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БІРЛІК КИНОКӘСІП

Жарты ғасыр жарқыраған 
жауһар

ЖӘРМЕҢКЕ ӨТЕДІ
  
2020 жылғы 21 қараша күні Қызылорда 

қаласы және Шиелі ауданы әкімдіктерінің 
ұйымдастыруымен ауыл шаруашылығы 
өнімдерінің жәрмеңкесі төменде көрсе
тілген орындарда өткізіледі. Басталуы 
сағат 09.00. 

Қызылорда қаласы – С.Толыбеков 
көшесінің бойы ("Тағзым" алаңының 
алды), Шиелі ауданы – Тасбөгет кенті 
(Орталық алаңы).

Құрметті оқырман!
2021 жылдың бірінші жартыжылдығына 

жазылу жүргізілуде

5 ОТБАСЫ 
БАСПАНАЛЫ БОЛДЫ

Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының 
«Зекет» қоры тарапынан қызылордалық 5 отбасы үйлі 
болды. Оларға пәтер кілттерін басқарма төрағасы, бас 
мүфти Наурызбай қажы Өтпенов табыс етті.

– Қазақ – қайырымдылық пен мейірімділік жолын берік 
ұстанған ұлт. Мұқтаждың мұңын бөлісуде ел имамдарының 
еңбегі зор. Бүгін осындай шарапаты мол шараның куәсі бо
лып отырмыз. Баспана қиындығын көрген жандарды қуантқан 
баршаңызға алғысым шексіз, – деді бас мүфти.

Сауапты іс республикалық «Ел үлесі – пәтерге» жобасы ая
сында атқарылды. Жоба аясында жомарт жүректі азаматтардың 
атсалысуымен жаңа қонысқа көшкен отбасылар саны 300ден 
асып отыр.

АУЫЛДА МЕШІТ 
АШЫЛДЫ

Бас мүфти Наурызбай қажы Өтпенов Сырдария 
ауданының Шаған ауылындағы мешіттің ашылу рәсіміне 
қатысты. 

350 адамға арналған құлшылық үйін салуға жергілікті 
демеуші азаматтар мен ауыл тұрғындары атсалысты. Онда 
дәріс сыныбы да бар. 

– Берекелі Сыр өңірінде халықтың бірлігі бекем екеніне 
көзіміз жетіп отыр. Бірігіп іс қылып, осындай игі шараға 

жұмылды. Мешіт имандылық пен тәрбие ордасы болсын! – деді 
ол.

Айта кетейік, ауыл мешітінің әбден тозығы жеткен еді. 

СЫҒАНАҚҚА САПАР
Жұмыс сапары кезінде ҚМДБ төрағасы 

Жаңақорғандағы Сығанақ қалашығына барды. 

Екі мың жылдық тарихы бар ескі шаһар Қазақ мемлекетінің 
астанасы, ХVХVІІ ғасырлардағы ірі орталық болған. Бүгінде 
«Қазақстанның жалпыұлттық киелі орындары» жобасына ен
ген 100 нысан қатарында.

Қадірлі мейман осындағы Сунақ ата есімімен белгілі Хи
сам адДин әзСығанақи кесенесіне зиярат жасап, Құран 
бағыштады. Бұл аймақ 2014 жылдан бері мемлекет қорғауында. 

«СБ» ақпарат

Отандық шағын және орта кәсіпкерлік карантин кезінде 
айтарлықтай зиян шекті. Бір ғана Қызылорда облысы 
бойынша осы салада нан тауып жүргендер саны 90 мыңның 
үстінде еді. Өңірлік кәсіпкерлер палатасының мәліметінше, биыл 
бірінші тоқсанда соның 4,5 мыңнан астамы жұмысынан айырылды. 
90 мыңның 2 мыңнан көбі мейрамхана, кафе-барларда еңбек етті. 
Эпидемиологиялық ахуал күрделенген тұста той бизнесі тоқырағанын 
ескерсек, көрсеткіштің едәуір кемігені жасырын емес.

Биыл – басқарманың құрылғанына 
30 жыл. Еліміздегі күллі мұсылман 
қауымының қарашаңырағы осы уақыт 
ішінде исламды өркендетуге, дәстүр мен 
діни құндылықтарды қатар дәріптеуге 
айтарлықтай үлес қосты. Көптеген игі 
істің ұйытқысы бола білді. Аймақ бас
шысы қадірлі мейманды мерейтоймен 
құттықтап, халықтың дінге бетбұрысын 
арттырып, ынтымақбірлігін сақтауда 
және рухани құндылықты насихаттауда 

мүфтият маңызды рольге ие екенін атап 
өтті. 

Кездесуде ҚМДБның мақсат
міндеті мен жоспары туралы сөз болды. 
Басқарма төрағасы мәлімдегендей, оның 
ішінде Ислам академиясын құру, Ис
лам және теология кітапханасын салу, 
мешіттердің архитектурасын қазақы 
салтсанаға сай қалыптастыру көзделіп 
отыр. 

Н.Өтпенов Қызылорда облысында 

діни ахуал тұрақты екенін айтып, облыс 
әкіміне осы бағыттағы қолдауы үшін 
алғыс білдірді. 

– Біздің басты міндет – ел арасындағы 
ауызбірлікті берік сақтау. Басқарманың 
облыстағы өкілдігіне үнемі қолдау 
көрсетіп келесіздер. Сапар барысында 
Сыр жұртшылығына дәстүрлі дінімізді, 
атабаба мұрасын түсіндіруді мақсат етіп 
отырмыз. Бірлескен жұмыс жалғасын та
батынына сенімдімін, – деді ол. 

Бүгінде өңірдегі 7 конфессияға 
тиесілі 11 діни бірлестік пен 174 мешіт 
өзара үйлесімді жұмыс атқаруда. Мешіт 
өкілдері түрлі деңгейдегі ақпараттық
насихаттық топтардың қызметіне ат
салысып жүр. Дәстүрлі емес діни 
бағыттағы азаматтарды оңалту шарала
ры үздіксіз ұйымдастырылып келеді.

АЙМАҚТА 
ДІНИ АХУАЛ ТҰРАҚТЫ

Назерке САНИЯЗОВА,
«Сыр бойы»Sb

Облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова Қазақстан мұсылмандары діни 
басқармасының төрағасы, бас мүфти Наурызбай қажы Өтпенов бастаған 
делегацияны қабылдады. 

«Сыр бойы» газеті осыдан 
біршама уақыт бұрын Рахат туралы 
«Жаңа жұлдыз жарқырап келеді» 
деп мақала жазған болатын. Көптің 
сенімі көкжиекке бет алғандай 
сезіледі. 

Жас  талантымыз бұл жолы 
қоссайыс қо ры тындысымен 
319 (140+179) келі салмақты 
ба ғын дырды. Осылайша 
Сыр елінің ұланы чем пион
дық атаққа лайық деп та
нылды. 

Бұл Рахаттың әлем
дік аренадағы ал ғашқы 
жетістігі емес. Ол бұған 
дейін жасөспірімдер ара
сындағы Азия чемпионатын
да қос мәрте бас жүлдені қанжығаға байласа, АҚШ
тың ЛасВегас қаласында өткен дүниежүзілік додада 
жеңімпаз болды. Ал былтыр, 16 жасында, әлем рекор
дын жаңартып, Азияның үздік спортшысы атанды. 

Айта кетейік, Рахат 2018 жылы небәрі 14 жасында 
23 жасқа дейінгі жастар арасында бәске түсті. Ол жолы 
да қола жүлде иеленді. Сол жылы Орал қаласында 
өткен 17 жасқа дейінгі жасөспірімдер арасын дағы 
жеке коман далық чемпионатта топ жарды.

Сыр спор тының, оның ішінде ауыр атле ти каның 
төрт күл дүниеге тараған даңқы биікте болғай дейміз. 

БӘРЕКЕЛДІ!

Сырдың ұланы –
әлем үздігі

Украинаның Харьков қаласында өткен XXV 
«Спивограй» халықаралық онлайн конкурс 
фестивалінде қызылордалық Дінмұхаммед 
Төлеубай «вокалдық ән» номинациясы бойынша 
бас жүлдеге ие болды.

Димаш жыл басында Беларусьте 
өткен «Артпарад» конкурсының 
Гранпри иегері атанған болатын. 
Оны Қазақстанның еңбек сіңірген 
артисі, «Құрмет» орденінің иегері 
Қаракөз Ақдәулетова вокалға 
баулыған еді. Бүгінде облыстық 
халық шы ғар машылығын 
дамыту және мәденипродю
серлік орта лы  ғын дағы «Бала
лар сту дия сының» өнер пазы.

Балабақшада жүрген кезі
нен ән айтуға қабілетін көр
сеткен Дінмұхаммедтің дең
гейі облыстық «Бозторғай» 
байқауында айқын аңға
рыл  ған. Оның үлкен атасы 
туған халқын жасын жырдан 
кенде қылмаған Төлеубай 
Үркімбаев – Сыр бойына 
белгілі ақын.  Шығармалары 
мерзімді баспасөз бетінде 1929 жылдан бастап 
жарияланып, өлеңдері ақындардың ұжымдық 
жинақтарына енген. Аудандық, облыстық ақындар 
айтысына қатысқаны туралы көзін көрген кісілер аңыз 
қылып айтатын. 

Бүгінде жас өнерпаз Қызылорда қаласына қарас ты 
Тасбөгет кентіндегі №11 орта мектеплицейде оқиды.

Сондайақ, халықаралық фестивальда «Балалар 
студиясының» жетекшісі, Дінмұхаммедтің тәлімгері 
Жадыра Белгібаева осы конкурстың алғыс хатымен 
марапатталды.

«СБ» ақпарат

Харьковтан жеткен 
жүлде

Сонау Перуден ақжолтай хабар келіп жетті. 
Ауыр атлетикадан жасөспірімдер арасындағы 
онлайн әлем біріншілігінде қызылордалық ауыр 
атлет Рахат Бекболат 102 келі салмақта алтын-
нан алқа тақты. 

 

БІРҚАТАР МІНДЕТТЕР 
ЖҮКТЕЛДІ

Кеше Қазақстан Президенті 
Қасым-Жомарт Тоқаев Ақпарат 
және қоғамдық даму министрі Аида 
Балаеваны қабылдады.

Мемлекет басшысына ақпарат тарату 
стратегиясын іске асыру және Жолдау ая
сында берілген тапсырмалардың орында
лу барысы жайында баяндалды.

Сонымен қатар министр азаматтық 
қоғамды дамыту мәселелеріне тоқталып, 
аталған бағыт бойынша алға қойылған 
міндеттерді орындаудың нақты жоспарла
ры туралы мәлімет берді.

Кездесу соңында Президент қолға 
алынған жұмыстарды жалғастыра беруді 
атап өтіп, министрлікке бірқатар міндет 
пен тапсырма жүктеді.

ӨТКІЗІЛГЕН ШАРАЛАР 
ҚОРЫТЫНДЫСЫ 
БАЯНДАЛДЫ
Сондай-ақ Мемлекет басшысы 
Конституциялық Кеңестің Төрағасы 
Қайрат Мәмиді қабылдады.

