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Тәуелсіздік жылдары Қа зақ
стан ның құрылыс ин дустрия
сының қарқыны артты. Саланың 
дамуына бірінші кезекте, Ин
дустрияландыру және «Нұрлы 
жол» бағдарламалары ықпал 
етті. Алғашқы бес жылдықтың 

өзінде отандық құрылыс матери
алдарын өндіру 2 есеге артты. Ал 
қазір құрылыс материалдарының 
63,1%і еліміздің өзінде шы
ғарылады. Құрылыс саласы ЖІӨ 
құра мының 5,6%н құрайды, ал 
құрылыс жұмыстарының көлемі 

жыл сайын орта есеппен 10%ке 
өсіп отыр.

Сыр еліндегі құрылыстың 
қар қынды дамуына тәуелсіздік 
жылдарында куә болып келеміз. 
Облыс аумағында құрылысы  
жүрген «Батыс ЕуропаБатыс 
Қытай» халықаралық автодәлізі 
мен «БейнеуБозойШымкент» 
газ құбыры тек біздің өңірге емес, 
бірнеше аймақтың, тіпті бүкіл 
елдің дамуына игі әсер ететін 
нысандар екені даусыз. Өндіріс 
саласында біраз кәсіпорындар са
лынып, іске қосылғанын білеміз.

Осы жылдары Сыр елінде 
әлеуметтік сала нысандары көп
теп салынды. «100 мектеп, 100 
аурухана» бағдарламасы шең
берінде Қызылорда қала сында 
200 төсектік перина талдық ор
талық, 200 төсекке арналған бала
лар ауруханасы, №3 қалалық ем
хана секілді ірі денсаулық сақтау 
нысандары бой көтерді. Аталған 
бағдарлама шеңберінде сондайақ 
облыстың көптеген аудандарын
да емхана лар мен  ауруханалар 
пайда лануға берілді.

Қуатты мемлекеттегі қарқынды құрылыс

Зейнетақы 
жинағының
бір бөлігі
Жыл басынан бастап 

«Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне 
экономикалық өсуді қалпына 
келтіру мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» Заң күшіне енді. 
Аталған Заңға сәйкес, Қазақстан 
азаматтары Бірыңғай зейнетақы 
жинақтаушы қорындағы жинақ
тарының бір бөлігін пайдалана 
алады.

Зейнетақы жинағының бір 
бөлігін баспана сатып алуға, ем
делуге пайдалануға және қаржы 
компанияларына басқаруға беру
ге болады. Ақша адамның жеке 
шотына аударылмайды және 
қолмақол берілмейді. Еңбек 
және халықты әлеуметтік қорғау 
министрлігінің мәліметінше, 
зе йнет ақы жинағының бір бө
лі  гін жұмсау мүмкіндігіне бір 
миллионға жуық азамат ие бола
ды. Олар – зейнетақы жинағы бар, 
қордағы ақшасы жеткіліктілік 
шегінен асатын еңбекке жарам
ды жастағы азаматтар; бірыңғай 
жинақтаушы зейнетақы қорында 
жинағы бар зейнеткерлер; 
зейнетақы аннуитетін рәсімдеген 
және шотында жинағы қалған 
қазақстандықтар.

Сонымен қатар, әртүрлі 
жастағы азаматтар зейнетақы 
жинағынан ақша алуы үшін жа
сына қарай шотта болуы керек 
соманың жеткіліктілік шегі бар. 
Зейнетақы жинағын мерзімінен 
бұрын алатын азаматтарға 10% 
табыс салығын төлеу мерзімін 
кейінге қалдыру құқығы бе
ріледі. Олар табыс салығын зей
нетке шыққан соң, 16 жыл ішінде 
бөліп төлей алады.

АЕК пен 
күнкөріс 
деңгейі
Жаңа жылдан бастап жәр

демақы және өзге де әлеуметтік 
төлемдерді, айыппұл, салық және 
басқа да төлемдерді есептеу үшін 
қолданылатын айлық есептік 
көрсеткіш (АЕК) өзгеріп,  2 917 
теңгені құрады.

Базалық әлеуметтік төлем
дерді есептеу үшін ең төменгі 
күнкөріс деңгейі 34302 теңге 
болып бекітілді. Өткен жылы ең 
төменгі күнкөріс деңгейі 32668 
теңге болған еді.

Ал ең төменгі жалақы 
өзгерген жоқ – 42500 теңге.

Зейнетақы  мен 
жәрдемақы
Қаңтардың бірінен бастап 

зейнетақы өсті. Мемлекеттік ба
за  лық зейнетақының ең төмен
гі мөлшері – 18524 теңге. Ал 

ең төменгі зейнетақы 40441 
теңгеден 43272 теңгеге дейін 
көтерілді.

Бұдан бөлек, әйелдер үшін 
зейнетке шығу жасы ұлғайды. 
2021 жылдың 1 қаңтарынан бас
тап әйелдер 60 жасында зейнетке 
шығады. Елімізде 2018 жыл дың 
қаңтарынан ерлер мен әйелдердің 
зейнет жасын теңес тіру жұмысы 
басталды. Заңға сәйкес, 2027 
жылға дейін әйелдердің зейнет 
жасына жарты жылдан қосылып 
отырады. Ал ерлер үшін ештеңе 
өзгерген жоқ, олар зейнет дема
лысына бұрынғыдай 63 жаста 
шығады.

Бала туғанда берілетін 
біржолғы жәрдемақы мөлшері 
артты, бірінші, екінші, үшінші 
балаға – 38 АЕК немесе 110 
846 теңге, төртінші және одан 
кейінгі балаларға – 63 АЕК не
месе 183 771 теңге. Бала бiр 
жасқа толғанға дейiн төленетін 
ай сайынғы төлем: бірінші балаға 
– 5,76 АЕК немесе 16 802 теңге; 
екінші балаға – 6,81 АЕК неме
се 19 865 теңге; үшінші балаға 
– 7,85 АЕК немесе 22 899 теңге; 
төртінші және одан кейінгі ба
лаларға – 8,90 АЕК немесе 25 962 
теңге. 

Атаулы әлеуметтік көмек 
(АӘК) табысы аз отбасыларға, 
соның ішінде көпбалалы отба
сыларға төленеді. Ең төмен күн
көріс деңгейінің 70%і тағайын
даудың шекті критерийі болып 
қала береді. 

Жалақы
 
2021 жылдың 1 қаңтарынан 

мұғалімдердің жалақысы 25 про

центке өсті. Бұл туралы Мем
лекет басшысы халыққа Жол
дауында жария еткен еді.

Бұдан бөлек, Президент ме
ди цина қызметкерлерінің  айлы
ғын да кезеңкезеңмен арт   тыру
ды тапсырды. 2023 жыл ға қарай 
дәрігердің орташа жалақысының 
экономикадағы орташа жалақыға 
арақатынасын 2,5 есеге жеткізу 
міндетін қойды. Денсаулық 
сақтау саласын дамытудың 2020
2025 жылға арналған мемлекеттік 
бағдарламасына сәйкес, 2025 
жылға қарай ақ халаттылардың 
еңбекақысы шамамен 550 мың 
теңгені құрайды.

Сонымен қатар, қаңтардан бас
тап әлеуметтік қызметкерлердің 
де айлығы өсті. Атап айтқанда, 
стационарлық және жартылай 
стационарлық үлгідегі меди
циналықәлеуметтік мекемелер
де, уақытша болу мекемелерінде 
жұ мыс істейтін әлеуметтік қыз  
меткерлер мен басшылық құрам 
ның, сондайақ үйде қыз мет 
көр сететін әлеуметтік қыз мет
керлердің еңбекақысы ұлғайды. 

Мектепке 
оралады
Үшінші тоқсанда жоғары 

сынып оқушылары аралас оқу 
форматына көшеді. COVID19 
таралуына жол бермеу жөніндегі 
ведомствоаралық комиссия ата
аналардың пікірін ескеріп, Білім 
министрлігінің ұсынысымен 
9,11,12 сыныптарға мектепке 
оралуға рұқсат етіп отыр.

Оқушылар пәндердің 70%

ін – дәстүрлі форматта, 30%ін 
қашықтан оқитын болады. Кол
ледждер мен университеттердің 
1курс студенттері де II семес
трден бастап аралас оқыту фор
матына көшеді.

Жаппай 
вакцинация
Наурыз айынан бастап 

COVID19ға қарсы отандық вак
цинаны жаппай егу басталады. 
Ең алдымен, екпе ерікті түрде 
медицина қызметкерлеріне, 
мұғалімдерге, сондайақ созыл
малы ауруы бары адамға салына
ды. 19 желтоқсанында отандық 
QazCovidin вакцинасын кли
никалық сынақтан өткізудің ІІІ 
сатысы басталып, 3 мың еріктіге 
егілді.

Салық төлеу 
мерзімі
Жүргізушілерге ыңғайлы 

болу үшін көлік салығын 
төлеу мерзімі 2020 жылдың 31 
желтоқсанынан 2021 жылдың 1 
сәуіріне ауыстырылды. Жуыр
да Президент Салық кодексіне 
өзгерістер енгізу туралы заңға 
қол қойды.

Оған қоса мүлік пен жер 
салықтары біріктірілді, яғни, 
екі салық бірыңғай төлеммен 
төленеді. Бұдан бөлек, көп
қабатты тұрғын үйлердің тұр
ғындары үшін жер салығы алы
нып тасталды.

ЖАҢА ЖЫЛДА 
НЕ ӨЗГЕРДІ?Р.Бағланова 

елдің мәңгі 
жадында

Қазақстан Республикасының 
Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 
әнші Роза Бағланованың есімін мәңгі 
сақтау үшін шаралар қабылдауды 
тапсырды деп хабарлайды 
ҚазАқпарат. Бұл туралы Мемлекет 
басшысы Twitter-дегі парақшасында 
жазды.

«2022 жылдың 1 қаңтарында қазақтың 
бұлбұл әншісі Роза Бағланованың туғанына 
100 жыл толады. Ол – Қазақстанның және 
КСРОның халық артисі, Қазақстанның 
Халық қаһарманы. Майдан даласында ән 
салған Р.Бағланова – қазіргі күнге дейін 
еліміздегі және шетелдегі әнсүйер қауым 
арасында кеңінен танымал. Оның есімін 
мәңгі сақтау үшін шаралар қабылдауды 
тапсырдым» делінген хабарламада.  

Роза Тәжібайқызы Бағланова әнші, 
Қазақстанның (1955) және бұрынғы 
КСРО халық артисі (1967), Халық 
қаһарманы (1996). Қызылорда облысының 
Қазалы қаласында 1922 жылы бірінші 
қаңтарда туған. 1941 жылы Қызылорда 
педагогикалық институтын бітірген. Өнер 
жолын Ташкент филармониясының әнби 
ансамблінде әнші болып бастаған. Сол 
ансамбльмен 2дүниежүзілік соғыс жыл
дары майдан даласында өнер көрсетіп, 
1945 жылы тоғызыншы мамырда Бер
линдегі Жеңіс концертіне қатысады. 
19471949 жылдары Қазақ опера және 
балет театрының, 19491960 жылдары 
Қазақ филармониясының, 1960 жылдан 
Қазақконцерттің әншісі болып, ұлттық ән 
өнерін дамытуға үлкен үлес қосты, ерек
ше сазды әншілік мектептің қалыптасуына 
ықпал жасады. 

