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Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ,
«Сыр бойы»Sb
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ЕКПЕ АЛ!

ПРЕЗИДЕНТ ЖАҒЫМДЫ ЖАҢАЛЫҚ

Алтын діңгек

• 1995 жылы Нұрсұлтан 
Назарбаев республикадағы сайлау 
туралы Конституциялық заң күші 
бар Жарлыққа қол қойды. Бұл 
Жарлыққа сәйкес, ел Парламенті 
2 палатадан тұратын және кәсіби 
негізде жұмыс істейтін болып 
белгіленді. 

• 1999 жылы Ақтау қаласында 
Алашорда қайраткері Мұстафа 
Шоқайға арналған ескерткіш 
ашылды. 

• 2000 жылы Алматыда 
Түркістанға 1500 жыл толуы мен 
Мәдениетті қолдау жылына орай 
екі күндік «Әл Фараби мұралары 
және әлем мәдениеті» атты 
Халықаралық конгресс өтті. Бұл 
іс-шараға Ресей, Сирия, Иран, 
Түркия, Орталық Азия елдері мен 
Қазақстанның жетекші әл Фара-
битанушы мамандары қатысқан. 

• 2006 жылы АҚШ-қа ресми са-
пармен барған Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаев Вашингтондағы Қа-
зақстан Елшілігінің алдына 
қойылған Қазақстан Республика-
сы Тәуелсіздік монументін ашты. 

• 2015 жылы Ақсу қала-
сында әлемдік рекорд орна-
тылып, Гиннестің рекордтар 
кітабына енгізілді. Жергілікті 
тұрғындар 4 тонна 250 келі та-
мырлы көкөністерді өңдеп, 54 
қазандықта 19 мың 254 порция 
фри картобын қуырды. Дайын 
болған тағам фестиваль символи-
касымен порциялық пакеттерге 
салынып берілді. 

• 1992 жылы Алматы қала-
сында Дүниежүзі қазақтары құ-
рылтайының алғашқы салтанатты 
мәжілісі өтті. Құрылтайға алыс 
және жақын шет мемлекеттерден, 
соның ішінде Түркия, Алмания, 
Франция, Норвегия, Моңғолия, 
Қытай, Аустрия және басқа 33 ел-
ден 800-ден астам өкіл қатысқан. 

• 2000 жылы Семейде «Абай 
күні» атты І Халықаралық поэзия 
фестивалі өтті. Оған Қазақстан, 
Ресей, Түркия және Жапониядан 
танымал жазушылар мен ақындар 
қатысты. 

• 2011 жылы Қазақстанның 
мәдениетінде үлкен маңызға 
ие қазақ шеберлерінің орын-
дауындағы үш дискілі опералық 
ариялар жинағы шығарылды. 

• 2015 жылы «Қазақстан 
Ғарыш Сапары» Ұлттық компа-
ниясы» АҚ өкілдері Германияның 
Штутгарт қаласында геодезия, 
геоинформатика және жерді пай-
далану саласының Еуропадағы ең 
ірі «InterGeo-2015» халықаралық 
көрмесіне қатысты. Қазақстанның 
көрме стенді «KazEOSat-1» және 
«KazEOSat-2» ғарыш аппаратта-
рын ұсынды. 

• 2016 жылы Шәкен Айманов 
атындағы «Қазақфильм» киносту-
диясында қазақ кино майталман-
дарына арналған жұлдыздар ал-
леясы жаңа есімдермен толықты. 

• 2018 жылы Түркістан қала-
сын түркі әлемінің мәдени-
рухани орталығы ретінде дамыту 
бас жоспарының тұғырнамасы 
мақұлданды.

Арзан өнім – 
жәрмеңкеде

Айдана ЖҰМАДИНОВА,
«Сыр бойы»Sb

Айнұр БАТТАЛОВА,
«Сыр бойы»Sb

Кездесу барысында сауда-эко номи-
калық байланыстарды одан әрі дамы-
ту және инвестиция тарту мәселелері 
талқыланды.

Қасым-Жомарт Тоқаев Халид Әл-
Фалихтің сапары Сауд Арабиясы Король-
дігінің тақ мұрагері Мұхаммед бен Сал-
ман Әл Саудимен телефон арқылы болған 
мазмұнды әңгімелесудің жалғасы екенін 
атап өтті.

Мемлекет басшысы Қазақстанға 30 
жылдан бері көрсетіп келе жатқан қолдауы 
үшін Сауд Арабиясына ризашылығын 
білдірді.

– Елдеріміз арасындағы ынты-
мақтастықты ілгерілету және оның мәнін 
тереңдете түсу үшін көптеген мүмкіндік 
бар екеніне сенімдіміз. Осы орайда, Тақ 
мұрагерімен телефон арқылы әңгімелесу 
кезінде болашақта қолға алынатын 
бірқатар жобаны талқыладық. Өзара іс-
қимыл дарымыз тереңдей түседі. Елімізге 
жасаған сапарыңызға ризашы лығымызды 
білдіреміз. Сіздің қолдауыңызбен және 
менің Әкімшілігімнің жұмыс жүргізуімен 
екіжақты байланыстарымызды шы-
найы ілгерілетеміз деп ойлаймын, – деді 
Қазақстан Президенті. 

Өз кезегінде Халид Әл-Фалих Қасым-
Жомарт Тоқаевқа қабылдағаны үшін ал-
ғыс білдіріп, Сауд Арабиясының Королі 
Сал ман бен Әбдел Әзиз Әл Саудтың және 
Корольдіктің Тақ мұрагерінің сәлемдерін 
жеткізді.

– Олар Қазақстанға одан әрі өр  кендеу 
мен игілік жолында қол дау көрсетуді жал-
ғастыра бере тін дерін нақтылады. Қазақ-
станның жүр гізіп отырған реформалары мен 
Орталық Азиядағы көш бас шы   лығын, соны-
мен қатар 30 жыл бұ рын таңдаған бірегей 
жолын жо ғары бағалайды. Осы уақыт ара-
лы ғында Қазақстанның Тұңғыш Пре  зиденті 
негізін қалаған сындарлы саясат өзіңіздің 
парасатты бас шы лығыңызбен жалғасып 
келеді, – деп атап өтті Сауд Арабиясының 
министрі.

– Бұл тарихи дата Сіздің хал-
қыңыздың жалпы ұлт болып ұйыс -
қанын және жасампаздық рухы  ның 
биік екенін көрсетеді. Түрік  мен станның 
мемлекеттілігі мен ор нықтылығын одан 
әрі ны ғайтуда мұның мәні зор. Сіздің 

көре ген басшылығыңыздың арқа сында 
за манауи Түрікменстан бейтарап мем-
лекет ретінде әлеуметтік-эко номикалық 
жаңғыру және ха лық аралық аренадағы 
орнын нығайту тұрғысынан зор жетіс тік-
терге қол жеткізді, – делінген жеделхатта.

Сонымен қатар Қасым-Жомарт 
Тоқаев осы жылдар ішінде қазақ-түрікмен 
стратегиялық серіктестігі көпғасырлық 
достық, тату көршілік және өзара қолдау 
рухында дамып келе жатқанын атап өтті.  

– Осынау атаулы мереке күні Сіздің 
аса жауапты мемлекеттік қызметіңізге та-
быс тілеймін және бауырлас Түрікменстан 
халқының өсіп-өркендей беруіне 
ниеттестік білдіремін, – деп жазылған же-
делхатта.

Мемлекет басшысы әлемде құбыл-
малы жағдай қалып тасса да, түркітілдес 
мемлекеттер ынты мақ тастығының өте 
маңызды екенін атап өтті.

– Әлемдегі құбылмалы жағ дайды ешкім 
дөп басып болжай алмай отыр. Осыған 
қарамастан, біздің елдеріміз ара сын дағы 
қарым-қатынастар ойдағыдай дамып 
келеді. Қазақстан мен Түркия ара   сындағы 
қатынастар өзара сенім ге, дос  тыққа 
негізделген, – деді Қазақстан Президенті.

Қасым-Жомарт Тоқаев Түркия  ның 
халықаралық арена дағы беделінің ар-
тып келе жат қа ны на тоқталып, бауыр-
лас елдің жетіс тігіне қуанатынын жет-
кізді. Сонымен қатар Мемлекет басшысы 
екі ел арасындағы ынты мақтастықтың 
болашағын жоғары бағалады.

Мұстафа Шентоп Қазақ стан ға 
жасаған сапары аясында қабылдағаны 
үшін Қасым-Жомарт Тоқаевқа алғыс 
білдіріп, Түркия Президенті Режеп Тайип 

Ердоғанның сәлемін жет кізді. Сондай-
ақ ол әлемдік панде мияға байланысты 
бетпе-бет кездесу лердің шектелгеніне 
қарамастан, екі елдің қарым-қатынасы 
жоғары деңгейде екенін атап өтті.

– Қараша айында біздің елде өтетін 
Түркі кеңесі елдерінің саммитінде түркі 
әлемінің бірлігі мен ынтымақтастығын 
одан әрі кеңейту жөнінде бірқатар 
маңызды шешім қабылданады деген 
үміттеміз. Өзіңізді сол саммитте күтеміз, 
– деді Түркия Ұлы ұлттық жиналысының 
төрағасы.

«ӨЗАРА СЕНІМ МЕН 
ДОСТЫҚҚА НЕГІЗДЕЛГЕН»

Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Түркия Ұлы ұлттық 
жиналысының төрағасы Мұстафа Шентопты қабылдады.

Түрікменстан Президентін құттықтады
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Президент Гурбангулы 

Бердімұхамедовке жеделхат жолдады. Онда барша қазақстандықтардың және 
жеке өзінің атынан Түрікменстанның көшбасшысы мен түрікмен халқын 
Тәуелсіздіктің 30 жылдығымен құттықтаған.

Инвестиция министрін қабылдады
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Сауд Арабиясы Корольдігінің Инвести-

ция министрі Халид Әл-Фалихті қабылдады.

КӨШ ҚАЛАЙ ҚОЗҒАЛДЫ?

Елімізде бірнеше жыл бұрын 
«Жұмыспен қамту – 2020» 
бағдарламасы аясында тұрғылықты 
халқы сиреп, жұмыс күші азайған 
солтүстік өңірлерге халқы тығыз 

орналасқан оңтүстік аймақтардан 
халықты көшіріп, қажетті жағдай 
жасау жұмыстары басталды. 
Үкіметтің мұндай бағдарламаны 
қолға алуына демографиялық аху-
ал себеп болды. 

Солтүстікке көш: 
Көрсеткіш нені аңғартады?

Ел арасында солтүстікке қоныс аударуға ниеттілер 
баршылық. Бастысы,  мемлекеттік қолдау бар. Жұмыс күші 
тапшы, халық саны аз теріскейдегі тұрғын санын ішкі көші-
қон арқылы реттеу Қазақстанның территориялық тұтастығын 
сақтауға, ұлттық салт-санадан ажырамауға, тіл мәселесінің 
оң шешілуіне ықпал ететіні белгілі. Дегенмен, ондағы баспана 
жайы, ауа райы, шаруаның ыңғайын ойлап, көшуді кейінге 
қалдырғандар да жоқ емес. Сондықтан, бағдарламаның шығу 
себебі, мемлекеттік қолдау, қоныс аударғандардың қазіргі 
жағдайы туралы не айтуға болады?

Десе де, бұл жолға мүлде назар аударыл-
мады деуден аулақпыз. Сонау 2003 жылы 
Үкімет шешімімен осы жолды күрделі 
жөндеуге қаржы бөлініп, жұмыстары бас-
талып кеткен болатын. Сол жұмысты 
көзбен көргенімізде бұл күрделі жөндеу 
емес, жолды жаңадан салу дегенге келеді 
ғой деп ішіміз жылып қалған еді. Әйтсе 
де, қуанышымыз ұзаққа бармады. Сол 
жылы жолдың біздің облыс аумағындағы 
30 шақырымдай ғана бөлігі жаңартылды 
да, одан кейін жұмыс тоқтап қалды. Келесі 
жылға жоспарлап қойған қаржыны Үкімет 
басқа жұмыстарға аударып жіберді де, одан 
кейін көңіл бөлінген жоқ. 