ҚасымЖомарт Тоқаевқа Қазақстан 
Республикасы Конституциясының 25 
жылдығына орай өткен шаралардың 
қорытындысы жайында баяндалды.

Конституциялық Кеңес Төрағасының 
айтуынша, Ата Заңның мерейтойлық іс
шараларын ұйымдастыру және өткізу 
жөніндегі Ұлттық жоспар коронавирус 
пандемиясы тудырған қиыншылықтарға 
қарамастан жүзеге асқан.

Президентке мерейтой шеңберінде 
өткен ісшаралар қорытындысы бойынша 
Ата Заңның әлеуетін жанжақты іске асы
ру және елдегі конституциялық заңдылық 
жүйесін нығайтуға бағытталған ұсыныстар 
туралы ақпарат берілді. Ұсыныстардың 
бір бөлігі Конституциялық Кеңестің 
құқықтық негізін одан әрі жетілдіру 
және азаматтардың конституциялық 
құқықтарын қорғау кепілдігін күшейтуге 
байланысты келіп түскен.

Мемлекет басшысы Конститу
ция Қазақстанның мемлекеттілігі мен 
еліміздің стратегиялық дамуының негізі 
екенін айтты. Тәуелсіздіктің 30 жылдығы 
аясында мемлекеттік органдар мен аза
маттар конституциялық талаптарды терең 
түсінуі және оны басшылыққа алуы керек. 

ТОЙХАНА ЖАБЫҚ,
бірақ той тоқтаған жоқ

"Алтын дән" 
мерекесі

Табыс көзіне айналған
жобалар
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Саясат

ПІКІР-ПАЙЫМ "БАСТАУ-БИЗНЕС"

Sb
Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ,
«Сыр бойы»
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АҚШ: 
ТРАМП 
ЖАҚТАСТАРЫ 
ДАУЫСТЫ 
ҚАЙТА 
САНАУДЫ 
ТАЛАП ЕТУДЕ

Шетелдік ақпарат 
құрал дарының дерегіне 
сүйенсек, АҚШ-тағы 
сайлау науқанының 
қорытындысын шығару 
әлі біршама уақытқа 
созылатын сыңайлы. 
Трамп жақтастары 
сайлаудың әділ өтпегенін 
айтып, ашықтықты талап 
етуде. Үкіметке қарсы 
топтардың бірнешеуі 
бірлесіп, шиеленісті 
ушықтыра түсті.

Дональд Трамп Джорджия 
штатындағы дауыс санау 
аяқталғаны мәлім болғанда 
Twitter-дегі парақшасында 
«Қыл мысты әшкерелеймін» 
деп жазған еді. Ал сайлау-
ды ұйымдастырушылар соң-
ғы сая си науқанды ел тари-
хындағы ең әділ сайлау деп 
атап отыр. Ақүй баспасөз хат-
шысы Кейли Макенани «До-
нальд Трамп екінші рет Пре-
зидент Трамп атанатынына 
сенеді» дейді.

Сайлау ұйымдас тырушы-
лардың мәлімдемесіне қа-
рамастан, өткен аптада Джо 
Байденнен 20 дауыс алы-
нып тасталған-ды. Алынып 
тастаған дауыстар Пенсиль-
вания штатына тиесілі еді. Де-
генмен, бұл жаңалық оған кері 
әсерін тигізген жоқ. Өйткені 
дауыс саны бойынша Байден 
бәрібір де Трамптан озып тұр. 

АҚШ тарихында мұндай 
текетіреске ұласқан сайлау 
осыдан 120 жыл бұрын болған 
еді. Енді тағы қайталанды. 
Бірақ сарапшылар пікірінше, 
АҚШ президенті кім 
болғанда да елдің Қытайға, 
Ресейге қатысты саясатында 
айтарлықтай өзгеріс болмай-
тын сыңайлы. 

БЕЛОРУССИЯ: 
ЖАҒДАЙ 
КҮРДЕЛІ СИПАТ 
АЛА БАСТАДЫ

Белоруссиядағы  
жағдай күрделі сипат ала 
бастады. Соңғы күндері 
президент Александр 
Лукашенконың 
отставкаға кетуін талап 
еткен халық наразылығы 
күшейе түсті. Жағдайдың 
қауырт сипат алуы 
Ресейдің Белоруссияға 
бүйрегі бұрып тұратын 
саяси сарапшыларына 
да ұнай қоймайды. 
Оны біз «Россия-1» 
телеарнасы жүргізетін 
«Вечер с Владимиром 
Соловьевым» хабарын 
тыңдағанда байқадық. 

Атап айтқанда, А.Лука-
шен ко ның сөзінде нақ ты-
лық жоқ. Ұстанымдарын 
жиі өзгертеді. Тіпті ол ТМД 
ел  дері журналистеріне бер-
ген сұхбатында «отставкаға 
кетпейтінін» мәлімдеді.

Президенттің пікірінше, 
елдегі жағдайды ушықтырып 
отырған шетелдік радикалдық 
топтардың өкілдері көрінеді. 
«Егер олар қарумен кел-
се, біз де солай істейміз. Ал 
бұл азамат соғысына әкеліп 
соқтыруы мүмкін», – деді 
Лукашенко. Жағдайдың 
ушығуына оппозиция өкілі 
Бондаренконың ауруханадағы 
өлімі де себепші болды. Бұл 
оқиғаға қатысты президент: 
«бізге мұндай құрбандықтың 
ешқандай да пайдасы жоқ, 
оны біреулер өз мүддесіне 
пайдалану үшін жасады» деді.

Минск пен басқа қа-
лаларда қарсылық акцияла-
рына қатысушыларды жаппай 
қамау белең алды. Бірақ бұл 
жағдай бас көтерушілерді 
тоқтатар емес.

Дайындаған 
Еркін ӘЛЕН

Сөз басында осы «прайме-
риз» дегеніміз не екен, соған 
қысқаша тоқталып өтейік. 

Праймериз – саяси пар-
тиялардың дауыс беру жолы-
мен сайлан балы лауазымдарға 
кандидаттар ұсынуының тә-
сілі. Ол сайлаушылардың 
кан ди датураларды іріктеу 
про цесіне қатысуларын қам-
та масыз етеді. Кезінде ол 
АҚШ саясаткерлерінің пар-
тия белсенділерін ашық, жа-
рия жолмен іріктеп, таңдап 
алуы үшін ойластырылып 
шығарылған жүйе екен. Прай-
мериз деген сөздің өзі біздің 
тілімізге аударғанда, «іріктеу» 
деген мағына береді. Кейде 
мұны «алдын ала сайлау» не-
месе «алдын ала дауыс беру» 
деген ұғымда да қолдануға бо-
лады. Мұның мәні бір партия-
да есепте тұратын пікірлестер, 
жақтастар арасында алдын ала 
сайлау өткізуге саяды. Мұны 
партияластар өз араларындағы 
көпшіліктің қолдауына ие бола 
алатын нағыз лидерлер мен 
белсенділерді анықтап, іріктеп 
алға шығару үшін қолданады. 

Тарихқа үңіліп қарасақ, 
праймериздің алғашқы 
үлгісінің Америкада тіпті XVIII 
ғасырдың соңғы жағында-ақ 
пайда болғанын байқаймыз. 

Соңғы жылдары аталған 
Құрама Штаттар аумағынан 
шығып, әдіс әлемге біртіндеп 
жайылып, кеңге етек алып 
келеді. Мәселен, Францияның, 
Италияның, Грекияның, Авс-
тра лияның, Израильдің және 
Ресейдің жекелеген партияла-
ры праймериз арқылы іріктеу 
үдерісін қолдана бастады. 
Биылғы жылдың жазына 
дейін ол біз үшін де бейтаныс 
жүйе еді. Сондықтан ол ту-
ралы алғаш рет сөз қозғалып 
жатқанда, көпшілігіміз оның 
байыбы мен байсалына дендеп 
бара алмадық. Бірақ артынша 

онлайн жүйесімен дауыс беру 
басталған кезде, оның шы-
нында барынша мөлдір, ашық, 
бақылаулы нәрсе екеніне куә 
болдық. Өйткені, басынан 
бастап үміткерлер арасында 
кімнің қанша дауыс алып келе 
жатқанын көріп отырдық. Онда 
көбірек дауыс жинағандардың 
бұдан кейін партия конферен-
циясында да мүмкіндіктері 
жоғары болатынын байқадық. 

Ал облыстық конференция-
да оған біршама көзіміз жетті. 
Дегенмен, осының бәрінен біз 
демократияның жаңғырығын 
сезініп отырдық. 

Елбасы праймериз жайын-
да алғаш сөз қозғаған кезінде-
ақ мұның партия құрамына 
тың серпін мен жаңа толқын 
әкелетінін айтып еді. Енді сол 
айтқаны айдай келгеніне де куә 
болып жүрміз. Осы күндері 
праймериздің әсерінен партия 
қатарына жаңадан 40 мыңнан 
аса адам қабылданыпты. Ең 
бас тысы, партияның қара-
пайым мүшелеріне дейін 
сайлауға үміткер болып қатыса 
алатындай дәрежеге жетті. 
Олардың бұл жолда табысқа 
жетулері де өздеріне көп бай-
ланысты екенін біраз адам пай-
ымдап та үлгерді. 

Сондықтан біз прайме риз-
дің алғашқы нәти желерін демо-
кратияның салтанат құруының 
нақты көріністерінің бірі деп 
айта аламыз.

Серік ДҮЙСЕНБАЕВ,
облыстық ардагерлер 

кеңесінің төрағасы,
Қызылорда қаласының 

құрметті азаматы

Пандемия басталғанда онсыз да 
тоқтап тұрған тойға тыйым салынғанын 
қалайтындар жиіледі. Екіжылдық 
мораторийді Президенттің бала құқық-
тары жөніндегі уәкілі Аружан Саин 
ұсынды. 

– Дүниежүзілік денсаулық сақтау 
ұйы мының болжамынша, жаһандық 
пандемия 2022 жыл ға дейін созылуы 
мүмкін. АҚШ ғалымдары вирустың та-
ралу қарқынын ескере келе, COVID-19 
алдағы 1,5-2 жылда ты нышталмайтынын 
айтты. Егер адамдар жаппай ауырып 
қалса, ешқандай денсаулық сақтау 
жүйесі ауыртпалыққа төтеп бере алмай-
ды. Қызметкерлер үйлену тойлары, ме-
рейтойлар мен құ дайы тамақтан кейін 
жұмысқа келетін болса, көптеген адамға 
жұқ  тырары анық. Ол кезде біз ді ешкім 
қорғамайды, – дейді А.Саин. 

Филолог Оралбек Өтеғұлов 
отбасылық салтанатты шаралардан бес 
жылға дейін бас тартуды жөн көреді. 

