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Жеке мектеп:
Баға мен 
сапаны 
бәсеке 
шешеді

Облыста жеке мектептердің саны көбейді. 
Кейінгі кезде «жеке мектеп қажет пе?» деген 
сұрақтың өзі трендте емес. Бұрынғының «талапты 
бала әйтеуір бір жерді жарып шығады» деген 
ұстанымы ескірді. Ата-ана баласының білімі 
үшін қолдан келгенше жағдай жасау керегін 
түсінді. Сондықтан оқу кестесі, имиджі, беделі мен 
бағасына қарай мектепті де таңдай бастады. Бұл 
білім саласындағы бәсекеге әсер ететіні сөзсіз.

Sb Айдана ЖҰМАДИНОВА,
«Сыр бойы» 

Теңіз беті күн сәулесімен жылтырайды. Теп-тегіс. 
Әдетте, желсіз тымықта осылай болары анық. Тек 
тыныштықты көз ұшында көрінген моторлы қайық 
даусы ғана бұзады. Көкте ұшқан ұшақтың ізіндей 
су үстіне өрнек салып жүр. Ызғи кеп, сырылдаған 
дауыспен жағаға жақындай берген. Қайық үстіндегі 
балықшының бірі моторды кілт өшірді. Сонда да 
су бетіндегі оның жылдамдығы 20-25 метрге дейін 
жүзуге жетті. Сол қарқынмен тұмсығын тірей жағаға 
асылып барып тоқтаған еді.

Қара 
қайықты 
қайта 
ескен...

– Көп ойланбастан осындай шешімге келдік. Өзім 
орыс тіліне шорқақпын. Қоғамдық ортада орыс тілін 
білмегенім үшін талай мәрте таяқ жеген кезім бар. Қайта 
біздің өңірде қазақылық басым. Өзге облыстарға барғанда 
ана тілімізде   сөйлейтіндерді некен-саяқ кездестіреміз. 
Қазір үлкен ұлдарым орысша жақсы біледі. Бір-бірімен 
емін-еркін сөйлеседі. Кейде қойған сауалдарына өзім 
де тосылып қаламын. Бүгінде біз секілді баласын 
орыс сыныбына беретін ата-ана көп. Мәселен, екі-үш 
қатарласымыздың баласы да орыс мектебіне барады. 
Кейде «Неге балаңды орыс сыныбына бердің, тәрбиесіне 
кері әсерін бермей ме?» деп сауал қоятындар да бар. 
Бірақ дұрыс шешім қабылдағанымызға сенімдімін. Ана 
тілімізді қолдау керек деп сөз жүзінде ғана айтылып 
жүр. Шын мәнінде кез келген мекемеге барсаңыз, іс-
қағаздардың көбі орысша толтырылады. Жұмысқа 
орналасқысы келетін жастардың түйіндемесін көрген 
басшы «орысшаң қалай?» деп сұрайтынына да талай 
мәрте куә болып жүрміз, – дейді ол.  

Баласын орыс 
сыныбына 
беретін ата-ана 
көбейді

Қала тұрғыны Мөлдір Жандарбекова 
баласын жаңа оқу жылында орыс сыныбына 
берді. Бұл – отбасылық шешім. Бұған дейін 3 
және 5 сыныпта оқитын ұлдары орталықта 
орналасқан №198 мектептің орыс сыныбына 
барған. Ол балаларының орыс тілін білсе, 
келешегіне көп септігін тигізеді деген ойда. 
Оның айтуынша, елімізде орыс тілін білмесең, 
жұмысқа орналасу да қиын.

Мемлекет басшысы өз сөзінде 
соңғы айларда Ауғанстандағы 
әскери-саяси жағдайдың тез өзгеріп, 
ахуалдың тұрақсыздану қаупі 
туындағанын атап өтті.

– Ұжымдық қауіпсіздік туралы 
шарт ұйымы мен Шанхай ынты-
мақтастық ұйымының мандатына 
мұндай сын-қатерлердің алдын 
алу және оған дер кезінде мән беру 
мәселелері кіреді. Бұл біздің беделді 
екі аймақтық құрылым арасындағы 
іс-әрекеттерді үйлестірудің маңызды 
екенін көрсетеді. Ауғанстанның 
уақытша үкіметі алдында аса 
күрделі міндеттер кешені тұр. 
Жаңа мемлекеттік құрылымды 
қалыптастыру және жалпыұлттық 
тұтастыққа қол жеткізу сияқты 
стратегиялық мақсаттардан бөлек, 
күнкөрістің көкейтесті мәселелерін 
де шешу қажет. Экономиканың 
қордаланған мәселелерінің шешілуі, 
түптеп келгенде, Ауғанстан 

мемлекеттілігінің шама-шарқын 
айқындайды. Шындығы осы, – деді 
Қасым-Жомарт Тоқаев.

Президенттің айтуынша, дағ-
дарыстан шығу үшін бұл елдегі ішкі 
ресурстар мүлде жеткіліксіз. БҰҰ-

ның бағалауы бойынша Ауғанстан 
гуманитарлық апат жағдайында тұр.

«НАҚТЫ ІСКЕ КӨШУДІҢ МАҢЫЗЫ ЗОР»
Қазақстан Президенті 

Қасым-Жомарт Тоқаев 
Душанбеде өткен ҰҚШҰ мен 
ШЫҰ-ға мүше мемлекеттер 
басшыларының бірлескен 
отырысына қатысты.

Жаңа маусымда 
жаңалық көп

www.facebоok.com/syrboyi.kz/ www.instagram.com/syrboyi_kz

Тәуелсіздік  кәсіпкерлік
тынысын кеңейтті

Онлайн жұмыс:
Нені ескеру керек?

Ауру жұқтырғандардың 
91 пайызы жазылды

Бүгінде Қызылорда облысы «сары аймақта». 
Өңірде індет жұқтырған 17247 адам тіркелсе, 
оның 91 пайызы жазылды. Бұл туралы онлайн 
брифингте облыс әкімінің орынбасары Балжан 
Шәменова мәлім етті деп хабарлайды Қазақстан 
Республикасы Президенті жанындағы орталық 
коммуникациялар қызметі. 

Былтырғы жылдың қорытындысы бойынша, 
коронавирус инфекциясын 3392 адам жұқтырса, биылғы 
1 қаңтардан бүгінгі күнге дейін тіркелген науқас саны 
13855-ті құрап отыр. 

«Жыл басынан бері 1908 адам пневмониямен 
ауырып, сауығып шықты. Аурушаңдық шілде-тамыз 
айында көбейді. Ал қыркүйек айында төмендеп келеді. 
Кеше 64 науқас тіркелді. Сонымен қатар, инфекциялық 
төсек-орын саны – 1160, оның ішінде реанимациялық 
төсек-орын саны – 135, бүгінге жүктеме 30% құрап 
отыр. Эпидемиологиялық ахуал күрделенген жағдайда 
инфекциялық және провизорлық стационарларда төсек-
орын санын 3200-ге дейін ұлғайтуға мүмкіндік бар. 
Құрылысы былтыр басталған модульдік стационар іске 
қосылды», – деді Б.Шәменова. 

Оның мәліметінше, коронавирус инфекциясына қарсы 
күреске 2 айлық дәрі-дәрмек қоры, қажетті медициналық 
кадрлар мен құрал-жабдықтар жеткілікті. 11 ПТР 
аппараты іске қосылған. Тәулігіне 1500 сынама алынуда. 

«Облыста ұжымдық иммунитетті қалыптастыру 
мақсатында екпе алуға қабілетті 401 мың тұрғынның 
72,7%-і 1 компонентін (291 237 адам) алды, Екінші 
компонентін салу кестеге сәйкес жүргізілуде. Халықтың 
60,7 пайызы қамтылды. Облыс бойынша 106 егу кабинеті 
ашылған. «Ashyq» жобасы арқылы 3548 нысан жұмыс 
істеуде», – деді облыс әкімінің орынбасары.

https://twitter.com/syrboyi
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АЛҒЫС АЙТАДЫ

ҚОҒАМДЫҚ ҚАБЫЛДАУ

Сындарлы кезеңнен сыр 
бермей өтіп, тәуекел қадамға 
батыл бастамалармен барған 
еліміз үшін биылғы жылдың 
мәні ерек. Тәуелсіздіктің 30 
жылдығына аяқ басу ұлт болып 
ұйыса білген барлық жанға рух, 
санасына жігер сыйлады. Ой 
тара зылап, парасат-пайыммен 
өлшесек, тәуелсіздік – өткеннің 
ал дындағы парыз, болашақ 
алдын дағы жауапкершілік. 
Тағ  дыр дың осындай сыйы 
бүгін гі ұрпақтың маңдайына 
жазылыпты.

Тәуелсіздікке жету жо лын-
дағы әрбір қадам, жыл дармен 
келген жетістік мем лекеттік 
ұста ным ның берік тігі, татулық 
пен тұрақ тылықты басты мұрат 
ете білгенімізде деп санай мын. 
Ал, ұлы мұрат жолындағы 
өркенді істер Тұңғыш Прези-
дент-Елбасы Нұрсұлтан 
Назар баевтың халықтың әл-
ауқа тын арттырудағы тиімді 
реформаларымен айшықталды. 
Тәуел сіз Қазақстанның жаң-
ғыру жо лында Сыр еліндегі 
сер пінді қадамдар тарих 
қойнауында.

Елбасының «Біз – алыс 
са парға бел буып, кемемізді 
тәуе кел теңізіне түсірген ел-
міз, елес үмітті емес, ерлік 
пен елдік мұратты тәуелсіздік 
тұ ғырына ту етіп байлаған 
елміз» деген қанатты сөзі еге-
мендікті еншілеуге ұмтылған 
ал ғашқы жылдардағы кейбір 
қиын дықтарға қасқая қарсы 
тұруға бағдаршам болды. Осы -
дан болар, Тәуелсіздіктің ал -
ғашқы күндерінде шегі жоқ 
болып көрінген әлеуметтік 
мәсе  лелер экономиканың даму 
тетігін жаңа деңгейге бұ  рып, 
батыл қадамдар жа сау ға жол 
ашты. Соның нәти жесінде 
Қазақстанның әрбір өңірі 
өркенді істерге қол жет кізді. 
Жер-Анадан несібесін тер-
ген Сыр өңірі бүгінде аграр лы 
аймақтан аграрлы-ин дус трия-
лы облысқа айналды. Жал пы-
ға ортақ еңбек қоғамын құру 
арқылы күрделі кезеңде халық-
тың әлеуметтік жағдайын 
жақ сарту, соның аясын да кә-
сіп    керліктің тамырына қан жү -
гір ту ісі бүгінде даму дина ми  -
ка сындағы өсімді ұстап келеді.  

Экономикамыздың тұрақты 
әрі қарқынды өсуі өндіріс пен 
тұтыну көлемінің артуына жағ-
дай жасауда. Бұл өз кезегінде 
инвестицияға деген сұранысты 

ұлғайтты. Қазір Сыр елі эконо-
ми  каның әртараптандыру 
жолы   на бет бұрды. Соның 
лебі   мен инвестицияның мүм  -
кіндіктерін талап ететін жаңа 
өнімдер шығару ісі қолға алын-
ды. 

Қазіргі нарықтық қоғам 
кәсіп керлікке мүлде басқаша 
реңк берді. Егемендіктің ал-
ғаш қы сәтіндегі дүрмекке 
іле сіп, ала қап арқалайтын 
сауда-сат тық ұғымы келмеске 
кетіп, бизнесті жетілдірудегі 
көз қарас жаңа бағытта дамуда. 
Ша ғын кәсіпкерліктің өзінен 
табыс тауып, нәпақа айыру әр 
отбасының кіріс көзіне айнал-
ды. Халық қалаулысы ретінде 
кәсіпкерлік саланың бүгінгі 
бет алысын бағамдап, Сыр өңі-
рін дегі шағын кәсіп ашуға 
ниет ті азаматтардың жыл са-
нап артып жатқанын аңғарып 
келемін. 

Статистикалық мәлі мет-
терге көз салсақ, респуб-
ликадағы аймақ  тар арасында 
тіркелген ша ғын кәсіпкерліктің 
өсу қар қыны 5,7 процентті 
құрап, Қы зыл орда облысы 
бірінші орынға шықты. Бұл – 
пандемия кезінде жергілікті 
биліктің қажетті қадам дарды 
уақытылы қабыл даға нының 
нәтижесі. Шын мә нінде, 
пандемия кәсіпкерлердің өмір 
сүру, бизнесті жүргізу ісіне 
деген көзқарасты түбегейлі 
өз гертті. Әсіресе, сервистік 
қыз мет ұсынатын кәсіпкерлік 
нысан дар трансформацияға 
бел буды. Мәселен, аймақтағы 
16 тойхана бағытын басқа ар-
наға бұрып, әлеуметтік кәсіп-
кер лік саласындағы алғашқы 
прак ти касын бастады. Себебі 
пандемия қалыпты тіршілікке 
өзгеріс әкеліп, тығырықтан 

шығар жолды табу қажеттігін 
нұсқады.

Бизнес иелерінде мынадай 
түсінік бар. Әрбір дағдарыс не 
форс-мажорлық жағдай жаңа 
мүмкіндіктерге жол ашады. 
Пан демия осыны еске салды. 
Деген мен, кәсібі уақыт ша тоқ-
таған әрбір азамат саналы түр-
де шешім қабылдап, табыс 
табу дың сцена рийін басқа-
ша сызып, бизнесін әртарап-
тандырды. 

Кәсіптің жандануында 
мемле кеттік бағдарламалардың 
ықпалы зор. Ширек ғасырдан 
астам уақыттан бері елде 
шағын және орта бизнесті 
қолдауға бағыт талған серпінді 
бағдар ламалар нәти жесін бер-
ді. «Бизнес тің жол картасы» 
бағдар лама сы қа былданған 
уақыттан бері Қызыл ордада 
105 млрд теңге құрайтын 2699 
жоба мемлекет тарапынан 
қолдау тапты. Биылдың өзінде 
1094 жобаны қаржыландыру 
үшін 14,5 млрд теңгеге 
жеңілдетілген несие берілген.

Ел Президенті Қасым-
Жомарт Кемел ұлының биылғы 
жаңа Жолдауында да кәсіп кер-
лікке кең өріс әкелетін мем-
ле  кет  тік бағдарламалардың 
қайта жал  ғасатынына басым-
дық бер уі  нің өзіндік мәні бар. 
«Қа  ра   пайым заттар эконо-
ми касы» бағ дарламасы шең-
берін де Сыр елінде бірнеше 
жоба  ашыл ғанын көз көрді. 
Бұл мың даған отбасыға жаңа 
жұмыс көзін ашты. Биыл сол 
бағдар ламаның қайта жалғасуы 
бизнес өкілдеріне дем берді 
десек, артық айтқанымыз емес. 
Мұның саясында халықтың 
әлеу меттік жағдайының оңа-
луы тұр.

Қазақ даналығында «Ын-
ты  мақ жүрген жерде ырыс 
бірге жүреді» деген тәм сіл 
бар. Бір лікті ту етпесек, әр 
істе береке бол майды. Құн-
дылықтар өзгерген уақытта 
адам ның рухани кемелденуі 
қатар жүруі қажет. Ұлттық 
идея ның тамырынан бас тау 
алған Мәңгілік елдің ұр пақ-
тары рухани жаңғыру ке зе-
ңінің алдында тұр. Ал, бұл 
жолда тұрақ тылық пен то ле-
ранттылық ұстанымы жаң-
ғыруға жетелейді.  

Бауыржан САНДЫБАЕВ, 
облыстық мәслихат 

депутаты

Жаңғырудың діңгегі – 
тұрақтылық

Солардың бірі – қала тұрғыны, білікті педагог 
Рахат Наурызбаева. Ол кісі ұрпақ тәрбиесіндегі 
балалар әдебиетінің рөлін айта келіп, маңызды 
ұсынысын жеткізді. Балалардың психологиясын 
зерт теу, дүниетанымын да мытатын шығармалар 
жазу, мұғалімдер мен ата-аналарға бала 
тәрбиесіне қатысты әдістемелік құралдар 
дайындау секілді жұмыстарды қолға алу керек. 
Осы мақсатта 2021 жыл – Балалар әдебиеті жылы 
аясында облыс орталығында бала ларға арналған 
ғылыми орта лық ашылса деген тілегін айтты. 
Сонымен қатар, Рахат Наурыз баева балалардың 
ойлау деңгейіне лайық, сана-сезімін жетілдіретін 
шығармалар басып шығаруға қолдау қажет 
екендігін жеткізді. 

Аманжол Сақыпұлы аталған ұсынысқа 
байланысты өз пікірін білдіріп, «Сыр медиа» 
серіктестігінде бұл бағытта қолға алынған 
бастамаларды атады: 

«Балалар шығармашылығын дамыту – 
рухани қажеттілік. Алайда соңғы жылдары 
балалар әде биетінің біршама ақсағаны жасырын 
емес. Мемлекеттік сыйлық алғандардың ішінде 
бірде-бір балалар жазушысы жоқ, мемлекеттік 
тапсырыспен кітабы жарық көрген авторлар 
қатарында да балалар әдебиетіне қалам тартқан 
азаматтардың қатары аз. Сондықтан Балалар 
әдебиеті жылында Қызылорда қаласынан 
балаларға арналған ғылыми орталық ашу, 

балаларға арналған шығармалар жазу туралы 
ұсыныс құптарлық ой», – дей келе мәс лихат 
депутаты бұл ұсынысты тиісті сала мамандарына 
жеткізе тіндігін айтты. 

Сондай-ақ Аманжол Оңғар баев «Сыр медиа» 
ЖШС балалар әде биетін дамыту бағы тында бір-
қатар бастаманы қолға алғанын тілге тиек етті.

«Мәселен, облыстық «Ақ мешіт жастары» 
газетінде ба ла лар әдебиетінен үзінді жа рия-
лау жүйелі жүргізіліп келе  ді. Серіктестікке 
қарасты бас қа басылымдарда да бұл мә-
селе арагідік көрініс береді. Ал дағы уақытта 
балаларға арнал ған шығармаларды газет ке 
орна лас тыру мәселесін мемле кеттік тапсырыс 
аясында орындауға келісу ге болады. Сондай-
ақ қазіргі таңда «Балапан» телеарнасымен 
мультфильмдердің суретті кітап шасын жасау 
бойынша келіс сөздер жасалуда. Келіссөздер 
сәтті аяқталса, келер жылы бала ларға арналған 
мульт фильмдердің суретті кітапшасы оқыр манға 
жол тартады», – деді мәслихат депутаты. 

Қоғамдық қабылдауға Сыр елінің тумасы, 
ақын Шәмшия Жұбатова да келіпті. Бұл кісі де 
балалар әдебиетіне қалам тартып жүрген ақын. 
Алдағы уақытта Ұлыбританияда өтетін өнер 
фестиваліне баруды жоспарлап отыр екен. 

Облыстық мәслихат депутаты кездесуде 
көтерілген мәселелерді зерттеп, көмек көрсету 
мүмкіндігі қарастырылатынын жеткізді.

Ұсыныс 
ескерусіз 
қалмайды

Бейсенбі күні облыстық мәслихат депутаты Аманжол Оңғарбаев «Nur Otan» 
партиясы облыстық филиалының қоғамдық қабылдау бөлмесіне келген азаматтарды 
жеке мәселелері бойынша онлайн форматта қабылдау өткізді. Қабылдауда тұрғындар 
әлеуметтік көмек, денсаулық мәселелеріне қатысты өтініштерін білдірді. Елдік, руханият 
мәселесіне алаңдаған жандар да келді.

– Бұл асыра айтқандық емес. 
Жуық арада Ауғанстан аса ауыр 
азық-түлік дағдарысына ұшырауы 
мүмкін. Осы қиыншылық Орталық 
Азия аймағының да шекарасын 
айналып өтпейді. Оның 
салдары жаһандық сипат алады. 
Аталған жағдай, ең алдымен, 
тұрғындардың көшуге мәжбүр 
болуынан туындайды. Алайда, 
қазір жай болжам жасаудың емес, 
нақты іске көшудің маңызы зор. 
Елдеріміз бен ұйымдарымыз 
деңгейінде Ауғанстан халқына 
көмектесу үшін «гуманитарлық 
көпірді» жедел түрде салған жөн. 

Қазақстанның инфрақұрылымы 
мен логистикалық мүмкіндіктерін 
ескере отырып, мұндай «көпірді» 
ұйымдас тырудың маңызды 
бөлігі ретінде Алматы қаласында 
аймақтық хаб құру ұсынылады, – 
деді Мемлекет басшысы.

Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
пікірінше, аталған жұмысты 
Алматы қаласына БҰҰ басшы-
лығының өтініші бойынша қоныс 
аударған Ауғанстанға көмек 
көрсету жөніндегі БҰҰ Мис-
сиясының (UNAMA) мандаты 
ая сында жүргізуге болады. 
Қасым-Жомарт Тоқаев бұл ұсы-
нысты ШЫҰ мемлекеттері бас-

шыларының бүгінгі отыры сында 
айтты.

– Гуманитарлық дағдарыстың 
ауыр кезеңін еңсергеннен кейін 
ал дағы уақытта Ауғанстанға түр -
лі бағыттар бойынша БҰҰ инс-
титуттарының тара пы  нан жүйелі 
қолдау қажет бо ла  ды. Алматыда 
БҰҰ-ның Ай мақ  тық хабының 
құрылуы бұл жұмыстарды 
үйлестіру үшін оңтайлы мүм-
кіндіктерге жол аша ды, – деді 
Қазақстан Прези денті.

Мемлекет басшысы ауған 
мәсе лесі бойынша өзара іс-
қимылдар жүр гізгенде ҰҚШҰ мен 
ШЫҰ-ға мүше мемле кеттердің 

кезек күттірмейтін міндеттерін 
шешуден бөлек, келешекті де на-
зардан тыс қалдыруға болмай-
тынын атап өтті.  

–  Саяси және гуманитарлық 
ахуал қалай қалыптасса да, адами 
капиталға тартылған инвестиция 
ғана ұзақ мерзімдегі орнықты 
болашақты қамтамасыз ете алады. 
Осыған байланысты аталған 
елдің азаматтары үшін білім беру 
бағдарламаларын жүзеге асыру 
ісін жалғастыру маңызды. Бүгінде 
Қазақстанда Ауғанстанның 200-
ге жуық студенті білім алуда. 
Ауғанстанның жаңа билігі 
бұл жастардың жоғары білім 

алуына еш кедергі жасамайды 
деп үміттенемін, – деді Қасым-
Жомарт Тоқаев.

Қазақстан Президентінің пі-
кірінше, ҰҚШҰ мен ШЫҰ-ға 
мүше мемлекеттер Ауғанстанның 
жаңа билігімен бейресми диалог 
құруға бастама жасағаны жөн.

