
«

4-бет 

2-бет 

14 қаңтар, бейсенбі  2021 жыл 

№6
(20080)

Қызылорда облыстық қоғамдық-саяси газет  •  1929 жылдың 1 шілдесінен шығады

e-mail: syrboyi@yandex.kz     /     www.syrboyi.kz

ОБЛЫС ӘКІМДІГІНДЕ

Ержан ҚОЖАСОВ,
«Сыр бойы»Sb

bS

ӨҢІР ӨНДІРІСІ

МӘСЕЛЕ

СЫРДАРИЯ 
ӨЗЕНІ – 
ӨЛКЕНІҢ ӨЗЕГІ

Sb
Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ,
«Сыр бойы»

Шобанқазған. Қармақшыдан 
300 шақырымнан астам қашық
тықта жатқан осы жер неге осы
лай аталды екен?! Өз ойымызша, 
Шобанқазған, бәлкім, шопан қазған 
құдық болар. Тілдік өзгеріске 
ұшырауы әбден мүмкін ғой. Біз 
осылай қиялмен дәлел қуғанмен, 
шынымен жобаласыппыз. Ондай 
жер атауы бар екен. Кей дерек
терде Шабанқазған – артезиандық 
құдық. Қызылқұмның солтүстік 
бөлігінде. Бұл Қазалыға қарасты 
жер деп көрсетілген. Екінші де
ректе Шабан емес, Шобанқазған. 
Айырмашылығы бірақ әріп. Ол 
қазір Тәйімбет Көмекбаев ауылдық 
округіне қарасты шағын жұрттың 
атақонысы. 

Т.Көмекбаев атындағы ауыл 
– Қармақшы ауданындағы ең 
шалғай округ. Қызығы сол, ау
дан орталығынан батыр ауылына 
100 шақырымнан әрі жүресің. Ал 
Шобанқазған осы ауылдан 200 
шақырым қашықтықта деседі. Сон
да облыс түгілі, аудан орталығынан 
тым алыс жатыр. Расы сол, бізде 
мұндай ауылдар бар.

Айтпақшы, жоғарыдағы жер 
атына келсек, Шобанқазған белгілі 
адам не ру атауы болса керекті. 
Ел солай айтады. Анығын ешкім 
білмейді. Білетініміз, бұл ауыл

да әлі де тұрғындар бар. Ше
кара сызығында орналасқан. 
Арғы беті Өзбекстан мемлекеті. 
Шобанқазғаннан бөлек, Кекірелі 
дейтін шағын ауыл да бар мұнда. 
Екеуі де даму әлеуеті ең төмен елді 
мекендер қатарында.

Мұндағы халық негізі нен 
өздерінің жеке мал шаруа шы
лығымен айналысады. Дәл қазір 
Шобанқазғанда 11 отбасы өмір 
сүруде. Барлығы 51 адам. Ауыл
да бейімделген медициналық 
пункт бар. Онда екі адам тұрақты 
жұмыста. Айтпақшы, шека
ра маңында болған соң мұнда 
«Шобанқазған» шекара бөлімшесі 
жұмыс істейтінін айт уымыз ке
рек. Бұл әскери бөлімше ҚР 
Ұлттық қауіпсіздік комитетіне 
қарасты облыстық шекара қызметі 
департаментіне бағынады. Өзге 
жақтан келген әскерилермен бірге 
мұнда шобанқазғандық жігіт ар
найы келісімшартпен қызмет 
етіп жүр. Ал бес ауылдық тұрғын 
осы бөлімшеде түрлі жұмыстың 
тізгінін ұстаған. Бірі  – аспаз, бірі 
– моторист, бірі шофер дегендей. 
Қалған шобанқазғандықтар жеке 
малын бағып, өнімін сатып, өзін
өзі жұмыспен қамтып отыр. Дәл 
осындай тіршілік көрші Кекірелі 
ауылына да тән.

ШЕКАРАДАҒЫ 
ШОБАНҚАЗҒАН

...Аумақтық тұтастығымызға күмән келтіріп, тату көршілік 
қатынастарға сына қаққысы келетін кейбір шетел азаматтарының 
арандатушылық ісәрекеттеріне ресми және қоғамдық деңгейде 
тойтарыс бере отырып, ағартушылық жұмыстарын ұстамдылықпен 
жүргізген жөн. Біз ұлттық мүддені аспен де, таспен де қорғауға да
йын болуымыз қажеттігін тағы да баса айтқым келеді.

Жоғарыда айтқанымдай, шекарамыз толығымен шегенделді. 2018 
жылы Каспий теңізінің құқықтық мәртебесі туралы конвенцияға қол 
қойылғаннан кейін құрлықтағы ғана емес, теңіздегі шекарамыз да 
біржола айқындалып, түпкілікті шешілді.

Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
«Тәуелсіздік бәрінен қымбат» атты мақаласынан.

2016 жылы 10 мың бас құспен 
ашылған ферма арада бір жыл 
өткенде олардың санын 20 мыңға 
жеткізіп, күніне 1819 мың дана 
жұмыртқа өндірді. Содан бері 
тұрақты жұмыс істеп келеді. 

– Мамандығым – құры лыс
шы. Бірақ, құс өсіруге деген қызы
ғушылығым, әуестігім артып, тәуе
келге бел байлап, осы кәсіпті қолға 
алдым. Құс шаруашылығы өте 
күрделі жұмыс екен. Соның бәріне 
төтеп беріп келеміз. Кеселдің тара
луы бізге тіпті қиын тиді. Каран
тин жарияланып, басқа қалалармен  
барыскеліс қиындап қалды. Әсіресе, 
құрама жем да йындауда біршама 
қиындықтарға кездестік. Өйткені 
азықтық жем, қоспа, дәрумендердің 
бәрі сырттан келеді. Соған 
қарамастан жұмысты тоқтатпау үшін 
аянып қалмадық, – дейді «Мөлдір 
және компания» ТС басшысы, ферма 
қожайыны Насыр Мырзабеков. 

Кәсіпкер балапан өсіретін цех та 

ашқан. Балапан нан жас тауық өсіріп, 
бұрынғы тауық тардың орнын ауы
стырып отырады.

– Талдықорғаннан бір күндік ба
лапан алып келемін. Арнайы бала
пан өсіруге арналған цех соққанмын. 
Сонда барлық вакциналарын са
лып, дәрумендерін беріп, күтіп
баптаймын. Балапан жас тауыққа 
айналып, төртбес айда жұмыртқа 
бере бастайды. Жас тауық екі жыл
ға дейін  өнім береді. Сонан кейін 
олардың орнын ауыстырамын. Жұ
мырт қа шығаратын екі цех жұмыс 
істеп тұр. Жемдік азықтар сырт
тан тасымалданатындықтан біз де гі 
жұмыртқа бағасының өзіндік құны 
қымбаттау болып отыр, – деді ол.

Кәсіпкердің айтуынша, бастап
қыда өнімді өткізуде біршама 
қиындықтар болған. Уақыт өте келе 
бұл да жолға қойылуда. 

– Тұрғындар ендіенді жер гілікті 
өнімді тұтынуды үйреніп келеді. 
2018 жылы Қызылорда қаласына 

өткіздім. Былтырдан бері Шиеліге 
ғана таратамыз. Өйткені ауданда 80 
мыңнан астам тұрғын бар. Күніне 
5060 мыңдай жұмыртқа керек, – деп 
атап өтті ол.

Кәсіпкер карантин кезінде об
лыс әкімдігі, «Атамекен» ұлттық 
палатасы тарапынан үлкен көмектің 
болғанын да жеткізді. 

–  Тауыққа берілетін құрама жем 
қоспалары сырттан әкелінеді деп 
айттым ғой, осындай кезде облыс 
әкімдігі, «Атамекен» ұлттық палата
сы біздің жол жүру құжаттарымызды 
реттеп, қолдау көрсетті. Осының 
негізінде жұмысымыз тоқтаған жоқ, 
– деді Насыр Мырзабеков. 

Қыс басында жұмыртқа бағасы 
аспандап, дүкен сөрелерінде 6070 
теңгеден сатылғаны мәлім. Жұ
мыртқа бағасының  шарықтау себеп
терін кәсіпкер былайша түсіндірді.

– Бірқатар қиыншылықтар  
болды. Доллар бағасы өсті, 
дәрумендердің бәрі сырттан келеді. 
Құрама жемге қосылатын бидайдың, 
жүгерінің, пісте май, соя, күнбағыс 
сығындысының бағасы 6070 про
центке дейін қымбаттады. Негізі 
құрама жемде 19 түрлі қоспа бо
лады. Бұлар тауыққа қуат береді. 
Міне, соның бәрі қымбаттады. 
Осыдан келіп жұмыртқа бағасы 
шарықтады. Екінші бір себеп – рес
публика көлемінде құс тұмауының 
белең алуы. Біз құс тұмауынан 
аман шықтық. Оған облыстық ауыл 
шаруашылығы мен ветеринария 
басқармалары көп көмегін тигізді. 
Тегін вакцина әкеліп, ветеринария 
мамандары тегін салып берді. Соның 
арқасында тауықтар аурудан аман 
қалды. Десек те, осылардың бәрі, 
әсіресе құрама жем қоспаларының 
қымбаттауы жұмыртқа бағасының 
шарықтауына басты себеп бол
ды. Мысалы, бір тонна жемге 25 
литр өсімдік майын қосамыз. Ал 
өсімдік майының қаншалықты 
қымбаттағанын өздеріңіз білесіздер, 
– дейді кәсіпкер. 

Қаншама қиындығы болса да 
кәсіпкер Насыр Мырзабеков құс 
шаруашылығынан бас тартпақ 
емес. Қайта оны кеңейтіп, алдағы 
уақытта «Байқоңыр» әлеуметтік 
кәсіп керлік корпорациясымен бірле
се отырып, құс санын көбейтіп, жұ
мыртқа өндіруді арттыруды көздеп 
отыр. Осылайша облыс көлемінде 
кенжелеп қалған шаруа шылықтың 
өркендеуіне үлес қосуға ниетті.

«ШИЕЛІ-ҚҰСТЫҢ» 
ШАРУАСЫ ШИРАҚ

Айнұр БАТТАЛОВА,
«Сыр бойы»Sb

Коронавирус  пандемиясы кезінде кәсіпкерлік саласы едәуір 
зиян шеккені белгілі. Тіпті бірқатары жұмысын тоқтатуға мәжбүр 
болды. Қиындыққа төтеп беріп, жұмысын жалғастырып жатқандары 
да бар. Солардың бірі – Шиелі ауданындағы «Шиелі-құс» фермасы.

ЖОЛ САПАСЫ:
ТҮСІНБЕСТІК 
НЕДЕН ТУДЫ?
 

Өткен аптада ғана өңірлік 
коммуникациялар қызметіндегі 
кезекті брифингтен кейін 
ақпарат құралдарында 
жарияланған материалдар 
облыстық жолаушылар көлігі 
және автомобиль жолдары 
басқармасын біраз абыржытқан 
секілді. Онда жол жөндеу 
жұмыстарының сапасы туралы 
айтылған еді. Осы орайда 
аталған облыстық басқарма 
«Жол активтерінің ұлттық сапа 
орталығы» РМК Қызылорда 
облыстық филиалы басшылығы 
берген мәліметтер бойынша 
қосымша түсіндіріп өтті.

Күні кешегі брифингте облыстық 
жолаушылар көлігі және автомобиль 
жолдары басқармасының басшысы 
Мұрат Тілеуімбетов алдымен 2020 
жыл қорытындысына тоқталды. 

Былтыр облыста жергілікті 
маңызы бар автомобиль жолдары 
желісін дамытуға 19,7 млрд теңге 
жұмсалып, ұзындығы 492 шақырым 
құрайтын автомобиль жолдары 
мен көшелер және көпір өткелдері 
жөндеуден өткізілген. Оның ішінде 
«Нұрлы жол» бағдарламасы бо
йынша 5,2 млрд теңге қаржыға 136 
шақырым облыстық және аудандық 
маңызы бар автомобиль жолдары 
қалыпқа келтірілген. Нәтижесінде 
облыстық және аудандық маңызы 
бар жолдардың жақсы және қана
ғаттанарлық индикаторлық көрсет
кішінің үлесі 70%ке орындалған.

Басқарма басшысы облыс тұр
ғындары үшін өзекті болып жүрген 
«Әлсейіт», «Шіркейлі», Жаңаарық 
елді мекені тұсындағы апаттық 
жағдайдағы көпірлер секілді 
барлығы 6 нысан пайдалануға беріл
геніне назар аударды. Сонымен 
бірге биыл атқарылатын жұмыстар 
қорытындысымен жолдардың жақсы 
және қанағаттанарлық индикаторлық 
көрсеткішінің үлесін 75%ке жеткізу 
жоспарланып отырғанын мәлімдеді. 
Бұл индикаторлық көрсеткішке 
қол жеткізу үшін республикалық, 
облыстық және жергілікті бюджет
тен барлығы 14,8 млрд теңге қаржы 
бөлінбек. 

