агротехникалық талаптарға сәйкес 
жүргізілген жұмыстардың нәтижесінде мол 
өнімге негіз қаланды. Күздік бидайдан 9,5, 
жаздық бидайдан 4,6, дәндік жүгеріден 2,2 
мың тонна дән қамбаға құйылды.  Сондай
ақ, картоптан 66 590, көкөністен 112 806, 
бақшадан 193 484 тонна өнім жиналды. 
Майлы және малазығындық дақылдардан 

да жиналған өнім межеленген деңгейден 
шықты. 

Аграрлық сектордың маңызды саласы – 
мал шаруашылығында да өсім бар. 1 қазанға 
дейінгі мәлімет бойынша өңірде 352,6 мың 
ірі қара, 761,9 мың қой мен ешкі, 153,8 мың 
жылқы, 53,2 мың түйе және 124,8 мың құс 
тіркелген. Облыста 3500ге жуық құрылым 
ата кәсіпті өркендетіп отыр. Асылтұқымды 
мал шаруашылығын дамытуға, өнімділік 
пен өнім сапасын арттыруды субсидиялауға 
биыл жергілікті бюджеттен 2432,1 млн 
теңге қаралған. Қазірге дейін 700ден астам 
шаруашылыққа тиісті субсидия төленді.

Облыста бордақылау алаңының саны 
арта түсті. Мұндай жұмыспен айналыса-
тын 20 орын тіркелген. Онда 12 мың бас ірі 
қараны бордақылауға мүмкіндік бар.

Міне, биыл Сыр елінің еңбеккерлері 
осындай нәтижелі көрсеткішпен «Алтын 
дән» мерекесіне жетіп отыр. Ел ырзығы мол 
болғай!

Шахмардан ҚОЙШЫБАЕВ,
облыстық ауыл шаруашылығы 

басқармасының басшысы

Қазір аудан орталығы – 
Жаңақорған кентінен «Батыс Еу-
ропа – Батыс Қытай» тас жолының 
бойына шығатын тұста жайқалған 
жеміс ағаштары көрген адамға 
ерекше көңілкүй сыйлары сөзсіз. 
Мұнда жемісжидек көшеттерін 
өсіру  питомнигі орналасқан. Жа-
сыл желекті жайқалту ісін әбден 
меңгерген бағбан Амантай Сарба-
сов басшылық жасайтын «7 KZ Сыр 
табиғаты» ЖШС үш жыл бұрын 
аталған істі қолға алған еді. Былтыр-
дан бастап жемісжидек көшеттерін 
өндіруді жолға қойды. 

Бүгінде аталған алқапта 
жайқалған жеміс ағаштары қаз

қатар бой түзеп тұр. Олардың ара-
сында алма, алмұрт, алхоры, өрік, 
шабдалы, шие және гүлдің қаншама 
түрі бар. Жүзімнің де көптеген түрін 
кездестіруге болады. Тіпті, мұнда 
негізінен тропиктік аймақта өсетін 
бамбук өсімдігінің де бой тіктеп 
тұрғанын аңғардық. Барлығы 65 
мың түпті құрайды.  

– Көпшілік арасында жеміс
жидек біздің жерімізге өсе бермейді 
деген қасаң пікір қалыптасқан. 
Бұл жөнсіз айтылған. Қызылорда 
облысының қай ауданында да бау
бақша өсіруге толық мүмкіндік бар. 
Әрине, олардың әрбіріне күтім жа-
салуы тиіс. Сол арқылы облысты 
жемісжидекпен толық қамтамасыз 

етуге болады. Өкінішке қарай, 
қазір біз мұндай өнімдерді сырт-
тан тасымалдауға мәжбүрміз. Ал 
өзімізде қаншама жер кәдеге аспай 
жатыр. Мен мына талдарды суа-
ру мақсатында арнайы скважина 
қаздырдым. Сондықтан су мәселесі 
бойынша ешқандай қиындық туын-
дап отырған жоқ, – дейді бағбан.

Оның айтуынша, алдағы уақытта 
питомникті 50 гектарға дейін ұл
ғайту ды жоспарлап отыр. Сондай
ақ, өнімдерді өңдейтін арнайы цех 
ашу ға мән бермекші. Бүгінде сырт-
тан тасымалданып жатқан шырын 
су сындарын сол цехта шығару ойда 
бар.  

Сырдария өзенінің құм бет 
кейіндегі Келінтөбе және Қара төбе 
ауылдарының тұр ғын дары егін және 
мал шаруа шы лығымен де қоса
қабат айналысады. Ауылдарда мал 
басын арт тырып, сол арқылы мол 
табысқа кенеліп жүрген азаматтар 
баршылық. 

Ұзақ жылдан бері ауыл 
шаруашылығы саласында қызмет 
атқарып келе жатқан Керімхан 
Егізбаевты жерлестері білікті ма-

ман ретінде жақсы таниды. Бүгінде 
жетпіс жасқа аяқ артқан ағамыз 
әлі де қымқуыт тіршіліктен қол 
үзген емес. Төрт түлікті түлетіп, 
егін өндірісінде де жемісті еңбек 
етіп жүр. Өзі жетекшілік ететін 
«Orda Агротехнология» ЖШС 2016 
жылы мемлекеттік бағдарламалар 
арқы лы ет бағытындағы 150 бас 
асылтұқымды «СантаГер труда» 
қа шарларын сатып алды. Олардың 
басы 300ден асты. Шаруашылық 
бү гінде асылтұқымды репродук
тор мал шаруашылығы деңгейіне 
көтерілді. Серіктестік оларға 
қажетті малазы ғындық дақыл дарды 
өсіру ісіне де жеткілікті деңгейде 
мән беріп отыр.

Ауылда жергілікті жастардың 
қолдауымен жүзеге асқан игілікті 
іске куә болдық. Жастар асар әдісімен 
үшінші топ мүгедегі, кәмелеттік 
жасқа толмаған мүмкіндігі шектеулі 
баласы бар Шырынкүл Бекметоваға 
тұрғын үй салуда. Оған 2 млн теңге 
шамасында қаржы жұмсалған. 
Қазіргі таңда үйдің ішкі жұмыстары 
жасалуда. Желтоқсан айына дейін 
баспана құрылысы толық аяқталады 

деп күтілуде. Аталған шара бары-
сында аудан әкімі Руслан Рүстемов 
игілікті іске ризашылығын білдіріп, 
өз атынан бұл отбасыға түрлітүсті 
теледидар тарту етті.

Қаратөбе ауылдық округінде 
тұратын Құлмағанбет Исаханов 1996 
жылы «Сұңқар» шаруа қожалығын 
құрып, ауыл шаруашылығы және мал 
өнімдерін дайындаумен айналысып 
келеді. Қазір шаруа қожалығында 
606 бас жылқы, 577 бас ірі қара, 302 
бас  түйе малы өсірілуде. Өнімдерді 
Жаңақорған кенті мен көршілес 
Түркістан қаласына өткізеді. 

– Мал шаруашылығы оңай кәсіп 
емес. Бейнеті мол. Жыл бойы төрт 
түліктің бабын жасауың тиіс. Олай 
етпесең, еңбегіңнің өтеуі қайтпайды. 
Шаруа қожалығында қаншама адам 
еңбек етеді. Таңның атысы, күннің 
батысы тынымсыз тірлік жасай-
мыз. Рас, бұл тірлікті қиын көретін 
адамдар көп. Еңбек еткен адамның 
еңсесі биік болады. Ширек ғасырдан 
бері осы кәсіпті жүргізіп келемін. 
Несібеме бұйырған табыс ты та-
уып жүрген жайымыз бар, – деді 
қожалық төрағасы.

АРМЕНИЯ-ӘЗЕРБАЙЖАН 
ЖАНЖАЛЫ БАСЫЛАТЫН 
ЕМЕС

Үстіміздегі жылдың 27 қыркүйегінде 
басталған Армения мен Әзербайжан қарулы 
қақтығысы осыдан біршама уақыт бұрын 
Мәскеудің сыртқы істер министрі Сергей 
Лавровтың арағайындық мәмілесімен біршама 
саябырсыған болатын. Бірақ бейбіт күндер 
ұзаққа созылмады. Екіжақты атыс қайта 
басталды. Бұл жөнінде екі ел басшылары 
бірін-бірі айыптауда. 

