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Электр энергиясы: 
тариф көтеріледі

Біз осы бесіктің қадірін қалай 
қашырып алдық? Байқап отырсақ, 
перзентханадан бастап жас аналарға 
нәрестені құндақтамау, бесікке 
бөлемеу туралы айтылады. Туа сала 
киім кигізіп, аяқ-қолын бос тастайды. 
Дәрігерлерді айыптаудан аулақпыз, 
кейбір сәбилердің денсаулығында 
туабітті ақау болады. Бірақ «қасықтай 

етіп құндақталып, бесікке бөленіп 
өскен бала жылы, таза жатады, аяқ-
қолы мен денесі түзу болады» деген 
ереже қайда қалды? Ғасырлар бойы 
қалыптасқан қағиданы мансұқтағанда 
одан озығына жеттік пе? Жеткеніміз 
– подгузник жөргек, қала берді мына 
суреттегі жағдай. 

Президент кешенді аралап көру 
барысында «KAZ Minerals Ak-
togay» компаниясы жұмысының 
негізгі көрсеткіштерімен танысып, 
кен өндіру процесін көрді. Содан 
кейін Мемлекет басшысы жаңа 
сульфид фабрикасының жұмысын 
бастауға ресми түрде рұқсат берді 
және кәсіпорын қызметкерлерінің 
алдында сөз сөйледі.

Қасым-Жомарт Тоқаев жиынға 
қатысушыларды кен байыту фабри-
касы ның іске қосылуымен құт-
тықтап, ұлттық индустрияны дамы-
туға тың серпін беретін жобаның 
стратегиялық маңызы бар екенін 
айтты.

– Мен Жолдауымда былтыр 
индустрияландырудың 10 жыл-
дығында өңдеу өнеркәсібінің 
экономиканы дамытуға қосқан үлесі 
алғаш рет тау-кен өнеркәсібінің 
үлесінен асып түсіп, 13 пайызға 
жеткенін айтқан едім. Биылғы 8 
айдың қорытындысы бойынша 
өңдеу өнеркәсібінің өсу қарқыны 
сақталып, шамамен 6 пайызға жетіп 
отыр. Индустрияландыру картасы 
аясында 12 мың жаңа жұмыс орны 
ашылып, 120-дан астам жаңа 
өндіріс іске қосылды. Жыл соңына 
дейін «Өнеркәсіп саясаты туралы» 
Заң қабылданады. Жалпы біздің 
міндетіміз – 2025 жылға қарай 
өңдеу өнеркәсібінің экспортын 
1,5 есе, ал еңбек өнімділігін 30 
пайызға арттыру. Ол үшін бізге 
Индустрия 4.0 элементтері бар әрі 
өнімдерін экспорттайтын заманауи 
кәсіпорындар қажет. Жаңа кен 
байыту фабрикасы осындай талап-

тарға сай келеді, – деді Президент.
Сонымен қатар Президент өз 

сөзінде кәсіпорын қызметкерлерінің 
ел экономикасын дамытуға зор 
үлес қосып отырғанын атап 
өтті. Мемлекет басшысы жаңа 
фабриканы іске қосудың әлеуметтік-
экономикалық тұрғыдан тиімді 
тұстарын айтты.

– Өңделген өнімнің экспорты 
артады. 700 жаңа жұмыс орны 
ашылып, салықтан бюджетке 
қосымша 80 миллион доллар кіріс 
кіреді. Комбинат Шығыс Қазақстан 
облысындағы жаңа әлеуметтік 
нысандардың құрылысына, білім 
беру және емдеу мекемелерінің 
жабдықталуын жақсартуға белсенді 
атсалысады. Бұл – бизнестің әлеу-
меттік жауапкершілігінің лайықты 
үлгісі, – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Мемлекет басшысы кәсіп-
орынның бірегейлігін атап өтіп, 
кешен басшылығының әлеуметтік 
жауапкершілігін жоғары бағалады.

–  Қазақстанның Тұңғыш Прези-
денті – Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың күш-жігерінің арқа-
сында елімізде индустрия саласында 
осындай ірі нысандар бой көтеруде. 
Мұндай нысандар өнеркәсіптің 
мәнін түсінетін әлемдік және ин-
дустриялық қоғамдастықтардың 
жіті назарында. Бұл – бизнестің 
әлеу меттік жауапкершілікті сезі-
нуінің айқын дәлелі. Комбинат 
басшы лығына әлеуметтік және 
тұрмыстық мәселелерге баса мән 
бергені үшін алғыс білдіреміз, – деді 
Президент.

Президент фабриканы қысқа 

мерзім ішінде салып бітірген құры-
лысшыларға ризашылығын білдірді.

– Бұл Тәуелсіздіктің 30 
жылдығына лайықты тарту болды. 
Мен бұған дейін осындай нақты 
жобаларды жүзеге асыруға мән 
беру қажеттігін айтқан едім. Жаңа 
кәсіпорын – соның айқын дәлелі, – 
деді Мемлекет басшысы.

Сонымен қатар фабриканы іске 
қосу рәсімінде «KAZ Minerals» 
директорлар кеңесінің төрағасы 
Олег Новачук және кәсіпорынның 
жас мамандары сөз сөйлеп, 
Қазақстан Президентіне жан-жақты 
қолдау көрсеткені үшін алғыс айтты.

«KAZ Minerals» компаниялар 
тобы Индустриялық-инновациялық 
даму мемлекеттік бағдарламасын 
жүзеге асыру аясында 2017 жылы  
«Ақтоғай» кен байыту кешенінің 
өндірістік қуатын кеңейту жобасын 
қолға алды.   Комбинаттың екінші 
фабрикасының іске қосылуы кен 
өңдеу көлемін жылына 25-тен 50 
миллион тоннаға дейін арттыруға 
мүмкіндік береді. Жалпы, «Ақтоғай 
I» және «Ақтоғай II» жобаларын 
қоса алғанда кен орнын игеруге 
тартылған инвестицияның мөлшері 
3,2 миллиард долларға жетті.

2022 жылдан бастап кен 
орнында 190 мың тонна мыс, оның 
ішінде  20 мың тонна катодты мыс 
өндіріледі деп жоспарланып отыр. 
Кешенде жалпы 3 мыңнан астам 
адам жұмыс істейді. Кәсіпорында 
озық технологиялар, соның ішінде 
жасанды интеллектіге негіз-
делген бағдарламалар кеңінен 
қолданылады.

КЕН БАЙЫТУ ФАБРИКАСЫ 
ПАЙДАЛАНУҒА БЕРІЛДІ

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев «KAZ Minerals Aktogay» ЖШС-на қарасты 
Ақтоғай кен байыту кешеніне барып, ондағы екінші кен байыту фабрикасын пайдалануға 
беру рәсіміне қатысты. Бұл кеніштің мыс өндіру жөнінен әлемдегі ірі кен орындарының 
қатарына қосылуына мүмкіндік берді.

