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«Атқа мінетін
қазақ азайды»

ТАБИҒАТ-ТӘҢІР

• 1992 жылы Қазақстан мен 
Беларусь Республикасы ара-
сында дипломатиялық қарым-
қатынас орнатылды. 

• 2000 жылы Атырауда Мы-
сыр билеушісі болған Бейбарыс 
сұлтанның 775 жылдық мерей-
тойына арналған халықаралық 
ғылыми-тәжірибелік конферен-
ция өтті. Конференцияға араб 
елдерінің ғалымдары қатысты. 

• 2005 жылы Түркияның Из-
мир қаласында Қазақстан Рес-
публикасының Құрметті кон -
сул дығының салтанатты ашы лу 
рәсімі өтті. 

• 2007 жылы Қазақстан Ве-
нада Атом энергетикасындағы 
Жаһандық серіктестікке қосыл-
ды. 

• 2010 жылы Түркітілдес 
мемлекеттер басшыларының Х 
Саммитінде экономикалық және 
сауда байланыстарын кеңейтуге 
бағытталған Түркі іскерлік 
кеңесін құру туралы шешім қа-
былданды. 

• 2014 жылы Алматыда Х 
Еуразия кинофестивалі ашыл-
ды. Фестиваль қазақ режиссері 
Шәкен Аймановтың 100 
жылдығына арналды. 

• 2019 жылы Алматы-
дағы «Қазақфильм» киносту-
диясының аумағында аты 
аңызға айналған режиссер 
Сергей Эйзенштейннің таспа-
сы, қазақ кинематографының 
классигі Ш.Аймановтың жеке 
заттары мен коллекциялары, 
түпнұсқа сценарийлер, кино-
фильм кейіпкерлерінің костюм-
дері және тағы басқа бағалы 
архивтік экспонаттар сақталған 
Ш.Айманов атындағы мұражай 
ашылды.

• 2007 жылы Мемлекет 
басшысы «Каспий», «Тобыл» 
және «Батыс» әлеуметтік-кә-
сіпкерлік корпорацияларын 
құру және олардың қызметтерін 
қамтамасыз ету жөніндегі ша-
ралар туралы» Жарлыққа қол 
қойды.

• 2010 жылы Қазақстан 
Үкіметі мен БҰҰ-ның арасын-
да Біріккен Ұлттар Ұйымының 
төлқұжат иелерін визалық 
та лаптардан босату туралы 
келісімге қол қойылды. Қа-
зақ стан өздерінде БҰҰ-ның 
қыз меткерлері үшін визасыз 
режимді қабылдаған 26 елдің то-
бына қосылды.

• 2019 жылы Атырау ха-
лықаралық әуежайы алаңында 
қазақтың тұңғыш ұшқыш 
қызы, Халық қаһарманы Хиуаз 
Доспановаға арналған ескерткіш 
ашылды.

«Келінжан» 
ұсынған дәм

Sb
Ғазиза ӘБІЛДА, 
«Сыр бойы»

Биыл ел тәуелсіздігіне 30 жыл. 
Осы уақыт аралығында ел ертеңі үшін 
елеулі қадамдар жасалды.  Соның 
ішінде әлеуметтік саланың іргелі 
тармағы – білім саласын заман талабына 
бейімдеу басты талаптардың бірі болды. 
Білімді, еркін ойлы, ерік-жігері мықты 
ұрпақ тәрбиелеу бағытында бірқатар 
мемлекеттік бағдарлама қабылданып,  
кезең-кезеңімен жүзеге асырылып келеді. 
Айталық, «Балапан» бағдарламасы 
арқылы баланы ерте бастан тәрбиеге 
баулу қолға алынса, «100 мектеп,  100 
аурухана» бағдарламасының нәтижесінде 
жүздеген жаңа мектептер салынды. Сала 
жұмысы жаңғыртылып, материалдық 
базасы нығайды. Сол сияқты,  өндіріске 
қажетті орта буын мамандар даярлауда 
жаңа жобалар жүзеге асырылып келеді. 
Жыл басынан педагогика саласы 
қызметкерлерінің жалақысы 
25 процентке көбейді. 

Мемлекет басшысының Жолдауында 
айтылғандай, алдағы үш жылда білім 
саласын қолдауға 1,2 триллион теңге 
қаржы бағытталатын болады.

Телефон арқылы 
сөйлесті

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаев Ресей Президенті Владимир Путин-
мен телефон арқылы сөйлесті.

Мемлекеттер басшылары алдағы күндері Ду-
шанбеде өтетін ҰҚШҰ және ШЫҰ саммиттерінің 
күн тәртібіндегі маңызды мәселелерді, оның 
ішінде, Ауғанстандағы ахуалды талқылады, 
сондай-ақ, өңірдегі қауіпсіздік пен тұрақтылықты 
қамтамасыз ету жөніндегі бірлескен күш-жігерді 
үйлестіруге келісті.

Бірінші 
оқылымда 
мақұлданды

Мәжіліс спикері Нұрлан 
Нығматулиннің төрағалығымен өткен 
жалпы отырыста депутаттардың 
бастамасымен әзірленген баланың 
құқықтарын қорғау мәселелеріне қатысты  
заң жобасы бірінші оқылымда мақұлданды.

Мәжіліс Төрағасы заң жобасында балалардың 
тұрғын үй және отбасылық жағдайда мүдделерін 
қорғауға, қадағалаусыз және панасыз қалудың ал-
дын алу мәселелері қарастырылғанын атап өтті. 

– Соның ішінде, буллинг пен  кибербуллинг 
қоғамда қатты алаңдаушылық тудырып отыр. Ба-
лаларды осы қауіптен қорғайтын нақты нормалар 
қажет. Санды мәліметке жүгінсек, 18 жасқа дейінгі 
жастар арасында өткен жылы 143 суицид және 306 
өз-өзіне қол жұмсауға әрекет ету жағдайы болған. 
Тек жарты жылдың ішінде 105 суицид пен 193 
өзіне қол сұғу әрекеті болған. Шынымен буллинг 
және кибербуллинг деген – ол өте қауіпті нәрсе. 
Ол – балалардың психологиясын бұзатын, суи-
цидке алып баратын жол. Сондықтан, жаңа айтып 
кеткендей, балаларды, әсіресе, балаларды буллинг 
және кибербуллингтен толықтай қорғайтын нақты 
нормалар енгізуіміз керек. Осыған байланысты, 
екінші оқылымға дейін тиісті жұмыс өткізу қажет, 
– деді ол.

Бір ғана заң жобасымен балалардың 
құқықтарын қорғау саласындағы проблемаларды 
шешу мүмкін емес. Бұл жерде, әрине, жүйелі ша-
ралар, кешенді тәсілдер қажет. Ол үшін барлық 
мүдделі мемлекеттік органдардың, педагогтар мен 
ата-аналар қауымының бірлескен жұмысы керек. 
Ал, депутаттық корпус өз тарапынан балалардың 
құқықтарын қорғау тетігін жетілдіру бойынша 
заңнамалық жағынан қолдау көрсетуге дайын.

Инвестициялық 
штаб отырысы

ҚР Премьер-министрі Асқар Маминнің 
төрағалығымен өткен Инвестициялық 
штаб отырысында Экология, геология 
және табиғи ресурстар министрлігінің, 
«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ, сондай-ақ Жамбыл 
және Ақмола облыстарының әкімдіктерінің 
инвестициялық жобаларды іске асыру 
барысы қаралды.

Экология, геология және табиғи ресурстар 
министрі Серікқали Брекешев экология, гео-
логия, балық, орман және су шаруашылығы са-
лаларында ЭГТРМ негізгі капиталға тартатын 
инвестициялардың 2021-2025 жылдарға арналған 
нысаналы көлемі 2,5 трлн теңгені құрайтынын 
мәлім етті. Инвестициялық жобалар пулына Нұр-
Сұлтан, Ақтөбе, Шымкент, Өскемен, Қарағанды 
және Алматы қалаларында «Waste to Energy» 
қоқыс жағатын зауыттарын салу, жер қойнауын 
геологиялық зерттеу саласында шетелдік 
әріптестермен ынтымақтастықты кеңейту, су-
мен қамтамасыз етудің тұйық цикліндегі балық 
өсіру шаруашылықтарын, тоған және шарбақты 
балық өсіру шаруашылықтарын дамыту, Каспий 
теңізінде балық аулауды ұйымдастыру, құрама 
жем, артемия цисталарын өңдеу зауыттарын салу 
және т.б. кіреді. 

Білімге 
салынған 
инвестиция 
еселеп 
қайтады

БҰЛТТЫ ҚАЛАУЫНА ҚАРАЙ 
ПАЙДАЛАНАДЫ

Байқағанымыздай, бүгінде жа-
санды жаңбыр құрғақ уақытта өріс 
суарып, тілсіз жау жайласа, өртті 
сөндіруге сеп. Тіпті, Қытай билігі 
құрғақшылықтың бетін қайтару әрі 
астық түсімін арттыру мақсатында 
ел аумағының 56%-де ауа рай-
ын жасанды жолмен басқаруға 
көшетінін хабарлады. Қолға алған 
жобаларының мақсаты – климаттық 
өзгерумен күресу, аймақтағы 
жауын-шашынның мөлшерін 10 
миллиард текше метрге дейін арт-
тыру. Ол Қытайдағы жылдық судың 
шамамен 7 процентін құрайды. 
Осылайша қытайлықтар «бұлтты 
қалауына қарай пайдаланатын» 

оншақты елдің қатарына енді. Жоба 
шеңберінде Тибет үстіртінде қатты 
отынмен жанатын мыңдаған каме-
ра орналастырылады. Жану кезінде 
ауадағы су молекулалары үшін кон-
денсат ретінде жұмыс істейтін күміс 
йодид шығады. Соның әсерінен қар 
немесе жаңбыр себелей бастайды. 
Бұл тәжірибені қытайлықтар 2008 
жылы ел аумағында өткен Олим-
пиада қарсаңында табысты іске 
асырған. Ғалымдар 2035 жылға 
қарай жоба құрғақшылықтың не-
месе арты селге айналатын қалың 
нөсердің бетін қайтаратын, өртті 
өшіруге септесетін, яғни, таби ғи 
апаттардың алдын алуға көмек-
тесетін күшке ие болады деген 
пікірде. Бір-екі жыл бұрын Қытай 
билігі  жобаның жүзеге асуына ық-

пал ететін құрал-жабдықтарға 168 
млн доллар жұмсалды деген ақпарат 
жариялады. Тағы бір мысал, бұл 
технология Ресейдің Якутиядағы, 
Иркутск облысындағы және Красно-
ярск аймағында болған орман өртін 
сөндіруге үлкен көмек тигізген. Ал, 
Араб елдері арасында Біріккен Араб 
Әмірлігі бұл мәселеге көп көңіл 
бөлуде. Бұған дейін елде бұлтқа тұз 
шашу арқылы жасанды жаңбыр жау-
ды, алайда құрғақшылықты одан әрі 
қиындатты деген ақпар бар. Ендігі 
жерде Дубай электр қуатының 
көмегімен тұщы жаңбыр жаудыру 
жобасын қолға алып отыр. Құны 15 
млн доллар тұратын жоба бұлттарды 
жауын-шашын етуді көздейді. 
Араб тар химиялық қосылыстарды 
емес, бұлттағы электр разрядтары 
арқылы жаңбыр тудыруы мүм кін 
дрондарды пайдалануда. Нәти-
же сінде биылғы жаздың 50 гра-
дус ыс тығында әр ауданда жауын 
жауа бастады. Әмірліктегі «Мар-
каз әл-Асифа» ауа райын болжау 
порталы ұсынған мәліметке сай, 
сынақтарды Дубайдағы SANAD ака-
демиясы ұлыбританиялық Рединг 
университетінің ғалымдарымен 
бірге өткізеді.

