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Құрметті оқырман!
2021 жылдың 

бірінші 
жартыжылдығына 
жазылу жүргізілуде

ЖЕДЕЛ ЖАҢАЛЫҚТАР

Жеңістен кейінгі
сөз

МИНИСТРЛЕР 
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ 
АРТАДЫ

Сенат Спикері Мәулен 
Әшімбаевтың төрағалығымен 
Палата Бюросының отыры-
сы өтті. Мемлекет басшысы 
бұған дейін жауапты хат-
шы институтын қысқартып, 
сол арқылы министрлердің 
жауапкершілігін арттыруды 
тапсырған еді.
 
Ол үшін тиісті заңнамаға 

өзгерістер енгізу қажет. Соған 
байланысты алдағы Сенат оты
рысында депутаттар «Қазақстан 
Республикасының Үкіметі тура
лы» Қазақстан Республикасының 
Конституциялық заңына өзгерістер 
енгізу туралы» заң жобасын 
қарайды.

Сонымен қатар сенаторлар 
«Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне Мем
лекет басшысының 2020 жылғы 1 
қыркүйектегі «Жаңа жағдайдағы 
Қазақстан: іс-қимыл кезеңі» атты 
Қазақстан халқына Жолдауының 
жекелеген ережелерін іске асыру 
мәселесі бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» заң 
жобасын талқылайды.

Бұдан басқа, Сенат депутаттары 
Мәжіліс мақұлдаған «Астық тура
лы» Қазақстан Республикасының 
Заңына толықтырулар енгізу ту
ралы» заң жобасын қарайды. 
Бюро отырысында сенаторлар 
Мәжілістен келіп түскен заң жоба
ларын тұрақты комитеттерге бөліп 
берді.

БАС ЖОСПАР 
ЖОБАСЫ 
МАҚҰЛДАНДЫ

Қазақстан Респуб
ликасының    Премьер
Министрі    А.Мамин Түркістан 
облысы Түркістан қаласының 
бас жоспары туралы қаулыға 
қол қойды. 

«Қазақстан Республикасындағы 
сәулет, қала құрылысы және 
құрылыс қызметі туралы» Заңға 
сәйкес және  Түркістан қаласының 
кешенді дамуын қамтамасыз ету 
мақсатында Үкімет Түркістан 
облыстық және қалалық мәсли-
хаттары мақұлдаған қаланың бас 
жоспарының жобасын  бекіту ту
ралы қаулыны жариялады.

«Оңтүстік Қазақстан облысы 
Түркістан қаласының бас жос-
пары туралы» Үкіметтің бұрынғы  
қаулысының күші жойылып, жаңа 
қаулы алғашқы ресми жарияланған 
күннен кейін күнтізбелік он күн 
өткен соң қолданысқа енгізіледі.   

Заман ғой дейді, адам ғой бәрін 
жасайтын. Әлемдегі игіліктердің 
бәрі – адам қолынан шыққан 
жауһарлар. Жаңашыл, жігерлі 
басшы Нұрлыбек Нәлібаев қала 
тізгінін ұстағаннан бері де дария 
бойындағы шаһардың шырай
лана түсіп, көшелері самаладай 
жарқырап, көпшілік орындардың 
бой көтергенін білеміз. Осы ортақ 
абыройға бар күшін сарп етіп, 
тірнектеп жиған қаражатын салып 
жүрген іскер, жомарт жанды аза
маттарымыз қаншама?!

Солардың бірі – белгілі кәсіпкер, 
руханият жанашыры, білім меце
наты, «Нұрай» ЖШС басшысы 
Сейітқали Алшынбаев.

Былтырғы өткен «Байқоңыр» 
инвестициялық форумы ая
сында «Зерде» интеллектуал
ды мектебінің құрылысын салу 
жөнінде әкімдікпен арадағы 
меморандумға қол қойылған еді. 
Сейітқали сол күннен бастап тыным 
таппады. Тіпті, өзінің күнделікті 
жүріс-тұрысына, тамақтану, дема
лу сағатына дейін қатаң күнтізбе 
жасады. Қойын дәптеріне: «Көп 
уақыт бойы мені мазалаған ой ар
тымда өскелең ұрпаққа ұлағатты 
із қалдырып, бойымдағы алпыс 

екі тамырға қан таратып тұрған 
жұдырықтай жүрегім осы кере
мет туындыны аңсап, сағыныш 
атты ыстық сезіммен «Зер
де» деген мектеп құрылысын 
салуға ниет жасадым. Дәл бүгінгі 
күннің экономикалық-әлеуметтік 
жағдайын пайымдауымша, бұл – 
үлкен тәуекелшіл шешім. Деген
мен, мен осы жолды таңдадым. 
«Зерде» мектебінің табалдырығын 
аттаған әрбір бүлдіршін ертеңгі 
күні зерделі, зейінді, жүрегінде 
иманы бар ибалы ұрпақ болып 
тәрбиеленетініне сенімі мол. 24 
қазан, 2019 жыл, сағ.10.00» деп 
жазып қойды. Арасында ауы
рып жатып қалған кездері де бар. 
«Бұл менің есебімде жоқ еді» деп 
біраз жоғалған уақытын түгендеу 
үшін азаннан қара кешке дейін 
құрылыстың басында шаң жұтып 
жүрген беймаза сәттері өтті.

Әйтеуір, осы мектептің 
құрылысына келгенде жан-
дүниесінде ерекше бір толқыныс 
пайда болды. Өзі басқаратын 
«Нұрай» серіктестігінің күшімен 
2004 жылдан 2011 жылға дейін 
бюджеттік бағытта – Қалжан ахун, 
Тереңөзек, Майлыбаев, Сұлутөбе, 
Талсуат ауылдарынан бес мектеп 

салынды. 2012 жылы мәслихат де
путаты болып тұрған кезде қалаға 
іргелес Досан ауылындағы мек
теп апатты жағдайда жабылып, 
халыққа берген уәдесі бойынша, 
тоғыз ай мерзімде тағы бір жаңа 
мектеп есік ашты. Мемлекеттік 
және жекеменшік әріптестік аясын
да мектеп құрылысына тиесілі 369 
миллион қаражаттың 30 пайызын, 
яғни, 100 миллион теңгеге жуық 
ақшаны жеке есебінен жұмсады. 
Қызылордада – 3, Алматыда 1 
балабақша салғаны өз алдына. 
Олардың бәрі де неше жылдан бері 
тоқтаусыз жұмыс істеп келеді.

Сонымен, бұл – рет санымен 
бой көтеріп отырған жетінші мек
теп. Қазақ жеті санын киелі санай
ды. Әрине, кездейсоқ сенім емес, 
Құранда «жұмақ» сөзі 77 рет айты
лады екен, осының өзі де тылсым 
ойға жетелейді. Кәсіпкер Сейітқали 
жетінші мектептің салынуына 
құрылысшы мамандығымен ғана 
емес, шығармашылық шабытпен 
кірісті. Балаға қажетті жағдайдың 
бірде-бірі назардан тыс қалмады. 
Оқушы үзіліске шыққанда не
мен айналысады, ол жүріп келе 
жатқанда қабырғалардағы қандай 
суреттер мен көрнекі сөздерге көз 
салады? Осының бәрін қиялынан 
өткізіп қорытты, қаламмен тізіп 
қағазға түсірді.

Болашақ білім ордасының но

байын елордалық «Асар Гарант» 
ЖШС жобалады. 170-ке жуық 
жұмыс қолын қамтыған еңбек 
ырғағы күні-түні іркіліссіз жүр-
гізіліп, межелі кезеңде аяқталды. 

Міне, бүгінде сол арман мен 
ой орындалғандай. Қаланың ен 

ортасында жатқан Ш.Есенов 
пен Е.Демесінов көшесі 
қиылысындағы 1,6 гектар жер 
аумағында орналасқан «Мұз ай
дыны», «Халыққа қызмет көрсету 
орталығы»,  басқа да көзтартарлық 
ғимараттар сап түзеген сәнді көше 
бойында енді «Зерде» деген жазуы 
бар жасыл түсті мектептің қасбеті 
жарқырап тұратын болады. Ерек
ше мектеп 500 балаға арналған, 
сонымен бірге 120 адам жұмыспен 
қамтылып отыр.

Әрине, мектепке тәжірибелі, 
білімді  мамандар шақырылды. 
Оларға еңбегіне сай жоғары жалақы 
берілетін болады.

Үміт пен күдік алмасқан 
күндерді артта қалдырып, жаңа 
туындыңның жарық шашқан 
бейнесімен алдағы күндерге 
қараудың қандай бақыт екенін 
сеземіз. Осынша адамға нәпақа 
тергізіп, осынша балаға қуаныш 
сыйлаған бұл адамның бақыттымын 
деуге қақы бар.    

«Жақсыны көрмек үшін» де
ген, біз ашылу рәсімі тәуелсіздік 
мерекесі қарсаңына жоспарланған 
жаңа мектепке арнайы бардық.

«Зерде» ауласына аяқ басқан 
адамды өзіне тартып тұрады екен. 
Қазір құрылыстағы қымбат әрі 
төзімді жабдық саналатын алюка
бондпен қапталған  әсем нақышты 
мектептің сыртынан-ақ көруге бо
лады. Гүлзарлар алаңқайына жайлы 
орындықтар қойылған, шетелдік 
аспалы шамдар мен жағалай 
орныққан жасыл шырша көшеттері 
жарасып тұр. 

«ЗЕРДЕ» КЕЛБЕТІ – КЕЛЕШЕК БЕЙНЕСІ

Дүйсенбек АЯШҰЛЫ,
«Сыр бойы»Sb

Қызылорда қаласы күн санап сәнденіп, көріктеніп келеді. Айна-
лайын ағайынның өз ауласын жайқалтып, үй сыртындағы ағашқа 
қолдап су құйып жүргендерін де талай көргенбіз. Бір кезде ақын 
ағамыздың «сана тазармай, қала тазармайды» деп дабыл қаққаны 
бар еді, бұл – санамыздың тазарғаны, «өз қалам – өз үйім» деген 
түсінігіміздің тұрақтануы деп айта аламыз.

«Қараша, желтоқсанмен сол бір-екі ай, 
қыстың басы бірі ерте, біреуі жай» дейді 
Абай ақын. Алып бара жатқан аяз жоқ. Ұлы 
ақынның дәлме-дәл суреттегеніндей, күз 
бен қыстың қақтығысындағы жолаушының 
жүрісін ширататын салқын бар. Қалаға кел
ген шаруамды бітіріп, шектеу шараларының 
жұмсаруына байланысты біртіндеп қосылып 
жатқан Қазалы бағытына жүретін жолаушы
лар поезына билет алып, орныма жайғастым.

Плацкарта вагон купесінің қапталдағы 
екі орнын қосқандағы алты орынның 
үшеуіндегілер ұйқыда. Жастарымыз шамалас 
бір-біріміздің ізімізді қуып жүрген үшеуміз 
әңгіменің қырманын қыздырып, оны-мұны 
айтып келеміз.

АУЫЛҒА 
ГАЗ БЕРІЛЕДІ

Тәуелсіздік мерекесінде Қазалы 
ауданындағы Ғани Мұратбаев ауылы 
көгілдір отынға қосылады. Сондайақ, 
Ақсуат ауылында 150 орындық клуб 
пайдалануға беріледі.

Бұл екі жобаға «Жұмыспен қамтудың 
2020-2021 жылдарға арналған жол картасы» 
мемлекеттік бағдарламасы аясында қаржы 
бөлінді, яғни, бағдарлама шеңберінде 
Ғ.Мұратбаев ауылына табиғи газ тартыл
ды. Орта қысымды газ желісі Әйтеке би 
кентіндегі Үштаған жанынан бастау ала
ды. Жобада 6,1 шақырым орта қысымды, 
12,2 шақырым төмен қысымды газ желісі, 
2 газ реттегіш қаралған. Барлығы 293 або
нент қамтылады. Ал, клубтың құрылыс 
жұмыстары толығымен аяқталған. Қазір 
жылу құбырларын орнату жұмыстары 
жүргізілуде.

49 ТОП 
ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ

Аймақта дислокациялық пункт 
және жедел жәрдем стансасының 
қосымша бөлімі ашылды. Алдағы 
уақытта тағы да дислокация 
пункттерінің санын көбейту 
жоспарлануда. Сондайақ, облыстық 
жедел жәрдемге лизинг арқылы 40 
дана санитарлық автокөлік алынып, 
аудандық бөлімдерге жөнелтілді.