Осыдан бірнеше күн бұрын Армения мен 
Әзербайжан сыртқы істер министрі Заграб Мна-
цаканян мен Жейхун Байрамов АҚШ мемлекеттік 
хатшысының орынбасары Стивен Биганмен 
кездесіп, оның қорытындысы бойынша Таулы 
Қарабақта гуманитарлық келісімге қол жеткізілді. 
Атап айтқанда, кездесуден кейін қабылданған 
мәлімдемеде АҚШ ықпалымен Армения мен 
Әзербайжан және Минск тобындағы ОБСЕ өкілдері 
арасында екі елдің бейбіт келісімге қол жеткізілгені 
атап көрсетілген. 

Соңғы мәліметтерге қарағанда аталған келісімді 
бұзу фактілері әлі орын алып отыр. Тағы да екі тарап 
бірінбіріне кінә тағуда. Бұл орайда Баку Армения-
ны айыптап, өздерінің «кіршіксіз» екенін мәлімдеді. 
Жалпы екі ел арасындағы жанжалдың өрши түсу 
қаупі де жоқ емес. Қазірдің өзінде дағдарысқа 
мұхиттың арғы жағындағы АҚШтың араласуы тегін 
емес. 

Себебі бұл аймақтық жанжалда Түркия, Ресей, 
Иран сияқты мемлекеттердің мүдделері тоғысуда. 
Ресей тарапы сондайақ Әзербайжан жағында 
Түркияның ерікті жалдамалы әскери топтарының 
соғысып жатқанына алаңдаушылық білдіруде. Бұл 
туралы екі ел президенттері В.Путин мен Р.Эрдоган 
бірнеше рет телефон арқылы сөйлескеніне қара
мастан, тиісті оңды нәтижеге қол жеткізілмей отыр. 

БЕЛОРУССИЯДА 
ҚАРСЫЛЫҚ ШЕРУЛЕРІ 
ЖАЛҒАСУДА 

Белоруссияда әлі тыныштық орнай қойған 
жоқ. Президент Лукашенконың отставкаға 
кетуін талап еткен бейбіт шерулер күн өткен 
сайын өрши түсуде.

Өткен жексенбіде Минскіде оппозицияның сан 
мыңдаған халық тобы құраған шеруі болып өтті. 
Кейін митингіге ұласты. Қарсылық акциясына 
қатысқандар қатарынан 120 адам қамалды. Құқық 
қорғау органдары басшыларының айтуынша, ше-
руде белсенділік танытқандар, сондайақ, бейбіт 
халықтың мазасын қашырған бұзақылар қамауға 
алынған. Милиция митингіге қатысушыларға қарсы 
арнайы қондырғылар қолданған. Аталған әрекет 
құқық бұзушылыққа жол бермеу, оның алдын алу 
мақсатында жасалған.

Жексенбіде қала орталығына күштік 
құрылымдардың үлкен тобы шоғырланды. Метроның 
12 стансасы өз жұмысын тоқтатты. 26 қазанда оп-
позиция жетекшісі Светлана Тихановскаяның Лу-
кашенконы отставкіге кетіру жөніндегі қойған 
талабының мерзімі аяқталды. Оппозиция жетекшісі 
Лукашенко талаптан бас тартқан жағдайда жап-
пай қарсылық акциялары тоқтатылмайтынын, 
жолдардың жабылатынын, мемлекеттік дүкендердің 
саудасы құлдырайтынын мәлімдеді.

Ақпарат құралдарынан мәлім болғандай, 
қарсылық білдірушілер өз әрекеттерін осы аптада 
жалғастырмақ.

Жолдасбек АҚСАҚАЛОВ,
«Сыр бойы»

СЫРДЫҢ СӘНІ – КҮМІС ДӘН

ЕҢБЕК ЕТКЕННІҢ ЕҢСЕСІ БИІК

Sb
Әділжан ҮМБЕТ,
«Сыр бойы»

Облыстың оңтүстігінде орналасқан Жаңақорған ауданында 
аграрлық саланы дамытуға әбден болады. Елдің ішінде төрт 
түлікті түлетіп, жайқалта егін өсірген шаруалар бар. Оған қоса 
жеміс ағаштарын өсіруге бейімделген азаматтар қатары артып 
келеді. Облыстық ішкі саясат басқармасы мен аудан әкімдігі 
қолдауымен өткізілген баспасөз туры барысында сондай игілікті 
істерге көз жеткізіп қайттық.

Облыс әкімі Гүлшара 
Әбдіқалықова «Qazaqstan» 
ұлттық арнасының «Apta» 
бағдарламасына сұхбат берді. 
Аймақ басшысы өңірдің қазіргі 
даму жолы, болашақ жоспарлар 
туралы айтты.
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«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресор сиз» АҚ 
2007 жылғы 9 қаңтар дағы №212-ІІІ Қазақстан 
Респуб ликасының Экология кодексінің 
57-бабы ның талаптарына сәйкес (21-01-01) 
«Арысқұм кенішінде мұнай жинау жүйесі. 
№237, 238 ұңғымаларынан аралық құбырлар 
тарту» жұмыс жобасы жөніндегі құжаттаманың 
мемлекеттік эколо гиялық сараптамаға жолдан-
ған дығы жайлы хабарлайды. 

Барлық мүдделі азаматтар мен қоғамдық 
бірлестіктерге мемле кет тік сараптамадан өткі-
зу кезеңін де өздерінің ой-пікірлерін білдіру 
мүм кіндігі беріледі.

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

***
«ПетроҚазақстан Құмкөл Ре сорсиз» АҚ 

2007 жылғы 9 қаң тар дағы №212-ІІІ Қазақстан 
Республи касының Экология кодексінің 
57-бабы ның талаптарына сәйкес (21-02-01) 
«Қызылқия кенішінде мұнай жинау жүйесі. 
№362, 363, 364, 365 ұңғымаларынан аралық 
құбырлар тарту» жұмыс жобасы жө ніндегі 
құжаттаманың мемле кет тік экологиялық са-
раптамаға жол дан ғандығы жайлы хабарлайды. 

Барлық мүдделі азаматтар мен қоғамдық 
бірлестіктерге мемле кеттік сараптамадан 
өткізу кезеңін де өздерінің ой-пікірлерін 
білдіру мүм кіндігі беріледі.

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

***
«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ 

2007 жылғы 9 қаңтар дағы №212-ІІІ Қазақстан 
Республи касының Экология кодексінің 
57-бабы ның талаптарына сәйкес (21-03-01) 
«Система сбора нефти на месторождении 
Майбулак. Выкидная линия от скважины 
№46» жұмыс жобасы жөніндегі құжаттаманың 

мемлекеттік эколо гиялық сарап тамаға жолдан-
ғандығы жайлы хабарлайды. 

Барлық мүдделі азаматтар мен қоғамдық 
бірлестіктерге мемле кеттік сараптамадан өт-
кізу кезе ңінде өздерінің ой-пікірлерін білді ру 
мүм кіндігі беріледі.

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

***
«ПетроҚазақстан Құмкөл Ре сор сиз» АҚ 

2007 жылғы 9 қаң тар дағы №212-ІІІ Қазақстан 
Рес пуб ликасының Экология ко дек сінің 
57-бабының талаптарына сәйкес (21-03-02) 
«Майбұлақ ке нішінде 46 ұңғыманы электр-
мен жабдықтау» жұмыс жобасы жөніндегі 
құжаттаманың мемле кет тік экологиялық са-
рап  тамаға жол данғандығы жайлы хабарлайды. 

Барлық мүдделі азаматтар мен қоғамдық 
бірлестіктерге мем ле кет тік сараптамадан 
өткізу кезеңінде өздерінің ой-пікірлерін 
білдіру мүм  кіндігі беріледі.

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

***
«ПетроҚазақстан Құмкөл Ре сор сиз» 

АҚ 2007 жылғы 9 қаң тардағы №212-ІІІ 
Қазақстан Рес пуб ликасының Экология ко-
дек сінің 57-бабы ның талаптарына сәйкес 
(21-01-02) «Арысқұм кені шінде 237, 238 
ұңғымаларын электрмен жабдықтау» жұмыс 
жобасы жөніндегі құжат таманың мемлекеттік 
экологиялық сарапта маға жолданғандығы 
жайлы хабарлайды. 

Барлық мүдделі азаматтар мен қоғамдық 
бірлестіктерге мемлекеттік сараптамадан өт-
кізу кезеңінде өздерінің ой-пікірлерін біл діру 
мүм кін дігі беріледі.

