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Айнұр БАТТАЛОВА,
«Сыр бойы»Sb

Зерттеуші, белгілі этно-
граф, жазушы Тынышбек Дай-
рабайдың  құрастыруымен 
жақында жарық көрген «Түр-
кістан 1866-1872»  альбо-
мы осы талаптар үдесінен 
шығатын дүние екені даусыз. 
Онда бүгінде тозған неме-
се уақыт көшіне шыдамай 
өшіп кеткен ескерткіштерді 
көз алдымызға әкелетін фо-
тосуреттер сұрыпталып, 334 
бетке сыйдырылған. Осынау 
құнды дүниелердің (әрбірі-
не қазақ, орыс, ағылшын тіл-
дерінде түсіндірмелер беріл-
ген) қазіргі ұрпақтың тарихи 
санасын жаңғыртуға қызмет 
етіп, келешек ұрпақтың игілі-
гіне айналары хақ.

Тарихты 
жаңғыртқан 
туынды

Мемлекет Басшысы Қасым-Жомарт 
Кемелұлы Тоқаев  «Тәуелсіздік бәрінен 
қымбат» атты мақаласында: «Ұлттық 
болмысымыздан, төл мәдениетіміз бен 
салт-дәстүрімізден ажырап қалмау – 
барлық өркениеттер мидай араласқан 
аласапыранда жұтылып кетпеудің бір-
ден-бір кепілі» деген болатын. Сондай-ақ, 
тәуелсіздік жылдары тарихымыздың 

сан мың қатпардан тамыр тартатынын айғақтайтын іргелі із-
деністердің нәтижесін қалың жұртшылыққа да түсінікті және 
қолжетімді ету қажеттігіне тоқталды. 

3-бет 

«Болашақ» университе-
ті нің ғылыми жетекшісі, ҚР 
ҰҒА академигі, экономика 
ғылымдарының докторы, про-
фессор Бақберген Досман-
бетовтің тапсырысы бойын-
ша түсірілген жаңа фильмнің 
атауы мен мазмұны сабақтас. 
«Bolashak Bridge» – «Бола-
шақ көпірі» деген мағына 
білдіреді. Оқиғаның негіз-
гі желісі студенттік өмірде 
жиі жолы бола бермейтін үш 
дос тың арасында өрбиді. Ко-
медия-мелодрама жанрын-
дағы кинотуындыда жастық 
алаңғасарлық, нәзік махаббат, 
бастысы, достыққа беріктік 
шебер көрініс тапқан.

– Осы уақытқа дейін 
біздің оқу ордамыз туралы 
16 сериядан тұратын «Бола-
шақ аялдамасы» деп атала-
тын сериал түсірілгенін бар-
шаңыз жақсы білесіздер. Бұл 
сериалды 2009 жылы түсіріп 
бастадық. Биыл универси-
теттің құрылғанына 25 жыл 
толып отыр. Осы мерейлі да-
таға орай, біздің жанашыр-
қолдау шыларымызға, оқы-
тушылар мен студенттерге 
тарту ретінде осы «Bolashak 
Bridge» фильмін түсірдік. 
Бұл – біздің шәкірттеріміз, 

ата-аналар қауымы өзінің 
университетімен мақтансын, 
тұрғындар оқу ордасы жай-
лы кеңірек білсін деген мақ-
сатпен түсірілген туындымыз. 
Кино арқылы жастар даму-
дың жолына түседі, мәдениет-
ті, адаммен қарым-қатынас ты 
үйренеді. Кейіпкерлерден 
үлгі алады. Жалпы айтқанда, 
жақсыдан үйреніп, жаманнан 
жиренеді. Студенттік шақ – 
тұлға болып қалыптасатын 
кезең. Осы кезеңде оларға 
білім мен тәрбие, болашағына 
бағыт-бағдар дұрыс берілуі 
керек. Осы тұрғыдан алған-
да, фильм арқылы жастардың 
жан-жағын танып, үлгі алып 
өсуін қаладық, – деді Бақбер-
ген Сәрсенұлы фильмнің тұ-
саукесерінде.

Жастардың зор қызығу-
шылығын тудырған фильм 
ұзақтығы – 1 сағат. Бірақ осы 
уақытта кейіпкерлердің өт-
кір әзілі мен шынайылығы 
көрерменді жалықтырмайды. 
Қайта оқиға шарықтау ше-
гіне жақындаған сайын қы-
зығушылығын тудырады. Бір 
сөзбен айтқанда, жаңа кино-
да студенттік шақты шебер 
суреттей білген.

«BOLASHAK 
BRIDGE» – 
КӨРЕРМЕН 
КӨЗАЙЫМЫ

Сыр өңірінде алғаш рет толық метражды жастар 
фильмі жарық көрді. «Bolashak Bridge» атты жаңа 
туындыны «Aslan films» киностудиясы түсірген. Атауы 
айқындап тұрғандай, заманауи бағыттағы фильмде 
25 жылдық тарихы бар «Болашақ» университеті 
студенттерінің қызығы мен шыжығы мол сәттері көрініс 
табады. Тың туындының тұсауы облыс орталығындағы 
«Kinoplexx» кинотеатрында кесілді.

«Стакандағы суға» 
сенесіз бе?
«Құпия» (Secret) деген ки-

ноны көріп пе едіңіз? Сонда 
адамдар айналаға қараған 
сайын қиялындағының бәрі 
орындалып жатқандай көрі-
нетіні бар. Мұның бәрі ой мен 
сенімнің тартылыс күші. Сенім 
тауды да қозғалта алатындай 
күшке ие деп қиюын келістіріп 
айтқанды жақсы көреміз. Көз-
сіз сенім бөлек те, ақыл мен 
еңбекке сену басқа. Кейде қи-
сынсыз дүниелерге нанып қа-
ламыз немесе сенгіміз келеді.

Гардеробта жасыл киімді 
көбейтсеңіз, табысыңыз есе-
ленеді немесе стакандағы суға 
арманыңды айтсаң тілегенің 
алдыңнан іздемей, табылады 
деген секілді. Бұл техникалар-
дың орындалуы түк те қиын 
емес. Тек шыныдағы суға ті-
легіңді айтып немесе қағазға 
жазып, астына қойып ішсеңіз 

болғаны. Таныс қой, ә! Мұны 
айтыскер ақын әрі психолог 
ретінде танымал Айнұр Тұр-
сынбаева оқырмандарына осы 
кезге дейін ұсынып келген еді.  
Өткен жылы ол өзінің қатесін 
түсінгенін айтып, көпшіліктен 
қолданбауын сұрады. 

Ақын қыздың мұны жа-
рия еткені дұрыс болды. Се-
бебі, кейбір психологиялық 
«техникалар» шариғатқа сай 
келмейді. Айталық, армандар 
картасының Даоизм діни-фи-
лософиялық бағытындағы 
«фен шуй» дүниетанымымен 
ты ғыз байланысты екені 
байқал ған. Яғни, ол феншуй 
түсінігінің іргесі болып санала-
тын  ба-гуа, яғни қасиетті сегіз 
бұрыш негізінде орындалады. 

Сөзімізді нақтылау үшін 
армандар картасын жасау, ста-
кандағы суға тілек айтып ішу, 
аффирмация айту мұсылман-
дар үшін құптарлық іс пе де-
ген сауал бойынша облыстық 

«Ақмешіт-Сырдария» орталық 
мешітінің наиб имамы Жеңіс 
Әбибуллаұлымен тілдестік.

– Бұл дінімізде құпталмай-
ды, шариғатқа сай келмейді. 
Бүгінде мұндай сеніммен жүр-
гендерді көп кезіктірдім. Ой-
ларын білдім, ниеттерін байқа-
дым. Даоизм діни бағытындағы 
«Феншуй» дүнетанымына сая-
тынын айтпағанның өзінде, 

егер карта жасап, арманыңды 
суретпен қағаз бетіне түсірсе, 
ол міндетті түрде орындала-
ды-мыс. Армандар картамен 
орындалса, осы уақытқа дейін 
адамзат өмірінде бұл тәсіл та-
нымал болып, адамзат баласы-
ның барлығы армансыз болып, 
бақытқа кенелер ме еді?! 

Пайғамбарымыз (с.а.с) бір 
хадисінде: «Бақытты адам 

анасының құрсағында бақыт-
ты, бақытсыз адам да анасы-
ның құрсағында бақытсыз» 
десе, Әбу Дауд риуаят еткен 
басқа бір хадисте: «Алла  Таға-
ла  нені  қаласа  сол  болады. 
Ал Оның қаламағаны ешқашан 
жүзеге аспайды» дейді. Сон-
дықтан болар бабаларымыз 
«Құдайсыз қурай да сынбай-
ды» деген дана сөз қалдырған. 
Егер армандар картамен ғана 
орындалады, картасыз орын-
далмайды десе, шариғатымыз-
да Аллаға серік қосу болып, 
үлкен күнәға жатады. Перзент 
аңсаған жан қағазға баланың 
суретін жабыстырғаннан кейін 
сәбилі болып, бала армандар 
картасының нәтижесінде өмір-
ге келді деп сенсе, үлкен күнә 
болмақ. Міне, осы тұрғыдан 
алғанда, шариғатымызға еш 
сай келмейтіні анық. Жетістік-
тің негізі – картада емес, әре-
кетінде. Ал, стакандағы суға 
келсек, әрине, оны да арман-
дар орындалады деп тілек ай-
тып ішсек, ниетке байланысты 
дұрыс болмайды. Алайда, суға 
дем салуда, суға жақсы нәр-
се айтуда пайда бар екенінде 
дау жоқ. Сол суға қарап, жақсы 
тілек айтсам, сол тілек орында-
лады деген оймен Аллаға емес, 
стаканға мән беріліп кетпеуі 
қажет, –деді дін өкілі. 

САНА СЕРГЕЛДЕҢІ
немесе бүгінгі таным неге тәлтіректеп тұр?

Қазіргі психологияның  дау-дамайы көп. Жанталасқан 
жұрт, жақсылыққа ұмтылған ел психологияға жаппай бет 
бұрды. Шығыстың да, батыстың да ақпаратын алдыңа 
әкелген интернет барда керегіңді оқи бер. Бірақ алды-артын 
аңдамай психологқа сенім арту, техниканың төркінін түсін-
бестен қолдану дұрыс па?

Айдана ЖҰМАДИНОВА,
«Сыр бойы»Sb

4-бет 

Саяжайдың аумағы 
күн нен күнге кеңейіп, қан-
шама жаңа тұрғын үй бой 
көтеруде. Халық саны кө-
бейген сайын  түйткілді 
түйіннің шешілуі қиындау 
болып тұр. 

Қазір саяжайда шама-
мен 3000-нан аса тұрғын 
үй бар. Таңертең көлігі 
барлар баласын қосымша 
білім беру орталықтарына 
не балабақшаға тасиды. Ал, 
көлігі жоқ ата-ана қоғам-
дық көлікті күтеді. Мұнда 
тек жалғыз маршурт қа-
тынайды. Нөмірі «28». Ол 
да кіші сыйымдылықтағы 
қоғамдық көлік. Оның өзі  
жалғыз түзу көшемен кіріп 
шығады. Шет аумақтағы 
тұрғындар сол көше бо-
йына жету үшін табанынан 

тозады. Қараңғы түссе,  жа-
рық жоқ. Қаңғыбас иттер 
қаптап жүргендіктен, түн-
де жүру де қорқынышты. 