Қызылорда облысының басшыла-
ры барлық уақытта да аталған жолды 
жаңғырту мәселесін көтеріп отырды. 
Гүлшара Әбдіқалықова да облысқа басшы 
болып келгелі осы проблеманы бірнеше 
рет үкіметтік деңгейде көтерді. Соның 

арқасында жаңғыртуға қатысты өткен 
жылы шешім шықты. 583 млн теңгеге 
жобалық-сметалық құжаттары дайында-
лып, жыл басында қоғамдық тыңдаулар 
өткізілген болатын. 

Ал кеше ғана облыс әкімі Facebook 
әлеуметтік желісіндегі парақшасында 
Қазақстан Үкіметі тарапынан «Қазавтожол» 
Ұлттық компаниясы Еуропа қайта құру 
және даму банкімен құны 240 миллион 
доллар тұратын «Жезқазған-Қызылорда» 
автомобиль жолының жаңа жобасына қол 
қойылғаны туралы сүйінші хабар тарат-
ты. Компания бұл қаржыны Қызылорда 
мен Жезқазған арасындағы ұзындығы 204 
шақырымдық ескі жолды күрделі жөндеуге, 
сондай-ақ, Қызылордадағы ұзындығы 14,8 
шақырымдық айналма жолдың құрылысына 
бөлмек. 

ЖЕЗҚАЗҒАНҒА ЖОЛ 
ҚЫЗЫЛОРДАДАН 
БАСТАЛАДЫ

Жол – тіршіліктің өзегі. Кейінгі жылдары Қазақстан өзгеріске бетбұрыстың 
байыпты қадамын осы саладан анық аңғарта түскенін жалпы жұрт жақсы 
біледі. Алайда, жол-көлік қатынасының бар мәселесін түгесіп тастау тіпті 
мүмкін емес. Соның ішінде Қызылорда мен Жезқазған арасындағы ешқандай 
стандарттарға сай келмейтін ескі  тас жолды республикалық маңызға ие 
деп айтуға әсте келмейтін еді. Қаншама жылдардан бері көлік жүргізген 
жүргізушілер мен сапарға шыққан жолаушылар оның ақыретін көріп келеді. 
Әсіресе күз бен көктем айларындағы жауын-шашын, қыстың қарлы бораны 
жол азабын тартқызып тұр. Бұл мәселе кешегі кеңестік дәуірдің кезінде де, еліміз 
тәуелсіздікке ие болған кезеңнен бері де аз айтылған жоқ. Әйтеуір, Жезқазған 
бағытына келгенде қаржының реті келмей, үнемі кейінге ысырыла беретін.

Коронавирус инфекциясының таралуы 
бәсеңдеп, эпидемиологиялық ахуалдың 
тұрақталуына байланысты облыс «жасыл 
аймаққа» енді. 

Дегенмен, әлі де босаңсуға болмайды. Өткен 
тәулікте 26 адам індет жұқтырған. Бір қуантарлығы, 
қауіпті індеттен бір күнде 133 науқас айығып шықты. 
Қазіргі таңда инфекциялық стационарларда 350-ге жуық 
науқас ем алуда.

Індетті ауыздықтаудың бірден-бір жолы – вакци-
налау. Вакциналау науқанында қызылордалықтардың 
белсенділік танытуы да қауіпті індеттің таралуын 
тоқтатуға өз септігін тигізіп жатыр. Өңірде 400 мың адам 
екпе алатындардың қатарында болса, қазір соның 301 
мыңнан астамы екпе салдырған. Бұл туралы өңірлік ком-
муникациялар қызметінде өткен брифингте облыстық 
денсаулық сақтау басқармасы басшысының орынбасары 
Жангелді Шайымбетов айтты. 

«Жасылдың» да 
жауапкершілігі зор

Туристер саны
артуда
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БРИФИНГ

ОБЛЫС ӘКІМДІГІНДЕ ПІКІР-ПАЙЫМ

Жезқазғанға жол 
Қызылордадан 
басталады
Енді жол құрылысы  Қызылорда облысы 

жағынан басталады.
Облыс әкімі жоба аймақ тардың байланы-

сын жақсартуға, жол қоз  ға лысы қауіпсіздігі 
стан дарт та  рының жоға рылауына мүм кін   дік 
беретініне назар аударып, елі міздің ұлттық авто-
жол жү йе сін де электро мобильдерді қол да ну ды 
қам тамасыз ететін жол ин фра  құры лымын құруға 
әзір лік стра те гия сын жасауға көмек тесе тінін 
жеткізді.  

«Бұл біздің мемлекетіміз үшін экономикалық 
интеграция мен COVID-19-дан кейінгі 
жағдайдың қалпына келуін жақсарту үшін дұрыс 
көлік инфрақұрылымын құруда аса маңызды 
болмақ», – деп келтірді облыс басшысы.

Шын мәнінде бұл жолдың жаңа стандарттар-
мен салынуы өңі ріміз үшін аса маңызды екенін 

айт қымыз келеді. Сарапшылар мен ма мандар 
жаңа жол еліміздің және аймақтың экономи-
касын дамытуға серпін беретінін бірауыздан 
ма құл дап отыр. Атап айтқанда, зама науи ав-
томагистраль солтүстік өңір  лер мен еліміздің 
оңтүстік бөлігі аралығындағы қатынасты ай-
тар лықтай жақсартып, облы сы мыз дың инвес ти-
циялық тартым ды лығы мен туристік әлеуе тін 
арт тыратын болады. Жүк айна лы мының көбеюі 
өз кезегінде кәсіп  керлікті дамытуға үлкен 
үлес қосады. Жаңғыртылған автомагистраль 
еліміздің оңтүстік өңір лері нен Қазақстанның 
орталық және солтүстік аймақтары ар қылы Ре-
сей Федерациясының өн  дірістік аудандарына 
тікелей шы  ғуға мүмкіндік береді. Ең бас ты сы, 
Жезқазған, Қарағанды, Нұр-Сұлтан қалаларына 
жылдам же те тін боламыз. Бұл енді үлкен 
игіліктің бастауы.

Солтүстікке көш: Көрсеткіш нені аңғартады?
Еңбек және халықты әлеуметтік 

қорғау министрлігі кейінгі 10 жылдағы 
ішкі миграцияға талдау жасап, оңтүстік 
облыстардағы тұрғындардың бір бөлігін 
солтүстікке көшіру қажеттігін анықтаған. 
Егер бұл мәселе реттелмесе, 2050 жылға 
қарай солтүстіктегі халықтың саны мил-
лион адамға қысқарып, оңтүстік өңірдегі 
халық саны 5,2 млн адамға артатын 
көрінеді. Осылайша Үкімет бұл мәселеге 
назар аударып, бағдарлама аясында көші-
қон жұмыстарына басымдық берді.

Бүгінде «Жұмыспен қамту – 2020» 
жол картасы бағдарламасының үшінші 
бағыты аясында Денсаулық сақтау және 
әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы  
бұйрығымен бекітілген «Жұмыс күшінің 
ұтқырлығын арттыру үшін адамдардың 
ерікті түрде қоныс аудару қағидаларын 
бекіту туралы» Ережеге сәйкес солтүстік 
өңірлерге қоныс аудару жұмыстары 
жүргізілуде.

2014 жылдың желтоқсан айын-
да Сыр елінен Шығыс Қазақстан об-
лысы Риддер қаласына алты отба-
сы қоныс аударды. Қоныс аударған 
азаматтар бағдарлама аясында салынған 
тұрғын үймен және тұрақты жұмыспен 

қамтылды. Ал, 2015 жылы Риддер 
қаласына тағы да екі отбасы, 2016 жылы 
Солтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан 
облысына біреуден, Павлодар облысына 
екі отбасы қоныс аударды.

Сонымен қатар, 2017 жылы 
бағдарламаға өзгерістер енгізіліп, 
«Нәтижелі жұмыспен қамтудың және жап-
пай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 
жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік 
бағдарламасы» бекітіліп, Қызылорда об-
лысы қоныс аудару өңірлерінің қатарына 
қайта енгізілді. Осыған орай, облыс-
тан солтүстік өңірлерге қоныс аудару 
бағытында бірқатар жұмыс жүргізіліп, 
нәтижесінде 2017-2021 жылдар 
аралығында 602 отбасы (құрамында 1702 
адам) жаңа ортаға бет алған.

Деректерге сүйенсек, осы жылдар 
аралығында көшкен отбасының басым 
бөлігі Солтүстік Қазақстан (183 отбасы) 
және Қостанай (182 отбасы) облыстарына 
ірге тепкен.

ҮКІМЕТТЕН 
ҚАНДАЙ ҚОЛДАУ БАР?

Өткен жылы Ұлттық қоғамдық сенім 
кеңесінің отырысында Мемлекет басшы-

сы Қасым-Жомарт Тоқаев оңтүстіктен 
солтүстікке көшуге қатысты мәселеге 
тоқталып, cолтүстікке көшіп келушілерді 
ынталандыру үшін оларға берілетін 
жәрдемақының мөлшерін екі есе, яғни, 
35 айлық есептік көрсеткіштен 70 айлық 
көрсеткішке дейін көбейту керек деп 
тапсырма берді. Сондықтан биылдан 
бас тап қоныс аударған отбасының әрбір 
мүшесіне берілетін қаржының көлемі 
ұлғайды.

Мұнан бөлек, коммуналдық төлем-
дерді және жалға алынған баспананың 
ақысын төлеу үшін бір жыл ақшалай көмек 
көрсетіледі. Бүгінде солтүстікке қоныс 
аударған азаматтардың басым бөлігі 
тұрғын үймен, жұмыспен қамтылған.

«Еңбек» бағдарламасына қатысу-
шы ның отбасына, оның ішінде жалғыз-
бастыларға он екі ай бойы ай сайын 
тұрғын үйді жалға алу және ком му налдық 
қызметтерге ақы төлеу бо йын ша 
шығыстарды өтеуге берілетін мате-
риалдық көмекке тоқталсақ.

Қалалық жерлерге қоныс 
аударғандарға бір адам үшін 20 АЕК 
(58340 теңге), отбасы мүшелерінің саны 
екеуден төртеуге дейін болса 25 АЕК 
(72925 теңге), отбасы мүшелерінің саны 

бесеу және одан көп болған кезде 30 АЕК 
(87510 теңге) мөлшерінде төленеді.

Ауылдық жерлерге қоныс аударса, бір 
адам үшін 15 АЕК (43755 теңге), отбасы 
мүшелерінің саны екеуден төртеуге дейін 
болған кезде 18 АЕК (52506 теңге), от-
басы мүшелерінің саны бесеу және одан 
көп болған кезде 21 АЕК (61257 теңге) 
мөлшерінде төленеді.

«Еңбек» бағдарламасының 5.3.2 
бөліміне сәйкес, ерікті түрде қоныс аудар-
ғанда мемлекеттік қолдау шаралары бағ-
дарламаға қатысушыға және оның от басы 
мүшелеріне бір рет көрсетіледі. Көшуге 
материалдық көмек олар жаңа тұр-
ғылықты жерге келгеннен кейін беріледі.

КЕРІ КӨШКЕНДЕР КЕЗДЕСПЕДІ

Былтыр сенатор Айгүл Қапбарова 
үкіметке депутаттық сауал жолдап, 
көші-қон процестерін іске асырудағы 
мемлекеттік шаралар дұрыс атқарылмай, 
кейбір өңірлерде көші-қон мәселелері 
толық шешілмей жатқанын хабарлаған 
болатын. Дегенмен, ресми мәлімет бо-
йынша Сыр елінен солтүстікке барған 
азаматтардың осы кезге дейін кері көшуі 
кездеспеді.

