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ДҮНИЕ-ДҮРМЕК

Айдана ЖҰМАДИНОВА,
«Сыр бойы»Sb

ТОЛҒАНДЫРАР ТАҚЫРЫП

"Ақбаянды" 
аңсау 

ӨНЕГЕ ТАҒЗЫМ

Алдымен мына деректі айтайық. Ауру
хана құрылысына қала әкімі Н.Нәлібаев
тың осы жылдың 18 тамыздағы №15928 
қаулысымен 4 гектар жер учаскесі табыс
талған. Ал келесі айда, яғни  15 қыркүйекте 
«KAZPAKO» ЖШСмен келі сімшарт 
жасалған. Модуль дік ауру хананың жалпы 
құны – 6 млрд 370 миллион теңге. 

Біз көргенде төрт блоктан тұратын 
аурухананың ішкі жұмыстары жүріп жатыр 
екен. Сондайақ жақын күндері сыртқы 
көркейту жұмыстары да бітпек. Осын
да жаңа аурухана жұмысын күнделікті 
бақылап жүрген облыстық құрылыс, 
сәулет және қала құрылысы басқармасы 
басшысының мін детін атқарушы Бердияр 
Пірімбетовпен азкем сөйлесіп үлгердік.

– Мемлекет басшысының тапсырма
сымен екі ай бұрын жұқпалы аурулар 
ауру хана сының құрылысы басталды. Са
лушы мердігер – Қазақ стан дағы ең озық 
құрылыс компанияларының бірі. Тех
никалары жеткілікті, қажетті құрылыс 
материалдары да өте сапалы. Дәл қазір, 
өздеріңіз көргендей, – мұнда екі ауысым
мен 700 адам жұмыс істеп жатыр. Оның 
100ге жуығы компания өкілдері болса, 
қалғаны – осы жергілікті қосалқы құрылыс 
мекемелері. Желтоқсан айының 7не ауру
хана құрылысы бітуі керек. Ғимарат сапа
лы салынуда, – деді ол.

Қаланың батыс шетінен орын алған 
аурухана елі міздегі ең озық нысандар қа
тарына кіреді деген сенім бар. Модульдік 
аурухана әкімшілікмедициналық блок пен 
қабылдаудиагностикалық бөлімшеден, 
операциялықреанимация бөлімшесі және 
бірнеше палатадан құралады. Санама
лап айтсақ,  мұнда 56 екі орындық, 16 үш 
орындық, 6 бір орындық палата және 7 
екі орындық бокс, терапиялық 20 төсек
орын және қабылдаудиагностикалық 
бөлімшесінде 5 бокс кабинеті бар. Зертха
на мен қойма, қосымша авариялық жағдай 
болғанда электр қуатымен қамтитын ди
зельгенератор үшін де бөлек ғимарат 
салынған. 150 қызметкерге жатақхана 
қарастырылып, келушілерге автотұрақ бар. 
Бұдан бөлек, аурухана аумағында меди
циналық қалдықтарды залалсыздандыру, 
машиналарды дезинфекциялау пункті, 
оттегімен орталықтандырылған жабдықтау 
жүйесі, қоқыс жинауға арналған алаң, 
газ тарату станциясы, жылу қазандығы 
орналасқан.

– Бұрын оттегі табуда қандай қиындық 
туатыны есіңізде шығар. Жержерден 
оттегі тол тырылған баллонды тасымалдау 
дәрігерлерді әбігерге салды.

Бұл аурухана жанынан оттегімен 
қамтитын станция да салынды. Сағатына 

50 куб таза оттегі беретін станция ауа
ны сырттан бірден тартып алып, арнайы 
құрылғымен өңдеп, әр палатаға жеткізіп 
тұратын болады. Бұл – өкпеге ауа жетпейтін 
жағдай болып, науқас қиналса, керек оттегі 
әр палатада дайын тұр деген сөз. Әу баста 
жобаға осыны қосу туралы талап қойып, 
мердігер мекеме бұл жұмысты атқарып 
шықты, – деді ендігі сөзінде Б.Пірімбетов.

Жасыратыны жоқ, кешегі пандемия 
өршіген кезде ақылесі бүтін болып, тек 
ауадан қысылған ауруларға, шыны керек, 
оттегі баллонын таппай қиналғанымыз 
есте. Одан қалды, біздің медбике қыздар 
ауыр оттегі толтырылған сол баллондар
ды бірлесе көтеріп, палаталарға жеткізіп, 
өлім мен өмірге араша түсті. Үкімет пен 
демеушілер тарапынан арнайы оттегі аппа
раттары да алынып жатты. Енді бұл мәселе 
шешімін таппақ.

Жаңа құрылыстағы көңіл тоғайтқан 
тағы бір мәселе – мердігер мекеменің өз 
зауыттарында дайындалған сапалы мате
риалдармен жұмыс жүргізуі. Құрылыстың 
екі айдан өте аяқталу мәнісі де осын
да. Дайын құрылыс материалдарымен 
өте тез тұрғызылған модульдік аурухана 
желтоқсан айының ішінде пайдалануға 
беріледі деген жоспар бар. Қысқасы, 
Мемлекет басшысының тапсырмасы 
мерзімінде әрі сапалы түрде жүзеге асуда. 
Бұл – ел саулығы жолындағы еңбектің бір 
көрінісі. Біз, шын мәнінде, ризалық көңілде 
оралдық. 

ЕҢ БАСТЫСЫ – ЕЛ САУЛЫҒЫ

Sb

Ғылыми, шығармашылық, 
қоғамдық қызметі мен жо
ғары спорттық жетістіктері 
үшін берілетін сыйлық алу
шы лардың қатарында жерлес
теріміз,  облыстық филар
монияның артисі Күнсұлу 
Түрікпен мен  «Хабар» 
агенттігі «АҚ «Хабар 24» 
телеарнасының журналисі 
Рауан Мыңбаев бар. Бірі –  
«Халық шығармашылығы» 
номинациясы бойынша  мара
патталса, енді бірі «Журналис
тика» номинациясын иеленді. 

Сыр сүлейлерінің ізін 
жалғаушы Күнсұлу Түрікпен 

– кәсіби жыршы, халықаралық 
жыршылар байқауының 
бірнеше дүркін жеңімпазы. 
Сондайақ, халықаралық «Мен 
қазақпын» мега жобасының 
2018 жылғы гранпри иегері. 

Ал Рауан Мыңбаев – Сыр 
елі жастарына арналған «Сыр 
үміті» сыйлығының,  өт кен 
жылғы Қазақстан Респуб
ликасы Президентінің БАҚ 
өкілдеріне арналған гран
тының иегері. 

Қос талантқа тілектестік 
білдіреміз.

«СБ» ақпарат

“ДАРЫНДА” 
ДАРАЛАНДЫ

ПІКІР-ПАЙЫМ

Биыл дүниежүзін дүрліктірген пан
демия барлығымызға да оңай соққан 
жоқ. Оған қарсы күресте Сыр өңірі 
жұртшылығы айрықша белсенділік 
көрсетті. Сол сәттерде Гүлшара 
Науша қы зының да үлкен жұмыстар 
атқарғанын білеміз. Науқастардың жай
ын білу мақсатында ауруханаларға ба
рып, қажетті ісшараларды жүзеге асыр
ды. Ендігі кезекте облыста 200 адамға 
арналған модульді инфекциялық ауру
хана және оттегі станцияларының салы
нуы қуантып отыр.  

Қазір Қызылорда қаласына бара 
қалсаңыз, облыс орталығының ерекше 
көркейіп келе жатқанын сезіну қиын 
емес. Дарияның сол жақ бөлігінен 
зәулім ғимараттар бой көтеріп, қаншама 
тұрғын үйлер ел игілігіне берілуде. 
Облыстың қай ауданында да құрылыс 
қарқыны ерекше болып тұр. 

Сыр өңірінде білім саласына да 
айрықша көңіл бөлініп жүргенін естіп 
жүрміз. Әсіресе, дарынды өрендерді  
қолдау,  ауыл балаларының жоғары 
оқу орындарына түсуіне грант бөлінуі 

– құптарлық қадам. Әрине, қазіргідей 
сындарлы кезеңде туындап отырған 
қиындықтарды еңсеру оңай емес. Деген
де, облыс әкімінің сөзінен нақты жос
пар, бағытбағдар бар екенін аңғардық.

Аймақтың болашағы бұдан да 
жарқын боларына сенемін. Сенім 
жетістікке жетелейді.

Дана НҰРЖІГІТ, 
Қазақстан Республикасы 
Парламенті Сенатының 

депутаты

ЖЕТІСТІККЕ ЖОЛ

Президент жанындағы орталық 
коммуникациялар қызметінде өткен 
баспасөз конференциясында облыс 
әкімі Гүлшара Әбдіқалықова пан де
мияға қарамастан, «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасы аясында тарихимәдени 
ескерткіштерде зерттеу жұмыстары 
жүргізіліп жатқанын айтты. Расын
да, тарих – өткеннің ізі. Сыр бойын
да сыры ашылмаған, толық зерттеліп 
үлгермеген ескерткіштер өте көп. Де
сек те, археологиялық жұмыстар өз 
деңгейінде ұйымдастырылуда. Ескі 
қаланың орнын мұражайға айналды
ру уақыт күттірмейтін мәселе екені де 
айтылуда. Биыл бағдарлама арқасында 
ежелгі Бәбіш мола, Жанкент, Сығанақ, 

Сортөбе, Қышқала қалашықтарында 
ғылымиархеологиялық зерттеулер 
жалғасын тапса, Алтын Орданың 750 
жылдығы аясында Асанас қалашығында 
зерттеу жұмыстары басталды. Бұл 
мәдениет саласының өркендеуіне 
бағытталған қолдау деп білемін.

Сондайақ «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасында көзделген мақсат
тарды жүзеге асыру аясында «Киелі 
жерлер географиясы» жобасы енгізіліп, 
ол ескі қалашықтар мен кесенелер
ге археологиялық зерттеу және қазба 
жұмыстарын жүргізуге мүмкіндік 
берді. Мәселен, аталған бағдарламаның 
«Қазақстанның сакралды географиясы» 
арнайы жобасы аясында жалпы ұлттық 

маңызы бар қасиетті нысандар тізіміне 
енген Жанкент шаһарында университет 
жанындағы «Археология және этногра
фия» ғылыми орталық мамандары қазба 
жұмыстарымен қатар, музейлендіру ша
раларын да жүргізді. Оған тарих, архео
логия және этнология мамандығының  
студенттері де тартылды.

Сыр өңірінің сыр бүккен өркение тін 
ашу жолында әлі талай тарихтың сыры 
ашылатынына сенім мол.

Әзілхан ТӘЖЕКЕЕВ,
Қорқыт ата атындағы Қызылорда 

университетінің  «Археология және 
этнография» ғылыми орталығының 

жетекшісі 

СЫРДЫҢ ТАРИХЫ ТЕРЕҢ

2020 жылғы «Дарын» мемлекеттік жастар сыйлығының 
иегерлері анықталды.

АЛДЫҢҒЫ АРБА ҚАЙДА 
ЖҮРСЕ,
СОҢҒЫ АРБА СОНДА 
ЖҮРЕДІ ЕМЕС ПЕ?

Кейінгі уақытта кітап оқылмайды, газетке 
жазылатындар саны күрт азайып кетті деген 

деректің рас екеніне көз жеткізіп отырмыз.
Интернет өрісі өмірге енем дегенше 

мұндай мәселе туындаған жоқ еді. Әрбір 
адамның қолына смартфон тиді, әр үйде интернет 

орнатылды, міне, осы кезден бастап өркениетті 
жаңашылдықтың бізді тек қана өрге емес, сонымен қатар 

төмен қарай тарта жөнелетініне де көзіміз жетті. Мұның басты 
себебі не? Әлеуметтік желілерден әр нәрсені, әркімді табуға болады, 
достастыққа тіркел де, акаунтыңда мың адаммен «дос» бол. «Ютуб», 
«Яндекс» секілді интернет арналарына кіріп, жер шарын шарлап шық.

НАҚТЫ ӘРЕКЕТ 
ХАЛЫҚ СЕНІМІНЕ 
ҚОЛ ЖЕТКІЗЕДІ

Кеше Қазақстанның Тұңғыш 
Президенті – Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың төрағалығымен "Nur 
Otan" партиясының кезектен тыс ХХ 
съезі өтті. Оған  Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаев қатысып, 
съезд делегаттары алдында сөйлеген 
сөзінде "Nur Otan" партиясы бүгінде 
ел тағдырына жауапты ең басты саяси 
күшке айналғанын атап өтті.