Роза Бағланова қазақтың халық әндерін, 
замандас композиторлар әндерін, шет 
ел халықтарының (венгр, өзбек, қырғыз, 
тәжік, украин, грузин, әзербайжан, корей, 
қытай, моңғол, орыс, үнді, чех, швед, т.б.) 
әндерін нақышына келтіре орындады. 
1946 жылы Мәскеуде өткен бүкілодақтық 
эстрада әншілері 2конкурсының дипло
маты, 1949 жылы Бухаресте өткен бүкіл 
дүниежүзілік Жастар мен студенттердің 
2фестивалінің лауреаты. «Ленин», 
«Еңбек Қызыл Ту», «Халықтар достығы» 
ордендерімен, «Шапағат» медалімен 
марапатталған. 

Роза Бағланова – өте талантты әнші, 
әлем халықтары әндерін шебер орын
даушы. Ол бүкіл Қазақстанда, КСРО
ның бұрынғы республикаларында, ше
телдерде болып, Отан, махаббат пен 
достық, адам мен табиғат туралы әндерді 
шырқады. Гастрольдік сапарға шығарда 
міндетті түрде сол баратын елінің тілінде 
ән үйренеді екен. Бірақ, қазақтың халық 
әндерін оның орындауында тыңдау 
ләззатына ештеңе тең келмейді. 

Роза Тәжібайқызы 2011 жылы 
қаңтардың 8де Алматы қаласында 
дүниеден өтті. 

Әншінің орындауындағы Абайдың 
«Желсіз түнде жарық ай», композитор 
М.Төлебаевтың ақын өлеңіне жазған 
«Қақтаған ақ күмістей кең маңдайлы», 
С.Мұхамеджановтың «Жарқ етпес қара 
көңлім не қылса да», «Қиыстырып 
мақтайсыз» әндері Қазақ радиосы фоноте
касында сақтаулы, оның орындауындағы 
әндер бірнеше рет күйтабаққа жазылып, 
қазақ музыка мәдениетінің алтын қорына 
қосылды.

Sb
Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ,
«Сыр бойы»

Экономика сан салалы бағыттан құралса, соның ішінде 
құрылыс алға сүйреуші күштердің бірінен саналады, яғни, 
елдің әлеуметтік-экономикалық дамуына тікелей әсер 
етеді.  Сонымен қатар инвестицияландырудың да тартымды 
бағыттарының бірі. 

Табалдырықтан аттап, төрге озған 
жаңа 2021 жыл өмірімізге қандай 
өзгерістер әкелді? Ел тұрғындарының 
әлеуметтік ахуалына тікелей әсер ететін 
жаңалықтарды топтап көрсек...

Кененбаевтың 
кең-байтақ
әлемі

Абай ауылдастарына
көлік мінгізді

Ал  2 қаңтарда барлығы 146 нәресте 
туған. Оның 74і ұл, 72cі қыз. Аудандар 
бойынша  жаңа туған  нәресте саны – 57.

– Нәрестелерге атааналары ұлы адам
дар,  тарихи тұлғалар, қоғам қайрат керлері 
мен танымал кісілердің  есі мін қойған. 
Мәселен, қыз балаларға  көркемдік, 
сұлулық пен нәзіктікті сипаттайтын 
Айкөркем, Айзере, Зере, Аида, Айша
Бибі есімдері берілсе, ұлдарға  Абай, 
Мансұр, Бейбарыс және Ислам есімдері 
көбірек қойылған. Ана мен өмірге кел
ген сәбилердің денсаулығы дәрігерлердің 
бақылауында, – деді денсаулық сақтау 
басқармасы ана мен бала денсаулығын 
қорғау бөлімінің басшысы Бибізада 
Дүйсенбаева.

Жалпы, былтыр облыстың демо
графиялық дамуында бала туу көр
сеткішінің оң динамикасы байқалып,  
жаңа туған нәрестелер өсімі 12,1%ті 
құраған.

 «СБ» ақпарат

Айкөркем, 
Абай, Зере, 
Бейбарыс...

Облыста желтоқсанның 31-і сағат 
08:00-ден 1 қаңтар сағат 08:00-ге 
дейін 68 нәресте дүниеге келді. 
Сәбилердің 35-і ұл, 33-і қыз бала. 
Оның ішінде желтоқсанның 31-нен 
қаңтардың 1-не қараған түні 13 сәби 
өмірге келген. Жаңа жылмен тұспа-
тұс туғандардың 8-і атұстар болса, 
5-уі – кестетігер.
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ОБЛЫС ӘКІМДІГІНДЕ

Саясат

С.Қ: – Мемлекет көп қаржының 
тағдырын сеніп тапсырған екен, оған 
аса жауапкершілікпен, әлгі өзіңіздің 
айтқан ұқыптылықпен қарау біздің 
төл міндетіміз. Өйткені ол – мемле-
кет қаржысы. АҚШ-тың ХХ ғасыр 
басындағы Президенті Теодор Руз-
вельт: «Біздің халықты Ұлы ететін 
байлық емес, сол байлықты қан-
шалықты тиімді пайдалана білуімізде» 
деген екен. Біздің маман ретінде көп 
жағдайда «жоқ» дейтініміз сондықтан. 
Ақша бөлгенде, әлбетте, барлығын 
өлшеп-пішіп дегендей, салмақтап 
алған абзал. 

Ж.А: – Қазір Президент мем-
лекет қаржысын пайдалануға 
қатысты талапты күшейтті. 
Бұл орайда, біздіңше, жер-
жерде құрылған аудит қызметі 
қаржыны тиімді пайдаланудың 
басты буынына айналған 
сыңайлы. Осы орайда облыстық 
тексеру комиссиясының төр-
айымы ретінде аймақтағы жағ-
дайды қалай сараптан өткізер 
едіңіз? 
С.Қ: – Қазақстан Республикасының 

Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевтың 2011 жылғы 
Жарлығымен аймақтарда тексе-
ру комиссиялары құрылды. Тексе-
ру комиссияның негізгі міндеті – 
жергілікті бюджеттердің атқарылуына 
сыртқы мемлекеттік аудитті жүзеге 
асыру. Сыртқы мемлекеттік ау-
дит халықтың өмір сүру жағдайы 
сапасының серпінді өсуін және 
Қазақстан Республикасының ұлттық 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін 
қаржы ресурстарын басқарудың тиім-
ділігін арттыру және заңдылығын 
қамтамасыз ету мақсатында жүр-
гізіледі.

Мәселен, 2020 жылдың 10 айында 
13 аудиторлық іс-шара жүргізіп, онда 
қаражат көлемі 17,4 млрд теңге бо-
латын (оның ішінде республикалық 
бюджеттен бөлінген қаражат көлемі – 
49928 млн теңге) 129 нысан қамтылды. 

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Кемелұлы Тоқаевтың тапсырмасы-
на сәйкес 2020 жылы қызметіміздің 
негізгі бағыты Қызылорда облысы-
на дағдарысқа қарсы іс-шараларға 
бөлінген 32,8 млрд теңге қаражаттың 
жұмсалуына аудит жүргізілді.

Жүргізілген аудиторлық іс-шара-
лардың қорытындылары бойынша 
анықталған бұзушылықтардың жалпы 
сомасы 11,6 млрд теңгені құрады. 

Сонымен қатар, Қазақстан Респу-
бликасы Президентінің дағдарысқа 
қарсы шараларға бөлінген қаражаттың 
іске асырылуын барлық деңгейдегі 

бюджетте бақылау мен монито-
ринг жүргізу тапсырмасына сәйкес 
Нәтижелі жұмыспен қамтуды және 
жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 
2017-2021 жылдарға арналған «Еңбек» 
мемлекеттік бағдарламасының 3-ші 
бағытының және «Жұмыспен қам-
тудың 2020-2021 жылдарға арналған 
жол картасының» іске асырылу 
тиімділігіне мемлекеттік аудит жүр-
гізді. 

Мемлекеттік аудит нәтижесімен 
1,1 млрд теңгенің қаржылық бұзу-
шы лықтары, 71 бірлік рәсімдік си-
паттағы бұзушылықтар анық талды. 
Анықталған қаржылық бұзушы лық-
тардың 40,1 млн теңгесі бюджетке 
өндіруге, 1 млрд теңгесі қалпына 
келтіруге жатады.

Мемлекеттік аудит объектілері 
анықтаған қаржылық бұзушылықтар, 
жобалау сметалық құжаттамаларының  
қойылған талаптарға сәйкес жасалмау 
салдарынан, қаражат бөлуде әзірленген 
жобалау сметалық құжаттамада бекі-
тілген сома басшылыққа алынбаудан, 
тапсырыс берушілердің атқарылмаған 
жұмыс көлеміне қаражат аударуынан, 
мердігерлердің жобалау құжаттарында 
белгіленген жұмыс көлемін толық 
орындамауынан, күрделі сипаттағы 
шығыстарға жататын жұмыстарды 
бухгалтерлік есептілікте дұрыс 
жүргізбеу салдарынан қалыптасты. 

Біздің пікірімізше, жалпы Жол кар-
тасы бойынша жобаларды іске асыру 
халықтың жұмыспен қамтылу деңгейін 
уақытша арттырғанмен, жұмыссыздық 
деңгейін төмендетуге әсер етпейді.

Анықталған қаржылық бұзушы-
лықтармен қатар, жұмыс орнын құру  
бойынша бірқатар өзекті мәселелер 
бар. Еңбек ресурстары біліктілігінің 
еңбек нарығының қажеттіліктеріне 
сәйкес келмеуіне байланысты жұ-
мыспен қамту Жол картасын іске асы-
ру кезінде жұмыс берушілер мәлім-
деген бос орындар толтырылмай 
қалады немесе еңбек заңнамасы бой-
ынша жұмыстан шығарылады. Бұған 
ендігі жерде жол беруге болмайды. 

Әдетте, ревизор мен аудитордың 
қызметінде қандай айырмашылық 
бар деген заңды сауал туындайды. 
Жалпы ревизор ұғымы бұрынғы кез-
ден адамдардың санасына әбден кіріп 
қалған. Ревизияның мақсаты қаржы-
шаруашылық қызметті жүргізуде 
орын алған бұзушылықтарды анықтап, 
соған байланысты жауапты лауа-
зымды тұлғаларға орын алған заң 
бұзушылықтың дәрежесіне қарай тиісті 
шаралар қолданылатын. Ревизияның 
қызметі осымен шектелетін. 

Ал, кейінгі кезде экономикамыз-

да кеңінен қолданыс тауып отырған 
бақылаудың түрі – аудит қызметі. 
Аудит жеке кәсіпорын болсын, не-
месе экономиканың бір саласы 
болсын немесе тұтастай бір елдің 
экономикасын жан-жақты талдап, 
бағалауға мүмкіндік береді. Мұнда 
бұзушылықтар мен кемшіліктерді 
анықтап қана қоймай, сонымен 
қатар, олардың орын алу себептерін, 
одан туындайтын салдарларды тал-
дау, қабылданған индикативті көр-
сеткіштерге қолжетімділігін, бөлінген 
қаражаттың нәтижелігі мен тиімділігін 
бағалау, қолда бар ресурстар мен 
мүмкіндіктердің оңтайлы пайдаланы-
луын анықтау, бизнес-процестегі не-
месе саладағы жүйелі проблемаларды 
айқындап, ашу және олардың шешу 
жолдарын ұсыну бойынша ауқымды 
жұмыстар атқарылып, аудиторлық 
есептің негізінде аудиторлық қоры-
тынды беріледі.  