Атап айтқанда, 2021 жылы «Нұрлы 
жол» бағдарламасы бойын ша 216 
шақырым облыстық және аудандық 
маңызы бар жолдар жөнделеді. 
«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы 
шеңберінде 3 жоба жүзеге асы
рылады. Оның біріншісі – облыс 
орталығындағы Сұлтан Бейбарыс 
көшесінен «Қызылжарма» каналы
на дейін (оң жағалау) ұзындығы 4 
шақырымды құрайтын магистральді 
көшенің құрылысын аяқтау. Келесі жо
бада Қызылорда қаласында дарияның 
қорғаныс бөгетін бойлай салынатын 
2 шақырымдық  ма гистральдық жол 
құрылысы жоспарланса, үшіншісі – 
«Эдельвейс» саяжайы ауданының сол 
жағалау бөлігінде магистральді көше 
құрылысы. Ұзындығы 1,1 шақырымды 
құрайтын бұл жол әуежайға баратын 
жолға қосылады.

Талқылау барысында облыс 
әкімі аймақтағы мүмкіндігі шектеулі 
жандардың өмірін жақсарту, оларға 
тең орта құру бағытында мемлекеттік 
бағдарламалардың тиімділігін арт
тыру мәселесін қозғады. Сондайақ, 

мүмкіндігі шектеулі жандар үшін 
арнайы «Жол картасында» көзделген 
негізгі басымдықтар бойынша 
пікірлесті.

Бүгінгі күні өңірде әлеуметтік 
бағыттағы басымдықтар қамтылған 

2021 жылға арналған жұмыс жоспа
рын жүзеге асыру бойынша Жол кар
тасы бекітілді.

Жол картасында облыстағы 
мүгедектігі бар адамдардың өмір 
сүру сапасын арттыруға, оларды 
қоғамда әлеуметтендіруге жағдай 
жасауға, бірыңғай ақпараттық ре
сурстар құруға бағытталған шаралар 
қамтылған.

Осы жылдың қаңтар айынан 
бас тап мүмкіндігі шектеулі азамат
тар онлайн портал арқылы оңалту 
құралдарының 55 техникалық түрі 
мен қызметтерін ала алады. Атап 
айтқанда, санаторийкурорттық ем
деу, протезортопедиялық көмек, 
жеке көмекшінің және ымдау тілі 
маманының әлеуметтік қызметтері 
онлайн портал арқылы іске асады. 
Бұл ретте ерекше жандарға қажетті 
оңалтудың техникалық құралдары 
мен қызметтерді қамтамасыз етуге 
арналған қаржы жылданжылға ар
тып келеді. 

Өз кезегінде Нұрмұрат Ер
манов мүмкіндігі шектеулі 
азаматтардың мүдделерін қорғау, 
олардың әлеуметтік қызметтерді 
алудағы мәселелеріне ерекше на
зар аударылғанын атап өтіп, тиісті 
жұмыстарды үйлестіруде бірлескен 
істің нәтижелілігін баяндады. 

Айта кету керек, өңірде 30 мың
нан астам мүмкіндігі шектеулі жан 
болса, олардың 5 мыңы – балалар.

МҮМКІНДІГІ ШЕКТЕУЛІ ЖАНДАРҒА 
МЕЙІРІМ ШЕКТЕЛМЕЙДІ

Кеше облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова мүмкіндігі шектеулі 
азаматтарға  қолайлы орта жасау бағытындағы мәселелер бойынша 
штаттан тыс кеңесшісі Нұрмұрат Ермановпен кездесіп, алдағы 
жұмыстарды саралады деп хабарлайды облыс әкімінің баспасөз 
қызметі.

Күндіз: 0+5, 
кей жерлерде -3 °C

Түнде: -5-10, облыстың 
солтүстігінде -13 °C

Күндіз: -4+1, облыстың 
солтүстігінде -8 °C

Түнде: -9-14, облыстың 
солтүстігінде -17 °C

15 қаңтар14 қаңтар
Ауа-райы

Су және егін шаруашылығына 
қатысты ғалымдар пікірі қандай?
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БРИФИНГ

ОБЛЫС ӘКІМДІГІНДЕ

Саясат

Облыста барлық дең гей
дегі мәслихат депутаттары на 
152 мандат берілген. Сай  лау дың 
қорытындысы бо йын ша барлық 
партия жер гі лікті мәслихаттардан 
ман дат алды.  Оның ішінде мәс 
ли  хат депутаттығына бе рі     летін  
квотаға 7 процент дауыс жинаған 
партия лар қол жеткізді. Мәселен, 
«Қа зақ  стан Халық партиясы» – 
4, «Nur Otan» партиясына – 126, 
«Ақ жол» Қазақстанның де
мо кратиялық партиясына – 5, 
«Ауыл» Халықтықдемо кра
тиялық патриоттық партиясына 
– 15, «ADAL» саяси партиясына 2 
мандат берілді. 

– Жалпы, облыстық мәсли
хатта 33 депутат болады. Оның 

27сі «Nur Otan», 3і «Ақ жол» 
Қазақстанның демократиялық 
пар тиясынан, 3і «Ауыл» Ха лық
тықдемо кратиялық па триот тық 
партиясынан, – деді  облыстық 
сайлау комис сия сының төрағасы 
Ғалым Баймырзаев.

Дәл осындай бөлініс аудан
дық және қалалық мәсли хатта 
да жасалды. Спикерлердің ай
туынша, Арал аудандық мәс
лихатына 15 мандат берілген. 
Оның  11і «Nur Otan» партия
сына, 2і «Ауыл» Халықтық
демо кратиялық патриоттық 
пар тиясына, 2і «ADAL» саяси 
партиясына бұйырды. Қазалы 
ау дандық мәслихатында да 15 
ман дат бар. «Nur Otan» партия

сы – 13, «Ауыл» Халықтықдемо
кратиялық патриоттық пар тиясы 
2 мандат алды. Ал Қар мақшы 
аудандық мәс ли хатында 13 
мандат. «Nur Otan» партия сы 
– 11, «Ауыл» Халық тықдемо
кратиялық патриоттық партия
сы 2 мандат алса, Жалағаш ау
дандық мәслихатына 12 мандат 
беріл ді. Оның  10ы «Nur Otan» 
пар тиясы, 2і  «Ауыл» Ха лық
тықдемократиялық патриот
тық партиясының енші сінде. 
Сон дайақ, Сырдария аудандық 
мәслихатына да 12 мандат тиді. 
«Nur Otan» партиясы – 10, «Ауыл» 
Х а л ы қ т ы қ  д е м о к р а т и я л ы қ 
патриоттық партиясы 2 мандат 
алды. Сонымен қатар, Шиелі  
аудандық мәслихатына 15 ман
дат берілген. «Nur Otan» пар
тиясы – 13, «Қазақстан Халық 
партиясында» 2 мандат болса, 
Жаңақорған аудандық мәслихатта 
да 15 ман дат бар. Бұл ретте «Nur 
Otan» партиясына – 13, «Ауыл» 
Ха лық тықдемократиялық па
триот  тық партиясына 2 мандат 
бұйырды. Ал Қызылорда қала
лық мәслихатының еншісінде  22 
мандат. Оның 18і «Nur Otan» 
пар тиясының, 2і «Ақ жол» 
Қазақ станның демократиялық 

партиясының, 2і «Қазақстан 
Халық партиясының» үлесінде.

Айта кетейік, сайлау бары
сында аймақтағы 376 сай
лау учаскесінде 4000ға жуық 
байқаушы бақылау жүргізді. Нау
қан кезінде құқық бұзушылық 
орын алмады. 

– Сайлауда техникалық 
кем шіліктер болды. Оны дер  
уақытында қалпына келтіріп 
отырды. Бұл сайлауға кері әсерін 
тигізбеді. Өздеріңіз білетіндей,  
әлеуметтік желі лерде «тәртіп 
бұзушылық орын алды, дәлел 
ретінде сурет, видеолар бар» де
ген посттар шықты. Бірақ, олар 
заң бұзушылық аясындағы әре
кеттерге жатпайды. Сайлау ға 
дейін байқаушылар заң   на маның 
негізінде оқы тылды, барлық та
лаптарды бі леді. Сағат сайын 
орталыққа мәліметтерді ұсынып 
отырды. Сайлауда өрескел құқық 
бұзушылық орын алған жоқ, – 
деді Жандос Бектайұлы. 

Жалпы бұл күні қоғамдық 
тәртіпті сақтауға 1103 қыз меткер, 
оның ішінде сайлау учаскелеріне 
және бюллетень дерді тасымал
дау кезінде қауіп сіздікті қам
тамасыз етуге 772 қызметкер 
жұмылдырылды.

МАНДАТТАР ТОЛЫҚ БӨЛІНДІ

Мейрамгүл ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ,
«Сыр бойы»Sb

Өңірлік коммуникациялар қызметінде облыстық сайлау 
комиссиясының төрағасы Ғалым Баймырзаев, төраға 
орынбасары Қожамжар Наурызбаев, комиссия хатшысы 
Аягөз Сырлыбаева, облыстық сайлауды бейпартиялық 
байқау штабының жетекшісі Жандос Тұсмағанбетов, ОПД 
жергілікті полиция қызметінің бастығы Бауыржан Ибраевтың 
қатысуымен брифинг өтті. Онда  мандаттар бөлінісі баяндалып, 
сайлау барысындағы байқаушылардың атқарған жұмыстары 
сараланды.

Облыс әкімі Гүлшара 
Әбдіқалықова ҚР Экология, 
геология және табиғи 
ресурстар министрлігі 
Экологиялық реттеу және 
бақылау комитетінің төрағасы 
Зулфухар Жолдасовпен 
кездесті. Кездесуде 
комитет төрағасы облыстық 
экология департаментінің 
жаңа басшысы Нұржан 
Өмірсерікұлын таныстырды 
деп хабарлайды облыс 
әкімінің баспасөз қызметі.

– Бүгінгі күні экология саласын
да бірқатар мәселелер бар. Нұржан 
Өмірсерікұлы тәжірибесін пайда
лана отырып, ауқымды жұмыстар 
атқарады деп сенемін. Экологияның 
ластануы тұрғындардың ден
саулығына тікелей әсер ететіні 
белгілі. Сол себепті бұл сала үлкен 
жауапкершілікті талап етеді. Жаңа 
қызметте сәттілік тілеймін! – деді 
облыс әкімі.

Нұржан Өмірсерікұлы 1985 
жылы Жаңақорған ауданында 
дүниеге келген. 2005 жылы әл
Фараби атындағы Қазақ Ұлттық 
университетін, 2007 жылы Қазақ 
гуманитарлық заң университетін 
тәмамдаған. 

Еңбек жолын 2005 жылы 
Қызылорда қалалық қаржы бө

лімінде есепші болып бастаған. 
Кейінгі жылдары облыстық эконо
мика және бюджеттік жоспарлау 
департаментінің жетекші маманы, 
ҚР Парламенті Сенаты депутатының 
көмекшісі, Қызылорда облысы 
бойынша Тексеру комиссиясының 
ұйым дастыруқұқықтық бөлі мінің 
басшысы, облыстық кәсіпкерлік 

және туризм басқар масының бас
шысы, ҚР ПремьерМинистрі 
Кеңсесінің Өңірлік даму бөлімінің 
бас инспекторы секілді жауапты 
қызмет атқарған.

Кездесуде аймақтың эколо
гиялық жағдайы мен алдағы жос
парлар талқыланды.

Ұлттық қоғамдық сенім кеңе
сінің отырысында ҚР Президенті 
ҚасымЖомарт Тоқаев 2021 
жылды – Тәуел сіздіктің 30 
жылдығы деп жариялаған бо
латын. «Тәуел сіздік бәрінен 
қымбат» атты мақаласы жарық 
көріп, онда мәдениет пен төл та
рихымыз туралы тұшымды ой 
айтылды. Осы орайда мақаланы 
талқылау, насихаттау мақсатында 
облыс тық мәдениет, өнер 
мекемелерінің ардагерлері, зия

лы қауым өкілдері, жастар, сала 
мамандарының қатысуымен іс
шаралар ұйымдастырылды. 

Ә.Тәжібаев атындағы облыс
тық әмбебап ғылыми кітап
ханасында «Айбыны ас қақ, 
тұғыры биік Тәуелсіз Қазақ стан» 
атты кітап көрмесі ашылды. 
Көрмеге еліміздің қалыптасуы 
мен дамуы жолын дағы жетіс
тіктерін бейнелейтін 300ден аса 
әдебиет пен 100ге жуық фото
сурет қо йылды. С.Айтбаев атын

дағы көр кемсурет галереясында 
«Бабалар аманаты» тақырыбында 
жас суретшілер көрмесі өтсе, 
Н.Бекежанов атындағы қазақ 
академиялық музыкалық драма 
театрында Д.Рамазанның «Абы
лай ханның арманы» тарихи дра
масы қойылды. 

