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• 1996 жылы Елбасы Н.Ә.Назар

баевтың Жарлығымен Қа зақ
стан Рес публикасы Президенті 
жанындағы Жоғарғы экономикалық 
кеңес құрылды. 

• 2005 жылы елордада Жапо
нияның елшілігі ашылды. 

• 2009 жылы Семейдегі Шәкәрім 
атындағы Семей мемлекеттік уни
вер ситетінің жанындағы «Шәкәрім
тану» және «Алаштану» ғылыми
зерт теу орталығының қызмет кер  лері 
және Жаңа тарихи құжаттама орта
лы  ғының қызметкерлері Шәкәрім 
Құдайбердіұлының жаңа фо
тосуретін тауып алды. Фото су ретке 
Шәкәрім батыс жақтағы Шың ғыс 
тауының баурайында түс кен. 

• 2010 жылы Қазақстан Респуб
ликасының Үкімет отырысын
да «Қазақстан Республикасының 
Үдемелі индустриялықинно вация
лық даму жөніндегі 20102014 
жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламаны іске асыру бойынша 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
ісшаралар жоспарын бекіту тура
лы» Қаулы жобасы мақұлданды.

• 2012 жылы Қазақстанда 
Kazakhstan Chosen Music Awards 
музыкалық жобасы іске қосылды. 
Ол – «Грэмми» танымал музыкалық 
сыйлығының отандық аналогы. 

• 2016 жылы Қазақстанда ту
ризм саласында «Кең дала» атты 
алғашқы жыл сайынғы ұлттық 
сыйлық белгіленді. Ол ашық кон
курс қорытындысы бойынша туризм 
индустриясын дамытуға белгілі бір 
үлес қосқаны үшін беріледі. 

• 1992 жылы әл Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университетінің та
рих факультетінде халықаралық 
қатынастар бөлімі ашылды. Онда 
сыртқы байланыстар саласының ма
мандары даярланады. 

• 1993 жылы Нұр сұлтан Назар
баев «Жаппай саяси қуғынсүргін 
құр бандарын ақтау туралы» 
Жар лық қа қол қойды. Мақсат – 
қуғынсүргiн құрбандарын ақ тау, 
оларға тигiзген моральдық және 
материалдық залалды мүм кін
дігінше өтеу. 

• 2001 жылы Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың Алматы облысының 
әкімшілік орталығын Талдықорған 
қаласына көшіру туралы Жарлығы 
шықты. 

• 2002 жылы Қазақстанның «Ақ 
жол» демократиялық партиясы тір
келді. 

• 2005 жылы Қазақстан сту
денттерінің Альянсы құрылды. 

• 2010 жылы Алматы Халық
аралық әуежайында биз несджет 
өн дірісі саласындағы дүниежүзілік 
көшбасшы Нawker Beechcraft 
Corporation компаниясы өзінің 
біре гей әзірлемесі – Hawker 4000 
ұшағын таныстырды. 

2014 жылы Анкарада «ЭКС
ПО2017» халықаралық көрмесіне 
арналған фотокөрме өтті.

ЗИЯТКЕРЛІК 
ӘЛЕУЕТТІ АРТТЫРУ – 
СТРАТЕГИЯЛЫҚ МІНДЕТ

Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаев 
Twitter-дегі парақшасында 
ғылым саласының 

қызметкерлерін кәсіби мерекесімен 
құттықтады. 

«Ғылым саласының қызметкерлерін 
бүгінгі кәсіби мерекесімен құттық
таймын! Осы айтулы датаның аса көр
некті ғалым Қ.Сәтбаевтың туған күнімен 
тұспатұс келуінің мәні зор. Перспекти
васы бар ғылыми зерттеулерді қолдау, 
ұлтымыздың зияткерлік әлеуетін артты
ру – сөзсіз шешімін табуға тиісті стра
тегиялық міндет» деп жазды Президент.

Сондайақ Президент адамзаттың 
ғарышты игерген күніне орай «Осыдан 
60 жыл бұрын адамның ғарышты иге
ру дәуірі басталды. Юрий Гагариннің 
«Байқоңыр» ғарыш айлағынан ұшуы 
– әлемдік ғылым дамуының жарқын 
көрінісі. Қазақстан халықаралық бағдар
ламаларға, ғарыш технологиясын игеру
ге белсенді атсалыса береді» деп жазды.

ЦИФР САЯ 
БОЛМАЙДЫ

Былтыр осы уақытта газетте 
«Көшеттің көптігі емес, көктегені ке-
рек» атты мақала жазыппыз. Сонда 
айтылған біздің аймақта жылына 
200 мың көшет егіледі-мыс. Тура 
осы сандық көрсеткішке сенімсіздік 
барын тағы айтыппыз. Өйткені, сон-
ша тал егілсе, біздің қала да, дала да 
көркейіп тұрмас па еді?! Ал биыл...

Спикердің атап өткеніндей, 
өткен аптада өңіріміз эпиде мио
логиялық ахуалдың күрт өзгеруіне 
байланысты «сары аймаққа», енді. 
Індет жұқтырғандар саны артып, 
бүгінге дейін 4407 науқас тіркелсе, 
өткен тәулікте 35 адамнан инфек
ция анықталған.

Басқарма басшысы індет кү
шейген жағдайға дайындық дең
гейі жоғары екенін жеткізді. 
Инфек циялық және провизорлық 
стационарларда 3200ге жуық 
төсекорын дайын. 518 орын орта
лықтандырылған оттегімен қам
тылған. Медициналық ұйымдар 
686 оттегі концентраты, 251 ИВЛ, 
8 компьютерлік томограф және 66 
рентген аппаратымен қамтамасыз 
етілген. Қазіргі таңда 9 ПТР аппа

раты жұмысқа қосылып, тәулігіне 
1100ге дейін сынама алынуда. 
Қажеттілік туындаған жағдайда 
зерттеу санын 2 мыңға дейін 
арттыруға мүмкіндік бар. Сондай
ақ, 200 орындық модульді жұқпалы 
аурулар ауруханасының құрылысы 
аяқталды. 

Облыс бойынша «COVID19» 
инфекциясына қарсы егу 1 
ақпанда басталып, 10659 адамға 
егілген. Вакцинациялау жұмыстары 
қалалық №1, 3, 4, 5, 6 емханаларда, 
барлық аудандар мен Байқоңыр 
қаласында жүргізілуде.  Барлығы 
талапқа сай, температуралық ре
жимді қадағалайтын арнайы көлік
термен халық санына байланы
сты егу орындарына жеткізілуде. 
Қазіргі күні салынып жатқан вак

цина ресейлік «Спутник V» бол
са, алдағы кезеңде  қазақстандық 
вакцина да жеткізіледі. Індеттен 
айығудың жалғыз жолы сақтық 
шараларын қатаң сақтау екенін 
жеткізген басқарма басшысы 
кеселді түбегейлі жеңу үшін  – вак
цина салдыру екенін атап өтті. 

– Екпе, әрине, ерікті түрде 
жүргізіледі. Дегенмен, ұжымдық 
иммунитет қалыптастыру қажет
тігін әрбіріміз ұғынуға тиіспіз, 
– деді С.Пазылов. Шілде айына 
дейін облыста 80 мыңдай тұрғын 
инфекцияға  қарсы  вакцина қабыл
дайды деген болжамын жеткізе 
отырып, халықты коронавирус ин
фекциясынан қорғану үшін екпе 
салдыруға шақырды.

Қазір медициналық ұйымдарда, 
халық арасында жұқпалы ауруларға 
қарсы вакцинацияның маңызы ту
ралы түсіндіру жұмыстары кеңінен 
жүргізілуде. Бұл жұмыстар алдағы 
уақытта да жалғаса бермек.

«СБ» ақпарат

ДЕН ҚОЙҒАНҒА ЕМ ҚОНАДЫ
Өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен кезекті брифингте 

облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Сәбит 
Пазылов ақпарат құралдары өкілдеріне коронавирусқа қарсы 
сақтық шаралары мен вакцинациялау барысы туралы ақпараттарды 
ұсынды.

– Аймақта күнненкүнге эпи
де  миологиялық жағдай күрде
ленуде. Тәулігіне 40тан астам 
жағдай тіркеліп, жаппай қайта 
жұқтыру қаупі өте жоғары болып 
тұр. Өткен аптадан бастап об
лыс «сары аймаққа» өтті, ол – өз 
кезегінде бізге қатаң шаралар 
қабылдаудың, жылдам әрекет 
ету қажеттілігінің белгісі. Біз кез 
келген жағдайға дайын болуға 
тиістіміз. Егер біз қатаң сақтық 
шараларын қолдансақ ғана 
эпидемиологиялық жағдайды 
тұрақты ұстап қалуға мүмкіндігіміз 
бар, – деді облыс әкімі.

Отырыста облыстың бас 
мемлекеттік санитариялық дәрі
гері Динара Жаңабергенова 
індетпен ауырған азаматтардың 
үлестік көрсеткіші, карантиндік 
шектеулерге сәйкес алгоритимдік 
тәртіпте бекітілген жұмыстарды 
тізбеледі. Сондайақ, шоғырлан
дыруды болдырмас үшін қоғамдық 
тамақтану, көпшілік баратын ны
сандар, әлеуметтік қызмет ететін 
мекемелерде сақтық шарала

рын күшейту бағытында қаулыға 
сәйкес жұмыс атқарылатынын 
атап өтті. 

Облыста коронавирус инфек
циясын зерттеуге арналған 10 
лаборатория жұмыс жасай
ды. Лабораторияның бір күндік 
қуаттылығы 3420 анализ алуға 
жетеді. Өткен жылдан бері қазірге 
дейін барлығы 279 622 анализ 
жасалған. 

Коронавирус инфекциясына 
шалдыққандардың  жас шамасы 
әртүрлі.  Оның ішінде 20 жастан 
69 жас аралығындағы азаматтар 
арасында белсенділік байқалады. 
Сонымен қатар, балалар ара
сында клиникалық белгі лерінсіз 
жағдайлар анықталуда. 

Облыстық денсаулық сақтау 
басқармасының басшысы Сәбит 
Пазылов медициналық ұйым
дардың дайындығы, өңірдегі вак
цина салдыру бағытындағы негізгі 
көрсеткіштерге тоқталды.

Облысқа келген вакцина
ларды сақтау мақсатында 18 
тоңазытқыш және 179 термокон

тейнер жұмыс жасайды. Сонымен 
қатар, вак цинациялауға 14 егу 
кабинеті және 133 мейірбике мен 
89 дублер жұмыс жасауда. Алдағы 
уақытта қосымша қала аумағынан 
«Теміржол емханасы», «Сенім» 
клиникасы, «Интертич», облыстық 
кеңес беру диагностикалық орта
лығы және «Арай сити» сауда 
үйінен егу пункттері ашылмақ. 

Бүгінде аймаққа жеткізілген 
27200 вакцинаның барлығы 
медициналық мекемелерге тара
тылды. Екпенің I компоненті 10 
678 адамға салынса, II компоненті 
3371не жасалды.