– Мұндай байланыстар тәліп-
тердің шынайы ниетін бағалауға, 
аймақтық тұ рақ тылықтың сын-
қатерлеріне қатысты пікір лерді 
қалыптастыруға, осы елмен сауда-
экономикалық байланыстарды 
қал пына келтіруге мүмкіндік 
береді. Осы ретте, ресми түрде 
мойындау туралы сөз болып 

отырған жоқ. Көп нәрсе жаңа 
әкім ші ліктің алдағы нақты іс-
әрекеттеріне және БҰҰ Қауіпсіздік 
Кеңесінің тиісті шешімдеріне 
байланысты болатынын тағы 
да қайталап айтамын, – деді 
Мемлекет басшысы.

Қасым-Жомарт Тоқаев сөзін 
қоры тындылай келе, ШЫҰ мен 
ҰҚШҰ-ға мүше мемлекеттер 
мүд   делерінің сәй кес келуі және 
олар   дың бірлескен күш-жі гері 
ай мақтың қауіпсіздігі мен ор нық  -
ты дамуының өзекті мәсе ле лерін 
ше шу жөніндегі ортақ іс-қи мыл -
дардың тиімділігін арт тыру ға 
мүмкіндік беретініне сенім біл-
дірді. 

«НАҚТЫ ІСКЕ КӨШУДІҢ МАҢЫЗЫ ЗОР»

Біздің туған жеріміз, кіндік 
қанымыз тамған киелі мекеніміз – 
Ақбасты ауылы орталықтан тым 
алыс жатыр. Елге бару үшін шамамен 
ауданның өзінен 200 шақырымнан 
астам жол жүруге тура келеді. Жол 
азабына да, су азабына да көндіккен 
мұндағы жұрт бұрынғысынша 
атакәсіп – мал шаруашылығымен 
айналысады. Қосымша нәпақасын 
теңізден айыратындар да бар. 
Міне, осы туған жерден қуанышты 
жаңалық жетті.

Биыл Қосаман елді мекенінен 
өзіміздің Ақбастыға ауызсу тарту 
жұмыстары басталғанын естіп, көңіл 
марқайып, үлкен тебіреністе жүрміз. 
3 млрд теңгеден асатын қаржы 
республикалық қазынадан бөлінді. 
Құрылысты «Сапа Құрылыс 2007» 
мердігер мекемесі жүргізетін болды. 

Шын мәнінде бұл – өте ауқымды 
жұмыс. Шалғайдағы ауылдың 
тіршілігін түлетуге жасалған қадам 
кезінде облыс әкімі болған, бүгінде 
Қазақстан Республикасының Мемле-
кеттік хатшысы Қырымбек Елеуұлы 
Көшербаевтың бастамасымен негізі 
қаланған болатын. Сол уақыттары 
«Қазсушар» РМК «Арал» СЖКБД 
филиалының директоры болып 
қызмет атқарған Имамадин 
Оңғарбаевтың ұсынысы оң шешім 
тапты. Ауыл шаруашылығы министр-
лігіне қарасты Су ресурстары 
комитеті бұл шаруаға жоспарлы 

кезеңмен қаржы бөлуге ықпал 
жасады. Экологиялық аймақты 
мекендеген елдің өтінішін аяқсыз 
қалдырмаған азаматтар еңбегін әдейі 
атап кеткенді де жөн көрдік.

Ал сүйіншілейтін екінші жаңалы-
ғымыз биылғы құрғақшылықтан 
кейін жарияланған төтенше жағдай-
дан соң іске асып жатыр. Облыстағы 
шұғыл шығындар есебінен төтенше 
жағдай аясында ауыл іргесіндегі 
«Бурабай» су ұңғымасын қайта 
қазуға 40 млн теңге бөлініпті. Атал-
ған ұңғыма 650 метр тереңдікке 
дейін қазылмақ. Бұл іске асса, 
мұн дағы халықтың қуанышы да 
көбейеді. Өйткені, атакәсіп – мал 
шаруашылығы үшін судың маңызы 
зор. Дәл қазір жерасты суын шығару 
үшін арнайы техника жұмысын 
бастап кетті. «Бақ Береке» ЖШС 
халыққа өте қажетті шаруаны сапалы 
бітіреді деген үмітіміз зор. 

Рас, қуаңшылық қиындығын ауыл 
халқы көппен бірге сезініп отыр. Біз 
туған жерден сыртқары жүрсек те, 
бала күнгі аунап өскен топырақтың 
тозбағанын тілейтінбіз. Мойындау 
керек, елім деген ер-азаматтар 
мұндағы жұртқа қолғабысын аяп 
жатқан жоқ. Облыс әкімі Гүлшара 
Әбдіқалықованың ұйытқы болуымен 
қолға алынған бастаманың нәтижесі 
осындай. Аудан тізгінін ұстаған 
Серік Сермағанбетов те елге болсын 
деген қадамынан айнымаған азамат 
екенін көрсете білді. 

Атақоныстан жеткен тағы бір 
жағымды жаңалық – осы кезге дейін 
ауызсудың жалғыз көзі болып келген 
ауылдың «Ащықұдығы» жөнделуде. 
Оған аудандық бюджеттен 5 млн 
теңге ақша бөлінген. Сауапты іс 
саналатын бұл әрекет те бітуге 
таяу. Аз уақыттан соң құдық қайта 
пайдалануға жарамақ.

Бір сөзбен айтқанда, Ақбастыдай 
алыс ауылға мемлекет тарапынан 
осын дай қамқорлықтың жасалуы 
біз дей туған жер перзенттерін 
бейжай қалдырмай алғыс айтуға 
ын та ландырып отыр. Ізгі лік пен 
елжан дылықты серік еткен аза мат-
тарға, облыс, аудан басшы лығына, 
осы саланың ыстық-суығына төзіп 
келетін мамандарына алғыс біл-
діреміз. Абырой деген аттан түспей, 
халық жолындағы қызметте құрметті 
болыңыздар!

Арыстан ЕСЕНТҮГЕЛОВ, 
экономика ғылымдарының 

докторы,
Мүфтүлла ДАБЫЛОВ, 

Қазақстанның құрметті 
құрылысшысы,

Нұраш ІДІРІСОВ, 
еңбек ардагері,

Ханкелді ЖАҚЫПОВ, 
қолөнерші, еңбек ардагері,

Жайлаубай ЖҰБАТОВ, 
химия ғылымдарының 

докторы

Облыстық «Жастар ресурстық 
орталығындағы» кездесуде де ҚР 
Мемлекеттік қызмет істері агенттігі 
облыс бойынша департаментінің бас-
шысы Рафхат Бисенов, ҚР Пре зиденті 
жанындағы Мемлекеттік басқару 
академиясы облыстық филиа лының 
директоры Мұрат Әйтімов пен 
облыстық ішкі саясат басқармасы 
басшысының орынбасары Қуаныш 
Әбілдаев тіркеуден өтуге санаулы 
күн қалғанын айтып, жиынға қатысу-
шыларға бастаманың басты тала-
бын тарқатты. Спикерлердің хабар-
лауынша, 30 қыркүйекке дейін 
іріктеуге өтініш қалдыру керек. 

Бұдан кейін де бірнеше кезең күтіп 
тұр. Үміткер алдымен теориялық білі-
мін дәлелдейді, яғни жобаны таныс-
тыру, арнайы сұхбаттан өту арқылы 
көшбасшылық қасиет, сыни ойлау 
деңгейі, стратегиялық көзқарасын 
танытады. Содан соң Президент 
Әкім шілігінің сарапшылық комис-
сиясында әңгімелесуден өтіп, ізінше 
оның кандидатурасы Президент 
жанындағы Кадр саясаты жөніндегі 
Ұлттық комиссияның отырысында 
қара лады. Кандидат ретінде таңдал-
ған азаматтар резервке 3 жылдық 
мерзімге қабылданады. Осы уақыт 
ішінде тиісті мемлекеттік лауазым 

босаған жағдайда резервтегі азамат-
тардың кандидатурасы қарасты-
рылады. Ал, кемінде 5 жыл жұмыс 
өтілі болуы керек деген талап тек 
мемлекеттік қызметке қатысты емес. 
Бұл шарт – кез келген еңбек өтілін 
қамтиды, яғни кез келген сала мен 
мекемедегі немесе жеке сектордағы 
5 жылдық еңбек үміткер болуға 
мүмкіндік бермек. Тұтастай алғанда, 
35-ке дейінгі талантты жастардың 
экономикада, ғылымда, өнерде, 
спорт пен мәдениет саласында өзін 
танытатын сәт туды. 

Бұл ретте Аяулым Мырзахан 
есімді мектеп мұғалімі «жоба таныс-
тамыр арқылы көтерілгендердің емес, 
өз күшімен пісіп-жетілген жастардың 
іріктелуіне себепкер болмақ» 
деген пікір білдірді. Айтуынша, 
өзі де үміткер ретінде бақ сынауға 
қарсы емес, бірақ еңбек өтілінің 
жеткіліксіздігі қолбайлау болып 
тұр. Сондықтан Аяулым кабинетте 
отырып ойлайтын емес, халықпен 
етене араласатын, креативке бай, 
қолынан іс келетін замандастарын 
мүмкіндікті жібермеуге шақырады.

«Кабинетте отыратын емес, 
креативті ойлайтын 
жастар керек»

Ажарлана түс,
Атамекен!

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ,
«Сыр бойы»Sb

Мемлекет басшысының қолдауымен жүзеге асқан «Президенттің 
кадрлық резерві» сынақтан өтіп, шыңдалған, білікті де білімді 
жастарды мемлекеттік қызметке тартуды көздейді. Бұл – ел ертеңі 
жастар екенін ұмытпай, эстафетаны қабылдап алатын лайықты 
буын тәрбиелеуге қадам. Осы айдан бастап резервке іріктеудің 
екінші кезеңі басталды, қазір өңір-өңірде түсіндірме жұмыстары 
жалғасын табуда.

Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Кемелұлы Тоқаев халыққа 
Жол дауында ауыл шаруашылығы-
ның әлеуеті орасан зор екендігін 
атап өтіп, нақты тапсырмалар берді. 
Басты міндет – еліміздің азық-түлік 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету. 

– Осы орайда біздің облыста да 
атқарылатын жұмыс аз емес, – деді 
облыс әкімінің орынбасары Бақыт 
Жаханов өңірлік коммуникациялар 
қызметінде өткен брифингте. – Өңір-
де күріш, қызанақ, қияр, нан және 
тұз секілді өнімдермен жер гілікті 
тұрғындарды толық қамта масыз ете 
аламыз. Картоп, сәбіз және жылқы 

етінің 60 процентке жуығын өзімізде 
өндіруге мүмкіндік бар. Қырыққабат, 
пияз, сиыр еті, қызылша, бұрыш, 
қой еті, балық бойынша ол 20-60 
процентті шамалайды. Дегенмен, құс 
еті, жұмыртқа, бидай ұны, макарон, 
сүт, айран, сары май, өсімдік майы, 

қантты сырттан тасымалдауға 
мәжбүрміз. 

Облыс әкімінің орынбасарының 
айтуынша азық-түлікпен қамтамасыз 
ету мақсатында аймақта алдағы 5 
жылда 56,1 млрд теңгені құрайтын 
42 жобаны іске асыру жоспарлануда.

Айта кетерлігі, облыста мал азы-
ғын дайындау үшін оған қажетті 
дақылдар көлемін 70 мың гектарға 
жеткізу жоспарланып отыр.

Сондай-ақ, жеке қосалқы шаруа-
шылықтардағы малды тиісті жайы-
лымдық, шабындық жерлермен 
қамта масыз ету мақсатында елді 
мекен аумағындағы барлық жерге 
түген деу жүргізіледі. Қазір жеке 
қосал қы шаруашылықтарға жер 
беруді заңдастыру бағытында 
жұмыс тар басталып кетті.

Өңірде егінді әртараптандыруға 
мән беріліп отыр. Бұл ретте майлы, 
малазықтық, картоп және көкөніс, 
бақша дақылдарының көлемі ұл-
ғаймақ.

«СБ» ақпарат

Жаңа жобалар 
жүзеге асады

Сыр өңірінде ауыл 
шаруашылығы саласын 
өркендету мақсатында 
алдағы уақытта көптеген 
жаңашыл жобалар жүзеге 
асатын болады. Бұл егін және 
мал шаруашылығы, азық-
түлік бағасын тұрақтандыру 
бағытында қолға алынады.
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Ел-жұрт үлкен үмітпен 
күтетін Президент Жолдауы 
2021-2022 жаңа оқу жылының 
басталуымен қатар келді. 
Жолдауда Мемлекет басшысы 
бүкіл әлемді алаңдатып отырған 
пандемиямен күрес жолдарын, 
оның елімізге алып келген 
зардабы мен өзгерістерін айта 
келіп, еліміздің әлеуметтік 
дамуына, ел тұрғындарының 
табысы мен жұмыс орын-
дарының сақталуына, халқы-
мыздың денсаулығы мен өмірін 
сақтау жолындағы жұмыстарға 
басты назар аударуды қадап 
айтты. Еліміздің болашақ дамуы 
мен ертеңгі күнге бетбұрысын 
айқындап берді. 

Барлық маңызды деген 
мәселелерді атап айтып, 
шешу жолдарын ұсына келе, 
білім беру саласына тоқталып 
өтті. Қандай заман, қай 
қоғам болмасын, білім алуды 
ешқашан шетке ысырып қойған 
емес. Қазіргі қоғам – білімді 
жастардың қоғамы. Жас буынға 
білім беру жолында еңбек етіп 
жүргендіктен, білім саласында 
болып жатқан барлық өзгерістер 
мен жаңалықтар менің жа-
ныма жақын. Президент каран-
тин талаптарын қатаң сақтай 
отырып, білім беру сала сының 
қашықтан ұйым дастырылғанын, 
сондай-ақ қашықтан білім 
беру жүйесінің әдеттегі 
дәстүрлі сабаққа жетпейтініне 
тоқталды. Дәстүрлі білім алуға 
барынша жағдай жасауды 
тапсырды. Әр оқушы және 
ұстаздың денсаулығы мен 
өмірін сақтауды ескере отырып, 
дәстүрлі білім беруге дайындық 
жұмыстарын жүргізуді де 
атап айтты. Басты назарды 
жасөспірімдердің спорт пен 
шығармашылық тұрғыда бі-
лім алуына жағдай жасауға 
жұмсау керек. Әрбір жас 
бүлдіршінге мектепке дейінгі 
оқу-тәрбие берілуі керектігін, 
балабақшалар мен мектепке 
дейінгі білім беру орындарын 
көбейту үшін жұмыс жасауды, 
білімді ұрпақтың ел болашағы 
екенін еске салды. 

Сонымен қатар Президент 
жылдағы Жолдауында атап 
айтатын тағы бір мәселе – ұстаз-
дардың еңбекақысын алдағы 
қаңтар айында 25 пайызға 
өсіруді тапсырды. Ұстаз ре-
тінде мемлекет тарапынан жа-
са лып отырған әрбір көмек 
бізді жігерлендіре түседі дегім 
келеді. Еліміздің дамуы мен 
жаңаруы жолында бар күш-
жіге рімізді сала отырып, еңбек 
ету басты парызымыз деп 
санаймын. 

Ұлт ұстазы Ахмет Байтұр-
сынұлының «Білімді болуға оқу 
керек. Бай болуға кәсіп керек. 
Күшті болуға бірлік керек. Осы 
керектердің жолында жұмыс 
істеу керек» деген даналық сөзі 
бар. Қазіргідей жаңарған жаңа 
заманда еліміздің әрбір азаматы 
жоғары білім мен табанды 
еңбектің нәтижесінде ғана биік 
белестерден көрінбек. 

Гауһар МОЛДАБАЕВА,
Б.Ермекбаев атындағы 

№271 орта мектебінің 
директоры 

ЖЕКЕ МЕКТЕПТІҢ 
ТИІМДІЛІГІ НЕДЕ?
Бүгінде Үкімет жеке мектеп-

тердің санын көбейтуге мүдделі. 
Өңірде оқу шы  лардың орын 
тапшылығын шешу ба ғы тында 
мемлекеттік-жекеменшік әріп -
тестік негізінде кәсіпкерлермен 
бір ле сіп, жеке мектеп салу 
жұмыстары жүр гізілуде.

Қазір аймақта 16 жеке мектеп 
бар. Оның ішінде жаңа оқу жы-
лында облыс орталығында 2 жеке 
мектеп ашылды. Бірі – «Саяхат» 
шағын ауданындағы 348 орындық 

«Ұлағат білім ордасы» болса, 
екіншісі – «Шұғыла» мөл тек ау-
да   нындағы 100 орындық мек теп. 
Ал, Жаңа қорған кентінде Ө.Жұма-
ділда атын  дағы дарынды балалар 
мектебі, «Сана» бастауыш мектебі, 
«Заңғар» интел лектуалды мектебі, 
«Darynschool» білім беру жеке 
мекемесі пайдалануға берілді.

Жеке мектептер санын 
көбейтудегі басты мақсат орын 
тапшылығын азайту, білім беру 
сапасын жақсарту, педагог 
мәртебесін арттыру екені белгілі. 

– Статистикалық мәлімет терге 
сәйкес соңғы жылдары облыс-
та, оның ішінде Қызылорда қала-
сында оқушылар контингенті 
қар қынды өсуде. Бұл өз кезегінде 
орын тапшылығына әкеліп, жаңа 
мектеп салу қажеттілігін туын-
датады. Сондықтан аймақта жеке 
мектептердің ашылғаны біз үшін 
тиімді болмақ.  Жеке мектеп 
жұмысы Қазақстан Респуб-
ликасының «Білім туралы» Заңына 
және осы заңнан туындайтын 

нормативтік-құқықтық актілерге, 
сондай-ақ құрылтайшы бекіткен 
мектеп жарғысы негізінде 
реттеледі, – делінген білім басқар-
масының хабарламасында.

Құрылтайшы бекіткен мектеп 
жар ғысында айқындалған жылдық 
күн тізбелік оқу кестесіне сәйкес 
оқу-тәр бие процесі күні бойы 
жүргізілуі мүмкін, яғни, түске 
дейін сабақ процесі орын далса, 
түстен кейін пәндерді терең-
дету, қосымша білім беру бағ-
дар ла маларын игеру, үй тапсыр-
ма сын орын  дау мүмкіндігі 
қарас ты рылады. Ата-аналардың 
балаларын жеке мек тепке беруінің 

де бір себебі осында бол са керек. 
Бірі физика-мате матика пәнін 
терең детіп оқытса, бірі ағыл шын-
ға көбірек мән береді, бала тіпті 
тап  сырмаларын орындап, үйге 
бір-ақ қайтады.

МЕКТЕП АШУ 
БИЗНЕС ПЕ?
Үкіметте өткен жиында Білім 

және ғылым министрі Асхат 
Айма ғамбетов «Мемлекет үшін, 
бұл – бюджетке түсетін жүк -
те мені төмендету, орын тап-
шы  лығын азайту, білім беру 
са па сын жақсарту, педагог 
мәр те бесін арттыру. Инвестор 
үшін, бұл – тұтыну кепілдігі бар 
табысты әрі ұзақмерзімді биз-
нес-жоба» деп атап өткен-ді. 
Бизнесте инвестициялардың кі-
рісі мен шығынына басымдық 
берілетіні белгілі. Нұр-Сұлтан мен 
Алматы қалаларындағы кейбір 
мектептердегі жылдық оқу құны 
5-9 млн теңге болатынын ескерсек, 
бұл – бизнес. Сәуір айында 

«Forbes Kazakstan» журналы Нұр-
Сұлтан мен Алматы қаласындағы 
үздік жекеменшік мектептерді 
анықтады.

Бірінші орын – «Hailey-
bury Almaty». Оқу үшін орташа 
айлық төлемақы – 1,03 млн теңге. 
Ұлыбританиядағы «Haileybury and 
Imperial» колледжімен әріптестік 
байланыстағы мектеп 11-сынып 
бітір ген оқушыларға IGCSE 
орта білім ту ра лы халықаралық 
сертификатын және 13-сыныпты 
бітіргенде A-Level халықаралық 
сертификатын алуға мүм кіндік 
береді. Білім беру мекемесінде 60 
жоғары білікті шетелдік мұғалім 
жұмыс істейді, олардың көпшілігі 
– Ұлыбритания азаматтары.

Екінші орын – Алматы 
қаласындағы «TAMOS Education» 
физика-математика мектебі. Оқу 
үшін орташа айлық төлемақы 
– 217 мың теңге. Мектеп 1998 
жылы құрылған. Өткен жылы 
Кембридж халықаралық мектебі 
(ТМД) мәртебесін алды. Мекеме 
жеке оқу бағдарламасы бойынша 
жұмыс істейді. Оқушылар 

мұнда математика, физика және 
ағылшын тілін тереңдетіп оқиды.

Үшінші орын – «Haileybury 
Astana». Оқу үшін орташа айлық 
төлемақы – 1,04 млн теңге. Мектеп 
түлектері әлемнің алдыңғы қа-
тарлы жоғары оқу орындарына 
түсуімен әйгілі.

Төртінші орынға Нұр-Сұлтан 
қаласындағы QSI халықаралық 
мектебі орналасса, бесінші орынға 
Алматы QSI халықаралық мектебі 
жайғасқан.

Алматы менеджмент универ-
си те  ті нің президенті Асылбек 
Қожах метов же ке меншік мектеп-
тер дің қанша лық ты жақсы білім 
бере тіні құрыл тай шы  лары ның оқу 
орнын қандай мақ сат пен аш қа   ны-
на да байланысты екенін айтыпты. 

«Қазақстанда жекеменшік 
мектептер көп болуы тиіс. Сонда 
бәсеке пайда болады, ал бәсеке 
болған жерде баға төмендейді 
және жекеменшік мектептің мем-
лекетпен әріптестігі артады. 
Осы лай болғанда мектеп оқушы-
ларының үштен бір бөлігі жеке-
меншік мектептерде оқуға қол 

жеткізеді. 
Мен кәсіпкер ретінде мұны 

биз нес түріне жатқыза ал май-
мын. Егер бизнес көзі болса, 
клиент  терінен, кірісінен айы-
рыл мау, дәулетті ата-аналардың 
оқу ақысынан қағылмау үшін 
оқу   шылардан да ештеңе талап 
ет пейді. Баланың қаншалықты 
жақ  сы оқитыны отбасы мен ата-
ана   ның балаға қоятын талап-
тарына байланысты» дейді 
А.Қожахметов.

Расымен де, жеке мектеп 
ашуды кәсіпкер бизнес деп қарас-
тырғанымен, бұл табиғаты жағы-
нан әлеуметтік жоба дейді маман-
дар. Себебі, басты нәтиже ақшамен 
емес, оқу сапасы, балалардың 
интеллектімен анықталады.

