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Sb
Айсәуле ҚАРАПАЕВА,
«Сыр бойы»

• 1993 жылы Қазақстан, 
Қырғызстан және Өзбекстан 
басшылары Орталық Азияда 
Экономикалық одақ құру ту-
ралы келісімге қол қойды. 

• 1994 жылы Ақмола уни
верситетіне Сәкен Сейфуллин 
есімі берілді. 

• 2003 жылы елордада І 
Дүниежүзілік және дәстүрлі 
діндер съезі басталды. Оның 
жұмысына ислам, христиан, 
иудаизм, синтоизм, индуизм 
және буддизмнің мейлінше 
беделді өкілдері қатысты. 

• 2005 жылы Ақтөбеде 
Әлия Молдағұлованың мемо
риалдық кешені ашылды. 
Қоладан құйылған Әлияның 
бейнесі гранит тұғырға 
орнатылған. Ескерт кіштің екі 
жағындағы гранит бедерлер-
ге сақ дәуірінен бастап қазіргі 
кезеңге дейінгі қазақ тарихы 
бейнеленген. Мемориал ав-
торлары – белгілі мүсіншілер 
Бақытжан Әбішев пен Ескен 
Сергебаев. 

• 2009 жылы Шығыс 
Қазақ станның Жарма ауда
нындағы Қалбатау ауылын-
да Ер Жәнібек батырдың 
мемориалдық кешені салта-
натты түрде ашылды.  

• 2012 жылы Майнинген 
қаласының (Германия) мем
лекеттік театрында «Абай» 
операсының неміс тіліндегі 
премьерасы өтті. 

• 1996 жылы НьюЙоркте 
Ядролық сынақтарға жан
жақты тыйым салу туралы 
шарт қол қоюға ұсынылды. 
Құжатқа сәйкес, қатысушы 
мемлекеттердің әрбірі сынау 
үшін ядролық қаруды жармау, 
өз бақылауындағы кез келген 
жерде ядролық жарылысқа 
тыйым салу міндетін алды. 

• 2005 жылы Петропавл-
да саяси қуғынсүргін құр
бандарына арналған ескерткіш 
ашылды. Жобаның авторы – 
Қазақстан Республикасының 
Еңбек сіңірген өнер қайраткері 
Хасен Абаев. 

• 2012 жылы Павлодарда 
Шоқан Уәлиханов пен Гри-
горий Потанинге ес керткіш 
ашылды. Мүсіндік ком по
зицияның биіктігі 3,6 метр, 
ол – танымал қазақстандық 
мүсінші Мұрат Мансұровтың 
жұмысы. 

• 2013 жылы Р.Сүлей
менов атындағы Шығыстану 
инсти ту тының ғалымдары 
Иран мен Үндістаннан XI
XVIII ға сырларға жататын, 
Қа зақстан тарихына тікелей 
қатысы бар 40қа жуық көне 
қолжазбалардың көшірмесін 
әкелді.

Роллс пен 
Ройс

Тұлғалар
тоғысы

ХАБАРЛАНДЫРУ

Қызылорда облыстық мәсли
хатының кезекті 6сессия сы 2021 
жылғы 5 қазан да сағат 10:00
де Облыстық меке  мелер үйінің 
(Бейбарыс Сұлтан к., 1) мәжіліс 
залында ашылады.

Сессияның күн тәртібіне 
мына мәселелер ұсынылады:

1. Қызылорда облы сы
ның энергетика және тұрғын 
үйкоммуналдық шаруашылық 
басқармасы басшысының есебі 
туралы.

2. «20212023 жылдарға 
арналған облыстық бюджет ту-
ралы» Қызылорда облыстық 
мәслихатының 2020 жылғы 11 
желтоқсандағы №519 шешіміне 
өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы.

3. Қосымша мәселелер.
Облыстық мәслихаттың тұ

рақты комиссияларының оты 
рыстары 2021 жыл ғы 4 қа занда 
сағат 15:00де, тұрақты комис
сиялардың бірлес кен оты рысы 
сағат 16:00де өткізіледі.

Облыстық мәслихат

Иә, кәдімгі бала күнімізде жеп өскен 
қауын қағы. Жазда тәттілігінен тіл ойы
латын қауынды аналарымыз тіліктеп 
кептіріп, қақтың бірнеше түрін жасай-
тын. Қыста кәмпиттің орнын басады. 
Өкініштісі, қазір қауын қағы ұмытылған. 
Дегенмен, өнімнің дастарханнан та-
былатын күні де алыс емес.  Бастысы, 
бұрынғыдан өзгешелігі – таза қорапта, ар-
найы құрылғылардың көмегімен табиғи 
қалпын сақтай отырып шығарылады.  

Кәсіпті Қорқыт ата атын дағы Қы
зылорда университеті Жаратылыс тану 
институтының директоры, ауыл шаруа
шылығы ғылым дарының кандидаты Са-
малбек Қосанов ашты. Бұл  жоба бірнеше 
уақыт бұрын қолға алынбақ болған. Ал-
дымен жергілікті қара қауын тұқымының 

сапасын көтеруді жолға қойған. Жоба 
«Бизнестің жол картасы – 2025» мем ле
кеттік бағдарламасы аясында іске асып, 
2,5 миллион теңге қайтарымсыз грант 
ием денді. Қаражатқа Ресейден қауын 
кеп  тіруге арналған құрылғы сатып алын-
ды.  

– Негізгі мақсатымыз жергілікті 
қауын тұқымын қалпына келтіру бола
тын. Ол үшін алдымен шикізатты дұрыс
тап, тұқым шаруашылығын дамыту ке-
рек. Бұл мәселенің шешілуіне ұзақ уақыт 
кететінін білдік. Уақыттан ұтылмау  
үшін былтырдан бастап қайта өңдеуді 
қолға алып, қауыннан чипсы, соломка, 
кептірілген түрін дайындауға кірістік. 
Өздеріңізге белгілі, қазір нарықта саты-
лып жатқан Сыр қауындары  ерекшелігін 

жоғалтып алған. Жобаны ерте қолға 
алуымыздың себебі – жас тар арасындағы 
дұрыс тамақтануды жолға қою. Үлкен
кішінің сүйікті асына айналған, 
сұранысқа ие фастфуд өнімдері  адам 
денсаулығына өте зиян. Осы мәселенің 
шешімін табу үшін жастар көп тұтынатын 
чипсы, кириешкидің орнын алмастыра-
тын қауын чипсын шығардық, – дейді ол. 

Самалбек Қосанов  қолға алған өнім 
– 100 процент табиғи. Ешқандай қоспа 
қосылмайды. Алқаптан келген қауынды 
кесіп, кептіріп бірден қорапқа салады. 
Дегенмен, өнімді дайындауға ұзақ уақыт 
кетеді. Мәселен, бір қауынды кептіруге 
кемінде 10 сағат жұмсалады. Ал, 56 
келі бір қауыннан 800900 грамм ғана 
өнім алынады.  Бір қорапқа 150 гр қауын 
чипсы салынады. Бағасы 500 теңге. 
Маманның айтуынша, қазір көпшілік 
кептірілген өнімді тұтынуға көшкен. 
Себебі, құрамы таза, денсаулыққа пай-
дасы бар. Жалпы, қауынды кептірумен 
Өзбекстан елі айналысады. Олардың бұл 
істе тәжірибесі мол. Сондықтан ғалым ол 

жақпен де тығыз байланысып, бірлесіп 
жұмыс істеуге дайын. Ұсыныс түсіп, жо-
баны одан әрі дамытуда атқарар істің көп 
екенін де білдік. 

Ол өнімді қала орталығында өтетін 
жәрмеңкеге шығармақ. Жергілікті халық 
өзімізден шығып жатқан өнімді білуі ке-
рек деген ниетте. 

Қазір дайын 500 келіден астам 
кептірілген қауын түрлері бар. Тауар 
«Қызылорда қауындары» деген атаумен 
шығып жатыр. С.Қосанов келешекте 
бренд қалыптастыруды да көздеп отыр.

Қауын қытырлағы

Сапа – барлық жұмыстың 
басты өлшемі

Қызылордада жергілікті қауын сортынан чипсы, кептірілген қауын 
өндіріле бастады. Алғашқы өнім Нұр-Сұлтан қаласындағы 
Сыр жәрмеңкесінде сауда сөресіне қойылды.

Sb
Сара АДАЙБАЕВА,
«Сыр бойы»

Кездесу барысында Еуро палық 
қайта құру және даму банкінің 
Қазақстанда атқарған жұ мыс
тарының нәтижелері мен ын
тымақтастықты одан әрі нығайту
дың басымдықтары талқыланды.

ҚасымЖомарт Тоқаев Одиль 
РеноБассоға ілтипат біл діріп, 
ақпан айында онлайн режимде 
өткізген кез десуде өзара жемісті 
әңгіме өрбіткенін, алайда оның 
Қазақстан мен ЕҚДБ арасындағы 
ынтымақтастық мәселелері жө
нінде ойпікір алмасуға мүм кіндік 
беретін бетпебет жүз десудей бол-
майтынын атап өтті.

– Еуропалық қайта құру 
және даму банкі – Қазақстанның 
стратегиялық серіктесі. Ынты 
мақтастық орнатқан уақыт тан бері 
сіздің банк біздің эко номикамызға 
8 миллиард евродан астам ин-
вестиция салып, 300ге жуық 

жоба жүзеге асырылды. Жалпы 
банктің әртүрлі салаларды, әсіре се 
жаңартылатын қуат көздері секто-
рын белсенді қаржы ландырғанын 
білеміз. Жаңартылатын қуат 
көздері саласындағы ын ты
мақтастықты жалғастырамыз деп 
сенеміз, сондайақ агро өнеркәсіп 
кешені бағытындағы жобаларды да 
жүзеге асыру аса маңызды, – деді 
Мемлекет басшысы.  

Сонымен қатар кездесуде ко-
ронавирус пандемиясы, қаржы 
және тауар нарықтарындағы тұ
рақ сыздық сияқты проблемаларды 
қамтитын әлемдік эко номиканың 
дамуына қа тыс ты ауқымды 
мәселелер қарас тырылды.

ЕҚДБ президенті Одиль Ре-
ноБассо әлемдік эко но миканың 
дамуы мен Қазақ стандағы 
экономикалық өсім туралы өз бол-
жамымен бөлісті.

Биыл 83,6 мың гектар күріш егілген еді. 
Қазірге дейін алқаптың 49 процентіне орақ 
түсті. Бұл шамамен 40951 гектарды құрайды. 
Әр гектардан орташа өнім 50,3 центнерді ша-
малайды. Орылған күріштің 32481 гектары 
(79,3%) бастырылды.  

Облыстық ауыл шаруашылығы 
басқармасының мәліметінше, өңірде биыл 
188,1 мың гектарға ауыл шаруашылығы 
дақылдары егілді. Оның ішінде дәндi 
дақылдар 96,6 мың, майлы дақылдар 6,7 

мың, малазықтық дақылдар 66,4 мың, картоп, 
көкөнiс, бақша 18,3 мың гектар. 

Су тапшылығына байланысты күріш 
көлемі өткен жылмен салыстырғанда 5,9 мың 
гектарға дейін азайды. Орнына суды аз қажет 
ететін малазықтық және майлы дақылдар 
егілді. Нәтижесінде картоп, көкөніс, бақша 
көлемі былтырғыдан 9,8 мың гектарға дейін 
артты.

Қазір күріштен өзге дәнді дақылдарды 
жинау аяқталды. Майлы және малазықтық 

дақылдармен қатар жүгері, картоп, көкөніс, 
бақша, дақылдарын жинау жалғасуда.

Бұдан бөлек, ауыл шаруа шылығы тау-
ар өндірушілер есе біндегі 1763 трактор, 849 
комбайн, 476 жатка, 353 жүк көлігі және 825 
трактор тіркемесі толығымен жөндеуден 
өткізіліп, күзгі егін жинау және дала жұ мыс
тарына қатысуда. Сондайақ, 12,5 мың тонна 
арзандатылған дизель отыны бөлініп отыр. 

Облыста негізгі дақыл  – күрішке орақ 
салу 26 тамыздан басталды. Күзгі егін жинау 
науқанын қазан айының ортасына дейін аяқтау 
жос парлануда.