Біздің мекеменің атауы тексеру 
комиссиясы деп аталғанымен, негізгі 
атқаратын қызметіміз облысымыздың 
аумағында сыртқы мемлекеттік аудитті 
жүзеге асыру. Яғни, мемлекеттік 
бюджеттен бөлінген қаражаттың 
жұмсалуының тиімділігін, аймақ 
экономикасының дамуына, тұрғын 
халықтың өмір сүру сапасына әсерін 
бағалау болып табылады.

Ж.А: – Сәуле Ибрагимқызы, 
облыстың экономикалық есеп-
қисаптарына ұдайы зер салып 
отырамын. Біздің республикадан 
дотациялы аймақ ретінде көп 
қаржы алатынымыз неліктен? 
Оны азайтудың жолдары бар ма? 
С.Қ: – Тәжірибе көрсетіп отыр-

ғандай, қазіргі таңда Қызылорда 
облысының барлық аудандары 
дотациялық күйде өмір сүруде. Бұл 
дегеніміз аудандардың бюджеттері 
80%-ке дейін субвенциялық бюд-
жет болып отыр. Бюджеттеріндегі өз 
табыстарының үлесі 20%-тен ас пай 
отырған жағдайы бар. Бюджет шы ғыс-
тарын облыстық бюджеттен бөлінетін 
субвенциялар есебінен өтеп отыр. 

Біздер өз қызметімізде жыл 
сайынғы дайындалатын жергілікті 
атқарушы органдардың бюджетті 
атқаруы туралы есептеріне қорытынды 
болып табылатын есебімізде бұл 
мәселені жан-жақты қарап, талдап, 
аудан әкімдіктеріне жұмыс бағытын 
көрсете отырып, ұсыныстарымызды 
беріп келеміз.

Біріншіден, жергілікті бюджеттің 
салықтандыру базасын кеңейту жол-
дарын қарастыру керек деп ойлай-
мын. Ол үшін, оның бірден-бір көзі 
болып табылатын нәтижелі еңбекпен 

қамту, жаңа жұмыс орындарын ашу, 
жергілікті кәсіпкерлікті дамыту және 
аудан экономикасына өндірістік 
жобаларға басымдық бере отырып, 
сыртқы инвестицияларды тарту бой-
ынша жұмыстарды жандандыру қажет. 

Екіншіден, мемлекеттік кіріс ор-
ганымен бірлесіп, салық мәдениетін 
қалыптастыру керек. Тұрғындар 
мен кәсіп иелерінің арасында түсін-
дірме жұмыстарын жүргізе оты-
рып, салықтан жалтару фактілерін 
болдырмауға жұмыс атқарылу қажет. 

Үшіншіден, бюджет қаражатын 
тиімді және үнемді пайдалану қағи-
дасын басты назарда ұстаған жөн. 
Бюджеттің мүмкіндіктері шектеулі 
екенін естен шығармай, «Көрпеңе 
қарай көсіл» деген мәтелді есте 
ұстаған абзал деп ойлаймын.

Ж.А: – Өмір жолыңыз, 
ұстаздарыңыз туралы не айтар 
едіңіз? 
С.Қ: – Мен сауда саласының ма-

манымын. Кеңес  саудасында бірнеше 
жыл қызмет атқардым. Кейінірек, 
дәлірек айтсам, 1997 жылы облыстық 
экономика басқармасында қызметімді 
бас маман болып бастап, 2013-2018 
жылдар аралығында облыстық эко-
номика және бюджеттік жоспар-
лау басқармасында басшы қызметін 
атқардым, 2018 жылдан бастап 
тексеру комиссиясының төрағасы 
қызметіндемін. Шымкент кооператив 
техникумын, Қазақстан Президенті 
жанындағы басқару академиясын 
бітірдім.

Қай салада, қай қызметте болсам 
да, тәлімгерлерден кенде болғаным 
жоқ. Алдыңғы буын ағалар мен апалар 
әрдайым өмірлік, тұрмыстық  еңбектегі 
жағдайда болсын тәжірибелерімен 
бөлісіп, аянбай ақыл-кеңестерін 
беріп отырды. Солардың бірқатарын 
атайтын болсам, сауда саласында 
қызмет атқарған кезімде Тәнеш Ора-
зов, Өтежан Жақсыбаев, Раушан 
Дәукенова, Күміс Махмұтова сынды 
кісілер болса, қаржы саласындағы 
қызметімде Камал Шөкенов, 
Құттықожа Ыдырысов, Қалқазбек 
Әжібеков ағайлар мен әріптес құр-
быларым Балжан Шәменованы, Рай-
хан Ысқақованы айтуға болады. 

Осы кісілердің менің кәсіпқой 
маман ретінде де, азаматша ретінде 
де өсіп, шыңдалуыма үлкен әсерлері 
болды, олардың қамқорлық таңытқан 
сәттері әркез көз алдымда, жүрегімде 
сақталып тұрады. «Жақсының жақсы-
лығын айт, нұры тасысын», дейді 
дана халқымыз. Мен де өзімнің бала-
ларым мен немерелеріме, әріптес іні-
сіңлілеріме ұстаздарымның өмірлік 
жолын, атқарған ізгілікті істерін 
ортаға салып, үнемі айтып отырамын.

Әрине, мен үшін ата-анамның бер-
ген тәлім тәрбиесінің жөні бөлек. Бұл 
орайда теміржолда ұзақ жыл қызмет 
атқарып, өмірден ерте озған Ибрагим 
әкемнің, ғұмыр бойы бухгалтерлік 
қызметін абыройлы атқарған Базаркүл 
анамның маған деген сүйіспеншілігі 
аса қымбат екенін атап өткім келеді. 
Бұл жалғанда адамдарға артына 
қалдырған ізгі іздерінен басқа ақша 
да, сенімен жақындасқысы келетін 
басқа да әртүрлі пиғылдағы адамдар 
да опа бермейді. Мен ата-анамнан осы 
қағиданы өмір бойы бойыма сіңіріп 
өстім...

Әңгімелескен
Жолдасбек АҚСАҚАЛОВ, 

«Сыр бойы»

Айта кетейік, білім саласындағы 
елеулі еңбегіне орай ұстаздар ара-
сында конкурстық негізде алғаш 
рет аймақтың ерекше төсбелгісі 
тағайындалды. Бұл марапатты 100-
ден аса үміткерлер ішінен лайықты 
деп танылған ұстаздар иеленді. 

Байқау талабына сәйкес ҚР 
Білім және ғылым министрлігінің 
бұйрығымен бекітілген респуб-
ликалық конкурстардың тізіліміндегі 
олимпиадалар мен ғылыми жобалар, 

жарыстар, кәсіби конкурстардың 
жүлдегері атанған ұстаздар құрметке 
бөленді. Сонымен, конкурстық ко-

миссия шешіміне сәйкес 12 ұстаз 
«Қызылорда облысының білім беру 
саласын дамытудағы еңбегі үшін» 

төсбелгісінің иегері атанды. Қаладағы 
№23 мектеп-лицейдің мұғалімі Айгүл 
Қиясова, Қазалы ауданы, №226 

мектеп-гимназия мұғалімі Нұргүл 
Балғараева, Шиелі ауданындағы 
№47 мектеп-лицей мұғалімі Фати-

ма Қасқабаева, «Алпамыс» бала-
бақшасының тәрбиешісі Қалдан 
Тұяқбаева, т.б төсбелгі иеленіп, 
шәкірт тәрбиелеудегі шынайы еңбегі 
үшін абыройға бөленді. 

Бұдан бөлек, тұңғыш рет аймақ 
басшысының атынан 10 ұстаз 300 
айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, 
яғни 833 мың теңгені құрайтын 
бір реттік сыйақы алды. Олардың 
қатарында Қазанғап атындағы 
Қызылорда музыкалық жоғары кол-
леджінің бірлестік меңгерушісі Пе-
руза Арғынбаева, Сырдария ауданы, 
№137 орта мектеп мұғалімі Ербол 
Сайлауұлы, Арал ауданы, №14 мек-
теп-лицей мұғалімі Жанна Кунарова 
бар. 

Үздік ұстаздар анықталған кон-
курс ашық түрде ұйымдастырылды. 
Комиссия құрамында тәжірибелі 
ұстаздар, қоғамдық кеңес, облыстық 
мәслихат, білім мен ғылым саласында 
сапаны қамтамасыз ету департаменті, 
облыстық білім және ғылым қыз-
меткерлері кәсіподақ комитеті және 
журналистер, қоғам өкілдері жұмыс 
жасады.

Үздік ұстаздар ұлағат төрінде

 Ғазиза ӘБІЛДА,
«Сыр бойы»Sb

Өткен жылдың қорытынды 
сәтінде «Мәртебелі ұстаз – ел 
мерейі» салтанатты шарасы 
өтті. Онда облыс әкімі Гүлшара 
Әбдіқалықова аймақтың 
білім саласының дамуына 
ерекше үлес қосқан ұстаздарға 
құрмет көрсетті. Осыған дейін 
аймақ ұстаздары арасында 
өткен конкурстың үздіктері 
марапатталып, арнайы төсбелгі 
мен қаржылай сыйақы иеленді.

«МЕМЛЕКЕТ ҚАРЖЫСЫ 
ҰҚЫПТЫЛЫҚТЫ ТАЛАП ЕТЕДІ»

Былтыр желтоқсан айы-
ның ортасында орталық Қы-
та йда орналасқан Хубэй про-
вин   ция сына қарасты Ухань 
қа  ла сында тұрғындардың түсі-
ніксіз пневмонияға шалдыққа-
ны анықталған. Індеттің бас   -
талуы жайлы алғашқы мә  лі мет 
31 желтоқсанда жа рия    лан ды. 
Уханьдағы базар жа  бы  лып, кли-
никалық бел гі  лері бар нау қастар 
оқшау ланды. 22 қаң тардан ба-
стап Ухань қаласында карантин 
жа рияланып, қоғамдық көліктер 
тоқтатылып, қалаға кіріп-шы ғу-
ға тыйым салынды. Дәл сондай 
карантин Уханьға шекаралас Ху-
анган, Эчжоу, Чиби және Чжиц-
зян қалаларында жария ланды. 
Ал 27 қаңтарда Қы тай дың ресми 
мәліметі бойын ша 2809 адамның 
вирус жұқ   тырғаны тіркелді.  Ауру 
тез тарап, жылдам көбейе бастады. 
Дүниежүзілік денсаулық сақтау 
ұйымы Қытайдан тараған бұл ви-
русты «пандемия» деп жа риялады. 

Қытайдан тыс алғашқы жағ-
дай  13 қаңтарда белгілі бол ды. Ол 
8 қаңтар күні Уханьнан Бонгкокқа 
(Тайланд) ұшып кел ген 61 жасар 
әйелден анық талды. 18 қаңтарда 
Тайландта екі, Жапонияда бір 
жағдай тір келді. Науқастарды 
қараған дә рігерлер де ауруға 
шалдығып жатты. Осыдан барып 
ма ман дар вирустың адамнан адам-
ға берілетінін дәлелдеді. 

20 қаң тарда Қытай билігі ко-
ронавирус жұқтырғандар са   нының 
140-қа артқанын мә   лімдеді. Осы-
лайша олар ви рус  тың адамнан 
адамға бері летінін ресми түрде 
растады. Ал 21 қаңтарда Уханьнан 
АҚШ-қа 15 қаңтарда ұшып кел ген 
америкалық азаматқа COVID-19 
ди аг нозы қойылды. Бұл Азиядан 
тыс орын алған алғашқы жағ дай 
болды. Осы дан кейін дү ниежүзілік 
дүр белең басталды. Азиядан тара-
ған ін дет шар та рапты шарпып, Еу-
ропа елдерін де жайлады. 