Мектеп ашудағы мақсатын 
бір сұхбатында білім саласына 
қыруар қаржы құйған меценат, 
облыс орталығындағы «Зерде» 
интеллектуалды мектебінің негізін 
қалаушы Сейітқали Алшынбаев 
атап өткен еді.

– Көп уақыт бойы мені маза-
лаған ой – өскелең ұрпаққа 
ұлағатты із қал дыру. Осы керемет 
туындыны аңсап, «Зерде» деген 
мектеп құрылысын салуға ниет 
еттім. Қазіргі заманда кез келген 
қоғамның болашақ дамуын 
интел лектуалды адами капитал 
айқындайды. Сондықтан, білімге 
жұмсалған инвес тицияның пай-
дасы орасан зор. Біздің бала бақ-
шалар мен мектепте білім алған 
балалар келешекте елге қызмет 
етеді. Дәулетін тасытатын, руха-
ниятын жаңғыртатын мамандарға 
айналады деген сенімім бар.

...Кейбір кәсіпкерлердің банк-
те миллиардтап жиналған ақшасы, 
ол – әншейін қағаз. Байлық 
келешек ұрпаққа қызмет жасауы 
керек. Сондықтан Алла Тағала 
маған кішкене мүмкіндік берген 
екен, соңымда із қалсын, қызығын 
балалар мен халық көрсін деп 
ойладым, – дейді ол.

Бүгінде облыстағы жеке 
мектептер саны біртіндеп көбейіп 
келеді, әзірге оқу бағалары да аса 
қымбат емес. Жеке сектордың 
мүмкіндігін жеке мектеп сал-
дыруға жұмылдыру орын тап-
шы лығын азайту, бюджетке 
түсетін жүктемені төмендетуге 
әсер ететіні рас. Бастысы, білім 
саласындағы бәсекеге әкеледі. 
Өйткені, мұндағы баға мен сапа 
бәсекемен тікелей байланысты.

Жеке мектеп:
Баға мен сапаны бәсеке шешеді

Жақында компания Токиодағы 
әлемдік бәсекеде алтынға бергісіз 
қоланы қанжылаған Қамшыбек 
Қоңқабаев пен бапкері Сейітжан 
Төкеновке құрмет көрсетіп, 
15 миллион теңге көлемінде 
қаржылай сертификат табыс етті.

Жиынға спортты алға сүйреуге 
атсалысып жүрген бірқатар сала 
өкілдері қатысты. Кездесуде 
компанияның бас директоры 
Дәулет Ұзақов Олимпиада 
кезеңінде ел тақымын қысып, 
жанкүйерлік еткенін, Сыр саңлағы 

көптің сенімін сүйіншілейтін 
жаңалығымен ақтағанын айтты 
және әлі талай сында ел абыройын 

биікке көтеретініне сенім білдірді. 
– Президенттен мемлекеттік 

Туды алу – зор сенім. Бұл міндет 

жерлесімізге жүктеліп, Қамшыбек 
байрағымызды Олимпиада тө-
рінде желбіретті. Дүниенің 
төрт бұрышы түгел көз тіккен 
Токиодан қуанышты хабар жет-
кенде мерейіміз тасыды. Ақтық 
текетіресте Қамшыбек тағы бір 
мәрте мықтылығын дәлелдеп, 
өңірдің спорт тарихында алғаш 
рет бокстан Олимпиада медалі 
қоржынға түсті. Бұл – бар қазақ 
үшін, әсіресе сырбойылық спорт-
шы қауым үшін зор мәртебе, – деді 
Дәулет Ұзақов.

Кездесуде боксшы өткенге 
көз жүгіртіп, естеліктерін бөлісті. 
13 жасынан бастап спорттың 
осы түріне бет бұрғанын, түрлі 
додаларда қолғап түйістіргенін 
және соның әрбірінде 
демеушілердің көмегі маңызды 
болғанын айтты. Жігерлі жас 
компания ұжымына спортқа, бокс 
федерациясына осы уақытқа дейін 
көрсетіп келе жатқан үздіксіз 
қолдауы, ел ағаларына саланы 

ілгерілетудегі тынымсыз еңбегі 
үшін ризашылық білдірді және 
бұл демеудің алдағы уақытта жас 
спортшылардың қиялына қанат 
бітіретінін жеткізді. 

Айта кету қажет, 1995 жылдан 
бастап «қара алтын» өндірісін 
қолға алған компания тек спортқа 
ғана емес, білім мен мәдениет 
секілді сан салаға серпін беруде. 
Бұған дейін қала шетіндегі әл 
Фараби ауданы мен Қарауылтөбе 
ауылын жалғастыратын күре 
жол дың ашылуына, қы зыл ор-
далықтардың өзенді жағалай 
жүріп, әсем жағалауды тама-
шалауына және өзге де баста-
маларға демеушілік жасаған ком-
пания қала орталығынан балаларға 
ойын алаңын салуды назардан тыс 
қалдырған емес. 

Суретті түсірген 
Нұрболат

НҰРЖАУБАЙ

Қамшыбекке құрмет
Тәуелсіздіктің 30 жылдығы тұсында басқа да салалармен 

қатар Сыр спортында серпін байқалады. Оған кейінгі 
жылдары өңірде салауатты өмір салтын ұстанып, спортты 
серік етушілердің артуы дәлел. Облыстық дене шынықтыру 
және спорт басқармасы ұсынған мәліметке сай, бүгінде 
көрсеткіш 31,3 процентке жетіп, спортпен тұрақты 
шұғылданушылар саны 254 мыңнан асқан. Халықты 
бұқаралық спортқа тарту, балалар-жасөспірімдер спорт 
мектептерін дамыту назарда. Бастысы, халықаралық аренада 
көк туымызды көкте желбіретіп, аймақ абыройын асқақтатып 
жүрген дарабоздарға демеушілер тарапынан қолдау толастаған 
емес. Облыстық бокс федерациясы жұмысының жандануына 
13 жылдан бері үзбей үлес қосып келе жатқан «Қор» мұнай 
компаниясы АҚ соның қатарында. 

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ,
«Сыр бойы»Sb

Болашаққа 
жол сілтеді

Енді өз басымдағы жағдайға тоқталайын, 
жаз уақытында баламды қосымша оқу 
орталығына беріп, онлайн кезінде үлгермей 
қалған сабақтарын жетілдіргім келді. 
Әлеуметтік желіде қай оқу орталығының 
білімі жақсы екенін білу үшін сауал 
жолдадым. Байқағаным, ата-аналардың 
көпшілігі баласын қосымшаға береді екен. 
Бірден  жауап алдым. Көпшілік орталықта 
орналасқан белгілі оқу орнын нұсқады. 
Телефон нөмірін тауып хабарласып, 
маманмен тілдестім. Ойымды айтып, 
бағасына келіспек болдым. Бірақ қазақ тобы 
бала саны толмағандықтан ашылмапты. 
Есесіне, орыс тобы толық, бала саны 25-ке 
жеткен. Міне, бағамдай беріңіз. Қосымша 
оқу орталығының өзінде орыс тобының 
жұмыс істейтінін білдік. 

Тағы мысал келтірейік, биыл  
«Зерде» мектебінде орыс сыныбының 
ашылмайтыны туралы ата-аналарға ақпарат 
берілді. Ата-аналар бұл жөнінде әлеуметтік 
желіде наразылықтарын жеткізген. Мектеп 
ұжымы болса, оларға орыс сыныбының 
неліктен ашыл ма ғаны жөнінде жауап 
берді. Басты себеп – орыс тілінен бере тін 
білікті мұғалімнің бол мауы. Сондықтан 
мектеп кәсіби мамансыз, сапалы білім бол-
майтынын айтқан. Бала сын орыс сыныбына 
жетектейтін ата-аналардың қатары аз емес 
екеніне тағы да бір көз жеткіздік. 

Облыстағы қазақ, орыс мектеп теріндегі 
бала саны өсіп жатыр ма? «Біздегі дерек 

қандай?» деген сауалды облыстық білім 
басқармасына жолдаған болатынбыз. 
Басқар маның берген мәліметі бойынша 
облыс көлемінде жаңа оқу жылында 266 
қазақ мектебі бар. Ондағы оқушы саны – 
137282. Былтырғы оқу жылында 266 қазақ 
мектебінде 153660 оқушы білім алған. 
Биылғы жаңа оқу жылында 2 орыс мектеп 
жұмыс істеуде. Олар Арал ауданындағы 
№14 және Жалағаш ауданындағы №31 мек-
теп. Онда 1702 бала білім алуда. Былтырғы 
оқу жылында  4 орыс мектебіндегі бала 
саны 4440 болған. Жаңа оқу жылынан бас-
тап қаладағы №198 орта мектеп пен Шиелі 
ауданындағы №252 мектеп аралас тілде 
білім беруде.  Биылғы оқу жылында аралас 
тілде білім беретін мектеп саны 26 болса, 
онда 33961 бала білім алуда. Былтыр 24 мек-
тепте аралас тілде 31447 бала білім алған.  

Статистикалық дерекке сү йен сек, соңғы 
5 жылда қазақ мектептерінде оқитын бала 
саны 18 процентке, орыс мектептерінде 
оқитын бала саны 20 процентке артқан. 
Былтыр елімізде жалпы білім беретін 7440 
мектеп анық талса, оның ішінде 3809 мектеп 
қазақ тілінде, 1287 мектеп орыс тілінде білім 
береді. Ал 2319 мектеп қазақ-орыс  аралас. 
Аталған 7440 мектепте 3481347 оқушы 
білім алады. Дәлірек айтсақ, 1519786 оқушы 
қазақ мектепте, 412216 бала орыс мектебіне 
барады екен. Бұдан бөлек,  1535750 оқушы 
аралас мектепте тәрбиеленуде. Оның 
755345-і қазақ, 685 мыңнан астамы орыс 
сыныбына барады. Ал, 2016 жылғы цифрға 

зер салсақ, қазақ мектебіне баратын бала 
саны  2930583-ті құраған. Орыс мектебіне 
381 мыңнан астам бала барған. Аралас 
мектепте 1253247 оқушы оқыса, оның 
640148-і қазақ, 530559-ы орыс сыныбында 
болған. Міне, келтірген сандарға қарап, 
5 жылда орысша білім ала тын оқушылар 
санының қан шалықты өскенін аңғару қиын 
емес.  Көпжылдық тәжірибесі бар, білікті 
ұстаздардың айтуынша, баланың тілі қай 
тілде шығып, қалыптасса, өзге тілде білім 
алуы қиынға соғады. 

Мектепте 40 жылдан астам еңбек етіп, 
талай шәкірт тәрбие леген  ардагер ұстаз 
Айзат Әлібаева немерелерінің орыс мек-
тебіне баратыны жанына бата тынын айтады.

– Балам мен келінім бөлек тұрады. 
Келінім орысша тәрбие алған. Отбасында 
бәрі де орыс ша тілдеседі. Немерелерім қа зақ 
тілінде сөйлесін деп, қазақ бала  бақшасына 
бергіздім. Бірақ үйренісе алмады. Тілі бұр-
ма ланып, сөздерді анық айта ал майды. 
Тұтығып, ойын толық жет кізбейді. Тек бір-
екі сөзді ғана қазақша айтады. Осылайша 
орыс балабақшасына ауыстырды.  Келер 
жылы ата-анасы немеремді орыс мектебіне 
бермек болды, тағы қарсы шықтым.  
Баланың тілі ана тілінде шығып, ана ті-
лін де ойлануы керек екенін ұғын   дырдым. 
Бірақ немерелеріме қиын соқты. Қайта орыс 
мек те   біне ауыстыруға тура келді. Се бебі, 
отбасында бәрі де қазақ ша сөйлеспейінше, 
ісімнен еш теңе шықпайтынын түсіндім. 
Өз тәжірибемнен білемін, қазақ мек теп-

теріндегі білім сапасы орыс мек тептерінен 
кем емес. Сон дық тан орыс мектебінде білім 
сапасы жо ғары дейтін ата-ана лар дың уәжі 
тек сылтау ғана. Бастысы, ата-ана ның өзі 
орыстілді болған соң осын  дай шешімге 
келеді, – дейді ол.  

Сонымен бұл біз мысал келтірген екі 
отбасы ғана. Алайда мұндай түсінікте 
өмір сүріп жатқан қаншама отбасы бар.  
Қоғамда орыс тілінде оқығандардан  жақ сы 
маман шығады деген пікір де қалыптасқан. 
Тіпті, елімізде тұра тын өзге ұлт өкілдері 
де бала ларын орыс мектебіне бер генді 
жөн көреді. Әрине, бар лығы бірдей емес. 
Қазақ мек те бінде білім алатындары да бар. 
Бірақ аз. Әйтпесе, қазақ тілінде оқытатын 
мектептердің білімі орыс тілінде оқытатын 
мектептерден еш айырмашылығы жоқ. Оны 
ҰБТ көрсеткіштерінен-ақ көруге болады. 
Қазақ тілінде тест тапсырған талапкердің 
балы, орыс тілінде сынақтан өткендерге 
қарағанда әлдеқайда жоғары. Психолог 
мамандардың айтуынша, ата-ана баласын 
қай тілде оқытса, сол ұлттың мінезін 
бойына сіңі реді. Сол себепті жоғарыда кел-
тірген қарадомалақтар орыс тілінде сайрап 
жүргенімен қоса, ұлттық тәлім-тәрбиемізден 
алыстап бара жатқаны қынжылтады, ойлан-

дыра ды. «Орысша білсе, далада қал майды» 
деген түсініктен ары латын кез келді. 
М.Қашқари, «Игі істің басы – тіл. Тәр бие 
басы – тіл» дегендей қазақ бала сы қазақ 
мектебінде болғаны абзал. Оның парқын 
жақсы пайымдап отырған боларсыз. 

Баласын орыс сыныбына 
беретін ата-ана көбейді
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Экономика

ҚҰҚЫҚТЫҚ НЕГІЗ 
ҚАЛАНДЫ
Кәсіпкерлік қызметін бұрынғы 

Кеңес одағы кезінде 1987 жылы 
қабылданған «СССР азаматтарының 
жеке еңбек қызметі туралы» заңы 
алғаш рет ресмилендірді. 1988 
жылы «Кооперация туралы заң» қа
был  данды. Кооперативтер мен се
рік   тес тіктердің жаппай құрылуы 
бас талды. Дегенмен, нарықтық инфра  
құрылымның болмауына байла   ныс
ты кооперативтердің аз бө лігі ғана 
аяғынан тұрып кете алды. Кейінірек 
19881991 жылдары жалға беру, 
бірлескен кәсіпорындар мен банк 
қызметі туралы заңдар эко номикалық 
жағдайды біршама ырық тандырды. 
Тұтастай алғанда, негізгі меншік 
мемлекеттікі болып қала берге
німен, жалға беру түріндегі азда ған 
босаңсулар біршама дәрежеде кәсіп
керлік белсенділікке жағдай жасады.

Тәуелсіздік алғаннан кейін 
кәсіп  керлік белсенділікті қолдауға 
байланысты бірқатар заңдар қабыл 
данды. Саланың дамуына «Қазақ
станда кәсіпкерліктің дамуы мен 
шаруашылық қызметтің еркіндігі 
туралы» (1991), «Жеке кәсіпкерлікті 
қолдау және қорғау туралы» (1992) 
заңдар түрткі болды. 1994 жылдың 
басындаақ жеке кәсіпорындар 
саны 15,7 мыңды құрады. Салада 
жұмыспен қамтылғандар саны 164 
мыңға жетті. 1998 жылдың басында 
шағын кәсіпкерлік субъектілерінің 
саны 307 мыңды құрап, оларда 1,2 
миллион адам жұмыспен қамтылды. 
Кәсіпкерлік қызметтің негізгі үш 
саласының ішінен бірінші орынға 
өндіріс те, тұтынушылар мен тауар 
өндірушілер арасындағы делдалдық 
та емес, сауда шықты.

Сол кезеңде ҚР Президентінің 
1997 жылғы «Шағын кәсіпкерлікті 
дамытуды белсендету және мем
лекеттік қолдауды күшейту шаралары 
туралы» және 1998 жылғы «Жеке және 
заңды тұлғалардың кәсіпкерлік қызмет 
еркіндігіне деген құқығын қорғау 
туралы» Жарлықтары кәсіпкерліктің 
дамуына жаңа күш берген еді. Осы 
Жарлыққа орай, Қазақстанда шағын 
бизнесті дамыту жөніндегі алғашқы 
арнайы орган ретінде Сауда және 
экономика министрлігінің құрамында 
шағын кәсіпкерлікті қолдау жөніндегі 
агенттік құру және оның жұмысын 
ұйымдастыру ұйғарылды.

БИЗНЕС 
ӨКІЛДЕРІНЕ
ЖАН-ЖАҚТЫ 
КӨМЕК
Бүгінде кәсіпкерлік саласын да

мыту, қолдау құрылымын қалып тас 
тыруда еліміз кезеңкезеңмен өзі нің 
тарихи жолымен жүріп өтті. Мем
лекеттің ішкі жүйесінде ке шенді тәсіл 
мен мемлекеттік қолдау механизмі 
бар. Онда тұтыну шылардың да, кәсіп
керлердің де құқығы мен мүддесін 
сақтау жұмысы жолға қойылған.

Еліміздегі «Атамекен» ҚР Ұлттық 
кәсіпкерлер палатасын құруда бизнес
қоғамдастықтарды ұйымдастырудың 
континентальді моделі негізге 
алынған. Палатадағы кәсіпкерлердің 
жалпыға бірдей мүшелігі моделі 
континентальді (еуропалық) 
моделіне негізделген. Бұл модель 
Франция және Германияда әзірленіп, 
Еуропаның жетекші елдерінде сәтті 
жүзеге асып келеді. Бұл ретте 2013 
жылы құрылған Ұлттық кәсіпкерлер 
палатасының аумақтық бөлімшесі 
Қызылорда облысының кәсіпкерлер 
палатасы бизнес пен биліктің тиімді 
серіктестігі негізінде дамуға қолайлы 
жағдай жасауда. Соның бір мысалы, 

өткен жылы облыстық кәсіпкерлер 
палатасының кеңесшілері құны 2,5 
млрд теңгені құрайтын 188 жоба 
әзірледі.

Халықаралық тәжірибеге сүйене 
отырып құрылған «Атамекен» Ұлттық 
кәсіпкерлер палатасы аймағымызда 
белсенді жұмыс жүргізіп келеді. 
Бизнесте белең алған заңсыздықтар 
мен түсініспеушіліктерді қарап, адал 
еңбек иесінің табысы артуы үшін 
мәселелердің жедел шешілуі жолға 
қойылған.

Айталық, өткен жылы пандемия 
салдары аймақта өндірілген өнім 
көлемі төмендеуіне алып келді. 
Алғашқы 6 айда шағын және орта 
кәсіпкерлікте 144,5 млрд теңгенің 
өнімі өндірілді. Бұл 2019 жылмен 
салыстырғанда 16,7 процентке 
аз. Төтенше жағдай, карантин 
кезеңдерінде Кәсіпкерлер палатасы 
жұмысын тоқтатқан емес. Бизнес 
өкілдеріне жанжақты көмек көрсетті. 
Елімізде төтенше жағдай енгізілген 
алғашқы күндері палата мамандары 
блокпосттарда тұрып кәсіпкерлердің 
кедергісіз жұмысын ұйымдастыру 
мақсатында ручной режимде жұмыс 
істеді. Көрші Түркістан облысында 
көк өністерді шығаруға шектеу қо
йылғанда мәсе лені облыс әкім дігіне 
жеткізіп, азықтүліктің ке дер гісіз 
өңірге кіруіне жағдай жасады.

Еуразиялық экономикалық комис
сия күрішті өзге елдерге тыйым салу 
тетіктерін қарастырып жатқан шақта 
палата мамандары күрішшілермен 
бірге дабыл қағып, мәселені дер 
кезінде Үкіметке жет кізді. Осылайша 
қызылордалық кәсіп керлер күрішті 
кедергісіз экс портқа шығару 
мүмкіндігіне ие болды.

Жеке кәсіпте барлық әрекет 
заң аясында атқарылып, мемлекет 
пен тұтынушылардың қауіпсіздігі 
сақ талып, адал жұмыс істегенде 
ешқандай мәселе де, қиындық та 
тумайды деп айту оңай. Бизнес 
иелерінің алдынан шығатын түрлі 
кедергілер мен қиындықтар табысты 
азайтатыны анық. Осы ретте облыстық 
кәсіпкерлер палатасы адал жұмыс 
істейтін кәсіпкерлердің құқығы мен 
мүддесін қорғап келеді.

БЕРГЕНІ МОЛ
БАСТАМАЛАР
2014 жылы ауылдық елді 

мекендер кәсіпкерлерін жеңілдетілген 
несиемен қамтамасыз ету мақсатында 
республика бойынша алғаш рет облыс 
әкімдігінің 100 процент қатысуымен 
«Қызылорда» өңірлік инвестициялық 
орталығы» МҚҰ ЖШС құрылды. 
Орталыққа осы уақытқа дейін түрлі 
көздерден 8 млрд теңге қаржы 
тартылып, кәсіпкерлік субъектілерінің 
1927 жобасы қаржыландырылды. Ал, 
2015 жылы облыс әкімдігі мен орталық 
арқылы «МикробизнесҚызылорда» 
өңірлік бағдарламасы іске асырылды. 
Бағдарламаға облыстық бюджеттен 
360 млн теңге, «Атамекен» Ұлттық 
кәсіпкерлер палатасы арқылы 
«Алмэкс» холдингтік компаниясынан 
300 млн теңге тартылды. Оның 
аясында 110 жоба қаржыландырылып, 
348 жаңа жұмыс орны құрылды.

2016 жылы облыс әкімдігі «Даму» 
кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚмен 
бірлесіп, шағын және орта кәсіпкерлік 
субъектілерін қаржыландыру 
мақсатында «Даму Сырдария» 
өңірлік бағдарламасын іске асырды. 
Оған 20162017 жылдары облыстық 
бюджеттен 1,2 млрд теңге, «Даму» 
қорынан 1,7 млрд теңге тартылды. 
Бағдарлама аясында бүгінге 
дейін 10,3 млрд теңгеге 913 жоба 
қаржыландырылған.

2017 жылы облыс кәсіп керлеріне 
бір терезе қағидаты негізінде қызмет 
көрсететін толық форматтағы «Кәсіп
керлерге қызмет көрсету орта лығы» 
құрылды. Орталық арқылы 2017
2019 жылдары облыс кәсіпкерлеріне 
19 055 қызмет көрсетілді. Сол жылы 
ҚР Тұңғыш Президентінің Қазақстан 
халқына Жолдауы аясында нәтижелі 
жұмыспен қамту және жаппай 
кәсіпкерлікті дамытудың 2017
2021 жылдарға арналған «Еңбек» 
мемлекеттік бағдарламасы іске 
асырылды. Қазірге дейін облысқа 
бағдарламаны іске асыруға 45,1 млрд 
теңге қаржы бөлінген. Бағдарлама 
аясында кәсіпкерлік негіздерінде 
барлығы 10 780 адам оқудан өтіп, 9 
мыңға жуық жұмыссыз және өзінөзі 
жұмыспен қамтыған азаматтар 200 
АЕК көлеміндегі қайтарымсыз грант 
қаражатына қол жеткізді. Сондайақ, 
4023 жоба шағын несиелендірілді.