Мемлекет басшысы Қазақстан қазіргі 
ахуалға қарамастан стратегиялық даму 
мақсаттарын дәйекті түрде жүзеге асырып 
жатқанын, бұл ретте, Елбасы саясатының 
сабақтастығын қамтамасыз ету негізгі 
міндеттің бірі екенін айтты. Сондайақ Пре
зидент биылғы Жолдауында "Nur Otan" 
партиясының қоғамдағы жетекшілік рөліне 
жоғары баға бергеніне тоқталды.

Қазақстан Президентінің айтуынша, әлем 
ғаламдық өзгерістер дәуіріне аяқ басып, 
халықаралық қатынастар жүйесі белгісіздік 
жағдайына, тіпті, бейберекетсіздікке бет 
бұруда. Мемлекет басшысы өткен ғасырдағы 
терең рецессия әлемдік экономиканы он 
жылға артқа лақтырып тастағанын, ал 
бұрынғы өсу қарқыны мен тұрақты дамуды 
қалпына келтіру үшін үлкен күш пен уақыт 
қажет екенін жеткізді.

– Қазақстанның тұрақты даму 
тұрғысынан мүмкіндігі мол. Себебі бізде, 
ең алдымен, нақты даму жоспары бар. 
Оны жүзеге асыруға қаржылық ресур
сымыз да жеткілікті. Жауапкершілікті 
сезіне алатын миллиондаған азаматтардың 
қолдауының арқасында біз ішкі саяси 
тұрақтылықты сақтап, бизнес қоғамдастықты 
қолдап, мемлекеттің барлық әлеуметтік 
міндеттемелерін орындай алуын қамтамасыз 
ете алдық. Біздің бұған қол жеткізуімізде 
халқымыздың дәстүрлі құндылықтары, өзара 
жәрдемдесу, табандылық пен жанашырлық 
секілді қасиеттері ерекше рөл атқарды, – деді 
Мемлекет басшысы.

Мемлекет басшысы 
ҚасымЖомарт Тоқаев Ұлт
тық қоғамдық сенім кеңесінің 
төртінші отырысында ба
ланы оқу мәдениетіне бау
лу, оқу сауаттылығын да
мыту еліміздегі орта білім 
беру ісінің басым бағытына 
айналуға тиіс екенін атап 
өткен болатын. 

– Баланың оқуға деген 
қызығушылығы, қоршаған 
ортаны кітап арқылы та
нуы мектеп қабырғасында 
қалыптасу керек. Ал кітап
хана оқушының сол ынтасын 
оятып, оны қызықты кітап 
әлеміне жетелеуі қажет, – 
деді Президент.

Бүгінде әлем бойын
ша кітап оқу сауаттылығы 
деңгейін анықтайтын ха лық 
аралық салыстырмалы зертте

улер бар. PISA зерттеулерінің 
нәтижесі бойынша Қазақстан 
оқушылары оқу сауаттылығы 
бойынша Экономикалық 
ынты мақтастық және даму 
ұйы мына мүше елдеріндегі 
өз қатарластарынан едәуір 
артта қалып отыр. Бұл – 
оқушылардың көрсеткіші, ал 
ересектердікі ше? PIAAC ха
лықаралық зерттеуі бойынша 
еліміздегі 16дан 55 жасқа 
дейінгі азаматтардың да оқу 
сауаттылығы нашар болып 
шықты.

Білім және ғылым ми
нистрі Асхат Айма ғам
бетов әлеуметтік желі дегі 
парақшасында бұл бүгін ғана 
белгілі болған проблема емес, 
жылдар бойы қордаланған 
мәселе екенін айтқан еді. 

Импортқа иек артуды 
шектеген абзал

АҚШ: Биліктегі өзгеріс мұнай 
бағасына оңды әсер етті

Ізгі қасиетімен
із қалдырған

Дүйсенбіде Нұр-Сұлтан қаласындағы 
Орталық коммуникациялар қызметінің баспасөз 
конференциясында облыс әкімі Гүлшара 
Әбдіқалықова Қызылордадағы 200 төсек-

орындық жаңа модульдік инфекциялық 
аурухананың құрылысы аяқталатынын жеткізген 
еді. Осыдан екі ай бұрын басталған құрылыс 
нысанына біз арнайы барып, ондағы жұмыс жайын 
назарға алған едік.

Ержан ҚОЖАСОВ,
«Сыр бойы»

КІТАП ОҚУДЫ 
ҚАЙТСЕК 
ЖЕТІЛДІРЕМІЗ?

Кітап бетін ашпайтын адамнан не күтуге болады? 
Салиқалы сұхбат, сауатты сауал, жұмысқа деген 
жауаптылық пен жаңашылдық күтпейтініміз анық. 
Өйткені, мидың қорегі – кітап. Өзін де, ортаны да 
өзгертемін, жаңа дүниені ойлап табамын деген әрі сол 
сөзінде тұрған ғалымдардың талмай ізденгеніне дәлел 
өте көп. Әсіресе, тұрақты мінез бен кітап оқудағы 
ыждағаттылық бала кезде қалыптасуы керек.

НАРЫҚ
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Саясат

НАРЫҚ

FinReview сарапшылары 
мәлімдегендей, биыл 8 айда құны 
23,8 млрд доллар шамасындағы 
керек-жарақ шеттен әкелініп, им-
порт үлесі сәл ғана – 6,4 процентке 
кеміді. Жаһандық пандемия сауда-
саттықта да сыз қалдырып, салаға 
бір өзгеріс керек екенін көрсетті. 

Карантин жарияланып, шет 
ел тұрмақ, басқа өңірлермен 
байланыс үзілгенде бұл тіпті 
анық сезілді. Өзгенің өнімін 
тұтынатындар қатарында 
Қызылорда облысы да бар. Панде-
мия жағдайында импортқа иек ар-
туымыз көптеген мәселенің шетін 
шығарды. Бұл туралы облыс әкімі: 

– Сүт өнімін өзімізде өндіруге 
болады. Бірақ сұраныс пен өндіріс 

арасында тепе-теңдік жоқ. Ет те, 
көкөніс те солай. Ең керек азық-
түлік түрлерін қайта өңдеуге бо-
лады. Пандемия кезінде біз әрбір 
отбасының қажеттілігін толық 
өтей алмадық. Себебі көкөністі 
осыған дейін Түркістан облы-
сынан тасымалдап келдік. Ка-
рантин жарияланып, блок-пост 
қойылғанда бұл үлкен кедергі бол-
ды, – деді. 

Жергілікті экономиканың 24 
бағыты бойынша зерттеу жүргізу 
кезінде аса қажет азық-түліктің 
70-і, ал азық-түлік қатарына 
кірмейтін тауар түрінің 35-і сырт-
тан әкелінетіні анықталды. Осыған 
орай экономикалық карта жасал-
ды. Сол үшін әзірленген 265 жоба 

аясында 271 млрд теңге көлемінде 
инвестиция тарту көзделіп отыр. 

Облыстық кәсіпкерлік және ту-
ризм басқармасының мәліметінше, 
мемлекеттік бағдарламалар мен 
өзге қаржы көздері есебінен биыл 
құны 26 млрд теңгені құрайтын 
110 жоба жүзеге асырылуда. 
Бүгінгі күннің өзінде 4,7 млрд 
теңгенің 63 жобасы іске қосылып, 
545 жұмыс орны құрылды. 

– Қала мен аудандарда жинақ-
талған жобалар аймақ тұрғын-
дары ның сұранысын толығымен 
өтеуге жеткіліксіз. Мәселен, қант, 
күнбағыс майы, маргарин, би-
дай ұны, қарақұмық жармасы, 
қоюлатылған сүт, йогурт сияқты 
көптеген өнім жаппай шеттен та-
сымалданады. Өкінішке қарай 
оларды өзімізде өндіру тетіктері 
алдағы кезең еншісіндегі жол 
картасына енбеген, – делінген 
басқарманың хабарламасында. 

Облыстық ауыл шаруашылығы 
басқармасының дерегіне сүйенсек, 
биыл 9 айда құны 1 млн доллар 

шама сындағы 1,1 мың тонна өнім 
Ресей мен Украинадан импорттал-
ды. Оның ішінде жоғарыда атал-
ғандардан бөлек көкөніс, жүгері, 
егіс тұқымы, томат, макарон, кон-
дитер өнімі және тағы басқалар 
бар. 

Есепті кезеңде экспорт көле-
мінің де артқаны көрінеді. Сыр 
өңірінің өнімін бүгінде әлемнің 17 
мемлекетінде тұтынады. Оның ба-
сым бөлігі – күріш. 

– Брендіміз саналатын басты 
дақыл негізінен Ресей, Қырғыз-
стан, Белоруссия, Әзербайжан, 
Моң ғолия, Тәжікстан, Украина 
мен Иракқа жөнелтіледі. Биыл 
бірін ші рет Германияға – қамыс, 
Өзбек станға – бидай ұнын, Қытай 
мен Ауғанстанға мақсары майын 
жібер дік, – дейді басқарманың 
бөлім басшысы Гүлмира Исабер-
генова. 

Бірақ соңғы жылдардағы су 
тапшылығы егістікті әртарап тан-
дырудың қажеттілігін көрсетіп 
жүр. Мамандардың пайымынша, 

күріштің гектарына 33 мың тек-
ше метр су керек. Осы көлемдегі 
тіршілік нәрі 10 мың гектар 
қызанақ егуге әбден жетеді. 

– Күріштің гектарынан 650 
мың, ал қызанақтан 25 млн теңгеге 
дейін пайда табуға болады. Мұны 
малазығындық жоңышқамен, 
басқа да дақылдармен салысты-
рамыз. Сондықтан бұл мәселені 
кәсіпкерлермен, диқандармен 
бірлесе тереңірек зерттеуіміз тиіс. 
Күріштің егістік алқабының 80-
85 мың гектарын сақтап қалып, 
қалғанына басқа дақылдар орна-
ластыру қажет, – деді аймақ бас-
шысы. 

Импорт алмастырудың бұдан 
өзге де мүмкіндіктерін қарас ты-
рып, оған барынша қолдау көрсету 
керек-ақ. Ең бастысы, шағын және 
орта бизнес өкілдері құлық таныт-
са дейсің. Сонда дүкен сөрелері 
«Made in Kazakhstan» немесе 
«Made in Kyzylorda» брендімен 
танымал тауарға толып тұрар еді.

АҚШ: 
Биліктегі өзгеріс мұнай 
бағасына оңды әсер етті

АҚШ-та өткен президент сайлауына 
қатысты жанжал аяқталмағанымен, 
сарапшылар Ақ үй басшылығының тағына 
Джо Байденнің отыратынын сенімді түрде 
айта бастады. Болуы ықтимал жаңа президент 
қазірдің өзінде күштік құрылымдардың 
жетекшілерін де атап үлгерді. Сонымен бірге 
қаржы министрінің де есімі аталды.

Әлемдік қаржы нарығы АҚШ билігінде бо-
луы ықтимал өзгерістерге оңды жауабын бер-
ген сыңайлы. Дүниежүзіндегі қор биржаларында 
мұнай бағасы күрт өсті. «Қара алтынның» бренд 
сорты 25 қарашада 48 долларға тұрақтады. Бұл – 
әлемдік мұнай нарығында соңғы 7-8 айдың жүзінде 
қалыптасқан ең жоғары баға.

Әлем сарапшыларының әзірге Байденнің пре-
зидент болып сайланғаннан кейінгі қадамдары 
туралы ауыз толтырып айтатындай болжамдары 
байқалмайды. Бірақ олардың бірқатары жаңа әкім-
шіліктің Солтүстік Кореямен, Иранмен жақындасып, 
Ресейге қатысты санкциялардың ауқымы 
кеңейетінін мәлімдеді. Д.Трамп билігі кезінде АҚШ 
пен Қытай, АҚШ-Ресей арасында орныққан салқын 
қатынас Байденнің билігі тұсында жеңілдеуі мүмкін 
бе? Қалай болғанда да осының барлығы – болжам 
сипатындағы пікірлер. АҚШ сыртқы саясатының 
қандай бағытта өрбитінін жаңа президенттің ресми 
түрде қызметке кірісетін мерзімі 2021 жылдың 20 
қаңтарынан кейін белгілі болады.

Молдова президенті 
өз ұстанымын білдірді

Молдовада осыдан бір жеті бұрын 
президент сайлауында жеңіске жеткен 
Майя Санду өз елінің мүддесіне қатысты 
пікірлерін білдірді. Бүгінге дейін Молдовадан 
оқшауланып, өз алдына дербес мемлекет 
құруға талпынып жатқан Днестр өңірі 
республикасының тағдырын президент 
күшпен шешетін ойын аңғартты.