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

Хабарламалар

Телеарна ашудағы 
табандылық
«Жақсылық ағаның 90 жыл дығына орай 

арнайы ма қала жазбақшымыз. Қыз меттес бол -
дыңыз, қаламгер ту ралы кеңінен айтып бер се-
ңіз» деп журналист, жазушы Несібелі Рахметке 
хабар лас қанымызда сөз басында-ақ «адамдар-
ды қызметке қарап бағаламайтын, шыншыл 
басшы болды» де ген еді. Расында, тұтас елге 
пай даң тиіп, өңірге өзгеріс әке лу үшін ниет, 
басқа лар дан бөлек болмыс керек. Қа ламгердің 
телеарна ашудағы табандылығы туралы 
еңбек ардагері Қуа нышқали Шапшаңов «Бұл 
істе шырылдап жүріп талай қиындықты бас-
тан кешірген, бармаған жері, баспаған тауы, 
қақпаған есігі, сөйлеспеген адамы, кездеспе-
ген билік бас шылары қалмаған кім еді? Ол 
Жақсылық Бекқожаев аға мыз еді!» деп жазса, 
белгілі тележурналист Айткүл Шал ғынбаева 
үлкен жүректі адам деп қалам тербепті.

«Көпшілік үшін телеарна ның ашылуы «ақ 
түйенің қарны жарылған» күн бол ды. Бесіктегі 
баладан ең кей ген қартқа дейін экран ға көз 
тікті. Бірақ оның ашы луы қаншалықты қиын-
шылықпен келгенін көрер мен біле бер мейді. 
1989 жы лы ашылады деген телеви дениенің 
бар лық әзірлік жұ мыстары тоқтатылды. Өйт-
кені, күн кө сем жалауын ұс  тағандардың 
марк сизм-ле ни низм универ ситеті ор на лас қан 
саяси ағар ту үйін теле  видениеге қиюы оңай 
емес-тін. Қайта құру дүмпу лері қы зыл импе-
рияның орын  тағын сол  қыл датып, ек пін дерінің 
ба сылып келе жат қан уақыты болатын. Солай 
бола тұра ле ниншілдер сол ғи  маратқа «суға 
кеткеннің тал қар маға нындай» жабы сып ай-
рылмады. Ғимарат да йын болмаған соң, бізге 
Бек қожаевтың респуб ликадағы бе  делімен 
бірінші болып келіп тұрған су жаңа аппарату-
ра, жаб дықтар Шымкент, Жам был облыстары-
на кете барды. Міне, осыдан кейін Жақсылық 
аға жергілікті жердегі ғима рат үшін бар 
күш-жігерін ая мады» деп жазыпты Айткүл 
Шалғынбаева.

Ғимарат, қажетті аппара тура үшін 
келісімге келіп, бас шылармен қайта-қайта кез-
десу, мұнан бөлек, шы ғар  ма шылық ұжымды 
қалып тастыру сынды мың сан жұмыстан кейін 
ғана облыстық телеарна 1991 жылы алғаш рет 
хабар таратты. 

Жақсылық аға қолға алған жұмысына 
жанкештілікпен кі  рісетін тұлға болғанымен, 
қыз меткерлерді бір сызықтың бо йымен 
жүргізетін басшы бол мапты. Қаламгердің 
болмы сы туралы «Жақсылық аға қа ра пайым 
болып-ақ, та мақ қы рып, стол сабаламай-ақ,  
ұзақ жылдар ұжым басқарды. Осыдан келе 
кейбір басшылардың «қол астыңдағылардың 
ауық-ау ық иманын үйіріп отырма саң, кол-
лективті бағындыра ал май сың» дегені бекер 
әңгіме деп ойлаймын. Өйткені Бек қожаев 
жетекшілік еткен жыл дары облыстық радио 
шы  ғармашылық жағынан да, тех никалық 
жағынан да ша рық тап өсті» дейді Несібелі 
Рахмет. Қарапайымдылықтың классикалық 
үлгісін көр сеткен басшы туралы «базбір бас-
тық тар сияқты шоқпардай галстук байлап, 
сірескен костюм ки іп, бойынан биік кресло-
да сыз  данып, оқтаудай болып отыр   майтын. 
Тілшімен тілші, тех никпен техник, шофер-
мен шо фер, қарауылмен қарауыл болып кете 
беретін. Ешкімді кат егорияға бөлмейтін» деп 
сурет тейді.

Ол кезде Жақсылық Асқар ұлы облыстық 
теледидар жә не радио хабарларын тарату 
ко митетінің төрағасы қыз  ме   тінде болатын. 
Елдің жа йын айта да, жаза да біле тін, ке-
рек кезінде іске өзі кі рі сетін Жақсылық аға 
1953 жылы Қызылорда педаго ги калық инс-
титутын бітірген соң Сырдария ауданының 
мек тептерінде ұстаздық ет кен. Мұнан кейін 
облыстық «Ленин жолы», Қазақстан ком-
партиясы облыстық комите тінің «Үгітші 
блокноты» бро шюрасы мен газетінде жұ-
мыс істеген. 1960-1963 жыл дар ара лығында 
Қа зақстан ком партиясы облыстық комите-
тінің насихат және үгіт бөлі мінде нұсқаушы 
болды. Ал одан кейінгі ғұмыры тұтастай 
журналистикаға арналды.

Журналистің көзін көр гендер тілшіліктен 
жоғарылап төраға болса да, қолынан қалам 
тастамағанын айтады. Соның арқасында ол 
дайындаған өнер мен еңбек адамдары жайлы 
«Қыз бен дала», «Сыр сұлуы» және «Жады-
ра» фильмдері кө рермен көңілін жаулап ал-
ды. Әсіресе, қайсар рух, үлкен қасіретті жеңе 
білген ұлы махаббат бейнеленген Со циа листік 
Еңбек Ері, даңғайыр диқан-механизатор Жа-
дыра Таспамбетова туралы фильмді Кеңес 
Одағының барша халқы тамашалап, Астрахан-
да өткен бүкілодақтық фестивальдің лау  реаты 
атанған.

Қаламгерлердің «көкесі» 
Сыр елінде маңдайын күн қа ғып, алажаз-

дай бейнет ке шетін еңбек адамдарының атын 
Жақсылық Бекқожаев дүйім жұртқа танытты. 
Қа лам гер еңбегі ерен, талантты өнер адамда-
рын көрсе, Бай қоңырдағы телеарнаға түсіріп, 
жазбаны Қазақ телевизиясына жіберетін. Ол 
кезде эфирге шығу қазіргідей емес. Қазақ те-
левизиясынан басқа облыс тық телеарна үш-
ақ облыста. Сондықтан мұндай адамдарды 
Жақсылық аға жетелеп жүріп Алматыға өзі 
ертіп баратын. 

Қызметкерлерге әкелік ме  йіріммен 
қарайтын. Тіпті қара мағындағы қаламгерлер-
дің ата-анасы кім, қайда ту ып-өскен, 
отбасылық жағ дайы қандай екенін біліп жү  руді 
парыз санайтын се кілді еді. Жазуға талабы бар 
жас ты көтер мелейтін. Сон дықтан болу керек 
өзінен ке йінгілер «Шерханның шек пені» деген 
сияқты, «біз Жақ сылық ағаның шекпенінен 
шықтық» деп жүретін. «Көке» дейтіндері 
көп еді. Олар «Сыр журналистикасының 
кө ке сі» деп құрметтейтін. Жур налис терге 
осыншалықты мейірімді бола тұра, басшыларға 
кел генде мінезі тік бола қалатыны да рас. 
«Егер жұмыстың, тап сырманың елге пайда-
сы ти мейтін болса, ешқашан бас шылармен 
келіспейтін. Өз де генінен қайтпайтын» дейді 
Айт күл Шалғынбаева.

Бізге жеткен Жақсылық Бек қожаевтың 
болмысы осындай. Келер жылы ашылғанына 
отыз жыл толатын облыстық телеарна оның 
өлшеусіз табан дылығымен өмірге келді. Те-
леарна ұжымы алғашқы төр а ғаны, ең басты-
сы «көке» деп құрмет тұтатын кейінгі буын 
қаламгерді ұмытқан емес.

ЖАҚСЫЛЫҚ БЕКҚОЖАЕВ – 90 ЖЫЛ

Телеарнаның 
тұңғыш төрағасы

Тоқсаныншы жылдардың 
басындағы ел ахуалы күнде өзгеріп, 
саяси жағдай құбылып тұрған кез. 
Соған қарамастан 1991 жылдың 
сәуірінде облыстық телеарна ашыл-
ды. Ашылмауы да мүмкін еді. Бірақ 
аймақ телевидениесінің қалыптасуы 
үшін белгілі қаламгер Жақсылық 
Бекқожаев беделін де, уақытын да 
аямады. 

