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– Әріптестерімнің атынан 
біздің облыс үшін маңызды 
жо ба ларды іске асыруда қол
дау көрсеткендеріңізге риза
шы  лығымды білдіргім ке
леді. Нәтижесінде өңірдің 
әлеуметтікэкономикалық да
муында жақсы көрсеткіштерге 
қол жеткіздік. Бүгін сіздермен 
тұрғын үйкоммуналдық ша
руа шылық саласындағы жаңа 
бірлескен жобаларды іске 
асыруды – Қызылорда ЖЭОн 
жаң ғырту және кеңейту, Қы
зылорда қаласындағы биоло
гиялық тазарту станциясын 
жаңғырту және автоматтанды
ру мәселелерін талқылағымыз 
келеді. «ЖЭО жаңғырту және 
кеңейту» жобасы бойынша 
техникалықэкономикалық 
негіздеме әзірленді, мемле
кеттік сараптаманың қорытын
дысы алынды. Жоба екі 
кезең нен тұрады: КОГТЭС 
(когенерациялық газтурби
налық электр станциясы) құ
рылысы және су жылыту 
қа зандығының құрылысы. 
Біз жалпы сомасы 9 млрд 
теңгеге ЕҚДБ арқылы кредит 
беру жолымен КОГОЭСті 
жаңғыртуды ұсынамыз. Негізгі 
қарызды «Жаңартылатын 
энер  гия көздерін қолдау жө
ніндегі қаржыесеп айырысу 
орталығы» ЖШС есебінен өтеу 
механизмі бар, – деді облыс 
әкімі Гүлшара Әбдіқалықова.

Бүгінде Нарық кеңесінің 
қорытындысын алу үшін тиісті 
құжаттарды дайындау бо
йынша жұмыстар жүргізілуде. 
Нарық Кеңесіне 2021 жылғы 
1 ақпанға дейін осы инвес

тициялық бағдарламаны әзір 
леу кезінде жүргізілген тәуел
сіз техникалық және қаржылық 
аудиттердің нәтижелері бар 
инвестициялық бағдарламаны 
ұсыну қажет.

«Биологиялық тазарту 
станциясын жаңғырту және 
авто маттандыру» жобасы бо
йынша да мемлекеттік сарап
таманың қоры тындысы бар, 
жобаның құны – 2,8 млрд 
теңге. ЕҚДБмен бірлескен 
жоба үшін бұ  рын бөлінген 
қаражатты пайда   лана отырып, 
іске асыруға Индустрия және 
инфра құрылымдық даму ми
нистрлігінің келісімі алынды.

Айта кету керек, Қызылорда 
қаласында ЕҚДБмен бірлесіп 
жылумен жабдықтау жүйесін 
салу және қайта жаңарту, су
мен жабдықтау, су жүйелерін 
салу және қайта жаңарту, элек
трмен жабдықтау жүйелерін 
жаңғырту жобалары бойынша 
тиісті жұмыстар жүргізіліп, 
келісімшарт бойынша несие
лер төленіп жатыр.

Кездесу барысында 
ЕҚДБ Қа зақ стандағы өкіл
дігі директорының орын ба
сары Бахтиер Файзиев кө
терілген мәселелерді қол дап, 
Қызылорда облысы инвес
тициялық тұрғыдан тиімді 
өңір екенін атап өтті. Жетекші 
банкир Владимир Сидоренко 
да өз ұсыныстарын жеткізді.

Қорытындылай келе өңір 
басшысы одан әрі ынты мақ
тас тықты дамыту туралы ұсы
ныс айтып, Бахтиер Файзиевке 
жұмыс сапарымен Сыр өңіріне 
келгені үшін алғыс білдірді.

«Ұлттық сараптама орталығы» 
облыстық филиалының виру
сологиялық зертханасы 1994 жыл
дың көктемінде құрылған. Зертхана 
вирусты гепатиттің барлық түрін, 
қызылша, қызамық және жедел ішек  
жұқпаларын, тұмау, басқа да виру
сты инфекцияларды анықтаумен 
айналысады.  Мұнда штат бойынша 
бір дәрігервирусолог, 4 зертхана
шы және меңгеруші жұмыс істейді. 
Бірақ пандемия кезінде COVID19 
инфекциясын ПТР әдісімен 
анықтауға қосымша 17 маман тар
тылып, 20 қызметкерден тұратын 
callорталық ұйымдастырылған. 
Жыл басынан  ПТР әдісімен 90000 
клиникалық материал зерттеліп, 
оның 3180і оң нәтиже көрсеткен. 

– Жаңа ғимаратқа көшу 
барысында зертханамыз зама
науи құралжабдықтармен де 
қамтылды. Мәселен, ауа тамшы
лары арқылы жұғатын патогенді 
агенттер, микроағзалармен жұмыс 
істеу барысындағы сынамалар, 
мамандарды және қоршаған ор
таны қорғау үшін отандық ІІ кла
сты екі биологиялық бокс сатып 
алынды. Сонымен бірге 96 анализ
ден нуклеин қышқылын 2 сағатта 

анықтайтын швейцариялық TEKAN 
компаниясының автоматты стан
сасы алынған.  Бұл процедураны  
қолмен жасайтынбыз. Ол кезде 6 
сағат кететін. Нақтырақ айтқанда, 
автоматтандырылған жұмыс 
стансасы нуклеин қышқылын 
автоматтық режимде магнитті 
шарлар негізіндегі технологияны 
пайдаланып жұмыс істейді. Плат
формада роботталған екі қол (ма
нипулятор) бар.  Бірі зертханалық 
ыдыстарды ауыстырады, екіншісі 
–  сұйықтықтардың манипулято
ры.  Бұдан бөлек, дәлдік уақыт 
режимінде ПТР әдісімен зерттеу 
жүргізуге сингапурлық заманауи 3 
амплификатормен жабдықталды. 
Бұл құрал 2 сағатта дайын бо
латын 384 зерттеуге есептелген. 
Зертхананың тәуліктік қуаты 1100 
зерттеуді құрайды, – дейді зертхана 
меңгерушісі Гүлжан Досанқызы.

Сатып алынған құрал
жабдықтар ішінде коронавирус 
инфекциясын диагностикалауға 
арналған «КАМАЗ» базасындағы  
жылжымалы мобильді зертханалық 
кешен де бар. Жылжымалы кешен 
екі бөліктен тұрады. Бірі ДНК/
РНК анықтап, рекреакциялық қоспа 

дайындап, сынамалар енгізуге 
арналса, екіншісі – медицина 
қызметкерлерінің шаруашылық 
және тұрғын орны. Жылжымалы 
зертханалық кешен – шалғайда 
орналасқан кен орындарына барып, 
ондағы қызметкерлерден сынама 
алуда таптырмас құрал.

Бүгінде вирусологиялық зерт
хана 12600 тест жүргізуге арналған 
126 тестсистема жиынтығымен 
қамтамасыз етілген.

«САМҒАНЫҢ» БИІГІ
Қызылорда қаласындағы Назарбаев 

Зияткерлік мектебінің «Самға» би тобы 
Лондонда өткен халықаралық шығармашылық 
фестивалінде І орын иеленді.

Қашықтан ұйымдастырылған шарада жас зият
керлер көптеген мемлекеттің шығармашалық топтары
мен бақ сынап, қазақ биін орындады. Сондайақ, ұлттық 
өнерімізді әлемге танытуда  11сынып оқушысы Баян 
Сарибаева жеке орындау да ерекшеленді. Польшаның  
«DIGITALENTY. JESIEN2020» халықаралық фес
тивалінде «Қыз қиялы» атты  би қойылымымен 
бірінші дәрежелі диплом иегері атанды.   

Айта кетейік,  «Самға» би тобы зияткерлік мектеп 
жанынан құрылған. Бүгінде ұжымның 50ден астам 
белсенді  мүшесі бар. Ұжым жетекшілері – кәсіби 
хореографтар Жұлдызай Мауленова мен Ақмарал 
Әлібекова. 

АУЫЗСУ СЕРВИСТІК 
ЖЕЛІГЕ ҚОСЫЛДЫ

Қазалы ауданына қарасты Бекарыстан би 
ауылындағы ауызсу сервистік желіге қосылды.

 Бұл «Ауыл – ел бесігі» арнайы жобасы аясында 
жүзеге асты. Нәтижесінде елді мекендегі 3 әлеуметтік 
нысан мен 454 тұрғын үйге ауызсу тартылды. Осылай
ша бұған дейін біршама қиыншылық көрген тұрғындар 
ауызсуды үйдің ішінен алып, машақаттан құтылды. 
Айта кетейік, жылдың басында Қазалы ауданында 
ауызсу сервистік желіге қосылмаған 3 елді мекен бо
латын. Бүгінде олардың саны екеуге қысқарып отыр.

Қазіргі таңда Жанқожа батыр мен Майдакөл 
ауылдарындағы ауызсуды сервистік желіге қосу 
жұмыстары басталып кетті. Құрылыс келесі жылы 
аяқталады.

МЕРЕКЕЛІК ОТШАШУ 
БОЛМАЙДЫ

Коронавирус инфекциясының алдын алу 
үшін Жаңа жылды атап өту жылдағыдан өзгеше 
болмақ, яғни, Қызылорда қаласы әкімдігі 
мерекелік  безендіруге бюджеттен арнайы 
қаржы қарамаған.

Орталық алаңға орнатылатын жаңажылдық шыр
ша жаңадан сатып алынбайды. 2018 жылғы шырша 
қайта жасақталып, орнатылады. Қаланы мереке
ге сай әрлеуге бұған дейін сатып алынған құралдар 
қолданылады.

Қазір бас шырша орталық алаңда орнатылуда. Ол 
ресми ашылмайды, отшашу болмайды, мерекелік іс
шаралар өткізілмейді. 

«СБ» ақпарат

ҚАЛЫҚТА, 
ӘН, ҚАНАТЫҢА 
МАРЖАН ТАҒЫП...

Қызылорда қаласы әкімдігінің қолдауымен 
қалалық мәдениет және тілдерді дамыту 
бөлімі ұйымдастырған жастар арасында 
эстрада жанры бойынша «Қызылорда 
дауысы-2020» конкурсы болып өтті.

Эстрада жұлдызы, жерлесіміз Мәдина 
Садуақасованың идеясымен тұңғыш рет қолға алынған 
жобаның өз ерекшеліктері бар. Конкурста қазылар бір 
ғана жеңімпаз таңдайды.  

Осы конкурсқа 200ден астам өнерпаз ниет білдіріп, 
солардың арасынан 12  талантты талапкер іріктелген бо
латын. Конкурс ережесі бойынша 1турда 12 қатысушы 
әлемге танымал хит әндерді орындады. 2турда Сыр 
елі композиторларының шы ғармаларына кезек берілді. 
Осылайша, 3  айналымға 5 қатысушы ғана өтті.  Оларға 
өз қалауымен ән орындау таңдауы берілді.

Қызылорда аспанына қалықтап шыққан асқақ үн 
кімнің даусы екен деп жанкүйерлер де сарсаң болған 
сияқты. Қазыларға да бірінен бірі әсем Қызжібектің 
күймесіндей әсерге бөлеген әншілерді бағалау сыны
нан өту оңайға түспеді. Дегенде, бәйгенің аты – бәйге, 
мәні мен сәні үйлесіп мәреге жеткендер ішінде Айжан 
Қыдырбек, Мөлдір Құлахметова, Құралай Мейрамбек 
секілді ерен дауыс иелері де бар болатын. 

Сонымен, Қызылорданың жаңа дауысы анықталды. 
Бас бәйгені қызылордалық жас дарын, Қазанғап 
атындағы жоғары музыкалық колледжінің студенті 
Аякөз Аралбайқызы иеленді. Оған конкурс жүлдесі 1 
миллион теңгенің сертификаты мен ста туэтка тапсы
рылды.

Таңдайына бұлбұл ұялаған таланттарға Қазақстан 
Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, эстра
да жұлдызы Мадина Садуақасова, композитор, 
халықаралық байқаулардың жеңімпазы Ерлан 
Байбазаров,"LUX" радиосының басшысы, Eurovision 
және Junior Eurovision халықаралық музыкалық 
байқауының 2008 жылдан бері тұрақты комментаторы 
Қалдыбек Жайсаңбай баға берді.

Қазақстанның халық артисі Роза Рымбаева мен 
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, әнші Жанар 
Дұғалова конкурсқа қонақ болып қатысып, ән шырқады. 
Қала әкімінің орынбасары А.Есжанов қонақтарды қала 
әкімінің алғыс хатымен марапаттады.

Осылайша, Сыр елі эстрада әншілерінің қатары 
тағы бір жас талантпен толықты. Тағы бір жұлдыздың 
бағы жанды.

Өңірде күнделікті тұтынатын азық-түлік бағасы қымбаттап, 
өсімдік майы, қант, жұмыртқаның бағасы шарықтады. Қысқасы, 
қысқы базар қысып тұр. Айналдырған бір аптаның ішінде аталған 
өнім түрлеріне баға үстемелене түсті. Бағаның күннен күнге 
қымбаттауына тұрғындар да наразы. Тапқан-таянғанын тамаққа 
жеткізіп, жан бағып жүргендер көп. Сондықтан олар «баға әлі де 
көтеріле ме?» деп алаңдаулы. Осы орайда қала орталығындағы 
сауда орындарындағы азық-түлік бағасын бағамдап қайттық. Баға 
әр сауда орнында әртүрлі. 

ЖОҒАРҒЫ СОТ 
ТӨРАҒАСЫН 
ҚАБЫЛДАДЫ

Президент Қасым-Жомарт 
Тоқаев Жоғарғы сот төрағасы 
Жақып Асановты қабылдады. 
Мемлекет басшысына алдағы сот 
реформасының негізгі бағыттары, 
әкімшілік әділет механизмін 
енгізуге дайындық жұмыстары, 
сондай-ақ, сот өндірісінде 
қолданылатын ІТ әзірлемелер жай-
ында баяндалды.

Жақып Асанов сот жүйесін 2021 
жылдың шілде айынан бастап күшіне 
енетін жаңа Әкімшілік рәсімдік
процестік кодексіне дайындау барысы 
туралы айтты.

ҚасымЖомарт Тоқаев әр бір сот заң 
үстемдігін қам та масыз етудегі өзінің 
рөлін терең түсінуі керек екеніне баса 
мән берді. Мемлекет бас  шысының 
пікірінше, бұл – аза  маттардың құқығы 
мен ер  кіндігін қорғау, қолайлы 
инвестициялық климат қа лып    тастыру, 
кәсіпкерлікті жә не тұтас экономиканы 
да  мы ту бойынша маңызды мін дет.

Қазақстан Президенті сот тардың 
кәсібилігі мен адал дығы ең басты 
құндылық болуы керек екенін атап 
өтті. Себебі алдағы уақытта іске асатын 
реформаның табысты болуы осыған 
тікелей байланысты.

АТҚАРЫЛҒАН 
ІСТЕР МЕН 
АЛДАҒЫ МЕЖЕ

Облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова ЕҚДБ-ның 
Қазақстандағы өкілдігі директорының орынбасары 
Бахтиер Файзиев және жетекші банкир Владимир 
Сидоренкомен кездесті. Кездесуде ЕҚДБ-мен бірлесіп 
іске асырылатын жобалардың барысы және болашаққа 
жоспарлар талқыланды.

ВИРУСОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТХАНА 
ЗАМАНАУИ ҚҰРАЛДАРМЕН ЖАБДЫҚТАЛДЫ

Айнұр БАТТАЛОВА,
«Сыр бойы»Sb

Жаңа жыл қарсаңында облыстық вирусологиялық зертхана 
жаңа ғимаратқа қоныстанып, заманауи құралдармен жабдықталды. 
Ашылу салтанатына қатысқан облыстық денсаулық сақтау 
басқармасының басшысы Сәбит Пазылов және сала ардагерлері 
мен қызметкерлері заманауи жаңарған зертханамен танысты.

ҚЫМБАТШЫЛЫҚ 
ҚЫСЫП 
БАРАДЫ

Кеше облыс 
әкімдігінде «Қарапайым 
заттар экономикасы» 
бағдарламасы бойынша 
кеңейтілген жиын өтті. 
Отырысқа тиісті сала 
басшылары мен аудан 
әкімдері қатысып, ортақ 
мәселелер бойынша 
пікірлесті. Бағдарлама 
шеңберінде іске асқан 
жобалар мен негізгі 
мәселелер талқыланды. 

Облыста 2019 жыл
дан бері 2025 жылға дейін 
қарапайым заттар импортын 
37%ке азайтуды көздейтін 
«Қарапайым заттар экономика
сы» бағдарламасы жүзеге асы
рылуда. Бұл ретте қолжетімді 
несие беруді шешу үшін 
республикалық бюджеттен 
600 млрд теңге, биыл 400 млрд 
теңге қосымша қаржы бөлініп, 
қаржыландырудың жалпы со
масы 1 трлн теңгені құрады. 
Негізгі мақсат – импорттық 
әлеуметтік маңызы бар азық
түлік тауарларын жергілікті 
тауарларға ауыстыру. 

Жиында индустриялық
инно вациялық даму бас қар
масы басшысының орынба
сары Жолмырза Еламанов 
бағдарламаның өңірде іске 

асырылу барысын баяндады. 
Бағдарлама аясында жалпы 
құны 8,7 млрд теңгені құрайтын 
109 жоба несиелендірілген. 
Мақұлданған 60 жобаның ба
сым бөлігі, яғни 52сі – ауыл 
шаруашылығы саласындағы 
жобалар, жылқы, сиыр және 
басқа да ірі қара мал өсіру.

Отырыста облыстық 
кәсіпкерлер палатасы дирек
торының міндетін атқарушы 

Пірмұхаммед Сыздықов 
«Қарапайым заттар экономи
касы» бағдарламасы бойынша 
кәсіпкерлердің несие алуы
на ықпал жасау бағытындағы 
негізгі мәселелерге тоқталды. 
Жобаларды игеру мәселесіне 
қатысты Арал, Қармақшы, 
Жалағаш, Сырдария аудандары 
әкімдерінің негізгі жоспарлар 
бойынша пікірлері тыңдалды.

Жиында қаралған екін

ші мәселе – қаржы инс
титуттарының қатысу деңгейіне 
қатысты. Биыл аймақта мақұл
данған 60 жобаның ішінде 
екінші деңгейдегі банктер құны 
355,5 млн теңгені құрайтын 8 
жобаны мақұлдаған. Бұл рет
те екінші деңгейлі банктердің 
белсенділігі мәселесі талқыға 
түсті. 