Басқарма басшысы өт кен жыл 
мәдениет саласы үшін табысты 
болғанын жет кізді.  Биылғы жыл 
да маңызды болмақ. Мәселен, 
«Тұ ғыры биік Тәуелсіздік» ат
ты республикалық ақындар ай
тысы өтеді. «Байқоңыр: Тәуел 
сіздік тартуы» тақы ры бын да 
Байқоңыр қала сын да облыстың 
өнер күндері ұйым дастырылады. 
Соны   мен қатар «Парасатты 
поэ зия» халықаралық фести
валі мен «Қылқаламда Мәң     гі лік 

ел бейнесі» атты ха лық   аралық 
суретшілер сим по зиумы жоспар
ланып отыр. «Қорқыттан қалған 
қоңыр үн» республикалық қобыз
шылар конкурсы  мен Кете Жүсіп 
Ешниязұлының 150 жыл дығына 
арналған респуб ликалық жыршы
жыраулардың байқауында талай 
дарабоздар бақ сынайтын болады. 

Сондайақ, Қазақстанның 
еңбек сіңірген қайраткері, «Құр 
мет», «Парасат» орден дері нің ие
гері, композитор Кеңес Дүйсе кеев 
атындағы «Туған жер» ха   лық  
аралық ән шілер конкурсы  жал
ғасын табады. Мұнан өзге де мә
дени шаралар  жоғары дең гейде 
ұйым  дастырылады.

«СБ» ақпарат

МАҢЫЗДЫ МӘДЕНИ
ІС-ШАРАЛАР ӨТЕДІ

Тәуелсіздіктің 30 жылдығын мерекелеудің және қоғамдық-
саяси маңызды іс-шаралардың күнтізбелік жоспары бекітілді. 
Жоспарға мәдениет саласы бойынша 81 іс-шара енгізілген. Бұл 
туралы өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте 
облыстық мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасының 
басшысы Мира Әбуова айтып берді. 

ЖАҢА ҚЫЗМЕТ ЖӘНЕ 
ҮЛКЕН ЖАУАПКЕРШІЛІК

«Ауыл – ел бесігі» жобасы ая
сында Қазалы, Қармақшы, Сыр
дария, Жалағаш аудан дарындағы 
елді мекендер көшелері 
жөнделеді. «Кіші қалаларды да
мыту» бағдар ла масы бойынша 
Арал және Қазалының көшелері 
жөн делмек. Брифингте соны
мен бірге 20212023 жылдарға 
арналған жол картасына  21 көпір 
өткелін жөндеу жоспарланып 
отырғаны айтылды. Оның 18і 
автомобиль жолдары көпірлері, 
1уі қалқымалы қайық және 2 
темір жол үстінен өтетін жаяу 
жүргіншілер жол өткелдері.

– Ақпарат құралдарында облы
ста салынған жолдардың жартысы 
сапасыз  дегендей ақпар берілген. 
Мұндай ұғым қайдан шықты? 
«Жол активтерінің ұлттық сапа 

орталығы» РМК Қызылорда фи
лиалы басшысы жыл бойында 
1282 сынама алынып, оның 621і 
жол құрылыс материалдары сына
малары нормативтік құжаттардың 
талаптарына сай еместігі белгілі 
болғанын айтқан. Ал оны кейбір 
әріптестеріміз дұрыс түсінбей, 

бүкіл салынып жатқан жолдың 
бәрінен сынама алынып, соның 
жартысы жарамсыз болып шықты 
деп қабылдаған. Содан келе 
салынған жолдардың жартысы 
жарамсыз деген түсінік туған. 

«Жол активтерінің ұлт тық 
сапа орталығы» РМК Қызыл

орда облыстық филиалы мен 
біз келісім шартқа отырғанбыз. 
Егерде жұмыс барысында біздің 
басқарма мамандары, авторлық 
қадағалау жүр гізу шілер мен 
техникалық бақы лау шылар 
жұмыстың сапасына күдіктенген 
жағдайда сол учаскені тексеріп 
беруге осы орталық маманда
рын шақырамыз. Ал бір жол 
учаскесінен кемі 20, тіпті 100ге 
жуық сынама алынуы мүмкін, – 
деген басқарма басшысы тексе
руден кейін мердігерлер жіберген 
кемшіліктер қалпына келтірілмесе 
ол нысан қабылданбайтынын атап 
өтті.

Сөз соңында басқарма басшы
сы негізгі мақсат мемлекет бөлген 
қаржыға халықтың игілігіне 
жұмыс істейтін жол салу екенін 
жеткізді.

ЖОЛ САПАСЫ:
ТҮСІНБЕСТІК НЕДЕН ТУДЫ?

1) «Nur Otan» партиясының партиялық 
тізімі бойынша:

1. Алмашева Манат Тамабаевна 1966 ж.т., 
"Аңсар М" ЖШС директоры, Қызылорда 
қаласында тұрады.

2.Аяганов Еркебулан Бауыржанович 1989 
ж.т., Сексеуіл локомотив пайдалану депосы 
бастығының өндіріс жөніндегі орынбасары, 
Арал ауданы, Сексеуіл кентінде тұрады.

3. Абдикаримов Шакизада 1956 ж.т., "Қоғам 
ТВ" теле радиокомпанияның құрылтайшысы, 
Қызылорда қаласында тұрады.

4. Амитов Нуридин Егенбердиевич 1968 ж.т., 
Облыстық көпбейінді медицина орталығының 
директоры, Қызылорда қаласында тұрады.

5. Әбибуллаева Аида Ибрагимқызы 1972 
ж.т., "Қазпошта" АҚ ҚФ директоры, Қызылорда 
қаласында тұрады.

6. Байкадамов Наурызбай Сейткалиевич 
1967 ж.т., Қызылорда облысы әкімінің орынба
сары, Қызылорда қаласында тұрады.

7. Байрахтарова Дильфура Бакишовна 1976 
ж.т., №108 орта мектеп директорының оқу ісі 
жөніндегі орынбасары, Қармақшы ауданы, ІІІ 
Интернационал ауылында тұрады.

8. Бисенов Кылышбай Алдабергенович 1957 
ж.т., Облыстық мәслихат хатшысы, Қызылорда 
қаласында тұрады.

9. Бихожаева Сарсенкул Байдешовна 1963 
ж.т., "Ақмешіт ақшамы" газетінің бас редакторы, 
Қызылорда қаласында тұрады.

10. Дүйсенбек Баян Сабырқызы 1993 ж.т., 
жеке кәсіпкер,  Шиелі ауданы, Шиелі кентінде 
тұрады.

11. Ералиев Магжан Абзалович 1989 
ж.т., "Абзал и К" ТС директоры, Қызылорда 
қаласында тұрады.

12. Ескалиева Гульнара Бабабековна 1969 
ж.т., Облыстық білім және ғылым қызметкерлері 
кәсіподақ комитетінің төрайымы, Қызылорда 
қаласында тұрады.

13. Есенов Расул Абуталипович 1973 ж.т., 
"Углесбыт" ЖШС директоры, Сырдария ауданы, 
Тереңөзек кентінде тұрады.

14. Жумашев Мейрамбек Тогусович 1978 
ж.т., "ТоғысАралотын" ЖШС директоры; Арал 
ауданы, Арал қаласында тұрады.

15. Ибраев Нурболат Балтабаевич 1988 ж.т., 
"АвтоЛидер Қызылорда" ЖШС директоры, 
Қызылорда қаласында тұрады

16. Ибраимова Лаура Колханатовна 1971 ж.т., 
"Азаматтарға арналған үкімет" АҚ Қызылорда 
облысы бойынша филиалы аудандық Халыққа 
қызмет көрсету бөлімінің қызметкері, Арал ау
даны,  Арал қаласында тұрады.

17. Махашов Бахдаулет Еркинбекович 1962 
ж.т., «ЖанАрай» ЖШС директоры, Қызылорда 
қаласында тұрады.

18. Налибаев Максут Ибрайханович 1961 
ж.т., Облыс әкімінің экономикалық қауіпсіздік 
жөніндегі кеңесшісі, Қызылорда қаласында 
тұрады.

19. Оңғарбаев Аманжол Сақыпұлы 1968 ж.т., 

"Сыр медиа" ЖШС бас директоры, Қызылорда 
қаласында тұрады.

20. Утеев Мнажадин 1957 ж.т., "Сыр маржа
ны" ЖШС директоры, Қазалы ауданы, Әйтеке би 
кентінде тұрады.

21. Төлепов Орынбасар Өтепұлы 1962 ж.т., 
"Жаңажол" ЖШС директоры, Қармақшы ауда
ны, Жосалы кентінде тұрады.

22. Турешова Ляйля Бегалиевна 1966 ж.т., 
"Nur Otan" партиясының ҚОФ төрағасының 
бірінші орынбасары,  Қызылорда қаласында 
тұрады.

23. Тілеп Ібайдулла Тілепұлы 1959 ж.т., 
"Тілеп" ЖШС директоры, Қазалы ауданы, 
Әйтеке би кентінде тұрады.

24. Уздембаев Жаксылык Нурбаевич 1967 
ж.т., "Оркен Әлем" ЖШС директоры, Жалағаш 
ауданы, Жалағаш кентінде тұрады.

25. Шагиртаев Имамзада Куанышбаевич 
1969 ж.т., "Таң ЛТД" ЖШС директоры, Жалағаш 
ауданы,  Таң ауылында тұрады.

26. Шаутай Тілеуберген Құдайбергенұлы 
1962 ж.т., "ПетроҚазақстан Құмкөл Рессорсиз" 
АҚның құрылыс бөлімінің басшысы.

27. Ысқақ Жанкелді Ойшыұлы 1958 ж.т., 
"Қызылорда азтонналық мұнай өңдеу за
уыты" ЖШС атқарушы директоры, Қызылорда 
қаласында тұрады.

2) «Ауыл» Халықтық-демократиялық 
патриоттық партиясының партиялық 

тізімі бойынша:

1. Умирзаков Серикбай Идрисович 1956 ж.т., 
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік 
университетінің бас ғылыми қызметкері, 
Қызылорда қаласында тұрады.

2. Нурумбетов Жанарбек Сражович 1969 
ж.т., «Ыссамадин» шаруа қожалығының 
төрағасы, Қызылорда облысы, Сырдария ауда
ны, Шіркейлі ауылында тұрады.

3. Сандыбаев Бауыржан Турсымбаевич 1969 
ж.т., «Табыс» шаруа қожалығының төрағасы, 
Қызылорда қаласында тұрады.

3) «Ақ жол» Қазақстанның 
демократиялық партиясының партиялық 

тізімі бойынша:

1. Боранбаев Қайрат Жомартович 1967 ж.т., 
"НУРЛЕН" ЖШСның Басқарма төрағасы, 
Қызылорда облысы бойынша "Атамекен" 
ҰКП өңірлік кеңесінің төрағасы, Қызылорда 
қаласында тұрады.

2. Жакипбаев Талгат Умырзакович 1972 
ж.т., "Байқоңыр" ӘКК" АҚның Басқарма 
төрағасының орынбасары, Қызылорда қаласында 
тұрады.

3. Прманов Жорабек Акимбекович 1970 ж.т., 
"МҚҰ "ФинПомощь Кызылорда" ЖШС дирек
торы, Қызылорда қаласында тұрады.

Қызылорда облыстық сайлау
комиссиясы

Жетінші шақырылған Қызылорда облыстық мәслихатының 
депутаттарын тіркеу туралы хабар

Жетінші шақырылған Қызылорда облыстық мәслихатының депутаттарының кезекті 
сайлауының қорытындылары бойынша келесі депутаттар тіркелген:

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзінөзі басқару ту
ралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 
23 қаң тардағы №148 Заңының 10бабының 9)
тармағына сәйкес Қызылорда облыс тық сайлау 
комиссия сы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Жетінші шақырылатын Қызылорда 
облыстық мәслихатының бірінші сессиясы 2021 
жылғы 15 қаңтарда сағат 11.00де Қызылорда 
қаласында шақырылсын.  

2. Осы қаулы  бұқаралық ақпарат 
құралдарында жариялансын.

Қызылорда облыстық сайлау 
комиссиясының төрағасы   Ғ.Баймырзаев

Қызылорда облыстық сайлау 
комиссиясының хатшысы  А.Сырлыбаева

2021 жылғы 13 қаңтар №ОСК190

«Қазақстан Республикасындағы сайлау тура
лы» 1995 жылғы 28 қыркүйектегі Қазақстан Рес
публикасы Конституциялық заңының 14, 45, 46 
және 112баптарына сәйкес Қызылорда қалалық 
сайлау комиссиясы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Жетінші шақырылатын Қызылорда 
қалалық мәслихатының депутаттары тіркелсін:

2. Тіркелген Қызылорда қалалық 
мәслихатының депутаттарына куәліктер және 
омырауға тағатын белгілер тапсырылсын.