– «Той жарыстырмайық, ой 
жарыстырайық» дегенді өткен ғасырда 
Ахмет Байтұрсынов та айтқан. Бір 
ғасырдан астам уақыт өтсе де, Ахаңның 
осы сөзі әлі күнге өзектілігін жоғалтқан 
жоқ. Той туралы ел ішіндегі пікірлер 
әртүрлі. Көпшілігі сөз жүзінде қарсы 

болғанымен, іс жүзінде ерік-жігері 
жетпейді. «Той бардың малын шашады, 
жоқтың артын ашады» деген мақал да сол 
халықтың ішінен шыққан. Бұл мәселенің 
әбден ушыққаны сонша, Президентке 
дейін жетті. Той өткізу форматын қайта 
қарау керектігі айтылды. Иә, той өткізу 
форматы моральдық тұрғыдан ескірген. 
Қаншама жас ақшасы болмағандықтан 
үйлене алмай жүр. Тойсыз-ақ некесін 
қидырып, бақытты өмір сүріп жатқандар 
қаншама?! – дейді ол.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаев «Ана тілі» газетіндегі «Қазақ 
халқының тағдыры тарих таразысында 
тұр» атты сұхбатында мәселеге бөлек 
тоқталған еді. 

– Қазір «Тойың тойға ұлас сын» деп 
әндетіп, той тойлап жүретін уақыт емес. 
Бүгінгідей технология заманында той-
томалақтың әңгімесін айтып, бір-бірін 
асыра мақтап, ас ішіп, аяқ босатқанға 
риза кейіпте жүру әдетінен арылу ке-
рек. Тіпті, осындай қауіпті пандемия 
кезінде кейбір азаматтарымыз маған 
хат жазып, той өткізуге мүмкіндік беру 
керек деп талап қояды. Мемлекеттің 
өзі өлермендікпен өмір сүретін кезге 
келдік. Сондықтан еңбек ету өмір сүру 
салтына айналып, басты міндет саналуы 
тиіс, – делінген сұхбатта. 

Карантин талаптары жеңіл детіл-
генмен, кейбір кәсіпкерлік субъектілері 
жұмысын бастаған жоқ. Бұл тізімде мей-
рамханалар да бар. Той-томалақ талай 
адамды асырап отырғанын ескерсек, оған 
мораторий жариялау туралы ұсыныстар 
көпшілікке ұнай қойған жоқ. Көпшілік 
дегеніміз – асаба, әнші, биші, фото-бей-
неоператор, аспаз, даяшы, азық-түлік 
саудагерлері мен белгіленген орынды 
безендірушілер, тағысын тағы. Көрген 
боларсыз, бұлардың өзі – бір қауым ел. 
Оның сыртында банктен алған қыруар 
қарыз есебінен мейрамхана ашып, енді 
ғана аяққа тұра бастағандарды қайда 
қоярсыз?!

Пандемия кезінде Қызыл ордадағы 
«Кәусар» мейрам хана сының да есігіне 
құлып салынды. Содан бері 30 шақты 
адам азын-аулақ нан пұлынан айырыл-
ды. 

– Көбі студенттер, көпбалалы ана-
лар болғандықтан басқа жер ге жұмысқа 
орналаса алмай ды. Оларға 42 500 
теңге шама сындағы әлеуметтік көмек 
те бе рілген жоқ. Карантин талаптары 
жеңілдетілгеннің өзінде жұ мыс бастай 
алмай отырмыз. Бұл – қаншама адамның 
күн көрісіне зиян, – дейді мейрамхана 
бас шысы Эльмира Оразалиева. 

Кәсіпкерлік нысаны 350 адамға 

арналған. Төрт жыл бұрын ғана ашылған. 
Кейіпкеріміз «несиеден енді құтылдым 
ба?» дегенде тойхананың есігі тарс жа-
былды. Ол «демалыстың» тым ұзаққа 
созыл ғанын, жұмысты жалғастыруға 
рұқсат берілуі керек екенін айтты. 

– Базарды ашты, ішінде адам қарасы 
көп. Антисанитария! Аурудың ошағы 
дерсіз. Тойханалар жабық болғанмен, 
той тоқтаған жоқ. Жұрт үйінде-ақ жа-
сап жатыр. Оған қолына антисептик 
сеуіп, мас ка киіп барған кімді көрдіңіз? 
Ешкімді! Бізге жұмыс істеуге мұрша 
берсе, талапты бұлжытпай орындар 
едік. Мейрамхананы басқа мақсатқа 
пайдалануға мүмкіндік жоқ. Кафе-
ге айналдыруға кел мейді, қаланың 
шет жағын да орналасқан, – дейді 
Э.Оразалиева. 

Облыстық кәсіпкерлік және туризм 
басқармасының өкілдері осы сияқты 130-
ға жуық бизнес ны санының егелеріне 
қызметті қайта бағыттауды ұсынған. 
Соның 10-нан астамы ұсынысты құп 
алыпты. 

– Аралдағы «Ақниет», Қар мақ-
шыдағы «Алтын ғасыр» мейрам-
ханалары киім-кешек саудасына көшті. 
Қызылорда қала сындағы «Ұлытау» 
тойханасы – шырын мен сусын, «Oрдa» 
мейрамханасы автоматтандырылған ла-

ваш өндірісіне ден қойды, – делінген 
басқарманың мәлім демесінде. 

Тойханасын құс шаруашы лығына, 
құрылыс материалдары дүкеніне, ме-
дицина орталығына айналдырғандар 
да бар. Алайда, пандемияның бизнеске 
әсерін анықтау мақсатында облыстық 
кәсіпкерлер палатасы жүргізген сауал-
нама нәтижесі басқаны көрсетті. Көбінің 
ынтасы бол ған мен, жағдайы көтермейді. 
Бірі банк алдындағы қарызынан әлі 
құтылмаған. Тағы бірінің салық төлейтін 
шамасы жоқ. Айтпақшы, салық төлеу 
арқылы бюджетке үлес қосып отырған – 
осылар. «Мейрамханалардың жабылуы 
кесірінен шағын және орта бизнестегі 
көрсеткішіміз орталанып қалмай ма?» 
деген де қауіп бар. 

Мәселенің тағы бір қырын жоғарыда 
келтірдік. Тойхана жабылғанмен, той 
жалғасып жатыр. Облыстық тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің сапа-
сы мен қауіпсіздігін бақылау депар-
таментінің мәліметіне сүйенсек, 5 
шілде мен 3 қараша аралығында ка-
рантин талабын бұзудың 785 дерегі 
тіркелді. Көбі – үйдегі құдалық, туған 
күн, құдайы сияқты жиындар. Бұл – 
рейдтік топтың нысанасына ілінгені 
ғана. Қалтарыстағының есебін ешкім 
білмейді...

ТОЙХАНА ЖАБЫҚ, бірақ той тоқтаған жоқ

ТАБЫС КӨЗІНЕ АЙНАЛҒАН 
ЖОБАЛАР

Sb
Сара АДАЙБАЕВА,
«Сыр бойы»

Бүгінде шағын кәсіптің көзін тапқан қыз-келіншектер 
мен жастардың қатары артып келеді. Қолынан іс келгеннің 
асығы алшысынан түсіп,  мемлекеттік қолдаудан қағылып 
жатқан жоқ. Мықты идеясы бар жастар ойын жүзеге асыруда. 
Нәтижесінде олардың тың жобалары табыс көзіне айналуда.

Жақында қармақшылық көп-
балалы ана Эльмира Нұрмашова 
кәсіп бастады. Ол тұшпара түйіп, 
сатуда.  Ынталы кәсіпкер «Бас-
тау Бизнес» жобасына қатысып, 
қайтарымсыз грант иеленді. Қара-
жатқа қажетті құрал-жабдықтарын 
сайлап, жұмысын жеңілдетті. 

– Негізгі мамандығым – аспаз. 
Осыған дейін жергілікті дәм ха-
наларда жұмыс істедім. Бала күтіміне 
байланысты үйде отырғанда тұшпара 
түйіп, ауыл ішіне сата бастадым. 
Жолдасым да қолғабыс етті. Дайын 
тұшпараны тұтынушыға жеткізіп 
береді. Жыл басында жеке кәсіпкер 
атанып, үйімнің бір бөлмесін жұмыс 

орныма айналдырдым. Бастысы, 
ошағымның басында, балаларымның 
жанындамын, шаруам да бітіп жа-
тыр,– дейді көпбалалы ана. 

Эльмира айына 250 келіден 
астам тұшпара түйіп, азық-түлік 
дүкендеріне өткізуде. Келісі 1200 
теңгеден. Тұтынушылар тарапы-
нан да алғыс алып жүр. Тұшпара 
сақтауға арналған екі мұздатқыш 
алды. Енді қамыр дайындайтын 
құрылғыны көздеп отыр.

– Бүгінде жалғыз табыс көзіне 
қарап отыру мүмкін емес. Оның 
үстіне балалар өсіп, қажеттілігі 
артуда. Сондықтан кәсіп бас-
тауға ниет еттім. Мемлекеттік 
бағдарламалардың игілігін көріп, 
шаруасын жүргізіп отырған таныс-
тарым бар. Мен де сол мүмкіндікті 
қалт жібермеуге тырыстым. Алды-
мен кәсіпкерлік негізде білімімді 
жетілдірдім. Жобам қолдау тапты,– 
дейді ол. 

Жалпы, биыл Қармақшы ауда-
нында «Бастау Бизнес» жобасы бой-
ынша кәсіпкерлік негіздерін оқытуға 
310 адам ниет еткен. Оның 165-і 
онлайн режимде білім алған. Жыл 
басынан бері 74  кәсіпкер шағын 
несие алып, шаруасын дөңгелентіп 
отыр. Сонымен қатар жаңа бизнес-
идеяларды іске асыруға 270 адам 
қайтарымсыз грант алды. 

Аралдық Дастан Бисенов те 
көптен бері ойға алған жобасын 
жүзеге асырды. Ол көліктерге 
EVA  және 3D жапқыштарын, 

төсеніштерін тігеді. Өткен жылы 
тігін машинасын алып, есігінің ал-
дынан шағын цехын ашты. Жыл ба-
сында кәсіпкерлік бағытта білімін 
жетілдіріп, сертификат иемденді. 
Қайтарымсыз грант алып, замана-
уи құрал-жабдықтарға қол жеткізді. 
Қазір 2 адамды тұрақты жұмыспен 
қамтып отыр. Дастан жапқыштарға 
қажетті материалдарды Ақтөбе 
қаласынан алдырады. Бір аптада 2 
көліктің жабдығын тігеді.

– Бұл жобаны былтыр бас-
тадым. Алғашында 300 мың 
қаржы жұмсадым. Арзан бағамен 
пайдаланылған құрылғыларды са-
тып алдым. Ісім алға басып, тапсы-
рыс арта түсті. Өзге өңірлерден де 
сұраныс болды. Шаруамды одан әрі 
жандандыру үшін бел шешіп, іске 
кірістім. Әзірге материалдарды өзге 
қалалардан аламын. Себебі, көлік 
жапқышқа қатты әрі сапалысы ғана 
жарайды,– дейді ол.