Шындығын айтқанда, Молдовадағы жағдай 
күрделі. Саясатшылардың бірқатары Молдованың 
болашағын Еуродақпен, нақты айтқанда, Румыния-
мен байланыстырғысы келсе, Ресеймен қатынас 
орнатқанды қалайтындар да аз емес. Қазір  1992 
жылғы ұлтаралық жанжалдан кейін Ресейдің армия-
сы Днестр өңірі республикасында бейбітшілік сақтау 
миссиясын атқаруда. Майя Санду Ресей әскерін 
әкетуді талап етпекші. Бірақ, сарапшылардың 
пікірінше, бұл жағдайды мүлдем ушықтырып 
жіберуі мүмкін. Себебі Молдовада көп мәселенің 
түйінін тарқату оңайға соқпайды. Экономика 
жағдайы да күрделі. Молдованың жеміс шарабынан 
басқа сыртқа шығаратын өнімі жоқтың қасы. Оның 
өзін Ресей «өзімсінгендіктен» сатып алуға мәжбүр 
болуда. Бұл енді экономикалық алыс-берістен гөрі 
саясатқа жақындау тірлік. Ал Еуроодаққа өткеннің 
өзінде Молдованың жағдайы жақсара қоймайтыны 
және белгілі. Еуропаның өз проблемалары жетіп-
артылады. Оның үстіне Молдованың басқару үлгісі 
– парламенттік болғандықтан, президенттің ықпал 
ету тетіктері де мардымсыз. Алдағы жағдайдың 
қалай өрбитінін уақыт көрсетеді. 

«СБ» саясат

Коронавирус пандемиясымен 
күреске халық үлкен үлес қосты. 
Қиын-қыстау шақта ел азамат-
тары шынайы ын ты мақтастық 
пен жаппай жан қияр лық та-
нытты. «Біз бір геміз!» ұраны 
қазақстандық патрио тизмнің 
формуласына айналды.

Бұл орайда Қазақстан Прези-
денті дағдарыс кезінде бас-
қарушы партияның да, Үкі меттің 
де, сондай-ақ, бүкіл қоғам ның 
да алдынан үлкен мүм кіндіктер 
ашылатынын айтты.

– Осы тарихи мүмкіндікті 
пайдалану үшін біз елімізге 
дамудың жаңа парадигмасын 
ұсынуымыз қажет. Бұл жер-
де  Президент, Үкімет және заң 
шығарушы сала сияқты билік 
тармақтары күш жұмылдыруы 
керек. Сондықтан алдағы сайлау 
бүкіл қоғам үшін өте маңызды 
болмақ, – деді Мемлекет басшы-
сы.

Сонымен қатар Қасым-
Жомарт Тоқаев Елбасы қа-
лыптастырған Бес институ-
ционалды реформа мен Ұлт 
жоспарын жүйелі жаңғыртуға 
тың серпін беруге шақырды.

– Осы мақсатта біз 2025 
жылға дейінгі «Өзгерістер 
жолы: Әр азаматқа лайықты 
өмір!» атты сайлауалды бағ-
дарламасын қабылдаймыз. Бұл 
егжей-тегжейлі зерделенген, 
шынайы құжат. Экономикадағы 
қиындықтарға қарамастан, «Nur 
Otan» Үкіметпен бірге алдағы бес 
жылдықта аталған бағдарламаны 
жүзеге асыру үшін 21 триллион 
теңге бөлуді жоспарлап отыр. 
Бағдарлама еліміздің әлеуметтік 
дамуын ілгерілетуге және 
халықтың әл-ауқатын арттыруға 
бағытталған нақты шаралардың 
тиімді кешенін қамтиды. Партия 
жұртшылық тарапынан келіп 
түскен барлық ұсыныстар мен 
талап-тілектерді ескерді. Біздің 
бағдарламаны бүкіл еліміз дай-

ындады десек, артық айтқандық 
емес, – деді Президент.

Қасым-Жомарт Тоқаев 
аталған бағдарламаны жүзеге 
асыру үшін негізгі төрт басым-
дыққа назар аударылатынын, 
мұнда бірінші міндет ретінде әр 
азаматқа өз әлеуетін іске асыру 
үшін тең мүмкіндік берілетінін 
жеткізді.

Президент алдағы бес 
жыл ішінде әлеуметтік төлем-
дерді индекстеу үшін 3 трил-
лион теңгеден астам қаржы 
бөлінетінін мәлімдеді. 
Зейнетақы мөлшері де жыл сай-
ын индекстелетін болады. Бұл 
ретте оның өсім мөлшері инфля-
ция деңгейінен екі пайызға көп 
болуы тиіс.

Мемлекет басшысы ден-
сау лығы мықты интеллекту-
алды ұлт қалыптастыруды 
партия бағдарламасындағы екін-
ші басымдық ретінде ата ды. 
Жаһандық жаңа сын-қатерлерді 
ескере отырып, бұл бағытты 
ілгерілету үшін білім, ғылым, 
денсаулық сақтау, мәдениет 
және спорт салаларына бөлінетін 
қаражат көбейеді.

– Бұл – адами капиталға, 
еліміздің болашағына құйылған 
стратегиялық инвестиция. Ден-
саулық сақтау ісіне бөлінетін 
қаржы көлемі ішкі жалпы 
өнімнің 5 пайызынан  кем бол-
майды. Жаңа ықтимал эпиде-
мияларға дайын болу керек, – 
деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Баяндамада үшінші басым 
бағыт ретінде экономиканың 
және аймақтардың тұрақты да-
муы айқындалғаны айтылды. 
Президент жаһан экономикасы 
ұзақ тоқырауға ұшырағанын, 
дегенмен, ол мұндай дағдарыс 
экономиканы жаңа үлгіде 
қалыптастыру үшін жүйелі ре-
формалар жасауға мүмкіндік 
береді деп санайды.

– Әлемдегі барлық экономи-
ка ғалымдары мен парасатты са-
ясаткерлер адамзат тарихындағы 
теңдессіз жаһан дық дағдарыс 
жағдайында эко  номикалық 
процестерді бас   қаруда 
мемлекеттің рөлі барын ша артып 
отыр деген тұ жырымға келді, –  
деді Мемлекет басшысы.  

Сонымен қатар қатаң әрі 
теңдестірілген макро эко   но мика-
лық саясат, жеке мен шік сек-
торды қол дау, ха лық алдындағы 
әлеу мет тік міндеттерді орындау 
есе бінен экономиканың өсі-
мін қамтамасыз етудің маңы-
зына тоқталды.  Бұл ретте шы-
ғындарды бақылауды қатаң 
назарда ұстау керек.

«Nur Otan» бағдарла масын-
дағы төртінші басымдық – 
«халық үніне құлақ асатын мем-
лекет» және жауапты азаматтар.

Президенттің пікірінше, 
тұрақты даму үшін сенім мен 
жауапкершілікке негізделген 
мемлекет пен қоғамның өзара іс-
қимылы қажет.

Бұл ретте Мемлекет басшы-

сы біздің ортақ жұмысымыздың 
басты бағдары халық мүддесі 
мен проблемалары екенін 
нақтылады. Президенттің айту-
ынша, мемлекет халық үні мен 
пікіріне құлақ асуы тиіс.

– Партия жұмысының оң 
коэффициенті азамат тары-
мыздың өмірін жақсартатын 
нақты шешімдерге байланыс-
ты болмақ. Бос сөз бен құрғақ 
уәде емес, нақты әрекет қана 
халық сеніміне және саяси 
көшбасшылыққа қол жеткізуге 
мүмкіндік береді. Сондықтан 
партия мемлекеттік басқару 
жүйесін жаңғыртуды мықтап 
қолға алады.  Бұл – стратегиялық 
сипаттағы міндет, – деді 
Қазақстан Президенті.

Мемлекет басшысы өз сөзінде 
партияның жаңа бағдарламасы 
дамыған азаматтық қоғам мен 
экономикалық тұрғыдан  то-
лыққанды мемлекет құруға 
бағытталғанын, жетекші партия-
ның мәртебесі билікке қол 
жеткізуде емес, мемлекет пен 
халыққа нақты пайда тигізу 
мүмкіндігінде екенін атап өтті.

– Мемлекеттік басқару 
жүйе сіндегі лауазымды қызмет 
ат қаратын партия мүшелері 
еңбекқорлықтың, саяси жауап-
кершілік пен азаматтық патрио-
тизмнің айқын үлгісі болуға 
міндетті. Партиямыздың мүше-
лері болашақта да осы үдеден та-
быларына күмән келтірмеймін, 
– деді Президент.

Мемлекет басшысы сөзін 
қорытындылай келе, Тәуел-
сіз дігіміздің отыз жыл дығы 
Мәжіліс және мәслихат депу тат-
тарының сайлауымен басталып 
жатқанына, оның символдық 
мәні зор екеніне назар аударды.

– Алдағы сайлау қоғамның 
біртұтастығын және береке-
бірлігімізді бекемдей түседі 
деп сенемін. Бұл науқанның 
ашық, әділ әрі заңды өтуі үшін 

барлық жағдайды жасаймыз. 
Мен Мемлекет басшысы ретінде 
мұны жіті қадағалаймын, – деді 
Қасым-Жомарт Тоқаев.

Съезде Елбасы партияның 
реформа жүргізу тәжірибесі 
мол және барлық жоспарларды 
жүзеге асыруға саяси ерік-жігері 
жеткілікті екенін баса айтты.

– Партияның жаңа бағ-
дарламасы орындалады. Бұл 
құжат елді одан әрі жаң-
ғыртуға және барлық қазақ-
стандықтардың тұрмыс сапасын 
жақсартуға жол ашады. Сай-
лау науқанын ойдағыдай өткізу 
үшін партия республикалық 
және аймақтық штабтардың 
жұмысын үйлесімді ұйым-
дастыру қажет. Кандидаттар, 
белсенділер, сенімді өкілдер 
барлық аймақтарды аралап, 
әр сайлаушыға жетуі керек, 
– деді Қазақстанның Тұңғыш 
Президенті.

Сондай-ақ, Нұрсұлтан Назар-
баев Республикалық сайлауалды 
штабтың жетекшісі болуға пар-
тия Төрағасының бірінші орын-
басары Бауыржан Байбектің кан-
дидатурасын ұсынды.   

Сөз соңында партия Төр-
ағасы елдің тәуелсіздігі мен 
тұ тастығын сақтап, халықты 
Президент Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың айналасына топтас-
тыру және мемлекетімізді одан 
әрі өркендету үшін еңбек ете 
беретінін айтты.

Қорытындысы бойынша 
«Өзгерістер жолы: Әр азаматқа 
лайықты өмір!» атты партияның 
сайлауалды бағдарламасы қа-
был данды. Сонымен қатар Пар-
ламент Мәжілісіне сайлауға 
қатысу үшін партияның 126 
мүшесінен тұратын партиялық 
тізім бекітілді.

Онлайн режимде ұйымдас-
тырылған съезд жұмысына об-
лыстардан өкілдер қосылып, ой-
пікірлерін білдірді.

ИМПОРТҚА ИЕК АРТУДЫ ШЕКТЕГЕН АБЗАЛ

Назерке САНИЯЗОВА,
«Сыр бойы»Sb

Қазақстан әлі күнге импорттық тауарға тәуелді. 
Кейбір түрлері бойынша сұраныстың 80 проценті сырттан 
тасымалданатын өнім есебінен жабылады. Әсіресе, қант, тауық 
еті, көлік, жабдық, киім-кешек, тағысын тағы.

– Біздің балаларымыз кітап 
оқуға келгенде жалқаулық таны-
татыны бір бөлек, кейде оқыған 
мәтінді нашар түсініп, дұрыс 
қабылдай алмайды. Оған қоса 
талдау және қорытынды жасау 
дағдылары да ақсап тұр. Бұл – 
шын мәнінде ұлттың бәсекеге 
қабілеттілігіне әсер ететін үлкен 
проблема, – деді ол.

Бүгінде бір кітапты тауы-
сып оқуға шыдамы жетпейтін, 
мағы насы терең дүниені қа-
был  дауға қиналатын, жеңіл 
әрі мән сіз дүниеге әуес бала-
лар кө бейгені рас. Әрине, бұған 
иірімі көп интернеттің де әсері 
бар. Сондықтан, «тұтас ел бо-
йынша тұрғындарды кітап оқуға 
қызықтырудың жолын табу ке-
рек» дейді ғалым, профессор 
Қазбай Құдайбергенов.