Қаңтар айында Павлодар облысының 
Екібастұз қаласына көшкен қазалылық 
Еркін Құсан жаңа орта өте жақсы 
қабылдағанын айтты. Бүгінде ол Екібастұз 
қаласының статистика басқармасында 
халық санағын өткізу, ұйымдастыру бо-
йынша уәкілетті нұсқаушы болып қызмет 
етеді. 

–  Бағдарламаны ойлап емес, ка-
рантин уақытында өзіме лайықты жұмыс 
таппағандықтан, отбасыммен осында 
көшуді ұйғардық. Жаңа орта өте жақсы 
қабылдады. Үкімет көшіп келгенім үшін 
жұмыспен қамтыды, одан әрі жалдама-
лы баспана берді, шығынымызды өтеді. 
Мұндағы жерлестеріміздің мұндай басты 
мәселелері шешімін тапқан. 

Осы жақтағы қызылордалықтармен 
де аға-іні болып араласып, жақын тар-
тып, бірге туған бауырдай болып кеттік. 
Аға-жеңгелеріміздің жылулығын сезіндік. 
Білмегеніміз болса сұрап, алға ұмтылып, 
өзімізді сөзбен қамшылап отырамыз. Өзге 
ұлт өкілдерімен де дос болып үлгердік. 
Кейде ана тілімізді білмейтін қазақтарға 
«тілді үйренсеңші» деп қолқалап, 
үгіттейтініміз бар. Соның ішінде жұмыс 
барысында «маған тіл үйретесің бе?» деп 
өзі қызығушылық танытып жатқандар 

да бар. Бұл да болса мемлекеттік 
бағдарламаның бір бөлігінің орындалғаны 
деп ойлаймын. Ал, аула балаларына 
мұсылманша амандасуды үйретіп, кейде 
қазақ ағайындардан ру сұрасып, ұялтып 
жүрміз, – деді ол. 

Еркін солтүстіктегі жерлестер 
жұмыспен қатар спортта да белсенді 
екенін, олардың жеңіс тұғырынан көрініп 
жүргенін ерекше атап өтті. Сөз арасында 
кері көшкісі келетіндердің бары туралы, 
бұған не әсер етуі мүмкін деп те сұраған 
едік. 

– Қалада жұмыс істеуге бейім жан-
дар көшемін деп айтпас еді. Себебі, бұл 
жақтағы тұрғындардың көпшілігі екі 
жерде қызмет етеді. Сонымен қатар, 
жұмыс орындарында еңбек күші тапшы 
болып жатыр. «Жұмыс жасауға ниетің 
болса, кел, еңбек ет!» деп тұр. Ал, көшіп 
жатқандардың себебі әртүрлі. Біріне ауа 
райы жақпаса, бірі өзін жайсыз сезінеді, 
біріне жалқаулық әсер етеді. Еліміздің қай 
өңірі болмасын қазақтың жері, бұл біздің 
ел. Сондықтан туған жерге сағынышыңды 
басуға барып, мұнда шаңырақ көтеріп, 
еселі еңбек етудің жөні бөлек, – деді Сыр 
перзенті.

Еліміздің өркендеу жолында 
халық бірлігі мен жүйелі реформа-
лар өте маңызды. Сондықтан ХХІ 
ғасырда ел тұрғындары терең білімді 
болуы қажет. Әсіресе ақпараттық 
технологиялар жоғары дамыған 
қазіргі қоғамға ұлт сапасын арттыру 
өзекті.

Президент халыққа Жолдауын-
да пандемия кезіндегі қашықтан 
оқытудың нәтижесіне тоқталады. 
2020 жылдың наурызынан білім 
беру ұйымдарының қашықтан 
оқытуға көшуі осы оқу форматының 
тиімділігі мен салдарын, оның панде-
миядан кейін қолдану басымдықтары 
туралы қызу талқылауды тудырғаны 
анық. Экономиканы цифрландыру 
үдерісі кезіндегі бәсекеге қабілетті 
мамандарды дайындау міндеті 
тұрды. Біздің ойымызша, қоғам 
мүшелерінің қашықтан оқытуға 
теріс көзқарасы бір жағынан, онлайн 
білім берудің педагогикалық тео-
риясы мен тәжірибесін жан-жақты 
түсіну бойынша ауқымды ғылыми 
зерттеулердің болмауынан туында-
ды. Екінші жағынан экономиканы 
цифрландырудың қазіргі кезеңіндегі 
білім мен тәрбиенің педагогикалық 
мақсаттары мен білім беру 
ұйымдарының тікелей қызметіне 
байланысты екенін түсінбеуден. 
Қашықтан білім беру технология-
ларын қолдана отырып онлайн-
оқыту, электронды оқыту алдағы 
уақытта қандай жетістіктер әкеледі? 
Білім алушылар мен болашақ 
жағдайдағы кадрлар даярлауға 
сұранысын қанағаттандырады, 
ақпараттық технологиялар көме гімен 
білімгерлерге ақпа раттық қоғамдағы 
әлеуметтік және кәсіби қызметке 
толық және тиімді қатысуға, цифрлық 
экономикаға көшуге дайындау 
мақсатында белсенді танымдық және 
оқу қызметіне жағдай жасайды.

Жолдауда ғылымды дамыту аса 
маңызды басымдық екені айтылды. 
Жаһандану дәуірінде ғылым мен 
техника өте жоғары қарқынмен да-
муда. Әсіресе, ғылымның білім беру 
саласына ықпалы өте зор. Сондықтан 
ғаламдық қажеттіліктер білім беру 
саласынан ғылым мен техниканың 
дамуын үнемі реттеп отыруын талап 
ететінін де айтқан жөн. Ғылымның 
дамуы студенттердің ғылыми сауа-
ттылығы мен дағдыларын дамытуға, 
жеке және кәсіби табыстары мен 
қоғамдық өмірге қатысуына маңызды 
болатын икемдерді қалыптастыруға 
ықпал ете алады. Жоғары оқу 
орындарында білімгерлерді оқы-
туда мамандықтың дәстүрлері мен 
ерекшеліктерін ғылымның дамуы-
мен ұштастырып, оқытудың негізгі 
қағидаларын айқындаған дұрыс деп 
ойлаймыз.

Жолдауда ұлттың ұйысуы 
еліміздің дамуындағы басты фактор 
екені дәйектеледі. Қазақ стандағы 
этносаралық қатынастардың үйле-
сімді дамуы әралуандық негізінде 
бірлік пен біртұтастықты сақтаудағы 
барлық ұлттың түрлі мәдениетін 
ескерумен байланысты. 

Елімізде «Ынтымақ жүрген жер-
де ырыс бірге жүреді» деген халық 
пікірінің қалыптасуына толықтай 
негіз бар. Ол үшін әрбір азамат 
мәселенің маңызын түсініп, қоғам 
болып бірлесе жұмыс атқарғанда 
ғана оң нәтижеге жете алатынымыз-
ды ұғынуы қажет.

Ботагөз ПАРИДИНОВА, 
философия магистрі, 

Қызылорда 
«Болашақ» университетінің 

қоғамдық пәндер, 
тарих және география 

кафедрасының меңгерушісі

Ынтымақ – 
ырыстың 
басы

– Облыс көлемінде бүгінде 
коронавирусқа қарсы иммун-
дау науқанына 106 егу кабинеті, 
оның ішінде аудандарда 91 ка-
бинет жабдықталған. 1 ақпан-27 
қыркүйек аралығында вакцинаның 
1 компонентін салдырғандар саны 
– 301959, халықтың қамтылуы 
75,3 процентті құрады. Екінші 
компонентін салдырғандар саны – 
252722, яғни, 63 процент, – деді ол. 

Айта кету керек, Қызылорда 
қаласы Тасбөгет кентінің 24 жастағы 
тұрғыны Перизат Құлжанова екпе 
салдырған 300 мыңыншы адам бо-
лып тіркелді. Ол бала күтіміне бай-
ланысты үйде отырғандықтан, өзі 
қарайтын №4 емхана қызметкерлері 
екпені үйіне барып салды. «Спутник 

V» вакцинасын алған Перизаттың 
жағдайы қалыпты. Екпе алған 300 
мыңыншы тұрғынға сый-сияпат жа-
салды. 

Кешеден бастап елде каран-
тиндік шектеулер жеңілдетіліп, сал-
танатты және отбасылық шараларға 
рұқсат етілуде.

Елімізде пандемия басталғалы 
алғаш рет той өткізуге рұқсат 
берілді. Алайда тойханаларға 
«Ashyq»-та статусы «қауіпсіз» 
қонақтар ғана кіргізіледі.

– COVID-19 таралуына жол 
бермеу жөніндегі ведомствоаралық 
комис сия елдегі эпи демиологиялық 
жағдай тұрақ танғанын, соңғы екі 
аптада сырқат танушылық пен өлім-
жітім деңгейі 60%-ке төмендегенін  
айтты. Осыған байланысты бүгіннен 
бастап «Ashyq» бойынша «қауіпсіз» 

мәртебесі бар қызметкерлер мен 
келушілердің қатысуымен бірқатар 
іс-шараларды өткізуге рұқсат 
етіледі. Атап айтқанда, салтанатты, 
еске алу және отбасылық шаралар-
ды (банкет, үйлену тойы, мерей-
той) өткізуге рұқсат беріліп отыр. 
«Жасыл аймақта» тұрған өңірлерде 
зал 50%-ке дейін ғана толуы ке-
рек, 100 орыннан аспауы шарт. 
«Сары аймақта» да 50%-ке дейін, 
70 орыннан аспауға тиіс. Ал «қызыл 
аймақта» 50%-ке дейін, 50 орыннан 
аспауы керек. Сондай-ақ конферен-
циялар, форумдар және басқа да 
бұқаралық шараларды, көрмелерді 
өткізуге рұқсат етілді. Бұған қоса, 
таза ауада марафон ұйымдастырып, 
көрермендердің қатысуымен спорт-
тық шаралар өткізуге болады, – деді 
Ж.Шайымбетов.

«Жасылдың» да 
жауапкершілігі зор

«Сыр өңірінің фольклорлық анто-
логиясы» атты үш томдық жинақтың 
шығуына филология  ғылымдарының 
докторы, профессор, Қорқыт ата 
атындағы Қызылорда университетінің 
«Қорқыттану және өлке тарихы» 
ғылыми-зерттеу институтының 
директоры Бағдат Кәрібозұлы 
жетекшілік етуде.  Аталған антоло-
гияны әзірлеу үшін үш кезең бойын-
ша жұмыстар жүргізілді. Бүгінде об-
лыс әкімінің қолдауымен жинақтың 
бірінші томы «Жанқожа батыр» деген 
атаумен жарық көрді. Жинаққа ба-
тыр туралы тың тарихи деректер мен 
жырлар, оның ішінде Мұсабай жы-
рау, Лұқпан Кенжеғұлұлы, Қарман 
Сұлтанұлы, Жекей Шаңғытбайұлы, 
Орнықбай Сұлтановтың бұрын бас-

па бетінде жарияланбаған жыр 
нұсқалары топтастырылды. Оның 
ел тарихын танып-білуге ынталы 
оқырман мен жас ұрпақ үшін маңызы 
зор. 