Кәсіпкердің тапсырысы көп. 
Күндіз-түні еңбектеніп жүр. Бір 
айда 8 машинаға жапқыш тігеді. Жас 
іскер мұнымен шектелмей, алдағы 
уақытта көлікке арналған басқа да 
жабдықтар жасауды жоспарлап 
қойыпты. Оның айтуынша, басты-
сы сапаға мән берілуі тиіс.  Соны-
мен қатар ынтасы бар жастарға ісін 
үйретуге де дайын екенін жеткізді.

ДЕМОКРАТИЯНЫҢ
БІР КӨРІНІСІ

Жақында «Nur Otan» партиясы Қызылорда облыстық 
филиалының конференциясы болып өтті. Ол бұған 
дейін Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев атап көрсеткендей, 
депутаттар сайлауындағы жаңа бір кезеңнің 
басталғанын көрсетіп, праймериздің демократиялық 
принциптерді шын мәнінде қамтамасыз ете алатынын 
анық танытты. Партияның ішкі іріктеу сайлауы өзін-өзі 
толық ақтағандай жылы әсерге бөледі.

Облыс әкімі Гүлшара 
Әбдіқалықова «Antikor Live» 
жобасы аясында тікелей эфирде 
сұхбат берді. «Әкімдіктердің 
ашықтығы, есептілігі және 
қолжетімділігі» тақырыбында 
өткен сұхбатқа ҚР Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігінің облыс бойынша 
департамент басшысы Ардақ 
Ерсейітов қатысты.

Онлайн шарада әлеуметтік желідегі 
облыс тұрғындарының пікірлері не-
гізінде сыбайлас жемқорлықпен 
күрес бағытында атқарылып жатқан 
жұмыстарға қатысты бірқатар сұрақ 
қойылды. Алғашқы сауал өңірдегі жем-
қорлықпен күрес шараларына қатысты 
өрбіді. 

– Құқықтық статистикалық 
мәліметтерге жүгінсек, 10 ай 
қорытындысымен сыбайлас жемқорлық 
сипатында 81 қылмыс тіркелді, ол өткен 
жылмен салыстырғанда 26,4 процент-
ке төмен. Жемқорлық сипатындағы 
қылмыстық істер бойынша біздің облыс 
өңірлер арасынан 16-шы позицияға ор-
наласты. Осы көрсеткіш оң нәтиженің 
айғағы. Алдағы уақытта да қарқынды 
шаралар жалғасады, – деді облыс әкімі.

Сондай-ақ, облыс әкімі азаматтардың 
ақпаратқа қолжетімділігін қамтамасыз 
ету мақсатында мемлекеттік органдар 
ашықтық принципін ұстанатынына 
тоқталды. Бүгінде облыстық әкімдіктің 
ресми интернет-ресурсы арқылы кез 
келген азамат қажетті ақпаратты ашық 

түрде алады. Салалық басқармалардың 
жұмысы, конкурс хабарландырула-
ры, нормативтік құқықтық актілер, 
өңірдегі барлық жаңалықтар күн са-
йын жаңартылып тұрады. Ал, ашық 
бюджеттердің интерактивті картасы 
өзінің тиімділігін байқатып та үлгерді. 
Облыс бойынша картада 1883 бюджет 
жарияланып, 706 ұйым тіркелді және 3 
өтініш келіп түскен. Олардың барлығы 
мемлекеттік органдармен дер кезінде 
қаралды. Айта кету қажет, енгізілген 
бюджеттің жалпы көлемі 663,6 
млрд теңгені құрап отыр. Қоғамдық 
бақылауды жүзеге асыруда атқарылған 

жұмыстар мен бөлінген қаражат арасын-
да сәйкессіздіктер туындаған жағдайда 
азаматтар осы картада пікірлерін 
қалдыра алады. 

Бұдан бөлек, «Электронды үкімет», 
«Ашық диалог» egov.kz порталын-
да облыс әкімінің қатысуымен түрлі 
тақырыптарда интернет-конференция-
лар өткізілуде. Бүгінге дейін 8 он-
лайн кездесу ұйымдастырылып, кері 
байланыс орнатылды. Сонымен қатар 
мемлекеттік тапсырыс бойынша салы-
нып жатқан құрылыс нысандары тура-
лы толық ақпараттар да арнайы сайтта 
орналастырылып, «Халық мониторинг» 

(Halyq Monitoring) электронды жүйесі 
іске қосылды. 

Облыс әкіміне кәсіпкерлік 
субъектілердің заңды мүдделерінің 
қорғалуын қамтамасыз ету бойынша да 
сауалдар қойылды. Бұл ретте Гүлшара 
Наушақызы жақында «Бизнеске ар-
налған Үкімет» кеңсесінің жұмысымен 
танысқанын, кәсіпкерлерге қолайлы 
орта қалыптастыру күн тәртібіндегі 
мәселе екенін алға тартты.

– Өңірлік бизнес-ортада әкімшілік 
кедергілерді және сыбайлас жемқорлық 
көріністерін жою, кәсіпкерлердің заңды 
мүдделерін қорғау үшін «Бизнесті және 

инвесторларды қорғау» (Protecting 
business and investments) жобасы іске 
асырылуда. Бұл жоба аясында жыл ба-
сынан бері облыстағы инвесторлар мен 
кәсіпкерлерді демеу үшін 6 шетелдік 
және 15 отандық жобамен келісім-шарт 
жасалды. Одан бөлек, пандемия кезінде 
бизнесті жоғалтпау үшін 51 мыңнан 
астам кәсіпкерге салықтық жеңілдіктер 
беріліп, 4 мыңнан астам кәсіпкер 
міндетті әлеуметтік-медициналық сақ-
тандыру төлемінен босатылды, – деді 
облыс әкімі.

Сұхбат барысында 9 мың сау-
да алаңы 700 млн теңге жалдамалық 
төлемдерді өтеуден босатылғаны ай-
тылды. Ауыл кәсіпкерлерін жеңіл-
дікпен несиелендіруге бағытталған 
«Қызылорда» өңірлік инвестициялық 
орталығының қызметі 2025 жылға 
дейін ұзартылғаны да қолдаудың то-
ластамайтынын көрсетіп отыр. Аймақ 
басшысы мемлекеттік қызмет көрсету, 
қалыптасқан эпидемиологиялық ахуал-
ға байланысты бөлінген бюджет қара-
жатының мақсатқа сай игерілуіне 
бақылау жалғасатынын баяндады. 

ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл агенттігінің облыс бойынша 
департамент басшысы Ардақ Ерсейітов 
те өткен жылы Президент Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері 
бойынша кейбір заңнамаларға өзгерістер 
енгізу туралы Заңға қол қойғанын, осы 
Заңның қабылдануымен елімізде сы-
байлас жемқорлыққа қарсы күрестің 
жаңа кезеңі басталғанын мәлімдеді. 
Мемлекеттік қызметшілердің сыйлық ал-
мауына, енді қандай да бір қызметкердің 
бармақ басты, көз қыстылық іске қатысы 
бары анықталса, мемлекеттік орган 
басшысы отставкаға кететіні жайлы 
өзгерістерді тағы бір еске салды.

Гүлшара ӘБДІҚАЛЫҚОВА, облыс әкімі: 

АШЫҚТЫҚ – БАСТЫ ҚАҒИДА
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Қызылорда облысының энер
гетика және тұрғын үйкомму
налдық шаруашылық басқармасы 
Экологиялық кодексінің талапта
рына сәйкес келесі материалдарға 
қоғамдық тыңдаулар өткізеді:

• «Жаңақорған ауданындағы 
ЖаңақорғанАГТСтан Бірлік елді 
мекеніне дейін жоғары қысымды 
жеткізуші газ құбырларын салу 
және Бірлік елді мекеніне ауыл
ішілік газ тарату құбырларын 
салу»  жұмыс жобасына қоршаған 
ор таға әсерін бағалау. 

Аталған нысан бойынша ақ
парат алуға және өз пікірін біл
діруге барлық мүдделі азамат
тар ға, қоғамдық бірлестік терге 
мүм кіндік беріледі.

Қоғамдық тыңдау өткізіле
тін уақыты мен орны: 2020 
жылдың 15 желтоқсан күні 
сағат 11.00, Қызылорда облысы, 
Жаңақорған ауданы, Бірлік ауы
лы, Н.Тұрсеков көшесі, №36 үй.

Қоғамдық тыңдауды ұйым
дас  тыруға Қызылорда облысы

ның Табиғи ресурстар және 
таби ғат пайдалануды реттеу бас
қар масының өкілі жауапты болып 
табылады: Жолдасбекова Аружан, 
байланыс тел.: 8 (7242) 605369.

Басқарманың ескертулер мен 
ұсыныстар қабылдау электрондық 
поштасы: prd@korda.gov.kz

Жобаның электрондық нұс
қасы https://www.gov.kz/memleket/
entities/kyzylordatabigat сайтында 
орналасқан.

Жобаның қағаз нұсқасымен 
мына мекенжайда танысуға бола
ды: Қызылорда облысы, Жаңа
қор ған ауданы, Бірлік ауылы, 
Н.Тұрсеков көшесі, №36 үй.

Тапсырыс беруші: Қызылорда 
облысының энергетика және тұр
ғын үйкоммуналдық шаруашы
лық басқармасы.

Ескертулер мен ұсыныстар 
қабылдайтын электрондық пошта
сы: abaj80@list.ru

Жобаны әзірлеуші: «Газсервис 
и К» ЖШС. Байланыс тел.: 8(7242) 
605393.

Хабарландыру
Әулетіміздің ақ 

жаулықты әжесі, 
о т    б а с ы м ы з д ы ң 
ақыл  шысы, шаңы
ра  ғымыздың бере
кесі болған аяулы 
анамыз Ұлтай Жү
нісқызының  фәни
ден озғанына да қы
рық күн болды.

Анамыз 1937 
жылдың 15 мамы
рын да Сырдария 
ау  да нының Комму
низм колхозын
да дүниеге келген. 
№43 орта мек тепті 
тә мамдап, М.Мә
ме това атын дағы 
қыз дар педагоги
калық училище сінде «Бастау
ыш сы нып мұғалімі» мамандығы 
бойын ша білім алды. Кейін 
Н.В.Гоголь атындағы Қы зылорда 
педагогикалық инсти тутының фи
лология факультетін бітіріп, еңбек 
жолын Сырдария ауданындағы 
Пионерлер үйінде жетекші болып 
бастап, 1963 жылға дейін осы Пио
нерлер үйінің директоры қызметін 
абыройлы атқарды. 19631996 
жылдары өзінің білім алған №43 
орта мектебінде шәкірттерді білім 
нәрімен сусындатып, тәлімді тәр
биесін беріп құрметті зейнет де
малысына шықты. Бар саналы 
ғұмырын білім саласына арнаған 
анамыз  «ҚР Білім беру ісінің 
үздігі» белгісі мен Тыл жә не еңбек 

ардагері атақтарына 
ие болды.