– Балалық шағым ауылда 
өтті. Кіш кентай кезімнен-ақ кі-
таптан кітап қоймай оқитын-
ды ғым нан бөлек, газетке деген 
қызығушылығымыз ерекше еді. 
Есейген соң үш жыл Герма-
нияда әскери борышымды өте-
дім. Ол жақтан қазақ тілді кітап 
таппайсың. Сол жылдары ылғи 
батыс классиктерінің орысшаға 
аударылған еңбектерін оқыдым. 
Ең қызығы, жас кезімде оқыған 
кітаптар санамда сол күйі сақ-
талған. Қазір жылдам хабар алғы-
затын техника дамыды. Жастарды 
«кітапқа неге ден қоймайсың?» 
деп кінәлай алмайсың. Сондықтан 
оларды қызықтырудың жолын 
ойлап табу керек. Айталық, Еуро-
пада кітапты көп оқыған тұр-
ғындарға қаржылай сыйақы беру 
қарастырылған. Ал, тағы бір елде 
түрмеде отырған адам кітапты 
көп оқыса, жаза өтеу мерзімі 

қысқарады екен. Қазір балаларға 
ақыл айтып, жол көрсетуі тиіс ата-
әжелердің өзі түрік сериалының 
әр санын жі бер мей көріп отырады. 
Індет те кері әсерін тигізуде. Элек-
тронды оқу бір бөлек, кітапты қол-
мен ұстап, оқығаныңды түйсініп, 
әсе рін сезінгенге не жетсін?! – 
дейді ол. 

Заман өзгерген сайын жас-
тардың көзқарасы, өмірді қабыл-
дауы басқа болатыны белгілі. 
Талғамға талас жоқ, күштеп кітап 
оқыту да мүмкін емес. Бастысы, 
олардың қызығушылығына да на-
зар аудару керек секілді. Бүгінгі 
балалар әдебиден гөрі, танымдық, 
технология бағытындағы, кәсіп-
керлік дағдыларын үйрететін, 
моти вация лық кітаптарды іздеп 

жүретіні байқалады. Сон дықтан, 
сұраныс пен сапа бірінші орында 
тұруы тиіс. 

Білім және ғылым министрі 
желідегі жазбасында мектеп 
кітап  ха наларындағы кітап қоры 
саны жағынан көңіл көншітерлік 

екенін айта келе, олардың ішіндегі 
көркем әдебиетке ерекше назар 
аударды. 

–  Айта кетерлігі, кітапхана 
қоры негізінен оқулықтардан тұ-
ра ды, ал көркем әдебиет саны аз, 

олардың басым бөлігі – кеңестік 
кезең де пайдаланылған идео -

логиялық сипаттағы кі-
таптар. Әсіресе қазақ 
тілінде жазылған қазіргі 
заманғы көркем әдебиет 
– жоқтың қасы. Көркем 
әдебиеттің балаларға 
қолжетімді болуы үшін 
министрлік арнайы 

жоба әзірледі. Жоба ая-
сында білім беру ұйымдарына 
қарасты кітапханалардың ма-
териалдық-техникалық және 
ақпараттық базасын жақсарту, 
балаларға арналған көркем 

әдебиетті жыл сайын сатып 
алуды жүзеге асыру бойынша 
шаралар қабылданатын бола-
ды,  – деді А.Аймағамбетов. 

Бүгінде Мемлекет басшы-
сының Ұлттық қоғамдық сенім 

кеңесінің төртінші отырысында 
берген тапсырмасын орындау 

мақсатында «Оқуға құштар мек-
теп» жобасын іске асыру жөнін-
дегі өңірлік іс-шаралар жос пары 
бекітілді. Осы бағыттағы жұ-
мыстар аймақта басталып та кетті. 

Мектептегі оқыту-бағдар ла-
масына сәйкес оқушылардың 

оқулықпен қамтамасыз етілуі 
басты орында тұратыны белгілі, 
көркем әдебиетпен қамтылуы қай 
деңгейде екені де маңызды. 

– Мектептер кезең-кезеңімен 
жылына бір рет оқулықтармен 
толықтырылады. Биыл  жалпы 
772 мың дана оқулық пен оқу 
әдістемелік кешен алынды. Оның 
ішінде әдеби кітаптар саны – 3 мың 
дана. Бірінші кезекте оқушыларды 
оқулықтар мен оқу-әдістемелік 
кешендерімен қамту жұмыстары 
жүреді. Соңғы 5 жылда «Қазақстан 
Республикасы Білім және ғылым 
министрлігі Ғылым комитетінің» 
және «ҚР Мәдениет және спорт 
министрлігінің» бөлінісі негізінде 
11 мың дана көркем әдебиет 
келіп, мектептерге таратылды. 
Соны мен қатар, оқушылардың 
смартфон көмегімен арнайы 
мобильді қосымшаны жүктеу 
арқылы пайдалануы үшін мектеп 
кітапханаларының стендтерінде 
QR-кодпен қазақ әдебиетінің үздік 
шығармалары ілінген, Балалардың 
кітап оқу мәдениетін жетілдіру 
үшін халықаралық «Білім-ин-
новация» қорымен бірлесіп, 10 

мектепке «KitApp» мобильді 
қосым шасы арқылы тегін элек-
тронды кітап берілді. Яғни бір 
жыл ішінде 25 кітапты оқушылар 
оқып шыға алады, – деді облыстық 
білім басқармасының басшысы 
Ақзира Қасымова.

Сондай-ақ, пандемия кезінде 
оқушылар сынып жетекшілерімен 
онлайн байланыста болып, керек 
кітаптары сақтық шараларды кол-
дана отырып жеткізілген.

Мектептердегі кітап қоры, 
балалардың кітапханамен байла-
нысын білмек үшін кітапха-
нашылармен де хабарласқан едік. 

– Білім ордасында 36 755 кітап 
қоры бар. Биыл 5284 оқулықпен 
қамтылды, 15-ке жуық көркем 
әдебиет келді. Олардың арасын-
да батырлар жыры, дастандар, 
«Ежелгі дәуір әдебиетінің ан-
тологиясы» бар. Күрделі кезең 
дәстүрлі шаралардың өзгеруіне 
алып келді, оқушылар арасында 
«Досыңа кітап сыйла» акциясын 
жиі өткіземіз. Балалардың кітапқа 
деген қызығушылығына келсек, 
кітапсүйер балалар көп, – деді 
№5 Панфилов атындағы мектеп-
лицей кітапханашысы Гүлмира 
Сәрсенова.

Байқағанымыз, мектеп кітапха-
наларында көркем әдебиеттің 
санын арттырумен қатар, оның 
мазмұнына мән берілуі керек. 

Сонымен қатар, оқу сауат-
тылығы бойынша оқушы лардағы 
төменгі көрсеткіштің себебін тек 
технологияның дамуынан көруге 
болмас. Бұл жерде ата-ананың 
да жауапкершілігі тұр. Әлемде 
тех никаның үздік үлгісін тапқан 
ға лымдардың өзі балаларының 
смарт фон пайдалануына шектеу 
жасайды. Ал бұл кез келген ата 
ана  ның қолынан келетін іс емес 
пе?

,,
Дерек пен дәйек. Облыстағы 293 жалпы білім беретін мектеп-

те 285 мектеп кітапханасы бар. Жалпы  кітап  қоры –  6238 473 
дана, оның ішінде мектеп оқулығы – 4 570 703, көркем әдебиет 
және әдістемелік кітап, кітапшалар саны – 1 667 770. 

КІТАП ОҚУДЫ ҚАЙТСЕК ЖЕТІЛДІРЕМІЗ?

НАҚТЫ ӘРЕКЕТ ХАЛЫҚ СЕНІМІНЕ ҚОЛ ЖЕТКІЗЕДІ
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Жоба
  
Жергілікті ерекшелік белгілері мен құрметті атақтардың 

сипаттамасын, оларды беру тәртібін, оның ішінде біржолғы 
сыйақы төлемдерінің мөлшерін айқындау туралы

«Педагог мәртебесі туралы» Қазақстан Республикасының 
2019 жылғы 27 желтоқсандағы Заңының 9-бабының 4-тармағына 
сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Осы қаулының қосымшасына сәйкес жергілікті ерекшелік 
белгілері мен құрметті атақтардың сипаттамасы, оларды беру 
тәртібі, оның ішінде біржолғы сыйақы төлемдерінің мөлшері 
айқындалсын.

2. «Қызылорда облысының білім басқармасы» мемлекеттік 
мекемесі заңнамада белгіленген тәртіппен осы қаулыдан 
туындайтын шараларды қабылдасын.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы 
әкімінің орынбасары Н.С. Байқадамовқа жүктелсін.

4. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап 
қолданысқа енгізіледі.

Қызылорда облысының 
                 әкімі                                                    Г. Әбдіқалықова

Қызылорда облысы әкімдігінің 2020 жылғы «____» 
_________ № _______ қаулысына қосымша

Жергілікті ерекшелік белгілері мен құрметті атақтардың 
сипаттамасы, оларды беру тәртібі, оның ішінде біржолғы сыйақы 

төлемдерінің мөлшері 

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Жергілікті ерекшелік белгілері мен құрметті атақтардың 
сипаттамасы, оларды беру тәртібі, оның ішінде біржолғы сыйақы 
төлемдерінің мөлшері «Педагог мәртебесі туралы» Қазақстан 
Республикасының 2019 жылғы 27 желтоқсандағы Заңының 
9-бабының 4-тармағына сәйкес әзірленді.

2. Осы жергілікті ерекшелік белгілері мен құрметті атақтардың 
сипаттамасы, оларды беру тәртібі, оның ішінде біржолғы сыйақы 
төлемдерінің мөлшерінде мынадай ұғымдар пайдаланылады: 

1) білім беру ұйымдары – меншік нысанына және ұйымдық 
құқықтық нысанына қарамастан, бір немесе бірнеше білім беру 
бағдарламаларын іске асыратын және (немесе) білім алушыларды, 
тәрбиеленушілерді бағып-күтуді және тәрбиелеуді қамтамасыз 
ететін заңды тұлғалар, сондай-ақ заңды тұлғалардың халықаралық 
мектептер мәртебесі бар филиалдары, заңды тұлға құрмай, 
мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың жалпы білім беретін оқу 
бағдарламаларын іске асыратын дара кәсіпкерлер;

2) біржолғы сыйақы – комиссияның шешімімен білім беру 
ұйымының педагогіне қайтарымсыз берілетін ақша;

3) комиссия – жергілікті ерекшелік белгілерін, құрметті 
атақтарын, біржолғы сыйақы төлемдерін айқындау үшін 
құрылатын комиссия;

4) қатысушы – осы жергілікті ерекшелік белгілері мен құрметті 
атақтардың сипаттамасын, оларды беру тәртібін, оның ішінде 
біржолғы сыйақы төлемдерінің мөлшеріне сәйкес комиссияға 
құжаттары ұсынылған білім беру ұйымының педагогі;

5) педагог – педагогтік немесе тиісті бейіні бойынша өзге 
де кәсіптік білімі бар және білім алушыларды және (немесе) 
тәрбиеленушілерді оқыту және тәрбиелеу, білім беру қызметін 
әдістемелік қолдау немесе ұйымдастыру бойынша педагогтің 
кәсіптік қызметін жүзеге асыратын адам.

3. Жергілікті ерекшелік белгілері, құрметті атақтары, 
біржолғы сыйақы білім беру ұйымдарында кемінде 5 (бес) жыл 
педагогикалық өтілі, педагогикалық қызметте жоғары жетістіктері 
бар, адал еңбегі және өзінің кәсіби міндеттерін үлгілі орындаған 
педагогке беріледі. 

2-тарау. Жергілікті ерекшелік белгілері мен құрметті атақтардың 
сипаттамасы, оларды беру тәртібі, оның ішінде біржолғы сыйақы 

төлемдерін беру тәртібі

4. Педагогке осы жергілікті ерекшелік белгілері мен құрметті 
атақтардың сипаттамасы, оларды беру тәртібі, оның ішінде 
біржолғы сыйақы төлемдері мөлшерінің 1-қосымшасында 
көрсетілген сипат тамаға сәйкес «Қызылорда облысының білім 
беру саласын дамытудағы еңбегі үшін» жергілікті ерекшелік 
белгісі немесе (және) «Қызылорда облысының білім беру 
саласының үздігі» құрметті атағы беріледі.

«Қызылорда облысының білім беру саласын дамытудағы еңбегі 
үшін» жергілікті ерекшелік белгісіне немесе (және) «Қызылорда 
облысының білім беру саласының үздігі» құрметті атағына осы 
жергілікті ерекшелік белгілері мен құрметті атақтардың сипат-
тамасы, оларды беру тәртібі, оның ішінде біржолғы сыйақы төлем-
дері мөлшерінің 2-қосымшасына сәйкес куәлік қоса беріледі. 

5. Жергілікті ерекшелік белгілері, құрметті атақтары, біржолғы 
сыйақы білім беру ұйымдарының педагогтеріне Қазақстан Респуб-
ликасында белгіленген мерекелік күндерге орай комиссияның 
шешімі негізінде беріледі.

6. Қатысушыларды бағалау үшін құрамы «Қызылорда облысы-
ның білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің бұйрығымен 
айқындалатын комиссия құрылады.

