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Аталған учаске Қызылорда 
қаласындағы Ә.Мүсілімов атындағы 
№ 101 мектепте орналасқан. Оның 
аумағында 2700-ден астам адам да-
уыс беру құқығына ие. Ел өмірі 
мен болашағы үшін маңызды күні 
учаскеге бірінші келген, кәмелет 
жасына толған және ең егде 

жастағы сайлаушыларға сый-сияпат 
көрсетілді. 

– Таңғы сағат 7-ден бастап 
келушілердің қарасы көп. Бұдан 
тұрғындардың жоғары белсенділігін, 
жауапкершілігін айқын аңғаруға бо-
лады, – дейді сайлау комиссиясының 
төрайымы Айгүл Өткелбаева. 

Осы күні облыста 9 аумақтық 
сайлау комиссиясы, 376 сайлау 
учаскесі жұмыс істеді. Барлығында 
санитарлық талаптардың сақталуы 
бақылауда болды. Ғимараттың 
кіресінде байланыссыз термометр 
арқылы тұрғындардың дене қызуы 
өлшенді. Одан бөлек, маскалық ре-
жим, әлеуметтік қашықтық, анти-
септик пайдалану, қозғалыс марш-
руты бойынша қашықтық белгілері 
мен көрсеткіштердің болуы сияқты 
талаптар еліміздің бас мемлекеттік 
санитарлық дәрігерінің № 69 
қаулысына сай сақталды.

Ұзын саны 492 мыңнан астам 
сайлаушы қатарындағы мүмкіндігі 
шектеулі азаматтарға еш кедергісіз 
дауыс беру үшін жағдай жасал-
ды. Оларды алып жүретін көліктер 
қарастырылды. Төсек тартып жатқан 
науқастар үшін жәшік тасымалдау 
арқылы үйде дауыс беру шаралары 
ұйымдастырылды.

Сонымен қатар, сайлау учаскесін 
анықтау мақсатында 400-200, 109 
нөмірлі call орталықтары, «Өзіңді 
сайлаушылар тізімінен тексер» 
сервисі, «Sailau2021.gov.kz» порталы 
қызмет көрсетті.

ЖАУАПТЫ КҮН – 
ЖОҒАРЫ БЕЛСЕНДІЛІК

Елбасы бұқаралық ақпарат 
құралдары өкіл дерінің алдын-
да сөйлеген сөзінде қазақ-
стандықтардың еліміз үшін ең 
маңызды саяси оқиғаға қатысып 
жатқанын атап өтті.

– Бұл сайлау Қазақстан тәу ел    -
сіз  дігінің отыз жыл дығы мен тұспа-
тұс келді. Бәрі міз сайлауға жарқын 
бола шақ, қа зақ  стандықтардың 
өр кен деуі мен тұрмыс сапасын 
жақсарту үшін қатысып отыр-
мыз, – деді Қазақстанның Тұңғыш 
Президенті.

Нұрсұлтан Назарбаев жаңа 
құ рам дағы Мәжіліс пен мәсли-

хаттардың алдында күр делі әрі 
жауапты міндеттер тұрғанын атап 
өтті.

– Отыз жыл ішінде біраз 
шаруа атқарылды. Ынта-жігер 
мен береке-бірліктің арқа сын-
да бірталай жетістікке қол жет-
кіздік. Ең бастысы – біз мем-
ле  кеттің негізін қаладық, 
– деді Қазақстанның Тұңғыш 
Президенті.

Елбасы қазақстандықтарды 
Парламент Мәжілісі мен мәсли-
хаттар депутаттарын сайлауға 
белсенді қатысуға және дауыс бе-
руге шақырды.

Президент қазақстандық және 
шетелдік бұқаралық ақ парат құралдары 
үшін ұйым дас тырылған брифинг-
те Парламент сайлауы әрбір елдің 
өміріндегі аса маңызды оқиға екенін 
атап өтті.

– Бұл сайлау мемлекетіміздің одан 
әрі дамуына серпін береді. Жалпы 
біздің Парламентке неғұрлым көп пар-
тия кірсе, еліміздің болашағы үшін де 
соғұрлым жақсы болады. Сондықтан 
сайлау әділ өтеді деп сенемін. 
Парламенттің негізгі міндеті сапалы 
заңдар қабылдау. Қазақстанға сапа-
лы заңнама жүйесі қажет. Сол себепті 
бәріміз осы мүмкіндікті пайдаланып 

дауыс беруіміз керек, – деді Қасым-
Жомарт Тоқаев.

Журналистер ең алдымен 
Президенттің сайлауға қандай көңіл-
күймен келгенін, қай партияға дауыс 
бергенін сұрады.

– Көңіл-күйім өте жақсы. Хал қымыз 
белсенді түрде дауыс беріп жатыр. Біз 
Қазақстанның бо лашағы, еліміздің да-
муы үшін дауыс бердік. Парламентте 
елі міз дің келешегі, халқымыздың тағ-
дыры жайында кең ауқымды пікір-
таластар болуы керек, – деді Прези-
дент.

БАҚ өкілдерін Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың сайлаудан не күтетіні, 
қандай үміт артатыны қызықтырды.

– Бұл сайлау еліміздегі демократия-
ны дамытуға жасалған тағы бір қадам 
болуы керек. Әр сайлау – азаматтық 
қоғамның ілгерілегенін көрсететін 
сынақ. Біздің Парламентімізде әртүрлі 
партиялар болатынына үлкен үміт ар-
тамын, – деді Мемлекет басшысы.

Журналистер Президенттен сай-
лауалды үгіт-насихат нау қанының 
қаншалықты бәсекеге сай өткені тура-
лы сұрады.

– Халқымыздың азаматтық бел-
сенділігі өте жоғары. Үміт керлер 
өте көп. Барлығына тең мүмкіндік 
жасалды. Жалпы алғанда, сайлау 
жоғары дең гейде, заңнамаға сәйкес 
өтіп жатыр. Қандайда да бір заң бұзу-
шы лықтар тіркелген жоқ. Біз бәрін 
мұқият бақылап отырмыз. Бұл сайлау 
бәрімізге, әсіресе, аза маттық қоғамға 
үлкен сынақ. Сон дықтан сайлау жақсы 
өтеді деп ойлаймын, – деді Қасым-
Жомарт Тоқаев.

Брифинг барысында Мемлекет бас-
шысы реформалардың кезекті пакеті 
әзірленіп жатқанын айтты.

– Реформалар дайындалып жатыр. 
Ол тоқтамауы керек. 15 қаңтарда Пар-
ламентте депутаттардың жаңа құра-
мының алдында сөйлеймін. Одан кейін 
Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің оты-
рысында алдағы реформалар жайы 
жан-жақты талқыланады, – деді Пре-
зидент.

Журналистер Қасым-Жомарт 
Тоқаев тан болашақта Үкіметте бола-
тын ауыс-түйістер туралы пікірін 
сұрады.

– Біздің заңнамаға сәйкес, Үкімет 
отс тавкаға кетуі керек. Сайлаудан соң 
Парламентте жаңадан сайланған де-
пу   таттармен және фракция жетек ші-
лерімен Премьер-Министр дің, Үкімет 
мүшелерінің құрамы жөнінде ақыл-
дасамын, – деді Мемлекет басшысы.

КҮРДЕЛІ ӘРІ ЖАУАПТЫ 
МІНДЕТТЕР ТҰР

Қазақстанның Тұңғыш Президенті-Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаев Нұр-Сұлтан қаласындағы №115 сайлау учаскесіне 
барып, Парламент Мәжілісі мен барлық деңгейдегі мәслихаттар 
депутаттарын сайлау рәсіміне қатысты.

ЕЛ ӨМІРІНДЕГІ МАҢЫЗДЫ ОҚИҒА
Қасым-Жомарт Тоқаев Мәжіліс пен мәслихаттар сайлауында дауыс 

берді. Мемлекет басшысы әл Фараби атындағы Оқушылар сарайында 
орналасқан сайлау учаскесіне барып, Қазақстан Республикасы Мәжілісі 
мен жергілікті мәслихаттар сайлауында өз таңдауын жасады.

Орталық сайлау комиссиясы-
на алдын ала электрондық түрде 
ұсынылған облыстық, Алматы, Шым-
кент және Нұр-Сұлтан қалаларының 
сайлау комиссияларының хаттама-
ларына сәйкес «Қазақстан Халық 
партиясы», «Nur Otan» партиясы, 
«Ауыл» Халықтық-демократиялық 
патриоттық партиясы», «Ақ жол» 

Қазақстанның демократиялық пар-
тиясы», «ADAL» саяси партиясы 
ұсынған партиялық тізімдер бо-
йынша сайланатын Қазақстан Рес-
публикасы Парламенті Мәжілісі 
депутаттарының сайлауында сайлау-
шылар дауыстары, өңірлер бойынша 
келесідей бөлінді:

АЛДЫН АЛА 
ҚОРЫТЫНДЫЛАР

Осылайша, алдын ала нәтижелерге сәйкес, 2021 жылғы 10 қаңтарда 
өткен партиялық тізімдер бойынша сайланатын Қазақстан Республикасы 
Парламенті Мәжілісі депутаттарының сайлауында сайлаушылар дауыстары 
былайша бөлінді:

«Nur Otan» партиясына – 71,09 %;
«Ақ жол» Қазақстанның демократиялық партиясына – 10,95 %;
«Қазақстан Халық партиясына» – 9,10 %;
«Ауыл» Халықтық-демократиялық патриоттық партиясына – 5,29 %;
«ADAL» саяси партиясына – 3,57 %.

Қазақстан Республикасы
Орталық сайлау комиссиясының

Баспасөз қызметі

Өңірлер ҚХП Nur Otan Ауыл Ақ жол ADAL
Акмола облысы 10,94 % 76,49 % 2,07 % 9,20 % 1,30 %
Ақтөбе облысы 16,64 % 64,84 % 1,82 % 12,60 % 4,10 %
Алматы облысы 4,67 % 72,41 % 6,09 % 11,62 % 5,21 %
Атырау облысы 14,72 % 64,28 % 5,04 % 11,58 % 4,38 %
Батыс Қазақстан облысы 15,04 % 62,57 % 6,95 % 14,37 % 1,07 %
Жамбыл облысы 6,52 % 79,54 % 2,89 % 8,03 % 3,03 %
Қарағанды облысы 10,61 % 76,13 % 1,92 % 9,80 % 1,53 %
Қостанай облысы 5,92 % 78,47 % 4,35 % 9,78 % 1,48 %
Қызылорда облысы 3,84 % 74,46 % 8,70 % 9,40 % 3,60 %
Маңғыстау облысы 11,67 % 58,72 % 8,51 % 14,30 % 6,80 %
Павлодар облысы 11,63 % 72,22 % 2,63 % 12,08 % 1,44 %
Солтүстік Қазақстан 
облысы 12,51 % 73,31 % 2,73 % 10,14 % 1,31 %

Түркістан облысы 3,75 % 74,43 % 6,57 % 10,21 % 5,04 %
Шығыс Қазақстан облысы 11,56 % 71,04 % 3,75 % 10,09 % 3,56 %
Нұр-Сұлтан қаласы 13,21 % 59,23 % 7,41 % 15,24 % 4,91 %
Алматы қаласы 13,49 % 55,54 % 9,90 % 15,21 % 5,86 %

Шымкент қаласы 6,44 % 67,50 % 12,94 
% 8,28 % 4,84 %

Парламент Мәжілісі мен мәслихат депутаттарының кезекті 
сайлауында облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова № 263 сайлау 
учаскесіне барып, таңдау жасады.

Назерке САНИЯЗОВА,
«Сыр бойы»Sb

– Сайлауға келген халықтың бел-
сенділігі жоғары болды. Өзге өңірлермен 
салыс тырғанда Солтүстік Қазақстаннан 
кейінгі екінші орындамыз. Саяси дода ның 
нәтижесіне сәйкес, партиялық тізім дер 
бойынша “Nur Otan” партия сы 74,46%, 
“Ақ жол” Қазақстанның демократиялық 
партиясы 9,40%, “Ауыл” Халықтық-
демократиялық  патриоттық пар  тиясы 
8,70%, “Қазақстан халық партиясы” 
3,84%, “ADAL” саяси партиясы 3,6% да-
уыс жинады. Сайлау барысында еш қандай 
заң бұзушылық орын алмады. Сайлау 
учаскелерінде санитарлық қауіп сіздік 
талаптар сақталды. Барлығы талапқа 
сай өтті, – деді облыстық сайлау комис-
сиясының төрағасы Ғалым Баймырзаев.