«Сабалақта» мектеп 
жоқ. Ең қиыны да – осы. 
Балалар автобуспен қала-
дағы мектепке қатынай-
ды. Қазір балалардың 
көпшілігі онлайн формат-
та білім алуда.  Балабақ-
ша әлі бой көтермеген. 
Оқушыларға арнайы көлік 
бекітіліп, тегін ұйымдасты-
рылған. Бірақ ата-ана үшін 
баласының үй маңындағы 
мектепке барғаны маңыз-
ды. 

Саяжайға 2005  жылы 
көшіп келген Гүлсәнім Ау-
кенова мұндағы тіршілік-
тің  жай-жапсарына әбден 
қанық.

– Мұнда тұрып жат-
қаныма 16 жыл болды. 
Біз көшіп келген жылдары  
ешқандай жағдай болма-
ды. Жарық жоқ, айнала-
дағы көршілер жиналып, 
трансформатор орнаттық. 
2010 жылы маршурт қа-
тынай бастады. Өздеріңіз 
байқағандай, «Сабалаққа» 
келетін жалғыз үлкен 
көше де жөндеуді қажет 
етіп тұр. Үш жыл бұрын 
ауызсу келеді деп қуан-
дық. Бірақ әлі игілігін көр-
медік. Мәселені көтеріп,  
талай жерге бардық. Бірақ 
«бәрі кезең-кезеңімен 
шешіліп жатыр» деген 
жауап аламыз.  Жедел 
жәрдемді үлкен жолдың 
бо йынан күтіп аламыз. 
Себебі, жол нашар, жа-
уын-шашын күндері көлік 
лайға батып, зорға шыға-
ды.  Біз де ел қатарлы тір-
шілік етіп, судың, жолдың, 
газдың болғанын қалай-
мыз, – дейді ол. 

Ал, Қанат Доспенбетов-
тің мұнда көшіп келгені-
не 5 жылдан асыпты. Үй-
інің айналасына қанша 
рет ауызсу қондырғысын 
орнатса да, шыққан суы 
сап-сары, яғни құрамында  
темір  көп.

«Сабалақта» сан қилы 
мәселе бар

Қала іргесінде «Сабалақ» деген елді мекен бар. Бір 
кездері саяжай болғанымен, бүгінде аумағы кеңейіп, 
бүтін ауылға айналған. Қос каналдың бойында орна-
ласқаннан болар, табиғаты бөлек. Жеріне не ексең де 
жемісін береді. Алайда, саяжай назардан тыс қалып 
келеді. Ауызсу әлі шешімін таппаған, жарық қуаты аз, 
«көгілдір отын» да жоқ.   Жол мәселесі тағы бар. Мек-
теп, емхана мен балабақша қашан бой көтереді деген 
жұрттың көңілі алаң.

Сара АДАЙБАЕВА,
«Сыр бойы»Sb
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Бүгінде 6827 адам аурухана-
да жатыр. 311-нің жағдайы ауыр. 
42 науқас жасанды тыныс алу 
аппаратына қосылған. 25 қаңтар-
дағы мәлімет бойынша 1480 адам 
жаңадан тіркелді. 16 адамның ко-
ронавирус пневмониясына шал-
дыққаны анықталды. Министрлік-
тің хабарлауынша, республикада 
екі қала мен алты облыс «қызыл 
аймаққа» енді.  «Қызыл аймаққа» 
енгендер Нұр-Сұлтан және Ал-
маты қалалары, Ақмола, Атырау, 
Батыс Қазақстан, Қостанай, Пав-
лодар және Солтүстік Қазақстан 
облыстары. Ал Қарағанды және 
Алматы облыстары «сары аймақ» 
қатарында. Қалған өңірлер «жа-
сыл аймақта». «Жасыл аймақ» қа-
тарында Сыр өңірі бар. Бірақ бұл 
қауіп жоқ дегенді білдірмейді. 

Әлем мемлекеттерінің ма-
мандары әлекке салған корона-
вирус індетіне тосқауыл болар 
бірден-бір жол –  ауруға қарсы  
вакцина екенін айтып, оны шыға-
руға асықты.  Inform.kz дерегінше, 
дүниежүзі бойынша клиникалық 
сынақтан өтіп жатқан 64 вакци-
наның 8-і қолданысқа еніп те 
қойған. Қазіргі таңда 42 мемлекет 
коронавирусқа қарсы вакцинаны 
қолданып отыр. Мәселен, Ұлы-

британияда бір тәулікте  491970 
адам індетке қарсы екпе алып, 
рекордтық көрсеткіш орнаған. 
Мемлекетте екпе алған адамдар-
дың жалпы саны 6,3 миллионнан 
асты. Ал Германияда коронави-
русқа қарсы екпе салу желтоқсан 
айының соңында басталды. Бір ай 
ішінде препараттың бірінші до-
засын 1 млн 200 мыңнан астам 
адам алса, екінші дозасының өзін 
25 мыңдай тұрғын қабылдап үл-
герген.  Ресейлік «Спутник V»  
вакцинасын сынау нәтижелерін 
жариялаған венесуэлалық дәрі-
герлер вакцинаның клиникалық 
сынағына қатысқан еріктілерде 
ешқандай күрделі асқынудың тір-
келмегенін мәлімдеді. Пәкістан 
мемлекеті де індетке қарсы күрес-
те ресейлік «Спутник V»  вакци-
насын мақұлдаған. Олар бұған 
дейін AstraZeneca компания сы 
мен Оксфорд университетінің 
бірігіп әзірлеген және Қытайдың 
мемлекеттік Sinopharm компа-
ниясы дайындаған вакцинаны 
мақұлдаған болатын. Халық саны 
жағынан әлемде бесінші орын 
алатын Пәкістанда 11 мыңнан 
астам адамнан коронавирус 
анықталған.

Вакцина: 
үміт пен күдік

Ғаламның ортақ проблемасына айналған коронавирус ин-
фекциясы әлі де бой берер емес. Әлемде COVID-ке шалдыққан-
дар саны 99,1 миллионнан асты. 2 млн 128 мыңнан астам нау-
қас қайтыс болса, 54 миллионнан астамы аурудан айыққан. Ал 
Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, елімізде өткен 
наурыз айынан бері 178454 адамның ПТР тесті оң шыққан. 160 
мыңнан астамы жазылса, 2480 адам індеттен көз жұмған. 
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«Бағдар мен белес» деп атала тын 
бөлімді оқығанда, алғашқы онжылдық
тағы еліміздің іргетасының  қалану жыл
дары еске түсті. Бұл  мемлекет құры лы
мындағы айқын жол таңдау кезеңі  еді. 
Тоқсаныншы жылдардағы өтпелі шақта 
бар қиындықты бастан кешірдік. Ел эко
номикасының  құлдырау кезеңі болды. 
Қазақстан аяғынан тік тұру  үшін бұрын 
болмаған саясиэкономикалық ортаға 
енді. Осындай кезеңде Қа зақстанның 
Тұңғыш ПрезидентіЕлбасы Н.Назарбаев 
батыл шешімдер қабылдады. Бұрынғы 
меншіктің түрі мен мағынасы өзгеріп,  
түрлі меншік нысандары, жаңа қоғамдағы 
жаңа мемлекеттік басқару жүйесі  өмірге 
келді. «Алдымен экономика, сосын сая
сат» қағидасы өзінің өміршеңдігін көр
сетті. 

Бұл жылдары мемлекетіміздің ны
шандары белгіленіп, билік жүйесі қа
лыптасты. Ұлттық валюта айналымға 
енді. Қарулы күштер құрылды, Ата Заң 
қа был данды. Шет елдермен  дипло
ма тиялық қатынас орнатылды. Еліміз 
беделді халықаралық ұйымдарға мүше 

болды. «Қазақстан – 2030» стратегиясы  
қабылданып, мемлекет шекарасы бекі
тілді. Қандастарымыз үшін  ұлы көшке 
жол ашылды. Алғашқы онжылдық ел эко
номикасының дағдарыстан шығу жыл
дары  болды. 

Екінші онжылдық – қазақ елінің ке
регесін  кеңейту кезеңі. Осы уақытта 
мем лекетіміздің тұғыры нығайып, эко
номикалық әлеуеті арта түсті. «Мә
дени мұра» бағдарламасы жүзеге асы
рылып, әлемдік және дәстүрлі дін дер 
көш басшыларының съездері, Еуропа
дағы  қауіпсіздік және ынтымақтастық 
ұйымының, Азиядағы өзара ісқимыл 
жә не сенім шаралары кеңесінің  саммит
тері  өтті.  «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» 
халықаралық дәлізі сияқты ірі ин фра
құрылымдық жобалар қолға алынды.

Екінші онжылдық ел экономикасының 
өсу жылдары болды. 2000 жылы ішкі 
жалпы өсім 9,6%ке, 2001 жылы 13%
ке өсті. Тұралап қалған  экономика, мә
дениет, ауыл шаруашылығын жақсарту  
мақсатында, халықтың мәденирухани 
өмірін көтеруде  «Денсаулық жылы», 

«Мәдениет жылы», «Ауыл жылы» бағ
дарламалары қабыл данып, пәрменді 
түрде жүзеге асырылды.

Мемлекет басшысы бостандық біз
ге оңайлықпен келмегенін, атабабала
рымыз азаттық жолында арпалысқанын, 
талай зұлмат замандар мен  нәубеттерді 
бастан өткергенін айтты. Осының бәрі  
халықтың есінде сақталып, ұрпақтан
ұрпаққа берілуі тиіс. Ұлт тарихы ұрпақ  
тәрбиесінде, сананы жаңғыртуда зор 
үлес қосатынын атап өтті. Президент 
тап сырғандай, орталық телеарналар та

рихи  тақырыптарды жас ұрпақтың тари
хи санасын айқындау үшін түсіру керек.  
Бұл халықтың  көкейінде жүрген ой еді. 
Жасыратыны жоқ, қазір  біздің  теле
арналар  арзан шоу, атысшабыс шетелдің 
кинофильмдерін көрсетуді  үдете түсті. Біз, 
бүгінгі жас ұрпақ, ұлттық менталитетімізге 
кері әсер ететін  мұн дайлардан аулақ 
болса дейміз.

Мемлекет басшысы «Алаш қайрат
керлерінен тағылым аламыз. Олар өткен 
ғасырдың басында тәуелсіздік идеяла рын 
халық арасында дәріптеуге зор еңбек 
сіңіріп,  азаттық жолында құрбан болды. 
Тәуелсіздігіміздің мерейтойы  аясында 
осындай біртуар тұлғаларды еске алып, 
олардың мұрасын жастарымызға және 
бүкіл әлемге  паш етуіміз керек. Соны
мен бірге осы тақырыпты зерттеп жүрген 
ғалымдар мен жазушылардың  да еңбегі 
қолдауға ие болуы және бағалануы  қажет. 
Алаш арыстарының асыл мұрасын  игеру 
жалғаса беруге тиіс» деген бо латын. 

Сонымен қатар атабабаларымыздың 
ақ найзаның ұшымен, ақ білектің күшімен 
ұланбайтақ  жерді ұрпағына мирас етіп 

қалдырған мұрасын көздің қарашығындай 
сақтауды жанжақты баян дады. Халықтың 
көкейінде жүрген жер мәселесіне байла
нысты «Қазақтың жері ешбір шетелдіктің 
меншігіне  берілмейді, ешқашан сатыл
майды. Осыны әрбір  аза матымыз санасы
на берік сіңіру қа жет» деп атап өтті. Мем
лекеттік тілді білу – Қазақстанның әр бір 
азаматының  парызы, міндеті» деп, барша 
қазақстандықтарға оның ішін де қазақ 
тілін  әлі жете  меңгермеген отан дас тарға  
үндеу тастады. Осыдан соң саналы, намы
сы бар азаматтар ойланатын болар. 