– Өскелең ұрпақты отансүйгіш-
тікке, ұлтжандылыққа тәрбиелейтін 
бұл жинақ оқырман қауымға 
жол тартқалы отыр. Жинақтың 
тұсаукесер рәсімі жақын күндері 
өтеді.  Елбасының «Ұлы даланың 
жеті қыры» мақаласы аясында жүзеге 
асырылған жоба – Тәуелсіздіктің 30 
жылдығына арналған үлкен тарту. 
Әдебиет пен өнер зерттеушілері үшін 
құнды дерек. Аймақтың тарихи және 
рухани-мәдени даму белестерін сара-
лау, насихаттау  арқылы жаңғырған 
қоғамда адамның жаңа келбетін 
қалыптастыру үшін өңірімізде жүзеге 
асырылып жатқан «Сыр елі» мегажо-

басы бойынша атқарылған ауқымды, 
маңызды жоба лардың бірі болмақ, – 
деді Серік Ахмет. 

Жоба жетекшісі Бағдат Кәрібоз-
ұлы  антологияның  бірінші томы 
туралы кеңінен баяндады. Екінші  
және үшінші томдарға ел ішіндегі 
көнекөз қариялардан жазып алынған, 
Сыр елінде өмір сүрген ахундар мен 
ишандар туралы деректер, құнды 
мәліметтер мен аңыз-әңгімелер, Сыр 
сүлейлері жырлаған, сирек орында-
латын қисса-дастандар енгізілетінін 
айтты. Жоба төңірегіндегі атқа-
ры латын жұмыстар мен алдағы 
жоспарлар турасында әңгімеледі.  
Келесі томдардың жарыққа шығатын 
мерзімі және құнды мәлімет қорын 
жинақтауда атқарылып жатқан жұ-
мыстарға тоқталды.

«СБ» ақпарат

Кеше облыс әкімі Гүлшара 
Әбдіқалықова филология 
ғылымдарының докторы, 
профессор, Қорқыт ата атындағы 
Қызылорда университетінің 
«Қорқыттану және өлке тарихы» 
ғылыми-зерттеу институтының 
директоры, Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері  Бағдат 
Кәрібозұлымен кездесті. Жиынға 
облыс әкімінің орынбасары 
Серік Ахмет, облыстық мәдениет, 
архивтер және құжаттама 
басқармасының басшысы Асқарбек 
Есжанов қатысты. 

Басқосуда Бағдат Кәрібозұлы «Сыр 
өңірінің фольклорлық антологиясын» 
шығарудағы негізгі ұстаным мен құнды 
еңбектің ерекшелігін тілге тиек етіп, 
антологияның бірінші томы «Жанқожа 
батыр» жинағын таныстырды. 

Айту керек, антология Тұңғыш Пре-
зидент Н.Ә.Назарбаевтың «Ұлы даланың 
жеті қыры» мақаласының «Дала фольк-
лоры мен музыкасының мың жылы» 
жобасын жүзеге асыру мақсатында 

қолға алынды. Халық ауыз әдебиетінің 
таңдаулы үлгілері – Сыр бойындағы аңыз 
әңгімелер, шежіре, батырлар жыры, қисса-
дастандардың ел аузындағы нұсқалары 
жинақталып, «Сыр өңірінің фольклорлық 
антологиясы» атты үш томдық жинақ 
шығару идеясынан туындады.

Кездесуде облыс әкімі құнды еңбек 
рухани-мәдени бағыттағы іргелі ізденісті 
одан әрі дамытып, жастардың ұлттық 
өнерді бойына сіңіре отырып, танып-
білуіне зор ықпал ететініне сенім білдірді.

– Жинаққа Жанқожа батыр туралы тың 
тарихи деректер мен батырға арналған та-

рихи жырлардың, оның ішінде Мұсабай 
жырау, Лұқпан Кенжеғұлұлы, Қарман 
Сұлтанұлы, Жекей Шаңғытбайұлы, 
Орнықбай Сұлтановтардың бұрын баспа 
бетінде жарияланбаған жыр нұсқаларының 
енуі үлкен құнды еңбек ретінде тарихта 
қалады. Сондықтан да аталған батырлар 

жырының халыққа, келер ұрпаққа ел та-
рихын танып-білуде маңыздылығы ерек-
ше деп ойлаймын. Бұл ел тарихындағы ай-
тулы жыл – Тәуелсіздіктің 30 жылдығына 
арналған үлкен тарту болып отыр. Елдің 
еңсесін көтеріп, ұлттық рух беретін 
құнды жинақтың шығуы Сыр халқы үшін 
үлкен мерей, зор қуаныш және рухани 
үлкен қазына, құнды мұра болары сөзсіз. 
Аталған жинақты барша оқырман қауым 
ыстық ықыласпен қабылдайды деп санай-
мын, – деді облыс әкімі.

Келер аптада «Жанқожа батыр» 
жинағының тұсаукесері өтеді. Мың да-
намен шығарылған кітап облыстағы 239 
кітапханаға таратылатын болады. 

Профессор алдағы уақытта 
антологияның екінші томына Сыр елі ту-
ралы аңыз-әңгімелер мен түрлі оқиғалар 
жинақталса, үшінші томына дастандар 
мен қиссалар топтастырылатынын айтты.

Кездесу соңында аймақ басшы-
сы өңірдің фольклорлық мұраларын 
жинақтау бағытындағы бұл жобаның 
маңызы ерекше екенін алға тартып, 
жинақтың ІІ және ІІІ томының жарыққа 
шығуына қолдау көрсетілетінін жеткізді. 

Жинаққа тың 
туындылар 
топтастырылды

Жергілікті туризмді дамыту және Сыр 
өлкесінің тарихы мен мәдениетін насихаттау 
мақсатында «Қазақстанның киелі жерлерінің 
географиясы» жобасы ұйымдастырылып келеді. 
Аталған жоба аясында 31 тарихи-танымдық және 
3 тарихи экспедиция жасалған. Нақты кезеңде 
облыста 4 жағажай, 12 демалыс орны және 13 
туристік фирма жұмыс істейді.

– Бүгінгі күні 6 нысанды іске қосып, 120 
жаңа жұмыс орнын ашуды жоспарлап отыр-
мыз. Биыл өңіріміздің туристік әлеуетін дамыту 
мақсатында облыстық бюджеттен тиісті қаржы 
қаралып, «Қолөнер – асыл қазына» жобасы 
қолға алынды. Көрме 30 қыркүйекте өткізілмек. 
Мақсат – халқымыз қастерлеген ұлттық өнердің 
жас ұрпаққа үлгі боларлық тәрбиелік маңызын 
айқындау, – деді М.Тасқараев. 

Ежелгі қалалар мен тарихи ескерткіштердің 
дені Сыр өлкесінде шоғырланған. 545 тарихи-
мәдени ескерткіш мемлекет қорғауына алынған. 
Тағы бір айта кетерлігі, Сыр бойында экстре-
малды туризмді дамыту үшін Қарақұм және 
Қызылқұм сияқты шөлді аймақтар шетелдік 
туристердің қызығушылығын арттырып келеді. 

Брифингте облыстық тарихи және мәдени 
ескерткіштерді қорғау жөніндегі КММ 

басшысының міндетін атқарушы Ғалымжан 
Садықов тарихи нысандардың қазіргі жағдайы 
туралы айтты.

– Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласы аясын-
да Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы 
жобасы қарқынды жүзеге асырылғаны мәлім. 
Сол арқылы «Қасиетті Қазақстан энцикло-
педиясының» 3-томына облыстан 12 ескерткіш 
енді. Сондай-ақ, «Өңірлік қасиетті нысандар» 
жобасында 60 нысан бар. Облыс бойынша 
арнайы жобалар бекітіліп, онда 41 тарихи-
мәдени мұра нысаны қамтылған. Олар Аралдан 
Жаңақорған ауданына дейінгі аумақты қамтып 
өтеді. Онда Аралдың кепкен табанындағы Арал  
асар қалашығы, Кердері кесенесі, Жент, Жар-
кент, Сығанақ қалашықтары және басқа да ерек-
ше кесенелер мен мұнаралар бар. 

Ескерткіштердің инфрақұрылымын жетіл-
діруге де үлкен мән беріліп отыр. Атап айтсақ, 
Сығанақ, Жанкент қалашықтары қорғау аймақ  -
тары бойынша қоршалып, стеллалар бой кө терді. 
Облыс көлемінде тарихи және мәдени ес керт-
кіштерді қорғау мен насихаттау және сақтау мақ-
сатындағы жұмыстар жалғасын табуда, – деді ол.

 «СБ» ақпарат

Туристер саны артуда

Биылғы жылдың алғашқы жартыжылдығында Сыр өңіріне 42 236 адам турист 
ретінде келді. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 2,2 процентке жоғары. Өңірлік 
коммуникациялар қызметінде өткен брифингте облыстық кәсіпкерлік және туризм 
басқармасы басшысының міндетін атқарушы Мұрат Тасқараев туризм саласындағы 
атқарылып жатқан жұмыстарды баяндады.

«Сыр өңірінің фольклорлық антологиясының» 
бірінші томы жарыққа шықты

«Сыр өңірінің фольклорлық антологиясы» жобасы аясында 
атқарылып жатқан жұмыстар туралы өңірлік коммуникациялар 
қызметінде өткен брифингте облыс әкімінің орынбасары Серік Ахмет 
айтып берді.
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E-mail: smjarnama@mail.ru

Жарнама. Жарнама.
«Сыр бойы», 
«Кызылординские вести», 
«Ақмешіт апталығы», 
«Ақмешіт жастары» және 
ауданның барлық 
басылымдарына 
хабарландыру 
орналастырғыңыз келсе:  
70-00-52  телефон ы арқылы 
байланысуға болады.

Sb
Қызылорда облысының 

ден саулық сақтау басқармасы 
Қызылорда облысының ден
сау лық сақтау басқарма сының 
«Көпбейінді облыстық ауруха
насы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы мемлекеттік ком
муналдық кәсіпорнында байқау 
кеңесінің мүшесі лауазымына 
орналасуға конкурс жариялай
ды.  

Конкурс өткізу күні: кон-
курс өткізу туралы хабарландыру 
жарияланған күннен бастап отыз 
күнтізбелік күн ішінде. 

Конкурс өткізу орны: Қы
зылорда қаласы, Абай даңғылы, 27, 
2этаж, 207кабинет, Қызылорда 
облысының денсаулық сақтау 
басқармасының ғимараты.

Орналасқан жері, пошталық 
мекенжайы, телефонын көр
се те отырып, кәсіпорынның 
атауы: Қызылорда облысының 
ден саулық сақтау басқармасының 
«Көпбейінді облыстық ауруха-
насы» шаруашылық жүргізу құ
қығындағы коммуналдық мем
ле кеттік кәсіпорны. 120008, 
Қы зылорда облысы, Қызылорда 
қаласы, Нұрсұлтан Назарбаев 
даңғылы, 65. Тел.: 235294; факс: 
235314. Эл.пошта: oblmc@list.ru

Негізгі қызмет түрі: облыс 
халқына мамандандырылған жә не 
жоғары мамандандырылған меди
циналық көмек көрсету.

Конкурсқа қатысушыларға 
қойылатын талаптар: Жоғары 
білімнің, сондайақ мынадай та
лаптардың бірінің:

1. Денсаулық сақтау немесе 
ұйым бейіні бойынша және (не-
месе) экономика/қаржы және (не-
месе) бизнес және (немесе) құқық 
саласында кемінде 5 жыл жұмыс 
тәжірибесінің;

2. Денсаулық сақтау немесе 
ұйым бейіні бойынша және (не-
месе) экономика/қаржы және 
(не месе) бизнес және (немесе) 
құ қық саласындағы басшылық 
қыз метте кемінде 3 жыл жұмыс 
тәжірибесінің;

3. Денсаулық сақтау және (не-
месе) экономика және (немесе) 
бизнес және (немесе) құ қық са
ласындағы қоғамдық бірлес тік
тердің мүшесі.

Конкурсқа қатысу туралы 
өтініштерді беру мерзімі: кон-
курсты өткізу туралы хабарлама 
жарияланған күннен бастап отыз 
күнтізбелік күн ішінде.