Жалпы облыста 376 сайлау учаскесі 
жұмыс жасаса,  492198 сайлаушы 
тіркелген. Бұл халықтың 60,7 процентін 
құрайды. Саяси науқанға 363754 адам 
қатысып, дауыс берді. Науқан барысын-
да  сайлау комиссиясының 2821 мүшесі 
қызмет көрсетті. Оның 1128-і арнайы оқу 
курстарынан өткен. Сондай-ақ, аймақта 
13 мыңға жуық мүмкіндігі шектеулі сай-
лаушы бар. Олардың учаскеге келіп, өз 
таңдауын жасауы үшін 30-ға жуық инва-
такси қызмет етсе, жылжымалы жәшік 
арқылы дауыс беруге 2061 адам өтініш 
білдірген.  Сонымен бірге саяси науқанда 
облыс бойынша 1466 ұлттық байқаушы 
мен сенімді өкіл жұмыс істеді.

Теңге құнының өсуі өткен 
жылдың қараша айынан басталған бо-
латын. Сыртқы қолайлы жағдайдың 
себептерін атаған Ұлттық банктің 
төрағасы Ерболат Досаев желтоқсан 
айында оның бірқатар белгілерін 
атап көрсеткен еді. Ресейде, АҚШ-та 
және  басқа да елдерде коронавирусқа 
қарсы екпелердің сынақтан өткізілуі, 
Ақ үйдегі биліктің ауысуы, осының 
барлығы, сайып келгенде 
доллардың теңгеге шаққанда 
құнының едәуір төмендеуіне 
әкеліп соқтырды. Қараша, 
желтоқсан айларында мұнай 
бағасы күрт өсті. Қаңтарда 
бұл үдеріс одан әрі жалғасты. 
ОПЕК  шешімінің нәтижесінде 
жыл бойы мұнай өндіру көлемі 
біршама төмендеп, сұраныстың 
артуына ықпал жасады. 
Нәтижеде баға өсті. 

2021 жылдың қаңтарында 
мұнай бағасы тағы өсіп, өн-
діруші елдерге қолайлы жағ-
дай тудырып отыр. Осы ның 

нәтижесінде Қазақстанда, сарап-
шылардың пікірінше, Ұлттық қор-
дағы қаржыны конвертациялау 
үшін өткен жыл басынан бері 8,6 
млрд доллар жұмсалған. Әсіресе, 
Қазақстанның квазимемлекеттік 
секторында долларды конвертация-
лау қарқыны жоғары болды. Қорыта 
айтқанда, осының барлығы, сайып 
келгенде, валюта нарығын реттеп 

Қазақстан бюджетінің үйлесімділігін 
қамтамасыз етуге мүмкіндік берді. 

Сарапшылардың атап көрсет-
кеніндей, АҚШ долларының даму-
шы елдердің валюталарына қара-
ғанда құнсыздануы олардың ішкі 
мүмкіндіктерін арттыра түсті. Брази-
лия реалы, Түріктің лирасы, Оңтүстік 
Африканың және Мексиканың, 
Ресейдің Ұлттық валюталары бір-
шама құнды сипатқа ие болды. 

Ұлттық валюта құнының ұдайы 
өсуі мүмкін бе? Бұл сұраққа біржақты 
жауап беру мүмкін емес. Өйткені 
алда жалпы әлем экономикасында 
бұлыңғыр кезеңдер менмұндалайтын 
сыңайлы. Осыған орай сарапшылар та-
рапынан алдағы екі айдың көлемінде 
доллар бағамы теңгеге шаққанда 450 
бірлікке дейін көтеріледі деген бол-

жам айтылуда. Бұл, әрине, 
АҚШ-тың Федералдық ре-
зервтік жүйесінің  саясатына 
байланысты болады. Олар 
қандай базалық мөлшерлеме  
белгілейді? АҚШ-тың жаңа 
Президенті Джо Байденнің 
әлемдік әріптестеріне қа-
тысты саясаты қандай бола-
ды деген сұрақ та маңызды 
мәселе. Әдетте саясатта 
бар лығын нарық реттейді 
дегенмен одан тысқары қы-
сым шараларының өмірде 
жиі кездесіп жүргенін 
жоқ қа шығаруға болмай-
ды. Қысқасы қазір нарық 

заңдылығы мен әлемдік үстемдік 
саясат қатар орныққан жерде бәрін 
күтуге тура келеді. 

Қазақстан өзіне қолайлы жағ-

дайды пайдаланып Ұлттық қорын 
біршама нығайтып, алды. 2021-2023 
жылдарға арналған республикалық 
бюджетке тиісті трансферттер көлемі 
белгіленді. Бұрынғыдай Ұлттық 
қордағы ақшаның түбі көрініп қалды 
деген пікірге біршама тосқауыл 
қойылған сыңайлы. Экономика азда-
ған өсіммен жұмыс істей бастады. 

Алайда тұтыну нарығында 
біршама алаңдайтындай жағдай 
қалыптасқанын жоққа шығаруға бол-
майды. Баға біршама өсті. Әсіресе 
азық-түлік сипатындағы тауарлардың 
өсімін тежеудің тетіктері әлсіз. Бұл 
Президентті де алаңдатып отырған 
жайы бар. Тұтыну нарығына со-
нымен бірге жалақының өсуі де 
ықпал етуде. Ақша тасқыны нарыққа 
қысым жасаған сайын экономика 
заңдылығы бойынша тауарлардың 
қымбаттауы заңдылық болып са-
налады. Қымбатшылыққа сонымен 
бірге әлемде әлі өршіп тұрған коро-
навирус дертінің теріс ықпалы болып 
жатқанын жасыруға болмайды. 

Әлемде қазір мұнай бағасы тым 
тәуір тұрақталды. Соңғы мәліметтерге 
қарағанда Қазақстанның Ұлттық 
қорының активтері 60 млрд доллар 
көлемінде қалыптасты. Бұл, әлбетте, 
қанағаттандырарлық көрсеткіш бо-
лып табылады.

ВАЛЮТА БАҒАМЫ ЖӘНЕ ИНФЛЯЦИЯЕШҚАНДАЙ ЗАҢ БҰЗУШЫЛЫҚ 
ОРЫН АЛҒАН ЖОҚ

Қазақстан Республикасы 
Парламенті Мәжілісінің және барлық 
деңгейдегі мәслихат депутаттарының 
сайлауы аяқталды. Қызылордалық 
сайлаушылардың 73,90 пайызы өз 
таңдауын жасап, елдің дамуына өз 
үлестерін қосты. Бұл туралы  өңірлік 
коммуникациялар қызметінде 
өткен брифингте облыстық сайлау 
комиссиясының төрағасы Ғалым 
Баймырзаев пен облыстық сайлау 
комиссиясы төрағасының орынбасары 
Қожамжар Наурызбаев хабарлады.

Жолдасбек АҚСАҚАЛОВ,
«Сыр бойы»Sb

2021 жылдың қаңтары Қазақстанның алтын - валюта резерві 
үшін жақсы нышаннан басталды. Күні кеше әлем биржаларында 
теңге – доллар бағамы 418 теңге көлемінде қалыптасты. Яғни қазір 
банкілерде 1 долларды осыншама теңгеге сатып алуға болады. 
Шындығын айту керек, теңгенің бұл 2020 жылдың наурыз айынан 
бері алғанда тұңғыш рет қымбаттауы болып табылады.

2021 жылғы 10 қаңтарда біртұтас жалпыұлттық сайлау 
округінің аумағы бойынша партиялық тізім дер негізінде сайлана-
тын, VII шақырылған Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі 
депутаттарының кезекті сайлауы болып өтті.
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Мейрамгүл ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ,
«Сыр бойы»Sb

Қызылжарма ауылдық 
округіндегі №144 С.Әлжіков 
атындағы орта мектептегі 
№177 сайлау учаскесінде 
2504 адам сайлаушы ре
тінде тіркелген. Сайлау 
учаскесінің төрағасы Жұма
гүл Сейдахметованың ай
туынша, атаулы күнде жер
гілікті тұрғындар елі міз дің 
болашағы үшін дауыс беруге 
белсенділік көрсетті. Учаске 
ашылған сәтте Диас Болат
бек алғашқы болып таңдауын 
білдірді. Ал кәмелеттік жасқа 
енді толған Дастан Берік 
өзінің азаматтық көзқарасын 
білдіруді жөн деп тапты. 
Биыл сексен жастың сең
гі ріне шыққан Орынкүл 
Бодықова бұрынғы жылдар
да қалыптасқан дағ дысымен 
маңызды шараға үн қосуға 
келді. 

Көпшілік алдында жер
гі лікті әжелер ансамблі 
өнер көрсетті. Өнер ұжы
мы Қызылжарма ауыл дық 
мәдениет үйінің жанынан 
құ рылған. Қариялар қазақ халқының 
әндерін нақышына келтіре орын
дап, өз таңдауын жасауға келген 
тұрғындардың қошеметіне бөленді. 
Өздерінің концерттік бағдарламасын 
ұсынғаннан кейін қариялар сайлау 
учаскесінде дауыс берді.

Облыс орталығының Титов 
поселкесі аймағында тұратын 81 
жастағы Мұқатай Исмаилов бұдан 
бұрын да көптеген сайлауға белсе
не қатысқанын айтады. Мұндай шара 
әрбір елдің дамуына зор септігін 
тигізеді. Сондықтан бұл жолы да 
сол дағдысынан жаңылған жоқ. Өз 
учаскесінде таңдау білдіруге кел
ген алғашқы сайлаушы ретінде ерек
шеленді. Қарлығаш Қарақұлова 
төр ағалық еткен учаске аталған посел
кедегі М.Ералиева атындағы мәдениет 
үйінде орналасқан. Мұнда барлығы 
1198 адам сайлаушы ретінде өз 
таңдауын жасауға мүмкіндік алған.

№10 Ы.Алтынсарин атындағы 
мектептегі №175 сайлау учаскесінде 

де жұртшылық таңғы уақыттан бастап 
кешке дейін таңдау білдіруге келіп 
жатты. Мұнда барлығы 1717 адам сай
лаушы ретінде тіркелген.

Жергілікті  тұрғындар М.Қаржау
баев көшесі бойындағы Жамбыл 
атындағы №120 мектепте орналасқан 
екі сайлау учаскесінде дауыс берді. 
Оларда барлығы 5 мыңға жуық адамның 
таңдау білдіруіне жағдай жасалған. 
Алғашқы №177 сайлау учаскесінде 
2489, №249 сайлау учаскесінде 
2419 адам сайлаушы ретінде тізімге 
енгізілген.  Роза Жәдиева басшылық 
еткен №177 сайлау учаскесінде Ла
пин, Сералиев, Тайманов, Хон Бен До 
көшелерінің тұрғындары дауыс берді. 
Олардың қатарында әлемге таны
мал шахматшы Әсел Серікбай да бар. 
Шахматтан жастар мен жасөспірімдер 
арасында әлемдік және құрлықтық 
додаларда топ жарған 18 жастағы 
спортшы өмірінде тұңғыш рет да
уыс беруге атасы Серікбаймен келген. 
Өнегелі отбасы сайлау учаскесінде 
дауыс берген алғашқы азаматтар 

ретінде ерекшеленді. Аймақ абыройын 
асқақтатып жүрген шахматшыға Абай 
шығармаларының екі томдығы сыйға 
берілді.

– Бұған дейін де біздің отбасы 
мүшелері сайлауға белсене қатысып 

келген еді. Атам Серікбай бұл 
жөнінде маған жиі айтып отыра
тын. Жақында мен де кәмелеттік 
жасқа толдым. Сондықтан атам
мен бірге маңызды шараға үн 
қосуға асықтым, – деді ол.  

Дәл осындай құрметке 
қала тұрғыны Жанна Ораз
бай да ие болды. Алғаш рет 
ол Б.Момышұлы атындағы 
№253 мектептегі №179 сайлау 
учаскесінде дауыс берді. Оған 
естелік сыйлық тарту етілді. 