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ,
«Сыр бойы»Sb

Қазір қалауын тапсаң, жаңбыр да жауады. Әлем елдері 
жаңа технологияны тығырықтан шығудың жолы ретінде 
қарастырғалы біраз жылдың жүзі болды. Жаңа Зеландия, Еуро-
па қос бүйірден қысқан қуаңшылықпен осылай күресіп келеді. 
Тіпті, қытайлықтар көлемі жағынан үш Испаниямен тең келетін 
«жаңбыр фабрикасы» құрылысын бастаған. Араб Әмірліктері 
де 50 градус ыстықта жасанды жаңбыр жаудырды. Кез келген 
эксперименттің тиімді тұсымен қатар ықтимал салдары бар. 
Ендеше, бұл мәселеде сарапшылар қандай тоқтамға келді? Тың 
тәжірибені елімізде пайдаға асыруға бола ма?

Жасанды 
жаңбыр 
қуаңшылықтан 
құтқара ма?

Оқушылардың дәстүрлі түрде оқып 
жатқанына үшінші апта болды. Осы 
орайда оқушылар арасында эпидах-
уал қандай деген сауалмен облыстық 
санитариялық-эпидемиологиялық  
бақылау департаментіне хабарласқан 

едік. Мәліметке сүйенсек, жаңа оқу 
жылының 12 күнінде 163 оқушы індетке 
шалдыққан. Оның ішінде 120 жағдай 
мектеппен байланысты емес, яғни, 
жазғы демалыс кезінде үйде жұқтырып, 
карантинге оқшауланғандар.  

Ал қалған 43 дерек оффлайн оқитындар 
арасында тіркелген. Осыған байла-
нысты қарым-қатынаста болған адам-
дар шеңбері анықталып, 35 сынып 
оқушылары үй карантиніне жіберілген. 

– Департаменттің аумақтық бас-

қармалары 2020-2021 оқу жылында 
ерекше тәртіп бойынша мектептерге 
тексерулер жүргізді. 280 мектеп жос-
парлы, 191 мектеп жоспардан тыс 
тексерілді. Нәтижесінде санитариялық 
қағидалар талабын бұзғаны үшін 252 
санитариялық нұсқама, 324 әкімшілік 
айыппұл салынды. 3 мектептің 
санитариялық-эпидемиологиялық 
қорытындысыз жұмыс істеуіне бай-
ланысты олардың жұмысын уақытша 
тоқтату туралы облыстық ауданаралық 
экономикалық сотқа материал жолдан-
ды. Тексеру барысында анықталған 
кемшіліктер бүгінгі күні қалпына 
келтірілді, – деді департаменттің бас-
пасөз хатшысы Айман Жанақаева.

Жалпы, департамент мамандары 
жүргізген талдаулар нәтижесі коро-
навирус инфекциясының барлық аза-
маттар арасында анықталып жатқанын 
көрсетті. Дегенмен, биыл аурушаңдық 
көрсеткіш 14 жасқа дейінгі балалар 
арасында артып отырғаны алаңдатуда. 
Мәселен, былтыр бұл санаттағы бала-
лар арасында 302 жағдай тіркелсе, биыл 

2285-ке дейін жоғарылаған. Оның 28%-і 
1-5 жас аралығындағы бүлдіршіндер 
арасында анықталып, жоғарылау тен-
денциясы байқалуда. 

– Былтыр балалар арасында 
аталған індеттің симптомсыз түрі ба-
сым болды. Биыл керісінше, дене 
қызуының көтерілуі, құрғақ жөтел, 
іш өту, әлсіздік сияқты клиникалық 
белгілерімен дәрігерлерді алаңдатып 
отыр. Симп томды түрімен ауырғандар 
үлесі 52%-ті құрайды. Бұл коронавирус 
инфекциясының мутацияланған «дель-
та» штамының әсері деп болжанды, – 
дейді баспасөз хатшысы.

Сейсенбіде 14 жасқа дейінгі балалар 
арасында 21 дерек анықталған. Белгілі 
болғанындай, барлығы үйде қарым-
қатынас арқылы жұқтырған. Осы орай-
да мамандар ата-аналар тарапынан ка-
рантин талаптарының орындалмауы, 
той-жиындарға балаларды ертіп апа-
руы, сақтық шараларын елемеу салдары 
балалар арасындағы аурушаңдықтың 
өсуіне әсер етіп отырғанын айтады.

Офлайн оқу: 
оқушылар арасында эпидахуал қандай?

Еңбекақы мәселесі 
ескерілуі тиіс

Айнұр БАТТАЛОВА,
«Сыр бойы»Sb

Жаңа оқу жылы жақындағанда ата-аналар балаларының 
дәстүрлі білім алуына алаңдаушылық білдіргені анық. Оған 
себеп  коронавирус індетінің белең алуы еді. Оның үстіне, 
«күзде балалар көптеп ауырады екен», «балаларға вакцина 
салынайын деп жатыр» деген  ақпараттар да ата-ана үрейін 
үдете түскені анық. Осы кезде бір бөлігі оқушылардың онлайн 
оқығаны дұрыс десе, келесі бір тобы оффлайн оқуды  құптады. 
Әрине, бала саулығы бәрінен маңызды. Алайда бір жарым жыл 
қашықтан оқыған балалардың білім деңгейіне, болашағына 
алаңдамасқа тағы болмайды. Осыны ескерген Мемлекет 
басшысы биылғы оқу жылында оқушылардың дәстүрлі 
форматта білім алатынын айтты. Бұл орайда білім беру 
ұйымдарына қатаң санитарлық талаптар қойылды.

Мемлекет басшысы 
Душанбеде

Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт 
Тоқаев 16-17 қыркүйек күндері өтетін 
ҰҚШҰ Ұжымдық қауіпсіздік кеңесінің 
сессиясына және Шанхай ынтымақтастық 
ұйымына мүше мемлекет басшылары 
кеңесінің отырысына қатысады. Бұл 
туралы Президенттің баспасөз хатшысы 
Берік Уәли Facebook-те жазды, деп 
хабарлайды ҚазАқпарат. 

«Іс-шараларда Ауғанстанның қазіргі ахуалы, 
халықаралық және аймақтық қауіпсіздік, аталған 
ұйымдарға мүше мемлекеттердің ынтымақтастық 
мәселелері талқыланады. Сонымен қатар Қасым-
Жомарт Тоқаев бірқатар мемлекет басшыларымен 
екіжақты кездесулер өткізеді», – деп атап өткен 
Берік Уәли.



1-бет 
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Саясат2
ОБЛЫС ӘКІМДІГІНДЕ

ДЕПУТАТ МІНБЕРІ

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ,
«Сыр бойы»Sb

Тәуелсіздіктің
тартуы көп
Тәуелсіздік – ең басты 

құндылығымыз. Бұл күнге сан 
ғасыр бойы армандап жеттік. 
Еліміз әлемнің өркениетті мем-
лекеттер қатарына қосылды. 30 
жыл ішінде Тәуелсіз Қазақ елін 
қалыптастырып, нарықтың қиын 
өткелдерінен аман өтіп келеміз.

Қазақстанның Тұңғыш Пре
зидентіЕлбасы Н.Назарбаев тың 
стратегиялық бастамалары, бола
шақты болжай біле тін көре ген
дігі, сарабдал саясат керлігі арқа
сында көпұлтты мемлекетіміз 
дамудың даңғыл жолына түсті. 
Бү гінде Қазақстан бірлік пен қо
ғамдық келісімнің алтын бесігіне 
айналды. Еліміздегі татулық 
пен ынтымақтың бірегей үлгісін 
жаһан жұртшылығы зерде-
леп, «Қазақстандық жол» және 
«Н.Назарбаев моделі» деп баға 
берді. Елі аман, жұрты тыныш 
елде қарапайым халыққа өз тір
шілігімен,  балашағасының, әуле
тінің кемел келешегі үшін кәсіп
керлікпен айналысуына барлық 
жағдайлар жасалған. Мемлекет 
тарапынан жеңілдетілген несие
лер, шаруаны қолдауға субси-
диялар беріліп, салық саясаты 
оңтайландырылды. 

Сондай мемлекеттік 
қолдауды  пайдаланып жүрген 
кәсіпкерлердің бірімін. 1979 жылы 
жоғары оқу орнын бітіргеннен 
кейін, өз мамандығым бойынша 
халық шаруашылығының түрлі 
саласында қызмет жасадым. 1996 
жылдан бастап кәсіпкерлікке бет 
бұрып, «Наурыз» ЖШСін құрдым. 
Алайда, ұсақ саудасаттықпен 
ұзаққа бара алмайтынымызды 
ескеріп, 1999 жылдан бастап, 
өндіріспен айналысуды қолға ал-
дым. Егін және мал шаруашылығы 
өнімдерімен айналысатын «Сыр 
Маржаны» ЖШС негізі қаланды. 
Серіктестік күріш егумен айналы-
сады, қосымша гидротехникалық 
құрылыс жұмыстарын жасайды. 
Қазір экономикалық даму саты-
сында. Өндірісті әртараптандыру 
қолға алынған. Тек күріш емес, 
суды аз қажет ететін дақылдарды 
егуге бетбұрыс жасалды. 
Шаруашылықта барлығы 4000 
гектар егін егілсе, 2000 гектары – 
күріш, қалғаны – малазығындық 
дақылдар. Сонымен бірге, «Ірі 
қара мал етінің экспорттық 
әлеуетін арттыру» жобасы ая-
сында серіктестік 3000 басқа 

арналған мал бордақылау кешенін 
іске қосып, асыл тұқымды 
бұқашықтарды бордақылауды 
жолға қоюда. 

Ет кластерін жасау мақсатында 
Қызылорда қаласының Талсуат 
елді мекенінен ет комбинатын 
салу қолға алынып, құрылыс 
жұмыстары жүргізілуде. Мал 
тұқымын асылдандыру үшін Чехия 
Республикасынан ет бағытындағы 
«Ангус» текті ірі қара әкелініп, өз 
төлінен өсіру ұйымдастырылуда. 
Шаруашылық Көларық ауылдық 
округінде орналасқандықтан, 
Ақ тан батыр ауылының тұрғын
да рын жұмыспен қамтиды.  Со-
нымен бірге, Жанкент, Жанқожа 
батыр ауылдарының тұрғындарын 
жұмысқа тартуда. Серіктестікте 
барлығы 155160 адам жұмыс жа-
сайды.

Қазалы аудандық мәсли
хатының IIIIVV, облыстық 
мәслихаттың VIVII шақырылым
дарының депутаты ретінде ел
халықтың талаптілектерінің 
орын далуына «Nur Otan» партия
сының мүшесі ретінде атсалысу-
дамын. 

Тәуелсіздіктің мәні де, маңызы 
да айрықша. Біз Тәуелсіздіктің 
арқасында бүгінгі берекелі күнге 
жеттік, халыққа қызмет етуге 
мүмкіндік алдық. Ендігі міндет – 
қолда барды ұқсатып, дамытып, 
елдің игілігі үшін еңбек ету. 

Мінәжадин ӨТЕЕВ,
«Сыр Маржаны» ЖШС 

директоры,
облыстық мәслихат

депутаты

Білімге салынған 
инвестиция 
еселеп қайтады

ОҚУ ЖЫЛЫ 
ҚАЛАЙ 

БАСТАЛДЫ?
Биыл, 20212022 жаңа оқу 

жылы барлық санитарлық 
қауіпсіздік шаралары сақтала оты-
рып, дәстүрлі түрде басталды.  
Облыстағы 294 мемлекеттік, 10 
жеке мектепте 177196 оқушы білім 
алады. Оның ішінде 1 сыныпқа 
18276 бала барды. Ал колледждер-
де 19775 студент оқиды. 

 Көпті қуантқан жаңалықтың 
бірі – биыл өңірде 5184 оқушы 
мемлекеттік грантқа өтініш бер-
ген болса, олардың 3849ы грант 
иегері атанды. Нәтижені талдап
таразылағанда грант иелен-
ген оқушылардың басым бөлігі 
педагогикалық және техникалық 
мамандықтарды таңдағанына 
көз жеткіземіз. Нақты айтқанда, 
1303 талапкер педагогикалық, 
361 түлек медициналық бағытты 
таңдаса, 1173 үміткер техникалық 
мамандықтарға талпынған. Ал, 
217 түлек ауыл шаруашылығы 
бағытына шешім қабылдаса, 795 
түлек өзге де бағыттағы мамандық 
иесі болуды көздейді. 