– Бүгінде жедел жәрдем стансасын
да 49 топ жұмыс істейді. Облыс бойын
ша алыс елді мекендердің халқы жедел 
жәрдем көліктерімен, дәрі-дәрмектермен, 
медициналық құралдармен бірдей әрі 
шұғыл медициналық көмек алуда. Сонымен 
қатар, уақытты жоғалту, байланыс болмай 
немесе өтініш алуға тиісті медициналық 
қызметкер орнынан табылмай қалу қаупі 
жоқ. Шақыру автоматты түрде жедел 
топтың қолындағы смартфонға түседі және 
тәулік бойы GPS бақылауында болады. Осы 
кезге дейін «Көмек» автоматты басқару 
жүйесінің істен шығуы орын алған жоқ, 
бағдарламаны әзірлеушілерге байланыс 
тәулік бойы қолжетімді. 

Қазіргі таңда облыстың шақыру топ
тарын рациямен қосымша жабдықтау 
қарастырылуда. Айта кетейін, біздің өңір 
ұлттық шұғыл медицинаны үйлестіру 
орталығының бағалау рейтингі бойын
ша алғашқы үштікте тұр, – деді облыстық 
медициналық жедел жәрдем стансасының 
бас дәрігері Алмат Құрманғали.

ШАРУА 
ҚОЖАЛЫҚТАРЫНА 
ҚОЛДАУ КӨРСЕТТІ

Облыс фермерлері құрғақшылық 
пен пандемияға қатысты шектеулер 
салдарынан көршілес елден келген 
мигранттар көмегінен айырылды.

Осыған орай, БҰҰ жанындағы 
Азық-түлік және ауылшаруашылық 
ұйымының Қазақстандағы өкілдігінің бас
шысы “Орталық Азия мен Түркияның 
құрғақшылыққа бейім және сортаңдалған 
ауылшаруашылық өндірісінің ландшафт
тарында табиғи ресурстарды кешенді 
басқару” жобасы аясында COVID-19-дан 
көп зардап шеккен шаруа қожалықтарына 
тегін жоңышқа тұқымы түрінде бірреттік 
көмек көрсету туралы шешім қабылдады. 

ФАО-ГЭФ аймақтық жобасының 
ұлттық командасы Кәсіпкерлер палата
сы, облыс әкімдігі және облыстық ауыл 
шаруашылығы басқармасы мамандары
мен бірлесіп, жергілікті жердегі жағдайды 
зерттеп, облыстың пилоттық аумағындағы 
ең көп зардап шеккен фермерлер мен үй 
шаруашылықтарының тізімін жасады. 
Оның құрамына он төрт шаруа қожалығы 
кірді. 

Жалпы құны 4,2 млн теңгені құрайтын 
құрғақшылыққа төзімді жоңышқа тұқымы 
ашық тендер арқылы сатып алынды.

Облыстық ауыл шаруашылығы 
басқармасының бөлім басшысы Зүбайда 
Садақбаев шарада мемлекет фермерлерді 
қиыншылыққа қалдырмай, оларға қолдау 
көрсетіп отырғанын, жоғары сапалы 
тұқымның маңызы зор екенін атап өтті. Со
нымен қатар, жоңышқа шаруашылықтардың 
мал азығына қажеттіліктерін қанағат тан-
дырып қана қоймай, топырақтың құрамын 
едәуір жақсартатындығын жеткізді.

«СБ» ақпарат

ТАЛАПТЫНЫҢ БАЛҒАСЫ ТАСҚА ШЕГЕ ҚАҒАДЫ
Желтоқсанның басында облыс орталығына барып қайттым. Елдің жүріс

тұрысы еркін қалыпқа көшкені көзге анық білініп тұр. Әрине, бетперде 
тағып жүру талабы өзгермеген. Ол негізсіз емес, «сақтықта қорлық жоқ» 
демекші, әлі де босаңсуға болмайды. Өзге өңірлерге, әсіресе солтүстік 
облыстарға қарағанда Қызылорданың жақсы аталып жүргенінің халықтың 
көңілкүйіне әсер еткені айтарлықтай байқалады. 

4-бет 

Тұлпар мініп, 
жамбы атқан

Кәмпиттің қағазы да – 
табыс көзі

Медицина қызметкерлеріне
тегін жолдама берілді
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АЗАМАТТЫҚ ҚОҒАМ АЙНАСЫ

БРИФИНГ

1 Базарбек  Азамат Бағдатұлы 1995 ж.т., Қызылорда облыстық балалар ауруханасының эпидемиолог маманы, Қызылорда қаласында тұрады
2 Бердибеков Асхан Игиликович 1969 ж.т., Қызылорда облыстық сот орындаушылар палатасының жеке сот орындаушысы, Қызылорда 

қаласында тұрады
3 Боранбаев Қайрат Жомартович 1967 ж.т., «НУРЛЕН» ЖШС-ның басқарма төрағасы, Қызылорда облысы бойынша «Атамекен» ҰКП өңірлік 

кеңесінің төрғасы, Қызылорда қаласында тұрады
4 Жакипбаев Талгат Умырзакович 1972 ж.т., «Байқоңыр» ӘКК» АҚ-ның басқарма төрағасының орынбасары, Қызылорда қаласында тұрады
5 Есекеева Қарлығаш 1976 ж.т., «Өрлеу» БАҰО « АҚ  Қызылорда облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін 

арттыру институтының аға оқытушысы, тренер, Қызылорда қаласында тұрады
6 Ибрагимқызы Гүлмира 1983 ж.т., «МҚҰ «ФинПомощь Кызылорда» ЖШС-ның несие менеджері, Қызылорда қаласында тұрады
7 Ительгиев Нуртай Алтынбекович 1977 ж.т., «Агро-Центр» ЖШС директоры, Қызылорда қаласында тұрады
8 Кузбаков Аралбай Молдашович 1961 ж.т., «Жак Нур» ЖШС бас директоры, Қызылорда қаласында тұрады
9 Прманов Жорабек Акимбекович 1970 ж.т., «МҚҰ «ФинПомощь Кызылорда» ЖШС директоры, Қызылорда қаласында тұрады

«Қазақстан Республикасындағы Сайлау 
туралы» Қазақстан Республикасының 1995 
жылғы 28 қыркүйектегі Конституциялық 
заңының 14-бабы 8) тармақшасына және 

104-бабына сәйкес Қызылорда облыстық 
сайлау комиссиясы 2020 жылғы 5 жел-
тоқ санда «Қазақстанның «Ақ жол» Демо-
кратиялық партиясы» қоғамдық бірлес-

тігінің Қызылорда облыстық филиалының 
9 адамды қамтитын партия лық тізімін 
мынадай құрамда тіркеді:

«Қазақстан Республикасындағы Сайлау туралы» Қазақстан 
Республикасының 1995 жылғы 28 қыркүйектегі Конституциялық 
заңының 14-бабы 8) тармақшасына және 104-бабына сәйкес 
Қызылорда облыстық сайлау комиссиясы 2020 жылғы 5 жел-

тоқсанда «ADAL» саяси партиясы»   қоғам дық бірлестігінің 
Қызылорда облыстық филиалының 5 адамды қамтитын партиялық 
тізімін мынадай құрамда тіркеді:

1 Шаухаманов Нурлан Сеилбекович 1968 ж.т., «Бейнеу-Шымкент» ЖШС директоры, Қызылорда қаласында тұрады

2 Жаксылыков Галымбек Жаксылыкович 1977 ж.т., Қызылорда облысының аймақтық Кәсіпкерлер палатасының  директоры, Қызылорда 
қаласында тұрады

3 Нурхожаев Болат Жолтаевич 1966 ж.т., «Aspan Group» ЖК директоры, Қызылорда қаласында тұрады
4 Мишукова Наталья Валентиновна 1978 ж.т., «Мансап мектебі» ЖШС құрылтайшысы, Қызылорда қаласында тұрады

5 Оразмаханов Жандос Шынжарбайұлы 1994 ж.т., Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің орталық жетекшісі,  Қызылорда 
қаласында тұрады

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСТЫҚ САЙЛАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ХАБАРЫ

«ҚАЗАҚСТАННЫҢ «АҚ ЖОЛ» ДЕМОКРАТИЯЛЫҚ ПАРТИЯСЫ» ҚОҒАМДЫҚ БІРЛЕСТІГІНІҢ 
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСТЫҚ ФИЛИАЛЫНЫҢ ПАРТИЯЛЫҚ ТІЗІМІН ТІРКЕУ ТУРАЛЫ

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСТЫҚ САЙЛАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ХАБАРЫ

«ADAL» САЯСИ ПАРТИЯСЫ»  ҚОҒАМДЫҚ БІРЛЕСТІГІНІҢ ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСТЫҚ ФИЛИАЛЫНЫҢ
ПАРТИЯЛЫҚ ТІЗІМІН ТІРКЕУ ТУРАЛЫ

Төтенше жағдай жария-
лан ған наурыз айынан бастап 
облыстағы кәсіподақ ұйым-
дары қолдау шараларына 
37453500 теңге көлемінде 
қара  жат жұмсаған. Оның ішін-
де 28 миллион 851 мың тең-
геге қайырымдылық кө мек 
көрсетілсе, 8 миллион 602 
мың теңгеге кәсіподақ ұйым 
мүшелеріне бетпер де, ан ти-
сеп тик секілді қор ғаныш құ -
рал дары  алынған. Пан де-
мияға байланыс ты облыс тық 
кәсіподақтардың арнайы шта-
бы құрылды. Еңбек ұжым-
дарындағы ахуалға қатысты 
күн делікті мониторинг жүр-
гізілді. 

–  Өздеріңізге белгілі, ка-
рантин талаптары күшейтілген 

тұста көпшілігі қашықтан 
жұмыс істеді. Жұмысшылардың 
ақылы, ақысыз демалысқа 
шығуы, қашықтан жұмыс істеуі, 
еңбекке жарамсыздығы туралы 
шұғыл ақпарат жинақтадық. 
Түрлі мәселелер туындады. 
Вахталық жұмыскерлердің жұ-
мыс режимдері, олардың тест-
тен өтуі, жұмысқа бармаған 
жұмыскерлердің жалақысының 
сақталуы, қаладағы үздіксіз 
жұмыс істейтін стратегиялық 
маңызы бар жұмыс орын-
дарының, медицина мекемелері 
жұмыскерлерінің жұмысқа қа-
тынауына байланысты қиын -
шы лықтар кездесті. Кем  ші-
лік терді дер кезінде анық  тап, 
қалыпқа келтірілуіне ат-
салыстық. Арнайы қызу желі сін 

іске қостық. Бүгінге дейін 886 
хабарлама түсіп, барлығына 
жауап берілді, – деді  Серік 
Сермағамбетов.

Төрағаның айтуынша, қа-
зіргі кезде кәсіподақ ұйым-
дары еңбек қауіпсіздігі 
жағ дайы, жұмыскерлердің са-

ни тарлық қорғаныш заттар-
мен қамтылуы, қауіпсіз еңбек 
жағ дайын жасау мәселелері 
бойынша ұжымдық шартқа 
толықтыру енгізу туралы бас-
тамалар бойынша жұмыс жа-
сауда. Ұйымдарда құрылатын 
өндірістік кеңестердің жұмысы 
басты назарда. Бұл ретте еңбек 
қауіпсіздігі бойынша өндірістік 
кеңес заң талаптарына сәйкес 
тараптардың бастамасымен 
құрылады. 

Жалпы облыстық  аумақтық 
кәсіподақтар бірлестігі қазіргі 
уақытта 11 салалық кәсіподақта 
1015 бастауыш ұйымын, 99816 
кәсіподақ мүшесін біріктіреді.

– Кәсіподақ мүше лері нің 
денсаулығын оңалту жұ мыс -
тары басқа салаларда да жүр-
гізілуде, салалық кәсіп одақтар 
карантинге байла нысты жұмыс 
жоспарларына өзгертулер ен-
гізіп, жұ  мыс  керлердің дема-
лыс орын   дарында демалуы-
на тегін жолдамалар беруді, 
кә сіп   одақтар қаражатынан 

жол дама құндарына 30-50 
проценттік жеңілдіктер беруді 
ұйымдастырды. Аумақтық кә-
сіп одақтар бірлестігінен, кә-
сіп  одақ ұйымдарынан әлеу -
меттік әріптестерімізге, 
жұ мыс берушілерге үздіксіз 
режимде жұмыс істейтін жұ-
мыс орындарында медици-
на бекеттерін ашу, індетке 
шалдыққан жұмыскерлердің 
денсаулығын оңалтуға қаражат 
бөлу туралы ұсыныстарын 
жолдап, жұмыс жүргізілді. 
COVID-19 пандемиясын жеңу-
де әлеуметтік әріптестіктің та-
раптары – жұмыс берушілер 
мен кәсіподақтардың ынтымақ-

тастығы маңызды, – деді ол.
Айту керек, облыс кәсіп-

одақтары  еңбек қауіпсіздігі 
мәселесі бойынша әлеуметтік 
әріптестермен бірлесе қабыл-
данған «Қауіпсіз еңбек» ай-
мақтық бағдарламасы шең-
беріндегі жұмыстарды және 
халықаралық ұйымдар ұсынған 
«Нөлдік жарақат» қағидасына 
біріктіру шараларын жүргізіп 
келді.  «Vizion Zero» ха лық-
аралық бағдарламасын қазір-
де 33 мекеме қабылдаған. 
Тұжырымдаманы түсіндіру  іс-
шаралары жалғасуда.

