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ПРЕЗИДЕНТ

2021Жаңа жылдарыңызбен!

4Тағылымға 
таразы болған 
мерейтойлар

2021 – 
техника алға 
озатын жыл

Облыс әкімі Гүлшара 
Әбдіқалықова «Шіркейлі» 
каналының үстінен салынған 
көпірдің салтанатты ашылу рәсіміне 
қатысып, жаңа нысанның ел игілігіне 
қызмет ететініне сенім білдірді.

– Мереке қарсаңында Сырдария 
өзенінің сол жағалауын «Шіркейлі» 
арнасы арқылы халықаралық авто дәлізбен 
қосатын автомобиль көпірі пайдалануға 
беріліп отыр. Сәні мен салтанаты жарасқан 
сол жағалаудағы бұл көпір облыс тұрғын
дарының алтын уақытын үнемдеп, 
барынша қуантатын маңызды нысан 
болатыны сөзсіз. Осы арқылы аймақтың 
әлеу меттікэко номикалық дамуында оң 
тенденцияны арттыра аламыз, – деді 
облыс әкімі.

Сондайақ, салтанатты шарада облыс
тың жол саласы бойынша ассоциа ция
сы ның президенті, «Құрмет» орденінің 
иегері Өмірбек Шәменов ізгі ниетін 
жеткізді.

Құны 599 млн теңге болатын көпірдің 
ұзындығы – 81,8 метр. Маңызды жоба 
мем лекеттік «Нұрлы жол» бағдарламасы 
аясын да жүзеге асырылды. Құрылыс 
жұмысын бас мердігер «Сервис НС» 
серіктестігі екі жылда аяқтады. Сондай
ақ, құны 2,5 млрд теңге, ұзындығы 5 

шақырым болатын сол жағалаудағы үлкен 
жол да мәресіне жеткен.

Қызылорда қаласындағы Сырдария 
өзені арқылы салынған Ғ.Мұратбаев 
көше сіндегі автомобиль көпірінен рес
пуб ликалық маңызы бар М32 «Самара
Шымкент» автомобиль жолына қосы
латын жалпықалалық маңызы бар 

магистралды көше құрылысы жоба сының 
бас мердігері – «Қыран» ком па ния
сы. Ұзындығы 5 шақырымға жуық жол 
қозғалысы 4 жолақтан тұрады.

Сонымен қатар, осы сәтте биыл жүзе ге 
асырыла бастаған Сырдария өзе  нінің сол 
жағалауындағы бас көше жо лы  ның «Батыс 
Еуропа – Батыс Қытай» автотрассасымен 

жанасатын же рінде көлік айрығын салу 
жобасы таныс ты рыл ды. Оның құны – 
4274,941 млн теңге. Бас мердігер – «Bazis 
Construction» серіктестігі. 

2020 жылға республикалық бюджет
тен 300 млн теңге бөлінген. Құрылыс 
жұмысын 2022 жылы аяқтау көзделген. 
Жоба бойынша 2 эстакада орнатылады.

Аймақ басшысы тұрғындарды алдымен 
мерекемен құттықтады. 

– Өздеріңіз білесіздер, әлем ді шарпыған 
пандемия тұр мыстіршілігімізге көптеген өзгеріс 
әкелді. Сындарлы сәт те аймағымызда құрылыс 
жұ мысы тоқтамастан қарқынды жүр гізілді. Жыл 
басынан бері Қызылорда қаласында 580 пә
терлі 15 тұрғын үй пайдалануға берілді. Қоныс 
иелерін қуаныш тарымен құттықтаймын. Жаңа 
баспаналарыңыз татулық пен берекенің ордасы 
болсын, ішінде қуаныш пен бақыт, құт пен ырыс 
салтанат құрсын! – деді облыс әкімі.

Осындай мүмкіндік үшін № 140 мектептің 
мұғалімі Галина Омарова аймақ басшысына тұр
ғын дар атынан алғыс білдірді. Мем лекет және қоғам 
қайраткері Бекмырза Еламанов батасын берді.

Еңселі, жарық әрі жылы бас пананы «Нұрлы 
жер» бағ дар ламасы аясында «АманҚұры лыс» және 
«СәтСервис» компаниялары салды. 

Жалпы, биыл өңірде қаржы ландыру көздері 
есебінен 1946 пәтерлі 98 тұрғын үй құры лысы 
жүргізіліп жатыр. Оның 38і (1741 пәтер) – облыс 
орта лы ғында. Сырдария өзенінің сол жағалауынан 
алдағы жылы тағы 725 пәтерлі 15 көпқабатты 
баспана пайдалануға берілмек. Одан бөлек, «СПМК
70» шағын ауда нында 13 көпқабатты үй құры лысын 
аяқтау жоспарланып отыр.

БАСПАНА – БАҚЫТ ҰЯСЫ
Қызылордалық 

80 отбасы 
Жаңа жылды 
жаңа қоныста 
қарсы алмақ. 40 
пәтерлі қос үй 
сол жағалауда 
бой көтерді. 
Пәтер кілттерін 
тұрғындарға облыс 
әкімі Гүлшара 
Әбдіқалықова 
табыс етті.

КҮРЕ ЖОЛ МЕН СОЛ ЖАҒАЛАУ АРАСЫН
ЖАҢА КӨПІР ЖАЛҒАДЫ

2020 жыл:
ол қалай 
қорытындыланды?

Кеше облыс әкімі Гүлшара 
Әбдіқалықова «Атамекен» 
отбасы үлгісіндегі балалар 
ауылына барып, ондағы 
тәрбиешілер мен балаларды 
Жаңа жыл мерекесімен 
құттықтады. 

Мұнда бүгінде 7 отбасы, 56 
бала тұрады. Аймақ басшысы 
алдымен «Байқоңыр» үйіне кіріп, 
отбасы мүшелерімен танысты. Бұл 
отбасында әр ұлттың балалары тәр
биеленеді. Отбасының тәр бие  шісі 
Жұлдыз Сәдібекова қонақтарға 
бала лардың  бөлмелерін көр 
сетті. «Байқоңыр» үйінің бірін
ші қабатында ойын бөлмесі бар. 
Тәрбиеленушілер мұнда бос 
уақыттарында ойын ойнап, қол
өнермен айналысады. Ал, бала
лардың оқу бөлмесінде Елбасына 
арналған Құрмет тақтасы бар. 
Үйдің екінші қабатында жатын 
және қонақ бөлмесі орналасқан. 

Тәрбиеленуші Досымжан Әуез
ханов өңір басшысына «Атамекен» 
тақпағын айтып берді. Мұндағы 
балалар облыс әкіміне сыйлықтары 
үшін рахметін айтып, қуанышты 
сәттің жылы лебізін білдірді. 

Облыс әкімі мұнан соң балалар 
ауы лындағы «Алатау» шығар машы
лық үйінің жұмысымен де танысты. 
Онда өңір басшысы балалар үйінің 
тәрбиеленушілері ұйымдастырған 
жаңажылдық мерекелік шараны 
тама шалап, оларды мерекемен 
құттықтады.

– Құрметті балалар, менің жас 
достарым! Сіздерді келе жатқан  
жаңа 2021 жылмен шын жүректен 
құт тықтаймын! Балаларымыз озық 
ойлы, білімді болсын деген ниет 
пен мемлекет тарапынан да, өңір 
тарапынан да барлық жағдай жа
салуда. Бос уақыттарыңыздың 
тиімді өтуі үшін осы жерде «Робо
тотехника», «Медиа клуб», «Шағын 
тігін шеберханасы», «Балалар 
және қолөнер бөлмесі» және «Арт 

студиясы» ашылды. Сіздер спортпен 
шұғылдансын, жаны сергек, тәні 
сау азамат болсын деп қаламыздағы 
«Мұз айдыны», «Евразия», «Тарлан» 
спорт кешендері мен «Оқушылар 
сарайына» тегін қызмет етуді 
үйлестірдік. Мен апайларыңыздан 
сіздердің жағдайларыңызды үнемі 
сұрап отырамын. Олар жетіс
тік теріңізді бөлісіп, көңілімізді 
мар қайтады. Атап айтсам, Рано 
Сабанкулова Лондон қала сын да 
өткен Халықаралық шығарма шы
лық фестивалінде  І орын алыпты. 
Ал, бишілер мен әншілер тобы 
жақында Польша, Түркия  елдерінде  
өткен халықаралық байқауларда  
бірінші орынға ие болыпты. Бұл 
жетістіктеріңіз мені өте қуантты. 
Әрдайым осылай зор  жетістікке 
жете беріңіздер! – деді облыс әкімі 
ыстық ықыласпен.

Шара соңында балалар үйі
нің ауласындағы жасыл шыр ша 
қасында аймақ басшысы тәрбие
лену шілермен естелік суретке түсті.

БАЛАЛАР АУЫЛЫ 
ШАТТЫҚҚА БӨЛЕНДІ

ОБЛЫС ӘКІМІНІҢ 
ҚҰТТЫҚТАУЫ

Қымбатты жерлестер!

Сіздерді Жаңа 2021 жылмен шын 
жүректен құттықтаймын!

Ескі жылға өкпеміз жоқ, қаншама 
қиындық болса да, ауызбіршілігіміздің 
арқасында ел болып еңсеріп, ауырт
палықты жеңе білдік. Жаңа жылға 
игілікпен, ізгі  үмітпен қадам бастық.

Өткен жылы пандемия жағдайы 
қалыпты тіршілігімізге өзгеріс ен
гізді. Соған қарамастан өңіріміз үшін 
табысты жыл деуге болады. Бар
лық макрокөрсеткіштер бойынша жа
ғымды оң динамиканы сақтап қал 
дық. Әлеуметтік маңызы бар құрылыс 
нысандары салынып, жылу, газ, 
электрмен жабдықтау инфра құры лым
дары жүргізілді, қаланың шеткі аймақ
тарындағы, елді мекендердегі жолдар 
жөнделді.

Қадірлі жерлестер!

Әрбір қол жеткізген жетістігіміз – 
Сіздердің зор еңбектеріңіздің жемісі. 

2020 жылды нәтижелі аяқтап, Сыр 
өңірінің дамуына қосқан үлестеріңіз 
үшін баршаңызға ризашылығымды 
білдіремін!

Жаңа 2021 жыл Сіздерге жақсылық, 
отбастарыңызға амандық, мол ырыс
несібе әкелсін! 

Сыр қамбасы қазыналы болып, 
берекеміз арта берсін! 

Еліміз еңселі, халқымыз бейбіт, 
Тәуелсіздігіміз мәңгілік болсын!

Жаңа жыл құтты болсын, ардақты 
жерлестер!

Құрметпен, 
облыс әкімі    

Гүлшара ӘБДІҚАЛЫҚОВА

ТЕЛЕФОН АРҚЫЛЫ 
СӨЙЛЕСТІ
 

Қасым-Жомарт Тоқаев 
Ресей Федерациясының 
Президенті  Владимир 
Путинмен, Өзбекстан 
Республикасының Президенті 
Шавкат Мирзиёевпен және 
Тәжікстан Президенті 
Эмомали Рахмонмен телефон 
арқылы сұхбаттасты.

Президент Владимир Путин
мен әңгіме барысында тараптар 
Қазақстан мен Ресей арасындағы 
барлық бағыттар бойынша екі
жақты қарымқатынастардың 
дамуы оң динамикада, стра тегия
лық әріптестік және одақтастық 
сипатында өрбіп келе жатқанын 
атап өтті.

Қазақстан мен Ресей COVID19 
індетінің зардаптарын еңсеру, 
көпжақты құрылымдар аясындағы 
жұмыстарды үйлестіру бойынша 
өзара тиімді ынтымақтастықты 
одан әрі нығайтуға бейілді екен
дерін нақтылады. Владимир Путин 
бауырлас Қазақстан халқына 
жаңа жылдық құттықтауы мен ізгі 
тілегін жеткізуді сұрады.

Өзбекстан Президенті Шавкат 
Мирзиёевпен сұхбат кезінде 
берік бауырластыққа және тату 
көршілікке негізделген қазақөзбек 
серіктестігін тереңдету ісіне оң 
баға берілді.

Мемлекет басшылары биылғы 
жылдың қорытындыларын жоғары 
бағалап, саяси, саудаэконо ми
калық және мәденигума нитарлық 
байланыстарды кеңейту үшін күш 
біріктірудің, сондайақ, Орталық 
Азиядағы аймақтық ұжымдасудың 
маңыздылығын айтты. Қасым
Жомарт Тоқаев пен Шавкат 
Мирзиёев бірбірін Жаңа жылмен 
құттықтап, жүрекжарды тілектерін 
айтты.

Тәжікстан Президенті Эмо
мали Рахмонмен әңгіме бары
сында Қазақстан Президенті 
дамудың жоғары қарқынын көр
сетіп отырған мемлекетаралық 
ынты мақтастықтың қазіргі жағ
дайын оң бағалады. Тәжікстан 
Президенті екі елдің халықаралық 
аренада одақтас және барлық 
бағыттар бойынша екіжақты 
ынты мақтастықты нығайтуға мүд
делі екенін атап өтті. Мемлекет 
басшылары бірбірін Жаңа 
жылмен құттықтады.
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Саясат
ОБЛЫС ӘКІМДІГІНДЕ

Sb
Мейрамгүл ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ,
«Сыр бойы»

• Тарих сахнасынан біртіндеп жылжып бара 
жатқан қазақ ұғымындағы кібісе жылда әлем 
қалай өзгерді? Оны америкалық Time журналы 
«адамзат тарихындағы ең нашар жыл» деп 
бағалап, мұқабасына «2020» деген санды қызыл 
бояумен сызған сурет жариялады. 

• Ал әлеуметтік желі қолданушылар 
«бітпейтін сынақтар кезеңі» деп атады.  Гордон 
басылымы коронавирус пандемиясы, локдаун, 
ұшақ апаттары мен террактілер, соңы дауға 
ұласқан сайлаулар болған жылды ұмыту мүмкін 
емес деп жазды. 

• Алғашқы айда Австралиядағы орман өрттері 
жер жүзі халқын алаңдатты. Кей деректерге 
қарағанда, миллиондаған жануар, 34 адам өрт 
құрбаны болған. 19 млн гектар аумақ жанып 
кеткен.  

• Жыл басында Тегераннан Киевке бет алған 
ұшақ апатынан 176 адам ажал құшты. Одан аты 
аңызға айналған баскетболшы Коби Брайанттың 
тікұшағы құзға соғып, спортшы мен қызы, 
борттағы 9 адам түгел мерт болды.  

• Reuters 2020 жылдың 9 қаңтары күні 
Қытайдың Ухань қаласында белгісіз вирустық 
пневмониядан 61 жастағы ер адам қайтыс 
болғанын жазды. Бұл  –  COVID-19-дың ресми 
тіркелген алғашқы құрбаны еді. Дүниежүзілік 
Денсаулық сақтау ұйымы жаңа вирус жайлы 2019 
жылдың соңғы күнінде білді. Халықаралық ұйым 
айналдырған 2 айда асқан жылдамдықпен таралған 
ауруды 11 наурызда пандемия деп жариялады. 29 
желтоқсандағы мәліметтерге қарағанда, әлемде 
81 280 244 адам ауру жұқтырған, 1 773 445 адам 
қайтыс болған, 45 973012 емделіп шыққан. 

• Пандемия әлем экономикасын шатқаяқтатып 
жіберді. Халықаралық Валюта қоры 1930 
жылдардағы Ұлы дағдарыстан бері болмаған 
рецессия орын алуы мүмкін деп болжап отыр. 

• 2020 жылдың 31 қаңтарында Ұлыбритания 
47 жыл бойы мүше болған Еуропа одағынан ресми 
түрде шықты. Оның себебі – британдықтардың 
51,9 проценті референдумда ЕО-дан шығуды 
қолдап дауыс берген. 

• Беларусьте Президент сайлауы өткен 
9 тамыздан бері сайлау қорытындысына 
қарсылық митингілері жалғасуда. Ресми 
мәліметтерге қарағанда 80,1 процент дауыспен 
А.Лукашенко жеңіске жеткен. Екінші орынды 
10,1 процент дауыспен оппозиция өкілі  Светлана 
Тихановская иеленді. Экзит полл нәтижесі ресми 
қорытындыға керіағар болып, оппозиция көшеге 
шықты. Беларусь билігі митингіні аяусыз басып-
жаншыды, сайлау қорытындысын бұрмалады 
деп ойлайтын АҚШ, Ұлыбритания, Канада, 
Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, 
Дания, Украина және Чехия Лукашенконың 
инаугурациясын мойындамады.  

• Көршілес Қырғызстанда да 5 қазанда 
өткен Парламент сайлауының алдын ала 
қорытындысымен келіспейтіндер наразылыққа 
шығып, Президент аппараты мен Жогорку Кенеш 
отыратын ғимаратты басып алды. Кейіннен 
елдің үкіметі отставкаға кетті. Оппозицияның 
наразылық акциясынан кейін елде біраз 
өзгерістер болды. Қырғызстанның Орталық 
сайлау комиссиясы Парламент сайлауының 
қорытындысын жарамсыз деп таныды. Президент  
Сооронбай Жээнбеков үндеу жасап, “Атқарушы 
билік органдарының заңды басшылары бекітіліп, 
ел заңдылық жолға түскен соң, Қырғыз 
Республикасының Президенті қызметінен кетуге 
дайынмын” деп мәлімдеді.

• Қыркүйек айында Таулы Қарабақта соғыс 
өрті бұрқ ете қалды. Әзербайжан мен Армения 
бір-бірін оқ атып бастады деп айыптап, ұрысқа 
танк, ауыр артиллерия және авиация кірісті. 44 
күнге созылған соғыс Әзербайжан тарапының 
жеңісімен аяқталып, 10 қараша күні Әзербайжан 
Президенті Ильхам Әлиев, Армения Премьер-
министрі Никол Пашинян және Ресей Президенті 
Владимир Путин Таулы Қарабақтағы атысты 
тоқтату жөніндегі үшжақты келісімге қол қойды.   

• Өткен жылы әлем бірнеше террактіні бастан 
өткерді. Оның ішіндегі ең резонанс тудырғаны 
– Париж іргесіндегі Конфлан-Сент-Онорин 
колледжінің тарих профессоры  Самюэль Патидің 
өлімі. Профессор сөз бостандығына арналған 
сабақ үстінде Мұхаммед пайғамбарға арналған 
карикатураны көрсеткені үшін өлтірілді. Күдікті 
– шешен ұлтының өкілі, мәскеулік 18 жасар 
Абдуллах Анзоров. Оның денесі желтоқсан 
айында Шешенстанға жеткізіліп, батырға 
көрсетілетін құрметпен жер қойнына тапсырылды. 
Ал колледж оқытушысының жерлеу рәсімінде 
Франция Президенті Эммануэль Макрон сөз 
сөйлеп, бұл жағдайға «ислам террактісі» деген 
баға беріп, профессордың ісін жалғастыру туралы 
айтты. Түркия Президенті Реджеп Ердоған, 
Шешенстан басшысы Рамзан Қадыров сияқты 
әлемдегі мұсылман мемлекеттерінің лидерлері 
Макронды айыптады. 

• Өткен жылы АҚШ-та ең шулы сайлау өтті.  
Дональд Трамп екінші мерзімге қала алмады. 

Ол сайлауға Республикалық партия атынан 
екінші мерзімге үміткер ретінде қатысты, 
ал басты қарсыласы Демократиялық партия 
атынан бұрынғы вице-президент және сенатор 
Джо Байден болды. Трамп өзінің жеңілісін 
мойындамады және қарсыласын сайлауды 
бұрмалады деп айыптады. Калифорниядағы 55 
сайлаушының ресми дауыс беруінен кейін Джо 
Байден 1 айдан астам уақыт өткен соң ресми түрде 
Құрама Штаттардың 46-Президенті атанды. 