«СБ» ақпарат

Күріш орағы ортасына жетті
Қазір – дала төсіндегі дүбірлі еңбек көрінісіне көз тоятын кезең. Диқандар 

күрішті шашпай-төкпей жинап алуға күш салуда.

Президент өз сөзінде Қазақ
станды экономикалық және рухани
мәдени тұрғыдан дамытуда өңірдің 
рөлі зор екенін айтты. Облыста 
еңбек дау лары өршіп тұрғанын 
ерекше атап өтті.  Жұмыссыздық 
мәселесінің ушығып тұрғанына мән 
беріп, жергілікті жұрттың жұмыс 
таппай жүргенін, ал мердігерлердің 
басқа жақтан еңбек күшін тартаты-
нына тоқталды. Президент инфля-
ция деңгейінің жоғары екенін және 
азықтүлік тауарларының бағасы 
тез қымбаттап бара жатқанын 
келесі бір маңызды мәселе ретінде 
атап өтіп, осы проблеманы шешу 
қажеттігін айтты. Сонымен қатар 
банкрот жағдайында тұрған Бей-
неу астық терминалының жұмысын 
қайта қалпына келтіру қажеттігін 
жеткізді. Президент облыстағы 
өзекті проблемалардың бірі – өңір 
тұрғындарының сапалы ауызсумен 
толық қамтамасыз етілмеуіне арнайы 
тоқталды. Мұнайгаз саласын одан 
әрі дамыту, соның ішінде өңірдегі 
жаңа кен орындарын игеру мәселесін 
көтерді. 

Кеңес барысында өңір экономи-
касын, соның ішінде шағын және 
орта бизнесті әртараптандыруға 
арнайы мән берілді. Шикізат сек
торындағы, оның ішінде дәрі
дәрмек, медициналық бұйымдар, 
электр кабельдері өндірісі бойынша 
жобаларды жүзеге асыруға, Арнау-
лы экономикалық аймақтың әлеуетін 
одан әрі арттырудың өзектілігіне на-
зар аударылды.

ҚасымЖомарт Тоқаев өңірде 

жаппай мал шығынына алып кел-
ген қуаңшылық мәселесіне қатысты 
көзқарасын білдірді. Мемлекет бас-
шысы мұқтаж фермерлерге көмек 
көрсету кезінде шенеуніктердің 
сылбырлығын сынға алды. 

– Құдық қазуға бөлінетін суб-
сидия 80нен 50 пайызға дейін 
қысқарған болатын. Үкіметке бұл 
шешімді қайта қарауды тапсыра-
мын. Маңғыстау және Қызылорда 
облыстары үшін өтемақы мөлшерін 
қайтадан 80 пайызға дейін көбейту 
қажет. Құзырлы министрлік шөлді 
аймақта ауыл шаруашылығын 
да мыту үшін ұсыныс енгізсін. 
Оның ғылыми негізі болуы шарт. 
Халықаралық озық тәжірибені, 
соның ішінде Израильдің тәсілін 
зерттеңіздер, – деді ҚасымЖомарт 
Тоқаев. 

Президент заңсыз балық ау-
лау әрекеттерінің көбейіп кеткенін, 
Маңғыстау облысының туристік 
әлеуеті, газбен қамтудың перспек-
тивалары туралы айтты. Денсаулық 
сақтау проблемаларына арнайы 
тоқталды. 

Бұдан бөлек, Президент жер
гілікті экологиялық пробле маларға, 
со ның ішінде «Қошқар Ата» қал
дықтар қоймасына қатысты мәсе
лені көтерді. Өңірдегі көлік
транзит әлеуетін дамытуды тағы 
бір маңызды міндет ретінде атады. 
Сөзінің соңында көтерілген мә
селелерді шешу үшін Үкімет пен 
облыс әкімдігіне екі аптаның ішінде 
Өңірді дамытудың кешенді жоспа-
рын бекітуді тапсырды.

«Ынтымақтастықты 
жалғастырамыз деп сенеміз»

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев  Еуропалық 
қайта құру және даму банкінің президенті Одиль Рено-Бассомен 
кездесті.

Кешенді жоспарды 
бекітуді тапсырды

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың  Маңғыстау 
облысына жұмыс сапары өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуы 
жөнінде кеңес өткізуден басталды.

Қырман толы 
қызыл дән

www.facebоok.com/syrboyi.kz/

Облыс әкімі Гүлшара 
Әбдіқалықова Қызылорда 
қаласындағы бірқатар ны-
сандарды аралады. Алды-
мен Сырдария өзенінің сол 
жағалауында орналасқан 
№2 тұрғын үй кварталына 
барды. Бұл жерде апатты 
жағдайдағы баспанада 
тұрып жатқан азаматтарға 
арналған 50 пәтерлік үй 
құрылысымен танысты.

Қызылорда қаласының әкімі 
Ғанибек Қазантаев соңғы уақытта 
қаланы перспективалық  дамы-
ту бағытындағы қолға алынып 
жатқан жобалар туралы ай-
тып, құрылыс нысандарының 
жұмысын көрсетті. 

Бас мердігер «Дәнекер» 
ЖШС салып жатқан  үй қараша 
айында аяқталады деп күтілуде. 
Көпқабатты үйдің 2 бөлмелі 20, 3 
бөлмелі 30 пәтері бар.  

Өңір басшысы тұрғындардың 
көбі баспана мәселесіне байланыс
ты сұрақтармен келетінін алға 
тартты. Сондықтан мердігерлерге 
үйлердің мерзімі мен сапасына 
мән беруді  тапсырды. 

Мұнан кейін аймақ басшысы 
№4 кварталды жалғайтын маги-
стральды жылу желілері және сол 
жағалауды аяқсумен қамтамасыз 
ететін су бұрғылау ұңғымасының 
жобасымен таныс ты. 

Сырдария өзенінің сол жаға
лауын аяқсумен қамта ма сыз 
ететін су бұрғылау ұңғы ма лары
ның құрылысын жүр гізу дегі 
мақсат – инженерлік іздестіру жұ
мыстары. Қазір мемлекеттік сатып 
алу конкурсы аяқталып, жеңімпаз 
мердігер мекеме анықталуда.

Сонымен қатар, аймақ бас-
шысы №4 тұрғын кварталындағы 

абаттандыру жұмыстарын көрді. 
Жобаны жүзеге асыруға жауап-
ты мердігерге абаттандыру ісін 
желтоқсан айында аяқтауды тап-
сырды.

Облыс әкімі алдағы жылу 
маусымына дайындық бары-
сын пысықтап, аяқсуға қатысты 
жұмыстарды жеделдетуді жүк
теді. Сондайақ, абаттандыруды 
сапалы жүргізу қажет екенін баса 
айтты.

Келесі кезекте облыс әкімі өңір 
жастарымен кездесіп, пікірлесіп, 
ұсы ныс тарын тыңдады. Ал-
дымен Гүлшара Әбдіқалықова 
Ә.Тәжібаев атындағы әмбебапғы
лыми кітапханасының коворкинг 
орталығында «Кітап құрттары» 
клубының мүшелерімен кездесті.

Клуб 2019 жылы құрылғанда 

жеті мүшесі болса, бүгінде 100ге 
жетіп отыр. Басқосу барысында 
оның жетекшісі Талғат Меңдібаев 
клубтың Қазалы ауданында 
бөлімшесі ашылғанын және 
алдағы уақытта басқа аудандарда 
ашу жоспарда бар екенін жеткізді. 
Сонымен бірге ізденімпаз сту-
денттерге арнап Қорқыт ата 
университетінде қосымша курс та 
жұмысын бастағанын айтты.

– Жастардың кітап оқуға 
қызығушылықтарын арттыру, 
насихаттау мақсатында шаралар 
көшпелі түрде өткізіліп отыра-
ды. Мұнан өзге, ай сайын клуб 
мүшелерінің ұйымдастыруымен 
«Кітап сыйла» акцияларын өткізу  
жыл сайынғы үрдіске айналған. 
Жинақталған кітаптар балалар 
үйіне, оңалту орталықтарына, 

пробация есебінде тұрған жас
тарға және бас бостандығынан 
айырылған жастарға сыйға тарты-
лады, – деді клуб жетекшісі. 

Сонымен бірге аялдамаларға, 
демалыс орындарына кітап 
оқитын сөрелер қою арқылы  
Қызылорданы «кітап оқитындар 
қаласына» айналдыру керек деген 
ұсынысын жеткізді. 

Кездесуде жастар аймақ бас-
шысымен кітап оқу мәдениеті 
туралы еркін ой өрбітті. Гүлшара 
Әбдіқалықова интеллектуалды 
ұлт қалыптастыруда кітап оқудың 
маңыздылығын қаперге салып, 
жастарды «Жаңа гуманитарлық 
білім. Қазақ тіліндегі 100 
жаңа оқулық» жобасы аясын-
да жарыққа шыққан кітаптарды 
оқуға шақырды. 
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Облыс әкімінің өкімімен Қызылорда 
облысының мәдениет, архивтер және 
құжаттама басқар масының басшысы 
лауазымына Есжанов Асқарбек Темірбекұлы 
тағайындалды.
Асқарбек Есжанов 1978 жылы туған. Қызылорда 

мем лекеттік университетін «Тарих және құқық 
пәнінің мұғалімі», Қызылорда гума нитарлық уни
вер ситетін «заңгер» мамандықтары бойынша 
бітірген.

Еңбек жолын 1999 жылы Қызыл орда эколо
гия және құқық колледжінде оқытушы болып бас
тап, 20022005 жылдары Қы зылорда облысының 
мәдениет бас қармасының кітапхана, музей, тарихи 
және мәдени ескерт кіштерді қорғау бөлімінде ма
ман, бас маман.

20052007 жылдары Қызыл орда облыстық со
тында, 20072010 жылдары Қызылорда қаласы әкімі 
аппаратында жауапты қызметтер атқарған. 

20102013 жылдары – облыс әкімі аппаратының 

ұйымдастыруинспек торлық жұмыс және аймақтық 
даму бөлімінің бас инспекторы, бөлім басшысы.

20132019 жылдар ара лы ғын да Қызылорда 
қаласы әкімі ап пара тының басшысы, Қы зылорда 
қала лық білім бө лі мінің басшысы, қала лық 
мәслихаттың аппарат басшысы;

20192020 жылдары Қызыл орда қалалық 
мәдениет және тілдерді дамыту бөлімін басқарып, 
2020 жылдан осы кезге дейін Қызылорда қаласы 
әкімінің орынбасары лауазымын атқарып келді.

Басқармада жаңа басшы

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ ӘКІМІ АППАРАТЫНДА 
ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАРДЫ ЖӘНЕ ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ 

ӨКІЛДЕРІН ЖЕКЕ МӘСЕЛЕЛЕРІ БОЙЫНША 
ОНЛАЙН-ҚАБЫЛДАУДЫҢ

2021 ЖЫЛДЫҢ ІV ТОҚСАНЫНА АРНАЛҒАН КЕСТЕСІ

Аты-жөні, тегі Лауазымы Қабылдау 
күндері

Қабылдау 
уақыты

Әбдіқалықова
Гүлшара Наушақызы

Облыс әкімі Әр айдың 
4ші жұмасы

Белгіленген 
уақытта

Сүлейменов
Серік Жүсіпұлы

(энергетика,  газбен 
қамтамасыз ету, тұрғын үй- 
коммуналдық шаруашылық, 

ауызсу, құрылыс, жол 
мәселелері, Төретам және Ақай 
елді мекендерін дамыту туралы)

Облыс әкімінің  
орынбасары, 

Қазақстан 
Республикасы 
Президентінің 
«Байқоңыр» 
кешеніндегі 

арнаулы өкілі

Әр айдың 
2ші 

сәрсенбісі

Белгіленген 
уақытта

Тілешев
Нұрлан Шаймерденұлы

(әлеуметтік-экономикалық 
даму, бюджеттік жоспарлау, 

салықтар мен төлемдер, 
индустриялық-инновациялық 

салалар бойынша,кәсіпкерлікті 
дамыту мәселелері)

Облыс әкімінің 
орынбасары

Әр айдың 
3ші 

бейсенбісі

Белгіленген 
уақытта

Шаменова
 Балжан Мөрәліқызы 

(білім, денсаулық, санитарлық-
эпидемиологиялық жағдай, 

жұмыспен қамту, әлеуметтік 
қорғау, еңбек қауіпсіздігі мен 
еңбекті қорғау талаптары 

туралы, мүгедектер мәселелері)

Облыс әкімінің 
орынбасары

Әр айдың 
3ші

сәрсенбісі

Белгіленген 
уақытта

Ахмет
Серік Әбжәліұлы

(ішкі саясат, қоғамдық саяси 
ахуал, құқық қорғау және 

қоғамдық қауіпсіздік, төтенше 
жағдайлар және жұмылдыру 

дайындығы, діни ахуалы, 
мемлекеттік тіл, мәдениет, 

дене шынықтыру, спорт және 
жастар саясаты, отбасы және 

әйелдер мәселелері)

Облыс әкімінің 
орынбасары

Әр айдың 
2ші жұмасы

Белгіленген 
уақытта

Жаханов
Бахыт Дүйсенұлы

(ауыл шаруашылығы, жер және 
су қатынастары, қоршаған 

ортаны қорғау, табиғат 
ресурстарын пайдалану, азық-
түлік қауіпсіздігі, мемлекеттік 
сатып алу мәселелері туралы)

Облыс әкімінің 
орынбасары

Әр айдың 
1ші 

бейсенбісі

Белгіленген 
уақытта

Азаматтарды қабылдауға алдын ала жазылу Қызылорда облысы 
әкімдігінің  ғимаратында мына мекенжай бойынша жүргізіледі: 
Қызылорда қаласы Сұлтан Бейбарыс көшесі №1, 1қабат, № 139 бөлме.