Қаланың Коммунизм 
аумағындағы №43 орта мектеп
те де саяси науқан барысында 
№184, 185 сайлау учаскелерінде 
4 мыңға жуық адамның таңдау 
жасауына мүмкіндік жасалған. 
№185 сайлау учаскесі төрағасы 
Бақытжан Иманбердиева 
маңыз ды шараға тұрғындар 
белсен ділік көрсетіп жатқанын 
тілге тиек етті. 

Ұзақ жылдар бойы 
ұстаздық қызмет атқарған 
Жібек Қуандықова да бүгін 
алғашқылар қатарында учаскеге 
келді. Өз таңдауын жасаған ол 
еліміздің ертеңі жарқын болуы 

үшін әрбір азаматтың мұндай шараға 
белсенді қатысуы қажет деп санайды. 

– Мен 60 жастан астым. Бұрынғы 
жылдарда да сайлаудан шет қалған 
емеспін. Жерлестерімді сайлауға бел
сенді қатысуға шақырамын, – деді ол.

 Қызылорда қаласының тұрғыны 
Дильназ Ділдәбекова да алғаш рет 
дауыс берді. Ол №1 мектеплицейде 
орналасқан №193 сайлау учаскесінде 
таңдауын жасады.

– Мен 2003 жылы 6 қаңтарда дүниеге 
келгенмін. Төрт күн бұрын 18 жасқа 
толдым. Сондықтан өз таңдауымды 
жасағанды дұрыс көрдім. Менің ойым
ша, мұндай маңызды шараға белсенді 
қатысу – әрбір азаматтың міндеті, – 
деді ол. 

Сайлау учаскесінің мүшелері 
сайлауда алғаш рет таңдау жасаған 
Дильназға сыйсияпат ұсынды. 

Айта кетерлігі, бұл сайлау учаскесі 
қаланың орталық бөлігінде орналасқан. 
Мұнда барлығы 2333 адам сайлаушы 
ретінде тіркелген.

Учаске уақытында ашылып, сағат 
07:00ден бастап тұрғындар дауыс беруге 
келді. Сайлаудың бар лық талаптарға сай 
өтуінен бөлек, ха лық тың денсаулығына 
да баса мән берілген. Сайлау учаскесі 
төраға сы ның айтуынша, мұнда 2602 
сайлаушы тіркелген. Жауапкершілік та
нытып бірінші болып келген тұр ғын 
дармен қатар тұңғыш рет дауыс беруші 
жас сайлаушыға сый тарту етілді.

З.Шүкіров көшесінің тұрғындары, 
ардагерлер Серікбай Дүйсенов пен 
Нұржамал Балабаева алғашқы болып кел
ген сайлаушылар қатарында.

– Халықтың сайлауға деген ынтасы 
жоғары. Жасым 78де. Отағасы екеуміз 
дауыс беріп, өз таңдауымызды жасауға 
ерте келдік. Балаларым да мұндай 
маңызды науқанда қалыс қалмайды. 
Еліміздің ертеңі жарқын болуы үшін 
әр азамат таңдау жасауы қажет. Бұл – 
берекебірлігімізді көр сететін науқан, – 
деді Нұржамал Балабаева. 

Сондайақ, Тасбөгет кентіндегі 
Н.Ергешбаев атындағы №172 орта 
мектепте орналасқан №223 сайлау 
учаскесінде де науқан барлық талаптарға 
сай өткізіліп, дауыс беру көрсеткіші 
қарқынды болды. 

Мұнда 2740 сайлаушы тіркелген. 
Денсаулығына байланысты тоғыз адам 
үйден дауыс беруге өтініш жасаған. 

Сайлау учаскесіне ерте келіп, 
белсенділік танытқандар арасында жас
тар мол екені байқалды. Солардың бірі – 
«Алтын ұя» балабақшасының тәрбиешісі 
Айсәуле Өксікбай.

– Жасым 22де. Сайлауға алғаш рет 
қатысып, өз таңдауымды жасадым. Бұл – 
ел дамуындағы маңызды күндердің бірі. 
Халықтың сапалы өмір сүріп, жарқын 
болашаққа қадам жасауы үшін сайлауға 
келіп дауыс беруі – әр азаматтың борышы 
деп ойлаймын, – деді ол.

ЖАСТАРДЫҢ 
КӨЗҚАРАСЫ 
АЙҚЫН
10 қаңтар мен үшін маңызды 

әрі қуанышты күн болды. Алғаш 
рет Мәжіліс және мәслихат де
путаттары сайлауына қатысып, 
өз дауысымды бердім. 

Мен жуырда ғана он 
тоғыз жасқа толдым. Тәуелсіз 
еліміздің болашағы жарқын бо
луы үшін таңдау жасау Отан 
алдындағы жауапкершілігімді 
сезіндірді. Бозала таңмен таласа 
тұрып, ерте келген тұрғындар, 
учаскеге ағылған жұртшылықты 
көргенде әрі алғаш рет сайлау 
бюллетеньдерін алған сәтте бұл 
күннің қаншалықты маңызды 
екенін ұғына түстім.

Еліміздің жарқын бола
шағы жастарға да байланыс
ты. Сондықтан ел ертеңі 
айқын далатын саяси додадан 
қатарластарым да қалыс қал
мауы қажет. Менімен бірге 
тұңғыш рет студент доста
рым да науқанға арнайы келіп, 
таңдау жасады. Жастардың 
білімі жоғары, көзқарасы 
айқын, әлемді тануға ұмтылысы 
жоғары болса өзі тұратын ау
мақтың, елдің жағдайын жақ
сартуға үлес қоса алады. Бұл 
біздің парызымыз деп білемін.

Бүкіл респубикада ауқымды 
деңгейде өткен сайлау елдің 
бірлігін көрсетіп, ертеңге деген 
сенімін нығайтты деп ойлай
мын. Әлемді жайлаған індетке, 
күрделі жағдайға қарамастан 
елдің әлеуметтікэкономикалық 
тұрғыда күшейіп,  болашағы 
жарқын болатынына сенімдімін.

Гүлайна МАНАСҚЫЗЫ.
Арал ауданы.

Бүгінде Бәти әжеміздің 
ғасыр белесін бағындырып 
отырғаны өзіне тән өмір 
сүру дағдысын қалып тас
тырғанынан дер едік. Бұл жер
де айтпағымыз, күнделікті асты 
талғап ішіп, арнайы бір ереже  
ұстану емес,  тынымсыз еңбек, 
одан соң табиғат берген табан
ды мінезі, талай қиындықты 
белден басып өткен батылдығы 
болса керек. 

Сонау 1919 жылы Жаңа
дария ауылында дүниеге 
келген ол, алты жасын
да атаанасынан айыры
лып, бауыры екеуі Аламесек 
аудандық жетімдер үйінде 
өсті. Бұл оның алғашқы көрген 
қиындығы еді. Жетіжылдық 
мектепті бітірген соң «Қызыл 
октябрь» колхозындағы 
апасының қолына барып, кол

хоз жұмысына араласады. 
Таңның атысы, күннің баты
сы, дала жұмысында жүріп, 
шаруашылықтың жайын біліп, 
ширығып, шыңдала түсті. 

 – Кешегі соғыс кезінде 
отағасы майданда, біз күнітүні 
колхоз жұмысында жүрдік. 
Бұйырған асты іштік, табылған 
киімді кидік. Ел қатарлы 
қиынқыстау күндерді бастан 
кешіп,  қуанышымызды бірге 
бөлістік. Өмірге жеті бала  
әкелдік, оның үшеуі аман. 
Солардың тілеуін тілеп, өсіп
өнген ұрпағымыздың орта
сында Алланың берген жасын 
жасап отырмын. Кешегі көрген 
бейнетімнің бүгінде зейнетін 
көрдім, осыған шүкір, – дейді 
әжей. Аманбаева Бәти әже – 7 
баланы өмірге әкеліп, 25 неме
ре, 42 шөбере, 14 шөпшек тәр

биелеп отырған ардақты жан.
Иә, жүзден асса да, жүрісі 

ширақ, әлі күнге ауыл ара сын
дағы құдайы, тойдың төрінде 
отырып, тебірене батасын 
беретін Бәти әжеміздің бітім
болмысы адам баласына тән 
ерекше бір қажырқайраттың 
үлгісіндей көрінеді.

«СБ» ақпарат

Маңызды науқанда алғашқы
лардың бірі болып Скатков көше
сінің 85 жастағы тұрғыны Құлбай 
Байбосын дауыс берді. 

Бұл күні сайлау учаскесіне ер
темен келіп дауыс берушілердің 
қарасы қалың болды.

– Біздің учаскеге 2501 сайлау шы 
тіркелген. Тұрғындар өз таңдау
ларын жасады. Әсіресе, үлкен кісі
лердің белсенділігі жоғары. Сақтық 
шаралары толық сақталып, әр үш 
сағат сайын бір реттік қолғаптар 
мен маскалар ауыстырылды. Еш
қан дай заң бұзушылық орын алма
ды, – дейді учаскелік сайлау комис
сиясының төрағасы Бекзат Ибраев.

Айта кету керек, тізім бо
йынша ұсынылған партиялардың 
байқаушылары өкілдік етті.

№207 сайлау учаскесі 
С.Ысқақов атындағы Қызылорда 
құрылыс және бизнес колледжінде 
орналасқан. Сайлау комиссиясы 
төрағасының айтуынша, мұнда да 
дауыс берушілер қатары көп.

– Науқан біз күткендегіден жақсы 
өтті. Тұрғындар жауапкершілікті 
сезініп келді. Халықтың елдегі 
жағдайға бейжай қарамауы бізді 
қуантады. Біздің учаскеге облыс 
әкімінің орынбасары Серік Ахмет, 
қала әкімі Нұрлыбек Нәлібаев пен 
өзге де қоғам белсенділері келіп 
өз таңдауларын жасады, – деді 
учаскелік  сайлау комиссиясының 
төрағасы Орынбай Қуанышбаев.

Аталған учаскеге 2519 сайлау
шы тіркелсе, сағат 13:00ге дейін 
оның 600дейі дауыс беріп үлгерген. 
Сайлау учаскесі өз деңгейінде 
жабдықталған. Партиялардың аты
нан келген 10 байқаушы науқанның 
ашық және әділ өтуін жанжақты 
бақылады.

Дәл осылай Қызылорда қала
сындағы Ж.Нұрманов атын дағы 
№198 мектепте орналасқан №206 
сайлау учаскесінде де науқан қызу 
жүрді. Таңғы сағат 7ден түскі  
13:00ге дейін  600дей сайлаушы 
дауыс берген.

– Бізде 2746 сайлаушы бар. 
Өзіңіз көріп отырғандай, халықтың 
сайлауға қатысу белсенділігі 
жоғары, – дейді учаскелік  сайлау 
комис  сиясының төрағасы Анжели
ка Садықбекова.

Жалпы учаскеде қауіпсіздік 
шаралары сақталып, барлық құрал
дармен қамтылған. Тіпті, арнайы 
мүгедектерге арналған кабина да 

жасақталыпты. Сайлауға келе ал
майтын жандардың дауыс беруі 
үшін түскі уақытта заңға сәйкес 
жұмыс жүргізілген.

И.Әбдікәрімов атындағы Қы
зыл  орда аграрлықтехникалық кол
леджіндегі №204 сайлау учас ке
сінде де тұрғындар ҚР Парламенті 
Мәжілісі мен мәслихат депу тат
тарының кезекті сайлауына дауыс 
беріп, өз таңдауларын жасады.

Сайлаушылар тізім бойын
ша 1019ды құрайды. Сайлау 
учаскесінің төрағасы Бауыржан 
Ермұқановтың айтуынша, науқан 
қалыпты деңгейде өтті. Үйден да
уыс беруге мүмкіндігі шектеулі үш 
тұрғыннан өтініш түскен. Түс ауа 
сайлау комиссиясының мүшелері 
арнайы барып, жұмыс жасады.

Ал, №5 мектеплицейде №198 
сайлау учаскесі өз жұмысын жүр
гізді. Онда 1813 сайлаушы тіркелсе, 
таңнан түскі сағат 13:00ге дейін 
300дей сайлаушы өз таңдауын 
жасаған. Сайлау карантиндік 
жағдайға орай сани тарлық талап
тарды сақтай отырып өткізілді.