«СБ» ақпарат

БАҒДАРЛАМАНЫҢ ОРЫНДАЛУ 
БАРЫСЫ ТАЛҚЫЛАНДЫ

Қайнар білімнің 
құтханасы

Тәңір оған ақыл беріп, 
білімге ынталандырған

Зейнетақы мен жәрдемақы 
мөлшері артады
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Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ,
«Сыр бойы». Sb

ОБЛЫС ӘКІМДІГІНДЕ

Саясат

БРИФИНГ

Назерке САНИЯЗОВА,
«Сыр бойы»Sb

«Қызылорда жылу электр орталығы» 
облыстық табиғи монополияларды реттеу 
департаментінен тарифті көтеруді сұрап 
отыр. Ұсыныс депутаттар, мемлекеттік 
органдар, ақпарат құралдары мен 
үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері 
қатысқан жария тыңдауда талқыланды.

Департамент басшысының орынбасары 
Ғалым Тойлыбек тарифті бекіту туралы өтініш 
2021-2026 жылдарға арналғанын атап өтті. 
Кәсіпорын директорының орынбасары Әнуарбек 
Әбдімомынов айтқандай, бағаны өсіру – мәжбүрлі 
қадам. Оның бірнеше себебі бар. Біріншіден, та-
риф 2015 жылдан бері өзгермеген. Екіншіден, 
тозығы жеткен негізгі қондырғылар, жылу 
желілері жөнделуде. Одан бөлек, шикізат, мате-
риалдар мен электр энергиясы құнының, жаңа 
объектілердің теңгерімге өтуіне байланысты 
амортизациялық аударымның артуы әсер етті. 

– Жұмысшылар жалақыны көтеруді талап етіп 
отыр. Кәсіби мамандардың басқа меке мелерге 
ауысуы жиіледі. 2015-2020 жыл дар аралығында 
инфляция көлемінің жоғ ары лағанына қарамастан 
еңбекақы 5-7 процентке ғана өсті. Ендігі се-
беп – бесжылдық инвес тициялық бағдарламаны 
орындау үшін алынған қарызды қайтару, – деді 
Ә.Әбдімомынов. 

Кәсіпорынның өтінішіне сәйкес жылумен 
жабдықтау қызметінің жобалық орташа босату 
тарифі – қосымша құн салығын қосқанда 1 Гкал 
үшін 8256,51 теңге немесе қазіргіден 1,5 есе көп. 
Тұрғындар үшін 1 шаршы метрге – 135,33 теңге, 
бұл қолданыстағы бағадан 96,77 теңге немесе 28,5 
процентке қымбат. 

Шешім сын-ескертулер негізінде алдағы 
жылдың 26 қаңтарында қабыл данады.

Бірден айтайық, мәселе білім беру са-
ласына қатысты. 

Білуімізше, қазақ тілін ұлтаралық тілге 
айналдыруды кеңейту келер жылдағы бас-
ты шаруаның бірі болмақ. Бұл туралы ми-
нистр сейсенбідегі жиында жеткізді. 

«Білім және ғылым министрі Асхат 
Аймағамбетов мектепке дейінгі, орта және 
техникалық, кәсіптік білім беру ұйым-
дарында мемлекеттік тілдің қол даныс 
аясын кеңейту ісіне басымдық беруді тап-
сырды деп келтіреді ҚазАқпарат.  

Жасыратыны жоқ, тапсырма көп, 
бірақ, орындалуы әрқалай. Дегенде, 
осы жолғы бастаманың ертеңгі берері 
салмақты сияқты. Салмақтысы, қазақ 
тілінің өрісін кеңейтуде алдымен сол тілді 
үйрететін тәлімгерді дайындаудан бастап 
шаруа шынайы қолға алынбақ. Бұл рет-
те министр: «Жалпы мемлекеттік тілдің 
аясын кеңейту – бәріміздің парызымыз. 
Ол сөзсіз, түсінікті мәселе деп ойлаймын. 
Елбасының мемлекеттік тілді дамыту 
сая сатына сәйкес, білім саласында біраз 
жақсы өзгерістерге қол жеткіздік. Қазіргі 

уақытта Мемлекет басшысы мемлекеттік 
тілді білім саласында дамыту бойынша 
бізге тапсырма берген болатын. Әрине, 
білім саласында тиісті өзгерістер бол-
маса, қазақ тілін ұлтаралық тілге айнал-
дыру қиынға соғады. Сондықтан келесі 
жылы Тіл комитетінің Білім және ғылым 
министрлігіне беріліп жатқаны бекерден-
бекер емес. Мұның бәрі жүйелі түрде 
осы саясатты жүзеге асыру үшін жасалып 
отырған қадамдар», – деп атап өтті.  

А.Аймағамбетов және бір сөзінде қазақ 
тілін ұлтаралық тілге айналдыру мәселесі 
келесі жылдың басты шаруаларының бірі 
болатынын жеткізді.  

«Қазақ тілі мен қазақ әдебиеті пәні 
бойынша бағдарламаларды жетілдіру 
ұсыныстарын қолдаймыз. Университет-
терде қазақ тілі пәнінің мұғалімдерін 
қалай даярлап жатырмыз деген мәселе 
бойынша да өзгертетін шаруалар бар. Рек-
торлар оны біледі. Біліктілікті арттыру 
курстарының мазмұнын өзгерту мәселесі 
де бар. Әдістеме, оқулықтар бойынша, бір 
сөзбен айтқанда, жүйелі өзгерістер керек. 

Бірақ оның бәріне ғалымдар, әдіскерлер 
атсалысуы қажет», – деді ол. 

Шынында, тілге қатысты толғақты 
мәселелердің көбесі сөгілгелі тұр. «Ректор-
лар оны біледі». Әдістеме, оқулықтар бо-
йынша да өзгерістер керек. Ал бұған шын 
жанашыр ғалымдардың, әдіскерлердің 
жұмыла қызмет етуі ауадай қажет. 

Министр тағы бір сөзінде негізгі 
мәселе мектепте, балабақшада қазақ тілі-
нің қолданыс аясын кеңейту екенін жа-
сырмады. 

«Орыс тілде оқитын балалар бар. Олар 
қазақ тілін 11 жыл оқып шыққанымен, 
қазақ тілін меңгеру деңгейін көріп отыр-
мыз. Сағат саны бойынша қарайтын 
болсақ, қазақ тілінде және орыс тілінде 
қазақ тілі пәнін оқыту сағаттары тең. 
Бірақ сапа бойынша сұрақтар бар. Оны 
жасыруға болмайды. Сондықтан тиісті 
жұмысты атқармасақ болмайды», – деді 
Білім және ғылым министрі. 

Арғысы түсінікті болса керек...

Қ.ӘБІШ

– Облыс халқының 80 проценті – 
міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру 
жүйесінің қатысушылары. Бұл ретте 140 
мыңнан астам тұрғын сақтандырылмаған 
болса, өзін-өзі жұмыспен қамтыған 4,5 
мыңнан астам адам өзектендірілмей отыр. 
Сақтандырылмағандардың арасында Үкі мет 
қаулысына сәйкес 2021 жылдың 1 қаңтарына 
дейін жарналар мен аударымдар төлеуден 
босатылған шағын және орта бизнес 
субъектілерінің қызметкерлері болуы мүмкін. 
Жарналардың болмауына қарамастан, 

мұндай қызметкерлерді сақтандыру үшін 
жұмыс берушілер msb.fms.kz веб-сайтына 
қызметкерлер туралы мәліметтерді енгізуі, 
яғни, олардың мәртебесін сақтауы керек. 
Алдағы уақытта бұл қызметкерлер МӘМС 
жүйесіндегі барлық қызмет түрлерін еркін 
алады, – деді Бақыт Торғайбайұлы.

Биылғы 11 айдың қорытындысы бойынша 
ТМККК және МӘМС пакеттері шеңберінде 
көрсетілген медициналық қызметтер үшін 55 
340 741,8 мың теңге, яғни, жылдық көлемнің 
82 проценті төленген.  Шығыстардың басым 

бөлігі стационарлық медициналық көмекке 
төленді. Биылғы жылы жоспарлы түрде  ста-
ционарларда 71 588 адам емделген.

Өңірде келер жылға арналған 
медициналық қызметтерді сатып алу бюджеті 
65,6 млрд теңгеге бекітілді. Оның 42,8 млрд 
теңгесі тегін медицицналық көмектің кепілді 
көлемі аясындағы қызметтерге, 22,8 млрд 
теңгесі МӘМС пакетіне бөлінген. Филиал 
директорының айтуынша, бүгінде пациентке 
медициналық көмек көрсетуден бас тартылса 
немесе тиісті түрде көмек көрсетілмесе, онда 
ол 1406 нөміріне,  «Qoldau - 24/7» мобильді 
қосымшасы немесе «SaqtandyruBot» 
Telegram-бот бойынша мамандарға жүгінуі 
қажет. Қордың мамандары мен сарапшылары 
жедел жауап беріп, қажетті көмек көрсетеді.

«СБ» ақпарат

– Вакцинаны қалай егу туралы қосымша 
жұмыстар жүргізіледі. Екпе бірінші кезек-
те ерікті түрде медицина қызметкерлеріне, 
педагогтарға, созылмалы ауруы бар  және 
жасы 65-ке дейінгі адамдарға егіледі. 
Өйткені, вакцина сол жас аралығындағы 

азаматтарға ғана әсер етеді. Айта кетейін, 
адамдармен жиі байланыста болғаннан 
кейін вакцинаны бірінші кезекте өзім де 
салдырамын, – деді  басқарма басшысы. 

Коронавирус инфекциясының болжам-
ды екінші толқынына дайындық барысын-

да  бірқатар жұмыстар атқарылуда. Атап 
айтқанда, 3500 медицина қызметкерінің 
резерві құрылды. Бұған қоса, облыста 9 
ПТР аппараты жұмыс істеп, тәулігіне 1200-
1300-ден астам сынама алынуда. Қажеттілік 
туындағанда зерттеу санын 1900-ге дейін 
жеткізуге болады. Бүгінде барлығы 210 
инфекциялық төсек-орын жұмыс істеп тұр. 
Ахуал күрделенген жағдайда, төсек-орын 
санын 3200-ге жеткізуге мүмкіндік бар. Ме-
дицина ұйымдарының барлығы 100 процент 
пульсоксиметрмен қамтылған. 

Облыс әкімі Гүлшара 
Әбдіқалықова энергетиктердің 
кәсіби мерекесіне орай сала 
қызметкерлерімен кездесті. 
Олардың халыққа қызмет 
көрсетуде еңбегі зор екенін 
атап өтіп, төл мерекемен 
құттықтады.

– Энергетика саласы  – қашанда 
тіршілікті алға жылжытушы күш әрі 
экономиканың алтын өзегі, негізгі 
локомотиві. Тәуелсіз Қазақстанның 
негізгі экономикалық тірегінің бірі 
ретінде энергетика саласы да жылдам 
дамып келеді. Бүгінгі күні мезгілдің 
кез келген сәтіне қарамастан, 
әлеуметтік нысандардан бастап, 
кәсіпорындарға, еңбек ұжымдарына, 
тұрғын үйлерге электр мен жылу 
қуатын үзбей жеткізуде тынымсыз 
тірлік жасалуда. Сондықтан жауап-
ты еңбектеріңізге абырой тілеймін, 
– деді облыс әкімі.

Биыл электрмен қамту жүйелерін 
дамытуға 3,3 млрд теңге бөлініп, 5 
жоба пайдалануға берілген. Соның 
ішінде ең ауқымдысы ретінде 
Қармақшы ауданындағы Жоса-
лы және Төретам кенттеріндегі 
қосалқы электр станциялары іске 
қосылып, ел игілігіне берілуін 
атап өтуге болады. Мұнан бөлек, 
мемлекеттік бағдарламалар аясын-
да 4 млрд теңгеге 7,8 шақырым 
жылу желілеріне күрделі жөндеу 
жұмыстары жүргізілген. 

Кездесуде облыс басшысы сала 
үздіктерін министрліктің, әкімдіктің 

Алғыс хаттарымен марапатта-
ды. ҚР Энергетика министрлігінің 
«Құрметті энергетик» төсбелгісін  
сала ардагері Мухаддам Серікбаев, 
«Қызылорда электр тарату торапта-
ры компаниясы» Қызылжарма аудан-
дық электр торабының диспетчері 
Төрехан Жанатаев, «Қызылордажы
луэлектрорталығының» оперативті-
диспетчерлік қызметінің кезекші 
инженері Ақылбек Оразбаев иеленді.

Кәсіби мерекеде құрмет төрінен 
көрінген Қызылорда қалалық электр 
тораптары басқармасының дирек-
торы Орынбек Дәуренов «Тәуелсіз 
Мем лекеттер Достастығының Құр-
метті энергетигі» атағымен мара-

патталды. Сондай-ақ, «Энерго-
сервис» жауапкершілігі шек   теулі 
серік тестігінің директоры Еркебұлан 
Есенбаев, «Шиелі жарығы» 
жауапкершілігі шектеулі серік-
тестігінің инженері Жарылқасын 
Өтеулиев Қазақстан Электр энерге-
тикалық Қауымдастығының «Еңбегі 
сіңген энергетик» төсбелгісімен 
марапатталды. Ал, облыс әкімінің 
Алғыс хаты «Қызылордажылуэлект
рорталығының» департамент дирек-
торы Тимур Ниязбаевқа табысталды.

Жиын соңында облыс әкімі 
Тәуелсіздікті нығайту жолын-
да қызмет еткен әрбір азаматтың 
еңбегін жоғары бағалап, табыс тіледі.

ЗЕЙНЕТАҚЫ МЕН 
ЖӘРДЕМАҚЫ 
МӨЛШЕРІ АРТАДЫ
«2021-2023 жылдарға арналған 

республикалық бюджет туралы» заңға 
сәйкес, 2021 жылдан бастап:

- Айлық есептік көрсеткіштің мөлшері 
(бұдан әрі - АЕК) - 2917 теңге;

- Ең төменгі зейнетақы - 43272 теңге;
- Базалық зейнетақы төлемі - 18524 

теңге;
- Күнкөріс деңгейі - 34302 теңге;
- Ең төменгі жалақы 42500 теңге 

мөлшерінде белгіленді.
Осыған орай, келесі жылдан бастап 

жасына байланысты және еңбек сіңірген 
жылдары үшін зейнет ақы төлемдерінің 
мөлшері алынатын мөл шерден 7%-ке арт-
тырылады. Та ғайын далатын зейнетақы 
төлемін есептеу үшін ескерілетін табыс 
ең жоғарғы 46 еселенген АЕК-тен (134182 
теңге) аспауға тиіс. 

Мемлекеттік базалық зейнетақы 
төлемінің мөлшері ең төменгі күнкөріс 
деңгейі шамасының ұлғаюына байла-
нысты көбейтіледі. Оның мөлшері «Қа-
зақ стан Республикасында зейнет ақы мен 
қам сыз дандыру туралы» Заңның 4-ба-
бына сәйкес, күнкөріс деңгейінің жаңа 
мөлшеріне проценттік арақатынаста 
белгіленеді.

Мүгедектігіне, асыраушысынан 
айы  ры луына байланысты мемлекеттік 
әлеуметтік жәрдемақы және мүгедек ба-
лаларды тәрбиелеп отырған ата-аналарға, 
қамқоршыларға, бала кезінен 1-топтағы 
мүгедекке күтімді жүзеге асырушыларға 
берілетін мемлекеттік жәрдемақы алушы-
лардың төлемдері күнкөріс деңгейі 
мөлшерінің ұлғаюына байланысты арт-
тырылады.

№1, №2 Тізім бойынша (Ерекше ауыр 
және зиянды жұмыс істеген адамдар 
үшін) мемлекеттік арнайы жәрдемақылар, 
арнау лы мемлекеттік жәрдемақылар, 
сондай-ақ балалар жәрдемақыларының 
мөлшері АЕК мөлшерінің ұлғаюына бай-
ланысты арттырылады.

Балалар жәрдемақысына қатысты, 
бала туғанда берілетін біржолғы жәр-
демақы мөлшері бірінші-үшінші бала 
туғанда 105564 теңгеден (2020 ж.) 110846 
тең геге (2021 ж.) немесе 5282 теңгеге, ал 
төрт және одан да көп бала туғанда бері-
летін жәрдемақы 175014 теңгеден 183771 
теңгеге немесе 8757 теңгеге артады.

Бала бір жасқа толғанға дейінгі 
күтіміне байланысты берілетін 
жәрдемақы мөлшері туу кезектілігіне 
байланысты: бірінші балаға 16802 теңге, 
екінші балаға 19865 теңге, үшінші балаға 
22899 теңге, төртінші және одан да көп 
бала туғанда 25962 теңгені құрайды.

4 немесе одан да көп кәмелетке 
толмаған немесе 23 жасқа дейінгі күндізгі 
бөлімде оқитын балалары бар көпбалалы 
отбасыларға мемлекеттік жәрдемақының 
мөлшері бала санына қарай сарала-
нады. 8 және одан көп баласы бар 
отбасыларға әрбір балаға жәрдемақы 4 
АЕК мөлшерінде белгіленеді.

Атап айтқанда, 4 балалы отбасыларға 
46760 теңге, 5 балаға 58457 теңге, 6 балаға 
70154 теңге, 7 балаға 81852 теңге, 8 балаға 
93344 теңге, 9 балаға 105012 теңге, 10 
балаға 116680 теңге және одан әрі қарай 
бала санына байланысты есептеледі.

Бүгінгі таңда облыс бойынша 236,9 
мыңнан аса алушыға зейнетақы және 
жәрдемақы мөлшерін арттыру, 2021 
жылғы қаңтар айының төлем қажеттілігіне 
енгізу жұмыстары толығымен аяқталды.

Л.БОРАНБАЕВА,
еңбек, әлеуметік қорғау және 
көші-қон комитетінің облыс 

бойынша департамент 
басшысының орынбасары

10 қаңтарда елімізде ҚР Парламенті 
Мәжілісі және барлық деңгейдегі 
мәс лихат депутаттарының сайла-
уы өтетіні белгілі. Сайлаудың ашық 
және заң талаптарына сәйкес өткі-
зілуіне қоғамдық мониторинг жүргізу 
мақсатында өңірде байқау шылар штабы 
құрылды. Құрамында «Қызылорда облы-
сының Азаматтық Альянсы» қауым-
дас тығының мүшелері мен белсенді 
азаматтар бар. Бұл туралы облыстық 
байқаушылар штабының жетекшісі Жан-
дос Тұсмағамбетов хабарлады.

Штаб жетекшісінің айтуынша, 

сайлау күні облыстағы 376 сайлау 
учаскесінде тиісті мониторинг жүр-
гізіледі. Байқаушылар сақадай сай. Бұған 
дейін олар Еуропадағы Қауіп сіздік және 
Ынтымақтастық Ұйымы тарапынан кел-
ген шетелдік байқау шылармен кездесіп, 
тәжірибе бөліскен.