Міне, 2020 жыл әлемде осындай саяси һәм 
күрделі оқиғалармен тарихқа өтіп барады. Алдағы 
жыл апатсыз, атыс-шабыссыз, пандемияны 
еңсерген кезең болғай!

2020: 
Әлем 
қалай 
өзгерді?

Биыл Байқоңыр қаласын да-
мытудың ұзақ мерзімді бірлескен 
бағдарламасы қабылданды. 
Сондай-ақ оны әлеуметтік-эко-
номи калық дамытудың 2020 
жылға арналған Жол картасы 
бекі тілген болатын. 

Кездесу барысында Жасұлан 
Абатов міндетті әлеуметтік 
медициналық сақтандыру жүйесі, 
әлеуметтік төлемдер мәселесі 
мен халықтың әлеуметтік осал 
топтарын қолдау бағытындағы 
қарқынды іс-шараларды атап өтті. 
Байқоңыр қаласындағы комму-
налдық қызметтерге жоғары 
тарифтерді ескере отырып, келесі 
жылы ақы төлеу кезінде қала 
тұрғындарының шығындарын 
өтеуді ұлғайту жоспарланғанын 
тілге тиек етті. 

Өз есебінде Жасұлан 
Абатов қазақстандық бала-
бақ шалар дың санын арттыру 
мақсатында Ресей тарапына 
жалға берілген мүліктер 
тізбесінен шығарып, Қар-
мақшы ауданы әкімдігінің 
коммуналдық меншігіне 
беру бойынша атқарылған 
жұмыстарды атап өтті. 
Сонымен бірге қаланың ойын-
сауық және туристік әлеуетін 
арттыру және қонақ үй ашу үшін 
әкімшілік ғимаратты жалдан 
шығару мәсе лесіндегі іс-әрекетті 
баяндады. 

Бүгінгі күні Байқоңыр қала-
сында медициналық мәселелер 
кезең-кезеңімен шешілуде. Меди -
циналық мекеме 13 өкпені жа-
санды желдету аппараты және 

56 оттегі концентраторымен 
жаб дықталған. Көпбейінді ауру  -
ханада 185 төсек-орынға про -
визорлық стационар ашу мүм-
кіндігі қарастырылған. Соны мен 
қатар, Төретам ауылдық ауру-
ханасы аумағында 25 орындық 
провизорлық төсек орнын ашу 
үшін Байқоңыр қаласы кәсіп-
керлерінің қолдауымен бос тұрған 

ғимараттардың біріне жөндеу 
жұмыстары жүргізілген.

Келер жылы Байқоңыр 
қаласындағы сумен жабдықтау 
және су бұру жүйелерін ре-
конструкциялау және жаңғырту 
жобалары іске асады. Сондай-
ақ бес 50 пәтерлі тұрғын үй 
салу үшін республикалық бюд-
жет комиссиясының шеші-
міне сәйкес қаражат бөлу ал-
дын ала қолдау тапқан. Бұл 
жаңа жұмыс орындарының 
ашы лып, қаланың әлеуметтік 
мәселесінің оң шешім табуына 
ықпал етеді. 

Жылдық қорытынды есе бін-
де Жасұлан Абатов «Бақытты 
отбасы» орталығын Байқоңыр 
қаласынан ашу жөніндегі 
жоспарын айтып, жаңа орталық 

қаладағы әлеуметтік осал топ тағы 
отбасылар мен зейнет кер лер, 
мүмкіндігі шектеулі аза  мат  тарға 
қызмет көрсетудің қол   же тім-
ділігін арттыратынын жеткізді. 

Облыс әкімі Жасұлан Абатовқа 
«Жол картасы» бойынша 
жобаларды жалғастырып, негізгі 
басым бағыттардағы жұмысты 
ширата түсуді тапсырды. 

БАЙҚОҢЫР ҚАЛАСЫНЫҢ 
ДАМУ КӨРСЕТКІШТЕРІ САРАЛАНДЫ

Облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова орынбасары, ҚР 
Президентінің «Байқоңыр» кешеніндегі арнаулы өкілі 
Серік Сүлейменовті және ҚР Президентінің «Байқоңыр» 
кешеніндегі арнаулы өкілінің қызметін қамтамасыз ету 
басқармасының басшысы Жасұлан Абатовтың есебін 
тыңдады. Кездесуде Серік Сүлейменов Байқоңыр 
қаласындағы жыл көлемінде атқарылған жұмыстарды 
баяндады деп хабарлайды облыс әкімінің баспасөз қызметі. 

Қала әкімі Нұрлыбек Нәлібаев 
Даун синдромы бар балаларды ата-
аналарымен бірге қабылдап, Жаңа жыл 
мерекесімен құттықтады.

Шаһар басшысы кездесу барысында 
Елбасы мен Президенттің қолдауы 
арқасында елімізде ерекше білім алуға 
қажеттілігі бар балаларға барынша жағдай 
жасалып жатқанын айтты. Осы орайда 2018 
жылы жалпы білім беретін 54 мектептің 14-
де инклюзивті білім беруге жағдай жасалды. 
Бүгінгі күні олардың саны 32-ге жетіп отыр.

Сөз соңында қала әкімі балғындарға 
тілегін білдіріп, мерекелік сыйлықтар 
табыстады.

ЕРЕКШЕ БАЛАЛАР ЕЛЕУСІЗ ҚАЛҒАН ЖОҚ

ҚХА-ның 25 жылдығы аясында 
өткен басқосуда Серік Ахмет 
елдегі достық пен бейбітшілікті 
сақтауда ерекше рөл атқарған 
құрылымның маңыздылығына 
тоқталды.

– ҚХА – Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың бастамасымен құ-
рылған бірегей құрылым. 25 жыл 
ішінде ол жай ұйым  ретінде 
ғана  емес Конституциялық 
мәр те бесі бар қоғамдық-саяси 
институтқа, мемлекеттің саяси 
жүйесінің құрамдас бөлігіне 
айналды. Ол өзінің маңызы мен 
қажеттілігін көрсетті. Облыстық 
ассамблея жыл басынан бері 
318 іс-шара, оның ішінде 
Қызылорда қаласында 137 іс-
шара, аудан орталықтарында 
және Байқоңыр қаласында 181 
іс-шара ұйымдастырды, онда 
17 мыңнан астам онлайн ау-
дитория қамтылды. Бүгінде 
өңір де 11 этномәдени бірлестік, 
аудандарда 6 этнобағыттағы 
үкіметтік емес ұйым, 118 аналар 
кеңесі, 165 қоғамдық келісім 
кеңесі жұмыс жүргізеді. Сонымен 
бірге ғылыми-сарапшылық топ, 
медиация кабинеті, «Қазақстан 
халқы Ассамблеясы» кафедрасы, 
депутаттар және кәсіпкерлер тобы, 
журналистер мен сарапшылар 
клубы, «Жаңғыру жолы» жастар 

қозғалысы, қайырымдылық 
бағы тында үйлестірушілік және 
қолдау көрсету мен волонтерлық 
орталықтар жүйелі жұмыс 
жүргізуде.

Айта кету керек, ассамблея-
ның бастамасымен 5 мыңға 
жуық медициналық маска 
таратылды, облыстық жұқпалы 
аурулар ауру  ханасына арналған 
ӨЖЖ ап параты сатып алынды. 
Сондай-ақ,  «Мың алғыс!» акция  -
сында 2 мың медицина қыз -
мет керіне 14 млн теңге көле-
мін де көмек көрсетілді. Осы 
рет те облыстық ассамблеяның 
бар лық мүшелеріне, этномәдени 
бірлестіктердің басшыларына 
игілікті еңбектері үшін шынайы 
алғысымды білдіремін, – деді 
облыс әкімінің орынбасары.  

Келелі басқосуда ассамблея 
қызметі, өңірдегі қоғамдық 
келі сім мен жалпыұлттық бір-
лікті нығайту бағытындағы 
жұмыстар төңірегінде қалалық 
қоғамдық келісім кеңесінің 
төр ағасы Сайлаубай Әбішев, 
неміс этномәдени бірлестігінің 
жетекшісі Ирина Шек, «Қазақстан 
корейлері қауымдастығы» облыс-
тық қоғамдық бірлестігі төр-
ағасының орынбасары Юрий Ким 
ойларын ортаға салды.

Жиын барысында талқыланған 

мәселелерге сәйкес бірлік пен 
келісімнің әлеуметтік капи-
талын нығайту, этникалық 
мәсе лені саясиландыруға жол 
бермеу, әлеуметтік зерттеулер 
жүргізу, этникалық топтар көп 
орналасқан аудандардың этно-
әлеуметтік паспортын дайын-
дау, қоғамдық келісімді қолдау 
мақсатында мемлекеттік әлеу-
меттік тапсырыстар арқылы қар-
жыландыру көлемін арттыру, 
отбасылық құндылықтарды наси-
хаттау тұрғысынан облыстық 
басқармалар мен облыстық ҚХА-
ға бірқатар міндеттер жүктеді. Бұл 

ретте облыс әкімінің орынбасары 
С.Ахмет аталған міндеттердің 
орындалуы облыстық ассамблея-
ның жұмысын жаңа деңгейге 
көтеретініне сенім білдірді.

Іс-шара соңында бірлік 
пен тұрақтылықты ілгері да-
мыту жолында елеулі еңбек 
еткен жандарға ассамблеяның 
«Бірлік» алтын медалі мен 
Құрмет грамотасын, сондай-
ақ, «Қазақстан халқы Ассам-
блеясының 25 жылдық медалін» 
және облыс әкімінің құттықтауын 
табыстады.

Облыстық ҚХА 
жылды қорытындылады

Кеше облыстық Қазақстан халқы ассамблеясы активінің 
қорытынды отырысы өтті. Оған облыс әкімінің орынбасары 
Серік Ахмет, этномәдени бірлестіктің жетекшілері мен облыстық 
ассамблея құрылымдарының басшылары қатысты.

Үміткерлер ұстаздар қауы-
мына «Nur Otan» партиясының 
7 басым  бағытын таныстырып, 
олардың көкейтесті сауалдарына 
жауап берді. Мәселен, сала 
өкілдері білім сапасын арттыру, 
тұрғындарды жұмыспен қамту, 
елді мекенге газ тарту, жол 
салу мәселелері туралы сұрады. 
Ал үгіт тобы  әр азаматтың 
өтініш-тілегі ескерілетінін, елді 
мекендегі бірқатар мәселелердің 
шешілетіндігін жеткізді. 

Үміткер Самат Ақпам-
бетовтың айтуынша, Сыр дария  
ауданын әлеуметтік-эконо мика-
лық тұрғыдан да мыту мақса тында 
«Nur Otan»  партиясы келелі 
істерді жос парлар отыр.  Мысалы, 
ауданда бес жылда 4,7 мың жаңа 
жұмыс орнын құрып, жұмыс-
сыздық деңгейін 5,2%-дан 4,8%-

ға төмендетуге ниетті. Жергілікті 
халықты қолжетімді баспанамен 
қамту үшін 116 тұрғын үй 
салынып, 692 азаматқа тұрғын үй 
салуға жер учаскесі берілмек. Ал 
білім сапасын арттыру мақсатында 
«шебер», «зерттеуші», «сарапшы», 
«моде ра тор» санаттары бойынша 
педагог оқытушылар құрамының 
үлесін 45 пайыздан 85 пайызға 
жеткізу жоспарлануда. Сонымен 
қоса, аудандағы 13 мектепті 
жаңа модификацияланған каби-
неттермен жабдықтап, Аман-
келді, Іңкәрдария, Сейфуллин 
елді мекендеріндегі мектеп-
терді күрделі жөндеуден өт-
кізетін болады. Әрі 1 және 6 
жас аралығындағы балаларды 
балабақшамен қамту көрсеткішін 
87,7%-ға арттыру көзделуде.

– Келешек елдің тізгінін ұс-
тайтын жас ұрпақтың сапалы бі-
лім ге қол жеткізуі ауылдың әрі 
қарай дамуының алғышарты 
екені анық. «Nur Otan» партиясы 
сапалы білім беруді қамтамасыз 
ету мақсатында 2021-2025 жылдар 
аралығында аудан мектептерінің 
ма териалдық-техникалық база  сын 
жабдықтауға, орта мек теп    терді 
кезең-кезеңімен жаңа лан  дыруға 
салып, педагог қыз  мет керлердің 
біліктілік сана тын арттыруға 
ниетті, – деді үміт  кер Еркебұлан 
Жақып сөз соңында.

Салмақты сауалдарына, 
тұ шымды жауап алған білім 
сала сының өкілдері жылдар 
алдағы болатын сайлауда «Nur 
Otan» партиясын қолдап, дауыс 
беретіндіктерін айтты.

13 МЕКТЕП ЖАҢА МОДИФИКАЦИЯЛАНҒАН КАБИНЕТТЕРМЕН ЖАБДЫҚТАЛАДЫ
«Nur Otan» партиясы атынан облыстық және аудандық 

мәслихат депутаттығына үміткерлер Самат Ақпамбетов пен 
Еркебұлан Жақып Сырдария ауданына қарасты Бесарық 
ауылының білім саласы өкілдерімен кездесті.

«Nur Otan»  партиясы Қызылорда облысының сайлау қорының қаражатынан төленді



Әлемді жайлаған 
індет салдарынан 
2020 жыл 
бұрынғыдан өзгеше 
өтті. Карантиндік 
шектеулер 
адамдардың 
қалыптасқан тұрмыс-
тіршілігін өзгертті. 
Еліміздегі төтенше 
жағдай кезінде 
Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаев 
экономиканы, шағын 
және орта бизнесті, ел 
тұрғындарын қолдауға 
бағытталған бірқатар 
нақты тапсырма берді. 
Елімізде мыңдаған жұмыс 
орнының құрылуына жол 
ашқан «Жұмыспен қамтудың 
жол картасы» әзірленді.

3www.facebоok.com/syrboyi.kz/ https://twitter.com/syrboyi www.instagram.com/syrboyikz
№197-198 (20073-20074) 31 желтоқсан, бейсенбі 2020 жыл

Sb
Жұмабек ТАБЫНБАЕВ,
«Сыр бойы»

Sb Экономика

ӨНЕРКӘСІП
Өткен жылы облыстың өнеркәсіп 

кәсіпорындары 600 млрд теңгеден астам 
өнім өндірді. Бүкіл Қазақстандағы сияқты 
өнеркәсіптің негізін Сыр өңірінде тау-
кен өндірісі құрайды. Әлемдік мұнай 
нарығында өнім бағасының күрт төмендеуі 
салдарынан халықаралық деңгейде 
әдеттен тыс шаралар қабылданды. Бір-
бірімен сабақтас салаларда өнім көлемінің 
төмендеуі байқалды. Ол салаларға кокс 
және мұнай өңдеу өнімдері, химия өнер-
кәсібі, машиналар мен жабдықтарды 
жөндеу, резеңке және пластмасса бұйым-
дарын өндіру, металлургия, т.б. жатады. 

Облыста мемлекеттік индустриялан-
дыру бағдарламасы бойынша белгіленген 
міндеттер негізінен орындалды. 

Олардың қатарында Арал ауданындағы 
«Балықты тереңінен қайта өңдеу зауыты 
мен пластикалық қайық цехын салу», 
сондай-ақ кварц құмын байыту бойынша 
тау-кен байыту комбинаты» жобасы, 
тауарлы балықты өсіру және терең өңдеу 
цехы жобалары жуырда пайдалануға 
берілді. 

Қызылордалықтардың шыны зауы-
тының пайдалануға берілуін күтуі – 
заңдылық. Құны 40 млрд теңгеден астам  
жоба 2021 жылы пайдалануға беріледі деп 
күтілуде. Қытай Халық республикасынан 
мамандардың келу мерзімінің кешігуіне 
байланысты жоба алдағы уақытта 
пайдалануға берілетін болады. 

Облыста индустриялық жобалардың 
пайдалануға берілуімен бірге мыңдаған 
жұмыс орындары ашылатын болады. 

ҚҰРЫЛЫС
Облыста кейінгі жылдары ерекше 

қар қынмен дамыған салалардың бірі –
құрылыс. Биыл 90 млрд теңгенің жұмысы 
атқарылды. 600 мың шаршы метр 
тұрғын үй алаңы пайдалануға берілді. 
Бұл жалпы дағдарысқа байланысты 
2019 жыл мен салыстырғанда төмен 
көрсеткіш бол ғанымен, облыста тұрғын 
үй нарығын қалып тастыру, жұмыс 
орындарын сақ тау бойынша тиісті 
нәтижелерге қол жеткізілді. 

Өткен жылы Байқоңыр қаласында 
«Нұрлы жер» бағдарламасы бойынша 30 

жылда алғаш рет 250 пәтерлік 5 тұрғын 
үй салынып пайдалануға берілді. 

2021 жылы Қазақстан азаматтары 
үшін тұрғын үй салу жалғасын табатын 
болады. Кезекте тұрған 1300-ден 
астам қазақстандықты ескере  отырып, 
Байқоңыр қаласында тағы 50 пәтерлік 
5 үйдің құрылысын 2021 жылы бастау 
туралы шешім қабылданды. 

АУЫЛ 
ШАРУАШЫЛЫҒЫ
Облыста 2020 жылдың 11 айында 

136 млрд теңгенің өнімі өндіріліп, 
өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыс-
тырғанда өсім 1,4%-ке артқан. Ауыл 
шаруашылығының негізгі қорына 
салынған инвестиция 10,7 млрд теңгені 
құрап, өткен жылмен салыстырғанда 1,6 
есеге өскен. Сондай-ақ, тамақ өнімдерін 
өндіруде негізгі капиталға 1,2 млрд 
теңге инвестиция салынып, былтырғы 
жылмен салыстырғанда 1,6 есеге 
ұлғайса, 

Биыл 551 мың тоннадан астам 
күріш жиналды. Сонымен қатар, есепті 
кезеңде 33,8 мың тонна ет, 81,3 мың 
тонна сүт және 6,9 млн дана жұмыртқа 
өндіріліп, 2019 жылдың тиісті кезеңімен 
салыстырғанда ет өндірісі 2,6 және сүт 
өндірісі 2,6 процент артты. Облыста 
малдың басы барлық түлік түрі бойынша 
өсті. 

ИНФРАҚҰРЫЛЫМ
«Қызылорда – Жезқазған» 

автомобиль жолының қайта жөнделуіне 
байланысты жоба «Нұрлы жол» 
мемлекеттік бағдар ламасына енгізілді. 
Қазір Индустрия және инфрақұрылымды 
дамыту министрлігі осы жолды қайта 
жаңғыртудың жобалық-сметалық 
құжаттамасын әзірледі. 

Жыл соңына дейін облыс халқының 
70 проценті табиғи газға қол жеткізеді. 
Үстіміздегі жылы су құбыры және кәріз 
желілерін қайта жаңғыртуға жалпы құны 
4,2 млрд теңге болатын 28 жобаны іске 

асыру жұмысы жүргізілуде. Осының өзі 
облыстың 100 мыңнан астам тұрғынын 
таза ауызсумен  қамтамасыз ететін 
болады.          