Жиында облыстық медици
налық және фармацевтикалық 
қада ғалау департаменті басшы
сының міндетін атқарушы Ғали
ма Азирова дәрідәрмек қорын 
күшейту, дәріханалардағы дәрі
лер бағасына мониторинг жүр
гізу бағытында есеп берді. Ал,  
облыстық полиция департаменті 
бастығының бірінші орынбасары 
Шамшидин Амитов карантиндік 
шектеулерді бұзу, қоғамдық орын
дарда шоғырландыру деректерін 
болдырмау бағытында атқарылған 
жұмыстарды баяндады. Облыстық 
ішкі саясат басқармасының бас
шысы Мира Қазбекова облыс 
тұрғындарын індетпен күресте 
сақтық шараларын сақтау, негізгі 
ұстанымдарды ескеру бағытында 
түсіндірмелік жұмыстардың қар
қын алғанын тілге тиек етті.

Жиын соңында облыс әкімі 
дәрідәрмек қорын жасақтау ба
ғы тында жұмысты үйлестіріп, дәрі 
қорының жеткіліктілігіне қарай 
дәріханалардағы мониторинг жұ
мысын жандандыруды тап сырды. 
Сондайақ, алдағы Рама зан ай
ында көпшілік бас қоса тын ауы
зашар кезінде сақтық шараларын 
қатаң бақылауға алуды жүктеді.

БІЛІМ және 
ДЕНСАУЛЫҚ: 
ЖАУАПКЕРШІЛІК 
ҮЛКЕН

Облыс әкімі жедел штаб 
отырысынан кейін Т.Есетов 
атындағы №264 мектепке 
барып, білім ошағындағы 
каратиндік талаптардың 
орындалуын бақылады. 

«100 мектеп, 100 аурухана» 
бағдарламасы аясында салынған  
1248 орындық  білім ордасының 
құрылысы 2010 жылы аяқталып, 
пайдалануға берілген. 20202021 
оқу жылында 111 сыныптар 
аралығында 3602 оқушы білім алу
да. Еліміздегі эпидемиологиялық 
ахуалға байланысты 624 оқушы 
дәстүрлі, 2978 оқушы онлайн фор
матта оқып жатыр. Білім ұясында 
оқуға арналған 129 кабинет бар, 
оқушылар оқулықтармен толық 
қамтамасыз етілген. 

Аймақ басшысы оқушылар ара
сында карантиндік талаптардың 
қатаң сақталуын бақылауға алуды, 
алдағы кезеңде оқу процесін он
лайн бағытта үйлестіруді тапсыр
ды. Қазірде білім ордасында 70 
про цент оқушы онлайн, 30 про
цент оқушы дәстүрлі түрде оқуға 
көшті. 

Мұнан кейін облыс әкімі 
медициналық нысандарды ара
лап, дәрідәрмек қорын тексе
ру мақсатында бірқатар дәрі
ханаларға арнайы барды. Гүлшара 
Әбдіқалықова №6 қалалық емха
на жанындағы облыстық вакцина 
қоймасының, коронавирус инфек
циясына қарсы екпе жасайтын 
кабинеттердің жұмысын тексеріп, 
тұрғындармен сөйлесті.

ҚИЫНДЫҚТЫ ҚАТАҢ ШАРАЛАР ЕҢСЕРЕДІ

Ержан ҚОЖАСОВ,
«Сыр бойы»Sb

Кеше облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова коронавирус 
инфекциясының таралуына жол бермеу, сақтық шараларын 
күшейтуге қатысты жедел штаб отырысын өткізді. Жиында 
Қызылорда өңірінің «сары аймаққа» енуіне байланысты індетпен 
күресті күшейту бағытындағы жұмыстар сараланды.

ОБЛЫС ӘКІМІНІҢ 
ҚАСИЕТТІ 

РАМАЗАН АЙЫМЕН 
ҚҰТТЫҚТАУЫ

Ардақты ағайын! 
Сіздерді барша мұсылманның аса 

ұлық мейрамы, он екі айдың сұлтаны, 
берекелі де кешірімі мол қасиетті Рама
зан айының басталуымен шын жүректен 
құттықтаймын, ниеттеріңіз қабыл бол
сын!

Ораза – адамзат баласын шыдам
дылыққа, сабырмен қарауға, бардың 
бағасына жетуге тәрбиелеп, қайырымды 
болуға шақыратын қадірлі ай.

Бұл – араздасқан жандардың тату
ласып, көріспеген туыстың табысатын, 
адамның жүрегіне мол мейірім, бойына 
қанағат ұялататын ерекше сәт.

Осы кезеңде жасаған қайырым
дарыңыз бен дұғатілектеріңіз қабыл 
болып, қасиетті ай әрбір отбасын 
шапағатына бөлесін!

Өкінішке қарай, биыл да қасиетті 
Рамазан айын пандемия жағдайында 
өткізуге тура келіп отыр. Қатерлі індетті 
барынша сақтану арқылы ғана жеңе 
алатынымызға көзіміз жетті.

Осы ретте, сіздерді ауызашар кезінде, 
құлшылық сәттерінде санитарлық талап
тарды қатаң сақтауға, отбасында болуға 
шақырамын.

Денсаулық ең басты құндылығымыз 
екенін ұмытпайықшы, жерлестер! 

Халқымыз қазіргі күрделі кезеңнен 
аманесен өтіп, еліміз бейбіт, жұртымыз 
тыныш болсын деп тілеймін!

Құрметпен,
Гүлшара ӘБДІҚАЛЫҚОВА 

облыс әкімі



1-бет 
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Саясат2

Аллеяның ашылу салтанатында облыс 
әкімінің орынбасары Серік Ахмет жастарға 
қолдау артқанын айтып, ай мақта саланы 
дамытуға ба ғыт  тал ған бірқатар жоба барын 
жет кізді. Сондай-ақ, шараға Еңбек Ері Абзал 
Ералиев, мем  лекет және қоғам қайрат керлері 
Бақберген Дос ман бе тов пен Қожахмет Бай ма ха-

нов, Мемлекеттік «Сер пер» сый лығының иегері 
Ақбота Керімбекова мен спорт майталмандары, 
Сыр жастары қатысты.

– Қазақстанның Тұңғыш Пре зи денті, Ел-
басы Нұрсұлтан Назарбаев «Бүгінгі жас буын 
– біздің ертеңгі үмітіміз, сенімді тірегіміз» дей 
келе, кейінгі толқынға жөн көрсетіп, қолдау 
білдіру аға буынның міндеті екенін айтқан бо-
латын. Оның ішінде аймақтың мемлекеттік жа-
стар саясатындағы дамуы – көңіл көншітерлік. 
Бірқатар жаңа жоба жүзеге асуда. Үкімет 
Қаулысымен бекі тіл ген 5 жылдық кешенді жос-
парға сәйкес, нақты міндет бел гіленді. Соның 
аясында биыл мемлекеттік жастар сая сатын 
жүзеге асыруға 421 млн теңге қаржы бөлінді. 
Оның ішінде жастар бастамаларын қолдау 
мен олардың шы ғармашылығын арттыруға 
бағытталған әлеуметтік жоба ларға 162 млн теңге 
қаржы қаралып, жас тар қоғамдық ұйымдары 34 
жобаны жүзеге асыратын болады. Жас буын ды 
ерінбей еңбек етуге бейімдеу бойынша 7 мыңға 
жуық жас «Жасыл ел» және «Жас құрылысшылар» 
еңбек жасақтарының қатарына тар тылмақ. 
Биылдың өзінде «Жасыл ел» қатарында 1115, 
«Жас құрылысшылар» қатарында 300-ге жуық 
адамды еңбекпен қамтитын боламыз. Өздеріңіз 
білесіздер, Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаев «Таза табиғат» жобасын жүзеге асыруды 
тапсырды. Соның аясында осы аллея ашылып 
отыр, тал егу жұмыстары жүргізілуде. «Жас тар 
аллеясы» жастарға сая болар мекенге айналсын 
деген тілектестік білдіреміз, – деді Серік Ахмет.

Шарада мемлекет және қоғам қайраткері 
Бақберген Досманбетов аймақ дамуына 
тоқталып, жас тарды қол дау – болашақты ойлау 
еке нін айтты. Мереке сәнін эстрада жұлдызы 
Ақбота Керімбекованың ән шашуы келістірді. 

ЖАСТАРДЫҢ ӨЗ АЛЛЕЯСЫ БАР

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ,
«Сыр бойы»Sb

Сол жағалаудан ашылған бұл демалыс 
орнының келешек буын үшін маңызы зор 
болмақ. Мұнда олар еркін пікір алмасып, 
шығармашылығын одан әрі шыңдай түседі.

Ежелден Сырдария – 
көшпелі өркениеттің бесігі. 
Өзен өлкенің өзегі, тіршіліктің 
көзі болды. Жергілікті 
тұрғындардың сан ға сырдан 
бері туған топырақты «Сыр 
елі», «Сыр жері» атауы осыдан.

Өңір тарихы бай, тамыры 
тереңде. Мұнда түрлі мәдениеттер 
қалыптасып, дамыды, мемлекет-
тер құрылды. Тарихқа жүгінсек, 
бұл жерде қазақтың төрт астана-
сы орын тепкен. Біздің дәуірімізге 
дейін 14 ғасырда негізі қаланған 
сақтардың астанасы – Шірік-
Рабат, 9-11 ғасырлардағы Оғыз 
мемлекетінің бас қаласы – Жан-
кент, 14-16 ғасырларда Ақ Орда 
мен Қазақ хандығының астанасы 
– Сығанақ пен Қызылорда қаласы 
– 1925-1929 жылдары Қазақ Кеңес 
Республикасының астанасы болған.

Сыр өңірі – белгілі бір дәстүрдің 
ғана жеке дамыған жері емес, сан 
түрлі тарихи оқиға мен көзқарастар 
бір мүддеге тоғысқан өлке. Сол 
себепті өңірде өмір сүрген жыршы-
термешілер, ақын-күйшілер 
шығармашылығы әлем әдебиетінде 
сирек кездесетін құбылыс ретінде 
назар аудартады. Қуантарлығы, 
өңірде дәстүрлі өнер бүгінге дейін 
үзілмей жалғасын тапқан. 

Күй атасы, аңыз адам Қорқыт 
та Сыр бойында өмір сүрді, арты-
нан өшпес ізгі мұра қалдырды. 60 
жыл бұрын дәл осы жерден адам-
зат ғарышқа қадам басты. Қорқыт 
ата жерұйық деп таныған мекеннің 
мақсатын 10 ғасыр бұрын тап 
болжаған. Ол жер жәннатын іздеп, 
дүниенің төрт бұрышын аралап, 
туған топырағы – Сыр өңіріне қайта 
келгенде бұл жерді жер кіндігіне 
балаған. Дәл осы жерде ол аспан мен 
Жаратушы арасында таңғажайып 
байланысты сезінді. 10 ғасырдан 
астам уақыт өткен соң Кеңес 
ғалымдары қазіргі «Байқоңыр» 
ғарыш айлағын салу үшін Қорқыт 
жерленген жерді таңдады және бұл 
таңдаудан қателеспеді. Ғасырлар 
өткен соң, 1955 жылдың көктемінде 
Қорқыт жерленген Төретам стан-
циясында үлкен құрылыс басталды. 
Мыңдаған құрышқолды құрылысшы 
планетаның алғашқы ғарыш 
айлағына айналған бірегей кешенді 
құруға жұмылды.