3. Осы қаулы бұқаралық ақпарат 
құралдарында жариялансын.

Қалалық сайлау 
комиссиясының  төрағасы      А.Ергешбаев

Қалалық сайлау 
комиссиясының хатшысы                 К.Насибеков

13.01.2021 ж   №31/62

Жетінші шақырылатын Қызылорда облыстық мәслихатының бірінші 
сессиясын шақыру туралы

Жетінші шақырылатын Қызылорда қалалық мәслихатының 
депутаттарын тіркеу туралы

1) «Қазақстанның Халық Партиясы» 
партиялық тізімі бойынша:

1. Ерназаров Кайрат Шаршыбекович 
15.01.1965 ж.т. "Бақ Береке  2030" ЖШС                      
директорының орынбасары.

2. Телеубаев Талгат Рахимович 
06.04.1969 ж.т. Қазақстан Халық Партиясы 
облыстық филиалының жетекшісі.

2) «Ақ жол» Қазақстанның 
демократиялық партиясының 

партиялық тізімі бойынша:

1. Байсеитов Гибрат Муратович 
02.06.1989 ж.т. «Қызылорда қағазы» ЖШС 
директоры.

2. Жүсіп Мақсат  Өмірбекұлы 
25.05.1983 ж.т.  «КТЖГП» ЖШС Белкөл 
станциясының бастығы.

3) «Nur Otan» партиясының 
партиялық

тізімі бойынша:
  
1. Абдукаликов  Муса   Жакипович 

«Астана сервис LTD» ЖШС директоры.
2. Абизов Дильмухаммед Мнуарбеко

вич «Далатекс» ЖШС директоры.
3. Әбләзім Әбдіғабит Қызылорда об

лысы денсаулық сақтау басқармасының 
"Облыстық физиопульмонология орта
лығы" КМК директоры.

4. Әбдісаттаров  Ердос   Ғаниұлы «Нұр 
Назар» ЖШС директоры.

5. Жарасбаев Жасулан  Бакытович 
"Қызылорда Көркем және Компания" 
ЖШС директоры.

6. Изден   Анар  Жарылқасынқызы Мек
теп жасына дейінгі балаларға арналған 

"Ұмай" емдеутәрбиелеу балалар үйінің ди
ректоры.

7. Каримова  Бейбиткуль   Сарсемханов
на Қорқыт Ата атындағы Қызылорда уни
вер ситетінің ректоры.

8. Каримбаев   Мухиджан   Исмайло
вич "Қызылорда электр тарату тораптары 
компания сы" АҚ Басқарма төрағасы.

9. Кушербаев Дархан Жомартович 
"Қызылорда жарығы" ЖШС төрағасының 
орынбасары».

10. Құттықожаев Ибадулла Дүйсен
байұлы облыстық мәслихаттағы "Nur 
Otan" партиясы депутаттық фракциясының 
жетекшісі.

11. Мусабаева Айгуль   Нажмадиновна 
№140 орта мектеп директоры.

12. Мусаева Гульшат Исаевна Қорқыт 
Ата атындағы Қызылорда университетінің 
оқытушысы.

13. Мусаев Ерлан  Нурланович "ҚОР" 
АҚ Геология және әзірлеу бөлімінің 
жетекші инженері.

14. Мастеков Бауыржан   Кайырбекович 
Облыстық жастар ресурстық орталығының 
директоры.

15. Нұрымбетов Жорабек  Ибрагимович 
"Қазсушар" ЖШС Қызылорда филиалының 
басшысы.

16. Нұртазаев Ерлан   Бакытович 
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ Қызылорда 
ҚҚ директорының орынбасары.

17. Турганбаев Нурлан   Бахытжанович 
«БастауS» ЖШС директоры.

18. Ыскакова Раушан Жадигеровна "Сыр 
Еркесі" балабақшасының меңгерушісі.

Қызылорда қалалық сайлау
 комиссиясы

Жетінші шақырылған Қызылорда қалалық мәслихатының
депутаттарын тіркеу туралы хабар 

Жетінші шақырылған Қызылорда қалалық мәслихатының депутаттарының 
кезекті сайлауының қорытындылары бойынша келесі депутаттар тіркелген:
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Былтырғы коронавирус пандемиясы қалыпты өмір 
салтымызға елеулі өзгеріс әкелгені белгілі. Қоғамның 
қай саласы да қалыптасқан жағдайға бейімделуге мәжбүр 
болды. 

Әсіресе, медицина саласына оңай соққан жоқ. Ем-
ханалар мен ауруханалар карантиндік шектеу шарала-
рына сәйкес тұрғындарға медициналық көмек көрсетті. 
Аурудың алдын алуға байланысты  тұрғындарға 
емханаларға жаппай келуге шектеу қойылып, бірқатар 
ағымдағы медициналық тексерістер, скринингтер 
тоқтатылғаны белгілі.  Алай  да тамыздың аяғында барлық 
емдеу-алдын алу мекемелері қалыпты жұмысқа көшті. 
Бүгінде өз ырғағымен қызмет көрсетуде.  Осы орайда 
скри нингтік тексеруден өту де жолға қо йылып, жоспарға 
сай жүргізілуде. 

Жалпы, скринингтік тексерудің мақ саты – қатерлі 
ісік ауруларының алдын алу, ерте сатысында анықтау. 
Өйткені бүгінде онкологиялық сырқаттардың тек  
денсаулық сақтау саласының емес, сонымен қатар 
қоғамның әлеуметтік және экономикалық мәселесіне ай-
налып отыр ғаны жасырын емес.

Қазіргі кезде қатерлі ісік  жүрек-қан тамырлары ау-
руларынан кейінгі өлім-жітімі көп қауіпті дертке айна-
лып отыр. Өткен жылы бұл ауру 9,6 млн адамның өмірін 
жалмаса, әлемде 18 млн астам адамға қатерлі ісік диагно-
зы қойылған. 2040 жылға қарай әлем бойынша қатерлі 
ісікпен ауыратын науқастар саны 30 миллионға жетеді 
деген болжам бар. Сондықтан  қатерлі ісіктің алдын алуға 

барынша көңіл бөлінуде. 
Негізі әр адам жылына бір рет ден саулығын тексеру-

ден өткізіп тұрғаны абзал. Өйткені ауру алғашында біліне 
қоймайды. Ісік әбден ушыққан кезде айналасындағы 
ағзаларды қысып, ауырта бастағанда ғана сезіледі. Егер 
ауру ерте I-II сатысында анықталса, тез сауығып кетуі 
мүмкін. Бірақ, дәрі герлердің айтуынша, науқастардың 
басым бөлігі дерттің ушыққан кезінде, яғни III-IV саты-
сында ғана емделуге келеді. Ал аурудың алдын алу үшін, 
біріншіден, жас ерекшелігіне қарай, тұрақты түрде скри-
нингтен өту керек. Бұл тексеру толығымен мем лекеттік 
бюджет қаражаты есебінен жүргізіледі. Екіншіден, бұл 
аурудың симптомдары анықталған жағдайда, дә рігер 
тексеруінен өткен жөн. Бүгінде 6 түрлі онкологиялық 
аурудың алдын алу мақсатында скринингтік тексеру 
жұмыстары емханаларда тегін жүр гізіледі. Олар – сүт 
безі, жатыр мойы ны, тоқ ішек, өңеш, асқазан, еркек 
безі және бауыр.  Мысалы, асқазан қатерлі ісігі пайда 
болу жиілігі бойынша ерлер мен әйелдер арасындағы 
онкологиялық аурулардың ішінде үшінші орын алады. 
Көптеген жағдайларда асқазан қатерлі ісігі симптомсыз 
дамып, ІІІ-ІV сатысында анықталатындығын ескере оты-
рып, оның алдын алу өте маңызды. 

Қорыта айтқанда, уақытылы скринингтен өтіп, сала-
уатты өмір салтын ұстанып жүрсек, дерттің алдын алуға 
болатынын есте ұстайық.

Ақерке РЗАХАНОВА,
№6 қалалық емхананың аймақтық мейірбикесі

Қазақстан Республикасы Эколо-
гиялық кодексінің 57-бабының 1-тар-
мағының талаптарына сәйкес «Кожа-
ниязов» ЖК «Қызылорда қаласы, Белкөл 
кенті, Бірқазан ауылы, 13 бекет, №4 
құрылыс жұмыс жобасының «Қоршаған 
ортаны қорғау» бөлімінің деректемелері 
бойынша қоғамдық талқылау өткізеді. 
Барлық мүдделі азаматтар мен қоғамдық 
бірлестіктерге берілген нысан бойын-
ша ақпарат алуға және өз пікірлерін 
білдіруге мүмкіндіктер беріледі.

Қоғамдық  талқылауды ұйымдас-
тыруға және ұсыныстар мен пікірлерді 
қабылдауға жауапты тұлға ретінде 
Қызылорда облысы бойынша табиғи 
ресурстар және табиғатты пайдала-
нуды реттеу басқармасының өкілі 
Жолдасбекова Аружан болып табыла-
ды, байланыс телефоны 8 (7242) 60-
53-69. Жергілікті атқару органының 

ұсыныстар мен пікірлер қабылдайтын 
электронды поштасының мекен-жайы: 
prd@korda.gov.kz. Жобаның элек трон-
дық нұсқасы мына Интернет-ресурста 
орналастырылған: https://www.gov.kz/
memleket/entities/kyzylorda-tabigat.

Барлық мүдделі азаматтар мен 
қоғамдық бірлестіктер мына мекен-
жайға шақырылады: Қызылорда қ., 
Жаппасбай батыр  көш. №44, 11 ақпан  
2021 жыл сағ 11.00.

Жобаның қағаз нұсқасымен мына 
мекен-жайда танысуға болады: Қызыл-
орда қ., Желтоқсан көш., 120. Тапсырыс 
беруші: «Кожаниязов» ЖК.

Байланыс телефоны: 
87054675015. Ұсыныстар мен 

пікірлерді қабылдай тын электрон-
ды поштаның мекен-жайы: sa-

saraptama@mail.ru. Жобаны өң деуші: 
«Сыр-Арал сараптама» ЖШС

Хабарландыру

"Халықаралық Аралды құтқару Қорының Қазақстан Респуб ли-
касындағы Атқару Дирекциясы" және Қызылорда қаласындағы фи-
лиалының ұжымы осы қор қызметкері Әлиев Ибрагим Жетібайұлына 
анасы

Замира Әлиқызының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

Мұралық істің ашылғанын хабарлайды
Қызылорда қаласының жеке нотариусы Бердалиева Мира Кыстаубаев-

на (лицензия №0000316, 27.11.1998 ж.) 2020 жылдың 14 шілдесінде қайтыс 
болған азамат Кульманов Бурибайдың атынан мұралық істің ашылғанын 
хабарлайды. Мұрагерлер болса, мына мекен-жайға хабарласуын сұраймыз: 
Қызылорда қаласы, Мұратбаев көшесі 2 Е (орталық ЦОН), тел.: 8 702 
777 27 22.

***
Қызылорда қаласының жеке нотариусы Досжанов Жанымбек Нурекеевич 

(лицензия №0000101 21.06.2005 ж.) 2020 жылдың 22 қыркүйегінде қайтыс 
болған азаматша Курабаева Куланданың атынан мұралық істің ашылғанын 
хабарлайды. Мұрагерлер болса, мына мекен-жайға хабарласуын сұраймыз: 
Қызылорда қаласы, Абай даңғылы 62/2, тел.: 23 15 88, 8 777 271 51 48.