Қоқыстағы бесік
Бұл көріністі көзбен көрмек түгілі, айтуға ауыз бармайды. Өйткені 

екеуі – бір-біріне мүлде керіағар ұғым. Сенбейік десек, фототілші 
Нұрболат Нұржаубай түсірген сурет көз алдымызда. Әр үйдің төрінде 
тұратын киелі мүлкім-ай! Әжелеріміз қоқысқа тастамақ түгілі, беті 
ашық қалмауын, бір бала өскен соң келесі сәби бөленгенше жоғарыға 
қоюды қадағалап, қатты тапсырып отыратын еді ғой. Мына көрініске 
не дерімізді білмей дағдардық.

Жиынға ҚР Премьер-Ми-
нистрі орынбасарының кеңесшісі, 
ҚР Мәдениет қайраткері, Қа-
зақстан халқы ассамблеясы 
Аналар кеңесінің төрағасы 
Нәзипа Шанаи бастаған іскер 
әйелдер және облыстық Аналар 
кеңесінің мүшелері, этномәдени 
бірлестік басшылары, көшбасшы 
әйелдер мен ақ жаулықты әже-
лер қатысты. Сонымен бірге  
аудандық және Байқоңыр қа ласы 
Аналар кеңестерінің төр ағалары 
онлайн режимде қосылды.

Қонақтарды «Достық үйінде» 
облыстық Аналар кеңесінің 

төрағасы Рахима Ахметова 
қарсы алып, оларға арнайы 
ұйымдастырылған фотокөрме 
арқылы өңірлік кеңес тарапынан 
атқарылған жұмыстарды таныс-
тырды. Мәртебелі меймандарға 
ізгілік пен тектілік нышаны 
ретінде ақ орамал тарту етті.

Жиында облыс басшысы 
кеңес отырысына қатысушыларға 
алғыс білдіріп, облыстық Аналар 
кеңесі ұлттық дәстүрлер мен 
отбасылық құндылықтарды ны-
ғайту мен сақтауға өзіндік үлес 
қосқанын атап өтті. 

Кеше Тәуелсіздіктің  30 жылдығы 
аясында облыс әкімі, облыстық 
Қазақстан халқы ассамблеясының 
төрағасы Гүлшара Әбдіқалықованың 
төрағалығымен Қазақстан халқы 
ассамблеясы Аналар кеңесінің 
көшпелі отырысы өтті. 

Қазақстанда үстіміздегі 
жыл дың алғашқы алты айында 
азамат тарымыз 8,6 трлн теңге 
несие алыпты. Жәй салыстыру 
үшін айталық, бұл еліміздің жар-
ты жылғы бюджеті. Бұл 2020 
жылдың жарты жылдығымен 
салыс тырғанда 26 процентке 
көп. Ал халықтың тұтынушылық 
несиесі осы мерзімде 5 трлн 
теңгені құрайды. Оның өсімі де 20 
процентке жуық. Неліктен өскен?

Аздап талдау жасап көрелік. 
Елімізде жария түрде айтылған-

айтылмағаны бар нарыққа 
бірнеше триллиондаған теңгенің 
қысым жасау үдерісі соңғы 
уақытта ұлғая түсті. Мемлекеттік 
басшы қызметкерлердің айлығы 
еселеп өсті. Есесіне материалдық 
игілік өндірушілер нәпақасы 
мардымсыз өсуде. Жоғары 
жалақының на рыққа қысым жасау 
есебінен тұты нушылық тауарлар 
бағасы өсе түсуде. Бір жағынан 
жал ақы сы көтерілген аз ғана топ 
пен жалпы халықтың арасындағы 
тұрмыс деңгейін алшақтата түсу-

де. Бұл енді терең талдауды, ба-
йып ты көзқарас ұстануды талап 
етеді. 

Жоғарыда айтқан ұйым дерек-
теріне сүйенсек, Қазақ станның 
несие нарығы сонша лықты қуатты 
емес көрінеді. Елі мізде жұмыс 
істейтін жеке тұлғалардың несиесі 
орташа алғанда 2,3 мың долларды 

құрайды екен. Бұған ипотекалық 
несие де кіреді. Сарапшылардың 
пікірінше, әлемдегі 45 ірі мем-
лекет арасында Қазақстан жұ-
мыспен қамтылған бір азаматқа 
қарыздық қаржыландыру көлемі 
бойынша 41-орынға орналасыпты. 

НАРЫҚ ПЕН ХАЛЫҚ

Тұтынушылық несие тиегі тағы 
ағытылды. Неліктен?

Әлеуметтік желілерде Алматыда болған қайғылы оқиға 
әлі талқыланып жатыр. Бес бірдей азамат өмірден озды. 
Сарапшылар бұл оқиға бүгінге дейін бүркемеленіп келе жатқан 
бітеу жараның бетін ашқанын айтады. Иә, талқылау жүріп 
жатыр. Біреулер жеке сот орындаушыларына заң талабын 
қатаңдату қажет екенін айтады. Екінші біреулер банктің несие 
беруге деген тәбетін азайту керек дегенді алға тартады. Бұл 
туралы пікір көп айтылуда. Халықаралық Ranking ұйымы 
сарапшыларының пікіріне зейін қоялық. 

Аналар кеңесінің 
көшпелі отырысы

www.facebоok.com/syrboyi.kz/ https://twitter.com/syrboyi

«Ақмешіт» институты 
білім кеңістігінде

Асыл мұра 
ардақ тұтуға лайық
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ОБЛЫС ӘКІМДІГІНДЕ

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ,
«Сыр бойы»Sb

1-бет 

Ауған соғысы 
ардагерлері

Облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова 
Қазақстан Республикасы Парламенті 
Мәжілісінің депутаты, «Қазақстан 
ардагерлері» қауымдастығының төрағасы 
Бақытбек Смағұлмен кездесті. Жиынға 
«Ауғанстан және жергілікті соғыстар 
ардагерлері» одағының төрағасы Шәріпбай 
Өтегенов, Қызылорда облысының «Ауған 
соғысының ардагерлері одағы» қоғамдық 
бірлестігінің төрағасы Қайраддин 
Баймаханов, Қызылорда облысының 
«Ауған соғысының ардагерлері мен 
мүгедектерінің кеңесі» қоғамдық 
бірлестігінің төрағасы Жарас Оспанов 
қатысып, бірқатар маңызды мәселелерді 
талқылады.

– Биыл Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы, сондай-
ақ, Кеңес әскерлерінің Ауғанстан аумағынан 
шығарылғанына 32 жыл толып отыр. Ауған 
соғысына қатысып, бүгінгі бейбіт күні елге болсын 
деп қызмет жасап жүрген ардагерлеріміз қашанда 
құрметке лайық. Олардың ғибратты ғұмырын көпке 
үлгі, өскелең жас ұрпаққа өнеге ету – біздің басты 
мақсатымыз. Сіздерге, ерлік пен елдік сынға түскен 
сәтте Отан алдындағы әскери антына адалдық 
танытып, ел намысын қорғаған жауынгерлердің 
ерлігін ұлықтап, жастардың бойына патриоттық 
сезімнің қалыптасуына қосқан үлестеріңіз үшін 
Сыр жұртшылығының атынан алғыс білдіремін, – 
деді облыс әкімі.

Кездесуде Бақытбек Смағұл көрсетілген 
құрметке ризашылығын білдіріп, Ауған соғысы 
ардагерлері жастарға отаншылдық рух пен ерліктің 
үлгісін көрсетуге мүдделі және бірлесе жұмыс 
атқаруға дайын екенін айтты.