Ғалымдардың айтуынша, бұл 
орын ды таңдау кездейсоқ емес. 
Эква торға жақын аймақ жер-
дің айналу жылдамдығын барын-
ша пайдалануға мүмкіндік берді, 
қозғалтқыштарға жүктеме азай-
ды. Ғарыш зымыраны бұл ен дікте 
ұшыру кезінде орбиталық жыл дам-
дықтың қосымша төрт процентін 
алады, секундына 316 метр. Кли-
маттық жағдай да полигонды 
жыл бойы пайдалануға мүмкіндік 
береді, өйткені өңірде жылына 300-
ден астам күн шуақты. Бірақ, 1950 
жылдардың басында Төретам темір 
жол станциясы шағын разъезд бо-
латын және мұнда пойыз да аз аял-
дады.

Кәсіби жұмыс күші болмады, 
тас, қиыршық тас секілді құрылыс 
материалдарына тапшылық туын-

дады. Өнеркәсіптің өрісі көңіл 
көншітпеді. Энергия жүйесінің 
қуаты да шектеулі болды. Сумен 
жабдықтаудың жалғыз көзі – өзен, 
мұнда су жинау құрылысын қолға 
алу және одан тұтынушыларға көп 
шақырымдық су құбыры желілерін 
салу қажеттілігі туындады. Ауқымды 
құрылыс нөлден басталды, қажетті 
ресурстар «Мәскеу-Ташкент» жал-
ғыз теміржол магистралі арқылы 
жеткізілді. Құпиялықты қамтамасыз 
ету үшін нысанға полигоннан 320 
шақырым қашықтықта орналасқан 
шағын Байқоңыр қаласының атауы 
берілгені де белгілі. 

Мәліметтер бойынша шетелдік 
барлаушыларды жаңылыстыру, 
ны санды бүркемелеу мақсатында 
ағаштан жасалған жалған ғарыш 
айлағының муляжі – бастапқы қон-
дырғылар, монтаждау-сынау корпу-
стары және өзге де инфрақұрылым 
тартылған. Полигон қалыптасу 
кезеңінде 1955 жылдың бірінші 
жартысында шартты түрде «Тайга» 
деп аталды. 

Маңызды құрылыс, ғарыш ай-

лағын салу бойынша жұмыстар Ұлы 
Отан соғысы аяқталған соң 10 жыл-
дан кейін басталды және үзіліссіз, 
тәулік бойы жүрді. Құрылысшыларға 
қыстың қы тымыр аязы мен шілденің 
шілің гір ыстығына шыдауға тура 
кел ді. Бастапқыда олар шатыр-
да тұрды, жорыққа арналған ас 
үйлерде тамақтанды, дария суын 
пайдаланды. Ғарыш айлағын салу-
шылардың басым бөлігі Ұлы Отан 
соғысының майдангерлері бо-
латын. Космодромның жанында 

салынып жатқан серіктес қалаға 
сол кездегі жаңа елді мекендерге 
тән стандартты – Ленинск атауы 
берілді, бұрынғы «Заря». 2 жыл-
дан соң 1957 жылдың 4 қазанында 
алғашқы спутниктің ұшырылуы 
кеңес космонавтикасының қадамын 
айқындады. 

Көп ұзамай жануарлар ғарышқа 
бірінші болып сапарлады. Ал, 1961 
жылы 12 сәуірде Байқоңырдан 
әлемдегі тұңғыш ғарыш  кермен 
бірге «Восток» ғарыш кемесі 
көкке көтерілді. Бұл – адамзат 
тарихындағы ең жар қын күн дердің 
бірі ретінде есте қалды. Жойқын 
соғыста жеңіс туын желбіреткеннен 
кейін ел бейбіт өмірмен қайта 
қауышты. Кеңес Одағы адам ба-
ласын ғарышқа алғаш ұшыруымен 
әлемді дүр сілкіндірді. 27 жастағы 
КСРО ұшқыш-ғарышкері, майор 
Юрий Гагарин де бір сәтте әлемге 
танылып, жұлдызға айналды.

«Гагарин белгісіз әлемге жол 
ашуымен адамның ерік-жігері 
қаншалықты мықты екенін дә-
лелдеді, әрбір адамға ерекше 
серпін, сенім сыйлады. Бұл – Про-
метей ерлігімен пара-пар» деген 
орыс ғалымы, зымыран-ғарыш 
тех ни касының бас конструкто-
ры Сергей Королев. Содан кейін 
ТАСС-тың Гагариннің 108 минуттық 
ұшуы туралы хабары әлемде ең 
көп талқыланған жаңалық бол-
ды. Қарапайым кеңес жігіті әдемі 
күлкісімен, тікмінезділігімен көпті 
баурап алды әрі қырғиқабақ 
соғыстың қиын кезеңінде  мереке 
сыйлады. Осылайша, жаңа дәуір 

бас талды – адамзаттың ғарышқа 
қол сермеген дәуірі. 1963 жылы 
ғарыш айлағынан «Восток-6» ең 
алғашқы әйел ғарышкер Валентина 
Терешковамен бірге ұшырылды. 

«Байқоңыр» –  әлемдегі алғашқы 
және ең ірі «ғарыш қақпасы».  Солай 
қала береді де, себебі күні бүгінге 
дейін ол өзінің маңызын жоғалтқан 
жоқ. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 
пен Ресей Федерациясының тұңғыш 
Президенті Борис Ельциннің сара 
саясатының арқасында ғарыш 
айлағы күрделі транзиттік кезеңде 
жаңа мәртебеде қалыптасып келе 
жатқан дипломатиялық қатынасты 
жандандырды. Бүгінде айлақтан 
Халықаралық ғарыш станциясының 
бағдарламасы бойынша ғылыми 
және әлеуметтік-экономикалық 
мақ  саттағы ғарыш аппараттары, 
планетааралық миссиялары, көлік 
кемелері бар зымыран тасығыштар 
ұшырылуда. 

Ресей президенті Владимир 
Путин Байқоңырдағы «Союз-6» 
және «Союз-5» орташа және жеңіл 
клас тағы зымыран тасығыштарды 
ұшыруды іске қосатын ғарыш 
кешенін Тұңғыш Президент құр-
метіне атауды да ұсынды. Ғарыш 
кешені «Назарбаев старты» деп 
ата латын болады. Қазақстан мен 
Ресей 2018 жылдың 22 тамы-
зында Байқоңырда зымыран тасы-
ғыштардың жаңа ұшыру ке шені – 
«Бәйтеректі» құру туралы келісімге 
қол қойды. Бұл жо баны құру тура-
лы бастама 2004 жылы көтерілген 
болатын. Бұл «Байқоңырдың»  
Қазақстан-Ресей ынтымақтастығын 
одан әрі дамы тудың маңызды фак-
торы болып қала беретінін айғақтап 
отыр. Бүгінде озық, көшбасшы 
елдердің қатарынан ойып орын алу 
үшін ғарыштың сан қырын меңгеру 
маңызды. Бұл жолда кәсіпқой 
мамандардың қоғамдастығы жап-
пай еңбек етуде, өйткені ғарыш 
кеңістігін игеру – ел дамуының 
маңызды бағыты.

Алғашқы ғарышкер Юрий Га-
гарин нің батылдығына тамсана 
келе, адам баласының ғарышты 
игере бастағанына биыл 60 жыл 
толуы мен баршаңызды құт-
тық   тай мын! Тұңғыш ғарышкер 
Тоқтар Әубәкіровтің 30 жыл 
бұрын ғы ғарышқа сапары Қазақ-
стан Тәуелсіздігінің алтын бас-
тауы болғанын да айту керек. Бұл 
мерейтойлық даталардың елі   міз-
дің жаңа тарихының аса маңызды 
кезеңі – Тәуелсіздіктің 30 жыл-
дығымен тұспа-тұс келуінің мәні 
зор. Ғарышқа ұшқан екінші қазақ 
ғарышкері Талғат Мұсабаевтың 
ерлігі, 10 ғылыми экспериментті 
қам тыған, Қазақстанның бесінші 
ғарыш бағдарламасын орындаған 
Айдын Айымбетовтың айрықша 
еңбегі кеудемізде мақтаныш сезі-
мін кернетеді. 

Ғарыш әлемінің тылсым сы-
рына қанығып, ішке бүккен талай 
құпиясын ашуда барын салған, та-
рихта із қалдырған және бүгінде 
осы салада қызмет етіп, ғылымның 
жаңа деңгейге көтерілуіне үлес 
қосып жүрген ғарыш қырандарын 
мерекемен құттықтаймын! Тола-
йым табыс пен толассыз жетістіктер 
тілеймін! Барлық мақсаттарыңыз 
орындалсын, алар асуларыңыз ала-
сармасын!

АДАМЗАТТЫҢ ҒАРЫШТЫ ИГЕРГЕНІНЕ – 60 ЖЫЛ

ЖҰЛДЫЗДАРҒА ЖОЛ САЛҒАН

Гүлшара ӘБДІҚАЛЫҚОВА, 
облыс әкімі

– Карантин талаптарын қатаң сақтап, 
тұрғындар денсаулығына аса мән беру 
қажет. Бүгінде бүкіл әлем вакциналау 
ғана үйреншікті өмірге карантинсіз 
оралуға мүмкіндік беретінін түсінді. 
Осыған байланысты барлық иммуно-
профилактика мәселелері бойынша 
халықпен жүргізілетін ақпараттық-
түсіндіру жұмыстарын күшейту қажет, 
– деді аймақ басшысы.

Сондай-ақ, облыс әкімі А.Тоқмаған-
бетов көшесінде орналасқан «№1 
дәріхана», «Доктор Плюс», «Еврофар-
ма» дәріханаларының жұмысын көрді. 
Дәріхана басшыларына дәрілік қорды 
уақытылы толықтырып тұру қажеттігін 
ескертті. 

Облыс әкімінің тапсырмасына 
сәйкес, дәрілік заттардың тұрақтандыру 
қорын қалыптастыру мақсатында 
жер гілікті бюджеттен 488 млн теңге 
қаржы бөлінді. Қазіргі кезде 17 фар-
мацевтикалық ұйыммен оның 281,2 
млн теңгесі пайдаланылып отыр. Соның 
бірі – Абай даңғылында орналасқан 
«Lab Servicy company» иелігіндегі «Ан-
сар» дәріханалық желісі. Аймақ бас-
шысы дәріханаға барып, өңірде 14 
дәріханалық желісі бар «Lab Servicy 

company» басшысына дәрілік заттардың 
қорын қалыптастыру бағытында 
жұмысты күшейтуді жүктеді. 

Медициналық нысандар-
ды аралағаннан кейін облыс әкімі 
денсаулық сақтау басқармасының бас-
шысы Сәбит Пазылов пен облыстың 
бас мемлекеттік санитариялық дәрігері 
Динара Жаңабергеноваға жедел әрекет 
ету алгоритміне сәйкес халықтың 
сақ тық шараларына мұқият болуын, 
өңірде вакцина салдыру жұмыстарын 
күшейтуді, мобильді дәрігерлердің жұ-
мы сын жандан дыруды тапсырды.

КӘСІПКЕРЛІК 
КЕНЖЕЛЕМЕУІ ТИІС

Осы күні облыс әкімі Гүлшара 
Әбдіқалықова қаладағы бірқатар 
бизнес және әлеуметтік бағыттағы 
нысандарды аралап, жұмысын 
тексерді.
 
Алдымен «КазАгроМир» жылыжай 

кешені мен ет өнімдерін шығаратын 
«Танкаман» шаруа қожалығының 
жұмысымен танысты. 2,2 гектар жерді 
алып жатқан жылыжай жылына 1000 
тонна қияр және қызанақ өндіреді. Ал 
«Танкаман» шаруа қожалығы жылқы 
өсіріп, оны бордақылаумен айналыса-

ды. Қосымша қымыз да өндіреді. Мұнда 
15 азамат жұмыс істеуде. 