Конкурсқа қатысу туралы 
өті нішке қоса берілетін құжат
тардың тізбесі:

1. Конкурсқа қатысу туралы 
өтініш (еркін нысанда жазылған);

2. Мемлекеттік және орыс ті л
деріндегі түйіндеме;

3. Өмірбаян (еркін нысанда 
жа зылған);

4. Үміткердің жеке басын куә
ландыратын құжаттың көшір месі;

5. Жоғары білімі туралы құ
жаттың көшірмесі;

6. 2015 жылғы 23 қарашадағы 
Қазақстан Республикасы Еңбек 
кодексінің 35бабына сәйкес жұ
мыскердің еңбек қызметін растай-
тын құжаттың көшірмесі;

7. Қазақстан Республикасы 
Бас прокуратурасының Құқықтық 
статистика және арнайы есепке 
алу комитетінің аумақтық бөлім
шелері берген соттылығы және 
сыбайлас жемқорлық құқық бұ
зушылықтары жоқ екендігін рас-
тайтын құжаттар.

Конкурсқа қатысушы өзінің 
біліміне, жұмыс тәжірибесіне, кә
сіби деңгейіне қатысты қосымша 
ақпаратты (біліктілігін арттыру, 
ғылыми дәрежелер мен атақтар 
беру, ғылыми жарияланымдар, 
ал дындағы жұмыс орнының бас
шылығынан ұсыным) беруіне бо-
лады.

Қатысушы конкурстық өтінім
нің түпнұсқасын «Түпнұсқа» 
деп белгіленген конвертке салып 
мөр лейді. Бұл конвертте қатысу
шының тегі, аты, әкесінің аты (ол 
болған кезде) және мекенжайы 
көрсетілуі тиіс. Содан кейін кон-
верт сыртқы конвертке салынып 
мөрленеді.

Ішкі және сыртқы конверттер:
1) шақыруда немесе мерзімдік 

басылымдағы ақпаратта көрсе
тілген мекенжай бойынша тиісті 
саладағы уәкілетті органға (жер
гілікті атқарушы органға) бағыт
талуы;

2) «_____________________  
мемлекеттік кәсіпорынның байқау 
кеңесі мүшелерінің конкурсы» 
және «____________ дейін ашуға 
болмайды» (шақыруда немесе 
мерзімдік басылымда көрсетілген 
конвертті ашу күні мен уақыты) 
деген сөздерді қамтуы тиіс.

Конкурстық өтінім шақыруда 
немесе мерзімдік басылымдағы 
ақпаратта көрсетілген мекенжай 
бойынша жіберіледі.

Конкурстық комиссия кон
курс тық өтінімдері бар конверт
терді ашқан күнінен бастап бес 
жұмыс күні ішінде үміткер ұсын
ған құжаттарды қарайды және 
үміткердің талаптарға сәйкестігіне 
бағалау жүргізеді.

Конкурстық комиссия жүр
гі зілген бағалаудың нәтиже ле рі 
бойынша әңгімелесу күнін, уақы
тын және ол өткізілетін жерді көр
сете отырып, шақыру жібе рі летін, 
талаптарға сәйкес келетін үміт
керлерді іріктеуді жүргізеді.

Құжаттарды қабылдау бас
талатын күн: осы хабарланды-
руды мерзімді басылымда жария
лаған күн.

Қызылорда облысының 
денсаулық сақтау

басқармасының конкурстық 
комиссиясы

Хабарландыру

Хабарландыру
«Шиелі  Жарығы» ЖШС бойынша электр энергиясымен бөлшек сауда 

нарығында жабдықтау тарифтері бойынша жария тыңдаулар өткізілетінін 
хабарлаймыз. Жария тыңдаулар мына мекенжайларда өткізіледі: 

 2021 жыл 30 қыркүйекте  сағат 10.00де Сырдария ауданы, Тереңөзек 
кенті, Әлиакбаров көшесі №70, «Тереңөзек аудандық электр тораптары» 
ғимараты;

 2021 жыл 30 қыркүйекте сағат 12.00де Жалағаш ауданы, Жалағаш 
кенті, Мырзалиев көшесі №22, «Жалағаш аудандық электр тораптары» 
ғимараты;

 2021 жыл 30 қыркүйекте сағат 16.00де Қармақшы ауданы, Жосалы 
кенті, А.Иманов көшесі №38, «Жыраулар үйі» ғимараты;

 2021 жыл 1 қазанда сағат 11.00де Шиелі ауданы, Шиелі кенті, 
Байтұрсынов көшесі №5, «Шиелі Жарығы» ЖШС ғимараты;

 2021 жыл 1 қазанда сағат 14.30да Жаңақорған ауданы, Жаңақорған 
кенті, Шонабаев көшесі №8А, «Шиелі Жарығы» ЖШС Жаңақорған фили-
алы ғимараты.

«Шиелі  Жарығы» ЖШС  әкімшілігі

Жарамсыз деп есептелсін
Қуанышов Ардақ Жұбаназарұлының атына Қазақстан Республикасы 

Ұлттық ұланы 5547 әскери бөлімінен  берілген  №ОН0313 қызметтік 
куәлігі жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

2021 жылғы 4-тоқсанға арналған Қызылорда облысының Әділет департаменті 
басшысының және департамент басшысының орынбасарларының жеке 

тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін қабылдау кестесі

Мемлекеттік 
органның 

атауы

Жеке қабылдауды 
жүргізетін 

адамның Т.А.Ә
Лауазымы 

Азаматтарды 
қабылдау күні мен 

уақыты

Мемлекеттік 
органның 

орналасқан жері
Байланыс 
телефоны

Қызылорда 
облысының 

Әділет 
департаменті

Бакишева Ирина 
Джумабаевна

Департамент 
басшысы

сәрсенбі, жұма 
күндері

сағат 15.00ден 
18.00ге дейін

Қызылорда қаласы, 
Абай даңғылы 52,

1қабат

Тел.: 8 /7242/ 
231051
 231009

Оразгелді Ұзақбай Департамент 
басшысының 
орынбасары

сейсенбі, бейсенбі 
күні 

сағат 15.00ден 
18.00ге дейін

Қызылорда қаласы, 
Абай даңғылы 52,

1қабат

Тел.: 8 /7242/ 
231016

Әлмеш Баукен 
Серікұлы

Департамент 
басшысының 
орынбасары

дүйсенбі күні 
сағат 15.00ден 
18.00ге дейін 

Қызылорда қаласы, 
Абай даңғылы 52,

1қабат
Тел.: 8 /7242/ 

231050

Ескертпе: Алыс қалалардан, аудандардан келген азаматтар күнделікті сағат 9.00ден 18.00ге дейін қабылданады.
Қызылорда облысының Әділет департаментінің сенім телефоны 8 /7242/ 231009

«Қызылорда облысы бойынша тексеру комиссиясы» мемлекеттік 
мекемесінің ұжымы ұйымдастыру жұмысы және персоналды басқару 
қызметі бөлімінің басшысы Анар Сәлімжанға анасы

Ырзагүл Алдажарқызының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

***
Облыстық денсаулық сақтау басқармасының ұжымы, облыстық ме-

дицина саласының ардагерлер кеңесі және «Senim» Денсаулық сақтау 
жүйесі жұмыскерлерінің салалық кәсіптік одағы» республикалық 
қоғамдық бірлестігінің Қызылорда облыстық филиалының ұжымы ме-
дицина саласының ерлізайыпты ардагерлері

Нұрғалиев Қасым Нұрғалиұлы мен 
Шүгірбаева Бегайым Ибрайқызының

қайтыс болуларына байланысты марқұмдардың отбасы мен туған
туыстарына қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады.

Ернияз Омарұлының өмірде
ре гіне көз жіберсек, балалық 
ке зеңі ашаршылық пен соғыс 
жыл дарына тура келген екен. 
«Ашар шылықта жеген құйқаның 
дәмі ауыздан кетпейді» дейді хал
қымыз. Ернияз Омарұлы өз ес
теліктерінде ашаршылық, елдің 
күй зелісі, соғыстың зардабы, бала 
еңбегін пайдалану, балалық шақ
тың болмағандығы туралы көп ай-
тып отыратын. Еңбекке ерте ара
ласқандықтан, оқуға деген ерекше 
құштарлықтың болуы заңдылық 
еді. 1947 жылы Қызылорда қала
сындағы медициналық техникумға 
оқуға түсіп, үздік тәмамдайды. Екі 
жыл еңбекке араласып,  фельдшер 
болып жұмыс жасайды. 

Екі жылдан соң Қызылорданың 
қатарлас жүрген 19 жас азаматы Ал-
маты мемлекеттік медицина инсти-
тутына оқуға тапсырады. Олардың 
қатарында, Ғани, Махамбетқали,   
менің әкем Шәріпбай, Мақатай, 
Елемес Көшкінбаев, Иманғали 
Әб діхалықов, тағы да басқа аза-
маттар болды. Шындығына кел-
генде, ол кезеңде медициналық 
институттарға көбіне өзге ұлттар
дың азаматтары оқуға түсетін. Ал 
Сыр өңірінен аттанған 19 жас  дәл 
осы қағиданы бұзып, барлығы 
оқуға түсіп кетеді. 

Атақты В.П.Рощин, А.П.По
ло су хин, П.П.Очкур, Н.К.Войт ке
вич, А.Н.Сызғанов, А.Рақышев, 
Н.И.Севрцов сынды медицина 
ға  лымдарынан дәріс ала жүріп,   
Ал   матыдағы әскери госпитальда  
фе льдшерлік қызметін жалғас ты
рады. Бұл Ернияз Омарұлының 
кейінгі өміріне бағдаршам болды 
десек те жарасады. Біліммен қа тар, 
тәжірибеге сүйену кәсіби білік
тілікті арттыруға жетеледі.

Ернияз Омарұлының әрі қарай
ғы өмірдерегінде жас маман ның 
облыстық аурухананың хирургия
лық және жедел жәрдем бөліміне 
хирург болып орналасқаны, ара
да екі жыл өтпей жатып, қала лық 
денсаулық сақтау бөлімінің мең ге
рушісі, 19671982 жылдар аралы
ғында біріккен қалалық ауруха
на  ның бас дәрігері қызметтерін 

ат қарғаны белгілі.  
19821994 жылдар 
аралығында облыстық 
ден саулық сақтау 
бөлімін бас қар са, зей-
нетке шыққан соң өмі
рі нің ақырына дейін 
кәсіби маман дығына 
деген адалдығын жо
ғалт па ғанын көреміз. 
СПИДке қарсы ор та
лықта, қалалық ауру-
ханада трав матолог 
ма ман ретінде күні 
ке шеге дейін кеңес беріп, қызмет 
жа сады.

Тұтас бір ғасыр.  Ернияз Омар
ұлының өмір тарихы қалай жазыл-
ды және жазыла бермек? Сонау 
институтты бітіріп келген жас ма-
ман неге назар аударды, кейін бұл 
еңбек қалай бағаланды? 

Ол махаббатты еңбектен та
буға талпынды. Жастығы мен мүм
кіндігін халықтың денсау лығын 
сауықтыруға арнады. Әсіресе,  ба
лалардың денсаулы ғына көп алаң
дайтын еді.  Балалар арасында кез
десетін ұршық басының туа бітті 
ақауына назар аудара бастады.   
1959 жылы Мәскеуде травмато-
логияортопедия саласы бойын-
ша біліктілігін арттырып, сынған 
сүйекті темірмен ұштастыру, жам
бас және мойын сүйектерінің қи
саюын консервативтіоперативті 
ем деудің жолын үйреніп келе ді. 
Осы лайша ғылымның баспал дағы
на да ден қойған еді.