2020 жылдың соңына Қызылорда 
қаласы және қала маңындағы елді 
мекендердің бір бөлігі (Тасбөгет, 
Қызылжарма, Талсуат, Белкөл, 
Қарауылтөбе, Досан), 5 аудан орталығы 
(Арал, Әйтеке би, Тереңөзек, Шиелі, 
Жаңақорған) және Байқоңыр қаласы, 
5 ауылдық елді мекен (Арал ауданы 
Жақсықылыш кенті, Қазалы ауданы 
Ғ.Мұратбаев ауылы, Шиелі ауданының 
Жақаев, Бидайкөл, Байсын ауылдары) 
табиғи газбен қамтамасыз етілді. 

2021 жылы «Жұмыспен қамтудың 
Жол картасы», «Ауыл – ел бесігі» 
мемлекеттік бағдарламалары аясында 
жалпы халық саны 59 мың адамнан 
асатын 10 елді мекенді газбен жабдықтау 
қолға алынады.

Облыс бойынша 1812 қосалқы 
станция және 9834,74 шақырым түрлі 
кернеулі электр желілері бар. 2020 
жылы республикалық және облыстық 
бюджеттен 3 млрд 53 млн теңге бөлініп, 
2 қосалқы станция және 100 шақырым 
электр желілері қайта құрылды. 
Жүргізілген жұмыстардың нәтижесінде 
облыстың электрмен жабдықтау 
желілерінің тозуы 71%-тен 69%-ке дейін 
төмендеді.

2021 жылы Қызылорда қаласында 
облыстық бюджет қаражаты есебінен 
4 қосалқы станцияны қайта жаңарту 
жоспарлануда.

Облыста 204,5 шақырым 
жылу желілері бар. «Нұрлы Жер» 
бағдарламасы аясында 2020 жылы 
7,8 шақырым жылу желілері қайта 
жаңартылды, нәтижесінде жылу 
желілерінің тозуы 42%-тен 39%-ке дейін 
төмендеді. 2021 жылы 4 жобаны жүзеге 
асыру жоспарланған. 6,5 шақырым 
жылу желілерін қайта құру жүргізіледі.

ӘЛЕУМЕТТІК САЛА
Әлемді шарпыған коронавирустың 

салдарынан жіберілген біршама 
кемшіліктердің орны толтырылды. Қазір 
аймақта оның екінші толқынына қарсы 
іс-шаралар жүргізілуде. 3000-нан астам 
төсек-орынды қамтитын стационарлар 
әзірленді. Жақын арада жұқпалы 
аурулар ауруханасы іске қосылады. 

Әлеуметтік сала бойынша облыста 
30 әлеуметтік нысанның құрылысы 
жүргізілуде. Денсаулық сақтау 
саласында аудандық орталық аурухана 
салу мәселесі түбегейлі шешілді. 

Жыл ішінде негізгі әлеуметтік 
саланың бірі – білім беруде мемлекеттік 
бағдарламалардағы көрсеткіштер толық 
орындалған. 

Биыл 70 орынға арналған 3 мектепке 
дейінгі білім беру ұйымы ашылды. 
Ал, 2021 жылға қарай 1500 орынды 
құрайтын 18 жеке балабақша, 610 
орындық 34 қосымша топ ашу межесі 
тұр.

Сонымен бірге 2021 жылы  Арал 
ауданы, Сексеуіл кентінде 300 орындық, 
Жаңақорған ауданы, Майбекет шағын 
ауданында 300 орындық мектеп ел 
игілігіне беріледі. Мұнан бөлек, келесі 
жылы Арал қаласындағы №71 мектептің 
құрылысы басталады. Ал, Қызылорда 
қаласынан «Бәйтерек» шағын 
ауданынан 600 орындық, жеке инвестор 
есебінен «Саяхат» шағын ауданынан 300 
орындық мектеп құрылысы іске асуда.

Арнайы «Жол картасы» арқылы 

өңірде бір жыл ішінде 48 балабақша 
мен 43 мектепте инклюзивті кабинеттер 
ашылған. 

Облыста апатты жағдайдағы 
мектептерді жою бағытында жұмыстар 
жалғасын табуда. Үстіміздегі жылы 300 
және 500 орындық екі мектеп салынуда. 
Оның біреуі пайдалануға беріледі. Жеке 
мектептердің үлесі артып, 500 орындық 
жаңа «Зерде» мектебі ашылды.            

       
ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ
Аймақта халықты жұмыспен 

қамтудың белсенді шаралары 
нәтижесінде бүгінгі күні 20 мыңға жуық 
жаңа жұмыс орны ашылып, оның 14 
мыңы тұрақты жұмыс көзін құрады. 
Сонымен бірге «Еңбек» бағдарламасына 
35 мыңнан астам азамат тартылған. 

Бағдарлама аяқталғаннан кейін жаңа 
нысандардың құрылысы арқылы 452 
тұрақты жұмыс орнын ашу көзделіп 
отыр. Өтпелі кезеңнің қиындықтарына 
қарамастан өңірдегі жұмыссыздық 
деңгейі 4,9% деңгейінде сақталуда. 

Өңірде жұмыс берушілердің 
сұранысына сәйкес қысқа мерзімді 
оқыту бойынша 1036 жұмыссыз азамат 
жолданса, «Бастау-бизнес» жобасы 
шеңберінде «Кәсіпкерлік негіздеріне 
оқыту» курсын 2181 азамат аяқтап, 823 
адам шағын несие алды. Ал, 4692 адам 
жаңа бизнес идеяларды іске асыруға 
қажетті мемлекеттік грант алып, өз 
кәсібін ашты. 

2020 ЖЫЛ: ОЛ ҚАЛАЙ ҚОРЫТЫНДЫЛАНДЫ?

«Жұмыспен қамтудың Жол картасы» мемлекеттік 
бағдарламасының арқасында ауданда жалпы құны 3 млрд 11 
млн теңгені құрайтын 42 жоба қолға алынды. Осылайша Ақсуат 
ауылында  клуб салынып, Ғани Мұратбаев ауылына газ тартылды. 
Көптеген көшелер асфальттанып, жарықтандырылды, әлеуметтік 
нысандар жөндеуден өтті. Елбасының бастамасымен қолға алынған 
«Ауыл – ел бесігі» арнайы жобасы аясында Бекарыстан би ауылында 
көптеген тірліктер тындырылды.

Ауылдағы ауызсу сервистік желіге қосылып, мектепке күрделі 
жөндеу жүргізілді. Оған қоса,  10 көше асфальтталып, 8 көше 
жарықтандырылды. Бұл жұмыстарды жүзеге асыруға  қазынадан 
1 млрд теңгеге жуық қаржы бөлінген. Ал, жуырда ғана Қазалы 
қаласын газдандыру жұмыстары басталды.  

– Аудан орталығына жақын елді мекендерді де газдандыруды 
жалғастыратын боламыз. Жалаңтөс батыр  мен Қ.Пірімов 
ауылдарын газдандыру үшін жоба жасауға 16 млн теңге бөлінді. 
Қазіргі таңда жеңімпаз мекеме анықталып, жобасы әзірленуде. 
Ал, Басықара ауылын газдандыруға жоба-сметалық құжаттарын 
дайындау үшін қаржы бөлінді. 

Аудандағы барлық ауылға таза ауызсу жеткізілген. Десе де,  3 
елді мекенде  сервистік желі тартылмаған болатын. Биыл осы 3 
ауылға сервистік желі тарту жұмыстары басталды. Бүгінгі күні 
Бекарыстан би ауылындағы жұмыс аяқталды.  Жанқожа батыр 
мен Майдакөл ауылдарындағы жұмыс келесі жылы толық бітетін 
болады, – дейді аудан әкімі М.Ергешбаев.

Осы жылы аудан орталығынан шалғай жатқан 4 елді мекенге 
«Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасының шеңберінде 
ұялы байланыс желісін тарту жоспарланған еді.  Қазіргі күні 
Шәкен ауылының тұрғындары «Вeeline» ұялы байланыс желісін 
пайдаланып отыр. Таяуда  Лақалы, Аранды және Сарбұлақ 
ауылдарына «Activ» ұялы байланыс желісі қосылады. 

Келесі жылы да жолдарды жөндеуге көп көңіл бөлініп отыр. 
Мұнан 3 жыл бұрын басталған Кәукей ауылына баратын автомобиль 
жолы пайдалануға беріледі. Амандық болса, шалғайдағы ауыл 
тұрғындары асфальт жолмен жүретін күн алыс емес. Сонымен 
қатар, «Қарлаң» мен Қожабақы елді мекені, Қазалы қаласы мен 
«Әлсейіт» көпіріне дейінгі аралықтағы жолдар да жөнделеді. 
Басықара мен Абай елді мекенінің аралығындағы 20 шақырым 
жолды жөндеуді жалғастыруға облыстық бюджеттен 305,7 млн 
теңге қаржы қаралған. Қысқасы, Қазалы ауданындағы үлкен 
серпіліс жаңа жылда да жалғаса бермек.

                                                                      
Қазалы ауданы

2020 жыл бүкіл әлемдегі сияқты Қазақстан және Сыр өңірі үшін де 
сындарлы кезең болды. Күллі жаһанды шарлаған коронавирус дерті 
экономика мен әлеуметтік саланы қожыратып, ел тұтас жыл ішінде 
төтенше жағдайда еңбек етті. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаев экономиканы тұрақтандыру мақсатында қабылдаған шаралар 
нәтижесінде көп қиындықтардың алдын алу мүмкін болды. Қазақстан 
мен Сыр өңірі осының нәтижесінде экономика мен әлеуметтік саланың 
тұрақтылық сипатын біршама сақтап қалды. 

Сонымен облыс 2020 жылды төмендегідей нәтижемен 
қорытындылауға қол жеткізді.

АУЫЛДАРДЫҢ 
АЖАРЫ

Міне, Тышқан жылы да аяқталды. Бұл жылдың өзіне 
тән ауыртпалығы аз болмады. Алайда, Қазалы ауданында  
атқарылуы тиіс сан тірлік тоқырап қалған жоқ. Тіпті, өзге 
жылдармен салыстырғанда біршама алға басушылық 
байқалады. Әрі мұндай жағымды жаңалықтар  шалғай 
ауылдарда  да көрініс табуда.

Жаз бойы облыс орталығында 
ғана емес, барлық ауданда құрылыс 

тоқтамады. Жылдар бойы жөндеу көр-
меген оқу орындары жаңартылып, 
елді мекендерге газ желісі жүргізілді. 
Шет аудандағы тұрғындардың басты 
мәселесіне айналған жол жағдайы 
шешіліп, көшелерге асфальт төселді. 
Мұның бәрі алаң көңілді жұрттың 
еңсесін көтерді. Ең бастысы «жұ-
мыссызбын» дейтіндердің саны 
әлдеқайда азайды. 

Сандарды сөйлетсек, жол 
картасы аясында 10116 жұмыс 
орнын құру жоспарланған. Бү-
гінде меже толық орындалып, 
10124 адам қызу еңбекке кірісті. 
Еңбекақыға келсек, 85 мың 
теңгеден кем болмауы тиіс 
орташа жалақы мөлшері 88 242 
теңгені құраған. 

Облыста «Жұмыспен қам-
тудың жол картасы» аясында 
291 жобаға қаржы бөлінсе, 
қазір 222-сі аяқталып, 
пайда лануға берілді. Айта 

кету керек, бұл көрсеткіш құ был малы, 
себебі күн өткен сайын аяқталған 
жобалар саны артып келеді. Сондай-ақ, 
жұмыс барысында отандық тауарлар 
мен қызметтерді пайдалануға баса мән 
берілгенін байқадық, бұл көрсеткіш 92 
процентке жеткен.

Күрделі кезеңде жүзеге асқан 
жол картасы тұрғындарды жұ мыс-
сыздықтан құтқарып қана қоймай, ең 
қажетті нысандардың жаңғыртылуына 
себеп болды. Соның аясында 200 орын-
дық инфекциялық модульдік  аурухана, 
2 жаңа мектеп, 2 көпқабатты тұрғын 
үй, 9 жаттығу және стритбол алаңы 
құрылысы, бұған қоса 4 мәдениет үйі, 
2 мұражай, филармония ғимараты, 14 
тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық 
нысаны, 214 көше мен автомобиль 
жолдары, 3 көпір күрделі жөндеуден 
өтті. 3 елді мекенге газ желісі тартылып, 
47 елді мекен абаттандырылды.

Айталық, бір ғана Қазалы ау-
данында 42 жоба іске асты. Бағдарлама 
шеңберінде Ғ.Мұратбаев ауылына 
табиғи газ барды. Бекарыстан би 

ауылында тұрғын үйлерге ауыз су 
сервистік желісі тартылса, Ақсуат 
ауылында 150 орындық клуб салынып, 
мектептің жылу жүйесіне күрделі жөн-
деу жүргізіліпті. Жалпы мұнан өзге 
аудан дарда да әлеуметтік нысандар 
жаң ғыр тылып, жаңбыр сіркіресе, 
балшыққа айналатын жолдардың 
жағдайы жақсарды.

Биыл облыс орталығындағы 200-
ден астам көшеге жол жөндеу және 
68 көшенің жаяу жүргіншілер жолына 
жөндеу жұмыстары жоспарланған. Бұл 
көрсеткіш былтырғыдан әлдеқайда 
жоғары. Мұның барлығы «Жұмыспен 
қамту жол картасы – 2020» 
бағдарламасы аясында  атқарылса, 
сондай-ақ, қалалық бюджеттен 36 
көшені жөндеуге қаржы қаралған.

Жол картасы аясында орталықтан 
бөлек, шеттегі Әл Фараби, КБИ секілді 
шағын аудандардағы көше болғалы 
асфальт көрмеген Көктем, Әшірбеков 
сынды көшелер тақтайдай тегістеліп, 
көркі кіріп қалды.  

Қазір Қызылордада екі ірі стадион 
болса, соның бірі – «Локомотив». 
Көп жылдан бері жөндеу көрмеген 
стадионның соңғы уақытта сәні кетіп, 
сапасы нашарлағаны айқын байқа-
латын. Биыл мұнда қайта жаңғырту 
жұмыстары жүргізілді. Сондай-
ақ,   өңірде 50 білім беру мекемесі 
жөн деуден өтті. Оның ішінде 
И.Әбдікәрімов атындағы Қызылорда 
аграрлы-техникалық жоғары колледжі 
ағым дағы жөндеуден, Жаңақорған 
аграрлы-техникалық колледжі, Арал 
индустриалды-техникалық колледжі, 
Арал көпсалалы колледжі мен 
М.Мәметова атындағы Қызылорда 
педагогикалық жоғары колледжіне 
күрделі жөндеу жүргізілді. 

Құрылыстың қарқын алып, ауыл-
аймақтың абаттануына себепкер 
болған «Жұмыспен қамтудың жол 
картасы» пандемия кезіндегі ең басты 
мәселенің бірі – тұрғындардың жұмыс 
табуына ықпал етті. Жол картасы 
аяқталғаннан кейін 400-ден астам жаңа 
жұмыс орны құрылмақ. Бүгінгі таңда  
тұрақты 97-сі ашылды. Бұл жұмыстар 
әлі де жалғасын табатын болады.

КҮРДЕЛІ КЕЗЕҢДЕ 
ЖӘРДЕМДЕСКЕН ЖОЛ КАРТАСЫ

Ал, дағдарысқа қарсы шара 
ретінде қабылданған 2020-2021 
жылдарға арналған «Жұмыспен 
қамтудың Жол картасы» аясында 
291 жоба іске асырылып, 9944 
адам еңбекпен қамтылған.

Айталық, 1-6 жастағы бала-
ларды балабақшамен қамту жос-
пары 81 процентті құрауы керек 
болса, 11 айдағы нәтиже 84,9%-ке 
жетті. Ал, 3-6 жастағы балаларды 
қамту 100% орындалды.

Облыс халқының 97 проценті 
орталықтандырылған сумен, 
63 проценті табиғи газбен 
қамтамасыз етілген.

осы жылдың 10 айында 
облыстан 29,1 млн долларды 
құрайтын 87,4 мың тонна 
ауыл шаруашылығы өнімдері 
экспортталып, өткен жылмен 
салыстырғанда 114 процентті  
құрады. 

2020  жылы облыста 1946 
пәтерлік 98 тұрғын үй салынды.

Жыл ішінде жалпы құны 
43,6 млрд тенгені құрайтын 
бірнеше жоба жүзеге асырылды.
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Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ,
«Сыр бойы»

Руханият

Бұл жылы Әл Фараби дің, 
Абайдың, Алтын Орда ның, Ұлы 
Жеңістің мерейтойлары аясында 
тағы лым дық шаралар шеру 
тартты. 

Абайдың 175 жылдығын атап 
өту арқылы жас ұрпақты ұлы 
ойшылдың шығармашылығын 
сүйіп оқуға баулу, өмірін, қа сиет
терін үлгі ете отырып, шығар
машылыққа бейім жандарды дәріп
теу, тіпті, Абай арқылы қоғамдық, 
азаматтық санаға өзгеріс әкелу 
секілді мұраттар тұрды.

Қазақстан Президенті Қасым
Жомарт Тоқаевтың «Абай және 
ХХI ғасырдағы Қазақстан» атты 
мақаласында: «Біз Абайдың 
«толық адам» тұжырымын қайта 
зерделеуіміз керек. Бұл бағытта 
ғалымдарымыз тың зерттеулерді 
қолға алуы қажет. «Толық адам» 
концепциясы, шындап келгенде, 
өміріміздің кез келген саласының, 
мемлекетті басқару мен білім 
жүйесінің, бизнес  пен отбасы 
институттарының негізгі тұғырына 
айналу керек деп есептеймін», – 
дегені осындай мұраттарды анық 
аңғартады.

Биыл туғанына 1150 жыл 
толған дүниежүзілік білім мен 
мәдениеттің екінші ұстазы 
атан ған данышпан Әбу Насыр 
Әл Фарабидің өмірі мен 
шығармашылығын, тарихы мен 
тағылымын, маңызын ғылым 
мен технологиялар арқылы 
өскелең ұр паққа ашып көрсететін 
көптеген мә дени, ғылыми шаралар 
да өткізілді.  Олар жастарға 
данышпан мұра лары ның бүгінгі 
ұрпақ үшін өрісті өнеге екенін, Әл 
Фараби мен Абай дың мұрагерлік 
сабақтастығын байла ныстыра 
отырып, ғұлама ойшыл  дың өмірі 
мен ғылымға әкел ген үлкен үлесін 
насихаттауды көздеді.

Сондайақ, Ел Президенті 
Қ.Тоқаев қазақ даласында 
осыдан сегіз ғасыр бұрын 
құрылған алып империя Алтын 
Орданың мерейтойын атап өтіп, 
оның негізін қалаушы әрі қазақ 
хандарының түпатасы Жошы 
ханның есімін ұлықтау жөнінде 
бастама көтерген болатын.  «Біз 
Алтын Орда негізін қалаушы 
Жошы ханға міндетті түрде құрмет 
көрсетуіміз керек. Аса маңызды 
миссия: бүкіл әлемнің назарын 
осындай тарихи тұлғаға аудару 
және оның кесенесін мәдени 
туризм нысанына айналдыру», – 

деді Қ.Тоқаев осы бастамасында.
Сонымен бірге, бұл бастама 

«қазақтарда мемлекет болмаған» 
дейтін дүдәмалшылдарға берілген 
тойтарыстың бірі ретінде құнды. 
2015 жылы мерекеленген Қазақ 
хандығының 550 жылдығы сырт 
көздің сондай қаңқу сөздерін 
тыйып, қазақ тарихына өзгелерді 
де құрметпен қарауға үндеді.