Анықтама телефоны: 401191(7046).
Қызылорда облысы әкімінің аппараты

Шаған ауылындағы қыр
ман көрінісі бұл. Облыс орта
лығынан 60 шақырымдай 
жердегі елді мекендеміз. 
Бұрындары «Ворошилов» 
колхозы деп  аталған. Негізгі 
тарихы 1930 жылдардан 
басталады. Күріш егуден 
КСРОға белгілі болды бұл 
Шаған. Қ.Әбуов, Ә.Атақаев, 
Ш.Құндызбаев, Ә.Кәмішов, 
С.Асқаров, Қ.Дәдікбаев 
сияқты азаматтар Шағанның 
шырайлана түсуіне бар 
жігерін аямапты. Олар тура
лы бүгінгі шағандық ағайын 
осылай айтады. 

Ауылдағы ең ірі шаруа
шы лықты аты – «Шаған 
Жер» ЖШС. Былтыр қаң
тар айында халық тың 
ұсы  ны сымен төраға болып 
Жеңісбек Сыздықов сайла
ныпты. Тұрғындардың көбі 
осы шаруашылықта жұмыс 
іс тейді. Дұрысы, мұнда 350 
адам бар. Көбісі ала жаздай 
дала төсінде. 8 бригадаға бөлініп, 
3 мың гектарға жуық күріш еккен. 
Одан бөлек, 100 гектардан астам 
мақсары, 1600 гектар жоңышқа 
өсіреді.

БАСТЫ МАҚСАТ – 
ЖАҢА ТЕХНИКА АЛУ

Ауыл ішінде шаруашылық бас
шысы Жеңісбек Сыздықовтың өзіне 
жолығып қалдық. Сөзге шорқақтау 
екен. Керісінше, таңғы бестен бас
тап егін алқабын жағалап кететінін 
осындағылардан естідік. «Бұл 
енді қашан жиынтерім біткенше 
өзіне де, өзгеге де тыныштық 
бермейді. Талап пен тәртіп, еңбекті 
бағалау, уақыт жоғалтпау сияқты 
керектіні өзінен де, өзгелерден де 
көргісі келеді». Бұл да – жергілікті 
тұрғындардың пікірінен құлағымыз 
шалып қалғаны.

Шаруашылықтың басты бағы
ты егін егу екенін айтқан төраға 
«ШағанЖер» серіктестігіне қа
расты «техниканың бәрін қайта 
жабдықтасам» деген арманын ай
тып қалды. 

– Расын айту керек, өзге шаруа
шылықтарға қарағанда біз бұл 
жағынан ақсап тұрмыз. Техниканың 
тозғандығын оны жүргізіп жүрген, 
жөндеп жүрген өзіміздің жігіттер 
де жиі айтады. Биыл өнім жақсы 
болса, жаңадан ауыл шаруашылығы 
машиналарын алуға барынша күш 
саламыз. Былтыр бір жаңа жатка 
алдық. Ескі болса да, екі трактор
ды шаруашылыққа әкеп тіркедік. 
Тағы бір комбайнды да осылай іске 
қостық. Соқаларды жаңарттық. 
Кейде тіршілікті нөлден бастаған 
жақсы еді деп те ойлаймын. Бірақ 
қолдан келгенше әрекет қылуымыз 
керек. Басты мақсатым да, арманым 
да – сол. Шағанда шаруашылықтың 
техникалық паркін жасақтауымыз 
керек, – деп ішкі ойын жасырмады 
Ж.Сыздықов.

Сондайақ мұнда бір кездері ірі 
қара көп болған. Әсіресе, мүйіздінің 
саны едәуір еді. Сиыр фермасы 
жұмыс істеп, сүт дайындауда алда 
болыпты. 

– Қазір шаруашылық есебінде 
160 бас жылқы, 50 басқа жуық сиыр 
және жақында сатып алынған 50 бас 
тоқты бар. Бұдан шығар ет не сүт 
өнімдері өз жұмысшыларымызды 
тегін тамақпен қамтуда көп рөл 
атқарып тұр. Ағарған ішіп, ет жеген 
адамның жұмысқа деген ынтасы 
да жақсы болады емес пе?! – дейді 
төраға.

Тағы бір естігеніміз, мұнда 
ең төменгі жалақы – 5560 мың 
теңге. Ал орташа айлық қанша де
сек, 120 мың теңгенің маңайында. 
Шаруашылық ауылдағыларға 
жоңыш қаның бумасын 350 тең
геден босатыпты. Үй басына 150 
данадан ғана беріледі. Жеңілдік 
есебінде. Түтін саны 850 болатын 
Шаған халқына жоңышқа жеткізу 
де аз еңбекті қажет етпесе керек.

– Шаруашылық әлеуметтік 
көмекті жиі береді. Мереке сайын 
ұмытпаймыз. Бір мысал, жақында 
ғана «Мектепке жол» акциясы ая
сында 50 балаға керекжарағын 
алып бердік. Ондағы спорт залын 
жөндеуге де қаржы бөлдік.

Биыл он шақты бие байлағанбыз. 
Мына індет кезінде жылқы сүтінің 
пайдасы жиі айтылып жүр. Ел 
ішінде кісі ауырмай тұрмайды. 

Сау мал мен қымыз ұйымдастырып, 
ауырғандарға, қарияларымызға 
тегін таратып отырмыз, – деп қалды 
енді бір сөзінде шаруашылық бас
шысы. 

ЖЫЛЫЖАЙ НЕМЕСЕ 
«ҚОЖАБЕК БАҒЫНА» 

БАРҒАНДА
Шағанда Қожабек Дәдікбаев

тың есімі ерекше аталады. Шаруа
шылықтың да әбден кемеліне 
келгені осы тұс дейді. Дәдікбаевтың 
уақытында Шағанда алма бағы 
егілді. 2000 көшет отырғызыпты 
сонда. Алмағайып тұста 13 жыл 
қараусыз қалған бақтың күтімі 
биыл қолға алынған. Бес адам 
тұрақты жұмысқа тұрыпты.  

– Сол 2000 түп алмадан 900і 
қалды. Өзі екіақ сорты бар. «Бе
лый антоновка» және «Красный 
шантан». Сондайақ оның жанынан 
бақша ұйымдастырып, көкөністің 
түртүрін ектік. Қырыққабат, қияр, 
қызанақ, қызылша, болгар бұрышы, 

баклажан және картоп пен жуа. 
Бұлай етуіміздің де себебі бар. Жаз
дай егін басындағы жұмысшыларға 
шаруашылықтан ыстық тамақ 
ұйымдастырылады. Соған сәйкес 
біз өнімді егіп, өзімізге ғана пайда
ланып отырмыз. Бұл көкөністерді 
осы мақсатқа жіберудеміз. Ал ал
маны ауыл тұрғындары компот 
пен тәтті тосап дайындауға сатып 
алады Келісі жүзақ теңге, – дейді 
шаруашылық басшысының  өндіріс 
жөніндегі орынбасары Әбдіразақ 
Сәдуов.

Бақ ішінен асқабақ пен қауын
қарбыз да көрінеді. Күн бағытына 
қарай басын ие күнбағыс та өсіпті. 

Күз айының берекесі мұндағы 
тіршілікке осылай көрік беріп тұр.

Айтпақшы, ауыл ішінде биыл 
тәжірибе ретінде алғаш рет жы
лыжай жұмысы қолға алынып
ты. Қияр өсірмекші. Өсірмекші 
деймізау, біз барғандағы жылы
жайдан көргеніміз – төрт құлақтана 
бастаған қиярдың  «Северин» деген 
сорты.

– Тамшылатып суару арқылы 
қолған алынған жоба. Өзі үш сотық 
жер.  Мың түп қияр отырғызғанбыз, 
нақты саны керек десеңіз, қазір 
мұнда 900 түп қияр өсуде. 
Шықпаған жерге қайта егеміз. Енді 
3545 күн аралығында өнім аламыз 
деп болжап отырмыз. Үш адам 
жұмыс істейді. Ауылда дүкен бар, 
одан қалды ауыл тұрғындары да 
осы өнімді күтіп жүр, – дейді жы

лыжай меңгерушісі Рүстем Сматов.
Жыл ішінде шаруашылық 

жылдамдатқан жақсы істің бірі бұл. 
Әрі әр қиярдың түбінен 510 келіге 
дейін өнім алуға болады екен. 

КҮРІШ ТЕ БАЛА СИЯҚТЫ
«ШағанЖер» серіктестігі 

2900 гектар жерге күріш егіпті. 
Нарықтағы нағыз сұранысты қана
ғаттандыру үшін мұнда тек «Ли
дер» сорты ғана. Сатып алушылар 
осы түрін алуға көбірек ынталы. 
Дән топыраққа түскеннен бастап 
есептесек, 120 күнде толық пісетін 
күрішіңіз осы.

Егістікті аралағанбыз. Бітік 
көрінді. Жаткасы орылмаған 
атыздарға көшіп жатса, ендігі 
міндетті атқаруға комбайн дайын 
тұр. Комбайн берер өнімді күткен 
ХТЗ150 тракторының да күшенген 
даусы шығады. Артына тіркеген 
тіркемелері дәнге толса, қырманға 
қарай жұлқына тартуға асық. Бір

бірімен сабақтаса қалған еңбек май
данына қалай сүйсінбейсіз?!

Егістік басында былтыр гек
тарына 58 центнерден өнім алған 
Әбдікәрім ағамен тілдестік. Осы 
қыркүйекте 60 жасты толтыра
тын ағаның ширақ қимылы өзінің 
шаруақор адам екенін айтпай
ақ білдіріп тұр. Қырық жыл 
шаруашылықта тер төккен. Меха
низатор, агроном да болған. Қай 
жұмысты да жанын сала істепті. 
Елге сәл болса да пайдам тисін де
ген нағыз еңбек адамы.

– Мамандығым – агроном 
ұйымдастырушы. Осындағы 6 
бригаданың бригадирімін. Былтыр 

өнім жинаудан алға шығып, 
жұрт алғысын алғанбыз. 
Биыл да сол межеден 
қалмаспыз. 427 гектар жер
ге күріш ектік. 12 күрішшім 
бар. Алды 40, аяғы 30
33 гектардан жер алып, 
күріштің бабын ала жаздай 
жасап шықты. Былтырдан 
бері жаңа техникаларға қол 
жеткіздік. Соқа мен өнімді 
жинайтын комбайндар бір
тіндеп жаңалануда. Құдай 
қаласа, қазанның орта
сына қарай егінді толық 
аяқтасақ дейміз, – деп 
ағынан жарылды Әбдікәрім 
Серікбаев.

Ең қуаныштысы, гек
тарына 90 центнер жинаған 
күрішші де осы шаруа
шылықта болып шықты. 
Биылғы өнім жи науда 
басқаны алдына салмаған 
Дархан Мұхамеджан – осы 
елдің тумасы.