«Ұлағат пен ұстаным» атты бөлімде 
Президент саяси реформаны кезеңке
зеңімен жүзеге асыру мәселелеріне 
жанжақты тоқталып, жаңа жүйенің  
өзін дік тиімділігін, тұрғындар мен би
ліктің бірлесіп жұмыс істейтінін, ал ғаш
қы  жылдары  ауыл,  кейін аудан әкім
дерін сайланбалы болатынын атап өтті. 
Мәжіліс депутаттарының биылғы сай лауы 
– көппартиялық Парламентті орнық тыру 
жолындағы маңызды қадам.

ҚасымЖомарт Кемелұлы  ХХІ ғасыр  
– білімді мен біліктінің дәуірі, сондықтан 
келер ұрпаққа Қазақстанды тұғыры мы
ғым, экономикасы қуатты, рухы ас қақ  
мемлекет ретінде табыстау және ел
дік істерді шашау шығармай лайықты  
жалғастыратын жасампаз ұрпақ тәр бие
леудің маңыздылығын баяндаған. Азаттық 
жылдарында дүниеге келген талантты жа
старды қолдау мақсатында «Тәуелсіздік 
ұрпақтары» атты грант та ғайындау – 
өте маңызды қадам. Ұлты мыздың ұлы 
ұстыны – қастерлі тәуел сіз дігіміз бар
ша жұртымыздың  пат риоттық рухымен 
асқақтай берсін..

Рысбай КӘРІМОВ,
Қазақстан Журналистер және 

Халықаралық Жазушылар одағының 
мүшесі,  Жалағаш ауданының 

құрметті азаматы 

– Ғалым Қайырбекұлы, облыс бойынша өткен 
жылы қанша мемлекеттік сатып алу өткізілді?

– 2014 жылы республикада алғашқылардың 
бірі болып мемлекеттік сатып алулардың бірыңғай 
ұйымдастырушысы – мемлекеттік сатып алу 
басқармасы құрылғанын еске сала кетейін.  Сол 
кезеңнен бері басқарма мемлекеттік сатып алу
ларды тиісті заңдылықтарға сәйкес өз деңгейінде 
ұйымдастырып келеді.

Басқарма 2020 жылы жалпы құны 77,5 млрд 
теңгенің 1517 сатып алу конкурсын өткізіп, 
нәтижесінде 4,6 млрд теңге үнемделді. Соны
мен қатар, эпидемиологиялық ахуалға байланыс
ты енгізілген мемлекеттік сатып алудың арнайы 
тәртібімен 46,5 млрд теңгенің 1383 сатып алуы 
жүргізіліп, 4,3 млрд теңгенің үнемделуіне қол 
жеткізілді.

Осылайша  өткен  жылы 2900 (124 млрд теңге) 
сатып алу өткізіліп, ол 2019 жылы өткізілген 2307 
сатып алумен (88,7 млрд теңге) салыстырғанда 593
ке немесе 20%ке артты.

Айта кету керек, аталған сатып алуларға жалпы 
506 камералдық хабарлама келтіріліп, 168 (4 млрд 
144 млн теңге) сатып алудың күші жойылғанымен, 
алдындағы жылы өткізілген 194 конкурспен (6 
млрд теңге) салыстырғанда 26ға немесе 13%ке 
азайған.

– 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап 
орталықтандырылған мемлекеттік сатып алу 
жүзеге асырылып жатқанын естідік. Қазіргі таңда 
оның нәтижесі қандай?

– Мемлекет басшысының мемлекеттік са
тып алуларды аутсорсингке беру мүмкіндіктерін 
қарастыру туралы тапсырмасына сәйкес, Қаржы 
министрлігі былтыр «Мемлекеттік сатып алуларды 
орталықтандыру» пилоттық жобасын жүзеге асыр
ды.

Жобаға Ауыл шаруашылығы, Әділет, Индус
трия және инфрақұрылымдық даму, Қаржы 
министрліктері және  НұрСұлтан қаласы, Ба
тыс Қазақстан, Шығыс Қазақстан, Қостанай 
және Қызылорда облысы қатысушылар ретінде 
айқындалды. Конкурс және аукцион тәсілімен, яғни 
мемлекеттік сатып алу комиссиясын құру көзделген 
барлық мемлекеттік сатып алуларды бірыңғай 
ұйымдастырушылар жүргізді.

Соның нәтижесінде облыс бойынша барлық 
конкурстардың 2733і (1350 конкурс; 1383 ар
найы тәртіп) немесе 94%ін облыстық және 
қала, аудандық бірыңғай ұйымдастырушылар 
ұйымдастырып, 2019 жылмен салыстырғанда бұл 
көрсеткіш 13%ке артты.

Бұл қолданыстағы заңнама талаптарын 
қолданудың біркелкі тәжірибесін қалыптастырып, 
саланы кәсібилендіруге кезекті қадам болды. 
Себебі, саладағы бұзушылықтар үшін әкімшілік 
жауапқа тартылғандар саны 289дан 218ге, яғни 
71ге немесе 25%ке азайды.

Оның ішінде 2019 жылы бірыңғай ұйым дас
тырушылардың 89 қызметшісі әкімшілік жауапқа 
тартылса, бұл көрсеткіш өткен жылы 8ді құрап, 
91%ке азайды. Осыған байланысты министрлік 
биыл да пилоттық жобаны жалғастыру бойынша 
жұмыстар жүргізуде.

– Түсіндірме жұмыстары үздіксіз жүргізіле ме?
– Иә, бұл жұмыс басқармада бір жүйеге 

қойылған. Мамандарға облыс аумағындағы тап
сырыс берушілерге кураторлық қызмет жүктелген,  
яғни,  мемлекеттік сатып алу басқармасының әрбір 
қызметкеріне қала, аудан, облыстық мекеме
лер бөлініп, жетекшілік жасау тапсырылған. Осы 
арқылы үнемі түсіндірме жұмыстары жүргізіліп 
отыр.

Сонымен қатар, өздеріңізге белгілі мемлекеттік 
сатып алу заңы және мемлекеттік сатып алуды 
жүзеге асыру қағидалары жиі өзгеріске ұшырайды. 
Осыған байланысты, қолданыстағы тәжірибе 
ескеріле отырып, 2020 жыл бойына уәкілетті орган 
– Қаржы министрлігіне 60 ұсыныс жолдап, оның 
үшеуіне қолдау білдірілсе, екеуіне оң баға берілді.

– Мемлекеттік сатып алу саласындағы 
ашықтықты қамтамасыз ету мақсатында қандай 
жұмыстар жүргізілуде? Қоғамдық бақылау бар ма?

– Бұл ретте мемлекеттік сатып алулар толықтай 
автоматтандырылған, ашық әрі жария екенін айта 
кеткім келеді. Қазақстан Республикасының кез кел
ген азаматы мемлекеттік сатып алу goszakup.gov.kz 
вебпорталына кіріп, қалаған уақытында сатып алу
ды, мекеменің жоспарында алдағы уақытта қандай 
сатып алуларды өткізетінін, ұйымдастыратынын 
көре алады. Бұл –барлық жұмыс бойынша толық 
ашықтық қамтамасыз етіліп, қоғам тарапынан 
бақылауда тұр деген сөз.

Әңгімелескен
Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ,

"Сыр бойы"

Қауіпті індет 
көптеген сала 

жұмысына 
өзгерістер 

енгізгені белгілі. 
Мұндай өзгерістен 

мемлекеттік 
сатып алу жүйесі 
де тыс қалмады. 

Облыстық 
мемлекеттік 

сатып алу 
басқармасының 
басшысы Ғалым 

Едігеевпен сұхбат 
барысында өткен 
жылы осы салада 
болған өзгерістер 

қамтылды.

САТЫП АЛУДЫ 
ОРТАЛЫҚТАНДЫРУ
биыл да жалғасын табады

ТӘУЕЛСІЗДІК ТҰҒЫРЫН БЕКІТЕ ТҮСТІ

Отыз жыл қайта  жаңғырған мемлекет  үшін көп 
уақыт емес. Қоғам алға жылжыған  екі ғасырдың 
тоғысында қантөгіссіз, бейбіт жолмен келген жаңа 
заман өкілдерінің бақыты, келешек ұрпақтың  
шаттығы – тәуелсіздік. Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт  Тоқаевтың жыл басында жарық 
көрген  «Тәуелсіздік бәрінен қымбат»  атты 
мақаласын азаттыққа  қол жеткен уақыттан бастап 
өткенді саралап,  болашаққа бағдар берген, тарих 
беттеріне жазылып қалатын  құнды еңбек деуге 
болады. 

Оның айтуынша, өткен жылы 
өңірде тұрақты әлеуметтікэконо
микалық жағдай қалыптасқан. 
Мә селен, ҚР Үкіметі мен облыс 
әкім дігі арасында бекітілген мемо
рандум аясында инвестиция тар
ту көлемі 27 процентке, тұрғын 
үйлерді пай далануға беру жоспа
ры 3 процент ке асыра орындалған. 
Ауыл шаруашылығының жалпы өнім 
көлемі 142,6 млрд теңгені құрап, 
2019 жылмен салыстырғанда 1,9 
процентке артты. Оның ішінде 
мал шаруашылығы өндірісінде 2,4, 
өсімдік шаруашылығында 1,8 % өсім 
қалыптасты. Бұдан бөлек, тұтыну 
бағаларының индексі желтоқсан ай
ында 107,2%ті құрады.

– Өткен жылы индустрияланды
ру бағдарламасы аясында 1,5 млрд 
теңгенің 3 жобасы іске асырылды. 
Олар – тауарлы балықты өсіру және 
терең өңдеу кешенін кеңейту цехы, 
балықты тереңінен қайта өңдеу 
зауыты мен пластикалық қайық 
жасау цехы және кварц құмын 
байыту бойынша таукен байыту ком
бинаты. Былтыр облыс тұрғындарын 
жергілікті өндіріс тауарларымен 
қамтамасыз ету үшін облыстың 
2023 жылға дейінгі экономикалық 
даму жоспары қабылданған. Соның 
негізінде бизнес өкілдеріне 265 
жоба ұсынылды. Сондайақ, 7 млрд 
теңгеден астам қаржыға 89 жоба 
іске асырылып, 1047 жұмыс орны 

құрылды, – деді басқарма басшысы. 
Өңірде мұнан басқа “Ауыл – ел 

бесігі” арнайы жобасы шеңберінде 
8 елді мекенде  60 инвестициялық 
жоба жүзеге асырылған. Нәтиже
сінде 3 мыңнан астам тұрғын үйге 
сервистік су желісі жүргізіліп, 23 
шақырымнан астам ауылішілік кө
шелер жарықтандырылды.  

Жалпы былтыр облыс бюджеті 
301,7 млрд теңге көлемінде бекі
тіліп, 6 рет нақтылау барысында 
376,4 млрд теңгеге жеткен. Бұл өз 
кезегінде аймақ қаржысының 25%
ке артқандығын көрсетуде. 

"СБ" ақпарат

БРИФИНГ

Әлеуметтік-экономикалық 
жағдай тұрақты
Өңірлік коммуникациялар қызметінде облыстық экономика және бюджеттік 

жоспарлау басқармасының басшысы Нұрғали Қордабайдың қатысуымен брифинг 
өтті. Басқарма басшысы облыстың 2020 жылғы әлеуметтік-экономикалық даму 
қорытындысын сөз етті. 