Ал, Шәріпбай Өтегенов Ауған соғысы 
ардагерлеріне қаралған әлеуметтік көмекті ұлғайту 
бойынша ұсынысын жеткізді.

Облыс әкімі көтерілген мәселелер алдағы 
уақытта кезең-кезеңімен қаралатынын айтып, 
«Қазақстан ардагерлері» қауымдастығының 
бастамасымен ұйымдастырылған Республикалық 
Ауған соғысы ардагерлері ұйымдары орталық 
кеңесінің ҚР Тәуелсіздігінің 30 жылдығына 
арналған конференция жұмысына сәттілік тіледі. 

Еске салайық, Ауған соғысына елімізден 22 мың 
сарбаз қатысса, оның 942-сі туған жерге оралмады. 
Сыр өңірінен 827 адам аттанып, оның 18-і Ауған 
жерінде ажал құшты. Бірқатары мүгедек болып, 
елге оралды. 

Жиында облыстық жолаушылар көлігі және 
автомобиль жолдары басқармасының басшысы 
Мұрат Тілеуімбетов пен облыстық полиция 
департаменті бастығының бірінші орынбасары 
Шамшидин Әмитов түйткілді тарқатты. 
Нақты дерек пен себеп-салдарды ашып айтты. 
Облыстық полиция департаменті ұсынған 
мәліметке сүйенсек, өңірде жыл басынан бері 
248 көлік апатынан 56 азамат қайтыс болған. Ал, 
313 жолаушының жарақат алғаны белгілі болды. 
Талдау көрсеткендей, жол-көлік оқиғаларының 
басым бөлігі қарсы бағытқа шығу, маневр 
ережесін бұзу, жылдамдықты асыру, арнайы 
белгіленген жаяу жүргіншілер жолынан өту 
ережесін бұзу және арақашықтықты сақтамау 
салдарынан орын алған. Проблеманың алдын алу 
назарда.

Өткен жылы қала орталығында 13 «Арқан» 
автоматтандырылған стационарлы жылдамдық 
өлшегіш құралы іске қосылған. Құрылғы 
орнатылған аумақта адам өлімі немесе дене 
жарақатына байланысты жол-көлік оқиғалары 
тіркелмеген. Биыл да жергілікті бюджет есебінен 
7 стационарлы құралды орнату жалғасуда. Оған 
260 млн теңгеге жуық қаржы қаралған және 
құрылғылар әл Фараби, Марал ишан, Т.Рысқұлов 
көшелерінің тұсына, «Мерей» шағын ауданы, 
Жаппасбай батыр көшесіндегі күріш зауытының, 
Назарбаев даңғылындағы облыстық кірістер 
департаментінің жанына қойылады.

– Осыдан 2 жыл бұрын Нұр-Сұлтан 
қаласында 3900 камерасы бар 400 «Сергек» 
аппараттық-бағдарламалық кешені іске қосылып, 
нәтижесінде былтыр жол-көлік оқиғалары 
40 процентке, жарақат алғандар мен қайтыс 
болғандар саны 2 есеге, қоғамдық орындағы 
қылмыс 44 процентке төмендеген. Бұл орайда 
біздің өңірді де 200 «Сергек» аппараттық-
бағдарламалық кешенімен кезең-кезең бойынша 
қамту ұсынылады. Оған 2022 жылы Қызылорда 
қаласында орнату жоспарланған 1000 бақылау 
камерасын біріктіру мүмкіндігі бар. Елді 
мекендер тұсында үй жануарларының жолға 
шығуына тосқауыл болатын қоршаулар, макеттер 
орнату мен жарықтандыру мәселесін толыққанды 
шешу кезек күттірмейді, – деді Ш.Әмитов.

Оқыс оқиғаның алдын алуда жол сапасының 
рөлі зор. Бұл ретте М.Тілеуімбетов қазір жол-
көлік оқиғасы жиі орын алатын, ұзындығы 91 
шақырымды құрайтын «Қызылорда-Жалағаш» 
жолына орташа жөндеу жұмыстары жүргізіліп 
жатқанын жеткізді. Бұған қоса, биыл 35 шақырым 
жол бөлігі жөндеуден өткізіледі деген жоспар бар. 
Жол жүрісін реттейтін техникалық құрылғылар 
947 рет тексеруден өткізіліп, анықталған 
кемшілік бойынша жауапты мекемелерге 1152 
нұсқама берілген. Нәтижесінде олқылыққа жол 
берген 158 лауазым иесіне 4 млн 608 мың теңге 
айыппұл салынды. Аймақ басшысы өз кезегінде 
профилактикалық шараларды жалғастыру қажет 
екенін алға тартты. 

– Аудандарға іссапармен барған уақытта 
қараусыз қалған үй жануарларының жолға шығу 
жағдайын жиі байқаймын. Мұндай келеңсіздік 
орын алмас үшін жауапты басшылар жұмыстың 
жүйелі жүруіне күш салу керек. Сондай-ақ, 
халықты заңсыз тасымалдап, салық төлеуден 
жалтарып жүрген көлік иелеріне де шара 
қолдану назардан түспеуі тиіс, – деді Гүлшара 
Наушақызы.

Өңір басшысы облыс орталығындағы автобус 
аялдамаларында жол блокираторларын орнату 
мәселесін де көтерді. «ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ 
облыстық филиалы басшысына республикалық 
маңызы бар жолдардағы қауіпсіздік шараларын 
қамтамасыз ету бағытында тиісті шаралар 
қабылдауды тапсырды.

Ал, тұтынушылардың құқығын қорғау – күн 
тәртібіндегі екінші мәселе. Тұтынушылардың 
құқықтарын қорғау комитеті облыс бойынша 
департаментінің басшысы Ерқасым Сүлейменов 
жыл басынан бері департаментке 200-ге жуық 
өтініш түскенін баяндады. Нәтижесінде 2,1 
млн теңге қаржы тұтынушыларға қайтарылған. 
Аймақ басшысы тұтынушылардың құқықтарын 
ескеруде нақты мәселелерге мән беріп, сын-
ескертпелерді ескеру қажеттігін атап өтті, 
жауапты сала басшысына бірқатар тапсырма 
берді.

– Тұтынушылар мәселесінің заң шеңберінде 
шешілуіне көмек көрсетіп, түсіндірме 
жұмыстарын одан әрі ширату қажет. Сондай-
ақ, тұрғын үйлерде орналасқан газ есептегіш 
құралын уақытылы жаңартып отыру жөніндегі 
хабарламалар жауапты мекеменің әлеуметтік 
желілерінде, БАҚ-та тұрақты түрде жариялануын 
назарға алу маңызды, – деп қорытындылады 
жиынды облыс әкімі.

Жол апатын 
қайтсек 
азайтамыз?

Жыл сайын көлік апатының, 
одан құрбан болғандар санының 
ұлғаюы автокөліктің көбеюімен де 
байланысты. Статистика өңірде де оқыс 
оқиғалардың азаймағанын көрсетіп отыр. 
Маңызды мәселе облыс әкімі Гүлшара 
Әбдіқалықованың төрағалығымен өткен 
алқа отырысында күн тәртібіне шықты.

Облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова 
Франция Республикасының Ұлттық 
қорғаныс жөніндегі жоғары зерттеу 
институты делегациясымен кездесті. 

Кездесуге Францияның Қазақстандағы Елшісі 
Дидье Канесс, Ұлттық қорғаныс жөніндегі жоғары 
зерттеу институтының қару-жарақ бойынша 
Бас инженері Флоранс Плессис, Францияның 
Алматыдағы Бас консулы Алекс Шахтахтински 
және Франция Елшілігі мен қорғаныс саласының 
қызметкерлері келді.

Аймақ басшысы екі ел арасындағы өзара 
тиімді қарым-қатынастардың жалғасатынына сенім 
білдіріп, делегация сапарына сәттілік тіледі.

– Франция Республикасы – Қазақстанның 
тәуелсіздігін мойындаған алғашқы еуропалық 
мемлекет. Биыл екі ел арасындағы ашық және 
сенімді дипломатиялық қарым-қатынастардың 
орнағанына 29 жыл толып отыр.

Франция жерлесіміз, Алаш қайраткері Мұстафа 
Шоқайға ерекше құрмет білдіріп келеді. Бүгінде 
Мұстафа Шоқайдың құрметіне саябақ және Ножан-
сюр-Марн қаласында мүсіні қойылғанын ерекше 
атап өткен жөн, – деді облыс әкімі.

Айта кетейік, тамыз айында Сыртқы істер 
министрлігінің қолдауымен екіжақты қарым-
қатынас пен ынтымақтастықты одан әрі дамыту 
мақсатында Ножан-сюр-Марн қаласының 
мэриясы мен Қызылорда қаласы әкімдігі арасында 
Бауырластық байланыстар туралы келісімге онлайн 
режимде қол қойылды.

Өз кезегінде Дидье Канесс және Флоранс Плессис 
аймақ басшысына қонақжайлылық танытып, жылы 
қабылдағаны үшін алғыс білдірді.

Сыр өңіріне екікүндік сапары барысында 
делегация өкілдері Байқоңыр қаласына барып, 
ғарыш алаңының тарихы музейін аралайды және 
Ю.Гагарин мемориалдық музейі мен бақылау 
алаңының жұмысымен танысады.

ФРАНЦИЯ 
ДЕЛЕГАЦИЯСЫМЕН 
КЕЗДЕСТІ

«Nur Otan» партиясы ұрпақтар 
сабақтастығын нығайту және 
дамыту жолында аға буынның 
жинақтаған баға жетпес 
өмірлік, кәсіби тәжірибесіне, 
адамгершілік құндылықтарына 
баса мән береді. Тәуелсіздік 
жылдарындағы елдің дәстүрлері, 
тарихы мен жетістіктері туралы 
жас буынға жеткізу мақсатында 
Тәуелсіздіктің 30 жылдығы және 
«Ардагерлерді ардақтайық» пар-
тия лық жобасы аясында 1-20 қазан 
аралығында #ArdagerNurOtan 
онлайн акциясы өткізіледі. Оған 
жергілікті жердегі ардагерлер 

ұйымдары мен «Jas Otan» өкілдері, 
депутаттар мен қоғамдық пікір 
көшбасшылары, БПҰ жетекшілері 
мен мүшелері, қоғамдық кеңестер 
төрағаларының қатысуы жос-
парлануда.

1 қазан – Қарттар күні 
құрметіне өткізілетін акцияда 
партияның аймақтық және 
аумақтық филиалдары сани-
тарлық нормаларды қатаң сақтай 
отырып, еліміздің қалыптасуына 
зор үлес қосқан аға ұрпақ 
өкілдерін, соның ішінде ҰОС 
және тыл, еңбек ардагерлерін, 
т.б. құттықтау және қолдау 
шараларын ұйымдастырады. 

Әлеуметтік желілерде арнайы 
акция іске қосылып, филиалдар 
аға буын өкілдері қатысуымен 
бейнероликтер түсіріліп, онда 
ардагерлер өзі туралы, елдің тәуел-
сіздік жылдарындағы жетістіктері 
мен Елба сының мемлекеттің 
өркендеуі жолындағы баға жетпес 

үлесі туралы үзінді айтып, кейінгі 
жас ұрпаққа ақыл-кеңестерін 
береді. 

Бейнероликтер мен құттықтау 
посттары акция аясында әлеу-
меттік желілерде арнайы #Ardager-
NurOtan хэштегімен жариялануы 
тиіс. Акция қорытын дысымен 
республика бойынша ең үздік 
бейнероликтердің 30 кейіпкеріне 
ақшалай сыйлықтар табысталмақ.

Осы орайда аға ұрпақ 
өкілдерін мерекемен құттықтай 
отырып, дендеріне саулық, 
отбасыларына аман  дық тілейміз. 
Аймағымыздың барлық белсенді 
азаматтарын қазы налы қарттарды 
мадақтау шараларына белсенді 
қатысуға шақырамыз.

Л.ТӨРЕШОВА, 
«Nur Otan» партиясы 

облыстық филиалы 
төрағасының бірінші 

орынбасары

Акция өтеді

– Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев-
тың биылғы 1 қыркүйектегі 
Жолдауы көптеген міндет 
жүктеді. Президент еліміздегі 
демографиялық жағдайға, отба-
сылық құндылықтарды сақ тауға, 
жастар тәрбиесіне айрықша мән 
берді. Біздің қоғам дені сау, 
рухани мықты ұрпақ тәрбиелеуге 
қабілетті отбасылардың көп 
болуына мүдделі. Міне, сондықтан 
Қазақстан халқы ассамблеясы 
отбасылық құндылықтар мен 
дәстүрлерді жастар арасында 
ілгерілетуді мақсат етуде, – деді 
облыс әкімі.

Қазақстан халқы Ассамблеясы 
Аналар кеңесінің төрағасы 
Нәзипа Шанаи ұйымның жұмыс 

бағыттары мен алдағы міндеттері 
туралы айтты. «Мәдениетті ана 
– мәдениетті ұлт» қағидасын 
ұстанатын Аналар кеңесінің 
негізгі мақсаты – саналы 
ұрпақ тәрбиелеу, қазіргі кезде 
мемлекеттік тілдің дәрежесін 
асқақтату аса маңызды екенін 
атап өтті. Сондай-ақ, Нәзипа 
Ыдырысқызы еңбек нарығында 
қажетті мамандар даярлау, 
масылдық көзқарастан арылу 
секілді мәселелерді көтеріп, 
аналар билік пен халық 
арасындағы делдал болуы қажет 
екенін назарға салды.

Жазушы, ақын, аудармашы, 
филология ғылым да рының 
кандидаты Камал Әлпейісова 
Сыр өңірі қашан да тектілік пен 
парасаттылық мекені болғанын 

атап өтіп, «Әкелер одағы» және 
«Қазақтану» республикалық 
жобаларының маңы зына тоқ-
талды.