7. Комиссияның жұмысшы органы – «Қызылорда облысының 
білім басқармасы» мемлекеттік мекемесі болып табылады.

8. Комиссия мүшелерінің саны кемінде 9 (тоғыз) адамды 
құрайды. Комиссия отырыстары оның мүшелерінің кемінде үштен 
екісі болған жағдайда заңды деп саналады. 

9. «Қызылорда облысының білім басқармасы» мемлекеттік 
мекемесі комиссия өткізу туралы хабарландыруды Қызылорда 
облысы аумағында таралатын бұқаралық ақпарат құралдарында 
жариялауды немесе (және) «Қызылорда облысының білім бас-
қармасы» мемлекеттік мекемесінің ресми интернет-ресурсында 

орналастыруды қамтамасыз етеді.
10. Жергілікті ерекшелік белгілерін, құрметті атақтарын, 

біржолғы сыйақыны иелену үшін «Қызылорда облысының 
білім басқармасы» мемлекеттік мекемесіне Қызылорда қаласы 
мен аудандардың білім бөлімдері немесе білім беру ұйымдары 
қатысушылардың мынадай құжаттары мен материалдарын 
ұсынады:

1) жергілікті ерекшелік белгісіне осы жергілікті ерекшелік 
белгілері мен құрметті атақтардың сипаттамасы, оларды беру 
тәртібі, оның ішінде біржолғы сыйақы төлемдері мөлшерінің 
3-қосым шасына сәйкес нысан бойынша өтінім;

2) Қызылорда қаласы мен аудандардың білім бөлімдері немесе 
білім беру ұйымдары растаған педагогке арналған ұсыныс;

3) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;
4) ұсынылатын педагогтің жеке кәсіби жетістіктері туралы 

және білім алушыларының (тәрбиеленушілерінің, студенттерінің) 
жетістіктері туралы соңғы 5 (бес) жылдағы құжаттары мен 
материалдарының көшірмелері.

11. Комиссияның жергілікті ерекшелік белгілерін, құрметті 
атақтарын, біржолғы сыйақыны беру туралы шешімі комиссия 
мүшелерінің көпшілік дауысымен қабылданады. Комиссия 
мүшелерінің дауыстары тең болған жағдайда, Комиссия 
төрағасының дауысы шешуші болып табылады. 

12. Жергілікті ерекшелік белгілері, құрметті атақтары, 
біржолғы сыйақы бір адамға 5 (бес) жыл ішінде бір реттен артық 
берілмейді. 

13. Комиссияның шешімі хаттамамен рәсімделеді.
14. Комиссияның шешіміне Қазақстан Республикасы 

заңнамасында берілген тәртіппен шағымдануға болады.
15. «Қызылорда облысының білім басқармасы» мемлекеттік 

мекемесі комиссияның шешімін Қызылорда облысы аумағында 
таралатын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауды немесе 
(және) «Қызылорда облысының білім басқармасы» мемлекеттік 
мекемесінің ресми интернет-ресурсында орналастыруды 
қамтамасыз етеді.

3-тарау. Біржолғы сыйақы төлемдерінің мөлшері

16. Педагогтерге «Қазақстан Республикасының Бюджет 
кодексі» Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы 
Кодексінде белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында 
қолданыста болған айлық есептік көрсеткіштің 300 еселенген 
мөлшерінен кем болмайтын біржолғы сыйақыны комиссия 
айқындайды.

 Жергілікті ерекшелік белгілері мен құрметті 
атақтардың сипаттамасы, оларды беру тәртібі, оның 

ішінде біржолғы сыйақы төлемдерінің мөлшеріне 1-қосымша

«Қызылорда облысының білім беру саласын дамытудағы еңбегі 
үшін» жергілікті ерекшелік белгісінің сипаттамасы

«Қызылорда облысының білім беру саласын дамытудағы 
еңбегі үшін» жергілікті ерекшелік белгісі жезден жасалады, 
пішіні бойынша диаметрі 40 мм болатын  сегіз бұрышты жұлдыз 
нысандағы негізден және шеңбер қондырмадан тұрады. Шеңбер 
қондырманың іші көк түсті эмальмен көмкерілген.

Ерекшелік белгісі сақина арқылы көк муарлы лентамен 
қапталған ені 36 мм және биіктігі 60 мм тағанмен жалғанады.

Ерекшелік белгісінің бет жағының үстіңгі бөлігінде Сыр 
өңірінің символы-Қорқыт Ата ескерткішінің сұлбасы бейнеленген, 
орта бөлігінде ашық кітап бейнесі көрсетілген. Төменгі бөлігінде 
сәуле шашып тұрған күн бейнесі орналасқан. Шеңбердің жиегіне 
айналдыра «Білім беру саласын дамытудағы еңбегі үшін» рельефті 
жазуы орналасқан.

Жергілікті ерекшелік белгісі киімге визорлы бекіткішті 
түйреуіштің көмегімен бекітіледі.

 «Қызылорда облысының білім беру саласының үздігі» 
құрметті атағының сипаттамасы

«Қызылорда облысының білім беру саласының үздігі» 
құрметті атағының белгісі жезден жасалады, пішіні бойынша 
диаметрі 30 мм болатын шеңберден тұрады. Шеңбер қондырманың 
іші көк түсті эмальмен көмкерілген.

Ерекшелік белгісі сақина арқылы көк муарлы лентамен 
қапталған ені 36 мм және биіктігі 60 мм тағанмен жалғанады.

Ерекшелік белгісінің бет жағының үстіңгі бөлігінде 
Сыр өңірінің символы – Қорқыт Ата ескерткішінің сұлбасы 
бейнеленген, орта бөлігінде ашық кітап бейнесі көрсетілген. 
Төменгі бөлігінде сәуле шашып тұрған күн бейнесі орналасқан.

Шеңбердің жиегіне айналдыра «Қызылорда облысының білім 
беру саласының үздігі» рельефті жазуы орналасқан.

Құрметті атақ белгісі киімге визорлы бекіткішті түйреуіштің 
көмегімен бекітіледі. 

Жергілікті ерекшелік белгілері мен құрметті 
атақтардың сипаттамасы, оларды беру тәртібі, оның 

ішінде біржолғы сыйақы төлемдерінің мөлшеріне 
2-қосымша

«Қызылорда облысының білім беру саласын дамытудағы еңбегі 
үшін» жергілікті ерекшелік белгісіне қоса берілетін куәлік

Қызылорда облысының әкімдігі Акимат Кызылординской области

Осы куәлік 
_________________________

 (тегі, аты, әкесінің аты) 
(болған жағдайда) 

__________________________
___________  

«Қызылорда облысының білім 
беру саласын дамытудағы 

еңбегі үшін» жергілікті 
ерекшелік белгісі берілді.  

 
Қызылорда облысының әкімі 
__________________________

_________ 
                                                               

М.О.

Настоящее свидетельство
_________________  

(фамилия, имя, отчество) 
(при наличии) 

_____________________________
__________  

Присвоен местный знак 
отличия  «За заслуги в развитии 
образования Кызылординской 

области».

Аким Кызылординской области
______________________________

__________ 
                                                                       

М.П.
 

 
«Қызылорда облысының білім беру саласының үздігі» 

құрметті атағына қоса берілетін куәлік
Қызылорда облысының әкімдігі Акимат Кызылординской области

Осы куәлік 
___________________________  

 (тегі, аты, әкесінің аты) 
(болған жағдайда) 

_____________________________ 
«Қызылорда облысының білім 

беру саласының үздігі» құрметті 
атағы берілді. 

Қызылорда облысының әкімі 
__________________________ 

                                                          
М.О.

Настоящее свидетельство _______
________________________  

(фамилия, имя, отчество) 
(при наличии) 

____________________________ 
 Присвоено почетное звание

«Отличник образования 
Кызылординской области».

Аким Кызылординской области
_________________________ 

                                                           
М.О.

Жергілікті ерекшелік белгілері мен құрметті 
атақтардың сипаттамасы, оларды беру тәртібі, оның 

ішінде біржолғы сыйақы төлемдерінің мөлшеріне 3-қосымша

Өтініш

1. Тегі, аты-жөні (болған жағдайда)  

2. Туған күні, айы, жылы  

3. Ұлты  

4. Мекен жайы  

5. Жұмыс орны  

6. Лауазымы  

7. Педагогикалық өтілі  

8. Осы мекемедегі жұмыс өтілі  

9. Білімі (бітірген оқу орны, 
факультеті, бітірген жылы)

 

10. Біліктілік санаты  

11. Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы  

12.
Жеке куәлігінің деректері (нөмірі, 
қашан және кім берді, жеке 
сәйкестендіру нөмірі)

 

13. Байланыс телефоны (үй, ұялы)

14. Марапаттар, көтермелеулер  

Қосымша: құжаттар _____ парақта.
Білім беру ұйымының басшысы 

____________________________________________________ 
(тегі, аты, әкесінің аты) (болған жағдайда)
Білім беру ұйымы басшысының қолы _______________
Күні «____» ____________ 20___ жыл
М.О.

Адам баласына өлшеп берілген бес 
күн жалғанның қай күні шектелерін 
кім білген?! Уақыт жеткенде келместің 
кемесіне мінеріміз ақиқат. Біздің адал 
досымыз Ғалит Салауатұлы Әліпов 
осы жылдың 27 қазанында алпыс 
жасқа қараған шағында фәниден озды. 

Досымыз Ғалит Арал қаласында 
туып-өсіп, Бөген ауылына қызмет ба-
бымен келіп, шаңырақ құрды. Ұлды-
қызды болып, немере сүйіп, ардақты 
ата атанды. Алла өмір берсе осылардың 
қызығын көрсем дейтін. Бірақ ол күнді 
көруге жазбапты. Білімділігі мен 
біліктілігі, сезімталдығы мен сергектігі 
Ғалитты нағыз қазақтың азаматы 

дегізгендей еді. Жүрген ортасында сыйлы болған ардақты жан өзінің 
сабырлы кейпінен айнымай, қарапайымдылығымен, кішіпейілділігімен 
ерекшелене білді. Иә, қызығымызды бірге бөлісіп, қайғымызға 
ортақтасып,  бауырымыздай тілекші болды. Өлшеп берілген санау-
лы ғұмырында жолдастықтың қадірін біліп, сыйластығымызға сызат 
түсірмеген ардақты жанның арамызда жоқтығы жанымызға батуда. 

Зымыраған уақыт, 4 желтоқсан күні Ғалит Салауатұлының 
фәниден озғанына қырық күн болады. Оқылған құран аяттары қабірін 
нұрландырып, жаны жаннатта болсын дейміз.

Нұрлы дидарың қалайша есте қалмасын,
Бес күндік жалған пенде ғұмырға ол да сын.
Алыстап кеттің, оралмас сапар шектің де,
Мәңгілік жайың жұмақтан болсын, жан досым.

Еске алушылар достары

Мекенің болсын жұмақтан

Кеше  ғана ортамызда жүрген 
әріптес құрбымыз Зейірханым 
Ай дар бекқызы Сағымбаеваның  
дү ниеден озғанына үш айдың 
жүзі бо лыпты.  Уақытты кім тоқ-
татқан, құр бымызбен қош тасу 
бәрімізге оңай тимеді. 

Зейірханым Айдар бек қызы 
1960 жылдың 28 қара шасында 
өмір ге келген. Алматы қала-
сын дағы мем лекеттік медицина 
инс титутын 1984 жылы «про-
визор» мамандығы бойынша 
бі  тіріп, өзінің курстасы Үйсін 
Са  ғымбаевпен бас қосып, еңбек 

жолын бірге бастады. 1984-1995 
жыл дары Ақтөбе облысының 
Октябрьск қаласындағы №15 
орталық дәріханада провизор-тех-
нолог, Қы зыл орда қаласындағы 
№70 дәрі ханада провизор-ана-
литик, осы дә рі хана облыстық 
психиатриялық ау ру ханасына 
қарасты болып қайта құрылуына 
байланысты осында про ви зор-
технолог, 1995 жылдан өмі рінің 
соңына дейін дәріхана меңге-
ру шісі болып абыройлы қызмет 
атқарды. 

Жұмыс барысында  білімін 
тә жі рибемен ұштастыра оты-
рып, әріп тестері арасында 
білікті маман, жоғары дәрежелі 
провизор сана тының иегері 
ретінде абырой биі гінен көріне 
білді. Білімі мен білік тілігін 
жоғарылатуымен айна лысқан 
Зейірханымның еңбегі ес ке русіз 
қалмай, ҚР Денсаулық сақтау 
министрлігінің, Фармация коми-
тетінің, облыс әкімінің Алғыс 
хаттарымен, облыстық денсаулық 
сақтау басқармасының Құрмет 
грамотасымен марапатталды.