Жақын мен жат
қа бірдей сыйлы 
болған абзал жан
ның арамызда жоқ
тығы жаны мыз ға 
батады. Арамыз дан 
мәңгілікке алыс та
ған анамыздың нұр
лы жүзі мен аялы 
алақанын, біздерді 
айналыптолғанған 
жылы сөздерін са
ғынудамыз. Ақы
лын айтып, ті ле уі
мізді тілеп оты  ратын 
асы лы мыз дың ақ 
жаулығы желбіреп, 
үйге кіріп келер

дей есікке елең деп отырамыз. 
Аяулы анамыз бақилық болған 
әкеміз Қойшыбай Жүсіпбековпен 
мағыналы ғұмыр кешіп, дүниеге 
7 бала әкеліп, ұлдарын ұяға, 
қыздарын қияға қондырып, немере
шөбере сүйді. 

Анамыз Ұлтай Жүнісқызының 
фәниден озғанына қырық күн то
луына орай 21 қараша күні өз 
шаңырағында құран оқытылады. 
Оқылған құран аяттары қабірін 
нұрландырып, жатқан жері жайлы, 
иманы жолдас болсын дейміз. Сіз 
біздің жүрегімізде жасай бересіз, 
жан ана.

Еске алушылар: 
Жүсіпбековтер әулеті

Нұрлансын аяттармен қабіріңіз

 «Қызылорда Жарығы» Холдингтік бірлестік ұжымы 
«Қызылорда электр тарату тораптары компаниясы» АҚның 
басқарма төрағасы Кәрімбаев Мұхитжан Исмайылұлына анасы 

Төлтай Жүнісбекқызының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл ай
тады.

***
«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» акционерлік қоғамының 

басшылығы  «Қызылорда электр тарату тораптары компаниясы» 
АҚ басқарма төрағасы Кәрімбаев Мұхитжан Исмайылұлына 
анасы 

Жүнісбекова Төлтай 
Жүнісбекқызының

дүниеден озуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл 
қосын білдіреді.

***
«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» акционерлік қоғамының 

әкімшілігі мен кәсіподақ комитеті «Арай Санрайз» балалар де
малыс лагерінің бұрынғы аға тәрбиешісі 

Әлішева Светлана 
Серікбайқызының

дүниеден озуына байланысты марқұмның отбасы мен туған
туыстарына қайғыларына ортақтасып, көңіл қосын білдіреді.

Хабарландыру
«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ МРБ қоймасынан төмендетілген 

бағамен өтімсіз материалдарды (автобөлшектер, электр материалдары, 
сантехникалық материалдар, пластик бұйымдары және көптеген басқалар) сата
ды. 

Біздің мекенжайымыз: Қызылорда қ., МРБ, Оңтүстік өнеркәсіптік 
аймақ, Мұстафа Шоқай к., 272, «ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ. 
Байланыс телефоны: 8 (7242) 29 9428

Мұралық істің ашылғанын хабарлайды
Қызылорда қаласының жеке нотариусы Досжанов Жанымбек Нурекее

вич (лицензия №0000101 21.06.2005 ж.) 2020 жылдың 14 маусымында қайтыс 
болған азаматша Набиева Маликенің атынан мұралық істің ашылғанын ха
барлайды. Мұрагерлер болса, мына мекенжайға хабарласуын сұраймыз: 
Қызылорда қаласы, Абай даңғылы 62/2, тел.: 23 15 88, 8 777 271 51 48.

Қоғамда адам тіршілігінің барлық 
саласының көркемдік жағына баса на
зар аударылуы керек. Өнердің қара 
шаңырағы – театр болса,  сол театр 
әле мінің режиссура саласындағы 
қиын да күрделі сахна көрінісіне нәр 
бере тін – сценография. Осы ретте те
атр сах  насының безендірілуі, жалпы 
деко рация туралы сөз қозғалса, Серік 
Пірмахановтың есімі ерекше аталады. 
Театр суретшісінің ойын, ішкі жан
дүние сіндегі сезімін ауызша емес, 
сахналық көркемдеумен жеткізетін 
Серік Пірмаханов Алматыдағы 
Н.Гоголь атындағы көркемсурет 
учи ли щесін бітірген. Еңбек жолын 
Қызыл орда облыстық драма театрын
да суретшідекоратор болып баста
ды. 1972 жылдан бастап Н.Бекежанов 
атындағы қазақ академиялық музы
калық драма театрында бас суретші бо
лып қызмет атқарған оның еңбек кітап
шасында бір ғана мөр, яғни «жұмысқа 
қабылданды» деген белгі бар. Себебі ол 
осы қызметті 50 жылға жуық үздіксіз 
атқарды. Театрдың табысты жұмыс 
жасауына ақ адал еңбегімен тер төкті. 
Ол көркемдеген көптеген спектакльдер 
суретші қиялының жүйріктігін, сахна 
ерекшелігін, драматургия табиғатын 
танытты. 

 Өзінің шығармашылық тәжірибесі 
мен мол ізденісінің арқасында театр
да  үш жүздей спектакльді көркемдеп, 
біршама жетістіктерге қол жеткізді. 
КСРО Суретшілер одағының, Қазақстан 
Театр қайраткерлері одағының мүшесі, 
«Қазақстан Республикасының еңбек 
сіңірген қызметкері» атағына ие болды. 
«Өмір жолы», «Ақан серіАқтоқты», 
«Король Лир», «Сау басыма сақина», 
«АққуЖібек» спектакльдерінің көр
кем дік шешімі үшін халықаралық, рес
пуб ликалық байқауларда, фестиваль
дарда жеңімпаз, лауреат атанды. 

Суретшінің зор табысы – Ф.Шил
лердің «Зұлымдық пен махаббат» 

трагедиясының көркемдік шешімдері. 
Бұл қойылымда жаңа сценографиялық 
тілмен спектакльдің трагедиялық үнін 
философиялық ірілікке көтере алды. 
Осы еңбегі үшін Германияда өткен 
Бүкілодақтық фестиваль дипломына 
ие болды. Ол көркемдеген «Макбет», 
«Мұстафа Шоқай» қойылымдары да 
жоғары бағаланды. 

Серік Пірмаханов тек қана Сыр те
атрында ғана емес, Семей, Жетісай, 
Шымкент облыстық драма театрларын
да да спектакльдер көркемдеп, Жетісай 
театрының спектаклі 1982 жылы Бүкіл
одақтық байқаудың жүлдесін алған бо
латын. 

Театрмен ғана шектелмей, респуб
ликалық, облыстық деңгейде өткен 
ісшараларды ерекше қолтаңбасымен 
безендіріп, тақырыпқа, уақыт талабына 
сай өзіндік атмосфера қалыптастырды. 

Қазақстан Театр Қайраткерлері 
ода ғы тағайындаған шығармашылық 
еңбектің ерекше жетістігі үшін бе
рілетін «Еңлікгүл» сыйлығының ал
ғаш қы иегері атануы оның еңбегіне 
берілген баға еді. Сондайақ театр 
ұжымымен бірге шетелдерге барып, 
қазақ өнерінің мәртебесін халықаралық 
деңгейге көтеруге еңбек етті.  

Серік Пірмаханов 2017 жылы 
дүние  ден өтті. Суретші жеке шы ғар
машы лығындағы ізденістері мен туын
дылары арқылы өзіне ғана тән ерекше 
стилін қалыптастырып кетті. Өз ісінің 
хас шебері биыл 80 жасқа толар еді. 
Ардақты ағаның жасаған еңбектерін, 
өмір мен өнердегі асыл қасиеттерін 
ұмытпаймыз. Көңілі көктем, мінезі 
жаздай жадырап жүретін жанның 
өнегесі театр сахнасында тұрақтап, та
рих парақтарында сақталатынына сенім 
мол.     

Ұлбосын МҰХАМБЕТҚЫЗЫ, 
театрдың әдебиет бөлімінің 
меңгерушісі, театртанушы 

СЕРІК ПІРМАХАНОВ – 80

Көркемдік көкжиегі

Қазақ айтыс өнерінің 
басты белгісі – қанатты 
домбыраны сахнадан жиі 
көргенімізбен, оның авторы 
Серік Пірмаханов екенін 
жалпақ жұрт біле ме екен? 
Қасиетті қара домбыраның 
қос қанатын қомдап ұшқалы 
тұрған қыранға ұқсайтын 
бейнесі айтысқа шыққан 
ақынға шабыт, тыңдаушыға 
талғам сыйлайтын. Қазір ғой 
сахнаны жарқ-жұрқ еткен 
лед экрандар мен арнаулы 
эффекттер жайлап алғаны.

Бүгінгі әңгіме бар ғұмырын 
ұрпақтарына арнаған ұлағат иесі, 
кең жүректі азамат, артына өшпес із, 
өлмес мұра қалдырған әріптес дос
інім Амангелді туралы болып отыр. 
Шынымды айтайын, Амангелді 
туралы өткен шақта естелік жа
замын деген ой үш ұйықтасам 
түсіме кірмепті. Мына жалғанда 
жарқылдап күліп, әзілдесіп, мәңгі 
жүре беретіндей көрінетін. Өмірді 
шексіз сүйетін, жанжағынан тек 
қана жақсылық, қуаныш іздейтін 
жаннан қапыда айы рылып қаламыз 
деп кім ойлаған?!

Жүрегі жомарт, пейілі кең, қай
сар мінезді, ақты – ақ, қараны қара 
дейтін, қайырымдылығы мол, абзал 
азамат Амангелді Суханберлиев
пен 1980 жылдардан бері таныс
пын. Облыстық ауруханада дәрігер 
анестезиологреаниматолог болып 
еңбек етіп жүргенімде Амангелді 
Қазалы аудандық ауруханасынан 
анестезиолог мамандығы бойынша 
1 ай жұмыс орнында тәжірибеден 
өтті. Сол кезде етене танысып, 
жақын араласып кеттік. Науқасты 
наркозға алдын ала тексеріп 
қарау, наркоз беру кезінде, түнгі 
кезекшілікте бірге жүретін. Кей
де жұмыс арасында уақыт болып 
жатса, түскі асқа біздің үйге ба
ратынбыз, кешке жұмыстан бірге 
қайтамыз.

Сол жылдары Амангелді біздің 
үйдің бірінші кіреберісіндегі не
мере ағасы Тілектестің үйінде 
тұрды. Көпшіл болатын. Анам және 
жұбайым Сапурамен ә дегеннен
ақ жақын араласып кетті. Әсіресе, 
анаммен сағаттап шүйіркелесіп, 
әңгіме айтатын. Сапурамен қайны
жеңге болып әзілдесетін. Гүлсіммен 
алғаш танысуына, бас қосып от
басы құруына себепші болып, ба
лалары Жансая, Жанболат және 
немерелерінің тәтті қылықтары мен 
күлкілеріне мәз болғандарын көріп, 
тәубе дейтінбіз.

Оның өмірдерегіне көз салған 
кез келген адам ерте есейіп, оңды
солын ерте танып, атаанасына 
қолқабысын тигізіп, бауыр ла рына 
қамқоршы болғанын, еңбе гімен 

елін көркейтуге, өзге нің өмірін 
нұр ландыруға бар ғұмырын сарп 
еткенін, тағдырдың талқы сына 
мойы маған абзал азамат еке
нін бірден байқар еді. Ол ақбас 
толқындары жарыса жүйткіп, жаға
лауды ұрғылап жататын Бөген елді 
мекенінде дүниеге келді. Мен Бөген 
елді мекенінен 3050 шақырымда 
жатқан Аманөткел дейтін жерде 
өмір есігін ашқанмын. Демек, кіндік 
қанымыз бір жердің топырағына 
тамған ағалыінілі жандармыз. 
Осыдан болар, аға мен інілік 
сыйластық, достық, бауырмалдық, 
отбасылық қарымқатынас, тіпті, 
халық саулығын сақтау жолындағы 
әріптестік қызметімізге жұрт 
қызығатындай, қызғанатындай еді.