Облыс әкімі жалпы ауданы 41,1 
мың шаршы метрді құрайтын СПМК-70 
тұрғын ауданында болды. Жаңадан са-
лынып жатқан 14 кредиттік тұрғын үйдің 
құрылысымен танысты. Жалпы саны 630 
пәтерді құрайтын үйлерді салуға 8 млрд 
245,7 млн теңге бөлінген. Құрылыс ба-
сында Гүлшара Әбдіқалықова қала 
әкімі Ғанибек Қазантаевқа тұрғын үй 
құрылысына қажетті түрлі заттың са-
пасына аса мән беруді және уақытылы 
аяқтауды міндеттеді. 

Мұнымен қоса облыс әкімі қаладағы 
бірнеше өндіріс орындарына барды. 
«Хуа Ю Интернационал» химиялық 
реагенттер шығаратын зауытты және 
құрылысқа қажетті өнімдер ұсынып 

отырған «ВЕГА-ПРОМ», шұжық дайын-
дайтын ЖК «Қалымбетова», ет өнімдерін 
шығаратын «Аруана-Агролидер» цехта-
рына және «Dalatex» тігін фабрикасына 
барып, жұмысымен танысты.

Айта кету керек, «Хуа Ю Интернаци-
онал» химиялық реагенттер шығаратын 
зауыт жылына 1000 тонна өнім өндірсе, 
шұжық шығару цехында 12 азамат 
тәулігіне 5 тонна шұжық дайындай ала-

ды. Ал «ВЕГА-ПРОМ» цехы тәулігіне 
50 тонна құрылыс заттарын халыққа 
ұсынуда.

– Цех 2014 жылы құрылды. 
Құрылысқа қажетті желім ұнтақтары 
дайындалады. Облыстың 80 процентін 
қамтып отырсақ, бұған қосымша Орал, 
Түркістан қалаларына біздің өнімдер 
жеткізілуде. Жалпы қазір 8 түрлі желім 
дайындасақ, алда осы цехтың ауқымын 
кеңейту басты жоспарда тұр, –дейді 
«ВЕГА-ПРОМ» цехының басшысы 
Әбдіхалық Ділманов. 

Сондай-ақ, құны 50 млн теңгені 
құрайтын «Аруана-Агролидер» цехы 
тәулігіне 800 тонна консервіленген 
ет өнімдерін әзірлейді. Ал «Dalatex» 
тігін фабрикасында 23 тұрғын тұрақты 
жұмыспен қамтылған.

Кездесуде облыс әкімі шағын 
биз нес иелеріне жұмысты одан әрі 
жан дан дырып, көлемін арттырумен 
қоса, шығарылған өнімді сапалы әрі 
стандартқа сай етіп өндіруді тапсырды. 
Бұл жұмыстардың іске асырылу бары-
сын бақылауды орынбасары Нұрлан 
Тілешовке жүктеді.

Нысандарды аралау барысында өңір 
басшысы «Жұмыспен қамтудың 2020-
2021 жылдарға арналған Жол карта-
сы» аясында Ғ.Мұратбаев көшесіндегі 
стадион аумағын абаттандыру және 
«Қызылорда су жүйесі» мекемесіне жүр-
гізілген жөндеу жұмысын да тексерді. 

Қосымша мәлімет бере кетсек, ста-
дионды абаттандыруға қазынадан 195 
млн теңге бөлінген. Бағдарлама аясында 
75 дана түнгі жарық шам, 67  орындық 
пен қоқыс жәшігі, 1 су бұрқақ орнала-
стырылыпты. 17000 шаршы метр жерге 
брусчатка төселуде. Осындай жұмыстар 
«Қызылорда су жүйесі» мекемесінің 
өндірістік-техникалық база сында да 
жүрген. 109,7 млн теңге  қаржы бөлініп, 
жоба аясында 35 адам жұмыспен 
қамтылған. 

Аймақ басшысы қала әкіміне мем-
лекеттік бағдарламалар арқылы бөлін-
ген қаржының мақсатты жұм салып, тиісті 
жұмыстарының сапалы атқарылуын 
қатаң бақылауға алуды жүктеді.

Облыс әкімі қалалық жұмыспен 
қамту, әлеуметтік бағдарламалар 

және азаматтық хал актілері бөлімінің 
жұмысын да назарға алды. 3 қабатты 
ғимаратта барлық келушілерге жағдай 
жасалған. Бірінші қабатта мүгедектігі 
бар азаматтарға қызмет көрсету 
және сауықтыру жұмысы орналасса, 
екінші қабатта мемлекеттік қызметтер 
көрсетеледі. Ал жоғарғы, үшінші қабатта  
«Бақытты отбасы» отбасын қолдау блог-
тары орналасқан.

– Әлеуметтік салада өзекті мәсе-
лелер аз емес. Жұмыссыздарды тір-
кеу, мемлекеттік атаулы әлеуметтік 
көмекті ұйымдастыру, жұмыспен қамту-
дың төлемдерін жүргізу, қоғамдық 
қабылдау өткізу – аса жауапты қызмет. 
Тұрғындарға жоғары деңгейде қызмет 
көрсетіп, дер кезінде көмек беру керек. 
Мемлекеттік бағдарламалардың  сапалы 
жүзеге асырылуына аса мән беріңіздер, 
– деді облыс әкімі сала мамандарына.

ҚИЫНДЫҚТЫ 
ҚАТАҢ ШАРАЛАР 
ЕҢСЕРЕДІ
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«Қазгермұнай» БК» ЖШС басшылығы және кәсіподақ комитеті 
Мұнай және газ өндіру департаменті басшысының бұрынғы орын-
басары

Исаев Қуандық Мейірманұлының
дүниеден озуына байланысты марқұмның отбасы мен туған-
туыстарына қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады.

***
Игілік ата ұрпақтары «ЦЕНТРАЗИЯ ГРУП» компаниялар тобының 

басқарма төрағасы Алмас Құдайберген мен «Тұран кәсіпкерлері» 
қауымдастығының төрағасы Мұхит Құдайбергенге аналары

Шадрахова Күләш Сисенғалиқызының
қайтыс болуына байланысты қайғыларына ортақтасып, көңіл айта-
ды.

Жоба

Қызылорда облыстық мәслихатының 2020 жылғы 
11 желтоқсандағы №521 «Қызылорда облысының 

аумағында оларды бұзғаны үшін әкімшілік 
жауаптылық көзделген төтенше жағдайлар 

туындаған кезде қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету, олардың алдын алу және жою 

жөніндегі қағидаларын бекіту туралы» шешімінің 
күшін жойылды деп тану туралы

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару 
және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республи касының 2001 
жылғы 23 қаңтардағы Заңына сәйкес Қызылорда облыстық мәслихаты 
ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. «Қызылорда облысының аумағында оларды бұзғаны үшін 
әкімшілік жауаптылық көзделген төтенше жағдайлар туындаған кезде 
қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету, олардың алдын алу 
және жою жөніндегі қағидаларын бекіту туралы» Қызылорда облыстық 
мәслихатының 2020 жылғы 11 желтоқсандағы №521 шешімінің 
күші жойылды деп танылсын (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде №150421 болып тіркелген, 2020 жылы 
25 желтоқсанда Қа зақстан Республикасының нормативтік құқықтық 
актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған).

2. Қызылорда облыстық мәслихаты аппаратының басшысы 
(Б.Ідірісов) осы шешімнің әділет органдарында мемлекеттік тіркелуін, 
Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық 
бақылау банкінде және бұқаралық ақпарат құралдарында оның ресми 
жариялануын қамтамасыз етсін.

3. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап 
қолданысқа енгізіледі.

Қызылорда облыстық мәслихатының кезекті 
сессиясының төрағасы
Қызылорда облыстық мәслихатының
хатшысы

Ауғановтар әулетінен сұрапыл 
соғысқа үш азамат аттанды. Олар 
Тәуірбай, Сыздық, Әбубәкір еді. 
Сыздық хабарсыз кетті, ал Әбу-
бәкір «Жаңатұрмыс» колхозынан 
әскерге шақырылғанда отыз-
ға жетпеген болатын. Жо ғар-
ғы командованиенің резер він -
дегі бесінші танк армиясында 
зеңбірекші болғаны туралы «Боз-
дақтар» кітабының 14-бетінде 
мә  лімет бар. Жауынгер Сталин-
град шайқасында ерліктің үлгісін 
көрсеткен, 1941 жылдың 21 қа -
рашасында Сталинградтың Ха-
лын ковск хуторында болған шай-
қаста ерлікпен қаза тапқан. Қазақ 
жауынгері Әбубәкір Ауға новтың 
ерлігіне бас иген тұр ғындар ху-
тордағы 220 метр биіктікте ор-
наласқан далалық туысқандар 
бе йітіне жерленгенін мақтаныш 
етеді. Ерліктің өшпес шежіресіне 
айналғанын әлі күнге әңгімелейтін 
көрінеді. 

Ағайынды үшеудің екеуі 
Сыздық, Әбубәкір ағалар елге 
оралмады, ұрпақ сүймеді. Ең 
үлкені Тәуірбай Ауғановтың көрер 
жарығы бар болар, 1943 жылы 
туған жері «Жаңатұрмысқа» орал-
ды. Аяғынан жарақаттанып, екінші 
топтағы мүгедек болып туған жер-
ге оралған бойда колхоздың сан 
салалы шаруашылығына белсене 
араласты. Үш жылдай тауарлы-сүт 
фермасын басқарды. Мал басын 
көбейтуге, өнімдерді молайтуға 
үлес қосты. Сауыншылардың жа ңа 
легін жасақтады. Бақташы Ха  мит-
бек Манабаев, Сейтқали Бай қа-
дамов, сауыншы Салиха Бек тасова 
сынды өз ісінің майтал ман да ры-
ның мектебін құрды. Іскер, ұйым-
дастыру қабілеті жоғары майдан-

гер Тәуірбай Ауғановқа жергілікті 
басшылар колхоздың қой ферма-
сын басқаруды ұсынды.

Ол басқарған қой ферма-
сы бірер жыл болмай жатып, 
ауданның алдына шықты. Көш-
пелі қызыл тудың бірнеше рет 
жеңімпазы атанды. Қой саны 13 
мыңға жетіп, бригадалар көбейді. 
Шопандар Мұқан Махмұтов, бри-
гадир Теңгеш Ақмырзаеваның 
із денімпаз, іскер тәжірибелері 
бас қаларға үлгі ретінде насихат-
талды.

Жауынгер Тәуірбай жасы 
ұлғайған сәтте басшылықтан өз 
еркімен босанып, бірыңғай мал 
бағумен айналысты, қой санын 
көбейтуге үлес қосты. Соңынан 
жастарды екінші тыңды игеруге 
шақырды. Қазақстанда қой санын 
елу миллионға жеткізуге шақырған 
сол кездегі шұбартаулықтардың 
бастамасын іліп әкеткені әлі күнге 
жыр-дастан. 

Еңбек майталманы 1960 жылы 
зейнеткерлікке шықты. Марапатқа 
толы еңбектері бағаланды. Дүние-
ден 1969 жылдың 8 тамызын-
да өтсе де, еңбеккер бейнесі ел 
жүрегінде әлі күнге сақтаулы тұр. 