БАҒДАРЛАМА 
БЕС ЖЫЛҒА 
ҰЗАРТЫЛДЫ
2018 жылы өңір кәсіпкерлеріне 

қолайлы жағдай жасап, әкімшілік 
кедергілерді қысқарту, кәсіпкерлер 
жобаларын сүйемелдеу мақса тында 
салада қызмет көрсететін ұйымдар бір 
бизнесорталыққа шоғыр ландырылды. 
Бизнесорталық «Кәсіпкерлер үйі» деп 
аталып, толықтай облыс әкімдігінің 
қамкорлығына алынды.

Сондайақ, 20182020 жылдары 
жаңа тұрақты жұмыс орындарын 
құру, жұмыссыз және өзінөзі 
жұмыс пен қамтыған азаматтардың 
санын қысқартуға ықпал жасау, өңі
рімізде шағын және орта бизнестің 
жалпыөңірлік өнімдегі үлесін күрт 
өсіру үшін облыста жаппай кә
сіпкерлікті дамыту мен қолдаудың үш 
жылдығы жарияланды.

2019 жылы Кәсіпкерлерге қыз
мет көрсету орталығы Қызыл орда 
облысында инвестициялар тарту 
жөніндегі фронтофисі болып айқын
далды. Сонымен қатар, кәсіпкерлікті 
өңірде жаппай дамыту, бизнесте 
кездесетін кедергілерді барынша 
азайтуда, бизнесті жүргізуде қолайлы 
жағдайлар жасалғаны үшін аймақ 2017 
жылдың қорытындысымен «бизнесті 
жүргізудің жеңілдігі бойынша өңірлер 
мен қалалар рейтингінде 1орынды 
иеленді.

Ал, былтыр «Бизнестің жол 
картасы – 2020» бизнесті қолдау мен 
дамытудың мемлекеттік бағдар ламасы 
5 жылға ұзартылды. Кәсіпкерлерге 
қызмет көрсету орталығы «Бизнеске 
арналған Үкімет» платформасы 
аясында жұмысын жалғастырды. 2020
2021 жылдар аралығында «Бизнес
тің жол картасы  2025» бизнесті 
қолдау мен дамытудың мемлекеттік 
бағдарламасы аясында облысқа 
5639,8 млн теңге қаржы бағытталды. 
Бағдарлама аясында шағын және 
орта кәсіпкерлік субъектілерінің 2789 
жобасына 31,6 млрд теңге қаржылай 
қолдау көрсетілді. 

ЖИЫРМА ЖЫЛ 
ЖЕТІСТІКТЕРІ
Елімізде соңғы 20 жылда сала 

қарқынды дамыды. Осы уақыт ішінде 
бизнес өкілдерінің саны 7 есе өсті. 
Мәселен, 2000 жылдардың басында 
елде небәрі 200 мың кәсіпкерлік 
субъект болса, биыл оның саны 
1 млн 300 мыңға жеткен. Басым 
бөлігі – саудасаттық және қызмет 
көрсету саласы. Ал елде өндірілетін 
отандық тауарлар 100ден астам елге 
экспортталады.

Кәсіп иелері елді өніммен ғана 
емес, 4,5 млн тұрғынды жұмыспен де 
қамтып отыр. Салаға серпін берген – 
мемлекеттік бағдарламалардың үлесі 
айрықша. 2000 жылы шағын және 
орта кәсіптің экономикадағы үлесі 10 
проценттен асқан жоқ. Қазіргі таңда 
34 процентті құрап отыр. Үкімет 
тарапынан көп бағдарлама іске асып 
жатыр. Әсіресе, «Бизнестің жол кар
тасы», «Қарапайым заттар эконо
ми касы» сияқты 10 шақты жобаны 
ерекше атауға болады. Бұл ретте пан
демия әсіресе, шағын кәсіпкерлікті 
шат қаяқтатып тастағаны жасырын 
емес. Десе де, бизнес өкілдері заман 
ағымына сай бейімделуді біледі. 
Был тырдан бері кәсіптің жаңа түрі – 
онлайн сауда қыза бастады. Мәселен, 
2019 жылмен салыстырғанда өткен 
жылы сау да көлемі еліміз бойынша 98 
процентке артқан.

ҚР Президенті ҚасымЖомарт 
Тоқаев қолайлы іскерлік ортаны, 
бизнеске тиімді қолдау көрсетуді және 
бәсекелестікті қорғауды қамтамасыз 
ету жөніндегі міндеттерді белгілеп 
берген болатын. Тарата айтар болсақ, 
ең алдымен, қолайлы бизнесортаны 
қалыптастыру қажеттігіне екпін 
берді. Осы орайда Президент: «Соңғы 
жылдары бизнесті алаңдатқан бірқатар 
мәселе шешілді. Саланы бақылау 
және қадағалау тетіктерін жетілдіру 
бойынша шаралар қабылданды. Мем
лекеттік органдардың тексеру леріне 
қатысты жұмыстар реттелді» деді.

Мемлекет басшысы екінші міндет 
ретінде тиімді бизнесті қолдау 
керектігін атаған еді. Бұл ретте 
өңіріміздің өзінде соңғы бес жылда 
шағын және орта бизнесті дамытуда 
біршама қолдау шаралары іске 
асырылып, айтарлықтай нәтижелі 
көрсеткіштерге қол жеткіздік. 
Айталық, тіркелген шағын және орта 
бизнес субъектілерінің саны 8062 
бірлікке немесе 17%ке ұлғайып, 
55 498 бірлікті құрады. Олардың 
жұмыс жасап тұрғандары 14820ға 
ұлғайып, 49 434ке жетті. Бүгінде 
аймақта кәсіпкерлік салада жұмыспен 
қамтылғандар саны 97 мың адамнан 
асып, өндірілген өнім көлемі 266,4 
млрд теңгеден 396,6 млрд теңгеге 
жетті. Ал, ШОБтың жалпыөңірлік 
өнімдегі үлесі 13,2 проценттен 16,7 
процентке ұлғайды.

ҚОЛДАУ БОЛСА, 
КӘСІПКЕ КЕЛУ 
ҚИЫН ЕМЕС
Қазіргі таңда шағын және орта 

бизнесті дамыту экономикалық 
өрлеудің және әлеуметтіксаяси 
жаңғыртудың басты құралы ретінде 
көрініс табуда. Әсіресе, жеке 
меншіктің нақты өмірде жүзеге асуы 
және орта таптың қалыптасуының 
материалдық негізі ретінде үлкен 
роль атқарады. Демек, шағын және 
орта бизнестің экономикадағы үлесі 
мемлекетімізде артқан сайын еліміз 
көркейіп, халықтың әлеуметтік
экономикалық жағдайы да жақсару 
үстінде. Сонымен бірге, шағын және 
орта кәсіпкерлік – экономиканың 
тиімді әрі нәтижелі секторы.

Былтыр бұл саланы қолдау үшін 
Үкімет салықтық ынталандырулар 
беріп, несиелендіру аясын кеңейтті. 
Бизнесті жүргізу шарттарын одан әрі 
жеңілдету шараларын қабылдады. Бұл 
шаралар өңірде де өз жалғасын тапты. 
Облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова 
саланы дамытуда қарқынды жұмыстар 
атқарылып жатқанын айтқан болатын.

– Пандемия кезінде өңірдегі 54 
мыңға жуық кәсіпкер салықтық жеңіл
діктерін алып, 8,5 мыңнан астамы 
міндетті әлеуметтік меди циналық 

сақтандыру төлемдерінен босатылды. 
9 мың сау да алаңы шамамен 700 млн 
теңге арендалық ақыдан, 194 кәсіпкер 
мемлекеттік меншікті жалдау құнынан 
босатылды. 8 мыңға жуық кәсіпкердің 
11 млрд теңгеден астам несие қарызы 
кейінге шегерілді. Кәсіпкерлік 
саласындағы бағдарламалар аясында 
өткен жылы бизнесті қолдауға 
банктер 20 млрд  теңгеден астам 
қаражат бағыттады. «Қызылорда» 
өңірлік инвестициялық орта лы ғы 
несиелендірудің қолже тімді шарттары 
арқылы ауыл кәсіпкерлерінің стартап 
жобаларына облыстық бюджеттен 2 
млрд теңге қаржы бөлді, – деді аймақ 
басшысы.

Пандемия кезінде былтыр өңірдің 
экономикалық ахуалына терең талдау 
жасай отырып, «Облысты 2023 жылға 
дейін экономикалық дамыту картасы» 
қабылданды. Қаржы ұйымдары және 
банктер бизнеске 30 млрд теңгеден 
астам қаржы бағыттап, нәтижесінде 
шағын бизнестің 800ден астам 
жобасы шағын несиелермен, тұрақты 
бизнестің 600ге жуық жобасы банк 
несиелерімен қаржыландырылды.

Бұдан өзге, мемлекеттік бағдар
ламалар аясындағы шамамен 2,8 млрд 
теңге қайтарымсыз гранттар 4770 
жұмыссыз және өзінөзі жұмыспен 
қамтыған азаматтардың жаңа баста
маларына табысталды.

Бұл қолдау шаралары өз кезегінде 
шағын және орта бизнесте жұмыспен 
қамтылғандардың санын 2,5 про цент
ке арттырды. Бүгінде облыс бойын 
ша бұл секторда 97 мыңнан аса адам 
жұмыс істейді. Айта кету қажет, был
тыр шағын және орта бизнес 396 млрд 
теңгенің өнімін өндіріп, жалпы өңірлік 
өнімдегі үлесі 16,7%ті құрады.

Жыл басынан «Бизнестің жол 
картасы – 2025» бағдарламасы аясында 
7,9 млрд теңгеге кәсіп керлердің 666 
жобасы қаржы лан дырылып, 498 
жобаға 2,9 млрд теңге көлемінде 
кепілдік ұсынылған. Бағдарламаның 
несие портфелі өткен жылмен 
салыстырғанда, 6 есе ұлғайды. Оған 
екінші деңгейлі банктердің кәсіп
керлердің жобаларына мақұл дама 
беру тәртібі авто мат тандырылған 
«скоринг» бағ дар ламасына қо сылуы 
оң сеп тігін тигізді. Бұдан өзге, биыл 
«Қарапайым заттар эко номикасы» 
бағдарламасы аясында 300 млн теңгеге 
10 жоба қаржы ландырылды. Жалпы 
қаржы ландырылған жоба лардың 
басым бөлігі пандемия кезеңінде 
аса зардап шеккен бөлшек сауда, 
жолау шылар тасымалдау, қоғамдық 
та мақтану сияқты шағын қызмет 
сала сында жұмыс жасайтын микро
кәсіпкерлік субъектілерінің үлесінде.

Бұдан бөлек, қаржыландыру Ауыл 
шаруашылығын қаржылай қолдау 
қоры, Аграрлық несие корпорациясы, 
«Қызылорда» өңірлік инвестициялық 
орталығы сияқты түрлі қаржы 
ұйымдары арқылы іске асырылуда. 
Биыл мемлекеттік бағдарламалар 
аясында шағын және орта бизнесті 
қолдауға бюджеттен 7 млрд теңгеден 
астам қаржы бөлінді. Қосымша 3 млрд 
теңгеге жуық қаржы тартылуда.

Биылғы тағы бір жаңалық, 
ауылдық елді мекен кәсіпкерлерінің 
шағын несиелерге қолжетімділігін 
арттыру мақсатында «Атамекен» 
кәсіпкерлер палатасымен бірлесіп, 
жаңа микроқаржы ұйымы құрылуда. 
Бұл ұйым екінші жартыжылдықта 
өз жұмысын бас тайды. Сонымен 
бірге, өңірде «Жұмыспен қамту жол 
картасы» аясында микрокредиттеу 
құралы іске қосылады. Ол арқылы 
облысқа 1 млрд теңге қаржы қарастыру 
көзделуде.

Бұл қаражаттың барлығы кәсіп
керлік субъектілерінің жаңа 
бастамаларын іске қосуға, бизнесті 
одан әрі кеңейтуге, нәтижесімен 
жұмыс орындарын құру және өндіріс 
орындарын көбейтуге мүмкіндік 
береді. Осындай қолдау шараларының 
арқасында жыл сайын мыңдаған жоба 
қаржыландырылып, іске асуда.

Қорыта айтсақ, қолдау болып 
тұрған кезде кәсіпке келу қиындық 
тудырмайды. Жалпы кәсіпкерлікті 
дамыту үшін халыққа керекті 
ақпаратты жеткізіп, дұрыс бағыт
бағдар беріп отырса, шағын және 
орта бизнестің жұлдызы жанатыны 
анық. Ол үшін кәсіпкерлікті құру мен 
дамытуға қанша несие керек, оны 
қайдан, қалай алу керек екенін білу 
қажет. Бұл туралы қажетті ақпаратқа 
ие болса, кәсіпкерлікке икемі бар 
адамдардың өзіне деген сенімі 
күшейіп, өз ойындағы жос парларын 
біртіндеп жүзеге асыратыны белгілі. 
Демек, мемлекет осы жағдайды 
есепке алып, қарапайым халықты 
кәсіпкерлікке тартып, қоғам үшін 
пайдалы істің көбеюіне мақсатты 
түрде мүмкіндік беріп, жағдай жасап 
отыр.

Тәуелсіздік  
кәсіпкерлік
тынысын кеңейтті

1-бет 

Биболат СӘТЖАН,
«Сыр бойы»

Еліміз Тәуелсіздік алған 
30 жыл ішінде халықтың 
еркін санасы қалыптасып, 
егемен елдің жаңа да 
жасампаз ұрпағы өсті. 
Әлемде мәртебелі мемлекет 
ретінде орнықтық. Әрине, 
бұл уақыт ішінде мақтануға 
тұратын, мемлекеттігімізді 
нығайтып, бүкіл әлемге 
паш етуге лайықты талай 
ауқымды істер жасалды. 
Соның ішінде Тәуелсіздік 
алғалы ғана қалыптаса 
бастаған, осы жолда 
қиындықтарды егемендікпен 
бірге еңсерген саланың бірі – 
кәсіпкерлік.

Sb
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– Майлансын, – дедім балық
шылардың дәстүрлі тілегіне салып.

– Айтқаның келсін, – деді қа
йықтан түскен орта бойлы, жасы 
отыздан асқан балықшы жігіт. 
Сөйттідағы да қолындағы резеңке 
қолғапты шешіп амандаса берді. 
Жанындағы серігі де жалпылдап 
жатыр. Бейтаныс адамның бері 
бұрылғаны оған сәл күдік туғызса 
керек. Ұрлана қарап, қайықты 
жағадағы қазыққа арқандап жатты. 
Ал бізбен бірінші амандасқан жі
гітпен бұрыннан таныспыз.

– Шаруа қалай?! – дедім одан 
амандық сұраудың ретімен.

– Шүкір, көштен қалмай ке
леміз. Өзің? Жұмыстамысың? Ел 
аралап жүрсіңау.

– Иә, Аралға іссапармен кел
генмін. Ау салып келесіңдер ме?

– Бұйырғаны болар деп. Биыл 
бір километрге дейін ау дайындап 
едім. Соны төгіп келеміз. Қасыма 
мына жігітті серік қылғанмын. 
Үйінде жұмыссыз, бос жатыр. 
Қарап отырғанша, пұл тапсын деге
нім ғой.

Айтпақшы, теңіз жағасындағы 
жұрт «ау салдық» дегеннен гөрі 
көбіне «ауды пәлен жерге дейін 
төктік» деп сөйлейтіні бар. Бұл да 
– Аралға құяр сағадағы елдің тілдік 
ерекшелігі.

– Сонша ауды төккеніңе қара
ғанда балықтың басына бақ қонып 
тұр екенау, – дедім мен де ішкі 
таңданысымды жасыра алмай.

– Ойбааа, айтпа, – деді ол да 
даусын соза. – Ит жемейтін тортаңа 
дейін қадірлі болып тұр. Келісін 
150 теңгеден алып жатыр.

– Қойсаңшы, – дедім мен сен
бестік танытып. Бірақ оның бет
жүзінен өтірік айтып тұрғаны 
білінбеді. 

– Сенімен бұрыннан қалжыңым 
жоқ. Не деп өтірік айтамын? Торта 
мен тыранның бағасы сондай. Тура 
осы теңіз басынан, жағада тұрып
ақ қабылдап алады. Тісті екі бастан. 
Келісі 600 теңгеден кемікем.

– Сазан ше?
– Сазанды сатып жын көрініп 

пе?! – деп ақтарыла күлді ол. – 
Тұздап, қақтап қыстай балаша
ғаммен кертіп жемеймін бе?! Он
сыз да оның бағасы сиыр етімен 
бірдей...

Айтқаны рас еді. Менің 
ойы ма базардағы сазан бағасы 
келген. Келісіне 15001800 теңге 
шімі рікпей сұрайтын саудагер 
әйелдердің кейпі де көз алдымда. 
Балықтың байлық екеніне олар да 
әбден қаныққан сияқты. Айтары 
жоқ. Теңіз несібесі көп жұртқа 
нәпақа болып тұр екенау. Осы 
ойдың жетегімен күн сәулесіне 
шағылысқан су бетіне сүйсіне 
қарай бергенбіз.

Тыныштық 
күзеткендер
– Аралда 25 түрлі балық 

кездеседі. Осының ішінде Кіші 
Арал теңізінен 12 түрін аулауға 
рұқсат берілген, – деді бізбен 
Көкарал бөгеті басында кезіккен 
облыстық орман шаруашылығы 
мен жануарлар дүниесі аумақтық 
инспекциясының Аралдағы бөлім 
басшысы Есенбай Есіркепов. 
Табиғат сақшысының өзіне тиесілі 
көл мен теңіз байлығын қорғауда 
серіктерімен бірге күнітүні тыным 
жоғын көліктерінің «абыржыған» 
түріненақ байқайсыз. Жағал
жағал, алдыңғы терезеге дейін 
балшық пен лайға әбден былғанған. 
Жолсызбен жиі жүретіні көрініп 
тұр. Инспектор әңгімесін жалғай 
берді.

– Рейд барысында табиғат 
мүлкін талантаражға салуға жол 
бермейміз. Біздің бөлімдегі мем
лекеттік инспекторлардың саны 
– штаттық тізім бойынша 11 адам. 
Қазір тоғыз инспектор жұмыс 
атқаруда.

Биыл теңізден балық аулау 
лимиті төмендегені рас. Біздің 
Кіші теңіздің өлшемі – 328 мың 
гектар. Бір гектардан 21 келі балық 
аулауға рұқсат. Онда да бір жыл 
ішінде. Сонда 6 мың тоннадан 
астам балық аулануы керек. Бұның 
өзі ең жоғары көрсеткіш болып 
отыр. Өйткені, су тұрақтамай тұр. 
Жылда деңгейі түсіп келеді, – деп 
өз күдігін де айтып қалды ол.

Осы жерде сәл шегініс жасасақ. 
Кеңес одағы кезінде Қаратерең, 
Бөген елді мекендерінде балықты 
қабылдайтын және өңдейтін ба
залар болған. Одақ тараған соң 
жұмысын тоқтатып, кейін ыды
раған шаруашылықтың орнына 
жеке үйлер салыныпты. «Көкарал» 
бөгеті түсіп, Кіші Арал теңізінің суы 
тұрақталған соң, балығы көбейген 
Кіші Арал он сегіз учаскеге бөлініп, 
жеке кәсіпкерлерге облыс әкімінің 
шешімімен бекітіліп берілді. Қазір 
бұлардың ұзақ мерзімге алған өз 
иелері бар деген сөз. Балықшы 
қауым осы кәсіпкерлерге жұмысқа 
тұрып, теңізде бұрынғыша балық 
аулап жүр.

Біздің білетініміздей, «Көк
арал» бөгеті Балтық теңізі арқы лы 

ғылыми өлшеммен алғанда 42 метр 
деңгейде Кіші Аралдың суын ұстап 
тұр. Тұңғыш Президент – Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаевтың еңбегінің 
бір парасы осында жатыр. Сол 
кездегі Мемлекет басшысының 
тікелей тапсырмасымен салынып, 
2005 жылы пайдалануға берілген 
бөгетті инженерлер әдейі толқын 
тікелей соқпайтындай жа ға сын 
жайпақ етіп жасаған. Ал су бел
гіленген деңгейден асса, «Көк арал» 
тоспасы арқылы босаты лып, Ұлы 
теңізге құйылады.

–  Теңіздегі әр учаскеде қырық 
балықшы, 20 қайық болуы тиіс. 
Сон дайақ екі жылым, екі кеме 
салуға рұқсат етіледі. Қытай ауына 
тыйым салынған, тек капрон жіп
тен тоқылғаны керек. Көл мен те
ңізден мамырдан бастап 10 мау
сымға дейін, қырық күн балық 
ау лауға болмайды. Қалған уақытта 
қолында рұқсаты бар адам көл 
мен теңіз учаскесінің иелеріне ба
лықшы болып тіркеліп, жұмыс 
істейді. Жергілікті тұрғындар осы
лай судан балығын аулап, кәсіп
керге өткізіп, тиісті ақшасын 
алып жүр, – деді тағы бір сөзінде 
Е.Есіркепов. 

Мамандардың пікірінше, балық 
қорының табиғи көбеюіне судың 
келіпкетуі көп әсер етеді. Шағын 
көлдердегі су тұрақты болмаса, 
балық өспейді. Бір ғана мысал, 
мамыр айы – уылдырық шашатын 
кез. Бұны жергілікті халық «ойын 
балықтың уақыты» деп те жатады. 
Балық өз уылдырығын жиекке 
келіп, таяз суда шашады. Жиектегі 
судың жылы болатыны белгілі. 
Ал су құйылмай, көл бір күнде 10 
сантиметр жағасы құрғап тұрса, 
онда шашқан уылдырық құрғақ 
жиекте қалып, одан шабақ өнбейді. 

Бекіренің бел 
кеспесін жемеген...
Біз білетін деректерде Кеңес 

одағының өзінде жекелеген жеті 
теңіз болған. Арал соның біріне 
жатады. Бұны ғылымда теңіз деп 
те, көл деп те атап жүр. Аралдың 
бұрын кемерінен асып, шалқыған 
тұсын еске алар болсақ, дүние 
жүзіндегі ең ірі көлдердің ішіндегі 
үшінші орын (кейде төртінші 
дейді) алады. Ұзындығы 475, ені 
280 шақырымға дейін барған. Бұл 
өлшемге Голландия мен Бель
гияның жер көлемін қоса есеп тесең 
де жетпейді. Аралдың ең терең 
жері 65,5, ал орташа тереңдігі 16,5 
метр болған.