1. «Жаңақорған ауданында ор-
на ласқан «Сы ғанақ (Сунақата) қала-
шығының» тарих және мә дениет 
ескерткішін қорғау аймақтарын 
және қорғалатын табиғат ландшаф-
ты аймақтарының шекарасын бекіту 
туралы» Қызылорда облыстық мәс-
лихатының 2013 жылғы 21 тамыздағы 
№138 шешімі (нормативтік құқықтық 
актілерді мем лекеттік тіркеу Тізі-
лімінде 4517 нөмірімен тір келген, об-
лыстық «Сыр бойы» газетінің 2013 
жылғы 5 қазандағы 148 сандарында, 
«Кызылординские вести» газетінің 
2013 жылғы 5 қазандағы 148 санда-
рында жарияланған);

2. «Қазалы ауданында орналасқан 
«Жанкент қалашығы» тарих және 
мәдениет ескерткішінің қорғау 
аймағының, құрылыс салуды рет-
теу айма ғының және қорғалатын 
табиғат ландшафт аймағының ше-
карасын бекіту туралы» Қызыл-
орда облыстық мәслихатының 2014 
жылғы 21 қарашадағы №233 шешімі  
(нормативтік құқық тық актілерді 
мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 4817 
нөмірімен тіркелген, «Әділет» ақпа-
раттық-құқықтық жүйесінде 2014 
жылғы 23 желтоқсанда жарияланған);

3. «Қармақшы ауданында орна-
ласқан «Қор қыт ата ескерткіш кешені» 
тарих және мәдениет ескерткішінің 
қорғау аймағының, құрылыс салуды 
реттеу аймағының және қорғалатын 
табиғат ландшафт аймағының ше-
карасын бекіту туралы» Қызылорда 
облыстық мәслихатының 2015 

жылғы 10 шілдедегі №284 шешімі 
(нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 
5079 нөмірімен тіркелген, «Әділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 
жылғы 17 тамызда жарияланған);

4. «Шиелі ауданында орналасқан 
«Сауыс қандық шатқалындағы жар-
тастағы бейнелер ке шені» тарих 
және мәдениет ескерткішінің қорғау 
аймағының, құрылыс салуды реттеу 
аймағының және қорғалатын табиғат 
ландшафт аймағының шекарасын 
бекіту туралы» Қызылорда облыстық 
мәслихатының 2016 жылғы 19 
мамырдағы №26 шешімі (нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
Тізілімінде 5535 нөмірімен тіркелген, 
«Әділет» ақ параттық-құқықтық жүйе-
сінде 2016 жыл ғы 22 маусымда, 
Қазақстан Республикасы нормативтік 
құқықтық актілерінің Эталондық 
бақылау банкінде 2016 жылғы 1 
шілдеде жарияланған);

5. «Тарихи-мәдени мұра объек-
тілерінің қор ғау аймақтарының, құ-
рылыс салуды реттеу аймақтарының 
және қорғалатын табиғат ландшафты 
аймақтарының шекараларын бекі-
ту туралы» Қызылорда облыстық 
мәс лихатының 2017 жылғы 14 
шілдедегі №132 шешімі (нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
Тізілімінде 5912 нөмірімен тіркелген, 
2017 жылғы 3 шілдеде Қазақстан Ре-
спубликасы нормативтік құқықтық 
актілерінің Эталондық бақылау бан-
кінде жарияланған).

№1 әдіс. www.fms.kz веб-сай-
тының төменгі оң жақ бұрышында 
«Мәртебені анықтау» жыпылықтайтын 
плагинді басыңыз. ЖСН енгізіңіз жә-
не сақтандырылған немесе сақтан-
ды рылмаған мәртебеңіз туралы мәлі-
меттерді берілуін күтіңіз.

№2 әдіс. Telegram-ға кіріп, іздеу 
батырмасы арқылы SaqtandyryBot деп 
жазып, тауып алыңыз. SaqtandyryBot 
терезесі ашылған соң алдымен Старт 
деген дайын тұрған тетікшені басу 
арқылы байланысты бастайсыз. 
Терезенің төменгі бөлімінде бірнеше 
қызмет бойынша мәзір ашылады. 
Соның ішінен «Сақтандыру мәртебесін 
анықтау» деп басасыз, ЖСН жазасыз. 
Міне, осы жерде сіздің сақтандыру 
мәртебеңіз шығады. 

№3 әдіс. МӘМС жүйесіне қатысу 
мәртебесін WhatsApp-тағы чат-бот 
(+7 700 103 1406) арқылы анық тауға 
болады. Тілді таңдаңыз – бұдан әрі 
нұсқаулық бо йынша 4 саны (мәртебесін 
анықтау) – ЖСН енгізіңіз – дайын.

№4 әдіс. ЭЦҚ көмегімен egov.
kz электрондық үкімет веб-сайтына 
кіреміз. «Денсаулық сақтау» қойын-

дысын таңдаңыз. Әрі қарай ашылған 
терезесінде – «Медициналық көмек». 
«Қызметтер» бөлімінде – «Толық 
көрсету». Біз «Мін детті әлеуметтік 
меди циналық сақ тандыру жүйесіне 
меди циналық көр сетілетін қызметті 
тұтынушы ретінде қатысу туралы 
және аударымдардың және (немесе) 
жарналардың аударылған сомалары 
туралы ақпарат беру» қызметін таң-
даймыз. Содан кейін «Онлайн сұрау» 
батырмасын басу керек.

№5 әдіс. AppStore немесе Play 
Market көмегімен «Qoldau 24/7» мо-
бильді қосымшасын жүктеп, орна-
ты ңыз. Жүйеге тіркеліңіз. Мәзірден 
«Сақтандыру жағдайын тек серу» бөлі-
мін таңдаңыз. ЖСН енгізіңіз және 
сақ тан дырылған немесе сақтанды рыл-
маған мәртебеңіз туралы мәліметтердің 
бері луін күтіңіз.

«Әлеуметтік медициналық 
сақтандыру қоры» КЕАҚ 

Қызылорда облысы бойын-
ша филиалдың халықты 

ақпараттандыру және 
өтініштерді қарау жөніндегі 

бөлімі

Жарамсыз деп есептелсін

Қожамжаров Қазбектің атына Қызылорда облысы, Қызылорда 
қаласы, Сәбит Мұқанов көшесі 144 үйге (КБИ, квартал 309 А, участок  
1 Б) берілген жер учаскесіне жеке меншік құқығын беретін актісінің 
(кадастрлық №10-156-022-872, №0093040) түпнұсқасы жоғалуына бай-
ланысты жарамсыз деп есептелсін.

Қызылорда облысының жер қатынастары басқармасында
жеке және заңды тұлғалардың өкілдерін қабылдау 

КЕСТЕСІ
Басшының

аты-жөні, тегі және лауазымы
Қабылдау

күндері
Қабылдау 
уақыты

Байланыс 
телефоны

Мақашов Сұлтан Ысқақұлы
(басқарма басшысы)

Бейсенбі 16.00-18.00 тел: 60-53-32

Қарабаев Ғалымжан 
Мырзахметұлы

(басқарма басшысының 
орынбасары)

Жұма 17.00-19.00 тел: 60-53-32

Қызылорда облысының жер қатынастары басқармасының «Сенім 
телефоны» 60-53-35

Жоба

Қызылорда облыстық мәслихатының мәдениет 
саласындағы кейбір шешімдерінің күші жойылды деп 

тану туралы
«Құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 

6 сәуірдегі За ңының 27-бабының 2-тармағына сәйкес Қы зыл орда облыстық 
мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛ ДАДЫ:

1. Осы шешімнің қосымшасына сәйкес Қызылорда облыстық мәсли хатының 
мә дениет саласындағы кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.

2. Осы шешім алғашқы ресми жария ланған күнінен кейін күнтізбелік он күн 
өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қызылорда облыстық мәслихатының кезекті 
__сессиясының төрағасы___________
Қызылорда облыстық 
мәслихатының хатшысы_____________

МӘМС ЖҮЙЕСІНДЕ САҚТАНДЫРУ МӘРТЕБЕҢІЗДІ 
ОНЛАЙН РЕЖИМІНДЕ ҚАЛАЙ АНЫҚТАУҒА БОЛАДЫ?

Жетінші шақырылатын Жаңақорған аудандық 
мәслихатының бірінші сессиясын шақыру туралы

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару 
және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 
жылғы 23 қаңтардағы №148 Заңының 10-бабының   9) тармағына сәйкес 
Жаңақорған аудандық сайлау комиссиясы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Жетінші шақырылатын Жаңақорған аудандық мәсли хатының 
бірінші сессиясы 2021 жылғы 15 қаңтарда сағат 15-00-ге Жаңақорған 
кентінде шақырылсын.  

2. Осы қаулы  бұқаралық ақпарат құралдарында жариялансын.

Жаңақорған аудандық сайлау
комиссиясының  төрағасы                        С. Ибрагимов

Жаңақорған аудандық сайлау
комиссиясының  хатшысы                             Б. Доспанбетов

13.  01. 2021ж. №АСК-50

Жетінші  шақырылған  Жаңақорған аудандық  
мәслихатының депутаттарын тіркеу туралы хабар 

Жетінші шақырылған Жаңақорған аудандық мәслихатының 
депутаттарының кезекті сайлауының қорытындылары бойынша келесі 
депутаттар тіркелген:

1) «Nur Otan»  партиясының партиялық тізімі бойынша:
Сопбеков Галимжан Жаркинбекович, 1978  ж.т, Жаңақорған ауданы 

әкімінің орынбасары,Жаңақорған кентінде тұрады.
Балкожаев Мажит Балкожаевич, 1959 ж.т, «Nur Otan» партия-

сы» Қызылорда облысы Жаңақорған аудандық филиалы төрағасының 
бірінші орынбасары, Жаңақорған кентінде тұрады.

Оразгелдиев Сермухамед Серикбаевич, 1966 ж.т, «Азаматтарға 
арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы АҚ-ның Қызылорда облы-
сы бойынша филиалы Жаңақорған ауданының  Халыққа қызмет көрсету 
бөлімінің басшысы,  Жаңақорған кентінде тұрады.

Мырзабаев Серик Абдужаппарович, 1988 ж.т, «Бекарыс – Агрофуд» 
ЖШС директоры, Әбдіғаппар ауылында тұрады.

Абдукаримова Жаудир Бегахметовна 1989 ж.т, №51 орта мектеп 
жанындағы шағын орталықтың әдіскері,  Жаңақорған кентінде тұрады.

Байгенже Нұрлат Айтжанұлы, 1984 ж.т, аудандық  «Жаңақорған ты-
нысы» газетінің бас редакторы, Жаңақорған кентінде тұрады.

Тилеубергенова Асемкул Манаповна, 1965 ж.т, Аудандық орталық 
кітапхана директоры, Жаңақорған кентінде тұрады.

Жүмәділов  Мақсат Исламұлы, 1968 ж.т, «Ислам» шаруа қожа-
лығының төрағасы, Келінтөбе ауылында тұрады

Кабетенов Мейрамбек Жунисович, 1966 ж.т, Жаңақорған аудандық  
сумен жабдықтау бөлімшесінің  басшысы, Түгіскен ауылында  тұрады.

Тулегенов Бакытжан Беристемович, 1973 ж.т, «Өзгент -С» шаруа 
қожалығының төрағасы, Өзгент ауылында тұрады. 

Жусипова Жанат Калкозовна, 1964 ж.т, №195 мектеп гимназиясының 
директоры, Жайылма ауылында тұрады.

Налибаев Алибек Машбекович, 1961 ж.т, «Бақытжан» шаруа 
қожалығының     төрағасы, Машбек ауылында тұрады.

Амалбеков Жасулан Бекенович, 1973 ж. т, «Шиелі жарығы» ЖШС-
ның Жаңақорған филиалының бас директоры, Жаңақорған кентінде 
тұрады.

2) «Ауыл» халықтық-демократиялық патриоттық пар тия-
сының партиялық тізімі бойынша:

Халжанов Баянбек Уразбекович, 1958 ж.т., «Казсушар» РМК 
Қызылорда филиалы, Жаңақорған аудандық өндіріс учаскесі 
бастығының орынбасары, Жаңақорған кентінде тұрады.

Еримов Баглан Жанибекович, 1974 ж.т., Алшынбай шаруа 
қожалығының төрағасы, Келінтөбе ауылында тұрады.

Жаңақорған аудандық сайлау комиссиясы

Жетінші шақырылатын Шиелі аудандық
мәслихатының бірінші сессиясын шақыру туралы

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару 
және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Респуб ликасының 2001 жылғы 
23 қаңтардағы №148 Заңының 10-бабының 9) тармағына сәйкес Шиелі 
аудандық сайлау комиссиясы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Жетінші шақырылатын Шиелі аудандық мәслихатының бірінші 
сессиясы 2021 жылғы 15 қаңтарда сағат 16-00де, Шиелі кенті, Рысқұлов 
көшесі №6 мекенжайға  шақырылсын.  

2. Осы қаулы  бұқаралық ақпарат құралдарында жариялансын.