Айдана ЖҰМАДИНОВА,
«Сыр бойы»Sb

Мұнда 4 бағытта 51 үйірме 
жұмыс істейді. Олардың қатарында 
«Жас модельер», «Асыл мұра», 
«Спорттық туризм», домбыра, құм 
анимациясы, картинг клубы, 3D 
бейнелеу студиясы, вокал студия-
сы, МАД топтары, спорттық робо-
тотехника, робототехника және 3D 
модельдеу, «Балдырған» би класы, 
шахмат, тоғызқұмалақ, ағылшын 
тілі, 3D макеттік студиясы және 
архитектуралық ди зайн, «Әсем 
моншақтар» үйірмесі, «Жайдар-
ман» клубы, VR/AR бағ дарламалау, 
жыр-терме, дәс түрлі ән, қазақ 
тілі, орыс тілі, тарих, Media Imaq, 
Blog kadr, 3 D зертхана, lego 
құрастыру, алғашқы тех никалық 
модельдеу сынды үйір мелер бар. 
Қазіргі уақыт та үйір меге 1369 бала 
қатысып, өзде рінің қабілеттерін 
шың дауда. 

Орталыққа кірісімен  көр кем 
қыш үйірмесіне бас сұқтық. Оң 
жақ қабырғада орналасқан сөредегі 
түрлі мүсіндер мен қыш құмыралар 
көздің жауын алады. Жеңді түріп, 
саз балшықтан құмыра жасауға 
кірістік. Бірақ нақышын кел тіру 
оңай емес екен. Құмыра жа сау 
барысында үйірме же  тек шісімен 
балалардың қы зы  ғушылығы, саз 
балшық те ра пия сы жайында әңгіме 
өр біді.

– Саз балшық терапиясының 
пайдасы өте зор. Әсіресе, ба-
ланың ойлау қабілетін дамы туға 
әсері мол. Үйірмеге қаты сушылар 
қатары көп. Мұнда «Атамекен»  
отбасылық үлгі де гі балалар үйінен 
және есту қабілеті төмен балалар 
да ке ліп қатысады. Бүгінде каран-
тинге байланысты кезекші топ пен 
жұмыс істеп жатырмыз, – дейді 
үйірме жетекшісі Ескендір Серма-
нов.

Айта кету керек, 2018 жы-
лы әдістемелік орталық жұ мы-
сын заман талабына сай жүр гізу 
мақсатында орталық басшылығы 
IT іMAQORDA балалар 
технопаркінің жобалық жол кар-
тасын ұсынған. Жоба қолдау тау-
ып, оған облыстық бюджеттен 60 
млн теңге қаржы бөлінді. Осының 
негізінде ор талық жұмысы жанда-
нып, қа лалық білім бөлімінің баста-
масымен инновациялық көрмелер 
жаңа форматта ұсыныла бас тады. 
Сондай-ақ, өткен оқу жылында 
қосымша білім беру ұйымдарының 
материалдық-техникалық базасын 
нығайту барысында 12 кабинет 
ашылды. Олар – радиоэлектроника 
жә не практикалық электротех ника, 
роботехника және 3D мо дельдеу, 
авто, мото моделдеу, алғашқы 
техникалық модельдеу, 3D макеттік 
студия, 3D визуализация, жобалау 
жә не VR/AR бағдарламалау, ар -
хи тектуралық дизайн, био ло гия 
және биотехнология, мүм  кіндігі 
шектеулі бала лар ға арналған да-
мыту орта лы ғы, химия, биология 
және физика 3D зерт ханалары, 
«PUBLICKZO» media кабинеті, 3D 
ИЗО студия кабинеттері.

Технопарктегі қызығушы-
лық тудырған келесі үйірме – 
ро  бо  техника және 3D модель-
деу кабинеті болды. Мұнда 
өнер тапқыштар түрлі жобалар 
жасап, бай қаудың жеңімпазы бо-
лып үл герген. Үйірме же тек шісі 
Раушан бек Сариев шә кірттерінің 
жұ мысын таныстырып, басты 
мақсатымен бөлісті.

–Үйірме облыста алғашқы-
лар дың бірі болып 2015 жы-
лы ашылды. Содан бері ба  ла  лар 
қатысып келеді. Қызы ғу  шылық-
тары жоғары. Оқу шы лары жыл 
сайын дәстүрлі түрде өткізілетін 
«Ұлы өнер тапқыштыққа алғашқы 
қадам» республикалық, об лыс тық, 
қа лалық иннова циялық жобалар 
байқауына, «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасы ның «Білімнің сал-
танат құруы» бағыты аясын-
да «KazRoboProject-2019» және 
«KazRoboSport-2019» об  лыстық, 
республикалық чемпио наттарына, 
«Robo Fest-Orda» об лыстық фести-
валь да рына қа тысып жүлделі 
орын дарға ие болып келеді. Жу-
ырда ғана 4 шәкіртім облыстық 

бай қау дың жеңімпазы атанып, 
рес пуб ликаға жолдама алды. 
Бұл – еңбектің нәтижесі. Ал дағы 
уақытта осы жасалған дүние лерді 
қолданысқа шығаруды көз деп 
отырмыз, – дейді ол.

Мұнан кейінгі бағыт домбы-
ра, өзін-өзі тану, 3Dмакеттік сту-
дия, «Vlog kadr», «Шебер қолдар», 
би үйірмесі болды. Барлығында 
дерлік өз ісінің шеберлері шәкірт 
тәрбиелеуде. Ең кереметі, бұрын 
осы ор талықтың шәкірті болған 
оқу шылар, өздері ұшқан ұяға ке ліп, 
ұстаздық етуде.

Жалпы IT іMAQORDA бала-
лар технопаркі оқушылар мен пе-
дагогтарға көптеген са  йыс, бай-
қауларға қатысып же  тіс тіктерге 
жетуге мүмкін дік жа сауда. Әсіресе, 
қатысу шы лардың мамандық таң-
дап, жоғары оқу орындарына тап-
сырғанда септігін тигізіп жат қан 
көрінеді. 

– Үйірмелердің оқушыларға бе-
рер мол. Әрбір оқушының қабілетін, 
дарынын шыңдап қой май, олардың 
кәсіби бағдар алуына сеп болуда. 
Мәсе лен, 3D модельдеу үйірме сі -
нің оқу шылары Алматы Қа зақ бас 
сәулет құрылыс ака де  миясының 
және академия жа нындағы кол-
ледждің, Л.Н.Гу милев атындағы 
Ев разия ұлт тық университетінің, 
Алматы қаласындағы Таңсық-
баев атындағы сәндік-қолдан-
балы кол леджінің грант иегері 
атанды. Осын дай жетістіктерге 
бар лық үйір мелерден білім алу -
шылар жетіп отыр деуге болады, 
яғни орталықта оқу шыларға кәсіби 
бағдар беру жол ға қойылған. 
Нәтижесінде робо тотехника, дәс-
түрлі ән, сурет, домбыра, биология, 
хореография, вокал, тарих, жас мо-
дельер үйірмелерінің оқушылары 
да орталық қабырғасында ал-
ған білімдерін жоғары оқу орын-
дарында жалғастырып же тілдіруде, 
– дейді оқушылар са райының ди-
ректоры Меруерт Әбдіқалықова.

Пандемияға қарамастан ор -
талық басшылығы онлайн түр-
де түрлі үйірмелер мен жобалар 
ұйым дастырды. Желі ар  қылы 
ұйым дас тырылған «Он лайн жаз-
2020» шарасына 23 мың оқу шы 
қатысқан. Олар дың арасын да  өзге 
өңірдің оқу   шылары да байқауда 
бақ сы наған. 

– Облыстық білім басқарма-
сы ның тапсырмасына сәйкес 
Instagram әлеуметтік желісінде 
арнайы па рақ  ша ашылып, жо ба 
өткіздік. Бас ты мақсат – жалпы 
тәр биелік-танымдық, шы ғармашы-
лықты дамыту, кә сіби бағдар беру, 
тұлғалық да му, азаматтық көзқарас 
қа лып тастыру, мамандықты дұ-
рыс таңдай білуге бейімдеу. 
Шара барысында  230 сабақ тү-
сіріліп балаларға көрсетілді. Жаңа 
форматтың тиімділігі 23 мың 
оқырман тіркеліп, рес публика 
көлемінде Қызыл орда облысы І 
орынға шық ты. Бүгінде балаларға 
арнал ған қо сымша білім беру 
мекеме сіндегі жұмыс отандық және 
шетелдік тәжірибеде, отба сылық 
және халық педагогикасында 
жинақталған барлық құндылықпен 
үйлесіп, нә ти желі тәсілдер мен 
әдіс терді таңдауға, балалардың 
белсен ді лігін арттыруға, өзін-өзі 
дамы туға мүмкіндік беруде, – дейді 
Меруерт Наушақызы.