– Өзіме тиесілі 30 гек
тар жер бар. Жаз бойы күтімін жа
сап келдік. Күріш те бала сияқты, 
мәпелеп отырмасаң болмайды. 
Алғашқы қырық күнде біраз 
жұмысы бар. Суды бір тартып, бір 
беріп, әбден ілімін алғанша көп тер 
төгуің керек.

Шаруашылық биыл өнімді 
жақсы жинайды деген сенім бар. 
Егіннің шығымы тәуір. Былтыр 
гектарына 58 центерден алғанмын. 
Биыл жер ауыстырып көрдік. 
Нәтижесі өзіңіз естігендей ғой. 
Қазір менің жерім көтерілді. Күріш 
орылып, қырманға әлдеқашан 
тапсырылған. Бүгінде еңбек дема
лысында жүрген жайым бар, – деп 
риза кейіппен күледі Дархан.

Әу баста бұл кейіпкеріміз 
шаруашылықта қарауыл болыпты. 
Одан комбайнердің көмекшілігіне 

тағайындалып, техника тілін 
үйренген. Үйрене жүріп, комбайн
ды да шыр көбелек айналдырған. 
21 жыл серіктестікте жұмыс істеген 
ол үйдегі кішкентайларын адал 
еңбекпен төгілген маңдай тердің 
арқасында өсіріп келеді.

ТРАКТОРШЫНЫҢ ҰЛЫ 
ТІРЛІККЕ МЫҒЫМ БА?
Қырыққа екіүш жылы кем 

Жеңісбектің шаруашылық тізгінін 
былтыр ғана ұстағанын айттық. 
Шағаннан шыққан жігіт бұрын 
мемлекеттік қызметте істеген. 
Тіпті, Тереңөзек кентінің әкімі бо
лып, аудандағы қаржы басқармасын 
да басқарыпты. Расы сол, күйі 
қашыңқыраған ауыл келбетін 
жақсартам деген ойдың жетегінде 
жүрген бұл жігіттің мақсаты көп. 
Әзірге шаруашылықтың аздыкөпті 
кемшілігін дұрыстап, Шағанды 
алға сүйреудің жолында жүр.

– Әкем – 46 жыл трак

тор айдаған, ауыл ішінде қара
пайым тірлік кешкен кісі. Бес 
ағайындымыз, – деді Жеңісбек. 
– Мектепті осында, жоғары оқу 
орнын Алматыдан бітірдік. Әке
шешем біздерді жұрттан про
центке ақша алып оқытқан кезі 
де болды ғой. Мен ол уақытты әлі 
ұмытпаймын. Шүкір. Елге оралы
сымен мемлекеттік қызметтің түрлі 
сатысынан да өтіппіз. «Ер туған 
жеріне» демей ме?! Атаана бер
ген тәрбие ауылынан алыстамай, 
өскенөнген өз топырағыма қызмет 
қылуды осылай бастадым.

Сәл тарихи шегініс жасасақ. 
Шағанды 1976 жылы Шамахан 
Құндызбаев атты азамат басқарған. 
Сол уақытта бұл ел 164 мың цент
нер күріш өндірген. Бұл рекордты 
одан кейінгілердің жаңартқан
жаңартпағанын білмедік. Бізге 
белгілісі мынау:

– Былтыр 178 мың центнер
ге жуық өнім жиналды. Әлгінде 
өзіңіз тілдескен Дархан сияқты 
күрішшілердің арқасы бұл. Егінші 
жігіттеріміз қашанда мадақтауға 
тұрарлық. Жыл соңында арнайы 
сыйақы да тағайындалады. Мыса
лы, өткен жылы осы мақсатқа 160 
миллион теңгенің үстінде қаржы 
жұмсадық. 500700 мың теңге 
аралығында күрішші, жаткашы, 
комбайншы, бригадир және тасы
малдаушы (шофер не тракторшы) 
жігіттерге сыйақы берілді. Барлығы 
– он бес адам. 10 адамға, әсіресе, 
егде жастағы жұмысшыларға 
«Жаңа қорған» шипажайына жолда
ма берілді. Одан бөлек, 50 шаруа
шылық қызметкеріне тұрмыстық 
техника бұйымдарын сыйлыққа 
үлестірдік. Кейде үй алуға, басқа 
да шаруаға алдын ала ақша 
сұрайтындар бар. Қолдан келген
ше көмек береміз. Айлығынан 
біртіндеп құтылуға да мүмкіндік 
болады, – дейді «ШағанЖер» 
ЖШС төрағасы.

Ауызбіршілік пен тәртіпті 
жаны сүйетін Жеңісбектің бір жыл 
ішіндегі ауыз толтырып айтатын 
жұмысы осындай. Аз уақытта алға 
басқан қадамы көп. Төрағаның 
тірлігі мығым екенін төңірегіндегі 
жұмысқа қарап бағамдай беріңіз, 
ендеше...

СЕРІКТЕСТІКТІҢ
ТАҒЫ БІР СЕРПІНІ

Шаруашылық жылдағы дәс
түрмен ауыл тұрғындарына 25 
гектарға дейін жерін дайындап, 
жыртып не қарықтауға техникамен 
көмектеседі. Елдегі ағайын өз хал
қадірінше бақша егеді. Шыққан 
өнімін сатып, қосымша табыс 
көзіне айналдырған.

Шағанда шаруашылық ашқан 
наубайхана бар. Күніне 800 дана 
нан дайындайды. Бөлке нан мен 
дәмді тоқаштар бар мұнда. Төрт 
адам осы істің басықасында 
тұрақты орналасқан. Екі мезгіл 
ыстық нан әзір.

– Тұрғындардан сұраныс жо  
ғары. Енді бұған қосымша бас
қа түрлерін шығару жоспар
да бар. Екінші жаңалық, бұрын 
ауылдағылар бірнеше шақырымды 
артқа тастап, аудан не облыс орта
лығындағы сауда орындарына бара
тын еді. Биыл серіктестікке қарасты 
«Шаған» сауда үйін іске қостық. 

Төрт жарым мың халқы бар ауылдың 
сұранысын қанағаттандыра аламыз. 
350 орындық «Ақбұлақ» тойханасы 
қонақтарымызға қызмет көрсетеді, 
– дейді шаруашылықтың кеңсе 
менеджері Дархан Ибраймов.

Айтпақшы, ауылда «Шаған 
Жер» деп аталатын ардагерлерге 
арналған демалыс орталығы бар. 
Өзіміз көргендей, мұнда шахмат, 
дойбы, үстел теннисімен қатар би
льярд залы ұйымдастырылыпты. 
Тіпті, шаруашылық тарихынан 
сыр шертер музей кабинеті де 
жабдықталған.   

Түйін. «ШағанЖер» – 
бұл  ауылдың айнасы іспеттес. 
Ақсақалын құрметтеп, жас буынын 
игі іске қарай жетелеген жұрттың 
келешегі жарқын. Біз мұны осы ел
ден байқадық.

Суреттерді түсірген 
Нұрболат НҰРЖАУБАЙ.

Сырдария ауданы

SbЕржан ҚОЖАС,
«Сыр бойы»

Өзінің даусы ысқыра шығады. Мұрны шуылдай демалатын 
қоңыр өгіздер болушы еді біздің елде. Құдды сондай. Тынымсыз 
екен. Қырман басындағы осының үні айрықша әйтеуір.

Жұрт бұны «погрузчик» деп атайды. Жүк тиегіш трактор 
екенін бәріміз білеміз ғой. Әсіресе құм мен саз артуда жөні бөлек. 
Бірақ, шын маркасын ешкім жаттамайды. Бізге Қытайдың өнімі 
жат болмағалы қашшан. Бұл да сол елден шыққан. Енді, міне, 
біздің елдің бейнетін белуардан кешіп жүр.

Қырман толы дән. Биылғы өнім. Әлгі погрузчигің таудай 
үйілген дәнді ауық-ауық сапырады. Тура сабадағы сары 
қымыздай. Алдыңғы бөлігінде жарты тоннадан астам затты 
көтерер астауы бар. Жер несібесін сонысымен асайды. Асаған 
күйі үйілген дәннің үстіне қайта төгеді. Әлгіндей. Сапырып. 
Осылай екі-үш рет қайталайды. Сосын бұдан жалыққандай 
соңғы тиеген астау толы қара күрішті дәл жанындағы тіркемесі 
бар КамАЗ-ға лақ еткізе төгеді...

Қырман толы  
қызыл дән

Кездесуде жастар өңір басшы
сына клуб оқырмандары атынан 
«Қыз Жібек» дастанын сыйлады.  

Мұнан соң Ә.Тәжібаев атын
дағы әмбебапғылыми кітап
ханасының директоры Нұрлыбек 
Мыңжас бөлімдердің жұмыс ымен 
таныстырып, Әбілда Тәжібаев, 
Қалтай Мұхамед жанов тың музей 
бөлмелерін көрсетті. 

Сондайақ, облыс әкімі 
Қорқыт ата атындағы Қызылорда 
университетінің белсенді студент
терімен жүздесті. «Сейхун» спорт
тықсауықтыру кешені мен №5 
студенттік жатақханада болды.  

Кешен директоры Алексей 
Абдулхасанов білім алушылардың 
салауатты өмір салтын сақтау 
мақсатында мұнда шағын фут
бол, волейбол, жүзу, үстел 
теннисі сияқты спорт секция
лары ұйымдастырылатынын жет
кізді. Бірінші қабатта спорт залы 
орналасқан. Ауысымына 40 адам
ды қабылдай алады. Сонымен 
бірге киім ауыстыратын, жуы
натын бөлме, массаж бөлмесі, ал 
екінші қабатта тереңдігі 2 метрге 
жететін бассейн бар. Осы қатарда 
медбике кабинеті, тренерлер 
бөлмесі орналасқан. 

Студенттер үйін аралап көрген 
аймақ басшысы жастарды са
лауатты өмір салтын ұстанып,  
білімге ден қоюға, бәсекеге 
қабілетті маман болуға шақырды. 
Жатақханада санитарлық нор
маларды қатаң сақтап, ауланы 
көркейту және көгалдандыру 
жұмыстарын тұрақты жүргізіп 
отыру қажеттігін еске салды. 
Аймақ басшысы бұқаралық 
спортпен тұрақты түрде айналы
су жастардан бастау алу қажет 
екенін атап өтті. Бұл ретте өңірде 
университет базасынан бөлек, 
түрлі секцияларға тегін қатысу 
мүмкіндігі қарастырылған.

Келесі бағыт – Белкөл кентінде 
аймақ басшысына елді мекеннің 
әлеуметтікэкономикалық дамуы 
таныстырылды.

Кентте биыл мемлекеттік 

бағдарламалар арқылы 9 жоба 
қаржыландырылған. Елді мекенде 
жыл басынан бері 24 кәсіпкерлік 
субъектісі тіркеліп, олардың жал
пы саны 235ке жетті. 

Тұрғындардың басым бөлігі 
қалаға қатынап жұмыс істейді. 
Осы ретте облыс әкімі елді 
мекеннің жолинфрақұрылымдық 
дамуына айрықша назар аударуды 
тапсырды. 

Аймақ басшысы жаңадан 
салынған қатты тұрмыстық 
қалдықты сұрыптау кешенін көрді. 
Полигон Белкөл кентінен 7,5 
шақырым қашықта, экологиялық
санитарлық талаптарға сәйкес 
қалдықты өңдеу үлесін артты
ру бағытында салынған. Өткен 
жылы пайдалануға берілген ны
сан күніне 1617 тонна, жылына 
60 мың тонна қатты тұрмыстық 
қалдықты сұрыптап, өңдеуге 
қауқарлы. Қазір кешенде 40қа 
жуық адам жұмыспен қамтылған.

Ауданы 20 гектар қоқыс 
сұрыптау кешенімен және жарам
сыз қоқысты көму алаңдарымен 
қамтамасыз етілген полигонға 
орташа есеппен күніне 110 тонна 
тұрмыстық қалдық қабылданады. 
Оны сұрыптау және көму 
жұмыстары жүргізіледі. Был
тыр Қызылорда қаласы бойынша 
жиналған 27 мың тонна қатты 
тұрмыстық қалдықтың 21,8 па
йызы сұрыпталып, өңделген. 115 
тонна сұрыпталған шикізат өнім
дері (пластмасса, шыны, қағаз) 
қайталама пайдалану үшін мүдделі 
кәсіпкерлерге жөнелтілген.  