Ал «Қарашаңырақ» республи-
калық қоғам дық бірлестігінің 
жетекшісі, «Тәй-Тәйstar» жауап-
кер шілігі шектеулі серіктестігі 
балабақшалар желі сінің ди-
ректоры, Қазақстан жеке бала-
бақшалар ассо циациясының 
мүшесі Баян Ахатай елімізде 
жуырда бастау алған қазақ 
және әлем әдебиетіндегі үз-
дік ертегілерді жинақтап, ка-
лың жұртқа таныстыру үшін 
әзірленетін «Мұнарат» жо-
ба сының іске асу барысын 
баяндады.

Кездесу ашық пікірлесумен 
аяқталды.

Теміржол саябағында ұйым-
дастырылған көрмеге облыс 
орталығы мен аудандардан келген 
шеберлер көрермен назарына 
ерекше туындыларын ұсынды. 
Іс-шарада түрлі кәдесый, ағаш 
бұйымдары, киіз үй жабдықтары, 
түкті кілемдер, құрақ көрпелер 
мен ұлттық аспаптар көрсетіліп, 
ұсталардың шеберлік сыныптары 
өткізілді. 

Аймақ басшысы көрме-фести-
вальға қатысушыларды құт -
тық  тап, Сыр елі ежелден тари-
хи-мәдени мұралар мен көне 
жә ді герлерге бай өңір екенін атап 
өтті.

– Біз қолөнерімізді дамыту 
арқылы ұлттық рухымызды кө-
тереміз. Мемлекет басшысы Жол-
дауында балалар қолөнер және 
шығармашылықтың бастапқы 
негіздерімен танысу үшін үйірме 
қызметін қайта қалпына келтіруді 
тап сырған болатын. Биыл өңірде 
62 үйірме ашылып, 6-ы қол өнерге 
баулып келеді. Алдағы уақыт-
та олар да Сыр өңірінің киелі 
өнерін дәріптейтін болады. Осын-
дай шарада барлық қолөнер ше-
берлеріне шығармашылық табыс, 
шалқар шабыт тілеймін, – деді 
облыс әкімі.

Шара барысында қолөнер 

шеберлері облыс басшысынан 
марапат алды. Атап айтқанда, 
қызыл ордалық «Qoloner» кәде -
сый дүкенінің иесі Аида Керім-
құлова, ұлттық бұйымдар авторы 
Қарлығаш Ілиясова, арал дық 
ағаш ұстасы Алнұр Жарқынбаев, 
қазалылық шебер Динара 
Сыздықова, қар мақ шылық тігін 
шебері Бақытгүл Раймбаева, 
жалағаштық ұлттық бұйым 
жасаушы Жылбек Қуаныш, 
сырдариялық кілемші Роза 
Әлибатырова, шиелілік шебері 
Майя Қалжанова және жаңа-
қорғандық ұлттық аспаптар шебері 
Оспанхан Мұсаев облыс әкімінің 
Алғыс хатымен марапатталды.

Айта кетейік, қызылордалық 
қолөнершілердің бұйымдары 
республикалық және халықаралық 
деңгейдегі көрме-фестивальдарда 
көрсетілуде.

Асыл мұра 
ардақ тұтуға лайық

Облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова Ел Тәуелсіздігінің 30 
жылдығы қарсаңында ұйымдастырылған «Қолөнер – асыл 
қазына» көрме-фестивалінің ашылу рәсіміне қатысты.

Аналар кеңесінің 
көшпелі отырысы

Ал Швейцарияда әлгі көрсеткіш 
200 мың, Австралияда 170 мың, 
Норвегияда 160 мың, Францияда 
66 мың, Қытайда 10 мың, Ресейде 
4 мың, тіпті Арменияда 2,3 мың 
долларды құрайды. Демек, жұмыс 
істейтіндердің қатарында әлгі 
елдерде осыншама қаржы жан басына 
шаққанда несие ретінде берілген. Бұл 
әлемдегі жоғары қарқынмен дамыған 
елдердің қатарына жатады. Оларда 

проценттік өсім мөлшері мардымсыз. 
Әрі кеткенде 2-3 процентті құрайды. 
Қазақстан банктеріндегі оның өсімі 
20-25 процент! 

Қазір әдемі сөзбен ешкімнің 
несиеге қатысты тәбетін тыюға 
болмайды. Біздің білетініміз, бұл ұзақ 
айықпайтын ауруға айналған. Халық 
несиемен өмір сүреді, несиенің қам-
қарекетімен, уайымымен ұйқыға 
кетеді. Президент айтты, тапсырма 
берілді, әлеуметтік желілер шулап 
жатыр. Бірақ берілген несиенің 

деректерін алған сайын осы у-шудан 
дәнеңе шықпай ма деген күмәнді ойға 
шырмаласың. 

2008 жылы АҚШ-та ипотекалық 
несие дағдарысы орын алды. Оның 
соңы көптеген адамға қандай қасірет 
әкелгенін жақсы білеміз. Біздегі 
ахуалды талдау біршама қиындық 
тудырады. Шамалауымыз бойынша 
екінші деңгейдегі банктердің үш айдан 
мерзімі өткен берешектер көлемі 10-12 
процент құрайды. Қазақстан банктері 
үшін бұл түкке тұрғысыз көрсеткіш, 

себебі қалған 90 процентінен еселеп 
өсім алатын банктер әлгі оншақты 
процентті жұтып жібереді. 

Жоғарыда айтқандай, мемлекеттік 
қызметшілердің жалақысы көтерілуде. 
Оған құқық қорғау органдары 
қызметкерлерінің, мұғалімдердің, 
дәрігерлердің өскен жалақысын 
қосыңыз. Бірақ олардың саны әрі 
кеткенде ел халқының 25-30 процентін 
ғана құрайды. Қалған 70 проценті 
қандай несібемен өмір сүреді? Бұл – 
енді ойланатын түйткіл. 

Тұтынушылық несие тиегі тағы 
ағытылды. Неліктен?
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Тәуелсіздіктің үшінші 
онжылдығы – өткеніміз бен 
келешегімізді ой таразысына тартар 
кезең. Алғашқы жылдары қоғамның 
түрлі саласы тоқырағанмен, 
білім мен ілімнің іргесі сөгілген 
жоқ.  Білім саласы кезең-кезеңмен 
кемелденіп, әлемдік тәжірибелер 
мен қоғамдық пікірдің негізінде 
үдерістерге икемделіп келеді. 

Мемлекет басшысы биылғы Жолдау
ында сапалы білім беру бағытына кеңі
нен тоқ талып, ұстаздарды қолдау жалға
сатынын айтты. Педагогика саласы 
қыз меткерлерінің жал ақысын арттыру 
үшін алдағы үш жылда 1,2 триллион теңге 
жұм салатынын жариялады. Мұның өзі пе
дагогтар мен болашақ мұғалімдерге мүм
кін діктердің кеңейгенін көрсетері сөзсіз. 