Дегенмен, алғыр да жігерлі 
ма ман 1961 жылдан бастап, қа ла
лық емдеу ұйымдарының жұмы
сына тікелей араласып, басшы лық 
қызмет атқарды. Ернияз Омар
ұлының қалалық емдеу ұйым
дарының жұмысын ұйымдастыруда 
жасаған таптырмас бір тәжірибесі 
болды.  Ол – қалалық емханалар 
дәрігерлерінің, аптасына бір рет 
қалалық ауруханада кезекшілік жа-
сауы еді. Бұл дегеніміз – күнделікті 
науқасты қа рау ғана емес, сол 
науқастың ем делуіне тікелей ара-
ласу. Осыдан келіп мамандардың 
біліктілігі мен кәсібилігі арта 
түсті. Сол ке зең дердегі дәрігерлік 

қызметте жүр ген көптеген азамат-
тар кейін білім і мен біліктілігінің 
арқасында, жо ғарғы қызметтерге 
көтерілді. 

1982 жылы ұстазы София Өте
генқызы Махашеваның орнына 
облыстық денсаулық сақтау бөлі
міне басшылыққа келді. Енді облыс 
халқының, әсіресе шалғай елді ме-
кен тұрғындарының денсаулығын 
көзімен көруді шешті. Мәселеге 
тік қарады және сол мәселенің оң 
шешілуі, тұтас бір саланың ал ға 
жылжу рычагі екенін білді.  Арал
дың атырабынан Қаратаудың сі
лем деріне дейін бармаған ауылы, 
мал фермасы қалмады. Түйіні 
облыстағы сырқаттарды емдеу 
тө сегінің жеткілікті болуы және 
салалық бағытта дамыту қажет
тілігі деп шешті. 

Ең бірінші ана мен балаға 
көрсетілетін көмекті жетілдіруі, 
пе диатрлық аймақтардың ашылуы, 
мектеп пен балабақшалардағы дә 
рі герлер қызметіне мән беріл ді. 
Жүкті әйелдер мен шала туған 
нә рестелерге көрсеті летін реа ни
мациялықанестезио логиялық кө
мекті арттыру мақсатында бар лық 
аудандарда жансақтау бө лімдері 
ашылды. Оларды кадрлар мен қам
ту, материалдықтех ни калық база-
сын толықтыруға күш салды. 

Ернияз Омарұлы еңбек ет-
кен жылдары 5 облыстық, 3 қа
лалық, 3 аудандық, 29 ауылдық 
медициналық нысанның салынуы 
ол кісінің іскерлігін таныта түседі. 
Сонымен бірге, барлық елді мекен-
дерде медициналық ұйымдарды 
аша отырып, мал фермаларына 
көшпелі фельдшерлік қызметтің 

жүйесін енгізді. Түкпірде қоныс 
тепкен елді мекеннің бір тұрғыны 
болса да, медициналық қызмет 
қолжетімді болуы тиіс деп санады.

Ернияз Омарұлы тұсында пуль
монология, травматология, торо
кальді хирургия, нейрохирургия, 
гематология, аллергология сала-
лары бойынша жаңа бағыттар да-
мыды. Ғылымға жол ашылды. Өзі 

де балалардың туабітті жамбас 
буынының шығуына байла-
нысты 56 ғылыми еңбектің 
авторы атанды. Науқас ба-
лаларды емдеп жазуда  Одақ 
көлеміндегі білікті хирург 
атанды.

Әлемнің әміршісі – ең
бек. Еңбегі бағаланды. Көп 
аза маттың алғысын алды. 
Мыңдаған сәбидің екі аяғын 
тең басып кетуіне се бепші 
болды. Ернияз Омарұлы өз 
еңбегінің бағасын алған жан. 
«Құр мет белгісі», «Халықтар 

Достығы» ордендерінің иегері, 
денсаулық сақтау саласындағы ең 
жоғарғы ма рапаттарға ие болған. 

Ғибратты ғұмырын жас ұрпаққа 
мұра етті. «Өмір белестері» атты 
ғұмырнамалық хикаят, Ұлы Отан 
соғысының 60 жылдығына «Ажал
ға араша», «Сыр медицинасы» кі
таптарын кейінгі ұрпаққа аманат-
тап кетті.   

Облыстың денсаулық сақтау 
саласында жемісті еңбек атқарған 
мемлекет және қоғам қайраткері 
Ернияз Омаров – «Сырдария ауда
нының құрметті азаматы», «Қы
зылорда қаласының құрметті аза-
маты», «Қызылорда облысының 
Құрметті азаматы» атақтарының 
иегері.

Ал, азаматтығы, адамшылығы, 
тұлғалығы, адами биік болмысын 
қайда қоямыз?! Ол ең бі рінші жү
регі ашық, аңқылдаған қам қор шы 
жан еді. Көкірегі иман ды лыққа то-
лып тұратын Ернияз Омарұлының 
жанында өзіңді ер кін сезіне аласың. 
Оның рухани дүниесі бай, табиғи   
таза болмысы, кішілігі мен кісілігі, 
бекзаттығы кез келген адамды бау-
рап алатын еді. Қызмет барысында 
талап қойғанымен, адамдық қасиеті 
ерек шеленіп тұратын. Үлкеннің 
де, кішінің де көңілін тауып, көп
шіліктің көкейіне ұялап кететін. 
Майда қоңыр дауысымен ән айтып, 
өмірге деген сағынышын жырмен 
басқан кезеңдеріне де куә болдым. 

Ернияз Омарұлының еңбекқор
лығы мен қарапайымдылығы ерек-
ше болатын.  Сонан да ол кісімен 
сұхбаттасқан, өмірде жолдары тү
йіскен азаматтардың көкірегінде 

жылылығымен қалды. Ол денсау
лық сақтау саласы ардагерлер 
ке ңесінің жұмысын басқарды. 
Сол уақыттарда облыстағы сала 
ардагерлерінің барлық мүмкін ді гін 
жасауға тырысып, әрбіріне қам
қорлық танытты. Зейнетке шық
қан ардагерлер «Ернияз Омар ұлы 
хабарласты» деп, ерекше бір іл
типатпен айтып отыратын еді. 

Ол достыққа адал болды. Со-
нау бір алып ұшқан Алматының 
ме дициналық институтының тү
лек тері, Сырдың 19 өренінің жұбы 
жазылмады. Олар Сыр меди ци
насының түлеуіне атсалыс ты. Дос
тықтың шынайы бейнесі ре тінде 
азаматтардың қолтығынан демеп, 
бүгінге дейін отбасымен араласып, 
өмірдің ащысы мен тұ щысын бірге 
көрді. Осы жолда Ернияз Омарұлы 
өз қамқорлығын өмірінің аяғына 
дейін жоғалтпады.   

Ернияз Омарұлы халықтың ада-
мы болды, елге қызмет жасады. Осы 
қызмет барысында талай азамат-
тармен ат үстінде жолықты, сый-
лас болды. Елдің, жердің тағдырын 
шешуде іскерлік кәсібилікпен қа
тар, адами қасиеттер қажет еді.  
Ол – әйелдің дастарханы бола-
тын. «Жақсы әйел жаман ерін хан 
қылады» деген тәмсіл бар.  Ол 
әйелдің даналығы мен сабырлығы, 
көрегендігіне байланысты. Ерін 
құрметтеген, шынайы сезімі мен 
құрметі бар Хадиша апай Ернияз 
Омарұлының 65 жыл сенімді серігі 
ғана емес, шынайы досы да бола 
білді. Отбасының ұйтқысы, бес 
баланың анасы ғана атанып қойған 
жоқ, ғұмыр бойы еріне қызмет 
көрсеткен отанасы атанды. Хадиша 
апайдың дастарханы әлі де жаю-
лы. Ерінің жетістігінің белгілі бір 
үлесі Хадиша апайдың еңбегі деп 
бағалауымыз қажет. Ұрпағының 
төртеуі әке жолын жалғастырды.

Біз бүгін ұлы ұстаз туралы 
ойды қағаз бетіне түсірдік. Ернияз 
Омарұлы – өз биігін бағындырған 
жан. «Адал жанды өнеге тұт 
өзіңе» дейді дана халқымыз. Ер-
нияз Омарұлының адамдығы мен 
болмысы, қарапайымдылығы мен 
қамқорлығы, асыл қасиеті мен тек
тілігі, үлкен жүректілігі туралы әлі 
талай   жазылатынына сенімім мол.  

Рас, біз үлкен қазына санды
ғымызды жоғалттық. Өкініш бар, 
сағыну бар. Бірақ, тарих бізге тағы 
бір тұлғаны үлгі етіп берді. Ұрпақ 
осы тұлғаларға қарап бой түзейді 
деп сенемін.

Ақмарал ӘЛНАЗАРОВА,
ҚР Парламенті Сенатының 

депутаты

Алтын діңгек
Адам баласына тарихтың беретін үлкен бағасы, ол – 

есіміңді ғасырлардың жадында қалдыру. Тарих мұны қай 
қырымен екшеп алады?  Әрине саналы ғұмырыңда айналаңа 
істеген игі істерің мен халқыңа көрсеткен адамгершілігіңмен, 
азаматтығыңмен өзгелерден ерекшеленесің. 

Республика жұртшылығына танымал тұлға, парасаттылық 
пен қарапайымдылығы, адалдығы мен кәсібилігін ту еткен, 
Қызылорда облысының денсаулық сақтау саласының атасы 
атанған, ұстазымыз Ернияз Омарұлы туралы айту, кейінгі 
шәкірттерінің басты парыздарының бірі деп білемін. 

Әрине, тілдің теориялық мә
селелері мен оның практикада са-
уатты қолданылуын үздік білу тек 
тіл ғылымындағы мамандарға ғана 
емес, гуманитарлық ғылымның 
өз ге де салалары – тарих, филосо
фия мен логика, математика, т.б. 
ғылымдар зерттеушілері үшін өте 
ма ңызды. Кез келген ғалым қа 
зақстандық ғылымның жетіс тік  
терін әлемдік деңгейде на си хат тау 
үшін, әрине, тілдік құ бы лыстарды 
жетік меңгеруі тиіс. Қорқыт ата 
атындағы Қы зыл орда универси
тетінің доценті, филология ғылым
дарының кан дидаты Шанжархан 
Бекма ғам бетовтың тамыз айында 
об лыстық «Сыр бойы» газетіне 
жа рияланған «Жаңа ғылыми идея 
мемлекеттік қолдауды қажет етеді» 
тақырыбындағы көлемді мақаласы 
туралы өз пікірімді білдіруді жөн 
деп шештім.

Ол қазіргі тіл ғылымындағы 
дыбыстаным саласының жағдайын 
зерттеуші ғалымдар еңбектеріне 
сүйене отырып, өз тұжырымын 
мысалдар арқылы ашып көрсетеді. 
Автордың мақаласында дыбыста-
нымнан сөзтанымға жүйелі түрде 
ауыса отырып, сөзжасамдық жүйе 
қызметі генетикалық тұрғыдан 
қа лай көрінетінін шынайы айғақ
тар арқылы дәлелдей алғаны қы 
зық тырады. Сонымен бірге зерт
теуші осы уақытқа дейін тіл 
білімі саласында тек біржақты 
үстемдік етіп келе жатқан, «адам-
зат тілі сөздерінің өлі (мағынасыз) 
дыбыстардан кездейсоқ пайда 
бол ған» деген батыстық теріс 
кон цепциядан бас тартуды ай-
тады. «Адамзат тілінің ғалам
дықжаратылыс болмыспен ты
ғыз байланыста пайда  болған 
аса киелі, сакральды құбылыс 

екенін түсін діретін генетикалық 
тіл ғылымы идеяларының артық
шылығын қазақстандық ғылыми 
зерттеулерде қолдану – қазіргі 
за манауи тіл ғылымының аса ма
ңызды жаңалығы», – дейді ға лым. 
Деректер мен ғылыми дә йек терге 
негізделген мақала ой лы оқыр
манды бейжай қалдыр май тыны 
сөз сіз.