26 қаңтарда ел Президенті 
Қасым-Жомарт Тоқаев жаңа ко-
ронавирустың Қазақстан ау мағына 
таралуына жол бер меу жөнінде 
нақты шаралар қабылдауды тап-
сырды. Біздің елімізде алғашқы 
болып індет жұқтырғандар 13 на-
урызда Нұр-Сұлтан мен Алматы 
қа лаларында  анықталды. Алды-
мен Германиядан ұшып келген 
қазақстандық екі азаматтан табыл-
ды. Олардың біреуі ел ге 10 наурыз-
да, екіншісі 12 наурызда келгені 
белгілі бол ды. Сол күні тағы да 
бір жағ дай расталды. Ол – Мәскеу 
арқылы Миланнан Нұр-Сұлтан 
қаласына келген әйел кісі еді. 3 
сәуірге дейін COVID-19 барлық 
аймаққа тарап үлгерді. 

15 наурызда Президент Қасым-
Жомарт Тоқаев ел ау мағында 
төтенше жағдай ен гізу туралы 
Жарлыққа қол қой ды. Төтенше 
жағдай бір айға созылады деп 
шешілді. 19 наурызда Нұр-Сұлтан 
мен Алматы қалаларында ка ран-
тин енгізіліп, кіріп-шығу шек телді. 
Үлкен сауда орындары жабы-
лып, тек азық-түлік дү кендері мен 

дәріханалар жұмыс істеді. 22 на-
урыздан бастап аталған қалалардан 
шығатын жолдар толығымен 
жабылды, әуе және теміржол 
қозғалысы тоқтатылды. 26 наурыз-
да осы қос қалада екі науқастың 
ін деттен айыққаны белгілі бол-
ды. Сол күні елордада 64 жа с та-
ғы тұрғын коронавирустан ажал 
құшты. Бұл – Қазақстанда індеттен 
көз жұмған алғашқы науқас еді. 10 
сәуірде төтенше жағ дай жө ніндегі 
комиссия оты рысы өтіп, онда 
төтенше жағдай ре жимін сәуір 
айының аяғына дейін созу тура-
лы шешім қабыл данды. 13 сәуірде 
елімізде ін дет жұқтырғандар саны 
1 мың нан асса, 22 сәуірде 2 мыңға, 
28 сәуірде 3 мыңға, 4 мамыр-
да 4 мыңға, 10 мамырда 5 мыңға 
жетті. Эпидахуалдың күрделенуіне 
байланысты елде төтенше жағ-
дай режимі 11 мамырға дейін 
ұзартылды. 

Ал, коронавирус инфекция-
сы облысымызда ең алғаш 2020 
жылдың 28 наурызында тіркелгені 
белгілі. Содан бері наурыз айын-
да 18 жағдай, сәуірде 183, мамыр-
да 211, мау сымда 800, шілдеде 
1775 жағдай тіркелсе, тамыз дың 
10 күнінде 159 науқас анық талды. 
COVID-19 індеті облысқа қарасты 
барлық ау данда  тіркелді. Соның 
ішінде басым көпшілігі Қызылорда 
қаласының үлесінде болды.  

Республика көлемінде нау-
рыз айының 16-сы мен  мамыр 
айының 11-і аралығында тө тенше 
жағдай жарияланғанда  небәрі 229 
жағдай тіркелсе, төтенше жағдай 
алынғаннан кейін, яғни, 12 ма-
мыр-5 шіл де аралығында облыста   
ау ру ға шалдыққандар саны 1179-ға 
жетті.  Аймақта  эпи де миологиялық  
ахуал өршіп, «қызыл аймаққа» 
енді. Ин фекция жұқтырудың 
топтасқан жағдайлары  орын алды. 
Тіпті Шиелі ауданына қарасты 
Қода манов ауылының тұтастай ка-
рантинге жабылғаны әлі есі мізде. 
10 тамызда өңірде ко ронавирус 
инфекциясын жұқ тырған 3186 
адамның 2335-і  емделіп шықты. 

Мамандар тамыздың орта сы 
мен қарашаға дейінгі ара лықта  
эпидахуалдың біршама тұ рақ-
талғанын айтты. Ауа райы ның 
суытып, жедел респи раторлы-
вирусты инфекция мен тұмау 
ауруларының өрши тін тұсында 
коронавирус інде тінің қайта 
бас көтеретіні жай лы айтылды. 
Дүниежүзілік Ден саулық сақтау 
ұйымы өкіл дері індеттің екінші 
толқыны болатыны туралы болжа-
ды.  Мамандар болжамы дөп келді 
ме, жоқ па, белгісіз, бірақ, әлем 
мемлекеттері қайта қарбаласқа 
түсті. Біздің елімізде де бірқатар 
өңірлерде жағдай күрделеніп, 
ауруға шалдыққандар саны артты. 
28 желтоқсандағы мә лімет бой-
ынша елде коро на вирус расталған 
науқастар мен пневмонияға 
шалдыққандар 198659-ға жетті, 
2760-ы қайтыс болды. Ал облыста 
барлық тір келген науқастар саны 
3378-ді құраса, 3314-і емделіп 
шықты.

СOVID-19:
АДАМЗАТТЫ ӘЛЕККЕ 
САЛҒАН ДЕРТ

Сәуле ҚҰЛЫМБЕТОВА:

Sb
Айнұр БАТТАЛОВА,
«Сыр бойы»

ДЕРЕК ПЕН ДӘЙЕК

Адамзаттың коронавирус инфекциясы туралы естіп, 
онымен күрескеніне бір жыл толды.  Бүгінде әлемде COVID-ке 
шалдыққандар саны 84 миллионнан асты, 1,8 млн-нан астам адам 
қайтыс болды. 47 миллионы аурудан айығып шықты.

Экономиканың басты буыны қаржы-несие саясаты 
екенін білеміз. Өзім Сыр өңірінде осы салаға жетекшілік 
жасап, аймақтың гүлдеп, өркендеуіне өлшеусіз үлес 
қосқан, оның әрбір тиынын көздің қарашығындай сақтай 
білген белгілі азаматтармен жақын қарым-қатынаста 
болдым. Жасыратыны жоқ, олардың барлығының бойына 
дәлдік, жауапкершілік, ұқыптылық пен тиянақтылық тән 
еді. Барлығына тән осы ұқсастықты соңғы онжылдықтар 
белесінде аймақтың экономика және бюджетті 
жоспарлау басқармасын басқарған, қазір облыстық 
тексеру комиссиясының төрайымы Сәуле Ибрагимқызы 
Құлымбетованың бойынан байқағандай боламын. 
Мұндайда осы ұқсастықтың сыры неде деген ортақ 
сауалдың туындайтыны заңдылық. Сұхбаттың кезекті 
қонағымен әңгімеміз осы сауалдан басталған еді.
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Өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, шағын 
және орта кәсіпкерлікті дамыту – «Nur Otan» 
партиясының басым бағыттарының бірі. 
Бұл бағытта партия өңірде инвестициялық 
экспортқа бағдарланған 9-дан астам жаңа жо-
баны жүзеге асырып, 4 мыңнан астам жұмыс 
орнын құруды мақсат етіп отыр. Олар – шыны 
пластик желілік және жоғары қысымды сор-
ғы-компрессорлық құбырлар шығаратын за-
уыт құрылысы, Қызылорда қаласында табақ 
шыны өндіру және қайта өңдеу зауытының 
құрылысы, Арал ауданында ас тұзын өндіру 
бойынша III испан цехының құрылысы. Со-
нымен қатар осы бағытта Арал ауданында та-
уарлы балық өсіру кешенін кеңейту, «Шалқия» 

кен орнында Жаңақорған аудандық тау-кен 
байыту комбинатының құрылысы, Шиелі 
ауданының «Баласауысқандық» кен орнында 
қара тақтатасты автоклавты қайта өңдеу бо-
йынша комбинат құрылысын аяқтауға ниетті.

Бұл жайлы «Жайна» сауда үйінде қала 
тұрғындарымен экспромт кездескен ҚР Пар-
ламенті Мәжілісі мен облыстық, қалалық 
мәслихат депутаттығына үміткерлер айтты. 

Кездесу барысында үміткерлер сайлау-
шы лардың ұсыныс-пікірлерін тыңдап, үгіт-
насихат жұмыстарын жүргізді. Партияның 
сайлауалды бағдарламасын насихаттап, дауыс 
беруге шақырды. 

Халықтың әл-ауқатының негізі – азамат-
тарды жұмыспен және тұрақты табыспен 
қамтамасыз ету. Облыста халықты жұмыспен 
қамтуды қолдау аясында 2020 жылға арналған 
Кешенді жоспар бекітіліп, өнімді жұмыспен 
қамтуға 44,3 мыңнан аса жұмыссыз және 
өзін-өзі жұмыспен қамтыған азаматтарды 
тарту жоспарлануда. Бұл бағдарлама  келер 
жылы да жалғасын тауып,  жұмыссыздық 
деңгейін төмендетуге ықпал ететін болады. 
Жоспарланған кезеңде жалпы жұмыссыздық 
деңгейін 4,7%-ға дейін төмендету міндеті 
қойылды, – деді үміткер  Мақсұт Налибаев.

Кездесуде тұрғындарға үгіт парақшалары 
таратылып, сайлаудың маңыздылығы партия-
ның алдағы мақсат-міндеттері түсіндірілді. 
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ТҰРҒЫНДАРМЕН ТОСЫННАН ТІЛДЕСТІ

Ел тұрғындары үшін ең өзек-
ті мәселелердің бірі саналатын 
баспанамен қамтамасыз етуде 
айтулы жетістіктер болды. Рес-
ми мәліметтерге жүгінсек, тә-
уелсіздік жылдары (1991-2019 
жж) Қазақстанда көлемі 154,4 
млн шаршы метр жаңа үйлер са-
лынып, 1,4 млн адам баспана жағ-
дайын жақсарта алған. 

Халықты тұрғын үймен қам-
тамасыз ету жағынан Қызылорда 
облысының  жетістіктері мақтан 
етуге тұрады. Әсіресе бұл соңғы 
жылдары қарқынды жүрді. Тек 
2012-2016 жылдардың өзінде 
тұр ғын үй құрылысын дамытуға 
тар тылған инвестиция көлемі 49 
млрд 378 млн теңгені құрады. Об-
лыста атқарылған құрылыс жұ-
мыстарының 80%-і Қызылорда 
қаласының үлесіне тиді. Қызыл-
орданың төрінде жаңадан 11 
шағын аудан бой көтеріп, 7 мың-
ға жуық тұрғын жаңа пәтерге 
ие болды. Жыл сайын кемінде 
1 мың отбасы қоныс тойын той-
лайды. Кеңестік кезеңнің көзін 
көргендер ол уақытта тұрғын үй 
құрылысында дәл мұндай жетіс-
тіктер болмағанын жақсы біледі.

Биыл облыста сатып алу 
құқығынсыз жалға берілетін жал-
пы ауданы 815 пәтерді құрайтын  
20 тұрғын үйдің, кредиттік тұр-
ғын үйлер бойынша барлығы 
755 пәтерді құрайтын 68 тұрғын 
үйдің құрылысы жүргізілуде. 
Сол секілді жеке коммерциялық 
құрылыс салушылар есебінен 376 
пәтерді құрайтын 10 тұрғын үй 
салынуда. Осылайша, барлығы 
969 пә тер ді құрайтын 74 тұрғын 
үйді пай да лануға беру жоспарла-
нып отыр.