Бүгінде жастар арасында мұғалімдік 
мамандықты таңдаушылардың қатары 
еселенген. Өскелең ұрпаққа тегін кәсіптік
техникалық білім беру ісі жолға қойылып, 
оқытушылардың кәсіби біліктілігін арт
тыруға мемлекет тарапынан ерекше мән 
берілуде. Мектептердегі орын тапшылығын 
жою мақсатында Президент пәрменімен 
2025 жылға дейін 1000 мектеп құрылысы 
жүргізілмек. Студенттер үшін өзекті 
проблемаға айналған жатақхана мәсе лесі 
де жергілікті атқарушы органдар мен оқу 
орындарының негізгі жоспарларына енгі
зіліп, жүйелі жүзеге асырылуда. Биылдың 
өзінде аймақта 2 студенттік жатақхананың 
пайда лануға берілуі – саланы жаңғыртудың 
жасампаз көрінісі. Сыр өңірінің ғалымдары 
да жаңалықтарын ғаламдық деңгейде  
дәлелдеп, түрлі бағыттар бойынша гранттар 
жеңіп алды. Бұдан бөлек, Қазақстан Үкіметі 
тұрмысы төмен отбасылардың балаларын 
тегін оқытудың те тіктерін кезеңкезеңмен 
шешуді қолға алды.  

Мұндай игі істер мен жағымды жаңалық
тардың жүзеге асырылуына белсенді қа
зақстан дықтардың, бұқаралық ақпарат 
құ ралдары мен қоғамдық ұйымдардың, бар
лық деңгейдегі мәслихаттар мен Қазақстан 
Республикасы Пар ламенті депутаттарының 
ұсыныспікірлері сеп тескенін айта кету 
керек. 

Облыстық мәслихаттағы «Nur Otan» 
пар тиясы депутаттық фракциясының мү
шесі, Білім мен ғылымды дамыту жөніндегі 
қо ғам дық кеңестің төрағасы ретінде бұған 
дейін бірнеше мәрте көтеріп келген мәселе
лерім нің бірі білім мен тәрбие беру мекеме
леріндегі кітапханашылар мен техникалық 
қызметкерлердің, жүргізушілердің 
жалақы  сы ның өзгеріссіз қалуы болатын. 
Бұл мә селе білім және ғылым қызмет кер
лері кәсіподағы комитетінің орталық ап
паратынан қолдау тауып, Үкімет деңгейінде 
талқыланды. Пре зи дент Жолдауында көр
се тілгендей, 2022 жыл дың қаңтар айынан 
бастап осы санаттағы азамат тардың жала
қылары жоғарылайтын болды. 

Кейінгі жылдары барлық білім беру ме 
кемелері арасында өзара бәсекелестік қар
қын алды. Бұл өз кезегінде кәсіби білікті 
оқыту шылардың қатарын арттырып, үздік 
шәкірттер шоғырын қалыптастыруға, оқу 
орындарының имиджін көтеруге жәр
демдеседі деп ойлаймын. Сол арқылы оқу
шы мен студенттердің таңдау мүмкін діктері 
кеңейіп, сапалы білім салтанат құрмақ.  

Қазіргі уақытта Сыр өңіріндегі 60 
мыңға жуық педагогтің құқықтары мен 
мүдделерін қорғаудағы қоғамдық белсен
ділік біршама биіктеп келеді. Сондайақ, 
осы са ладағы қо ғаммен байланыс, ата
аналар мен білім меке мелері арасындағы 
ашықтық ортақ нәтижелерге қол жеткізуге 
септігін тигізуде. Пандемия ке зінде қа
шықтан оқытуды жедел меңгеріп, екі 
жылға жуық уақыт бойы шә кірттерімен 
байланысын үзбей сапалы білім, саналы 
тәрбие беру ісін іркіліссіз ілгерілете білген 
ұстаздардың еңбегі ұшантеңіз. 

Облыстық Білім және ғылым қызмет
кер лерінің кәсіподағы атқарған жұмыс
тарын бұқарамен бөлісіп, саладағы өзекті 
мәселелердің түйінін әріптестерімізбен 
бірге тарқатуды дәстүрге айналдырдық. 
Ұстаз бен шәкіртті қайта қауыштырған 
биылғы оқу жылында да қалыптасқан үр
дістен айнымай, Қазақстан Республика
сының Конституциясы, Білім күні қар
саңында 1000ға жуық ұстазға сыйсияпат 
жасадық. 

Жуырда ғана 50 жас педагог пен 50 
бастауыш кәсіподақ ұйымының көш бас
шысы, «Кәсіподақтың үздік ұйымы» об
лыстық байқауының жүлдегерлері мен 
же ңімпаздары, кәсіподақ белсенділері 
Түр кістан облысында орналасқан «Талды 
су» шипажайында «Тәуел сіздік – әрбір 
қазақстандықтың мақтанышы» тақыры
бында тәжірибе алаңы, «Күшті бастауыш 
ұйым – қуатты кәсіподақ» тақырыбындағы  
семинаркеңеске қатысты. Сонымен қатар 
Еңбек күні қарсаңында білім саласындағы 
ұзақ жылдық еңбегі бар кітапханашылар 
мен есепшілерге арналған құқықтық оқы
ту семинары өткізілді. Семинар бары
сын да айлық жалақының тө ленуінде 
кез десіп жатқан мәселелер талданып, 
түсін дірме жұмыстары жүргізілді. Сала 
қыз меткерлеріне ұйымдастырылған бұл 
басқосу жаңа оқу жылына ерекше серпі
ліс болды деген сенімдемін. Алдағы 
уақытта жос парға сәйкес, білім беру ұйым
дарының кіші қыз меткерлеріне де шаралар 
қарастырылғанын айтып өткім келеді.

Мұғалімдер күні қарсаңында жоспар
ға сәйкес мерекелік шаралар өтеді. Коро
навирус пандемиясына төтеп берген 
ме дицина қызмет керлерімен қатар, мұға
лімдер қауымының да еңбегін ерекше 
ескер ген жөн. Педагогтардың үздіксіз білім 
беруі ерлікпен парапар іс екенін де мойын
даған абзал. 

Ұстаздарды кәсіби мерекемен құттық
тай  мын! Шәкірт шуағына шомылып, ата
аналардың алғысына бөлене беріңіздер! 

Гүлнар ЕСҚАЛИЕВА,
облыстық Білім және ғылым 

қызметкерлері кәсіподағының 
төрағасы,

облыстық мәслихаттағы «Nur Otan» 
партиясы депутаттық 

фракциясының мүшесі

Талпыныс 
қолдау 
табады

Электр энергиясы үшін 
төлеп келген тариф құны 
алдағы уақытта көтерілетін 
болады. Бұл туралы «ҚЭТТК» 
АҚ ғимаратында ҚР Ұлттық 
экономика министрлігі Табиғи 
монополияларды реттеу 
комитетінің Қызылорда 
облысы бойынша  департамент 
басшысы Гүлмира Өтегенованың 
төрағалық етуімен өткен 
қоғамдық жария тыңдау кезінде 
белгілі болды. 

Департамент басшысы Кәсіпкерлік 
кодексінің 124бабына және ҚР Ұлттық 
экономика министрінің бұйрығына, 
қоғамдық маңызы бар нарықтарда 
баға белгілеу қағидаларына сәйкес 
алдағы уақытта реттелетін қызмет 
бағаларының көтерілетіні туралы ха
барламаны қарау кезінде жария тыңдау 
өткізу міндетті екенін атап өтті. 
Соған орай, «Энергосервис» ЕЖШС 
директоры Еркебұлан Есенбаев арнайы 
хабарлама жасады. Жария тыңдауға 
депутаттар, жергілікті атқарушы және 
мемлекеттік органдардың, бұқаралық 
ақпарат құралдарының, үкіметтік 

емес ұйымдардың өкілдері және тұты
нушылар қатысты. 