Алайда, осыдан біршама уақыт 
бұрын осындай риторика Ресей 
думасының депутаты В.Никонов
тың тарапынан да сөз болып 
қалды. Алтын Орда мерекесінің 
қазақ үшін қаншалықты құнды 
екенін осы тұстан да айыруға 
болады. Ең бастысы, бұл мерейлі 
шара ұрпақтың  отангерлік 
сезімін тереңдете түсіп, ұлттық 
рухымызды биікке көтерді. 

Тарихымызды таразылауға, 
ұлт  тық құндылықтарымызды сақ
тау ға, насихаттауға бағытталған 
«Ру хани жаңғыру» бағдарламасы 
бо йынша облысымыздың мәде
ниет және өнер мекемелерінде 

жүздеген жобалар жүзеге 
асырылып келеді.

Пандемия барысында облыс
тың мәдениет және өнер меке
мелері онлайн режиміне көші ріліп, 
арнайы жоспарланған ісшара
лар әлеуметтік желілер ар қылы 
халыққа тоқтаусыз берілді. Онлайн 
концерттер, спектакль, экскур
сия, лекция, танымдық сағат тар, 
виртуалды көрмелер, басқа да 
шаралар көрермендері мен тың дар
мандарына жолданды. Облыстық 
кітапхана қызметкерлері Әл Фара
бидің 7 томдық жинағының, Абай 
шығармаларының онлайнтаныс
тырылымдарын ұйымдастырды.  

Әл Фарабидің 1150 жыл
дығына орай облыс көлемінде 430 
мәдениағартушылық шара, кітап 
көр мелері, концерттер, ақындар 
мүшәйрасы өткізілді. Алтын 
Орданың 750 жылдығына арналып 
облыс кітапханаларында 200ге 
жуық тақырыптық кітап көрмесі 
мен тарихитанымдық кештер 
және 280 түрлі бағыттағы шаралар, 

тарихшы ғалымдардың 
қатысуымен дөңгелек 
үстелдер, өнер ұжым
дары мен дәстүрлі 
о р ы н д а у ш ы л а р д ы ң 
концерттері берілді. Ал, 
Абай Құнанбайұлының 
175 жылдық  мерей
тойына қатысты  жыл 
бойына 900ден аса 
мерейтойлық ісшара 
ұ й ы м д а с т ы р ы л д ы . 
Солардың ең көлемдісі 
«Абай жолымен» атты 
республикалық ақындар 
айтысы болды. Осы 
тұста биылғы жылы 
айтыс өнерінде Сырдың 
бағы жанды деп айтуды 
да ұмытпауымыз керек. 
Ол – Сыр перзенті, 
айтыс тың ақтаңгері 
Мұқтар Ниязовтың рес
публикалық «Алтын дом
быра» айтысында үшінші 
мәрте жеңімпаз болып, 
нәтижесінде алтынмен 
апталған домбыраны 
облыстық тарихиөлке
тану музейінің төріне 
әкеліп қоюы.

Тұңғыш рет Сыр 
елінде А.Жұбанов пен 
Л.Хамидидің «Абай» 
операсы сахналанды. 
Бел гілі жырау Алмас 
Алматовтың «Шың
ғыснама» тарихи дастаны 
ал ғаш рет респуб лика 
жыршыжырау лары ның 
қатысуымен жырла
нып, жұртшылық оны 
әлеу меттік желі арқылы 
тамашалады.  

«Жыр мұра», «Ба
балар тарауы», «Ал

даспан», «Алтын уық», «Асыл 
мұра», «Қанатты домбыра» сияқ ты 
жобалар тұрақты түрде жүргізілді.
Тұрмағамбет Ізтілеуұлының жау
һар мұрасы – «Шаһнама» даста
нын насихаттау мақсатында 
«Шұғыла шашқан Шаһнама» атты 
дастан жырлаушылардың облыс
тық жыр фестивалі болып өтті.

Біз, әрине, облысымызда жыл 
бойы өткен мәдениағарту бағы
тындағы шаралардың ең ірілеріне 
ғана назар аударып отырмыз. 
Олардың саны да көп, сапасы да 
салмақты болды деп айта аламыз. 
Өйткені, оған сырбойылықтардың 
өзі куә.  

Осылайша, ұлы Абайдың, 
екінші ұстаз Әл Фарабидің, тари
хымыздың таразысы Алтын 
Орданың мерейтойлары аясында 
өткен барлық шаралар елдің 
руханимәдени танымын көтере 
білді. Халықты өнер қазынасымен 
сусындатты, жұртымыздың жан 
байлығын еселеді.

Ежелден ән қонып, жыр ұялаған 
киелі Сыр топы рағының дарынды 
перзент тері нің табысы мерейімізді 
өсірді, көгімізде жанған жұлдыздары 
жарқырай түсті.

Журналистика саласындағы 
жоғары нәтижеге жеткен Нұр сұлтан 
Мықтыбаев мектеп қабырғасында 
жүр ген кезінің өзінде облыс тық, рес
публикалық басы лым дарға хатхабар 
жолдап тұратын. Түрлі тақырыптарда 
дайындаған мате риалдары облыстық, 
орталық басы лымдарда жарық көре 
бастады. Университетті бітіргеннен 
кейін журналистік қызметін Батыс 
Қазақ стан облысында жалғастырды. 
Ол жақта да абыроймен еңбек 
етті. Бүкіл республикаға танымал 
журналист болды. Сол өңірде тұратын 
көр некті қазақ ақыны Ақұштап 
Бақты  герееваның қамқорлығы мен 
қолдауын көрді. 

Сыр жұртшылығына айтыскер 
ақын Мұқтар Ниязовтың есімі 
жақсы таныс. Ол табиғи талантымен 
біздің ұлтымызға ғана тән айтыс 
өнерін алға сүйреп, жаңа деңгейге 
көтерді. Ондаған жылдар бойы айтыс 
аламанында жүзден озған жүйрік 
атанып жүр. «Алтын домбыра» 
бәйгесінің үш мәрте жеңімпаз атануы 
осының айғағы.

Ұлы Мұхаң Мұхтар Әуезов 
атақты Жамбыл Жабаевтың 
айтыс кезінде шапшаң айтылған 
ұтымды ұйқастарына риза болып, 
«Жамбылдың жадында миллион 
ұйқас бар. Оны қажет кезінде 
пайдалана алады» деген екен. Мұқтар 
Ниязовтың да айтыс кезінде орамды 
ойлары шебер сомдалған өлеңмен 
өрнектеліп, тасып, төгіліп жатады.

 «Дарын» мемлекеттік сыйлығын 

иеленген аса талантты қызымыз 
Күнсұлу Түркпенді жыр дүрдүлі, 
Сыр бұлбұлы деуге болады. Ол 
мектепті қала іргесіндегі Тасбөгетте 
бітірді. Қызылорда мемлекеттік 
университетінде оқып, қазір өнер 
саласында өнімді еңбек етіп жүр.

Күнсұлу мектеп қабырғасында 
жүрген кезінен түрлі концерттерде 
жыр айтып, елді ерекше елең еткізді. 
Соңғы кездерде республикалық түрлі  
байқауларда топ жарып, тыңдау
шыларының шынайы құрметі мен 
ілтипатына ие болуда. Біз Күнсұлуға 
жыр көгінде еркін самғап, абырой 
биігінен көріне беруіне шынайы 
тілектестігімізді білдіреміз.

Махмұтбай ӘМІРЕҰЛЫ,
Қазақстан Жазушылар 

одағының мүшесі

Тағылымға таразы 
болған мерейтойлар

Дәуір сахнасынан сырғып бара жатқан Тышқан 
жылында қоғамның күш-жігері әлемге төнген 
коронавирус дертімен күреске көбірек жұмсалды. 
Алайда, пандемия тынымсыз тіршілікке тежеу сала 
алмады. 

Sb
Дүйсенбек АЯШҰЛЫ,
«Сыр бойы»

Жасампаз Сырдың
жаңа жұлдыздары

Біргеміз!
Осыдан тура 12 ай бұрын Волонтерлар 

жылы ресми ашылған еді. Бұл кезең оңай 
болмағаны анық. Еріктілердің күнделікті 
жүгінің өзі жеңіл емес-тін. Ал, пандемия 
қауіппен қоса жауапкершілікті де арттырды. 
Дегенмен, біз дәл осы жылы бірге екенімізді, 
біріккенде ғана мықты екенімізді көрсеттік. 
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 
Волонтерлар жылының қорытынды 
рәсімінде мұқтажға демеу, қиналғанға тіреу 
болған жандардың осы еңбегін ерекше атап 
өтіп, алғыс білдірді. 

Шынында, біз биыл адамгершілік құнды
лықтарды жоғары бағалайтын қоғам екенімізді 
таныттық. Әлемді жайлаған індет қайырым мен 
мейірімнің қаншалықты маңызды екенін анық 
көрсетті. Сондықтан, Волонтерлар жылының дәл 
биыл өтуі уақытылы және орынды болғаны сөзсіз. 

Өңірде де бұл қозғалыс ерекше қарқынмен 
дамыды. «Syr Volonterlary» орталығы құрылды, 
бұдан бөлек Жастар ресурстық орталығы жанынан 
«Волонтерлардың фронтофисі» жұмысын 
бастады, аудандардағы еріктілер 7 бағыт бойынша 
игі істердің ұйытқысы болды. Олар тұрғындарға 
шамамен 41736 дана бетперде, 10 000 үнпарақ 
пен 1000нан астам антисептикалық құрал 
таратты. Орталық жанындағы әлеуметтік дүкен 
де жұмысын жаңаша бағытта жандандырды. 
Ондағы қор қаладағы қолы ашық тұрғындардың 
көмегімен вирусқа қарсы дәрідәрмектермен 
толықты. Оның ішінде қала дәріханаларында 
бастапқы уақытта тапшы болған парацетамол, С 
витамині, дексаметазон, дисоль, натрий хлорид, 
эуфиллин, тағы да басқа препараттар болды. 2 
аптаға жалғасқан қайырымдылық акциясында 200
ден аса дәрідәрмек үлестірілген. Ал, оны таратуда 
автоволонтерлар қозғалысының септігі зор.

– Пандемиямен күрес кезінде орталық 
тарапынан қажетті шаралар қолға алынды. Игі 
істерде Сыр еріктілері фронтофисінің үлесі 
бар. Олар тегін дәрідәрмектерді жеткізіп, 55 
оттегі баллонын толтырып, ауруханаларға 
тасымалдады. Қуантарлығы, өз еркімен қоғамға 
пайдасын тигізуді көздейтін еріктілер қатарының 
артқаны.  Автоволонтерлар көбейді. Олардың 
ішінде Темірлан Жұбан, Данияр Шеров, Сағатбек 
Сиюов, Бақытжан Жақсылық секілді жақсылыққа 
ұмтылған жастар бар, – дейді «Волонтерлар фронт
офисінің» жетекшісі Болатбек Айтбенбетов. 

Онлайн оқыту ептеп енген тұста смартфон, 
компьютерге сұраныс едәуір артты және оның 
бағасы да айтарлықтай шарықтай түскен еді. 
Ал, оны екінің бірінің қалтасы көтермейді. Бұл 
ретте де жастар тындырымды іс қылуды шешті. 
ІТ паркпен, қаладағы волонтерлар қозғалысымен 
бірлесе.

– Ешқандай артық шығынсыз қала 
тұрғындарының көмегімен бүгінде 150ден астам 
компьютер қайырымдылық негізде жинақталып, 
жарамдысы қажетті жөндеуден өтіп, оның 50
ден астамы мұқтаж отбасыларға таратылды. Егер 
одан бір ақау табылса, мамандар қолдан келгенше 
қайта қарап, кемкетігін келістіруге дайын, – дейді 
мамандар. 

«Он адам жүрген жерде – із, жүз адам жүрген 
жерде – соқпақ, мың адам жүрген жерде жол 
қалады» деген. Осылайша, жүзіне  мейірім ұялаған 
еріктілер әлі де бірталай істің басынан табылуда. 
Жақында Волонтерлар жылының ресми жабылу 
салтанатында олардың еңбегі ескерілді. «Жыл 
волонтері» халықаралық сыйлығын өңіріміздегі 
3 еріктінің еншілеуі – соған дәлел. Осы тұста игі 
бастамалардың басында жүрген 1000ға жуық 
аймақ волонтерларының еңбегін атап өту керек. 
Оның ішінде жомартжанды кәсіпкерлер қауымы 
да бар. 

Бастысы, еріктілер мәртебесі тасада қалған 
жоқ. Президент волонтерлық жұмыс еңбек өтілі 
болып есептелетінін айтты. Сондайақ, ерікті 
студенттерге қосымша стипендия беріледі. 
Осыған орай әлеуметтік жобаларды жүзеге 
асыру үшін 400ден астам шағын грант бөлінді, 
әр гранттың құны 300 мың теңге көлемінде. Бұл 
– тек осы жылда атқарылатын жұмыстар емес, 
ел еңсесін көтеруге асығатын еріктілер әлі талай 
бастамалардың жанынан табылары анық.

Жаңа жыл 
қарсаңында Сыр 
өңірін ерекше елең 
еткізген жағымды 
жаңалықтар 
болды. Алғашында 
«Qyzylorda-nеws» 
ақпараттық 
агенттігінің 
бас редакторы 
Нұрсұлтан 
Мықтыбаев 
“Үркер – 2020” 
ұлттық сыйлығын 
алып , қомақты 
сыйақы иеленді. 
Айтыс ақтаңгері 
Мұқтар Ниязов 
«Алтын домбыра» 
бәйгесінің 
үшінші мәрте 
жеңімпазы атанып, 
қасиетті қара 
домбыраның Сыр 
елінде қалуына 
қол жеткізді. 
Республикаға 
танымал белгілі 
жыршы Күнсұлу 
Түркпенова 
«Дарын» 
мемлекеттік 
сыйлығының 
иегері атанды.
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– 2020 жыл қауіп-қатерімен есте 
қалды. Осылай боларын білдіңіз бе?

– Өтіп бара жатқан жылдың бас
ты саны – 4. Оның негізгі екі си
паты бар – денсаулық пен шыдам
ды лық. 4 санының энергиясы 
шек теулі. Коронавирус пандемиясы 
әлем ді қалай әбігерге салғанын, адам
дарға денсаулықтың қадірін ұғын
дырғанын, бәрімізді төзімділік жө
нінен сынағанын, үйден шығуға да 
мүмкіндік бермегенін көрдік. Қызығы 
сол, жапон, корей, қытай ұлттарының 
өкілдері бұл цифрдан ат тонын ала 
қашады. Тіпті, өлімге теңеп жатады. 
Өйткені Шығыс Азия елдерінің тілінде 
4 саны о дүниеге аттануды бейнелейді. 
Жапонияның перзентханалары мен 
ауруханаларында төртінші нөмір 
болмайды. 

– Сиыр жылынан не күтуге 
болады?

– 2021 жылдың әр санын бір
біріне қоссақ, 5 шығады. Бұл – логика, 
интуиция, космоэнергиямен байланыс 
жылы. Техникалық ғылым алға озатын 

жаһандану кезеңі келе жатыр десе 
де болады. Адамдар табыс табудың, 
сауда жасаудың дәстүрлі жолынан 
онлайн түріне көптеп көшеді. Көші
қон артады. Жаңа жобаларды жүзеге 
асыру үшін өте қолайлы уақыт. Коро
навирус ауруы медицинаға түбегейлі 
өзгеріс әкеліп, вакцина ойлап табуға 
итермеледі. Бұл да білім мен ғылымға 
құштарлық, заман талабына сай тех
нологияны игеру арқылы келетіні рас. 

– Нумерологияда қай сан қандай 
сипатқа ие?

– 1 – ерікжігер, 2 – энергетика, 
3 – білімғылым, шығармашылық, 
4 – шыдамдылық, 5 – логика, 
техника, математика, 6 – еңбек, 7 – 
шығармашылық, 8 – шексіздік, жауап
кершілік, 9 – интеллект. 

– Оны қалай есептейді?
– Әрбір бұйымда болатыны сияқты 

сіздің де штрих кодыңыз бар. Оны 
адамның туған күні, айы мен жылын 
есептеу ар қылы шығарамыз. Біреулерге 
емшілік, біреулерге саудагерлік, тағы 
бір кісілерге интеллектуалды қасиет 

тән. Бірақ көбі қарымқабілетін білмей, 
өмірден өз орнын таппауы мүмкін. 

– Жұртқа түсінікті болсын. 
22.01.1986. Осы туған күн иелері 
туралы не айтасыз?

– Ерікжігері мықты, айтқанын 
істет пей қоймайды, көшбасшылық қа
сиеті жоғары. Энергетикалық до нор
лар десе де болады. Міндетті түрде 
пайдалы нәр семен айналысуы керек. 
Әйтпесе, уақы тын теледидар мен 
гаджеттің алдында зая кетіруі мүм
кін. Энергиясын, логикасын отба
сы  на жұмсаса, шаңырағы шайқал
май ды. Қандай да бір нәрсеге 
қызы  ғушылығының пайда болуы да, 
оның қайтуы да тез. Оларды үлкен күш
ті талап ететін спорт түрлеріне тарту 
бос әурешілік. Өтірік айтуға жаны 
қас. Арманы мен жоспарын үйлестіре 
біледі. Еңбекті бағалай алады, ақшаны 
ұқыпты жұмсайды. Кейбір тығырықтан 
оңай шығатын жолы болғыш адам 
ретінде сипатталады. 2021 жыл – олар 
үшін армандар орындалатын, өзгеріске 
жол ашылатын кезең. 

– Болашақ баланың 
жынысын анықтауға 
қалайсыз?

– Оны анықтау тә
сілін, техникасын білге
німмен тәжірибеде 
қол дануды құпта май
мын. Медицина дамы
ған заманда баяғыдай 
бақсыбалгер немесе 
ну меролог іздеп са
былмайақ сол саланың 
маманына барған дұрыс. 
Ал кімге ұл, кімге қыз 
беретінін бәрінен бұрын 
бір Алла біледі. 

– Сізге жұрт көбіне 
қандай мәселемен 
келеді? 

– Кейбір клиенттерім 
«болжам жасап беріңіз» 
дейді. Нумерология – 
көріпкелдік емес, мате
матикалық дәлдікке 
құ рылған ғылым. Кө бі 
тұрмыс құрып, неке
лесуге ыңғайлы уақыт ты 
білу үшін келеді. Қызмет 
бабына байланысты 

кеңес сұраушылар жетерлік. Бетпебет 
те, онлайн форматта да кеңес алушылар 
көп. Клиенттерім – негізінен басқа 
қалалардан. Шет мемлекеттерде тұра
тын қандастарымыз аратұра кездеседі. 
Олармен тұрақты түрде кері байланыс 
жасаймын. Пайдам тигенін айтып, 
алғыс жаудырушылар аз емес. 

– Бұл бағытқа неге бұрылдыңыз?
– Негізгі мамандығым – мұғалім. 

Нуме рологияға балаларымның талан
тын танып, талабын ұштау, мамандық 
таңдауына ықпал ету үшін келдім.

– Көмектесе алдыңыз ба? 
– Иә. Үлкен ұлым IT саласына 

икемді. Қазір сол салада жұмыс істеп 
жүр. Қызым кішкентайынан қолөнерді, 
сурет салғанды, ас әзірлегенді жақ сы 
көреді. Биыл архитектура маман дығына 
оқуға түсті. Одан кейінгі балам спортқа 
жақын. Бұл жөнінен нумерология 
жәрдемдесті. 

– Әңгімеңізге рахмет!
Сұхбаттасқан 

Назерке САНИЯЗОВА, 
«Сыр бойы»

техника алға 
озатын жыл

2021 –
Жыл соңына қарай астрологтар мен 

экстрасенстердің алдағы жылға болжам 
жасайтыны бар. Осы дағдымен біз де нумеролог 
Нұргүл Лепеске жолығып, аз-кем сөйлестік. 