Облыс орталығындағы да рия-

ның сол жағалауында көз ал ды-
мызда жаңа қала пайда бол ды. 
Қазірдің өзінде мұнда мәдени, 
әлеуметтік нысандарды айт па-
ғанның өзінде 57 тұрғын үй бой 
көтерген. Мыңдаған отбасы жаңа 
қонысқа ие болды. Осы орайда  
облыстық құрылыс,  сәулет және 
қала құрылысы басқармасының 
басшысы Бердияр Пірімбетов сол 
жағалауда бульварлар мен алле-
ялар салынып, 9 қабатты тұрғын 
үйлер құрылысы басталатыны 
туралы айтты. Иә, Қызылорда 
қаласы болашақта елорда секілді 
оң және сол жағалауда дами-
тын болады. Бұл да – тәуелсіздік 
жетістігі.

Үй құрылысы үздіксіз жүру-
де. Ал оған қарапайым адам-
дар дың қол жеткізуі оңайға 
соқ  пай тыны белгілі жайт. Осы 
мақ  сатта елімізде қарапайым 
қа  зақстандықтарға қолжетімді 
тұр ғын үй бағдарламалары жұ -
мыс істеп келеді. Қазіргі таң-
да баспаналы болғысы келетін 
қа зақстандықтар әртүр лі мем-
лекеттік тұрғын үй бағ дарла ма-

ларына қатыса алады. «Нұрлы 
жер» және «7-20-25» ипотекалық 
бағдарламасы –  бас панаға мұқ-
таж, төлем қабілеті бар аза мат-
тарға үй сатып алу мүм кіндігін 
ұсынып келеді. Ал «Нұрлы жер» 
бағдарламасының жаңа ба ғыты 
– «5-10-20» пилоттық жо басы 
сөз жоқ, халықтың әлеу меттік 
аз қамтамасыз етілген топ та-
рының тұрғын үйге қолже-
тім ділігін арттыруға үлкен 
мүм  кіндік береді. Жыл сайын 
жүз  деген жерлестеріміз осындай 
же  ңілдіктерді пайдаланып, бас-
паналы болуда.

Жеке тұрғын үй салушылар 
үшін жағымды жаңалықтар бар. 
ҚР Жер кодексіне сәйкес жеке 
тұрғын үй құрылысын салу үшiн 
жер учаскелерiн беру су және 
электр желілерімен қамтамасыз 
етілген алаңдар дайын болған 
соң табысталады. Сондықтан 
пай  далануға беріліп жатқан жер 
телімдерін заң талаптарына сай 
қажетті инфрақұрылыммен жаб-
дықтау жұмыстары бас тал ды. 
Мәселен, Қызылорда қала сында 

«Бәйтерек» атты жаңа шағын 
аудан бар. Со ның нәтижесінде 
жерге кезекте тұрған 49 мың 
тұрғынның бір мезетте 6600-не 
жеке тұрғын үй құрылысы үшін 
жер телімдері табысталғанын бі-
леміз. Мұндай оқиға  аймақ, қала 
тарихында бұ рын-соңды болған 
емес! 

Осы жылдары мемлекетке 
де кәсіпкерге де тиімді байла-
ныс – мемлекеттік-жекеменшік 
әріп тестік қалыптасты. Мұндай 
әріптестіктен мемлекет қаржысы 
үнемделеді, жеке бизнес жанда-
нып, кәсіпкерлік саласында тың 
бастамаларға жол ашылды. Осы 
ретте атап өтерлік жайт, Сыр 
өңірі мемлекеттік-жекеменшік 
әріптестікті дамыту бойынша 
еліміздегі үздік аймақтың бірі 
және жүзеге асырылатын жоба-
лар экономиканың барлық са-
лаларын қамтиды. Өңірде мем-
лекеттік-жекеменшік әріптестік 
аясында денсаулық сақтау, бі-
лім, спорт, мәдениет, көліктік 
инфрақұрылым, ақпараттық тех-
нологиялар, қоғамдық тәртіп, 
әлеуметтік қамсыздандыру, 
энер  гетика салаларындағы 80-ге 
жуық жоба қала, аудан орталық-
тарында, ауылдарда жүзеге асы-
рылды. 

«Болмасаң да ұқсап бақ» де-
гендей, шетелдерде болған көп-
теген кәсіпкерлеріміз сол жақ-
тағы түрлі нысандарды көріп, 
соларға ұқсатып өз елімізде құ-
рылыстар жүргізгенін білеміз. 
Осылайша Қызылорда қаласында 
оқу ғимараттары, қонақ үйлер 
мен сауда үйлері секілді тағы да 
басқа түрлі қызмет көрсету орын-
дары бой көтеріп, қала сәулетінің 
жандана түсуіне үлес қосуда.

ҚУАТТЫ МЕМЛЕКЕТТЕГІ 
ҚАРҚЫНДЫ ҚҰРЫЛЫС

1-бет 

«Nur Otan» партиясы атынан 
ҚР Парламенті Мәжілісі депу тат-
тығына үміткер Бақытбек Сма ғұл, 
облыстық және аудандық мәсли хат 
депутаттығына үміткерлер Тілеу-
берген Шаутай, Патима Маханбет,  
Гүлсім Дәрібаева, Біржан Өтебаев, 
Айжан Қарекеева, Ғалымжан Әлтаев 
пен Бекзатхан Бауыржанұлы Шиелі 
ауданы Гигант ауылдық округіне 
қарасты Бидайкөл ауылының мәде-
ниет үйінде ауыл тұрғындарымен 
кездесу өткізді.

Алдағы бесжылдықта елді ме-
кендерде медициналық қызметтердің 
сапасы да, қолжетімділігі де артады. 
Бұл мақсатта  «Nur Otan» партия-
сы Шиелі ауданына қарасты Дос-
бол би, Алғабас, Бұланбай бауы, 
Бала би елді мекендерінде жаңа 
ауылдық дәрігерлік амбулаторияның 
бой көтеруіне ықпал етпек. Жыл 
сайын 230 медициналық ұйым қыз-
меткерлерінің біліктілігін арт ты-
руға жағдай жасалады. Сонымен 
қа тар, медициналық ұйымдардың 
мате  риалдық-техникалық базасы 
ны ғайтылып, заманауи қондырғы-

лармен жабдықталады.  «Nur Otan»  
партиясы елді мекендерді «көгілдір 
отын мен» қамтамасыз етуді де жос-
парлап отыр. Мәселен, Алғабас, Бе-
кежанов, Қодаманов, Ақмая елді 
мекендері газға қосылатын болады. 
Нәтижесінде ауданды газдандыру 
үлесі 66,4 пайызға жетеді, – деді үміт-
кер Тілеуберген Шаутай.

Айта кетейік, партия ерекше 
қажет тіліктері бар адамдар үшін  
кедер гісіз орта құруға көңіл бөледі. 
Мәселен, Шиелі кентінде инклюзивті 
орталық ашып, тиісті мамандармен 
қамтамасыз етпек. Ал «Бақытты от-
басы», «Ардагерлерді ардақтайық» 
партиялық жобалары көпбалалы және 
аз қамтылған отбасыларды қолдауға 
және олардың азаматтық ұстанымын 
жандандыруға бағытталмақ.

Кездесу барысында үміткерлер 
сайлаушыларға үгіт парақтарын та-
ратып, жетекші партияның ілкімді 
істерін қуаттап дауыс беруге ша-
қырды.  
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ЕЛДІ МЕКЕНДЕР  «КӨГІЛДІР 
ОТЫНМЕН» ҚАМТЫЛАДЫ

Жалағаш ауданы Ақсу 
ауыл ындағы «Ақбостай» фер-
мер қо жалығының төрағасы 
Абай Боранқұловтың күріш 
егумен ай налысқанына көп 
болған жоқ. Қысқа мерзім 
ішінде ол ау ыл дың еңсесін 
тіктеуге шама-шар қынша 
талпынып келеді. Былтыр 
қожалық Сырдың негізгі да-
қылын 250 гектар жерге екті. 

Қырық адамды жұмыспен 
қамтып отырған іскер азамат 
бақ та, абырой да еңбекте екенін 
жақсы түсінеді. Сондықтан Абай 
жұмысшыларымен бірге жүріп, 
бірге қимылдайды. Адамдардың 
барлығы компьютердің алдына 
байланып қалған мына заман-
да жерге бір еңкейгеніңнің өзі 
еңбек. Бір сабақ күріштің басын-
да бір қамба дән бар. Қожалық 
диқандары ала жаздай ащы терін 
төгіп, биылғы жоспарларын 
ойдағыдай орындап шықты.  

Соқа-сайманың сай болмаса, 
егістен өнім алмайсың. Екі жыл 
көлемінде қожалық төрағасы 
Абай Боранқұлов техникаларды да 

жаңартып алған. Бүгінде заманауи 
үлгідегі жаңа комбайндар жұмыс 
өнімділігін арттырып, дәнді ысы-
рапсыз жиып алуға мол мүмкіндік 
беріп отыр. «Егін көлемі ұлғайса, 
қажетті техникалар да көбейе 
береді», – дейді іскер азамат бізбен 
әңгімесінде. 

Тынымсыз еңбектің арқа-
сында биыл да «ақбостайлықтар» 
қамбаны қызылға толтырды. 
Жаңа жыл қарсаңында А.Боран-
құлов қожалықтың бригадир-кү-

рішшісі Сайлау Аманжолов, дә-
некерлеуші Қабылан Бишеев және 
комбайншы Бекзат Ағи саевқа 
су жаңа  автокөліктің кілтін та-
быстап, еңбек адамдарына ерек-
ше құрмет көрсетті. Салтанатты 
шарада сөз алған Ақсу ауылдық 
округі әкімі Қанат Ниетқұлов бар-
ша еңбеккерлерді құттықтап, ізгі 
тілегін жеткізді. 

Су жаңа көлікті тізгіндеген 
еңбек озаттарының жүзі қуаныш-
тан бал-бұл жанады. «Біз жерге 

бердік, жер елге берді», – дейді 
Сайлау ағамыз. Иә, ердің даңқы 
– еңбекте. Еңбек – бейбіт күндегі 
майдан. Кім қорықпай қимылдайды 
– сол жеңімпаз, батыр атанады. 

Айта кеткен жөн, А.Боран-
құлов Қармақшы ауданы, «Иір-
көл» шаруашылығына да инвес тор 
ретінде 150 млн теңге қаржы салып 
отыр. Сондай-ақ, биыл Ақсу ауы-
лына 100 орын дық балабақша, ба-
лалар ойын алаңын, мешіт жанынан 
асхана салуды және ипподромды 
күр делі жөндеуден өткізуді жос-
парға алған. Ау дан орталығынан 
Сәрке батыр ға ескерткіш орнату 
ойында бар. Кәсіпкер азамат ба-
тыр баба мыздың рухын осылай 
биіктетіп, Сәркенің ерліктерін 
кейінгі ұрпаққа үлгі етпекші. 

Ақсу ауылындағы көркем-
өнер паздарға, жас спортшыларға 
ұдайы қаржылай демеушілік жа-
сап келе жатқан Абайдың алдағы 
жоспарларын жүзеге асыраты-
нына сенімдіміз. Өйткені, тала-
бы мен талпынысы, іскерлігі мен 
еңбексүйгіштігі көпке үлгі болып, 
елді сүйсінтіп отыр.