– Байқаушылардың бірі –  Германия-
дан келген Инго Бютнер және Ресей Фе-
дерациясынан келген Андрей Оствальд. 
Екі азамат та – ЕҚЫҰ құрамындағы ел-
дерде өткен сайлау барысына байқаушы 
ретінде қатысқан сарапшылар. Кездесу-
де штаб жұ мысы таныстырылып, өзара 

пікір алмасуға мүмкіндік болды. Бұдан 
бөлек, өңірдегі байқаушылар арнайы 
оқытуларға қатысқанын да айту керек. 
Олар заңнама талаптарынан аттамау, әділ 
сайлауды қамтамасыз етуді алға міндет 
етіп отыр, – деді Ж.Тұсмағамбетов.

Жиында белсенді тұрғын, сайлау 
учас келерінде дауыс беру процесі заң 
аясында, ашық өтуін қалайтын ерікті 
байқаушы Серік Ерімбетов «әділ, 
демократиялық таңдау жасауға үлес 
қосу – азаматтық парызым» деген ойын 
білдірді.

Қазіргідей індет өршіп тұрған уақытта 
көпшілік үшін күнделікті тұтынатын тауар 
бағасының тұрақтылығы маңызды. Алдымен 
«Магнум» сауда желісінде болып, бағаға зер 
салдық. Мұндағы баға көңіл көншітпейді. 
Нақты айтар болсақ, сапалы 5 литрлік 
күнбағыс майы 3200, 25 келі ұн 6000 теңгеден 
жоғары, қарақұмық жармасы 400, қанттың 
келісі 261 теңге. Сиыр еті 2800 теңгеден, 
жұмыртқаның 30 данасы 1239 теңге, қызанақ 
935, қызылша 110, қырыққабат 100, қияр 1245, 
сәбіз 175, картоп 185, жуа 112, алма 400-ден 
жоғары. Со нымен қатар сүт өнімдері де едәуір 
қымбат. Еліміздегі жылы жайларда өсірілетін 
қызанақ пен қияр бағасы да өскен. Қант пен 
қарақұмық жармасы сияқты им портқа тәуелді 
тауарлардың бағасы қарқынды көтерілгені 
байқалады.  Себе бі, қарақұмық пен қант Ре-
сейден әкелінеді. 

Одан әрі ескі базарға бардық. Мұнда халық 
көп. Көпшілік азық-түлікті молынан алуда. 
Бас сұққан сауда дүңгіршегінің барлығында 
тұрғындар бағаның өскенін айтуда. Күріш 
бағасы 300 теңгеден, алма 300, құрма 450, 
картоп 180, сәбіз 160, жуа 100 теңгеден сау-
далануда. Жұмыртқаның бір данасы 50 теңге, 
өсімдік майы 2950-3400 аралығында. 

Қала тұрғыны Құндызай Доспанбето-
ва – көпбалалы ана. Азық-түлік бағасының 
қымбаттағанына алаңдаулы. Ол азық-түлік 
қорын молынан жинаудың қамымен жүр. 
Себебі, бағаға сенім жоқ дейді. 

– Бәрі қымбаттап жатыр. Басқасын 
айтпағанда, азық-түліксіз қалай отырамыз. 
Бұрын ай сайын азық-түлікке 20 мыңнан 
астам теңге жұмсайтынмын. Қазір 30-40 мың 
теңге жобасында қаражат кетеді. Осыдан 
бір ай бұрын күнбағыс майын 2900 теңгеден 
алсам, бүгін 3200-ден алдым. Жұмыртқа 
күннен күнге қымбаттауда. Кондитерлік 
өнім пісіретін болғандықтан, жұ мыртқаны 
күнделікті тұты намын. Байқап қарасам, негізгі 
тұтынатын өнім түрлерінің бағасы қымбаттап 
жатыр, – дейді ол. 

Ал, кәсіпкерлердің өз уәжі бар. Атын ата-
мауды сұраған сатушы бұл салада 10 жылдан 
астам еңбек етіп, нәпақасын тауып келеді екен. 
Оның айтуынша, тауар қымбатқа түсіп отыр. 

– Тұтынушылар бізге ренішін білдіріп 
жатады. Бірақ, біз де күн ұзаққа босқа тұр-
ға нымыз жоқ. Тауар болса да қымбат. Оның 
үстіне 5-10 теңгені біз қосамыз. Өнім нің ба-
сым бөлігі сырттан келеді. Жет кізілуі, шы-
ғыны, тұрған орны мыз ға төлейтін төлемі бар, 
– дейді ол.

Жақында Сенат депутаты Мұрат 
Бақтиярұлы «Facebook» әлеуметтік желісінде 
«Астық туралы» заңға толықтырулар мен 
өзгерістер енгізуді талқыға салғаны туралы 
жазған болатын. Онда ол «Кем дегенде екі 
айға жететін 500 мың тонна астық қорын жа-
сау, мынадай күрделі кезеңде өте қажет екені 
дау туғызбайды. Әттегенай дейтінім, ұн және 
ұн өнімдерінің бағасына қатысты қойған 
сұрағыма тиісті министрліктің жауапты 
тұлғасы қазіргі нарықтағы халық тұтынатын 
азық-түліктің бағасы былтырғы жылмен 
салыстырғанда көп өскен жоқ деп жауап 
берді. Мен оған «ұнның, нанның, еттің бағасы 
қандай болып жатыр екен деп базарға, дүкенге 
барасыз ба?» деген сұрағыма ертең жазба-
ша жауап берейін деп құтылды» делінген. 
Сонымен қатар депутат негізгі тұтынатын 
азық-түлік бағаларына тоқталып, күн сайын 
өсіп бара жатқан бағаны тұрақтандыру тек 
бір министрліктің ғана емес, тұтас Үкіметтің, 
жергілікті атқарушы органдардың жұмысы 
екенін қадап  айтты.

Облыста әлеуметтік тауарлар дың бағасын 
тұрақтандыру жұмыс тары жүргізіліп жат-
қанымен, азық-түлік бағасы ырық бермей тұр. 
Бұған сала мамандары не дейді? Осы орайда  
өңірлік комму никациялар қызметінің алаңын-
да өткен брифингте облыс тық ауыл   шаруа-
шылығы басқар ма сының басшысы Шах мардан 
Қойшыбаев әлеуметтік маңы зы бар азық-түлік 
тауарларының баға   сын тұрақтандыру шарала-
рына тоқталды. Әсіресе, тауық жұ мырт  қасы, 
қант, өсімдік майы, қарақұмық жармасы, 

ұн бағасы өндіруші кәсіпорындар тарапы-
нан күрт өскен. Әлеу меттік маңызы бар өнім 
түрлері өңірде өндірілмеген соң өзге облыс-
тар мен сырт ел дерден келетіні белгілі.  Ал, 
тауық жұ мырт қасының қымбаттауы жыл са-
йын қыс та қайталанады. Биыл құс тұмауынан 
үй құсының басым бөлігі жойылды. Оған 
қоса, жемнің қымбаттауы да себеп болып тұр. 
Еліміз бойынша жұмыртқа жетіспеушілігінен 
бір апта ішінде баға 20 процентке дейін өскен. 
Соңғы мәліметтерге қарағанда облыс қа ал-
дағы үш күнде 3 миллион дана жұмыртқа жет -
кі зілмек. Жұ мыртқа тиелген 8 жүк көлігі жол-
да.

Қанттың қымбаттауына қант қызыл шасы-
ның егіс алқаптары қысқарып, импорттық 
шикізаттың қымбат болып келуі себеп 
екені айтылды. Тиісті сала мамандары бұл 
мәселеге бейжай қарап отырған жоқ. Өңірлік 
тұрақтандыру қорынан әлеуметтік дүкендерге 
арзан бағада  азық-түлік күнделікті жет-
кізіледі. Бірақ тез сатылып кетуде. Жалпы 
мемлекет тарапынан әлеуметтік маңызы 
бар негізгі азық-түлік тауарларының бағасы 
шектен тыс  артқан жағдайда рұқсат етілген 
мөлшерін бекіту қарастырылған. Жыл басын-
да төтенше жағдай енгізілгенде алдын ала 
өнім қорын жасап, тапшылық пен баға өсіміне  
жол бермеу үшін 4,1 мың  тонна өнім сатып 
алуға жергілікті бюджеттен қосымша қаражат 
бөлінген. Биыл тұрақтандыру қорынан 6,3 
мың тонна өнім сатып алынып, оның 5 тонна-
сы сатылып үлгерген.

Қазір тұрақтандыру қорында 2,5 мың тон-
на өнім сақтаулы. Олар қаладағы 29 әлеу-
меттік дүкен мен 2 әлеуметтік маркетте, 4 ірі 
супермаркеттегі  әлеуметтік бұрыш тарда саты-
луда. Бұл жерде азық-түлік нарық бағасынан 
10-15 процент төмен.  Тұрақтандыру қоры-
нан бөлек 8 әлеуметтік маңызы бар азық-
түлік тауарын өндіруші кәсіпкерлерге, са-
уда субъектілеріне бағаны тұрақтандыру 
үшін қайтарымды қарыз беру шаралары 
қабылдануда.  Қазіргі таңда 2 ұн өндіру ком-
бинатына, 2 жұмыртқа өндіруші кәсіпорынға, 

1 бордақылау алаңына етпен қамтамасыз ету 
үшін және 3 кәсіпкерге азық-түлік саты лымын 
ұйымдастыруға айналым қаражатын беру 
қолға алынды.

– Өңірде өндірілмейтін өнімдер бағасын 
тұрақты ұстап тұру мақсатында кәсіпкерлерге 
қарыз беру үшін облыстық бюджеттен қо сым -
ша қаражат қаралды. Сонымен қатар әлеу   -
меттік дүкендердің желісін ұлғайту үшін 36 
дүкен ашу жоспарлануда,–деді Ш.Қойшыбаев.

Мұнан әрі  облыстық ауыл шаруашылық 
басқармасының маман дары арнайы баспа сөз 
турын өткізді. Алдымен әлеуметтік дүкен-
дердегі бағамен, азық-түліктің жеткізілу ба-
рысымен таныстырды.  Әлеуметтік дүкенде 
бірінші сұрыпты «Ажар», «Пионер» ұны 
6350 теңгеден сатылуда. Жұмыртқа 29, қара-
құмық жармасы 360, күріш 210, қант 218 
теңгеден. Сиыр еті 1638 теңге, нан 55, тауық 
еті 790, сүт 2,5 процент 280, ірімшік 1391, 
өсімдік майы 1 литрі 475 теңгеден саудала-
нуда. Ал, қырыққабат 60, пияз 70, сәбіз 100, 
картоп 100 теңгеден.  Келушілер мұнда баға 
көңілге қонымды еке нін айтты. Себебі базар 
бағасынан арзан. Бірақ тез таусылып қалады. 
Сондықтан болар, әлеу меттік дүкенде кезекке 
тұрғандар жетерлік. 

Азық-түлік сақтайтын қоймада да болдық. 
«Алтын қамба» ЖШС тұрақтандыру қоры бас-
қармасының басшысы Лаура Жанасбаева сақ-
тау қоймасындағы өнім қоры туралы айтты.

– 19 әлеуметтік маңызы бар тауардың 
ішінде ұн, күріш, макарон, қант, өсімдік майы, 
сүт өнімдері, сиыр еті мен көкөністер сатып 
алынды. Республика көлемінде жұмыртқа, 
өсімдік майы мен қарақұмық жармасының 
бағасы өсті. Сондықтан бұл өнім түрлері әлеу -
меттік дүкендерде тез сатылып кетуде. Қазір 
қоймаға 32 тонна қарақұмық жармасы жет -
кізілді. 50 тонна қырыққабат, 300 тонна қар  топ 
сатып алынды. Сонымен қатар 46 тонна қант, 
26 тонна өсімдік майы қоймада бар,– деді ол.

Баға тұрақтандыруға байланысты атқа-
рылып жатқан жұмыстар жүйелі. Алайда, 
бағаны ұстап тұру қиынға соғуда.

ҚЫМБАТШЫЛЫҚ ҚЫСЫП БАРАДЫ

КӘСІБИ МЕРЕКЕДЕГІ ТАРТУ

ЖЫЛУ БАҒАСЫ
ӨСЕ МЕ? ВАКЦИНА ЕРІКТІ ТҮРДЕ ЕГІЛЕДІ

Алдағы  наурыз айынан вакцинаның 80 мың дозасы кезең-кезеңімен әкелініп, 
егу жұмыстары басталады. Бүгінде дайындық  жүруде. Сондай-ақ, вакцинаны 
сақтайтын арнайы контейнерлердің саны нақтылануда. Бұл туралы өңірлік 
коммуникациялар қызметінде  өткен брифингте облыстық денсаулық сақтау 
басқармасының басшысы Сәбит Пазылов мәлімдеді.

12 МЫҢ ҚЫЗМЕТКЕР ЖАРНА ТӨЛЕУДЕН БОСАТЫЛДЫ
Облыста 8,5 мың шағын және орта бизнес субъектісінің 12 мыңнан астам 

жалдамалы қызметкерлері МӘМС жүйесіне жарна төлеуден босатылды. Алайда 
олар сақтандыру мәртебесін алу үшін «Saqtandyry» ақпараттық жүйесіне жалдамалы 
қызметкерлердің деректерін енгізу керек. Қазіргі таңда бұл жұмыс толықтай 
аяқталып қалды. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте  
«Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» КЕАҚ  облыстық филиалының 
директоры Бақыт Исмаханбетов мәлімдеді.

САЙЛАУДЫҢ ӘДІЛ ӨТУІ 
БАЙҚАУШЫЛАРҒА БАЙЛАНЫСТЫ

КӨБЕСІ СӨГІЛСЕ, КӨП ДҮНИЕ ӨЗГЕРЕДІ
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Арнаулы уақытша шот ашу және сайлау қорының қаражатын жұмсау 
қағидаларының 23-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасы 

мәслихаттары депутаттарын партиялық тізімдер бойынша сайлау 
кезінде сайлау қорлары қаражатының түсуі және жұмсалуы туралы есеп

2020 жылғы 22 желтоқсандағы жағдай бойынша

№ Іс-шаралардың атауы

Саяси партиялардың атаулары
«Ауыл» Халықтық-

демократиялық 
патриоттық 
партиясы» 

қоғамдық бірлестігі

«NUR 
OTAN» 

партиясы  
қоғамдық 
бірлестігі»

«ADAL» 
саяси 

партиясы» 
қоғамдық 
бірлестігі

  «Ақ жол» 
Қазақстанның 

демократиялық 
партиясы» 

қоғамдық бірлестігі

«Қазақстан 
Халық 

партиясы» 
қоғамдық 
бірлестігі

1
Саяси партиялардың сайлау қорына 
түскен қаражаттың барлығы, оның 
ішінде:

1090000 104010864 1490000 5000000

1.1

«Қазақстан Республикасындағы сайлау 
туралы» Қазақстан Республикасы 
Конституциялық заңының 106-бабы 
2-тармағының 1-тармағына сәйкес саяси 
партияның өз қаражаты

1090000 26000000 1490000

1.2

«Қазақстан Республикасындағы сайлау 
туралы» Қазақстан Республикасы 
Конституциялық заңының 106-бабы 
2-тармағының 1-тармағына сәйкес 
Республика азаматтары мен ұйымдарының 
ерікті қайырмалдықтары

 78010864  5000000

2

Сайлау қорының саяси партиялар 
жұмсаған қаражатының барлығы, оның 
ішінде баспа, дыбыс-бейне және өзге 
де үгіт материалдарын шығаруға және 
таратуға, үгіт жұмысын ұйымдастыру 
бойынша заңды және жеке тұлғаларға 
ақы төлеуге, сайлау алдындағы жария 
іс-шараларды ұйымдастыруға және 
өткізуге, партиялық тізімдерге енгізілген 
кандидаттардың, саяси партиялардың 
сенім білдірген адамдарының сайлау 
алдындағы үгітпен байланысты көлік 
және іссапар шығыстарын жабуға, кез 
келген тіркелген бұқаралық ақпарат 
құралдарында сөз сөйлеуге, баспа 
материалдарын, сондай-ақ сайлау науқаны 
үшін басқа да белгілер мен нышандарды 
дайындауға

 24372604,22  4802010

Қызылорда облысының аумақтық сайлау комиссиясы
«Қазақстан Халық Жинақ Банкі» Акционерлік қоғамының деректері негізінде

«Nur Otan» партиясының аудандық 
филиалының сайлауды үгіт-насихат 
жұмыстары кестесіне сәйкес, Шиелі аудандық 
мәслихат депутаттығына кандидаттар Серік 
Мүліков, Асхат Ермаханов және Ербол 
Жеңсікбаевтар «РУ-6» ЖШС-ның ұжымымен 
кездесу өткізді.

Кездесу барысында «Nur Otan» партия сының 
Шиелі ауданын дамытуға арналған сайлауал-
ды бағдарламасы таныстырылып, өндіріс, ауыл-

шаруашылық саласы, кәсіпкерлік тақырыптары сөз 
болды.

«Nur Otan» партиясының негізгі бағыты – 
тұрақты экономикалық даму және халықтың өмір 
сүру деңгейін жақсарту. Бұл бағыттағы «Nur Otan» 
партиясы алдағы ауқымды жобаларды жүзеге 
асырмақ. Мәселен, ауыл шаруашылығы саласын да-
мыту бойынша ауқымды жоспарларды жүзеге асы-
ру міндеті тұр.

Сонымен қатар, кездесу соңында сұ рақтар мен 
пікірлер айтылып, жауаптар берілді.

«РУ-6» ЖШС 
ЕҢБЕК ҰЖЫМЫМЕН КЕЗДЕСТІ

«Nur Otan» партиясының Қызылорда облысы Шиелі ауданының сайлау қоры қаражатының есебінен төленді

 «Nur Otan» партиясы Шиелі 
аудандық филиалы ғимаратында 
ауданның белсенді жастары, жас 
кәсіпкерлер, аудандық мәслихат 
депутаттығына кандидаттардың 
қатысуымен Қазақстан Республи-
касы Парламенті Сенатының де-
путаты, Әлеуметтік-мәдени даму 
және ғылым комитетінің төрағасы 
Мұрат Бақтиярұлымен онлайн ZOOM 
арқылы кездесу жиыны өтті. 

Кездесуде Мұрат Бақтиярұлы мемле-
кет тарапынан болып жатқан әлеуметтік 

қолдау шаралары және білім, медицина 
саласындағы жалпы жастарға жасалатын 
жағдайлар жайында ақпаратымен бөлісті. 