БОЛЖАМ

СИЫР ЖЫЛЫНЫҢ 
СЫРЫ НЕДЕ?

Тұрмыстіршілігі тікелей мал шаруашылығына байланысты 
болған қазақ халқы төрт түліктің сырсипатын, қадырқасиетін 
жете біліп, ерекше қас терлеген, малды былапыт сөздер айтып 
балағаттамаған, теппеген, басына ұрмаған, сылапсипап баққан. 
Жаман ырымға жорып, малды санатпаған. Әсіресе сиыр малын 
бағыпкүту, шығынсыз өсіру оңай еместігін, малшының маңдай 
терін, қажырлы еңбегін, қиыншылықта төзімділік талап ететінін 
«Сиыр бақтым – сидаң қақтым» мәтелі арқылы шаруа адамның 
зердесіне жеткізген.

 «Қазақ күнтізбесі бойынша сиыр жақсы, жайлы жылдардың бірі 
деп саналады. Сиыр – жуас, момын мал. Бір отбасын ағарғанымен 
асыраған берекесін де айта кету керек. Қазақ тайынша болған түлікті 
соғымға сойып алып, қыстан шыққан» дейді олар. 

Бұл жылы дүниеге келгендер тұрақты, сабырлы, көшбасшылық 
қасиетке де ие. Осыдан бес ғасыр бұрын жазылған Өтейбойдақ 
Тілеуқабылұлының «Шипагерлік баян» кітабында адамдардың 
мінезін туған жылына қарай сипаттап берген. Сиыр жылғыларды 
«Маңғаз, зілсіз, кексіз, харакеті біртоға, көмпіс, оңайлықпен сөз 
өтпейтін, қамшы жүргізіп, таяқ шекпейтін, тілге азбайтын, иісалмас. 
Жау тиіскенде айғайаттанын естісе не қан көрсе болғаны намысы 
қозғыш, өлгентірілгеніне, алдыартына қарамай атқа қонатын, 
сонымен қоса бірауызды, қаратұяғынан хал кеткенше айқасатын, 
қауқарлықауқарсыздығына қарамайтын әрі өздерін және жастарын 
аялауға құштарлығы басым, не жеңіп, не өліп тынатын адам» деп 
сипаттапты. Сонымен қатар Сиыр жылы туғандар досқа адал, ақ 
пейіл, туған жерінен әсте айырылғысы келмейтін адам деп жазып 
қалдырған.

Абайды 
танудың 
алғышарты

Ат айналып қазығын 
тапса, айыбын кешкен 
елміз. Кешегі тоқыраудың 
уағындағы солқылдақ 
заңнамалардың ке  сірінен 
талай жас теріс пиғылды 
топтарға тізгінін беріп 
қойды. Әй дейтін әже жоқ 
кезде еркінсіген, есірген 
діни ағымдар есімізден 
тандыра жаздады. 

Адасқанның білгені бар, 
білмегені бар, адасқанның 
қасында жүргені бар. Жаза ба
сып, жаңылған талай жас темір 
тордың ар жағына тоғытылды. 
Өкінеді, мойындайды. Ата
аналарын, бауырларын сағы
нады. Демек, кеудесінде жаны 
бар тірі пенде әлі де көрер 
жақсылығынан үмітін еш 
үзбейді. 

Қателігін түсінген азамат
тарымызды қатарымызға қосу, 
тәрбиелеу – біздің де қоғам дағы 
міндетіміз.

Қазақстан Респуб ликасы
ның Тәуелсіздігі ұлттық 
мере  кемізге орай облыстық 
қылмыстықатқару жүйесі де
пар таментіне қарасты ЗК169/5 
түзету мекемесінде жат діннің 
жетегінде кетемін деп ұрынып, 
қазір жазасын өтеп жатқан 
азаматтар арасында Абайдың 
175 жылдығына орай ақын 
шығармаларын жатқа оқудан 
сайыс өтті. Дәстүрлі дінге қайта 
оралып, ұлттық құндылықтарға 
қайта бейімделіп жатқан 16 
бірдей жігіт ұлы ақынның 
өлеңдерінен, қара сөздерін жа
рыса жаттаса, арасында Абайға 
өз туындыларын арнаған бауыр
ларымыз тіпті таңғалдырды.

Болашақтан, бостандықтан  
үмітті жастар білім іздеп, оқу 
оқып бағуда. Бағалауға лайық 
қадам деп білемін.

Бақтияр ОСПАНОВ, 
дінтанушы

АРНАУ
Әр ұлттың бар ойшылы, 

дана ақыны,
Ел саулығын ойлаған 

жанашыры.
Қазағымның маңдайына 

біткен бағы, 
Құнанбайдың ұлы ол – 

Абай сынды.

Қалдырып қара сөзін 
ұрпағына, 

Қам жеді жастайынан 
өмірді ұға.

Иман менен арнамыс 
бірге жиып,

Арнаған өмірін ұлт 
бақытына.

Өмірінен алайық біз өнеге,
Зер салып өсиетіне ілесуге.
Адамдықтың белгісі 

болары анық,
Қалансақ бұл дүниенің 

кетігіне!

С. Д. С.  
15.12.2020 жыл

АБАЙ
Абай – дара тұлға, 

дана тұлға,
Абайды берді Алашқа 

Хақ Тағала.
Қамсыз жатқан қазақты 

ұйқыдағы, 
Күшжігерін салды 

ол оятуға.

Қара сөзде қазаққа дес 
бермеген,

Халқына ақыл айтты 
өлеңсөзбен.

«Қайткенде еліме 
нұр түседі?» – деп,

Қаламын қолынан 
бір түсірмеген.

Емес оның еңбегі 
ұсақмайда,

Көп халық сөздерінен 
алған пайда.

Алаштың ол данасы, 
ақылшысы,

Абайдай енді бізде 
дана қайда?!

Таныды барша әлем 
Ұлы Абайды, 

Әлі де танып жатыр 
сырАбайды.

Жырыменен жүректерді 
тербеген,

Сөздерінде ашылмаған 
сыр бар әлі.

Б.Е.Н. 
11.12.2020 жыл

«Nur Otan» партиясы ауыл тұрғын дары
ның табысын арттырып, азықтүлік қауіп сіз дігін 
қамтамасыз етуге басымдық беріп отыр. Мә
селен, жоспарлы жұмыстар нәтижесінде ауыл 
шаруашылығында еңбек өнімділігін 1,7 есеге арт
тыру күтілуде. Бұл үшін 87 инвестициялық жоба 
іске асырылмақ. Оның ішінде Арал ауданында түйе 
сүтінен құрғақ ұнтақ өндіретін зауыты, Қармақшы 
ауданында құс фабрикасы мен Шиелі ауданында 
сүт фермасы,  Қызылорда қаласында ет комбинаты 
және Жаңақорған ауданында томат пастасын өндіру 
зауытының құрылысы да бар.

Бұл туралы облыстық және аудан дық мәслихат 
депутаттығына үміткерлер Самат Ақпамбетов 
пен Еркебұлан Жақып «Абай Дәулет» ЖШС 
малшыларымен өткен кездесуде айтты. 

Үгіт тобы басқосуда серіктестік қызметкерлерінің 
пікірін тыңдады. Сайлаушылар өздерін алаңдатқан 
актуалды мәселелерді көтеріп, сұрақтарына нақты 
жауап алды.

– Ауыл шаруашылығын дамыту – тұрақты 
экономиканың негізгі кілті екенін тарих беттерінен 

де, бүгінгі әлем бейнесінен де көре аламыз. Біздің 
партия бұл бағытта халыққа қолдау көрсетуге 
мүдделі. Алдағы уақытта біршама жоспарлы 
жұмыстар күтіп тұр. Бес жыл ішінде ойға алған 
мақсаттарға бірге жетеміз, – деді үміткер Самат 
Ақпамбетов.

Айта кетейік, партия ауыл шаруашылығы 
айналымына 10 мың гектар және 29 мың гектар 
пайдаланылмайтын суармалы жерлерді қалпына 
келтіру жұмыстарын жүргізіп, жайылымдық мал 
шаруашылығын дамытатын болады. Әрі қаржы 
институттары арқылы ауыл шаруашылығы тауар 
өндірушілерін қолдау, оның ішінде жеңілдетілген 
және шағын несие беру, ауыл шаруашылығы 
өнімдерін қайта өңдеу бойынша техника, жабдықтар 
алу, лизинг жолын қарастыру секілді жұмыстар 
атқарылмақ. 

Еркін әрі ашық әңгіме алаңында серіктестік 
қызметкерлері үміткерлерге алғыс айтып, партияға 
алдағы сайлауда сәттілік тіледі. Сондайақ, 
сайлауалды бағдарламадағы ауыл шаруашылығына 
қатысты бағыттардан зор үміт күтетінін жеткізді.

Еңбек өнімділігі 1,7 есеге артады

«Nur Otan»  партиясы Қызылорда облысының сайлау қорының қаражатынан төленді

Облыстық сайлау комис сия сының 
төрағасы Ғалым Баймырзаевтың ай
туынша, қазір комиссия мүшелері 
сайлауды өз деңгейінде өткізуге баса 
назар аударып отыр. Сайлау күні 
учаске орналасқан ғимараттар таңғы 
6дан бастап өз таңдауын білдіруге 
келген азаматтарды қабылдайды. Сол 
уақыттан бастап байқаушылардың 
тіркелуіне, өздеріне жүктелген міндет
терді атқаруына мүмкіндігі бар. 

– Байқаушылардың құқықтары, 
мін деттері мен мақсаттары «Сай
лау туралы» заңда анық көрсетілген. 
Ел өміріндегі маңызды шара бары
сында сол талаптардың сақталуы 
қадағаланады. Сондықтан ол азамат
тар өздеріне берілген міндеттер мен 
талаптарды толық ескеруі тиіс, – деді 
облыстық сайлау комиссиясының 
төрағасы. 

Сайлауға елімізде тіркелген бес 
партия өз мүшелерін үміткер ретінде 
ұсынып отыр. Сондықтан олардың 
әрбірінен байқаушылар мен сенімді 
өкілдер саяси шараның өткізу бары
сын қадағалайды. 

Бұл сайлау еліміздің саяси жүйе
сін жаңартуды қамтамасыз ететін 
сая си институттарды дәйекті түрде 
демократияландыруға және жаң
ғыртуға Қазақстанның аса ықыласты 
екенін тағы да бір дәлелдейтін бо

лады. Ортақ міндет – Қазақстанды 
өркендету, азаматтарымыздың игілігі 
үшін қызмет ету. Ел тұрғындары 
бұрын да аса маңызды тарихи сын
дарлы сәттерде бір жеңнен қол, бір 
жағадан бас шығара білді. Халқымыз 
осы жолы да жанжақты жаңғыру 
бағытындағы жаңа тарихи миссиясын 
лайықты атқарады. Тәуелсіздіктің 30 
жылдығы қарсаңында еліміз кемел
дене түсіп, дамудың жаңа кезеңіне 
шығатыны анық. 

Айта кетерлігі, алдағы сайлау
да мәслихат депутаттары алғаш рет 
партиялық тізім бойынша өтеді. Ол 
әлемдік демократиялық тәжірибеге 
толық сай келеді, саяси жүйені ны
ғайтуға, демократияны дамытуға 
ықпал етеді. Сондайақ, саяси партия
лардың жұмысын жандандырады.

Дауыс  беру  күнінде 18 жасқа 
толған Қазақстан Республикасының 
азаматы өз таңдауын білдіруге құқылы. 
Сайлаушылар тізімі тұрғылықты 
мекені бойынша жасалған. 

Сондайақ, елімізде коронави рус 
инфекциясының алдын алу мақса
тында барлық карантин талаптарын 
қатаң сақтауға назар аударылады. Сай
лау процесінің барлық қатысушысы 
әлеуметтік арақа шық тық, маска ре
жиміне бағынуы қажет.

Келесі кезекте Ж.Тұсмағамбетов 
штаб жұмысы жөнінде әңгімелеп 
берді. Оған өңірдегі үкіметтік емес 
ұйымдар, белсенді азаматтар тар
тылған. Байқаушылар маңызды шара 
барысында сайлаудың ашық, заң
намаға сәйкес әділ өтуіне мониторинг 
жүргізеді. 

– Біз бұдан бұрын шетелдік 
байқаушылар және бірқатар қоғамдық 
ұйым жетек шіле рі мен кездесу өткіздік. 
Онда Еуропадағы қауіпсіздік және 
ынтымақтастық жөніндегі ұйым ның 
(ОБСЕ) ұзақ мерзімді байқаушылары 
Инго Бютнер (Германия) және Ан
дрей Оствальд (Ресей) алдағы саяси 
шараға байланысты ойпікірлерін 
білдірді. Екі азамат та аталған ұйым 
құрамындағы елдерде өткен сай
лауға байқаушы ретінде қатысқан 
білікті сарапшылар. Біз шетелдік 
бай қаушыларға облыстық штабтың 
жұмыс барысын таныстырып, өзара 
пікір алмастық. Айта кетерлігі, облыс
та 376 сайлау учаскесінде қоғамдық 
байқаушылар мониторинг жүргізеді, 
– деді Ж.Тұсмағамбетов.

Байқаушыларды оқыту бары

сында олардың еліміздің заңдарын 
білуіне жағдай жасалған. Конститу
ция мен «Сайлау туралы» заң басты 
назарға алынды. Семинар барысында 
байқаушылар өздеріне қажетті заңдар 
бойынша білімін жетілдірді. Жұмыс 
кестесі мен тәртібі жайында жан
жақты мағлұмат берілді.

Оның айтуынша, желтоқсан айын
да байқаушыларға арналған семинар 
ұйымдастырылды. Маңызды шара 
барысында Қызылорда қаласы мен 
облыстың барлық аудандарында 
жұмыс жүргізетін азаматтарға олар
дың құқықтары мен міндеттері кеңінен 
түсіндірілді. Өздеріне жүктелген мін
деттерді атқару миссиясы таразы
ланды. Байқаушылар қазірдің өзінде 
сайлау учаскелеріне барып, алдағы 
маңызды шараға дайындық барысы
мен танысты. 

Олар бұған дейін де сайлау 
науқанында жұмыс істеген. Семи
нар барысында бұрын жіберілген 
кемшіліктер де сараланып, оларды 
болдырмауға баса назар аударылды. 
Сондайақ, байқаушылар құрамына 
2550 жастағы азаматтар тартылған. 
Барлығы – қоғамда өздерінің бел
сенділігімен көзге түсіп жүрген аза
маттар, олар Қызылорда облысында 
тұрады. Басты мақсаты – сайлаудың 
қандай деңгейде өткенін қарау. 
Олар тікелей қатысушы емес, яғни 
бәсекелестікке түспейді. Осы орайда 
заң бұзушылықтарға жол берілмеуін, 
халықаралық стандарттар мен 
Конституцияға, заңнамаға сайлау 
процесінің сәйкес келуін қарайды.

«СБ» ақпарат

Маңызды мәселелерді талқылады
Ел тұрғындары 2021 жылдың 10 қаңтарында ҚР Парламенті 

Мәжілісі және мәслихат депутаттарын сайлауға қатысады. Осыған 
орай елімізде сайлауалды бейпартиялық байқау штабы құрылған 
болатын. Сейсенбіде облыстық сайлау комиссиясының төрағасы 
Ғалым Баймырзаев пен байқау штабының облыстағы өкілі Жандос 
Тұсмағамбетов журналистермен кездесіп, маңызды шараны өткізудің 
дайындық барысын талқылады.

Этнографтар мен жұлдызшылар 2021 жылы кіретін Сиыр 
жылына қатысты «үй жануарларының жылы жақсы, жайлы 
өтеді» деген болжам айтуда. 
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«Nur Otan» партия-
сы халық тың әл-ауқатын  
жақ сартуды көз дейді. Бұл 
мақсатта партия ауыл 
тұрғындарының табысын 
көбейтіп, өңдеу және сау-
да кәсіпорындарын да-
мы туды жоспарлап отыр. 
Мемлекеттік бағ дар ла ма-
лар мен жеке инвесторлар 
есебінен  шағын және орта 
бизнес салаларында жал-
пы саны 12 жобаны жүзеге 
асыруға ниетті. Атап 
айтқанда, алдағы уақытта 
партия ІІІ Интернацио-
нал, Жаңа жол, Дауылкөл, 
Иіркөл ауылдық округ-
те рінде 4 жем шығару цехын, ІІІ 
Интернационал ауылында шұжық 
цехын іске қосып, елді мекендегі 
жылыжай қондырғысын қайта 
құрмақ. Ал Тұрмағамбет ауы лында 
ет өнімдерін кон сер вілеу цехын, 
Жаңажол ауылындағы сүт өндірісін, 
Жосалы кентіндегі темір бұйымдар 
және пластикалық терезе цехы мен  
жиһаз жасау шеберханасын ашуға 
ықпал етеді.  

Алдағы жылдары жүзеге аса-
тын жұмыстар туралы Қызылорда  
облыстық мәслихат депутаттығына 
үміт керлер Орынбасар Төлепов, 
Нұрлан Бисембаев, Дильфура 
Байрақтарова, Индира Әбдібекова 
III Интернационал бастауыш партия 
ұйымы мүшелерімен кездесу бары-
сында мәлім етті. 

Келелі кездесуде үгіт тобы «Nur 
Otan» партиясының «Өзгерістер 
жолы: Әр азаматқа лайықты өмір!» 
атты сайлауалды бағдарламасын 
таныстырса, ұйым мүшелері 
жеке ой-пікірлерін ортаға салды. 
Сондай-ақ, өздерін толғандырған 
 сауалдарды қо йып, көкейтесті мәсе-
лелеріне жауап алды. Әсіресе, ауыл 
шаруашылығын дамыту, сапалы 
білім беру, медицина саласына 
қолжетімділікті арттыру секілді 
мәселелердің түйінін тарқатты.

– Бастауыш партия ұйым-
дары – халықпен арадағы ал-
тын көпір. Жергілікті жұрт тың 
қалауымен жіті таныс. Ұйымның 
мақсаты мен жауапкершілігі де 
жоғары. Себебі, партия жобала-
рын халыққа жеткізуші бірден-

бір ұйым. Сондықтан саяси 
ұйым жұмысын жаңғыртып, 
халықтың талап-тілегін орын-
дау біз үшін маңызды, – деді 
үміткер Орынбасар Төлепов.

Айта кетейік, алдағы 
уақытта «Nur Otan» партиясы 
жаңа биіктер мен жетістіктерге 
бастайтын баянды бастама-
ларды жалғастырады. Мә се-
лен,  Қармақшы ауда нында 
жұмыспен қамту бағытындағы 
шаралар нәтижесінде 5,2 
мың жұмыс орнын құрып, 
жұмыссыздық деңгейін 5,2%-
дан 4,8%-ға төмендетуді 
көздеп отыр. Жыл са йын 
«Бизнестің жол карта-

сы – 2025» бағдарламасымен 15 
кәсіпкерге пайыздық мөлшерлемесін 
субсидиялау шеңберінде несиелер 
және бизнесін жаңадан бастаушы 
азаматтарға гранттар ұсынуды,   
«Бас тау-Бизнес», «Бизнес Кеңесші» 
шеңберінде жыл сайын 350-ден аса 
азаматты кәсіпкерлік негіздеріне 
оқытуды қолға алады. Сондай-
ақ, шағын және орта кәсіпкерлік 
субъектілерінің үлесін 96 пайызға 
жеткізуді межелеп отыр.