Ауылда Ауғановтар әулеті, 
одан тараған ұл-қыздан өрбіген 
не мере-шөберелер – бір-бір ша-
ңы рақ. Бәрі ол өз еңбегімен таныл-
ған кәсіпкерлер, бірі – ұстаз, бірі 
– механизатор, тағысын тағы лар. 
Абай атамыз айтқандай, өшпей-
тұғын артында із қалдырған Ау-
ғановтар әулеті көбейе бергей 
деп тілек айтамыз.

Қайырбек МЫРЗАХМЕТҰЛЫ,
Қазақстанның 

Құрметті журналисі

ХАБАРЛАНДЫРУ
Қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы арыздар мен хабарла-

маларды қабылдау, тіркеу және есепке алу туралы заңнамаларының 
талаптарының бұзылуына құқық қорғау органдарымен жол берілген 
жағдайда ҚР Бас прокуратурасының құқықтық статистика және ар-
найы есепке алу жөніндегі комитетінің Қызылорда облысы бойын-
ша басқармасы басшылығы мен прокурорлары күнделікті жұмыс 
уақытында (сағат 09.00-18.30) Қызылорда қаласы, К.Байсеитова 
көшесі, 104 А мекен-жайы бойынша азаматтарды қабылдайтындығын 
хабарлаймыз. 

Басқармаға (87242) 26-26-72, 27-71-01 сенім телефондары 
арқылы хабарласуға болады.

ҚР БП Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі 
комитетінің облыс бойынша басқармасы

Хабарландыру
Балық ресурстары мен басқа да су жануарларының уылдырық 

шашу және көбеюі кезеңінде Арал теңізіне құяр сағадан Түркістан 
облысының әкімшілік шекарасына дейінгі Сырдария өзенінде 1 
сәуiр мен 30 мамырды қоса алғандағы аралықта, Кiшi Арал теңiзiнiң 
су айлағында 1 мамырдан 10 маусымды қоса алғандағы аралықта, 
Қызылорда облысының шегіндегі су айдындарында 20 сәуірден 10 
маусымды қоса алғандағы аралықта, Сарышығанақ және Бутаковка 
шығанағында сонымен қатар, осы шығанақтарды байланыстыратын 
сағаларда мұздың ыдырауынан бастап маусымның 10-на дейін балық 
аулауға тыйым салу енгізілген.

Сонымен қатар, артемияның көбеюі кезеңінде Өзбекстан Рес-
пуб ликасының мемлекеттік шекарасына дейін Қазақстан Респуб-
ликасының аумағы шегінде Тұщыбас, Чернышева шығанақтарын қоса 
алғанда, Үлкен Арал теңізінде 1 сәуірден 31 шілдені қоса алғандағы 
аралықта артемия жұмыртқаларын жинауға және дайындауға тыйым 
салынғандығын хабарлаймыз.

Облыс аумағындағы барлық табиғат пайдаланушыларының 
балық шаруашылығын жүргізу келісім шартына сәйкес жоғарыда 
көрсетілген кезеңдерде бекітіліп берілген балық шаруашылығы су 
айдындарында және (немесе) учаскелерінде балық ресурстары мен 
басқа да су жануарларының қорғалуын қамтамасыз ету қажеттілігін 
назарларыңызға саламыз.

Байланыс телефондары: 8 (7242) 23-19-66, 8 (7242) 30-78-03.

Облыстық табиғи ресурстар және  
табиғат пайдалануды реттеу басқармасы

 Арал-Сырдария облысаралық бассейндік балық 
шаруашылығы инспекциясының балық

шаруашылығы бөлімі

Қызылордалықтарға, әсіресе 
табиғат жанашырларына Бектай 
ақсақал жақсы таныс. Әй те уір, 
көктем бастала, есік ал   дына 
шыбық отырғызсам де ген дер 
шы нашақтай шалды үйір сек-
тейді. Бектай ата да жа лық папты 
бұдан. Ақы лын айтып, бел гілі 
бір сомада сатып жүрген кө-
шет терін қолына ұстатып жі-
бе реді. Әрі қарайғысын өзің 
күтіп, бап тайсың. Алматы ауыл-
шаруашылық институтының 
ор  ман шаруашылығы бөлімін 
бі  тірген Бектай атаның Сыр 
өңі ріне жолдамамен жұмыс қа 
ор наласуы, тал егу, көшет отыр-
ғызумен қалай айналыс қаны 
өткен мақаланың енші сінде. Біз 
тек бір ғана сөзін осында қайта 
ұсынып отырмыз.

– 90 жылдардан бері «Бағ-
бан» шаруа қожалығын ашып, 
көшет өсіру, жеміс-жидек талын 
отырғызу жағынан питомникті 
қолға алдық, – деген еді бағбан 
қария сондағы кездесуімізде. – 
Ағаш тұқымдарын қалай өсіру 
керектігі, жеміс талдарындағы 
зиянкестерді улау, күтіп-баптау 
сияқты жасымнан үйренген 
тәжірибемді пайдалана баста-
дым. Мені таңғалдыратыны, не-
ге екені белгісіз, Қызылорда 
жеріне әбден үйренген қара 
ағаштан қашамыз біз. Ол – жоқ 
дегенде, отыз жылдан әрі өмір 
сүретін тал. Әрі үлкен, саялы. 
Ақ терек, көк терекке үйірміз. 
Ол біздің жерге тиімсіз, үш-төрт 
жылға жетпей басынан қурап 
өле бастайды. Әсіресе, ақ те-
рек сондай. Ол Өзбекстан, мына 
Шымкентте жақсы өседі...

Бір қуанарлығы, Бектай қа-
рия айтқандай, көшет егуде 
жергілікті топыраққа бауыр 
басқан жиде, сыр талы, қара 
ағаш шыбықтары көптеп шан-
шылуда. Бәлкім, тәжірибелі бағ-
бан берер бағытқа көптеп сүйе-
нуіміз керек те шығар.

Президент пәрмені – 
табиғатты көркейту
Былтыр 1 қыркүйектегі Мем-

лекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың халыққа арналған 
Жолдауында 5 жыл ішінде ел-
ді мекендерде 15 миллионнан 
астам ағаш отырғызуды қам-
тамасыз ету жөніндегі тапсыр-
масы берілген еді. Осының не-
гізінде экология, геология және 
табиғи ресурстар ми нистрлігінің 
бастамасымен «Таза табиғат» 
ұлттық жоба тұжырымдамасы 
қабылданған. Ал жыл сайынғы 
қалыптасқан дәстүр бойынша 
наурыз айынан бастап облыс 

бойынша санитариялық-та-
залық, көркейту және көгалдан-
дыру шаралары басталып кетті. 

Жоғарыда айтқан «Таза та-
би ғат» ұлттық жобасы өңірде 
21 наурыздан басталды. «Таза 
табиғат», «Мекенім – жасыл 
ор маным», «Су – өмір нәрі», 
мектеп оқушылары арасында 
«Бұл – менің ағашым», «Таза 
аула – таза табиғат», «Таза су 
айдындары» ағаш отырғызу, 
көркейту көгалдандыру, тазалық 
акциялары өткізілуде. Табиғатты 
көркейту маңызды әрі сауапты 
іс екені насихатталып, жауапты 
салалар облыстың әр тұрғынын 
осындай қайырлы іске үндеп 
жүр. Бұл көңіл қуантады. 

Мысал келтірсек. Әрине, 
мы  салды да табиғи ресурстар 
жә не табиғатты пайдалануды 
рет теу басқармасынан алған 
мәлі метпен келтіреміз. Акция-
лардың бірі – «Мекенім – жа-
сыл орманым» жалпыұлттық 
ағаш отырғызу шарасы болатын. 
Осының арқасында орман қоры 
жерлерін ұлғайту мақ сатында 
Арал теңізінің ұлта нында 180 
мыңнан астам сек сеуіл отыр ғы-
зылды. Бұл жұмыстарға 30-дан 
астам орман қызметкері мен 5 
техника жұмылдырылған. Осы 
акцияға қала, аудан елді ме-
кендерінде жеті мың үш жүзге 
жуық адам тартылып, жергілікті 
жерге жерсіндірілген 20 мыңнан 
астам сыр талы, қара ағаш, жеміс 
көшеттері де егілген.

Ал өскелең ұрпаққа табиғат-
ты аялауды және қорғауды үй-
рету мақсатында мектеп оқу-
шылары арасында «Бұл – менің 
ағашым» атты ағаш отырғызу 
челленджі ұйымдасты рылған 
еді. Санмен сөйлесек, аймақтағы 
мек теп аулаларына 8070 түп 
ағаш отырғызылды.

«Су – өмір нәрі», «Таза су 
айдындары» акциясында облыс-
тағы су айдындары, арналар 
мен каналдарын тұрмыстық қал-
дықтардан, қоқыстардан тазалау 
жұмыстары жүргізілді. Әрине, 
бұл шаруа бір жағынан, жеке 
көл иеленушілердің міндетіне 
кіретіні белгілі. 

«Таза аула – таза табиғат» 
және «Бірге – Таза Қазақстан» 
жалпы республи калық сенбі-
ліктерінде өңір тұрғындары, 
ерік тілер, экобелсенділер са-
ни  тарлық тазалық, көркей ту 
және абаттандыру жұмыстарын 
ұйым дастырып жүр. Соның 
нә тижесінде шығар, полигон-
дарға 125 тонна қалдықтар 
шы ға рылып, 88 шақырымға 
жу ық арықтар мен аяқ су жол-
дары тазаланған. Жалпы жыл 
көлемінде экологиялық акция-
лар Сыр өңірі бойынша тоқтап 

қалмайтыны анық. Облыс пен 
аудан орталықтары және елді 
мекендердегі көшелер, жаяу 
жүргінші жолдары, аулалар 
мен гүлзарлар, ескерткіштер 
мен скверлерді ұдайы тазалау, 
абат тандыру, су арналарын қо-
қыстан аршу сынды жұмыстар 
жүре беретін болады.

  
Топыраққа бейім 
тал ексек...
Иә, топырақ демекші, құмды 

әрі шөлейтті жердің өзіне бейім 
өсімдігі бар. Айтпақшы, облыс 
бойынша алдағы 5 жылда Арал 
теңізінің құрғаған ұлтанына 
(213 мың гектар) 177,5 млн 
дана сексеуіл отырғызылады. 
Сек сеуіл демекші, ысылдаған 
құм арасына қаздиып өсер осы 
қатты ағаштың бізге көмегі көп. 
Теңізден ұшқан тұзды то пы-
раққа бөгет болар әзірге осы 
ғана. Бұл ормандарды молық-
тыру және орман өсіру кө лемін 
ұлғайтудың 2021-2025 жыл-
дарға арналған кешенді жоспа-
ры аясындағы жұмыстар болмақ.

Биыл жергілікті ормандар-
ды көбейту жұмыстары 14,3 
мың гектар жерге жүргізіледі. 
Оның ішінде 3 мың гектары те-
ңіздің құрғаған ұлтанында ат-
қа рылады. Бұдан бөлек, облыс-
тағы сексеуіл мен саялы ағаш 
кө шеттерін өсіретін орман тұ-
қым бақтарының көлемі 22 гек-
тардан 100 гектарға ұлғайып, 
тұқымбақтарда 1 миллионға жу-
ық  ағаш көшеттері дайын дал-
ған. Мамандардың айтуынша, 
бұ лар – жергілікті жерге бейім 
ағаш түрлері.