«СБ» ақпарат

АБАЙ АУЫЛДАСТАРЫНА КӨЛІК МІНГІЗДІ

Партияның халықпен тығыз және кері бай-
ланысының  тиімді арнасы – қоғамдық қабылдау. 
Осыған орай облыстық сайлауалды штабтың қо-
ғамдық қабылдау бөлмесі сайлау ке зеңінде өзіне 
арнайы ережемен айқындалып бе ріл ген міндеттерін 
атқару үшін  ресми түрде ашылған.

Бұған дейін де филиалдың қоғамдық қабылдау 
бөлмесіне келген азаматтардың түрлі мәселелеріне 
мән беріліп, барынша оң шешілуіне тиісті жұмыстар 
жасалды. Бір ғана «BIZBIRGEMIZ» акциясы аясын-
да өңіріміздегі 29 мыңнан астам азаматқа 50000 
теңгеден қаржылай, ал 15 мыңнан астам азаматқа 
азық-түліктей, заттай көмектер көрсетілді. 

Жүргізілетін үгіт-насихат жұмыстары барысын-
да заң талаптарымен айқындалған ерекшеліктер 
мен шектеулерді ұстана отырып, жұмыс атқару –
партиямен қойылып отырған  алғышарттардың бірі. 
Яғни, заң нормалары бәріне бірдей болғандықтан, 
сайлаушыларға тауарларды, қызметтерді тегін не-
месе жеңілдікті шарттармен беру, сондай-ақ ақша 

төлей отырып, не осындайларға уәде бере оты-
рып, қайырымдылық акцияларын өткізуге тыйым 
салынған нормалар барын атап өтуіміз қажет. Соны-
мен бірге қабылдау жұмыстарының басым көпшілігі 
карантиндік талаптарға сәйкес, онлайн форматта да 
жүргізілуде.

Сайлауалды кезеңде облыстық штабтың қо-
ғамдық қабылдау бөлмесінде Қазақстан Рес-
публикасы Пар ла менті Мәжілісі мен облыстық 
мәслихаттың депу таттығына үміткерлер 55 мәрте 
қабылдау өткізеді. Қалалық, аудандық штабтардың 
қабылдау бөлмелерінде барлығы 228 үміткердің 
бекітілген кестелерге сәйкес қабылдаулары жос-
парланған.

Қабылдау өткізу шаралары бекітілген нұс-
қау  лық  қа сәйкес жүзеге асырылуда. Үгіт-насихат 
жұ мыстары басталған өткен жылдың 11-і мен 
31 желтоқсан аралығында «Nur Otan» партиясы-
нан ҚР Парламенті Мәжілісі мен жергілікті  мәс-
лихаттардың депутаттығына үміткерлермен сайлау-
алды штабтарда өткен қоғамдық қабылдауларда 
азаматтардан 1247 түрлі бағыттағы өтініш-тілек 
түсті. Олардың: 19-ы жазбаша, 1196-сы ауызша, 
қалған 32-сі телефон арқылы.

Тұрғындардан келіп түскен өтініштердің 
барлығы назарға алынды. Алдағы уақытта олардың 
шешілуіне оң ықпал ету үшін тиісті жұмыстар 
жүргізіледі. Партия әрбір тұрғынның пікірі мен 
ұсыныс-тілегі біз үшін маңызды деп есептейді. 
Сайлауалды штабтардың қоғамдық қабылдау 
бөлмелеріне келген азаматтарға түрлі кеңестер бере 
отырып, үміткерлер алдағы сайлауда «Nur Otan» 
партиясына дауыс беруге шақырды.

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

ӘРБІР ТҰРҒЫННЫҢ ТІЛЕГІ МАҢЫЗДЫ

Үміткерлер  үгіт-насихат жұмыс-
тары аясында Жаңақорған ауданы, 
«Қос үйеңкі» ауылдық округі жастары  
және  ауыл тұрғындарымен кездесті.

Кездесуге ҚР Парламенті Мәжілісі 
депутаттығына үміткер Геннадий 
Ши повских, облыстық мәслихат де-
путат тығына үміткер Мұхаммеджан 
Рүсте мов, аудандық мәслихат депутат-
тығына үміткерлер Мәжит Балқожаев, 
Ғалымжан Сопбеков, Серік  Мырза-
баев, Нұрлат Байкенже қатысты. 

Үміткерлер тұрғындар қойған 
сауалдарға нақты жауап қайтарып, 
ауылдықтарды алаңдатқан мәселелер 
шешілетіндігін айтты. Оның ішінде, 
азық-түлік мәселесі де бар. Ауыл 
халқы үшін азық-түлік қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету маңызды. Осы орай-
да, партия ауданның тау беткейінде 
орналасқан елді мекендердің суарма-
лы жер аумағын, жайылымдық жер-
лер мен егістік алқаптарды кеңейтуді 
көздеп отыр. Мысалы, 2022 жылға 
дейін қуаттылығы 24 мың тонна то-
мат пастасын өндіру зауытын салуға, 
ірі қара мал санын 70,5 мың басқа 
дейін арттырып, мал шаруашылығын 

дамытуға ниетті. Сонымен қоса, 2025 
жылға дейін Жаңақорған кентінде сүт-
тауарлы фермасын, ет өңдеу комбина-
тын және Қыркеңсе ауылдық округінде 
мал бордақылау алаңын құрмақ.

«Nur Otan» партиясы елді мекен-
ішілік және аудандық маңыздағы авто-
мобиль жолдарын жөндеу мәселесін 
шешуге күш салмақ. Мәселен, 2021 
жылы «Келінтөбе-Қандөз-Көктөбе», 
«Са мара-Шымкент-Аққұм», «Кеңес-
Бес арық» автомобиль жолдарын күр-
делі жөндеуден өткізсе, 2022 жылы 
«Келінтөбе-Қандөз» автомобиль жо-
лының 7-10 шақырымындағы көпір-
лерді жөндеуге назар аудармақ. Ал 
2025 жылға дейін 26 ауылдық округтегі 
ауыл ішіндегі жолдарды күрделі және 
ағымдағы жөндеуден өткізбек. Бұл 
туралы облыстық мәс  лихат депу тат-
тығына үміткер Мұхам меджан Рүсте-
мов айтты.

Үміткерлер тұрғындардың сұрақта-
рына жауап беріп, 10 қаңтарда өтетін 
сайлауға шақырды және «Nur Otan» 
партиясына дауыс беруге үгіттеді.

«Nur Otan»  партиясы Қызылорда облысының 
сайлау қорының қаражатынан төленді

ТҰРҒЫНДАР ТІЛЕГІ – 
ПАРТИЯ НАЗАРЫНДА

«Nur Otan» партиясының бастамасымен алдағы 
бес жылда Жаңақорған ауданының әлеуметтік-
экономикалық әлеуетін арттыру мақсатында 20 жоба 
жүзеге асырылады.Олардың қатарында қуаттылығы 
20 мың тонна әк, керамзит, құрылыс материалда-
рын, кірпіш және темір-бетонды құбыр бұйымдарын 
шығаратын зауыт бар. Сонымен қатар, «Шалқия» 
кен орнында кен байыту комбинатын салу, қуаты 
4 млн тонна кенді қайта өңдеу жұмыстары жоспар-
ланып отыр. Осылайша, 6,2 мың жаңа жұмыс орны 
ашылып, жұмыссыздық деңгейін 5,1%-дан 4,7%-ға 
төмендетуге қол жеткізіледі.

Бұл туралы облыстық және аудандық мәслихат 
депутаттығына үміткерлер Жанкелді Ысқақ, Нұ-
риддин Амитов, Мұхаметжан Рүстемов, Нұрхан Ай-
даров, Наурызбай Орынбасаров, Мәжит Балқожаев, 
Нұрлат Байкенже, Бақытжан Төлегенов, Жанабек 
Тұрлыбеков және Мақсат Жұмаділов Келінтөбе 

ауылының ардагерлерімен кездесу барысында мәлім 
етті. 

Үгіт тобы басқосуда «Nur Otan» партиясының 
«Өзгерістер жолы: әр азаматқа лайықты өмір» атты 
сайлауалды бағдарламасын жан-жақты таныстырып, 
ардагерлердің ұсыныс-тілектерін тыңдады. Сондай-
ақ, үгіт парақтары таратылды.

Ардагерлер аз қамтылған отбасы мүшелерін ба-
спанамен қамту, жаңа жұмыс орындарын құру, елді 
мекендерді газдандыру жайын мәселе етіп көтерді. 
Үміткерлер партияның ардагерлерге, зейнеткерлер-
ге қамқорлық жасау негізгі міндеттерінің бірі екенін 
айтып, көтерілген мәселелер партия назарында бола-
тынын жеткізді.

Келелі кездесу барысында үміткерлер бес жыл-
дықта Жаңақорған ауданында атқарылатын игі ба-
стамалар туралы айтты. Мәселен, алдағы уақытта 
газбен қамтамасыз етілген елді мекендер үлесін 
арт тыру мақсатында «Nur Otan» партиясының бас-
тамасымен Шалқия кенті, Бірлік және Жайылма елді 
мекендерін «көгілдір отынмен» қамту көзделіп отыр. 
Сунақата, Еңбек, Екпінді, Сүттіқұдық, Төменарық, 
Қожамберді, Жайылма елді мекендерінде су құ-
бырлары қайта жаңғыртылмақ. Сонымен қатар,  пар-
тия «Нұрлы жер» бағдарламасы аясында салынатын 
тұрғын үй пәтерлер санын 241-ге жеткізіп, кентте 
152 отбасы үшін тұрғын үй салу мәселесін шешуге 
ниетті. Сондай-ақ, жыл сайын 1 қабатты 2 пәтерлік 
10 жалдамалы тұрғын үй құрылысын салуға ықпал 
етіп, 136 отбасын тұрғын үймен қамтуды межелеуде. 

Кездесуде ардагерлер үміткерлерге алғысын 
білдіріп, партияның алдағы уақыт еншісіндегі баста-
маларын қолдайтындарын жеткізді.

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

152 ОТБАСЫ ҮШІН ТҰРҒЫН ҮЙ САЛЫНАДЫ

ЕҢБЕККЕ – ҚҰРМЕТ



БАС ДИРЕКТОР
Аманжол ОҢҒАРБАЕВ

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

БАС РЕДАКТОР
Қуат ШАРАБИДИНОВ

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

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

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

Меншік иесі

жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
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неді, қолжазба өңделеді және қайтарылмайды. 
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түпкілікті көзқарасын білдірмейді. 
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ЖАДЫҢЫЗДА ЖҮРСІН!

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

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

Газет редакцияның компьютер орталығында теріліп, беттеліп,
«ASU» баспа үйі» ЖШС сенімгерлік басқаруындағы 
«Сыр медиа» ЖШС баспаханасында басылды. 
Тел.: 8/7242/ 40-06-68. 
Газеттің таралымы бойынша 
8/7242/ 70-14-08 телефон нөміріне хабарласуға болады.

Бесікке қатысты 
Бос бесікті тербетуге болмайды. Бос бесікті тер-

беткен жаман ырым саналады. 
Үйге келген адам бос бесікті тербету ар қылы 

өзінің ұрпақсыз қалғанын үндемей-ақ білдірген. 
Бесікті сатуға, кез келген адамға беруге, аяқ 

астына тастауға болмайды. Қазақ халқында бесік 
ұрпақ жалғастыратын қасиетті бұйым саналады. Ба-
ласы көп үйдің бесігін жақсы ырымға жорып, тек 
жақын туыстары қалап алып,  жаңа түскен келіннің 
отауының төріне қойған. Бесікті ашық қалдырмай-
ды, орап қояды. Бос бесіктің өзін анда-санда отпен 
аластап, жын-шайтаннан қорғаған. 