«СБ» ақпарат

МЕДИЦИНА ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНЕ
ТЕГІН ЖОЛДАМА БЕРІЛДІ

Мереке қарсаңында осын-
дай құрметке ие болған арда-
герлер Айтбай Әлібаев және 
Айтбай Тұрғанбаев – құзырлы 
органда бірнеше жыл жұмыс 

істеп, өз міндеттерін абырой-
мен атқарған азаматтар.

Облыстық прокуратура 
бас  шылары ардагерлерді құт-
тықтап, атқарған еңбектеріне 

алғыс айтып, отбасыларына 
амандық-саулық тілеп, қария-
лардың батасын алды.

Сонымен қатар ҚР Бас 
Прокурорының бұйрығ ы-
мен Арал аудандық проку-
ратурасының прокуроры 
Серік Жетпісбаев І дәрежелі, 
Шиелі ауданының прокуроры 
Нұрболат Дүйсенбаев, облыс 

прокурорының аға көмекшісі 
Абай Әлімбаев ІІ дәрежелі және 
басқарма прокуроры Бақытжан 
Есентай ІІІ дәрежелі «Мінсіз 
қызметі үшін» меда лімен мара-
патталды.

Бұдан бөлек облыс прокуро-
ры Н.Бижановтың бұйрығымен 
қызметін мінсіз атқарған 10 
қызметкерге алғыс жарияланды.  

КӘСІБИ МЕРЕКЕДЕГІ ҚҰРМЕТ
Қазақстан Республикасының Прокуратура органдарының 

құрылған күніне орай осы салада қызмет еткен ардагерлер 
Бас Прокурордың «Құрмет грамотасымен» марапатталды.

Қоғамдық бірлестік төр-
ағасы, «Қызылорда облысының 
үкіметтік емес ұйымдарының 
альянсы ассоциациясы» ЗТБ-
ның аудан бойынша өкілі 
Нұржан Амандық бірлестіктің 
ат қарып жатқан жұмысы жа-
йында кеңінен әңгімелеп 
берді. Ұйым жастардың шы-
ғар    машылығын дамыту мақ са-
тында ресурстық орта лықпен 
бір лесіп, байқау, аудан әкімінің 
жастар сыйлығын, жастар 
лагерін, «Жайдарман» лига-
сын және еріктілер мектебі 
жоба ларын дәстүрлі түрде 
ұйымдастырады. 

– Өткен жылы тұңғыш рет 
еңбек лагері ашылып, оған 25 
ерікті таңдап алынды. Олар 

тұрмысы төмен, жалғызбасты 
қарт тар мен аналарға қолға-
быс етіп, үй шаруасына 
көмектеседі. Сонымен қатар 
бірлестік биыл аудандық ішкі 
саясат бөлімінің аудандағы 
жұмыссыз, NEET санатындағы 
жастарға бағытталған шара-
ларды ұйымдастырды. Шы-
ғар машылықты, еріктілер 
кор   пусын дамыту бойынша іс-
шаралар өткізу және патриот-
тық тәрбие беру, аза мат тық 
белсенділігін арт тыруға бағыт-
талған жұмыстарды жүйелі 
атқарып келеді, – деді Нұржан 
Амандық.

Биыл ұйымның әлеуметтік 
жобалар аясында өткізген 
шараларына 1200-ден астам 

жас қатысқан. Пандемияға 
байла нысты жиындар онлайн 
форматта жалғасып жатыр.  
Еріктілер тұрғындарға үн-
қа ғаздар мен медициналық 
бет перделер таратып, акция 
өт кізіп, азаматтарға қолдау көр -
сетуде. Сонымен бірге қо ғам-
дық бірлестік бел сенді лері мен 
ерікті жастар Дәуім бай елді 
мекені тұрғыны, жал ғыз басты 
ананың үйін күрделі жөндеуден 
өткізді. Әлеуметтік аз қам-
тылған, көпбалалы, жал ғызі лік-
ті қария лар мен жағдайы төмен 
отбасыларына «Біз біргеміз» 
ұранымен азық-түлік таратып, 
олармен тығыз байланыс ор-
натты. Сондай-ақ, «ДорСтрой», 
«Абай-Дәулет» ЖШС аудан 
халқына демеушілік жасап, 
тұр мысы төмен отбасыларына 
көмек берді. Елмен етене жү-
ріп, мұқтаж жандарға кө мек 
қо лын созған жомарт жан дар 
ерік тілермен бірігіп, қайы-
рымды істердің қасынан табыл-
ды. Жас еріктілердің бас тамасы 
мен жобалары үнемі қолдау та-
уып, әлеуметтік мәсе лелердің 
шешілуіне ықпал етуде. 

Ерікті жастар 200 отбасына 

азық-түлік себетін үлестіріп, 
індет өршіген тұста қарттардың 
үйіне дәрі-дәрмек, азық-түлік 
өнімдерін жеткізіп отыр-
ды. Мәселен, Жалағаш кенті 
тұрғыны, жалғызбасты  ана 
Е. Буланованың үйіне жөндеу 
жұмыстарын жүргізіп, шатыр, 
есігі мен терезесін жаңалады. 
Қайырымды істің қасынан 
табылған жанашыр жастар 
ел алғысына бөленіп келеді. 
Ізгі мақсаттың бастауында 
жүрген бірлестік жастарының 
жақсылыққа деген талпынысы 
жемісін беріп келеді.

Жалпы, үкіметтік емес 
ұйымдардың Президент Жолда-
уынан туындайтын міндеттерді 
жүзеге асыру бойынша атқарып 
жатқан жұмыстарына оң баға 
беруге болады.  Мемлекет тара-
пынан оларға соңғы жылдары 
зор көңіл бөлінуде. Белсенді 
аза маттық қоғам құру үшін үкі-
мет тік емес ұйымдардың беде-
лін арт тыру қажеттілігі де  на-
зарда.

Бүгінде Жалағаш ауданы бо-
йынша 25 үкіметтік емес ұйым 
бар. Оның ішінде қоғам дық қор  
саны – 12, бірлестік –13.

ІЗГІ МАҚСАТТЫҢ БАСТАУЫ

Sb
Сара АДАЙБАЕВА,
«Сыр бойы»

Облыста белсенді қызмет ететін үкіметтік емес ұйымдар 
саны артқан.  Олар қоғамдық жұмыстарға қатысып, түрлі 
әлеуметтік жобаларды  жүзеге асыруда. Осындай белсенді 
ұйымдардың бірі – Жалағаш ауданындағы «Темірқазық» 
қоғамдық бірлестігі. 2005 жылы құрылған ұйым ерікті 
жастардың басын қосып, тың бастамаларға мұрындық 
болуда. 

Әлемдік пандемия, экономикалық күйзелістер, цифр
ландыру тәуекелдері еңбек нарығына өзіндік өзгерістер 
әкелді. Елдің денсаулығы мен бірлігі жолында індетпен 
күресте кәсіподақтар да өз үлесін қосуда. Мәселен, коро
навирус инфекциясымен күреске атсалысқан 100 медици
на қызметкеріне Ақмола облысы, Бурабайда орналасқан 
Щучинск демалыс орнына тегін жолдама берілді. Сондай
ақ, кәсіподақ ұйымдарының мүшелеріне 30 проценттік 
жеңілдікпен демалыс орындарына жолдама қарастырылды. 
Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінде 
«Қызылорда облыстық кәсіподақтар орталығы» аумақтық 
кәсіподақтар бірлестігінің төрағасы Серік Сермағамбетов 
мәлімдеді.

«Мемлекеттік-жекешелік әріптестік ту-
ралы» Қазақстан Республикасының 2015 
жылғы 31 қазандағы Заңының 24-бабының 1) 
тармақшасына сәйкес Қызылорда облыстық 
мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. «Қызылорда облысы бойынша іске асы-
рылуы жоспарланатын жергілікті мемлекеттік-
жекешелік әріптестік жобаларының тізбесін 
бекіту туралы» Қызылорда облыстық 
мәслихатының 2017 жылғы 15 ақпандағы № 
89 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5748 нөмірімен 
тіркелген, облыстық «Сыр бойы», «Кызылор-
динские вести» газеттерінде      2017 жылғы 
11 наурызында және Қазақстан Республикасы 
нормативтік құқықтық актілердің эталондық 
бақылау банкінде 2017 жылдың 18 наурызында 
жарияланған) келесідей толықтырулар енгізілсін:

аталған шешіммен бекітілген Қызылорда об-
лысы бойынша іске асырылуы жоспарланатын 
жергілікті мемлекеттік-жекешелік әріптестік 
жобаларының тізбесі мынадай мазмұндағы жол-

дармен толықтырылсын:
«58. Қазалы ауданы Әйтеке би кентіндегі 

спорт кешенін жалға алу.
59. Жаңақорған ауданы Жаңақорған 

кентіндегі ойын түрлері бойынша дене 
шынықтыру-сауықтыру кешенін жалға алу.

60. Жаңақорған ауданы Қожакент 
ауылындағы спорт кешенін жалға алу.

61. Қызылорда қаласы Сәулет мөлтек ауда-
нында спорт кешенін жалға алу.

62. Жаңақорған ауданы Сунақата ауылындағы 
спорт кешенін жалға алу.».

2. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған 
күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Қызылорда 
облыстық 

мәслихатының 
хатшысы

________________________     Қ. БИСЕНОВ

«Қызылорда облысы бойынша іске асырылуы 
жоспарланатын жергілікті мемлекеттік-жекешелік 

әріптестік жобаларының тізбесін бекіту туралы» Қызылорда 
облыстық мәслихатының 2017 жылғы 15 ақпандағы 

№ 89 шешіміне толықтырулар енгізу туралы

Қызылорда 
облыстық 

мәслихатының 
төрағасы

ЖОБА

Облыс әкімінің 
орынбасары Серік 
Ахмет қаладағы 
«Айтбай» мешіті және 
православие шіркеуінің 
жұмысымен танысып, 
дін қызметкерлеріне 
Тәуелсіздік күніне 
арналған мерекелік 
марапаттарды табыстады.

Бір жарым ғасырлық та-
рихы бар «Айтбай» мешітінің 
жанынан қосымша ғимарат са-
лынып жатыр. Жаңа ғимаратта 
дәрісхана мен кітапхана ор-
наласады. Сонымен қатар 
мешіт ауласына абаттандыру 
жұмыстары жүргізілуде.

Дін өкілдерімен кездесу ба-
рысында облыс әкімінің орын-
басары зайырлы мемлекеттегі 
мәдениетаралық және конфес-
сияаралық келісімді сақтауда, 
егемен елдің дамуына өз үлесін 
қосып жүрген сала өкілдерін 
облыстың Құрмет грамотасы-
мен, облыс әкімінің «Алғыс 
хатымен», «Қазақстан халқы 
Ассамблеясының 25 жылдығы» 

медалімен марапаттады.
– Алдымен сіздерді алда 

келе жатқан Қазақстан Респуб-
ликасының Тәуелсіздік күні 
мерекесімен құттықтаймын. 
Сонымен бірге биылғы жылы 
Қазақстан Мұсылмандары діни 
басқармасының құрылғанына 
30 жыл толды. Дін – адамзат пен 
қоғам үшін мәдени өркениеттің 
маңызды ошағы. Сондықтан, 
ел тәуелсіздігінің дамуы жо-
лында қоғамда бейбітшілік пен 

келісімді сақтауда сіздердің де 
еңбектеріңіз ерен деп білеміз, – 
деді Серік Әбжәліұлы.

Құрметке бөленгендердің 
қатарында «Зекет» қайырым-
дылық қорының облыстағы 
жетекшісі Оңталап Жидебаев та 
бар. Ол жабыққан жандардың 
жанынан табылып, 18 отба-
сының баспана мәселесін ше-
шуге үлес қосты.