Ғалымдар көп теңіздің лай, 
ластау екенін тағы айтады. Бірақ 
Арал теңізі өте таза әрі тұнық. 
Оны әдемілігімен тек Эгей теңізі 
ғана таласа аладымыс. Мысалы, 
теңіздің батыс жағының мөлдірлігі 
27 метрге дейін жететін болған. 
Суға тасты тастап жіберсеңіз, 
осы тереңдікте әлгі тастағаныңыз 
көрініп тұрады екен.

Қазіргі Кіші Аралдың да та
залық жағынан кенде емесін біле
міз. Ал балығы ше?! Теңіз ба
лықтан кенде болмаған. Мысалы, 
салыстырмалы түрде қарасақ, 
бір гектар суды алалық. Бұл өл
шеммен балықтың шығуы Жерорта 
теңізінде 0,5, Қара теңізде 2, 
Балқашта 9, Солтүстік Каспийде 
30 келіден келетін болса, Арал 
теңізінде 10 келіден келген. Тіпті, 
ертеректе тыран аулау жөнінде 
Арал теңізі үшінші орын алыпты.

Тыран демекші, басқаға қара
ғанда Аралдың балығы дәмді де 
жұғымды екенін жұрт әлі айтады. 
Кезінде осындағы балық комбинаты 
сыртқы экспортқа ақбалықтың 
төсі мен қаязды, шөмейкені, т.б. 
шығарғанын айтсақ та жеткілікті. 
Теңіздің ихтиофаунасы 20 түрден 
34 түрге (жерсіндірілгендері бар) 
дейін жеткен. Уақыт өте келе 
кейбір балықтар жойылып, кейбірі 
едәуір азайған. Мұнда көбіне 
тұқы тұқымдас балықтар басым. 
Ең жаманы Аралдың бекіресі таза 
жойылды десек те болады.

Айтпақшы, мақаламыздың 
осы бөлімінің тақырыбындағы 
сөз дің әу бастағы шығу төркініне 
оралсақ. Сырдарияның төменгі 
бөлігінде отырған ел Қыр және 
Сыр Шектісі деп бөлінетін. Бұл 
аңызды жергілікті жұрт қысқаша 
былай тарқатады.

Теңіз маңайында қоныстанған, 
үйіші балық аулаумен күнелтетін 
Сыр Шектісінің бір қызы Қыр
ды жайлайтын осы елдің бір ата
лығына келін болып түссе керек. 
Жас келінге баяғы қыз күніндегі 
жағдай қайда? Мұндағы Шектілер 
теңізден тысқары өмір сүрген, 
балық етін менсінбейді. Мал мен 
қымыздан басқасына мойын бұр
майтын елдің жайы – тек көшіп

қону. Ал Қырға жаңадан түскен 
жас келін күнделікті ағарған мен 
қой етіне көндіге алмайды. Сонда: 
«Бекіренің бел кеспесін жемеген 
сорлы басым, қойдың құйқалы 
етіне тап болдымау» депті ғой. 
Бала күннен таңдайына сіңген 
балық етінің құдіреті еді бұл. 
Балықшы елдің қызы айтқан осы 
сөз сол төңірекке мәтелдей болып 
тарап кеткелі қашан...

Рас. Бекіренің еті өте бағалы. 
Оның тәттілігі мен пайдасы жағы
нан теңесетін балық аз. «Қызыл 

кітапқа» енген оның уылдырығы 
алтыннан кем бағаланбайды де
сек, артық айтпаспыз. Жоғарыда 
теңізде 25 түрлі балық бар дедік 
қой. Өкініштісі, бекіре тұқымы 
Аралда түгесілді. Жоқ! Шындығы 
осы.

Еламан сүйектен 
туған хикая
Бұл әпсана да журналистік 

жортуылда жүріп естігеніміз. Те
ңізге қарай сапарлатқан кез бо
латын. Мұндайда шеткі аудан – 
Аралда екіүш күндеп жүруге тура 
келеді. 

Қаратерең – Арал ауданына 
қарасты елді мекен. Теңізге құяр 
дарияның тура сағасында отыр. 
Тілшілік тіршілікпен жүрген бізге 
кешкі ас осында бұйырғаны бар. 
Ілгеріден таныс Ерболат құрдастың 
ауыл әкімінің қызметтік көлігін 
тізгіндегелі біраз болған. Одан 
бөлек, әкесі Бақтыгерейден көрген 
балықшылық өнері де бар. Бала 
күннен сіңген әдет оны сенбі 
жексенбіде үйде жатқызбайды. 
Енді міне, «қонақ келді» деп қара 
қазанға балық қуыртып, екі кештің 
ортасында күтіп жатыр.

– Теңіздің тыраны майлы. 
Сонысына қарамай қылтығы көп. 
Майда тікенін абайларсың, – дедім 
қуырылған балық дастарханға 
келгенде. Бұны әріптесім фототілші 
Нұрболатқа айтқанмын.

– Бүгін жеп жүрген жоқпыз ғой. 
Осылай деді де, семіз шабақтың 
басын омырған күйі алдына қарай 
алды.

– «Еламан» сүйекті байқа...
– Ол не еді?!
Расымен, ол не еді? Қандай 

сүйек? Ойыма балықшы ауылдан 
естіген әңгіме келе берген...

Әңгіменің әлқиссасы балық
тан басталды емес пе? Балықта 
«еламан» деген сүйек бар. Са
ғалдырық тұсында болады. Ортасы 
жалпақ, екі жағы үшкір, ұзындығы 
екіүш елідей, жалпы балық 
көлеміне қарай өлшене береді. 
Сіз тікені бар деп тыжырынып 
жемейтін балықтың басқа сүйегі 
тамаққа кетсе, не әрі, не бері, 
әйтеуір, шығарып аламыз. Ал, 
мына еламан сүйек кетті дегенше... 
Еліңе сәлем айта бер! Беті аулақ, 
бірақ бұл бәле өңешіңізге байқамай 
кетсе, жұтынған сайын тамаққа 
қадала беретін көрінеді. Түбі 
ажалға әкелетін осы сүйекке бола 
халық арасында балықтан тағам 
істесе, қонаққа шақырмайтыны 
сондықтан. 

Бұл – өткен дәуірдің әңгімесі. 
Тыңдаңыз. Теңізге жақын орна
ласқан балықшы ауылға қыз 
айттырып, алыстан құдалар келіпті 
дейді. Келген қонақтарға таңсық 
ас – балық дайындалған көрінеді. 
Дәмді балыққа құдалар сүйсіне 
қол созып, ет жегендей еңсере 
бастайды ғой баяғы. Сол кезде әлгі 
қызға келген күйеудің тамағына 
балықтың сүйегі байқаусызда ке
тіп қалыпты. Ол байғұс қақалып
шашалып қинала бастаған. Мұны 
көрген ел әбігерге түсіп, улап
шулап, істемеген амалы қалмайды. 

Сол кезде ұзатылғалы отырған 
балықшының қызы, қалыңдық 
келіп, күйеудің алдындағы жеген 
балығының сүйегін аударыстырса 
керек. Сөйтсе, әлгі еламан сүйек 
жоқ. Бағы ашылмаған қыз сол 
жерде сылқ етіп отыра кетіпті. 
Қадалған жерінен шықпайтын 
сүйектің жайын білетін балықшы 
ауылдың қызы болашақ күйеуден 
күдер үзіп, «Еламан сүйек кетіпті, 
еліне сәлем айта бер» деп көз 
жасын төге берген көрінеді. Міне, 
бір ауыз сөздің тарихы осы.

Айтпақшы, үлкендерден мына
дай бір естіген дерегім бар. Ілгері 
уақытта бір ағамыздың тамағына 
осы сүйек кетсе керек. Аласұрып 
жатқан кісіге көпті көрген бір 
ақсақал ауыл ішінен бауырын жаңа 
көтерген иттің күшігін алдырыпты. 
Сөйтіп, тез арада әкелген күшіктің 
тұмсығын әлгі қақалған  кісінің 
аузына әлсінәлсін тығып алатын 
көрінеді. Сәлден соң сол ағам қан 
аралас сүйекті жерге түкіре са
лыпты. Солай жаны қалған. Сонда 
қалай дейсіз бе?! Бабаң «жеті 
қазынаның» біріне қосатын ит 
шіркіннің демі мен сілекейінде 
сүйекті ерітіп жіберетін әлденесі 
барға ұқсайды. Ғажап, ә?! Бала 
күнімде естігенім ғой. 

Ел аман болсыншы!

Балықты 
баптай білсең...
Сол сапарда Арал қаласындағы 

«Арал» СДО балық өңдеу за
уытында болғанбыз. Өмірінің тең 
жартысын осы кәсіпке арнаған 
Әділбек Әйімбетовтің өзі қарсы 
алды бізді. Зауыт бұрынғы қираған 
балық комбинатының орнына са
лынған. Демек, ілгеріде болған өн
дірістің ізі жоғалмаған деп түсіндік 
бұны.

Кәсіпорын жылына 4500 тонна 
балық өңдеуге қауқарлы. 50ден 
астам жұмысшысы бар серіктестік 
балық аулау, сақтау, өңдеу, сату 
жұмыстарымен айналысады. Ре

сейге тұздалған әрі кептірілген 
май да шабақ жібереді. Ал Поль
шаға тістіден филе дайындап, 
экспортқа шығарып отыр. 

Тісті демекші, оны теңізде
гілер «алтын балық» дейді. Қа
быршағының өзі қатты, аты ай
тып тұрғандай, бір жерің нен 
тістесе айырылмайтын, қаты гез
деу, жыртқыш балық. Жергілікті 
тұрғындар ас ретінде пайда лан
байтын осы балықтың бағасынан 
ат үркиді. Келісі 1000 теңгеге дейін 
барды бір жылдары. Сырт елдерге 

тасылды. Өйткені, шетелдіктер 
осыны сүйсіне жейтін көрінеді. 
Сұранысқа қарай, бағасы да қым
бат. Теңіздегілерден тікелей сауда
ласаңыз, келісіне 500600 теңге 
сұрайды. «Алтын балық» атануы 
да сондықтан. 

– Осы тістінің басына бақ 
қонғалы біраз жыл болды, – 
дедім мен жай тұрмай. – Өзіміз 
неге жемейміз осыны? Еуропаға 
артқалы көп болды ғой.

– Оның рас, – деді Әділбек аға. 
– Қазақ майлы әрі семіз балықты 
жақсы көреді. Сорпасын ұрттап, 
сазанды асып не қуырып жегенді 
кім жек көрсін?! «Ал мынада не 
құнар бар?» деген ой бәрімізде 
де бар. Бірақ түрлі дәруменге 
бай балық осы – тісті. Орысша 
судак деп жатады. Еуропада мұны 
мейрамханада құнарлы тағам 
ретінде ұсынады. Көрдіңіз бе?! 
Жалпы ресейліктер бір жылда 
14 келі балық тұтынады. Орташа 
есеппен айтып отырмыз. Ал өзіміз 
жылына 4 келі жейміз бе, жемейміз 
бе? Балық – дәруменді, жеңіл тағам. 
Буын мен көздің жақсы көруі осы 
балық етіне байланысты. Жас та, 
жасамыс та жей беру керек.

Әділбек ағаның айтуынша, за
уыт бұрынғы «Аралрыбпромның» 
ізімен 2009 жылы құрылған. 2010 
жылы алғашқы өнімі шығып, он 
жылда өнім көлемі 17 есеге артты. 
Теңіздегі 5 участок, қосымша көл
дерден балық ауланып, дайын
далған өнімді шетелдерге шығарып 
отыр. 2012 жылдан бері «Еурокод» 

белгісін алып, көрші мемлекеттерге 
жіберуде.

Біз көзбен көрген аралдық зауыт 
өз мүмкіндігін кеңейтуде қомақты 
қаржы алып, біршама жұмыстар 
атқарған. Мысалы, Бөген ауылында 
серіктестікке қарасты мұздату цехы 
және жатақхана іске қосылған. 
Әділбек Әйімбетовтің айтуынша, 
енді Қарашалаң ауылына жақын 
«Домалақ» көлінен тауарлы балық 
аулау шаруашылығын құрып, Қам
баш жағасынан туристік орталық 
тұрғызылмақ. Сондайақ, «Арал» 
СДО ЖШС қалдықсыз өнім шы
ғаруға бет бұрған. Тазаланған 
балықтың қабыршағы мен ішкі 
құрылысы далада қалмайды. Олар 
әбден мұздатқышта қатырылып, 
Шымкенттегі жем дайындайтын 
арнайы кәсіпорынға жіберіледі. 
Балық сүйегінен дайындалған жем 
мал шаруашылығына өте қажет 
екені белгілі. Балықты баптай 
білсең, ұтарың көп.

САРАТС серпіні
Иә, Аралға құяр сағадағы ел

дің балық шаруашылығымен айна
лысқаны бүгін емес. Өткен ғасырда 
патша отаршылдары Райым мен 
Қазалы бекінісін түсіріп, бірте
бірте орыс көпестері осында келіп 
орныққан. Теңіз бен дарияда су 
емес, балық ағып жатқан заман. 
Иен байлықтың иісін сезген өзге 
ұлт өкілдері бері қарай үдере 
тартқан кез еді бұл. 

Ал Кеңестік билік алғаш 
орнаған жылдары теңіздегі жұрт
тың түпқиянда жатқан басқаларға 
көмегін қайда қоясыз? Он төрт 
вагон балықтың хикаясын ел біледі. 
Оған да 100 жыл. 1921 жылы Еділ 
бойындағы ел аштан қырылғанда 
Лениннің хаты тек мұрындық 
болған шығар. Шын мәнісінде 
жұт дейтін нәубет басталғанда 
біздікілердің қарап отырмайтыны 
белгілі еді. Поволжье мен Ресей
дің орталық аудандарында құрғақ
шылық жайлап, егін атаулы күйіп 
кеткенде, өзі бірде тоқ, бірде аш 
отырған жұрт өзгенің халін шын 
түсінген. Әрі «өле жегенше бөле 
жеуді» бұрыннан білетін біздің ұлт 
қайырлы істе бірінші жүретін еді 
ғой. Ақиқаты – осы. 

Тарихи деректер 60жылдары 
балық шаруашылығы бойынша 
Сыр өңірі республикада алдыңғы 
қатарда болғанын айтады. Жылына 
5560 мың тоннаға дейін балық 
ауланған. Кейін теңіз тартылды. 
Балық аулау божырай бастады. 
Тіпті, балық аулап, оны өңдейтін 
кәсіпорындар мен шаруашылықтар 
жабылды. Балықшылар басқа 
өңірлерге көшіп кетті.

Теңіз суының тұздылығы 30 
мгр/л дейін өсіп, балықшылық 
кәсібі мүлдем тоқтайтын деңгейге 
жеткенін ешкім ұмытқан жоқ. Бір 
ғана мысал, 2000 жылы Солтүстік 
Арал теңізінен баржоғы 400 тонна 
балық ауланыпты. Онда да бір ғана 
түрі – камбала балығы еді.

Айтпақшы, «САРАТС2» жоба
сы басталса, бұндағы бөгеттің 
биіктігі бірнеше метрге қайта 
көтерілмек. Сол кезде су деңгейі 
бұдан да жоғарылап, Кіші теңіз 
Арал қаласының қасына баратын 
көрінеді. Осыдан соң балықшы 
жұрттың жағдайы тіпті жақсарады 
деген сенімнің нығая түсері анық. 
Ал бірінші жоба бойынша салынған 
бөгеттің биіктігі шамамен 3 метр
ден жоғары, ал ұзындығы 13 ша
қырымнан асады. Елбасының 
тіке лей тапсырмасымен жүзеге 
асып, ғасыр құрылысы атанған 
«САРАТС1» жобасынан кейін 
мұнда тіршілік жанданғаны рас. 
Балық қоры молайып, кейбір 
азайған түрлері қайта көбейген. 
Теңізде бұрын жоғалған 14 түрлі 
балық қайта көрінді. Соның 
арқасында байып кетпесе де, жұрт 
біршама тұрмысын түзеп қалды. 

Биыл жыл басынан бері Арал 
теңізі мен маңайындағы көлдерден 
6455 тонна балық ауланған. Оның 
10 мың тоннадан астамы өңделіпті. 
Қазір Арал ауданында 9 балық 
зауыты болса, олардың жылдық 
қуаты 24 мың тоннаға дейін же
теді. Оның ішінде екеуі Еуропа 
нарығына шығуға мүмкіндік бе
ретін «Еврокод» белгісін алған. 
Жыл басталғалы ауданда 1517 тон
на балық өнімдерін Ресей, Польша, 
Литва, Нидерланды және Гру зияға 
экс портқа шығарып үлгерді.

 
Түйін. Бір кездері табанынан 

су кетсе де, жүрегінен жыр 
кетпеген аралдықтар өткен 

қиыншылыққа мойынсұнған 
жоқ. Халықтың еңбексүйгіштігі, 

ертеңгі күнге деген сенімі 
үзілмеген еді. Кіші Арал 

қайта қалпына келе бастады. 
Елбасының бастамасымен 

«Ғасыр құрылысының» 
алғашқы кезеңі сәтті жүзеге 

асты. Құрдымға кетуге айналған 
теңіздің жойылмауының алдын 

алған Тұңғыш Президенттің 
Аралға көмектесемін деген 

арманының орындалғанына 
куәміз. Балықшылар 

атакәсіптеріне қайта кірісті. 
Қара қайықты қайта есті.

Тәуелсіздікпен бірге толқыны 
қайта соққан теңіз, ажарың 
кіріп, айдыныңда аққу-қаз 

ұшқанын бүгінгі ұрпақ – біз 
көрдік. Тәуба! Экология деп үрке 

қарайтын кейбіреулерден көш 
ілгері кеттік. Таза су. Өндірістің 
өркендеуі. Газ келді. Тәуелсіздік 

табалдырығын құрғаған 
теңізбен аттаған аралдықтар 

бүгінгі оң өзгеріске 
қуанбай қайтеді?!

қайта ескен...

Қара қайықты
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Қай заманда болмасын, қата
рың сиреген сайын жанжағыңа 
қарайлап, ауыр ой басатын көрі
неді. Солардың ішінде өзің жақсы 
көретін дос, жолдастарың болса 
ше? Онда жандүниең қозғалысқа 
түсіп, көңілің құлазитыны бар. 
Сағым болған бейнелері көз ал
дыңа келіп, санаң шымшы тырық 
ойға шомылып, астанкестең бо
лып жа татыны тағы бар.

Қай елде, қай жерде де әр 
заманның өзіне лайықты бел
гілі азаматтары болғаны сөзсіз. 
Біздің заманымыздың да ардақты 
азаматтары баршылық болды 
десем жаңылыспаймын. Солардың 
ішіндегі бірегейі – марқұм болған 
менің досым Сәмит Далдабаев еді.

Әр адамның өз тағдыры, өз өмір 
жолы бар емес пе?!  Мен жарты 
ғасыр еңбек жолымда тамаша 
адамдармен кездесіп, танысып, 
та  ныстығымыз жолдастыққа, дос
тыққа айналып, адами қасиет тері 
мен адалдығымен, адамгерші лі
гімен ерекшеленетін жандарға 
жа қын жүргенім, мен үшін үлкен 
өмір мектебі болды. 

Сондай ортада жүрген мен, 
қайқайсы болсын зор мақта ныш
пен айта аламын. «Жолы болар 
жігіттің жақсы келер қасына» де
гендей, менің де жолым болды ғой 
деп есептеймін. 

Сол жылдардағы бірбірімізге 
деген қарымқатынастар ой түбінде 
жатып, ұмытылмас көрініске ай
налады. Сыйлас азаматтардың ор
ны бірбір әлем, бөлек тарих.

Дөңгеленген дүниеде мәңгі жа
сайтын адам жоқ. Хан да, қара да 
өмірден озады. Демек өмір шек
теулі.

Сәкеңмен қалай таныстық?
Тығыз денелі, орта бойлы, 

жүзі жылы, биязы, жасы өзіммен 
шама лас, сары жігітпен бұдан 56 
жыл бұрын кездескенмін. Мен 
Жалағаш орталық ауруханасында 
оташы жұмысын атқарып жүрген 
кезім. Бұл 1964 жыл болатын. 

Сәмит: «Өзім Тереңөзек ау
даны «Шаған» елді мекенінде мал 
дәрігерімін, туған жерім осы Жа
лағаш елді мекені, андасанда қол 
тигенде осы жерге келіп тұрамын, 
бірге оқыған жігіттер бар», – 
дегенді алға тартты. Сол кездің 
өзінде тынымды істерімен аудан 
жұртшылығының назарын аудара 
бастаған еді. 

«Мінез – адамның сауыты» 
– деген екен ұлы Абай атамыз. 
Сәкеңнің сыры терең, ойөрісі кең, 
танымы мен нанымы айқын. Еш 
уақытта көсемсініп, білгішсініп, 
шашылып сөз сөйлегенін көргенім 
жоқ. Кіммен болса да өзін тең  
ұстап, жылы сөйлесіп жататын.

Маған пікірой жазуға жас 
уақы ты мызды бірге өткізген, жиі 
кездесіп, қызық шылығымызды 
бірге тойлап, мұ ңымызды бірге 

бөліскен, сырлас, сый лас, қимас 
досым Сәкеңнің өмір ден озғанына 
бір жылдай уақыт болып қалғаны 
себеп болып отыр.

Жаратылысына сай тіршілік 
иесінің қолындағы бес саусағы 
бірдей емес секілді, әр пенде 
бірбіріне ұқсамайтын өзінше 
бөлек әлем екені де рас. Дегенде, 
қазақтың «Ай ортақ, күн ортақ, 
жақсы ортақ» деген тәмсіліне 
сай Сәкең жалғыз маған емес, 
көпшілікке ортақ жан еді. Жақсы 
адамды жақсы десек, жарасымды 
болмай ма?! Біз ұзақ уақыт қадір
қасиетімізді, біріміздібіріміз біле
тін дос болдық. Досты ғымыздың 
мерейі үстем, өресі кең еді.

Тіршілікте үзеңгілес досым, 
жолдасым деп жанына балайтын, 
сыйлас, қимас серіктесіңнің дүние 
салғанын естігенде, жолдың ше
тінде жападан жалғыз қалғандай, 
жан дүниең кұлазып, бәрінен баз 
кешетініміз кімге де болса белгілі 
жайт болса керек.

Сәкеңнің болмысына ақылы 
сай, шоқтығы биік, дүниенің тү
йінін тап баса білетін қасиеті 
ерек ше. Көп сөйлеп, кісіні мезі 
етпейтін. Сабырлы, байсалды, кө
кейіндегісінің тобықтай түйінін 
бірақ айтатын. Сыр өңірінің бір
туар азаматы еді.