Ойлап қарасақ, түлектердің 
педагогикалық мамандықтарды 
көбірек таңдауына «Педагог 
мәртебесі» арнайы заңы қабыл
данып, салаға әлеуметтік қолдау
дың көлемі жыл сайын артып 
отырғаны  оң әсер еткен сияқты, 
яғни, жас түлектер болашағын 
осы мамандықпен байланыстырса 
қателеспейтініне сенеді.

БІЛІМ БАСТАУЫ – 
БАЛАБАҚША

«Тәрбие талбесіктен баста-
лады» деген тәмсілге сүйенсек, 
баланы балабақшадан бастап 
тәрбиелеудің маңызы ерекше. 
Сондықтан бұл бағытта мемле-
кет тарапынан 20102020 жылдар 
аралығын қамтитын «Балапан» 
бағдарламасы қабылданғаны бел
гілі. Уақыт талабына сай келген 
бұл бағдарлама аймағымызда 
тиімді жүзеге асырылды. Атап 
айтқанда, 2020 жылға межеленген 
жоспар 2015 жылы орындалып, 36 
жастағылар балабақшамен түгел 
қамтылды. Бағдарлама аясында 
жекеменшік балабақшалардың 
үлесі жыл сайын артып, бүгінгі 
күні мектепке дейінгі білім беру 
мекемелерінің 72 процентін құрап 
отыр.  Жалпы Тәуелсіздік алғаннан 
бері облыста 414 жеке балабақша 
ашылған. 

Қазір қалыптасып отырған 
эпидахуалға байланысты бала
бақшада санитарлық шара-
лар қатаң сақталады. Әр топты 
жасақтағанда 2025 баладан асыр-
мау қадағаланады.

ҚАЙТА ОРАЛҒАН 
«ӘЛІППЕ»

Биылғы оқу жылының 
есте қалар ерекше жаңалығы 
– «Әліппенің» қайта оралуы. 
Көркем безендірілген, оқуға жеңіл 
«Әліппе» мен «Букварь» кітаптары 
бүлдіршіндерге қуаныш сыйлады. 

Бар білімнің бастауы – 
«Әліппенің» тарихына қысқаша 
тоқталсақ, ағартушы ғалым 
А.Байтұрсынұлының жаңа әліпби 
(төте жазу) үлгісімен жазылған 
алғашқы «Оқу құралы» 1912 жылы 
Орынбор қаласында басылған.  
Бұл оқулық қазақ мектептерінің 
әліппеге деген сұранысына толық 
жауап берді. Мәселен, онда қазақ 
тіліндегі сөздердің дыбысталу 
ұқсастығы мен айырмашылығы 
ескерілген. Сондайақ ана 
тіліміздің бай сөздік қоры, 
сөздердің қолданылу ерекшеліктері 
қарастырылған. Осыдан соң 
А.Байтұрсынұлы әдістемелік жаңа
лықтарды ескере отырып, қазақ 
бастауыш мектептеріне арналған 
жаңа «Әліпбиді» ұсынды. 1927 
жылы Қызылорда қаласында 
басылған бұл  еңбек өз заманы-

на лайық оқулықтың озық үлгісі 
деп танылды. Айта кетейік, 
А.Байтұрсынұлына дейін де 
бірнеше әліппе үлгілері қолданыста 
болып, тәжірибеден өткені белгілі. 
Алайда қазақ мектептері үшін 
А.Байтұрсынұлы «Әліппесі» ба-
рынша лайықты болды.

Тәуелсіздік жылдары білім са-
ласы да түрлі реформаларды бастан 
өткергені белгілі. Соның бірінде 
«Әліппе» оқулығын «Сауат ашу» 
алмастырған болатын. Дегенмен, 
балдырғандар үшін «Әліппенің» 
орны бөлек екенін уақыт көрсетті. 

Осылайша ҚР Білім және ғылым 
министрі А.Аймағанбетовтың 
бастамасымен «Әліппе», «Ана 
тілі» оқулықтары қайта орал-
ды. Жаңа «Әліппенің» авторла-
ры – Ә.Жұмабаева, Г.Уайсова, 
М.Оспанбекова.

САЛА 
ЖҰМЫСЫНДАҒЫ 

СЕРПІН
Тәуелсіздіктің алғашқы жыл-

дарынан бастап осы кезеңге дейін 
облыста 164 мектеп ғимараты 
пайдалануға берілген. Оның ішінде 
24і жаңадан ашылған. Осы 2013
2014 оқу жылында 36 апатты  және 
үш ауысымда оқитын 7 мектептің 
мәселесі шешілген болатын. Алай-
да жыл сайын оқушылар саны 
артуы себебінен үш ауысыммен 
оқу мәселесі туындап отырады. 
Осының алдын алу мақсатында 
жос парлы жұмыстар іске асыры-
луда. 

Жалпы 2025 жылға дейін апат-
ты білім ошақтарын жою, орын 
тапшылығын қысқарту бойынша 
28 құрылыс салу жоспарланған. 
Ал биыл 6 мектеп пайдалануға 
беріледі. Оның ішінде Арал ау-
даны Сексеуіл кентіндегі 300 
орындық жаңа, инвесторлар 
есебінен жүргізілген 2 жеке мек-
теп пайдалануға беріледі. Мұнан 
бөлек, Жалағаш ауданындағы 2 
ғимаратқа жөндеу жүргізілуде. 

Мемлекет басшысының өткен 
жылғы Жолдауында айтылғандай, 
қосымша білім беру бағытына баса 
назар аударылып отыр. Айталық, 
облыста 550 орындық 3 қосымша 
білім беру ұйымының құрылысы 
жүріп жатыр. Бұл нысандар жыл 
аяғында пайдалануға беріледі. Сол 
сияқты, «Nur Otan» партиясының 
жол картасына сәйкес 48 мектеп 
модернизациядан өтуде. 

Жыл сайын материалдық
техникалық база нығайып келеді. 
Облыстағы білім ұяларының 65 
проценті жаңа модификациялық 
физика, химия, биология ка би
нет терімен, ал 124 мектеп ро
бото тех ника кабинеттерімен жаб
дықталған. 

2015 жылы «Назарбаев зият
керлік мектептері» ДББҰ мен 
облыс әкімдігі арасында өзара 
әріптестік меморандумы жасалған 
болатын. Осы меморандум ая-
сында Назарбаев зияткерлік 
мектептерінің тәжірибесі тара-
тылатын 46 инновациялық мек-
теп ашылды. Сонымен қатар, 
Байқоңыр қаласындағы 6 мектеп 
және 1 балабақша үкіметаралық 
келісімнің негізінде ҚР стандар-
ты бойынша білім беру үдерісіне 
көшті.  Айта кетейік, бұл – білім са-
пасын көтеруге бағытталған нақты 
қадамдардың көрінісі. 

Сапалы білім, саналы тәрбие 
беруде ұстаздардың біліктілігін 
саралап, нәтижесіне қарай 
бағалаудың тиімділігі зор. Осы 

орайда республикалық «Үздік пе-
дагог» конкурсының қорытындысы 
бойынша 20132020 жылдар 
аралығында облыстың  19 ұстазы 
«Үздік педагог» атанды. Білім 
ошақтары 2016 жылдан бастап 
кезеңкезеңімен жаңартылған білім 
беру мазмұнына көшкені белгілі. 
Бұған байланысты педагогтардың 
98 проценті жаңа бағдарлама бо
йынша курстан өткен. Сондайақ, 
жергілікті бюджет есебінен соңғы 
8 жыл ішінде «Үздік орта білім 
беретін ұйым» гранттық жобасы 
жүзеге асырылуда. Грант көлемі 17 

млн теңгені құрайды. Жоба арқылы 
білім беру ұйымдары арасында 
өзара бәсекелестік орнап, жұмыс 
сапасына оң әсер етіп отыр. Тағы 
бір жаңалық, облыс мектептері 
арасында «Жасыл мектеп» жо-
басы іске асуда. Қазіргі таңда 13 
мектепте жылыжай бар. Оның 5уі 
Қызылорда қаласында, өзгесі ау-
дандарда орналасқан. Оқушылар 
мен ұстаздар жылыжай жұмысына 
жақсы бейімделген, түрлі көкөніс 
өнімдерін өндіруді қолға алған. 
Бұл жұмысты одан әрі жанданды-
ру үшін оқушылар ғылыми бағытта 
түрлі идеяларды тәжірибеге енгізіп 
көруді бастап кетті. 

Балаға білім мен тәрбие бе-
руде әлеуметтік жағдайын ескере 
отырып, түрлі қолдау шаралары 
да қарастырылған. Осы орай-
да Қызылорда облысы жетімдер 
үйі жоқ аймаққа айналды. Бұл 
санаттағы жеткіншектер от-
басы үлгісіндегі 80 орындық 
«Атамекен» балалар ауылында 
тәрбиеленеді. Биыл «Атамекенім» 
қоғамдық қорының қолдауымен 
«www.atamekenim.kz» порталын-
да көмекке мұқтаж атааналар өз 
өтінімдерін қалдыра алатын «Мек-
тепке жол» арнайы платформасы 
құрылды. Айта кетейік, аталған ак-
ция аясында биылғы оқу жылында 
8605 балаға көмек көрсетілді.

Есімізде, осыдан бесалты жыл 
бұрын оқушылар арасында суицид 
жиілеп кеткен болатын. Бұл жағдай 
атааналар мен ұстаздар қауымын 
қатты алаңдатты. Осы мәселенің 
алдын алуға байланысты БҰҰ 
«ЮНИСЕФ» Балалар қорымен 
бірлесіп «Кәмелетке толмағандар 
арасындағы суицидтер превенция
сы» пилоттық жобасы енгізілген 
еді. Бертін келе,   облыстың осы 
үздік тәжірибесі халықаралық 
дәрежеде таратылды. Бүгінде 
барлық мектептерде қамқоршылық 
кеңестер құрылып, жұмыс жүйелі 
жүзеге асырып келеді.

ДАРЫНДЫ 
ОҚУШЫЛАРДЫ 

ҚОЛДАУ
Дарынды балаларды қолдауға 

қашан да басымдық беріліп отыр. 
Соның нәтижесі болар, кейінгі 
10 жылда халықаралық және 
республикалық олимпиадалар 
мен ғылыми жоба конкурсын-
да  500ге жуық оқушы жүлделі 
орын иеленген. Айта кетейік, биыл 
республикалық «Ұлттық мектеп 
лигасы» аясында өткен жарыс 
түрлері бойынша облыс құрамасы 
І орын алды.

Облыстық білім басқарма
сының «Дарын» қосымша білім 
беру орталығында облыстық, рес  
публикалық, халықаралық бай
қаулар мен конкурстар жеңім
паз дарының «Сыр дарыны 
білім ділер академиясы» озық ойлы 
оқушылардың білімін арттырып, 

талабын шыңдай түседі. Дарынды 
балалар академияда әр оқу тоқсаны 
арасындағы демалыс уақытында 
үш кезең бойынша математика, фи-
зика, химия, биология, информа-
тика пәндерінен озат ұстаздардан 
2 тілде дайындық жұмыстарына 
қатысады. Бұдан бөлек, ауылдық 
жердегі талантты да қабілетті ба-
лаларды анықтау мақсатында биыл 
«Ел үміті» жобасы іске асырылу-
да. Сондайақ, 20192020 оқу жы-
лынан бастап «Мың бала» ұлттық 
зияткерлік олимпиадасының 
жеңімпаздарын НЗМ, РФММ, 
БИЛ, елорда лицейлерінің жетекші 
педагогтарының көмегімен қазақ, 
орыс және ағылшын тілдері, мате
матика пәндері бойынша терең
детіп оқытуға көңіл бөлініп отыр.

2014 жылдан бастап облыс 
түлектерінің Ресей, Татарстан 
елдері  озық жоғары оқу орында-
рында білім алуына мүмкіндіктер 
жасалды. 

Тағы бір тың бастама – 2020 
жылы «Онлайн жаз» жобасы ая-
сында облыстық білім басқармасы 
Instagram әлеуметтік желісінде 
«Online_vacation_qzo» парақшасын 
ашып, балалардың жазғы дема-
лысын тиімді ұйымдастырған 
болатын. Бұл жобаны ҚР БҒМ 
Балалардың құқықтарын қорғау 
комитеті сәтті деп танып, еліміздің 
өзге аймақтарына тәжірибе ретінде 
таратылды. 