«СБ» ақпарат

ДІН ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ МАРАПАТТАЛДЫ

Оқу ғимаратына кірген бой-
да еріксіз жоғары қарайсың, 
мектеп төбесіндегі күмбез 
асты көз қарықтырады, себебі 
ол табиғи жарық түсіруге 
бейімделіп, төзімді шыны-
мен қапталған. Аумағы  382  
шаршы метр спорт залы, 350 
балаға арналған асханасы, 
кең әрі жарық балалардың ар-
найы демалу орны – бұрынғы 
көргендерімізден басқарақ. 
Әрқайсысы 60 шаршы метр бо-
латын сынып бөлмелері сабақ 
барысындағы қажеттіліктермен 
толық жабдықталған. Ал, IT, 
компьютер, робототехника сы-
ныптары жұмыс істейді. Би 
үйірмесі мен тенниске қызы-
ғушылардың өз бөлмесі бар.  

Балаларға мұнда күніге 
бір мезгіл құнарлы тамақ 
беріледі. Жеміс-жидек, көк-
өніс өнімдерімен тұрақ ты 
қам тамасыз етіледі. Сыйым-
ды лығы 25 тонна болатын 
азық-түлік сақтау қоймасы да 
салынған.

– Мен осы әсем мектепті 
төл туындым деп есептеймін, 
алайда, бұл білім ордасынан 

қастерлі тәуелсіздігіміздің 
бейнесін көруге болады. Себебі, 
өз ойыңмен, өз талғамыңмен 
осындай үлкен құрылысты 
жүзеге асыру, балаларымыз-
ды тар шеңберден шығарып, 
еркін ойға жетелеп, ұлттық 
рух негізінде білімдендіру 
– тәуелсіздігіміздің әкелген 
жемісі.

Осы мектепті салмас 
бұрын еліміздің біраз қала-
ларындағы мектептердің қалай 
салынғанын, олардың жұмыс 
тәжірибесін есепке алдым. 

Біздің мектепте әр балаға 
төленетін оқу ақысы басқа 
жақпен салыстырғанда 2-3 есе 
арзан болады. Ал, білім сапа-
сына жоғары талап қойылады. 
Біздің болашағымыздың иесі 
балаларымыз жан-жақты білім 
алып жетілуі тиіс.

Біздің бірнеше балабақ-
шамызда жүздеген сәби тәр-
биеленіп жатыр. Олар ба-
лабақшадан шығып, осы 
мектепке келеді. Алдағы 
уақытта жоғары білім беретін 
мектеп салуға ниеттіміз. Сол 
кезде біз тәрбиелеген балалар 
«балабақша-мектеп-жоғары 
білім ордасы» деген жолмен 
жүріп өтетін болады.

2015 жылы «Білім саласы-
на 1 миллиард теңге қаржы 
салған кәсіпкер» атандым. 
Әлі күнге сол игілікті ісімізді 
жалғастырып келе жатырмын.

Мен балаға салынған ин-
вестицияның мемлекетке, ха-
лыққа қайтатынын жақсы біле-
мін. Негізгі мақсатымыз да сол, 
елге бір пайдамызды тигізу, 
артымызда жақсы іс қалдыру,–
дейді Сейітқали Бегманұлы. 

Біз іскер жанның ізгі ойына 
өріс тіледік. Расында, таза ой, 
адал еңбектің өрісі кең.

«ЗЕРДЕ» КЕЛБЕТІ – 
КЕЛЕШЕК БЕЙНЕСІ
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№ Аты-жөні Жұмысқа кірген уақыты
1 Балкей Ботагөз 