Сондай-ақ партияның жеткен биігі мен 
алдағы жетістікке жетелейтін жобалары 
жайында толық айтып өтті. Пандемияға 
орай карантин уақытында кәсіпкерлерге 
қиындық туғанын айтып, десе де мем-
лекеттен кәсіпкерлік саласына қолдау 
болғанын жеткізді. 

Жиын соңында ұсыныс-пікірлер бо-
лып, жауаптар алынды, сонымен қатар 
сайлауға түсіп жатқан кандидаттарға 
сәттілік тіледі.

КӘСІПКЕРЛЕРМЕН КЕЗДЕСУ

«Nur Otan» партиясының Қызылорда облысы Шиелі ауданының сайлау қоры қаражатының есебінен төленді

«Nur Otan» партиясы атынан 
облыстық және қалалық мәслихат 
депутаттығына үміткерлер Қанағат 
Сақтағанов, Дильмухаммед Абизов, 
Раушан Ысқақова «Ағжан» сауда 
үйінде экспромт-кездесу өткізді.

Кездесуде облыстық мәслихат 
депутаттығына үміткерлер сайлау-
шының жеке пікірі мен партияға де-
ген көзқарасын тыңдады. Сайлауал-
ды бағдарламамен таныстырды. 

Осы орайда Дильмухаммед Аби-
зов қазіргі таңда маңызды саяси 
науқанның алдында тұрғанымызды 
жеткізіп, әрбір үміткер елеулі мә-
селенің шешім табуына атсалысып 
жүрген азаматтар екендігін айтты. 

– Партия білім, денсаулық сақ -
тау және әлеуметтік салаларда 
са палы қызметтерге қолжетім ді-
лік  ті қамтамасыз ету арқылы тұр-
ғын дардың жайлы өмір сү руіне 
қо лайлы жағдай жасауды жал ғас-
тырады. Медициналық қыз  меттердің 
қолжетімділігі мен сапасын артты-
рып, отандық медици наның жоғары 
стандарт тарға сәйкес келуін және 
әрбір азамат денсаулық сақтаудың 
озық тәжірибелеріне тең қол 
жеткізуін қолдайды. «Nur Otan» 
партиясы Оңтүстік Корея, Ресейдің 
жетекші клиникаларында жыл сай-
ын кем дегенде 6 дәрігердің кәсіби 
біліктілігін арттыруды, Түркия, Из-
раиль, Испанияның жетекші кли-
никаларында жыл сайын кемінде 
6 дәрігердің тәжірибеден өтуін ұй-
ымдастыруды қолына алмақ. Ден-
саулық сақтау саласында онко-

логиялық орталығы бар көпсалалы 
аурухана, Қан орталығы, «Сабалақ» 
саяжайы мен «Наурыз» ш/а дәрі-
герлік амбулатория құрылысы бой 
кө теретін болады, – деп үгіт-насихат 
жүргізді үміткер Дильмухаммед 
Абизов.

– «Nur Otan» партиясы қала 
тұр ғындарының әл-ауқатын жақ-
сартып, азық-түлік қауіпсіздігін 
қам тамасыз ету және фермерлерге 
барынша қолдау көрсетуді мақсат 
етіп отыр.  Соның бірі – қала азық-
түлік белдеуін жасау, қала маңында 
жылыжайлар, құс фабрикалары, ба-
лық өсіретін зауыттар құрылысын 
ұйымдастыру, ет комбинатын са-
лу, бордақылау алаңдарын, сүт 
цех тарын құру және кеңейту жо-
балары. Қызылорда қаласында 
сыйым дылығы 2000 тонна көтерме 
сауда орны, құрғақ қоймасы және 
көкөніс сақтау орны бар көтерме 
тарату орталығын салуды да жо-
спарлап отыр. Тұрғындар игілігі 
үшін қосымша 20 әлеуметтік дүкен 
ашу да сайлауалды бағдарламада 
қамтылған, – деп үгіттеді обыстық 
мәслихат депутаттығына үміткер 
Қанағат Сақтағанов.

Өз кезегінде аталған сау-
да орталығының саудагерлері 20 
жыл  дан астам тарихы бар партия-
ның жемісті жобаларына ризашы-
лықтарын білдірді. Үміткерлер үгіт 
парақшаларын таратып, «Nur Otan»  
партиясына дауыс беруге шақырды.

«Nur Otan»  партиясының Қызылорда 
облысының сайлау қорының қаражатынан төленді

7 мың жас, оның ішінде 1 мың адам 
жыл сайын  жазғы кезеңге «Жасыл Ел» 
еңбек жасақтарын ұйымдастыру арқылы 
жұмысқа орналасады. Ал 3 мың жас 
«Жас кәсіпкер» және «Бастау бизнес» 
жобасы бойынша  кәсіпкерлік бағытында 
оқытылатын болады. Бұл туралы «Nur 
Otan» партиясы облыстық Сайлауалды 
штабының мүшесі Ануар Дәуленбаев 
Байқоңыр қаласы жастарымен өткен кез-
десуде мәлімдеді.

Жастар – ел болашағы. Жаңа ұрпақ мемле-
кетіміздің стратегиялық бағытының қозғаушы 
күші болуы тиіс. Бүгінде жастар бастамаларын 
дамытудың  өңірімізде 9 орталығы жұмыс істейді, 
олар жастардың патриоттық тәрбиесіне, бос 
уақытын ұйымдастыруға, рухани-адамгершілік, 
азаматтық-құқықтық және дене шынықтыру 
деңгейін арттыруға бағытталған іс-шараларды 
өткізуді жалғастырады.

Жастар ресурстық орталықтарының жанын-
да волонтерлікті дамыту орталықтары жұмыс 
істеп тұр. «Nur Otan» партиясының және оның 
«Jas Otan» жастар қанатының жастармен жұмыс 

барысында әлеуметтік лифтілерді құруға, «7-
20-25» бағдарламасы бойынша жас отбасылар 
үшін тұрғын үй мәселесін шешуге, жұмысқа 
орналасуға, білім беруге баса назар аударыла-
тын болады. Сондай-ақ, «Nur Otan» партиясы 
жоғарыда атап өткен жұмыстармен қатар келелі 
волонтерлік қызметке кемінде 8 мың еріктіні 
тарту, оларға әдістемелік көмек көрсету және 
оларды түрлі бағыттағы іс-шараларға қосу, аз 
қамтылған отбасылардан шыққан 3,5 мың сту-
дентке қоғамдық көліктерде жол жүруге жыл 
сайын әлеуметтік көмек бөлу, жас мамандардың 
тұрақты жұмыспен қамтылу деңгейін арттыру 
және тұрақты жұмысқа орналасу мүмкіндіктерін 
кеңейту мақсатында «Еңбек» бағдарламасы 
шеңберінде «Бірінші жұмыс орны» және басқа 
да жобаларды іске асыруды жоспарлап отыр. 
Осы шараларды жүзеге асыру арқылы  жастар 
жұмыссыздығы 3,9%-ға дейін төмендетілетін 
болады. Әрине, бұл жұмыстарды бірлесіп атқару 
үшін партияны қолдап дауыс беру – сіздерге ама-
нат, – деді  Әнуар Дәуленбаев.  

 «Nur Otan»  партиясы Қызылорда облысының 
Сайлау қорының қаражатынан төленді

ҰЛТТЫҚ СПОРТТЫ ДАМЫТУ 
КӨЗДЕЛГЕН
Қызылорда облысы Шиелі аудандық спорт клубында «Nur Otan» 

партиясынан облыстық мәслихат депутаттығына үміткерлер  Шау-
тай Тілеуберген, Серік Мүліков үгіт-насихат жұмыстары бойынша 
спорт саласы өкілдерімен кездесті.

Кездесудегі мақсат – партияның Сайлауалды бағдарламасындағы 
спортты дамытуға бағытталған жұмыстармен таныстыру.

Партия алдағы бес жылға арналған өз жоспарында ұлт 
денсаулығын нығайтуға, халықты бұқаралық спортпен айналысуға 
бағыттайтын болады. Мәселен, «Шиелі кентінде денешынықтыру 
және сауықтыру кешенін салуға, жасөспірімдер мен балалар 
спорт мектептерінің материалдық-техникалық базасын нығайтуға, 
ұлттық спортты дамыту мақсатында 450 аудандық, 30 облыстық, 15 
республикалық әртүрлі іс-шаралар өткізуге, ұлттық спорт түрлерінен, 
қазақша күрес, ауыр атлетика, тоғыз құмалақ, бокс, футбол, еркін 
күрес, дзюдо сайыстарының жоғары деңгейде өтуіне ықпал етеді. 
«Nur Otan» партиясы 2025 жылы ауданда дене шынықтырумен және 
спортпен шұғылданатын азаматтарды қамту деңгейін 36 пайызға 
жеткізуді көздейді. Біз алдымызға халықтың сенімін ақтау міндетін 
қоямыз. Біз ауданның әрбір тұрғынының жайлы өмір сүруі, дамуы 
және өзін-өзі жүзеге асыруы үшін барлық мүмкіндіктерге ие бо-
латын бақуатты қоғамды бірге құрамыз, –  деді облыстық мәсихат 
депутаттығына үміткер Тілеуберген Шаутай.

Бұқаралық спортты дамыту маңызды деп білемін. Спортқа пар-
тия жақсы қолдау көрсетіп келеді. Аудандық спорт клубына келуші 
жастардың да, үлкендердің де саны артуда. Бұл халықтың саламатты 
өмір салтын жақсартуға деген көзқарасының жақсарғанын білдіреді», 
– деді партия бағдарламасындағы ауқымды жобаларды естіп қуанған 
Шиелі аудандық спорт клубының директоры Нұрлан Зермұхамедов.

Үміткерлер спортшылардың сұрақтарына жауап беріп, 10 
қаңтарда өтетін сайлауға шақырды және «Nur Otan» партиясына да-
уыс беруге үгіттеді.

«Nur Otan» партиясы Қызылорда облысының Сайлау қорының қаражатынан төленді

ЖАСТАР ЖҰМЫССЫЗДЫҒЫ 3,9%-ға ДЕЙІН ТӨМЕНДЕТІЛЕДІ 

ТҰРҒЫНДАР ИГІЛІГІ ПАРТИЯ 
НАЗАРЫНДА
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СЫР СҰХБАТ

Біз әлі де жиі кездесеміз. Академик 
Зейнолла Қабдолов айтқандай, «мына ит 
өмірден» жалыққанда таза ауамен тыныс
тау үшін Бауыржанды іздейтіндер көп. Ол 
жақсы, сергек жүреді, әңгімелесе қалсаң, 
қандай тақырыпқа болса да жүйрік. Абай 
өлеңдерін жатқа соғады, өзі де тәптәуір 
ақын, үлкен саясатты талдауға келгенде 
ешкімге дес бермейді. Математик бола 
тұра, әдебиетті, тілді, шахматты, тоғызқұ
малақты жақсы меңгерген. Кешегі кеңес 
және Еуропа футболын тамсандырған Бло
хинмен жүздесіп, доп қуғанының өзі бөлек 
әңгіме. Айтпақшы, бұл жөнінде сәл кей
інірек, бүгінде 60тың асуына иек артқан 
замандасыма ең алдымен қоятын сауалдың 
ретін таба алмай қиналдым. 

Ж.А: – Қазақтың біртуар ұлы Асқар 
Жұмаділдаев облыс әкімі болған Қырым
бек Елеуұлының қабылдауында: «Мен 
шетелдерде көп болдым. Солардың ішінде 
сауатты менеджерлер қатарының көптігі
нен Германияны басып озатын ешкім жоқ. 
Мына Бауыржан, ақыл жөнінен сол менед
жерлердің бірқатарынан кем түспейді» де
генін естідім. Меніңше, баға берудің бұдан 
өткен өлшемі жоқ шығар, сірә... Асқармен 
қашаннан бері доссыз? Сіздерді жақындас
тырған құдіреттің сыры неде? 

Б.Е: – Асқар Серқұлұлы – қазақтың 
әлемге әйгілі математиктерінің бірі, 
М.В.Ломоносов атындағы Мәскеу мемле
кеттік университетінің түлегі, 25 жасында 
кандидаттық, 32 жасында докторлық дис
сертациясын қорғаған. ҚР Мемлекеттік 
сыйлығының, Халықаралық әл Хорезми 
сыйлығының және Халық аралық Гум
больдт стипен диясының иегері. Асекеңмен 
таныстығымыз 1993 жылдан бастау алады. 
Сол жылы Асекең ҚР Жоғарғы Кеңесінің 
13шақырылымына депутаттыққа канди
дат ретінде Қызылордадан сайлауға түсті 
және 13 бәсекелес ішінен жеңіп шығып, 
депутат болып сайланды. Қызылорда педа
гогикалық институтының Мұрат Бақтияр
ұлы (қазір сенатор) бастаған оқытушылары 
Асқар Серқұлұлының штабында болдық.

2009 жылы облыстық педагог қызмет
керлердің біліктілігін арттыру институ
тының ұйымдастыруымен Қызылордада 
«Зерттеу әлемі шексіз» атты облыстың 
шығармашыл ұстаз дарының форумын өт
кіздік. Облыс әкімінің орынбасары Мұрат 
Бақтиярұлының тапсырмасымен Асқар 
ағаммен байланысып, «Аға, бүкіл әлем 
жастарына білім, ғылым үйретудесіз. Енді 
туған жерге, жерлестеріңізге де қызмет 
ететін шақ келді», – деп шақырдым. Асе
кең жұмысы өте көп, барынша қарапайым 
адам ғой, «Менің тамақ ішу, қыдыруға 
уақытым кетпесе. Оның орнына жастар
мен көбірек кездессем, дәріс оқысам», – 
деген бір ғана өтініш айтты. Мұрнымыз дан 
шаншылып, әр сағатымызды жоспарлап, 
оқушы, студент, жас ғалым және ұстаздар
мен кездесулер өткіздік. Сол жолы Мұрат 
Бақтиярұлының ұсынысымен Асекеңе 
Шиелі ауданының Құрметті азаматы атағы 
берілді, Біліктілік арттыру институты
ның профессоры қызметіне қабылдадық. 
Сол жылдан бері Асқар ағамызбен тығыз 
шығармашылық және ағалыінілік байла
ныстамыз.

2016 жылы Асқар Серқұлұлы 60 жасқа 
толды. Мерейлі мерекеге сәйкес сенатор 
Мұрат Бақтиярұлының пәрменімен Асе
кеңді елге шақырттық. Облыс әкімі Қы
рымбек Көшербаев қабылдап, бағалы сый
лық тапсырды, иығына шапан жапты. Сол 
жиында облыс ғалымдары атынан сөз сөй
леп, Асекеңнің көпшілікке беймәлім қыр
лары жайлы айттым. «Сыр бойы» газетінің 
толық бір бетіне «Академик Асқар» деген 
мақалам шықты.

Ж.А: – Бауыржан Тәжімағам бет ұлы, 
сіздің ежелгі Русь астанасы Киев аспи
рантурасында оқығаныңыздан, әлемге аты 
мәшһүр академик Патонның өзі бағалап, 
атақты білім ордасында өзіңізді талантты 
шәкірт ретінде көрсеткеніңізден хабардар
мын...

Б.Е: – Н.В.Гоголь атындағы Қызыл
орда педагогикалық институтты «физи
каматематика» мамандығы бойынша 
бітірген бойдан Украинаға, Киев қаласын
дағы Тарас Шевченко атындағы ұлттық 
университетке ғылыми стажировкаға жі
берілдім. Әлемге әйгілі академиктермен, 
Социалистік Еңбек Ерлерімен, мықты ға
лымдармен қоянқолтық араласу бақыты 
бұйырды. 

Ғылыми жетекшім Владимир Саве
льевич Сперкач деген физикаматематика 
ғылымдарының док торы, профессор, үл
кен ғалым, Акустикалық спектроскопия
ның Одақтағы ең мықты маманы еді. Өзі 
М.В.Ломоносов атындағы Мәскеу мемле
кеттік университетінің түлегі болатын. Өте 
білімді, адал және барынша қарапайым жан 
еді. Біздің зертхана сол кездегі Одақта ал
дыңғы орында тұратын. Демалыс күндері 
Орталық ғылыми кітапханаға барып, азан
нан кешке дейін арнайы ғылыми әдебиет, 
журнал қараймын. Университеттегі белгілі 
ғалымдардың лекцияларына, әртүрлі кон
ференцияларға қатысып, жиі баяндамалар 
жасаймын. Әйтеуір бір тыным жоқ. Сол 
тынымсыз еңбектің арқасында аспиран
тураны бітірген соң 3 күннен кейін Киев 
университетінің арнайы Ғылыми Кеңесін
де диссертациямды қорғадым.

Бірде Ғылыми жетекшім мақала жазу
ды тапсырды. Соны 10 рет жазып бардым. 
Барған сайын «мына жері дұрыс емес, ана 
жері дұрыс емес, сөйлемдерің шұбалаңқы, 
артық сөздер көп» деп ескерту жасап қай
тарады. Ең соңында барып «Міне, енді 
дұрыс болды. Мақала осылай жазылады. 
Енді жаза беруіңе болады» деген. Сосын 
кафедраның жас оқытушылары мен аспи
ранттарына «Бауыржан осы жерде жүрген
де мақала жазуды үйреніңдер» деп айтқа
ны әлі есімде. Сонан бері мақала жазуды 
әдетке айналдырдым. Қазіргі кезге дейін 
480дей мақала жазыппын, басым көпшілі
гі АҚШ, Жапония, Оңтүстік Корея, Фран
ция, Италия, Испания, Польша, Венгрия, 
Норвегия, Ресей, Украина, Өзбекстан және 
Қазақстанның белгілі басылымдарында 
жарияланды. Оған қоса 26 кітап шыға
рыппын. Оның ішінде монографиялар, оқу 
құралдары, әдістемелік құралдар, шығар
машылығыма арналған кітаптар, ҚР Білім 
және ғылым министрлігі бекіткен «Физика 
және астрономия. 9 сынып» оқулығы 300 
мың данамен қазақ, орыс, өзбек және ұй
ғыр тілдерінде шықты.

Аспирант кезімде Киев Универси
теті қаражатын төлеп, Украинаны және 
бұрынғы Одақты аралап, ғылыми конфе
ренцияларға қатысып, баяндамалар жаса
дым. Украинадағы конференциялар укра
ин және ағылшын тілінде өтетін. Орысша 
сөйлегендерді қабылдамайтын. Мен 
кіріспе сөздерімді украин тілінде айтып 
алып, орысша баяндама жасайтынмын. 
Киевтегі бір халықаралық конференцияға 
бүкіл Орталық Азия мен Қазақстаннан 
жалғыз өзім қатысып, украинша бастап 
сөйлеп, украин тілінде аяқтағанымда Укра
ина Ғылым академиясының 1964 жылдан 
бері президенті, 2 мәрте Социалистік Ең
бек Ері, академик Б.Патон қолымды алып, 
«мұны украин тіліне, украин халқына үл
кен құрмет деп бағалаймын», – деп алғыс 
айтқан еді. Факультет және кафедрадағы 
ісшараларда тек украин тілінде сөйлей
тінмін. Ол кезде Қазақстандағы 2 үйі бар 
қойлы ауылдағы сарайда орысша ұрандар 
ілініп тұрса, Киев тің орталық көшелерінде 
украин тілінде ұрандар көз жауын алатын.