Оқып отырғаныңыздай, кө-
ңіл қуанатындай ақпарат көп. 
Әсіресе, әлеуметтік желіде көз 
сүйсінеді. Қарап отырсақ, бү-
гінде әр аудан ғана емес, әр ауыл-
дық округтің де желі парақшасы 
бар. Назар салсаңыз, ауыл әкімі 
бастап, тұрғыны қоштаған тал 
отырғызу жұмыстарына тап 
бо ласыз. Бұның бәрі жақсы-
ақ, бірақ, көктем бастала «өре 
түрегелетін» осы бір науқан 
әрі кетсе бір ай ғана болар. 
Шыны сол, одан кейінгі еккен 
талдың еңсесі көтерілді ме, 
жоқ па, оны да білмейміз. Біз 
әлеу меттік желіде көшет ек-
кен дердің қарасын күзде де 
көргіміз келеді. Мысалы, сол 
уақытта еккен көшет пен отыр-
ғызған шыбықтың әрі қарайғы 
жайқалуын желіге жүктесек. 
Осылай мақтансақ. Соған тұрар-
лық дүние ғой өзі де. Түске 
дейін тал отырғызып, түстен 
кейін есебін ғана беретін шала 
шаруалардың бірі болмаса игі 
дейміз де.

ЦИФР САЯ БОЛМАЙДЫ

1-бет 

– Алланың қалауымен исі 
мұсылман асыға күткен мүбәрак 
айға аман-есен жетіп отырмыз. 
Шүкір дейміз. Осы орайда туын-
дайтын алғашқы сұрақ: тарауық 
намазы биыл тағы оқылмай ма?

– Алдымен, баршаңызды қа-
сиетті Рамазан айының келуімен 
құттықтаймын. Оразаға аман-есен 
жеткізген Алла Тағалаға сансыз 
шүкір, мақтау-мадақ болсын!

Өздеріңіз білетіндей, эпиде-
мио логиялық ахуалдың күрде-
ле нуі себепті ел аймақтары «жа-
сыл», «сары» және «қызыл» болып 
бөлінді. Діни басқарма қасиетті ай 
кезінде өңірлерде діни рәсімдер 
өткізу тәртібін осыған байланысты 
белгіледі. 

Мысалы, «жасыл аймақтарда» 
тарауық намазы сақтық шарала-
рын бұлжытпай орындау, қысқа 
сүрелер оқу арқылы, ауа райының 
ыңғайына қарай мешіт ауласында 
өткізіледі. Мешіт дәретханаларын 
қолданғанда әлеуметтік арақа-
шықтық пен сантитарлық талап-
тарды сақтай отырып, тез дәрет 
алу талап етіледі. 

Бұл жағын «сары аймақтар-
дағы» жамағат та ескеруі тиіс. Қы-
зылорда облысы, өкінішке қарай, 
осы қатарда. Ауру асқынған соң 
карантин шектеуі де күшейтілгені 
белгілі. 

«Қызыл аймақтарда» орна лас-
қан мешіттерде тарауық нама зы 
жамағатпен бірге уақыт ша оқыл-
майды. Дегенмен, санитар лық 
та лап жергілікті бас санитар дә-
рігердің шешіміне сәйкес өзгеруі 
мүмкін.

– Ауызашар өткізіп, сауап 
алғысы келетіндерге не айтасыз?

– Бұл да «коронавирус бағдар-
шамының» түсіне тікелей байла-

нысты. «Жасыл аймақтарда» 
ауыз  ашар өткізілетін орынның 
30 про  центі ғана толуы, бірақ 50 
орыннан аспауы тиіс. Бас мем ле-
кеттік са  нитарлық дәрігердің №68 
қау лысында қоғамдық та мақ та-
ну объек тілерінде еске алу мен 
құдайы тамақтарды өткізуге рұқсат 
берілген. Бірақ біз ауызашарды 
мүмкіндігінше отбасы ортасын-
да өткізуді ұсынамыз. Қалған екі 
аймақтағы елді мекендерде ораза 
ұстаушыларға мүмкіндігінше ауы-
зашар қоржынын жеткізіп берген 
ләзім. 

Азық-түлік себетін ұйымдас-
ты ру, оны үйді-үйге жеткізіп беру 
ісіне «Зекет» қайырымдылық 
қо ры жауапты. Осы ретте шама-
сы жететін ағайынды ауызашар 
қоржынына үлес қосуға шақы-
рамын. 

– Қазір жер-жерде коронави-
русқа карсы вакциналау шарасы 
қызу қарқын алды. Ораза ұстаған 
адамға бұл әсер етпей ме?

– Вакцина оразаны бұзбайды, 
діни басқарманың пәтуасы осын-
дай. Шариғат бойынша оразаны 
дене арқылы емес, табиғи жолдар 
(ауыз, мұрын, тік ішек) арқылы ішке 
кірген нәрсе ғана бұзады. «Фәтауа 
Һиндия» кітабында да бұл туралы: 
«Терідегі ұсақ тесіктер арқылы 
май секілді заттың ішке кіруі ора-
заны бұзбайды», – делінген. 

Қазіргі заман ғалымдары екпе 
арқылы салынатын дәрілерді екіге 
бөліп қарастырады. Біріншісі – 
ас-су сияқты денеге азық, қуат 
боларлық, екіншісі – емдік мақ-
саттағы (денеге қуат, азық бол-
майтын). Олар: «Тері астына және 
бұлшықетке емделу үшін (денеге 
қуат, азық болмайтын) ине салса, 
ауыз ашылмайды», – дейді. Бірақ 

көк тамырға екпе салу (қан құюдан 
басқа) мәселесінде ғалымдар көз-
қарасы әртүрлі. Көптеген ғалым-
ның пікірінше, тамырға салынатын 
ине денеге қуат, азық болмаса, 
ораза бұзылмайды. 

Екпе (вакцина) – бактерия, 
вирус секілді микроорганизмдер-
ден алынып, жұқпалы аурулардан 
сақтану және иммундық қасиетті 
арттыру үшін адам организміне 
егілетін препарат. Ол қажетті азық 
немесе организмге қуат беретін 
дәрумен емес. Сондықтан адам 

денесіне (тері астына, бұлшық 
етке, жамбасқа, көк тамырға) ине-
мен екпе салу оразаны бұзбайды. 

– Ораза кезінде ПТР сы-
намасын тапсыруға күмәнмен 
қарайтындар да бар...

– Оны тапсыру кезінде адам-
ның ішіне ештеңе кірмейді. Сон-
дықтан алаңдамаса болады.

– Қауіпті індеттен жазылып 
шыққандар ораза ұстаса, әлсіреп 
қалмай ма?

– Шамасы жетпеген жағдайда 
ораза ұстауға міндетті емес. Бірақ 
мұның бұрын ауырып, кейін ден-
саулығы түзелген және ауыз бе-
кітуге мүмкіндігі келетін мұсыл-
мандарға қатысы жоқ.

– Пітір садақасының көлемі 
биыл неге артты? 

– Пітір садақасы былтыр 370 
теңге болса, осы жылы 420 тең-
геге жоғарылады. Бұл негізсіз 
емес. Рамазан айында орында-
луы тиіс құлшылық түрі Ханафи 
мәз һабында екі келі бидай (ұн, 
талқан, тағы басқа) немесе мейіз-
бен, әйтпесе, төрт келі құрма не 
арпамен есептеледі.

Қазіргі күні бидайдың өзі емес, 
одан шығатын ұн, талқан сияқты 
өнім түрлері кеңінен қолданыста. 
Сол себепті діни басқарма пітір 
садақасын ұнмен есептеу туралы 
пәтуа берді. Яғни екі келі ұнның 
орташа бағасына тең. Ұнның құны 

басқармаға қарасты қалалық, 
облыстық өкілдіктердің мәліметі 
негізінде анықталды. Ауқатты 
адам дар пітір садақасын мейіз 
(3580 теңге) немесе құрма (7300 
теңге) құнымен бергені абзал.

Тұрмысы төмен, яғни мал-
мүл кі нисаб мөлшеріне, яғни 85 
грамм алтын (1 160 мың теңге) 
немесе 595 грамм күміс (200 мың 
теңге) құнына жетпеген кісі оны 
беруге міндетті емес. Беріп жатса, 
сауабын алады. Алайда, садақаны 
өзінен де жағдайы төмен адамға 
берген дұрыс. Қайтыс болған 
адам дар мен ана құрсағындағы 
бала үшін пітір садақасы беріл-
мейді.

– Рамазан оразасы – балиғат 
жасына толған, ақыл-есі дұрыс, 
жолаушы емес әрбір мұсылман ер 
мен әйелге парыз. Оған мүмкіндігі 
жоқтар қандай жақсы ісімен са-
уап жинай алады?

– Алла Тағала Құранда: «Па-
рыз ораза санаулы әрі белгілі 
күндерде ғана өтеледі. Арала-
рың нан әлдекім ауырып қалып 
не месе сапарда жүріп ораза ұста-
маса, (қаза болған күндерін) басқа 
уақытта ұстасын. Ораза ұстауға 
шамасы әзер жететіндер (яғни 
қарттар және созылмалы дертке 
шалдыққан науқастар қаза бол-
ған әр күнге) підия ретінде бір 
жарлының (біркүндік екі мезгіл) 
тамағын (немесе соның құнын 
ақшалай) беруі керек», – деді 
(«Бақара» сүресі, 184-аят). 

Сауығуынан күдер үзгендер, 
егде жастағылар ауыз бекітуге ша-
масы келмесе, ораза ұстамайды. 
Оның орнына Рамазан айында 
ұстамаған оразасы үшін підия 
(төлемақы) береді. Підия – орта 
есеппен бір адамның күнделікті 
таңғы және кешкі асы. Биыл 
оның мөлшері 2500 теңге деп 
белгіленді. Підия кедейлерге, тұр-
мыстық жағдайы төмен адам дарға, 
халі нашар жандарға үлестіріледі.

– Ораза тұтпай, қазасын өте-
мей-ақ піддия беруге бола ма?

– Підияны созылмалы ауруға 
шалдығып, түзелуінен үміті жоқ 
науқастар, ораза ұстауға шамасы 
келмейтін кәрі кісілер бере ала-
тынын жоғарыда айттым. Ал ораза 
ұстаған адамның ауруы уақытша 
болса, ол підия беріп құтылмайды. 
Ауыз бекітпеген күндерінің есесін 
Рамазан айынан кейін толтыруы 
шарт.

– Әңгімеңізге рахмет! 

Сұхбатты дайындаған 
Назерке САНИЯЗОВА, 

«Сыр бойы»

«ВАКЦИНА ОРАЗАНЫ БҰЗБАЙДЫ»
Былтыр Рамазан айының ерекшелігі көп болды. 

Жамағат тарауық намазын мешіттерде оқи алған жоқ. 
Ұйымдасып ауызашар жасау мүмкіндігінен қағылды. 
Құлшылық үйлерінің есігі көпке дейін құлыптаулы 
тұрды. Жұма намазының орнына әркім үйінде бесінді 
өтеді. 

COVID-19 әлі күшінде. Ал бүгін әлем 
мұсылмандары қасиетті аймен қайта қауышып отыр. 
Ол биыл қалай өтеді? 8 сәуірден бері «сары аймақ» 
санатындағы Сыр бойы жұртшылығы нені ескеруі 
керек? Ауырып, айыққандар ауыз бекітсе бола ма? 
Коронавирусқа қарсы вакцина оразаны бұзбай ма? 