Үміткерлер шара соңында сала 
қызметкерлері тарапынан қойылған 
сауалдардың барлығы да партия та-
рапынан жіті бақылауда болатынын 
айтып, алдағы сайлау да «Nur Otan» 
партиясын қолдауға шақырды.

«Nur Otan»  партиясы Қызылорда облысының 
сайлау қоры қаражаты есебінен төленді

ІІІ Интернационал ауылында шұжық 
цехы іске қосылады

Ел экономикасының тамырына қан 
жүгіртетін кәсіпкерлік саласын қарқынды да-
мыту мақсатында «Nur Otan» партиясы кешенді 
шараларды қолға алмақ.  Нақтырақ айтсақ, пар-
тия жыл сайын «Бизнестің жол картасы- 2025» 
бағдарламасымен 30 кәсіпкердің несиесінің 
пайыздық мөлшерлемесін субсидиялауға 
қолдау білдіріп, кәсіп бастау шы жандарға 
грант ұсынады. Мемлекеттік бағдарламалар 
шеңберінде «Бастау-Бизнес», «Бизнес Кеңесші» 
курстарында жыл сайын 450-ден аса азаматтың  
кәсіпкерлік негіздерін оқуына ықпал етеді. Со-
нымен қатар, «Қарапайым заттар экономикасы» 
бағдарламасы шеңберінде кем дегенде 20 жобаға 
жеңілдетілген несиелер ұсынуды жолға қоймақ. 
Сол арқылы алдағы бес жылда шағын және орта 
бизнес кәсіпорындарының санын 27,7 мыңға, 

шағын орта бизнесте жұмыспен қамтылғандарды  
55 мың адамға жеткізуге  мүмкіндік жасалады.

Бұл туралы экспромт кездесу аясында 
кәсіпкерлік нысандарын аралап, үгіт-насихат 
жұмыстарын жүргізген үміткерлер  мәлім етті.  

Сайлаушылар алдында сөз алған үміткерлер 
өңірдегі кәсіпкерлікті дамыту жайы, мемле-
кет тарапынан көрсетіліп отырған қолдаулар 
туралы әңгіме өрбітіп, кәсіпкерлердің бүгінгі 
тыныс-тіршілігіне қанықты. Жергілікті кәсіп 
иелерін «Nur Otan» партиясының сайлауал-
ды бағдарламасымен таныстырып, болашаққа 
арналған жоспарымен бөлісе келе, үгіт 
парақтарын таратты. Кәсіпкерлер кездесу ая-
сында кандидаттармен  еркін пікір алмасып, 
саланы дамытуға қатысты мәселелердің түйінін 
тарқатты.

– Қала орталығында және «Сәулет» 
шағын ауданында 4 сауда үйін құру жоспарға 
қойылып отыр. Сондай-ақ, «Бабас», «Гүлдана» 
және «Асбол» базарларын қайта жабдықтау 
арқылы жаңарту жұмыстары қолға алынады. 
Ет өнімдерін өңдеу және консервілеу өндірісін 
кеңейту жұмыстары іске асырылады, – деді 
үміткер Наурызбай Байқадамов.

Үгіт-насихат жұмыстарын жүргізген 
үміткерлер азаматтарды межелі күні сайлау дан 
қалыс қалмай, «Nur Otan» партиясын қолдауға 
шақырды. Өз кезегінде кәсіп иелері партияның 
бастамаларын қолдайтындарын жеткізді.

«Nur Otan»  партиясы Қызылорда облысының сайлау қоры 
қаражаты есебінен төленді

Жеңілдетілген несие ұсынылады

«Nur Otan» партиясынан Қызылорда облыстық 
мәслихатының депутаттығына үміткерлер 
Мінажадин Өтеев, Әділбек Сарабеков пен Гүлнар 
Есқалиева Қазалы ауданы Жанқожа ауылында 
«Есіктен есікке» акциясын өткізді.

Үміткерлер ауыл тұрғыны Думан Төкеш, Әли 
Шайқұлдың шаңырағында болып, үгіт жүргізді. 
Үміткерлер тұрғындарға партия бағдарламасының 
басым бағыттарын таныс тырып, талап-тілектерді 
де назарға алды.

«Nur Otan» партиясы 2021 жылы Әйтеке би 
кентінде балық өнімдерінен жем шығаратын, де-
кор кірпіш, 3Д панель құрайтын, колонна құрылыс 
бұйымдарын шығаратын цехтардың ашылуына 
мұрындық болады. Қазалы қаласында кәмпит 
цехын, қапшық шығаратын, көкөніс өнімдерін 
өңдейтін, Әйтеке би кентінде ауыз су өндіру це-
хын, 2024 жылы наубайхана, 2025 жылы Бірлік 
ауылында попкорн өндіру цехын кеңейту жоба-
ларын іске асырмақ, – деді үміткер Мінажадин 
Өтеев.

Кездесуде ауыл тұрғыны Әли Шайқұл жас-
тарды жұмыспен қамту мәселесін сөз етті. Бұл 
бағыттағы партия жоспарымен Гүлнар Есқалиева 
таныстырды.       

– Қазалы қаласы, Әйтеке би кенті және 19 
ауылдық округте волонтерлік клуб құру арқылы 
волонтерлік қозғалыс дамытылмақ. «Жасыл ел» 
еңбек жасағы жыл сайын 100 жасты уақытша 
жұмыспен қамтиды. «Дип ломмен – ауылға!» 
бағдарламасы бойынша 375 жас маманға ауылға 

тұрақтандыру үшін тұрғын үй, көтерме жәрдемақы 
беріп жағдай жасайды. Аудандағы 2500 жұмыссыз 
жастың жыл сайын 500-нің тұрақты жұмыспен 
қамтылуына жәрдемдеседі, – деді үміткер Гүлнар 
Есқалиева.

Барлық ұсыныстары мен талап-тілектерін 
жеткізген тұрғындар жасалатын іске сәттілік 
тілеп, қариялар батасын берді. Үміткерлер үгіт 
парақшаларын таратып, «Nur Otan» партиясына 
дауыс беруге шақырды.

«Nur Otan»  партиясы Қызылорда облысының сайлау қорының 
қаражатынан төленді

«Nur Otan» партиясы өңірдің 
әрбір тұрғынының табысын арт-
тырып, әл-ауқатын жақсартуға 
мүмкіндік беретін экономиканы 
құруға ниетті. Осы мақсатта 2025 
жылға қарай 1175 жаңа жұмыс 
орнының құрылуына негіз бола-
тын 7 ірі инвестициялық жобаны 
іске асыруға үлес қосады. Алдағы 
бес жылда жаңа 28,2 мың жұмыс 
орнын құрып, жұмыссыздық 
деңгейін 4,6%-ға төмендетуді 
жос парлап отыр.

Бұл туралы «Қызылорда таза-
лығы» ЖШС жұмысшы лары мен 
экспромт кездескен облыс тық 
және қалалық мәслихат депу-
таттығына үміткерлер Наурыз бай 
Байқадамов, Нұрболат Ибраев пен 
Айнұр Тобаева айтты.

Ашық аспан астында өткен 
кездесуде кандидаттар қала таза-
лығы жолында еңбек етіп жүрген 
жұмысшылармен жұмыс бары-
сы, еңбек мәселелері туралы 
әңгіме өрбітіп, ұсыныс-тілектерін 
тыңдады. 

Жұмысшылар дала жұмыс-
та рында жүрген жандардың мәр-
тебесін арттыру, еңбек адамда-
рын баспанамен қамту, жалақы 
көлемін арттыру, еңбек демалысы 
кезінде арнайы сауықтыру орын-
дарына жолдама беру мәселелерін 

көтеріп, үміткерлерге сауалда-
рын қойды. Үміткерлер жыл 
бойы қала тазалығын қамтамасыз 
ететін қажырлы жандарға риза-
шы лық тарын білдіре отырып, 
қойылған сауалдарға тұшымды 
жауап берді. «Nur Otan» партия-
сының бес жылдық сайлауалды 
бағдарламасының басым бағыт-
тарымен таныстырды.

– Қазіргі таңда партия елі-
мізде тұрғын үй құрылысы сек-
торын дамытуға басымдық беріп, 
халықты баспанамен қамтамасыз 
етуге мүмкіндік жасайтын ке-
шенді шараларды қолға алып 
отыр. Сол арқылы 2025 жылға 
дейін 4140 пәтерлі 92 көпқабатты 
тұрғын үй, оның ішінде әлеу-

меттік осал топтарға, жас 
отбасыларға, бюджет саласының 
қызметкерлеріне 1840 пәтердің 
құрылысын жүргізеді. Сонымен 
қатар, 5 870 жеке тұрғын үй салын-
бақ. Нәтижесінде партия алдағы 
уақытта 5 мыңға жуық отбасын 
баспанамен қамтуды көздеп отыр, 
– деді Наурызбай Байқадамов.

Кездесу барысында үміт-
керлер серіктестік ұжымына 
партия ның үгіт парақтарын тара-
тып, сайлау науқанында белсенді 
түрде «Nur Otan» партиясын 
қолдауға үндеді.

«Nur Otan»  партиясы Қызылорда 
облысының сайлау қоры қаражаты 

есебінен төленді

Ірі инвестициялық жобалар іске аспақ

Қала тұрғындарының жай лы 
өмір сүруі үшін «Nur Otan» пар-
тиясы халықты сумен жабдықтау, 
жылумен қамтамасыз ету және 
көшелер мен аулаларды абаттан-
дыру мәселелерін шешуге ниетті. 
Осы мақсатта Сырдария өзенінің 
сол жағалауындағы жаңа аудандар-
да, «Саяхат», «Сәулет», «Рисмаш», 
КБИ, Әл-Фараби, «Сабалақ» аудан-
дарында ұзындығы 213,2 шақырым 
инженерлік және ком муни ка циялық 
инфра құрылым құ ры лысын са-
лып, Жылу-электр орталығы қайта 
жаңғыртпақ. Сондай-ақ, 2025 жылға 
дейін Қызылорда қаласына қарасты 
бар лық саяжайларға су құбырын 
жүргізіп, Махамбетов және Нау-
рыз ауылында 110,4 шақырым газ-
бен жабдықтау желілерін салатын 
болады. Жаңадан 25 балалар ойын 
алаңдарының құрылысы және 
көпқабатты үйлер алаңындағы 
тозығы жеткен 100 балалар ойын 

алаңын жөндеу жұмыстарын жүр-
гізуге ықпал етпек. Нәтижесінде 
елді мекендердегі орталық танды-
рылған газбен қамтылу үлесі 30%-
ға артады.

Бұл туралы «Nur Otan» пар-
тиясы атынан облыс тық мәслихат 
депутат тығына үміткерлер Мағжан 
Ералиев, Нұрболат Ибраев пен 
Ибраким Басықараев теміржол 
бөлім шесінің  ұжымымен кездесу 
барысында айтты.

Басқосуда үміткерлер ең-
бек ұжымының сала туралы сал-
мақты сауалдарына жауап беріп, 
партияның сайлауалды бағдар ла-
масын насихаттады. Ашық әңгіме 
алаңында жұмысшылардың басты 
сауалы айлық жалақысын көтеру, 
тұрғын үймен қамтамасыз етуге 
байланысты болды.

– Жалпы қала тұрғындары үшін 
тұрғын үй мәселесі әрдайым өзекті. 

Осы жайтты ескере отырып, партия 
2025 жылға дейін 4140 пәтерлі 92 
көпқабатты тұрғын үй, оның ішінде 
әлеуметтік осал топтарға, жас 
отбасыларға, бюджет саласының 
қызмет кер леріне 1840 пәтердің 
құры лысын жүргізбек. Сонымен 
қатар, 5870-тен аса жеке тұрғын 
үйдің құры лысы мен 27 көпқабатты 
тұрғын үйге күрделі жөндеу 
жүргізілетін болады. Мінекей, 
осы шаралар 5 мыңға жуық отба-
сын бас панамен қамтуға және 10 
мыңнан аса отбасына өмір сүруге 
қолайлы жағдай жасайды. Ал 
әлеуметтік көмек, жұмысшылардың 
мін дет те  мелерін жеңілдету, меди-
цинаға қолжетімділікті арттыру 
секілді мәселелерге бай ланысты 
алдағы уақытта ау қымды жұмыстар 
жасалады, – деді үміткер Нұрболат 
Ибраев.

Шара соңында көкейтесті 
сұрақтарына жауап алған темір-
жол шылар партияның халық игі-
лігі жолындағы жұмыстарына 
сенім білдіріп, алдағы саяси дода-
да қолдай тындықтарын жеткізді. 
Үміт керлер болса, ел сенімін ақтай-
тындықтарын айтып, үгіт парақ-
тарын таратып берді.

«Nur Otan»  партиясы Қызылорда 
облысының сайлау қорының 

қаражатынан төленді

Бюджет саласының қызметкерлеріне 
1840 пәтердің құрылысы жүргізілмек

Жас мамандарға көтерме 
жәрдемақы беріледі

«Nur Otan» партиясы жастарды жан-жақты 
қолдауға ниетті. Мәселен, «Дипломмен ауылға» 
бағдарламасы бойынша 260 жас маманды ауылға 
тұрақтандыру үшін  әлеуметтік қолдау, тұрғын үй, 
көтерме жәрдемақы беру арқылы жағдай жасамақ. 
Олардың кәсіп ашуына жыл сайын 50-ге жуық грант-
тар ұсынылады. Елді мекендерде волонтерлік клубтар 
құру арқылы еріктілер қозғалысының дамуына қолдау 
көрсетпек. Нәтижесінде бес жылда 1 500 жасты 
тұрақты жұмыспен қамтып, жастардың жұмыссыздық 
деңгейін 4,2 пайызға азайту жоспарлануда.

Бұл туралы облыстық мәслихат депутат тығына 
үміткер Қылышбай Бисенов Жалағаш ауданы, Аққұм 
ауылында канвассинг кездесу барысында айтты.

Үміткер үгіт-насихат жұмыстары аясында 
ауылдық ардагерлер кеңесінің төрағасы Қосым 
Жүсіпбековтің үйінде болып, партияның алдағы 

мақсаты мен игі істері жайында келелі әңгіме құрды. 
Ардагер тұрғын үй мәселесі, газбен қамтамасыз ету, 
үй кезегі сында түйінді мәселелерді көтерді. Үміткер 
тұрғын тілегі қараусыз қалмайтынын, алдағы уақытта 
өтініштер бойынша ауқымды шаралар жасалатынын 
айтты.

– 2021 жылдан бастап кентте жалпы ауданы 2,1 
мың шаршы метрді құрайтын жалға берілетін тұрғын 
үй  және 3 пәтерлі 30 жалдамалы тұрғын үй құрылысы 
салынады. Партия жастарға және азаматтардың 
әлеуметтік осал топтарына, оның ішінде жеке инве-
стицияларды тарту есебінен қолжетімді тұрғын үй 
құрылысын салуға ықпал етеді. Кезекте тұрған 30 
отбасы тұрғын үймен және тұрғын үй салу үшін жер 
учаскесі кезегінде тұрған 800 отбасы жер телімімен 
қамтамасыз етіледі, – деді үміткер Қылышбай 
 Бисенов.

Айта кетейік, партия алдағы жылдары меди ци-
налық қызмет көрсету сапасын арттыру мақсатында 
Мырзабай Ахун, Ақарық, Қаракеткен, Таң елді 
мекендерінде ауылдық дәрігерлік амбулатория са-
лады. Сондай-ақ, Жалағаш кенті мен  Дәуімбай, 
Жаңақоңыс елді мекендегі медициналық нысандарды 
күрделі жөндеуден өткізбек. Ал білім сапасын арт-
тыру мақсатында   1 жастан 6 жасқа дейінгі балалар-
ды мектепке дейінгі тәрбиемен қамтуды 85,7 пайыз 
қамтамасыз етуге жағдай жасамақ. 

Өз кезегінде партияның сайлауалды бағдарла-
масымен танысқан ауыл тұрғыны мақсаты айқын, 
ісі мығым, жаңашыл «Nur Otan» партиясына дауыс 
беретіндіктерін жеткізді.

«Nur Otan»  партиясы Қызылорда облысының сайлау қорының 
қаражатынан төленді

«Nur Otan»: жастардың жұмыссыздық 
деңгейі 4,2 пайызға азайтылмақ
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Құжат

ЖОБА

2021 жылға арналған асыл тұқымды 
мал шаруашылығын дамытуды, мал 

шаруашылығының өнімділігін және өнім сапасын 
арттыруды субсидиялау көлемдерін бекіту туралы

«Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, мал шаруашылығының өнімділігін және 
өнім сапасын арттыруды субсидиялау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Ауыл шаруашылығы министрінің 2019 жылғы 15 наурыздағы №108 бұйрығына (нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 18404 нөмірімен тіркелген) сәйкес 
Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған 2021 жылға арналған асыл тұқымды мал шаруашылығын 
дамытуды, мал шаруашылығының өнімділігін және өнім сапасын арттыруды субсидиялау 
көлемдері бекітілсін.

2. «Қызылорда облысының ауыл шаруашылығы басқармасы» мемлекеттік мекемесі осы 
қаулыдан туындайтын шараларды қабылдасын.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы әкімінің орынбасары 
Б.Д.Жахановқа жүктелсін.