Аяулы әріптесіміздің жақсы-
лық ты жар салып жүретін ақпейіл 

мінезі, қамқорлығы көпке үлгі 
еді. Ол ұжымында, достарының 
ортасында сыйлы және қадірлі 
жан болды. Әріптестеріне  «28 
қарашада 60 жасқа толамын, 
бәріміз бас қосамыз» деп еді. 
Бірақ, әлемді жайлаған індет аб-
зал жанды ол күнге жеткізбей 
ортамыздан алып кетті. Ал пысқа 
толған күнінде әріптес құр бы-
мызды еске алып отырамыз деп 
кім ойлаған? Бірақ тағдырдың 
жазуы солай болды. Дүниеден 
өткеннен кейін адам өмірі мен 
денсаулығын  сақтауға қосқан 
ерен еңбегі үшін  ҚР Ұлттық 
медициналық қауымдастығының 
ең жоғары марапаты –  «Алтын 
дәрігер» медалі берілді. 

Құрбымыз қысқа өмірінде 
сүйікті жар, адал келін, жақсы 
ана, аяулы әже, қадірлі дос болды. 
Жұбайы екеуі үш ұл тәрбиелеп 
өсіріп, немере сүйді. Жазмыштан 
озмыш жоқ дегендей, ендігі жер-
де артында қалған ұрпағы – бала-
лары мен немерелеріне Алла ұзақ 
ғұмыр берсін дейміз. 

Еске алушылар әріптес 
құрбылары

Жаны жайсаң жан еді

«Қызылорда облысының энер
гетика және тұрғын үйком му нал
дық шаруашылық басқар ма  сы» 
мемле кеттік мекемесі Қы  зылорда 
облы сының энергетика және тұр
ғын үйкоммуналдық ша  руа
шы лық бас қармасының ша руа
шы лық жүргізу құқығындағы 
«Қы  зылорда газ тарату жүйесі» 
ком му нал дық мемлекеттік кәсіп
ор ны  ның директоры бос лауазы
мына ор наласуға конкурс жария
лайды.

Мекеменің атауы: Қызылорда 
облысының энергетика және тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылық бас-
қармасының шаруашылық жүргізу 
құқығындағы «Қызылорда газ тарату 
жүйесі» коммуналдық мемлекеттік 
кәсіпорны.

Орналасқан жері: Қазақстан 
Республикасы, Қызылорда облысы, 
индексі 120000, Жалағаш ауданы, 
Жалағаш кенті, Әйтеке би көшесі 28.

Лауазымдық міндеттері: Заңна-
маға сәйкес ұйым қызметінің қар-
жылық-шаруашылық нәтижелерінің 
орындалуын, қабылданатын ше-
шім  дердің орындалуын, оның тең-
ге ріміндегі ұйым мүлкінің сақ-
талуын және толық пайдалануын 
қамтамасыз етеді, ұйымның өнді-
рістік, шаруашылық және қаржы-
экономикалық қызметіне басшылық 
жасайды. Ұйым қызметінің саяса-
тын, стратегиясын және оны іске 
асыру механизмін айқындайды. Бас-
қа ұйымдармен немесе заңды тұлға-
лармен шарттар, келісім-шарттар, 
операциялар жасайды, өкімдер мен 
бұйрықтар шығарады, іскерлік кез-
десулерде ұйымның атынан өкіл-
дік етеді. Барлық құрылымдық бө-
лімшелердің жұмысын және өзара 
тиімді іс-қимылдарын ұйымдас ты-
рады, әлеуметтік және нарықтық 
басымдықтарды ескере отырып, 
олар  дың қызметін жаңалықтар мен 
нарықтық жағдайдағы өзгерістерге 
жылдам ден қоятын, тауарлар мен 
қызметтерді икемді және ұтқыр 
өндіруді дамыту мен жетілдіруге 
бағыттайды. Ұйым жұмысының 
тиім  ділігін арттыруды, өнімдер мен 
қызметтер сатылымын және пайда-
ны ұлғайтуды, өндірілетін өнімнің 
(қызметтердің) сапасын және бәсе ке 
қабілеттілігін, отандық және шет-
елдік нарықтарды жаулап алу мақ-
сатында олардың мемлекеттік және 
жоғары дамыған елдердің, озық 
компаниялардың стандарттарына сай 
келуін қамтамасыз етеді. Ұйымның 
мемлекеттік бюджет, жинақтаушы 
зейнетақы қорлары және сақтандыру 
қорлары, өнім жеткізушілер, тап-
сырыс берушілер және банк меке-
мелерін қоса алғанда, кредиторлар 
алдындағы міндеттемелерінің, сон-
дай-ақ шаруашылық және еңбек 
шарттарының (келісім-шарттардың) 
және индикативті жоспар мен бизнес-
жоспарлардағы көрсеткіштердің 
орын  далуын қамтамасыз етеді. 
Өнім  нің (қызметтердің) техникалық 
дең гейін және сапасын, өндіріс қар-
қындылығын, еңбек өнімділігін, 
эко номикалық тиімділігін арттыру, 
өндірістік резервтерді тиімді пай-
далану және ресурстардың барлық 
түрлерін үнемді жұмсау мақсатында 
жаңа техниканы және жаңа тех-
нологияны, басқару мен еңбекті 
ұйымдастырудың прогрессивтік ны-
сандарын, материалдық, қаржылық 
және еңбек шығындарының ғылыми 
негізделген нормативтерін кеңінен 
пайдалану, нарықтық конъюнктура-
ны және озық тәжірибені (отандық 
және шетелдік) зерделеу негізінде 
өндірістік-шаруашылық қызметті 
ұй ымдастырады. Кәсіпорынды бі-
лік ті кадрлармен қамтамасыз ету, 
олар дың кәсіби білімдері мен тәжі-
рибесін тиімді пайдалану мен да-
мыту, адам өмірі мен денсаулығы 
үшін қауіпсіз және қолайлы еңбек 
жағдайларын жасау, қоршаған ор-
таны қорғау жөніндегі заңнаманың 
талаптарын сақтау, ұжымда қолайлы 
психологиялық жағдай қалыптастыру 
бойынша шаралар қабылдайды. Бас-
қарудың экономикалық және әкім-
шілік әдістерінің үйлесуін, өндірістік 
және өзге мәселелерді талқылау мен 
шешуді, өндірістің тиімділігін артты-
руды материалдық және моральдық 
көтермелеуді қамтамасыз етеді. 
Әлеу  меттік әріптестік қағидаттары 
не гі зінде ұжымдық шарттарды әзір-
леу, жасау және орындау, еңбек 
және өндірістік тәртіптің сақталуын 
қамтамасыз етеді, кәсіпорын жұмыс-
шылары мен қызметкерлерінің ең-
бек ынталылығын, бастамасын және 
белсенділігін дамытуға ықпал етеді. 
Кәсіпорынның қаржылық-эко но-
микалық және өндірістік-шаруа шы-
лық қызметіне қатысты мәсе ле лерді 
оған заңнама бойынша бе рілген 
құ қықтар шегінде шешеді, бас қа 
ла уазымды тұлғаларға – дирек тор-
лардың орынбасарларына, кәсіп-
орын  ның өндірістік бірліктері мен 
фи лиалдарының, сондай-ақ функ-
цио  налдық және өндірістік бөлім-
ше лерінің басшыларына қызметтің 
жекелеген бағыттарын жүргізуді тап-
сырады. Кәсіпорынның шаруашылық 
қызметінде және оның шаруашылық-
экономикалық байланыстарды жүзеге 
асыруында заңдылықтың сақталуын, 
нарық жағдайында қаржылық бас-
қару мен жұмыс істеуге арналған 
құқықтық құралдардың пайдаланы-
луын қамтамасыз етеді, шарттық 
және қаржылық тәртіптерді нығайту, 
әлеуметтік-еңбек қатынастарын рет-
теу, бизнесті (кәсіпкерлік қызметке) 
қолдау көрсету мен ауқымын ке-
ңейту мақсатында кәсіпорынның ин-
вестициялық тартымдылығын қам-
тамасыз етеді. Сотта, төрелік сотта 
мемлекеттік билік және басқару ор-
гандарында кәсіпорынның мүліктік 
және басқа да мүддесін қорғайды 
және оның атынан өкілдік етеді.

Білуге тиіс: Қазақстан Республи-
касының заңдарын және өзге де 
нормативтік құқықтық актілер, мем-
лекеттік органдардың кәсіпорынның 
өндірістік-шаруашылық және қар-
жы лық-экономикалық қызметін рет-
тейтін, экономиканың және эконо-

миканың тиісті саласының, жалпы 
Қазақстан Республикасы дамуының 
басым бағыттарын айқындайтын заң-
намалық және нормативтік құқықтық 
актілері, ұйымның техникалық, эко-
номикалық және әлеуметтік даму 
перспективалары, стратегиясы, ба-
сымдықтары, ұйымның қызметіне 
қатысы бар басқа да органдардың 
әдістемелік және нормативтік ма-
териалдары, ұйымның бейіні, ерек-
шелігі және құрылымының ерек-
шелігі, ұйымның өндірістік қуаты мен 
кадр резерві, ұйымның өнім өндіру 
технологиясы, салық заң намасы, 
ұйымның өндірістік-шаруашылық 
және қаржылық-экономикалық қыз-
ме тінің бизнес-жоспарларын жасау 
және келісу тәртібі, ұйымның ша-
руашылығын жүргізу және бас-
қа рудың заманауи әдістері, стра-
тегиялық жоспарлау, нарық – сыртқы 
және ішкі (өзінің секторы және оны-
мен өзара байланыс) конъюнктура, 
бәсекелестер, өнім жеткізушілер 
мен тұтынушылар, ұйымға өзінің 
на рықтағы жай-күйін айқындауға 
жә не жаңа өткізу нарығына шығу 
бағдарламасын әзірлеуге мүмкіндік 
беретін экономикалық индикатор-
лар жүйесі, практикалық маркетинг, 
жарнама техникасы, сатуды басқару, 
өндірістің тиісті саласындағы ғы-
лыми-техникалық жетістіктерді 
жә не озық шетелдік және отандық 
тә жірибе, ұқсас озық ұйымдар қыз-
метінің тәжірибесі, шаруашылық 
және қаржылық шарттар жасау және 
оларды орындау тәртібі, ұйымның 
экономикасы мен қаржысын басқару, 
өндірісті және еңбекті ұйымдастыру, 
салалық келісімдерді, ұжымдық 
шарттарды әзірлеудің және жасаудың 
және әлеуметтік-еңбек қатынастарын 
реттеу тәртібі, еңбек заңнамасы, өрт 
қауіпсіздігінің талаптары.

Үміткерлерге қойылатын не
гізгі талаптар: Техникалық ғылым-
дар немесе экономика немесе құқық 
мамандығы бойынша жоғары білім 
және тиісті ұйым бейінінде басшы 
лауазымында жұмыс стажы кемінде 5 
жыл болуы тиіс. 

«Іскер әкімшілік магистрі» ғы-
лыми дәрежесі немесе басқару (ме-
неджмент) саласында қосымша білі-
мінің болғаны дұрыс.

Конкурс «Мемлекеттік кәсіп-
орын ның басшысын тағайындау және 
аттестаттау, сондай-ақ оның канди-
датурасын келісу қағидаларын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрінің 2015 
жылғы 2 ақпандағы №70 бұйрығына 
сәйкес өткізіледі.

Конкурсқа қатысуға үміткер тұл-
ға конкурс өткізу туралы хабарланды-
руда көрсетілген мерзімде мынадай 
құжаттарды ұсынады:

1) конкурсқа қатысу туралы 
өтініш;

2) мемлекеттік және орыс 
тілдерінде түйіндеме;

3) еркін нысанда жазылған өмір-
баян;

4) білімі туралы құжаттардың 
көшірмелері;

5) еңбек кітапшасының (ол болған 
кезде) немесе еңбек шартының 
көшір месі не соңғы жұмыс орнынан 
жұмысқа қабылданғаны және еңбек 
шартының тоқтатылғаны туралы 
бұй рықтардың көшірмелері;

6) «Денсаулық сақтау ұйымда-
рының бастапқы медициналық құ-
жаттама нысандарын бекіту тура лы» 
Қазақстан Республикасы Ден сау лық 
сақтау министрі міндетін ат қарушы-
сының 2010 жылғы 23 қарашадағы 
№907 бұйрығымен (Нор мативтік құ-
қықтық актілерді мем лекеттік тіркеу 
тізілімінде №6697 болып тіркелді) 
бекітілген нысан бойынша денсаулық 
жағдайы туралы анықтама.