Қосымша білім беру орта-
лығында баланың дамуына бар-
лық жағдай жасалған. Үй ренемін, 
білімімді шыңдаймын деген ниет 
болса болғаны. Алдағы уақытта бұл 
жерде тағы да кабинеттер ашылып, 
жаңа үйірмелермен толығатын бо-
лады. 

Жалпы өңірде баланы тәр бие-
леудің басты құралы саналатын 
үйірмелер жұмысы бір ізге түскен. 
Бұл бағытта түрлі жұмыстар атқа-
рылып жатыр. Бүгінде облыс аума-
ғындағы 173 клуб-кәсіпорында 854 
тұ рақты үйірме бар, оларға 10 606 
адам қатысады. Жолдауда қойылған 
міндеттерді орындау бағытында 
алдағы жылы үйірме санын 1000-ға 
көбейтіп, үйірме қатысушыларын 
11500-ге ұлғайту көзделген. Жо-
спар жүзеге асса, балалар көкжиегі 
кеңейіп, мүмкіндіктер әлеуеті арта-
тын болады. 

ҮЙІРМЕНІҢ
ҮЙРЕТЕРІ МОЛ

1-бет 

Осы жылдың 7 қыр күйе гінде 
отбасы мыз дың тірегі, аяу лы жар, 
ар дақты әкеміз Дауылбаев Гайдар 
Дауылбай  ұлы алпыс төрт жасқа 
қара ған ша ғында фәниден озды.

Әкеміз 1957 жыл дың 27 ма-
мырында Қы зылорда облы сының 
Тө ретам стансасында өмір ге кел-
ген. Ең бек жолын 1975 жылы 
ІІІ Ин тернационал кол хо  зында 
жұмысшы бо лып бастаған. 1984 
жы лы Жамбыл гидро мелио-
ративтік құ ры лыс институтын 
инженер-меха ник мамандығы бо-
йынша бітіріп, 1984-1990 жылда-
ры Қызылорда ауыл шаруашылық 
бас қармасында инженер, Жосалы 
совхозында инженер-механик, 
ІІІ Ин тернационал колхозын-
да еңбек қорғау және техника 

қауіпсіздігі ин женері, 1990-2003 
жылдары ІІІ Интернационал 
ауылының әкімі, 2003 жылдан 
бастап өмірінің со ңына дейін 
«ҚұмкөлКөлікҚызметі» ЖШС-
ның ба қылау бекетінде механик, 
ин  же нер-метролог, бастауыш кә-
сіп одақ ұйы мының төр ағасы бо-
лып абыройлы қыз мет ат қарды. 
Ат қарған еңбегі ес керу сіз қалмай, 
«Батыр шапа ғаты», «Не вада-Се-
мей» яд ролық қозға лы сына 20 
жыл, 25 жыл, «Ұлы Жеңіске 
70 жыл» медальдарымен, бір -
неше төсбелгі және құр мет гра-
моталарымен мара  пат  тал ған.

Ардақты әке міз Гайдар Дауыл-
байұлы ның еңбек жолындағы ең 
жо ғары баға – халықтың құрметіне, 
ел дің ыстық ықыласына, ағайын-
туыс тың алғысына бөленді. Шаңы-
ра  ғы мыздың берекесі болған 
әке міз ана мызбен мағыналы 
ғұмыр кешіп, біз дерді оқытып, 
текті тәрбиесін беріп, ұлдарын 
ұяға қондырып, немере сүйді. 
Шүкір, артында іздеушісі біздер 
барда әкеміздің аты ұмытылмақ 
емес. Оқылған құран аяттары 
қабіріңізді нұрландырып, орныңыз 
жаннаттың төрі нен бұ йырса деп 
тілейміз. Сіз біздің жүре гімізде 
жасай бересіз, ардақты да асыл 
әке.

Еске алушылар 
Дауылбаевтар әулеті

Жаныңыз болсын жұмақта

Н.Бекежанов атын дағы Қызылорда облыстық қазақ 
академиялық музыка лық драма театрының ұжы мы театр 
ардагері

Гүлбахрам Әлтееваның
қайтыс болуына байланыс ты марқұмның отбасы мен туған-
туыстарына қайғыла рына ортақтасып, көңіл айтады.

***
Облыстық кеңес беру диагностикалық орталығының ұжымы 

орталық дәрігері Жұмағұлов Қайрат Файзрахманұлына әкесі
Файзрахман Рахманбердіұлының

қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл ай-
тады.
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Кеше, 26 қазан күні әулеті-
міздің абыз ақсақалы, отбасы-
мыздың қамқоршысы, ардақты 
әкеміз Тілеуов Құлмырза Тілеу-
ұлы өмірден озды.

Әкеміз Құлмырза Тілеуұлы 
1933 жылдың 4 мамырында Қа-
залы ауданының Ғ.Мұратбаев 
ауыл ында дүниеге келген. 1956 
жылы Алматыдағы Зоотех ни-
калық-мал дә рігерлік институтын 
бітіріп, еңбек жолын Ақтөбе об-
лысының Ырғыз ауданына қа-
расты "Жабасақ" МТС-ында бас 
зоотехник болып бастаған. МТС 
тарағаннан кейін 1957-1960 жыл-
дары "Басқұдық" совхозында 
бас зоотехник, 1960-1969 жыл-
дары Ырғыз ауданының Нұра 
совхозының директоры, Ақ төбе 
облысының Ленинск аудан-
дық ауылшаруашылық басқар-
ма сының бірінші орынбасары 
қызметін атқарып, отбасы жағ-

дайына байланысты туған жері 
Қазалы ауданына отбасымен 
көшіп келген. 1969-1993 жылда-
ры Қазалы, Тереңөзек аудандық 
ауылшаруашылық басқар малары 
басшысының орынбасары, Сыр -
дария ауданына қарасты 1 Май 
совхозының директоры, облыс-
тық ауылшаруашылық басқарма-
сының бөлім басшысы, Қазалы 
ауданының Жаңақұрылыс совхо-
зының директоры болып абырой-
лы қызмет атқарып құрметті зей-
нет демалысына шықты. 

Ардақты әкеміз саналы өмірін 
ауылшаруашылық саласының 
өсіп-өркендеп, дамуына өз үлесін 
қосқан жан. Соның айғағы, ҚР 
Ауыл шаруа шылығына еңбегі 
сіңген қайраткер, "Құрмет 
белгісі", "Октябрь революциясы" 
ордендері және "Тың игерудің 
озаты", "Лениннің 100 жылдығы", 
"Еңбек ардагері" медальдарымен 
марапатталып, 2 рет облыстық, 28 
жыл аудандық кеңестің депута-
ты болып сайланған. 2012 жылы 
Қазалы ауданының құрметті аза-
маты атағы берілді.

Әкеміз Құлмырза анамыз 
Нұрбикемен бір шаңырақ астын-
да ғұмыр кешіп, дүниеге 10 бала 
әкеліп, бәрін жоғары оқу орнында 
оқытып, ұлын ұяға, қызын қияға 
қондырып, немере-шөбере сүйді.

Бақұл бол, ардақты әке. 
Сіздің жарқын бейнеңіз біздің 
жүрегімізде мәңгі сақталады.

Тілеуовтер отбасы.

Үстіміздегі жылдың 25 қа-
заны күні 89 жасына қараған 
ша ғында ұзақ жылдар бойы 
ден саулық сақтау саласында 
аян бай адал қызмет атқарған, 
Қазалы ау данының Құрметті аза-
маты Жұмағұлов Файзрахман 
 Рахман бер ді ұлы дүниеден өтті. 

Ол 1932 жылы Қазалы ауданы 
қазіргі Әйтеке би кентінде дүниеге 
келген. Балалық шағы сұрапыл 
соғыс жылдарымен сәйкес келіп, 
көп қиындықпен өскен.  