Қалалық тұрғын үйкоммунал
дық шаруашылық және авто
мобиль жолдары бөлімінің бас
шысы Бауыржан Оспанов 2018 
жылы мемлекеттікжекеменшік 
әріптестік аясында құрылған 
кешен былтыр жыл басынан 
пайдалануға берілгенін айтты.  

Аймақ басшысы бұл тек 
коммуналдық ғана емес, эко
номикалық және экологиялық 
маңызды жоба екенін алға тартып, 
облыс орталығының тазалығын 
сақтау үшін тиісті жұмыстарды 
жүйелі жүргізуді тапсырды.

Сапа – барлық 
жұмыстың 
басты өлшемі
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Оны кейбірі пір тұтады да. 
Бірақ, біздің Ер Төстік, Алпамыс
тарымыз шетелдіктердің жасан
ды кейіпкерлерінен әлдеқайда 
ар тық екені анық. Бұл ретте 
«ба балар сөзін бала санасына 
жет кізу, батырлардың ерлігін, 
батыр лар жырын жастар арасын
да на сихаттау кезек күттірмейтін 
мә  селе» дейді «Qazaq epos» қо
ры  ның облыс бойынша өкілі Дәу
рен Сейітжанұлы. Бұған дейін 
атал ған қордың жаңашыл жо
басы аясында «Тұлпар мініп, ту 
алған» республикалық байқауы 
ұйымдастырылып, жыр жаттаған 
жастар миллионер атанған еді. 
Биыл дәстүр үзілмеді. Тәуел сіз
дік тің 30 жылдығына орай қор 
«Nur Otan» партиясы, Білім және 
ғылым министрлігімен бірлесіп, 
тағылымға толы сайысты қайта 
жариялады. 

«Nur Otan» партиясының 
облыстық фи лиалында филиал 
төрағасының бі рінші орынба
сары Ләйлә Төре шова, «Qazaq 
epos» қорының об лыс бойынша 
өкілі Дәурен Се йітжанұлы мен 
облыстық «Дарын» қосымша білім 
беру орталығының директоры Ай
жан Қиянбекова бай қау талапта
рын тарқатып айтты.

Ләйлә Төрешова байқау 610 
сынып оқушылары арасын да 
«Еді ге батыр» жырын жатқа ай
тудан өтетінін хабарлады. Қаты
сушылар қосымша Алтын Орда 
мемлекетінің тарихи оқиғаларына 
қатысты сұрақтарға жауап беріп, 
жырда кездесетін көнерген сөз
дердің мәнмағынасын түсіндіруі 
тиіс. «Тегінде адам баласы адам 
баласынан ақылбілімімен оза
ды» деп ұлы Абай айтқан және ол 
мәнін жойған емес. Бастама да
на сөзді қаперден шығармай, жас 
та болса жетістіктерімен көзге 
түсіп жүрген дарынды оқушы
лардың танылуына жол аша
ды» дейді Ләйлә Бегалықызы. 
Жиын да Дәурен Сейітжанұлы 
ру хани дода биыл үшінші рет өт
кізіліп отырғанын алға тартты. 
Бұған дейін байқау тек Алматы 
қаласымен шектелген. Ал, 2019 
жылы республикалық деңгейде 
ұйымдастырылған және оған Сыр 
өңірінен 3000ға жуық мектеп 
оқушысы қатысып, бақ сынаған. 
Өткен жылы пандемияға байла
нысты сайыс кейінге шегерілді. 

Ал, биыл әдебиетке жақын жастар 
үшін орайлы сәт. Жүзден жүйрік 
атану, марапат биігінен табы
лып, сайыстың қомақты жүлдесін 
еншілеу алғырлар қолында. 

– Байқау 25 қыркүйек25 қара
ша аралығында өтеді. Қатысу шы
лар «Едіге батыр» жырын жатқа 
айтып, қазақ әдебиеті оқу лығы 
бойынша әзірленген сұрақ тарға 
жауап береді. Филология ғы
лымдарының докторы, профес
сор Серік Негимов бастаған 
ға лымдар жырдың Қ.Сәтбаев 
нұс қасын таңдады. Ол мектеп 
бағ дар ламасына толық сәйкес 
келеді. Байқау кезеңдері бойынша 
же ңімпаз атанған жастарға және 
олар дың ұстаздарына қомақты 
қар жылай сыйлық қарастырылды, 
– дейді Дәурен Сейітжанұлы.

Бұл ретте облыстық «Дарын» 
қосымша білім беру орталығының 
директоры Айжан Қиянбекова 
Сыр жастарының байқауға 
қатысуға асық екенін айтты. Спи
керлер аудандық кезеңде І орын 
еншілегендер 150, ІІ орын 100, 
ІІІ орын иегері 50 мың теңгеге 
ие болатынын қаперге салды. 
Облыстық кезеңде үздік шыққан 
І орын иегеріне 750, ІІ орынға 
350, ІІІ орын үшін 200 мың теңге 
көлемінде қаржылай сыйлық қа
растырылған. Ал облыстық дең
гейдегі жеңімпаз оқушылардың 
мұғалім деріне арналған сыйға 
келетін болсақ, І орынға 1 500 000 
теңге, ІІ орын иегеріне 700 мың, ІІІ 
орынды еншілеген қатысушының 
мұғаліміне 400 мың теңге беріледі.

1960 жылы Бірлік ауылында 
Жазылбек Қуанышбаевқа бюст қо 
йылу салтанатына Жамбыл облы
сының сол кездегі басшысы Асан
бай Асқаров қатысып «қарапайым 
еңбек адамынан шығып, мемлекет 
қайраткеріне айналған шопан ата, 
біздің бүгінгі болмысымыздың 
кел бетіне айналды» деп толғанды. 
Жиын аяғы үлкен тойға ұласты.

19591965 жылдары Асанбай 
Асқаровтың Жамбыл облыстық 
партия комитетінің бірінші 
хатшысы, ал 1965 жылы Айт
бай Назарбековтің Мойынқұм 
аудандық партия ко митетінің 
бірінші хатшысы қызметін атқаруы 
Жазылбек Қуанышбаевтың 
өмірінің зейнеткерлік кезеңіндегі 
құрмет пен қошемет дәуірі бол
ды. Республикалық жиындардың 
қонағы, съездердің делегаты, нұрлы 
жүзі жарқырап кездесулердің 
төрінде отыратын тұлғаға айнал
ды. Оның жолға шығуын аудан 
басшысы Айтбай  Назарбеков өз 
назарында ұстап, жанында бола
тын қосшылары мен жоралғыға  
беретін сыйсияпатын даярлап 
отырды. Батыр атағын екі рет 
алғандардың жағдайын білуден 
Жазата тыс қалған емес. Ыбы
рай Жақаевтың мерейтойлары
на, кемпірі дүниеден қайтқанда, 
диқанды соңғы сапарға шығарып 
салуды, Нұрмолданың қазасына 
көңіл айтуды ата жолымен жасап, 
қауымымен барып бөлісіп  жүрді. 
Еңбек Ерлері Дариға Жантоқова, 
Зылиха Тамшыбаева тағы да басқа 
еңбектестерімен қатар Кенен 

ақынның қуанышын бөлісу, қайғы 
болса көңіл айту жолынан Жазекең 
жығылып көр ген емес. Дәуірлеп 
тұр ған коммунистік идеологияның 
кезіндеақ қазаққа исламмен кел
ген имандылықтың  басты шарты 
кісінің көңілін аулау қағидатын 
берік ұстаған  Айтбай Назарбеков 
сияқты ел басшылары мен Жазыл
бек сынды қариялардың  дәстүрге, 
салтқа беріктігі арқасында қазақ 
болып жойылмай қалғандығымыз 
– біз мойындайтын шындық. Иман
ды ерге Жаратушының да берер 
нәсібі мен ырысы артық екенін 
осылардың өмір жолы көрсетіп 
отырған жоқ па? Олар елінің ке
регіне жарау, күшқуатын жоққа 
көмек, барға демеу болуға жұмсау 
ер азаматқа  Алладан келген  па
рыз деген түсінікпен өмір кешті. 
Сондықтан да болар Жазатаның 
Алматыға барар сапары Мойынқұм 
елінің бір кетігіне қаланар жоқты 
түгендеумен  оралу болып отыр
ды. Олар бірі үлкендіктен атта
маса, бірі кішіліктен кішіреймей 
бірінбірі толықтырып отырған, 
ұлы мұрат – халқына қызмет ету 
жолында аудан бағын жандырған, 
тағдыр тоғыстырған тұлғалар бол
ды. Әлем картасына бір мезгіл 
зер салсақ қосарлана ағып, жерін 
шұрайлы етіп, алқабына адам
зат жинаған Ефрат пен Тигр, Еділ 
мен Жайық сияқты қос өзендер 
алқабы әр континентте кездесетіні 
сияқты Мойынқұм шөлінің өзегін 
қандыруға жаралған екі тұлға пер
зенттік парыздарын өтеу жолына 
өмірін сарп етті. 

Жазатаның Д.Қонаевпен, Қазақ 
ССР Ауыл шаруашылығы министрі 
Моторикомен, т.б. кездесулері, қа
рымқатынасы, бірбіріне айтқан 
назқалжыңдарын басқа авторлар 
жазғандықтан, бұл мақаламда  тоқ
талмай отырмын.

Дүниеге келген қос ұлдың 
шашу тойымен сәйкестендіріліп, 
Жазатаны зейнеткерлікке шығарып 
салу мен шопан таяғын Бөгенбай 
Бидасбаевқа тапсыру, 70 жылдық 
мерейтойы 1967 жылы аудан хал
қының мерекесі болып атап өтілді. 
Ал, 1976 жылы «Тұлпарсаз» жай 
лауындағы 80 жылдықта қазақ 
кү ресінен халықаралық турнир 
ұйым дастырылды. Самбодан Әлем 
чемпионы К.Байшо лақов, Еуропа 
чемпионы А.Мұсабеков, СССР
дің жүлдегері Н.Жармұқанбетов, 
басқа да танымал болған Марат 
Жақитовтың шәкірттері қатысқан 
күрес мерекесі, Роза Бағланова ән 
шырқаған той өтті. Мерекені өткізу 
комиссиясында облатком төрағасы 
Сейілхан Аққозиев болды. Айта 
кетер жайт, ол Жазатамен інілік 
қарымқатынасын өмірінің соңына 
дейін үзген жоқ. 1986 жылы шо
пан ата қайтыс болғанда жө нелту 
рәсімі Сейілхан Аққозы ұлы ның 
көмегімен өтті.

Айтбай Назарбеков бастап 
дәс түрге айналған Жазылбек Қуа
нышбаев атындағы әртүрлі мереке
лер жалғасын тауып, 90, 100, 110, 
115, 120 жылдық мерейтойлар ата
лып келеді. 

1973 жылдан қазақ күресінен 
Жазылбек Қуанышбаев атындағы 

республикалық турни рін Мойын
құмның «Тұлпарсаз» жайлауын
да мамыр айында өткізу дәстүрі 
бастау алды. Сол кезде қазақ 
күресінің  ережесін жасауға, оның 
СССР деңгейінде спорт түрі деп та
нылуына белсене араласқан Марат 
Жақитов. Айтбай Назарбеков оны 
елге шақырып «Жазатаны СССР 
біледі, оның күресін де СССР 
білгені жөн деп санаймын, Марат 
қалқам. Сен атаңның батасын алып, 
осы істі халықаралық деңгейге 
жеткізсең, біріншіден, ұлтыңның 
салтын сый лаған боласың, екін
шіден, халқың ның мәртебесін кө 
тересің» деген сөзі намысын қай
рап, үлкен іске құлшындырды. 

– Турнир халықаралық деп та
нылып, жеңімпаздарға «Қазақ ССР 
спорт шебері» атағын беру құқығын 
иеленді. Мен екі жүзге жуық спорт 
шеберін даярласам, солардың 
арасында осы турнир жеңімпазы 
болған мойынқұмдықтар да 
көптеп кездеседі, – дейді, ке
зінде самбодан СССР құрама 
коман  дасының бапкері болып, 
СССР және Қазақстанның еңбек 
сіңірген жаттықтырушысы атан
ған М.Жақитов. – Сол жылда
ры СССР құрама командасының 
жаттығуын Таразда өткіздім де, 
толық құрамды «Тұлпарсазда» 
өтетін турнирге қатыстырдым, 
– деп ілтипатпен еске алып отыр
ды осы турнирдің 1989 жылға 
дейін өтуін ұйымдастырып кел
ген ел ағасы. «Турнир Жазатаның 
үйінен дәм татумен басталып, ба
тасымен аяқталатын еді. Сол ба

тамен маған да атақдаңқ 
келді, СССР «Халықтар 
Достығы» орденімен ма
рапатталдым» деп қазақы 
мінез танытты бүгінде 
өзі де үлкен  спорттың 
жолындағы жастарға бата 
беріп жүрген  Жамбыл 
спортының ақсақалы. 