Компания басшысы электр энер
гия сы тарифтері өзгеруінің басты 
себебін атап көрсетті. ҚР Энергетика 
министрінің биылғы жылғы маусым 
айындағы бұйрығына сәйкес, 2021 
жылдың 1 шілдесінен бастап еліміздегі 
энергия өндіруші станциялардағы 
электр энергиясының құны 3%тен 
5%ке дейін, «КЕГОК» АҚның электр 
энергиясының тасымалдау тарифі 
14%ке және жабдықтаушы үстемеақы 
мөлшерінің 1кВт сағатқа 0,52 теңгеден 
1,11 теңгеге артып отыр. Мәселен, 
«Қызылордажылуэлектрорталығы» 
МКК өндіретін электр энергиясының 
құны ҚҚСсыз 1 кВт сағаты 12,54 
теңгеден 13,15 теңгеге немесе 5%ке 
өзгерген. 

Ал негізінде пайдаланып отырған 
электр энергиясының 7080%і сырттан 
тасымалданады. Атап айтқанда, электр 
қуаты Екібастұз ГРЭСнен, Мойнақ 
ГЭСнен және Жамбыл ГРЭСнен сатып 
алынады. Еншілес серіктестіктің жалпы 
тұтынушылары пайдаланатын электр 
энергиясының жылдық көлемі 397,3 
млн кВт сағатты құрайды. Оның 56%
ін жеке тұлғалар пайдаланса, 34%ін 
түрлі заңды тұлғалар қамтып отыр. Ал 
бюджеттік мекемелер үлесі 10%тен 
аспайды. 87 мыңнан астам тұтынушыға 

қызмет көрсету, аралап тексеру, жөндеу 
жұмыстарын жүргізу, хабарламалар 
мен ескертулер жасаудың өзі өте үлкен 
шығындарды талап етеді. Жұмыс күші 
жете бермейді. «Энергосервис» ЕЖШС 
көрсететін қызмет аумағы өте ауқымды. 
Оған Қызылорда қаласы, Айдарлы, 
Жетікөл, Аманкелді, Талсуат, Абай, 
Махамбет, Ақжарма, Қарауылтөбе, 
Қараөзек, Қоғалыкөл, Бесарық және 
Белкөл елді мекендері кіреді. Соңғы 
кезеңдері Сырдарияның сол жағалауы 
мен облыс орталығындағы саяжай 
аймақтары есебінен қызмет көрсету 
аумағы ұлғайып отыр. 

2014 жылы департамент бекітіп 
берген тарифке сай серіктестікте адам 
саны 89 болуы тиіс деп белгіленген. 
Одан бергі кезеңде  қызмет көрсету 
аумағы артып, тұтынушылар саны едәуір 
өскен.  Қазіргі ауқымда жұмыс атқару 
үшін нормативке сай 205 адам жұмыс 
атқаруы тиіс. Адам санын арттырайын 
десе, оған әр кВт сағаттан жалақыға 
бөлінуі тиіс үлесі 0,52 тиын ғана. Бұл 
2014 жылы бекітілген нормативтегі 89 
адам штатына ғана жетеді. Сондықтан 
оның көлемін 1 теңгеге дейін көтеру 
уақыт талабы болып отыр.

Е.Есенбаевтың атап өткеніндей, 
жалпы шығынның 52,4%і электр 
энергиясын сатып алуға, 35,5%і электр  
энергиясын тасымалдауға жұмсалса,  

жаб дықтау шығындарының үлесі – 
5,6%.  Жабдықтау шығындары ішіндегі 
жал ақыға жұмсалатын бөлігі жоғарыда 
атап өткендей, аз болып отыр.

Осыған байланысты «Энергосервис» 
ЕЖШС электр энергиясымен жабдықтау 
қызметі бағасын алдағы уақытта 
көтеретіні туралы ұсыныс беруде.  
Ұсынысқа сәйкес, электр энергиясымен 
жабдықтау қызметінің жобалық орташа 
босату бағасы ҚҚСмен 1 кВт сағаты 
22,15 теңгені құрайды немесе 10,3%ке 
өзгереді. Ал бүгінгі күні тұтынушылар 
төлеп отырған орташа тариф көлемі 
ҚҚС есептемегенде 17,93 теңге. 

Жария тыңдау кезінде Қоғамдық 
кеңес мүшесі Болат Нұрқожаев пен 
қалалық мәслихат депутаты Талғат 
Телеубаев бүгінде қолданылып отырған 
тарифті өзгертіп, баршаға бірдей 
тариф бекітілген тиімді болар еді деген 
ойларын жеткізді.  

Хабарлама тыңдалып, сұрақтарға 
жауап беріліп, ұсыныстар айтылғаннан 
кейін Г.Өтегенова бағалардың өзгеруін 
негіздеуге ұсынылған құжаттарға 
тыңғылықты сараптама жүргізілетінін 
айтты. Сонымен бірге тұрғындар үшін 
тариф жүктемесін азайтуға барлық 
шаралар қабылданатынын атап өтті.

Жария тыңдауда айтылған ескерт
пелер мен  ұсыныстарды ескере отырып, 
департамент қазан айының 12сі күні 
шешім қабылдайтын болады.

Электр энергиясы: 
тариф көтеріледі

Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ,
«Сыр бойы»Sb

Облыс әкімі Гүлшара 
Әбдіқалықова Қызылорда 
қаласындағы жылу беру 
нысандарына барып, дайындық 
барысын тексерді.

Алдымен сол жағалауда орналасқан 
№17 автономды блоктымодульді қа
зан дықтың жұмысымен танысты. Был
тырғы қазан айынан бастап кәсіпорын 
«Қызылорда қаласындағы Сырдария 
өзенінің сол жағалауына жылу беру» 
жобасы бойынша қазандықты және 
сыртқы жылумен жабдықтау жүйе
сін іске қосып, қызмет көрсетуде. 
Жы лу магистралінің ұзындығы – 4,3 
ша қырым. Қазір сол жағалауда орта
лық тандырылған жылу желілеріне 31 

тұрғын үй мен 2 әлеуметтік нысан қо
сылған. Биыл қосымша 16 тұрғын үй 
жылу жүйесіне қосылады деп күтілуде.

Мұнан кейін аймақ басшысы «Қы
зылорда оңтүстік жылу орталығы» 
және Белкөл кентінің жылу қазандығы 
жұмысын саралады. Оңтүстік қазандық
тың жалпы жылу қуаты 97 Гкал құ
райды. Негізгі отын – газ, резервтік 
отын – мазут. Қызылорда ЖЭО алдағы  
жылу маусымына негізгі жабдықтарды 
дайындауға өз қаражаты есебінен жөн
деуге 46,6 млн теңге бөлді. 

Бүгінде жауапты маусымға дайын
дық аяқталып, күзгіқысқы кезеңдегі 
жұмысқа әзірлік паспорты алынған. 
Оңтүстік бу қазандығында жылу энер
гиясын тұтынушылардың жалпы саны – 
763 нысан. Оның ішінде 197 көпқа батты 

тұрғын үй,  118 жеке сектор объек
тісі, 14 мектеп, 5 балабақша, 10 меди
циналық мекеме, 4 мәдениспорттық, 24 
бюджеттік, 391 бизнес нысан бар.