– Мұнда ауызсу жоқ. Су құбыры 
тартыла бастағанда қуанған едік. 
Жұмысы әлі бітпеді. Үйімізге 
қашан жетері белгісіз? Қазір суды 
қаладан тасып ішеміз. Есіктің ал
дынан қаз дырғанмен, тұтынуға 
жарамсыз. Жа қында қатты аяздан 
құрылғы жарылып кетті. Бұл суды 
балаларға бе руге мүлдем болмай
ды. Оны ыдысаяқ жуғанға пайдала
нып отыр мыз. Кір машина екі айға 
жетпей бұзылды. Оған қоса, биыл 
қыс ерте түсті. Көмірді әупірімдеп 
жүріп зорға түсірдік. Жылда 3 тон
на көмір жағатынбыз. Биыл қыстың 
бел ортасына келгенде көмірдің түбі 
көрінді,– дейді ол. 

Тұрғындар қаланың іргесіндегі 
саяжайдың  мәселесі неге шешімін 
таппайтынына қынжылады. 

«Сабалақ» саяжайы Тасбөгет кен
тіне қарайды. Осы ретте кент әкімі 
Семсер Сыздықовқа  тұрғындардың 
мәселесін айтып, пікірін білген едік. 

– Қазір Сабалақта 3000нан ас
там адам тұрып жатыр. Жаздыгүні 
халық саны 8000ға жетеді. Аумағы 
ұлғайып келеді. Ондағы оқушылар 
кент пен қала орталығындағы білім 
ошақтарында оқиды. Оқушыларды 
арнайы автобус тасымалдайды. «Са
ба лақ» аумағынан 4000 азамат қа 

бағбандық үшін жер берілген. Адам
дар соңғы уақытта баспана салып, 
тұрақты қоныстануда. Бағбандық 
мақ сатта болғандықтан ол жер
ге кезінде бас жоспар жасалмаған. 
Электр желісі, ауызсу, көшені жа
рық тандыру жұмыстары қолға 
алын баған. Алайда, кейінгі уақытта 
сая  жайда атқарылып жатқан істер 
бар.  Бүгінгі күні қала әкімінің қол
дауымен елді мекен статусын беру 
үшін жұмыстар жүргізілуде. Дәл 
қазіргі кезде түгендеу жұмыстары 
нақтылануда. Елді мекен мәртебесін 
алған жағдайда, қала әкімдігіне өтіп, 
жоба жасалады. Инфрақұрылым 
жүр гізіліп, мектеп, балабақша са
лынады. Дегенмен, онда бірқатар 
жұмыстар атқарылды. Мәселен,  
2016 жылы қаражат бөлініп, электр 
желісі жүргізілді. 2018 жылы қа
лалық электр тарату торабы меке
месі 92 бағана 1 подстанция ор
натты. Осы жұмыстардың жалғасы 
ретінде былтыр облыстық бюджет
тен қаражат бөлініп, аталған мекеме 
«Сабалақтағы» «Медик», «Монолит», 
«Қаржыгер», «Мелиоратор», «До
рожник» баубақша серіктестігіне 6 
дана трансформатор қойды. Соны
мен қатар 488 дана электр бағанасы  
орнатылды. Қазір саяжайда электр 
желілері кернеулігі жоғарылап, тұ
рақ талып келеді, – дейді кент әкімі. 

Әкім саяжайға барып, тұрғын
дармен кездесіп тұратынын айтты.

2017 жылы «Сабалақты» ауыз
сумен қамту мақсатында 579,7 млн 
теңгеге ұзындығы 17 шақырым бола
тын құбыр жүргізу жұмыстары қолға 
алынған. 2018 жылы республикалық 
және облыстық бюджеттен қаражат 
бөлініп, «Дәнекер» ЖШС ауызсу 
құбырын саяжайға тартып жатыр. 
Бұл бірінші кезең болса, екінші 
кезең бойынша былтырдан бастап 
тиісті жұмыстар жалғасын тапқан. 
Осы кезеңде ауызсуды үйүйге 
кіргізіп беру жоспарланған. Жыл 
аяғында  саяжай  ауызсумен толық  
қамтамасыз етілмек. 

Тасбөгет кентінің әкімі биыл елді 
мекен статусын алса, жол, мектеп, 
емхана сынды мәселелер кезең
ке зеңімен шешімін табатынын да 
жеткізді. Ал, «көгілдір отын» келуі 
үшін алдымен Ақсуат ауылдық ок
ругіне газ жеткізілуі керек. Сонда 
ғана Ақсуат арқылы  газ құбыры тар
тылады екен. 

Әкімнің сөзінен ұғынғанымыз көп 
мәселенің түйіні мәртебе иемденсе 
шешілмек. Мәселе шешімін тапса, 
қанша жылдан бері жағдайын айтып 
шағымданған халықтың  тіршілігі 
түзелетін күн алыс емес. Солай бола
рына  сенейік.

«Сабалақта» сан қилы мәселе бар

1-бет 

Бақылаушылар нау қас  тар саны ресми дерек тен 
әлдеқайда көп бо  луы мүмкін екенін айтады. Ақпарат 
көздері мә  ліметінше, вакцина АҚШта коронавирус 
ін де тінің үшінші тол қы ны басталғанда мақұл да  нып 
отыр. Елде вирус жұқ тырғаны растал ған дар саны 16 
миллионға жу ықтап, 295 мың нау қас қайтыс болған. 
Ке йінгі күндері нау қас тар саны еселеп артып, ау 
руханаларға салмақ тү  суде. Салдарынан штат  тарда 
карантин ша  ра  ларын қайта енгі зу ге мәжбүр болуда. 
Аме  ри калық Pfizer фарма цев тикалық компаниясы 
мен оның германиялық се ріктестігі BioNTech әзір
леген PfizerBioNTech вак  цинасы әдеттегіден қыс 
қарақ уақытта әзір лен гендіктен, АҚШ ден саулық 
сақтау маман да  рының уайымы тұр  ғын дарды екпенің 
қа уіп сіз әрі тиімді екенін сен  діру болып отыр.

Ақпан айынан бас тап Қазақстан да вакци  на 
қолданатын елдер қата рына кіреді. Сон дық тан да
йындық жұмыстары қызу жүруде. Біздің өңірімізде 
де солай. Бұл туралы кеше об лыс тық денсаулық сақ
тау бас қармасының бас шысы Сәбит Пазылов, об
лыс тың бас мемлекеттік сани тариялық дәрігері Әлия 
Әбдіқайымова, об лыстық білім басқарма сының бас
шысы Ақзира Қасымова және облыс тық медициналық 
және фармацевтикалық бақы лау департаментінің 
бө лім басшысы Нұрсұлтан Ермекбаев қатысқан бри
фингте баяндалды.

Жалпы бүгінге дейін облыста коронавирус ин
фекциясын жұқтырған 3544 науқас тіркелсе, ке
шегі бір тәулікте 9 жағ дай нақтыланып отыр. Індет 
жұқтырғандардың 96,6 про центі емделіп шыққан. 
Инфекциялық стационарда 38 науқас ем алып жатса, 
оның 4уі жансақтау бөлімінде. 

– Қазіргі таңда дү ние  жүзінде пандемия ның екінші 
кезеңі жүріп жа  тыр. Республика көле мін де де эпидаху
ал көңіл көншітпейді. Осыған бай   ланысты 1 ақпаннан 
бас тап коронавирусқа қар   сы егу жұмыстары бас та
лады. Вакцинациялау ерік ті түрде жүргізіледі. Бі  рінші 
кезеңде медици на қыз меткерлерін, педа гогтарды, 
күш құрылым дарының қызметкерлерін қоса алғанда, 
халықтың жұқтыру қаупі неғұрлым жоғары топта
ры қамты латын болады. Облыс кө лемінде І кезеңде 
вак ци нациялауға қажетті ре  сейлік «Спутник V» вак
ци насының 80000 до за тасымалданып, салу жос
парланып отыр. Бар лық медициналық ұйым дарында 
егу жұмыс та   рына дайындық бел гі  лен ген талапқа 
сай ат қа  рылуда. Егу жұмы сы  на тұр   ғындарды ірік теу 
ҚР Үкі метінің қаулы сына сәйкес жүргізіледі. Вакци
на салуға іріктел гендердің 8,4 проценті медицина 
қызметкерлері, 23,5 проценті педагог қызметкерлер, 
56,7 про центі жұқтыру қаупі не ғұрлым жоғары созыл
малы ауруы бар топ өкілдері, 10,3 проценті студент
тер және 1 проценті жабық, медикоәлеуметтік меке
мелер қызметкерлері, – деді басқарма басшысы. 

Осы орайда облыстың бас мемлекеттік санита
риялық дәрігері Әлия Әбдіқайымова аталған 
вакцинаның 3 фазалы тексерістен өтіп, қауіп 
болмағандықтан қол да  нысқа енгізіліп отыр ға нын, 
қорқуға негіз жоқ екенін айтты.

– Қауіпті жұқпалы  ін детке қарсы вакцина са лу 
бұрыннан бар әрі тиімді әдіс.  Вакцинаның арқасында 
ХХ ғасырдың ортасында көптеген аса жұқпалы ау
руларды ау ыз дықтауға мүмкіндік ту ды.  Мәселен, 
қызылша, қызамық, көкжөтел, ты рысқақ ауруын 
жеңдік.  Қазіргі вакцина да 3 фазалы тексерістен 
өтіп, қа уіптілігі болма ған дық тан қолданысқа енгі зі
ліп отыр. Дүние жүзі лік денсаулық сақтау ұйым ының 
мәліметінше, қа зіргі кезде 42 елде коро навирусқа 
қарсы вак цина қолданылуда.  Әрине, бұл жаңадан та
ралып жатқан ауру бол ғандықтан, вакцина да жаңадан 
әзірленді. Сондықтан тұрғындардың сенімсіздік таны
туы – заңды құбылыс. Бірақ,  екпенің оң әсерін көп 
ұзамай байқаймыз деп ойлаймын. Ол үшін ақпан 
айын да басталатын егу ша ра сына түсіністікпен қарап, 
атсалысуға шақы рамыз. Қауіпті індеттен қорғанудың 
басқа жо лы жоқ екенін әлем де, республикада 
қалыптасқан ахуал көр сетіп отыр, – деді ол.

ВАКЦИНА: 
үміт пен күдік

1-бет 
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«Сыр бойы», 
«Кызылординские 
вести», «Ақмешіт 
апталығы», 
«Ақмешіт 
жастары» 
және аудандық 
басылымдарға 
хабарландыру 
орналастырғыңыз 
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 телефон ы арқылы 
байланысуға 
болады.  E-maіl: 
smjarnama@mail.ru

Күз айы еді. Бірақ күн жып-жылы. 
Әбілбай мырзаға, қалалық ардагерлер 
кеңесінің төрағасына, аққұба өңді жі гіт 
келіп амандасты. Екеуі қол алысып, мәре-
сәре бола қалды.

– Білесіздер ме? – деді сосын Әбілбай 
бізге бұрылып: – Ауданның бас дәрігері 
Марат Ршымбетовыңыз осы азамат!..

– Ршымбетов! Ә-ә, Ршымбетов дедіңіз 
бе?!

– Иә, есіңе бір нәрсе түсті ме? – ол 
маған күле қарады, –1965-1966 жылдары-
ау дей мін, Сіздің «Мұз-паром» де  ген ха-
барыңызды оқып, «Мұн  дай да болады 
екен-ау» деп таң-тамаша қалған быз. Онда 
мен «Ұялы» ара лындағы балықшылар тұ-
тыну кооперациясының аға есеп ші сі едім.

– Әлгі Қаракөз Қамқа сұ луды «қуалап» 
жүрген кезің ғой, ә!