Шиелі аудандық  сайлау 
комиссиясының төрағасы   М.Дулатов

Шиелі аудандық сайлау 
комиссиясының хатшысы   Э.Бурабаева

13 қаңтар 2021 жыл №АСК-03/45

Жетінші шақырылған Шиелі аудандық мәслихатының 
депутаттарын тіркеу туралы хабар 

Жетінші шақырылған Шиелі аудандық мәслихатының депутат-
тарының кезекті сайлауының қорытындылары бойынша келесі депутат-
тар тіркелген:

1) Қазақстан Халық партиясының партиялық тізімі бойынша:
Алдияров Әбдімомын Шайбекұлы, 23.02.1959, зейнеткер, Шиелі 

кенті, Абылайхан тұйығы №4.
Пірімбет Нұрболат Сәдуақасұлы, 03.07.1983, Шиелі аудандық 

"Өскен өңір" газетінің бас редакторы, Шиелі ауданы, Ақмая ауылы, 
Жақаев №4

2) «Nur Otan» партиясының партиялық тізімі бойынша:
Абызбаева Самал Бектайқызы, 22.04.1989, "Қоғамдық келісім" КММ 

бойынша сарапшысы, Шиелі кенті, Абай №64.
Әмір Нұрлан Әмірұлы, 25.10.1968, Шиелі ауданаралық ауру-

ханасының бас дәрігері, Шиелі кенті, Нысанбаев №5.
Бердібаев Асқар Айтөреұлы, 22.06.1980, «Алтын Дән Шиелі» шаруа 

қожалығының төрағасы, Жақаев ауылы, Жақаев №80.
Жағыпбаров Тұрмағанбет Әлиасқарұлы, 09.05.1960, Шиелі ауданы 

әкімінің орынбасары, Шиелі кенті, Қазантаев тұйығы №12.
Жұмбеков Дәулет Егембергенұлы, 19.11.1962, «Ақмая» шаруа 

қожалығының төрағасы, Ақмая ауылы, Абай №63.
Жеңсікбаев Ербол Якулаұлы, 08.12.1963, Жеке кәсіпкер, Шиелі 

кенті, Ш.Есенов 54/2.
Жаңабаева Гүлзира Есенгелдіқызы, 08.11.1975, №252 мектеп дирек-

торы, Шиелі кенті, Ө.Жарықбайұлы №9.
Қасымов Қалмырза Айдарұлы, 01.04.1961, «Шиелі Жарығы» ЖШС-

нің директоры, Шиелі кенті, Жамбыл №55.
Мырзабеков Насырбек Аябекұлы 30.06.1959, "Мөлдір И К" ЖШС-

нің директоры, Шиелікенті, Бала би №85
Маханбет Патима Шаймерденқызы, 02.12.1960, «Nur Otan» партия-

сы Шиелі аудандық филиалы төрағасының бірінші орынбасары, Шиелі 
кенті, Байсейтова №25

Өтебаев Біржан Бақтыбайұлы, 07.07.1988, Шиелі аудандық ішкі сая-
сат бөлімінің әдіскері, Шиелі кенті,Аймауытов №48

Сыздық Болат Мүбаракұлы, 10.03.1961, Аудандық мәслихат хатшы-
сы, Шиелі кенті, М.Шоқай №54.

Сыдық Мая Ғалымқызы 23.05.1991, «Ернұр» ЖШС-нің директоры, 
Жақаев ауылы,  Қоңыратбаев №7

Шиелі аудандық сайлау комиссиясы

Жетінші шақырылатын Сырдария 
аудандық мәслихатының бірінші 

сессиясын шақыру туралы

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару тура-
лы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы  23 
қаңтардағы №148 Заңының 10-бабының 9)тармағына 
сәйкес Сырдария аудандық  сайлау комиссиясы  
ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Жетінші шақырылатын Сырдария аудандық 
мәсли хатының бірінші сессиясы 2021 жылғы 15 
қаңтарда сағат 17-00де Сырдария ауданы әкімдігінің 
мәжіліс залына шақырылсын.     

2. Осы қаулы  бұқаралық ақпарат құралдарында 
жариялансын.

Аудандық сайлау 
комиссиясының төрайымы                          Б.Өтегенова

Аудандық сайлау 
комиссиясының хатшысы               Е.Шайлан

№ АСК-63, 13 қаңтар 2021 жыл

Жетінші  шақырылған  Сырдария аудандық  
мәслихатының депутаттарын тіркеу туралы 

хабар 

Жетінші шақырылған Сырдария аудандық 
мәслихатының депутаттарының кезекті сайлауының 
қорытындылары бойынша келесі депутаттар 
тіркелген:

1) «Nur Otan»  партиясының партиялық тізімі 
бойынша:

Әжікенов Ержан Ертарғынұлы, 1969 жылғы, Сыр-
дария аудандық мәслихат хатшысы, А.Тоқмағанбетов 

ауылында тұрады.
Жақып Еркебұлан Төлепбергенұлы, 1981 жылғы, 

төрағаның бірінші орынбасары, «Nur Otan»партиясы 
Сырдария аудандық филиалы, Тереңөзек кентінде 
тұрады.

Ералиев Дархан Жұмашұлы, 1962 жылғы, 
«Мағжан и К»ЖШС-нің төрағасы, Н.Ілиясов ауылын-
да тұрады.

Бисенов Марат Алдабергенұлы, 1968 жылғы, 
«Ақжарма 2» ШҚ-ның директоры, Ақжарма ауылын-
да тұрады.

Есназар Бағдат  Мансүрұлы, 1970 жылғы, №137 
орта мектеп директоры, С.Сейфуллин ауылында 
тұрады. 

Ембергенов Жұмабек Әшімұлы, 1976 жылғы, 
Халыққа қызмет көрсету орталығының Сырдария 
аудандық филиал ының басшысы, Тереңөзек кентінде 
тұрады.

Жаманқұлов Зейнур Қайраддинұлы, 1985 жылғы, 
№42 мектеп лицейінің директоры, Аманкелді ауы-
лында тұрады.

Жаңабаева Ғалия Өмірбайқызы, 1986 жылғы, 
№37 мектеп-лицейінің директоры, Шаған ауылында 
тұрады.

Қалдыбаева Анар Сраждинқызы, 1986 жылғы, 
Айдарлы ауылдық клуб меңгерушісі, Айдарлы ауы-
лында тұрады.

Ибрагимұлы Ақтөре, 1993 жылғы, «Тіршілік ты-
нысы» газетінің бас редакторы, Тереңөзек кентінде 
тұрады.

2) «Ауыл» халықтық-демократиялық патриот-
тық партиясы ның партиялық тізімі бойынша:

 Әбжәлиев Серік Тынтайұлы, 1969 жылғы, «БАҚ» 
ШҚ-ның төрағасы, Қалжан ахун ауылында тұрады.

Урынбаева Роза Бурхановна, 1971 жылғы, 
«Бөбек» бала бақшасының есепшісі, Бесарық ауылын-
да тұрады. 

Сырдария аудандық сайлау комиссиясы

Жетінші шақырылатын Жалағаш 
аудандық мәслихатының бірінші 

сессиясын шақыру туралы

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мем лекеттік басқару және өзін-өзі басқару тура-
лы» Қазақстан Рес публикасының 2001 жылғы  23 
қаңтардағы №148 Заңының 10-бабының 9) тармағына 
сәйкес Жалағаш аудандық  сайлау комиссиясы  
ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Жетінші шақырылатын Жалағаш аудандық  
мәсли хатының бірінші сессиясы 2021 жылғы 15 қаң-
тарда сағат 15.00-де Жалағаш кентінде шақырылсын.

2. Осы қаулы  бұқаралық ақпарат құралдарында 
жариялансын.

Жалағаш аудандық  сайлау 
комиссиясының төрағасы  С.Алиев

Жалағаш аудандық сайлау 
комиссиясының хатшысы  А.Мадиева

АСК № -01/68, 13 қаңтар 2021 жыл

Жетінші  шақырылған  Жалағаш аудандық  
мәслихатының депутаттарын тіркеу туралы 

хабар 

Жетінші шақырылған Жалағаш аудандық мәсли-
хатының депутаттарының кезекті сайлауының қоры-
тындылары бойынша келесі депутаттар тіркелген:

1) «Nur Otan»  партиясының партиялық тізімі 
бойынша:

Мустафаева Каншагуль Шонмурыновна, 1964 
жылғы, «Nur Otan» партиясы Жалағаш аудандық  фи-
лиалы төрағасының бірінші орынбасары,  Жалағаш 
кентінде тұрады.

Курманбаева Гулзат Ердаулетовна, 1966 жылғы, 
«Жалағаш аудандық білім бөлімі» КММ бөлім бас-
шысы, Жалағаш кентінде тұрады.

Кенжебаев Ахан Алтынбекұлы, 1983 жылғы, «Nur 
Otan» партиясы Жалағаш аудандық филиалының 
есепке алу және статистика секторының меңгерушісі, 
Жалағаш кентінде тұрады.

Досымов Қайрат Алмасұлы, 1983 жылғы, «Ба-
хадүр» техникалық байқау орталығының директоры, 
Жалағаш кентінде тұрады.

Базарбай Еркін Базарбайұлы, 1988 жылғы, «Би-
бігүл ана» сауда үйінің директоры, Жалағаш кентінде 
тұрады.

Айтжанова Гүлжайна Айтжанқызы, 1978 жылғы, 
«Аққұм ауылдық клубы» КМҚК басшысы, Аққұм 
ауы лында тұрады.

Бекжанов Алиби Бакытбекович, 1973 жылғы, «Ер-
Әлі» ШҚ төрағасы, Т.Жүргенов ауылында тұрады.

Тажибаева Улжахан Баймуратовна, 1961 жылғы, 
«Шипа Әлемі» ЖШС директоры, Жалағаш кентінде 
тұрады.

Таттибаев Жанболат Курмангалиевич, 1973 жыл-
ғы, Қызылорда электр торабы, Жалағаш аудандық 
электр торабының бас инженері, Жалағаш кентінде 
тұрады. 

Серәлі Нарбота Серәліұлы, 1996 жылғы «Жалағаш 
аудандық жастар ресурстық орталығы» КММ бөлім 
басшысы, М. Шәменов ауылында тұрады

2) «Ауыл» халықтық-демократиялық  патриот-
тық партиясының партиялық тізімі бойынша:

Тауыпбаев Асылбек Тынарбаевич, 1956 жылғы, 
«Маржан» ЖШС директоры, Жалағаш кентінде 
тұрады.

Есберген Әуезхан Ибрагімұлы, 1958 жылғы, 
«Туған Жер» ШҚ төрағасы, Аққыр ауылында тұрады

Жалағаш аудандық  сайлау комиссиясы

Жетінші шақырылатын Қазалы 
аудандық мәслихатының бірінші 

сессиясын шақыру туралы

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемле кеттік басқару және өзін-өзі басқару тура-
лы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 
қаңтардағы  №148 Заңының 10-бабының 9) тармағына 
сәйкес Қазалы аудандық сайлау комиссиясы ҚАУЛЫ 
ЕТЕДІ:

1. Жетінші шақырылатын Қазалы аудандық мәс-
лихатының бірінші сессиясы 2021 жылғы 15 қаңтарда 
сағат 11-00-де Қазалы ауданы, Әйтеке би кентінде 
шақырылсын.  

2. Осы қаулы  бұқаралық ақпарат құралдарында 
жариялансын.

Қазалы аудандық сайлау 
комиссиясының төрағасы              Ә.Жөлекешов 

Қазалы аудандық сайлау 
комиссиясының хатшысы  М.Әбубәкір

13.12.2021 жыл №АСК-62/95

Жетінші шақырылған Қазалы аудандық 
мәслихатының депутаттарын тіркеу туралы 

хабар

Жетінші шақырылған Қазалы аудандық мәсли-
хатының депутаттарының кезекті сайлауының қоры-
тындылары бойынша келесі депутаттар тіркелген:

1. «Nur Otan» партиясының  партиялық тізімі 
бойынша:

1. Жарылқап Бахытжан Дүзелбайұлы, 1966 ж.т., 
Қазалы ауданы әкімі аппараты, аудан әкімінің орын-
басары, Қазалы қаласында тұрады.

2. Әліш Ғазиз Әлмәмбетұлы, 1966 ж.т., "Тұран-
Қазалы" ЖШС-"Тұран Қазалы" газеті, директор-бас 
редактор, Әйтеке би кентінде тұрады.

3. Көланова Жанат Қуанышқызы, 1974 ж.т., №7 

Балдырған санаториялық бөбекжай балабақшасының 
меңгерушісі, Әйтеке би кентінде тұрады.

4. Ержігітова Жанат Нұрсұлтанқызы, 1994 ж.т.,  
Қ.Пірімов атындағы №103 орта мектеп, ағылшын пәні 
мұғалімі, Жалаңтөс батыр ауылында тұрады.

5. Жалғасбаев Нұрғиса Жаппарбергенұлы, 1984 
ж.т., "Қазалы ауданы әкімінің аппараты" КММ аппа-
рат басшысы, Әйтеке би кентінде тұрады.

6. Бөлебаев Райымбек Болатбекұлы, 1984 ж.т., 
ТОО "Сарым-Құрылыс", ТОО "Сарым шаруашылығы" 
директоры, Әйтеке би кентінде тұрады.

7. Игіліков Төребек Жұмабекұлы, 1968 ж.т., 
"Игликов" ЖК директоры, Қазалы қаласында тұрады.

8. Мұхаш Ерболат Сартайұлы, 1981 ж.т., "ҚЭТТК" 
АҚ Қазалы аудандық электр торабы бастығы, Әйтеке 
би кентінде тұрады.

9. Кәдір Ардақ Нартайұлы, 1975 ж.т., Қазалы 
орман және жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі 
мемлекеттік мекемесінің директоры, Әйтеке би 
кентінде тұрады.