Ж.А: – Сіздің «Өрлеу біліктілікті арт
тыру ұлттық орталығы» Қызыл орда облыс
тық бөлімшесіне басшы лық жасағаныңыз
ға ұзақ уақыт болды. Осы оқу жүйесінің 
құрылуы қандай қажеттіліктен туындады?

Б.Е: – Білімді ұрпақты, бәсекеге қа
білетті мамандарды жанжақты дамыған 
ұстаздар ғана тәрбиелей алады. Олардың 
білімін жетілдіру қажеттілігі туындап, ҚР 
Білім және ғылым министрлігі алдына 
белгілі ғылым докторы, профессор Гүл
нас Кенжетайқызы ұсыныс жасады. Міне, 
осыдан барып ұлттық орталық құрылды. 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 
жылғы қаулысына сәйкес елімізде ТМД 
елдері арасында ешқандай баламасы жоқ, 
біліктілік арттырудың жаңа жүйесі – «Өр
леу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» 
акционерлік қоғамы құрылды. Оның құра
мына Білім беру жүйесінің басшы және 
ғылымипедагогикалық кадрлар біліктілі
гін арттыратын республикалық институты, 
Алматы, Астана қалалары және 14 облыс
тық педагог қызметкерлердің біліктілігін 
арттыру және қайта даярлау институттары 
енді. Бұрын әрқайсысы өз бетінше жұмыс 

жүргізіп жатқан институттар бір жүйеге 
біріктірілді. Басқарма төрағасы болып ҚР 
Ұлттық ғылым академиясының академигі, 
профессор Г.К.Ахметова тағайындалды.

Оқытушыларымыздың шетелдің ал
дыңғы қатарлы оқу орындары мен ор
талықтарында білім көтеруіне барлық 
жағдай жасалды. Ұлыбритания, Франция, 
Австрия, Сингапур, Оңтүстік Корея, Авс
тралия және Ресейдің беделді оқу орта
лықтарында болып, алған білімі біліктілік 
арттыру курстарында пайдаланылуда. 

Ж.А: – Бәуке, сіздің спортпен де айна
лысып тәуір нәтижеге қол жеткізгеніңізді 
білеміз. «Уақыт, шіркін, өткендей жылжып 
баяу тым...» атты кітабыңыздағы өлең 
жолдарын оқып шықтым.

...Уақыт, шіркін, өткендей 
жылжып баяу тым, 

Ойласам сені, ардағым әкем, аяулым. 
Асқар тау барда шалықтап 

жүрген көңілім, 
Бүгінгі күні қайтемін енді, жаяу мын, – 

деп сыршыл ақындық жүрегіңізбен тебіре
не жыр жолдарын арнапсыз. Енді отба
сыңыз жайлы бірер сөз айтып өтсеңіз... 

Б.Е: – Жастайымнан спортпен айна
лыстым. Аптасына 5 күн күреске, оның 3 
күнінде күрестен шығып футболға қатыса
тынмын. Еркін күрес пен қазақша күрес
тен аудан, облыстың чемпионы атандық. 
Республикалық біріншіліктерде жүлдегер 
болдым. Жастар арасындағы Қазақстан
ның чемпионы атандым. «Былғары доп» 
турнирлерінен бастап күні кешеге дейін 
доп теуіп келдік.

Зәмзеш анам есте сақтау қабілеті өте 
жоғары, 3040 жыл бұрынғы жағдаяттарды 
қазір болғандай айтып отыратын. Бір сәт 
те қарап отыра алмайтын еңбекқор және 
ерекше мейірім шуағын төгіп тұратын жан 
еді. 

Әкеміз Елеусінов Тәжімағанбет бүкіл 
ғұмырын есепқисап жұмысына арнады. 
Ұлы Отан соғысы жылдарында мектепке 
мұғалім жетіспеген жағдайда 7сыныпты 
бітіргеннен кейін үздік математикоқушы 
ретінде мектепке математика пәні мұғалімі 
болып жұмысқа қабылданады. 

1950 жылдан бастап шаруа шылықта 
есепқисап жұмыстарының маманы бол
мағандықтан, арнаулы білімі жоқтығына 
қарамастан Молотов атындағы колхозда 
бухгалтер қызметін атқарған. Шаруа
шылық тікелей Москваға, СССР Қорға
ныс министрлігіне қарайтын №22 әскери 
совхоз болып құрылғаннан кейін бас бух
галтер дәрежесіне дейін жоғарылап, осы 
қызметті 25 жылға жуық зейнетке шыққан
ша абыроймен атқарды. 

Барлығымыз кітап, газет оқып, теле
дидардан күнде жаңалықтар көретінбіз. 
Ауылда біздің отбасы жайлы «Өзге үйдің 
балалары ойыншықпен ойнаса, Тәжімаған
беттің балалары кітаппен ойнайды» – деп 
айтатын. Балалардың барлығы мектепте 
үздік оқыды. 

Балалар дегеннен шығады, қазір жұба
йым Зағира екеуіміз немере сүйіп отырған 
жағдайымыз бар. Үлкен ұлымыз Әкімжан 
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия универси
тетінің бакалавриатын, Ресей Федерация
сының Қазан қаласындағы А.Н.Туполев 
атындағы федералдық авиация универ
ситетінің магистратурасын бітірді. Қазір 
Алматы қаласындағы Азаматтық авиация 
академиясында басшылық қызметте. Қы
зымыз Тоғжан НұрСұлтан қаласындағы 
медакадемияның түлегі, Алматыдағы 
С.Асфендияров атындағы медуниверси
теттің магистратурасын бітірген. НұрСұл
тан қаласында емханада еңбек етеді. Онан 
кейінгі қызымыз Балжан Еуразия универ
ситетінің бакалавриатын және магистрату
расын аяқтаған. ҚР Әділет министрлігінде 
қызмет жасайды. 

Кенжеміз Сабыржан Еуразия универ
ситетінің бакалавриаты мен магистратура
сын, Азаматтық авиация академиясының 
бакалавриатын бітірген. Ресейдің феде
ралдық навигация орталығында 10 айлық 
тағылымдамадан өтті. 2019 жылы барлық 
сынақтарды ойдағыдай тапсырып, Мемле
кет басшысы Қ.Тоқаевтың «Президенттік 
Жастар резервін» құрайтын 300 жастың 
құрамына қабылданды.

Тәңірі оған ақыл беріп, 
білімге ынталандырған

Ертеректе атақты ғалым Бируни: «Ақыл мен ғылымның неше алуаны Үндістанда екен, онда 
шыққан кітаптың саны есепсіз. Бәрін қамти алмадым, бірақ «Панчатантраны» аударуға өте 
құштарлықпен кірістім» депті. Сол құнды сөздердің бірінде Тәңірдің адамға берген сыйының 
ішінде ең баға жетпейтіні – ақыл, өмірдегі барлық нәрсеге қол жеткізетін күш осы. 
Ақыл – бар игіліктің негізі, әрбір талаптың кілті. Ол тәжірибе мен білім арқылы келеді... 
Ақыл адамның бойында байқаусыз жатады, көрінбейді, бетін ашпайды. Парасатты 
ақыл мен оқымыстылықтан артық ешнәрсе жоқ. Кімге Тәңірі ақыл беріп, оны білімге 
ынталандырса, өзі талаптанып, соларды жетілдіруге тырысса, табыс кілті сонда 
делініпті әлгі ақылдың інжу-маржаны жинақталған сол кітапта. 

Осынау қысқа да әрі нұсқа айтылған, ықылым заманнан бізге жеткен сөздер 
менің Бауыржан замандасыма арналған секілді. Ешқандай әсірелеуі, боямасы 
жоқ, болмысына тұп-тура сай келеді. Өйткені мен ғалым Бауыр жанды, 
парасатты, білімді, азамат, көпшіл Бауыржан Елеусіновті білетініме ширек 
ғасырға жуықтапты.

PS: Бірқатар мемлекеттік марапаттар иесі Бауыржан Елеусінов Тәуелсіздік мере-
кесі қарсаңында Қармақшы ауданының құрметті азаматы атағын иеленді. Бұл – пара-
сатты, білімді азаматтың лайықты еңбегінің тағы бір жемісі. 

Әңгімелескен 
Жолдасбек АҚСАҚАЛОВ,

«Сыр бойы»

Сондықтан, бізге облыстың 
ауа райы мен топырағына бей
імделген, жерсіндірілген жеміс 
ағаштарының көшеттері қажет. 
Облыс бағбандарының көшет
ке қажеттілігін қамтамасыз ету 
мақсатында  жеміс ағаштары
ның элиталық көшеттерін өн
дірумен айналысатын тұқым 
шаруашылығын ашу керек 
болды.

Осыған орай, облыстық 
ауыл шаруашылығы басқар
масы мамандарының бастама
сымен өткен жылдың тамыз 
айында  Жаңақорған ауданына 
қарасты «7 KZ Сыр табиғаты» 
ЖШС базасында элиталық кө

шет өндіріпөсірумен айналы
сатын аттестатталған тұқым 
шаруашылығы ашылды. Бұл – 
облыс бойынша жеміс ағашта
рының элиталық көшеттерін 
өндіріпөсірумен айналыса
тын бірденбір тұқым шару
ашылығы. Мұнда өсірілген кө
шеттер алдағы жылдары облыс 
аумағына тиімді бағамен саты
лады. Қазіргі таңда «7 KZ «Сыр 
табиғаты» ЖШСның   питом
нигінде алма, өрік, шабдалы, 
алмұрт ағаштарының және 
жүзімнің 150 мыңға жуық эли
талық көшеті өсірілуде. Баға
сы да қолжетімді. Бұдан басқа 
аталған шаруашылықта грек 

жаңғағы мен миндаль (бадам), 
арша ағаштарының бірнеше 
сортының көшеттері өсірілу
де. Жеміс ағашын өндірістік 
негізде өсірем дейтін шару
ашылықтарға және кәсіпкер
лерге «Тұқым шаруашылығын 
қолдау» бағдарламасы бойын
ша сатып алып еккен  элита
лық көшеттері  үшін 50 про
цент субсидия төленеді. Биыл 
«Тұқым шаруашылығын дамы
туды субсидиялау» бағдарла
масы аясында бір шаруашылық 
3500 дана элиталық көшетке 
1204 мың теңге субсидия алды.

Облыс бағбандарын жеміс 
ағаштарының  жерсіндірілген 
элиталық көшеттерімен толық 
қамтамасыз ету үшін алдағы 
жылы Жаңақорған ауданынан 
тағы да бір элиталық көшет 
өсірумен айналысатын  тұқым 
шаруашылығын ашу жоспар
лануда. Тұқымбаққа жер бөлу 
үшін тиісті сала мамандары 
жұмыс жүргізуде. Егер ал
дағы уақытта бақ егумен айна
лысқысы келетін шаруашылық 
немесе кәсіпкерлер болса, 
төмендегі байланыс телефон
дарына хабарласуларына бола
ды.

Байланыс телефоны: 
87755257760, 87771161803 – 
Сарбасов Амантай.

Облыстық ауыл 
шаруашылығы 

басқармасының тұқым 
шаруашылығы және астық 

инспекция бөлімі

Көшетті қайдан аламыз?
Биылға дейін Сыр бағбандары жеміс ағаштарының кө-

шеттерін көршілес Түркістан облысына қарасты Сарыағаш 
және Қазықұрт аудандарындағы тұқым шаруашылықта-
рының питомниктерінен сатып алып  келді. Дегенмен, ол 
жақ пен біздің облыстың ауа райы, топырағының ерек-
шеліктеріне байланыс ты еккен көшеттердің 40-50 проценті 
жерсіне алмады. 

Шиелі ауданында «Nur Otan» 
партиясының партия филиа
лында сайлауалды үгітнасихат 
жұмыстары аясында үкіметтік 
емес ұйым белсенділерінің қаты
суымен кездесу өтті. 

Оған партия атынан облыс
тық мәслихат депутаттығына 
үміткер Мейрамхан Дүйсенов, 
Қазбек Шәукебаев, аудандық мәс
лихат депутаттығына үміткерлер 
Патима Маханбет,  Бақтияр Дай
рақұлов қатысты.

«Nur Otan» партиясының 
экономиканың тұрақтылығын 
қамтамасыз ету,  қызмет жасап 
тұрған жұмыс орындарын сақтап 
қалу және жаңа жұмыс орында
рын ашу сондайақ, тұрғындарға 
қауіпсіз әрі жайлы аймақ қалып
тастыру бағытындағы ауқымды 
жобалары Шиелі ауданында да 
жалғасын таппақ. 

Мәселен, ауданда ерекше қа
жеттіліктері бар адамдар үшін  
кедергісіз орта құруға ерекше 
көңіл бөлінеді. Тең мүмкіндіктер  
құру үшін «Nur Otan» партиясы 
Шиелі кентінде инклюзивті орта
лық ашу және тиісті мамандармен 
қамтамасыз етуді жоспарлауда. 
Мүгедек адамдарға өздерінің 
жеке қажеттіліктерін ескере оты
рып, онлайнрежимде көмекші, 

көмекші құралдар мен әлеуметтік 
қызметтерді алуға мүмкіндіктер 
беретін әлеу меттік қызметтердің 
бірыңғай порталын енгізеді. Әр 
ауылдық округте материалдық 
көмек көрсету пункттерін ұй
ымдастыру арқылы қиын жағдай
ға тап болған адамдарға қолдау 
көрсетуге ықпал етеді. «Бақытты 
отбасы», «Ардагерлерді ардақта
йық» партиялық жобалары көп
балалы және аз қамтылған отба
сыларды қолдауға және олардың 
азаматтық ұстанымын жандан
дыруға бағытталатын болады»,   
деді үміткер Шаутай Тілеуберген. 

Жиында «Үміт» қоғамдық 

қоры ның төрағасы Асылбек 
Смайлов пен аудандық зағиптар 
қоғамының атынан Бақтыгүл Ірге
баева сөз сөйледі. Олар инватакси 
қызметін дамыту, қоғамдық ұйым
ға ғимарат қажет, – деген мәселе
лерін ортаға салды.Үміткерлер 
барлық сұраққа жауап беріп, 
үкіметтік емес ұйымдарды қол
дау әркез партия назарында екенін 
жеткізді. 

Келелі кездесуде партияның 
ауқымды жобаларына қанық 
болған сайлаушыларды үміткер
лер бірігіп жүзеге асыру үшін 
«Nur Otan» партиясына дауыс бе
руге шақырды.

Тең мүмкіндіктер жасалады

«Nur Otan»  партиясы Қызылорда облысының Сайлау қорының қаражатынан төленді

– Коворкинг орталығының 
негізгі мақсаты – әлеуметтік 
маңызы бар бастамаларды, жо
баларды, ұстаздар мен шәкірт
тердің бірлесе жұмыс жүргізуі 
үшін қолжетімді алаң ұйымда
стыру. Орталықта интеллек
туалды ойындар, көрмелер 
өткізуге, вебинар және фильм 
көруге мүмкіндік жасалған. 
«Book crossing», «Start up» 
секілді бұрыштарды қамтыған 
бұл заманауи «COWORKING» 

орталығы баланың бос уақы
тын тиімді пайдалану әрі жан
жақты дамуына толық жағдай 
жасап, орталыққа келген 
адамға өзінің сүйікті ісімен ай
налысуына, жастардың бизнес, 
шығармашылық, оқу бағдарла
малары аясындағы креативті 
жобаларын жарыққа шығарып, 
жүзеге асыруға мүмкіндік бе
реді, – дейді идея авторы, №7 
мектеплицейінің директоры 
Ануза Аманжолқызы.

Мектеп директорының ай
туынша, коворкинг орталығын 
жасақтау мен безендірудің өзі 
– тұнып тұрған еңбек, талант, 
шеберлік. Аталған орталықтың 
сәні мен көркін келтіріп, жұ
мысына жан бітіріп тұрған көр
некіліктер мен безендірулерді 
білім ордасының ұстаздары 
жасаған көрінеді. Бұл орайда 
мектептегі «Өнер бірлестігін», 
оның ішінде, Өмірбек Есенба
ев, Мінәжәт Жылыбаев, Айдар 
Маханов, Наталья Скрынская, 
Ақмарал Әлиева, Жанна Әбіл
қайырова секілді мұғалімдерді 
ерекше атап өтуге болады.

Шәкірт пен ұстаздардың 
жанжақты дамуына барлық 
жағдай жасалған орталықтың 
мерекеге орайластырылған 
салтанатты ашылуына қалалық 
білім бөлімінің әдіскері Ғалия 
Ермағанбетқызы, мектепішілік 
әкелер мектебінің төрағасы 
Жамбыл Ахметов, қамқор
шылық кеңесі төрағасының 
орынбасары Мұрат Абдрама
нов және ардагер ұстаз Ғалым 
Башарұлы қатысып, сәттілік 
тіледі.

Салтанатты кеште мек
теплицейдің ұлағатты ұстазы, 
математика пәнінің мұғалімі 
Қымбат Маханбетова орта
лыққа өз арнауын оқыса, та
лантты оқушылар әуелете ән 
айтып, күмбірлеген күйден 
шашу шашты.

Н. ЕРТУҒАНҰЛЫ

Мектептегі орталық
Бүгінде Қазақстанның Тұңғыш Президенті-Елбасы 

Н.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
атты бағдарламалық мақаласы аясында Сыр елінің білім 
беру саласында да атқарылып жатқан жұмыстар жетерлік. 
Қазақ елінің ұлық мерекесі – Тәуелсіздік күні қарсаңында 
Қызылорда қаласындағы №7 мектеп-лицейінде ашылған 
«COWORKING» орталығы – осы сөзімізге дәлел.
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Жаппасбай Нұрсейітов бұрынғы 
Тереңөзек ауданына қарасты Бесөзек 
ауыл кеңесіне қарайтын Қызылту, 
Қызылжалау, Қурайлы, Талап ұжым
шарларының бірі Қурайлыда 1923 
жылы 9 мамырда өмірге келген. 
Әкесі Нұрсейіт 1933 жылы қайтыс 
болғанда, Жаппасбай 9 жасар бала 
екен. Отбасының үлкені болғандықтан 
ол 6 сыныпты бітірісімен еңбекке ерте 
араласады. Анасы Бәйменқызы Айша 
кеселді болған. 1942 жылы 18 жасар 
Жаппасбай соғысқа аттанып, Днеп
рден өту үшін бірнеше күнге созылған 
шайқаста көрсеткен ерлігі үшін Кеңес  
Одағының Батыры атағы берілген. 
Бұл ерлігі жайлы менің туған жеңгем 
Нұрсейітова Күлжаһан Төлешқызы 
ағасы Жаппасбайдың өз аузынан естіген. 
Жеңгемнің әкесі Төлеш пен Жаппасбай 
бір әкеден өмірге келген Нұрсейітовтер. 
Днепрден өту кезіндегі батырдың ағасы 
Төлешке айтқан әңгімесі, жеңгемнің ай
туынша, төмендегідей өрбиді.