– Енді ше? Теңіз суының толық кезі. 
Толқындары ас панға шапшиды. Жасым 
жиырма бесте. Көңіл шіркін алып ұшады. 
Толқынға қосыла ән шырқап, қылт-қылт ет-
кен ес кекті қайықта екеуден-екеу міз...

– Жә, о жағын қоя тұр, мына Марат 
дәрігердің ол мақалаға қандай қатысы бар?

– Неғыл дейді?! Сондағы 22 адамды 
мұз құрсауынан есен-сау құтқарған бас 
кейіпкеріңіз – Ршымбет көке осы баланың 
атасы емес пе?!

– Ата-сы!..

***

Ой-хой, өмір-ай! Одан бері де жарты 
ғасырдан астам уақыт зулап өтіпті-ау. Жаз-
баларымды ақтардым, төңкердім. Мына 
Әбілбай Садықбайұлының  ес те сақтау 
қабілетінің мық тысы-ай! Өзім ұмытқам. Ал 
оқырман ұмытпаған. «Мұз-па ром» репор-
тажы «Социа лис тік Қазақстанның» 1967 
жыл ғы 2 ақпандағы санында жа рияланған 
екен. 

Ршымбет Бақбергеновтің отбасы теңіз 
жағалауындағы «Тоқпан» елді мекенінде 
тұр  ған. Балық аулаумен айна  лыс қан. Сонау 
1921 жыл да  ры В.И.Лениннің Арал ба  лық-
шыларына жолдаған ха ты на сәйкес түйе 
керуенімен «Қамыстыбас» стансасына ба -
лық жө нелт кендердің са пын да ба лықшы 
Бақберген де жүріпті. Ал 1941-1945 жыл -
дар дағы Отан соғысына Бақ берген мен Би-
даш ана ның отбасынан үш азамат со  ғысқа 
аттанады. Әуелі ең кішісі Смағұлдан «қара 
қағаз» жетеді. Жеңіске бір күн қал ғанда 
үлкені Рсалдының мерт болған хабары 
келеді. Бақ берген қария қайғыдан қан жұ-
тып қайтыс болады. Ортаншы ұлы Ршымбет 
ғана аяқ-қолы мен кеудесінен жарақат алса 
да, омырауына ІІІ дәрежелі «Даңқ» ордені 
мен медальдарын тағып, елге 1946 жылы 
37 жасында есен-аман оралады. Бидаш ана 
осы баласын көріп барып көз жұмады.

Ауыл жүдеу-жадау. Балық шы кәсібіне 
кіріседі. Стаха новшы атанады. Мәскеу көр-
месіне қатысады. Әлденеше рет ауылдық 
кеңестің депутат тығына сайланады. 

Ал «Мұз-паром» оқиғасы ше?! Ол қалай 
болып еді? «Тоқпан» қыстағы «Қасқа-
құлан», кейін «Қаратерең» ау ылдық 
кеңесіне қарады. Ай наласын су қоршаған 
«Ұзын қайыр» зауыты осы аумақтағы 
кәсіпшілерден балық қабыл дап, оны 
өңдеп, Аралға жө нелтіп жатты. Екі ауылдық 
кеңестің тұрғындарына қыз мет ететін 
сауда орталығы да осы «Ұзынқайырда» 
еді. Орыс-қазақ орталау мектебі болды. 
Оқушыларының кө бісі жер аударылып кел-
ген босқындардың балалары бо латын-ды. 
1967 жылдың қаңтар айында өткен жылдың 
жұмыс қорытындысын баяндау үшін 
«Ұзынқайырға» жер-жерден пайщиктер 
өкілдері жиналады. «Қаратерең» жақтан 
мұз үстінен ат-шанаға мініп отызға тарта 
өкіл келеді. Аралық 20-25 шақырымдай.  
Жиналыс тарайды. Ат-шаналары бар-
лар тағы бір күнге қонып қалады да, өзге 
22 адам ертеңгілік «Қаратереңге» мұз 
үстімен төтелеп жаяу тартады. Қар бо-
райды. Арқадан жел көтеріледі. Теңіз 
қойнауындағы «Тоқпан» жақтан мұздың 
сарт-сұрт со ғылғаны естіледі. Бұлар да 
теңіз жағдайын білетін адамдар ғой...

– Ох-х! – мұз жағадан сөгілді, – деді 
олардың үлкені Серімбеттің Жұмахметі, – 
Енді кәйттік?!

Күн аяз. Суықтық 28-30 градус шама-
сында. Жағаға жү гірісті. Суға түсуге жүрек-
сінді. Екі аралық едәуір ашылып кеткен-ді. 
Теңіздің тереңінен  ат-шана көзге ілінді. 
Екі адам ау қарап жатыр. Теңіздің те реңі 
қатпайды. Қара судың буы бұрқырайды. 
Соған жақын ау құрса, ау  майлайды.

– Ағайлар, мұз жағадан сөгіліп кетті, – 
деді бұлар.

Жауап болмады. Аудан шыққан 
балықтарын шанаға тиеп әуре. Мүлде 
жайбарақат.

– Ағайлар-ау! – деп Жұ мах мет және 
қайталап еді:

– Әй, шырақ, білеміз ғой, несіне 
даурығасың?! Одан да шыжым-арқанды 
жинауға кө мектес! – деген тапсырма ал ды.

Бұлар Қайыпназар Байбосынов пен 
Ршымбет Бақ бергенов еді. Қайыпназар 
– жетпістің үстіндегі қалың қабақты ұзын 
бойлы қара кісі. Ршымбеттің қимылы шалт. 
Сірә, 55-57 аралығында-ау!  Қайыпназар 
көбіне-көп тәртіп береді, орындаушы – 
Ршымбет. Бірін-бірі үнсіз ұғатын, сыйлас 
аға-іні-тұғын.

Ат-шанаға Қайыпназар отырды. Шанада 
екі таяу, екі сүймен, екі күрек бар. Құнан 
торы желіп келеді. Жаяулар да қалысар 
емес. Мұз жағадан екі жүз метр ден аса 
ашылыпты. Қайыпназар шанадан түсе 
қалып:

– Әй, Ршымбет, тереңдік қанша екен, 
өлшеші, – деді.

– Тереңдік 1,5 метр, мұз дың қалыңдығы 
35-40 сантиметр, – деді таяу ды суға сүңгітіп 
алып.

– Ал жігіттер, не тұрыс, тұ тас мұздан 
үлкен үйдің орнындай алқапты бөлектеп 
ойып алдыңдар, ат-шана осылай ортасын-
да қалсын, – деп еді үрейі ұшып тұрғандар 
лап қойды. 

Бұйрық орындалды.
– Ой-й, бәрекелді-ай! Ара сын төрт-бес 

метр алшақ етіп екі жерінен ұзынша ойық 
ойыңдар. – Міне, міне... дұ рыс болды. Екі 
таяуды алып ал тауың осы бөлек мұзға, 
менің қасыма келіңдер. Ршымбет, сен 
осында қал. Сүйменнің бірін тұтас мұзға 
мықтап қада да, шыжым-арқанды байла, 
бір ұшын маған бер, ал балалар, ойыққа 
таяу ды жіберіп, таяныңдар!

«Мұз-паром» жылжып ке леді. Үрейді 
сенім жеңді. Осы көріністі қызықтағандай 
жел де, борасын да тына қал ды. Жағаға 
жеткендердің қуа ны шында шек жоқ.

Ал Қайыпназар болса екінші сүйменді 
қара жерге қадады да, шыжым-арқанның 
бір басын осында керіп байлады. Ыспа 
дайын болды. Алты жігіттің төртеуі мұнда 
қалды да, екеуі керілген ыспа арқан арқылы 
«мұз-паромды» әрлі-берлі «жүгіртті»... 

– Ұят-ай!–деді Серімбет тің Жұмахметі 
кейін бір кез дескенімде: – кездей соқ кел-
ген апаттан құтылғанымызға алақайлап, 
әлгі екі ағаға рах мет айтпастан ауылға 
қа рай тайраңдаппыз. Сонда кім дер-
дің арқасында мұз құр са уынан аман 
өткенімізді де білмегеніміз-ау!

Иә, пенде ұмытшақ қой өзі!

ҚҰПИЯ
– Сіз сол «Тоқпанға» және бір 

барыпсыз-ау. Оны маған сол учаскенің 
бригадирі Шынтай Алдамжаров айтты. 
Және облыстық «Ленин жолы» қа зіргі «Сыр 
бойы» газетіне шыққан көлемді очеркіңізді 
де көрсетті, – деп Әбілбайыңыз тағы бір 
мәселенің ұшын шы ғарды.

Айтуының жөні бар-ды. Бри гаданың 
іс-тәжірибесін та ратуға тапсырма болған-
ды. Ол очерк газеттің 1968 жылғы 18 
наурыздағы санында басылды. Теңіздің 
мұзы ақпан айының аяғында немесе 
наурыздың басында кетіп болады. Ол 
бірден еріп жоқ болмайды. Сең-сең болып 
бөлініп, желдің ауанымен ығып жүреді. 
Әдетте балықшы қауымы мұз кетеді-ау 
дегеннен-ақ ау-құ ралдарын судан шығарып 
ала ды. Ал бұларда басқаша екен. О жаққа 
сол 1968-дің 4 нау рыз күні барғанмын. 
Түске таяу теңізден Қайыпназар мен 
Ршымбет оралды. Он үш центнер көтеретін 
пластин-қайық балыққа майысып келді. Он 
центнерден артық болмаса, кем емес. Бір 
қызығы, өзге ба лықшылар ауылда. Ауларын 
тараштап, дайындық үстінде.

– Сіздер неге теңізге түс педіңіздер де-
сем... 

– Мұздың кеткені кеше ғой, – деді де, 
одан әрі сыр аш пады.

Ау-у, сонда Қайыпназар мен Ршымбет 
мұнша балықты қайдан алған? Өздерінен 
сұ рауға ыңғайланып едім, олар флотқа 
балық тапсыруға кетті. Сосын да бригадир 
Шынтайды сөзге тарттым.

– Бұл – балықшының құпиясы, – деді 
қызылшырайлы жүзі күлімдеп, –  Сізге 
айтайын, бі рақ қағазға түсірмеңіз. Ия, біз 
теңізде де ауды мұз астында қалдырамыз.

– Қалай, қалай?!
– Иә, сөйтеміз. Ол үшін мұз жұқара 

бастағаннан үш-төрт метр тереңдіктегі 
әрбір он ауға үш көшкіден тастаймыз. Екі 
басына екеу, дәл ортасына біреу. Мұны 
прогонмен айдаймыз. Әр көшкі баудың 
ұзындығы 7-8 метрден кем болмайды. Ал 
құлақ бауды тым әлсіз ете міз. Арқанның үш 
діні болса, соның бір дінін ғана құлақ бау 
етіп мұзға қатырамыз. Мұз жылжығанда 
әлгі жалғыз дін үзіліп кетеді де, ау-құрал 
қарасуда бүлінбей қалып қоя ды. Ауға 
балық көп түседі. Әлгі екі ағаның қайық 
толы балығы – сол әдістің нәтижесі.

– Шынтай-ау! Бұл көл емес, өзен 
емес, долы теңіз ғой. Әрі таяздан ыққан 
сеңнің қалыңдығы 40-50 сантиметр. Оның 
құрсауына түссе, қа йықты да, адамды да 
жаншып, су түбіне жібермей ме?!

– Оныңыз рас. Солай болуы әбден 
мүмкін. Бі рақ онсыз қомақты табыс қай-
да? Балықшы дегеніңіз – жан кешті, батыр  
халық қой!..