Аманжанның қолы алтын дәрі
гер лігінен бөлек, қаламы ұшқыр 
журналист екенін 1983 жылы бір
ақ білдім. Сол жылдың 14 қаң
тарындағы облыстық «Ленин 
жо лы» газетінің №14 санында 
Аман гелдінің мен туралы «Жақсы
лықтың жүрегі жақсылық деп 
соғады» атты мақаласы жария
ланыпты. Мақаланы көрген соң 
«Осы  ның қажеті бар ма еді?» деп 
сұра дым. «Сіздің мақтауды ұнат
пайтыныңызды білемін. Бірақ, 
«Жақсылар жақсымын деп айтал
майды, жамандар жақсымын деп 
айқайлайды» ғой, аға» деп көңілімді 
аулағаны барды. 

Дәрігер һәм қаламгер абзал аза
мат қай еңбекте де ерінген емес. 
Соның ішінде жазусызуға де
ген құлшынысы, елге қалдыр ған 
қолтаң басы көпке мәлім. Қазақ
станның Құрметті журналисі атан
ды.

А.Суханберлиев өзінің кіндігі 
кесілген Бөген ауылынан «Нұржан 
ишан ата» мешітін салдырып, ұрпақ 
тәрбиелеуге көп еңбек сіңірді. 2014 
жылы Нұржан ишан ата атындағы 
қайырымдылық қоғамдық қорын 
құрып, «Нұр Жан» республикалық 
ғылымикөпшілік, руханитаным
дық журналын шығарып, әр жылы 
түрлі номинациялар бойынша 
бай қау ұйымдастырып отырды. 
Жыл сайын редакциялық алқа 

құра  мының шешімімен жеңімпаз 
атанған мемлекеттік мекемелерден 
бастап, қарапайым ауыл тұрғын
дарын «Ерен еңбегі», «Мәр тебе» 
медальдары, «Алғыс хат» және ар
наулы сый лықтарымен марапаттап 
келді.

Былтыр журналдың 5 жылды
ғын атап өтіп, редакциялық алқа 
құрамымен алдағы жылға бағдар
лама, жоспарлар нақтыланып ай
қын далды. Бөген мектебінің 100 
жыл дығын өткізуге қосқан үлесі 
қомақты болды. Басылымда мек
теп өмірінің әр жылдары түгел 
қамтылып, түрлі аталымдар бойын
ша мектеп ұстаздары мен белсенді 
ұйымдастырушылар марапаттал
ды. Амангелдінің басшылығымен 
ұйымдастыру комиссиясы құры
лып, алтын ұя мектебінің ғасырлық 
тойының жоғары дәрежеде өтуіне 
өлшеусіз үлес қосқанына куә 
бол дық. Осының бәрі оның ты
нымсыз, алған бетінен қайтпай, 
облыстық ішкі саясат басқармасы 
мен облыстық, аудандық, ауылдық 
әкімдіктер мен мекемелердің бас
шыларымен бетпебет кездесіп, көп 
мәселенің түйінін тарқатты.

Аманжанның өзгеден өзін ерек
шелеп тұратын сыйласуы сыпайы 
сөзбен әзілдескенімен кек сақтамау, 
үнемі адамдарға жақсылық жасау, 
үлкенге ілтипатты, кішіге қамқор 
болу секілді асыл қасиеттерін бұл 
күнде сағынамыз. Оны үнемі із
дейміз. Арамызда орны ойсырап 
тұр. «Ер жігіттің басына не келіп, не 
кетпес?» демекші, кезінде қиянатты 
басынан өткізген Аманжан бұл 
дүниемен қоштасар шақта не ойла
ды екен? Бәлкім, өзінің өмірі мен 
бағындырған шыңдарын еске алған 
шығар. Әлі де аяқталмаған, жарқын 
да жауапты биіктерін ойлады ма 
екен?

Иә, оның халқына берері, 
тәуелсіз елінің көркеюіне қосар 
үлесі әлі де көп еді.

Жақсылық 
СӘРСЕНБАЙҰЛЫ,

 «ҚР Денсаулық 
сақтау ісінің үздігі» 

Мейірім-
шапағаттың 
бұлағындай

ХХ ғасырдың орта кезеңі, Ұлы Отан соғысынан кейін туған 
жастар өмірдің қандай қиыншылығына да төзімді, жігерлі, батыл, 
келешегінен үлкен үміт күттіріп өсті. Олар өзгенің көмегіне емес, 
өз күшіне сеніп ғана алға қарай қадам басты. Бауырмал, дос пен 

ағайынға, жерлестеріне деген қамқорлығы адам қызығарлықтай 
болды. Мұрат-мақсатына жету жолында барын салып, әр іске 

жауапкершілікпен қарайтын олардың өмірі де өнегеге толы еді.

Жаңа 
жобалар 
мүмкіндік 
береді  
         
   

Биыл облыс бойынша 
329,7 мың адам жұмыспен 
қамтылған. Жұмыссыздық 
деңгейі 4,9 процентті 
құрады. Бұл туралы 
өңірлік коммуникациялар 
қызметінде өткен брифинг-
те облыстық жұмыспен 
қамтуды үйлестіру және 
әлеуметтік бағдарламалар 
басқармасының басшысы 
Гаухар Қалмақова айтып 
берді. 

Облыста 9977 жұмыс ор
нын ашуға мүмкіндік беретін 
277 жобаны жүзеге асыруға 
тиіс ті қаржы қаралды. Бүгінде 
9463 адам жұмысқа орналасты
рылып, жоспарлы көрсеткіш 
94,8 процентті құрады. Арнайы 
орталықтар арқылы 5513 адам 
еңбекке тартылған. Әсіресе, пан
демия кезінде инфра құры лым
дық жобаларды жүзеге асыруға 
жастар мен ауыл тұрғындары 
жұмылдырылды. 

Брифинг барысында басқарма 
басшысы жол картасын іске асы
ру келер жылы да жалғасатынын  
жеткізді. Сонымен қатар алдағы 
жылы тұрақты жұмыс орында
рын құру, шағын және орта биз
несті қолдауға басымдық беріл
мек. 

Биыл 37374 адам жұмыс 
іздеп хабарласқан. Олардың 56,8 
проценті тұрақты және уақытша 
жұмысқа орналасқан. Осы мақ
саттағы жәрмеңке тұрақты түрде 
ұйымдастырылып келеді, 37 
жәр меңкеде  442 жұмыс беруші 
2608 бос жұмыс орнын ұсынған. 
Нәтижесінде 1170 адамға жолда
ма берілді. 

Сондайақ биыл «Нәтижелі 
жұмыспен қамту және жаппай 
кәсіпкерлікті дамыту «Еңбек» 
бағдарламасын жүзеге асыру 
бағытында тиімді жұмыстар ат
қарылды. «Бастау Бизнес» жо
басы бойынша 2181 адам серти
фикат иемденді. Оның 1637сі 
грант пен шағын несиеге ие 
болды. Басқарма басшысы сала
да атқарылып жатқан ауқымды 
іс тер жайында жанжақты тоқ
талып өтті. 

«СБ» ақпарат

БРИФИНГ

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

Өкпенің созылмалы обструк тивті ауруы 
(ӨСОА) – бұл өк педегі ауа ағынының тұрақты 
бұзылуымен сипатталатын ауру. «Созылмалы 
бронхит» және «өк пе эмфиземасы» деген ең 
танымал терминдер өкпе  аурулары  қатарына 
енгізілген. Аурудың негізгі себептері – темекі 
шегу, темекі түтіні, ауаның ластануы, химиялық 
заттардың булануымен байланысты. Аурудың ең 

көп кездесетін белгілері – ентігу, патологиялық 
қақырық және созылмалы жөтел. 

«Төменгі тыныс алу жолда рының аурулары 
динамикалық бақылауға жататын созылмалы 
аурулардың тізіміне енгізілген. ҚР Денсаулық 
сақтау министрлігінің № 666 бұйрығына сәйкес 
тегін медициналық көмектің кепілдік берілген 
көлемі шеңберінде бір қатар дәрідәрмектер 
өршу және ремиссия кезінде науқастарға 
тегін беріледі, – деп хабарлады Әлеуметтік 
медициналық сақ тандыру қоры облыс бойынша 
филиалының директоры Бақыт Исмаханбетов.

Жыл басынан бері Әлеуметтік медициналық 
сақтандыру қоры ның филиалы «созылмалы 
бронхит», «өкпе эмфиземасы» және «созыл
малы обструктивті өкпе аурулары» диагнозы
мен 2273 нау қастың емделуіне 129,7 млн теңге 
бөлді.

«ӘМСҚ» КЕАҚ 
облыс бойынша филиалының халықты 
ақпараттандыру және өтініштерді қарау 

жөніндегі бөлімі

18 ҚАРАША – ӨКПЕНІҢ СОЗЫЛМАЛЫ ОБСТРУКТИВТІ АУРУЫНА ҚАРСЫ КҮРЕС КҮНІ

Өкпе ауруы өршімесін десек...

«Алтын дән» 
мерекесі 

«Достық үйінде» неміс этносының 
мәдени күні аясында  «Алтын дән» 
мерекесі өтті. Оған «Қоғамдық келісім» 
КММ бөлім басшысы Асылбек Жұмабаев, 
этномәдени бірлестік жетекшілері, 
белсенді мүшелері және БАҚ өкілдері 
қатысты.

Шарада А.Жұмабаев бірлестіктің жет
кен жетістіктерін айтып, неміс этномәдени 
бірлестігінің бірқатар белсенділерін Алғыс хат
пен марапаттады. Сонымен бірге, өңірдің дамуы
на үлес қосқан ұлағатты ұстаз, неміс этномәдени 
бірлестігі жетекшісінің орынбасары Мария 
Семеникинаға және «Адажио» өнер ұжымының 
жетекшісі Виктория Шекке Қазақстан халқы 
Ассамблеясының 25 жылдық медалін табыста
ды.

Мерекеде неміс этномәдени бірлестігінің 
жетекшісі Ирина Шек орталық тарапынан 
әлеуметтік аз қамтылған жандарға азық
түлік жиынтықтары мен дәрідәрмек түрінде 

гуманитарлық көмек көрсетті. Германиядағы 
егін жинау науқаны, дәстүрлі Erntedankfest 
мерекесі туралы ақпаратқа  қанықты. 

320  көлік тіркелді
Аймақта 1 маусымнан  бастап 

мамандандырылған халыққа қызмет 
көрсету орталығында Армения Республи-
касынан 2020 жылдың 1 ақпанына дейін 
Қазақстан азаматтарына тіркеп әкелінген 
автокөліктерді есепке қою жұмыстары 
жүргізілуде. 