Днепрден өту үшін болған қанды 
шайқас біраз уақытқа созылыпты. 
Арғы бетке барынша бекінген немістер 
өтуге талаптанған кеңес солдатта
рын қалт жібермей атқылап тұрған. 
Жоғарыдан келген бұйрықты орын
дау – әскердің қатаң заңы. Бұған 
дейін де көзге түсіп соғыс өнерін 
жете меңгерген Жаппасбайға қалайда 
өзеннен өту жайлы қатаң тапсырма 
беріледі. Қасына бес пулемётші сол
дат қосып, таң алдында қарсы жағаға 
қайықпен өтуге талпынғандарды сезіп 
қалған немістер оқтың астына алады. 
Қайық тесіліп, серіктерінің барлығы 
оққа ұшып, жалғыз Жаппасбай ғана 
өзеннен өтеді. Жанұшыра қимылдаған 
ол алты пулемётті қатар қойып, 
әрқайсысынан жүгіре жүріп оқ жауды
рады. Мұндайды күтпеген немістер аб
дырап, шегіне бастағанда қарсы беттегі 
кеңес солдаттары шабуылға шығады. 
Осы кезде Жаппасбай аяғынан жара
ланып, бірнеше күннен кейін госпи
тальда есін жияды. Жаралыларға жет
кен әскери газеттен Днепрден бірінші 
болып өткен солдаттарға өлгеннен 
кейін Кеңес Одағының Батыры атағы 
берілгенін оқиды. Ал осы бір аласапы
ран кезде алыстағы Қурайлы ауылына 
Жаппасбайдың қазасы жайлы «қара 
қағаз» да жетеді. Күлжаһан жеңгем 
Жаппасбайдай боздағын жоғалтқан 
Айша апамыздың жоқтау зары осы 
күнге дейін құлағымнан кетпейді деп 
көңілін босатып та алды. Кейін белгілі 
болғандай, үш  күнде немістер 13 рет 
шабуылға шыққанымен, нәтижесінде 
көптеген солдатынан айырылған. 
Ал Жаппасбайдың өзі 150 неміс 
солдатының көзін жойыпты. 

Жаппасбайдың екінші ерлігі алты 
неміс офицерсолдатын айдап келгені 
жайлы батырдың  өз аузынан ағасы 
Төлешке айтқан әңгімесін жеңгем 
Күлжаһан былайша жеткізді. 

Днепрден өткеннен кейін ке ңес 
солдат тары Украина жерін неміс терден 
босатып, жеңістен жеңіске жете бастай
ды. Бір деревняда Жаппасбай қатты 
шырылдап жылаған нәрестенің дауы

сын естіп жақындаса, немістер емізулі 
сәбидің анасының кеудесін тіліп, азап
тап өлтіріпті. Сол маңда украин кемпірі 
сөйлемей қолымен бір жерді көрсетеді. 
Жақындап келіп сұраса, картоп 
сақтайтын бөлмеде мұздай қаруланған 
алты неміс солдаты жатқанын ай
тады. Жаппасбай баланы кемпірге 
құшақтатып, үндемей кетуін талап етеді. 
Сөйтіп мысықша басып сақтықпен 
бөлмеге енсе, алты неміс автоматта
рын жиып қойып, қанненқаперсіз 
ұйықтап жатады. Барынша сақтықпен 
жау қаруын жиып алып, «қолдарыңды 
көтеріңдер!» деп немісше айқайға 
басқанда есеңгіреген олар қалшқалш 
етіп қолдарын көтереді. Сөйтіп алтау
ын да көгендеген қойдай етіп, штабқа 
жеткізеді. Кейін белгілі болғандай, 
Жаппасбай тұтқындап әкелген жоғары 
шенді неміс офицерлерінен біраз 
әскери мәліметтер алынады. Кеңес 
солдаттарының келесі жеңістерін 
қамтамасыз етуге ол мәліметтердің біраз 
пайдасы тиеді. «Жаппасбай ағаның бұл 
әңгімесін әкем Төлешке айтқанын жас 
болсам да мұқият тыңдағандықтан, осы 
уақытқа дейін көңілімде сайрап тұр» 
дейді жеңгем. 

Енді сол кездегі газет бетіндегі Жап
пасбай жайлы материалдарға үңілсек. 
Жаппасбай батыр 26 мамыр 1944 
жылы 56жүйрік пойызбен Тереңөзекке 
демалысқа келеді. Вагоннан түсер
түспестен жақын ағасы Әбдірейім Ах
метов көтеріп алып, анасы Айшамен 
көрістіреді. Аудандық партком хат

шысы Шәріпов сөз сөйлеп, батырды 
қарсы алуға арналған салтанатты жи
ынды ашып, Жаппасбайға сөз береді. 
Ол қысқаша соғыстағы ерліктерін 
жерлестеріне жеткізеді. Келесі күні 
аудан орталығындағы мектепте ста
хановшылармен кездесіп, аудандық 
кеңес атқару комитетінің төрағасы 
Сегізовтың үйінде қонақта болады.

Онан кейін ауылы Қурайлыға кел
генде ақын, күрішші Қалилаев Сыздық 
мынадай жыр шашуын ұсынған 
екен.  

О, әлеумет, әлеумет, 
Міне, алдыңда қыраның,
Колхозы еді көрнекті, 
Қыран ұшқан ұяның.
Қызып жатыр, мінекей,
Көктемгі майдан егісің,
Жұмылыңдар еңбекке
Бірің қалмай тегісің.
Жеңіс үшін, ел үшін
Есепсіз еңбек қылайық,
Мол өнім биыл алайық,
Батыр туған колхозға
Боламыз сонда ылайық.
«Ленин жолы» газетіндегі 

Ж.Шөкеновтің «Орындалған серт» 
атты мақаласында (7 қараша 1944 
жыл) Қурайлы колхозының табыстары 
кеңінен айтылған.

«Батырдың туған ауылында ғы сал
танатты жиынды Терең өзек аудандық 
партком хатшысы Дүйсенбай Рахметов 
ашып, сонда өткен барлық шараларға 
басшылық етті. Ауылдағы жеті жылдық 
мектептің үйін босатып, көптеген 

ұжымшардан келген қонақтарды 
қабылдап, халық ойындарын 
ұйымдастырды. Әзберген ақсақалдың 
батасымен көкпар басталып кетеді. 
Жаппасбай аға туған үйіне келгенде 
мені шақырып алып, құшақтап, соғыста 
жүрген Төлеш ағамнан не хабар бар деп 
көзіне жас алғанын ұмытпаймын», – 
деп еске алады жеңгем Күлжаһан. Жап
пасбай батырдың туған еліне келуіне 
байланысты өткен ісшаралардың 
бар лығында немере ағам Жақып 
Ыдырысовтың болғанын мақтан етемін. 
Ол кісі сол уақытта аудандық партия 
ұйымында насихатшы болатын. 

Сол кездегі газет бетінде ақын 
Меңдияр Киікбаевтың Жаппасбай 
Нұрсейітовке арнаған «Қарсы алу 
жыры» жарық көріпті.

Қош келдің, құшақ жайдық 
батыр саған,

Тартылып ел сыйлығы жатыр саған.
Көрініп қан майданда найзағайдай,
Дұшпанға арыстандай асыр салған.

Жаппасбай, халық риза келгеніңе,
Жұртым деп келіп сәлем бергеніңе.
Отанның алтын жерін азат еттің,
Жаулардың сен қалдырмай  

шеңгеліне.

Батыр – сен жауға ашумен
таса білген,

Батыр – сен ерлік кілтін аша білген.
Батыр – сен мұхит суына 

терең сүңгіп,
Еліңе інжумаржан шаша білген.

Батыр – сен қазақтың ер 
жолын қуған,

Біз саған той жасадық ұлы думан.
Тап бүгін Сыр мақтанбай, 

кім мақтансын?!
Заманға Жаппасбайдай ұлды туған.

Ер тумай дүйім жұрты қуана ма?
Қол бастап, ер болмаса ту ала ма?
Халық бір – ұлы теңіз, 

қойыны қазына
Айһардың кең аңғары су ала ма?

Баспаса қараңғыны күн бола ма?
Кеудесі көк тіремей шың бола ма?
Жиғанмен асыл сөзді мақтау 

жетпес,
Ел туған қас батырда мін бола ма?

Жаппасбай, елдің ендің құшағына,
Халықтың жүрегіне ұсадың да.
Иіскеп маңдайынан бауырым деп,
Сондықтан мен де сені құшамын да.

Мен емес ашты қойынын
туған жерің,

Күреске жеңіс үшін буған белін.
Гүл жайнап, бұлбұл сайрап, 

атыңды айтып,
Түні – той, күні – сауық 

тұрған жерің.

Ендеше, жыр арналсын  
Жаппасбайға,

Тұлғасы батырлықтың 
Жаппасбайда.

Шырқайық әнге қосып 
батыр даңқын,

Жеткізіп көкте күн мен алтын айға.

Батырға арналған ісшаралардың 
барлығының ұйытқысы, ұйымдас
тырушысы аудандық партия ұйымы
ның идеология жөніндегі хатшы
сы Дүйсенбай Рахметов есімді 
азамат. Әкем Құдайбергеннің айтуын
ша, Дүйсенбай аға қызуқанды, елжан
ды азамат екен. Сол кезде облыстық 
партия ұйымының басшылығымен 
сөзге келіп, түсініспестік тереңдей 
түседі. Соғыс кезінде өткізілген Жап
пасбай батырға арналған ауқымды 
шараларды сылтау етіп, Дүйсенбайды 
Ауғанстандағы қазақтар арасына іріткі 
салу мақсатында партиялық тапсырма
мен тыңшы ретінде сонда жіберткізеді. 
Туған топырағы бұйырмай, асыл аға 
Ауғанстанда қаза табады. Дүйсенбай 
ағаның Кеңескүл, Келдібай атты ұл
қыздарының ұрпақтары Шіркейлі ауы
лы мен Қызылорда қаласында тұрады. 
Ал немере ағасы, Отан соғысының 
ардагері Ахметов Оңғарбай ағадан 
тараған ұрпақтар да баршылық. 

Қызылорда қаласында Жаппас
бай ағаның есімімен аталған көше 
мен мектеп бар. Соғыс кезінің өзінде 
Кеңес Одағының батыры Нұрсейітов 
атты сүңгуір қайық жасау қорына 
470598 сом ақша жиналыпты. Аталған 
сүңгуір қайық жасалып, қазір Мур
манск қаласында Солтүстік флотының 
мұражайы алдына қойылған. Кезінде 
сол сүңгуір қайықтың макетін 
алып келіп, осындағы мұражайға 

тапсырмақшы болған Жанпейіс атты 
інімнің әрекетінің қалай болғанын 
білмеймін. Жаппасбай батыр есімі 
берілген сүңгуір қайық 1955 жылдың 
аяғына дейін Солтүстік флоттың 
құрамында қызмет еткен.

Жаппасбай ағаның туған ағасы, 
жеңгемнің әкесі Төлеш соғыстың ба
сынан аяғына дейін қатысып, Берлинге 
жетіп, елге аманесен оралған. «Ленин 
жолы» газетінің арнайы нөмірі (3 мау
сым, 1945 жыл) «Жеңген елдің ақыны, 
жеңіс жырын жырлайды», деген ай
дармен ақын Төлеубай Үркімбаев, На
ртай Бекежановтың өлеңдерімен бірге 
қазақ педучили щесінің 2курс студенті 
Әбірәш Жәмішовтің «Жеңісіме шатта
нам» атты өлеңі басылыпты. 

Жайнаған Ұлы Отанға, 
Соғыс өртін ашқан жол.
Адамзаттың өміріне,
Ажал оғын шашқан жол. 
Әлсіз елді отарлап,
Мастанып, көңілі тасқан жау,
Ентелеп кіріп жеріме,
Төріме қадам басқан жау.
Жеңілмейтін, жеңетін
Жеңімпаз елге кездесті,
Ел үшін жанды қиятын,
Қаһарман ерге кездесті.
Асу бермес үстінен,
Биік белге кездесті,
Таңдандырып әлемді,
Өлім мен өмір белдесті.
Төрт жыл бойы батырлар,
Жан аямай күресті.
Қылышы қанға сіресті.
Қолдан бермей намысты, 
Ерлер жаумен алысты, 
Отанын қорғап ұлдары, 
Жауын сөйтіп жанышты.
Жер жастанды дұшпандар,
Өмірі ұзақ болмады,
Бақытты өмір оралды.
Зор майданның жеңісін,
Бүкіл дүние бойлады,
Мен де ортақ бұл тойға,
Еліммен бірге мақтанам,
Жыр бұлағын ақтарам,
Қуаныш бөлеп жүректі,
Жеңісіме шаттанам.

Сол уақытта аты Қазақстанды шар
лап кеткен Төлеубай, Нартай ақын дар
мен қатар өлең жазған Әбірәш ағамыз 
17 жаста екен. Өмір дәлелдегендей, 
кейін қазақтың лирик ақындарының 
қатарынан орын алған Әбірәш 
Жәмішовтың есімі елге танылды.

Жоғарыда атап өткеніміздей, облыс 
орталығында Кеңес Одағының Батыры 
Жаппасбай Нұрсейітовтың есімімен 
аталатын көше мен мектеп бар. Қазір тек 
облыс емес, Қазақстанға белгілі болған 
Шіркейлі ауылының жұрты Жаппасбай 
батыр дың есімін кіндік қаны тамған 
туған топырағында ұлықтауға не дер 
екен?! Осы бір сауалмен елді елең 
еткізетін хабарды асыға күтетінімізді 
еске салып, сөзімізді түйіндейміз.

Қазбай ҚҰДАЙБЕРГЕНОВ,
профессор, 

«Ерен еңбегі үшін» 
медалінің иегері

2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап но
та риустарға атқарушылық жазбалар жасау 
құқы ғы берілді. Атқарушылық жазбаларын 
жасау шарттары мен тәртібі «Нотариат ту
ралы» Заң Әділет министрінің бұйрығымен 
бекітілген «Нотариустардың нотариаттық 
ісәрекеттер жа сау ережесі», «Нотариаттық 
іс жүргізу жө ніндегі ереже» республикалық 
Нотариаттық палатасы басқармасының ше
шімімен бекітілген атқарушылық жазбасын 
жасау жөніндегі әдіс темелік ұсынымдары 
негізінде жүзеге асырылады. 

Қазіргі таңда атқарушылық жазбала
рын жасау тәжірбиесі қалыптасты, оның 
жасалуын реттейтін нормаларды іске 
асырудағы тиімді жақтары мен проблемала
ры анықталды. 2016 жылы республика бой
ынша нотариустар тек 950 атқару жазбасын 
жасаған болса, 2017 жылы – 24852, ал 2018 
жылы – 253504, яғни бір жыл ішінде нотари
устар жасаған атқарушылық жазбаларының 
саны 100 есе артқан. 

Қызылорда облысы бойынша нотариус
тар 2016 жылы – 3, 2017 – 6, 2018 – 670, 2019 
– 4094, 2020 жылдың 1 жартыжылдығында 
3846  атқарушылық жазба жасаған. Бұл де
ректер даусыз берешектерді өндіріп алудың 
осындай тәсілінің тиімділігі және оның 
қоғамдағы қажеттілігін көрсетеді.

Нотариустардың атқарушылық жазба
лар жасауы азаматтық құқықтық қаты
нас тардың негізгі қағидаты – адалдықпен 
келісіледі. Азаматтар мен заңды тұлғалар 
оларға тиесілі құ қықтарды адал, ақылға 
қонымды және әділ жүзеге асыруына әрекет 
етуін көрсетеді. Атқа рушылық жазба ин
ституты – даусыз сипаттағы талаптарды 
тез және тиімді шешуді қамтамасыз етуге 
қабілетті маңызды құқықтық құралдардың 
бірі. Құқықтық инфрақұрылымның ажы
рамас бөлігі және бірқатар құқық қорғау 
институттарына жататын нотариусқа оның 
функцияларын орындауды қамтамасыз ету
ге мүмкіндік беретін азаматтық айналым
дағы кредиторлардың мүд делерін қорғау 
құралы.

Атқарушылық жазба Конституцияға 
және онда белгіленген меншік құқығын 
қорғау прин  циптеріне қайшы келмейді. 
Бұдан басқа, атқарушылық жазба меншік 
құқығын қорғау дың халықаралыққұқық
тық тәсілдеріне және соттарды даусыз си
пат тағы істерден босату жолдарын іздеу 
үрдісіне сәйкес келеді.

Нотариустың атқарушылық жазба
ны жасауы сот жүйесі органдарының жұ
мысымен алмастырылмайды. Алайда 
дау  сыз талаптарды шешу процесін же ңіл
де теді және жеделдетеді. Бұл ретте но та
риустың қадамдық қолжетімділігі және 
өндіріп алушының кез келген нотариусқа 
атқа рушылық жазба жасау үшін жүгіну құ
қығы, сондайақ қаржылық шығындарды 
және атқарушылық жазбаны жасау мерзім
дерін қысқарту – негізгі артықшылық. 
Заң ның 921 бабының 1бөлігіне сәйкес 
борышкерден ақ шаны өндіріп алу немесе 
өзге де жылжымалы мүлікті талап ету үшін 
нотариус берешекті белгілейтін құжатта 
атқарушылық жазба жасайды немесе тиісті 
қаулы береді. Ереженің 217 тармағына 
сәйкес, атқарушылық жазба өндіріп алу
шыға тиесілі белгілі бір ақша сомасын бо
рышкерден өндіріп алу немесе жылжыма
лы мүлікті талап ету туралы нотариустың 
өкімін білдіреді.