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

Қызылорда облысының әкімі                                                                  Г. Әбдіқалықова

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы 
Ауыл шаруашылығы министрлігі

Қызылорда облысы әкімдігінің
2021 жылғы «__» _________ №____ қаулысымен

бекітілген

2021 жылға арналған асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды,  
мал шаруашылығының өнімділігін және өнім сапасын арттыруды субсидиялау  

көлемдері 
№ Субсидиялау бағыты Өлшем 

бірлігі
1 бірлікке 
арналған 

субсидиялар 
нормативтері, 

теңге

Субсидия көлемі
бас,

тонна
мың 
теңге

Етті және етті-сүтті мал шаруашылығы
1. Селекциялық және асыл 

тұқымдық жұмыс жүргізу:
1.1 Ірі қара малдың тауарлық 

аналық басы 
бас/ 

шағылыстыру 
маусымы

10000 46393 463930,0

1.2 Ірі қара малдың асыл тұқымды 
аналық басы

15000 4616 69240,0

2. Табынның өсімін молайту үшін 
пайдаланылатын етті және 
етті-сүтті тұқымдардың асыл 
тұқымды тұқымдық бұқасын 
күтіп-бағу

бас/
шағылыстыру 

маусымы

100000

3. Етті, етті-сүтті тұқымдардың 
отандық асыл тұқымды 
тұқымдық бұқасын сатып алу

сатып алынған
бас

150000 700 105000,0

4. Ірі қара малдың асыл тұқымды 
аналық басын сатып алу:

сатып алынған
бас

4.1 Отандық 150000 900 135000,0

4.2 Тәуелсіз Мемлекеттер 
Достастығы, Украина елдерінен 
импортталған

225000 820 184500,0

4.3 Аустралия, Америка Құрама 
Штаттары, Солтүстік және 
Оңтүстік Америка, Еуропа 
елдерінен импортталған

300000

5. Шығу тегі асыл тұқымдыға 
сәйкес 
келетін ірі қара малдың 
импортталған аналық басын 
сатып алу

150000

6. Сыйымдылығы бір уақытта 
кемінде 1000 бас болатын 
бордақылау алаңдарына 
бордақылау үшін немесе сою 
қуаты тәулігіне 50 бас болатын 
ет өңдеуші кәсіпорындарына 
өткізілген немесе орны 
ауыстырылған бұқашықтардың 
құнын арзандату 

тірідей 
салмағы, 

килограмм

200 1200 240000,0

7. Ірі қара малды союмен және 
етін бастапқы өңдеумен 
айналысатын 
ет өңдеуші кәсіпорындардың 
сиыр етін дайындау құнын 
арзандату 

өндірілген 
сиыр етінің 
килограмы

175

Сүтті және сүтті-етті мал шаруашылығы
1. Сүтті және сүтті-етті 

тұқымдардың асыл тұқымды 
бұқасының ұрығын сатып алу:

1.1 бір жынысты сатып алынған 
доза

10000 2000 20000,0

1.2 қос жынысты 5000

2. Ірі қара малдың асыл тұқымды 
аналық басын сатып алу:

2.1 Отандық сатып алынған 
бас

200000 300 60000,0

2.2 Тәуелсіз Мемлекеттер 
Достастығы, Украина елдерінен 
импортталған

225000

2.3 Аустралия, Америка Құрама 
Штаттары, Солтүстік және 
Оңтүстік Америка, Еуропа 
елдерінен импортталған

400000

3. Сүт өндіру құнын арзандату:
3.1 бағымдағы сиырларының саны  

600 бастан басталатын 
шаруашылық

өткізілген 
немесе 

өңделген 
килограмм

45 7000 315000,0

3.2 бағымдағы сиырларының саны  
400 бастан басталатын 
шаруашылық

30

3.3 бағымдағы сиырларының саны  
50 бастан басталатын 
шаруашылық

20 1,0 20,0

3.4 Ауыл шаруашылығы 
кооперативі

20 5,0 100,0

4. Ірі қара малдың эмбриондарын 
сатып алу құнын арзандату

дана 80000

5. Шаруа (фермер) 
қожалықтарында және 
ауыл шаруашылығы 
кооперативтерінде сүтті және 
сүтті-етті бағытындағы ірі 
қара малдың аналық басын 
қолдан ұрықтандыру жөніндегі 
көрсетілетін қызметтерді 
субсидиялау

ағымдағы жылы 
ұрықтандырыл

ған 
бас 

5000 5136 25680,0

Жұмыртқалы құс шаруашылығы
1. Асыл тұқымды құстардан 

алынған жұмыртқа 
бағытындағы финалдық 
нысандағы тәуліктік балапан 
сатып алу

сатып алынған
бас

60 22000 1320

2. Тағамдық жұмыртқа өндіру 
құнын арзандату (2022 жылғы 
1 қаңтарға дейін қолданыста 
болады)

өткізілген дана

2.1 200 миллион данадан бастала-
тын нақты өндіріс

1,5

2.2 150 миллион данадан бастала-
тын нақты өндіріс

1,3

2.3 100 миллион данадан бастала-
тын нақты өндіріс

1,2

2.4 50 миллион данадан басталатын 
нақты өндіріс

1,1

2.5 20 миллион данадан басталатын 
нақты өндіріс

1

Қой шаруашылығы
1. Селекциялық және асыл 

тұқымдық жұмыс жүргізу:
1.1 Қойлардың асыл тұқымды 

аналық басы
бас/

шағылыстыру 
маусымы

4000 105000 420000,0

1.2 Қойлардың тауарлық аналық 
басы

2500 94000 235000,0

2. Отандық асыл тұқымды қойлар 
сатып алу

сатып алынған 
бас

15000 15000 225000,0

2.1 Импортталған асыл тұқымды 
аналық қойларды сатып алу

30000

2.2 Импортталған асыл тұқымды 
тұқымдық қошқарлар сатып алу

150000

3. Тауарлық отардың өсімін 
молайту үшін пайдаланылатын 
асыл тұқымды тұқымдық 
қошқарды күтіп-бағу

бас/
шағылыстыру 

маусымы

10000 200 2000,0

4. Сыйымдылығы бір уақытта 
кемінде 5000 бас болатын 
бордақылау алаңдарына 
бордақылау үшін немесе сою 
қуаты тәулігіне 300 бас болатын  
ет өңдеуші кәсіпорындарына 
өткізілген қошқарлардың құнын 
арзандату

өткізілген бас 3000 9002 27006,0

5. Қойлардың эмбриондарын 
сатып алу құнын арзандату 

дана 80000

6. Шаруашылықтарда және 
ауыл шаруашылығы 
кооперативтерінде қойлардың 
аналық басын қолдан 
ұрықтандыру жөніндегі 
көрсетілетін қызметтерді 
субсидиялау 

ұрықтандырыл
ған  
бас/

шағылыстыру 
маусымы

1500

Жылқы шаруашылығы
1. Өнімді бағыттағы асыл 

тұқымды тұқымдық айғырлар 
сатып алу 

сатып алынған 
бас

100000 100 10000,0

Түйе шаруашылығы
1. Асыл тұқымды тұқымдық 

түйелер 
сатып алу 

сатып алынған 
бас

100000 20,0 2000,0

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
1. Маралдардың (бұғылардың) 

аналық бастарымен 
селекциялық және асыл 
тұқымдық жұмыс жүргізу

бас/
шағылыстыру 

маусымы

10000

2. Балара ұясымен селекциялық 
және асыл тұқымдық жұмыс 
жүргізу

балара ұясы/
маусым

5000 700,0 3500,0

3. Ауыл шаруашылығы 
малдарының азығына 
жұмсалған шығындар құнын 
арзандату*:

бас 

Сүтті және сүтті-етті бағыттағы 
ірі қара малдың аналық басы

120000

Ірі қара малдың аналық басы 30000
Ұсақ малдың аналық басы 5000
Жылқының аналық басы 20000
Түйелердің аналық басы 20000

4. Ешкілердің асыл тұқымды 
аналық басын сатып алу

сатып алынған
бас

40000

5. Бие сүтін өндіру және өңдеу 
құнын арзандату

килограмм 60 75 4500,0

6. Түйе сүтін өндіру және өңдеу 
құнын арзандату

килограмм 55 90 4950,0

Барлығы х х 2553746,0

Ескертпе:
Жануарлардың барлық түрлерін, етті бағыттағы құстардың ата-енелік/ата-тектік 

нысандағы асыл тұқымды тәуліктік балапанын, асыл тұқымды құстан алынған жұмыртқа 
бағытындағы финалдық нысандағы тәуліктік балапанды, ірі қара малдың және қойлардың 
эмбриондарын сатып алу бекітілген нормативке дейін, бірақ оны сатып алу құнының 
50 %-ынан аспайтын мөлшерде субсидияланады.

Сүтті және сүтті-етті тұқымды асыл тұқымды бұқаның ұрығын сатып алу құнының  
100 %-на дейін субсидияланады, бірақ бекітілген нормативтерден аспайды.

Асыл тұқымды тұқымдық бұқаларды және асыл тұқымды тұқымдық қошқарларды сатып 
алу 1:25 жүктемеге сәйкес аналық басына арақатынаста субсидияланады, асыл тұқымды 
тұқымдық айғырларды және тұқымдық түйелерді сатып алу 1:15 жүктемеге сәйкес аналық 
басына арақатынаста субсидияланады.

* бюджет қаражаты жетіспеген жағдайында субсидия нормативі 50 %-ға дейін азайтылу 
жағына қарай түзетілуі мүмкін.

«Қызылорда облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы» 
мемлекеттік мекемесі басшылығының 2021 жылдың І тоқсанына азаматтарды жеке қабылдау кестесі

Мемлекеттік органның атауы Азаматтарды 
қабылдауды жүргізетін 

адамның аты-жөні

Азаматтарды қабылдауды 
жүргізетін адамның 

лауазымы

Азаматтарды 
қабылдау 
күндері

Азаматтарды 
қабылдау 
уақыты

Мемлекеттік органның 
орналасқан жері, 
қабылдау бөлмесі

Байланыс 
телефоны

Қызылорда облысының 
жұмыспен қамтуды үйлестіру 

және әлеуметтік бағдарламалар 
басқармасы

Қалмақова Гаухар 
Амангелдіқызы

Басқарма басшысы Дүйсенбі
Сейсенбі
Сәрсенбі
Бейсенбі

Жұма

09:00-13:00, 
15:00-19:00.

Қызылорда қаласы
Бекзатхан Асқар көшесі 

№47
№ 201 А бөлме

40-08-16

Қызылорда облысының 
жұмыспен қамтуды үйлестіру 

және әлеуметтік бағдарламалар 
басқармасы

Абдукаримов Мейрамбек 
Жақсылықұлы

Басқарма басшысының 
орынбасары

Дүйсенбі
Сейсенбі
Сәрсенбі
Бейсенбі

Жұма

09:00-13:00, 
15:00-19:00.

Қызылорда қаласы
Бекзатхан Асқар көшесі 

№47
№ 201 Б бөлме

27-23-01

Қызылорда облысының 
жұмыспен қамтуды үйлестіру 

және әлеуметтік бағдарламалар 
басқармасы

Ибраева
Айгүл Болатқызы

Басқарма басшысының 
орынбасары

Дүйсенбі
Сейсенбі
Сәрсенбі
Бейсенбі

Жұма

09:00-13:00, 
15:00-19:00

Қызылорда қаласы
Бекзатхан Асқар көшесі 

№47
№ 311 А бөлме

40-08-17

Қызылорда облысының 
жұмыспен қамтуды үйлестіру 

және әлеуметтік бағдарламалар 
басқармасы

Даулетбаева Жанар 
Жұмабекқызы

Басқарма басшысының 
орынбасары

Дүйсенбі
Сейсенбі
Сәрсенбі
Бейсенбі

Жұма

09:00-13:00, 
15:00-19:00

Қызылорда қаласы
Бекзатхан Асқар көшесі 

№47
№ 210 А бөлме

40-11-91 
(7604)

27-01-00

Әлеуметтік қызмет көрсету 
жүйесін жетілдіру, тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтерді алу шылар 
мен жеткізушілердің ті келей өзара іс-
қимылын қамта масыз ету мақсатында 
2020 жыл дан бастап Әлеуметтік 
көр се тілетін қызметтер порталы 
ен гізілді. Осы бірыңғай цифрлық 
алаңда мүгедектігі бар адамдарға 
жеке қажеттіліктерін ескере оты-
рып, көрсетілетін қызметтер мен 
оңалту құралдарын интернет 
жүйесіне қосылған құрылғымен 
(компьютер, ноутбук) aleumet.egov.
kz сілтемесі арқылы өз бе тінше 
таңдау мүмкіндігі бе рі леді. Портал 
арқылы қызмет алу мүгедектігі 
бар адамның өз құ рылғысы немесе 
қалауы бо йын ша жұмыспен қамту, 
әлеу мет тік бағдарламалар және 
аза маттық хал актілерін тіркеу бө-
лімдері, Азаматтарға арналған кор-
порацияларында және ауыл дық округ 
әкімдіктерінде ұйымдас тырылған 
өзіне-өзі қызмет көр сету аймақтары 
арқылы (зоны самообслуживания) 
жүзеге асы рылады.

Биылға жоспарланған 3699 
техникалық оңалту құралының  1376-
сы (30,9%) Әлеуметтік қыз меттер 
порталы арқылы, 1337-сі өткен жылы 
сатып алынған техникалық оңалту 

құралдары есебінен қамтылуда. 
Бүгінде мү гедектер портал арқылы 
тап сырыс беруді жалғастыруда.

2020 жылдың қазан айынан 
бастап енгізілген пилоттық ре жимдегі 
санаторий-курорттық ем делу, жеке 
көмекші, ымдау тілі маманының 
қызметімен қам тамасыз етуге 30 
мүгедектігі бар адам жоспарланса, 
бүгінгі күнге 32 өтінім портал 
арқылы ар тығымен орындалды 
(11 мү гедектігі бар адамдар ымдау 
тілі қызметін, 10 адам жеке кө-
мекшінің әлеуметтік қызметін, 11 
адам санаторлы-курорттық емдеу 
қызметін алуда).

Порталдағы тізілімде облыс-
тың 97 өнім берушісі тіркелген 
(91 әлеуметтік қызмет көрсету, 2 
санаторлық-курорттық емдеу және 4 
кепілдендірілген әлеу мет тік топтама 
ұсыну). Көмектің кепілдік берілген 
түріне тап сырыс беру электрондық 
цифр лық қолтаңба арқылы жүзеге 
асы рылады. Облыс бойынша 15703 
мүгедектігі бар адамның 12167-
сі (77,5%) электронды цифрлық 
қолтаңбалармен қамтамасыз етілген.

Облыстық жұмыспен қамтуды 
үйлестіру және әлеуметтік 

бағдарламалар басқармасы

ӘЛЕУМЕТТІК ҚЫЗМЕТ 
КӨРСЕТУ ЖҮЙЕСІ

№197-198 (20073-20074) 31 желтоқсан, бейсенбі  2020 жыл

ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрінің 2007 ж. 28.06 
№204-ө бұйрығымен бекітілген «Жоспарлау алдындағы, 
жоспарлау, жобалау алдындағы және жобалау құжаттамасын 
әзірлеу кезінде көзделіп отырған шаруашылық және өзге де 
қызметтің қоршаған ортаға әсеріне бағалау жүргізу бойынша 
нұсқаулықтың» 53-тармағына сәйкес «ПетроҚазақстан Құмкөл 
Ресорсиз» АҚ (20-32-03). «Солтүстік Қарабұлақ кенішінде 9, 10, 
21, 22 ұңғымасына кірме автожолдарын салу» жұмыс жобасы 
бойынша қоғамдық пікірді тіркеу үшін жазбаша ұсыныстар 
мен ескертулерді қабылдайды.

Жазбаша ұсыныстар мен ескертулер Қызылорда қаласы, 
Қазбек би к., 13 мекенжайында және zhomart.myrzabe-
kov@petrokazakhstan.com электронды поштасы арқылы 
қабылданады.

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

ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрінің 2007 ж. 28.06 
№204-ө бұйрығымен бекітілген «Жоспарлау алдындағы, 
жоспарлау, жобалау алдындағы және жобалау құжаттамасын 
әзірлеу кезінде көзделіп отырған шаруашылық және өзге де 
қызметтің қоршаған ортаға әсеріне бағалау жүргізу бойынша 
нұсқаулықтың» 53-тармағына сәйкес «ПетроҚазақстан Құмкөл 
Ресорсиз» АҚ (21-12). «Қызылорда қ. ПҚҚР АҚ МРБ өндірістік 
базасын сумен қамту жүйесін реконструкциялау» жұмыс 
жобасы бойынша қоғамдық пікірді тіркеу үшін жазбаша 
ұсыныстар мен ескертулерді қабылдайды.

Жазбаша ұсыныстар мен ескертулер Қызылорда қаласы, 
Қазбек би к., 13 мекенжайында және zhomart.myrzabe-
kov@petrokazakhstan.com электронды поштасы арқылы 
қабылданады.

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

ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрінің 2007 ж. 28.06 
№204-ө бұйрығымен бекітілген «Жоспарлау алдындағы, 
жоспарлау, жобалау алдындағы және жобалау құжаттамасын 
әзірлеу кезінде көзделіп отырған шаруашылық және өзге де 
қызметтің қоршаған ортаға әсеріне бағалау жүргізу бойынша 
нұсқаулықтың» 53-тармағына сәйкес «ПетроҚазақстан Құмкөл 
Ресорсиз» АҚ (20-57). «Құмкөл кенішінде мұнай және газ 
жинау жүйелерін жаңарту» жұмыс жобасы бойынша қоғамдық 
пікірді тіркеу үшін жазбаша ұсыныстар мен ескертулерді 
қабылдайды.

Жазбаша ұсыныстар мен ескертулер Қызылорда қаласы, 
Қазбек би к., 13 мекенжайында және zhomart.myrzabe-
kov@petrokazakhstan.com электронды поштасы арқылы 
қабылданады.

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

ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрінің 2007 ж. 28.06 
№204-ө бұйрығымен бекітілген «Жоспарлау алдындағы, 
жоспарлау, жобалау алдындағы және жобалау құжаттамасын 
әзірлеу кезінде көзделіп отырған шаруашылық және өзге де 
қызметтің қоршаған ортаға әсеріне бағалау жүргізу бойынша 
нұсқаулықтың» 53-тармағына сәйкес «ПетроҚазақстан Құмкөл 
Ресорсиз» АҚ (21-11-01). «Бұхарсай кенішінде мұнай жинау 
жүйесі. №24 ұңғымадан аралық құбырлар тарту» жұмыс 
жобасы бойынша қоғамдық пікірді тіркеу үшін жазбаша 
ұсыныстар мен ескертулерді қабылдайды.

Жазбаша ұсыныстар мен ескертулер Қызылорда қаласы, 
Қазбек би к., 13 мекенжайында және zhomart.myrzabe-
kov@petrokazakhstan.com электронды поштасы арқылы 
қабылданады.

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

ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрінің 2007 ж. 28.06 
№204-ө бұйрығымен бекітілген «Жоспарлау алдындағы, 
жоспарлау, жобалау алдындағы және жобалау құжаттамасын 
әзірлеу кезінде көзделіп отырған шаруашылық және өзге де 
қызметтің қоршаған ортаға әсеріне бағалау жүргізу бойынша 
нұсқаулықтың» 53-тармағына сәйкес «ПетроҚазақстан Құмкөл 
Ресорсиз» АҚ (21-10-01). «Қарабұлақ кенішінде мұнай жинау 
жүйесі. №40 ұңғымадан аралық құбырлар тарту» жұмыс 
жобасы бойынша қоғамдық пікірді тіркеу үшін жазбаша 
ұсыныстар мен ескертулерді қабылдайды.

Жазбаша ұсыныстар мен ескертулер Қызылорда қаласы, 
Қазбек би к., 13 мекенжайында және zhomart.myrzabe-
kov@petrokazakhstan.com электронды поштасы арқылы 
қабылданады.

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

ХАБАРЛАМАЛАР

Мұралық істің ашылғанын хабарлайды
Қызылорда қаласының жеке нотариусы Досжанов Жанымбек Нурекеевич 

(лицензия №0000101 21.06.2005 ж.) 2020 жылдың 12 тамызында қайтыс болған 
азамат Мусрепов Жидебай Жакипбековичтің атынан мұралық істің ашылғанын 
хабарлайды. Мұрагерлер болса. мына мекен-жайға хабарласуын сұраймыз: 
Қызылорда қаласы, Абай даңғылы 62/2, тел.: 23 15 88, 8 777 271 51 48.

Жарамсыз деп есептелсін
Тлесов Ержан Әділбекұлының атына Қызылорда облысы бойынша 

Қылмыстық атқару жүйесі департаментінен берілген ИЛ-01315 қыз-
меттік куәлігі жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

Әулетіміздің ұйтқысы, 
ағайынның қамқоршысы, ұр-
пағының ардақтысы, шаңы-
рағымыздың басшысы, асыл 
әкеміз, белгілі қаламгер, Қа-
зақстан Журналистер одағы-
ның мүшесі Рашид Сахиұлы 
Жарылқасыновтың өмірден 
озғанына 40 күнге жуықтады. 
Ардақты жанның нұрлы жү зі 
мен мейірімді бейнесін жү-
регімізге көшіргелі уақыт өтіп, 
тіршілік жалғасып жатыр.

Әкеміз өз ғұмырында елге 
қызмет етті, ұрпақ өсірді. Ең-
бек жолын Қармақшы аудан-
дық «Қармақшы таңы» газеті-

нен бастап, облыстық «Сыр 
бойы» газетінде Қармақшы, 
Жа лағаш аудандарындағы 
мен шікті тілші болып жұ мыс 
істеді. Еңбек адамдарының 
ерен еңбегін дәріптеп, жай-
кү йі не жанашырлық таны тып 
тұ ратын. Зейнетке шықса да, 
қызмет атқарған басылым-
дардан қол үзбеді. 