Міне, «әлемнің Жа
ратушысы жоққа қолын 
созған, сабырын сақтай 
білген, садақаның үлкені 
тілін тыйған, жүрегімен 
өзгені сүйген, өзінің 
сүйген құлын осындай 
жандармен тоғыстырып, 
тілегін қабыл етеді» 
дегенді Жазылбек атаға 

бағыштап айтсақ, Айтбай На
зарбеков пен Марат Жақитовтың 
кездесуін «бітер істің басына 
жақсы келер қасынаға» сыйғызып 
қояйық. Үш сағаттан астам уақыт 
әңгімемізде «Тұлпарсаздағы» тур
нир ді басынан аяғына дейін көретін 
Жазата мен Айтбике апайды, 
спортшылармен бірге жүретін Зоя 
Арқабаева мен Жұмабек Орынбаев
ты, аудан намысын жыртқан Рыс
манап Шаңлақбаев пен Әшімхан 
Сатыбалдиевты еске салып, баға
сын беріп отыруы және есте 
сақтауы ыждағат сезімге бөледі. 

«Осындай 31 турнир өткізіп, 46 
ағайынды спортшыларды әлемдік, 
Еуропа, республикалық деңгейдегі 
спортшы етіп шығардым. Бір от
басынан 6 бала самбомен айна
лысып,  Қазақстанның, СССР 
және Азия чемпиондары болса, 
Тәмбиев Досберген 8 рет «Жазыл
бек турнирінің» чемпионы бол
ды» деп тамсандырды. Мойынқұм 
елінің салтдәстүрге беріктігін, 
қонақжайлығын еске салып, «Жа
зылбек турнирін» қайта жандан
дыру мүмкіндігі бар екенін айта 
келіп, бастасаңыздар әрі қарай 
қолдау жасайтынын алдыма тарт
ты. Қазағым аман болса, Жазекең 
рухын көтерер ер де табылды деген 
оймен Алматыға оралдым...

Мақсат СЕЙДАЛИЕВ,
«Мәдениет қайраткері» 

төсбелгісінің иегері.
Жамбыл облысы, 

Мойынқұм ауданы

«Едіге батырды» 
жатқа айт та, 
750 мың теңге еншіле!

Тасан ағай туралы бұрынғы 
әріптес ұстаздар жыр етіп айтады. 
Жігері асып-тасып төгіліп жатса 
да буырқанған сезіміне тоқтау сала 
білетін, біреудің көңіліне қарап 
абайлап, сақтықпен сөйлейтін. Бұл 
– кеңестік номенклатураның тәрбие 
мектебінің жемісі. Қан майданда 
болып, өмір мен өлім арасында 
арпалысқан кісінің болмысы осын-
дай болу керек деп ойлаймын.

Иә, заман қатал болды, оған өмірдің өзі 
мәжбүр етті. Тарихқа үңілсек, сонау соғыс 
алдындағы елдің тіршілігі, қамқарекеті 
жүдеу еді. Соның барлығына жас кезінен 
шынығып өскен Тасан аға қиынқыстау 
кезеңдерде де сыр бермеді. 

Адамзат ғұмырындағы аса бір қаты
гездікпен ерекшеленген екінші дүниежүзілік 
соғысқа шақырылған кезде 19 жастағы Тасан 
Ташкенттегі Ленин атындағы жаяу әскерлер 
училищесінің жеңілдетілген тобында оқып 
жүрген болатын. Соғыс басталысымен әс
кери білім алған бозбала майданға атта
нуға асығады. Отан алдындағы борышын 
абыроймен атқарып, жеңіспен елге оралған 
азаматты бүгінде жерлестері рухы биік нар 
тұлға, ардақты ұстаз бейнесінде еске алады.

«Өмір ұзақтығымен емес, мазмұнымен 
өлшенеді» дейді бүгінде ол кісінің әріп
тестері. Расында ғибратты, мағыналы, са
лиқалы өмір сүру – кез келген жанға бұ
йыр майтын бақ. Артына осындай өшпес 
із қалдырған жан деп Тасан Әбенұлын 
сеніммен айта аламыз. 

Ол 1920 жылы Жаңақорған қыстағында 
дүниеге келді. Жастайынан елшіл, өршіл 
қасиеттерді бойына сіңіріп өседі. Туған ауы
лында білім алып, өмірге әскери училищеде 
шыңдалады. 1941 жылдың қараша айын

да Орта Азия округі бойынша курсанттар 
бригадасының құрамында Мәскеу түбіне 
жіберілді. Одан әрі қызыл от шарпыған 
майдан даласына түсіп, Отан қорғауға ат
салысады. Майдандағы жолын Мәскеудегі 
соғыстан бастаған ол «За оборону Москвы» 
медалімен наградталды. Одан кейін Украи
на майданында маршал Жуковтың армия
сында әскери міндетін атқарды. 

1943 жылдың ақпанында оң қолынан жа
раланып, госпитальда емделіп, туған жеріне 
демалысқа жіберілді. Қысқа мерзімді дема
лыстан кейін қайта майданға оралды. Оның 
соғыс жолы 20армияда басталды. Барлау
шылар взводын басқарып, Ржев қаласы 
және бірінші Беларусь майданындағы 
қақтығыстарымен сабақтасып жатыр. Отан 
деп от кешкен жауынгерлермен бірге Бер
линге кіріп, Ұлы Жеңісті сонда тойлады. 
Алайда, Тасан Әбенов үшін соғыс мұнымен 
біте қоймады. Қырық бестің тамызында 
Берлиннен Жапония милитаристеріне қарсы 
соғысқа аттанды. 

1946 жылы туған еліне оралып, туыс
бауырмен қауышып, туған топыраққа тәу 
ету бұйырды. Бес жыл бойы оқ пен от ке
шіп, өмір мен өлім арасында арпалысқан 
қиын сәттердің елеуі де аз болған жоқ. 
Майдандағы батырлығы, ерлігі үшін «Ұлы 
Отан соғысының ІІ дәрежелі», «Соғыстағы 
ерлігі үшін», «Берлинді алғаны үшін», 
барлығы 16 орденмедальмен марапаттал
ды. Майдан даласынан бірнеше рет жаралы 
болып оралып, соғысқа өршіл рухпен қайта 
қосылып, ерлік пен елдік қасиетті бойы
на сіңіргенін көрсетті. Бұл ғибратқа толы, 
шежіреге лайық өнеге еді.

Тасан Әбенұлы соғыстан кейінгі өмірін 
ағарту ісіне арнады. Алматы қаласындағы 
қазақ педагогикалық институтына оқуға 
түсіп, 1953 жылы оқуды бітірген соң қызмет 
бабымен бұрынғы Оңтүстік Қазақстан об
лысы Сарыағаш ауданына жіберілді. 1953
1956 жылы Сарыағаш аудандық партия 
комитетінде бөлім меңгерушісі, 19561958 
жылы сондағы М.Лермонтов атындағы 
орта мектеп директоры болып қызмет 
етті. Бойын дағы патриоттық сезімі мен 
ыстық ықыласы оны туған жерге жетеледі. 
Сөйтіп, 1958 жылы туған жеріне оралып, 
көп жылдар бойы білім саласында абырой
лы қызмет атқарды. Саналы ғұмырын ұрпақ 
тәрбиелеуге арнаған ұстаздың шәкірттері 
бүгінде еліне елеулі, халқының қадірменді 
азаматтарға айнал ған. 

Бұрынғылар өмірді буырқанып аққан 
тау өзенінің екпініне теңейді. Оның бұл
тарысы, қалтарысы көп, игере алмасаң 
басыңды тасқа соғып, мерт боласың не
месе жағаға лақтырып тастайды. Тасан 
ағай өмірдің осы тұрғыдағы қатал сынына 
келгенде әрдайым жігерлі болды. Қазақта 

«Ниеті тәуір жігіттің жүрісінде мін болмас, 
айтқанында зіл болмас» деген тамаша теңеу 
сөз бар. Болмысы осындай жайдары болған 
соң ағаның қасына игі жақсылар жиналды. 
Ондайларды өзі жақындатты, өзгелер оған 
дұрыс адам болған соң өздері жақындады. 
«Бидайдың кеудесін көтергені дақылының 
жоқтығы, жігіттің кеудесін көтергені 
ақылының жоқтығы» деген бейнелі сөз тағы 
бар. Ағамыз ешқашан бұл тәмсілді жадынан 
шығарған емес.

Майдангердің ұстаздық жолы, адами 
болмысы жайлы шәкірттері тебіреніспен 
әңгіме етеді. Ауданның құрметті азама
ты, ел ағасы Зинабдин Шермағанбетов 
естеліктерін бөлісті: «Жақсы адамның ар
тынан жаман сөз ермейді. Тасан ағай нағыз 
осындай жан болатын. Оның ішкі дүниесі 
ерекше, өте көпшіл, қонақжай еді. Сол 
кездегі нағыз ұстаз, шын мұғалімдік мінез
құлық парасаттылықтың белгісі дер едім. 
Ал азаматтық болмысы бөлек бір әңгімеге 
арқау болардай».

Қазақтан сөз қалған ба, ертеректе бір 
ақын:

«Дүние деген ұшқан құс,
Байқай алмай қаласың,
Басыңнан шарлап өткенін» – деген екен.
Сол айтқандай, барлығы жылдам, 

аққан жұлдыздай зу етіп өте шығыпты. 
Бұрынғылар «Басыңнан бақ ауса, алпыс күн 
тасыған дария алты күнге жетпей таусыла
ды» деген ғой. Сол бұрынғының есті кісілері 
«Бақ пен сордың арасы бірақ қадам» дегенді 
бекер айтпаған, бұл орайда. Өмір тағдыры 
өкінішпен аяқталып жатқандар қаншама! 
Бұл тұрғыда Тасан ағайдың ұрпақтары ба
қыт ты, өнегелі. Оларға ел қызығып қарайды.

Ал біз әңгіме еткен елдің ақылшы 
ұстазы, бір әулеттің өнегелі қариясы Тасан 
Әбенұлы жұбайы Мүкарам екеуі 8 ұлқыз 
тәрбиелеп, оларды бірбір маман иесі атан
дырып, ұлын ұяға, қызын қияға қондырды. 
Балалары атаана үмітін ақтап ел игілігіне 
қызмет етіп келеді. Олардан тарағандардың 
өзі 70ке жуық.

Ардагер ұстаз, елі үшін майданда төсін 
оққа тосып, Отан үшін от кешкен тұлғасы 
биік азамат Тасан Әбенұлы 1995 жылы 75 
жасында өмірден озды. Майдангердің биыл 
100 жылдығы. Аудан әкімдігінің шешімімен 
биыл ардагер есімінің құрметіне көше атауы 
берілді. 

Қиындықты жеңіп, жігері мұқалмай 
бақытты қарттықтың дәмін татқан қарияның 
өмір жолы өнегеге толы. Міне, ащы 
уақыттың тұщы естелігі деген осы болар.

Ұлы Отан соғысы ардагері, еңбек 
ардагері, ақылшы ұстаз мәңгілікке ел жа
дында.  

Ж.ӘЛМАХАНҰЛЫ

Өмір ұзақтығымен емес, 
мазмұнымен өлшенеді

ЖОБА

Басым дақылдардың тiзбесін және 
өсімдік шаруашылығы өнімінің 

шығымдылығы мен сапасын арттыруға 
арналған субсидиялар нормаларын 

бекіту туралы
«Құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының  

65бабының 3тармағына және «Өсімдік шаруашылығы өнімінің 
шығымдылығы мен сапасын арттыруды субсидиялау қағидаларын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 
2020 жылғы 30 наурыздағы №107 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы»  
2021 жылғы 10 тамыздағы №236 бұйрығына (нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 23986 нөмірімен тіркелген) 
сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

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

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

3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы әкімінің 
орынбасары Б.Д.Жахановқа жүктелсін.

4. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік  
он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қызылорда облысының әкімі                Г.Әбдіқалықова

Қызылорда облысы әкімдігінің
2021 жылғы «___» __________ № _____ қаулысымен бекітілген

Басым дақылдардың тiзбесі және өсімдік шаруашылығы өнімінің 
шығымдылығы мен сапасын арттыруға арналған субсидиялар 

нормалары

№
Басым дақылдың

тізбесі

Бір тоннаға өсімдік 
шаруашылығы өнімінің 

шығымдылығы мен сапасын 
арттыруға арналған субсидия 

нормасы, теңге
1. Мақсары 23 143,0
2. Соя 33 805,0
3. Дәндік жүгері 18 000,0

Қызылорда қаласындағы Шым-
бай көшесінде орналасқан темір жол 
желісінің ғимаратында «Жер-2021» 
халықаралық командалық штабтық 
оқу-жаттығуының арнайы-тактикалық 
оқу-жаттығуы өтті. Тақырыбы – 2021 
жылғы жер сілкінісі кезінде төтенше 
жағдайларды жою іс-қимылдарына 
азаматтық қорғау мемлекеттік кіші 
жүйесінің басқару органдарын, күштері 
мен құралдарын дайындау.

Төтенше 
жағдайға 
әзірлік 
тексерілді
Оқужаттығу жер сілкінісі  кезіндегі 

төтенше жағ дайды жоюға азаматтық 
қорғау қызметтері мен құрылымдарының 
әзірлігін тексеруді мақсат еткен. Оған 
15 құрылым, 75 адам, 25 техника қатыс
тырылды. 

Сценарий бойынша дағдарыс жағдай
ла рындағы басқару бас қармасының теле
фонына рес пуб ликалық штабтан Алматы 
облысы, Қарасай ауданында жер сілкінісі 
болғаны, оған төтенше жағдайды жоюға 
қосымша көмек қажеттігі туралы  хабар
лама түсті.

Осыған орай дағдарыс жағ дай ла
рындағы басқару басқар ма сының жедел 
кезекшісі жедел әрекет ететін қызмет
терге жағ дайды хабарлады. Одан соң 
ава  риялыққұтқару қызметтерді жинап, 
күшқұралдар  нақтыланды. Техникалар
ды платформаға тиеп, жолаушыларды 
вагонға отыр ғыз ды. Департаменттің же
дел тобы төтенше жағдайларды жоюға 
жұ мылдырылған азаматтық қорғау қыз 
меттерінің күшқұралдары туралы ақ
паратты басшылыққа жолдады.

Оқужаттығуды облыстық тө тенше 
жағдайлар департаменті басшысының 
орын басары, полков ник Саид Молда қа
раев қоры тын дылады. 

«СБ» ақпарат

Қазір қолымыздағы ұялыны жанымыздан 
бір елі қалдырмаймыз. Ұйқыдан тұра сала 
телефонға жармаса кетеміз. Бұл – жұмыста 
отырсақ та, жақынымызға қонақтасақ та, 
той-томалаққа барсақ та қайталанатын үрдіс. 
Күнделікті күйбең тірлікпен күннің қалай 
өткенін білмей, үйге жеткенде де бала тыныш болсын деп теле-
фон ұстата қоятындар бар. Бұл кезде бала желінің желкенін 

есіп, тым-тырыс сүйікті мультфильмін тамашалай кетеді. Ал, 
оның мұнда көретіні – ұлтымыздың ежелден келе жатқан қиял-
ғажайып ертегі кейіпкерлері емес, «Марвел» секілді америкалық 
комикс шығаратын ірі компанияның фантастикалық 
қаһармандар ерлігі.

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ,
«Сыр бойы»Sb

«Қазақта бақ қонбайтын жігіт жоқ...» деген аталы сөз бар. 
Ер жігітке баталы сөзін беріп, аталы тілегін қосатын, пенделік 

қызғаныштан ада, еңбекті бағалап көре білу – ел басқарған 
азаматқа сын.  Атақты шопан Жазылбек Қуанышбаевтың өмір жо-

лында 1946-1949 жылдары Кәрім  Шорабеков, 1956-1959 жылдары 
Мәмбет Смағұлов сынды азаматтардың ауданның тұтқасын ұстауы 

– бағының жануына себепші болғаны тасада қалып келе жатқан 
шындық. Жазатаның Қазақ ССР Жоғарғы Кеңесінің 1954 жылғы IV 

шақырылымының және 1958 жылғы V шақырылымының депута-
ты болып сайлануына, 1959 жылы Мәскеуде өткен КПСС ОК ХХІ 

съезіне делегат болып қатысуына сол кездегі аудан басшыларының 
ықпалы болғаны ақиқат.  

ТҰЛҒАЛАР 
ТОҒЫСЫ

ЖАЗЫЛБЕК ҚУАНЫШБАЕВ – 125



БАС ДИРЕКТОР
Аманжол ОҢҒАРБАЕВ

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

БАС РЕДАКТОР
Қуат ШАРАБИДИНОВ

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

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

Бөлімдер:
руханият және ақпарат – 40-11-10 (1039, 1040)
экономика – 40-11-10 (1038, 1033)
әлеумет және саясат – 40-11-10 (1034)
жарнама – 70-00-52, 40-11-10 (1058) 
есеп-қисап – 70-00-39, 70-00-38 
компьютер орталығы және корректорлар – 40-11-10 
(1036, 1035)
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сертификатталған. Авторларға қаламақы тапсы-
рыс  бойынша төленеді, қолжазба өңделеді және 
 қайтарыл майды. Жариялымдар газеттің 
түпкілікті көзқарасын білдірмейді. 
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Мұны мына жағдаймен са лыс
тыруға болады. Мәселен, КСРО 
машина жасау индустриясы сапаға 
көңіл бөлгенімен, оны дамыту 
жағына кемшін қарады. Бір ғана 
«Ладаны» алайық, 3040 жыл бойы 
алғашқы қалпынан өзгертілмей 
шықты. Оның адам ға жайлылығы, 
түркелбеті жетіл дірілмеді.

Біз айтып отырған компания
ның негізін Чарльз Стюарт Роллс 
пен Генри Ройс Фредерик дейтін 
аты аңызға айналған ағылшын ин
женер өнертапқыштары қалаған. 

Фредерик Ройс кедей диір
меншінің ұлы болыпты, ол ақша 
табу үшін газет тасудан бастап 
темір жолда ауыр жұмыстар іс
теген. Бос уақытында ол шетел 
тілі мен электрді қолдану мә
селелерімен шұғылданатын ғы лы
ми кітаптарды оқи бастайды. Кітап 
оқу оның өнертапқыштыққа деген 
қызығушылығын арттырады. Жас 
бала инженер болуды армандама
са да, ізденісінің ар қасында көп 
тәжірбие жинайды. Оның электро
техникамен байланысты алғашқы 
жұмысы Максим Хайрем фирма
сынан басталыпты. 

1903 жылы күтпеген жерден 
Ройс француз автомобилі De
cauvilleге ие болады. Осы кез
де ол машинаның көптеген жұ
мыс жасалмаған жерлері мен 
құ рылымындағы қиындықтарына 
кездеседі. Бұл Ройстың өміріндегі 
шешуші сәттің бірі еді және осы 
кезде ол өз автокөлігін шығаруды 
ойлайды. Сөйтіп, Фредерик өзі
нің досымен бірігіп, Манчестер
де «F.H. Royce & Co» фирма
сын құрады және 1904 жылы 
ол өндіріске өзінің алғашқы ав
томобилін шығарады. Оның ту
ындысы Decauvilleтен асып түсіп, 
бұл туралы газеттерде жақ сы 
пікірлер жазыла бастайды. Сол 

машина құны 395 фунт стерлинг 
болыпты.

Ал, Чарльз Роллс – ауқатты 
отбасында дүниеге келіп, жақ сы 
білім мен тәрбие алып, еш нәр седен 
мұқтаждық көрмей өс кен жас. 
Роллстың алғашқы ав томобилі – 
Peugeot Phaeton. Со нымен бірге 
машина жарысына қатысып, ре
корд орнатқан. Сондықтан оқуын 
бітірісімен оның автомобиль сала
сында өз бағын сынайтындығына 
ешкімнің күмәні болмады. 1902 
жылы ол автомобиль сату  үшін 
«CS Rolls & Co» компаниясын аша
ды. Ісі алға басып, компанияның 
құрылғанына аз ғана уақыт болса 
да дистрибьютерлік желі құры
лып, бүкіл Англияға танылады. 
Бірақ Роллстың арманы тарих
та қалатындай өз автомобилін 
шығару еді. Кәсіпті қайтадан нөл
ден бастағысы келмегендіктен 
және көп қаржы шығармас үшін 
мүмкіндігі жоғары фирмамен 
келісім жасау керек болады. 
Сондықтан ол «F.H. Royce & Co» 
фирмасымен біріккен.

Міне, осылай 1904 жылы Фре
дерик Ройс пен Чарльз Роллс бір
бірімен тығыз қарымқатынас ор
натып, жылдың соңында біріккен 
«RollsRoyce» компаниясын құр
ған. 

Алғашқы автомобильдер саты
лымда жақсы табыс алып келеді. 
Шындығында, бұл көліктер 
керемет еді. Екі кәсіпкер 
бірбірін толықтырып тұ
рады. Ройс ав

томобиль жа сай біл се, Роллс олар
ды қалай сату керектігін меңгерген. 
Ұлы бри танияда бұл жақсы жол ға 
қо йы лып, 1906 жылы олар кө
лік терін АҚШқа шығарады. 
Аме  рика ағылшындарды үл кен 
құл шыныспен қарсы алды және 
ком панияның сатылымы да бірден 
кө теріледі.

Сонымен қатар, Америкада 
Чарльз Роллс ағайынды Райт
тармен танысып, авиацияның не 
екенін біледі. Соның арқасында 
компания авиамоторларды шы ғару 
ісін қолға алады, ал, енді сол ком
пания бұл іспен қазіргі күнге дейін 
шұғылдануда.

Бірақ Ройс 1910 жылы 33 жа
сында қайтыс болады да, компа
ния толығымен Чарльз Роллстың 
қолына өтеді. Ол осы кәсіпті да
мытты, алайда, 1933 жылы өзі де 
дүние салған. 

Осылайша, өнертапқыштар 
бренд қалыптастырды және осы
ның өзі бүкіл әлемді тәнті етті. 
RollsRoyce автомобильдері бай
лардың қолындағы дүние болып 
саналды. Өйткені, оның сапасы да, 
бағасы да жоғары болды.  

Бүгінгі күндері компания 
ісі бұрынғыдай жақсы емес. 
2003 жылы  RollsRoyce марка
сы германдық компания BMW
ның қолына өтті. Ал, бұл ком па
нияның танымалдығы өте жо  ғары, 
сондықтан оған қосылған кез 
келген компанияның жайы көлге 
құйған бұлақтай болып қалады. 
Ендеше, неге брендтің аты сақ
талмағаны түсінікті. Бірақ, оны 
біржола құрыды деп айтуға кел
мес, десе де RollsRoyceтың таны
малдығы жоғалды.

Қазақ «Жыланды жеті кессең 
де кесірткедей әлі қалады» дейді. 
Сол айтпақшы, дәл сол Rolls
Royce көлігін кейде өзіміздің Қы
зылорда көшелерінен де көріп 
қалатынымыз рас.

Бұл – ғылымды да, кәсіпті 
де сүйікті ісіне айналдыра біл
ген еңбеккеш екі ағылшын азама
тының көлік өндірісі ғана емес, 
адамзат даму тарихына қалдырған 
ізі.

Sb

БЕЛГІЛІ ЗАТТЫҢ БЕЛГІСІЗ СЫРЫ

РОЛЛС пен 
РОЙС

Rolls-Royce  – автомобиль саласында аңызға айналған ком-
пания. Оның әу бастағы мақсаты – өнім сапасының жақсы бо-
луы. Сондықтан әрбір көлікті шығару барысында кемшіліктің 
болмауына және жетілдіріп отыруға баса назар аударды.

Дүйсенбек АЯШҰЛЫ,
«Сыр бойы»

Жүрегіңе  сәуле  құйып  нұрлы  әлем,
Отырғызар  оңашаға  ой  кеней.