Мектеп бітіруші түлектердің 
мамандық таңдауда қателеспеуі 
үшін олардың қалауын ерте 
анықтап, алдын ала кеңес берудің 
маңызы зор. Бұл орайда түлектерді 
ҰБТға дайындау барысында 
қабілетқарымына қарай білікті пе-
дагогтар тарапынан бағытбағдар 
беріледі. Осы жұмыстардың оң 
нәтижесі болар, жыл сайын мем-
лекет грантын иеленушілердің 
қатары артып келеді. Ал биыл об-
лыста 3849 оқушы мемлекеттік 
грант иегері атанды. Бұл көрсеткіш 
өткен жылмен салыстырғанда 791 
түлекке артқан. 

Биылғы Жолдаудан туындаған 
жаңалық, ҚР Білім және ғылым 
министрлігінің мәлімдеуінше, 
алдағы уақытта халықаралық 
олимпиадалардың жүлдегерлеріне 
4,4 млн теңгеге дейін сыйақы 
тағайындау қарастырылып отыр. 
Атап айтқанда, халықаралық 
зияткерлік олимпиадалардың 
жеңімпаздары біржолғы ақшалай 
сыйақы, «Алтын медаль» иегерлері 
1500 АЕК, күміс 1000 АЕК, қола  
500 АЕК көлемінде сыйақы ала-
ды. Біржолғы ақшалай сыйақы 
халықаралық олимпиадалардың 
жеңім  паздарын дайындаған педа
гогтәлімгерлерге де беріледі.

КӘСІПТІК БІЛІМ 
КӨКЖИЕГІ

20202021 оқу жылында облыс
та 30 техникалық және кәсіптік 
білім беру ұйымы,  оның ішінде 
17 мемлекеттік, 13 мемлекеттік 
емес колледж бар. Колледждердегі 
барлық студенттер саны – 
19775 болса, олардың 10742сі 
мемлекеттік, 9033і жекеменшік 
колледждерде білім алады. Осы 
орайда айта кететін мәселе: бұрын 
мемлекеттік білім беру тапсырысы 
колледждер арасында бөлінсе, енді 
олар талапкердің таңдауы бойынша 
орналастырылады. Осы орайда об-
лыс әкімдігі жанындағы комиссия 
сұранысқа ие мамандықтар бойын-
ша 3108 орынға мемлекеттік білім 
беру тапсырысын, оған қатысатын 
колледж дер тізбесін нақтылады.  

Биыл қабылдау жаңа рәсімдер 
бойынша жүргізілді. Айталық, 
талапкер 4 оқу орны және 4 
мамандықты таңдай отырып, 
авто маттандырылған жүйе бо
йынша колледжге құжаттарымен 
қоса өтініш береді. Мемлекеттік 
тапсырыс бойынша оқуға кон-
курс аттестаттың міндетті 
және бейіндік пәндердің орта-
ша балы бойынша өткізіледі. 
Қабылдау  процесінің ашықтығын 
қамтамасыз ету үшін конкурс 
нәтижесін  автоматтандырылған 
жүйе анықтады. Сұранысқа ие 100 
мамандық бойынша мамандар да-
ярлауда  облыстағы «Жас маман» 
жобасы жүзеге асырылуда. Жобаға 
9 колледж қатысады.

Былтыр колледжді 5988 түлек 
бітіріп шықты, оның 4067сі – 
мемлекеттік білім беру тапсырысы 
бойынша дайындалған мамандар. 
Жалпы 5130 жас маман жұмысқа 
орналасқан.

Тәуелсіздік жылдарынан бері 
қабылданған бірнеше мемлекеттік 
бағдарламалардың нәтижесінде 
кәсіптік білім беру саласына мо-
дернизациялау жұмыстары жүр
гізілуде. Осының нәтижесінде 
20152021 жылдар аралығында 
республика бойынша үздік тех
никалық және кәсіптік білім беру 
ұйымдарының қатарына облыстан 
7 колледж енді.

Өткен жылдан бері мате
риалдықтехникалық жабдық
тар мен қамтамасыз етілген 
құзыреттілік орталықтары ашылды. 
Мақсаты – отандық және шетелдің 

озық тәжірибелері бойынша бүгінгі 
еңбек нарығында бәсекеге қабілетті 
мамандар даярлау. Сол сияқты, 
өңір экономикасы үшін кадрлар 
даярлау саласындағы әлеуметтік 
әріптестікті дамытуға бағытталған. 
Осы орайда еңбек алаңында 
жұмысшы мамандықтары бойын-
ша әлеуметтік ынтымақтастықты 
нығайту мақсатында аталған 
орталықтар мен серіктес мекеме-
лер арасында меморандум жасал-
ды.

Студенттерді жатақханамен 
қамтамасыз етуге баса на-
зар аударылып отыр. Сонымен 
қатар, техникалық және кәсіп
тік білім беру саласына дуаль
ды оқыту, модульдік білім 
беру бағдарламалары енгізіліп, 
жұмысшы біліктіліктерін қатар 
алып шығу, академиялық дербестік 
беру шаралары қабылдануда. Қазір 
техникалық және кәсіптік білім 
беретін ұйымдар колледж стату-
сын иеленіп, бакалавр дәрежесін 
дайындайтын 10 жоғары колледж 
жұмыс жасауда.

БАЛАЛАР 
ҚАУІПСІЗДІГІ – 

БАСТЫ МӘСЕЛЕ
Бүгінде облыс мектептері  

толығымен  бейнебақылау  камера-
ларымен  қамтылған. Өткен жылы  
облыстық  бюджеттен  білім беру 
ұйымдарына  жаңа  стандарттағы  
бейнебақылау  камераларын  
орнатуға қаржы бөлініп,  аудан  
орталықтарындағы  56  мектеп  по-
лиция  бөлімдеріне, Қызылорда  
қаласындағы   14  мектеп   жедел  
басқару  орталығына  қосылған. Ал 
биыл тағы 35 мектеп бейнебақылау  
жүйесімен   жабдықталып,  жедел   
басқару  орталығына   қосылады. 
Мектептерде 110 ювеналды   поли-
ция  қызметкері   жұмыс  атқарады. 

Жаңа оқу жылында қала  
орталығындағы  42  білім  беру  
ұйымын турникет, маман дан
дырылған күзет және  дабыл  
түйме лерімен қамту шаралары 
жүзеге асырылады.      

Салада қызмет көрсетуді цифр
ландыру бағытында барлық мек-
тептер «BilimLand», «Күнделік» 
электронды платформаларына 
қосылған.  Сыбайлас жемқорлық 
тәуекелдерін төмендету және 
қызмет көрсету сапасын жақсарту 
бағытында 22 мемлекеттік қызмет 
электронды түрде көрсетілсе, 
саладағы бухгалтерия,  мектеп 
кітапханасы және балабақшаға 
кезекке қою, жолдама беру  
қызметтері автоматтандырылған.

Мұнан бөлек, санитарлық та-
лаптар бойынша 294 мектеп, 670 
балабақша, 30 колледж «ASHYQ» 
қосымшасына қосылды. Жалпы 
31,4 млн теңге бөлініп, қажетті 
дезинфекциялық заттар алынған. 

БІЛІКТІ 
ҰСТАЗДАН БІР 

ҮЗІК СЫР
ҚР Білім беру ісінің үздігі, 

«Үздік педагог – 2017» респуб
ликалық конкурсының жеңімпазы, 
миллионер ұстаз, педагогшебер, 
мектеп тренері, бірінші деңгейлі 
мұғалім Сағатбек Қарапаев:

– Мұғалім қай уақытта да өзін
өзі жетілдіріп, үздіксіз оқиды, 
ізденеді. Тәуелсіздіктің алғашқы 
жылдарында бұл тұрғыдағы 
жұмыстардың қарқыны баяу еді. 
Өйткені біріншіден, мұғалімнің 
біліктілігін арттырып, дағдысын 
одан әрі дамыту үшін бір ғана білім 
беру институты жұмыс істеді, басқа 
альтернативті ұйымдар болмады. 
Екіншіден, дидактикалық мате-
риалдар, оқулықтар, әдістемелік 
құралдар өте аз болды. Үшіншіден, 
мұғалімге төленетін еңбекақы 
да басқа мамандықтармен 
салыстырғанда төмен болатын. 
Алайда өз мамандығын шексіз 
сүйетін мұғалімдер осындай 
жағдайдың өзінде білім беруден 
бөлек, барлық деңгейдегі қоғамдық 
жұмыстарға  белсене араласты. Бір 
мысал айтайын, сол 1990 жылдары 
«Жыл мұғалімі» республикалық 
байқауына қатысып, бас жүлдеге 
бағалы сыйлықпен бірге Герма-
ния мемлекетіне баруға жолда-
ма жеңіп алдым. Алайда қолдың 
қысқалығынан бара алмай қалған 
едім. Оған дейін 1987 жылы 
халықаралық жастар лагерінің жол-
дамасын жеңіп алып, Қазақстаннан 
4 адам Грузия еліне сапарлап, дема-
лып қайтқанымыз есімде. Ал қазір 
бәрі басқаша, мұғалімнің алаңсыз 
еңбек етуі үшін барынша қажетті 
жағдай жасалған. Оқулықтар, 
көрнекі құралдар жеткілікті. 
Ұстаздың нағыз болмысын 
қалыптастыратын, шығармашылық 
қабілетін шыңдайтын шара-
лар үздіксіз жүргізіліп келеді. 
Еңбекақы мәселесі толық 
шешілген, жыл са йын көлемі ар-
тып отыр, – деп пікірін айтты. 

Тәуелсіздік жылдарынан бері 
білім саласында атқарылған жұмыс 
аз емес, алайда алдағы міндет 
одан да ауқымды. Талап өзгерген, 
таңдау биік.

Кеше облыс әкімі Гүлшара 
Әбдіқалықова «Петро Қазақстан 
Құмкөл Ресорсиз» АҚ Президенті 
Ян Миньюймен және «Петро 
Қазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ 
құрылыс және сыртқы байланыс
тар жөнінде вицепрезиденті 
Болат Көшербаевпен кездесуде 
осыған маңыз берді.

Аймақ басшысы «Кеңқияқ
Атырау» мұнай құбырының 
ревер сі биылғы жылдың 4 тоқса
нын да іске қосылса, мұнай экс
пор  тының көлемі 50%ке дейін 
ұлғайып, ол компания табысын 
арт  тыруға мүмкіндік беретінін 
жеткізді.

– Бірінші кезекте аталған 
қаржы мұнай сервистік компа
ниялардың тарифі мен еңбекақы 
төлеу қорын ұлғайтуға бағыт
талуы тиіс. Соңғы 13 жыл ішін
де компанияның қызметтік 
тарифтері өзгертілмеді. Саладағы 
қызметкерлердің жалақысы мұ
най өндіруші компания қызмет
керлерінің жалақысынан 34 есе 
төмен екенін ескере отыра, мұнай 
сервисі саласындағы тарифтерді 
ұлғайту қажет, – деді облыс әкімі.

Аймақ басшысы республи

калық бюджет есебінен Сыр-
дария, ШуСарысу және Арал 
шөгінді бассейндерін зерттеу 
жұмыстары басталғанын хабар-
лап, қолданыстағы контрактті 
аумақ тардан бөлек жаңа 
перспективті аймақтарда барлау 
жұмыстарын бастауды ұсынды. 
Бұдан бөлек, «Петро Қазақстан 
Инк» құрамындағы мұнай компа
ния ларының ғылымизерттеу 
және тәжірибелікконструк торлық 
жұмыстарын қаржы лан дыру мен 
бизнестің әлеуметтік жауап кер
шілігі аясында аймақтағы спорт 
саласының дамуы, оның ішінде 
«Қайсар» футбол клубына қолдау 
көрсетудің маңыздылығын атап 
өтті. Ян Миньюй облыс әкімі 
көтерген мәселелерді мұқият зер
делейтінін алға тартты, мемлекет 
тарапынан мұнай өндіруші ком
панияларға көрсетілетін қолдау 
шаралары үшін алғыс білдірді. 
Аймақ басшысы кездесу соңында 
мұнай компаниясының басшысы-
на жұмысшылармен тыңғылықты 
жұмыс жүргізіп, маңызды мәсе
лелерді бірлесіп шешу қажеттігін 
қаперге салды.