10. Әліпбаев Талғат Әзімжанұлы, 1973 ж.т., 
"Қам қор вагон жөндеу депосы" филиалының дирек-
торы, Әйтеке би кентінде тұрады

11. Құрақбаева Алтынкүл Тәжімұратқызы, 
1971 ж.т., Жанқожа батыр атындағы №70 мектепте 
мұғалім, жеке кәсіпкер, Әйтеке би кентінде тұрады.

12. Имандосов Нұрлан Самұратұлы, 1977 ж.т.,  
"РЗА-АГРО" ЖШС директоры, Әйтеке би кентінде 
тұрады.

13. Орымбаев Арғын Қайрбайұлы, 1961 ж.т., 
Қазалы пайдалану вагон депосының бастығы, Әйтеке 
би кентінде тұрады.

2. «Ауыл» халықтық-демократиялық патриот-
тық партиясының партиялық тізімі бойынша:

14. Рахметов Абдуали Өмірзақұлы, 1958 ж.т., 
«Рахмет» шаруа қожалығының төрағасы, Әйтеке би 
кентінде тұрады.

15. Мүсіров Исаахмет Исабайұлы, 1974 ж.т., 
"Қазалы сушар" бөлім басшысы, Әйтеке би кентінде 
тұрады.

Қазалы аудандық сайлау комиссиясы 

Қызылорда облыстық мәслихатының
2021 жылғы  «__» ________ № ____шешіміне қосымша

Қызылорда облыстық мәслихатының мәдениет саласындағы 
күші жойылды деп танылған кейбір шешімдерінің тізбесі

АУЫРМАУДЫҢ ЖОЛЫ – АЛДЫН АЛУ



БАС ДИРЕКТОР
Аманжол ОҢҒАРБАЕВ

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

БАС РЕДАКТОР
Қуат ШАРАБИДИНОВ

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

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

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

Меншік иесі

жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

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

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

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

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

АРТРИТ? АРТРОЗ? ҚАШАНҒЫ ТӨЗУГЕ БОЛАДЫ?!
Қазіргі уақытта адамдарда тірек-қимыл 

аппара тының аурулары, артрит және артроз жиі 
кездеседі. Әсіресе, егде жаста – ағзаның ресурс-
тары әлсіреген, сүйек және шемір шек тінінің 
регенерациясына қажетті амин қыш қылдары, 
витаминдер мен минералдар жетіспеген кезде, 
буын аурулары ерекше қауіп төндіріп, белең ала 
бастайды. 

Артрит және артроз көбінесе жамбас-сан, тізе, 
тобық-табан буындарына, омыртқа мен қолдың 
білезік буындарына әсер етеді. Әдетте, бұл түрлі 
сипаттағы аурулармен, қимыл-қозғалыстың қиын-
ды ғымен қатар жүреді және емделмеген жағдайда 
шеміршек пен сүйек тінінің семуіне әкеледі.

Ең әуелі бұл асқынбалы ауру екендігін ұғу керек, 
оны емдемеген жағдайда, науқастың мүгедек бо-
лып қалуы ықтимал. Сіз маманның көмегіне дер 
кезінде жүгінсеңіз,  сауығып кету мүмкіндігіңіз со-
ғұрлым көп болады. 

Біз артрит және артрозбен күресу үшін буын-
дардағы жалғастырушы және шеміршек тін дерін 
қалпына келтіріп, қабыну процестерін жеңіл де-
тетін, сүйектің тығыздығын арттырып, сино виалды 
сұйық тықтың өнімділігін бел сен ді ретін та биғи 
пара  фармацевтикалық «Артро резерв» пре пара тын 
қолдануды ұсынамыз.

«Артрорезерв» буындардағы қолайсыздықты 
және ауырсынуды жояды, қабыну процесін басады, 
сондай-ақ сүйекті үйкелістен сақтайтын майлауыш 
материал – синовиалды сұйықтықты өндіруге бел-
сендіріп, шеміршек тінінің иілгіштігін және көлемін 
қалыпқа түсіреді. «Артрорезерв» ағзаның сүйек-

бұлшықет жүйесінің  өзара әре кеттесуін күшейте 
отырып, бұлшықет талшық тарының қуаты мен 
көлемін арттыратыны аса маңызды.

Препараттың құрамына тірек-қимыл аппа ра-
тына кешенді қалпына келтіру әсерін беретін 
ком понеттер кіреді, курсты қабылдағаннан кейін, 
буындардың қозғалғыштығы және адамның физи-
калық мүмкіндіктері қайтып оралады.   

«Артрорезерв» қажетті сынақтардың бар лы-
ғынан өтіп, отандық және халықаралық құжат тар-
мен мақұлданған. 

Сондай-ақ, біздің мамандар басқа да ауруларға 
арналған курстық бағдарламаны  таңдап бере 
алады. Орталығымыз инновациялық еуропалық 
және батыс препараттарын  қолданады, олар 
жақсы нәтиже көрсетеді. Сіз оларды біздің орталы-
ғымыздан, Алматы қ., Абай даңғылы 151 мекен-
жайын дағы, «Алатау» Бизнес Орталығынан  сатып 
ала аласыз және ТМД-ның кез келген жеріне 
курьерлік  жеткізілімге  тапсырыс бере аласыз. 

Негізгі әсер етуші заттар: препарат құрамына химиялық 
құрауыштар кірмейді. Мөлшері және қолдану тәсілі: қабылдау 
ұзақтығы 1 айдан бастап. Қарсы көрсетілімдері: жеке 
құрауыштардың сәйкес келмеуі, жүктілік, бала емізу.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! НАУҚАН 
ЖҮРУДЕ! АРТРОРЕЗЕРВ КУРСТЫҚ 

БАҒДАРЛАМАСЫНА ТАПСЫРЫС 
БЕРСЕҢІЗ -30% ЖЕҢІЛДІК!

Мына телефон бойынша тірек-қимыл аппараты аурулары жөнінде кеңес ала аласыз және «Артрорезервке» тапсырыс 
бере аласыз 8 705 92 55 424 немесе artroreserve.kz сайты арқылы.

ББҚ дәрілік өнім болып табылмайды

СГР № RU. 77.99.88.003.E.004174.09.18   20.09.2018 ж.

Қазынамызды аршып, қан-
шама тарихымызды түгендедік. 
Елімізде ұлттық тарих сала
сындағы зерттеулерді ке ңейту, 
тереңдету жөніндегі ша ралардың 
ауқымды кешені іске қосылды. 
Археологиялық ескерткіштер мен 
артефактілерді және археология
лық қазба барысында табылған 
адам қалдықтарын палеогенети-
калық зерделеу жұмыстары жа-
салды.

Жастардың бойына жаңа қа-
зақстандық патриотизмді қа лып
тастыруда «Қазақстан тарихы» 
пәніне, тарихшыларға үлкен жау-
апкершілік жүктелді. 

Мемлекет басшысының 
«Тәуел сіздік бәрінен қымбат» 
мақаласында «Шынына келсек, 
Тәуелсіздік жылдарында бірне-
ше рет қолға алынғанына қара-
мастан, ұлттық мүддемізге сай 

келетін көптомдық жаңа тарихы-
мыз әлі толық жазылған жоқ. 
Оның тұжырымдамасын бұған 
дейінгі олқылықтарды ескере 
отырып қайта қарап, жаңа ғылы-
ми ұстанымдар мен жаңалықтар-
дың негізінде тыңнан жазатын 
уақыт әлдеқашан келді. Барлық 
оқулықтар осындай іргелі еңбек-
ке негізделіп әзірленеді. Бұл – ұлт 
шежіресін дәріптеу тұрғысынан 
алғанда стратегиялық маңызы бар 
мәселе. Сондықтан, Қазақстан-
ның академиялық үлгідегі жаңа 
тарихын жазуды дереу бастау 
керек. Түптеп келгенде, тарихи 
сананы жаңғырту мәселесінің 
түйіні – осы. Бұл іске беделді та-
рихшыларымызды тарту қажет» 
деуі алда атқарылар шаруаның 
нобайын байқатқандай.

«Менің бабам қақтаған 
қыр аптабы,

Көшіпқонып 
ұрпағы тұрақтады.

Біздің тарих бұл да бір 
қалың тарих,

Оқулығы жұпжұқа 
бірақтағы, – 

деп Қадыр ақын айтқандай, 
кеңестік дәуірде Қазақстан та-
рихының тар көлемде зерттелгені 
белгілі. «Орыс теріс ойлап қала-
ды», «өзбек өкпелейді», «қырғыз 
қырын қарайды» деген қисынсыз 
пайымдар тарихи ақиқаттарды 
ақтарып зерттеуге мұрсат бер-
меді. Халқы үшін құрбан болған 
батырларымыздың қаһарман-
дық істері паш етілсе, бодан ха-
лықтың ерлік рухы оянады деген 
шовинистік көзқарастың болғаны 
да шын. 

Тәуелсіздік жылдарында осы 
олқылығымыздың орны толып, 
мәдени мұра мен ұлттық тарихты 

терең зерделеу және ұлттың тари-
хи санасын қалыптастыру жөнін-
дегі бағдарламалар өткен дәуір 
қатесін түзетіп, жаңа тарихи көк-
жиектерге жол ашты. Қазақтың 
бай тарихи мұрасы әлем халқы-
ның рухани байлығына қосыл-
ды. Өзінің тарихи болмысы мен 
ұлттық кодын білетін мәңгілік ел 
болу даңғылына түстік.

Қайбір жылы «қазақтарда 
мемлекет болмаған» дейтін рито-
рика бой көрсете бастады. 2015 
жылы мерекеленген  Қазақ хан-
дығының 550 жылдығы мұндай 
қаңқу сөздерді сап тыйып, қазақ 
тарихына өзгелерді де құрметпен 
қарауға үндеді. Ең бастысы, бұл 
мерейлі шара ұрпақтың  отангер-
лік сезімін тереңдете түсіп, ұлт-
тық рухымызды биікке көтерді. 

Тарихты таразылап қарасақ, 
әлгінде айтқанымыздай, кеңестік 

дәуірдегі шовинизм, яғни, ұлттық 
үстемдік қазақ жастарының өз 
тарихын түптеп тануына барын-
ша кедергі жасаған. Олар ұлттық 
рухтың оянуы отарлау саясатына 
қарсы бас көтертеді деп қорықты, 
хандар мен батырлар баянын бұр-
малады. «Қазақстан тарихының» 
жұпжұқа болу астары да – осы.

Ұлттық санамызды жаңғыр-
туға бағытталған «Рухани жаңғы-
ру» бағдарламасы жас ұрпақ 
көзқарасын түбегейлі өзгертті, 
жалпыұлттық патриотизм қалып-
тастырды.

Кешегі бір туымызды таптаған 
«Бораттың» келеңсіз оқиғасынан 
хабардар болған халық сол күн-
нің ертеңіне «Мен туымды мақтан 
етемін» деген жалпыхалықтық 
челлендждер өткізіп, жастарымыз 
флешмобтар ұйым дастырды.

«Патриотизмнің ең жақсы үл-
гісі орта мектепте туған жердің 
тарихын оқудан көрініс тапса игі» 
деген Елбасы сөзі туған жер та-
рихын білу ұлт тарихын білудің 
бастауы екенін түсіндірді.

Бүгінгі таңда еліміздегі 60қа 
жуық жоғары оқу орындарында 
«Қазақстан тарихы» кафедралары 
жұмыс істейді екен. Бұл – қуанар-
лық дерек. Енді біздің тарихымыз
дың оқулығы қалыңдай түсетіні 
сөзсіз. 

Ойлы, зерделі ұрпақ қана мәң-
гілік елдің егесі болмақ.

Мәңгілік ел егесі – зерделі ұрпақ
Елімізде 2003 жылы «Мәдени мұра» атты теңдессіз 

бағдарлама жарияланғанын жақсы білеміз. Мәдени мұра 
дегеніміздің өзі ұлттық тарихымыздың алтын тіні екені 
ақиқат. Ал, ұлттық тарихты зерделеу, оның мәнін ұғыну 
идеясын ұғындыру үшін Қазақстанның Тұңғыш Президенті-
Елбасы Н.Назарбаев құзыретті орындарға тарихи 
зерттеулердің арнайы бағдарламасын әзірлеуді тапсырып, 
бұл бағыттағы алуан түрлі жұмыстар қолға алынған болатын.

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ,
«Сыр бойы»

Дүйсенбек АЯШҰЛЫ,
«Сыр бойы»

Sb

Sb

Айтпақшы, бұлардан 
бөлек, тағы тоғыз отба-
сы әр бұлақтың басында 
шоқшоқ орналасқан. Жа-
бықпай, Бөртөбе, Мыр-
залы, Жалдыбай деп ата-
латын жергілікті мекенді 
өздеріне қоныс етсе керек. 
Тұтастай атакәсіппен айна-
лысады бұлар.  Мәліметке 
сүйенсек, Шобанқазғанда 
жылқы мен түйе ұстайтын-
дар көп. Барғандар шұба-
тының дәмі ерекше екенін 
айтады. Сиыр өсіретіндер 
де бар. Сондайақ, ұсақ мал 
да  жеткілікті. 