Конкурсқа қатысушы өзінің бі-
ліміне, жұмыс өтіліне, кәсіби даяр-
лық деңгейіне қатысты қосымша 
ақпаратты (біліктілігін арттыру, 
ғы лыми дәрежелер мен атақтар 
беру, ғылыми жарияланымдар ту-
ралы құжаттардың көшірмелері, 
сондай-ақ бұрынғы жұмыс орнының 
басшылығынан ұсынымдар және т.с.) 
бере алады.

Құжаттар конкурс өткiзу туралы 
хабарландыру соңғы жарияланған 
күнінен бастап он бес күнтізбелік күні 
ішінде «Қызылорда облысының энер-
гетика және тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық басқармасы» мемле-
кеттік мекемесінде, Қызылорда қала-
сы, Бейбарыс сұлтан көшесі, құрылыс 
1, «Облыстық мекемелер үйі» ғима-
ратының 4-қабаты №404 бөлме ме-
кенжайда қабылданады. Анықтама 
үшін телефондары: 8 (7242) 40-11-91 
(іш.57-57), факс 60-53-94, электрон-
ды мекенжай: ai.abilova@korda.gov.
kz.

Конкурс өткізу орны: Қызыл-
орда қаласы, Бейбарыс сұлтан кө-
шесі, құрылыс 1, «Облыстық меке-
мелер үйі» ғимаратының 4-қабаты 
№407 бөлме.

Барлық құжаттар болған жағ дай-
да, сондай-ақ тұлға барлық талап-
тарға сәйкес келген кезде Комиссия 
құжаттар қабылдау аяқталған күн-
нен бастап бес жұмыс күні ішін де 
құжаттар тапсырған тұлғаны кон-
курсқа қатысуға жіберу туралы 
шешім қабылдайды. Конкурсқа қаты-
суға жіберілген тұлғалардың тізімі 
Комиссия хаттамасымен бекітіледі.

Конкурсқа қатысуға жіберілген 
тұлғалардың тізімі бекітілгеннен 
кейін Комиссия конкурсқа қатысу-
шылар ұсынған құжаттарды зерде-
лейді және күнтізбелік он күн ішін-
де конкурсқа қатысушылармен 
әң гі мелесу өткізеді.

Азаматтар конкурсқа қатысу шы-
ғындарын (әңгімелесу өтетiн жерге 
келу және қайту, тұратын жер жал-
дау, байланыс қызметiнiң барлық 
түр лерiн пайдалану) өздерiнiң жеке 
қаражаттары есебiнен жүргiзедi.

«Қызылорда облысының 
энергетика және тұрғын үй

коммуналдық шаруашылық 
басқармасы» мемлекеттік 

мекемесінің конкурстық 
комиссиясы

ХАБАРЛАНДЫРУ

«Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық 
құрылысы туралы» Қазақстан Республикасының 1993 
жылғы 8 желтоқсандағы Заңының 11-бабының 4) 
тармақшасына және облыстық ономастика комиссиясының  
2019 жылғы 10 желтоқсандағы № 3, 2020 жылғы 28 
қазандағы № 2 қорытындыларына сәйкес Қызылорда 
облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ және Қызылорда 
облыстық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. Қызылорда облысының мына ауылдары мен 
ауылдық округтері:

1) Арал ауданының Октябрь ауылдық округі «Аққұм» 
ауылдық округі;

2) Қазалы ауданының Қарашеңгел ауылдық округінің 
Водокачка ауылы «Шитүбек» ауылы;

3) Шиелі ауданының Ақмая ауылдық округінің Полу-
казарма ауылы «Қосарық» ауылы;

4) Шиелі ауданының Алмалы ауылдық округінің Лес-
хоз ауылы «Тоғайлы» ауылы;

5) Шиелі ауданының Гигант ауылдық округі «Бәйтерек» 
ауылдық округі;

6) Шиелі ауданының Төңкеріс ауылдық округі «Тұран» 
ауылдық округі;

7) Жаңақорған ауданының Бесарық ауылдық округі 
«Жаманбай батыр»  ауылдық округі болып қайта аталсын.

2. Осы бірлескен қаулы және шешім алғашқы ресми 
жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі. 

Қызылорда облысының әкімі
 __________ Г. Әбдіқалықова

Қызылорда облыстық мәслихатының кезекті
 50-сессиясының төрағасы
__________ Н. Әмитов 

Қызылорда облыстық мәслихатының хатшысы
___________ Қ. Бисенов 

ЖОБА

Қызылорда облысының кейбір әкімшілік-аумақтық бірліктерін қайта атау туралы

Қызылорда облысының әкімдігі мен мәслихаты, «Nur 
Otan» партиясы облыстық филиалы, облыстық Қоғамдық 
және Ардагерлер кеңесі Даниловтар әулетіне ТЖД бастығы

Данилов Бағдат Жұмаұлының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл 
айтады.

«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
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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)
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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.

Жастық шағым Алматыда Мәдинамен 
бірге өтті. Қазақ телевизиясы ұйымдастыр
ған «Алтыбақан» ойынсауық отауының 
алғашқы қойылымына да қатар қатыстық. 
Жерлесіміз әншісазгер Б.Байкенжеевтің 
«Ақбаян» әнін ол осы ойынсауық отауында 
тамылжыта орындап, елге танытып еді. Бұл 
ән Мәдинаға да, сазгер Б.Байкенжеевке 
де бақ боп қонды. Сөйтіп әнші сіңлімнің 
ел берген екінші аты «Ақбаян» болды ғой. 
Сол Мәдинаның дүниеден озғанына ертең 
20 жыл толады. «Қош енді, қош бол, күрең 
күз!» деп өзі орындаған әні сол күні оны 
мәңгілік жербесігіне ұзатып салды...

Қайран Мәдина – Ақбаян! Сенің өнердегі 
жарық жұлдызың ешқашан өшпейді!

I
Армандай болған аппағым менің,
Атыңа жүрді-ау мақтанып елің.
Айналып алғаш Сыр сұлуына,
Ақмешітіңнен аттанып едің.

Жарқырап жанған жұлдызым менің,
Сағынды-ау сендей Сыр қызын елің.
Өз өрнегіңмен
Өнер бағында
Ән мұнарасын тұрғызып едің.

Алысқа барар дабысың бар-ды,
Алар ең жаулап тағы шыңдарды.
Теледидарда – өшпейтін бейнең,
Үнтаспаларда дауысың қалды.

Жалғанның дәмін тауыстың да сен,
Ана-а-ау жағаға ауыстың ба сен?
Бексұлтан ағаң Байкенжеевтей
Сазгермен сонда қауыштың ба сен?

Ән жаза жүріп аппақ арымен,
Жалғаннан опа таппағанымен,
Көтеріп еді-ау өзін де, сені
Аманат болған Ақбаянымен.

Бастап ең солай ән-ғұмырыңды,
Алладан алып мәңгілік нұрды.
Мәдина-ғұмыр жалғасын табар,
Болса да қысқа тағдырың мұңды...

Бойыңды жаздың туған жеріңде,
Құм кешіп, қызық қуған жеріңде.
«Тұлпарың» тулап жазым қылғаны-ай,
Тәуекелге бел буған кезіңде...

Аңдығанда ажал қақпан құрғалы,
Сезімің қалай сақтандырмады?
Сағынып жүрміз, жер – бесігіңе
Сыр – ана сені аттандырғалы...

II
Айналған сона-а-у
Сағым жылдарға,
Ақбаяныңды сағындыңдар ма?
Күрең күзімен қоштасқан сәтте
Қия алмай
Мұңға малындыңдар ма?

Алатын баурап кәрі-жасыңды-ай,
Ұласар мәңгі
Әні ғасырға-ай!
Туар ма қайтып ән – падишасы
Елімнің ерке Мәдинасындай?!

Сырымнан ұшқан
Аққуым қайда?
Саз сырнайлатқан
Гәкку-үн қайда?
Жапырақ жайып
Өнер бағында,
Үлбіреп тұрған
Ақ гүлім қайда?

Тағы да қайтып
Күрең күз келді,
Ақбаянды аңсап жүрерміз енді.
Күрең күзбенен
Тағы бір ғұмыр,
Үзілмесін деп тілерміз енді!

Қатира ЖӘЛЕНОВА,
ақын, Қазақстан Жазушылар 

одағының мүшесі

«АҚБАЯНДЫ» 
АҢСАУ

Мәдина Ерәлиеваға

Біздің идеологиялық осалдығы-
мыз, отбасындағы тәрбие кемшін-
дігіміз балаларымызды беймәлім 
әлемге біржола тәуелді еткенін енді 
түсініп жатырмыз. Телефонын қой-
нына алып ұйықтайтын бала көпшіл 
болмайды, томаға тұйық болып өседі. 
Мұндай тұйықтықтың емі кісімен 
бетпе-бет келмей, виртуальды түрде 
байланыс орнату болып табылады. 
Қазақта «қой көрмеген қуалап өл-
тіреді» деген сөз бар. Бұл байыбына, 
пайымына бармай, көргенінен жазбай 
ақылдан адасу деген сөз. Интернеттің 
сиқырына арбалып қалу себебеміз де 
сол, оның пайдалы жағын түсінбей, 
анығырақ айтқанда, балаларымызға 
түсіндірмей, оларды тереңіне баты-
рып жібергеніміз. Ересекті былай 
қойғанда, бастауыш мектептегі бала-
мызға гаджет әперіп қоюы мыз, бесік-
тегі сәбиді телефонмен жұбатуымыз 
маңдайымыз ды тас қа соқтырып келе 
жатыр.

Ал, енді, интернет торына шыр-
малған баланың көркем әдебиетпен, 
газетпен не жұмысы болсын?

Дегенде, мұның бәрі өтпелі, 
уақытша бір кезең құбылысы екені 
анық. Тұңғыш Президент-Елбасы 
Н.Ә.Назар баев бір сөзінде: «Болашақ 
компьютерде отырғандарды кітап 
оқығандар басқарады» деген болатын. 
Осы сөздің ақиқаты қоғамды қозғай 
бастағандай.

ҚР Білім және ғылым министрлігі 
2016 жылы білім беру ұйымдарының 
кітапханалар қорын қалыптастыру, 
қолдану және сақтау бойынша қағи-
даларын бекіткен еді. Міне, биыл ми-
нистрлік осы мәселеге қайта оралып, 
мектеп кітапханаларын толықтыру, 
балалардың кітап оқуын қамтамасыз 
ету қажеттігін көтерді.

Мұның күн тәртібіндегі мәселе 
екендігіне дау жоқ. Кітап оқу, көр-
кем әдебиетке құмарлану баланың 
жан-жақты білімін толықтырып қана 
қоймай, тілдік қорын арттырып, мәде-
ниетін қалыптас тырады. Қиялын 
ұштап, армандатады, алға жетелейді. 

Жалпы, білім – адамның ішінен 
шығатын нәрсе емес, сырттан келетін 
дүние. Сондықтан, оқымай білімді бо-
ламын дегендерді тормен су алғысы 
келгендерге теңеймін. «Біз қанша біл-

сек, сонша нәрсе қолымыздан келеді. 
Сондықтан да білім – күш», – депті 
ағылшын философы Френсис Бэкон. 
Атақты физик Исаак Ньютон өлер ал-
дында «Мен Ұлы Мұхиттың жағала-
уында бір ғана тас тауып алған балаға 
ұқсаймын, таптым да қуандым... Мұ-
хиттың жағалауы мен оның түпсіз те-
реңінде ол секілді тастар қаншама?!»  
– деген екен. Тек оқу арқылы білімді 
болып, биік мақсаттарға жететінімізді 
ата-бабаларымыз «білекті бірді жыға-
ды, білімді мыңды жеңеді» деп қайыр-
ған.

Кітап оқудың денсаулыққа пай-
далы екенін ғалымдар әлдеқашан-ақ 
дәлелдеген. Ал, мерзімді баспасөз – 
кітаптың бір бөлшегі. Газет, журнал-
дан жаңалықты да, қоғамдық мәсе-
лелерді де, пайдалы кеңестерді де, 
көркем дүниені де таба аламыз.

Өркениетті елдерде интернет-
тің өрісті қадамына қарамастан, ха-
лықтың баспасөз құралдарын тұтыну 
талғамы жақсы сақталған. Мәселен, 
2011 жылғы сараптама бойынша Ин-
дияда бір күнде тарайтын газеттердің 
жалпы тиражы 330 миллионның үсті-
не шыққан, ал, осы күні Жапонияның 
«Асахи симбун» деп аталатын га-
зеті түске дейін бір рет, түс тен кейін 
бір рет басылып, 12 миллионнан аса 
оқыр манның қолына тиеді екен.  

Осы күнгі аға буынның, 50-80 
жас аралығындағы кісілердің түгелге 
жуығы мерзімді баспасөзден қол үзбе-
генін көреміз. Үнемі, үзбей газет жаз-
дырып алатын адамдардың үйінде жас 
оқырмандар да кездеседі.