Еңбекақы 
мәселесі 
ескерілуі тиіс

Өңір үшін «қара алтын» өндірісінің маңызы зор. Алайда, 
кезінде экономиканың негізгі локомотиві болған мұнай 
қорының сарқыла бастауы және өндірістің жыл сайын 10-
12 процентке дейін кемуі жан-жақты зерттеу жұмыстарын 
қолға алуды қажет етеді. Жақында жарияланған Президент 
Жолдауында да жер қойнауын пайдалану саласына, әсіресе 
геологиялық барлау және кешенді зерттеу ісіне тың серпін 
қажеттігі айтылды. 
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Жарнама. Жарнама. Жарнама
«Сыр бойы», «Кызылординские 
вести», «Ақмешіт апталығы», 
«Ақмешіт жастары» және 
ауданның барлық 
басылымдарына хабарландыру 
орналастырғыңыз келсе:  
70-00-52  телефон ы арқылы 
байланысуға болады.

Sb

Сұңқар ақсаған күйі бәйгеге 
қосылатын болған. 140 ат шабатын 
аламанға қосу шынымен күлкілі 
еді. Көргендер сырттай мысқылдап, 
кейбірі мүсіркеп жатты.

Аламан басталды. Сөреден 
жұлқына шыққан тұлпарлар бір-
бірімен құйрық тістесе... Ғажап 
көрініс қой бұл. Ысқырық пен 
делебесі қозған дүйімнің айқайы 
жер жарады.

–  Шап, жануар!
– Қарағым-ай, бауырының жа-

зуын қарашы.
– Мынаның бітімі тым бөлек 

екен, ә-ә!
– Ойпырмай, манағы ақсағың 

алға шықты-ау...
Соңғы дауысқа жұрттың бәрі 

елең еткен. Әлгінде ғана сөлбірейіп 
тұрған жылқы төрт аяғын тең 
тастаған күйі ұшып барады. Жұрт 
ішегін тартқан.

– Мынауың жын шығар. Гу-
гулескен қызыққұмар жұрт енді 
ақсақ аттан көзін айырмайды...

...Иә, аяққа түскен ісікке қа-
рамастан, сол бәйгеде Сұңқар 
төр тінші келген еді. Елде алдына 
қара салмай жүрген жануар жа-
ралы аяққа қарамастан, жұлқына 
көсілді. Адам сықылды. Тым на-
мысшыл еді. Бәйгедегі халық шын 
сүйсінді. Көңілі бос кейбірінің көзі 
жасаураған. Бас бәйгені алған да, 
одан кейінгі екінші, үшінші орын-
ды иеленген ат иелері де Сұңқарға 
қызыға да, қызғана қарап еді. 

– Мынаның аяғы ақсап, бізге 
абырой болғанын қарашы. Осылай 
деп біреуі күңк еткен. Керісінше, 
басқасы келіп Сұңқардың маң-
дайын ризашылықпен сипап кет ті. 
Қызылорданың абыройын аспан-
датқан текті тұлпардың намыс-
қойлығына иесі Әуезхан да біразға 
дейін таңғалып жүргені бар.

– Сұңғар, Ызғар, Кастет. Үшеуі 
де Брек деген мықты тұлпар дың 
тұқымы. Бректі кезінде Алма-
тыдағы жылқы зауыты жарамсыз 
деп шығарып тастаған. Сол жақтан 

әдейіліп алып келдім. Жарықтық, 
жылқы малының төресі еді. Мал 
болмайды деп күлген жұрттың 
сөзіне құлақ аспадым. Шиеліге 
әкеліп, әбден жаратып, бәйгеге 
де қостық. Алдына қара салма-
ды. Тұқымын да алдық. Олардың 
нәтижесі жаңағыдай.

Иә, 1995 жылы Ұлы Абайдың 
150 жылдық тойында Сыр бойы-
ның мерейін үстем қылған сол 
үшеуі. Үш бірдей темір тұлпарды 
алғанымыз да осы кез. 20 шақы-
рымдық топ бәйгеде Ызғар ал-
ғашқы орында келді. Құнан еді. 
Соған қарамастан, намысты қол-
дан бермеді. Ал аламан бәйге 40 
шақырым. 140 бәйге аты шапты. 
Бұған қосқанымыз Сұңқар мен 
Кастет. Сұңқар төртінші, ал Кас-
тет алтыншы болып мәрені кесті. 
Сұңқардың бәйге алдында басқа 
аттармен тебісіп, бір аяғын ақсатып 
алғаны да осы кез. Сонда да ша-
бысынан танбады. Ол кезде алғаш 
келген он тұлпарға көлік берілетін 
болып шешілген, – деп өткен 
күнді тебірене еске алды Әуезхан 
ақсақал.

Кейін елге оралған соң талай 
бәйгеде үшеуінің атағы дүркін-
дүркін шығып тұрды. Жан-жақтан 
құда түсушілер де көбейген. Бәйге 
десе қаны қызатын қазақ тәуір 
жылқы десе, құлағын тігіп жүреді 
емес пе?!

– Бала күнімде ат түгіл, есек 
міну арман болды. Әкеміз соғыстан 
қайтпады, төрт баламен шешем 
қалды. Жесір қатынның баласы-
на астындағы атын кім көлденең 
тартсын?! Сонда да қатты құмар 
болдым. Жас күнімнен атқа мініп-
түсуді армандап жүріп, тракто-
рист, шофер болып жұмыс істедік. 
Әскерден келген соң жылқышы 
Құрманбек шалға көмекші болдым. 
Міне, осы кезде жылқы ішінде 
жүріп, ат тануым басталды, – деп 
шешіле сөйледі Әуезхан ақсақал.

Атсейіс қарияның айтуынша, 
халық нақылында айна-қатесіз 
шындық бар. «Алып анадан, ат 
биеден туады». Жақсы аналықтан 
келіскен құлын шығатынын қазақ 

ежелден білген. Айғырынан тек 
жылдамдығы секілді қасиет даруы 
мүмкін. Ал оның мықтылығы, ұзақ 
шабысқа шыдамдылығы өз енесі 
– биеден болады. Сондықтан көп 
жерде атсейістер шабатын аттың 
құлындаған енесіне мән береді.

Жасынан жылқы баққан 
Әуезхан Парманқұл, Құрманбек 
сияқты қариялардың тәлімін 
әбден меңгерді. Көкпар мен 
бәйгеге түсетін қазақы жылқының 
ерекшелігін көшпелі ата-бабадан 
сабақтаса жеткен әдіс-тәсілдер 
арқылы үйренді. Ол кезде бір 
жылқышыға 100 жылқы бағу та-
лап болса, Әуезхан 600 жылқыны 
жалғыз өзі қайырыпты. Шиелінің 
Гиганты мен Қарғалысының көп 
үйіріне өзі ие болды. Осы уақытта 
қасиетті қылқұйрықтың қыр-
сырына зер сала үңілген. Ауырған 
жылқыны өзі емдеп, бәйге атта-
рын да жылқышы болып жүріп 
шығарды.

– Жылқы сезімтал. Айсыз 
қараңғы түнде сені жем жеген 
жеріне алып келеді. Жершілдік 
қасиетке ие. «Қазанатты аяқтан 
қалды деме» деген сөз бар. Біз қазір 
ең керекті тұқымнан айырылып 
қалдық. Ол – қазақы жылқы. Өзіміз 
жаратып келген тұқымды жабы 
деп атаймыз. Өте төзімді, ыстық 
пен суығыңа төтеп беретін осы 
жабыны жоғалтып алудың алдын-
дамыз. Мойындау керек, түрлі бу-
дандастыру арқылы «асылданды-
рамыз» деп өзіміздің қол тұқымын 
жоғалтып алғанымыз қиын-ақ. 
Қазір жылқыны тек жемесең, ша-
быс пен басқа тіршілікке жарамай-
ды. Бәрі будан, – дейді атсейіс.

Қазақы жабының ерекшелігі 
– ерте төл береді екен. Ал бу-
дандасқанның көбі кеш құлындап 
жүр. Демек, екі арада екі-үш жылғы 
төлден айырылып отырмыз. Дон 
дейді, Көшім жылқысы, Владимир 
аталатын ауыр салмақтағы жүк 
жылқысы, мұның бәрі де сондай.

Бүгінде жылқы жайына әбден 
қанық Әуезхан ақсақалды Арал 
мен Жаңақорған арасынан бөлек, 
өзге облыстағы атсейістер де 

жақсы таниды. Сырттай құрмет 
тұтып, кейбірі әдейілеп соғып, әлі 
де бәйге тұқымын жаратуда кеңесін 
тыңдайды. Ауылына шақыртып, 
атын сынататындар жетерлік. 
Бірақ қазіргі буынның жылқыға 
деген көзқарасы шиелілік атсейісті 
қынжылтып жүр.

–  Атқа мінетін қазақ азай-
ды. Ат деймін-ау, бұл елде есек 
мініп жүрген бала көрмейсің. 
Бәрі сол есекке мініп, одан құлап, 
сол қызықтан басталатын еді-ау. 
Екіншіден, атқа міну мәдениетін 
білетін үлкендер азайды. Бұрын 
біздің елде бір көшенің бойынан 
10-15 атқа дейін суытатын. Қазір 
ол жоқ. Шыны керек, бүгінгі ат 
бапкерлері бәйгеге шабар бала тап-
пай жүр. Сенсең, мына Жамбыл 
облысы немесе көрші мемлекет 
Қырғызстаннан бір баланы жал-
дап алу – 300 мың теңге. Ол жақта 
атқа міну, бәйге ұйымдастыру 
жақсы дамыған. Селекция жасау, 
бәйге мен көкпар атын дайындауда 
олар беріле жұмыс істейді. Қазір 
Қазақстандағы көкпар аттарының 
дені сол қырғыздардан келген.

Сосын атсейістер салмағы 25-
30 келіге жетпейтін тастақым бала-
ны табуда қиындық көріп жүр. Та-
буын тапқанмен, оны пәлен сомға 
жалдап, ақыр соңы бәйге атын 
емес, оның үстіндегі баланың аман-
саулығын тілеп отыратын болған. 
Негізі баланы жасы үлкен, салмағы 
аз болғаны жақсы ғой. Бірақ қазіргі 
ата-аналар баласын өбектеп, атқа 
мінгізуге қарсы болып отырады. 
Жазым болады деп қорқады, – деп 
ойын ашық жайып салды ақсақал.

Бәйге атымен бірге баланы 
дайындаудың да машақаты бар. 
Оны психологиялық тұрғыдан 
әбден дайындап, жарыс жолын-
да қарсыластардан болатын небір 
құйтыртқы кедергілерді құлағына 
сіңіреді. Ең бастысы, баланың өзі 
мінетін атын жақсы көріп, соған 

құмар болса, онда бұл жұмыстар 
әлдеқайда жеңілірек болатын 
көрінеді.

– Қазір жылқы тұқымы ауы-
сып кетті ғой. Неше түрлі шетелдік 
түрі көбейді. Біздің дайындаған 
жылқылар шыны керек, олардан 
төмен қалпында қалды. Қанша 
жерден будан жасап, өзіміздің 
жылқыны дайындағанмен, сенің 
атыңды шаңға бөктіріп кететіні рас. 
Бұны қазіргі ат жаратып жүргендер 
де растайды, – дейді аз-кем сұқбат 
Әуезхан ақсақал. 

Осылай. Адал еңбегімен абы-
рой жинаған атсейіс жайлы бір 
қайырым сөз желісі осындай. 
Әуезхан ақсақал, әрине, жылқы 
жайын таңды таңға ұрып айтады. 
Алайда, ұлттың дара өнерін дә-
ріптеп жүрген осындай жандар 
шын мәнінде лайықты құрметтеліп 
жүр ме?! 