Пернебайқызы
Қызылорда облыстық 

адвокаттар Алқасы, Қызылорда 
қаласы, Қонаев көшесі, 10

2 Абдуманов 
Алимжан 
Перналиевич

Қызылорда қаласы, Қорқыт Ата 
көшесі, 62а 

3 Абдигаппаров 
Сакен 
Адилханович

Қызылорда облыстық 
адвокаттар Алқасы, Қызылорда 

қаласы, Қонаев көшесі, 10
4 Абшекенов Самат 

Абшекенович
Қызылорда облыстық 

адвокаттар Алқасы, Қызылорда 
қаласы, Қонаев көшесі, 10

5 Аимбетова 
Айымжан 
Малкайдаровна

Қызылорда облыстық 
адвокаттар Алқасы, Қызылорда 

қаласы, Қонаев көшесі, 10
6 Айдаров Рашид 

Маликович
Қызылорда облыстық 

адвокаттар Алқасы, Қызылорда 
қаласы, Қонаев көшесі, 10

7 Алдонгаров 
Бакитжан 
Садирович

Қызылорда облыстық 
адвокаттар Алқасы, Қызылорда 

қаласы, Қонаев көшесі, 10
8 Алпысбаева Роза 

Закировна
Қызылорда облыстық 

адвокаттар Алқасы, Қызылорда 
қаласы, Қонаев көшесі, 10

9 Алпысбаев Кайрат 
Алпысбайулы

Қызылорда облыстық 
адвокаттар Алқасы, Қызылорда 

қаласы, Қонаев көшесі, 10
10 Алматов  Болатбек 

Шыныбекович
Қызылорда облыстық 

адвокаттар Алқасы, Қызылорда 
қаласы, Қонаев көшесі, 10

11 Алиев Хакимжан 
Мұхаметжанұлы

Қызылорда облыстық 
адвокаттар Алқасы, Қызылорда 

қаласы, Қонаев көшесі, 10
12 Альжанов Асан 

Берикович
Қызылорда облыстық 

адвокаттар Алқасы, Қызылорда 
қаласы, Қонаев көшесі, 10

13 Ахметкалиев Серик 
Култанович

Қызылорда облыстық 
адвокаттар Алқасы, Қызылорда 

қаласы, Қонаев көшесі, 10
14 Ахметова 

Кульджахан 
Алиакимовна

Қызылорда облыстық 
адвокаттар Алқасы, Қызылорда 

қаласы, Қонаев көшесі, 10
15 Ахметов Жасулан 

Байтелиевич
Қызылорда облыстық 

адвокаттар Алқасы, Қызылорда 
қаласы, Қонаев көшесі, 10

16 Әуелбеков Данияр 
Бахытұлы

Қызылорда қаласы, Ілиясов 
көшесі, 2/17

17 Байболов Жасулан 
Кенжебекович

Қызылорда облыстық 
адвокаттар Алқасы, Қызылорда 

қаласы, Қонаев көшесі, 10
18 Балым  Жасұлан 

Маралұлы
Қызылорда облыстық 

адвокаттар Алқасы, Қызылорда 
қаласы, Қонаев көшесі, 10

19 Балымов  Марал 
Медетұлы

Қызылорда облыстық 
адвокаттар Алқасы, Қызылорда 

қаласы, Қонаев көшесі, 10
20 Беденбаев Адилхан 

Адилхазиевич
Қызылорда облыстық 

адвокаттар Алқасы, Қызылорда 
қаласы, Қонаев көшесі, 10

21 Бекенов Нұржан 
Сақтапұлы 

Қызылорда облыстық 
адвокаттар Алқасы, Қызылорда 

қаласы, Қонаев көшесі, 10
22 Дарбаев Шынтемир 

Абдулович
Қызылорда облыстық 

адвокаттар Алқасы, Қызылорда 
қаласы, Қонаев көшесі, 10

23 Демжанов Серик 
Касымханович

Қызылорда облыстық 
адвокаттар Алқасы, Қызылорда 

қаласы, Қонаев көшесі, 10
24 Джаппаркулов 

Даурен 
Нурланович

Қызылорда облыстық 
адвокаттар Алқасы, Қызылорда 

қаласы, Қонаев көшесі, 10
25 Досымова Айгуль 

Жалгасовна
Қызылорда облыстық 

адвокаттар Алқасы, Қызылорда 
қаласы, Қонаев көшесі, 10

26 Елеуов Ануарбек 
Усайынович

Қызылорда облыстық 
адвокаттар Алқасы, Қызылорда 

қаласы, Қонаев көшесі, 10
27 Жакенов Искендир 

Орынбасарович
Қызылорда облыстық 

адвокаттар Алқасы, Қызылорда 
қаласы, Қонаев көшесі, 10

28 Жакупов Канат 
Мажитович

Қызылорда қаласы, Желтоқсан 
көшесі, 24

29 Жақыпов 
Мұхиядин Сқақұлы

Қызылорда облыстық 
адвокаттар Алқасы, Қызылорда 

қаласы, Қонаев көшесі, 10
30 Жамбулбаев  

Есимхан
Корпебаевич

Қызылорда облыстық 
адвокаттар Алқасы, Қызылорда 

қаласы, Қонаев көшесі, 10
31 Жамалбеков Ерлан 

Раймбекович
Қызылорда қаласы, Желтоқсан 

көшесі, 24
32 Жаппасбаева  

Калдикул
Жаппасбаевна

Қызылорда облыстық 
адвокаттар Алқасы, Қызылорда 

қаласы, Қонаев көшесі, 10
33 Жортекеев Марат 

Абубекович
Қызылорда облыстық 

адвокаттар Алқасы, Қызылорда 
қаласы, Қонаев көшесі, 10

34 Жубатов Серик 
Демеубаевич

Қызылорда облыстық 
адвокаттар Алқасы, Қызылорда 

қаласы, Қонаев көшесі, 10

35 Жұбатханов 
Асанхан 
Жұбатханұлы

Қызылорда облыстық 
адвокаттар Алқасы, Қызылорда 

қаласы, Қонаев көшесі, 10

36 Жұмабеков Хасен 
Мұратұлы

Қызылорда қаласы, Тасбөгет 
кенті, З.Шүкіров көшесі, 15

37 Жусупов  Канат 
Жанабатырович 

Қызылорда облыстық 
адвокаттар Алқасы, Қызылорда 

қаласы, Қонаев көшесі, 10

38 Жусупалиева 
Гульмира 
Шаймерденовна

Қызылорда облыстық 
адвокаттар Алқасы, Қызылорда 

қаласы, Қонаев көшесі, 10
39 Зермұхамедов 

Әбдірахман 
Жағыпарұлы

Қызылорда облыстық 
адвокаттар Алқасы, Қызылорда 

қаласы, Қонаев көшесі, 10
40 Ибайдилдаев 

Тимур Абиевич
Қызылорда облыстық 

адвокаттар Алқасы, Қызылорда 
қаласы, Қонаев көшесі, 10

41 Ибрашев 
Мейрамхан 
Шамауович

Қызылорда облыстық 
адвокаттар Алқасы, Қызылорда 

қаласы, Қонаев көшесі, 10
42 Измаханов Руслан 

Жумажанович
Қызылорда облыстық 

адвокаттар Алқасы, Қызылорда 
қаласы, Қонаев көшесі, 10

43 Иманбаев Кайрат 
Мырзахметович

Қызылорда облыстық 
адвокаттар Алқасы, Қызылорда 

қаласы, Қонаев көшесі, 10
44 Имешева Зеріп 

Алуадиновна
Қызылорда облыстық 

адвокаттар Алқасы, Қызылорда 
қаласы, Қонаев көшесі, 10

45 Исаева Шырын 
Алиевна

Қызылорда облыстық 
адвокаттар Алқасы, Қызылорда 

қаласы, Қонаев көшесі, 10
46 Исакова Бахитнур 

Советовна 
Қызылорда облыстық 

адвокаттар Алқасы, Қызылорда 
қаласы, Қонаев көшесі, 10

47 Иcкакова Асель 
Айбергеновна

Қызылорда облыстық 
адвокаттар Алқасы, Қызылорда 

қаласы, Қонаев көшесі, 10
48 Калменов Даулет 

Табынбаевич
Қызылорда облыстық 

адвокаттар Алқасы, Қызылорда 
қаласы, Қонаев көшесі, 10

49 Калдашбаев  
Бахытжан 
Кажденбекович

Қызылорда облыстық 
адвокаттар Алқасы, Қызылорда 

қаласы, Қонаев көшесі, 10
50 Канатбаев 

Темирхан 
Каржаубаевич

Қызылорда қаласы, Желтоқсан 
көшесі, 24

51 Камбаров Бахыт 
Балтабаевич

Қызылорда облыстық 
адвокаттар Алқасы, Қызылорда 

қаласы, Қонаев көшесі, 10
52 Карабаева Гулбану 

Биназаровна
Қызылорда облыстық 

адвокаттар Алқасы, Қызылорда 
қаласы, Қонаев көшесі, 10

53 Касымханов 
Алибек 

Қызылорда облыстық 
адвокаттар Алқасы, Қызылорда 

қаласы, Қонаев көшесі, 10
54 Келимбетова 

Кулнар 
Сматуллаевна

Қызылорда облыстық 
адвокаттар Алқасы, Қызылорда 

қаласы, Қонаев көшесі, 10
55 Кенжебаев 

Бакытжан 
Жоламанович

Қызылорда облыстық 
адвокаттар Алқасы, Қызылорда 

қаласы, Қонаев көшесі, 10
56 Керуенова Айнур 

Сагаладиновна
Қызылорда облыстық 

адвокаттар Алқасы, Қызылорда 
қаласы, Қонаев көшесі, 10

57 Киязова Фатима 
Камзаевна

Қызылорда облыстық 
адвокаттар Алқасы, Қызылорда 

қаласы, Қонаев көшесі, 10
58 Кожабергенова 

Збира Канибетовна
Қызылорда облыстық 

адвокаттар Алқасы, Қызылорда 
қаласы, Қонаев көшесі, 10

59 Косканова 
Нуржамал 
Абдамитовна

Қызылорда облыстық 
адвокаттар Алқасы, Қызылорда 

қаласы, Қонаев көшесі, 10
60 Куатов Калмырза 

Кистауович
Қызылорда облыстық 

адвокаттар Алқасы, Қызылорда 
қаласы, Қонаев көшесі, 10

61 Кулдасов  
Болысбай 
Сарманович

Қызылорда облыстық 
адвокаттар Алқасы, Қызылорда 

қаласы, Қонаев көшесі, 10
62 Кузембаева Дана 

Адильбековна
Қызылорда облыстық 

адвокаттар Алқасы, Қызылорда 
қаласы, Қонаев көшесі, 10

63 Кузембаева 
Айшагуль 
Адильбековна

Қызылорда облыстық 
адвокаттар Алқасы, Қызылорда 

қаласы, Қонаев көшесі, 10
64 Кайназарова 

Гульханыс 
Акмашовна

Қызылорда облыстық 
адвокаттар Алқасы, Қызылорда 

қаласы, Қонаев көшесі, 10
65 Кабылбеков Канат 

Ералиевич
Қызылорда қаласы, Төле би 

көшесі, 140/22
66 Кадырбаева Гулайм 

Тоқтамұратқызы
Қызылорда облыстық 

адвокаттар Алқасы, Қызылорда 
қаласы, Қонаев көшесі, 10

67 Қожанов Ерлан 
Өмірбекұлы

Қызылорда облыстық 
адвокаттар Алқасы, Қызылорда 

қаласы, Қонаев көшесі, 10
68 Мадияров 

Мухаметқали 
Сейдахметұлы

Қызылорда қаласы, Ілиясов 
көшесі, 2/17

69 Мамутов Салимхан 
Кудайбергенович

Қызылорда облыстық 
адвокаттар Алқасы, Қызылорда 

қаласы, Қонаев көшесі, 10
70 Миманова Гульнар 

Койшибаевна
Қызылорда облыстық 

адвокаттар Алқасы, Қызылорда 
қаласы, Қонаев көшесі, 10

71 Муратбаев Газиз 
Актореевич 

Қызылорда қаласы, 
Ғ.Мұратбаев көшесі, 13 

72 Мусабеков Руслан 
Умирбекович

Қызылорда облыстық 
адвокаттар Алқасы, Қызылорда 

қаласы, Қонаев көшесі, 10

73 Мұхтар Ақмарал Қызылорда облыстық 
адвокаттар Алқасы, Қызылорда 

қаласы, Қонаев көшесі, 10

74 Наркешбаев 
Шадияр 
Турсынальевич

Қызылорда облыстық 
адвокаттар Алқасы, Қызылорда 

қаласы, Қонаев көшесі, 10

75 Наурызбаев Рахат 
Байузакович

Қызылорда қаласы, Желтоқсан 
көшесі, 11e/1a

76 Нурашев 
Жаксигали 
Жаксылыкович

Қызылорда қаласы, Сырдария 
көшесі, 9/6

77 Нурекеев 
Мадемхан 
Шайхиевич

Қызылорда облыстық 
адвокаттар Алқасы, Қызылорда 

қаласы, Қонаев көшесі, 10
78 Нурсейтов 

Исламбек 
Зейнуллаевич

Қызылорда облыстық 
адвокаттар Алқасы, Қызылорда 

қаласы, Қонаев көшесі, 10
79 Омаров Оразбек 

Амангельдиевич
Қызылорда облыстық 

адвокаттар Алқасы, Қызылорда 
қаласы, Қонаев көшесі, 10

80 Орынбекова
Бакытгуль 
Орынбековна

Қызылорда облыстық 
адвокаттар Алқасы, Қызылорда 

қаласы, Қонаев көшесі, 10
81 Примжанова 

Нурила Габитовна
Қызылорда облыстық 

адвокаттар Алқасы, Қызылорда 
қаласы, Қонаев көшесі, 10

82 Рахман Талап 
Карбозұлы

Қызылорда қаласы, Өсербаев 
көшесі, 15/1

83 Рыспаева Кулян 
Кунбергеновна

Қызылорда облыстық 
адвокаттар Алқасы, Қызылорда 

қаласы, Қонаев көшесі, 10
84 Сабирова Шара 

Калибековна
Қызылорда облыстық 

адвокаттар Алқасы, Қызылорда 
қаласы, Қонаев көшесі, 10

85 Садықов Асылбек 
Исламұлы

Қызылорда қаласы, Сүлейменов 
көшесі,58/2

86 Саимбетов 
Абдигани 
Абжамиевич

Қызылорда облыстық 
адвокаттар Алқасы, Қызылорда 

қаласы, Қонаев көшесі, 10
87 Салиходжаев 

Болатбек 
Мухамеджанович

Қызылорда облыстық 
адвокаттар Алқасы, Қызылорда 

қаласы, Қонаев көшесі, 10
88 Сарсенбаева 

Каракоз Аскановна 
Қызылорда облыстық 

адвокаттар Алқасы, Қызылорда 
қаласы, Қонаев көшесі, 10

89 Сарымбетова 
Куланбике 
Адилбаевна

Қызылорда облыстық 
адвокаттар Алқасы, Қызылорда 

қаласы, Қонаев көшесі, 10
90 Серикбаев Мурат 

Койбагарович
Қызылорда қаласы, Тасбөгет 
кенті,  З.Шүкіров көшесі, 15

91 Серимбетов  
Ертуган 
Ерболатович

Қызылорда облыстық 
адвокаттар Алқасы, Қызылорда 

қаласы, Қонаев көшесі, 10
92 Сманова Гульнара 

Сабитовна
Қызылорда облыстық 

адвокаттар Алқасы, Қызылорда 
қаласы, Қонаев көшесі, 10

93 Смайлов Марат  
Сегизбаевич

Қызылорда қаласы, Бегім ана 
көшесі, 6

94 Сүлейменов Байтак Қызылорда облыстық 
адвокаттар Алқасы, Қызылорда 

қаласы, Қонаев көшесі, 10
95 Сыздықова Жанна 

Балтабекқызы
Қызылорда облыстық 

адвокаттар Алқасы, Қызылорда 
қаласы, Қонаев көшесі, 10

96 Тангатаров Сабит 
Турсыналиевич

Қызылорда облыстық 
адвокаттар Алқасы, Қызылорда 

қаласы, Қонаев көшесі, 10
97 Тәуекел  Қайрат 

Оспанұлы
Қызылорда облыстық 

адвокаттар Алқасы, Қызылорда 
қаласы, Қонаев көшесі, 10

98 Тулепбергенов  
Касымбек

Қызылорда облыстық 
адвокаттар Алқасы, Қызылорда 

қаласы, Қонаев көшесі, 10
99 Тургунбаев Алмат 

Калыбекович
Қызылорда облыстық 

адвокаттар Алқасы, Қызылорда 
қаласы, Қонаев көшесі, 10

100 Түменбай Жанар 
Өмірбайқызы

Қызылорда облыстық 
адвокаттар Алқасы, Қызылорда 

қаласы, Қонаев көшесі, 10
101 Тұрсанова  

Мырзакүл 
Маханбетқалиқызы

Қызылорда облыстық 
адвокаттар Алқасы, Қызылорда 

қаласы, Қонаев көшесі, 10
102 Увайдаева 

Гульзира 
Турганбаевна

Қызылорда облыстық 
адвокаттар Алқасы, Қызылорда 

қаласы, Қонаев көшесі, 10
103 Умаров Асан 

Ахметович
Қызылорда қаласы, Бегім ана 

көшесі, 6
104 Умиржанов 

Тлектес 
Умиржанович

Қызылорда облыстық 
адвокаттар Алқасы, Қызылорда 

қаласы, Қонаев көшесі, 10
105 Усманов Руслан  

Куантаевич
Қызылорда облыстық 

адвокаттар Алқасы, Қызылорда 
қаласы, Қонаев көшесі, 10

106 Усманов 
Махамадкасым 
Адилович

Қызылорда облыстық 
адвокаттар Алқасы, Қызылорда 

қаласы, Қонаев көшесі, 10

107 Усеинов Хасенхан
Алеудинович

Қызылорда облыстық 
адвокаттар Алқасы, Қызылорда 

қаласы, Қонаев көшесі, 10

108 Утепов Жадигер 
Досмагамбетович

Қызылорда облыстық 
адвокаттар Алқасы, Қызылорда 

қаласы, Қонаев көшесі, 10
109 Файзуллаев 

Сейдубаттал 
Нишанбекович

Қызылорда облыстық 
адвокаттар Алқасы, Қызылорда 

қаласы, Қонаев көшесі, 10
110 Шаймұханбетұлы 

Жақып
Қызылорда облыстық 

адвокаттар Алқасы, Қызылорда 
қаласы, Қонаев көшесі, 10

111 Шәкіманұлы 
Жеңсікбай

Қызылорда облыстық 
адвокаттар Алқасы, Қызылорда 

қаласы, Қонаев көшесі, 10

112 Ширахманова 
Бисенкуль 
Тусуповна

Қызылорда облыстық 
адвокаттар Алқасы, Қызылорда 

қаласы, Қонаев көшесі, 10

2021 жылға арналған азаматтарға мемлекет кепілдік берген 
заң көмегін көрсету жүйесіне қатысатын Қызылорда облыстық 

адвокаттар алқасының адвокаттар тізімі

Нартай Бекежанов атындағы облыстық қазақ академиялық 
музыкалық драма теат рының ұжымы театр әртісі, Мәдениет сала
сының үздігі Көздібаева Зәуреге әкесі

Бектай Қожахметұлының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ор тақтасып, көңіл айтады.

***
Нартай Бекежанов атындағы облыстық қазақ академиялық 

музыкалық драма театры ның ұжымы театр қызметкері Әлиева Нұр
сұлуға қайын інісі 

Әбулайс Ыдырысұлының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ор тақтасып, көңіл айтады.

Қызылорда қаласының жеке нотариусы Қалтайқызы 
Ақтолқын (лицензия №0000549 03.08.2006) 2017 жылдың  
30 наурызында қайтыс болған, Қызылорда қаласы, 
Бекния зов көшесі №8 үйде тұрған азамат Беркимба
ев Жетписбай Ибадуллаевичтің атынан мұралық істің 
ашылғанын хабарлайды. Мұрагерлер болса, мына мекен
жайға хабарласуын сұраймыз: Қызылорда қаласы, 
Торайғыров көшесі №80-А/12, тел.: 8 701 122 99 93.

Мұралық істің ашылғанын 
хабарлайды

Қызылорда қаласының жеке нотариусы Косбергенов 
Мурат Каирбекович (лицензия №14002321, 24.02.2014 
ж.) 2020 жылдың 4 шілдесінде қайтыс болған азамат Кой
шибаев Тулегеннің атынан мұралық істің ашылғанын 
хабарлайды. Мұрагерлер болса, мына мекенжайға ха
барласуын сұраймыз: Қызылорда қаласы, Көшербаев 
көшесі 203, тел.: 30 47 23, 8 778 235 08 08, 8 777 067 92 
37.

Б.Момышұлының өмі рі 
ке шегі аумалытөкпелі, тота
ли  тарлық жүйедегі қыспақ за
манға, ел басына күн туған 
соғыс жыл дарына, елуінші 
жыл дар дағы аласапыран 
кезеңге сәйкес келді. Өзіне 
табиғат тар ту еткен дарыны 
мен жандү ниесін бостандықта 
еркін көр сете алмай, кедергілер 
мен тос қауылдарға ұшырап 
толық аша алмай кеткен. Са
налы ғұмырын ел қорғауға, 
әс кери өмірге арнаған. Сонау 
оты зыншы жылдары Отан қа
білетті, сауатты азаматтарды 
ел қорғауға алып жатқанда, 
алдыңғы қатардағы жауынгер 
болды. Әскери  өмір жолын 
Шыршық, Қиыр Шығыс, Киев 
әскери округінде жалғастырған 
Бау кеңнің коман дирлік та
ланты мен қабілеті бата
льон басқарғанда ба рынша 
байқалған еді. 