Осы сарындағы сұрақтарға Қазақстан 
мұсылмандары діни басқармасының облыс бойынша 
бас имамы Болатбек Әбуов жауап берді. 

Бұл күндері ауылда көнекөздер азайып, майданнан 
оралған жауынгерлердің үрім-бұтақтары ғана қалды. Өшпес 
із қалдырған ағалардың есімі ұмытылмақ емес. Біз тұратын 
«Ақсуат» атты ауылдық округтегі бірнеше көше майданнан 
оралып, пәни дүниеге аттанғандардың есімін иеленіп тұрғаны 
көңілге қуаныш әкелгендей болады. Солардың есімдері көзге 
оттай басылады, тағзым етесің.

АУҒАНОВТАР 
ӘУЛЕТІ

Қазіргі уақытта елімізде ғы-
лым саласында 22 мыңнан аса 
қызметкер жұмыс істейді. Ал 
облыстың орта мектептерінде 
431 магистр қызмет етуде. Да-
рынды балалар халықаралық 
олим пиадалар мен ғылыми жо-
баларға көптеп қатысуда.

– Өткен жылы 26 оқушы ха-
лықаралық, 90 оқушы респуб-
ликалық, 814 оқушы облыстық 
олимпиадалар мен ғылыми жо-
баларға қатысты. Бұл көрсет-
кіш жыл санап өсуде. Біз озат, 
интеллектуалдық әлеуеті жоғары 
жастардың идеясын қолдауға, 
бастамаларын жүзеге асыруға 
мүмкіндік береміз. Универси-
теттермен бірлескен жұмыстар 
жалғаса береді, – деді басқар ма 
басшысының орынбасары.

Сондай-ақ, Қорқыт ата атын-
дағы Қызылорда универ ситетінің 
проректоры Абайбек Жүнісов 
ректорат өткізіп жатқан конкурс 
туралы айтты.

– Конкурс жас ғалымдардың 
өңір экономикасының маңызды 
мәселелерін шешу бойынша иде-
яларын жүзеге асыру ды көздейді. 
Жүлде қоры – 10 миллион теңге. 

Конкурс нәти жесімен 4 жобаның 
әрқай сысы 2,5 миллион теңгеге 
қаржы лан дырылатын болады. 
Қазір келіп түскен 14 жобаны ар-
найы комиссия қарауда. Шешімі 
20 сәуірде шығады, – деді Абай-
бек Жүнісов.

2014 жылы өңірде Болашақ 
ғылыми-зерттеу институты құ-
рылған болатын. Бүгінде онда 
11 ірі ғылыми жоба жүзеге асу-
да. Сонымен қатар, «Рухани 
жаңғыру» бағдарламасы аясында 
«Сананың ашықтығы» деп атала-
тын жаңа пән оқытылуда. Бұл ту-
ралы институт директоры Мұрат 
Насимов мәлімдеді.

– «Рухани жаңғыруда» қойы-
лып отырған маңызды мәселенің 
бірі – «сананың ашықтығы». Бұл 
бағытта 2017 жылы көлемді мо-
нография басылып шыққан бо-
латын. Қазір институтта жа ңа пән 
енгізілді. Пандемия жағ дайына 
байланысты сабақ он лайн 
өтуде. Дәстүрлі оқыту ре жиміне 
көшкен кезде негізгі нә тижелері 
айқындалады, – де ді институт 
директоры.

«СБ» ақпарат

БРИФИНГ

Жас ғалымдар идеясы 
жүзеге асады

Өңірлік коммуникациялар қызметінде Ғылым саласының 
қызметкерлері күніне орай брифинг өтті. Онда облыстық білім 
басқармасы басшысының орынбасары Бағдат Бердәулетов сала-
да жоғары оқу орындарымен бірлесіп жүзеге асырылып жатқан 
жобалар туралы айтты.
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Газет Қазақстан Республикасының 
Мәдениет және ақпарат министрлігі
Ақпарат және мұрағат комитетінде тіркелген. 
Тіркеу куәлігі №12993-Г, 27.08.2012 ж.

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

Мені осы бір тұлғамен 
етене жақын еткен оның 
 «Апа тайым-анашым» деп атала-
тын әні болатын. Біз оқыған ауыл-
дық орта мектепте бұл әнді шыр-
қамайтын бала кемде-кем еді. 8 
наурызға арналған класс сағатта-
рында, мектепішілік мерекелерде 
хормен де, жеке орындауда да ай-
тылатын. Әннің бір жақсы тұсы, ол 
балалардың, әсіресе төменгі класс 
оқушыларының үйренуіне, сазын, 
сөзін жаттап алуына оңай еді. 
Әрине, ол кезде өзіміз сүйіп шыр-
қайтын сол әсем әнді кім шығарды 
екен деп аса ойлана қоймағаны-
мыз рас. Себебі ән бізге Шәмші, 
Ескендір секілді аңыз адамдар-
дың бірінікі тәрізді сезілетін.

Жоғары класта оқып жүрген 
күндеріміздің бірінде мектебіміз 
дүрлігіп мерекеге дайындалып 
жатты. Күткеніміз халық ақыны 
Манап Көкенов, ақын Адырбек 
Сопыбеков, әнші-композитор 
Бексұлтан Байкенжеев болатын. 
Оқушы болсақ та ол кісілердің 
атына қанық едік. Бір кезде... 
күткен адамдарымыз оқушылар 
жиналған залға сәнімен, салта-
натымен кіріп келді. Араларында 
бізге таныс емес, толқынданған 
қалың қара шашы өң-жүзіне ерек-
ше жарасатын, мұрты қияқтанған, 
көзі күлімдеген бір жігіт бар екен. 
Таныс кісілерден соң кезек алған 
жас жігіт әнді домбырамен де, 
баянмен де арқалана шырқап, 
бәрімізді таң-тамаша қалдырды. 
Дау сы біз естіп жүргендерден 
ерекше. Ұстазы Бексұлтан Байкен-

жеев екеуі кезек-кезек әуелеткен-
де орнымызда отыра алмай, біз 
де қызынып кеттік. Баяғылардың 
«алты қырдың астынан естіледі» 
дегені осындай дауыстар шығар-
ау. Манап атаның суырыпсалма 
өлеңдерін, Адырбек ақынның 
арқыраған жырларын қалай ұмы-
тарсың?! Бәрінен бұрын сол күні 
алдымызда тұрған өзіміздің бала 
кезімізден шырқап келе жатқан 
«Апатайым-анашым» әнінің ком-
позиторы екенін біліп, ерекше 
бір толқыныста болдық. Сахнада 
рухтанып кететін, былайғы уақыт-
та жусаннан аласа жас жігітке 
таңырқай қарағанымыз әлі көз 
алдымда.  

Алайда, мен бүгінде 
 С.Елеуов тің әндері дүйім елдің ау-
зына көшіп, өз деңгейіндегі баға-
сын алды деп ойламаймын. Оның 
өзіндік себептері де бар. Бұл енді 
мүлде танылмай, орындалмай жүр 
деген сөз емес.

Композитордың «Апатайым 
анашым», «Бесік жыры», «Жұл-
дызым», «Айналайын», «Армы-
сыңдар, адамдар», «Туған жер», 
«Айдында жүзген аққулар», 
«Домбыра сазы», «Түркістан», т.б. 
әндері қазақ радиосы мен теле-
дидарында орындалып жүр. Бір 
топ әндері таңдамалы әндер жи-
нағына енсе, енді бір топ әндері 
нотасымен «Сыр әуендері» (1991), 
«Айдында жүзген аққулар» (1996), 
«Түркістан» (2000) «Апатайым- 
анашым» (2011) деген атпен кітап 
болып  шықты.

С.Елеуов әндерінің өзіндік 

үнділігі мен саздылығына қа-
зақтың танымал өнер иелерінен 
басқа, М.Жұрынов, Р.Бердібаев, 
Қ.Ергөбек, Ж.Әбілов, Х.Тұрсын, 
секілді академиктер мен белгілі 
ақын-жазушылар да жоғары баға 
берген. 

Аққу әнші атанған Мәдина 
Ералиева кезінде «Туған жер» 
әнін баянмен орындаған. «Қызда-
рым ұзатылғанда ақын Сәнімкүл 
Желдербаеваның «Аққудың бала-
сындай көгілдірім» атты өлеңіне 
ән жаздым. Бұл әнді Мәдинаның 
жеке дауысына арнаған едім. 
Өмірден озарынан үш ай бұрын 
қолына бергенмін, әншіге ұнаған, 
әттең айтып үлгіре алмады», – деп 
өкініпті композитор тілшілерге 
берген бір сұхбатында. Осы секіл-
ді әндері Нұрғали Нүсіпжанов, 
Зейнеп Қойшыбаева, Бибажар 
Махамбетованың, қазіргі эстрада 
жұлдыздары Жанболат пен Жәзи-
ра, «Аршат», «Арман» топтарының 
орындауында өз тыңдаушыларын 
тапқаны анық.

Ал, менің «бағасын алмады» 
деп отырғаным, біріншіден, му-
зыкатанушылар Сауран Елеуов 
шығармашылығына шын көңіл 
бұра қойған жоқ. Егер компози-
тордың әндерін балабақшалар 
мен мектептерде кеңінен пайда-

ланса, ол баланың танымына да, 
туған жерді, ата-ананы құрметтеу, 
сүю сезімінің бүр атып, көктеуіне 
де бек әсерін тигізер еді.

Биыл Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Қа-
зақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне мәдениет 
мәселелері бойынша өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» 
заңға қол қойғанын білеміз. Заң 
ұлттық электрондық кітапхананың, 
фонограмманы қолдану тәртібін, 
шығармашылық одақтарды мем-
лекет тарапынан қолдау, қоғамдық 
маңызы бар әдебиеттерді шығару 
мәселелерін реттеуге бағытталған.

Айтайын дегенім, осы заң 
күші арқылы даусын компьютер 
мүмкіндігімен әдемілеп алатын 
әсіреәншілер енді даладай кең 
диапозонмен шы найы шырқала-
тын әндерге ығысып жол береді. 
Міне, Сауран секілді нағыз ән-
шілер мен оның мән-мағынаға  
толы әндерінің кең таралмауына 
тағы бір себеп болып келген осы 
жағдай екенін жұрт бізсіз де жақ-
сы біледі. 

С.Елеуов – жан-жақты компо-
зитор. Оның лирикалық әндермен 
қатар патриоттық әндері де кеңі-
нен танымал. Халық театрындағы 
қойылымдарға арнап жазған әу-

ендері өз алдына, оған қоса ай-
тып өткеніміздей, балаларға ла-
йықталған шығармалары бір төбе. 

2009 жылы «Түркістан» деп 
аталатын Мағжан Жұмабаевтың 
сөзіне жазылған марш екпінінде-
гі әнімен «Елім менің» атты бай-
қауға қатысып, екінші орын иелен-
ген. 

«Түркістан – екі дүние есігі ғой,
Түркістан – ер түріктің 

бесігі ғой. 
Тамаша Түркістандай 

жерде туған,
Түріктің тәңір берген несібі ғой, –  

дейтін Мағжанның рухты сөзіне 
ән жазуға қорқа-қорқа бардым, 
әуені екі жылда өмірге келді. Әнді 
Түркияға барған сапарымда ала 
барғанмын. Түріктердің Мағжанды, 
қазақ елін қаншалықты сыйлай-
тынына көзім жетті, сонда. Ән ай-
тылғанда ел орындарынан тұрып 
тыңдады, ұзақ қол соғылды», – 
дейді композитор. 