Осы жарияланымның алдында 
Ш.Бекмағамбетовтың «Тіл гене-
тикасы: тілдік таңбанышандық 
жүйе» атты ғылыми еңбегі Абай 
атындағы Қазақ ұлттық педа го
гикалық университетінде танысты-
рылып, тіл біліміндегі сан алуан 
сауалдар төңірегіндегі мә селелер 
қозғалып, зерттеуші ға лымдар та-
рапынан да ерекше қызығушылық 
туғызған еді. Автор – тіл білімі 
саласын зерттеуге зор үлес қосқан 
елімізге та нымал ғалымдардың 
бірі. Оны генетикалық тіл ғылымын 
зерттеуші тұңғыш ғалым деп атау
ға толық негіз бар. Ерекшелігі 
– ғылыми монографиялық жұ 
мыстары мен ғылыми мақа ла ла рын 
студенттер мен магист рант тарға, 
докторанттарға ар   нал ған оқу құ
ралы ретінде да йын дап оты руында 

және оқу құ ра лында қарапайым 
тілмен ұғы  нықты етіп, жеткізе 
сипаттауын да.

Шанжархан Бекмағамбетов
тың ғылыми еңбектеріне шолу жа-
сай отырып түйгенім: ғалымның 
жоғары мектепке сіңірген еңбегін 
оның қазақ тіл білімі дыбыс та
ным, сөзтаным және мәтін тео
риясына қосқан үлесімен баға
лауы мыз керек. Ғалым зерттеп 
отырған генетикалық тіл ғылымы 
– гуманитарлық білімнің заманауи 
жаңа бағыты. Бұл жаңа бағытты 
Сыр өңірінен шыққан ғалым ши-
рек ғасырға жуық зерттеп келеді 
және осы тіл ғылымының жаңаша 
бағдарларын талқылау үшін көр
шілес мемлекеттің ғалым да ры
ның онлайн қатысуымен халық
аралық конференция да өт кізді. 
Оған республиканың өзге өңір
лерінен және Белорусь, Қыр ғыз
стан, Өзбекстан, т.б. көршілес 
ел  дердің жоғары оқу орын да
ры ның ғалымдары қатысып, өз 
ойларын ортаға салды. Онлайн 
конференцияға арқау болған та қы
рып: генетикалық тіл білімі, ежелгі 
проблемаларына жаңаша көзқарас. 
Осы тақырып аясында идея иесінің 

«Генетикалық линг вистика теория-
сы бойынша 7 дәріс» атаулы еңбегі 
филолог студенттердің таныпбілуі 
үшін жарыққа шыққаны да белгілі.

«Генетикалық тіл білімі мәсе
ле лерін оқытудың ерекшелігі 
– көптілді аудиторияға да арнал
ған. Орыс, ағылшын, араб, т.б. ма
мандықтардағы студенттер осы 
тілдердің лексикалық мате риал 
дарын өз ішінде де, сондайақ 
өзге тілдермен өзара генети калық 
тұрғыдан салыстыра оты  рып та 
оқи алады. Мұның өзі сту денттерді 
еркін, ғылыми ой лауға баулиды, 
қалыптасып қалған, бірақ қа зірде 
ғылыми мәні жойылған қасаң тео
риялық ере  же лердің кемші ліктерін 
өз көз дерімен көруге, практикалық, 
лабора то  риялық тұрғыдан жұ мыс 
істеуге үйретеді», – деген ға лым 
тұжы рымдамасы көңілге қо нымды.

Өтеубай ҚОЖАҚҰЛЫ,
Қорқыт ата атындағы 

Қызылорда 
университетінің 

профессоры, 
тарих ғылымдарының 

докторы

Тіл ғылымындағы жаңа бағыт
Адамзаттың асыл қазынасы – тілі десек, тіл білімі төңірегінде 

әлемнің көптеген ғалымдары ғылыми зерттеулер жасап, оның 
зерттелуінің тарихы, теориялық мәселелері және оның зерттеу 
әдістері жайында қызу пікір алысуда. Оның негізінде тілдің 
теориялық мәселелеріне қатысты қалыптасып кеткен кейбір 
қате көзқарастар да анықталды. 

ПІКІР-ПАЙЫМ

Аралдық 
шаруаларға көмек

Арал ауданындағы төрт түлік малды қысқы маусымға 
қажетті жемшөппен қамту мақсатындағы шаралар 
жалғасуда.

Өңірде жарияланған төтенше жағдайға сәйкес Болат 
Өтемұратов қорынан бөлінген қаржыға қуаңшылық қиындығын 
еңсеру бағытындағы бірқатар шаралар жүзеге асырылуда. Соның 
бірі мал азығы үшін пайдаланылатын бидай кебегі ауылдық елді 
мекендер мен Арал қаласы тұрғындарына тегін таратылып келеді.

Кеше аталған қор есебінен алынған 
бидай кебегінің бір бөлігі Арал ауданына 
жеткізілді. Мал азығы енді Жақсықылыш 
кенті мен Қамыстыбас ауылдық 
округіндегі мал ұстап отырған тұрмысы 
төмен отбасыларға жергілікті жердегі 
қоғамдастық кеңесінің шешімімен үлес
тірілетін болады.

«СБ» ақпарат
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Буындардың ауруына көптеген түрлі
жағдайлар себеп болады. Көбіне, бұл – жас
ұлғая келе, түрлі жарақаттар, зат алмасуы,
қанайналымының бұзылуы, остеофиттер
мен тұздардың пайда болуы, және де
бұлшықеттер мен сіңірлердің әлсізденуі
болып табылады. Бұндай патологиялық
процестер артрит, артроз, остеохондроз,
подагра және басқа да буын
ауруларының туындауына әкеледі.
Буын ауруларына көбіне: жамбас, тізе,
табан буындары, омыртқа жотасы мен
саусақ буындары шалдығады.

Дерт кей кездері симптомсыз жүреді: 
жайсыздық, буындардың қызаруы мен ісінуі, 
бұлшықеттердің әлсіздігі. Бұндай жағдайлар 
кезінде, науқас пайда болған жағымсыз 
жайттарға үлкен мән бермеуі мүмкін, алайда 
ауру бұл уақытта жаңа буын байламдарын 
аурушаңдық күйге тарта отыра, асқына түседі.

Емді уақытылы қабылдамау қайтымсыз 
салдарға ұшыратып, ақыр соңында, мүге
дектікке әкелетінін түсіну аса маңызды.

Тірекқимыл аппараты ауруларын 
емдеу үшін ғалымдар қуатты табиғи 
парафармевтикалық «Артрорезерв» пре
паратын әзірлеп шығарды. Препараттың 
ерекшелігі – құрамы тиімді және пайда
лы компоненттерге өте бай, ол сүйек пен 
шеміршек тіндерінің жұмысын қалпына 
келтіріп, бұлшықеттер, байламдар мен 
сіңірлердің икемділігін жақсартып, буындарға 
кешенді түрде әсер етеді. Препарат сино
виалды қабықты қалпына келтіріп, сино
виалды сұйықтықтың қажетті мөлшерде 
өндірілуін ынталандырады, осының 

нәтижесінде буындардың икемділігі қалыпқа 
келіп, сүйектер арасындағы қажалу азая
ды. Қолданыстың алғашқы кезеңіндеақ, 
науқастың жағдайы едәуір жақсарып, ауру 
белгілері жойылады, еркін жүріп тұру қалпына 
келеді. «Артрорезерв» курстық қолданудан 
кейін, көптеген сүйек ауруларын толығымен 
жойып, адамды салауатты күйге қайтаруға 
қабілетті.

«Артрорезерв» Еуропалық ревмато
логтармен мақұлданған, отандық және 
халықаралық сертификаттарға ие. Сондайақ, 
біздің мамандар басқа да ауруларға арналған 
курстық бағдарламаны таңдап бере алады. 
Орталығымыз инновациялық еуропалық және 
батыс препараттарын қолданады, олар жақсы 
нәтиже көрсетеді. 

Сіз оларды біздің орталығымыздан, Ал
маты қ., Абай даңғылы 151 мекенжайындағы, 
«Алатау» Бизнес Орталығынан сатып ала 
аласыз және ТМДның кез келген жеріне 
курьерлік жеткізілімге тапсырыс бере аласыз

АЛ СІЗДІҢ БУЫНДАРЫҢЫЗ ҚАЛПЫНДА МА?
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

НАУҚАН ЖҮРУДЕ!
АРТРОРЕЗЕРВ КУРСТЫҚ

БАҒДАРЛАМАСЫНА
ТАПСЫРЫС БЕРСЕҢІЗ, -30%
ЖЕҢІЛДІККЕ ИЕ БОЛАСЫЗ!

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

Мына телефон бойынша тірек-қимыл аппараты аурулары
жөнінде кеңес ала аласыз және «Артрорезервке» тапсырыс

бере аласыз 8 705 925 54 24 немесе artroreserve.kz сайты арқылы.
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Анатолий мен Людмила Го-
ликовтар 1972 жылдан бері осы 
шағын ауданда тұрады. Людми-
ла Васильевна – бар ғұмырын 
бала тәрбиесіне арнаған жан. 
Балабақшада тәрбиеші қызметін 
атқарып, ата-аналар алғысына 
бөленген. «Жасыңда бейнетін 
көр сең, қартайғанда зейнеті бұйы-
рар» дегенді жиі еститінбіз. Бірақ, 
еңбектің жемісін көретін кезде 
қос қария бос отыра алмаған. 
Олар игі іспен айналысып, қоғам-
дық өмірдегі белсенділігін тоқтат-
пауды жөн деп тапты. 

– Ауланы абаттандыруға 
деген қызығушылық зейнетке 
шыққан соң оянды. Жұмыс істеп 
қалған адам қол қусырып оты-
ра алмайды екен. Ермек болсын 
деп аулаға ағаш отырғызып, гүл 
ектік. Бәрінің үйлесіп, әдемі бо-
лып тұрғанын қаладық. Оның 
үстіне егілген ағаштың, әрбір 
өсімдіктің пайдасы шаш етек-
тен. Жасыл желектің әсерінен 
ауа тазарып, қолайлы микро-
климат қалыптасады, шу деңгейі 
төмендейді. Сондықтан ізгі іске 
үлес қосуды және ауланы одан 
әрі абаттандыра түсуді парыз деп 
білеміз. Көбіне көршілер көмекке 
келеді, байқауға қатысуға үндеген 
де солар. Біз балаларды осы-

лайша тазалыққа, ұқыптылыққа 
тәрбиелегіміз келеді, олар 
«тазалықтың табалдырықтан ба-
сталатынын» ұғынып өссе деген 
тілегіміз бар. Тазалық болған 
жерде денсаулық болады. Ал, 
жасыл-желек болса, денсаулық 
екі есе күшейеді дей беріңіз. Әрі 
өзгелерге де ой саламыз, үлгі 
көрсетеміз. Бәсекелестік болған 
жерде алға жылжу бар. «Менің 
аулам одан да керемет болады» 
деп әрбір тұрғын талаптанса, нұр 
үстіне нұр, – дейді Людмила Ва-
сильевна.

«Бір тал ексең, еліңе орман 
салғаның» деген сөздерді мәйек 
етіп, қаланы көркейтуге үлес 
қосып жүрген зейнеткерлерге 
көршілердің құрметі бөлек. Абзал 
істерімен өнеге болған жандардың 
еңбегі де ескерусіз емес. Жақында 
қала әкімінің орынбасары Бек-
тас Нұридинов әлеуметтік желі 
қолданушыларының басым дау-
ысына ие болған үздік ауланың 
әуесқой бағбандарына қала 
әкімінің дипломын табыстап, 
көркейту-көгалдандыруға қажетті 
құрал-сайман жинағын тарту етті. 
Бұл марапат олардың мерейін 
өсіргені рас. Бастысы, қалада 
үлгілі ауланың қатары тағы 
біреуге көбейді.