***
Тек, тек... «Асылдарды бай қа достым 

жаныңда, адам шір кін барын сыйлай білген 
бе?» деп Кәкімбек Салықов ақын айтпақшы, 
жақсының жақсы ісін айта да, көпке жая 
жүргенге не жетсін?!

Шәкірат ДӘРМАҒАМБЕТҰЛЫ, 
Қызылорда облысының Құрметті 

ардагері.
 Арал қаласы.

ТЕҢІЗ ХИКАЯЛАРЫ

«МҰЗ-ПАРОМ»

Түпнұсқасы бұдан бір жарым ғасыр 
бұрын баспадан шыққан фотоальбомның 
тарихына қысқаша шолу жасайтын болсақ, 
оны шығару Түркістанның генерал-гу-
бернаторы, генерал-адъютант К.П.Фон-
Кауфманның тап сыр  масы бойынша  жүзеге 
асы рылған. Бастапқы альбом 4 томнан 
тұрған, оның 6 кітабына  Қазақстан және 
Орта Азия халықтарының тарихи, мәдени, 
этнографиялық, археологиялық ескерткіш-
тері нен хабар беретін 1300-дей сурет енген. 
Оны да йындауға басшылық еткен танымал 
ғалым-этнограф А.Л.Кун «Этнографиялық 
жазбалар» және «Сырдария облысы мен За-
равшан округіндегі көне ескерткіштердің 
ар хе ологиялық сипаттама сы» та рау ларын 
жазса, М.И.Брод ский «Орта Азия дағы кә  -
сіп шіліктер», М.А.Те рентьев «Ор та Азияға 
орыс тар жоры ғының очеркі» тарау ларының 
авторы. 

Т.Дайрабай  аталған  альбомды іздеуге 
бес жылдай уақытын жұмсап, ақыры 1999 
жылы  Санкт-Петербургтегі  Ре сей ұлттық 
кітапханасынан тапқан. Келер жылы осы 
құн ды қазынаны алғысөзін жазып, тарихқа 
шөліркеген  қа лың оқырманға ұсынады. Бі-
рақ, шектеулі тиражбен шық қандықтан кітап 
тез тарап кеткен-ді. Енді, міне, тура 20 жыл-
дан соң осынау баға жетпес материалдарды 
талдап, саралап, елеп-екшеп  халық назары-
на қайтадан ұсынып отыр. Сөз жоқ, бұл – са-
налы ғұмырын төл тарихымызды тү гендеуге 
арнап келе жатқан қабырғалы қайраткердің  
ұлт руханияты қоржынына салған тағы бір 
қомақты олжасы. 

Әлі сиясы кебе қоймаған  кітаптың 
этнографиялық бө лі міндегі фотосуреттер 
Қа зақстан мен Орта Азияны мекендеген ұлт 
пен ұлыстардың  тұрмысына, салт-дәстүріне, 
ер-әйелдерінің киіну үрдісіне қатысты  
мағлұматқа толы.  Он тоғызыншы ғасырдың 

екінші жартысы орыс әскерінің  елі міздің 
оңтүстігіне енді орныға бастаған кезі бо-
латын, яғни, сол тұста қандастарымыздың 
тұрмыс-тіршілігі әлі табиғи қалпында еді. 
Ұлттық нақышқа толы сәукеле, бөрік, ки-
мешек, көйлек киіп түскен қазақ қыздары 
мен әйелдерінің су реттеріне қарап отырып, 
біреудің қаңсығын таңсыққа балап, әйел-
қыздарының бет терін тұмшалап, үстерін қым-
тап қойған арамыздағы әсі редіншілдердің 
оспадарсыз іс-қылығы қарын аштыраты-
нын несін жасырамыз. Демек, біздің ұлттық 
бол мы сымызға мүлдем жат дәстүрдің 
қарма ғына ілінген адас қандарды бастау-
бұлағымызға қайта те ліп, үйірімізге  қосуда 
аталған альбомның  берері көп.

Археологиялық бөлімінде 1866 жылы 
түсірілген тұтас түркі жұртының данагөйі 
Қор қыттың құлаған мазарының фотосуреті 
келтірілген. Ғылы ми айналымда осы күм-
безді кесененің басқа да суреттері бар 
екені белгілі. Өкінішке қарай, әлемге әйгілі 
абыздың бейітін өткен ғасырда су ша йып 
кетті. Отарлық кезеңдегі солақай билік 
Қорқыт  баба кесенесін сақтап қалуға құ-
лықты болған жоқ. 

Тәуелсіз Қазақстан қалып тасқан мемле-
кет ретінде    мәң гілік ел болу идеясын өзі-
не бағдаршам етіп отыр. Ендеше, Сырдария 
өзенінің сол маңдағы жағасына Қорқыт баба 
мазарын түпнұсқа қал пында қайта тұрғызу 
мәселесін ойланғанымыз жөн сияқты. 
Біле-білгенге, ұлтымызбен бі те қайнасқан 
санғасырлық қа сиетті құндылығымызды, 
ке лер мыңжылдықтарға мирас ету – біздің 
ұрпақтың тағ дырына бұйырған абыройлы 
іс болмақ. Қазіргі ғылым мен техниканың 
даму деңгейі, сақ талып қалған фотосуреттер 
бұған толық мүмкіндік береді.  

Кітап осындай ой-пікір лерге сұранған 
дүниелерге тұ нып тұр. Әрқайсысының та-
рихын баяндау жеке-жеке еңбекке жүк. 
Әрине, оны жүзеге асыру – болашақтың 
ісі. «Түркістан 1866-1872»  альбомы – 
кітапханалар сөресінде  ғана емес, ұлт 
руханиятының әрбір жанашырының үйінде 
тұруы керек  құндылық.

Қали ОМАРОВ,
ҚР Білім беру ісінің 

құрметті қызметкері

Тарихты 
жаңғыртқан туынды

«Өсімдік шаруашылығы өні мінің 
шығымдылығы мен са па сын арттыруды 
субсидиялау қағи да ларын бекіту 
туралы» Қа зақстан Рес публикасы Ауыл 
ша  руашы лығы министрінің 2020 жылғы 
30 нау рыздағы №107 бұйрығына 
(норма тивтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 20209 
нөмірімен тір келген) сәйкес Қызылорда 
об лысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған 2021 жылға 
арналған тұқым ша р уашы лы ғын дамыту 
бағыттары бойынша субсидиялар 
көлемдері бекітілсін.

2.  «Қызылорда облысының ауыл 
шаруашылығы басқармасы» мемле-

кеттік мекемесі осы қау лы дан туындай-
тын шараларды қа былдасын.

3.  Осы қаулының орында луын ба-
қылау Қызылорда облы сы әкімінің 
орынбасары Б.Д.Жаха новқа жүк тел сін. 

4.  Осы қаулы алғашқы ресми 
жариялан ған күнінен кейін күнтіз белік 
он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қызылорда облысының
әкімі        Г. Әбдіқалықова

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы 
Ауыл шаруашылығы 
министрлігімен

Жоба

2021 жылға арналған тұқым шаруашылығын 
дамыту бағыттары бойынша субсидиялар 

көлемдерін бекіту туралы

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

2021 жылға арналған тұқым шаруашылығын дамыту бағыттары бойынша 
субсидиялар көлемдері

Көрсеткіш Барлық 
қажеттілік,
мың теңге

Бірегей 
тұқымдар,
мың теңге

Элиталық
тұқымдар,
мың теңге

Бірінші
көбейтілген 
тұқымдар,
мың теңге

Бірінші
ұрпақ 

будандары,
мың теңге

Элиталық 
көшеттер,
мың теңге

Жергілікті 
бюджет

145 530 2471  36167  78892 10800 17200

Барлығы 145 530 2471 36167  78892 10800 17200

Қызылорда облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы басшысының және 
басшы орынбасарларының жеке және заңды тұлғаларды қабылдау кестесі

Аты-жөні Лауазымы Қабылдау күндері Қабылдау 
уақыты

Байланыс телефоны 
(алдын ала жазылу. 

Анықтамалық 
бөлме №)

Сенім телефоны

Тлеумбетов Мұрат 
Жолкелдіұлы

Басқарма басшысы Әр аптаның жұма күні 11:00-ден 
13:00-ге дейін

8/7242/ 60 54 76
№447 бөлме

8/7242/ 60 54 76

Әбсұлтанов Қайрат 
Байғабылұлы

Басқарма басшысының 
орынбасары

Әр аптаның дүйсенбі, 
сәрсенбі күндері

11:00-ден 
13:00-ге дейін

8/7242/ 60 54 76
№447 бөлме

8/7242/ 60 54 76

Тілеуов Дамир 
Маратұлы

Басқарма басшысының 
орынбасары

Әр аптаның сейсенбі, 
бейсенбі күндері

16.00-ден
19:00-ге дейін

8/7242/ 60 54 76
№430 бөлме

8/7242/ 60 54 76

1-бет 

Әсіресе, тазалық сақшыла-
рының жұмысы қауырт бол-
ды. «Қызылорда тазалығы» 
ме кемесінен 30 техника, 
150-ден астам адам қаланы 
қардан аршуға жұмылды. 
Оларға көшеден өтіп бара 
жатқан кейбір жастың тоқтай 
қалып көмектескен сәті әлеу-
меттік желіде кеңінен тарап, 
талайдың жүрегін жы лы лық-
қа бөледі. Қауырт қимыл, 
қар балас қарекет аудандар-
да да байқалды. Қар жауа 
бастаған сәттен Шиеліде жол-
дарға, қиылыстар мен жол-
айрықтың кіреберістеріне 
құм, тұз себілді. Техникасы 
сай лаулы жұмысшылар тро-
туарларды, жаяу жүргіншілер 
аймақтарын, қоғамдық көлік 
аялдамалары мен автотұрақ 
алаңдарын тазартты. 

Осы күндері құтқарушы-
лар дың жұмысы қызды. Тө-
тенше жағдайлар құрылы-

мының өкілдері қолайсыз 
ауа райында жолға шыққан 
бірнеше адамды аман-есен 
тапты. Оның ішінде бір топ 
жаңақорғандық аң ау лау-
ға кетіп, үйлеріне қайта ал-
маған. Аталған ауданда тағы 
бірнеше адам қатты жел 
мен боран салдарынан кө-
лік терімен қар құрсауында 
қалған. Абырой болғанда, 
олар ға да «төтеншеліктер» 
кө мекке келді. 

23-25 қаңтар аралығында 
күннің күрт суытатынын 
«Қаз гидромет» ескертті. Ел-
дің солтүстік өңірлерінде 
бет қаритын аяз болатынын 
қа перге салды. Синоптик-
тер 26-28 қаңтар күндері де 
қар жауатынын айтып отыр. 
Кейбір жерде тұман түсіп, 
жел күшеюі мүмкін. Бірақ күн 
жылынатын көрінеді. 

«СБ» ақпарат

Өткен аптаның аяғына қарай Қызылорда ақ көрпеге 
оранды. Қардың қалың жауғанын көрмеген жұрт мұны 
қуана қабылдады. Алайда табиғаттың тамашасы көптеген 
саланың тірлігін еселей түсті. 

Қалың қар мен қарбалас

Аңшылар құтқарылды
Жаңақорған ауданында қар құрсауында 

қалып қойған аңшылар құтқарылды.

Оқиға Бірлік ауылы аумағында, Қаратау 
беткейінде болды. 22 қаңтар күні сағат 18.30 
шамасында ауылдан алты адам аң аулауға 
шыққан. 56, 35 жастағы екі азамат, 39 жастағы 
төрт жігіт бір күн бойы үйлеріне оралмаған. Сол 
күні ауа райы бұзылып, қалың қар жауған.