– Сайлау жақсы басталды. 
Түске дейін тіркелген халықтың 
30% келді. Кешкі сағат 8:00 дейін 
толық дауыс жинап үлгердік. 
Алғашқы келген екі тұрғын мен 
18 жасқа толған үш жасқа арнайы 
сыйлық тарту етілді. Сондайақ, 
барлығы бірге келген отбасына 
да құрмет көрсетілді. Алдын ала 
түскен өтініштердің негізінде 13 
адамға үйден дауыс беру үшін 
сайлау комиссиясының мүшелері 
мен байқаушылары барды, – деді 
учаскелік сайлау комиссиясының 
төрағасы Рита Мұқашева.

№198 сайлау учаскесіне бақы
лау шы ретінде қатысып жатқан 
сарап  шылар да саяси науқанның 
ұйым дастырылу деңгейін жоғары 
бағалады.

Бұдан бөлек №203 сайлау 
учаскесіне де сайлаушылар лек
легімен келді. Ең белсенді сайлау
шылар – зейнеткерлер мен орта 
жастағы азаматтар. Мұнда 1836 
сайлаушы тіркелген. Қауіпсіздік 
шаралары да толық сақталған.

– Саяси науқан біз күткен 
деңгейден де жақсы өтті. Халықтың 
белсенділігі ұйымшылдық пен 
өз болашағын жарқын етуге де
ген ұмтылысын білдіреді, – деді 
учаскелік  сайлау комиссиясының 
төрағасы Қайрат Нұрымбетов.

ЕЛ БІРЛІГІ 
АЙҚЫНДАЛҒАН СӘТ

Қызылорда қаласындағы Ғ. Мұратбаев атындағы №171 орта 
мектепте №201 сайлау учаскесі жұмыс жасады.

– Сіз жауапты кезеңде 
жаңа қызметке келіп отыр
сыз. Өзіңіз білесіз, қазір 
пандемия уақытында сіздің 
салаңыздың жүгі ауыр. 
Сондықтан бәріміз үшін ең 

басты міндет – халықтың 
денсаулығы. Өңіріміздегі 
эпидемиологиялық ахуалды 
жақсарту мақсатында тиісті 
жұмыстарды атқарады деп 
сенеміз. Жаңа қызметіңізге 

сәттілік тілеймін, – деді облыс 
әкімі.

Сондайақ облыс әкімі де
партамент басшысына халық 
арасында карантин талап
тарын сақтау бағытындағы 

түсіндірме шараларын жандан
дыруды жүктеді. Коронавирус 
инфекциясының алдын алу 
мақсатында бірқатар тапсыр
малар берді.

102 ЖАСТАҒЫ 
САЙЛАУШЫ

Аманбаева Бәти әжей Жалағаш аудандағы ең жасы үлкен 
сайлаушы. Қария 102 жаста. Кешегі сайлау күні ол Еңбек 
ауылындағы 149 сайлау учаскесіне барып, өз дауысын берді.

ТАҢДАУ ӨЗ ҚОЛЫМЫЗДА
Тасбөгет кентіндегі №11 мектеп-лицейде орналасқан №225 сайлау 

учаскесінде дауыс берушілердің қатары қалың болды.

ӘЛЕМ ЧЕМПИОНЫ 
АЛҒАШ РЕТ ДАУЫС БЕРДІ

Sb
Әділжан ҮМБЕТ,
«Сыр бойы»

Қаланың шет аймақтарында тұратын азаматтар да маңызды науқан 
барысында белсенділік танытты. Таңғы уақыттан бастап өз таңдауын 
жасауға асыққан көпшілікті байқадық.

ДЕПАРТАМЕНТ БАСШЫСЫМЕН КЕЗДЕСТІ

Кеше облыс 
әкімі Гүлшара 
Әбдіқалықова 

облыстық 
санитариялық-

эпидемиоло-
гиялық бақылау 

департамен-
тінің басшы-

сы Динара 
Жаңабергенова -

мен кездесіп, 
аймақтың 

эпидемиология-
лық ахуалын 

талқылады. 
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Ұстаздардың ұстазы, педа го гика 
ғылымдарының кандида ты,  екі мәрте 
ЖОО үздік оқытушысы атанған, 
Халықаралық Педагогикалық білім 
беру ғылымдары академиясының 
корреспондент-мүшесі, Қорқыт Ата 
атындағы Қызылорда универси-
тетінің ардагер-ұстазы, ардақты да 
аяулы апамыз, профессор Күлбарам 
Сәдуақасқызы арамызда болғанда 13 
қаңтарда 78 жасқа толар еді...

Ол 1997 жылдан  бастап «Химия-
ны оқыту әдістемесі», «Химия және 
экология»  кафедраларында  әуелі аға 
оқытушы, доцент, академиялық про-
фессор қызметтерін атқарған. 2006 
жылы  Астана  қаласындағы Еура-
зия  педагогикалық институтының  
диссертациялық кеңесінде «Оқыту 
процесінде нәтижеге бағыттап оқы-
ту жағдайында оқушыларды өзіндік 
бақылауға бейімдеу» тақы рыбында  
«Педагогика және этнопедагогика» 
мамандығы бойынша  кандидаттық 
диссертациясын ойдағыдай қорғап 
шыққан. Күлбарам Сәдуақасқызы 
2007 жылдан бастап ЖАК доценті, 
өмірінің соңына дейін «Биоло гия, 
гео графия және химия» кафед расы-
ның профессоры қызметін атқарды. 
2009 жылы Педагогикалық білім 
беру ғылымдары Халықаралық ака-
демиясының корреспондент-мү ше-
сі  болып сайланды. Қорқыт Ата 
атындағы Қызылорда мемлекеттік 
университетінің «Биология, гео-
графия және химия» кафедрасының 
профессоры  қызметін абыроймен 
атқарған ақылшы-ұстаз, ҚР химия-
ны оқыту әдістемесінің бірден-бір 
әдіскер-ғалымы, білім беру мен 
ғылым саласының шын жанашыры, 
бүкіл өмірін, ерен еңбегін жастарға 
білім беру мен ғылымды үйретуге 
арнаған тағылымы мол, үлкен пара-
сат иесі еді. 

Күлбарам Сәдуақасқызы шет-

елдік жоғары импакт-факторлы және 
Қазақстанның ғылыми басылымда-
рында жарық көрген 110 мақаланың, 
халықаралық және республикалық 
конференциялардағы 43  материал 
мен тезистің,  2 ҚР инновациялық, 
өнертабыс және пайдалы модель-
ге патенттің, ЖОО студенттері мен 
жалпы білім беретін оқушылар мен 
химия пәнінің мұғалімдеріне ар-
налған 21 оқу  және оқу-әдістемелік 
құралдың,  авторлық құқық берілген 
2 электрондық  оқулықтың және 3 
монографияның авторы болды. 

Орта мектеп пен жоғары оқу ор-
нында Күлбарам Сәдуақасқызынан 
дәріс алған талай шәкірттері рес-
публикамызға абыройлы қызмет жа-
сап жүр. Шәкірттерімен апай үнемі 
мақтанатын еді. Олармен тығыз бай-
ланысып, табыстарына қуанатын.

Жүрегі нәзік, ашық жарқын, сы-
пайы мінезімен адамды баурайтын, 
ұл мен қыздарының аяулы ана сы, не-
мере мен шөберелерінің сү йікті әжесі 
бола білген Күл барам апайымызды 
ерекше танымал еткен, апайымыздың 
өн бо йын дағы ерекше дарыны – 
сырлы да сезімтал ақындығы бо-
латын. Өмірден түйгендерін өлең 
жолдарына сыйдыра білген сырлы 
ақын, сол қасиетін өмір бойы ізде-
німпаздықпен, еңбекқорлықпен 
ұш тай білді. Қоршаған ортада бо-
лып жатқан адами құбылыстарға, 
қоғамдық өмірдегі жайттарға, тіпті 
табиғаттың ерекше сұлулығы мен 
дүлей күштеріне де философиялық 
баға бере отырып, поэзия тілімен өре  
білген сезімтал да сыршыл ақын еді. 
Апамыз аяулы жары, Сыр өңірінің 
құрметті азаматтарының бірі, 
облыстық білім басқармасын ұзақ 
жылдар бойы басқарған, педагогика 
ғылымдарының докторы, профессор 
Әли Мүслімұлына арнап  «Ізденіс 
пен ізгілік» атты тағылымды еңбегі 

мен «Жүрек жырлары» аталатын 
өлеңдер жинағын жарыққа шығарды. 
Қазақта: «Екі жақсы қосылса, ай мен 
күндей жарасар» деген сөз тіркесі 
бар. Сыр халқы екеуінің де білім са-
ласына жасаған еңбегінің шапағатын 
көрді деп ауыз толтырып айта ала-
мыз. 

Күлбарам апай өзінің өте жар-
қын өмірлік позициясымен, ашық 
мінезімен, әдемі әйелдік көр-
кем келбетімен есте қалды... Әли 
Мүслімұлының жарқын педагоги-
калық істерін жалғастырып, отба-
сындағы ұлы мен қыздарының 
аяу лы анасы, немерелері мен шө-
бе релерінің ардақты әжесі болған  
апамыздың жарқын бейнесі өшпек 
емес. Жаныңыз жаннаттан болғай 
дейміз қадірлі де, аяулы Ұстаз-Ана!

Өзің жайлы айта алмаймыз 
тауысып,

Ел айтады, жұрт айтады 
жарысып.

Көпшіліктен алған алғыс, 
сауабың,

Жатқан шығар, рухыңменен 
қауышып...

Күлбарам Сәдуақасқызының 
қыз мет жасаған кафедра ұжымы сү-
йікті қыздары Ләззат, Гүлшат, Айгүл, 
ұлы Талғат пен келіні Гүлбану мен 
немере-шөберелеріне, туған ту-
ыс қандарына тек амандық-саулық 
тілейді.

Анипа ТАПАЛОВА, 
Қорқыт Ата атындағы 

Қызылорда университетінің 
профессоры 

АЯУЛЫ АНА, 
ҰСТАЗ-ҒАЛЫМ, 
СЫРЛЫ АҚЫН 

Қызылорда облыстық соты ның құ-
рылғанына 75 жыл толуына орай үлкен 
бір айтулы шара өткізілген. Сол кезде 
аймақтың құқық қорғау органының та-
рихы, сот жүйесінде қызмет атқарған 
азаматтардың өмірі мен еңбек жолы жай-
лы сыр шертетін «Сыр өңірінің сот би-
лігі» атты биографилық жи нақ кітабы 
жарыққа шықты. Сол кітаптың ішінде 
Қазбек Өтемұратовтың толық өмір баяны 
берілген. 

Қызылорда облысының мем  ле кет-
тік архивтерінде жүз ден астам жеке текті 
архив қорлары жиналған. Өңірде адал 
еңбегімен тарихта қалған аза маттардың 
құжаттары дәуірдің сипаттамасын беру-
де ерекше орын алады. Бұл құжаттар – 
қоғамның тарихы туралы мағлұмат беретін 
бағалы түпнұсқалық дереккөз. Жеке текті 
қор ұлттық құндылықтың негізі бола-
тыны сөзсіз. Ол архивистер ұжымының 
жоғары біліктілігінің арқасында мүм-
кін болып отыр. Архивистердің кәсіби 
борышы және олардың жұмысының ба-
сты мақсаты – тарихи мәні зор көздерді, 
өткен кезеңнің құжаттарын жә не біздің 
мемлекетіміз бен қоғамымыздың замана-
уи өмірін көрсететін құжаттарды сақтау, 
көбейту және мұра ретінде келешек 
ұрпаққа қалдыру.

Сыр бойының тарихында қалған та-
рихи тұлғалардың бірі – осы Қазбек 
ағамыз. Ағамыздың құнды құжаттарын, 
өнегелі өмір баянын, еңбек жолы өз елі-
не, жеріне, келешек ұрпаққа рух тық, 
патриоттық тәрбие беруде үлгі бола-
тын құнды жеке архив құжаттарын Қы-
зылорда облысының мемлекеттік ар-
хи  віне ұрпақтары тапсырды. Қазбек 
Өтемұратовтың жеке архив қоры ашы-
лып, Қазақстан Республикасының Ұлттық 
архив қоры жаңадан отызға таяу құнды 
түпнұсқа  құжаттармен толықтырылды. 
Ол «Сыр өңі рінің соттары» топтамасына 
кір ген, 1956-1965 жылдардан құралған 
Қазбек ағамыздың 9 ісі мемлекеттік 
сақтауға тап сырылған.