Жасыл желек 
жамылған

Қоршаған ортаға қамқорлықпен қарап, жасыл желекті 
көбейту, тазалық мәдениетін қалыптастыру қашанда өзекті. 
Қуантатыны, бізде бұл түйткілді шешуге талпыныс жоғары. 
Қаладағы көпқабатты үйлердің маңынан өтсеңіз, көз қуанып, 
көңіл жайлана түседі. Ауласын түрлі ағаш пен хош иісті гүлге 
көмкерген тұрғындардың қатарында Голиковтар отбасы бар. 
«Шұғыла» шағын ауданындағы №15 үй тұрғындары жақында 
Қала күніне орай ұйымдастырылған «Үздік аула – 2021» 
байқауының жеңімпазы атанды. 

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ,
«Сыр бойы»Sb

Қазақстан мен Орталық Азия 
республикаларындағы оқу-ағарту, 
мәдениет және әдебиет саласының 
өркендеуіне зор үлес қосқан көр-
некті мемлекет және қоғам қай-
раткері Темірбек Жүргеновтың 
өмірі мен қайраткерлігін наси-
хаттау мақсатында және оның 
жұбайы Дәмеш Ермекова-Жүр-
ге нованың қасіретті тағды рына 
арналған Қазақстан Республи-
ка сының Мәдениет және 
спорт министрлігіне қарасты 
Т.Қ.Жүргенов атындағы Қазақ 
ұлттық өнер академиясы мен 
Т.Қ.Жүргенов атындағы қоғамдық 
қоры 2021 жылдың 15 қазаннан 
бастап 2022 жылдың 15 наурызы 
аралығында (15 наурыз күнінен 
кейін жіберілген жұмыстар қабыл-
данбайды) үздік киносценарий 
(толық метражды көркем фильм 
сценарийі) байқауын жариялайды.

Байқаудың мақсаты: 
- Байқаудың негізгі мақсаты 

Т.Қ.Жүргеновтің өмір жолы мен 
ұлт руханиятының көркеюіне қос-
қан елеулі үлесін халық арасында 
насихаттау болып табылады.

- Жас киносценаристтерді 
анық тап, шығармашылықтарын 
ын  та ландыру.

Байқауға қатысатын кинос-
ценарийлерге қойылатын та-
лаптар:

- Т.Қ.Жүргеновтің шынайы 
көркем бейнесін ашу;

- Т.Қ.Жүргеновтің ғұмырна-
малық тарихын және қоғамдық-
қайраткерлік қызметін, АЛЖИР 
азабын тартқан Дәмеш Ермекова-
Жүргенованың өмір жолын 

көрсету;
- Т.Қ.Жүргеновпен замандас 

зиялы қауым өкілдерінің келбетін 
ашу;

- Т.Қ.Жүргенов ғұмыр кешкен 
заманның шындығын арқау ету; 

Байқаудың сарапшылар 
алқа сы:

Байқауға қатысқан киносце-
на рий лерді бағалау және жүл-
де  гелерді анықтау үшін арнайы 
сарапшылар (қазылар) ал қасы 
құрылады. Сарапшы лар алқа сы-
ның құрамы беделді кино  сцена-
рийшілерден, әдебиет танушы мен 
жүргенов танушы  лардан тұрады.

Жеңімпаздар қаржылай 
сый  лықтармен марапатталады:

Үздік Көркем фильм сце-
нарийі: 

1 жүлде – 2 000 000 теңге;
2 жүлде  – 1500 000 теңге;
3 жүлде – 1 000 000 теңге;
Қатысушылардың жасына 

шек теу қойылмайды. Байқауға Қа-
зақстан Республикасының азамат-
тары қатыса алады.

Киносценарийлер jurgenov_
senary@mail.ru электронды пошта-
сына жіберілуі тиіс.

Байқау жеңімпаздары 
2022 жылдың 01 сәуір айында 
анықталып, Т.Қ.Жүргенов атын-
дағы Қазақ ұлттық өнер академия-
сының кинозалында салтанатты 
түрде марапатталады.

Байланыс телефоны: 8 727 261 
6281 «Өнертану» факультетінің 
деканаты, 87085239774 (М.Жақ-
сылықова).

Ақпараттық демеуші
«Сыр медиа» ЖШС

Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі
Т.Қ.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы

Т.Қ.Жүргенов атындағы қоғамдық қоры
Т.Қ.Жүргеновтің 125 жылдығына арналған 

киносценарий байқауының 
ТҰЖЫРЫМДАМАСЫ 

Бұл жолы Сырдария ауданының 
тауар өндірушілері 46 көлікке ти-
елген азық-түлік әкелді. Жанқожа 
батыр көшесінде ұйымдастырылған 
жәрмеңкеде нағилықтардың ақ мар-
жаны, Шаған ауылындағы «Қожабек 
бағының» алмасы, Қалжан ахун 
ауылының асқабағы мен Бесарықтың 
көкөнісіне сұраныс жоғары бол-
ды. Таңсәріден басталған сауданың 
көркі сағат санап қызды. Аудан 
әкімі Мұрат Ергешбаевтың айту-
ынша, сырдариялықтар биыл 32652 
гектар алқапқа ауыл шаруашылығы 
дақылдарын орналастырған. Ал, 
бүгінгі жәрмеңкеде 18  тонна ақталған 
күріш, 6 тоннадан астам картоп пен 
пияз, 5 тонна сәбіз, 19 тонна қауын-
қарбыз, 4 тонна бақша дақылдарын, 
600 келі ет пен 500 келіден астам 
балық өнімдерін ұсынды. Олар 
нарықтан 10-15% төмен бағада са-
тылуда. Осы жылы ауданға қарасты 
шаруашылықтар 13 мыңға жуық 
алқапқа Сыр салысын орналастыр-
са, оның 66 проценті егінді төкпей-
шашпай жинаған, 53%-ін бастырып 
үлгерген. Егін жинау науқанына 963 
техника жұмылдырылған.

Жаңақорған ауданының жәрмең-
кесіне де ағылған жұртшылықтың 
қарасы қалың. Тасбөгет кентінде 
ұйымдастырылған шарада шаруа-
лар еш делдалсыз әкелген өнімін 
санаулы сағатта өткізді. 60 көлікке 
тиелген азық-түліктің ішінде ет, сүт 
өнімдері, көкөніс, бақша дақылдары, 
жеміс-жидек бар. Әсіресе, тұрғындар 
Жаңақорғанның брендіне айналған, 
тау суымен суарылған Жайылманың 
қарбызын жапатармағай алып жат-
ты. Облыс әкімдігінің «Алқаптан 
сөреге дейін» пилоттық жобасы бой-
ынша Жаңақорған ауданы осымен 
төртінші рет облыс орталығында 
жәрмеңке өткізіп отырғанын да айту 
керек. 

– Биыл егіннің өнімділігі жақ-
сы. Жәрмеңкеге 14 ауылдық округ-
тен 180 тонна өнім әкелінді. Қазір 
күріштің 70 процентін жинап бол-
дық. 1 қазанға дейін толық орып 
бітіреміз деген жоспар бар. Күз 
– жазира даланың дархан дастар-
ханы. Мәуелі мезгілдің мерекесі 
тарқамасын, – деді аудан әкімі Рус-
лан Рүстемов.

Жәрмеңкеде облыстық ауыл 
ша руашылығы басқармасы бекі т-
кен бағаға сәйкес, жылқы еті 2000 
теңгеден, сиыр еті 1750 теңгеден, 
қой еті 1900 теңгеден, тауық еті 850 
теңгеден сатылды. Сонымен қатар 
бірер ай бұрын бағасы шарықтаған 
жұмыртқа 25 теңгеден, жуа 85, кар-
топ 150 теңгеден ұсынылды. Бұл 
ретте зейнеткер Әлима Жансейіт 
ауылдың иісі аңқыған өнімдерін са-
ғынғанын, бүгін ұзақ уақыттан бері 
жәрмеңкеге шығып, көңілі көте ріл-
генін айтты. Бастысы, ол бағаның 
сапаға сай екеніне риза. 

Бұған дейін облыс әкімі Гүлшара 
Әбдіқалықова «Ауыл шаруашылығы 
жәрмеңкесі – тұрғындар асыға кү-
тетін үлкен мереке. Сондықтан 
бағаны негізсіз көтеру жағдайлары 
орын алмауы керек» деген болатын. 
Шынында, ауылдағы ағайын бей-
нетпен өсірген өнімін арзанға ала-
тын алыпсатарлар былай шыға оны 
қымбатқа саудалайды. Осылайша ор-
тада жү ріп пайда табады. Бұған шек-
теу қою дың жалғыз жолы – осындай 
ауыл шаруашылығы жәрмеңкелерін 
ұйымдастыру. Бұл мәселенің еске-
русіз еместігі тұтынушы үшін қо-
лайлы, әрине.

Арзан өнім – 
жәрмеңкеде

Облыс орталығында ауыл шаруашылығы өнімдерінің 
жәрмеңкесі жалғасуда. Өткен сенбі күнбі Жаңақорған және 
Сырдария ауданының шаруалары ала жаздай баптаған 
өнімін қала тұрғындарына ұсынды. Баға әдеттегі нарықтан 
төмен әрі өнім түрлері сапалы. Жәрмеңкенің басты 
ерекшелігі де осы. 

ХАЛЫҚ ПЕН НАРЫҚ

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ,
«Сыр бойы»Sb

Фестивальді өткізуге Қорқыт 
ата атындағы Қызылорда универ-
ситеті, «Qosyl» қалалық жастар 
ресурстық орталығы, «Кітап 
құрт  тары» клубы атсалысқан. 
Фес тиваль аясында Қала күніне 
арналған көрме, «Кітап сыйла!» 
акциясы, «Dance Battle» би сайы-
сы, қызықты «Stand Up» өткізілді.

Іс-шараға келген қонақтар ал-
дымен көрмемен танысып, «Кітап 
сыйла!» акциясына қатысты. 
Мұнан соң «Dance Battle» замана-
уи би сайысы болды. Би сайысын-
да жастар екі кезеңде сынға түсті. 
Алдымен жеке battle бойынша 22 
жас, мұнан соң командалық battle 
бойынша 15 команда қа тысты.

Сайысқа «PlusLimit» би сту-
диясының жетекшісі Констан-
тин Ан, «Алтын алаң» би сту-
диясының хореографы Дархан 
Маханов, «Qosyl dance» би сту-

диясының жетекшісі Камила Га-
таулина қазылық етті.

Нәтижесінде жеке сайыс-
та 1-орынды Дастан Аманжол, 
2-орынды Маржан Пірмағамбет, 
3-орынды Меруерт Амангелді 
иеленді. Ал командалық battle 
бойынша 1-орынды «Troubles» би 
тобы, 2-орынды «Orda drive» би 
тобы, 3-орынды «Golden State» би 
тобы иеленді. Жалпы сайыс бой-
ынша жүлде қоры – 100 000 теңге.

Жеңімпаздарды қаржылай 
сый ақымен облыстық мәслихат 
депутаты, «Сыр үміті» жастар 
қауымдастығының төрағасы Мағ-
жан Ералиев марапаттады.

Фестиваль қызықты «Stand 
Up» көңілді кешімен өз мәресіне 
жетті.

«СБ» ақпарат

Қызылордада 
жастар 
фестивалі өтті

ҚР Тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай, Қала күні 
қарсаңында «Сыр үміті» жастар қауымдастығының 
ұйымдастыруымен «GOOD BYE SUMMER FEST» жастар 
фестивалі өтті.

ҮЙРЕНЕТІН ҮРДІС