Газет – күнделікті өмірдің айнасы. 
Оның ақпараты әлеуметтік желілердің 
жеңіл-желпі сөзі емес – сарапталған, 
бейәдептіктен ада, адамды жақсыға 
үндейтін жылы сөздердің ұясы. Тіл 
мен діл тазалығы, жарқын қоғам-
ды жасап жатқан жақсы жандардың 
бейнесі, рухани жаңғыру жолына 
түскен жаңашыл жастар өмірі, жеңім-
паз спортшылар, өрнекті өнерпаздар 
да осында. Қазақтың салт-дәстүрін 
сақтаған ата-әжелеріміздің өмір жолы, 
тәуелсіздік жолында құрбан болған 
батырлар мен би, хандардың хикаялы 
деректері алдыңыз да айқара ашылып 
жатады.

Осындай жан байлығын жанай 
өтіп, қаңсыққа қарайтынымызды қай-
терсіз?!

Бұл сөйлемді көпше түрде 
айтуымыз дың да астары бар. Себебі, 
бағанадан бері жастарға қарай бұрып 
отырған назымыздың ішінде жасамыс-
тарымыз да жүр.

Аманқос ақынның «Біреуде жас 
та болса даналық бар, біреуде қарт 
та болса балалық бар» дейтін өлеңі 
еске түседі. Сондықтан, біз, аға буын, 
жастарға үлгі болып, кітап оқу мен 
баспасөз жазылымында әрдайым алда 
жүруіміз керек. Бұл – әрине, өз бала-
ларымызды саналы болашағына бір 
қадам жақындатқанымыз.

Алдыңғы арба қайда жүрсе, соңғы 
арба сонда жүреді емес пе?

Бауыржан ЕЛЕУСІНОВ,
Халықаралық ақпараттандыру 

академиясының академигі

Алдыңғы арба қайда жүрсе,
соңғы арба сонда 
жүреді емес пе?

1-бет

Ел ішінде шешендігімен, 
қайырымдылығымен, суы-
рып салма ақындығымен, 
палуан дығымен және ат сейіс-
тігімен танылған Кәрібай 
Боқайұлы ту ралы аңыз боп 
айтылатын ес теліктер аз 
емес. Елге белгілі азамат 
туралы естеліктерді ұр пағы 
«Ел тұғырындағы тұлға» 
атты кітап етіп шығарды. Бұл 
– бір әулеттің естелігі ғана 
емес, ұлттың қадір-қасиетін 
танытуға бағытталған, ру-
ха ни жаңғыруға үлес қосар 
туынды.

«Кәрібай Боқайұлы деген 
кім?» деген сауалға жауап 
із десек, елдің бірлігіне, өне-
рі не қызмет еткен қазақтың 
қа сиетті абыздарының бірі 
дер едік. 1874 жылы қа-
зіргі Жаңа қорған ауданы 
Бесарық ауы лында дүниеге 
келген бала Кәрібай әкеден 
ерте айырылып, немере 
ағасы Айдарбек бидің қам-
қорлығында өседі. Жетімін 
жылатпаған қазақ тың еш-
кімге ұқсамайтын ізгі қа-
сиетін осы бір көріністен 
байқауға болады. Айдарбек 
би әкесіз ұлды қам қорлығына 
алып ғана қой май, оның 
жақсы азамат болып өсуіне 
үлкен үлесін қосып, жас-

тайынан елдік мәселелерді 
ше шуге тәрбиелейді. Жақсы 
тә лім-тәрбиені бойына сі-
ңірген Кәрібай шынында ел 
ісіне жас тайынан араласып, 
«сегіз қыр лы, бір сырлы» 
қабілетімен танылады.

Оның бір қыры – мал 
тани тындығы. Бұл да кез 
келгенге бұйыра бермейтін 
қасиет. Ел ішінде мынадай 
аңызға бер гісіз әңгіме бар: 
«Бірде Кә рібай Түркістан 
базарының ал дында теріс-
кейден келген жол дасымен 
жолығып қалып, әңгімелесіп 
тұрса, жанына ат жеккен 
арбасымен бір сарт келіп 
тоқтай қалады. Сонда жол-
дасы Абылай «Әй, Кә рі-
бай, мына аттың болмысына 
қарашы» депті. Кәрібай атты 
әрі-бері айналып көріп, ас-
тын дағы атын күміс жүгені, 
ер-тоқымымен қоса, сарттың 
атына айырбастайды. Бір жа-
ман атқа бола осыншама дү-
ние сін қия салған Кәрібайға 
ай наласындағылар таңдана 
қа  райды. Жүйрікті жабудың 
ас тынан жазбай таныған ат-
сейіс Кәрібайдың бұл таң-
дауы тек емес екен. Кейін 
баптап қосқан бұл жүйрігі 
бәйгені бермесе керек» 
деседі. 

Кәрібай сәйгүлік баптап 
жүріп, Қазақстанның ға-
на емес, Ресейдің Астрахан, 
Орын  бор, Омбы, Төмен сияқ-
ты қала ларында өткен бәй  ге-
лерге қатысқан. Үш жүз дің 
ба ласы жиналып бәйге өткіз-
генде үш рет аты озып келген 
екен. Жерорта теңізінің жа-
ғасында орналасқан Сирия 
елі нің бір шаһарында жылқы 
сату аукцио нына үйір-үйір 
жылқы апарған деген де дерек 
ел аузында айтылып жүр. 
Сол сапарында жүйрік араб 
жылқыларын алып келіп, 
жер гілікті жылқылармен 
бу дандастырып, бәйгеге 
қо  сатын тұлпарлар да йын-

даған. «Торы төбел» деген 
жүйрік аты бол ған, соны 
«өзімнің өкіл балам» деп 
атаған белгілі ақын, жыршы 
Нартай Бекежановқа сыйға 
тартқан екен.

Кәрібай Боқайұылының 
та ғы бір қыры – ел билігін 
қо лына алып, әділ шешім 
қа былдауы. Оның халықтың 
ау ыз біршілігін сақтап, сүттей 
ұйытып отыратын әділдігі 
көп тің аузында құрметпен 
айтылады. Тіпті, бау кеспе 
ұрылардың өзі болыстың 
бір ауыз сөзіне тоқтап, 
талай олжа еткен мал басын 
бүтіндей иесіне қайтарып 
беруіне сеп тігін тигізіп, 

елдің алғысын арқалағаны 
туралы да әңгімелер аз 
емес. «Сонда Кәрібай болыс 
былай деп ті» деген билік 
сөздері, тура шылдығы, өне-
гелі істері ке йін гіге үлгі 
һәм рухани азық де сек, 
артық айтқандық емес. Айта 
кеткен жөн, сөзге шешен 
Кәрібай Боқайұлы ақын дық 
өнерден де құралақан емес. 
Көнекөздердің айтуынша, 
Түр кістан базарына барар 
жол да сусын сатып тұра тын 
сұлу, ақын қыз Қара тор-
ғаймен ай тыс қан. 

Қаламымызға арқау бол -
ған кейіпкердің тағы бір қыры 
– палуандығы. Ел ішіндегі 
ас-жиындарда мен мін деген 
па   луан дардың жауы рынын 
жер иіскетіп, бәйге бермегені 
аңыз етіп айтылады. Оның 
осы қа сиетін мына бір 
естелік үзін  дісі-ақ дәйектей 
түседі: «Атамыз қарулы кісі 
болатын. Теріскейге барып 
бидай тасы ғанда екі қанар 
қап бидайды толтырып, 
теңестіріп байлап, «әуп» 
деп аттың үстіне жал ғыз өзі 
лақтырып сала бе реді екен». 
Ел аузындағы аңыз дар дан 
жи нақтаған ұрпақ та ры  ның 
естелігі талай жайтты аң ғар-
тады.

Кәрібай Боқайұлының 
бәй  геге ат қосып, палуанды-
ғымен ел ге танылып, суы-
рып салма ақын  дығымен 
та    лайды тәнті ет кені мен 

қоса, елге жанашыр жо-
март   тығы да аңыз болып 
ай тылып келеді. 1930-1933 
жыл дардағы ашаршылықта 
айна ласындағы аш халыққа 
астық беріп, аман алып 
қалған. Ал ас-жиындардан 
аты оза шапса, елден жиға-
нын елімен бөліскен қамқор 
азамат болған екен. Бұл 
туралы «атамның «Қа рагер» 
атты бәйге аты бол ды. Ке-
зін де Түркістанның тө ңі-
регінде өткен бәйгелерде 
бас бәйгені ешкімге бермей, 
қара үзіп келіп отырған екен. 
Қарагердің бәйгесін атам бір 
ауылға теңдей бөліп беріп 
отыр ған. Сонда Қарагер 
дүйім елдің асыраушысы 
болыпты. Мұны төңіректегі 
ауыл дың бәрі біледі 
екен» деп жазады ұрпағы 
Мамытбек Кәрібаев.

Ел ішіндегі аңыз-әң гі ме-
лер Кәрібай Боқай ұлының 
болмысын аша түседі. Кейін-
гіге тағылым бола тындай 
өне  гемен өріл ген өмір жо-
лынан үлгі етер лік тұстар 
көп. Айтып та, жазып та 
тау сылмайтын ал тын қазына 
қашанда ел ішінде. 

Ұлжан 
ЖАҢБЕРШИЕВА,

 Қорқыт ата 
атындағы Қызылорда 

университетінің 
профессоры, филология 

ғылымдарының 
кандидаты

Қасиетті Сыр өңірі ел қорғаған батырға, 
екі ауыз сөзбен дауды шешкен биге, елді 

өнермен сусындатқан сал серіге, әнші мен 
жыршыға кенде емес. 

ІЗГІ ҚАСИЕТІМЕН ІЗ ҚАЛДЫРҒАН

Қазақтың қандай киімі бол-
масын, онда халықтың әсемдік 
тал ғамы, өмір салты, өткендегі 
хал-ахуалы суреттеледі. Сырдың 
өнер қайраткерлері ұлттық киімдер 
ар қылы қазақ халқының бай мәде-
ниеті мен жоғары талғамын сахна 
биігінен көрсете білген. 

Музей экспозициясында ән 
мен сұлулықтың тәжін қоса киген 
Алаштың ақ маңдайлы аруы, қай-
таланбас дауыс иесі, Сыр елінің ту-
масы Роза Бағланованың сахналық 
киімі орналасқан. Бұл – киноархив-
тегі мәскеулік операторлар түсір-
ген көріністерде жарқ етіп жүрген 
көйлектердің бірі. КСРО Халық 
артисі, Халық қаһарманы Роза 
Бағланованың сахналық киімі сол 
уақыттағы музей директорының 
орынбасары Әмірғали Көшек баев 
пен музей қызметкері Аманкүл 
Нұржанова ар қылы музей қорына 
2002 жылы түскен. Көйлек 48-ші 
өлшемде, көк масаты мен шәйіден 
тігілген. Көйлекке қос етек түскен. 
Ал, масатыға алтын түстес дөң-
гелек әшекейлер жапсырылған.  
Бөрігі терімен көмкеріліп, төбесіне 
үкі тағылған. Үкі әсемдік берумен 
қатар, тіл-көзден сақтайды деген 
сенім бар.

Роза Бағланова қай елде бол-
масын, қай сахнада өнер көрсет-
песін қазақтың әнін ғана емес, 
қазақтың ұлттық киімі мен салт-
дәстүрін серік етіп, насихаттап 
жүрді. Ұлыбритания еліне сапа-
рында Роза Бағланованың сах-
налық образына тәнті болған 
Елизавета патшайым: «Қазақ әй-
елдерінің киген киіміне қарап-ақ, 
олардың қандай халық болғанын 
тануға болады. Бұл киім байлық 
пен талғамды аңғартады», – де-
ген екен. Роза Тәжібайқызының 
сахналық киімдерін Орталық Ко-
митеттің тапсырмасымен арнаулы 
шеберлер дайындаған. Киімнің 
үлгісі мен түсі Роза Бағланованың 
жоғары талғамын аңғартатын.  
Шет  елдерде қазақтың қос етек 
дүрия көйлегін, қынама бел қам-
золын, үкісі бұлғаңдаған тақия-
сын киіп, жарқ етіп, сахнаға шыға 
келгенде жұрт  ду етіп қол ша-
палақтайтын. Бұл – өз ұлтының 
салт-дәстүрін қадірлей білген 
және өзгеге сыйлата алған ұлт-
жанды тұлғаның көрінісі.

Әйгерім БЕКҚҰЛИЕВА, 
облыстық тарихи-өлкетану 

музейінің бөлім меңгерушісі

Дүрия көйлек 
шәйімен бүрген...