Қазбек Өтемұратұлы 1926 жылы 
Қызылорда облысының Қазалы ауданын-
да дүниеге келіпті. Сол заманда туып, 
өмір сүрген жандардың басынан қан шама 
қиындық өткендігін кейінгі ұрпақ тек 
тарихтан ғана білеміз. Халқымыз небір 
нәубетті басынан кешірді. Аштық жыл-
дарын, ел ішіндегі індеттің бүкіл ауылды 
жусатып салғанын, жазықсыз жан дардың 
нақақтан жапа шеккен уақыттарды кө-
зімен көрген, оларды өзі сезінген жан-
дардың ортасында әкесі Өтемұрат та 
болған еді. Орысша тәп-тәуір сауаты бар, 

тілге де, іске де жетік әке сі Қазбекті өмір 
тезіне төзе білуге, оған шыдамдылық та-
ны туға тәрбиелейді. Ресей им пе риясының 
отаршылдық сая сатының бел алып, Сто -
лы пинның реакцияшыл әрекетінің сал-
дарынан көптеген қара шек пендіні Қазақ 
даласына қо ныстандырғанда Арал өңірі 
мен Сыр өзендері бойына да келіп жет-
кендері бар еді. Сол кезде әкесі олардың 
өнер кә сібін және тілін үй ренген жақсы 
қа сиеттерін өзінің бойына сі ңірген жан-
дардың бірі болады. Тіл білгенінің ар-
қасында орыстың оқымыстылары мен 
ойшылдарының еңбектерімен танысады. 
Келешек оқу-білім нің орыс тілімен бай-
ланысты болатындығын ұғынғандықтан, 
ұлдары Жәнібегі мен Қазбегін оқытуға ден 
қояды. Өзі әкеден қалған шаруашылықты 
дамы та отырып, қолында бар қа ра жатына 
балаларын оқытады. 

Екі ұлдың да көрері аз бол майды. 
Бала кездерінде бү кіл елдің басындағы 
ашар шы лықты, бозбала кездерінде Ұлы 
Отан соғысының қиын дық тарын көппен 
бірге ба сы нан өткере жүріп, 1944 жы-
лы Қазалыдағы мектептің то ғызыншы 
класын бітіріп, орта лау білім алып 
шығады да, сол біліммен еңбекке арала-
сады. Қазбек болса, өз қатарларынан оқ 
бойы озық тұрады. Қалалық байланыс 
бөлімінде, 1944-1946 жылдары Қазақ 
КСР Ішкі істер министрлігінде қызмет 
атқарған. Бұдан кейін Кеңес армиясы 
қатарында азаматтық борышын өтеп 
қайтқан соң, Қазалы аудандық халық со-
тында сот орындаушысы, нотариалдық 
контордың нотариусы болып істейді. 

Қызметін атқара жүріп С.Киров атындағы 
Қазақ мем лекеттік университетінің заң 
факультетін бітіріп алады. 

Жас жігіттің алғырлығын байқаған 
басшылар оны 1957-1960 жылдары Шиелі 
ауданы халық сотының судьясы етіп сай-
лайды, одан соң үш жыл Арал ауданын-
да нотариус болады. Содан 1963 жылдан 
бастап өмірінің соңына дейін Сырда-
рия аудандық халық сотының төрағасы 
қызметін абыроймен атқарып өткен екен. 

Осы қызметі кезінде Қазкең кінәсіз-
дердің жазықсыз жаза ланбауын, біреудің 
обалын кө термеуді есінен шығарған емес. 
Өйткені көзі ашық, көкірегінде саңылауы 
бар әкесінің ала жіпті аттамай, әділ болу 
қажеттігі туралы айтқан өсиетке бергісіз 
өнегелі сөзін әрқашан ойында ұстады. Әке 
өнегесін ұмытқан жоқ. Сол өнеге оны қара 
қыл ды қақ жарған әділ шешім шы ғаруға 
тура жол сілтеді. 

Қызылорда өңірінде, Сыр бойында сот 
саласының дамуына өзіндік үлес қосқан, 
заң-құқық саласының дамуына өмірінің 
жартысын арнаған арда азамат 1965 жылы 
7 қа занда небәрі 39 жасында дү ниеден 
озыпты. Әділдіктен таймай, бар білімі 
мен іскерлік қабілетін, күш-жігері мен 
прин ципшілдігін ел мүддесіне, ха лықтың 
заңды құқығы мен ар-намысын қорғауға 
жұмсаған заң қызметкерінің атқарған ісі 
кейінгі ұрпаққа үлгі-өнеге болып қалды. 
Сот беделі – мемлекет беделі екендігін, 
ол беделдің жекелеген судьялардың адал 
ең бегінен құралатындығын жақ сы біліп, 
оған үлесін қосты. Сондықтан да ол адал 
судья ретінде елдің есінде қалды. 

Қызылорда облыстық ат қа ру коми-
тетінің төрағасы бол ған, одақтық дәре-
жедегі дер бес зейнеткер, Қызылорда қа ла-
сының Құрметті азаматы Ыдырыс Қалиев 
ақсақал Қазбек Өтемұратұлымен жақсы 
таныс болып, дос болып кеткен. Әскер 
қатарынан оралған Ыдырыс ауыл парт-
комына барып, жұмыс іздеп жүрген кезі 
екен. Аудандық сотқа соттың орындау-
шысы қажет дегенді естиді де, сонда ба-
рады. Ол жерде сымбатты келген бір жас 
жігіт қарсы алады. Бұл Қазбек Өтемұратов 
екен.

– Иә, бізде бір орын бар екені рас. 
Жақсы қызмет. Өзіңіз коммунист екенсіз, 
біраз істеген соң төселіп кетесіз, – дейді. 

Айлығын сұрап білсе, өте төмен екен. 
Содан бұл кісі сыпайы ғана бас тартып-
ты. Кейіннен өзін жылы қабақпен қарсы 
алған жігітпен жақсы таныс болып, 
достықтары жа расып, араласып кетеді. 
Су дья лардың үйінде, көбіне су дья Айтбай 
Досымовтың үйін де жиі бас қосады екен. 
Сондай кездерде қарапайым әрі сыпайы 
жігіт өзінің сөзге шешендігімен, құқық 
қорғау органдарының жұмысын жетік 
білетіндігімен көзге түседі. Ол сондай 
ерекше қасиетімен өз ортасында сыйлы 
болыпты. 

– Негізінен алғанда, сот жү йесінде 
қызмет атқаратын аза маттардың өзара 
қарым-қатынасы, бір-бірімен сыйлас тығы 
ерекше болатын. Әсіресе, С.Елшібеков, 
Қ.Асауов, Б.Жанбекеев, А.Балымбетов, 
А.Досымов, Ә.Тәжімбетовпен жиі кез-
десіп жүрдік. Солардың арасында Қазбек 
көпке үлгі болатындай арда азаматтың 

бірі еді. Алланың жазған дәмі бітіп, 
дүниеден ерте озды. Жатқан жері жайлы, 
топырағы торқа болсын, – деп еске алған 
Ыдырыс ақсақал.

Қалтқысыз қызмет атқарып кеткен 
Қазбек Өтемұратовтың дүниеден озғанына 
55 жыл уақыт болыпты. Балалары әке сінің 
жан досы Ыдырыс ақ са қалдың үй-ішімен 
тонның іш кі бауындай араласып өс кен 
екен. Ақсақал қолынан кел ген көмегін 
аямапты. Бұл туралы Қазкеңнің кенже қы-
зы Бәсира аузынан таста май айтып оты-
рады. 1981 жылы Ал  матыдағы Қыздар 
педаго ги калық институтының филоло гия 
факультетін бітірген соң Бәсира жұмысқа 
тұру үшін Қы зылорда қаласына келеді. Өз 
бетімен қызметке ілігер түрі көрінбеген 
соң, қалалық партия комитетінің бірінші 
хатшысы болып істейтін Ыдырыс 
ағасына келіп жолығады. Ол, сол кездегі 
орталықтағы ең үздік саналатын Сәкен 
Сейфуллин атындағы №4 орта мектеп-
тен орын алып береді. Сол кісінің ақыл-
кеңесінің, қол дауының арқасында қатар-
дағы мұғалімнен мектеп дирек торлығына 
дейін көтеріледі. Ата-анасының тірші-
лігінде жа  саған адамгершілік қасие ті нің 
арқасында өмірден өз ор нын тапқанын, 
Ыдырыс аға сының осы отбасына қолдау 
көрсеткенін ризашылық сезім мен әңгі-
мелеп отырады. 

Қазбек ағамыздың артында екі ұл, 
екі қыз баласы қалады. Анасы Нар-
ша Өсербайқызы баласының отбасына 
алаңдамай қызмет атқаруына ерекше 
көңіл бөліп, қолынан келген көмегін жаса-
ды. Немерелерінің өсіп, азамат болғанын 
көріп, Бәсира институт бітірген жылы 
дүниеден қайтқан екен. Әке-шешесінен 
ерте айырылған балалары бүгінгі күні 
өмірде өз орындарын тауып, беделді 
азаматтар болды. Баласының үлкені 
1957 жылы туған Болат әкесінің қара 
шаңырағын жықпай, Тереңөзектегі үйінде 
тұрып, қызмет атқарды, отбасылы болды. 
Қайрат баласы әке жолын қуып, заңгерлік 
мамандықты таңдады. Қызы Қасира – Ал-
маты қаласында же ке кәсіпкер. Бәсира 
болса, Қа рағанды қаласында көп жыл №5 
орта мектепте директор болып қызмет 
атқарды. Педагогика ғылымдарының кан-
дидаты атағын Ресейдің Екатеринбург 
қаласында диссертациясын қорғап келіп, 
бүгінде Ы.Алтынсарин атын дағы акаде-
мияда ғылыммен ай налысуда. ҚарМТУ-
дың Құр метті докторы атағы бар. Жаңа 
форматтағы басшы, сауатты басқарушы, 
менеджер, ізденіспен жұмыс істейтін ма-
ман 2013 жылы "Ыбырай Алтынсарин" 
медалімен марапатталды. Сексеннен ас-

там ғы лыми жұмыстың авторы бол ған 
Бәсираға 2016 жылы Ресей Жаратылыс-
тану ғылым академиясының профессоры 
атағы берілді.

– Анам Гүлбағиша Мұста фақызы 
1962 жылы небәрі 29 жасында қайтыс 
болып кеткен. Мен Алматыда ЖенПИ-
ге оқуға түскенде, нағашыларымның 
қам  қорлығында болдым, – деп еске ала-
ды Бәсира. – Анам ның әкесі Мұстафа 
Игіліков көп жыл лауазымды қызмет 
атқарды. Соңғы жұмыс орны – Батыс 
Қазақстан темір жолы НОД жұмыс-
шыларды жаб дық тау бөлімі. Нағашы 
әжем Шәмсия Ұлжанқызы Қа  зақстандағы 
алғашқы пио нерлердің, ком сомол қозға-
лысы белсенділерінің бірі бол ған жан еді. 
Олардың екеуі де – қара ғандылық. Со ғыс 
жылдарында, одан ке йін гі уақыттарда 
бұл отба сы әртүрлі ұлттың жетім қал ған 
бес баласын асырады, тәр биеледі, олар-
ды қатарға қосты. Ұлтшылдыққа және 
нәсіл шіл дікке жол бермейтін, білім мен 
өнерге кең жол ашқан осын дай отбасында 
өсіп, бой жетуім өмірде дұрыс жол таң-
дауыма игі әсерін тигізді. Осы кісілердің 
арқасында ата-анамыздан жас қалсақ та, 
қай жа ғынан болмасын, кемшілік көр-
геніміз жоқ. 

Қазбек ағамыздың өнегелі өмір 
жолы жас ұрпаққа үлгі екені сөзсіз. 
Біріншіден, ол  өте еңбекқор адам, көп 
із деніп, көп оқыған. Тағы бір жақсы 
қасиеті – адам баласының кез келге-
нінде кездесе бермейтін керемет есте 
сақтау қабілеті. Ең бастысы – туған 
халқының ұлттық ерекшеліктерін жақсы 
білетіні, дарындылығы, адам гер шілігі, 
парасаттылығы мен әділдігі еді. Бүгінгі 
ұрпақ Қазбек Өтемұратовтың осы қасиет-
терінен үлгі алса, қатарының алды бола-
тынына күмән жоқ. Міне, асыл азаматтың 
бұл дү ниеден өткеніне 55 жыл тол ған-
дығын еске ала отырып, артта қалдырған 
ізіне тағы бір рет көз салғанды жөн 
санадық. Ұлағатты ұя отағасының жат қан 
жері жайлы, топырағы торқа болсын.