Бұл әннің орындаушысы Түркі 
елі дәрпін аспанға көтеріп, отанға 
деген махаббаттан өртенетіні, 
жүрегіндегі отансүйгіштік сезімін 
селдетіп шырқайтыны анық. Біз 
мұны сол шығарманың бой шымы-
рлатқан әуенін тыңдағанда таны-
дық. Әрине, бұл – композитордың 
дара дарыны мен өз тарихына, ата 
жұртына деген шынайы сүйіспен-
шілігінен кеуде жарып шыққан та-
маша туындысы.

С.Елеуовтің шығарма шы лығы 
алдағы уақыттарда табысты бо-
латынына, ғұмырлы әндердің 
туатынына сенеміз. Композитор 
1994 жылы Қазақстан Жастар 
одағының сыйлығына ие болған 
еді. 2005 жылы ҚР Мәдениет ми-
нистрлігі бүгінгі ұрпақты ұлттық 
салт-дәстүрімізді қастерлеуге үй-
ретудегі, парасаттылық пен ина-
баттылыққа баулудағы сіңірген  
қызметін бағалап, «Мәдениет қай-
раткері» құрметті атағын берді.  

Қазақ ән өнерінің биігіне қанат 
қағып, көңіл көгімізді шарлаған 
композитор туралы аз ғана айта-
рымыз – осы. Бұл күндері алпыс 
бес дейтін жас тың белесін бағын-
дырған ағамыздың халқына бер-
генінен берері көп екені де ақиқат.  

Мәншүк ТӘШІМОВА
М.Әуезов атындағы Әдебиет 

және  өнер институтының 
ғылыми қызметкері, театртанушы

Отыз бес жыл 
шырқалған 
әуен

Әнші-композитор, ғалым-ұстаз Қ.А.Яссауи атындағы 
халықаралық қазақ-түрік университетінің доценті Сауран Елеуов –  
ерекше тұлға. «Сен» деп біреуді артқа тартпайтын, «мен» деп 
біреудің алдына шықпайтын қарапайым болмыс иесі. 

SERGEK

Атақты Кенесары хан Қоқан-
ның Созақ қамалын шабу үшін 
Сыр бойының батырларына қолқа 
салып, Жанқожа батырға өзіне 
көмектесуін айтып хат жазады. 
Қоқандықтардың Сарман батырды 
өлтіргенін айтып, бірге аттануға 
кеңес береді. Созақ қамалын алуға 
басқа батырлармен бірге Тоқым 
тыққан Қыстаубай батыр да барып 
үлкен шайқасқа қатысады.

Қыстаубай Жиенәліұлы – ша-
мамен 1814-1855 жылдары өмір 
сүрген батыр. Жанқожа, Есет, Тоға-
настармен замандас болған.

Шөмекейлер негізінен қуаң-
ды жаз жайлап, Сырды қыстаған. 
Осы жаз жайлау мен қыс қыста-
уына қайта-қайта шабуылдап, ел-
дің мазасын алған қоқандықтарға 
қарсы үлкен соғыс болады. Сыр 
бойынан шыққан Жанқожа, Есет, 
Тоғанас, Қыстаубай, Бұқарбай ба-
тырлар да бірге болған. Осы соғыс 
кезіндегі олардың ерліктері жай-
лы Балқы Базар, Қаратамыр Дүр 
Оңғар, Қаңлы Жүсіп, Кете Жүсіп, 

Қарасақал Ерімбет жыраулар өз 
жырларына арқау еткен. Атақты 
Тұрмағамбет Ізтілеуовтің:

Тоқым тыққан Қыстаубай,
Қайрат пен күшке кең еді.

Орасан ойлы, өте әділ, 
Мұңлы мен мұқтаж міскінге,
Етек-жеңі кең еді. 
Сықақ қылып, сын тағып,
Аңдысып жүрген жауы да, 
Дей алмайды «кем» еді.
Атынан түспей әрқашан,
Қарына іліп ар алмас,
Азды көпке теңеді, – деуі  бекер 

емес.
Сонымен қоса, Қыстаубайға ар-

нап «Тоқым тыққан» күйінің ерте 
кезден шыққаны да көп жерде 
айтылады. Бұл күйді күні кешеге 
дейін Тамдыдағы батырдың ұр-
пағы Жаманғары күйші орындап 

келіпті. Мұны күйшінің ұлы, ақын 
Сәбит Жаманғарыұлы айтқан еді.

Тұрмағамбет Ізтілеуовтің «На-
зым» атты кітабында Қыстаубай 
батыр жөнінде: «Бір соғыста Қыс-
таубай батырға сұққан жау най-
засының ұшы сынып кетіп, оның 
денесінде қалып қояды. Оны сол 
жерде шылбырмен байлап, тісімен 
тартып шығарады. Жарақаты-
ның орнынан шапшып шыққан 
қан тоқтамаған соң, тоқымының 
бір жағын кесіп алып, атқылаған 
қанның көзін тығындаған. Содан 
да, халық атаған лақап ат «Тоқым 
тыққан Қыстаубай» осыған орай 
қойылған».

Қыстаубай батыр Созақ соғы-
сында 80 адаммен Сауран жағын 
қоршап, жеңіске жеткен. Негізі 
Шөмекей руының Бәйтіктен кей-
інгі бас батыры Қыстаубай болған. 
Тоғанасқа ақ батасын беріп, ұры-
старға баулыған да осы Қыстаубай 
батыр. Найзаласуы мен қылышта-
суы ерекше болған екен. «Дөйт!» 
деп ұрандап жауға шапқанда жа-
уларына қырық кісі болып көрі-
нетін-ді. 

Бір аңызда қалың жаудың қор-
шауында қалып, қашуды бойына 
ар санаған Қыстаубай биік тө-
бенің басына барып, аттан түсіп 
қуып келген жауды найзамен 
шаншып, ат үстіндегісін шылбыр-
мен тартып алып тұрған. Түс қайта, 
зауал шақта ол «Мен шаршадым, 
су әкеліп беріңдер» деп еш қар-
сыласпай жауына қасарысып қа-

рап тұрыпты. Қыстаубайды жаяу 
айдап, халық алдына апарады. 
Алдынан келіп өлтіруге бата ал-
майды. Ақырында керегеге бай-
лап, ту сыртынан қанжар салып, 
жүрегін ойып алыпты. Сөйтсе, 
жүрегінен бір түп ақ қыл шыққан, 
сол қыл өсіп, жүректі торлап тас-
таған көрінеді. «Мынау ержүрек 
қой, еш қайт пайтын қайсар екен» 
деп жауы да ержүректігін мой-
ындаған тәрізді. Содан батырды 
Қыпшақтың Тұрсынбай датқа де-
ген биі өз қолымен арулап, қазіргі 
Шиелі ауданының «Боқтыөлең» 
деген жеріне жерлеген екен.

Қыстаубайдың ерлігі тура-
лы Балқы Базар, Тұрмағамбет 
Ізтілеуов, Шораяқ тың Омары, т.б. 
ақын-жыраулар көп жырлаған. 
Атақты ақын Қуаныш Баймаған-
бетов:

«Қыстаубай өткен батыр 
Шөмекейден,

Елі үшін қанды көйлек 
күнде киген.

Қоқаннан кегін алып, өліп ақыр,
«Боқтыөлең» деген жерден 

орын тиген» – 
деп жырлаған.

Әңгіме Қыстаубай батырдың 
ұрпағы, Жалағаш ауданының 
қазіргі Т.Жүргенов ауылында тұр-
ған, 80-нің үстіне шығып өмірден 
өткен  Шерімбетұлы Сражаддин 
ақсақалдың ұлдарының естелігі-
нен алынды. 

Әскербек 
ШЕРІМБЕТОВ

Тоқым тыққан Қыстаубай батыр
Өмірлерінің ең айтулы сәттерін ел игілігі мен тыныштығы үшін 

күрескен қас батырлар Сыр бойында көп болған. Олардың негізгі 
жауы Сырдарияның сол жағалауын мекендеген қоқандықтар еді. 
Олар елдің тыныштығын алып, малын айдап кетіп отырған. Осын-
дайда ел ішінен отқа түсуге дайын болған ерлердің бірі – Жиен-
әліұлы Қыстаубай батыр. Елі үшін қолына қару алған батырлар 
жайында кейінгі жас ұрпақтың білгені дұрыс. Жиенәліұлы Қыстау-
бай батыр сарғасқа Бәйтік батырдан кіші де, Тоғанас батырдан 
үлкен екен.

Балуандар 
ерледі

Қостанай қаласында қазақ 
күресінен 2001-2003 жылдары 
туған жастар арасында өткен 
Қазақстан чемпионатында 
Қызылорда облысының құрамасы 
топ жарды. 3 алтын, 3 күміс, 6 қола 
медаль еншілеген сырбойылықтар 
жалпыкомандалық есепте бірінші 
орын алды. 

Атап айтсақ, Серікболсын Шарипов (55 
келі), Назерке Әбілтаева (52 келі) және 
Шынар Абатова (70 келі) чемпион атанды. 
Сондай-ақ, олар «Қазақстан Республика-
сының спорт шебері» атағын иемденіп, 
Абу-Дабиде өтетін Әлем чемпионатына 
жолдама алды. 

Ақтоты Зәріп (60 келі), Еңбек Сақтаға-
нов (90 келі), Дамир Мұңайтпасов (100 
келі) күміс медаль еншілесе, Мунира 
Рахым жанова (44 келі), Теміржан Руслан 
(55 келі), Анель Мұхан (56 келі), Гүлзат 
Уренбаева (65 келі), Аяулым Ажмаханова 
(+70 келі) және Айдын Жыланбасов (100 
келі) қола жүлдені қанағат етті.

Қазақстан чемпионатына барлық өңір-
лерден 417 спортшы қатысты. 

Жалпыкомандалық есепте Қызылорда 
облысы үздік атанса,  Ақтөбе облысы 2-ші,  
Алматы қаласы 3-орынға тұрақтады.

Олжас 
Оразалыұлы – 
күміс жүлдегер

Түркияның 
Анталия 
қаласында 
парадзюдодан 
өткен 
халықаралық 
турнирде 
жерлесіміз, 
халықаралық 
дәрежедегі 
спорт шебері, 
тұңғыш Әлем 
чемпионы, 
мүгедектерге 
арналған спорт 
клубының 

спортшысы Олжас Оразалыұлы 66 келі 
салмақта күміс жүлде иеленді.

Жарыста үш кездесу өткізіп, қарсы-
ластарын айқын жеңген ол финалда Украин 
спортшысына есе жіберіп алды.

Айта кетейік, Олжас биылғы Токиодағы 
Паралимпиада ойындарына жолдама алу 
үшін ұпай жинайтын жарыстарға қатысу-
да. Енді мамыр айында Анталияда, маусым 
айында Англияда өтетін лицензиялық Гран-
при жарыстарында бағын сынайды.

Олжас бүгінгі таңда әлемдік рейтинг бо-
йынша 2-орында тұр. 

Спортшыны ҚР Еңбек сіңірген жаттық-
тыру шысы Жанарбек Сансызбаев, жаттық-
тырушылар Қайрат Баякенов және Руслан 
Беркімбай дайындады.

«СБ» ақпарат