Сары  күздің  сағынышы  сырлы  әуен,
Батырханның  бағындағы  бейнедей. С
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«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ 
Қызылорда өндірістік филиа
лы (бұдан әріҚӨФ) ҚР Ұлттық 
экономика министрлігінің Та би
ғи монополияларды реттеу ко
митетінің 2021 жылғы 30 мау
сымдағы №43143/4487 хаты 
не гізінде «ҚазТрансГаз Аймақ» 
АҚ тұтынушылары үшін тауарлық 
газды бөлшек саудада өткізудің 
келісілген бағалары 2021 жылдың 
01 шілдесінен бастап 6%ға тө
мендегенін және 1000 м3 үшін 
төмендегіні құрайды:

 Тұрмыстық тұтынушылар 
(халық) – 17 558,83 теңге ҚҚС
сыз, 19 665,89 теңге ҚҚСмен;

 Халық үшін жылу энергия
сын өндіру мақсатында тауар
лық газды сатып алатын жылу
энергетикалық компаниялар – 15 
630,03 теңге ҚҚСсыз, 17 505,63 
теңге ҚҚСмен;

 Заңды тұлғалар үшін  жылу 
энергиясын өндіру мақсатында 
тауарлық газды сатып алатын 
жылуэнергетикалық компания
лар – 17 793,71 теңге ҚҚСсыз, 19 
928,96 теңге ҚҚСмен;

 Электр энергиясын өндіру 
үшін тауарлық газды сатып ала
тын жылуэнергетикалық компа
ниялар – 15 658,46 теңге ҚҚСсыз, 
17 537,48 теңге ҚҚСмен;

 Тұтынушылардың бірінші 
және төртінші тобына кірмейтін  
басқа тұтынушылар – 17 793,71 
теңге ҚҚСсыз, 19 928,96 теңге 
ҚҚСмен;

 Бюджет қаражаты есебінен 
қамтылатын бюджеттік ұйымдар 
– 17 793,71 теңге ҚҚСсыз, 19 
928,96 теңге ҚҚСмен.

09.07.2021 жылдан бастап 

тауарлық газды тұтынушыларға 
одан әрі өткізу мақсатында сы
ғымдалған және (немесе) сұ йы
тылған табиғи газды өндіру үшін 
сатып алатын заңды тұлғалар үшін 
тауарлық газды бөлшек саудада 
өткізудің 1000 м3 үшін бағасы 26 
641,82 теңге ҚҚСсыз, 29 838,84 
теңге ҚҚСмен құрайды.

Жоғарыда баяндалғанның не
гізінде, электрондық тұрмыстық 
газ есептегіштерін пайдаланатын 
тұтынушылардан карточкалық 
жүйелердегі газ бағаларын өзгер
ту үшін абоненттік учаскелерге 
жүгінулеріңізді сұраймыз. 

Сұрақтар туындаған жағдай
да төмендегі телефондарға хабар
ласуға болады:

 8771 012 12 11 сallцентр 
«РЦКУКызылорда» ЖШС, элект
рондық пошта: rckukyzylorda@
kzl.rcku.kz

 8(7242) 263203 Байсейітова 
көшесі №138/7, Абоненттік учас
кесі №1

 8(7242) 223254 «Ақмешіт» 
шағын ауданы №25/22, Абонент
тік учаскесі №1

 8(7242) 236144 Абай 
даңғылы №51/66, Абоненттік 
учаскесі №2

 8(7242) 244228 «Шұғыла» 
шағын ауданы №26/36, Або нент
тік учаскесі №3

 8(7242) 250082 Титов кенті 
№8, Абоненттік учаскесі №4

 8(7242) 256235 Жанқожа 
батыр көшесі №82А, Абоненттік 
учаскесі №5

«ҚазТрансГаз Аймақ»
АҚ ҚӨФ әкімшілігі

«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ Қызылорда 
өндірістік филиалының абоненттер 

назарына!

«Осының салдарынан мамыр 
айының соңына дейін толыққанды 
жаттығу жасауға мүмкіндік болған 
жоқ. Мен енді өмірімнің жаңа 
бөлігіне аяқ бастым деп санай
мын. Қазір Қазақстандамын, жыл 
соңына дейін жас өрендерге өзім 
үйренген тәжірибемді көрсетіп, 
олардың шеберлігін арттыруға 
көңіл бөлмекпін», – деді ол.

Элизабет Тұрсынбаева 2000 
жылдың 14 ақпанында дүниеге 
келді. 2019 жылы Әлем чемпио
натында күміс жүлде алды. Оң
солын енді таныған балғын ша
ғынан ол мұз айдыны үстіндегі 
қырсыры көп спорттың осы тү
рінің әдістәсілін меңгерді. Оның 
Әлем чемпионатындағы тола ғай 
табысы төрткүл дүниедегі талай
дың таңданысын туғызғанын жан
күйерлер әлі ұмыта қойған жоқ. 

2019 жылы Жапонияның 
Сай тама қаласында жалауы жел
біреген дүбірлі додаға жержа
һан ның әр түкпірінен қаншама 
саңлақ жиналды. Шынашақтай 
ғана қазақ қызының әрбір қи
мылына зор қошеметпен қол 
соқ қан патша көңілді көрермен 
оған өз қолдауын білдірді. Қысқа 
бағдарламада ол Бетховеннің «Ай 
сонатасына» таңдау жасап, ешбір 
абыржымастан, әрбір қимылын 
жоғары деңгейде орындап шықты. 
Сол сәттегі жанкүйер қошеметін 
айтсаңызшы. Білікті мамандар да 
қазақ қызының өнеріне жоғары 

баға берді. Алғашқы күнгі нәтиже 
бойынша Элизабеттің еншісіне 
75,96 балл жазылды. Бұл нәтиже 
бойынша ол үздік үштікке табан 
тіреді.

Элизабеттің спорттық манса
бын аяқтауы жөнінде әкесі Байтақ 
Тұрсынбаев «Осы орайда бізге 
қолдау білдірген Қызылорда облы
сы әкімдігіне, Ұлттық Олимпиада 
комитетіне, еліміздің Мәдениет 
және спорт министрлігіне зор 
ри зашылығымызды білдіреміз. 
Сон дайақ, Элизабеттің жоғары 
та быстарға қол жеткізуіне үлкен 
үлес қосқан азаматтарға алғы
сымызды білдіреміз» деп атап 
көрсетті.

Оның айтуынша, Элиза
бет 2011 жылдан бері еліміздің 
ұлт   тық құрамасы сапында 51 
жарысқа қатысты. Халықаралық 
сайыстарда барлығы 39 медальға 
қол жеткізді. Олардың 17сі ал
тын. Соңғы он жылдағы спорттық 
мансабында Элизабет бірдебір 
халықаралық жарысты құр жі
берген жоқ. Дегенмен, кейінгі 
жылы алған жарақатынан ондай 
до даларға бара алмады.

Элизабет әлем тарихында 
ересектер арасында халықаралық 
жарыстарда төрт айналып секі
руді орындаған алғашқы мә нер
леп сырғанаушы ретінде ерекше
ленеді.

«СБ» ақпарат

Қазақстандық мәнерлеп 
сырғанаушы Элизабет 
Тұрсынбаева спорттағы манса-
бын аяқтағанын жария етті. Бұл 
жанкүйерлер үшін тосын жаңалық 
болды.  Элизабет әлеуметтік желіде 
мұндай шешім қабылдауына 
арқасынан алған жарақаты себеп 
болғанын жазды. Көп уақыттан 
бері денсаулығы мазалап жүрген 
көрінеді.

Спорттағы 
мансабын 
аяқтады

(«Астана қаласының Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» мемлекеттік мекемесінен 
2015 жылдың 27 қарашасында №15001650 мемлекеттік лицензиясы берілген)

Мұралық істің ашылғанын хабарлайды
Қызылорда қаласының жеке нотариусы Досжанов Жанымбек Нурекеевич (ли

цензия №0000101 21.06.2005 ж.) 2021 жылдың 5 тамызында қайтыс болған азамат 
Яссауиев Сырлыбай Шымшиковичтің атынан мұралық істің ашылғанын хабар
лайды. Мұрагерлері болса, мына мекенжайға хабарласуын сұраймыз: Қызылорда 
қаласы, Абай даңғылы 62/2, тел.: 23 15 88, 8 777 271 51 48.

Хабарландыру
«Байқоңыр (Байконур)» ӘКК» АҚ кәсіпкерлік субъектілерін 1 сорт

ты ұн, картоп, сәбіз тауарларының бағасын тұрақтандыру үшін қарыз 
алуға шақырады. Қарыз бойынша ақпаратты www.spkbaikonur.kz сай
тынан алуға болады.

Онда білікті дәрігердің Сыр 
медицинасының, жалпы емдеу 
ошақтарының тарихи дамуы, ал
ғашқы буын қазақ дәрігерлерінің 
еңбектері жайлы құнды естеліктер 
баяндалған. Халық денсаулығын 
сақтау жолындағы қиын да жауап
ты міндетті атқаруда әріптестері 
мен замандастарының кісілік 
келбеті, қалтқысыз қызметі әсерлі 
әңгімеге арқау болған. Өңірдің 
денсаулық сақтау саласының 
өркендеуіне зор үлес қосқан мем
лекет және қоғам қайраткері, 
есімі ел аузында жүрген 
дәрігер Тұрғанбай Махановтың 
ғибратты ғұмырбаяны туралы 
әріптестерінің жүрекжарды жаз
балары жарияланған.

Кітаптың кіріспесі «О, 
тәңірім, бұл мен ғой» деп баста
лып, дәрігердің  өмір жолы, ел 
алдындағы мінсіз қызметі жай

лы айтылған. Бұдан әрі «Ізгілік 
іздері», «Сүйенерім, тәңірім – 
халық болды», «Ардагер атану 
– Алланың сыйы», «Адам ісімен 
ардақталады», т.б бөлімдерде кө
рініс тапқан көңіл түкпіріндегі 
көркем әрі шынайы жазбалар 
оқыр манды  ойға жетелейді.

Кітап авторының сөз басынан 
аз ғана үзінді келтірейік: «...Жыл 
сайын емес, ай сайын, күн сайын 
сан алуан өзгерістерге ұшырап 
жатқан бүгінгі қоғамда «Ертеңгі 
өміріміз қалай болар екен?» – 
деген алаңдаушылық жоқ емес. 
Ертең не боларын ешкім біл
мейді...

Адамның өмірге келуі, өмір
ден өтуі табиғи заңдылық деп 
жатамыз. Бірақ бұл фәни дүниеге 
келгенде «ол адам қалай келіп, 
қалай кетті?» деген заңды сұрақ 
бар емес пе?!

Тіршілікте бірге жүрген заман
дастарым азайып, қатар жүрген 
досжолдастарым дүниеден өтіп 
жатқанда көңілің құлазып, жол
дың шетінде қалғандай сезінесің. 
Өрттен қалған шоқшоқ қамыстай 
әр жерде қалдық. Уақыт шіркін 
пырақтай жүйткіп барады. Барлық 
белестер артта қалды. Осыларды 
еске алып, маған да ой келді. «Осы 
мен тіршілікте не бітірдім, не 
істедім, артымда із қалды ма, жоқ 
па? Қалай, қандай өмір сүрдім?» 
деген сұрақтар алға жетелей бас
тады», – деп жазады ол.

Аңыз дәрігер, абыз ардагер 
Т.Махановтың бұл кітабы жалпы 
оқырманға арналған.  Оқиғасы 
өмірден алынған ойлы жазбалар 
өнеге өрнектерімен құнды. 

ОҚЫРМАН ОЛЖАСЫ
КСРО және ҚР Денсаулық сақтау ісінің үздігі, «Гиппо-

крат» орденінің иегері Тұрғанбай Махановтың өмір және 
еңбек жолындағы оқиғалар мен деректі естеліктерінің жинағы 
осылай аталады. Кітап Қызылордадағы «Тұмар» баспасынан 
шыққан. 

Sb
Ғазиза ӘБІЛДА,
«Сыр бойы»

«ӨМІР ӨРНЕГІ» – 
ӨНЕГЕСІ МОЛ ДҮНИЕ

М.Мәметова атындағы Қызылорда педагогикалық жоғары 
колледжінің ұжымы осы оқу орнының бұрынғы басшысы Әбдіхалықова 
Әлима Жақыпқызына анасы

Дәметкен Жұмабайқызының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.