Мәскеуді жаудан қорғауда 
қол  басшы лы қ дарынын көр
сете білген Б.Момыш ұлын аға 
лейтенант шенімен полк ко
мандиріне та ғайын дау кезінде 
6армияның қолбас шысы, гене
раллейтенант Ракоссовский:

– Сәлеметсіз бе, жолдас Мо
мышұлы, сізді көріп қуанып 
та, қобалжып та тұрмын. Сіз 
туралы маған марқұм Н.В.Пан
филов талай рет айтқан бо
латын. Енді, міне, кездесіп, 
таныс тым. Қызыл Армиядағы 
басқа жағдайды білмеймін, 

полк ко мандирі жалғыз аға лей
тенант сіз боласыз, – деген еді. 
Баукеңнің атақдаңқын дивизия, 
армия, майдан қолбасшылары 
да жақсы білген. Атақты әс кер
басылармен терезесі тең сөй
лесіп, өз ойын ашық айтқан.

Тәуелсіз еліміздің тарихы 
қайта жазылып, тұлғалар есімі 
жаңғырып жатқанда, Баукең 
си яқты ұлт мақтанышының 
өмір жолын, естеліктерін оқыр
мандарға жеткізу аға ұрпақтың 
міндеті болуы тиіс.

Архивімде сақталған осыдан 
75 жыл бұрын, Жеңістен кейін 
өзі бас қарған дивизия жауын
гер лерінің алдында Баукеңнің 
сөй леген сөзін оқырманға жет
кізуді жөн көрдім. 

– Мен сіздермен ең соңғы 
оқиғалар туралы кеңескелі кел
дім. Бұл оқиғалардың әрқай
сыңыз үшін әр отбасы, әр ана, 
әр бала үшін шешуші маңызы 
бар. Демек, мемлекеттік, бүкіл
армиялық, бүкілхалықтық, бү
кілдүниежүзілік салмағы бар 
оқиға бұл. 

Біздің еліміз өзінің даму 
тарихында Германия мен Жа
понияны жеңуге байланысты 
жаңа кезеңге аяқ басты. Осыған 
байланысты СССР Жоғарғы 
Советінің президиумі армия 
қа тарындағылардың кейбір 
ка тегориясын еліне қайтару 
ту ралы заң қабылдады. Бұл 
заң бойынша осы категорияға 
жа  татын жолдастар елдеріне 

қай тарылады. (указды оқиды) 
Бұл заң бойынша біздің мил
лиондаған атаана балалы бо
лады, миллиондаған жесір 
ерін табады, миллиондаған 
ша ңырақ жаңадан көтеріледі. 
Ал кей сәби өз әкесін бірінші 
рет көреді. Өйткені ол бұрын 
әке сін суреттен ғана танитын. 
Енді ол әкесінің тізесіне оты
рады. Кішкене қолымен мосқал 
жауынгердің тотыққан жүзін 
сипалайды. Бұл заң бойынша 
талай үй иесін табады. Бұл заң 
бойынша ертұрмандар жа
ңарады, айылдар тоғаланады, 
тартпалар май ланады. Соғыс 
айырған та лай арулар табысады. 
Бұл заң ның арқасында еліміз 
талай ауыртпалықты басынан 
ке  шірген, талай қатаң сыннан 
өткен, маманданған мил лион
даған жұмысшы қолына ие бо
лады. Міне, бұл заңның бүкіл 
еліміз үшін мәні осындай. Ха
лық, үкімет, сіздерге, жауынгер 
жолдастар, шын көнілден алғыс 
айтады. 

Бұдан үш ай бұрын біз 
қарттар мен қыздарды ғана ар
мия қатарынан босатқан едік. 
Олар армияның негізгі бө
лімдерінің бірі болды. Әйт
се де нағыз көпшілік, қорғау
шы күш, сүйенер тірек болған 
жоқ. Бұл факт олардың жан
қиярлық еңбектерін, адам таң
ғаларлықтай табанды лықтарын 
жоққа шығара алмайды. Олар 
өз қолдарынан келгенін бәрін 
жасады, өздеріне тиесіліні 
ал ды. Мен қарттар мен қыз
дар дың қайтпас қайратты ру
хы ның алдында басымды ие
мін. Енді біздің армияның 
қа тарында сіздердің інілеріңіз 
бен қарулас жолдастарыңыз 

қал ды. Бұлардың қайсыбірі әс
керге 19431944 жылдары ша
қырылған азаматтар. Сонда 
бүкіл соғыстың ауыртпалығын 
түптүгел көтерген кім? Ол 
жиыр ма бес пен қырық жастың 
арасы, сіздер, сіздердің құр
дастарыңыз. Соғыстың басынан 
аяғына дейін бар ауыртпалықты 
өз иығымен көтерген осы ұрпақ, 
бұл – тарихи жеңіс, негізінен 
осы ұрпақтың үлесіне тиеді. Бұл 
жеңіс – Совет қаруының жеңісі, 
сол қаруды ұстаған біздің жеңіс. 
Сіздің қол фашизмнен тек 
елімізді ғана қорғап қалған жоқ, 
бүкіл дүниежүзін апаттан аман 
алып шықты. Бүкіл цивилиза
цияны, демократияны, револю
цияны сақтап қалды. Өткенді 
ғана емес, болашақты қорғап 
қалды. Міне, Совет Армиясы 
жеңісінің бүкіл дүниежүзілік 
тарихи ма ңызы осындай! 

Сіздер өз полктеріңіз – 
22гвардия полкін тек сіздерде 
ғана құрылған және қазір де со
лай деп ойлайсыңдар ма? Жоқ, 
олай ойламайсыздар. Сіз дерді 
полк командирі сапқа тұр ғы
зып, маған рапорт бергенде, 
мен тек сіздерді ғана көргенім 
жоқ. Сіздер секілді Ленин 
орденімен наградталған үш 
полкті – өлгендер полкын (зал
да қозғалыс) және сіздің полкті 
көрдім. Өлгендер көп пе, сіздер 
көпсіздер ме? Бір жауынгер ор
нынан: 

– Өлгендер көп, жолдас пол
ковник!

– Мүгедектер қанша?
Жауынгер тебірене: 
– Аз емес, жолдас полков

ник.
Сонымен сіздер бірінші сен

тябрь мен он бесінші ноябрь 

ара  лығында елдеріңе ораласыз
дар.

Сол қамқор ұяға, бейнет
қор отбасына ораласыздар. Са
ғынышқасағыныш, махаб бат
қамахаббат ғана жауап бере 
алады. Отбасылық, әкелік, ба
лалық беделдеріңізді сақтай 
бі лі ңіздер. Бұл – менің бірінші 
ақылым.

Екінші, біз әрқайсыңызға 
аз  даған ақшалай сыйлық бере
міз. Бұл – сіздерге берілген 
дү ние емес, үйіштеріңізге ба
ла  ла рыңызға, жақынжаран да
ры ңызға, бір сөзбен айтқанда 
сіздердің же  ңістеріңізді той
лауға хақы бар адамдарға бе
рілген дүние. Біз дің еліміздегі 
әр отбасының халкүйінің 
ауыр  лығы ешкімге құпия емес. 
Біз осы арқылы ешкімді де ба
йытпақ емеспіз. Тек ескереміз, 
сіздер де еске ріңіздер. Егер 
сен беделді адам екенсің, сол 
беделді алдымен өзің қадірлей 
біл. Сен тамаша жауынгер бола 
алдың. Тамаша егінші, трактор
шы, мұғалім, ға лым, тамаша 
еңбек иесі де бола біл. Мылтық 
ұстаған қолың күректі де 
ұстасын. Жауыңды жек көрген 
білген жаның жарыңды аялай 
білсін. Жорықта буған белді 
еңбекте босатып алма. Сіз енді 
мылтық атпайсыз. Бірақ шабу
ыл аяқталған жоқ. Сіз енді окоп 
қазбайсыз, бірақ күрек ұстау 
керек.

Сіз енді мылтықтан, бомба
дан, жаудың тұтқиыл шабуылы
нан қорықпай тыныш ұйықтай 
аласыз. Бірақ, сергектік қа жет. 
Жеңістің мақтанышы, же ңіс
тің тәкаппарлығы отба сына 
жүр мейді. Мұны да ұмыт па
ғайсыз, сыпайы, қара пайым 
сол дат болып аттандың сондай 
болып орал. Даңқ атаулы қатаң 
тәртіпті талап етеді. Жауынгер 
– жауға ғана жауынгер емес, 
еңбекте де – жауынгер, – деп 
ойын қорытқан екен қайран 
Баукең.

Рысбай КӘРІМОВ,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі    

БАУЫРЖАН МОМЫШҰЛЫ – 110 ЖЫЛ

ЖЕҢІСТЕН КЕЙІНГІ СӨЗ
«Сыр бойы» газетінің 2014 жылғы 25 қаңтар күнгі санынан 

журналист Жолдасбек Ақсақалұлының «Бауыржан Момышұлы 
және соғыс шындығы» атты мақаласын оқыдым. Адамзат баласы-
на қайғы-қасірет әкелген Ұлы Отан соғысы жылдарындағы қанды 
қырғын соғыста Бауыржан батыр ерліктің символына айналған. 
Қазақтың біртуар ұлы, дарынды қолбасшының Мәскеу үшін 
шайқастағы әлі де оқырмандарға айтылмаған естеліктерінен көп 
жайттарды оқып білдік. 

«Әке» ұғымы 
қашанда аласармай
тын тау іспетті. Ұл
қызы үшін әркез орны 
бөлек жанды кім 
ажалға қияды дейсің? 
Бірақ Ал ла ның ісіне 
адамның қо лынан ке
лер амал бар ма? Ша
ңырағымыздың алтын 
тірегі, ақылшымыз, сү
йікті жар, ардақты әке
міз Әлімбет Бейсен ұлы 
Сейткамал осыдан 15 
жыл бұрын фәниден оз
ған еді.

Әкеміз Әлімбет 
Бей сенұлы Жаңақорған 
ауданы, Төменарық ауыл ында 1958 
жылдың 24 мамырында дүниеге 
келген. 1983 жылы Шиелі ауданы, 
Ақмая ауылына қоныс аударып, сол 
ауылдағы шаруашылықта 1984 жыл
дан бастап күріш екті. Анамыз Ал
тын Оразханқызымен бір шаңырақ 
астында мағыналы ғұ мыр кешіп, 2 ұл, 
3 қызды өмірге әкелді. Тірегінен ерте 
айырылған аяулы анамыз біздерді 
жеткізу үшін жұмыстың ауыржеңілін 
таңдамай егін егіп, бәрімізді оқы 
тып, қатарымыздан кем қыл ма ды. 
Ұлды ұяға, қызды қия ға қондырып, 

немере сүйіп отыр. 
Алай да әкеміздің осы 
қуа нышты көре алмай 
кеткені өкі нішті. Бей
неттің бел ортасында 
жүр іп, адал еңбекке 
бас иген қадір ліміздің 
ойсыраған орнына қарап 
көңіліміз құлазиды. 
Тірісінде жақын мен 
жатқа сыйлы, абыройлы 
болған ардақты жанның 
ақжарқын мінезі мен 
ақжелең көңілі ешқашан 
ұмытылмақ емес. Шүкір, 
артына еңбекті сүйетін, 
барды бағалайтын ұрпақ 
қалдырды.

Жан әке, сіз едіңіз 
жан шуағы,

Шаңырақтың шұғылалы 
шамшырағы.

Өзіңіз жоқ болған соң күн көмескі,
Қайткенде көңіл, шіркін, 

ашылады.
Сездік бүгін арада жоқ екеніңді,
Кім білген өмірден ерте кетеріңді.
Жаратқан иманыңды серік етіп,
Пейіш бақтан етсе екен мекеніңді.

Еске алушылар зайыбы, 
ұл-қыздары

2020 жылдың 4 желтоқ
санында белгілі қаламгер, 
Қазақстан Журналистер 
ода ғының мүшесі Рашид 
Сахи ұлы Жарылқасынов 
82 жастан асқан шағында 
дүниеден озды. 

Р.Жарылқасынов 1938 
жылы 1 қарашада Қар
мақ шы ауданының Жоса
лы кентінде туған. Кент 
орталығындағы орта мек
теп ті тәмамдаған соң, «Қы
зыл отау» меңгерушісі қыз
метін атқарған. Сол кез де 
«Қызыл ту» аталатын ау
дандық газетке мақала, 
өлең, этюдтері жарияланып 
тұрған талапты тілшіні бас
шылық басылымға әдеби 
қызметкер етіп қабылдайды. 
Журналистік саладағы ең бек 
жолы Қармақшы аудан дық 

қазіргі «Қармақшы таңы» газетінде осылайша басталды. 
Газеттегі қызметін жалғастыра жүріп, жоғары оқу орнын сырт

тай бітірді. 1975 жылы облыстық «Сыр бойы» газетіне қызметке 
ауысып, 1995 жылға дейін Қармақшы, Жалағаш аудандарындағы 
меншікті тілші қызметін 20 жыл бойы үзбей атқарды. Оның әр 
жылдары түрлі тақырыпта жазған мақалалары оқырман тарапы
нан да, редакция тарапынан да жоғары бағаланды. Өзі меншікті 
тілші болған аудандар өміріне терең араласып, адамдардың ерен 
еңбегі, әлеуметтік жайкүйі туралы жарамды дүниелер жариялап 
тұрды. Зейнеткерлікке шықса да, қызмет атқарған басылымдар
дан қол үзбеді. Редакцияға жиі хабарласып, жазғансызғандарын 
жолдап тұратын.  