Арсыз өлім кімді аяған? 
Мәселе өлген адамды мақтау емес, 
тиісті бағасын беру деп білемін.

Сәкең туралы пікір айту, жазу 
екінің бірінің қолынан келе беретін 
шаруа емес. Айтуын айтар, жазуын 
жазар, бірақ ол кісінің болмысын 
ашу өте күрделі, қай жағынан 
алсаңыздар да тұңғиық терең. Бір 
көрген кісіге қарапайым, биязы, 
сабырлы болып көрінгенімен, 
жанжақты адами қасиеттерін ашу 
әр кімнің қолынан келе бермейтіні 
шындық.

Сәкеңді жақсы білетін менің 
өзім қырсырын толық жеткізе 
алмайтыным анық. Өйткені, адам
ның адамы бар, азаматтың азаматы 
бар, әрқайсысының аты бар, заты 
бар, орны бар, жолы бар, ісіізі бар 
емес пе?!

Әр адамның бастапқы еңбек 
жолында алға, келешекке жете
лейтін, жол сілтейтін кісісі кез
десуі ықтимал. Сәкеңнің еңбек 
жолының бастаушы ұстазы болған 
Сыр өңірі халқына танымал 
қайраткер, көп жылдар совет
партия жұмысының облыстағы 
басшыларының біре гейі болған 
тұлға Қонысбек Тө решұлы Қазан
таев ағамызды әр кез еске алып 
отыратын кезі болатын. Өйт
кені Сәкеңнің өмірінде ал ғаш қы 
еңбек қадамына, еңбек жолында 
қызметінің өсуіне бірденбір се
беп кер болған, тәрбиелеген, жа
ңыл май таныған кісі.

Қалай дегенде де кешегі 
кеңестік кезеңнің кадрды таңдау, 

тану, табу, тәрбиелеу, сатылап 
өсі ру тәжірибелері мол болатын. 
Кө кірегі ояу, талабы бар жас ма
ман дарды бәйгеге қосатын ат 
сияқты тәрбиелеп жататын. Міне, 
солардың ортасынан шыққан бір
неше азаматтарды жақсы біле мін, 
солардың ішінде Сәкең де бар. 
Сәкеңнің бүкіл өмірінде жетіс
тіктерге, жеңістерге, биіктіктерге 
жетелеген бір адам болса, осы 
кісі болатын шығар. «Дұрыс қа
наттанған құс түзу ұшар» деген. 
Сәкең осы кісінің тәрбиесінің ар
қасында өзінөзі өсірген, өз ба
қытын өз қолымен жасаған азамат 
екендігінің куәгерімін деп айта 
аламын.

Сәкең Қонекең ағасымен өмі
рінің соңына дейін ерекше жақын, 
жақсы қарымқатынаста болды. 
Ай нымас ағалыінілі болды, туыс
тыққа айналды. Қонекең Сәкең 
інісіне, өзінің мәңгілік баратын 
жеріне дейін аманат етіп тапсырды. 
Осылайша Сәкең де Қонекеңді: 
«Ұстазым, өшпес өнеге алдым, 
тәрбие алдым, өстім, өндім, көк
тедім, Қонекеңнің жаны таза, ары 
таза, жолы таза, қолы таза адам 
еді», – деп айтып отырғанының 
куә геріміз. Ұстазының аруағын 
тер бетумен өзі де марқұм болды. 
Осындай ерекше ағаінілік туыс
тық арттарында қалған ұрпақ
тарына жұғысты болса екен деген 
тілек білдіремін.

Сәкең асыл ағаларының, ұстаз
дарының, халықтың жоғарғы 
сені мін толығымен ақтады. Отыз 
жылдан астам жауапты жұ
мыс   тарды абыройлы атқарып 
аспады, таспады, саспады. Небір 
алмағайып кезеңдерде сүрінбей, 
жығылмай, әрдайым мәртебесі 
жоғары болды.

«Сақтансаң, сақтаймын» деген 
бар емес пе?! Сәкең өзінөзі сақтай 
білді, өзінөзі басқара білді, өзін
өзі жұбата білді, өзінеөзі кеңесші 
болды. Сәкең ойланбай, он рет 
өлшеппішпей, қабырғасымен ке
ңеспей сөз сөйлемейтін, іс істе
мейтін. Байсалды, тыңғылықты, 
са лиқалы отырысынан, жүрісінен, 
тұрысынан, сөзінен, ісінен, өзіндік 
ерекшелігі байқалып тұратын. Қай 
деңгейде қызмет жасаса да (30 
жылдай негізінен басшылық қыз
метте) абыройлы атқарды. Өмірде 
азаматтың жолы болды деген 
осындай болатын шығар, сірә.

2018 жылы Сәкеңнің «Да
рияғұмыр» атты кітабы 80 жасқа 
толуына байланысты жа зыл  ған. 
Осы кітабында сара жол өмір
де ректерімен қатар, көрген де
рім мен көңілге түйгендерім, 
«Ауыл ымыз ажарланса, еліміз 
базарланады» атты айдарымен 
жазған мақа лалары, ойпікірлері 
кімді де болса ойландырмай 
қой мас. Осы кітаптың негізгі 
бөлімінде Сәкең «Айтулы 

азаматтар жайлы айтарым» деп 
айдар таққан. Өз заманында өзімен 
қатар жұмыс атқарған белгілі 
тұлғалар жайлы жүрекжарды жаз
балары, азаматтарға деген ой тү
бінде жатқан пікірі болса керек. 
Әрқайсысының ерекшеліктерін, 
адами қасиеттерін, өнегелі өмір
лерін жазуы өзімнің парызым деп 
санаған. Өйткені, бәрі дүниеден 
озған кісілер еді.

Сәкең туралы көзінің тірісінде 
әр жылдары жазылған мақалалар 
жеткілікті. «Дарияғұмыр» – Дү
кен бай Досжанов, «Бедел жинаған 
азамат» – Қайырбек Мырзахметов, 
«Елімен бірге есейген» – Айжарық 
Сәдібеков, «Биіктік» – Шыңғыс 
Айбосынов, «Өміріміз бірге өріл
ген» – Сейілбек Шаухаманов, 
т.б. Осы мақалаларда Сәкеңнің 
өмірбаяны, өмір жолы мен еңбек 
жолдары толық қамтылған. Сә
кеңнің өресінің биік екені, кісілік 
кескіні жоғары, өнеге болар өмірі 
жастарға үлгі, елге сіңірген ең
бегінің арқасында көпшіліктің 
шексіз құрметіне бөленгені айқын
далып жазылған.

Қазақта: «Жылқының жылқы
сы бар, қазанаты бір басқа. Адам
ның адамы бар, азаматы бір 
басқа», – демеуші ме еді?!  Осы
лай айтылған сөз Сәкең сияқты 
азаматтардың атына қарап ай
тылған болу керек. Ғұлама Кон
фуций айтқандай: «Адам дар көп, 
кісілер аз» деп. Осы аз кісілердің 
бірі – Сәкең деп білемін.

Сәкең бірсыпыра республикаға 
танымал азаматтармен сыйлас қа
рымқатынаста, тұздәмдес болды.

Менің білетіндерім: Шахмар
дан Есенов, Әбіш Кекілбаев, 
Қалтай Мұхамеджанов, Манаш 
Қозыбаев, Сұлтан Сартаев, Мұхтар 
Шаханов, Оралбай Әбдікәрімов, 
Тоқтар Әубәкіров, Дүкенбай 
Досжанов, Дүйсебай Ізбасаров, т.б. 
Ал об лыс қа танымал азаматтармен 
сый ластығы – өз алдына тарих.

Тоқтармен айрықша қарым
қатынас, сыйластықта болғанының 
куәсімін. Бұның өзіндік сыры бар: 
Т.Әубәкіров Қызылордаға Пар
ламентке депутаттыққа кандидат 
кезінде Сәкең Тоқтардың жақтау
шылар штабын басқарып, жеңіске 
жеткен еді. Содан бастап ағалы
інілі қарымқатынаста болды. «Жі
гіттің қосы оңбай, ісі оңбайды» 
деген бар. Ер азаматтың жанында 
жанашыр жары, өмірлік серігі, 
оның өмір жолында жеңісіне қол 
соғып, жеңілісіне бірге мұңайып, 
кейде қайрат беріп, намысын 
оятып отыратын жары – Айгүл 
Өмір тайқызы десек болады.

Екеуі жұптасып 42 жыл бір
ге өмір сүріп, келмес сапарға кет
кенше өмірдің қиындығына мо
йымай, қызығына масаттанбай, 
сабырлы қалпымен бірге жара
сымды өмір кешті. Отбасында 9 
бала, ұлқыздары, жапырағын жа
йып, өркендеп, атасы мен әжесінің 
мақтаныштарына айналуда.

Сәкең әулетіне пана болып, 
қамқоршы аға, ағайынның қуа ны
шы мен қайғысына ортақ болып, 
көлеңкесін түсіріп жүрді. Адал 
жар болып, атааналық боры шы
на жауапкершілікпен қарап, ұл
қыз өсіруде үлкен бақыт, жоғары 
мәртебе екендігін де айта кет
кендігім орынды болар.

Асыл досым, Сәке!
Сіздің бұл фәниден, ол дүниеге 

алып кеткен байлығыңыз да, 
бақытыңыз да осы болар, сірә.

Өкінішке қарай, ауруды жең
геніңмен, ажалды жеңе алмайсың. 
Күн де батады, жұлдыз да сөнеді, 
гүл де солады, темір үзеңгі де 
тозады, адамдар да дүниеден 
озады. Адам бәріне де көнген.

Сіздің қалған ғұмырыңызды 
ұрпақтарыңыз қызығымен жал
ғас  тыра беруіне тілектестік білді
ремін.

Бүгінде Айгүл жарыңыз қа зақ 
әйелдеріне тән, артында қал ған 
қызметтеріңізді ойдағыдай ат
қарып отырған жайы бар. Ай гүлге 
айтатын алғысымыз мол. Жа
мандық лебі соқпасын демекпін.

Біздің достығымыз, жай ғана 
аты – өтті емес, жүрек қалауы, ішкі 
түсіністіктің, үйлестіктің, пікір
лестігіміздің бірлігі болса керек. 
«Құяр судан бөлінсе, көл тұнар» 
дегендей, адал достан айырылсаң 
көңіл тұнады.

Сәкеңнің бейнесі көз ұшында, 
көңіл түкпірінде сағым болып 
қалды. Уақыт керуені көрсетіп 
келеді. Халқымыздың: «Адамда 
екіақ ұлы сезім болады. Біріншісі 
– махаббат, екіншісі – достық 
дегені шындыққа жанасады.

Өлім түгіл өкпеге де қимайтын 
асыл достан, еліміздің тағы бір 
арқалы азаматынан айырылдық. 

Достық деген – ерекше қасиет. 
Адамдықтың, адамгершіліктің өл
шемі. «Жолжөнекей қосылған 
екі достан, бір дос артық ежелден 
көңіл қосқан» деп қазақ дәріптеген. 
Шын дос кеудеңнен жаның шық
қанша дос. Бір адал досы бар адам 
бақытты дейді екен... Ендеше, 
сол достардың ішінде бірегейі, 
маған шын дос – марқұм Сәкең 
еді. Ол өзінің адалдық, әділдік, 
адам гершілік қасиеттерін көзі
нің тірісінде танытқан. Мен 
тірі жүргенде сол достың сезім
дерін қалай ұмытпақпын... Ұмы
тылмайды...

Тұрғанбай МАХАНОВ, 
мемлекет және 

қоғам қайраткері

«Жақсының жақсылығын 
ай ту» – біздің ұлттық мінезіміз. 
Оның астарында ел-халқы сый-
лап, құр мет тұтқан адамның өмір 
жолын, кісілік келбетін кейінгі 
ұрпаққа өнеге ету жатса керек. 

Сыр өңірінің тұғырлы тұл-
ғасы, басшылық қызметтер 
ат қара жү ріп саналы өмірін 
ай  мақтың әлеу меттік-эконо ми-
ка лық, мәдени-ру хани саласын 
дамытуға арнаған Сәмит Далда-

баевтың өнегелі өмірі туралы жазылған «Бекзат болмыс» атты 
кітаптың да тұлғатанудағы, жас ұрпақты тәрбиелеудегі орны 
ерекше деп ойлаймыз. 

Естелік кітап «ASU» баспа үйі» ЖШС баспаханасынан 
шыққан. Жалпы редак циясын басқарған ҚР Ұлттық ғылым 
академиясының академигі, тех ника ғылымдарының докторы, 
профессор Қылышбай Алда бер генұлы Бисенов. Демеушілері 
– Қызылорда облыстық мәсли хатының депутаты, «Сыр 
үміті» жастар қауымдастығының төрағасы, кәсіпкер Мағжан 
Ералиев пен «Агрофирма Dihan Ata» ЖШС директоры Сәкен 
Шағыртаев.

Кітапқа Сәмит Далдабаевтың өнегелі өмір жолы, тағылымды 
тұлғасы, азаматтық болмысы туралы естеліктер жинақталған. 
Мемлекет және қоғам қайраткерлері Қ.Көшербаевтың, Б.Сапар-
баевтың, Т.Әубәкіровтің, О.Әбдікәрімовтің, Қ.Саржановтың 
есте лік тері Сәмит Далдабаевтың ұйымдастырушылық, бас-
шылық қырларымен қатар адамгершілік қасиеттерін ашады. 

Замандастары мен әріптестерінің, іні-шәкірттерінің де жазба-
лары – досқа, ағаға деген ізгі ниет, ілтипат, қимастықтан туған 
дүниелер. 

Әкеге деген сағыныш ұл-қыздарының тебіреністі толғаныс-
тарынан табылса, өмірлік жарға адалдық, отбасы берекесі 
туралы жары Айгүл апайдың естелігі де көңіл тебірентеді.

Өнегелі өмірдің шежіресі іспетті кітап жалпы оқырман 
қауымға арналған. 

Ғ.ӘНЕШҰЛЫ, 
кітапты құрастырушы

«ТУЫСПАҒАН ТУЫСЫМ...»
Халқымыздың ұлттық танымын 

бойтұмардай қастерлеп, исі қазақ
қа ізгілік пен ізеттің жолын сый
лаған Сыр елі  қай қырынан алып 
қарасаң да тұлға әрі танымал 
қайраткер биігіне көтерілген өрелі 
азаматтарға кенде болмаған. 

Бойына ғаламат адамгершілік 
қасиет пен қабілет дарытқан Сә
мит Далдабайұлы да – осы киелі 
топырақтан қуат алып, белін бе
кіткен, тамыр тартып өсіп, қалып
тасқан Сыр сардарларының бірі. 
Бірі ғана емес, бірегейі!

Өз жері мен елін қалтқысыз 
сүйіп, оған арұятымен қызмет ет
кен, болмысындағы табиғат бер
ген сыпайылық, үлкенкішіге бір
дей ізеттілік, жүзіне ұйыған жылы 
сезім, дүниеге байыпты көз қарас, 
ұстамды да жағымды мінезі – 
Сәкеңнің өмір ағымы осы айтылған 
ақылман сөздердің ақиқатымен 
сабақтасады.

Көп жылдық басшылық қыз
меті, маңдай тері, күрмеуі көп 
жұ мыстардың оябын тауып, түйі
нін тарқатқан адал еңбегі ар шыл 
азаматты елімізге танымал тұлға, 
белгілі қоғам қайраткері атан
дырды.

Алғашқы танысқанымызға да 
қырық бес жылдай болыпты. Сол 
кезден басталған әрбір қауышу, 
жүрекжарды әңгімелеріміз, риясыз, 
еменжарқын көңіл – бәрібәрі 
менің көкірегімде шыпшырғасы 
бұзылмай, сол күйі асыл сезімдей 
сақталып тұр. Бірдебір сәт көзден 
де кағыс қалған жоқ, көңілден де 
қалыс кеткен жоқ. Өзімізді айт
пағанда, Айекең мен Зәкеңнің өзара 
сыйластықтары, қадірлесіп жақын 
болып кетулерінің өзі бізді іштей 
марқайтатын, көңіл қуантатын.

Осыншама уақыттың ішінде 
арамызда жел боп тиер қиянат не 
кераулықтың, иненің жасуындай 
да алалық не алғаулықтың, арам 
пиғылдың болмағаны, әйтпесе 
ши жүгіртіп, сызат түсіріп, сына 
қаққысы келетін әлдебір ішіне 
пышақ айналмайтын, кеудесі қуыс 
кермінездердің болуы да әбден 
мүмкін еді ғой. Өсектің көрігін 
қыздыратын, табанының бүрі жоқ, 
құйымыр, екіжүзді, алдамшы ала
күліктер бұл жалғанда аз ба?!

Шүкір, ағараңдап алға шықпасақ 
та, қарайып артта қалғанымыз жоқ, 
адами қызғаныштан, қиямпұрыс 
қылықтан аулақ жүрдік, шамшыл
дық деген мерез мінез бізге мүлдем 
жат болды.

Жан тазалығы жарасқан, кө
ңілге нұр құятындай, бірбірінің 
тілеуін тілейтін туыспаған туыс 
болдық.

Мен өзі сезімнің, көңілкүйдің 
адамымын, біреуге ықыласым ауса, 
қатты құлаймын, сынсам морт 
сынамын. Сосын да бұл сөзімде 
титтей жалғандық жоқ деп білемін. 
Елді ойласам, алдымен есіме 
табиғатынан мол пішілген, туған 
жерге кіндігі байланған, болмыс
бітімі де, ішкі кісілік келбеті де 
келіскен, патша көңілді, қашан да 
саспайтын сырбаз тұлға – Сәмит 
Далдабайұлы түсетін. Бұл – 
имандай шыным!

Әсілі, өзіне тартып тұратын 
ибасы бар досты, қадірі бар қа
тарласты даралай білу деген осы 
боларау, сірә! Әсіресе, бұл кісінің 
маған деген алғаусыз көңілін, 
бүкпесіз пейілін, тереңнен тартқан 
ерекше қарымқатынасы мен қадір 
бағалауын іштей сезетінмін. Сосын 
да отбасында, достар ортасында 

осы жайттарды әркез тебіреніспен 
еске алып отырамын.

Осындайда еріксіз еске түсері 
бар: «Адам тағдыры уақытты 
таңдамайды, қайта уақыт адамды 
таңдайды», – деген екен француз 
ойшылы Монтень. Олай болса, 
бүкіл өмірі туған елімен қатар 
өріліп, уақытпен бірге зерде тал
ғамы толысып ғұламаға тән ғұмыр 
кешкен Сәмит Далдабайұлы – 
қандай да бір ілтипатқа лайықты 
жан. Бұған бәріміз де атсалысып, 
ардақ биігіне көтеріп жатсақ қане!

Тағы да ойдан ой тізіледі. Иә, 
кешегі өткен көшенелікемелді 
қариялардың адамшылық мәйегі, 
имандылық пен қадірқасиет парқы 
ағайын татулығы теңдесі жоқ 
қымбат қазына екені даусыз. Ал 
оны бағалау мен қастерлеу – көне 
заманнан бері ел ішілік беделді 
адамдардың ықпалымен іске асып 
келгені даусыз ақиқат.

Қолында көпті жасқантар ай
бынды күші немесе өзіне еріксіз 
табындырар дүниебайлығы бол
маса да, біз білетін Сәкеңе қара
пайым үлгіөнегесі, парасатпа
йымыменақ азуы алты қарыс 
билік те құрметпен қарап, небір 
қиынқыстау сәтте кеңесіне құлақ 
асқанына талай рет куә болғанбыз. 
Сосын да, қоғамның басқару орын
дарының қалың бұқарадан қолдау 
табуына осы беделді кісінің ықпалы 
болғанын жақсы білеміз.

Міне, ұлтымыздың татулық, 
сыйластық пен ауызбіршілікті 
сақтау үлгісінің бір табиғи тетігі 
осыдан да көрінеді.

Әуезе етіп айтарым – өзінің 
білімі мен білігін тиянақтап, та
нымтүйсігімен, уақыт талабын 
сергек сезіну қабілетімен, ізде
нім паздығымен жүргентұрған 
орта сына тез танылып, жұрт шы
лықтың ықыласына бөленген 
Сәмит Далдабайұлы – алпыс 
жылдай туған халқына, еліне адал 
қызмет істеген танымал қайраткер, 
адалдықтың, адамгершілік пен 
мейірімділіктің туын биік ұстап, 
адами өнеге калдырған қазыналы 
тұлға! Қайраткер тұлға!

Зерде танымы, пайым кеңдігі, 
рухани мәрттік, шынайы интел
лигенттік – Сәкеңнің бойында 
тоғысқан адами қасиеттер. Ел жа
дына ерекше енген есім. Бұл – 
риясыз шындық!

Сонысымен де қадірлі, жұ
ғымды болды. Бірақ, бұл бейопа 
дүниенің жалғандығына дауа жоқ. 
Әсіресе, ажал арсыз. Мың кісілік 
адамға да бір кісілік өлім бар 
деген осы. Жақсылыққа жаралған 
жанның артының да жақсы болары 
кәміл ғой, кәміл!

Мен білетін, өзім көріп, 
қызметтес болған, етене араласып, 
жақын туыстай сыйласқан талай
талай марқасқа азаматтар, міне, әлі 
күнге жансарай төрінде жаңғырады 
да тұрады. Ұмытайын десең де, 
ұлы сезім мен құрмет қасиеті есіңе 
қайтақайта салады.

Сәмит Далдабайұлы да – сондай 
азамат!

Жан досымның жан нұры 
пейіште шалқысын! Рухы жеңіл
деніп, Алланың мейірімі түсіп, 
сауабы жетіп, жаны жай тапсын!

Жолдастық, достық шын 
ықыласты сезім – сөзім осы менің!..

Оңалбек СӘПИЕВ, 
мемлекет және 

қоғам қайраткері.

ӨНЕГЕЛІ ӨМІР 
ШЕЖІРЕСІ

ӨМІРДЕРЕК
Сәмит Далдабайұлы Далдабаев 1938 жылы 5 

қарашада Қызылорда облысы Жалағаш ауданы 
қазіргі «Еңбек» ауылдық округінің «Ынтымақ» елді 
мекенінде дүниеге келген.

1956 жылы орта мектепті күміс медальмен 
бітіріп, сол жылы Алматы зоотехникалық-мал-
дәрігерлік институтына түсіп, 1961 жылы мал 
дәрігері мамандығы бойынша бітіріп шығады. 

Еңбек жолын Қызылорда облысы Тереңөзек 
ауданы «Тереңөзек» совхозында (қазіргі Шаған 
ауылдық округі) бас мал дәрігері, аудан дық 
малдәрігерлік станциясының бастығы қызмет-
терінен бастаған.