Жол жүрсеңіз...
Сәрсенбі күні жолға шыққан жолаушының жолы 

болады. 
Жолда кездескен адамнан «қайда барасың?» деп 

сұрамайды, «жол оң болсын!» деу керек. 
Аттылы жолаушы келсе, атын қазыққа байлап, 

содан соң ғана киіз үйдің алдына келіп, үй ие-
лерімен сөйлеседі. Егер асыққан жолаушы болса, 
аттан түспестен, киіз үйдің сыртынан сөйлеседі. 

Жүкпен жолға шыққанда, үйден тұз алмайды.
Жүрер жолдың уақытын кесіп  айтуға болмай-

ды. Ол құдайға астамшылық, күпірлік болады. Жол 
жүретін адам «Алла жазса», «Алла жол берсе», 
«Құдай қаласа», «Барар жердің дәмі тартса», «Жол 
бойындағы аруақтар қолдап, Алла оңдаса» деп тілек  
тілеген, жол бойындағы кедергілердің бәрі аласта-
тылады.

Жұма күні көшуге болмайды. Жұма қасиетті 
күн. Бұл күні ата-баба аруақтары шаңыраққа келіп, 
дұға дәметеді.

Егер жолаушы жол бойында тұмсығы өзіне қа-
рап жатқан аттың немесе түйенің басын кездестір-
се, бұл жақсы ырым, ал керісінше болса, онда жолы 
болмайды.

Алыс жолға шыққан адамдар қарашаңырақтан 
немесе үлкен кісінің үйінен дәм татып аттанады.

Пышақ пен пайым
Пышақ қауіпті зат болғандықтан, онымен ойнау-

ға, жүзін жалауға, адамға кезенуге болмайды. Сол 
себепті  де оны сыйға бермейді және сұрап, қалап 
алмайды.

Біреуге пышақ ұсынса, ұшын – өзіне, сабын кісі-
ге  қаратып береді.

Ет кескенде қатар отырған екі кісінің біреуі ғана 
пышақ ұстайды.

Біреудің пышағымен ет кескенде құр қайтармай-
ды. Ұшына май немесе ет шаншып береді.

Бір нәрседен шошынғанда пышақты жастықтың 
астына қойып ұйықтайды.

Мал баққан адам құр қол жүрмейді,  қынды пы-
шақ алып жүреді.

Пышақтың жүзін көкке қаратып қоймайды. Бұл 
үйдің малы не жаны пышаққа түссін деген жаман 
ырымды білдіреді.

Жақын адамнан  пышақ, ине алмайды. Аралары 
суып кетеді.

«Қазақы тыйымдар 
мен ырымдар» 

кітабынан алынды

– Аға, бізді қызық ты ратын 
бір сұрақ – бала Аманкелді қан
дай болды?

– Бала күнімде өте тыныш-
сыз болдым. Анамыз ес білген 
шағымызда дүние салған. Содан 
кейін тек әкемнің тәрбиесін ал-
дым. Әкем алдымен арабша білім 
алған, кейіннен жаңаша оқыған 
партия қызметкері еді. Колхоз 
төрағасы болып қызмет атқар-
ды. Қарапайым, ел қатарлы өмір 
сүрдік. Тамағымыз тоқ, киіміміз 
бүтін болды, артық дүние жиған 
емес. Мен шаңырақтың кенже-
сімін. Оның үстіне, көпке дейін 
перзенттері тұрақ тамай, көңілі 
олқы боп жүрген әке-шешеміз, 
бізді еркіндеу өсірді. Иә, солай, 
мектепте оқып жүрген кезімде 
сабақтан көп қалатынмын. Бірақ 
тоқсандық қорытынды шығар 
уақытта мұғалімдердің шақырып 
алып берген тапсырмасын көп 
қиналмай-ақ орындап беретінмін. 
Мінезім тынышсыз болды дей-
тінім, әр нәрсеге қызығып, жасап 
көргенше асығатынмын. Спорт-
пен шұғылданушы едім. Осын-
дай әрекетімнен бір неше рет жа-
рақат та алдым. Сонда да алған 
бетімнен қайтпайтынмын. 

– Көркемсурет әлеміне қа
лай келдіңіз? Ең алғашқы  шы
ғармаңыз есіңізде ме?

– Адам баласының белгілі бір 
өнерге бет бұруына негіз бола-
ды. Ол қандай негіз дейсіз ғой? 
Бала күнімізде ағайын-туыс, көр-
ші-көлем жиылып, текемет ба-
сатын. Сонда текеметтің түрін 
салатын кезі бар, неге екенін, 
түр салған уақытта ер адамдарға 
көрсетпейді. Біз бала бол сақ та 
сыртқа шығарып жібе ретін де, 
текеметті шиге орап шайқайтын 
кезде ғана шақыратын. Әйтсе де 
сол бір қызылды-жасылды жай-
нап тұрған ою-өрнек менің көз 
алдымда қалып қойған. Бұдан 
бөлек, әкемнің киіз үй жасай-
тын ұсталығы бар еді. Ол кезде 
қолөнердің бұл түрін онша біле 
бермейміз. Бірақ әкемнің ара-
тұра «әуп-әуп» деп бір нәрсені 
тартып жататынын көретінмін. 
Сөйтсем, тарамыспен керегенің 
көгін тартады екен ғой. Ал киіз 
үйдің басқұры, желбау лары, шиі 
мен текеметі, құрақ көрпешелері 
де көздің жауын алардай көр-
кем болатын. Анамыз ісмер адам 
еді. Ол қасиет анамыз ға нағашы 
әжемізден қонған. Әлі есімде, 
әжеміз жасы ұлғайып, тоқсанға 
таяған кезінде де қолынан ине-
жібі түспейтін. Ара-тұра үйге 
келгенінде көрпе-төсекті жаңар-
тып, ескі деген бұйымдарды 
қайта тігіп, құлпыртып қоятын. 
Міне, осындай ғаламат көріністер 
менің өнер әлеміне деген рия-
сыз құштарлығымды оятты. Тағы 
бір әсер еткен жағдай, ауыл мек-
тебінде оқытқан мұғалімдерімнің 
ықпалы болды. Мектепте сабақ 
берген Әпенов, Әбутәліп Егіз-
баев сынды мұғалімдер тек сабақ 
беріп қана қойған жоқ, тәрбиеге 
де зор жауап кер ші лікпен қарады. 
Қабілет-қары мымды біліп, сенім 
артты. Сол кісілердің сенімі алға 

жетеледі деп ойлаймын. Оныншы 
оқып жүрген кезімде суретшілер 
байқауына қатыстым. Сондағы 
алғашқы туындым – «Ана» деп 
аталды. Байқаудан бірінші орын 
алдым. Әкем сонда қуана тұрып, 
«Ойпырмай, мұндай да өнер бо-
лады екен-ау» деп таңғалған еді...

1976-1977 жылдардың кезі. 
Қалаға көшіп келгенбіз. Бір күні 
жол-жөнекей шай ханаға кіргенім-
де, бейтаныс кісі қасына шақыр-
ды. Бетіме қарады да «Сен – жи-
вописші боласың!» деді. Содан 
не керек, күні бойы сол кісінің 
қасына еріп жүрдім. Үстіме киген 
аппақ киімімнің бәрі бояу-бояу, 
сау-тамтығы қал маған. Таныса 
келе бұл кісі – суретшілік өнердің 
негізін қалаушылардың бірі Шай-
мардан Сариев екенін білдім. Осы 
жолы ол маған тылсым өнердің 
таңғажайып сырлары жайлы көп 
әңгіме айтты. Бо йымнан ерекше 
талантты танып тұрғанын мең-
зеді. Міне, осылайша өнер әлемі 
мені еріксіз өз иіріміне тартып 
әкетті. 

– Әке тәрбиесін алып, өмір
ге ерте бейімделдіңіз. Ал кәсіби 
өнерде алға қойған мақсатыңыз 
орындалды ма?

– Мына бір оқиға ойымнан кет-
пейді. Ауылда еңбек етіп жүрген 
кезім. Бірде әкем қаладағы базарға 
жылқы сатып, үйге керек-жарақ 
алады. Қайтар жолында аттың жа-
нына ілген керосинге тиіп, бүлі-
нер деп шапанының шалғайын 
көтеріп қояды. Сөйтіп бір аттың 
пұлын жоғалтады.  Үйге келген 
соң бар ақшасының жоғалғанын 
білген әкем, іштей күйзеліп, теріс 
қарап жатып қалды. Көңіл-күйі 
сылқ түсті. Әкемнің бұл жағдайы 
мені қатты алаңдатты. Не істе-
уім керек? Содан ойлана келе 
бар ынтаммен жұмысқа кірістім. 
Үш жерде жұмыс жасайтынмын, 
әжептәуір табыс таптым. Бұрын 
қатарлас жора-жолдастарыммен 
ойын-сауық құруға жомарттық 
жасап жүретінмін. Бұл жолы бар 
тапқан табысымды әкемнің қолы-
на әкеп салдым. «Әке, бір атыңыз-
дың құнын мен бір-ақ күнде та-
бамын» – деп желпініп қойдым. 
Сонда әкем қатты қуанды. Бірден 
орнынан тұрып кетті. «Ұлымның 
адам болғаны, өз қолы өз аузына 
жеткені» деп көңілі жайланған-
дай. Осы бір оқиға мені бірден 
есейтті... 

Жалпы мен кәсіби өнер-
ге кешігіп келдім. Суретшілер 
училищесіне жиырма төрт жа-
сымда түстім. Ол жаста жұрт оқу 
бітіредi. Токио, Париждегі көр-
мелер сол – жас кезімде шақыр-
ғанда деп ойланамын. Әрине, 

өмірде «әттеген-ай» дейтін сәттер 
болады. Дегенмен, осы өнердің 
арқасында қаншама ел көрдім, 
шығармашылық шабыт алдым. 
Жаңа дүниелер жаздым, жеткен 
жетістігім бір төбе, ал алдыма 
қойған мақсатым одан да биік.

– Суретшілігіңіз өз алдына, 
монуметтік мүсін жасауда да 
шеберлігіңізбен та лайды тәнті 
етіп жүрсіз. 2010 жылы Фран
цияда орна тылған қа зақ тың 
ғана емес, жалпы түркі жұр
тының қайраткер тұл ғасы, 
тәуелсіз «Түр кістан мем лекеті» 
идея сы ның авторы  Мұстафа 
Шоқай дың ескерткіші – сіздің 
қол таң ба ңыз...

– Иә, бұл оқиға мен үшін 
естен кетпес ғажайып сыр ларға 
толы. Әдеп  кіде менің жа саған 
жұ мысым мем  лекеттік комис сия-
ның сараптауы нан өтпей қалды. 
Содан қолымды бір сілтеп, жасап 
жатқан дүниеме көңіл аудармай 
қойдым. Алайда сол күні ұйықтай 
алмадым. Бір тылсым оқиғаларды 
түсімде көрдім.

Қысқасы, сол жолы менің 
жасаған бюст-ескерткішім таң-
дауға ілініп, Франция еліне бару 
бақыты бұйырды. Арысымызды 
ардақтап, тұғырына қондырдық. 
Қазақстаннан бар ған делегация-
ны сол кездегі ҚР Мәдениет ми-
нистрі Мұхтар Құл-Мұхаммед, 
Сыр бойынан Мұрат Бақтиярұлы 
бастап барды. 