Тіркеу уақыты келер жылдың 1 наурызына 
дейін ұзартылып, мамандандырылған халыққа 
қызмет көрсету орталықтарында жүзеге асыры
луда.

Бүгінде облыстың 320 тұрғыны қажетті 
құжаттарын ұсына отырып, ҚР Салық 
кодексінде көзделген баптарға сәйкес 11946 
теңге төлемдерін төлеу арқылы өз автокөліктерін 
тіркеген. Тіркелген автокөліктердің 20
сы – басқару органы оң жақтан сол жаққа 
ауыстырылған көлік құралдары.



БАС ДИРЕКТОР
Аманжол ОҢҒАРБАЕВ

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

БАС РЕДАКТОР
Қуат ШАРАБИДИНОВ

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

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

Бөлімдер:
руханият және ақпарат – 40-11-10 (1039, 1040)
экономика – 40-11-10 (1038, 1033)
әлеумет және саясат – 40-11-10 (1034)
жарнама – 70-00-52, 40-11-10 (1058) 
есеп-қисап – 70-00-39, 70-00-38 
компьютер орталығы және корректорлар – 40-11-10 
(1036, 1035)

Меншік иесі

жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Қызылорда облыстық «Сыр бойы» газеті 
ҚР СТ ИСО 9001-2009 «Сапа менеджменті 
жүйесі» талаптарына сәйкес сертификатталған. 
Авторларға қаламақы тапсырыс  бойынша төле-
неді, қолжазба өңделеді және қайтарылмайды. 
Жариялымдар газеттің 
түпкілікті көзқарасын білдірмейді. 
«АҚ» - ақылы қызмет. 
Жарнама мазмұнына жарнама беруші жауапты.
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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.

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

СГР № RU. 77.99.88.003.E.004174.09.18   20.09.2018 ж.

ПРОСТАТИТ, АДЕНОМА, НЕСЕП ШЫҒАРУ ҚЫЗМЕТІНІҢ БҰЗЫЛУЫ, 
БЕЛСІЗДІК?! КӨМЕК ЖАНЫҢЫЗДА!

Простатит, қуықасты безінің аденомасы, несеп шығару қызметінің бұ-
зылуы, эректилді дисфункциясы орта есеппен әр үшінші ер адамда кез-
деседі. Бұл ауру көбінесе жас ұлғайған кезде, ағзаның қорғаныш қасие ті 
әлсірегенде,  гормондық теңгерім бұзылғанда, несеп шығару-жыныс жүй-
есі мүшелерінің  регенерациялануы нашарлағанда белең алады.

Простатит және қуықасты безі аденомасы жекелей де, екеуі бір мезгіл-
де де қатар жүре алады. Бұл екі ауру әртүрлі себептерден пайда болады, 
бірақ ұқсас асқынуларға әкеліп соғады. Оның себебі мынада.

Простатит 95% жағдайда созылмалы, жұқпалы емес ауру түрінде кез-
деседі. Көбінесе оның пайда болуы зиянды әдеттерге, суық тигізуге, кіші 
жамбас мүшелеріндегі қан айналымының бұзылуына, сирек немесе бей-бе-
рекет жыныстық қатынасқа түсуге байланысты болады. Қуықас ты безі 
қабынып, ісініп, осы арқылы өтетін несеп жолы арнасын қысып тастай-
ды. Соның салдарынан зәрдің шығуы тежеліп, дәретханаға барғысы келу 
жиілейді. Мұның барлығы ыңғайсыздық пен шап бөлігіндегі ауырсынуға ұла-
сады. Уақыт өте келе жыныстық қызметтің бұзылуы, жыныстық әлсіздік 
пайда болады.

Қуықасты безінің аденомасы гормоналдық бұзылулар нәтижесінде пай-
да болады. Ерлер гормоны – тестостеронның азаюы және ағзада эстроген 
– әйел гормонының артуы қуықасты безінің ісінуіне ұшыратады. Ол, өз 
кезегінде, простатит сияқты зәр шығарудың ұқсас ауытқуларын өршітіп, 
несеп жолы арнасын қысады, жыныстық бұзылуды және әртүрлі сипат-
тағы ауырсынуларды тудырады.

Емделмеген жағдайда, бұл аурулар асқынып, отадан басқа ем-шара 
көмектесе алмайтын, қайтымсыз сипат қабылдауы мүмкін. Сондықтан, сіз 
несеп-жыныс жүйесінің жұмысында мұндай ауытқуларға тап болсаңыз, тез 
арада маманнан көмек сұраңыз.

Осы урологиялық ауруларды емдеу үшін біз көптеген дәрілер мен ем-
шара ларға қарағанда, ауру белгілерін алып қана қоймай, несеп-жыныс жүй-

есінің мүшелерін әртүрлі аурулардан жылдар бойы сенімді қорғай алатын, 
дерттің түпкі себебін жоятын, "Уропротектор" препаратын пайдалануды 
ұсынамыз.

Бұл – кешенді препарат. Оның әсері қабынуды және қуықасты безінің 
ісінуін жоюға, несеп-жыныс жүйесінен ауру тудыратын бактерияларды 
шығаруға, зәр айдауды қалыпқа келтіруге бағытталған.

"Уропротектор" препаратын қолданудың бірінші сатысында-ақ ыңғай-
сыздық, шап аймағындағы ауырсыну, үрпі арнасындағы шаншу жоғалады. 
Одан әрі кіші жамбас мүшелерінде қан айналымы жақсарады, қуықасты 
безі мен қуықтың икемділігі қалпына келтіріледі, бұдан кейін олар өз қыз-
меттерін толық орындай бастайды. Сондай-ақ, препарат гормоналды 
тепе-теңдікті қалпына келтіре отырып, еркектердің басты гормоны – 
тестостерон өндірісін ынталандырады. Осының есебінен, қуықас ты безі 
аденомасының дамуын тойтарады және эрекцияны күшейтеді. 

"Уропротектор"- простатит, қуықасты безінің аденомасы, зәр шығару-
дың бұзылуы, эректилді  дисфункциясын емдеуде жақсы сипаттамаларға 
ие болды. Сонымен қатар,  "Уропротектор" компоненттері, ағзадағы бос 
радикалдардың санын тиімді түрде төмендетеді, сол арқылы простата 
обырының пайда болуы мен дамуынан қорғайды.

Турасын айтқанда, бұл ерлердің көптеген урологиялық проблемаларына 
көмектесетін қуатты құрал!

Препарат барлық қажетті сынақтардан өтіп, отандық және халық-
аралық сертификаттармен мақұлданған. Кез келген жаста салауатты, 
белсенді жыныс тық өмірден бас тартпаңыз!

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! НАУҚАН ЖҮРУДЕ! 
«УРОПРОТЕКТОР» КУРС ТЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫНА 

ТАПСЫРЫС БЕРСЕҢІЗ, -30% ЖЕҢІЛДІК!

Негізгі әсер етуші заттар: препарат құрамына химия лық құрауыштар кірмейді. 
Мөлшері және қолдану тәсілі: қабылдау ұзақтығы 1 айдан бастап.
Қарсы көрсетілімдер: жеке құрауыштардың сәйкес келмеуі.
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Мына телефон арқылы кеңес ала аласыз және «Уропротекторға» тапсырыс бере аласыз:  
8 705 92 55 429 немесе uroprotector.kz сайты арқылы.

Бұл – Шәкен Аймановтың режиссер-
лігімен, үлкен шығармашылық ұжымның 
бірлескен күш-жігерінің арқасында өмір-
ге келген, детектив жанрында түсірілген 
алғашқы фильм. Көркемдік жағынан ғана 
емес, оқиға желісінің шынайы өмірден 
алынғанымен де құнды. 

Кино Қазақстанда 1920 жылы болған 
тарихи оқиғалардың негізінде, ақгвар-
дияшы атаман Дутовтың бандасын жою 
туралы дайындалған операцияны баян-
дайды. Чекист Шадияров атаманның шта-
бына, ең бастысы сеніміне кіріп, өз өмірін 
қатерге тіге жүріп тапсырманы орындап 
шығады. «Атаманның ақыры» – тыңшы 
Шадияров туралы фильмдер жинағының 
алғашқысы. Кейіннен 1977 жылы «Тран-
сібір экспресі», ал 1989 жылы «Манч-
журлық нұсқа» атты жалғасы жарыққа 
шықты. Осы оқиға желісінің қорытынды-
сы іспетті «Сіз кімсіз, Ка мырза?» фильмі 
көрерменге 2010 жылы жол тартты. 

«Атаманның ақыры» фильмінің 
түсірілуіне «Известия» газетіндегі Қа-
сымхан Чанышев туралы очерк түрт-
кі болған. Дінмұхамед Қонаев очеркті 
оқыған соң Шәкен Аймановқа «мынау 
дайын тұрған кино ғой, неге түсірмеске?» 
депті.  Айманов тапсырма алған бойда 
Андрей Михалков-Кончаловскийге хабар-
ласып, олар КГБ полковнигі Тропинмен 
бірге Алматы санаторийлерінің бірінде 
сценарий жазуға кірісті. 

Фильмнің тұсаукесер рәсімі 1970 
жылы өтті де, 1972 жылы Қазақ ССР 

Мемлекеттік сыйлығын иеленді. Сый-
лыққа фильмнің сценарий авторлары Ан-
дрей Михалков-Кончаловский пен Эдуард 
Тропин, актер Асанәлі Әшімов ие болды. 
Бұл – Шәкен Аймановтың ең соңғы туын-
дысы. Өкінішке қарай, режиссер фильм-
нің премьерасына 7 күн қалғанда жол апа-
тынан қаза тапты. 

– Қазір де, ол кезде де электр 
сымдары мен асфальт жолдары 
жоқ кентті немесе қаланың бір 
бөлігін табу қиынның қиыны еді. 
Соның бәрі, яғни ХХ ғасырдың 
20-жылдарына тән көріністер түу 
алыстағы Хиуада болып шықты. 
Фильмнің 90 проценті Өзбек-
станда, 10 проценті Қазақстанда 
түсірілді, – деп жазады өз естелі-
гінде Асанәлі Әшімов. 

Ол кезде әйгілі «Қыз Жібек» те 
түсіріліп жатқан-ды. Шәкен Айманов 
«Атаманның ақыры» фильмінің сцена-
рийі бекіп, актерлар іріктеу басталғанда 
«Басқа кейіпкерлерде шаруам жоқ. Қасым-
хан Шадияровтың роліне даярлап отырған 
адамым бар. Ол – Әшімов» депті. Кино-
режиссерлар Сұлтан Қожықов пен Шәкен 
Айманов бірлесе отырып «Қыз Жібек» 
пен «Атаманның ақырына» қатар түсетін 
актердің арнайы жұмыс кестесін жасайды. 