Қылқұйрықтың қамқоршысы 
Қыдырбаевтың еңбегін ел біледі. 
Оның Шиелі ауыл шаруашылығы 
саласында ұзақ жылдар төккен 
маңдай тері бар. Жылқы тұқымын 
өсіріп, асылдандыру жұмыстарына 
көп үлес қосты. Социалистік 
жарыстың жеңімпазы болып, 
«Озат жылқышы» атанды. «Құрмет 
белгісі» орденінің иесі болды. 
ҚазССР Ауыл шаруашылығының 
және облыс әкімінің Құрмет грамо-
тасын да алды. Көптеген медальді 
кеудесіне тақты.

Ол істеген өлшеусіз еңбектің 
ең биік шыңы – бәйге аттарын 
жаратуы. Аймақ намысы Әуезхан 
жаратқан тұлпармен байланысты 
еді. Ұлт спортына ерекше ықылас 
қойған атсейіс әлі де қазақ пен 
жылқының тұғырдан түскенін 
қаламайды. Ал, бұл еңбек Елбасы 
көтерген рухани жаңғыруға дем 
беретін ұлт ұстынын әйгілейді. 
Қысқасы, төл өнерді төрге оздыруға 
тұтас ғұмырын арнағандай ел аза-
маттары ардақтауға лайық.

Күлшар Рахметова 1930 жылы 
Сырдария ауданында өмірге келіп, 
осы ауданның №40 орта мектебін 
бітірді. 1952 жылы Алматыдағы 
Қыздар педагогикалық инсти-
тутынан кейін осы мектепте ұс-
таздық еңбек жолын бастады. 
1960 жылға дейін Коммунизм, 
Аманкелді атындағы орта мектеп-
терде физика пәнінен сабақ берді. 
1960-1962 жылдар аралығында 
партия қызметінде болды. Одан 
кейін Сырдария ауданының 
Тереңөзек ауданына қосылуына 
байланысты қайтадан ұстаздық 
жолын жалғастырды. 1963-1968 
жылдар аралығында оқу бөлімінің 
инспекторы, әдіскері, Орджони-
кидзе атындағы мектептің дирек-
торы қызметін атқарды. 

Директор болған жылда-
ры мектепті жөндеуден өткізді. 
Мұ ғалімдер арасында ұйым-
шыл дық пен ынта пайда болды. 
Оқушылардың білім сапасы арт-
ты. Осы жұмыстардың арқасында 
Бүкілодақтық мұғалімдердің ІІ 
съезіне делегат болып қатысты.

1968 жылы Қазақстан Ком-
партиясы Сырдария аудандық 
атқару комитетіне хатшы болып 
сайланды. Осы қызметті 7 жыл 
атқарып, 1975 жылы аудандық 
оқу бөлімінің меңгерушісі болып 
тағайындалды. Бұл жұмысты та-
баны күректей 12 жыл абыроймен 
атқарды. К.Рахметова ауданның 
білім саласын басқарған жыл-
дары бірнеше жаңа мектеп са-
лынып, өнер, спорт мектептері 
ашылды. Әдіскерлік кабинеттер 
жұмысы жандана түсті. Бақылау 
күшейтіліп, озат тә жірибені та-
рату мақсатында семинарлар 
ұйым дастырылды. Пәндік каби-
нет тердің саны мен сапасы артты.

Осындай жүйелі жұмыстар-
дың нәтижесінде аудандық оқу 
бөлімі 1978 жылы Бүкілодақтық 
ауыспалы туды, 1979 жылы бас-
тауыш сыныптар бойынша өт-
кен байқауда республикалық 
ту ды жеңіп алды. Мектеп басшы-
ларынан бастап бірнеше мұ-
ғалім марапатқа ие болды. Жа-
ңа шылдық, шығармашылық 
жұ   мысқа бетбұрыс жасалып, ау-
дан  дық, облыстық семинарлар 
өткізілді.

Шәкірттерінің бірі, Қызылорда 
қалалық мәслихатының хатшы-
сы Ибадулла Құттықожаев аяу-
лы ұстазды өз ісіне жоғары 
жауапкершілікпен қарайтын бас-
шы деп еске алады.

– Институттан соң бір жылдай 
Шиелі ауданындағы №181 орта 
мектепте еңбек еттім де, келесі 
жылы Қызылорданың іргесіндегі 
«Комсомол» ауылындағы №144 
орта мектепке физика пәнінің 
мұғалімі болып орналастым. Бұл 
елді мекен ол кезде Сырда рия 
ауданына қарайтын. Осы кез ден 
бастап аудандық оқу бө лімінің 
меңгерушісі болып іс тейтін Күл-
шар апайды жақсы тани бастадық. 
Ол басшы ретінде мектепке келіп, 
жағдаймен танысып, өтетін түрлі 
шараларға қатысып тұратын. 
Өте әділ болды, жұмысты жақ-
сы істейтін ди ректорлар мен қа-
тардағы мұға лімдерге қандай да 
бір пайдалы жақсы ұсыныстары 
болса, үнемі қолдау көрсетіп оты-
ратын. Сондықтан педагогтар өз 
қызметтерін белсенді атқаратын. 

Мен апайдың дем беруі арқасында 
өз жұмысымнан бөлек, қоғамдық 
жұмыстарға да белсене аралас-
тым. Сондай іргелі ізденістер 
нәтижесінде физика пәні кабинеті 
бойынша ауданда бірінші орын 
иелендім. «Жыл мұғалімі-92» бай-
қауының жеңімпазы, «Халықтық 
пе дагогикадан» озат тәжірибе 
мек тебі жетекшісі, сабақты жаңа 
тәсілмен берушілердің облыстық 
шығармашылық тобының мүшесі, 
т.б. Менің осындай биік дәрежеге 
жетуіме Күлшар апайдың ізденгіш 
педагогтарды ұдайы қолдап оты-
ратыны, адалдығы мен әділдігі 
негізгі себепші болды деп айта 
аламын, – дейді ол.

Күлшар Рахметова 1987 
жылы еңбек жолын аяқтап, 
зейнеткерлік демалысқа шықты. 
25 жылдан аса уақыт облыстық 
конференцияларға делегат, 
аудандық партия комитетіне, 
бюро мүшелігіне, аудандық 
кеңеске депутаттыққа сайланып 
отырды. 1993 жылы «Сырдария 
ауданының құрметті азаматы» 
атағы берілді.

Әр жылдарда Қазақстан 
ком сомолының VII съезіне, мұ-
ғалімдердің Бүкілодақтық ІІ съе-
зіне, Қазақстан мұғалімдерінің V 
съезіне, Әйелдердің және Білім 
қоғамының республикалық съе-
зіне делегат болды. КСРО, Қазақ 
КСР Халық ағарту саласының 
үздік қызметкері белгісімен, Қазақ 
КСР Жоғарғы Кеңесі Құрмет 
грамотасымен, Қазақ КСР Оқу 
министрлігінің грамотасымен ма-
рапатталды. Басшылық еткен мек-
теп және оқу бөлімдері одақтық, 
республикалық, Қазақ КСРО Оқу 
министрлігінің грамотасымен ма-
рапатталды.

Ардагер ұстаз осы жылдың 
7 тамызы күні 92 жасқа қараған 
шағында өмірден озды. Сана-
лы ғұмырын болашақ ұрпақ 
тәрбиесіне сарп еткен Күлшар 
Рахметқызының жарқын бейнесі 
көз алдымызда. «Жақсының аты 
өлмейді» деген шындық шығар. 
Ақ жүректі абзал жан, үлкеннің 
де, кішінің де көңілін таба білетін, 
кез келгенге үлгі, өз ісінің білгірі 
болатын. Ұлағатты ұстаз Күлшар 
Рахметқызының жүріп өткен 
жолы мәңгі өшпейді, рухы мәңгі 
жасай береді.

Д.АРЫСТАНБАЙ

«Жақсының аты, ғалымның хаты өлмейтіні» халық 
даналығынан белгілі. Ұлағатты ұстаздың абыройын уақыт 
сыншының арттыра беретініне жылдар куә. Бұл сөз ширек 
ғасырдан аса уақыт аймақтың білім саласының дамуына зор 
еңбек сіңірген аяулы ұстаз Күлшар Рахметованың дүниеден 
өткеніне қырық күн толуына орай айтылып отыр. Расымен, 
еңбегі елеулі ұстаздың есімін жерлестері ұмытқан жоқ. Бүгінде 
еліміздің әр қиырына тараған мыңдаған шәкірттің жүрек 
түкпірінде ұстазға деген риясыз алғыс сақтаулы.

Ұстаздың 
ұмытылмас 
бейнесі

Сыр бойында математика, 
физика және информатика пәні 
мұғалімдерін дайындауға зор үлес 
қосқан, университет ардагері, 
ғалым Шәдімұрат Бимұратов 
өмірден озды.

Шәдімұрат Бимұратов 1937 
жылы 5 қазанда Қызылорда об-
лысы, Тереңөзек ауданы бұрынғы 
«Комсомол» колхозында дүниеге 
келген. 1953 жылы Оңтүстік 
Қазақстан облысы Келес ауда-
нына қоныс аударып, 1957 жылы 
«Ленин жолы» мектебін күміс ме-
дальмен бітірген. Сол жылы Қазақ 
мемлекеттік университетінің фи-
зика-математика факультетіне 
оқу ға түседі. Университетті 1962 
жылы бітіріп, Қазақ ғылым ака-
демиясының математика бө лім-
шесіне жұмысқа орналасады. 
Ал 1964 жылы Қызылорда пе-
дагогикалық институтының фи-
зика-математика факультетіне 
жұ мысқа ауысып, зейнетке шық-
қанша жемісті жұмыс істеген. 

Алғаш рет информатика са-
ласы пән ретінде енгізілгенде, 
қазақ тіліндегі оқулықтарды қа-
лып тастыруда, бағдарламалау 
тіл дерін үйретуде С.Азаматов, 
О.Қамардинов, К.Жүсіпбек бас-
таған оқытушылармен қатар 
Ш.Бимұратовтың да еңбегі сіңді.

Шәдімұрат Бимұратов білім 
саласында ғана емес, отбасылық 
өмірде де жанұясының тірегі бола 

білді. Өмірлік жары Қаламқас 
Бисенбайқызымен екі ұл және бір 
қыз тәрбиеледі.

Ғалым өз еңбегіне шығарма-
шы лықпен қарайтын, жоғары мә-
дениетті шәкірттер тәрбиелеген 
ұстаз ретінде жадымызда қалады.  
Сонымен қатар, педагогика са-
ласындағы білім мен білігі, уни-
верситетке сіңірген еңбегі тарихта 
қалары сөзсіз. 

Қорқыт Ата атындағы Қызыл-
орда университетінің ұжымы Шә-
дімұрат Бимұратовтың отбасы-
на, артында қалған ұрпақтарына 
қайғырып көңіл айтады.

Қорқыт Ата атындағы 
Қызылорда 

университетінің ұжымы

Бақұл бол, ардақты ұстаз

ЖОБА

«Әлеуметтік маңызы бар 
қатынастардың тізбесін айқындау 

туралы» Қызылорда облыстық 
мәслихатының 2016 жылғы 

10 ақпандағы №352 шешіміне 
толықтырулар енгізу туралы

 «Автомобиль көлігі туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңының 14-бабына сәйкес Қызылорда облыстық мәслихаты 
ШЕШТІ:

1. «Әлеуметтік маңызы бар қатынастардың тізбесін айқындау 
туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 2016 жылғы 10 
ақпандағы №352 шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде №5402 болып тіркелген) мынадай 
толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген шешімнің қосымшасында:
Әлеуметтік маңызы бар қатынастардың тізбесі мынадай 

мазмұндағы реттік нөмірлері 10, 11-жолдармен толықтырылсын:
  «  

10. Жалағаш кенті - Аққыр ауылы
11. Жалағаш кенті - Жаңадария ауылы

»
2. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін 

күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қызылорда облыстық 
мәслихат хатшысы   Н.Байқадамов

«Құқықтық актілер туралы» Қазақстан Рес-
публикасы Заңының 65-бабының 3-тармағына жә-
не «Өсімдік шаруашылығы өнімінің шығым ды-
лығы мен сапасын арттыруды субсидиялау қағи-
даларын бекіту туралы» Қазақстан Респуб ликасы 
Ауыл шаруашылығы министрінің 2020 жылғы 30 
наурыздағы №107 бұйрығына өзгерістер енгізу 
туралы» 2021 жылғы 10 тамыздағы № 236 бұйрығына 
(нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
Тізілімінде 23986 нөмірімен тіркелген) сәйкес 
Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған басым дақылдардың 
тiзбесі және өсімдік шаруашылығы өнімінің шығым-
дылығы мен сапасын арттыруға арналған субсидиялар 
нормалары бекітілсін.