Рашид Жарылқасынов үлкен шығармашылық ұжымның 
ақылшы ағасы, батагөй ақсақалы еді. Белгілі қаламгердің жарқын 
бейнесі көптің жадында ұзақ уақыт сақталатын болады. 

«Сыр медиа» ЖШС ұжымы 

Рашид ЖАРЫЛҚАСЫНОВ

Жан әке, сіз едіңіз жан шуағы

2021 жылдың I тоқсанына арналған Қызылорда облысы бойынша тексеру комиссиясы 
төрағасы мен комиссия мүшелерінің жеке және заңды тұлғалардың өкілдерін жеке 

қабылдау кестесі
р/с Жеке және заңды 

тұлғаларды 
қабылдаушылардың 

аты-жөні, тегі

Жеке және заңды 
тұлғаларды 

қабылдаушы-
лардың лауазымы

Жеке және заңды 
тұлғаларды 

қабылдау күні мен 
уақыты

Мемлекеттік мекеменің мекен-жайы Байланыс 
телефоны

1
Құлымбетова Сауле 

Ибрагимқызы

Қызылорда облысы 
бойынша тексеру 
комиссиясының 

төрағасы

Сәрсенбі
сағат 16.0018.00

Қызылорда қаласы, Бейбарыс Сұлтан 
көшесі, құрылыс № 1, Облыстық 

мекемелер үйі, № 136 «а» каб.

605466

2 Сатлабаев Мирамбек 
Ахметұлы Комиссия мүшесі Дүйсенбі

сағат 16.0018.00
Қызылорда қаласы, Бейбарыс Сұлтан 

көшесі, құрылыс № 1, Облыстық 
мекемелер үйі, № 136 «б» каб.

605462

3 Ильясов Талғат 
Ибрагімұлы Комиссия мүшесі Сейсенбі

сағат 16.0018.00
Қызылорда қаласы, Бейбарыс Сұлтан 

көшесі, құрылыс № 1, Облыстық 
мекемелер үйі, № 132 каб.

605464

4
Садуақасова Айгуль 

Аманханқызы Комиссия мүшесі Бейсенбі
сағат 16.0018.00

Қызылорда қаласы, Бейбарыс Сұлтан 
көшесі, құрылыс № 1, Облыстық 

мекемелер үйі, № 134 каб.

605465

5
Мұсабеков Роман 

Темірбекұлы Комиссия мүшесі Жұма
сағат 16.0018.00

Қызылорда қаласы,
Бейбарыс Сұлтан көшесі, құрылыс № 1, 

Облыстық мекемелер үйі
№ 133 каб.

605463

СЕНІМ 
ТЕЛЕФОНЫ

Мемлекеттік қызметші
лердің мемлекеттік қыз меті 
және сыбайлас жемқор
лық қа қарсы ісқимыл ту
ра лы Заңнамаларының 
жә не Қазақстан Республи
касы мемлекеттік қызмет
ші лерінің «Әдеп» кодек сі 
талаптарының бұзы луы
на жол бермеуі және оның 
алдын алу мақса тында 
«Қызылорда облысы бо
йын ша тексеру комиссия
сы» мемлекеттік мекеме
сінде 8 (7242) 605470 
«Се нім телефоны» жұмыс 
іс тейтінін хабарлайды.

«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

Сенім телефоны
 
Қызылорда облысы бойынша көліктік бақылау инспек

циясының мемлекеттік мекемесінде сағат 08:30дан 18:00
ге дейін сенім телефоны жұмыс істейді. Сіздер мемлекеттік 
қызметшілердің Әдеп кодексінің нормаларын, мемлекеттік  
қызмет туралы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы 
заңдарды бұзу фактілері  жөніндегі  ақпаратты 290015 телефоны 
бойынша хабарлай аласыздар.

Қызылорда облысы бойынша 
көліктік бақылау инспекциясы



Шынында, өзге елдер қоқыстың қа-
лауын келістірсең, кіріс көзі екенін әл-
деқашан зерттеп, пайдаға асырып қойды. 
Деректерді қарасақ, Германия жылына 
шығарылатын қоқыстың 62 процентін 
қайта өңдейді. Бұл мемлекетпен қатар 
Авс трия да осындай көлемде өңдеумен 
айналысады. Ал, осындай технологиядан 
соң резеңкеден паркет, бөтелкеден күрте-
ше дайындалады. Мұны не үшін қозғап 
отыр мыз, бізге кәмпиттің қабығы да пай-
даға жарамсыз қоқыстай көрінеді емес 
пе?! Қуан тарлығы, қызылордалық София 
Темірболат бұлай есептемейді. Оны да та-
быс көзіне айналдыруға мүмкіндік бар деп 
біледі. Ақыл – жастан...

– Түрлі жобалар жасағым келеді. Бірде 
кезекті идеямды жүзеге асырсам деп ға-
ламторды шарладым. Қызықты экология
лық бастамалар бар екен. Соның ішінде 

қоқысты пайдаға жарату жайлы тақырып-
тар қамтылған. Өзім шығармашылыққа 
жақын болғандықтан күнде жеп жүрген 
кәмпитімді неге жобама қоспасқа деген 
ойға келдім. Содан кейін осы кәмпит қа-
бығын ісмерлікке пайдаланып, паннола-
рымның әдемілігі үшін қолдана бастадым. 
Әлеуметтік желілерге жүктедім, көпшілік 
қызыға бастады, – дейді София.

Кейіпкеріміз 5 жыл ішінде бірнеше 
туындыларына қанат бітірген. Жұмыс 
барысында тұздың, шайдың сыртқы ора-
масын да пайдаланған кезі болыпты. Тың 
дүниелерінде ұлттық колоритті, ұлттық 
нақышты бейнелеуге тырысады. Бұдан 
бөлек, София сурет салумен де шұғылда-
нады екен. Жұмыстарын бірқатар көрмеге 
қойған, онда оны сатып алсам деушілер 
кездесіпті.

Әдемілікке іңкәр кейіпкеріміздің із-

денімпаз екенін байқау кімкімге де қиын 
емес. Бастысы, шығармашыл жастың 
әлі талай жаңа идеясы көпке ой салады 
деп білеміз. Софияның бұл туындыла-
ры – жоқтан бар етіп, қоқыстан да бизнес 
жасау ға болатынының айғағы.

– Қайта өңдеу кем дегенде екі міндетті 
шешеді. Біріншісі, экологияны таза ұстау
ға үлес қосады. Өйткені полиэтилендер 

қоршаған ортаны ластайды. Ал, екіншісі 
ол – пайда көзі. Жетістіктің ең кереметі де-
сек болар, ендігі жерде қоқыс арқылы жол 
салу да қолға алынуда. Бұл – әлі де зерттеп 
зерделейтін мәселе. Шығармашылықтан 
бөлек, мен осы маңызды тақырыпқа терең 
бойлап, болашақта елге пайда әкелетін 
бас таманы қолға алуды ойлаймын, – дейді 
София.

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.

Редакция мекен-жайы: Қызылорда қаласы, Бейбарыс Сұлтан көшесі, 4 “А”. Таралымы 26117         Тапсырыс №658e-mail: syrboyi@yandex.kz   /   www.syrboyi.kz Кезекші редактор Ержан ҚОЖАСОВ

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

Сан сала Sb4 www.facebоok.com/syrboyi.kz/ https://twitter.com/syrboyi www.instagram.com/syrboyikz№186 (20062) 8 желтоқсан, сейсенбі  2020 жыл

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.

Мұнан әрі мақалада: Сол-
түстік өңірдегі энеолит дәуіріне 
тиесілі «Ботай» қонысында жүр-
гізілген қазба жұмыстары жылқы-
ның тұңғыш рет қазіргі Қазақстан 
аумағында қолға үйретілгенін 
дәлелдеді. Жылқыны қолға үйре-
ту арқылы біздің бабаларымыз өз 
дәуірінде адам айтқысыз үстемдік-
ке ие болды. Бес қаруын асынған 
салт атты сарбаз айбарлы көшпен-
ділер империялары тарих сахна-
сына шыққан дәуірдің символына 
айналды. Ту ұстаған салт атты жа-
уынгердің бейнесі – батырлар за-
манының ең танымал эмблемасы, 
сонымен қатар атты әскердің пайда 
болуына байланысты қалыптасқан 
көшпенділер әлемі «мәдени коды-
ның» айрықша элементі. 

Ат үстінде жүрген көшпенділер 
тақымына басқан сәйгүлігіне неғұр
лым еркін мініп жүруі үшін биік 
ертұрман мен үзеңгіні ойлап тап-
ты. Бұл жаңалық салт атты адамның 
ат үстінде қаққан қазықтай мығым 
отыруына, сонымен бірге шауып 
бара жатып, қолындағы қаруын еш 

қиындықсыз және неғұрлым тиімді 
қолдануына мүмкіндік берді. Баба-
ларымыз шапқан аттың үстінен са-
дақ тартуды барынша жетілдірді» 
деп ұлт құндылығы әдемі дәріпте-
леді. 

Ерте кезде садақ ату мен мер-
гендік өнер, бір сөзбен айтқанда, 
ұлыстың бекемдігі үшін баға жет-
пес құндылық болып саналған. Са-
дақ ату – жауынгерлік өнер, шама-
мен б.з.д. IVIII  ғасырларда пайда 
болып, Ғұн ұлысы кезінде алғаш 
рет садақшылар (мергендер) пайда 
болған. Зерттеушіғалым Қойшыға-
ра Салғараұлының еңбектерінде 
ғұндар аса қуатты ысқырғыш жебесі 
бар садақ қолданып, жауының үрей-
ін ұшырған. 1225 жылы Шыңғыс 
хан  Хорезмді басып алғаннан соң, 
той жасап, онда мергендер сайысы 
өтіп, Есей мерген 335 құлаш жерде-
гі нысанаға дәл тигізіп, бас мерген 
атанған. Садақ атудан IV Мұрад 
Газис 210 құлаш, ертедегі грек мер-
гені 282 құлаш жерден нысанаға 
дәл тигізгені туралы дерек кездессе, 
Жошыға қолға түскен меркіт нояны 

Тоқтабектің баласы Құлтуған мер-
ген бірінің соңынан бірін жеделже-
дел үш оқ атқанда соңғы оқтары 
алдыңғы оқтардың айыр ашасын 
жарып тигені айтылады. 

Садақ атып, сайыс өткізу – қа-
зақ халқының көнеден келе жатқан 
дәстүрлі ойын түрі. Мергендер 
атып түсіру үшін белгіленген ныса-
наны жамбы деп атаған. Жамбы ату 
ойынын көшпенді халқымыз жа-
уынгерлердің мергендік қабілетін 
жетілдіру үшін ойлап тапқан. 
Атабабамыз адырнасын аңыратып, 
тойға барып жамбы атқан. «Қобы-
ланды батыр» жырында Көктем Ай-
мақ дейтін хан ай астына биік бақан 
орнатып, оған алтын жамбы іліп, 
осыны атып түсірген адамға қы-
зымды берем деп жар салған. Қобы-
ланды батыр тобылғы торы атымен 
шауып барып, ай астындағы теңгені 
атып түсіріп, Құртқа сұлуды алады. 
Көшпелілер тұрмысында мерген-
нің орнын қаншалықты биік екенін 
осыдан ұғына беруге болады.

Сәкен Сейфуллиннің «Көкше-
тау» поэмасында Абылай хан зама-
нында Бурабайда жамбы атудан үл-
кен сайыс өтіп, биік таудың үстінде 
тұрған нысанға ешкімнің оғы жет-
пегендіктен, сол биік «Оқжетпес» 
деп аталғаны жайлы аңыз бар. Отты 
қару пайда болып, жаппай қолда-
нысқа енгенге дейін атты әскердің 
дамуы сарбаздардың қылышты, 
садақты, тағы басқа бес қаруының 
сақадай дайын болуына негіз бол-
ды.