Туған жердің халқының есінде Қазбек 
Өтемұратов жо ғары мәдениеті мен 
мінсіз адам гершілігі бар адам ретінде 
ұзақ сақталады. Оның өмірі – жастар-
ды қазақстандық патриотизм рухында 
тәрбиелеудің үлгісі.

Сүйіндік ЖАНЫСБАЙ,
Қазақстан Жазушылар одағының 

мүшесі,
Қазақстанның Мәдениет 

қайраткері

СОТ САЛАСЫНЫҢ 
САРДАРЫ

«Өсер елдің баласы бір-бірін батыр дейді» дегендей, тарихымыз-
да қалған, мақтан тұтатын тұлғаларымыз көп.  Қызылорда облысы 
және оның адамдары туралы сөз қозғағанда «Сыр елі – жыр елі» 
деген тамаша бір тіркес ойымызға оралғанымен, Сыр өңірі тек әнші-
жыршыларымен ғана емес, басқа да салада еңбек еткен халқының 
аяулы ұлдарымен көпке мәлім. Біздің кейіпкеріміз Қазбек Өтемұратов 
–  көп жыл сот саласында қызмет атқарған, туғанына бұрмайтын, тура 
бидей қара қылды қақ жарған әділдігімен танылған азамат.

Қоғамдық байқаушылар об-
лыста 376 сайлау учаскесінде 
мониторинг жүргізді. Алды-
мен оларға еліміздің заңдарын 
білуіне жағдай жасалып, 
Конс титуция мен «Сайлау 
ту ралы» заң басты назарға 
алынды. Желтоқсан айында 
байқаушыларға арналған се-
минар ұйымдастырылды. Он-
да Қызылорда қаласы мен 
об лыстың барлық ауда нын-
да жұмыс жүргізетін аза мат-
тарға олардың құқықтары 
мен міндеттері кеңінен түсін-
дірілді. Өздеріне жүктелген 
міндеттерді атқару миссиясы 
жөнінде жан-жақты мағлұмат 
берілді.

Бұл олардың жұмыс бары-
сында сауатты әрекет етуіне зор 
мүмкіндік туғызды. Қоғамдық 
байқаушылар барлық сайлау 
учаскесінде қырағылық таныт-
ты.

Олардың құрамына 25-50 

жастағы азаматтар тартылған. 
Барлығы – қоғамда өздерінің 
белсенділігімен көзге түсіп 
жүрген азаматтар. Қоғамдық 
байқаушылар сайлаудың қан-
дай деңгейде өткенін қарау 
мақ сатында тиісті міндеттерді 
атқарды. 

Маңызды нау қан алдында 
біз шетел дік байқаушылар және 
бір қатар қоғамдық ұйым же-
тек шілерімен кездесу өткіз дік. 
Атап айтқанда, Еуропа дағы қа-
уіпсіздік және ынтымақ тастық 
жөніндегі ұйымның (ОБСЕ) 
ұзақ мерзімді байқаушылары 
германиялық Инго Бютнер жә-
не ресейлік Андрей Ост вальд  
бізге өздерінің ой-пікірлерін 
білдірген болатын. 

Жандос 
ТҰСМАҒАМБЕТОВ, 

сайлауалды бейпартиялық 
байқау штабының 

облыстағы өкілі

Қоғамдық байқаушылар 
қырағылық танытты

Сайлауалды бейпартиялық байқау штабы ҚР Пар-
ламенті Мәжілісі және жергілікті деңгейдегі мәслихат 
депутаттарын сайлау шарасында белсенді әрекет етті. 
Маңызды шара барысында ешқандай заң бұзушылыққа 
жол берілген жоқ. 

Саяси маңызды додадан Ұлттық Ұланның облыс 
орталығындағы 55/47 әскери бөлімі де сырт қалған жоқ. 
Мұнда 400-ге жуық сарбаз Отан алдындағы азаматтық 
борышын өтеп жүр. 

Сарбаздар 
сырт қалған жоқ

Нұр-Сұлтан уақытымен бас-
талуына байланысты дауыс беру 
белгіленген мерзімінен бұрын 
аяқталды. Сарбаздар Мәжіліс пен 
мәслихат депутаттарын сайлау 
ел өміріндегі елеулі оқиға екенін 
жақсы түсінеді. Одан бөлек, 
әскери ұжым үшін 10 қаңтардың 
жөні бөлек. 1992 жылы дәл осы 
күні Ішкі істер министрлігінің 
Ішкі әскері құрылған болатын.

Айта кетейік, сайлау бары-
сында қала аумағындағы әскери 
бөлім, аурухана секілді уақытша 
болу орындарында 26 сайлау 
учаскесі жұмыс істеді. 

«СБ» ақпарат

10 қаңтарда Қырғызстанда 
кезектен тыс президент сай-
лауы болып өтті. Президент 
сайлауымен бірге елді басқару 
үлгісі туралы референдум 
қоса өткізілді. Орталық сай-
лау комиссиясының мәлі меті 
бо йынша мемлекет басшы-
лығына  17 үміткердің ішінен 
Садыр Жапаров 79 процент, 
қарсыластары небәрі 2 про-
центтен төмен дауыс жинады. 
Сайлауға таңдаушылардың 33 
проценті қатысты. 

Қазақстан Президенті Қа-
сым-Жомарт Тоқаев Садыр 
Жапаровты сайлаудағы же-
ңі сімен құттықтап, дауыс 
беру нәтижесі ол ұсынған 
Қыр ғызстанның әлеуметтік-
эко номикалық тұрақты да-
муын қамтамасыз ету және 
мем лекеттілігін одан әрі ны-
ғайту бағдарламасы бүкіл ха-
лықтық қолдауға ие болға-
нының куәсі екенін атап өтті. 

Қазақстан Президенті бау-
ырлас Қырғызстанмен арадағы 
ынтымақтастықты екі ел хал-
қының мүддесіне сәйкес 
дос тық, тату көршілік және 
стра тегиялық әріптестік ру-
хында одан әрі дамыта беру-

ге бейілді екенін нақтылады. 
Садыр Жапаров Қырғыз Рес-
публикасының тұрақты әрі 
байыпты дамуға бағытталған 
ұмтылысын үнемі қолдап ке-
ле жатқан Мемлекет басшысы 
мен Қазақстан халқына ал-
ғыс айтты. Президенттер екі-
жақты байланыстардың күн 
тәртібіндегі барлық мәселелер 
бойынша бірлесіп жұмыс іс-
теуге дайын екендерін, сондай-
ақ, халықаралық ұйымдар 
шең беріндегі іс-қимылдарды 
арт тыруға ниеттілігін растады. 
Қасым-Жомарт Тоқаев Садыр 
Жапаровты Қазақстанға рес-
ми сапармен келуге шақырды. 
Қырғыз басшысы шақыруды 
қабыл алып, Президент ре-
тін дегі алғашқы сапарын Қа-
зақстаннан бастайтынын 
айт ты. Сонымен қатар ол 
Мемле кет басшысын Парла-
мент сайлауының сәтті өтуімен 
құт тықтады. Қасым-Жомарт 
Тоқаев Садыр Жапаровқа бау-
ырлас Қырғызстан халқының 
игілігі жолындағы жауапты 
мемлекеттік қызметіне толағай 
табыс тіледі.

«СБ» ақпарат

ДҮНИЕ-ДҮРМЕК

Садыр Жапаров – 
Қырғызстан президенті

Былтыр өрт қауіпсіздігі 
бойынша 891 нысан тексе-
рілген. Нәтижесінде өрт қа-
уіп сіздігі талабы бұзыл ға ны 
анықталған. 592 жеке жә не 
заңды тұлғаға қатысты әкім-
шілік іс қозғалып, ай ып  пұл 
салынған. Соны мен қа тар 
жоспардан тыс ба қылау ба-
ғытында тексеру жұ мыс та-
ры ның қорытын дысы мен 
нұс қама талаптарын орын-
дамағаны үшін мекеме бас-
шыларына  27 хаттама толты-
рылып, әкімшілік сотқа 
жол данған. 

Департаменттің жеке құ-
рамы жыл сайын жылу беру 
маусымының алдында қауіп-
сіздік шараларын түсіндіру 
үшін тұрғындармен  кездесу 
өткізіп, іс-шаралар атқарады. 
Басты назар әлеуметтік тәуе-
кел топтарына аударылып, 
тұрғылықты жері бойынша 
есепке алынған отбасыларға 
өрт қауіпсіздік ережелері та-
лаптарының орындалуы  жә-
не сақталуы турасында ақ-
парат берілген. Жылу беру 
маусымы аяқталғанға дейін 
әр аптаның сенбі күні «Өрт 
қауіпсіздік сенбілігі» болып 
жарияланды.  Жауапты меке-
мелер мен еріктілер бірлесіп, 

халық арасында электр және 
жылыту қондырғыларын, жы-
лыту пештерін  қолдану, мұр-
жа тазалау жөнінде түсіндірме 
жұмыстарын тұрақты ұйым-
дастыруда. 

Брифингте Бақтияр Тұрман-
ов биылғы жылдың алғашқы 
онкүндігінде 19 өрт оқиғасы 
орын алғанын жеткізді. Оның 
ішінде 3-уі – газ баллонның  
жарылысы. Жауапты маман-
дар тұрғын үйлердегі қолда-
нылатын газ баллондарын 
ашық қалдырмауға, қауіпсіздік 
шараларын қатаң ұстануға 
шақырды. 

«СБ» ақпарат

БРИФИНГ

19 өрт оқиғасы тіркелді
Өткен жылы жылу беру маусымында  тұрғын үй 

секторында 117 өрт оқиғасы тіркелген. Салдарынан 4 
адам қаза тапқан. Өкінішке  қарай оның 2-уі бала. Бұл 
туралы өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен 
брифингте  облыстық ТЖД мемлекеттік өрт бақылау 
басқармасының бастығы Бақтияр Тұрманов мәлімдеді. 

– Облыста балалар-жас-
өспірімдер мектеп терінің ғи-
мараттары, спорт клубтары 
мен алаңдарына ағымдағы 
жөн   деу жүргізілді. Ал Жалаң-
төс баһадүр атындағы олим-
пиадалық резервтің облыстық 
мамандандырылған мектеп-

ин тернат-колледжінің фут-
бол, волейбол және баскет бол 
алаңдары қайта жаңғыртылды. 
Жаңақорған ауданындағы 
ор талық, №6 облыстық 
олим   пиадалық резервтің 
ма    ман дандырылған балалар-
жас   өспірімдер мектебінің 
тең   геріміндегі стадиондар 
жаңа ке йіпке енді. Бұл жас-
тардың кә сіби шеберлігін 
шың дауға жол ашады. Осы 
ба ғыттағы жұмыстарды биыл 
да жалғастырамыз, – деді об-
лыстық дене шынықтыру және 
спорт басқармасының басшы-
сы Жақсылық Оспанов өңірлік 
коммуникациялар қызметінде 
өткен брифингте.

Былтыр облыс спортшы-
лары ел біріншілігі мен кубок 
ойындарында 353 медальді 
жеңіп алды. Сондай-ақ, Азия 
чемпионатында жерлестеріміз 
25 жүлдеге қол жеткізді.

Өткен жылы аймақта 4 ел 
біріншілігі, 2 халықаралық 
жә не 5 республикалық тур-
нир ұйымдастырылған. Ал 
ба  лалар мен жасөспірімдер 
спорт мектептері арасында 
облыстық 11 біріншілік өтті. 
Олимпиада жолдамасын жеңіп 
алған Дәулет Ниязбеков пен 
Қамшыбек Қоңқабаев дүбірлі 
додаға дайындығын жүргізуде.