– Үлгеруін үлгерермін-ау, Бекежанның 
сақалын қайтемін? Қырып тастай алмай-
мын, онда Бекежан образы шықпай қала-

ды. Ал чекистің бет-әлпетінде ешқандай 
ерекше белгі болмауы керек. Шәкең қан-
дай тығырықтан болсын жол тауып кететін 
еді. Ол сақалды қалдырды да, «ештеңе ет-
пейді, киноға аздап ойдан қосуға болады» 
деді. Бекежанның бакенбардын жасандыға 
ауыстыруға тура келді. Ал Шадияровтың 
сақалын содан бастап өмірбақи қойып ке-
лемін, – дейді тағы бір естелігінде А.Әші-
мов.     

Бұл уақытты қазақ киносының тарихи 
кезеңі деп айтуға әбден болады.  Фильм-
ге түскендер кейін ұлттық өнердің биік 
тұлғаларына айналды. Жетпісінші жылда-
ры түсірілген туындылардың қай-қайсы-
сының да жарты ғасырдан бері экраннан 
түспей келе жатқанының сыры олардың 
шынайылығында, актерлардың кәсіби ше-
берлігінде болса керек. 

– Бір күннің ішінде, яғни түске дейін 
Бекежан, түстен кейін Қасымхан болып 
ойнаған күндерім басталды. Екі рөлдің 
бір-біріне тигізген көмегі көп болды дер 
едім. Бекежанның эпизодына түсіп келген 
соң, Қасымхан оңайлау беріледі. Қызуқан-
ды, от болып жанып тұрған Бекежан мі-
незін сәл сабаға түсіре қойсам, Қасымхан 
мінезін дәл ұстаймын. Себебі Қасымхан – 
әр ісін он ойланып, жүз толғанып шешер 
байып пен ақылдың адамы. Өйтпесе ол 
барлаушы атанып, мемлекеттік маңызды 
тапсырманы орындай алар ма еді? Керісін-
ше, Қасымханнан кейін Бекежанның ішкі 
жансарайына кіру тіпті қиын-тын. Оған 
төзімді, өте сақ чекист сияқты ұзақ ойла-
нып отырсаң, қате қадам жасамауға тыры-
самын деп қарайлай берсең, кең қолтық, 

аңғал батырдың бейнесінен мүлде ау-
лақтап кетер едің, – дейді актер. 

Фильмге одақ көрермендеріне таны-
мал, оған дейін ондаған киноға түскен 
тәжірибелі мамандар таңдалды. Атаман 
Дутовтың ролін сомдаған Владислав Стр-
жельчик – сол кездегі Ленинградтың Үлкен 
драма театрының артисі, КСРО халық ар-
тисі, Социалистік Еңбек Ері еді. Жаркент 
ЧК-ның төрағасы Николай Суворовты 
«Мосфильмнің» байырғы актерлерінің 
бірі Виктор Авдюшко ойнаған. Түркістан 
майданы барлау басқармасы бастығының 
орынбасары Давыдов пен Жетісу ЧК-ның 
арнау лы өкілі Юханның рольдерін М.Горь-
кий атындағы киностудияның актері Юрий 
Саранцев, Мәскеудегі киноактерлар сту-
диясы театрының артисі Геннадий Юдин 
орындап шықты. Діндар әкей Ионаны 
«Моссовет» театрының атақты артисі, ки-
ноактер Борис Иванов сомдады. Фильмде-
гі сатқын Кривенко мен атаман Дутовтың 
адъютанты Лопатиннің рольдеріне Влади-
мир Гусев пен Юзеф Мироненко шақырыл-
ды. Фильмге Нұрмұхан Жантөрин, Елубай 
Өмірзақов, Құрбан Абдрасулов, Алтынай 
Елеуова, тағы басқа актерлар түскен. 

«Атаманның ақыры» тарихи деректер-
ге негізделген шытырман оқиғаларға толы 
болуымен қатар, сол заманның өскелең 
өрендерін отансүйгіштікке, елді қорғау 
үшін жанқиярлықпен күресуге тәрбиеледі. 
Шадияровқа еліктеген тұтас ұрпақтың 
бойында жауапкершілік, берілген тапсыр-
маны орындау жолындағы батырлық пен 
қайсарлық қасиеттері қалыптасты. Кино-
ның басты миссиясы да осы еді. 

ЖАРТЫ ҒАСЫР 
ЖАРҚЫРАҒАН 
ЖАУҺАР

Осыдан жарты ғасыр бұрын тұсауы кесілген «Атаманның ақыры»  фильмі 
Кеңес одағындағы ең танымал кинотуындылардың бірі болды. Арада осын-
ша уақыт өтсе де, қазақ киноөнеріндегі жауһар дүниелердің көшін бастап 
тұр. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев апта басында «Атаманның ақыры-
ның» жарыққа шыққанына 50 жыл толуына орай  кино және театр өнерінің 
майталман актері, Халық артисі,  Қазақстанның Еңбек Ері Асанәлі Әшімовті 
құттықтады.

Гүлжазира ЖАЛҒАСОВА,
«Сыр бойы»Sb

ЖАМБЫ АТУДА
ЖАУЫНГЕРЛІК
РУХ БАР

Ауылда садақ тартып өспеген бала 
кемде-кем шығар. Ағаштан садақ жасап, 
ат жалын тартып мінген бозбала баяғы-
ның батырларына еліктейтін. Ат үстінде 
күн кешкен бабаларымыз тіршілігін де, 
салт-дәстүрін де, әдеп-ғұрпын да бір-
бірімен байланыс тырған. Көшпенді халықтың 
жауынгерлік өнерін жетілдіру үшін жамбы ату 
әдісін қолданғаны тарихтан белгілі. Бүгінде 
осы дәстүр ұлттық спорт түріне еніп, өткенді 
қайта жаңғыртып, жас ұрпаққа дәріптелуде. Осы орайда 
мергендік өнерінің дамуына үлес қосып, аймақ намысын 
қорғап жүрген жаңақорғандық Ғалымжан Өміртайдың есімі 
көпшілікке жақсы таныс.

Сара АДАЙБАЕВА,
«Сыр бойы»Sb

Ол он жасынан бастап 
асауғ а  бас білдірді. Көкпарға 
қатысты. Құрамада өнер 
көрсетті, біршама жетістік-
ке жетті. Оның бала күнгі 
қызығушылығы, садақ тар-
туға деген әуестігі 
ақыры жамбы ату 
өнеріне алып кел-
ді. Қазір жастар 
арасындағы Қа-
зақстан чемпиона-
тының екі дүр-
кін жеңімпазы. 
Ж а ң а қ о р ғ а н 
ау   дандық №7 
спорт мекте бі-
нің жат  тық ты ру-
шысы.

– Садақ тарту – ата-баба-
мыздан келе жатқан ұлттық 
құндылықтардың бірі. Біз 
бала кезден атқа мініп, са-
дақ тартып, көкпар шаптық. 
Ауыл балалары осылай  ой-
найтын. Оған қоса, жамбы 
атудан ересектер арасында 
ҚР қола жүлдегері, «Астана 
жұлдыздары»  фестивалінің 
жеңімпазы атанған Бекқали 
Өзденбаевқа еліктедім. Содан 
арбаны сүйреп, ауыл сыртына 
шығып өз бетімше жаттыға 
бастадым. Нысананы дәлдеп 
атуға машықтандым. Әрине, 
шауып келе жатқан ат үстінде 
отырып садақ тартып, жам-
быға дөп тигізу оңай емес.  
Үздіксіз жаттығу мен уақыт-
ты талап етеді. Мінген аттың 
да тілін таба білу керек. Жам-
бы атудан чемпионат өтеді де-
генде өзім сұранып шықтым. 
Бірінші сайыста-ақ жеткен 
жетістігім жаттықтырушы-
ларға ұнап, осы спорт түріне 
бағыттады, – дейді Ғалым-
жан. 

Елбасы Нұрсұлтан Әбіш-
ұлы Назарбаевтың «Ұлы дала-
ның жеті қыры» атты мақала-
сында «Бабаларымыз шапқан 
аттың үстінен садақ тартуды 
барынша жетілдірді. Соған 
байланысты қарудың құрылы-
мы да өзгеріп, күрделі, ыңғай-
лы әрі қуатты бола түсті. Ма-
сағына қауырсын тағылып, 
металмен ұшталған жебе 
берен сауытты тесіп өтетін 
көбебұзарға айналды» деген 
болатын. Ұмтыла бастаған 
жамбы ату ойыны ұлттық 
спорт қауымдас тығының қол-
дауымен қайта жаңғырды. 
Түрлі деңгейдегі сайыстар 
ұйымдастырылып, мергендер 
саны артты. Спорт мектеп-
терінде жамбы атуды үйрету 
бөлімдері ашылды. Қолдау-
дың арқасында ат үстінде са-
дақ тартатын шеберлер  ха-
лықаралық жарыстарға  да 
қатысып жүр. 

Ғалымжан алғаш  рет жам-
бы атудан 2018 жылы Петро-
павл қаласында өткен чемпи-
онатта 3-орын алды. Былтыр 
Жаңақорған  ауданында өткен 
Қазақстан чемпионатында 
3-орынды еншіледі. Сонымен 

қатар Жамбыл өңірінде  өткен 
ересектер арасындағы ҚР V 
чемпионатында бас жүлдені 
иеленді. Оның жетістігі ха-
лықаралық жарыстар жүлде-
гері, Әлем чемпионы атанған 
еліміздің әйгілі мергендері-
нен асып түскені ұлттық 
спорт мамандарын таңғал-
дырған. Жебесін алтын мен 
күміс жамбыға кезек-кезек 
қадап, ең жоғары ұпайды жи-
нады. Осылай талай додада 
оза шауып жүрген спортшы-
ларды қапы қалдырды. Биыл 
Шымкент қаласында өткен 
жастар арасындағы  чемпио-
натта 3-орынды жеңіп алды.  
Жастар арасында 3 рет қола 
медаль еншіленген ол, бір 
мәрте ересектер арасында 
чемпион атанды.  

– Спортшы 150 метр 
қашық тықты 16 секундта ша-
уып өтіп, арасы 30 метрден 
орналасқан 3 жамбыға дәл 
тигізу керек.  Ереже мүлтіксіз 
орындалуы тиіс, – дейді ол.

Ғалымжан қазір шәкірт 
те дайындайды. Алғашқы 
даяр лық тобын жаттықтыра-
ды. Оларға садақ тартудың 
қыр-сырын және атта қалай 
отыру керектігін үйретеді. 
Білуімізше, ат спортындағы 
бұл чемпионаттар 14 жастан 
басталады. Оның алғашқы 
шәкірті Дінмұхамед Адыр-
бек жастар арасындағы чем-
пионатқа қатысып, 6-орынды 
иемденген. Бұл – жақсы көр-
сеткіш. 

Сонымен қатар ол биыл 
Украинада өтетін этноспорт  
фестиваліне жолдама алған 
болатын және  Венгрияда да 
өнер көрсететін еді. Алайда 
пандемия ға байланысты бұл 
сайыстар кейінге қалдырыл-
ды. 

Чемпионның алған қойған 
мақсаты көп. Қазақ ұлттық 
спорт түрлерін  дамыту мақ-
сатында саятшылық өнерді 
де қолға алмақ. Осы бағытта 
біршама жобалар дайындап 
үлгерген.