Қазіргі кезде елімізде ат спор-
ты, садақ ату спорты жыл сайын 
ересектер, жастар арасында рес
публикалық біріншіліктер тұрақты 
түрде өткізіліп тұрады. Елордада  
2017 жылы EXPO кезінде жамбы 
атудан әлем біріншілігі ұйымдасты-
рылды, ол жарыс дәстүрге айналып, 
жыл сайын өткізілуде. Елбасы мақа-
ласында көрсетілгендей, атабаба-
ларымыздың көпғасырлық мұра-
сын цифрлық өркениет жағдайында 
жаңғыртып, төл тарихын білетін, 
бағалайтын және мақтан ететін бү-
гінгі ұрпаққа жеткізу, еліміздің та-
бысты дамуының кепілі боларына 
негіз қалай түскеніміз абзал деп 
білеміз.

Қ.ҚЫПШАҚБАЕВ, 
Ж.СЕРІБАЕВА, 

«Болашақ» университетінің 
жоғары колледжі оқытушылары

Тұлпар мініп, 
жамбы атқан

– Есімім  – Жұмағали, аралдықпын, жасым ал-
пыс бесте, танысыпбілісіп жол қысқарта отыра
йық, інішектер, – деді шашы мен қою мұртын ақ 
қырау шалған аласа бойлы, төртбақ келген қара кісі. 
Жасымыздың сәл кішілігі бар екеумізді баратын 
жеріміз шалғайлау болғасын қысыр сөзден келелі 
әңгімеге көшейік дегендей, өзімсіне сөзге тартты. 
Жауабымыз ды күтпей, әңгімесін бастап та кетті.

– Аралдың өзінде туыпөстім. Атаанамыз бірі-
нен соң бірі ертерек өмірден өткенде отбасымызда 
сол кезде енді мектеп бітіріп жатқан менен төрт жас 
үлкен апам екеуміз ғана қалып едік. Мектеп ұжымы 
жағдайымызды ескеріп, қамқорлап, апамды лабо-
ранттыққа жұмысқа қабылдады. Бұл азғантай жәр-
демақыға қарап қалған бізге үлкен демеу болды. 
Осы жұмысында апам 45 жыл жүрді де, мен мек-
теп бітіріп өзіме өзім келгесін ең болмаса кітапха-
нашылық оқу бітіріп алып, мектепте жұмысымды 
жалғастырайын деп Алматыға кетті. 

Тағдырдың жазуымен сол жақта тұрмысқа 
шығып, қалып қойды. Жігіт емеспін бе, жас болсам 
да жүнжіп кетпей, апама бақыт тілеп, шаңырақтың 
отын өшірмеймін деп қолдан келген тірлігімді жа-
сап жүріп жаттым. Жиырма жасымда жүргізушілік 
куәлігін алып, бір мекемеге жұмысқа тұрғанмын, 
сол жылы жол апатына ұшырап, бір аяғым тобықтан 
жоғары кесіліп, екінші аяғым қисық бітіп, екінші 
топ мүгедегі атандым. Содан бергі жарты ғасырға 
жуық уақытта дене мүшемде кемшілік болса да, са-
намды жоғалтпай, тірі жанға қол жаймай тіршілік 
етіп келемін. 

Ауылдық жердің қызына үйленіп, екі ұл, екі қыз 
– төрт балалы болдым. Ал енді, маған сенсеңдер де, 
сенбесеңдер де сол екінші топ мүгедегінің жәрде-
мақысымен әйелімді үйдің шаруасынан шығармай, 
ұлдарымды ержеткізіп, аяқтандырып, немере сүйіп, 
қыздарымды құтты орнына қондырып, көңілімді 
бірлеп отырмын. Оның негізгі себебі, ешқашан «мен 
мүгедекпін, үкімет маған қа йыр жасауы керек» деп 
қарап отыр ған емеспін. Бір жағы ол кездегі жәрде-
мақыға өмір сүру қиын еді.  

Марқұм әкем жастау өмірден өтсе де, ауылай-
маққа танымал қасапшы әрі  қазаншы болған. Қай 
жерде тойжиын, құдайжолы, садақа, біреудің ма-
лын сойып беру керек болса, сол тұстан табылатын. 
Құралдарын салған қапшығын көтертіп мені де 
ертіп алады. Шеберлігі сондай, мал со йғанда қолы 
қолына жұқпайды, сойып жатқаны тоқты ма, түйе 
ме өзіне ғана белгілі әдіспен жығып, байлап, со йып, 
жіліктеп, мал иесінің қалауына сәйкес реттеп бе-
ретін. Егер қазан асу керек болса, ол ет асу ма, күріш 
бастыру ма, қанша қазан болса да асып, пісіріп, 
түсіріп, жиынға жиналған елге көңілінен шығатын-
дай жеткізіп береді. 

Ол кезде қазан асу, мал союды қазіргідей ешкім 
кәсіп қылмайды. Әкем өте жуас, сөзге жоқ момын 
жан еді. Шаруасын бітіргесін үй иесінің кейде еттей, 
болмаса азынаулақ ақшасын алып, жөніне жүре бе-
реді. Шынымды айтсам, есімді білгелі шешемнің қа-
заны оттан түспеді, дастарханымыздан тәттідәмді 
арылмайтын, киіміміз бүтін, тамағымыз тоқ болды. 
Осының бәрі – әуелі Құдайдың, сосын күн құрғат-
пай құралсайманын көтеріп, арасында мені ертіп 
кәсібіне шығып жүре беретін әкемнің арқасы.

Басыма іс түсіп, мүгедек атанғасын отбасылы 
болып, балалар өмірге келе бастағасын мен де ерік-
кен әлдекімдердің қаңқу сөзін жинап қойып, әке 
кәсібін жалғастыр дым. Алматы асқан жалғыз апам-
нан жәрдем күте алмадым. Осы жолы сол апамның 
аманшылығын біліп, азмаз  көмегімді көрсетіп келе 
жатырмын. «Жақсы әке жаман балаға қырық жыл 
азық» деген рас сөз екен. Әке кәсібі ұшпаққа шығар-
мағанымен, Аллаға шүкір, отбасы, балашағам еш-
теңеден таршылық көрмей, өсіп жетілді. Балала-
рымның мектеп бітіруі дәл кәсіптің көзі ашылған 
тоқырау заманына сәйкес келді. Екі балам да әдеп-
кіде ауылдардан, бүгінгі күні сырт жерлерден мал 
әкеліп ет бағытындағы кәсіпке ден қойды. Шағын 
ет дүкені, соған сәйкес керекжарақпен қамтылған 
мал сою пункті, іріліұсақты мал тұратын, жемшөбі 
сақталатын қорақопсысы, екі жеңіл, бір үлкен жүк 
көлігі бар. Айтқанымды екі етпейтін балаларыма ра-
зымын, тілеуін тілеп отырамын. 

Әңгімемнің басында айтып кеттім ғой, екінші 
топ мүгедегінің жәрдемақысымен отбасымды жет-
кіздім, бала үйлендірдім, қыз ұзаттым деп. Бұлай ай-
туға менің толық қақым бар шығар. Басыма іс түсті, 
мүгедекпін деп мен жүнжіп, өшімді арақтан алып, 
болмаса үкімет мені асырауға міндетті деп жәрде-
мақыға жабысып жатып алсам, Құдайдың берген 
бүгінгі аздыкөпті несібесіне қол жеткізер ме едім?! 
Қандай жағдайда да кеудесінде жаны бар тірі адам 
тірлігін жасауы керек. Санаң сергек болып, ардан 
да, заңнан да аттамай заман ағымына ілесе білсең, 
қазіргі ақырындап жұмсарып келе жатқан карантин, 
шектеу шаралары да кәсібіңе кедергі бола алмайды. 
Аллаға шүкір ғой, – деп әңгімесін аяқтады Жұмаға-
ли аға.

«Жоғары басатын жандарға ілесіңіз, төменге тар-
татындар толып жатыр» дейді халық даналығы. Жұ-
мағали ағаның айтып отырған әңгімесі тыңдап отыр
ған екеуміздің де көңілімізге қонды. Шындығында, 
«талаптының балғасы тасқа шеге қағады» деген бар 
емес пе?! Ешқашан да жақсы өмір оңайлықпен кел-
меген, оңай келгеннің қайыры жоқ. «Желмен келген 
желмен кетеді» деген халық даналығы бар емес пе?

Адам баласын жоғарыға шығаратын Абай ақын 
айтпақшы, «талап, еңбек, терең ой, қанағат, рахым, 
ойлап қоюмен» қатар, маңдайдағы көретін көзден 
өзге көкірек көзінің де ашық болуы қазіргі заманның 
басты талабы екені анық.

Әлімжан  ҚИЯС.
Қазалы ауданы,
Әйтеке би кенті

Талаптының 
балғасы тасқа 
шеге қағады

Кәмпиттің қағазы да – 
табыс көзі

«Мен неге қоқыс жайлы ойлануым керек? Ай сайын коммуналдық төлем төлеп 
отырмын ғой». Қоқыс туралы әңгіме қозғалғанда, басым бөлігіміздің берер жауа-
бымыз осы. «Жұрттың балалары... » деген сөз сап ете қалады осындайда. 

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ,
«Сыр бойы»Sb

Тергеуші жыл басынан бері  
жүзден  астам істі сотқа жөнел-
тіп, бірнеше қылмыстық істі 
тергеген. Жұмысына аса жа-
уапкершілікпен әрі тиянақты  
қарайтын құқық саласының 
қызметкері болу Таланттың 
бала күнгі арманы еді.

Форма киіп, халыққа қыз-
мет етіп жүргендерді көрген-
де қатты қызығатынмын. Сол 
қызығушылығым алға қойған 
мақсатыма ұласып, осы са-
лаға келуіме сеп болды. 2018 
жылы ҚР ІІМ  Қарағанды ака-
демиясын  аяқтап, сол жылы, 
Қызылорда қалалық полиция 
басқармасының тергеуші ла-
уазымына тағайындалдым.  
Алғаш қызметке келгенімде 
тәжірибелі тергеушілердің жа-
нында жүріп, олардың тергеуді 
жүргізу әдістәсілдерін үйрен-
дім. Тергеуші сауатты және кез 
келген саладан хабары болу ке-
ректігін түсіндім. Себебі, қыл-
мыс түрі сан қилы. Бұған қоса 
қылмыстық іске жүйелі талдау 
жасап, оның ақиқатына көз 
жеткізу үшін ой ұшқырлығы, 
сезімталдық, ыждағаттылық 
қажет, – дейді ол.

Таланттың кейінгі ашқан 
қылмыстарының бірі – сора 

өсірумен айналысқан тұрғын-
ды нақты айғақтармен құ рық
тауы. Оның жұмысының әр 
күні шытырман оқиғаға  толы. 

– Біздің басты міндетіміз – 
қылмыстық істерді тергей оты-
рып, өзгелердің мұңмұқтажы-
на көңіл бөлу, қоғамда 
құқық   бұзушылықты болдыр
мау. Осы орайда біз азамат-
тардан түскен арызшағымдар 
бойынша қолға алынған қыл-
мыстарды ашып, анықтап, 
оларды сотқа жібереміз. Сот 
қылмыскерге әділ шешім шы
ғарып, жәбірленушілердің 
құқығын қорғайды. Әр қыл-
мыстық істің нәтижесі тергеу
шінің кәсіби шеберлігіне бай-
ланысты. Сондықтан халыққа 
қызмет ету, ел игілігіне жұмыс 
жасау – мен үшін үлкен мақта-
ныш, әрі жауапты іс. Алдағы 
уақытта да борышымды адал 
атқаруға бар күшжігерімді са-
ламын, –  дейді тергеуші. 

Кез келген істе ептілік пен 
ерлік керек. Осы екі қасиетті 
білімімен ұштастыра білген 
Таланттай азаматтардың арқа-
сында талай істің аққарасы 
ашылып, қылмыскерлер жаза-
сыз қалмайтыны анық. 

М.ОТАРАЛЫ

Тергеуші

Әр саланың өз қызығы мен қиындығы болады. Тергеуші 
мамандығының жауапкершілік жүгі мүлде ауыр. Себебі, 
адам алдында ғана емес, ар алдында да жауаптылықты, 
сауаттылық пен біліктілікті, төзім мен ыждағаттылықты 
талап етеді. Сондай-ақ, бұлтартпайтын айғақтар арқылы 
істің ақ-қарасын айыру да олардың мойнына жүктелген.  
Үнемі қауырт, шым-шытырық оқиғалардың ортасында 
жүріп, істің түйінін тауып жүрген жандар жетерлік. Солардың 
бірі – Қызылорда қалалық полиция басқармасының 
полиция аға лейтенанты, тергеуші Талант Қазыбекұлы.  

1-бет

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті-Елбасы 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев «Ұлы даланың жеті қыры» атты 
мақаласында: «Атқа міну мәдениеті мен жылқы шаруашылығының 
жер жүзіне Ұлы даладан тарағаны тарихтан белгілі» деп жазды.