2. Қызылорда облысы әкімдігінің «Басым да-
қылдардың тiзбесін және өсімдік шаруашылығы 
өнімінің шығымдылығы мен сапасын арттыруға 
арналған субсидиялар нормаларын бекіту туралы» 
Қызылорда облысы әкімдігінің 2020 жылғы 18 
маусымдағы №56 қаулысының (нормативтік құқық-
тық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 7527 
нөмірімен тіркелген, Қазақстан Республикасы нор-
мативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау 
банкінде 2020 жылғы 19 маусымда жарияланған) 
күші жойылды деп танылсын.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қы-
зылорда облысы әкімінің орынбасары Б.Д. Жахановқа 
жүктелсін.

4. Осы қаулы алғашқы ресми жария лан ған күнінен 
кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа 
енгізіледі.

Қызылорда облысының
әкімі                                           Г. Әбдіқалықова

Қызылорда облысы әкімдігінің
2021 жылғы «___» __________ № _____ 

қаулысымен бекітілген

Басым дақылдардың тiзбесі және өсімдік 
шаруашылығы өнімінің шығымдылығы мен 

сапасын арттыруға арналған субсидиялар нормалары
№ Басым 

дақылдың
тізбесі

Бір тоннаға өсімдік шаруашылығы 
өнімінің шығымдылығы мен 
сапасын арттыруға арналған 

субсидия нормасы, теңге
1. Мақсары 23 143,0

2. Соя 33 805,0
3. Дәндік 

жүгері
18 000,0

ЖОБА

Басым дақылдардың тiзбесін және өсімдік шаруашылығы 
өнімінің шығымдылығы мен сапасын арттыруға арналған 

субсидиялар нормаларын бекіту туралы

 Қазір өмірге қауіп төндіретін 
жағдайға тап болу өте жиі кездеседі. 
Балаларды далаға ойнауға, қонаққа 
жібергенде немесе үйде қараусыз 
қалдырғанда олардың өміріне 
ешқандай қауіп жоқ деп ойлаймыз.

Бірақ, статистикаға жүгінсек, 
балалардың кесірінен болатын 
өрт оқиғаларының соңы өлімге 
апаруда. Өрт өр салғанда балалар 
не білу қажет? Қай жастан бастап 
өзін-өзі ұстау ережелеріне үйрету 
керек? Осы сұрақтардың жауабы 
бір – балалық шақтан бастап олар-
ды өрт қауіпсіздігі ережелеріне 
үйрету қажет. Мұндай ережелерді 
балалардың қызығушылығын оята 
отырып  үйреткен дұрыс.

Жану және өрт жағдайлары 
кезінде балаға өзін қалай ұстау 
және әрекет ету шаралары ту-

ралы көп үйрету керек. Балалар 
көбіне өрт шыққан жағдайларда 
үрейленіп, тығылып қалады. 
Мұндайда не істеу керектігін, 
өзін қалай ұстау қажеттігін және 
өзіне қандай қауіп төніп тұрғанын 
білмеуінен бала өзінің қорқыныш 
сезіміне беріліп, әрекетсіздікке ду-
шар болады. Ең бас тысы – үрейдің 
болмауы. Байсалды болсаң және 
ақылмен әрекет, етсең қауіптен 
құтылу оңай.   

Қорыта айтқанда, біздің, 
яғни, үлкендердің міндеті жас 
жеткін шектерге өрттің тілсіз жау 
екендігін, сонымен қатар өрт 
қандай жағдайда пайда болаты-
нын балаларға түсін діру және 
балабақшалар мен мектептерде 
балаларға өрт қауіпсіздігі ережелері 

туралы бейнероликтер көрсетіліп, 
өрт оқиғасы туындағанда әрекет 
ету тәртібін үйрету керек.

Осы орайда төмендегідей 
жағдайларды ескеру қажет:

– Балаларды үйде қараусыз 
жалғыз қалдырмау;

– Балалардың сіріңке (оттық) 
және т.б тұтатқыш заттармен ой-
науына және тұрмыстық электр 
қондырғыларын пайдалануларына 
жол бермеу;

– Алғашқы өрт сөндіру 
құралдарын пайдалануды үйрету;

– Өрт болғанда 101 немесе 112 
нөміріне қонырау шалуды үйрету.

облыстық Төтенше
жағдайлар департаменті

Мемлекеттік өрт бақылау 
басқармасы

Балаларыңызға сақтықпен қараңыздар

Шабандоз бала қиғылық салып тұр. Ұлы Абайдың дүбірлі тойына арнайы әкелген аттың 
иесі «бұл бәйгеге жарамайды» дегені оны шынымен састырды. Расымен, бәйгеге шабар күні 
таңертең Сұңқар бір аяғын басудан қалған еді. Шоқырақтап әзер жүр.

– Қасымхан аға, атты қосу керек, – деп шабандоз бала қасарысып бақты.
– Несін қосасың, өзі зорға тұр. Атты қосам деген ағама да осындағы ветврачтар қарсы 

болды емес пе?! – дейді ол. 
Қасымханның ағам деп отырғаны Әуезхан. Бүкіл Сырға белгілі атсейіс.

Ержан ҚОЖАС,
«Сыр бойы»Sb

«Атқа мінетін
қазақ азайды»

Қызылорда облысының әкімдігі, облыстық экономика және 
бюджеттік жоспарлау басқармасының ұжымы басқарманың 
кеңесшісі Тұрманов Мәлік Жұмағалиұлына інісі

Тұрманов Дәурен Жұмағалиұлының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл ай-
тады.
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Екі көңіл 
арасы

Өмір адамның өзгелерге деген 
сүйініші мен махаббаты, мейірімі, 
өкпе-ренішінен тұрады. Қарым-
қатынастан құралады. Сондықтан 
жантану ілімінің де зерттеу аясы 
негізінен осы мәселені қамтиды. Осы 
орайда мына бір қызық дерек ойға 
оралады.

Кәдімгі темір жол рельстерінің бір-
бірінен арақашықтығы 143,5 см екен. 
Неліктен олай деген сауал туатыны 
заңдылық. Өйткені, өлшемді 150 см, ең 
болмаса 145 см етіп алса, есте сақтауға, 
жаңылыспауға жақсы болар еді ғой! Бірақ 
қалыптасқан стандарт – 143,5. Себебі 
әлемдегі алғашқы теміржол вагондарын 
құра бастаған кезде осы өлшем қолданылды. 
Оған себеп сол кезде арбалардың 
дөңгелектерінің арақашықтығының сондай 
болғаны екен. Ал, арбалар тасжолдардың 
еніне сәйкес жасалған.

Сонда тасжолдардың енін сол өлшеммен 
салуға не себеп? Бұл сауалдың жауабын 
есте жоқ ескі заманнан табамыз. Ежелгі 
Рим империясында адамзат тарихында 
алғашқы асфальт төсеушілер осы өлшемді 
қолданған. Бүгінгі өркениеттің ең озық 
үлгілерінің іргетасын қалаған римдіктер 
өздерінің жүк таситын арбалары, соғыс 
күймелері үшін ең ыңғайлы өлшем ретінде 
143,5 см-ны алған екен. Өйткені соғыс 
күймелеріне қос ат жегіледі. Қос ат қатар 
жүру үшін арақашықтық орта есеппен 143,5 
см. Осылайша қазіргі темір жолдың енін 
ежелгі римдіктер анықтаған.

Ал иммигранттар АҚШ-та темір жол са-
луды бастаған кезде осы өлшемді ала салған. 
Бұл тіпті аэробустардың дизайнына әсер 
еткен. Американдық инженерлер жанар-
май цистерналарын сыйымдылығы жоғары 
етіп жасағысы келген. Дегенмен, ұшақ 
Юта штатында құрастырылып, Флоридаға 
теміржолмен жеткізілетін. Сондықтан 
теміржол туннельдердің енін ескеру қажет 
болған. Нәтижесінде американдықтар, 
римдіктер өз заманында мінсіз деп тапқан 
өлшеммен санасуға мәжбүр болды.

Бұл өлшем Еуропада стандарт ретінде 
таңдалған. Бүгінде ТМД, Балтық жағалауы 
елдерін, Финляндияны, Ирландияны, Ис-
пания мен Португалияны қоспағанда 
Еуропаның барлық елдерінде дерлік 
қолданылады. Сонымен қатар Солтүстік 
Америкада, Қытайда, Австралия және басқа 
елдерде осы өлшем таңдалған. Ал елімізде 
теміржол рельстері үшін белгіленген өлшем 
– 148 см.

Мұның бәрінің қарым-қатынасқа қан-
дай қатысы бар дегенге келсек... Екі 
адам арасындағы байланыс, ол мүмкін 
неке, достық болмаса туысқандық болар, 
теміржол рельстерінің ежелден қалыптасқан 
үлгі бойынша төселіп келе жатқаны сияқты, 
арақашықтық сақтаумен ғана тұрақты бо-
лады. Бұл да – бір заманда қалыптасқан 
қағида. Оны ереже етіп бекіткен кім екені, 
жекелеген адамның оған келіспеуі немесе 
қабылдауы маңызды емес. Маңыздысы – 
ережені сақтай білу.

Биболат СӘТЖАН,
«Сыр бойы»Sb

Сондай-ақ, америкалық ға-
лым дар бұған дейін БАӘ жерінде 
бұлттың тұрақтап қалуы үшін 
тау жоталары қажет екенін ал-
ға тартқан болатын. Егер бұл 
зерттеулер шындыққа жанасса, 
ел басшылығы жасанды тау қы-
раттарын тұрғызуға да қаржы 
бөлуге қауқарлы.

Жарты миллиард 
керек
Озық тәжірибелерден біздің 

ел қалыс емес. Биыл отандық 
ғалымдар БАҚ-та ел аумағында 
жауын-шашынды көбейтуге 
қатысты зерттеулерін бөлісті. 
География ғылымдарының док-
торы, профессор Александр 
Чередниченконың ғылыми 
зерттеулері негізінде «Измене-
ние климата Казахстана и воз-
можности адаптации за счет 
доступных водозапасов облач-
ности» монографиясы жария-
ланды. Зерттеу нәтижесі бойын-
ша елдің солтүстік өңірлерінде 
ғана жасанды жауын-шашын 
жаудыруға мүмкіндік бар, ал 
қалған өңірлерде бұл көрсеткіш 
көңіл көншітпейді деген 
қорытынды шыққан. Өкініштісі, 
Аралды жасанды жауын-ша-
шын жаудыру арқылы құтқару 
мүмкін емес. Бірақ бұл мәселе 
болашақта шешім табуы мүмкін 
деген болжам бар. Мәселеге 
қатысты құзырлы мекеме – 
«Қазгидромет» РМК ғылыми-

зерттеу орталығының директо-
ры Нұрлан Абаев мынадай пікір 
білдірген.

– Жаңбырды жасау тех-
нологиялары өткен ғасырдың 
40-жылдарынан бері белгілі және 
бүгінде әлемде жауын-шашын 
мөлшерін көбейту технологиясы 
бар. Алайда, бар бұлтты қолдана 
отырып жауын-шашын мөлшерін 
ұлғайтуға болады, яғни белгілі 
бір аймақта жауын-шашын бола-
тынын алдын ала білген соң, сол 
бұлттардың санын арнайы техно-
логия көмегімен көбейтеді. Ал, 
жоқ бұлтты басқа жақтан алып 
келе алмаймыз. Ғалымдардың 
зерттеуі бойынша егер бар 
бұлтпен дұрыс жұмыс жасалса, 

онда жауын-шашын мөлшерін 
10-15 процентке арттыруға 
мүмкіндік көбейеді. Қазақстанға 
келер болсақ, жаңбыр шақыру 
технологиялары республикалық 
көлемде қолға алынып жатқан 
жоқ. Алматыда және тағы да 
басқа қалаларда осымен айна-
лысатын компаниялар бар. Бір 
сөзбен айтқанда, елімізде оның 
негізі қаланып жатыр, – деді 
орталық директоры.