– Қоныстанған халық 
мал шаруашылығымен ай-
налысады дедік қой. Кеңес 
үкіметі кезінде мұнда өз-
бек малшылары көптеп 
отырған. Олардың барлық 
дерлігі қазақтар. Тәуел-
сіздіктен ке йін, олар өзіміз 
жаққа өткен. Дұрысы, Шо-
банқазғанда Өзбекстан-
ның мал жа йылымдық 
жері болған. Ке йін шека-
ра, арнайы құжат бекіген 
соң, Шобанқазған Қа-
зақстанға қарады. Содан 
кейін тұрғындар үкімет ма-
лын өткізіп, жеке бағудағы 
түліктерін алып, бері өтті. 
Көбісі орталыққа, Көмек-
баев ауылына қоныстанды. 

Кейбірі сол Шобанқазған-
нан іргесін аудармай отыр, 
– дейді Т.Көмекбаев ауыл-
дық округі әкімінің мін-
детін уақытша атқарушы 
Нұрлан Ахметов.

Жеті жыл бұрын Шо-
банқазғандағы бастауыш 
мектеп жабылыпты. Содан 
бері мұндағы мектеп жа-
сындағы балалар Т.Көмек-
баев ауылдық округі ор-
талығындағы №185 орта 
мектеп жанындағы интер-
нат үйінде жатып оқиды. 
Балаларды тасымалдауға 
арнайы автокөлікпен қамта-
масыз етілген. Бірақ оның 
тозығы жетіпті, жарамсыз 
көрінеді.

Қуанарлығы,  әйтеуір 
мұн да тұщы су қоры мол. 

Шобанқазған мен Кекіре
лінің тұрғындары ауыз суды 
өздігінен ағып тұрған тұщы 
бұлақтардан алады. Ал жа-
рық мәселесі тым қиын. 
Мұндағылар электр энер
гия сын жеке мотор арқылы 
пайдаланып жүр. 

Шекараға таяу тұрған, 
тіршілігі төрт түлікпен 
тығыз шағын ауылдың бү-
гінгі келбеті осындай. Шал
ғайдағы дегенде шекара-
дағы атақоныстың ахуалы 
ондағы адамы мен ел сая-
сатының еншісінде екенін 
жақсы білеміз. Әйтсе де, 
қонысы қоңданса ондағы 
аға йынның ата дәстүрін, 
кәсібін, осының өн бойын-
да рухын асқақтата бермегі 
аян емес пе?!

Шекарадағы 
Шобанқазған

1-бет

Қазақтағы екі салдың бірі 
– осы Ешнияз бабамыз. Сал 
деген – екінің біріне телінбей-
тін, екінің бірі көтеріп те жүре 
алмайтын салмағы қорғасын-
дай атау. Кеңес одағы кезіндегі 
өнертанушылардың сөзінше: 
«Салдар – сал ауру болған адам 
секілді аттан құлап, қозғал-
май жатады. Оларды қыздар 
көтеріп ауылға алып келеді» 
деген анықтама береді. Бұл 
мүлде дұрыс анықтауыш емес. 
Сал да, сері де – бұрынырақта  
тірі жанға бағынбаған, бойын-
да өнері бар әскери ұйымның 
өкілі.  Ханның да, қараның да 
алдына қару асынып кіретін 
артықшылықтары жай адам-
нан ерекшелеп тұрған. Бұл 
туралы ұзақ әңгімені осымен 
доғара тұрып, Ешнияз салға 
 ауы сайын. 

Ешнияз сал – осы ұйымның 
соңғы өкілдерінің бірі. Батыр-
лығы мен палуандығы, ақын-
дығы мен жыршылығы, әншілі-
гі мен мергендігі бір басынан 
табылатын, аса талант иесі. 
Сондықтан да түгел Сыр сүлей-
лері өздеріне ұстаз санаған.  
Күй атасы Құрманғазымен дос 
болған. Ақжайықтың жағасын 
он төрт жасынан бастап ара-
лап «Қыз Жібек пен Төлеген» 
жырын жырлаған деген дерек-
тер бар. Сол кезде тоқсаннан 
асқан Жібекпен кездескендігі 
туралы да ел аузында аңызға 
бергісіз әңгімелер жетерлік. 
Кейіннен шау тартып, жасы 
келгеннен кейін елде болыстық 
қызмет атқарған. Бойындағы 
үлкен өнер баласы Жүсіпке 
(Кете Жүсіп 18711937) одан 
Мүсілім мен Мұзарапқа да-
рыған. Мүсілім жастау кезін-
де көз тиіп қайтыс болады. 
Қариялар Мүсілімнің ерекше 
дауысы жайлы тамсана айта-
тын. Мұзараптан Сабыт туып, 
тамақтан қалғанша Нартай Бе-
кежановтың өнер бригадасын-
да өнерпаз болған. Өкінішке 
орай, Сабыт әкемізден кейін 
текті өнердің тіні тарқап, арқа-
уы сетінеп тұр. Сабыттың ба-
ласы 1966 жылы туған  Ғабит 
өнерге жақын болмаса да, өмір-
ден өтем дегенше  атадан келе 
жатқан палуандықтан ешкімге 
есе жібермеді. 

Тамырыңды бүлкілдетіп 
ағып жатқан қанның қасиеті 
атабабадан бастау аларын 
ұмытпауымыз керек. Өнер-
пазға ел басқарған тұлғалар 
қолынан келген көмегін беру 
– сонау ерте замандардан бері 
қалып тасқан үрдіс. Ешнияз 
салға да сол замандардағы ай-
тулы билерден елеулі көмек бо-
лып тұрған.

Баба қазақ «Құдай мал-
дан кенде қылсаң да, ақылдан 
кенде қылма» деп, рухани то-
лымдылыққа көп көңіл бөл-
ген. «Халықтық өнерге ха-
лықтық көзқарас» ұстанымы 
көшпелі мәдениеттің көркем 
үлгісіне айналған. Сонда өнер 
иелерінің несібесі халықтың 
үстінде болғанын байқайсың. 
Ел ішіндегі көнекөз қариялар-
дың айтуынша, Ешнияз салдың 
өнерге ден қойып, елдің еркесі 
болып, текті өнерді төске бас-
пай төрге оздыруына ықпал  
еткен Шынарбай Ердесұлы 
(18181885) секілді ел ағалары 
болған. Ақтайлақтағы атақо-
нысты қыстап, Қарақұмды 
жайлап, көшпелі мәде ниеттің 
көркем үлгісін жасаған, осы 
бабаларымыз еді. Кезінде 
соңынан ерген елді «Жақ-
сылық құдықтан қауғамен су 
тартқандай, жамандық сол 
суды ақтарып төге салғандай. 

Жақсылықтың адымы алшақ, 
барар жері ұзақ, жамандықтың 
адымы қысқа барар жері жоқ» 
деп тәрбиелеген Шынарбай 
бабамыздың атамұра – өнерге 
қамқорлығы да орасан болған. 
Ел арасындағы жиынтой-
дың бірінде бала Ешнияз жыр 
айтып, қаумалаған халыққа 
таңдай қақтырады. Алқалай 
отырған көпшілік «Бұл қай 
бала? Ойпырмай таңдайы 
тақылдап тұр екен» деп таңда-
ныс білдіріп жатады. Тыңдар-
ман көптің арасында отырған 
Шынарбай би: «Ағайын, бұл 
Жөнелдік баласы Ешнияз ініміз 
болады. Ортамыздағы алғашқы 
қарымды қадамына құт тілейік! 
Құдай тілсұқтан аман қылсын! 
Болашақта біз көрмейтін дәуір-
лерге біздің атымызды жет-
керетін осы Ешнияз болады, 
Алла талабын оңғарсын! 

Батамен томағаңды 
ағытқасын,

Дауысың қыран құстай 
қалықтасын!

Абыройың асқақтап, 
ел ішінде

Әнжырың таппай тыным 
шалықтасын!» –

деп батасын береді. Шынар-
бай бабамыз сол кездегі ал-
дыңғы толқын ағалары Бек-
мырза (шамамен 18061880), 
Бекет (шамамен 18001887) 
билерге апарып, Ешнияздың 
өнерін тыңдатады. Міне,  осы 
мәжіліс тен кейін Жөнелдікұлы 
Ешнияз ды  әрі іні, әрі дос 
қылып, кейіннен болыс бо-
луына да ықпал еткен. Аға мен 
інінің арасындағы осындай 
сыйластық еліміздің ертеңі, 
жеткіншек жастарға үлгі бо-
лып, ұлт тұтастығына қызмет  
ете береді. Қазақтың біртуар 
жырауы Балқы Базар:

«Сағымның жәуһарланған 
елесіндей, 

Зәулімнің асқар биік 
белесіндей, 

Алдыңда ағаң барда, 
арманың жоқ, 

Бұлт аспас бейне таудың 
төбесіндей. 

Сыпаның сырттан тиер 
қамқоры көп, 

Нуһының топандағы 
кемесіндей. 

Кәдірлеп кәрияңды 
құрмет тұтын, 

Мысалы, тал жібектің 
көнесіндей», – 

деп ұрпақтар сабақтастығынан 
туындайтын үлкен дәстүрді 
дәріптейді. 

Мемлекет басшысы  
 Қ.То қаев тың «Тәуелсіздік бәрі-
нен қымбат» атты мақаласын-
да: «Алдағы төртінші онжыл-
дықтың бізге жүктейтін міндеті 
– қуатты елдің иесі және ке-
мел халық болу. Бұл жолда 
 саясиэкономикалық реформа-
ларды және сананы жаңғырту 
үдерісін жалғастырып, заман 
талабына бейімделген ұлттың 
жаңа болмысын қалыптасты-
руымыз қажет» дейді. 

Сананы жаңғырту – гене-
тикалық жадты ояту деген сөз. 
Ол үшін бабалар тарихы үлкен 
маңыз ға ие. Президент бұл ту-
ралы: «Ұлттық мүдде тұрғы-
сынан жазылған шежіре ұр-
пақтың санасын оятып, ұлттың 
жадын жаңғыртуға мүмкіндік 
береді» деп тұжырымдайды. 
Біздің бұл сөзге алыпқоса-
рымыз жоқ. Тарихыңды біліп,  
танымыңды арттырып, тамы-
рыңды сезіну – әрбірімізге аза-
маттық парыз! 

Берік САЙМАҒАНБЕТОВ,
жыршы, ҚР мәдениет 

қайраткері

Сыйластық 
тіні

Сырдың төменгі ағысы – ән мен жырдың ордасы, қара 
сөздің қордасы болған мекен. Осы жерде ғұмыр кешкен 
небір ділмар  шешендер, таңды таңға қосқан жыраулар, 
қол бастаған батырлар, ел бастаған көсемдер еске түскенде 
түпсанаңды дүр сілкінтері анық. Жөнелдік ұлы Ешнияз 
сал (1834-1902) туралы көп жазылмаса да, танымалдығы 
басым тұлға.

Жақында Арықбалық ауылдық 
округінде өткен тағылымды шара 
бабалар аманатына ұрпақтар адал-
дығын тағы да дәлелдеді. Жан қожа 
баба бастаған сол  көтерілісші ба-
тырлардың ұрпақтары бұл күні 
аталар ерлігіне тағзым жасады. 

«Арықбалық шайқасы» құр-
бандарын еске алу шарасына 
қатысушылар алдымен ауыл ор-
талығындағы монуметке гүл 
шоқ тарын қойды. Жиналғандар 
ал   дында ауылдық округ әкімі 
 Мәу лен Қайруллаев бабаларымыз-
дың ерлігіне тоқталса, ауылдық ар-
дагерлер кеңесінің мүшесі Қоспан 
Моряк, ауыл тұрғыны Мұратбек 

Балкеев шараның маңызы, тәрбие
лік мәні жайлы әңгімеледі. 

Мұнан соң ауылдағы «Сарқұл 
қожа» мешітінде «Арықбалық 
шайқасында» құрбан болған ба-
балардың рухына құран бағыш
талды. 

Қазалы ауданы

Мұнан 164 жыл бұрын батыр әрі әулие Жанқожа Нұрмұха-
медұлының басшылығымен Ресей патшасының озбыр саясатына 
қарсы шыққан халық көтерілісінің шешуші шайқасы Арықбалықта 
өткені көзіқарақтыларға жақсы мәлім. Тарихқа «Арықбалық 
шайқасы» атауымен енген сол қанды-қасап арада қаншама жыл 
өтсе де, ел жадынан өшкен жоқ. Ұрпақтан-ұрпаққа аңыздай  тарап, 
аманат түрінде айтылып келеді, айтыла бермек. 

Аманатқа 
адалдық