«Атқарушылық iс жүргiзу және сот 

орын даушыларының мәртебесi туралы» 
Заңның 9бабы 1бөлімі 11) тармақ ша сы 
на сәйкес, атқарушылық жазбалар – кре
дитордың мәж бүрлі тәртіппен қана ғат
тан дырылатын атқару шылық құжаты. 
Ат   қарушылық жазба жасалған кезде ақша 
не өзге де жылжымалы мүлік өндіріп 
алуға жатады. Заңның 922 бабына сәйкес 
атқарушылық жазба біріншіден егер ұсы
нылған құжаттар берешектің немесе бо
рыш кердің өндіріп алушы алдындағы 
өзге де жауапкершілігінің даусыз екенін 
рас таса, екіншіден егер талап қою (арыз) 
құқығы туындаған күннен бастап үш жыл
дан аспайтын уақыт өтсе, жасалады. Егер 
атқарушылық жазба берілетін талап үшін 
Қазақстан Респуб икасының заңнамасында 
өзге ескіру мерзімі белгіленсе, атқарушылық 
жазба осы мерзім шегінде беріледі.

Өндіріп алушының борышкерге қоятын 
талаптарының даусыздығы –  нотариустың 
атқарушылық жазбаны жасауының негізгі 
шарты. Өндіріп алушы берген және қо
йылатын талаптардың даусыздығын рас
тайтын құжаттар бойынша анықталады. 
Нотариус ұсынылған құжаттар бойынша 
талаптардың даусыздығын ғана тексереді.

Нотариус өндіріп алушыдан қарыздың 
болу фактісін, сондайақ оның мөлшері 
бо йынша тараптар арасында даудың бар
жоғын анықтауға тиіс. Осыған байланыс
ты өндіріп алушы тиісті құжаттарды, мы
салы, берешек фактісінің болуын растау 
үшін тараптар арасында жасалған шарт
ты: белгілі бір күнге шарт бойынша бе
решек тараптарының салыстыру актісін, 
міндеттемені бұзу не борышты тану фак
тісі бойынша тараптардың хат алысуын 
немесе т.б. өзара есеп айырысу туралы 
құжаттарды ұсынуы тиіс. Борышкер мін
деттемені орындауды немесе өндіріп алу
шының берешектерін бұзуды даулаған 
кезде, нотариустың атқарушылық жазба 
жасауға құқығы жоқ және өндіріп алушыға 
дауды шешу үшін сотқа жүгіну құқығын 
түсіндіруге тиіс.

2019 жылдан бастап заңға енгізілген 
өзге рістерге сәйкес өсімпұл, айыппұлды 
және пайыздарды өндіріп алу туралы та
лаптар бойынша атқару жазбасын жасау 
құ қы ғын алып тастады. Өйткені мұндай та
лаптар – борышкердің шарт бойын ша мін
деттемелерді бұзғаны үшін жауап кершілік 
шарасы. Жауапкершілік кінәні анық тау, 
бағалау және соттың ҚР АК 297бабына 
сәйкес азайту мүмкіндігі мәселесі қарас
тыруы мүмкін, ал нотариустың мұндай 
өкілеттіктері жоқ.

Атқару жазбасын жасаудан бас тар
ту негіздері мен тәртібі заңның 48бабы 
1тармағында көзделген. Егер аталған заң 
нормасында көзделген жағдайлар орын 
алса, онда нотариус әрекет жасаудан бас 
тартуға міндетті. Тәжірибеде егер мұндай 
ісәрекетті жасау заңнамаға қайшы келсе, 
өндіріп алушы ұсынған құжаттар заңнама та
лаптарына сәйкес болмаса, заңның 48бабы 
1тармағының 1) және 6) тармақшаларында 
көрсетілген негіз бойынша атқару жазба
сын жасаудан бас тартылады. Бұл туралы 
тиісті қаулы шығарылады (көрсетілген 
баптың 2тармағы). Нотариаттық ісәре
кет жасаудан бас тартқан жағдайда өті ніш 
білдірушінің сотқа шағымдануға құқы ғы 
бар. Қызылорда облысы бойынша нота
риустардың атқарушылық  жазбаларын 
жа сау дан бас тартуы бойынша сотқа талап 

арыз беру фактілері анықталған жоқ.
Өндіріп алу тәртібі, оны орындауға 

ұсыну мерзімдері жалпы ережелер бо
йынша атқарушылық жазба оны жасаған 
күннен бастап үш жыл ішінде мәжбүрлеп 
орындатуға берілуі мүмкін. Жеткізу жөнін
дегі шығыстарды өндіріп алушы дер
бес төлейді. Өйткені атқару жазбасының 
көшірмесін борышкерге жіберудің қандай 
да бір тәсілін таңдау өндіріп алушының 
қа лауына байланысты. Заңға енгізілген 
өзге рістерге сәйкес өткен жылдың 3 ақ
панынан бастап атқару жазбасының көшір
месін борышкерге нотариуспен жіберу 
тәртібі нақтыланды.  Атқару жазбасының 
көшірмесін қабылдаудан бас тартқан кез
де тұлға тиісті түрде хабарланған болып 
есептеледі. Мұндай жағдайларда атқару 
жазбасын беруге кедергі жоқ. Заңның 
926бабы 2тармағына сәйкес борыш
кер атқарушылық жазбаның көшірмесін 
алғаннан бастап он жұмыс күні ішінде 
нотариусқа хабарлай отырып, мәлімделген 
талапқа қарсы қарсылықтарды жазба
ша түрде жіберуге құқылы. Ереженің 
230тармағына сәйкес борышкердің қар
сылығы нотариусқа жеке беріледі немесе 
хабарламамен жіберіледі, кіріс құжаттарын 
тіркеу журналында тіркеледі. 10 күндік 
мерзім атқарушылық жазбаның көшірмесін 
алғаннан кейінгі күннен бастап есептеледі.

Көрсетілген норманың бірінші бө лі
гінде егер борышкерден белгіленген мер
зімде мәлімделген талапқа қарсылық түссе, 
нотариустың атқа рушылық жазбаның күшін 
жою міндеті көз делген. Заңның 928бапта
рына сәйкес нотариус мәлімделген талапқа 
қарсылық алғаннан үш жұмыс күнінен 
кешіктірмей атқарушылық жазбаның не
месе тиісті қаулының күшін жою тура
лы қаулы шығарады. Заңның 928бабы 
2тармағына сәйкес атқару жазбасының 
немесе тиісті қаулының күшін жою туралы 
қаулының көшірмесі олар шығарылғаннан 
кейінгі келесі жұмыс күнінен кешіктірілмей 
өндіріп алушыға тапсырылуға немесе 
жіберілуге тиіс. Осы баптың 2тармағында 
атқарушылық жазбаның немесе тиісті 
қаулының күшін жою туралы қаулы дау
лауға жатпайды деп көзделген. Атқару жаз
басының күші жойылған кезде нотариусқа 
оны жасағаны үшін төленген сома қайтаруға 
жатпайды.

Департаментке нотариустар жасаған 
атқа рушылық жазбалардың дұрыс еместігі 
туралы 201620172019 жылдары жеке 
тұлғалар мен заңды тұлғалардан шағым 
жоқ, 2018 жылы 1 шағым түсті, 2020 
жылы 2 шағым түскен, олар негізсіз.  Сот 
шешімдерін зерделеу барысында нотариус
тар куәландырған атқарушылық жазбалар
ды жарамсыз деп тану туралы 2019 жылы 
сот 3 шешім шығарғаны анықталды. Алайда 
аталған сот шешімдерінде нотариустардың 
кінәсі анықталмаған. 2019 жылы республи
калық жеке сот орындаушылары палата
сы республикалық нотариаттық палата 
БНАЖ «Атқарушылық іс жүргізу орган
дары» ақпараттық жүйелерін интеграция
лау жұмыстарын жүргізді. 2019 жылдың 1 
қарашасында интеграция республика бо
йынша өндірістік пайдалануға берілді.

А.ҚОСБЕРГЕНОВА,
Қызылорда облысының әділет 

департаментінің бөлім басшысы, 
Қазақстан Заңгерлер одағының мүшесі

Атқарушы жазбалар даусыз талаптарды 
шешуді жеңілдетеді

Газ құрылғыларын 
пайдаланудағы қауіпсіздік 

техникасы
Газдың қауіпті екенін бәрі де біледі, алай

да оны ұзақ уақыт бойы пайдалануға үйреніп, 
қауіпсіздік шараларын естен шығарып алады.

Табиғи газды тұрмыста пайдалану тұтыну
шылардың өміріне қауіп төндірмес үшін Тұр
мыста газды пайдалану ережелері талап тарын 
қатаң сақтау қажет. Аталған Ережелермен тұты
нушыларды газ шаруашылығы қызметкерлері пә
терлерді немесе жеке үйлерді газ жүйелеріне қосу 
барысында таныстырады.

Өкінішке орай кейбір тұтынушылар қауіпсіздік 
мәселесіне немқұрайлы қарап, нәтижесінде өздері 
немесе туысқандары қайғыға ұшырап жатады.

Тұрмыста газды пайдалану ережелерінің 
кейбір тармақтарын естеріңізге саламыз:

 газ құрылғыларын өздігіңізден газ жүйесіне 
қосуға немесе жөндеуге, олардың орнын өзгер
туге, пештердің сылағы жарылған кезде және 
мұржаларда түтін тартпай тұрған кезде газды 
пайдалануға тыйым салынады;

 жанып тұрған газ құрылғыларын қараусыз 
қалдыруға, әсіресе түнгі уақытта, болмайды. Сал
дарынан өрттер мен газ аралас ауаның жарылыс
тары болуы мүмкін;

 мұржаны күйеден және бөтен заттардан 
мезгілімен тазалап, оның бүтіндігін тексеріп оты
ру қажет;

 бөлмеде газдың иісін сезсеңіз, есіктер мен 
терезелерді ашып, бөлмені желдету қажет, жарық 
пен электр құралдарын қоспаңыз және «104» 
телефон номерімен шұғыл түрде авариялық газ 
қызметін шақырыңыз.

ҚР ҚНға және ҚР ҚНЕге сәйкес газ пайдала
нылатын орынжайларды табиғи және иісті газдың 
қауіпті концентрациялары артып кеткен жағдайда 
газ беруді автоматты түрде тоқтататын сигнал 
құрылғысымен міндетті түрде жабдықтау талап 
етіледі.

Жүргізілген тексерістердің талдауы газды 
тұрмыста пайдаланумен байланысты қайғылы 
жағдайлардың көпшілігі пештердің ақауынан, 
мұржаларда түтіннің тартпауынан және жанып 
тұрған газ құрылғыларын қараусыз қалдыру 
себебінен болатынын көрсетіп отыр.

Қазақстан Республикасының «Газ және газ
бен жабдықтау туралы» заңына сәйкес үйлер 
мен пәтерлерде жанып тұрған газ құрылғыларын 
қауіпсіз пайдалануға, олардың қалыпты жұмыс 
істеуіне иелері жауапты екенін есте сақтау қажет.

«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ 
Қызылорда өндірістік филиалының 

әкімшілігі
(«Астана қаласының Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» 

мемлекеттік мекемесінен 2015 жылдың 27 қарашасында №15001650 
мемлекеттік лицензиясы берілген)

Қызылорда облысы 
тұрғындарының назарына!
Қызылорда темір жол бөлімшесін соңғы уақытта қараусыз  

малдың темір жол үстіне шығып кетуі салдарынан пойыздардың 
жүру қауіпсіздігінің бұзылуы алаңдатып отыр. 

Осы мәселе бойынша темір жол қызметкерлері мал дың 
жолға шығуына қарсы қоршау салу, жақын  орналасқан елді 
мекен тұрғындарына темір жол маңында мал бағу ережелерін  
түсіндіру, жергілікті телеарналар, ақпарат құралдары арқылы 
профилактикалық жұмыстар жүргізуде.

Алайда, атқарылып жатқан ісшараларға қарамастан бөлімше 
бойынша  биылғы жылдың 9 айында қараусыз малдың және 
адамдардың темір жол  бойына шығу салдарынан пойыздардың 
шұғыл тежегіш қолдану оқиғасы 126 рет тіркелді. Оның ішінде 
пойыздардың қараусыз ірі қара малын басу оқиғасы 29 рет, 
адамдардың темір жол бойына шығу салдарынан пойыздардың 
шұғыл тежегіш қолдануы 22 рет тіркеліп, 5 адам алған 
жарақаттарынан оқиға орнында қайғылы қазаға ұшырады. 
Қараусыз мал пойызға басылған кезде олардың егелерін 
іздестіреміз. Бірақ сырға, таңбалары болмай, егелерін табу өте 
қиынға соғуда.

Осы аталған жағдайлар темір жол көлігіне көптеген шы
ғын әкелді. Атап айтатын болсақ, қараусыз мал басқан локомо
тивтердің соқтығысу салдарынан бұзылуы, жүктердің, жолау
шылар дың кешігуі және олардың өміріне қауіп төнуде. Тағы 
бір атап айтатын жағдай, адамдардың өз өміріне қауіп төндіріп, 
белгі ленбе ген жерден темір жолды кесіп өтуі, жолдың бойымен 
жүруі, малға қарсы соғылған қоршауларды бүлдіруі орын алуда.

Темір жол – экономиканың күре тамыры болғандықтан, об
лыс экономикасына да үлкен үлес қосуда, сол себепті тұрғындар 
тарапынан көмек көрсетіледі деген сенім білдіреміз.

«ҚТЖ» «ҰК» АҚ «Қызылорда магистральдық 
желі бөлімшесі» филиалы

Мұралық істің ашылғанын хабарлайды
Қызылорда қаласының жеке нотариусы Абдреев Сун

гат Илесбаевич (лицензия №13019285, 12.12.2013 ж.) 2020 
жылдың 10 маусымында қайтыс болған азамат Абсаматов 
Рахматали Татиевичтің атынан мұралық істің ашылғанын 
хабарлайды. Мұрагерлер болса, мына мекенжайға ха
барласуын сұраймыз: Қызылорда қаласы, Бектұрғанов 
көшесі 70, тел.: 8 777 772 80 80.

«Сырдария1» КС» ЖШС 
2021 жылдың 15 қаңтарында са
ғат 11.00де Қызылорда қаласы, 
Қонаев көшесі №10 А мекенжа
йында кезектен тыс жалпы жина
лыс өткізілетінін хабарлайды.  

Күн тәртібінде:
1. Серіктестіктің  2020 жылғы 

атқарылған жұмыстарының қоры
тындысы туралы.

2. Серіктестіктің қатысушы
лары үлестерін сату, шығару, 
азайту, көбейту, жаңадан  қа был
дау, несие лимитін бөлу, Жар
ғылық капиталын бекіту және осы 
өзгерістерді серіктестіктің Жар
ғысына, Құрылтай шартына енгізу, 
Әділет басқармасына тіркеу.

3. Қатысушыларларды қар
жы ландыруға «Аграрлық несие 
корпорациясы» АҚнан 20.04.2046 
жылға дейін ашылған не сие же
лісін ұлғайту, бекіту, кепіл мен 
қамтамасыз ету, депозит шо
тындағы қаражатын кепілге қою
ды, сот рәсімінсіз сату және ак
цепсіз шығару құқығына келісім 
беру.

4. Серіктестіктің 2020 жылы 
өткізілген Басқарма жиналысы 
қорытындысымен қатысушылар 
үлестерін сату/азайту/көбейту, 
жа ңадан қабылдау/шығару, өз
герістерін жалпы жиналыста қай

та бекітуді, Жарғыға, Құрыл тай 
шартына енгізуді, Әділет бас
қармасына тіркеу.

5. 2021 жылдың 1 қаңта рынан 
бастап бюджет пен штат кестесіне 
өзгерістер мен толықтырулар 
енгізуді бекіту.

6. «АНК» АҚ  арқылы несие 
рәсімдеу шарты мен ережелерін, 
серіктестіктің Жарғылық қоры
нан берілетін несие шарты мен 
ережелеріне өзгерістер мен то
лықтыруларын бекіту. 

7. Серіктестіктің балансын дағы 
барлық офистік мүліктер және орг
техникаларды сатуға ке лісім беру.

8. Серіктестіктің 2020 жыл
дың қорытындысымен таза пай
даның 10 (он) пайызына дейін 
қайырымдылық мақсатына жұм
сауды мақұлдауға.

9. Серіктестіктің 10 (он)  млн 
теңге қаражатын құнды қағаз дарға 
орналастыру туралы.

Сонымен қатар қатысушы
ларға күн тәртібіне қосатын ұсы
ныспікірлеріңіз бар болса жина
лыс ашылғанға дейін 5 күн ішінде 
серіктестікке ұсынуларыңызды, 
жиналысқа міндетті түрде 
қатысуларыңызды сұраймыз.

«Сырдария-1» КС» 
ЖШС  әкімшілігі. 

(БИН: 040 540 001 348)

Хабарландыру

ЖЕҢІСКЕ 
ЖЕТЕЛЕГЕН 
ЖІГЕР

Тарихтың тереңіне кете бастаған тұлғалар есімі 
айшықтала түсуі үшін оның іздеуші-жанашырлары 
болуы керек. Биылғы Ұлы Жеңістің 75 жылдығында 
Отан соғысында ел болашағы үшін қан төккен 
ағаларымызды ұлықтау шаралары өтті. Десе-дағы 
жерлес ағамыз, Кеңес Одағының батыры Жаппас-
бай Нұсейітов жайлы 1941-1945 жылдардағы «Ле-
нин жолы» газетін ақтарып, батыр ағамыз туралы 
біршама материалдарға кезіктім. (1923-1997 жж) 
Олардың біразын сол кездегі газеттің тілшісі, Жап-
пасбай ағаның жерлесі Жарылқасын Шөкенов жа-
зыпты. Олар: «Біздің Жаппасбай», «Батырды қарсы 
алу», «Жаппасбай батыр стахановшыларда құрметті 
қонақта», «Батырдың ауылында» сынды мақалалар. 
Әрине, ондағы материалдар дұрыс болғанымен, 
батырдың өз аузынан айтылған жайттардан алшақтау 
болатыны да шындық. 
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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.

Әр төбесін түртіп қалсаң, 
тұмса тарихы қазыналы көм-
бедей болып жататын Қазалы 
ауданындағы алғашқы кітап-
хананың да шежіресі қатпар-
лы. Өткенімізге зер салсақ, 
Қазақстан мен Орта Азияның 
табиғаты мен тарихын зерт-
теген орыс саяхатшылары 
қалдырған мәдениет ошақта-
ры көптеп кездеседі. Соның 
бір мысалы 1901 жылы Қа-
залы қаласында салынған ең 
алғашқы кітапхана құрылы-
сы деуге толық негіз бар. 
Оның іргетасын сол заманда 
тағдыр дың тезімен қазақ да-
ласына жер аударылып кел-
ген орыс зиялылары қалаған. 
Олар кітап хана қорына қолда 
бар әдебиеттерін беріп, қа-
зақ жастарының ұйым дасып 
ойын-сауық қоюы на, одан 
түскен қаржыға кітаптар са-
тып алуына мұрындық бол-
ды. Кітапхананың білім көзі 
екенін түсінген қазақ зиялы-
лары оның қорын толықты-
руға өзіндік үлестерін қоса 
бастады. Сөйтіп, алғашқы 
жылы 437 дана кітап қо-
рымен Қазалы қаласында өз 
оқырмандарын қабылдады. 
Сол жылдары кітапхананың 
тұрақты 113 оқырманы бол-
ды.