– Бұл туралы хабар 23 қарашада сағат 
20.55-те түсті. Төтенше жағдайлар департа-
ментінің 11 қызметкері 2 техникамен іздеу жұ-
мыстарына кірісті. Жоғалған азаматтар сағат 
6.03-те Бірлік ауылынан 48 шақырым жер-
де Қаратау беткейінен табылды. Олар мінген 
УАЗ автокөлігі қар құрсауынан шығарылды, – 
деп хабарлады облыстық төтенше жағдайлар 
департаменті өрт сөндіру және апаттық-құтқару 
жұмыстары қызметінің баспасөз хатшысы Әлия 
Ережепова.

Тұрғын үй өртеніп кетті
Оқиға Арал ауданына қарасты Сексеуіл 

кентінде болды. Елді мекендегі тұрғын үйдің 
110 шаршы метрді құрайтын төбе жабыны 
өртке оранған. 

– Қызыл жалынды сөндіруге 7 қызметкер 
1 техникамен барды. Өрт салдарынан қаза 
болғандар мен зардап шеккендер жоқ, – 
деп мәлім етті облыстық төтенше жағдайлар 
департаменті өрт сөндіру және апаттық-құтқару 
қызметі.

Көмек көрсетілді
Жаңақорған ауданында жолда қалған 

жолаушыларға көмек көрсетілді.

23 қаңтар күні уақытша жабылған облыстық 
және республикалық жолдарда автокөліктердің 
жол шетіне шығып, қар құрсауында қалу 
оқиғалары болды. Манап ауылы мен Қыраш 
ауылының аралығында қар құрсауынан жолдың 
таза учаскесіне 4 жүк және 3 жеңіл автокөлік 
шығарылып, 12 адам құтқарылды. Соны-
мен қатар Түркістан облысының шекарасы 
тұсында жолдың таза бөлігіне 7 жүк және 6 
жеңіл автокөлік шығарылып, 14 адамға көмек 
көрсетілді. Зардап шеккендер жоқ. 

Айта кету керек, жолды тазарту үшін 
«ҚазАвтоЖол» ЖШС 7 автокөлік пен 15 
қызметкерді жұмылдырған.

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

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

Психология – жоққа шығара 
алмайтын ғылым
Таңдау жасау әркімнің еркінде, десе де қазір 

ел психологияға неге сонша қызығуда? Психо-
лог, тренер Назира Аймаханованың айтуынша, 
бүгінде өзінің жағдайын басқалармен салысты-
ратындар өте көп. 

– Қазақтың біртуар азаматтарын дүниеге 
әкелген аналар психология ілімін арнайы із-
демеді. Абайдың Зере анасы «қолымды жумай, 
дәрет алмай, сәбиге сүт бермеген едім» дейді. 
Ұлт деген әрбір адамнан тұрады. Кейде бойын-
дағы рухани байлығымен-ақ балаларын тәрби-
елеген ол кездің әйелдері данышпан болған-ау 
деп ойлаймын. Бұрын отағасы отбасын асырау-
ды толық міндетім деп түсінген. Өкінішке қарай, 
қазір жұмыссыз азаматтар, денсаулығына бай-
ланысты үйде отырған ер адамдар жеткілікті. 
Әйелдерде ер-азаматқа ой салып, жарқын бо-
лашаққа жетелесем, отбасы құндылығын көтер-
сем деген ниет бар. 

Жан дауасына ем іздеп, сенім артып келген 
адамдарды күнкөріс үшін пайдаға айналдырып 
отырғандар бар екенін  жоққа шығаруға бол-
майды.  «Арнайы жасалған әмиян алсам, ақшам 
көп болады, суға тілек айтсам орындалады» деу 
дұрыс емес. Психология, нумерология – жоққа 
шығара алмайтын ғылым. Бірақ бәрін саналы 
түрде жасау керек. Қазақстан жаһандануға енді 
келгендіктен психология ілімі елімізде енді ғана 
кең тарады. Бір жағынан ол қажет. Себебі, руха-
ни байлық төмен түсіп, материалдық жағдайды 
бірінші орынға қойғандықтан, сырт келбетпен 
жұмыс істеп кеттік. Сыртқы факторлар, каран-
тин, зорлық-зомбылық, қоғамдағы түрлі жаңа-
лық адамға әсер етпей қоймайды. Бірақ соның 
бәрінің орын алуы діни сауатымыздың төмен-
дігінен. Діни сауатты адам жоқшылыққа сабы-
рмен, баршылыққа шүкіршілікпен қарайды, – 
деді ол.

«Жастарды кінәлай 
алмаймыз»
Шынымен де психология саласын жоққа 

шығаруға болмайды.  Мамандардың бір тобы 
психологияға қызығушылар материалдық 
жағдайы төмен, күйзелісте жүрген адамдар 
десе, журналист Қаршыға Есімсейітова мұны 
идеологияның жоқтығымен байланыстырады. 

– Әр халықтың ғасырлар бойы қалыптас-
қан салт-санасы, әдет-ғұрпы бар. Одан ешкім 
аттап кетпеген. Дегенмен, бір қоғамның тәлім 
тәрбиесін алып, өмірдің ащы-тұщысын тата 
бастағанда екінші қоғамға өту дәуірін бастан 
кешкен біздер үшін санада қалыптасқан қағи-
даны бұза-жара жаңа тіршілікке араласу оңай-
ға соққан жоқ, әрине. Дегенмен, сол бір өліа-
ра шақта бізді құтқарып қалған санаға сіңген 
ата-баба дәстүрі, отбасындағы тәрбие, қоғамда 
қалыптасқан айқын идеология ықпалы болса 
керек. Бізді үнемі сенім, өз-өзіңді шыңдау, ұят, 
ар-намыс болар тура жолға бағыттаған. Менің 
ойымша, қоғам дамыған сайын соны соқпақ, ал-
дан үміт шырағын іздеу – өмір заңдылығы. Біз 
қалыптасқан қоғамда идеология айқын, ата-ана 
тәрбиесі, өскен орта ықпалы, мектептің бере-
рі мол болатын. Ал, қазір ше? Барлық сала бір 
бағыт, бір идеология болмағандықтан әркім өз 
қалауымен тіршілік етуде. Рас Үкімет алдымы-
зға бағыт-бағдар беріп отыр. Оны орындау бар 
да, игілігін көру басқа дер едім.

Қазіргі жастарды кінәлай алмаймын. Өмір-

леріне өздері түсінбейтін, шешуін білмейтін 
қиындықтар кездескенде ата-ана, ұстаз, досы 
бағыт бере алмаған жағдайда жасөспірім кімге 
жүгінеді? Міне, мәселе қайда жатыр? Жастарды 
әлсіз, боркемік, өз бетінше шешім қабылдай ал-
майтын етіп отырған осы қоғамдағы немқұрай-
лылық емес пе? Жастар сондықтан дамыған 
елдерде әлдеқашан жүйеге еніп кеткен психо-
логтың көмегіне жүгінеді. Отбасы, қоғамдағы 
әлеуметтік теңсіздіктер әйелдерді шаршатып 
жүргені рас. Олар айналасынан қолдау күтеді? 
Бірақ кімге айтады? Қазір кім қолын созып, 
оның жан дүниесіндегі дертінің дауасын тауып 
жүр? Волонтерлік, мейірімділік акциялары ма? 
Меніңше, қоғам да, сана да жаңаруы керек. Біз 
бұрын «адам адамға дос, бауыр» дейтін едік. 
Қазіргі қоғам келбеті осы сөздің мәнін көтере 
ала ма, әрине, айтуға қиындау. 

Мен жасым ұлғайса да, жастардың ойын 
тыңдауды ұмытпаймын. Қазіргі жастар өте ақыл-
ды. Оларды бір ғана нәрсе алаңдатады. Айқын 
бағыт-бағдар жоқ. Кімге еліктерін де білмейді 
олар. Сондықтан алысқа көз тігеді. Сондай сәт-
те мықты психологқа барып сырласса, барлығы 
өз қалпында екенін сезінер еді. Әр қоғамның 
өз таңдауы болады. Жаңашылдықтан қорықпау 
керек және оның жақсы нәтиже беретініне сену 
керек, – деді ол. 

Бұл психология ма, 
бизнес пе?
Тақырыпты жазу барысында өзін танымал 

еткен психологтың Instagram парақшасын шо-
лып өттім. «Біріншіден саспа, екіншіден түк 
саспа» деп күлдіріп те, түсіндіріп те үлгеретін 
психолог «Ғажап дәптерін» жарнамалаған екен, 
байланыс құралдарын да қалдырыпты. Бағасын 
білмек үшін  Whatsapр-та «Қайырлы күн» де-
генім сол еді, дайын мәліметті бірден жіберді. 
Бірге оқиық!

«Саламатсыз ба! Барлық заттарды Казпочта 
арқылы 7-10 күнде 1000 теңгеге жеткіземіз.

Оптом баға тек осы нөмірде!
Жаңа жұмыс дәптер – 1500 теңге
Әмиян – 10 000 теңге
Армандар картасы – 5000 теңге
Орамал – 3000 теңге
1-4 кітап – 3000 теңге (әрқайсысы жеке)
Аффирмация кітапша – 2000 теңге
Магнитка – 1000 теңге
Ғажап дәптер – 3000 теңге
Кружка – 2500 теңге»
Бағалармен бірге каспий голд картаның но-

мерін жіберуді де ұмытпапты. Ойланып қалдым. 
Егер сенсем, ғажап дәптер мен кітапты алып 
көруге болар ма еді?!

Өміріндегі қиын сәттерде психологтардың 
бірнеше кітабын сатып алып, семинарларға қа-
тысқан жастардың бірі – Бағжан Бақбергенова. 
Ол да психологтарға  сын көзбен қарау керегін 
айтты. 

– Желіде танымал бір емес, бірнеше пси-
хологтың сабағына қатысып көрдім.  Қызықты 
техникалардың бары рас. Айталық, «Өзіңді 
бақытты ететін 77 істі» дәптерге жазып қоюды 
ұсынады. Ол тәттімен жалғыз өзің шәй ішу, су-
рет салу, далада серуендеу деген секілді. Мүлде 
көңіл-күйің болмағанда соның бірін орындау ды 
тапсырады. Қарапайым, бірақ өзіңді танудың, 
өзіңді жақсы көрудің бір тәсілі. Күнге қарап жү-
гіру техникасы да бар. Таңертең күн шығар сәтте 
далаға шығып, ойша күнді ұстадым деп ойлай-
сың әрі армандарыңды елестетіп, күнге қарап 
жүгіресің. Мұның бәрі – сенім. Түптеп келгенде, 
барлық психологтардың айтары – өзіңді зерт-
те, өзіңді жақсы көр әрі үнемі жақсы ойда жүр. 
Қиналған сәтте сырыңды ешкіммен бөліскің 
келмейді. Анаңды уайымдатпауды ойлайсың. 
Сондықтан психологтардың дәрісін тыңдаймын. 
Бірақ қанша ақы төлеп, семинарға қатыссаң 
да өзің еңбектенбейінше ештеңе өзгермей-
ді. Барлық техникаларға сенуге болмайды әрі 
кейбірі жалықтырып жіберетіні де рас. Оңай 
жолмен ақша тапқысы келетін дипломсыз «пси-
хологтар» көбейіп кетті. Дәріс беріп қоймай, 
«пайдалы» бұйымдарды сатып алуды ұсынады. 
Сондықтан арнайы құжаты бар мамандар елге 
ақыл үйреткені дұрыс деп ойлаймын, – деді ол.