«СБ» ақпарат

Спорт саласындағы серпіліс
Қазіргі таңда Қызылорда қаласындағы байдарка 

және каноэ есу базасының құрылыс-монтаж жұмыстары 
жүргізілуде. Қала, аудандарда 8 жаттығу және стритбол 
алаңдары ел игілігіне берілді. 
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«ASU» баспа үйі» ЖШС сенімгерлік басқаруындағы 
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ОҚЫРМАН ОЛЖАСЫ

Үлкен асханаларда 
жұмыс істеу 
оңай емес
Азамат Қарағұлов, «Bella 

Vista» мейрамханасының ас-
пазы: 

– Бала кезімде аспаз бо-
ламын деп ойламаппын. Ма-
мандығым – мұнайшы, тіпті 
өзімнің асханадан қалай 
шыққанымды білмей қалдым. 
Жоғары оқу орнын бітірген соң 
тағам әзірлеу бойынша 3 айлық 
курс оқыдым. Ең алғашқы жұ-
мыс орным – Қызылордадағы 
«Bella Vista» мейрамханасы. 
Мұнда мықты аспаздардан 
сабақ алудың сәті түсіп, тіпті 
Германияның үздік маманынан 
ас әзірлеуді үйрендім. Соның 
арасында Атырауда мұнай ком-
паниясында, Алматыда бур-
гер, стейк-хоуста жұмыс істеп 
көрдім. Кейін Қызылордаға 
қайта оралдым. Аспаз бола 
жүріп, тұрғындардың талғамы-
на қарап ой түйемін. Біздің об-
лыста балық өнімдеріне, азия-
лық тағамдарға сұраныс бар. 
Мұның бір себебі – еуропалық 
тағамдар қалтаға ауырлау. Ай-
талық, бір стейк 3500-4000 
теңге аралығында болса, осы 
қаржыға 3-4 порция лағман 
алуға болады. Ал, ұлттық асты 
қызылордалықтар үйде жақсы 
әзірлейді.

Меніңше, үлкен асханалар-
да 12 сағат бойы тік тұрып жұ-
мыс істеу әйел адамдарға оңай 
емес. Ауыр заттарды көтеруге 
тура келеді. Физикалық күштен 
бөлек, тапсырыс көбейгенде 
сабыр сақтап, алдағы әрекет-
терді ойша жоспарлайтын пси-
хологиялық төзімділік те қажет.  

Аспаз – сырт көзге оңай көрін-
генімен, қиын мамандықтың 
бірі. Мұнда жұмысты ақылмен 
істеу маңызды, ал аспаздың 
екі қолы оның құрал-жабдығы 
секілді. «Жігітке жеті өнер де 
аз» дегендей, ас әзірлеу де – 
өнер. Онда тұрған ештеңе жоқ 
деп ойлаймын. Өкінішке орай 
елімізде, оның ішінде Қызыл-
ордада аспаз еңбегі дұрыс 
бағаланбайды. Басқа өңірлерге 
қарағанда Қызылордада табыс 
көлемі аздау. Бірақ, қазір отба-
сымды асырауға табыс көзім 
жеткілікті. Жұмыс кестесінен 
басқа уақытта тойларға тапсы-
рыс аламын. Алдағы уақытта, 
шет елге барып, тәжірибе ал-
масқым келеді. Еуропа елдерін-
де мейрамхана бизнесі өте жақ-
сы дамыған, бізден ондаған 
жылға алда десем болады. 

Тағы бір айта кетерлігі, 
анам маған қарағанда тамақты 
жақсы әзірлейді. 

Орташа айлық 
табыс – 300 мың 
теңге
Асхат Шайхысламов, 

«Esperanzo» кафесінің адми-
нистраторы:

– Бала кезімде тағамның 
дәмін татып, баға беретін де-
густатор болғым келетін. 12 
жасымда үйдегілер тойға кетіп, 
ата-анам берген қаржыны жұм-
сап қойып, нан жауып, мака-
рон жасағаным есімде. Мектеп 
бітірген соң Алматыда техно-
лог мамандығын алдым. Рецепт 
бойынша ас әзірлеуді сол жақта 
үйрене бастадым. Өзім оқыған 
оқу орнының асханасында үш 
ай жұмыс істеп, кейін тойхана-

ларда, Қызылордада «Fashion» 
лаундж-барында шеф-аспаз 
болып еңбек еттім. Меніңше, 
адам қатып қалған стеротипті 
бұзып, өмірде жаңа мүмкіндік-
терді іздеп, тынымсыз еңбек 
ету қажет.

Әйел адамның әзірлеген 
асы қашанда дәмді, бірақ үл-
кен асханаларда ер адамдар-
дың да тағамды ерекше етіп 
дайындайтыны байқалады. 
«Тамақ пісіру  тек әйелдердің 
жұмысы әрі табысы мардым-
сыз» деген көзқарас ескірді. 
Қазіргі жағдай басқа. Аспаз бо-
лып, табыс таба бастағанда-ақ 
мұны түсіндім. Біздің елде ер 
адамдар қазан, ожау ұстауға 
ұялады. Шетелдік фильмдерде 
байқасаңыз, аспаздардың көбі 
ер адамдар әрі олардың айлығы 
да  жоғары. Қазір орташа есеп-
пен алғанда айлық табыс – 300 
мың теңге. Аптасына бір күн 
демаламын. Болашақта, аспаз 
болғысы келетін жастарға біл-
генімді үйретсем деймін. 

Байқасақ, аспаз жігіттер 
санының арту себебі айқын-
далып қалған секілді. Нарық 
заманы, жоғары табыс жаңа 
кәсіпке  бейімделуге жол ашты. 
Қазір түрік аспазы, ресторатор 
Нусрет Гекче әлемге әйгілі. 
Нусрет дайындаған стейк пен 
оның етті өз әдісімен бөлшек-
теп, ерекше етіп тұз сепкен 
сәтін көру үшін Түркияға ке-
летін туристер, атақты адамдар 
саны өте көп. Әрине, оның 
танымал болуына әлеуметтік 
желі ықпал етті. Қазір оның 
Instagram-дағы қолданушыла-
рының саны да 31 миллионнан 
асты. Иә, ас әзірлей алуы оны 
ірі  кәсіпкерге айналдырды. Де-
мек, жігіттер үшін аспаз болу 
әйелдің жұмысына араласу 
емес, бизнеске айналып келе 
жатқан секілді. Сіз қалай ой-
лайсыз?

Суретті түсірген
Нұрболат НҰРЖАУБАЙ

Бүгінде сапарлап барған елдің ұлттық ас мәзірімен 
танысатын гастрономиялық туризм дами бастады. Мұны 
әр ұлттың тағамын татып көруге деген талпыныс десек те 
болады, яғни, әлем тұрғындары тамаққа деген талғамын 
жиі өзгертуде. Гастрономиялық туризм дамуы, асты ұлттық, 
еуропалық, азиялық деп жіктеуімізден бөлек, тағы бір 
өзгеріс – асүйден жігіттерді көп байқаймыз.

Ел арасында бұған қатысты пікір екі түрлі. Бірі – «жігіттер 
тағамды әйелдерден дәмді пісіреді, ас әзірлегенде тұрған 
не бар?» десе, «қазан-ошақтың жұмысы енді ер адамдарға 
қалып па?» деген стереотип те бар. Аспаз жігіттердің саны 
неге артқанын өздерінен артық ешкім білмес. Сондықтан 
оларды сөзге тарттық. 

Айдана ЖҰМАДИНОВА,
«Сыр бойы»Sb

Аспаз жігіттер 
аз емес

Дауыс беру нәтижелері 
бойынша 17 жастағы спортшы 
55% дауыс жинап, үздік атан-
ды.

Рахат Бекболат 2004 жылы 
14 қаңтарда Қызылорда қала-
сында дүниеге келген. 2010 
жылы Қызылорда қаласын-
дағы Ж.Нұрсейітов атындағы 
№233 орта мектепке қабыл-
данды. 

2016-2019 жылдар аралы-
ғында Жалаңтөс баһадүр атын-
дағы олимпиадалық резервтің 
облыстық мамандандырыл ған 
мектеп-интернатында оқы ды. 
2019 жылдан бері Қазақ гума-
нитарлық заң және техникалық 
колледжінің студенті.

Нұржан Смаханов және Ар-

ман Абдраев оның бап-
керлері.

Рахат ауыр 
атлетикадан ҚР 
спорт шебері, 
ұлттық құра-
ма команда 
мү шесі, ҚР 4 
дүр  кін чем-
пио ны. 23 
жас  қа де йінгі 
жас  тар ара-
сын да ҚР чемпио-
на  тының қола жүл дегері, 17 
жасқа дейінгі ұлдар мен қыз дар 
арасындағы ҚР жеке-команда-
лық чемпионатының 1-орын 
иегері. Жасөспірімдер ара-
сында Әлем чемпионы (АҚШ, 
Лас-Вегас 2019), жасөспірімдер 

мен жастар арасында 
Азия чемпионатының 2 
дүркін чемпионы (Сол-
түстік Корея, Пхеньян 
2019, Өзбекстан, Таш-

кент 2020), 15 жасында 
жасөспірімдер ара-

сында, 16 жасын-
да жастар ара-
сында Әлем 
рекордын ор-
натты. Азия-
ның «Үздік 
спортшысы» 
номинациясы-
ның иегері.

2020 жы-
лы Перудің 

Лима қаласында 
жас өс пі рімдер арасында өт-
кен онлайн Әлем Кубогының 
жеңімпазы атанды және серпе 
көтеруде 102 келіге дейінгі сал-
мақта әлем рекордын жаңартты. 

Қ.ӘБІШ

Vesti.kz спорт порталы оқырмандарының дауыс 
беру нәтижелері бойынша жерлесіміз Рахат Бекболат 
Қазақстанның «Ең үздік спортшысы» деп танылды.

РАХАТ БЕКБОЛАТ  
ЕҢ ҮЗДІК СПОРТШЫ АТАНДЫ

Біз айтқалы отырған «Қа-
рамола» жәрмеңкесіне келсек, 
1815 жылы Шипабай деген та-
тар байы Қытаймен қарым-қа-
тынас жасап, осы жәрмеңке 
арқылы Қытайға малдың терісі 
мен жүнін қыста шанамен, жаз-
да арбамен тасыған. Тарихта 
аты қалған жәрмеңке туралы 
Мұхтар Әуезовтің «Абай жолы» 
романында былай суреттеледі: 
«Абай «Қарамолаға» көп жол-
дас еріткен жоқ. Қасына алған 
Ербол және Көкбай, Баймаған-
бет, жастардан Мағаш, Дәрмен 
ерді. «Қарамола» басына Абай 
елеусіз ғана түсті. Абайдың қа-
сына қара халық адамдарынан 
арыз-мұңдары көп кісілер ғана 
келді. Ұлы сәске кезінде «Қара-
мола» жәрмеңкесінің басы ың-
шың, у-шу, әбігер қарбаласқа 
ауысқан. Шаңдатып шапқы-
лаған жүздеген аттылар жосы-
ды». Бұл – 1885 жылы мамыр 
айында Семейден бері жетпіс 
шақырым Шар өзені бойын-
да, Делбегей округіне қарасты 
Ұзынжол ауылы Суықбұлақ 
кентінің арасында орналасқан 
Қарамола деген жерде өткен 
патша ұлықтарының төтенше 
жиыны. Кейіннен тарихта «Қа-
рамола» съезі деген атау ға ие 
болды. 

Осы съезге дейінгі қазақ 
халқының саяси өміріне көз 
салсақ. Батыс генерал-губерна-
торы М.Спиранскийдің «Қазақ 
жерінде сексеуіл деген ағаш 
өседі. Соны бір-біріне ұрып жа-
рады. Сол сияқты қазақтар үш 
жүзге, руға бөлінеді. Біз солар-
ды бір-біріне ұрып жаруымыз 
керек» деп патшаға ой таста-
уында Ресей империясы ұстаған 
отаршылдық мақсаттағы басты 
саясатының негізі жатыр.

Ел билеудің Кіші жүзде 
сұлтан-правитель, Орта жүзде 
аға сұлтан түрі енді. Бұл ХІХ 
ғасыр дың бірінші жартысын-
да өтіп жатты. Сұлтан-прави-
тельдер бойынша тек төреден 
шыққан сенімділері ғана билік 
тізгінін ұстады. Орта жүзде де 
аға сұлтандық билікте әуелі 
төрелер отырды. Кенесары кө-
терілісінен кейін төрелер сая-
си сенімнен шығуы себепті аға 
сұлтандық билікке қарапайым 
халық өкілдері қойыла бастады. 
Құнанбайдың билікке келуінде 
осындай сыр жатыр. 1867 жылы 
«Жаңа низам» заңын  енгізе 
отырып, ел билеудің болыстық 
сайлау жүйесін енгізді.