1950 жылы орта мектепті ал-
тын медальмен тәмамдап, Алматы 
қаласындағы Қазақ мемлекеттік 
медицина институтының емдеу 
факультетіне оқуға түседі. 1956 
жылы аталған оқу орнын қызыл 
дипломға үздік бітіріп, сол жылы 
Қазалы ауданы, Октябрь колхозы 
ауруханасының бас дәрігері бо-
лып еңбек жолын бастаған. Төрт 
жыл ішінде сол жердегі халық 
үшін жаңа аурухана ғимаратын са-
лып, оның іске қосылуын жоғары 
деңгейде ұйымдастыра білді.

1960-1962 жылы Тереңөзек 
ау  дандық ауруханасының бас дә-
рі герінің орынбасары қызметін 
атқарды. 

1962 жылы Мәскеу қаласын-
дағы дәрігерлерді жетілдіру инс-
титутында өз тәжірибесін одан 
әрі жетілдіріп, 1962-1985 жылдар 
аралығында Қазалы ауданының 
орталық ауруханасының бас 
дәрі гері қызметінде болды.  Осы 
жыл дары  аянбай адал қызмет ат-
қарып, аймақтағы денсаулық сақ-
тау жүйесінің қалыптасуына, да-
муына зор үлесін қосты. 

1985 жылы Алматы облысына 
қоныс аударып, Жамбыл ауданы, 
Қара-Қыстақ ауылдық ауруха-
на сының бас дәрігері қызметіне 
тағайындалды.  1993 жылға дейін 

осы қызметті абыроймен атқара 
жүріп, сол жылдары ауылдық ке-
ңес депутаты болды.

Өмірлік жары, Батыр ана 
Пердегүл апамызбен 12 бала 
өсіріп, тәрбиеледі. Немере-
шөбере сүйді. Файзрахман ағамыз 
көпте ген медаль, алғыс хаттармен 
марапатталды. Қазалы ауданының 
Құрметті азаматы атағына ие бол-
ды. Осылайша өз еңбегімен абы-
ройлы қызмет жасап, халықтың 
сыйлы азаматына айналған 
 Файз рахман Рахманбердіұлының  
жар қын бейнесі, елге жасаған 
игілікті істері, өнегелі өмірі біздің 
есімізде ұзақ сақталады. 

Қызылорда облысының 
әкімдігі, облыстық мәслихат,

«Nur Otan» партиясының 
облыстық филиалы, облыстық 

Қоғамдық кеңес және 
облыстық Ардагерлер кеңесі,
облыстық денсаулық сақтау 

басқармасы

Пейіште нұрың шалқысын

Файзрахман Жұмағұлов
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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.

– Биылғы жылдың басты 
тақырыбының бірі – ұлты-
мыздың ұлы ақыны Абай 
Құнанбайұлының 175 жыл-
дық мерейтойы. Әңгімеміз  
– қазақ сөзінің қадір-қасие-
ті жайлы бол ғандықтан, 
осы тақырыптан бас тасақ... 
Бас ақынымыздың даныш-
пандығын, даралығын 
әлемге таныту мақсатында 
мемлекеттік деңгейде көп-
теген шаралар қолға алын-
ды. Сіздің ойы ңызша, яғни 
сыни тұрғыдан қарағанда 
қамтылмай қалған мәселе 
бар ма? 

– Өте орынды сұрақ. Иә, 
негізінде Абай – қандай да 
бір мерекенің аясына сый-
майтын тұлға. Қазақ деген 
кім десе, Абай дейміз, яғни, 
бүтіндей ұлтымыздың кел-
бетін танытатын кемеңгер. 
Тіпті адамзаттың Абайы десек 
те қателеспейміз. Олай дей-
тін себебім, әлемде Абаймен 
теңесетін ақын жоқ. Өйткені 
оның бойындағы көрегендік 
қуаты бөлек. Шығармалары-
ның көркемдігі, шымырлығы, 
өміршеңдігі өзгеше. Мысалы, 
ақынның артында бас-аяғы екі 
том ғана дүниесі қалса да, ара-
да ғасырдан астам уақыт өт-
кенде әлем назарын аударып, 
қазақ руханиятының құнды 
қазынасы ретінде бағаланып 
отыр. 

Жалпы Абай үшін мерей-
той керек пе? Жоқ. Сондай-ақ, 
санасы қалыптасқан аға буын 
үшін де аса қажет бола қой-
мас. Бұл – бүгінгі және ертеңгі 
ұрпақ үшін қажет, яғни, бала-
бақшадан бастап, мектепте, 
басқа да білім беру ұйымда-
рында білім алушыларға Абай 
мұрасын терең ұғындыра біл-
сек, елдің болашағына деген 
сенім нығая түседі.

Мемлекет басшысы Қа-
сым-Жомарт Тоқаевтың бас-
пасөз беттерінде кеңінен тал-
қы ланған «Абай және ХХІ 
ғасырдағы Қазақстан» атты 
мақаласы – дер шағында жа-
зылған дүние. Расында, қазір-
гі таңда әлем кеңістігінен ұлт 
ретінде, мемлекет ретінде 
лайықты орнымызды алуға 
күресіп келеміз. Былайынша 
айтқанда, ақпарат кеңістігін-
де бейбіт соғыс жүріп жатыр. 
Сондықтан түп-тамырымыз-

ды, тарихымызды терең 
білуіміз керек. Сол тамыр-
дан ажырамай, өмір сүруге 
тиіспіз. Бұл – бүгінгі ХХІ ға-
сыр ұрпақтарының алдында 
тұрған үлкен жауапкершілік.

Жасыратыны жоқ, кезінде 
Ленинді күн көсем деп танып, 
коммунистік саясаттың соңы-
на ердік. Ойлап қарасақ, кеше-
гі отызыншы жылдары қолдан 
жасалған қастандықтар, тап 
күресі, коммунистік партия 
саясаты бізге, яғни адамға 
жасалған тәжірибе екен. 
Оған кейінірек көзіміз жетті. 
Мұны айтып отырған себебім, 
сол кездегі коммунистік 
идеология ның мықтылығын 
мойындауымыз керек. Міне, 
сондықтан өткен тарихымыз-
дан сабақ алып, елдің ертеңін 
дұрыс бағыттай білуіміз ке-
рек. 

«Өнер алды – қызыл 
тіл» деген халқымыз. Осы 
тұрғыдан келгенде, әдебиет-
тің маңызын, сөздің құнын, 
өнердің парқын біліп, Абайша 
айтсақ, толық адам болмысын 
қалыптастыру біз үшін басты 
ұстаным болып қала бермек.

«Туғанда дүние есігін 
ашады өлең,

Өлеңмен жер қойнына 
кірер денең» – 

дейді Абай. Түсінген адамға 
өмірдің ұстыны өлең екенін, 
пенденің бесік жырымен өмір-
ге келіп, жоқтаумен о дүниеге 
жөнелетінін  айтады. Адамзат 
барда сөздің, өнердің өлмей-
тінін осыдан-ақ білеміз.

– Ақпарат саласының 
келешегі жайлы көп әңгіме 
айтылады. Оның ішінде 
қазақ журналистикасына 
сыни көзбен қарайтындар 
баршылық. Кейде көңілге 
қонымсыз пікірлер де ай-
тылып жатады. Ал сіздің 
ойы ңыз қалай?

– «Ақпаратқа кім ие бол-
са, әлемге сол иелік жасайды» 
деген сөз бар. Бұған дау жоқ. 
Әсіресе, осы заманда қандай 
ақпарат болсын, қолжетімді.  
Себебі, бар адамның қолында 
ұялы телефон. Бала да, ересек 
адам да осыған тәуелді. Алай-
да балалар, жасөспірімдер сол 
ақпараттардың пайдасы мен 
зиянын ажырата бермейді, 
яғни, санасы уланып та жа-
тыр деген сөз.  Сонымен бірге, 

идеологияның басты құралы-
ның бірі телеарналар арқылы 
ақпарат таратуда айтарлықтай 
проблемалар бар. Арзан күлкі, 
орынсыз  ойын-сауық, титтей 
де тәрбиелік ықпалы жоқ шоу 
бағдарламалар ұрпақтың сана-
сын аздыруға бағытталғандай 
көрінеді. Ұлттық нақыш, та-
рихи таным, аталы сөздің ізі 
де қалмай барады. Батыстың 
фашизм, садизм, порногра-
фия сияқ ты небір жат әдет-
тері  ақпараттың бос кеңісті-
гін жау лап жатыр. Алайда сол 
елдердің өзінде бұған заңмен 
тосқауыл қойылған. Сон-
дықтан дәл қазіргі таңда ақпа-
рат тарату және пайдалану 
мәселесінде өте абай болуы-
мыз керек. 