САНА СЕРГЕЛДЕҢІ
немесе бүгінгі таным неге 

тәлтіректеп тұр?

Ең бастысы, Сырдария-
ның сол жағалауынан бой 
көтерген заманауи үлгідегі 
«Болашақ» университетінің 
материалдық-техникалық ба-
засы кеңінен көрініс табады. 
«Болашақ» университетінің 
ректоры Қуаныш Дәуренбе-
ков фильмде оқу орнының 
әлеуетін таныту басты мұрат 
болғанын айтады.

– Бұл фильмнің негіз-
гі мақсаты – университеттің 
кәсіби бағдар жұмысын бар-
лық ауданның жастарына көр-
сету, дәріптеу. Өйткені, оларда 
оқуға түскен кезде «Ертеңгі 
күні болашағым қалай бола-
ды?» деген күдік туады. Туын-
дының ең соңында айтылатын 
монологта жоғары оқу орнын-
да әрбір жас өзінің дос тарын, 
махаббатын, болашақ жарын 
табатыны, өмірдегі ең үлкен 
қадамдарын жасайтыны тура-
лы айтылады, – дейді ол.

Ерекше атап өтерлігі, бұл 
– біздің өңірде түсірілген 
алғашқы толықметражды 
жастар фильмі. Кинотуындыда 
ойнаған актерлар «Болашақ» 
университеті студенттері ара-
сынан кастинг арқылы таңда-
лып алынған. Жалпы, шығар-
машылық ұжымның барлығы 
– жергілікті мамандар. «Aslan 
films» киностудиясы кейінгі 
жылдары осы салада жүйелі 
еңбек етіп келеді. Құрылға-
нына аз ғана уақыт болса да, 
4 фильм, бірнеше бейнебаян 
түсіріп үлгерген.

Киноның тұсаукесеріне ел 
ағалары, қоғам белсенділері 
БАҚ өкілдері, оқу орындары-
ның оқытушы-профессорла-
ры мен жастар қатысты. Тұ-
саукесер соңында фильмнің 
басты рөлдерін сомдаған 
университет студенттері ма-
рапатталды.

Әрине, Сыр өңірінде тас-
паланған алғашқы фильмнің 
артық-кем тұсы бар. Басты-

сы, тыңнан түрен салынды. 
Сондықтан көрермендер де 
тұсау кесерден соң түрлі пікір 
білдіріп жатты.

– Бүгінгі фильмнен жақсы 
әсер алдық. Кино студент-
тік шағымызды еске түсіріп, 

ерекше сезімге бөледі. Басты 
ерекшелігі жастардың еркін 
тілінде түсірілген. Сондай-ақ, 
эпизодтардың шынайылығы 
жоғары баға беруге тұрарлық, 
– дейді көрермен Нұршайық 
Әбдуәли.

Мемлекет басшысының   
«Тәуелсіздік  бәрінен қым-
бат» атты мақаласында ай-
тылғандай, отандық киноны 
дамытуға баса назар ауда-
руымыз қажет. Осы орайда, 
«Болашақ» университетіндегі 
студенттік өмірді бейнелейтін 
фильмнің жастарға серпін бе-
рері сөзсіз.

Айта кетейік, «Bolashak 
Bridge» фильмі «Aslan films» 
киностудиясының «Youtube» 
каналында жарияланбақ. 
Жаңа туындыға қызығушылық 
та нытқандар тамашалап, ба-
ғасын беруге мүмкіндіктері 
бар.

Нұрсұлтан МЫҚТЫБАЙ,
Суреттерді түсірген 

Нұрболат НҰРЖАУБАЙ

«BOLASHAK BRIDGE» – 
КӨРЕРМЕН КӨЗАЙЫМЫ

– Жастар мобиль-
ді болуға тиіс. Мен осы 
қағиданы ұстанамын. 
Шығармашылыққа жа-
қын мын, содан болар 
түрлі сайыстардан қалыс 
қалған емеспін. Осыған 
дейін де түрлі байқау-
ларда жүлделі болдым. 
Ал, «Елбасы медалін» 
алуым маған ерекше 
әсер сыйлады. Креа-
тивті, талантты, ғылым, 
өнер, спорт саласында 
ұ й ы м д а ст ы ру ш ы л ы қ 
қабілеті жоғары деп та-
нылған қатарластарым-
ның арасынан суырылып 
шығу үлкен мотивация 
берді. Алар асуымның 
алда екеніне сенім кү-
шейді.  Әрқайсысымызда 
ерекше бір қасиет бар. 
Маған жан-жақтылық бұ-
йырған деп білемін. Ал-
дағы уақытта соны пай-
даға жаратсам деймін, 
– дейді кейіпкеріміз. 

Елдос байқауда 
«Да  рын», «Еріктілік», 
«Спорт» бағыттары бо-
йын ша алға шыққан. 
Мұнда өзінің ерекше 
хоб биінің де үлесі барын 
айтады. 

– Медаль 14 жастан 

29 жасқа дейінгі бала-
лар мен жастарға патри-
оттық танытқаны және 
белсенді азаматтық ұс-
танымы үшін берілді.  
«Таланттар мен дағды» 
бағыты бо йынша қола 
медальға қол жеткіздім. 
Бұл – сүйікті ісімнің пай-
дасы. Ісмерлікке бұрын-
нан қызығатынмын. Гүл 
өсірумен де айналыса-
мын. Осы екеуін бірік-
тіру жайлы көп ойлан-
дым, осылайша гербарий 
әдісімен зергерлік бұй-
ымдар жасауға кірістім. 
Бұйымдардың барлығын 
бүгінгі трендке сай ету-
ге тырысамын. Әрбір 
дүниені жасамас бұрын 
сол әшекейді тағатын 

қыз-келіншектің бей-
несін көз алдыма еле-
стетіп, оның келбетін 
аша түскім келеді. Сырға, 
білезік, алқа жасаймын. 
Ең бірінші дала гүлдерін 
гербарий әдісі арқылы 
басып кептіріп, арнайы 
қалыпқа саламын. Техно-
логиясы біршама уақыт 
алады, бірақ шыдам 
мен төзім керек. Мәсе-
лен,  кептіру уақыты әр 

өсімдік үшін жеке таңда-
лады, жапырақтары мен 
гүлдің қалыңдығы мен 
шырындылығына байла-
нысты. Дәнді дақылдар 
бірнеше күн кептіріледі, 
шырындар мен үлкен 
гүлдер бөлме темпера-
турасында кем дегенде 
2 апта кептіруді қажет 
етеді, – дейді Елдос. 

Болатын бала алысқа 
қарайды. Әңгіме бары-
сында Елдостың бола-
шаққа жүйелеген жоспа-
ры көптігін аңғардық. 
Алдағы уақытта ол өз 
ісін шағын бизнеске ай-
налдыруды ойлайды. 
Ал, оның өзіне деген та-
лапшылдығы әр ісін алға 
сүйрейтіні айтпаса да 
түсінікті.

Әсемдік әлеміне 
талпыныс

Гербарий – мәңгілік сұлулық. Бұл әдіс 
өсімдіктерге ерекше әр береді және оны көбіне 
үй интерьеріне пайдаланады. Ең қызығы, 
осы әдіспен сәнді әшекей бұйымдар жасауға 
болатынын қызылордалық Елдос Төлепберген 
дәлелдеп жүр. Елдос – Ә.Мүсілімов атындағы 
№101 мектептің оқушысы.  Жақында «Елбасы 
медалін» иеленді. 

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ,
«Сыр бойы»Sb

Күнделік жазу – әр күніңіздің бастауы. 
Жыл жаңарған сайын алға қойған ар-
ман-мақсаттарыңыздың толықтай жүзеге 
асырылуы барысында жоспар құраты-
ныңыз белгілі. Сол арқылы жұмыстың 
тиянақты орындалуын қадағалай аласыз. 
Ол үшін қойын дәптер мен қаламсаптың 
болуы аздық етеді. Болашақта атқары-
латын істер мен ұстанымдарға белгілі 
бір уақыт жүйесінің тигізер әсері зор. Сол 
арқылы жыл өткен сайын өзіңіздің қанша-
лықты табысқа жеткеніңізді бағамдайсыз. 
Әр ісіңізге есеп беріп, сол жөнінде өзіңізге 
сұрақ қоюдың да өзіндік ерекшелігі мол. 
Осы ретте күнделік жазудың 8 ережесін 
ұсынғым келеді: 

1.  Ең алдымен, қойын дәптеріңізді ашқан 
кезде амандасыңыз. Ол сіздің және айналаңыз-
дағы адамдардың көңіл-күйінің көтеріңкі 
жүруі үшін маңызды.  

2.   Міндетті  түрде айдың атауы, күннің реті 
берілуі тиіс

3.   Әдемілеп жазуды үйреніңіз. Әр сөз бен 
сөйлем арасында байланыс болуы керек. Бұл 
сізді белгілі бір тәртіпке үйретеді.

4.  Бір бетті ұсақ-түйек ұстанымдармен, 
артық оймен толтырмаңыз. Себебі, сіздің жүй-
кеңізге тиюі мүмкін.

5. Мүмкіндігінше досыңызға, құрбыңызға 
көрсетпеуге, құпия ұстауға тырысыңыз. Себебі, 
ол сіздің жеке күнделігіңіз.

6. Әрбір жазған, атқарылуы тиіс жұмыста-
рыңыздың тез арада бітуін қадағалаңыз. Бүгін-
гі біткен жұмыс ертеңгі сіздің жемісіңіз болуы 
бек мүмкін.

7.  Ішіңізге сақтап жүрген, ешкіммен 
бөліскіңіз келмейтін сырды жазып қоюдың өзі 
артық етпейді.  

8. Жоспарыңызды жазып болған сәттен түр-
лі-түсті стикермен немесе қарындаштармен 
безендіру маңызды. Ол сіздің эмоцияналды 
адам екеніңізді көрсетеді. 

Гүлжанат ҚАДЫРБЕКОВА,
Қорқыт ата атындағы 

Қызылорда университетінің 
4-курс студенті

Күнделік 
жазасыз ба?

1-бет

1-бет

Түйін. Сеніміміз қай деңгейде? Стакандағы суға сеніп, армандар картасына қарап қиялдап, 
жасыл киім іздеп жүрген жоқсыз ба? Бар ой-назарымызды ақшаға аударып, жақсыға қол 
жеткізгіміз келгенімен тегін ірімшік тек тышқан аулайтын жерде болатынын ұмытпайық. 

Осы кезге дейін шетелдік авторлардың психологиялық кітаптарына аударма жасаған 
Шынар Әбілда «Коуч − сізге шабытпен жұмыс істеу қажеттілігін ғана айтатын адам. Ол 
психолог та, ғалым да емес. Ол − оратор. Өмірде өзіңе керектіні тап, соған еңбек сіңір, сол 
еңбектің жемісін көр дегенді үйретеді. Бұл – қарапайым ғана нәрсе. Мұндай кеңеске зәру 
болуымыздың бірден-бір себебі, жақсы ұстаздың аздығы, жан-жақты білімнің таяздығы. 
Күйзеліс көбіне өзін таппай, өз жолынан адасқан адамдарда болады. Қателеспесем, Дейл 
Карнегидің мынадай сөзі бар «күйзеліс тен шығудың жолы – еңбек ету. Қолы бос адамдар ғана 
күйзеледі» деген. Қазір өз жұмысына, өміріне көңілі толмайтын адам көп. Бұл − нарық әкелген 
дерт, бәлкім, өтпелі кезеңнің ауытқуы. ...Расында ақшаға, жағдайға тәуелді адам күйзеліске 
ұрынғыш» дейді. Сіз қалай ойлайсыз?