1965 жылы еңбекшілер депутаттары Сырда-
рия аудандық Кеңесі атқару комитеті төрағасының 
бірінші орынбасары, 1967 жылы аудандар бө-
лінгеннен кейін, Тереңөзек аудандық ауыл шаруа-
шылығы басқармасының бастығы – аудандық атқа-
ру комитеті төрағасының орынбасары қызметтерін 
атқарған.

1974 жылы Қазақстан Компартиясы Жалағаш 
аудандық партия комитетінің екінші хатшысы, 
1975-1979 жылдары Сырдария аудандық Кеңесі 
атқару комитетінің төрағасы қызметтерінде болды.

1979 жылы желтоқсан айынан 1989 жылдың 
аяғына дейін алғашқыда халық депутаттары 
Жаңақорған аудандық Кеңесі атқару комитетінің 
төрағасы, кейін жеті жылдан астам Қазақстан 
Компартиясы аудандық партия комитетінің бірінші 
хатшысы қызметтерінде болып, ауданның өсіп-
өркендеуіне ерекше еңбек сіңірді. 

1989 жылдың соңында Қызылорда облыстық 
партия комитетінің хатшысы болып сайланды. 1991 
жылы қыркүйек айында Кеңес мемлекеті және 
Кеңес Одағы Коммунистік партиясы тарағаннан 
кейін облыстық Кеңес атқару комитеті төрағасының 
бірінші орынбасары қызметінде болды.

1992 жылы ақпан айында басқару жүйесіне 
әкімдік институты енгеннен бастап 6 жыл Жалағаш 
ауданының алғашқы әкімі болып қызмет атқарды.

1997 жылдан бастап облыстық Тәртіптік 
Кеңесінің төрағасы болып, 2003 жылы мамыр 
айында зейнетке шықты.

Сәмит Далдабаев ауыл шаруашылығы ғы-
лым  дарының кандидаты, 1978 жылы СОКП 
Орталық Комитеті жанындағы Жоғарғы партия 
мектебін бітірді, Алматы қаласындағы Қазақстан 
инженерлік-технологиялық университетінің құр-
метті профессоры. Зейнет демалысына шыққаннан 
кейін Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік 

университетінде аға оқытушылық қызметін 
атқарды.

С.Далдабаев 1965 жылдан 30 жыл үзіліссіз 
Тереңөзек, Жалағаш, Сырдария, Жаңақорған 
аудандық Кеңестерінің, 1975 жылдан 20 жыл 
Қызылорда облыстық Кеңесінің депутаты болып 
сайланды. 1973 жылы Қазақ ССР-ы Жоғарғы Кеңесі 
Президиумының Жарлығымен «Қазақ ССР-ына 
еңбегі сіңген ауыл шаруашылығы қызметкері» 
атанса, 1998 жылы Ел Президентінің Жарлығымен 
«Қазақстан Республикасына еңбегі сіңген қыз-
меткері» құрметті атағына ие болды.

Жаңақорған, Жалағаш, Сырдария аудандарының 
құрметті азаматы. 

1971 жылы «Құрмет белгісі», 1981 жылы 
«Халық тар достығы» ордендерімен, Совет Одағы-
ның 2 медалімен, 4 ескерткіш медалімен, 2010 
жылы желтоқсан айында Қазақстан Респуб-
ликасының «Құрмет» орденімен, бірнеше рет 
орталық, облыстық басқару органдарының Құрмет 
грамоталарымен, алғыс хаттарымен марапатталды.

Жолдасы Өміртайқызы Айгүл – мұғалім, 3 ұл, 
6 қыз бала тәрбиелеп өсірген үлкен отбасының 
анасы.

ЕҢБЕГІМЕН ЕЛ ТАНЫҒАН
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«Қашықтан жұмыс» деп тер
сеңіз әртүрлі сайттардың тізіміне 
тап боласыз. Мәселен, «Кз.труд.
com», «Қызмет.кz», «Маркет.кz» 
сайттары көбіне оператор, ау
дармашы, менеджер, тіл ма ман
дарын, бизнескеңесші секілді 
ма мандарға сұраныс жасаған. 
Олар дың көбі жұмыс өтіліне 
қа рай жалақысының да қандай 
мөл шерде төленетінін көрсеткен. 
«Онлайн мектепке менеджер қа
жет» деген жарнамаға көзіміз 
түсті. Айлығы 1500 АҚШ дол
лары. Ол үшін сізде сату өне
рімен бірге адамдармен жақсы 
тіл табыса алу, ағылшын, орыс 
тілдерін білуіңіз шарт. Мұнан 
өзге де талаптары бар. 

Сарапшылардың айтуынша, 
соңғы бес жылда қашықтан жұ
мыс істейтін қызметкерлерге 
сұ раныс артқан. Бұл бірінші ке
зекте кеңсені жалға алуға, оны 
жабдықтауға кететін ақша ны 
үнемдейді. Қазіргі күні кейбір 
компаниялар IT мамандарын, 
есепшілерді, аудармашыларды, 
заңгерлер мен маркетинг және 
PR менеджерлерін, SMM маман
дарын онлайн түрде жұмысқа 
қабылдаған. Алайда заңгерлер 
есте сақтау керек бірер кеңесін 
ұсынуда.      

Заңгер Эльмира Омарованың 
айтуынша, онлайн жұмысқа ор
наласқан жағдайда міндетті түрде 
еңбек шартын жасасу қажет 
екенін ескертеді. Айтуынша, көп 
адам оған мән бермейді, тіпті 
білмейді. Өйткені, біздің елде 
мұндай жұмыс түрі әлі кеңінен 
таралмаған. 

– Еңбек кодексінің 
138ба бына сәйкес, онлайн жұ
мыс жасайтын қызметкерлерді 
бі рін ші кезекте байланыс құрал
да рымен, ғаламтор желісімен 
қамтамасыз ету керек. Оларды 
орнату да жұмыс берушінің 
мойнында. Ай сайынғы орташа 
шығын жұмыс беруші мен қыз
меткер арасында келісіліп, тағы 
да еңбек шартында көрсетілуі 
тиіс. Міндетті сақтандырудың 
барлық түрі де рәсімделуі қажет. 
Үй жағдайында жұмыс істесе 
де, әрбір адам заң бойынша 
орындауды талап ете білу керек, 
– дейді ол.

Жаңа технологиялардың да
муы жаңа онлайн жұмыс түр
лерінің пайда болуына да әсер 
етті. Оны мүмкіндігі шектеулі 
жандар да  атқара алады. Тек 
бірнеше талаптарға лайық бол
саңыз жеткілікті. Үйде жұмыс 
істеуге болатын бірнеше маман
дық түрлеріне тоқталып өтелік. 

Вебмастер – интернеттегі 
та нымал мамандықтардың бірі. 

Ғаламтор арқылы вебсайт құру 
және ұйымдастырумен айна
лысады. Қарапайым тілмен 
айт  қанда ол – сайт жасаушы. 
Тап  сы рыстарды «Freelancer» 
бир   жа сынан табуға болады. Бұл 
плат формаға Америка, Азия, 
Еуропа елдерінен тапсырыс беру
шілер енгізеді. Бұл мамандық 
иесі сайт дизайнын өзгертумен, 
ұйымдастыру және сайтты қол
дау жұмыстарын жасайды. 

Пайдалы әрі сапалы жазыл
ған материалдар қандай сайт
қа болмасын қажет. Сайт тарға 
сапалы мәтін жазу – копирай тер
дің қызметі. Ол – ғаламтордағы 
мәтіндік контент жасаушы адам. 
Копирайтерге копирайтинг, ре
рай тинг, жарнамалық копирай
тинг, SEO және SMM копирай
тинг салаларын білу міндетті.  
Интернет фотографы – суреттерді  
қашықтықтан өңдеуші. Сайттағы 
немесе жеке парақшадағы су
реттердің сапалы болуы үшін 
ғаламтор фотографы сапалы 
өңдеу жұмыстарын жүргізеді. 
Кей де фотограф белгілі тауар
дың суреті немесе нысанды 
суретке түсірумен айналысады. 
Ғаламтор фотографы редактор
лық программалар мен қосымша
ларды жетік білуі тиіс. 

Контентменеджер – сайтты 
та қырыптық контентпен толық
ты рушы маман. Ол жаңалықтар, 
мақалалар, суреттер, тауардың 
сипаттамасы секілді материал
дарды жариялайды. Сайттың 
бел сенділігі – пікірлердің негізгі 
модераторы. Мұндай мамандар 
ауызша және жазбаша сауатты, 
кез келген сұрақтың жауабын 
таба алуы тиіс. SMM жүйелермен 
жұмыс істей алуы міндетті – 
Вебдизайнер – интернет қорын 
жа ңа дизайндық үлгімен толық
тырушы маман. Ол сайттың қы
зықты интерфейсін жасаумен 
шұ ғылданады. Оның дизайндық 
үлгілері есте сақталуы тиіс. Веб
дизайнердің міндеті – дүниеге 
қы зықты әрі қолданысқа жеңіл 
вебсайттар әкелу. Оның негізгі 
жұмысы бастапқы бет дизайнын, 
сайт үлгісін, брэндбук жасаумен 
тікелей байланысты. Вебдизай
нер болу үшін редакторлық жү
йелер мен қосымшаларды жо
ғары деңгейде білуі міндетті. 
Гра фикалық дизайн саласын же
тік білуі қажет.

Иә, не десек те, заманның 
өзі тудырып отырған бұл маман
дықтар сұранысқа ие. Дегенмен, 
бір үйдің адамындай болып 
ұжым да ұйымдасып тірлік жаса
ғанға ештеңе жетпейтін секілді. 
Сіз жұмыстың қай түрін қолайлы 
көресіз, қадірлі оқырман?

ОНЛАЙН ЖҰМЫС: 
Нені ескеру керек?

Осыдан біраз жыл бұрын жұмысқа бармай-ақ, үйде 
отырып табыс табуға болады десе сенбес едік. Өмірімізге 
енген цифрлық технология бүгінде мүмкін еместің бәрін 
мүмкін етуде. Әсіресе соңғы уақытта қалыптасқан жағдай 
онлайн жұмыстың қаншалықты тиімді екенін көрсетті. 
Қолыңыздағы ұялы телефон не компьютер, ноутбук 
ғаламторға жалғанса жетіп жатыр. 

Айсәуле ҚАРАПАЕВА,
«Сыр бойы»Sb

Жер қатынастары – елімізде
гі күрделі салалардың бірі. Ха
лықтың оған деген көзқарасы 
да әралуан. Өткен жылы Ауыл 
шаруашылығы министрлігі 
элек трондық форматта жер 
беру бойынша заң жобасы әзір
леніп жатқанын хабарлаған. 
Министрлік мамандары атап 
өткеніндей, Жер комиссиясы 
алынып тасталады, қағазсыз 
қыз мет көрсету енгізіліп, жер 
учаскелерін беруді коммуналдық 
қызметтермен келісу рәсімі ав
томаттандырылатын болады.

Бұл бағыттағы жұмыстар
дың қалай орындалып жатқа
нын білу мақсатында об
лыс   тық жер қатынастары 
бас   қар  масының бөлім басшысы 
Әзиз Қабылбаевқа хабар лас
тық. Басқарма өкілі Ауыл шар
уа шылығы министр лігі Жер 
қатынастары саласын цифр
ландыру және одан әрі дамыту 
мәселелері, Жер ко дексіне 
тиісті өзгерістер енгізу бойынша 
жұмыстар жүр гі зіп жатқанын 
жеткізді. Осы өзгерістер нәти
жесінде жер са ласындағы бю
рократиялық рә сімдерді бол
дырмау, жер беру рәсімдерін 
біріздендіру, қа ғаз сыз қызмет 
көрсету, жер рә сімдеудің бар
лық кезеңінде ашық тықты қам
тамасыз ету және жер беруді 
автоматтандыру, сон дайақ ха
лыққа көрсетілетін қыз меттердің 
сапасын жақсарту мәселелері 
қамтыла ды. Өткен жылдың 1 
қаза нын да Ауыл шар уашылығы 
ми  нистрінің «Жер қатынастары 
сала сындағы мем лекеттік қыз
мет терді көрсету жөніндегі қа
ғидаларды бекіту туралы» №301 
бұйрығы қа былданып, 30 қазан 
күні қол данысқа енгізілген.

Аталған бұйрыққа сәйкес, 
енді жергілікті атқарушы орган
дар көрсететін мемлекеттік қыз
меттер бойынша өтініштерді 
қабылдау мен мемлекеттік қыз
метті көрсету нәтижесін беру 
тек «электрондық үкіметтің» 
www.egov.kz вебпорталында 
жүргізіледі. Бөлім басшысы 
вебпортал арқылы көрсетілетін 
қызмет түрлерін де атап өтті. 
Олар – «Жер учаскесінің ны
саналы мақсатын өзгертуге 
шешім беру», «Іздестіру жұ
мыстарын жүргізу үшін жер 
учаскелерін пайдалануға рұқ
сат беру», «Елді мекендер ше
гінде объектілер салу үшін жер 
учаскелерін беру», «Саудасат
тықты (конкурстарды, аук
цион дарды) өткізуді талап ет
пейтін мемлекет меншігіндегі 
жер учаскелеріне құқықтар 
алу», «Ауыл шаруашылығы ал
қаптарын бір түрден екінші 
түрге ауыстыруға түпкілікті ше
шім беру» секілді қызметтер.

Кез келген тұлға электрондық 
цифрлық қолтаңба арқылы үйде 
отырып тиісті ауылдың, кенттің, 
қаланың, облыстың әкімдігіне 
жер учаскесін рәсімдеуге өті
ніш беруге болады. Алайда, 
тиісті өтінішті жоғарыда атал
ған бұйрық талаптарына сәйкес

тендіріп жолдау қажет. Басқарма 
өкілі жаңа өзгерістерге сай қыз
меттер цифрландырылып қана 
қоймай мерзімдері айтарлықтай 
қысқаратынына назар аударды. 
Атап айтқанда, жер учаскесінің 
нысаналы мақсатын өзгертуге 
шешім беру 30 күнтізбелік күн
нен 13 жұмыс күніне, жер учас
келерін қалыптастыру жөніндегі 
жерге орналастыру жобаларын 
бекіту 7 жұмыс күнінен 4 жұмыс 
күніне және саудасаттықты 
(конкурстарды, аукциондарды) 
өткізуді талап етпейтін мемлекет 
меншігіндегі жер учаскелеріне 
құқықтар алу 30 жұмыс күнінен 
15 жұмыс күніне қысқартылған.

Құжаттар алудың мерзімін 
қысқарту, қызмет алуды халыққа 
ыңғайлы ету үшін алдағы уақыт
та да кезеңкезеңімен тиісті өзге
рістер енгізілетін болады.

– Осыдан 1015 жыл бұрын 
белгілі бір мақсатқа жер учас
кесін рәсімдеу үшін айлап
жыл дап уақытым кетті дейтін 
аза маттар көптеп кездесетін. 
Қа зір қызмет көрсету және өті
ніштің қаралу мерзімдері едәуір 
қысқартылды, – дейді А.Қа
былбаев. Дегенмен азаматтар 
тарапынан ҚР заңнамаларына 
енгізілген өзгерістерге қызығу
шы лық жоқтығынан өтініштер 
тиісті мемлекеттік органдарға 
жолданбайды. 

Қызмет алушы ауылдық 
округ әкімі көрсететін қызметті 
алу үшін өтінішті кент немесе 
аудан әкіміне болмаса аудан 
немесе қала әкімдері көрсететін 
қызметті алу үшін өтінішті об
лыс әкімдігіне жолдап жібереді.

Мысалы: меншік иесі Қы
зылорда қаласында орналасқан 
белгілі бір жер учаскесінің 
нысаналы мақсатын өзгертуді 
сұрап Қызылорда қаласы әкі
мі нің атына egov вебпор та
лы арқылы өтініш жолдауы 
қа жет. Алайда, ол бұл өтіні
шін облыс әкімінің атына жі
береді. Мұндайда құзыретіне 
кірмейтіндіктен, қызмет көрсе
туден бас тартылады. Ал меншік 
иесі бұл ісәрекеттен бейхабар. 
Осы аралықта меншік иесі 
уақытын жоғалтып, қызмет көр
сетуден бас тартылғаны туралы 
хабар алады. 

Мұндай түсініспеушіліктер
ді болдырмау және алдын алу 
жолы бар. Жеке және заңды 
тұлғалар мемлекеттік көрсе
тіле тін қызметті алу үшін жо
ғарыда аталған бұйрықпен бе
кітілген қағидаларға сәйкес 
тиісті әкімдікке (облыс, қала, 
аудан) немесе облыстық жер 
қатынастары басқармасы, ау
дан дық/қалалық жер қаты нас
тары бөлімдеріне бекітілген үл
гіге сәйкес өтініш беруі қажет. 
Тиісті түсіндірмелер, блоксхе
малар туралы ақпараттар об
лыстық жер қатынастары бас
қар масының сайтында.

Қызмет алушы тиісті өті
німдерді заңнама талаптарына 
сәй кес жолдаған жағдайда сапа
лы қызмет көрсетіледі 

Жер учаскелерін 
рәсімдеуде 
жаңалық көп

Мемлекет тарапынан қабылданып, үлкен мән беріліп 
отырған бағдарламалардың бірі – «Цифрлы Қазақстан». 
Көз ілеспес жылдамдықпен дамып жатқан технология мен 
ақпараттандыру ғасырында цифрландыру бағдарламасы – 
уақыт талабынан туындап отырған дүние. Ол түрлі салаға 
дендеп еніп жатыр. Кезек жер қатынастары саласына 
жеткен тәрізді.

Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ,
«Сыр бойы»Sb

РЕДАКЦИЯҒА ХАТ

Ол жастайынан бейнет кө
ріп, еңбекпен есейді. Мектепті 
бітіргеннен кейін Қызылорда 
қа ласындағы педагогикалық тех
никумда оқыды. Оқуын үздік 
аяқтап, еңбек жолын ауыл
дағы «Қызылту» мектебінде 
мұ  ғалімдіктен бастады. 1939 
жы лы аудандық комсомол ко
ми  тетінің бірінші хатшысы, 
пар тия комитетінің бөлім мең
ге ру шісі қызметін атқарды. 
Екін ші дүниежүзілік соғыс бас
тал ғанда қолына қару алып 
майданға аттанды. 1944 жылы 
елге оралып, тұралап қалған 
ауыл өмірін жандандыруға қайта 
күш салды. Осы жылдан бастап 
Сырдария, Шиелі, Жаңақорған 
аудандық және облыстық пар
тия комитеттерінде жауапты 
қызметтерде болды. 1950 жылы 
Алматыдағы партия мектебіне 
оқуға жіберіліп, бітіргеннен ке
йін Жаңақорған, Тереңөзек ауда
нында екінші хатшы қызметін  
атқарды.

Әр адамның өзіне тән ғұ
мыр жолы бар. Бірақ еткен ең
бегі, жеткен жетістігі, көрген 
бей неті мен зейнеті әрқилы қа
лыптасады. Жаңабай Азаматов 
ең алдымен кісілік келбеті жар
қын, көңілі ашық, пейілі кең, 
жүктелген жауапкершілік пен 
міндетті мүлтіксіз іске асырған 
басшы, ұстанымы мықты маман 
ретінде танылды. Ол еңбек ада
мын жоғары бағалады. Ісіне адал, 
қызметіне ұқыпты ауыл  аза
маттарын жоғары көтеріп, шар
уашылық озаттарының  марапат 
төрінен көрінуіне  атсалысты.

Елімізде 1956 жылы ұсақ 
шар уашылықтар біріктіріліп, 
кол хоздар құрыла бастады. Сол 
кезде Талап, Қызылту, Құрайлы 
және  Қызыл жалау колхозы бі
рігіп, «Қызыл ту» құрылды. 
Кол хоз  төрағасы болып іскер 
аза мат Жаңабай Азаматов та ға
йындалды. Одан кейін Шір кейлі 
кеңшарын үздіксіз 30 жыл бойы 
басқарып, ауылдың әлеуметтік 
жағдайын, ауыл шар уашылығын, 
экономикасын өр кендетуге бар 
күшжігерін салды. Іскер аза
мат басқарған жылдары сов
хоз «Еңбек Қызыл Ту» ор
денімен наградталды. Оның 

тұла бойында іскерлік қасиеттен 
бөлек, адамгершілік, адалдық 
пен жомарттық та табылатын. 
Саналы өмірі мен қызметін 
жемісті нәтижелерге бағыттап, 
ұтқыр ұйымдастырушы қабіле
тімен де дараланды. Соның 
арқасында есі мі тек республикаға 
ғана емес, бүкіл Кеңес одағы 
көлемінде белгілі болды. Шағын 
ауылдың әлеуеті көтеріліп, шар
уашылық өнім өндіруден жоғары 
көрсеткішке жетіп отырды. 

Сондайақ ол ауыл шаруа
шылығы саласын дамытуға, 
бі лікті кадр даярлауға үлес 
қос ты. Қаншама жасты ауыл
шар уашылық саласына бейімдеп, 
мамандық алуына септігін ти
гізді. Жұртшылық ауылдың 
атын сұрағанда Шіркейлі десе, 
Жаңабай Азаматовтың есімі қа
тар айтылатын. Сол тұста ай
мақтық  басылымдарда  оның 
ең бегі жайында мақалалар  жиі 
жарияланды. Өңірдің ауыл 
шар уашылығына және өзге де 
салаларына сіңірген қызметінің 
өтемі болар, еңбек майданындағы 
ең жоғары, беделді саналған  
«Ленин» және «Октябрь рево
люциясы», «Еңбек Қызыл Ту», 
«Құрмет белгісі» ордендерімен 
ма рапатталды.  

Ерекше болмысымен дара
ланған, жүрегі кең, білімі терең 
Жаңабай Азаматов өмірінің 
соңына дейін өз ұстанымына адал 
болып, тынымсыз қызмет етіп, 
өне гелі жолын қалыптастырды.  
Өңірдің дамуына қосқан еңбегі 
еленіп, халықтан жоғары бағасын 
алды.  Оны үзеңгілес әріптестері 
асыл қасиеттерімен қатар, ең
беккештігі  үшін үлгі етті.  

Биыл тау тұлғалы азаматтың 
дүниеден озғанына 25 жыл. Тә
уелсіздіктің алғашқы жылда
рында жас мемлекеттің аяғы
нан нық тұруға атсалысқан 
аза мат жас ұр пақтың атаба
бамыз аңсаған азат тық күнге 
жет кеніне сәт сайын шүкіршілік 
етіп отыратын. Бүгінде Жаңабай 
Азаматов өр кендетіп, еңсесін 
тіктеп кеткен ауылда тіршіліктің 
алтын тінін жалғап келе жатқан 
бақытты ұрпақ өсіпөнуде.  