Кейінгі жылдары Арал 
теңізін зерттеуге келген ака-
демик А.С.Берг осы кітап-
ханаға арнайы соғып, бірне-
ше ғылыми әдебиет қосты. 
Орта Азияға сапар шеккен 
атақты саяхатшы П.П.Семе-
нов-Тянь-Шанский де Қазалы 
қаласында болып кітапхана 
жұмысын жақсарту туралы 
кітапханашыларға ақыл-кеңес 
берген. Кейін өзінің жеке 
кітапханасынан 200-ге тарта 
кітапты қолтаңбасымен сый-
ға тартқан. Бұл кітаптар әлі 
күнге қалалық кітапхананың 
жанынан ұйым дастырылған 
«Алтын қор» мұражайында 
сақтаулы.

Осылайша Сыр бойында  
ең алғаш ашылған оқырман-
дар ордасында кітап қоры 
жылдан-жылға көбейе түсті. 
1905-1907 жылдардағы орыс 
революциясы кезінде кітап-
хана қызметкерлері белсен-
ділік танытып, патша үкіметі 
тыйым салған әдебиеттер мен 
газет-журналдарды жинас-

тырып, тығып ұстады. Сол 
тұстары кітапхана алдыңғы 
қатарлы жастар мен зиялы қа-
уым өкілдерінің бас қосатын 
сүйік ті мекеніне айналған. 
Сондай жастар қатарында 
Орта Азия мен Қазақстан 
жастарының жалынды жетек-
шісі Ғани Мұратбаев, боль-
шевиктер  секретарьларының 
бірі Вали Семенеев, халық 
ағарту ісінің үздігі Бердікен 
Мергенбаев, көп жылдар бо-
йы Ташкент университетінің 
профессоры болған Фатых 
Бакиров және басқалар бол-
ды.

Ұлан-ғайыр игілікті іс-
тер дің басында кітапхананың 
ең алғашқы кітапханашысы, 
1900-1917 жылдарда еңбек ет-
кен Надежда Шалаева жүрді. 
Кітапхана алғашқы кездері 
орыс және татар бөлімінен 
тұрды.

Қазалы қаласындағы 
қайнар білім ордасының 
1917-1956 жылдардағы мең-
герушісі болған Уәли Адамо-
втың еңбегі ерекше. Кітап-
ты сүйген ғажайып жанның 
арқасында оқырман мен кіта-
пхана арасындағы байланыс 
жақсарды, кітап пен оқыр-
ман саны, мәдени-көпшілік 
жұмыс тар көбейе бастады. Ол 
ерінбей-жалықпай іздене оты-
рып, кітапхананы жаңа белес-
ке көтере білді. Уәли Адамов 
– Қазалы ауданындағы кітап-
ханатану ісіндегі көшбасшы.

«Толқыннан толқын туа-
ды» демекші, мұнан кейінгі 
1951-1980 жылдар аралығын-
да кітапханада Сейілхан Төле-
генов, Жәкеш Төлепова еңбек 
етсе, 1963-1970 жылдар ара-
лығында Жәрмедет Хайрул-
лаев халыққа кітапханалық 
қызметінің озық үлгілерін 
ұсынды.

Тәуелсіздік алған бүгінгі 
уақытта да ілім-ғылымның 
құтханасы халыққа қалтқысыз 
қызмет көрсетіп келеді. Зама-
на көшінен бір сәтке де қалыс 
қалған емес. Тарихы тәлімді, 
қызметі жүйелі кітапхананың 
қазір 56602 кітап қоры, 3107 
тұрақты оқырманы бар. 2010 
жылдан бастап Гүлнар Пірім-
бетова бастаған кітапханашы-
лар халыққа үздіксіз қызмет 
жасап келеді.

Қазалы ауданы

Қайнар 
білімнің 
құтханасы

«Адамды адам еткен – кітап, адамзат еткен – 
кітапхана» дейді бұрынғылар. Жұмырбасты пенденің 
көкірек көзін ашуда осынау киелі орынның зор септігі 
тигені шүбәсіз.

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ,
«Сыр бойы»Sb

– Оқушылар мен студенттер 
арасында ұйымдастырылған 
халықаралық «Права человека 
нашими глазами» бейнеролик-
тер байқауы қорытындысының 
тікелей көрсетілімі Ресейдің 
Санкт-Петербург қаласынан 
жүргізілді. Қатысушылар өз ең-
бектерін БҰҰ Бас ассамблеясы-
ның 1948 жылы  қабылданған 
Адам құқықтарының жалпыға 

бірдей декларация-
сына арнады. Бай-
қауда 10-22 жасқа 
дейінгі жастар 
өзара бақ сынады. 
Тікелей эфирде өт-
кізілген ақтық мәре-
де келіп түскен 1475 бейнеро-
ликтің ішінен 35-і іріктелді. 
Жұмысымды Юрий Левитан-
скийдің «Әркім өзі үшін таңдау 

жасайды» өлеңіне негіздеген 
едім. Қазылар алқасының 
көңілінен шығыпты. Бас 
жүлде иегері деп менің 
аты-жөнімді хабарлағанда, 

ерекше қуанышқа бөлен-
дім. Бұл – менің жетістік-

терімнің бастауы, – 
дейді Азамат.

Ол Қорқыт 
Ата атындағы 
Қы зылорда уни-
в е р с и т е т і н і ң 
студенті, бо-
лашақ аудар-
машы. Құқық 
саласына қы-
зығушылығы 

бар. Графика-
лық дизайнмен де айналысады, 
бос уақытында бейнеролик-
тердің түр-түрін талғаммен дай-
ындап шығарады. 

– Адам құқықтары саласын-
да, оның ішінде инклюзивті 
қоғам бағыты бойынша жұмыс 
істейтін жас ретінде маған бұл 
конкурс өте қызық әрі маңыз ды 
болды. Адам құқықтары өзек-
тілігін ешқашан жоғалт пайды 
дегенге сенемін. Бұл – Қа-
зақстан не Орталық Азия да ғана 
емес, бүкіл әлемде ең маңызды 
және өзекті тақырыптардың 
бірі. Сонымен қатар әрбір адам 
жан-жақты болуы тиіс деп есеп-
теймін. Уақыт – бізге берілген 
сый. Оны бойдағы жалқаулықты 
жеңуге, өзімізді дамытуға, алға 
жетелеуге жұмсауымыз керек, – 
дейді және бір сөзінде ол.

Ал, конкурстың Қазақстан-
дағы ұйымдастырушыларының 
бірі, БҰҰ-ның адам құқықтары 
жөніндегі сарапшысы Халида 
Әжіғұлова адам құқықтарын 

бастауыш сыныптардан үйрету 
керек деген пікірін алға тарта-
ды.

– Мұндай шығармашылық 
конкурстар қоғамға өте пай-
далы. Бір жағынан, балалар 
шығармашылық арқылы адам 
құқықтарын зерттеу және зерде-
леу ісіне араласады, оның маңы-
здылығы жөнінде ойланады. 
Ал біз, ересектер, балалар мен 
жастардың еңбегі арқылы олар-
ды не алаңдататынын көре ала-
мыз. Биыл буллингке, тұрмыс-
тық зомбылыққа, сөз және ар 
еркіндігін шектеуге дискрими-
нацияға қарсы роликтер мықты 
шықты. Бұл жұмыстар бала-
лардың қауіпсіз, инклюзивті, 
адамгершілікке толы және бәрі 
тең болатын қоғамда өмір сүр-
гісі келетінін көрсетеді, – дейді 
Х.Әжіғұлова.

БӘРЕКЕЛДІ! 

ӨМІРДІҢ ӨЗІНЕН

Азаматтың асуы алда
Жақында әлеуметтік желіден қызылордалық 

студенттің халықаралық бейнероликтер байқауының 
жүлдегері атанғанын білдік. Жеңімпаз Азамат Ибраги-
мовпен дереу тілдесуге асықтық. 5000-нан астам жас 
қатысқан сайыста дараланған Азамат Қырғызстан, Ре-
сей, Беларусь елдерінің намысын қорғаған өрендердің 
де жұмысы тартымды болғанын айтады.

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ,
«Сыр бойы»Sb

Арал аудандық мәслихат депутаттығы-
на үміткерлер аудандық сайлауалды штабы-
ның төрағасының бірінші орынбасары Талғат 
 Қанатов, аудандық мәслихат хатшысы Дәурен-
бек Мадинов, мәдениет және тілдерді дамыту 
бөлімінің басшысы Базарбай Төрахметов пен 
№57 мектептің бас есепшісі Мархабат Жүгіні-
сова қаржы саласы мамандарымен кездесу өт-
кізді.

Аудандық сайлауалды штабында өткен 
басқосуда партияның сайлауалды бағдарлама-
сы таныстырылып, үгіт-насихат жұмыстары 
жүргізілді. Сонымен қатар, үміткерлер партия-
ның алдағы уақытта атқаратын толымды істерін 
тілге тиек етті. Нақтырақ айтқанда, партияның 
сайлауалды бағдарламасында ауданды дамыту-
дың 7 бағытын түсіндірді.Оның басты мақсаты 
– халықтың өмір сүру сапасы мен әл-ауқатын 
үздіксіз жақсарту үшін жағдай жасау.

– Біздің партия аудан тұрғындарының үмітін 
ақтау, халықтың барлық топтарының мүдде-
лерін білдіру және халық пен билік арасындағы 
байланыстырушы буын ретінде әрекет ету үшін 
барлық қажетті шараларды қабылдайтын бола-
ды. Біз сіздерді аудандық мәслихат сайлауында 
«Nur Otan» партиясын қолдауға шақырамыз. 
Ауданымызды әртараптандырып, бәсекеге қа-
білетті экономика және өмір сүру үшін жайлы 
аумақ ететін нақты шаралар ұсынамыз – деді 
Базарбай Төрахметов.

– Біз ауданның дамуы мен өркендеуі үшін 
барлық азаматтармен және қоғамдық бір-
лестіктермен идеялар алмасуға және кең ын-
тымақтастыққа дайын және ашық екенімізді 
мәлімдейміз. «Nur Otan» партиясы еліміздің 
жетекші саяси күші ретінде халқымыздың 
бірлігіне, еліміздің гүлденуіне және әрбір 
қазақстандықтың игілігіне жұмыс жасау-
ды жалғас тырады. Біз алдымыз ға сіздердің 
сеніміңізді ақтау міндетін қоямыз, - деді 
 Дәуренбек Мадинов.

Үміткерлер ауданның әрбір тұрғынының 
жайлы өмір сүруі, дамуы және өзін-өзі жүзеге 
асыруы үшін барлық мүмкіндіктерге ие бола-
тын бақуатты қоғамды бірге құруға үгіттеді. 
Партиямен алда атқарылатын жұмыстар тізбе-
гінен хабардар болған сала мамандары алдағы 
күнге сеніммен қарап, өз ризашылықтарын біл-
дірді.

«Nur Otan» партиясының Қызылорда облысы Арал 
ауданының сайлау қорының қаражатынан төленді
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Кенже ұл

Ержан ҚОЖАСОВ,
«Сыр бойы»Sb

Ерқанат 
неден қорқады?!
– Ертең мына бала қайтады, – 

деді әкей түскі дастархан үстінде 
мені иегімен нұсқап. 

– Ертең емес, арғыкүні,  – дедім 
түзету енгізіп.

– Мейлі ғой, – деді шәйін бір 
ұрттап. – Не істейміз, Ерқанатжан, 
бір жандық сойып алсын ба?! Қала-
да қайбір ет жеп жүр дейсің. Мака-
ронда не құнар бар? Қарашық бо-
лар. Аузының дәмін алса да...

– Мейлі, – деді біздің Ерқанат 
ыстық қуырдақты қарбытып жа-
тып. – Кешке көрейік. Қой-ешкі 
өрістен келсін. Қайсысы қоңдылау 
соны алар.

«Мынау өзі үй тіршілігін 
еңсеріп алыпты-ау» деп ойланға-
нымша болмады, әкей өрістегі 
бұзауын қосып жіберген сиырлар 
жайын айтып, Ерқанат оны «Қыз-
кеткен» тұста жайылып жүргенін 
сөз қылып, өзара әңгімеге көшкен. 

Расымен, қалада жүрген біздің 
қадіріміз шамалы. Қорадан өр-
ген малды танымайтын менен не 
сұрасын, әкей?! Қай заттың қайда 
тұрғанына дейін Ерқанат білер. Үй-
дегілердің де ойласатыны сол.

Ерқанат – кенже ұл. Қазақта 
қара шаңырақтың иесі болып әу 
баста үйдің кенжесі саналады ғой. 
Інімнің бала күнінен санасы соған 
дағдыланған. Әйтпесе, ол да қалаға 
барып, арман қуып, әдемі көлік 
мінуді аңсайтын болар. Қалаған 
жұмысына тұрып, сонда қалып, 
көкейдегісін орындағысы келмейді 
деймісің?! Иә, іштей армандайтын 
оны да. Сезетінмін. Бірақ, болмай-
ды. Ол кішкентайынан «сен осы 
үйдің келешек иесісің» дегенге 
әлдеқашан көндіккен. Сондықтан 
әкем мен шешемнің әу бастан 
құлаққа құйған, «осы кенжем асы-
райды бізді» деген үмітін арқалап 

алған. Шаңырақ иесі болу аманаты-
на қиянат жасағысы келмейді. Кен-
же ұл Ерқанат содан қорқады, қат-
ты қорқады. Бұрынғылар да соны 
біліп, қарашаңырақтың қадірін 
түсіне білді ғой.

Ертеңіне мені оятпапты. Өзі 
таңмен таласа екі еркек тоқтыны 
пышаққа жыққан. Бауыздап, жілік-
теп, бір қойдың етін бүтіндей қағаз 
қорапқа салыпты. Бір мүшесіне 
тимепті. Ұйқыдан тұрғанымда, бас 
үйітіп отыр екен.

– Өзімізге де тамақ керек. 
Тағы біреуін сойғаным сол, – деді 
қос тоқтының басынан көз алмай 
тұрған маған қарап. – Сыбағаң дай-
ын. Қалада тұрсаң, соғым жіберіп 
тұрам ғой келешек.

Ыржия күліп, күйген басты көне 
пышақпен қырып тұрған Ерқанат 
осылай дейді. Бауырмысың деген...

Шаңырақ иесі: 
бүгін және бұрын
Осы тақырыпты қаузап келе жа-

тып, Жарасқан Әбдіраштың «Кен-
же баласын» оқырман есіне сала-
мыз. Иә, өзіміздің Аралда туған, 
теңізден шыққан талантты ақын 
осы шығармасында кенже ұл мен 
қарашаңырақтың қасиетін әдемі су-
реттейді. Өлеңді оқысаңыз, ақын-
ның әкесі ілгеріде өмірден өткен. 
Бұл жолы анасын қайтпас сапарға 
аттандыруға ауылға барады. Ана-
сын жерлеп, барлық бауыры қалаға 
қайтар кездегі шаңырақтағы кенже 
ұлдың көңіл күйі өлеңде анық көр-
сетілген. 

... Шыдатты салт, 
бәріне шыдатты әдеп, 

Жетер ме едім әлі де 
мұратқа көп. 

Көз жұмарда кемпір-шал 
тағы өтінді: 

«Шаңырақты қалайда 
құлатпа» деп. 

Көрдіңіз бе, қандай ғажап нәр-
се! Өзіне артылған, ғасырлар бойы 
ұлт тамырына енген дәстүрді мой-
нымен көтерген кенженің ерлігі 
бұл.

Расымен, қаншама ұрпақ өрбі-
ген қасиетті ұя – қарашаңырақтың 
бірнеше отбасының ірге жаюына 
септігі тиеді. Өзіңе де әке мен шеше 
отырған үй өте ыстық көрінері 
анық. Біз сол үшін қарашаңыраққа 
бас иіп келдік емес пе?! Әр ұрпақ 
өзі ұшқан ұясын қасиет тұтып, абы-
ройын жоғары көтеретіні де сол.

...Ертеңіне Апайым, 
Мен және Аға.

 Әрқайсымыз аттандық 
әр қалаға. 

Қақпа алдында қол бұлғап 
қала берді, 

Қала берді, 
Кемсеңдеп,
Кенже бала... 
Жарасқан ақын айтқандай, 

бұрынғы кенжелер осындай ауыр 
міндетті алып, ауылда қала беріпті. 
Біздің Ерқанат та осы жауапты 
жүкті арқалап жүр. 

Қазір де бәріне бірдей топы-
рақ шашуға болмас. Әлі де осы 
дәстүрді берік ұстағандар бар. 
Бірақ кенженің үлесіндегі үлкен 
үйге таласып жүрген ағалар бар. 
Бұл не? Салтқа қарсы шығу ма? 
Үлкендердің көзі тайғасын, шаңы-
рақ бөліске салынбаса керек еді 
ғой. Болмаса керісінше, кенже ұл-
дың қайқиып қалаға қарай тартып 
кеткенін де естиміз. Қалқиып үй 
қала береді мұндайда. Иесіз. Намы-
сы жоқтар солай етіп жүр де. Құд-
ды жетімдей қартайған ата-ананың 
ауылда қалары анық. Кәрі сүйегін 
сүйретіп қалаға аттанбасы белгілі 
ғой.

Расы сол, бұл жерде жұмыссыз-
дық деген жағымсыз сөзді қоспасақ 
болмайды. Кейбір кенже ұл осының 
зардабынан да өскен шаңырағынан 
лажы жоқтан кетуде. Ауылдағы 
көп үйдің қабырғасы ғана қалқиып 
тұруы көп кенженің жұмыс іздеп 
сенделуінен де туып жатыр.

Бәрібір. Біздің ойға өзіміз айт-
қан мына сөз оралады. «Бір әке-ше-
ше он баланы асырай алады, ал, он 
бала жиналып ата-ананы асырай 
алмайды».  Кейде осы рас па деп 
қаласың...

Қазақ қашаннан кенже ұлды мейіріммен өсіреді ғой. Бала 
күнінен ықыласпен қарап, шаңырақ иесі болуға бірте-бірте 
тәрбиелейді. Жасынан соны сезініп өскен ұлдың бұл міндеттен, 
яғни ата жолынан тайқитындай жөні жоқ. Ол қарашаңырақтың әрі 
қарайғы ғұмырына аса жауапты.