Елдің құрғақ аймақтарында 
қолдан жауын жаудыруды 
маңғыстаулық кәсіпкерлер 
ұсынған болатын. Шаруалар 
қуаңшылықтан мал талғажау 
қылар шөп таппағанда ғылымның 
көмегіне жүгінуді жөн деп тап-

ты. Бұл ретте климатты өзгерту 
технологиялары саласындағы 
халықаралық жоба бастаушы-
сы Алтай Айнабек «Біз ауа 
райын басқара аламыз. Ол 
үшін қомақты қаржы қажет» 
деп қысқа қайырды. Тарқата 
айтсақ, ресейлік технологияның 
көмегімен ешқандай химиялық 
қосындысыз жауын шақыруға 
болады. Оның күшімен аймақта 
ылғалдылық артады, бұған 
қоса технологияның қоршаған 
ортаға зияны жоқ. Себебі, ол 
Бельгиядағы тексеруден өткен. 
Шетелде мұндай тәсілге жүгіну 
10 миллионнан 50 миллион 
еуроға дейін бағаланса, біздегі 
сынаққа он есе аз сома – жарты 

миллиард теңге қаржы қажет. 
Халық жергілікті билік пен 
кәсіпкерлерден көмек күтеді 
және мәселенің түйінін тарқатуда 
жаңа технологияға басымдық 
беріп көрсек деген ойда. Еске 
сала кетейік, бұған дейін Үкімет 
резервінен құрғақшылықтан 
зар дап шеккен өңірлерге жем-
шөп сатып алуға 3,6 млрд теңге 
бөлінді. Олардың қатарында 
Маң ғыстау мен Қызылорда об-
лысы бар.

«Табиғатқа 
қарсы келе 
алмаймыз»
Таяқтың екінші ұшы бар. 

Бұған дейін Еуропада, Қытайда 
және Үндістанда су тасқыны бол-
ды. Кейбір желі қолданушылары 
бұл оқиғаны Арабияда болған 
соңғы жаңбырмен байланысты-
рып отырғаны жасырын емес. 
Десе де, ғалымдар екі оқиғаны 
қиыстыруға негіз жоқ деп 
сендірді. «Қазгидромет» РМК 
ғылыми-зерттеу орталығының 
директоры Нұрлан Абаев та 
«Бұл – тек табиғи процесс. 
Адам табиғат алдында әлсіз 
және табиғатқа қарсы келе ал-
майды. Себебі, жасанды та биғи 
апатты жасауға қатысты экс-
перименттердің соңы қайғылы 
болуы мүмкін. Сондықтан оған 
ешбір ғалым тәуекел жасай ал-
майды» деді. Ресейлік ғалым, 
РҒА корреспондент-мүшесі Ар-
кадий Тишков та табиғатпен «ар-
палысу» қауіпті екенін қаперден 

шығармауға шақырады және ол 
осы жылы тақырыпқа қатысты 
арнайы мақаласын да жариялады.

– БАҚ беттерінде БАӘ 
ғалымдары бұлттарға электр раз-
рядтарын жіберетін дрондармен 
жаңбырды шақыру технология-
сын сынап көрді деп хабарлан-
ды. Ресейде де жасанды жауын-
шашын бойынша зерттеу ұзақ 
уақыт бойы жалғасуда және ол 
құрғақ аймақтар үшін маңызды 
екеніне дау жоқ. Бірақ, елдің 
орталық аймағында жасанды 
жаңбырға қатысты тәжірибе жа-
самас бұрын оң және кері әсерді 
асықпай, жан-жақты бағамдау ке-
рек деп есептеймін. Табиғаттағы 
барлық нәрсе бір-бірімен тығыз 
байланыста, тепе-теңдікті сақтау 
керек және оны жиі түрткілеудің 
қажеті жоқ. Мәселен, бір жерде 
су тасқынын тоқтатсақ, бір жерде 
өзеннің ағысы баяулауы мүмкін. 
Әлемнің көптеген елдерінде 
табиғи апат болып жатыр. Еу-
ропада су тасқыны, ал бір жерде 
қорқынышты орман өрті өршіп, 
барды жоққа айналдырды. Осы-
ны ескеру керек, – деді ғалым 
жазбасында.

Қасиетті Құран Кәрімде 
«Жаңбыр да жауар өлшеммен» 
делінген. Жаңбырға байланысты 
айтылған бұл мөлшер технология 
мен ғылым қарыштаған заман-
да да өзекті. Қалай десек те, бұл 
мәселеде «Жеті рет өлшеп, бір 
рет кесу» керек. Ғылым мен білім 
ұсынған жаңалықтың тиімдісін 
ескеріп, жасанды технологияның 
сенімдісіне қол созсақ ғана 
ұтамыз.

Берекелі істен несібесін 
айырып жүрген кәсіпкер ал-
ған қаражатына пеш пен то-
ңазытқыш секілді құралдар 
сатып алған. Қазір «Келінжан» 
асханасында 4 адам жұмыс 
істейді және мұнда манты, 
тұшпара, болгар бұрышынан 
пісірме секілді көптің сүйсініп 
жейтін асынан бөлек, тәтті 
бәліш пен дәмді торт дайын-
далады. Шынайы еңбектің 
не сібесі мол деп есептейтін 
Әйгерім – мемлекеттік қыз-
метші. Алайда, ол қосымша 
курстардан тәжірибе жинап, 
астың, тіл үйірер дәмдінің түр-
түрін жасауға бейімделіп ал-
ғанын айтады. Содан болар, сү-
йікті ісінен жырақтағысы жоқ.

– Ас үйде 
жү ріп, тағам да-
йындаудан жа-
л ы қ  п а й м ы н . 
Ға  ламтор же-
лі  сіндегі ре-
ц е п т   т е р м е н 
та  ны сып, көр-
ген-білге німді 
жү зеге асыруға 

тал пынамын. Әсіресе, түр-
лі тағам, дәмді торттар-
ды. Бірер жыл бұрын 

хоббиді бизнеске айналдыру 
жайлы ой келді. Өйткені, бұл 
– тынығуға септесетін керемет 
әдіс. Тек шабыт керек. Қазір 
еңбектің арқасында ойдағыны 
жүзеге асыруға мүмкіндік ал-
дым. Мемлекет қолдауы да 
қанаттандырды. Өнімдерді да-
йындап, технологиясына жіті 
мән беріп, сатылымға шы-
ғарамыз. Ұялы байланыстың 
дамыған кезеңі болғандықтан, 
көбіне әлеуметтік желі 
арқылы тапсырыс көп. Баға 
да қолжетімді. Бұл – шағын 
ауданның өзінде істің көзін та-
уып, табысқа жетуге болады 
деген сөз, – дейді кейіпкеріміз.

Әйгерімнің телефонына, 
әсіресе, мереке күндері ты-

ным жоқ. Сұраныс көбейіп, 
«Келінжанға» келушілер қата ры 
артады. Ол кәсіпкердің өнімнің 
са пасына ерекше мән беруімен 
бай ланысты. Бұған қоса қазір 
қазақстандықтардың 35 про-
цен ті тез даярланатын тағамды 
тұтынуға бейім деген дерек 
бар. Оған уақыт тапшылығы, 
жұ мысбастылық себеп. Бұл 
орай да зерттеушілер қарқынды 
қатыру технологиясынан өткен 
тағамдардың бойында барлық 

қасиет пен дәрумен сақтала-
тынын айтып, тұтынуға кеңес 
беруде. Оны арнайы ерітіп, 
күтіп отырудың қажеті жоқ, 
сыртындағы нұсқаулық бойын-
ша қуырып немесе қайнатып, 
бірден пісіре беруге болады. 
Бұл – асты талғап ішуге келген-
де асығыстық танытып, «До-
ширак», «Роллтон», «БигБон» 
секілді кеспелерді тұтынуға 
құштар жандар үшін таптыр-
майтын тағам.

Облыстық филармонияның 
кон церт залында өткен жыр ке-
шінде Ақмырза Тұяқбайұлының 
репертуарындағы жырлары мен 
әндерін Сыр елінің жыраулық 
мек тептері Нұртуған, Жиенбай, 
Нартай, Сәрсенбайдың ізін жал-
ғастырушы өнерпаздар орында-
ды. 

Концертте Шолпан Бимбе-
това, Руслан Ахметов, Ақмарал 
Ноғайбаева, Майра Сәрсенбаева, 
Әділхан Қуаңбаев сынды май-
талмандар өнер көрсетті. Со-
нымен қатар халықаралық және 
республикалық жыр додала ры-
ның жеңімпазы Бисенбек Тө-

леубаев, Марат Сүгірбай, Жәнібек 
Жақсанов пен «Ақмешіт» фольк-
лорлық ансамблінің сүйе мел де-
уі мен  дәстүрлі әндердің шебер 
орындаушысы Бақдәулет Қар-
ғабаев қатысты. Кеште Алмас 
Жаңғылбаевтың «Жайлау да»,  
Кенен Әзірбаевтың «Бастау»,  
халық әні «Беу, айдай» әнде-
рімен Тұрмағамбет, Нартай, Нұр-
туғанның термесі орындалды. 

Жыр кешіне жиналған тың-
дармандар өнерпаздарға қоше-
мет көрсетіп, жыраудың шығар-
машылығына қанығып қайтты. 

«СБ» ақпарат

Жасанды 
жаңбыр 
қуаңшылықтан 
құтқара ма?

1-бет 

Үй шаруасындағы әйелдердің жұмысы біртіндеп жеңілдеуде. Оған жақында қазалылық Әйгерім 
Нұржігіт үлес қосты. Кәсіпкер өзінің «Келінжан» асханасында жартылай дайын тағам әзірлеу ісін 

қолға алып, ағайынның алғысына бөленіп келеді. Карантин шараларына қарамастан, «Бастау-
Бизнес» жобасын сәтті тәмамдаған ол  нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті 

дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған «Еңбек» бағдарламасы шеңберінде грантқа қол жеткізген. 

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ,
«Сыр бойы»Sb

Сыр елінің дәстүрлі өнерін дәріптеуші, әнші, жырау 
Ақмырза Тұяқбайұлының 110 жылдығына арналған «Төкпе 
жырдың дүлдүлі» атты жыршы-жыраулардың концерті өтті. 

«Келінжан» 
ұсынған дәм

Төкпе 
жырдың 
дүлдүлі 

КӘСІП ПЕН НӘСІП

АПЫРАЙ-Ә!

«Балалар әдебиеті жылы» аясында 
Ә.Тәжібаев атындағы облыстық әмбебап-
ғылыми кітапханасында балалар ақыны, 
ғалым, ұстаз Рахат Наурызбаеваның 
«Бала тілін тапқан ақын» атты 
шығармашылық кеші өткізілді.

ҚР Жазушылар одағының мүшесі, ақын 
Қатира Жәленова, Қорқыт ата атындағы  
уни верситетінің аға оқытушысы Айжа-
мал Абуова, Т.Есетов атындағы №264 мек-
теп-лицей директорының тәрбие жөніндегі 
орын басары Гүлсім Ибрашева, сазгер Ләйла 
Сүйінбаева, «Ансар-Каусар» жеке бастау-

ыш мектебінің, Қ.Қаракөзов атындағы №235 
мектебінің, Ә.Кұдабаев атындағы №197 
қазақ орта мектебінің оқушылары, «Сыр 
еркесі» балабақшасының бүлдіршіндері мен 
тәрбиешілері қатысты.

Іс-шараға қатысқан балалар ақын Рахат 
Наурызбаеваның білімге, еңбекке, иман дылыққа 
баулыған өлеңдерін жатқа оқып, «Дәптер» 
шығармасы бойынша қойылым сахналады.

Шығармашылық кеш барысында ақынның 
өлеңдеріне жазылған әндер шырқалып, со ңында 
қатысушылар жазушының шығарма шы лығына 
арналған «Балғындарға жыр сыйлаған» атты 
кітап көрмесімен танысты.

«СБ» ақпарат

Бала тілін тапқан ақын