Ескерткіш Парижде, Ножан 
Сюр-Марндағы Мұстафа Шоқай-
дың 18 жыл тұрған үйінің алдына 
қойылды. Бұл үй тұрған көше де 
М.Шоқай есімімен аталады екен. 
Ресми жиын өткен соң, Мұстафа 
және оның аяулы жары Мария 
Яковлевна Шоқайдың аруағы-
на арнап құран оқыл ды. Иә, дәл 
осы күнгідей, онлайн байланыс 
арқылы бір мезетте Париждегі 
барлық мешітте құран оқылды. 

Осы сапар барысында мені 
ерекше толқытқан бір жайтты айт-
пай кетуіме болмас. Біз Мұстафа 
Шоқайдың жары Мария Яковлев-
на Шоқайдың да қабірінің басына 
барып, арнайы құран оқыттық. 

Сол елдің заңы бойынша Мария 
Шоқайдың көзінің тірісінде бей-
іттің құны төленген, бірақ жалға 
алған мерзімі біткелі тұр екен. 
Сол жерде біздің делегация қолда 
бар ақшасын жинап, бейітті жалға 
алу келісім-шартын тағы бір 50 
жылға ұзартуға ықпал етті. Осы 
оқиға жанымды ерекше толқыт-
ты...

Бүгінге дейін мемле-
кет және қоғам қайраткер-
лері  С.Шау хаманов, Ы.Қалиев, 
 Н.Ер геш баевтың мүсіндерін жаса-
дым. Туған жердің тұ ғырлы пер-
зенттерінің мүсін  дері облыс орта-
лығынан орын алды.

– Өнерді бағалай білеміз бе? 
Осы өнердің аға буыны ретінде 
қандай ой айтар едіңіз? 

– ХХ ғасырдың аяғы, ХХІ ға-
сырдың басында эконо микалық 
саясат алға шығып, рухани тақы-
рыптар назардан тыс қалған ке-
зең болды. Нарықтың қысымы 
өнердің барлық саласында дағда-
рыс тудырғаны жасырын емес. 
Мысалы, шығармашылық туын-
дының шынайы бағасын беру 
үшін суретшінің жеке көрмелері 
ұйымдастырылуы керек, жазған 
дүниелері сала мамандарының 
сараптауынан өткені жөн. Әрине, 
әр суретшінің өзіндік қолтаң басы 
болады. Дегенмен рес пуб лика 
көлемінде, одан әрі халық аралық 
деңгейде өзара тәжірибе алмасу 
арқылы жұмыстың сапасы арта 
түседі деген ой бар еді. Осындай 
оймен жүргенімде, 2011 жылы 
Астана қаласында тәуелсіздіктің 
20 жылдығына арналған пленер-
лік симпо зиумге қатысып, лауре-
ат атандым. Ал 2018 жылы облыс 
орталығындағы С.Айтбаев атын-
дағы көркемсурет гале рея  сында 
«Сырдария» атты жеке шығар-
машылығыма ар налған көрме өтті. 

 Өнер адамы ретінде өзіме 
ерекше әсер еткен бір жағдайды 
айта кетейін, осыдан бірер жыл 
бұрын Солтүстік Кипр де тұратын 
Суат бей Гюнсел есімді миллиар-
дер азамат түркі халықтарының 
 талантты сурет шілерін шақырып, 
олар ға барлық қажетті жағ дай ды 

жасап, жаңа туындылар жаз уына 
қолдау танытты. Оның ішінде қа-
зақ суретшілерінің жұмыстарын 
қатты ұнатты. Бұл дүниелерді 
ол өзі ашқан арнайы музейлерге 
қойып,  қысы-жазы ағылып жат-
қан туристердің тамашалауына 
ұсынады. Оның айтуынша, бұған 
дейін өз еліне әлемдік деңгейде-
гі білікті медицина мамандарын 
шақырып, осы саланың дам уына, 
тұрғылықты халықтың әл-ау-
қатын жақсартуға жағ дай жа-
саған. Таяу Шығыс уни верситетін 
аш қан. Бүгінде оқу орнында бар-
лық сала мамандары даярланады. 
Ойлап қарасақ, ол азаматтың түр-
кі халықтары мәде ниетін әлемге 
таны туға еңбек етіп жатқанын  
аңға ра мыз. Былай қара  ғанда, біз-
дің елімізде де мил лиар дерлер 
бар шылық. Бірақ олардың тара-
пынан мәдениетті, ру ханиятты 
қол дау үшін осындай жұмыстар 
атқарылып жатыр дегенді естіген 
емеспіз... 

Шығармашылық өнер – өл-
мейтін, өшпейтін рухани мұра. 
Себебі, әр кезеңдегі өнер туынды-
лары ел тарихынан сыр шертеді. 
Сондықтан уақытысында оны 
бағалай білуіміз керек.

– Сыр өңірі – өнердің туын 
тіккен өлке. Таланттардан кен
де емес. Соның ішінде көркем
сурет өнерінің дамуына үлесін 
қосып жүрген әріп тес теріңізді 
атап өтсеңіз...

– Сыр өңіріндегі сурет-
ші лердің аға өкілі ағайынды 
Қожықовтар, С.Романов, С.Айт -
баев, одан бері М.Үм бетов, Б.Қал-
назаров, Е.Би ма нов, Б.Есіркеп-
ов, С.Пірма ханов сын ды талант 
иелері өз еңбек терімен өнердің 
сара жолын қалып тастырды. Ал 
бүгінде сол таланттардың көзін 
көрген, тәлімін алған белгілі су-
ретшілер Я.Ағытаев, Ш.Сәменов, 
Б.Айтбаев, А.Абыз беков, Ж.Сма  -
ғұлов тар дың ізін жалғап Т.Сағым-
баев, Д.Тойшыбаев, тағы басқалар 
шығармашылық ең бектерімен та-
нылып келеді. Алар асулары алда.

– Уақыт тауып, дидар лас 
қаныңызға рахмет!

Таңның атуы, күннің батуынан, табиғаттың тылсым құбылыстарынан шабыт алатын суретші 
қолтаңбасында туған жерінің әрбір тасы, әр тал шөбі сан құбылған бояумен бедерленіп, сырға толы 
әлеміне жетелейді. Әсіресе, ұлттық ерекшелік, қарапайым қазақы тұрмыс-салтты көз алдыңа әке-
летін «Сұлутөбе», «Талтүс», «Сырдария», «Өмір», «Тораңғылдар» атты туындылары оның ішкі жан 
дүниесінің толқынысы тәрізді. 

Аманкелді ағамыздың жары Салтанат Қожантаева ұстаз, қолөнер шеберлігі бойынша шәкірттер 
тәрбиелейді. Балалары да өнерден алыс емес. Қызы Әлия – суретші, ұлы Бауыржан – сәулетші. Тіпті 
немерелерінің бойынан да сурет өнеріне деген ерекше қызығушылық байқалады.

Бұл күнде суретші Аманкелді Кененбаев елорда төріне орнатылатын Жалаңтөс баһадүр ескерт-
кішін жасауға ерекше шабытпен кіріскен. 

Әңгімелескен 
Ғазиза ӘБІЛДА,

«Сыр бойы»

Кененбаевтың 
кең-байтақ әлемі

Белгілі суретші Аманкелді Кененбаев 1955 жылы Шиелі ауданы 
Сұлутөбе ауылында дүниеге келді. Орта мектепті бітірген соң әскер 
қатарында болды. Ауылда киномеханик болып жұмыс істеді,  өзі 
оқыған мектепте сурет пәнінен сабақ берді. Жастайынан өнер жолын 
таңдаған жігіт Ә.Қастеев атындағы Шымкент өнер училищесін 
үздік бітірді. Осы жылдардан бастап республикалық, шетелдік, 
халықаралық  көрмелерге, пленерлерге, симпозиумдарға қатысты.

Бірқатар мүсіндік және монументалды объекті лер  дің авторы. 
Ал 2000 жылы алғашқы рет Алматы қаласында «Длинные 
цветные сны» тақырыбында жеке көрмесі өтті. 2005 жылы 
«Астана – Бәйтерек» республикалық конкурсының лауреаты 
атанды. 2007 жылы Лондонда Ұлыбритания патшайымы 
«Виктория – Альберт» жеке музейінде «Қазақстанның 
жаңа өнері» көрмесіне қатысты. 2010 жылы Францияда 
орнатылған халықтар тәуелсіздігі үшін күрескер Мұстафа 
Шоқай бъюст-ескерткішінің авторы. 2012 жылы Нью-
Йорк қаласында халықаралық «Жер, уақыт, адамдар» 
конкурстық көрмесінің жоғары марапаты – «Алтын 
қыран» медалінің иегері. 2015 жылы Жапон елінде 
Токио қаласындағы NIW галереясында өткен 
халықаралық көрмеге қатысты. КСРО және 
Қазақстан Сурет шілер одағының мүшесі. Қазақстан 
Республикасының Құрмет грамотасының 
иегері, ҚР Мәдениет қайраткері. 2018 жылы 
Ә.Қастеев атындағы өнер музейінде «Сұлутөбе» 
тақырыбында көрмесі өтті.

Аманкелді Кененбаев өзі армандаған 
салаға бірден келе қойған жоқ. Өмір 
жолының сан алуан сатысынан өтті. Бұл 
туралы сұхбатта тарата түсетін боламыз.

Құттықтау
Қазалы ауданы, Жанкент ауылының 

тұрғындары Кәмен Әбішев және 
Рабиға Қайыпқа 

Ардақты әке, аяулы ана! Сіз-
дерді бүгінгі туған күндеріңіз-
бен шын жүректен құттықтай-
мыз! Тамырын тереңге жайған 
әулеттің алып бәйтерегінің қос 
бұтағы секілденген сіздердің 
дүние есігін ашқан күндеріңіз 
бір-бірімен қатар келуі ерекше 
үйлесімділік деп білеміз.

Біз үшін жарғақ құлақта-
рыңыз жастыққа тимей, күн-
түн демей, күннің ыстығы мен 
суығына қарамай еткен ерен еңбектеріңізді ешқашан қайтара 
алмасымыз белгілі. Ардақты әкеміз бізді азамат етіп жетіл-
діру жолында жұмыс бабымен Атырау асса, аяулы анамыз 
«алтын қолды» дәрігер атанып, халықтың саулығы үшін та-
лай таңды ұйқысыз атырды. Бүгін, міне, ержетіп, азамат бо-
лып, түрлі салада еңбек етсек те, сіздер үшін мәңгілік бала 
болып қала беретінімізді жақсы түсінеміз. Бізге дәл сіздердей 
әке мен ананы сыйлаған Алла Тағалаға сансыз шүкіршілік 
етеміз!

Осынау туған күндеріңізде Сіздерге ғұмырларыңыз қа-
шанда көктемдей жарқын әрі шуақты, жаздай жылы әрі жай-
ма шуақ болсын дегіміз келеді! Денсаулықтарыңыз мықты, 
әрбір күндеріңіз бақыт пен шаттыққа толы болсын! Туған-
туыс, дос-құрбы, әріптестеріңіздің арасында күліп-ойнап, 
бақытты өмір кешіп жүре беріңіздер! Жаратқан ием Сіздерге 
біздің қызығымыз ды көруге жазсын!

Әке-ана, ұйытқысы шаңырақтың,
Түлетіп ұл-қызыңның бағын жақтың.
Біздер тек өздеріңмен бақыттымыз,
Сөнбейді сіздер барда шамы бақтың!

Ізгі тілекпен құттықтаушы
 ұлқыздары: ДаниярСандуғаш, 

Айзат, Нұршайық, 
Ақторғын және Нұрсұлтан