Иә, журналистиканың бо-
лашағы жайлы көптеген бол-
жамдар айтылады. Дегенмен, 
өзімнің жеке пікірім, енді 
бірнеше жылда жазба ба-
сылымдар түгел жойылып, 
тек электронды сайттар ғана 
қызмет көрсетеді дегенге 
келіспеймін. Өйткені жоғары-
да айтып өттік, БАҚ – идеоло-
гияның басты құралы. Өткен-
ге ой жіберсек, бір жылдары 
«Жұлдыз» журналының, «Жас 
алаш» газетінің тиражы жарты 
миллионға жеткен! Демек, бұл 
– біріншіден, халықтың ақпа-
раттың шынайылығына деген 
сенімі, екіншіден әдебиетке, 
рухани танымдық дүниелерге 
деген құштарлығы деп ойлай-
мын. Сондықтан болашақта 
жазба басылымдар жойылып 
кетпейді. Бәлкім, саны азайып, 
сапасы артады, яғни, бәсекеге 
қабілетті басылымдар қалады. 

Сондай-ақ, «қазақ бас-
пасөзi орыс басылымдарынан 
артта қалды» деген пiкiрлер-
ге де қосылмаймын. Мұндай 

пiкiр билiктегi  кей адамдар-
дың біржақты көзқарасынан 
туындап отыр, яғни, олар қа-
зақ басылымдарын оқымайды, 
оқығанымен түсiнбейдi. Міне, 
осыдан кейін билік пен бұқа-
ра арасында кереғарлық қа-
лыптасады. Ең басты мәселе 
–  мемлекеттiк мәртебе иелен-
генiне қарамастан, ана тiлiмiз-
ге әлі күнге толық теңдiк ти-
мей отыр. Ұлт көсемі Ахмет 
Байтұрсынұлының айтқаны 
бар, «Сөзi жоғалған елдiң өзi 
жоғалады» деген. Демек, не-
гiзгi себеп осында. Әйтпесе, 
билiкке де, бұқараға да пiкiрiн 
ашық жеткiзіп, ел мүддесi 
тұрғысында екі тарапты тең 
ұстайтын басылымдар бар. 
Билік осыған назар аударуы 
керек. 

– Қазір пікірін ашық ай-
тып, азаматтық көзқарасын 
танытқан адамды «оппози-
ция өкілі» деп атайтын бол-
дық. Осыған не айтасыз?

– Жалпы елдің болашағы, 
мемлекеттің мүддесі үшін 
билікке оппозицияның көп 
көмегі бар. Ол билікке жау 
емес. Бірақ аттанға аттан қо-
сатын, елдің берекесін бұзып, 
айғай сүрен салып жүретін 
емес, саясаттан хабары мол, 
қоғамдағы ахуалды саралай 
алатын, сауатты, белсенді 
тұлғалардың пікірімен билік 
те санасуы керек. Сын түзел-
мей, мін түзелмейді. Керек де-
сеңіз, «оппозиция» сол билік-
тің құрамында отыр. Қалай 
дейсіз бе? Себебі, халықтың 
емес, қалтасының қамын ой-
лайтын, қоғамдағы қат-қабат 
мәселеге бір ауыз үн қоспай-
тын, мемлекеттің саясатын 
халыққа дұрыс жеткізе ал-
майтын мемлекеттік қызмет-
шілерді «оппозиция» демеген-

де кім дейміз? Бұған қатысты 
айтар әңгіме көп...

– Әңгіменің түйінін сіздің 
негізгі қызметіңізге қарай 
бұрсақ. Әдебиет сыншысы-
сыз. Бүгінгі таңда әдебиетке 
келген жастардың шығар-
малары сыннан өтіп жүр 
ме? Әлеуметтік желі бетінде 
ақын да, жазушы да көп. Әр-
кім қалағанын оқиды. Сіздің 
ойы ңыз?..

– Мен әлеуметтік желіні 
көп қарай бермеймін. Рас, 
онда ақпарат ағыны толассыз. 
Жақсысы да, жаманы да бар. 
Кез келгенін қабылдай бер-
мей, талдап, таразы лап барып 
оқу керек. Заманның соңғы 
жетістігі – мына ұялы теле-
фонды пайдаланамыз. Негізін-
де, ол бізге қызмет етуі керек 
болса, өкінішке орай, осы күні 
біз оған «қызмет етіп» жатыр-
мыз, яғни, телефонға телміріп, 
алтын уақытымызды босқа өт-
кіземіз. Одан гөрі тарихыңды 
танитын, рухыңды оятып, жі-
геріңді жанитын әдеби кітап-
тар оқығанға не жетсін?!

Әлемнің екінші ұстазы 
Әбу Насыр әл Фараби: «Тәр-
биесіз берілген білім – адам-
заттың қас жауы» деген екен. 
Осы орайда ұрпақ тәрбиесінде 
әдебиет үлкен күш екенін атап 
айтар едім. Осыған терең мән 
беруіміз керек. Мәселен, ел 
тәуелсiздiгiн орнатуда қазақ 
қаламгерлерінің ықпалы зор 
деп ойлаймын. Иә, шындығын-
да солай. Тарихи шығармалар 
жазып, ұлттық ұстынымызды 
танытып, отты жырларымен 
рухымызды оята білген 
ақын-жазушыларымыздың ең-
бегі ерен. Себебі, сол уақытта 
алаңға шығып, биліктің баса 
көктеуіне жол бермей, қар-
сылық танытқандар – Абайды, 
Мағжанды, Мұхтар Әуезовты 
оқыған, Қасым Аманжолов, 
Төлеген Айбергенов, Мұқаға-
ли Мақатаевтың жырларын 
жаттап өскен жастар.  Сон-
дықтан бүгінгі күні де жас 
ұрпақ көркем әдебиетті көп 
оқуы керек. Ол, мейлі, ғалым 
немесе ақын-жазушы, иә, бір 
әкім қара болмай-ақ қойсын.  
Құрылысшы болсын, механи-
затор, шаруа болсын, бірақ ең 
бастысы – адам болуы тиіс! 
Тым болмаса әрбір ата-ана өз 
баласына дұрыс тәрбие бере 
алса, соның өзі – үлкен жеңіс. 
Бір сөзбен айтқанда, мемле-
кетіміздің іргетасы мықты бо-
луы үшін идеологиялық сая-
сатты бір сәт те уысымыздан 
шығарып алмауымыз керек. 

– Ой-пікір бөліскеніңізге 
көп рахмет! Аман болыңыз!

Әңгімелескен 
Ғазиза ӘБІЛДА,

«Сыр бойы»

ТӘРБИЕ ТІНІ – ТҮП-ТАМЫР
Халықаралық Алаш 

әдеби сыйлығының, 
Қазақстан Журналистер 

одағы сыйлығының, «Құрмет», 
«Парасат» ордендерінің  

иегері, көрнекті әдебиет сыншысы, 
Сыр перзенті Бақыт Сарбалаұлымен 

сұхбаттасудың сәті түсті. Қазақ әдебиетінің 
қалғымайтын сақшысы көңіл түкпіріндегі көп ойлардың 
тиегін ағытты.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! НАУҚАН 
ЖҮРУДЕ! АРТРОРЕЗЕРВ КУРСТЫҚ 

БАҒДАРЛАМАСЫНА ТАПСЫРЫС 
БЕРСЕҢІЗ -30% ЖЕҢІЛДІК!

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

ББҚ дәрілік өнім болып табылмайды
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Дүйсенбек АЯШҰЛЫ,
«Сыр бойы»Sb

Атынан ат үркетін ұйымның 
октагонында бірде-бір рет жауы-
рыны жер иіскемеген дағыс тандық 
жеңіл салмақтағы Хабиб Нұрмаға-
медовтің күресін көруге әлемнің 
көптеген ел тұрғындарының қы-
зығушылық танытқаны шын. 
Оның қарсыласы – америкалық 
Джастин Гэтжи де мықтылардың 
мықтысы. Биылғы жылдың сәуір 
айында отандасы Тони Фергюсон-
ды жеңіп, оның UFC-дің уақыт-
ша чемпионы деген атағын тар-
тып алған тарлан. Өң-түсі өрттен 
шыққандай болып жүретін Тони 
өз жекпе-жектерінде милиондаған 
жанкүйер назарын ереше аударған 
жауынгер. «Мен оны жаншимын, 
төбелестің не екенін танытамын» 
деп айқайлап жүретін арықша жі-
гітті аралас жекпе-жек көретіндер 
жақсы біледі. Сол содыр мінезіне 
сай үнемі жеңіске жететіні де рас 
(25-3-0), яғни, қарсыластарына 22 
рет үстемдік танытқан. Ол негізі 
сол сәуір айында Хабибпен жұ-
дырықтасуға келісім жасаған еді. 
Бірақ, ол кезде пандемия бастал-
ды, ал, шілде айында Хабибтің 
әкесі Ресейге еңбегі сіңген жат-
тықтырушы, 20-ға жуық ММА-
дан әлем чемпионын шығарған 
ұстаз Абдулманап Нұрмағамбетов 
қайтыс болды. Бұл жағдайда Ха-
бибтің ешқайда шыға алмайтыны 
белгілі. Сөйтіп, Тонидың Джас-
тинмен жолы түйісті.