Жаратқанға бас ие отырып, 
2021 жылдың 9 қаңтарында 
әкеміздің фәниден өткенін ес-
ке алып, құран бағышталады. 
Оқылған құран аяттары қа-
бірін нұрландырып, орны 
жан наттың төрінен бұйырсын 
деп тілейміз. 

Шырайлы бір шалды 
көрсем,

Әкем менің елестейді.
Бозарып атқан таңды 

көрсем,
Жан әкеме теңеспейді.
Жарқыраса күннің көзі,
Қолым оған жетпейді ғой.
Жаба алмайды түннің өзі,
Шырай жүзің кетпейді 

ғой...

Еске алушылар 
Жарылқасыновтар 

әулеті

Жаныңыз болсын жұмақта

АРДАГЕРЛЕР БӨЛМЕСІ 
АШЫЛДЫ

Жаңа жыл мерекесі қарсаңында Қызылорда 
қаласындағы №211 А.Байтұрсынов атындағы 
орта мектепте бастауыш кәсіподақ ұйымының 
ұйымдастыруымен Ардагерлер мен мектеп 
ұстаздарына арналған демалыс бөлмесі ашылды.

Ғұмырын балалардың жарқын болашағына арна-
ған мұғалімдердің еңбегі өлшеусіз. Ұлт ұстазы А.Бай-
тұрсынов атындағы мектепте мұғалім мәртебесінің 
жоғары болуы қашанда маңызды, қолдау жоғары. Айта 
кету керек, пе дагогтарға арналған бөлме барлық керек 
жабдықтармен, жұмсақ жиһазбен қамтылды. Сондай-ақ, 
«Қалдырған ізін мәңгілік, жадымда тұрар жаң ғырып» 
атты арнайы стенд жасады.

Мереке қарсаңында мектеп директоры Әлия 
Көшкінбаева ұжым мүшелері мен ардарегрлерді онлайн 
құт тық тап, пандемия кезінде жаңа өзгерістреге жылдам 
бе йім деліп, балалар дың сапалы бі лім алуы үшін аянбай 
тер тө гіп жүрген мұғалімдерге ал ғыс айтты.

– Ұстаздар қауымы қандай құрметке де лайық. Біздің 
білім ордасында 50-ге тарта зейнеткер ұстаз бар. Ол 
кісілердің салып кеткен сара жолы – кейінгі ұрпаққа үлкен 
өнеге. Ардагер ұстаздар мен бүгінгі буын жас мамандар 
арасындағы сабақтастық жалғасын таба берсін! – деді ол.

Ардагер ұстаздар атынан бастауыш сынып мұғалімі 
Роза Берекенова кәсіподақ ұйымына алғысын білдірді.

«СБ» ақпарат

«Сыр бойы», «Кызылординские вести», «Ақмешіт 
апталығы», «Ақмешіт жастары» және аудандық 
басылымдарға хабарландыру орналастырғыңыз 
келсе: 70-00-52  телефон ы арқылы 
байланысуға болады.  
E-maіl: smjarnama@mail.ru
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Жауапты хатшы – 70-00-81 (1037) 

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

Меншік иесі

жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Газет аптасына 3 рет (сейсенбі, бейсенбі, сенбі күндері) шығады.

Газет Қазақстан Республикасының 
Мәдениет және ақпарат министрлігі
Ақпарат және мұрағат комитетінде тіркелген. 
Тіркеу куәлігі №12993-Г, 27.08.2012 ж.

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

Редакция мекен-жайы: Қызылорда қаласы, Бейбарыс Сұлтан көшесі, 4 “А”. Таралымы 26117         Тапсырыс №772

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.

e-mail: syrboyi@yandex.kz   /   www.syrboyi.kz Кезекші редактор  Мейрамгүл ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ

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

Жансарай8 www.facebоok.com/syrboyi.kz/ https://twitter.com/syrboyi www.instagram.com/syrboyikz№197-198 (20073-20074) 31 желтоқсан, бейсенбі  2020 жыл

Газетіміздің келесі саны 5 қаңтар, сейсенбі күні шығады.

bS
Құттықтау

Құрметті қызылордалықтар 
және облыс тұрғындары!

– Оқып жүріп бизнестің қыр-сырын 
меңгергің келсе;

– Ең үздік профессорлармен бірге 
ғылыми жаңалық ашуды қаласаң;

– Қоғамдық өмірде белсенді жастар 
ұйымдарының қатарында жүріп, ғылым, 
спорт және өнер салаларында көшбасшы 
болғың келсе;

– Академиялық ұтқырлық бағдарла-
ма сымен өзің таң даған шетелдік немесе 
отандық университеттерде оқып, тәжірибе 
алмасқың келсе; 

– 2 жыл бізде, 2 жыл шетелде оқып, қос 
диплом иегері атанғың келсе;

– Университет жанындағы әскери ка-
федрада оқу арқылы запастағы лейтенант 
атағын алып, офицер болғың келсе, онда 
республикамыздағы «Үздік 10-дыққа» 
кіретін, әлемнің 115 жоғары оқу орнымен 
тығыз халықаралық байланыс орнатқан 

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда универ-
ситетіне шақырамыз! 

Біз 78 бакалавриат, 35 магистрату-
ра және 13 докторан тураның білім беру 
бағдарламалары бойынша маман да йындап, 
жұмыспен қамтылуына жағдай жасаймыз.

Бізді таңдасаң – үздігін таңдайсың! 
Толық ақпарат: www.korkyt.kz  ресми сай-

тында
Электронды пошта: recruiting.qorqyt@

gmail.com 
Әлеуметтік желілер: Instagram:  

@recruiting.qorqyt
Facebook: «Рекрутинг Орталығы Қорқыт 

Ата»
Сұрақтар бойынша (whatsapp): 8-702-922-

44-58 Рекрутинг орталығының жетекшісі – 
Жандос Оразмаханов

Қорқыт Ата атындағы 
Қызылорда университеті

Құрметті, жас дос!

(«ҚР Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті» 
РММ-нен 28.07 2020 жылы №KZ67LAA00018492 лицензиясы берілген)

Қай жылы екені есімде 
жоқ, әйтеуір бала күнім. Ба-
стауыш сыныптамын. Жаңа 
жылға тұп-тура бір апта 
қалған уақытта Бейбітгүл 
ұстаздың тапсырмасы мынау 
болды:

– Жақында кластың шыр-
шасы болады. Ата-аналарыңа 
айтыңдар. Әр бала өз сый лық-
тарын жасайды. Соны әкеліп 
тапсырасыңдар.

Сабақтан соң салып ұрып 
үйге жеттім. Әншейінде 
мұзды арықты жағалай, 
былғары сөмкені шана етіп, 
төбеден сырғанап, ойын 
шіркіннің есін тандыратын 
Ержанның мектептен ерте 
оралуын үйдегілер түсінбей 
қалды.

– Әй, біреумен төбелес-
кеннен саумысың? Танауың 
таңқиып, алақ-жұлақ етіп, 
бірдеңе бүлдірген ғой тағы. 
Әлде сабақтан қаштың 
ба?! Апамнан бұрын үлкен 
тәтемнің даусы қарсы алды. 
Ашулы болғанымен, оның 
апамнан бата алмайтынын 
білем. Бірден солай қарай 
жылыс тадым. Мұндайда 
қожаның қызы – Сары кемпір 
қорғаныс министрінен кем 
емес.

– Апа, – дедім жанына 
жете сыбырлай сөйлеп. – 

Маған пәдаркі керек.
– Өй, ақұдай, саған күнде 

пәдаркі дайын ғой. Сөйтті-
дағы да ішкі қалтасын 
ақтарып, Қазалының ащы 
кәмпитін шығара берді.

– Ондай емес. 
Апам түсінбей әлек. 

Мұғалім айтқан тапсырманы 
әйтеуір түсіндірген болдым.

– Ә-ә, – деді апам. – 
Ақұдай-ау, соны да жыр 
қылады бұлар. Тамағыңды 
іш те, сабағыңды оқы. 
Ертеңгісін өзім дайындап 
қоямын пәдаркіңді. Осылай 
деген апамның қулана күлгені 
есімде.

Ертеңіне қағаз қалтаға 
сықап толтырылған жаңа-
жыл дық сыйлықты апайыма 
әкеп тапсырғанмын. Ішіндегі 
сол кезгі бар тәтті – вафли, 
«Пикник» деп аталатын пе-
шенайды, «Албени», коржик, 
пряндіктің дәмін елестетудің 
өзі қызық еді. Жан Клод Ван 
Дам мен Шварценеггердің 
сынды шетелдік әртістің 
суреті бар сағыздарды қия-
лым да шайнағанымды қалай 
ұмы тайын?!

Қош, күттік. Жаңа жыл да 
келді. Мерекелік ертеңгілікті 
бастап кеп жібердік. «Аппақ, 
аппақ, жапалақтап, Қар жа-
уады тынбастан» деп сарна-

тып ән салып, қол ұстасқан 
күйі шыршаны айналып та 
алдық. Шырша демекші, 
кәдімгі көше беттегі қара тал-
ды мектеп ұстасы Марат аға 
түнеугіні балталап жатқан. Бір 
білсем, соны спорт залдың қақ 
ортасына қоя салған сияқты. 

Кезек маған келді. Не 
айтқанымды анық білмеймін, 
әйтеуір төрт жол тақпақты 
судыратып өте шыққаным 
есімде. Қазақы шапанды 
киіп, ақ мақтамен бет-аузын 
көмкеріп алған, жоғары сы-
ныпта оқитын көрші Кәлдік-

Қанжарбектің Аяз ата екенін 
күні бұрын білетіндіктен, бар 
ойым сыйлықта. Құмардан 
шығып, бір тою.

Мереке аяқталған соң, 
сыйлықты сөмкеге тыға сал-
дым. Ал, үйге қарай зымыра 
енді, Ежөк! Хикаяның қызығы 
келіп қалды. Үйге жеткен соң, 
сыртына «Қожасов» деп фло-
мастермен сүйкете жазылған 
апайдың жазуын бір оқып 
шықтым-дағы, қағаз қалтаны 
абайлап аша бастадым. Енді 
ше?! Абайламасаң, ішіндегі 
бар тәттінің қызығы болмай  

қалатын сияқты. Міне, аузы 
ақ жіппен түйілген қалтаның 
бірінші сыйлығына қолым 
жетті. Жо-жоқ! Мүмкін емес. 
Қолға іліккені екі түйір аппақ 
құрт. Кәдімгі апамның өзі 
істеген құрты. Қисық мүйіз 
қара сиыр мен шұбар бет ала 
қашардың сүтінен дайындады 
ғой осыны. Бәлкім, тәттілер 
қалтаның түбінде шығар. Әрі 
қарай ақтара түстім. Қайдағы? 
Одан кейін жаздай қайнатқан 
жәмбілше мен қазақы 
қауынның құрты. Күләбі 
мен шытырлақ қауыннан 

өрілген қақ. Ірімшік. Қайдан 
адасып түскенін білмеймін, 
Қазалының ащы кәмпиті де 
осында жүр. Ызадан өкіріп 
жылап жібердім. Жыламай 
қайтейін, екі күн қиялымдағы 
тәттілер алдымнан шықпаса.

Қазір ше? Ер жеттік, есейдік. 
Тақырбас күйден шаш қойып, 
тарақ ұстайтын халге жеттік. 
Балалықпен отбасы жағдайын 
сол кезде ұға қоймаппын. 
Жалғыз апамның зейнетақысы 
азық-тү лікке  жетпегенде, 
менің жаңажылдық пә-
дар кіме қайдан жетсін?! 
Сол уақыттағы қиындық, 
Тәуел сіздіктен кейінгі ел 
тұрмысының күйзелісте бо-
луы біздің үйді де айналып 
өтпеген. Апамның дайындаған 
сыйлығын жек көріп, жер 
тепкілеп жылағаным қалай?! 
Мен мұның дұрыс емесін тым 
кеш ұқтым, тым кеш білдім.

Кешірші, апа! Сол күні 
өбектеп, жаның қалмай, алдағы 
зейнетақыңнан бар тәттіні алып 
беруге уәде еткенсің әрі оны 
орындадың да. Тентек ұлдың 
кейіннен журналист болып, 
осылай естелік жазарын ол 
кезде кім білсін?! Бүгін мына 
қолға түскен қос құрттан кейін 
өзіңді шын сағынғанымды 
ұқтым. Күнделікті күйбеңмен 
сені ұмытсам да, «ана ауыл-
да» жүріп-ақ менің тілеуімді 
тілейтініңді білемін. 

Айтпақшы, сол кездегі 
майлы құрт та, қазан түбіндегі 
қаспақ, қаймаққа шыланған 
талқан, жаздай қайнатылған 
қауынқұрт, тілінген қақ 
– мұның бірі де қалмады. 
Апамның берекесі еді ғой 
бұлар.

Қолыма екі түйір құрт іліккені. Әлдекімді дәлдеп ұрсаң, 
көзін шығаратындай тастай екен. Ауызға атып ұрып, әрі-
беріден соң тіске де салып көргенмін. Болмады. Екі ұртқа 
кезек-кезек аунатып қойып, осы құрттан туған хикаяны 
жаза бастадым ал. Әй, өзі де біраз ермек болды. 

Ержан ҚОЖАСОВ,
«Сыр бойы»Sb

«Пәдаркі» 
немесе 
құрттан 
туған хикая

Аудандық редакция ғимараты 
Жалағаш кентінің арғы шетінде, ал үйім 
бергі шетінде болатын. Әдеттегідей 
газет шығатын күн болғандықтан 
қарбаласып жатырмыз. Бір уақытта 
жұмыс телефоным шыр етті. Қарасам, 
өз үйімнің нөмірі, тұтқаны көтердім. 
Ар жағынан қызым:

– Мама, кешке біз бүгін сізге тосын 
сый жасап қоямыз, – деді.

– Жарайды. Жақсы болды ғой, – 
деп әдеттегі тапсырмаларымды тағы 
бір есіне салып, тұтқаны қойдым. Ол 
тапсырмалар: есікті ішінен құлыптап, 
кілтті суырып алып қойыңдар! 
Қоңырау шалған кезде телефонға 
жауап беріңдер! Пештің қасына 
жақындамаңдар! Тағы осы сияқты 
баланың санасы қабылдай алатын 
бірлі-жарым "бұйрық райындағы" 
сөйлемдер. Айтпақшы, әлгінде 
қызымның айтқан "тосын сыйы" төсек 
салып қою болар деп топшыладым. 
Өйткені соңғы уақытта інісі мен екеуі 
әлі келгенше тырмысып, төсек салуды 
үйреніп жүрген. 

Бір мезетте, материалдар теріліп, 

бет жасалып жатқан уақытта жалп 
етіп жарық сөніп қалды. Үйреншікті 
жағдай. Енді не істейміз? Соны-
мен артынып-тартынып, қажетті 
құрал-жабдығымызды таксиге тиеп, 
әдеттегідей аудандық мәслихаттың 
кеңсесіне бардық. Ол кезде аудандық 
мәслихаттың хатшысы бұрынғы редак-
торымыз Кенжеғара Сүлейменов ағай. 
Газеттің әр нөмірі қалай дайындала-
тынын жақсы білетін ағай, бізді қабақ 
шытпай қарсы алып, бір кабинетін 
берді. Сонымен не керек, газетті 
Қызылорда қаласындағы баспаға 
жіберіп болғанша сағат түнгі 10-ға 
таяп қалды. Қайтуға бет алып, сыртқа 
шықсақ, аламан-тасыр дауыл, көшенің 
жарығы түгел өшіп қалған, айнала тас 
қараңғы. Такси таба алмай әзер дегенде 
бір таксиді шақырдық. Пойыз жолдың 
арғы бетіндегі аядай (өзіме кең сарай-
дай) үйіме жеткенше дегбірім қалмады. 

Бар болғаны 15-20 минуттың ішінде 
басыма неше түрлі ой келіп кетті... Ба-
лаларымнан жарты сағат бұрын хабар 
алғанымда ұйықтамай отырған. Енді 
телефон тұтқасын көтермейді... «Уһ!» 

деп үйге де жеттім-ау! Қызықтың 
көкесі алда екен. Есік құлып, кілті 
ішінде тұр, қанша әурелесем де ашы-
латын түрі жоқ. Дала тас түнек, дауыл 
ұйытқып, айнала азан-қазан. Үрейлі 
дыбыстардан құлақ тұнады. Терезені 
барынша ұрып жатырмын, үйдегі 
телефонға қаншама қоңырау шалдым, 
дыбыс жоқ. Өзім терезенің алдынан 
ұзап кетуге қорқып тұрмын. 

Уақыт түнгі 12-ге таяды. Бұдан 
кешіксем, әрі қарай не боларын 
білмеймін. Жанымды жеген жаман 
ойдан аяқ-қолым қалтырап, зәрем 
қалмай барады. Өзім жақын араласа-
тын көрші келіншекке қоңырау шал-
дым, көтермеді. Естімеген болуы ке-
рек. Содан оның күйеуіне қоңырау 
соқтым. Түн ортасында бөгде ер адамға 
қоңырау шалу ұят екенін білсем де 
басқа амалым жоқ. Құдайға шүкір, 
көрші телефонға жауап берді. Ол да 
менің беймезгіл хабарласқанымнан 
бір жағдай болғанын сезген шығар. 
Ойым сан-сақта, әбден қорыққанмын, 
көзімнің жасы төгіліп кеткелі тұр, 
апыр-топыр болған жайтты айтып 
бердім. 

Жағдайды түсінген көршім қолына 
балтасын ала келіпті. Басқа амал жоқ, 
есікті бұзды. Үйге кірген бойда ба-
лаларыма жүгіріп бардым. Аман. Еш 
алаңсыз ұйықтап жатыр. Қорыққан мен 
қуанған бірдей деген, көз жасыма ерік 
бердім. Бұл «тосын сый» өмір бойы 
есімнен кетпестей болды. Осы күні 
балаларыма айтсам, «Мама, айтпашы» 
деп азар да безер болады.

«Тосын сый»
Осыдан оншақты жыл бұрын аудандық «Жалағаш жаршысы» 

газетінде бас редактор қызметінде жүрген кезім. Жаңа жылға 
санаулы күндер қалған. Балаларым кішкентай. Қызым Әйгерім, 
ұлым Айбек үйде, ал Рамазанды нағашы ата-әжесі ауылға алып 
кеткен. 

Ғазиза ӘБІЛДА,
«Сыр бойы»Sb

Суретті түсірген Нұрболат НҰРЖАУБАЙ

«Қазгермұнай» БК» ЖШС компаниясы атынан Жаңа жыл мерекесімен шын 
жүректен құттықтауымызды қабыл алыңыздар!

Өтіп бара жатқан жыл бәріміз үшін оңай болған жоқ, бірақ Жаңа жыл – әрқашан 
жақсылыққа үміт артқызып, алға жетелейтін мереке. 2021 жыл әрқайсыңыз үшін 
жақсы өзгерістер жылы болсын!

Әр үйде әрдайым жайлылық пен жылулық, амандық  пен молшылық,  бейбіт 
аспан мен жарқын күн болсын! Осы жылы барлық армандарыңыз орындалсын! 
Мықты денсаулық пен толайым жақсылықтар тілейміз!

Ізгі тілектермен,
"Қазгермұнай" БК" ЖШС-ның
бас директоры                                   М. Мұстафаев

"Қазгермұнай" БК" ЖШС-ның
Бас директордың 
бірінші орынбасары                         Лю Шаою