Жеңісбек МАҚСҰТҰЛЫ

Елінің даңқын 
асырған

Ұзақ жыл Шіркейлі ауылын басқарып, өңірдің дамуына 
сүбелі үлес қосқан соғыс және еңбек ардагері Жаңабай 
Азаматовтың елеулі еңбегі ел есінде әлі де сақтаулы. 
Ол – туған жеріне, халқына қалтқысыз еңбек еткен жан. 
Адамгершілігі мен парасаты мол азаматты елі сыйлады, 
құрмет тұтты. Оның өнегелі өмір жолы кейінгілерге үлгі 
ретінде айтылып келеді. 

Хабарландыру
«Энергосервис» ЕЖШС электрмен жабдықтау қыз

метінің бағасы туралы жобасын талқылау үшін жария тыңдау 
өткізетінін хабарлайды.

Жария тыңдау 2021 жылдың қыркүйектің 30 күні сағат 
10.00де Қызылорда қаласы Әйтеке би көшесі 25 мекен 
жайында орналасқан «КРЭК» АҚның ғимаратында өткізіледі. «Дәулетэнерго» ЖШС Арал 

және Қазалы аудандары тұр ғын
дарына жария тыңдаулар өткі зе
тінін хабарлайды:

 2021 жылдың 29 қыркү
йегінде, сағат 11.00де Қазалы 
ауданы, Әйтеке би кенті, Төле би 
көшесі, 35, «Дәулетэнерго» ЖШС
ның ғи мараты;

 2021 жылдың 29 қыркү
йегінде, сағат 15.00де Қызылорда 
облысы, Арал ауданы, Арал қа

ласы, Бақтыбай батыр көшесі, 56, 
«Зейнолла Шүкіров атындағы Арал 
қалалық мәдениет үйі» ғимараты.

Сонымен қатар, Арал, Қазалы 
аудандары және Қызылорда қаласы 
тұрғындары мен өзге де мүдделі 
тұлғалар онлайн режимінде де 
Facebook әлеуметтік желісіндегі 
басшының ресми парақшасында 
жария тыңдауға қатыса (https://
w w w . f a c e b o o k . c o m / p r o f i l e .
php?id=100037836875043) алады.

«Дәулетэнерго» ЖШС-ның Арал және Қазалы 
аудандары тұтынушыларының назарына!

Қызылорда облысының ма
ман  дандырылған ауданаралық 
эко  номикалық сотының  
29.04.2021 жылғы №43602100
2/584 санды шешімі негізінде,  
Сыр дария ауданы, С.Сейфуллин 
ауылы «С.Сейфуллин Жер» 
ЖШСның кеңсе ғимаратында 
20.10.2021 жылы сағат 15.00де 
«С.Сейфуллин Жер» ЖШС қа

ты су шыларының кезектен тыс 
жалпы жиналысы өткізілетіні ха
барланады. Кезектен тыс жалпы 
жиналыс еліміздегі карантиндік 
шараларға байланысты сырттай 
дауыс беру тәртібімен бюллетень 
арқылы өткізіледі. 

«С.Сейфуллин Жер» ЖШС 
атқарушы орган.

(БСН: 041240001292)

Хабарландыру

Мұралық істің ашылғанын хабарлайды
Қызылорда қаласының же ке нотариусы Косбергенов Мурат 

Каирбекович (лицензия №14002321, 24.02.2014 ж.) 2020 жыл дың 
02 маусымында қайтыс бол ған азамат Мухашев Опабектің атынан 
мұралық істің ашылғанын хабар лайды. Мұрагерлері болса, мына 
мекенжайға хабарласуын сұраймыз: Қызылорда қаласы, Көшербаев 
көшесі 203, тел.: 30 47 23, 8 778 235 08 08, 8 777 067 92 37.

ҚҰРМЕТТІ ОБЛЫС ТҰРҒЫНДАРЫ
 

«Рухани жаңғыру» бағ
дарламасынан туын дайтын 
міндеттердің бірі – ұлттың 
әр бір перзентіне патрио
тизм нің не екенін түсіндіру 
мен адамды туған жеріне 
пай дасын тигізуге шақыру.

Осы ретте, ағымдағы 
жылдың 30 қыркүйек күні 
Қызылорда облы сының 
кә  сіпкерлік және туризм 
бас қармасының ұйымдас

ты руы мен «Қолөнер – асыл қазына» атты көрмефестивалі өтетіндігін 
хабарлайды. 

Шараның мақсаты – халқымыз қастерлеген ұлттық өнеріміздің 
жас ұрпақтарға үлгі боларлық тәрбиелік маңызын айқындау. Қазақ 
халқының этномәдени ерекшелігіне өзіндік қызығушылығын тарту. 
Мәдениет пен туризмнің тарихи эволюциясы жолдарының бірегейлігін 
одан әрі дамытудағы көзқарастың жаңа әдістерінің ортақтығын 
анықтай отырып, өңіріміздегі этнотуризмнің дамуына өзіндік үлес 
қосу. Қолөнер шеберлерінің кәсібін дамыту болып табылады.

Аталған шараға Қызылорда облысының зиялы қауым өкілдері, 
облыстың қылқалам және қолөнер шеберлері, қоғамдық қорларының 
өкілдері, ардагерлер, үкіметтік емес ұйымдар, ЖОО студенттері және 
бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері мен облыс тұрғындарын 
белсене қатысуға шақырамыз!

Өтетін орны: Қызылорда қаласы, «Теміржол» саябағы.
Байланыс телефоны: +7(7242) 40-10-56.

Шиелі, Жаңақорған, Сырдария, Қармақшы 
және Жалағаш аудандары бойынша электр 

энергиясын тұтынушылары назарына!
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің  

01.02.2017 жылғы №36 бұйрығымен бекітілген «Қоғамдық маңызы 
бар нарықтарда баға белгілеу қағидаларын» басшылыққа ала отырып, 
«Шиелі Жарығы» ЖШС – Қызылорда облысы бойынша Табиғи 
монополияларды реттеу департаментіне электр энергиясының 
шекті бағасын 20.10.2021 жылдан бастап өзгерту жөніндегі 
ұсыныс жолдағандығын хабарлайды. Жобаланып отырған электр 
энергиясының бөлшек сауда нарығындағы орташа босату бағасы 1 
кВт*сағатына  18,80 теңгені (ҚҚСсыз) құрайды.

Электр энергиясымен бөлшек сауда нарығында жабдықтау шекті 
бағасының өзгеруі себептері: Қазақстан Республикасы Энергетика 
министрінің 24.06.2021 жылғы  №211 бұйрығына сәйкес 01.07.2021 
жылдан бастап электр энергиясын өндіруші ұйымдарының шекті 
бағаларының өзгеруі және  ҚР Ұлттық экономика министрлігі 
Табиғи монополияларды реттеу комитетінің 16.08.2021 жылғы №79
ОД бұйрығына сәйкес «КЕГОК» АҚның электр энергиясын беру 
және электр энергиясын өндірутұтыну теңгерімін ұйымдастыру 
қызметтерінің  01.10.2021 жылдан бастап өсімі болып табылады.

«Шиелі Жарығы» ЖШС әкімшілігі

Қызылорда облыстық соты мен ҚР Судьялар Одағының 
облыстық филиалы және Қызылорда облысы бойынша Соттар 
әкімшісінің ұжымы Қызылорда облыстық соты кеңсесінің 
меңгерушісі Бөрібаев Елтай Әбдірайұлының әкесі 

Әбдірай Бөрібаевтың  
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл 
айтады.
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Бұлай деуімізге себеп бар. 
Өйткені қазір ағылшын тілін 
білмеу кемшілік. Сондықтан 
оның орнын толтыруға ұмтыл
ған артық емес. Оның үстіне 
бүгінде тіл үйрететін курс та, 
репетитор да жеткілікті. Ықы
ласты адам ғаламтордың көме
гіне жүгініп, оны аудиосабақ 
ар қылы да меңгере алады. Ал, 
балалардың қарапайым теле
дидарды қарапақ, алғашқы 
қадам жасауына мүмкіндік бар. 
Мәселен, мамыр айынан бас
тап «Balapan» телеарнасы кіш  
кентай көрермендеріне «Miss 
Kaussar» бағдарламасын ұсын
ды. Танымдық және ағар
тушылық бағыттағы жоба ба
лалардың ағылшын тіліне деген 
қызығушылығын арттыруға 
үл  кен сеп болғаны рас. Қуан
тарлығы, оның жүргізушісі – 
өзі міздің жерлесіміз, Лондон 
бастауыш мектебінің 4сынып 
оқушысы Кәусар Қараман. 

Ұлы британияда түсірілген 
бағ дарламада Кәусар ағылшын 
тілін енді меңгере бастаған 
балаларға амандасудан бастап, 
күнделікті өмірде қолданылатын 

сөздер мен сөз тіркестерін 
үйретті. Оған қоса балалардың 
сұрақ қою, жауап беру, өлең айту 
се кілді дағдыларын жетілдіруіне 
жол ашты. Лондонның көрікті 
жерлерін «аралап», Тауэр кө
пірі, БигБен мұнарасы, Тра
фальгар алаңы сияқты жерлерді 
тамашалауға, тарихына терең 
бойлауға мүмкіндік алды. Әлеу
меттік желілерде кішкен тай кө
рермендердің атаана лары Кәу
сармен бірге жаңа сөз дердің 
дыбысталуын үйреніп, есте 
сақтап, тыңдау, сөйлеу дағ
дыларын қалыптастырғанын жа
зып, жылы лебіздерін қалдыруда.

Ендігі сұрақ Кәусар Лондонда 
қайдан жүр? Тарқатсақ. Кәу
сардың атаанасы – Ғалымжан 
Қараманұлы мен Марина Беке
нова. Есімі елге таныс Ғалым
жан Бәйімбет – Қызылорда қа
ласының тумасы. Еңбек жолын 
Қызылорда қалалық «Қоғамдық 
телеарнасынан» бастап, об лыс 
тық телерадиокомпания жә не 
«Қа зақстан» РТРК АҚ да жұ
мыс істеді, 2008 жылдан бастап 
облыстық телеарнада ди рек
тордың орынбасарыбас ре

дактор қызметтерін абы роймен 
атқарды. 2015 жылы «Болашақ» 
бағдарламасымен Ұлыбритания 
қаласын таңдап, Шотландияның 
Глазго қаласында «медиаме
неджмент» мамандығы бойынша 
білім алған журналист қазір 
рес публикалық «Хабар 24» 
телеарнасының Лондондағы 
мен шікті тілшісі. Қазақ, орыс, 
ағылшын, француз тілдерінде 
еркін сөйлейді. «Тіл үйрену – 
төрткүл дүниені тану» деп білетін 
атаана балада ерте жастан бастап 
жанжақтылық қалыптасу керек 
деген пікірде. 

– Балаларымыз Лондон мек
тебіне барғанда ағылшынша бір 
сөз білмеді. Алғашында «Өзім 
сияқты қазақша сөйлейтіндермен 
оқығым келеді» деп қиғылық 
салғаны есімде. Оларды ағыл
шын тіліне тезірек бейімдеу 
үшін YouTubeтегі орыстілді 
кон тентті көруге тыйым салдым. 
«Егер смартфон қарағың келсе, 
тек ағылшын тіліндегі мульт
фильмдерді көріңдер!» деп талап 
қойдым. Бұған қоса менің ұста
нымым – өзге елде тұрсақ та, өз 
тілімізді ұмытпау. Балаларым 
Лондонда тек ағылшын тілінде 
білім алады. Қазақша оқып, 
жазуды ұмытыңқырай бастағанын 
жасырмаймын. Сондықтан туған 
жерге келгенде демалыс уақытын 
пайдаланып, мектепте сабақ 
берген тәжірибелі мұғалімінен 
қо сымша дәріс аламыз. Кәусар 
мектепте қатарының алды. 
Ағылшын тілінде өзінің жеке 
YouTube арнасын жүргізіп келеді. 
Егер сіздер де кішкентайларыңыз 
Шекспир тілін меңгерсін десеңіз, 
оларға «Peppa pig» секілді му льт
фильмдерді ағылшын тілін дегі 
нұсқасын көрсетіңіз. Болмаса 
Кәусардың YouTubeтегі арнасын 
қосып беруіңізге болады. Теле
арнадағы «Miss Kaussar» бағ
дарламасының да берері көп. 
Алғашында қызым емес өзім 
бірінші рет эфирге шығатындай 
қатты толқыдым. Бірақ, көрер
меннің қолдауы барлығын ұмыт
тырды, Кәусардың одан әрі ша
быттануына көмектесті, – дейді 
Ғалымжан Қараманұлы.

«Білімдінің алды жарық». 
Ең бастысы, Кәусар секілді 
озық ойлы балалар тіл білгеннің 
болашағы зор екенін түйсінеді. 
Жеті жұрттың тілін білуге асық 
олар әдебиет пен мәдениетке, 
төл тарихты тануға ұмтылыс 
жасайтынына сенім зор.

Бұл спектакльдің шымылды
ғы 2005 жылы Қазақстан драма 
театрларының республикалық 
фестивалінде ашылып, өнер до
дасында бас жүлдеге ие болған еді. 
2017 жылы қайта жаңартылып, 
екінші премьерасы көрерменге 
ұсынылды. Хұсейн ӘмірТемір 
режиссерлік еткен қойылым сол 
уақыттан бері үздіксіз сахналанып 
келеді. 

Өткен маусым театр үшін сәтті 
өтті. Тәуелсіздіктің 30 жылдығына 
орай Думан Рамазанның «Абылай 
ханның арманы» тарихи драмасы, 

француз драматургы Жан Батист 
Мольердің «Ақымақ болған ба
сымай» комедиясы және театр 
жастарының қатысуымен Рахым
жан Отарбаевтың «Нашақор жай
лы новелла» спектакльдерінің 
премьерасы көрерменге жол 
тартты.

Мәдениет пен өнер ордасын
дағы әр туындының ұлттық бояуы 
қанық, әр спектаклінде өткен мен 
бүгін ерекше үйлесім табатыны 
белгілі. Абай Құнанбайұлының 
175 жылдығына арналған Ерсайын 
Төлеубайдың «Абай» трагедиясы 

әр ай сайын сахналанып, театрдың 
әлеуметтік желідегі парақшалары 
арқылы да өз көрерменін тапты.

Хәкім Абайды, Мұстафадай 
Алаш қайраткерлерінің сахналық 
бейнесін сомдап жүрген танымал 
актер Бақытбек Темірбеков «Қа
зақстанның еңбек сіңірген қай
раткері» мемлекеттік атағына 
қол жеткізсе, Абылайдай қазақ 
хандарының сахналық тұлға
сын бейнелеп жүрген Сырым 
Абдразақов «Мәдениет саласының 
үздігі» атанды. Өткен маусымда 
талантты жастар да бірқатар 
жетістіктерге қол жеткізді.

Сонымен қатар, шығармашы
лық құрам Қазақ ұлттық өнер 
университетін, Т.Жүргенов атын
дағы Қазақ ұлттық өнер ака
демиясын  тәмамдаған  жас ма
ман дармен толықтырылды. 

Пандемияға орай көрерменмен 
желідегі байланыс нығайып, «Он
лайнкарантин», «Онлайнспек
такль», «Поэзия сағаты», «Кү
ләш әжейдің ертегілері» сын ды  
шаралар ұсынылды. 

Жаңа маусымның да жаңалығы 
көп болмақ. Қазіргі кезде жаңа 
қойылым, балаларға арналған 
қуыршақ спектакльдерін ұсыну 
үшін үлкен дайындық жұмыстары 
жүріп жатыр. Алдағы уақытта 
Аманбек Жаппаровтың «Әйел 
тағдыры», Карло Гольдонидің 
«Екі қожаға бір қызметші» жа ңа 
спектакльдерімен қатар, «Мау
гли» қуыршақ спектаклінің пре
мьерасын тамашалайтын бо ла
сыздар. 

А.НҰРТАЙҚЫЗЫ

Жаңа маусымда 
жаңалық көп

ТЕАТР

Аймақтың руханият ордасы Н.Бекежанов атындағы 
облыстық қазақ академиялық музыкалық драма театры 67-
ші маусымына қадам басты. Жаңа маусымның ашылуында 
Уильям Шекспирдің «Макбет» трагедиясы сахналанды. 
Көрермені қалыптасқан театрдың дәл осы қойылымды 
таңдауының да себебі бар.

Балаңызға 
ағылшынша 
үйретем десеңіз...

«London is the capital of Great Britain». Мектеп бағдарламаларынан 
есте қалған бұл сөйлем көбімізге таныс. Бірақ, бұдан басқа қандай 
сөйлем есіңізде? Өзіңізді жан-жақты дамытудан бөлек, балаңыздың 
осы бастан тіл үйренуін ойлайсыз ба?

Қыздардың қарқыны
жақсы

Гандболдан қыздар арасындағы 
Азия чемпионатында қазақстандық 
спортшылар сәтті ойын көрсетуде. 
Алғашқы екінші ойында 
құрамамыз жеңіске жетті.

Алдымен Синга пурды  33:18 есебімен 
ті зе бүктірсе, келесі кездесуде 31:29 есебі
мен Гонконгтен басым түсті. 

Қазақстандық ганд  болшылар енді 
17 қыр күйекте Өз бекстанмен шеберлік 
бай қасады. Ал 21 қыр күйекте Оңтүстік 
Кореямен кездеседі. 

Қыздар А тобында Оңтүстік Корея, 
Гон конг, Сингапур, Катар, Өзбекстан 
құрама лары мен сынға түседі. Ал В 

тобында Иордания, Жапония, Иран, 
Үндістан, Кувейт, Ауғанстан бар.

Азия чемпионатында 23 қыркүйекте 
жар тылай финал өткізілсе, финал 25 
қыркүйекке белгіленген.

Айта кетсек, құрлықтық дода 1987 
жылдан бері тұрақты түрде өткізіліп 
келеді. Бұған дейін Оңтүстік Корея 
14 мәрте чемпион атанды. Қазақстан 
құрамасы 2002 және 2010 жылдары екі 
мәрте жеңімпаз тұғырынан көрінсе, 
Жапония бір мәрте алтыннан алқа тақты.

«Қайрат» 
«Омониямен» тең түсті

Футболдан UEFA Конференция 
лигасы топтық кезеңінің алғашқы 
ойынын қазақстандық «Қайрат» 
Кипрдің «Омония» командасына 
қарсы өткізді.

Соңғы уақытта алматылық команда құ
рамында көптеген өзгеріс бар. Бас бапкер 
тізгінін белгілі ресейлік маман Құрбан 
Бердиев қолға алды. Шеберлігі жоғары 
шетелдік футболшылар қатарға қосылды. 
Соған қарамастан еурокубоктағы алғашқы 
ойынында «Қайрат» жеңіске жету жолын 
таба алған жоқ. 

Кездесу барысында алаң иелері 
тарапынан басымдық байқалып тұрды. 
Десе де, олар көздеген нысанадан мүлт 
жіберіп жатты. Қос команда 0:0 есебіне 

қанағат білдірді.
Енді «Қайрат» келесі ойынын 30 қыр

күйекте Швейцарияның «Базель» коман
дасымен шеберлік байқасады.

Еске салсақ, «Қайрат» H тобында сынға 
түседі. Қарсыластары – Швейцарияның 
«Базель», Әзербайжанның «Карабах» 
және Кипрдің «Омония» командалары.

Алты ойында – 
екі жеңіс

«Барыс» Құрлықтық хоккей 
лигасындағы кезекті ойынын сырт 
айдында Латвияның «Динамо» 
(Рига) командасына қарсы өткізді.

Кездесу барысын да қос команда хок
кейшілері ойын ба  сы нан бірнеше қа
уіп  ті шабуыл ұйым дас тырды. Ал ды мен 
латвиялық коман дадан Фрэнк Кор радо 12, 
Се бастьян Вен нстрём 13, Эмиль Пуарье 

43ми нуттарда мер гендік танытты. 
Ал 52минутта «Барыс» қорғаушысы 

Джо Морроу есеп айырмасын қысқартқан 
еді. Ойынның бітуіне небәрі бір секунд 
қалғанда қазақстандық Никита Михайлис 
қақпаны дәл көздеді. Осылайша қа
зақстандық команда қарсыласына 2:3 
есебімен жол берді.

«Барыс» енді 18 қыркүйекте Фин
ляндияның «Йокерит» (Хельсинки) ко
мандасымен кездеседі.

«СБ» ақпарат

SERGEK

Мұнай компаниялары 
коронавирус 
инфекциясымен күресте 
медицина мекемелеріне 
қажетті медициналық 
қондырғылар алып беріп,  
басқа да көмек көрсетуде. 

Мысалы, «KAZPETROL 
GROUP» компаниясы халық
аралық холдинг ұйымдастырған 
«Kusto Help» қоры арқылы об
лыстық жұқпалы аурулар ау
руханасына Оңтүстік Кореяда 
шығарылған BM5, Bionet Cо. Ltd. 
көпфункционалды төсек жанына 
орналастырылатын пациент мони
торының 20 данасын алып берді. 
Жалпы құны 34 млн теңгеден 
асады. Тапсырысты орындаушы 
«Ordamed Kyzylorda» компаниясы 
ақпаратты өңдеуге арналған 
компьютерлік станцияны (BM 
Central) ақысыз ұсынды. Бұл ме
дициналық маманға бір мезгілде 
бірнеше науқастың жағдайын 
ба қылауға мүмкіндік береді. Со
нымен қатар барлық жабдықты 
орнатып, қосымша қызмет көр
сетуге 37 айлық кепілдігі бар. 

«Құмкөл Транс Сервис» ком
паниясы да облыстық жұқпалы 
аурулар ауруханасын қытайлық 
80 «НК400 ІІІ» шприцті сорғымен 

қамтамасыз еткен. Бұл құрал 
қарқынды терапияда науқастарға 
дәрілік препараттардың қажетті 
мөлшерін барынша дәл өлшеуге 
мүмкіндік береді. 

«ПетроҚазақстан Құмкөл Ре
сорсиз» компаниясы облыстық 
жұқпалы аурулар ауруханасын 
жалпы құны 24,5 млн теңгені 
құрайтын оттегі терапиясының 
10 жаңа қондыр ғысымен жабдық
таған. 

«ҚазГермұнай» компаниясы 
облыстық денсаулық сақтау бас
қармасы арқылы вакциналарды 

сақтау және тасымалдау үшін 
жылжымалы 13  мұздатқыш, 20 
дана штавтохолодильник алып 
берген. Сонымен қатар, қалалық 
ау ру хананы жоғары дәлдіктегі 
от тегі терапиясының 10 аппа ра
тымен («O2FLO» жылытуы бар 
жоғары ағынды тыныс ылғал
дандырғышпен) қамтамасыз 
еткен.

«ҚОР» мұнай компаниясы та
рапынан да қайырымдылық кө мек 
көрсетіліп, 33,5 млн теңге қар жы 
бөлінген.

«СБ» ақпарат

Мұнай компанияларының үлесі
ҚАМҚОРЛЫҚ

«Miss Kaussar»: 
Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ,
«Сыр бойы»Sb
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