Тонидың «тонын теріс кигізіп 
келген» Гэджидің сеңсең бөрікті 
Хабибқа айласы өтпеді, күші жет-
педі.  Сөйтіп, Хабиб жанкүйер-
леріне 29-шы жеңісін сыйлады. 
Бұл салмақ дәрежесіне қарамастан 
UFC тарихындағы үздіксіз жеңіс 
ірі жеңіс болып табылды.

Бір таңғалғанымыз, баспасөз 
мәслихатын беру, салмақ өлшеу 
шараларында Джастин мен Хабиб 
өздерін өте сабыр лы ұстады, бір-
бірін бағалай білді. Тони секілді, 

Макгрегор сияқты анайы сөздер-
мен беттен алған жоқ.

Хабиб осы жеңісінен соң бер-
ген сұқбатында «Мен енді спорт-
тық мансабымды аяқтаймын. 
Әкем жоқ, анамның қасында бола-
мын» деді. Бұл қомақты ақша мен 
қомпайған атақтардан ана қадірін 
биік қойған перзенттің сөзі еді.

Екі күннен бергі әлеумет-
тік желі парақтарында Дағыстан 
елінің батыры Хабиб Нұрмағанбе-
товтің жеңісіне құтты болсын ай-
тып жатырмыз. Алайда, біз дәл осы 
әлемдік додада қазақ елінің ұланы 
Шавқат Рахмоновтың (дұрысы 
Рахманов)  жеңіске жеткенін та-
сада қалдырмауымыз керек. Қа-
зақ жұрты үшін бұл жеңістің бәсі 
Хабибтің қуанышынан кем түскен 
жоқ. Шавқат –  UFC-ге шығып, 
бірінші кездесуінде-ақ жеңіс әкел-
ген тұңғыш қандасымыз. Бұған 
дейін «Файт Найд глобал» ұйымы 
арқылы ММА-дан әлем чемпионы 
болған Жалғас Жұмағұлов, Қуат 
Хамидов секілді серкелерімізді 
білетінбіз. 

Ал, Шавқат – UFC бәсекесін-
дегі бірінші қазақ. Қарағандылық 
бауырымыз 1994 жылы дүниеге 
келген. Осыған дейін ол ММА 
турнирлерінде 12 рет жеңіске жет-
кен.

Абу-Дабидегі дебютінде ол 
қарсыласы бразилиялық Алекс 
Оливейраны октагон бұрышы-
на тақап, 20 секундта ұтты. Бұл 
жеңісі үшін жерлесіміз 37500 
доллар табыс тапты. Сондай-ақ, 
бауырымыз аралас жекпе-жек 
мықтыларының бірі, Макгрегор-
дың бұрынғы қарсыласы Дональд 
Серронды жұдырықтасуға шақы-
рып, үндеу тастады.

Табысың таси берсін, қазақтың 
көк байрағын көкке көтере бер, 
Шавқат.

Сырбойылықтардың саған де-
ген ақ тілегі – осы.

Хабибтің жеңісінен кем 
қуаныш сыйлаған жоқ

АБУ-ДАБИДЕ КӨК ТУ 
КӨТЕРГЕН АРЛАН

Өткен сенбі күнгі түн мезгілін спорт жанкүйерлері екі 
көзі төрт болып күткен шығар.

Бұл күні не болды? «РенТВ», «Спорт-24» телеарналары 
Абу-Дабиден тікелей хабар берді. Ережесіз жекпе-жектің 
танымал промоутерлік ұйымы UFC аясында өткен чемпон-
дар айқасын көрдік.

Есепті кезеңде жазасын 
өтеп шыққан 72 адам жұмыспен 
қамтылды. Оның 69-ы орталық 
мамандарының ықпалымен қала-
лық жұмыспен қамту орталығы-
ның бірыңғай ақпарат жүйесі 
арқылы орналасты. Бұл ретте 
«Жұмыспен қамтудың жол карта-
сы» тәрізді мемлекеттік бағдарла-
малар орасан зор сеп болды. Осы 
бағдарламалар нәтижесінде жаза-
сын өтеп келгендер қоғамның бір 
мүшесі ретінде сезінеді.

Айта кету керек, кәсіби оқыту, 
қайта даярлау және біліктілігін 
арттыру барысында биыл оқуға 39 
адам өтініш білдірді. Бүгінде оның 
3-уі жұмыспен қамту орталығы 
арқылы таңдаған мамандықтары 
бойынша оқу курстарынан өтуде. 
Бұдан бөлек, мекеме маманда-
ры жазасын толық өтеп шыққан 
және пробация қызметінің есебін-
де тұратын 302 адамға құқықтық, 
психологиялық көмек көрсеткен. 
Олардың 277-сі пробация есебін-
де тұрса, 25-і жазасын толық өтеп 
шыққандар.

Жыл басынан бері өмірлік 
қиын жағдайда қалған адамдарды 
қайта әлеуметтендіруге арналған 
орталыққа 16 адам орналасты-
рылды. Оның 12-сі жазасын толық 
өтеп шыққандар. Ал 28 адам жұ-
мыспен қамту орталығы арқылы 
әлеуметтік көмекке қол жеткізді. 
Жазасын өтеп келген 11 адам қай-
тарымсыз қаражат алып өз кәсібін 
бастады. 

Биыл қақпа алдындағы кезде-
су 7 рет өткізілді. Елдегі төтенше 
жағдай кезінде 115 адам әлеумет-
тік көмекпен қамтылды. Сонымен 
қатар, жер кезегінде тұрған 10 
адамды орталық қызметкерлері 
сүйемелдеді.

Олардың да өзгелер секілді 
барлық мүмкіндіктерді пайдала-
нуға құқы бар. Пробация үйінде 
өткен ашық есік күнінде «Жұ-
мыспен қамтудың жол картасы» 
арқылы оқыту, қайта даярлау және 
қайтарымсыз несие алу бойынша 
көкейде жүрген сауалдарын жол-
дады. Оған қылмыстық атқару 
жүйесі департаментінен, қалалық 
прокуратурадан, пробация қыз-
метінен өкілдер қатысты. 

Биылғы қыркүйекте қалалық 
пробация қызметі және қылмыс-
тық жазасын өтеген адамдарды 
әлеуметтік бейімдеу мен оңалту 
орталығы бірлесіп іс-шара өткіз-
ген. Онда жазасын өтеп келген 
соң кәсіп ашқан жандар туралы 
айтылды. Мәселен, Қызылорда су 
жүйесіне дәнекерлеуші болып ор-
наласқан Игорь Губенко – бүгінде 
өз ісінің маманы.

Иә, олар жаңылды. Қателік 
жасады. Бірақ сол үшін жазасын 
алды. Сондықтан, олардың кеу-
десінен итермей, қоғамның бел-
сенді мүшесі болуына ықпал жа-
сау керек. 

А.АДРАНОВ,
заңгер

Тура жолдан тайғанмен, 
бойын тіктеді

Жыл басынан елдегі түзеу мекемелерінен жазасын толық 
өтеп шыққан және пробация мен жергілікті полиция қызметінің 
қадағалауында 302 адам есепке алынды. Оның 31-і әйелдер. 
Олардың 9-ның отбасы өте төмен жағдайда. Олар – қалай 
болғанда да, елдің азаматы. Сүрініп, тура жолдан тайғанмен, жа-
засын өтеген. Кез келген сүрінген жанның қайта тұрып кетуіне 
қақысы бар екені де қаперде болған жөн. Бұл ретте қылмыстық 
жазасын өтеген адамдарды әлеуметтік бейімдеу мен оңалту 
орталығы орасан іс атқарды. 