Генерал-губернатор ел би-
леудің жетілдірілген болыс-
тық тәсілін енгізуде руларды 
бір-біріне айдап салуды мақсат 
еткені белгілі болды. Бұл үшін 
болыстық биліктегі ауылдың 
біртұтас рудан құралмай, әртүр-
лі атадан тараған болуына на-
зар аударды. Болыстық билікте 
екі мыңға тарта түтін болды. 
Әртүрлі рудан тұратын он екі 
ауылдан құралды. Олардан төрт 
ауылнай, төрт би сайлады. Бо-
лысты шар салып сайлайтын 
қырық шамалы елубасы болды. 
Бақталастықтың  отын лаула-
та қыздыратын екі жүзге жуық 

онбасы қосылады. Осылайша 
бір болыстың адамдарын өза-
ра тартыстырып, жан беріп, 
жан алысып, қу сүйекке аш ит 
таласқандай күйге ұшыратты. 
Болыстық билікті алуға, он екі 
ауылға төрт би мен төрт ауыл-
най сайлауға таласқан жұрт. 
Осы елді бүлдіретін болыстық 
сайлау жүйесі бүкіл қазақ да-
ласына тарады. Бұл қазақты 
бауыр мал қалпынан арызқойға, 
жала жапқышқа айналдырып, 
іштен ыдыратып, жікшілдік-
ке әкелді. Жүйе бес болыс то-
бықтыға да жетті. Міне, ойшыл 
ақын Абайдың бар саналы өмірі 
осы болыстық билік заманын-
да өтті. Ол он сегіз жыл болыс, 
би, төбе би болып сайланып ел 
билеу жүйесінің құпия сырына 
жастай қанығып өсті.

Қадірлі басым, 
Қайратты жасым, 
Айқаймен өтті амал жоқ... –

деп күйініп қасірет шекті.
Осы сайлауға қарсы ретінде 

Абай патша ағзамға жазған ха-
тында: «Қазақ даласында болыс 
сайлауды қойсаңыздар, губер-
натор сайлаусыз-ақ болысты өз 
указдарын шығарып назначить 
етсе. Себебі болыс сайлай-
мыз деп халық арасында әдейі 
 дау-дамай туғызып іріткі салы-
нып жатыр» деп халыққа жат са-
ясатты, әдейі жасап отырғанын 
меңзеп айтып, налыды. Ал Абай 
«Қарамола» съезінде оязбен 
сөйлесіп, орыстың қазақ дауы 
туралы шығарған заңы тура 
келмейтінін айтып дәлелдеу-
дің нәтижесінде ояз оны мақұл 
алды. «Олай болса Абай, сен қа-
зақтың ғұрпына, әдетіне, тұрмы-
сына байланысты лайықты заң 
шығарып жаз, сосын осы съезге 
жиналған билерге, елге оқып 
бер. Егер оларға ұнамағаны 
болса, түзет, сол көптің ұнаған 
заңын мен бекітейін, бұдан бы-
лай қазақ ортасына белгілі заң 
болсын» деген. Оған үш күн 
уақыт берді. Сонымен айтқан 
үшінші күні, ел түгел жиылып, 
Абай халықтың алдына шығып, 
қыр даласының тыныс-тіршілі-
гіне қатысты жаңа заңды жария 
етті. Тек жазып қана қоймай, 
«Қарамола» съезінде бес дуан-

ның би болыстары мен жиылған 
ел-жұрттың алдында талқыға 
салып, бірауыз дан мақұлдатты. 
Ояз халықтың алдына шығып: 
«бұдан былай Ибрай Құнан-
баевичтің заңы бекіді, енді би-
лер, болыстар, осы заңмен билік 
айтасыңдар» деп бекітті. Тіпті 
Абайды осы съезде төбе биі 
қылып сайлады. Абай шығарған 
заң 93 статьядан тұрды. 

Енді осы заңның бірнеше 
бабына талдау жасап көрейік. 
1-бабында: «Болыстық съезде  
даулар үлкендігіне, сомасына қа-
рай бітіріледі. Төтенше съездер-
де ұлықтардың әмірі бойынша 
әрбір уезд өзді-өзі арасындағы 
дауларын кезектесіп бітіреді». 
Бұл жерде екі дуан арасындағы 
дауды бірігіп, съезде қаралаты-
ны, оған төбе би Абай қатысып 
шешетіндігі айтылған. Екінші 
бабында «ұрының ұрлаған малы 
көп болса, өз қолындағы малы 
елдің ақысына жетпесе, онда 
қалған малды кім төлеу керек 
дегенде, бұрынғы орыс заңында 
ұрының туысқаны тартсын де-
ген. Ал Абай заңында «ұрының 
малы жетпесе ұрыға ат беруші, 
ұрлығына сүйеуші тартсын» деп 
жазылған. 

Демек Абай сол уақытта 
байлар мен болыстардың ұры 
ұстайтынын біліп-көріп жүр-
гендіктен, осындай шешім 
шығарды. Алтыншы бабында 
«байы өлген әйел, қалған әмең-
гердің мүлкін алады, ол ала ал-
маса, біреуге сатса да ерікті» 
деген бұрынғы заңның орнына 
Абай «байы өлген әйел басы бос 
болсын,  жасау-жабдықпен кел-
ген қалың малды төлеген, сон-
дықтан екінші рет сатылмасын 
деді». 35-бапта «ұрыс-төбелес 
шығарғандар билердің билі-
гі бойынша ат-шапаннан үш 
тоғызға дейін жәбірленушінің 
пайдасына айып төлейді. Ал 
ұрыс-төбелестің басшысы өзге 
сыбайластарынан гөрі айыбын 
артығырақ төлейді. Бұзықтық 
шығарған адамдар өз болы-
сының немесе осы положение 
бойынша билердің билігімен 
ақша төлейді немесе абақтыға 
жабылады» деген. Бұл – 9 зат-
тан 3 есе айып деген, яғни, 27 
ірі қара немесе т.б. ұсақ мал 
төлеу деген сөз. 35-бапта «суға 
кетіп бара жатқандарға, өрт 
уақытында, боранда немесе сол 
тәрізді апатқа ұшырағандарға 
көмек етпегендер бас тоғызбен 
айыпталады және көмек беру 
жалпы халыққа міндеттеледі» 
деген. Былтыр Өзбекстандағы 
су қоймасы бұзылып, Түркістан 

облысының 7 ауылы су астында 
қалып, көп шығынға ұшыра-
ды. Сол кезде Қазақстан халқы 
зардап шеккендерге су астында 
қалған егін шығындарын өтеуге 
көмектесті. Бұл Абай шығарған 
заңның өміршеңдігін көрсе-
теді. 55-бапта «біреудің жерін 
басып алған дауларды билер 
жер пәленшенікі деген елуба-
сылардың куәлігіне қарай тек-

середі. Тексерген уақытында 
жерді билер өзі барып көреді 
немесе сенімді кісінің куәлігі 
бойынша басып алған жердің 
сомасына қарай билік айтады. 
Жер иесінің шығынын төлеп, 
және үстіне айып салады» – деп 
көрсетілген. Қазіргі уақытта да 
жерге, жылжымайтын мүлік-
терге талас ты өзара келісім-
мен медиатор (яғни, екі жақты 
бітістіруші) арқылы бітістіріп 
жатқанын теледидар не бас-
пасөз арқылы көріп те, оқып та 
жүрміз. Демек Абайдың жазған 
заңдары қазіргі кезде де маңы-
зын жоймай тұрғанын және жү-
зеге асырып жатқанын көреміз.

Бұл заң қазақ халқы үшін 
керек болғандығы сонша ол 
араб, парсы, ноғай тілдерінде 
жазылып кейіннен Қарқаралы 
дуанының тілмашы Айтбакин 
орыс тіліне аударған. Зерттеу-
шілердің тұжырымдарына қа-
рағанда бұл заңды Абайдың 
өзі орыс тілінде жазған. Қалың 
қазақ сол уақытта сауатсыз 
болғандықтан, съезге жиналған-
дарға қазақша түсіндіріп берген. 
Қазақ тарихында «Қасымхан-
ның қасқа жолы», «Есімхан-
ның ескі жолы», «Әз Тәукенің 
жеті жарғысы» заңдарының 
болғанын білеміз. Абайдың 
бұл заңымен Семей губернато-
ры танысып, оған бес дуанның 
елуден астам билеріне, болыс-
тарына қол қойғызып, Қазан қа-
ласының баспасынан бас тырып 
шығарды. Кейін Қытай мен Ре-
сей арасындағы шекара тұрғы-
зылып бекіді. Осы кезде жаз 
жайлауға көшкен 200 мыңға тар-
та қазақ Қытай жағында қалып, 
заңды пайдалану мүмкіншілігі-
нен айы рылып қалды. Абайдың 
1885 жылғы «Қарамола» съезін-
дегі Семей қазақтары үшін қыл-
мыстық істерге қарсы заң ере-
жесін адамды соттап, абақтыға 
отырғызу емес, оны тәрбиелеу 
деп түсіну керек. Қазіргі тәуел-
сіз мемлекетіміздің заңдары сол 
Абай заңымен мазмұндас.

Қадірбек БЕКЕТ,
ардагер-ұстаз.

Әйтеке би кенті

Қазақстан Республикасының 
Президенті Қасым-Жомарт 
Тоқаев «Абай және ХХІ ғасырдағы 

Қазақстан» мақаласында әділетті 
қоғам құру идеясына тоқталған. 

Абайдың көзқарастары ХХІ ғасырдағы 
Қазақстан қоғамы және оның береке-бірлігі 

үшін аса құнды. Хакім құрастырған заң өркениетті 
мемлекет қағидаларымен үндеседі. 

Абай 
құрастырған 
заң

Сондықтан мұндағы жұртқа 
ежелден қоныс болған Ауан, 
Ұялы, Бектау, Қасқақұлан, Көк-
арал, Аққұм сияқты балықшы-
лардың ондаған елді мекені 
біржолата жойылып кетті. Бірақ, 
көзге ыстық ұлан-ғайыр дала-
ны, қиындыққа қайыспаған елді, 
бала күнді ұмыту мүмкін бе?

Жуырда туған өлкенің 
перзенті Қуанышбай Ерді-

халықовтың «Тарихы кенен 
Көкарал» атты туындысы жа-
рыққа шықты. Кітаптың негізгі 
кейіпкерлері – әйгілі Арал ай-
мағының адамдары. Бір кездегі 
Көкарал, балықшы ауылдың бей-
несі, елге тірек болған азаматтар, 
жерұйықтай мекеннің шежірелі 
тарихы мен табиғаты – тари-
хи-ғұмырнамалық жинақтың 
мазмұндық желісі осындай. 

Кітапты парақтай отырып теңіз 
бен тағдыр, адам мен ауыл ара-
сындағы берік байланысты сезі-
несің. Қазір құмды аймақ болып 
қалған құтты қоныс Көкаралдың 
байырғы бейнесін көз алдыңа 
келтіресің.

Бүгінде кіші Аралды сақтап 
қалу үшін тұрғызылған, ғасыр 
жобасы атанған – алып бөгет-
тің Көкарал аталуы аралдықтар 
үшін үлкен медеу. Ал, жаңа жи-
нақ аты көпке тараған Көкарал, 
Арал өңірінің тарихы, ата кәсіп 
– балықшылық туралы білсем 
деушілер үшін құнды еңбек.

«СБ» ақпарат

Көңілге ыстық Көкарал
Адамзаттың табиғатқа деген бейқамдығының 

белгісіндей болып өткен ғасырда жағасынан жылыстаған 
Аралдың тағдыры адам тағдырына айналғаны қашан. 
Теңіздің тартылуы талай адамның тағдыр талайын өзгертіп, 
атамекенінен алыстатты.

КӘСІП пен НӘСІП

ХАБАРЛАНДЫРУ
«Агрохолдинг Кызылорда» ЖШС (БСН: 181140027151) жарғылық капиталының 347 201 906 (үш жүз қырық 

жеті миллион екі жүз бір мың тоғыз жүз алты) теңгеге азайтылғанын хабарлайды. Талап-тілектер хабарландыру 
жарияланған күннен бастап 1 (бір) ай мерзім ішінде: Қазақстан Респуб ликасы, Қызылорда облысы, Жалағаш 
ауданы, Жалағаш кенті, Абай көшесі, 112 үйде қабылданады