Ал Белкөл кентіндегі жылу қазанды
ғының энергиясы – 4,1 Гкал. 20192020 
жылдары «Қызылордажылу электр ор
талығы» МККның «Белкөл» қазан
дығын реконструкциялау жұмы сына 
облыстық бюджеттен 183,9 млн теңге 
бөлініп, қайта жаңғыртылған.  «Белкөл» 
бу қазандығында жылу энер гиясын 
тұтынушылардың жалпы саны – 763 
нысан.  Жылыту жүйесіне 4 көпқабатты 
тұрғын үй,  1 жеке сектор объек тісі,  1 
мектеп, 1 балабақша,  1 мәдени, 1 әкім
шілік нысан қосылған.

Облыс әкімі жылу беру маусымына 
дайындық барысы жеке бақылауында 

болатынын айтып, бұл мәселеге аса 
жауапкершілікпен қарау керек еке нін 
назарға салды. Жылу беру жұмыста
рының уақытылы басталуын тапсырды.

Нысандарды аралау барысында ай
мақ басшысы «KHAS.COM» ЖКнің 
көмір қоймасына да барды. Бұл жерде 
көмірдің 1 тоннасы – 14 400 теңге. 
Бүгінгі күні 411 вагон (28 770 тонна) 
жеткізілген. Алдағы уақытта 19 вагон 
(1330 тонна) келеді.

Гүлшара Әбдіқалықова қала әкімі 
Ғанибек Қазантаев пен облыстық  
энер гетика және коммуналдық шаруа
шылығы басқармасының басшысы 
Ерлан Жаңабаевқа қатты және сұйық 
отын жеткізу жұмыстарын бақылауда 
ұстап, жылу беру маусымын сапалы 
ұйымдастыруды жүктеді.

Жауапты кезеңнің жүгі 
жеңіл емес

Кеше облыс әкімі 
Гүлшара Әбді қалы қованың 
төрағалығымен 2021-2022 
жылдардағы жылу беру 
маусымына дайындық 
жөніндегі көшпелі облыстық 
штаб отырысы өтті. Жиынға 
облыстық мәслихат хатшысы, 
облыс әкімінің салалық 
орынбасары, жауапты басқарма 
мен департамент басшылары, 
қала әкімі және аудан әкімдерінің 
салалық орынбасарлары 
қатысты.

– Жылу беру маусымының баста
луына небәрі 10 күннен астам уақыт 
қалды. Бүгін Қызылорда қаласындағы 
бірқатар нысанның жұмысымен таны
сып қайттым. Кейбір нысандар дайын
дықты қажет етеді. Жылу беру мау сы
мына дайындықта кемшіліктер бол мауы 
керек, – деді облыс әкімі.

Жиында облыстық энергетика және 
тұрғын үйкоммуналдық шаруашылық 
басқар ма сының басшысы Ерлан 
Жаңабаев ха барлама жасады.

2021 жылы «Қызылордажылуэлектр
орталығы» кәсіпорнының  №9 қазан ды
ғын, №3 турбогенератордың бөлшек
терін ауыстыру, турбиналық қызметтің 
технологиялық құбырларын және Оң
түстік қазандықтағы №7 ВОNО SG 
қазандығын күрделі жөндеу жұмыстары 
жүргізілді. Кәсіпорында 10 күндік ава
риялық қор есебінде 4,6 мың тонна 
мазут бар. Бүгінгі таңда қаладағы жылу 
желілері сумен толтырылып, жо ғарғы 
қысыммен сынақтан өткізілді, жылу 
беруге дайын.

«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚның Қы
зылорда өндірістік филиалы алдағы 
жылу беру маусымына дайындық жүр
гізу үшін 50 ГРП мен 208 ШРПға 

ағымдағы жөндеу жұмыстарын жасаған.
Сондайақ, «Қызылорда су жүйесі» 

МКК бойынша 1,5 шақырым ауызсу 
және кәріз жүйелеріне, ауызсу қысы
мын көтеру станциясының 4 дана 
насос жабдықтарына ағымдағы жөндеу 
жұмыстары 100%ке  орындалған. 

Әлеуметтік сала нысандарына алда
ғы жылу беру маусымында 33 мың 
тонна қатты және 25 мың тонна сұйық 
отын қажет. Зерделеу барысында әлеу
меттік нысандардың жылу беру мау
сы мына қажетті қатты және сұйық 
отынға келісімшарттары жасалғаны, 
сонымен бірге отын сақтайтын қойма, 
резервуарларының көлемі шектеулі 
болуына байланысты қажеттіліктің тек 
65 пайызы жеткізілгені анықталды. Қал
ған көлемі келісімшарт талаптарына 
сәй кес кезеңкезеңімен жеткізіледі.

Сонымен бірге, жоспарланған 527 
білім, 288 мәдениет, 247 ден саулық 
сақтау нысандарына және 708 кіші 
қазандыққа жөндеу жұмыс тары жүр
гізілді. Бүгінгі таңда әлеуметтік нысан
дардың дайындық паспортта рының 99 
пайызы алынғаны белгілі болды.

Тұрғындарға қажетті көмірдің 64 
пайызы өңірге жеткізілген. Атқарылған 
жұмыстар нәтижесінде көмірдің бағасы 
өткен жыл мен салыстырғанда тұрақты. 

Басқарма басшысының айтуынша, 
осы жылдың желтоқсан айында 
Сырдария өзенінің сол жағала уында 
жаңадан пайдала нуға берілетін 14 
көпқабатты тұрғын үйдің магист ралды 
және кварталішілік жылу құбырла
рының құрылысы жоспарға сәйкес жал
ғасуда. Құрылыс жұмыстары 1 қарашаға 
дейін аяқталады. 

Облыс басшысы жылу беру мау
сымы өз деңгейінде өтіп, тіршілікті қам
тамасыз етуші кәсіпорындар штаттық 
ре жимде жұмыс жасаулары қажет 
екенін атап өтті.

Жиында әлеуметтік сала нысанда
рының дайындығы да пысықталды. 
Алдымен денсаулық сақтау басқармасы 
басшысының міндетін атқарушы Жал
ғас Үсенов мәлімдеме жасады.

20212022 жылдарға арналған 
жы лу маусымына денсаулық сақтау 
ұйымдарының отын қорына тиісті 
қаржы қаралып,  келісімшарт жасалған. 
Бүгінгі күні 32 денсаулық сақтау 
ұйымының 21нің қысқы маусымға 
дайындығы жөнінде паспортын алды. 
Қалған медициналық ұйымдарда тиісті 
жұмыстар жүргізілуде.

Аймақ басшысы денсаулық сақтау 
нысандарындағы жылу маусымына 
дайындық барысы тікелей бақылауында 
болатынын айтты.

– Денсаулық сақтау саласына қа
расты нысандарды қатты отынмен қамту 
54 пайызды құрап отыр. Келісімшарт 
жасалғанмен, жеткізілу әлі де төмен. 10 
қазанға дейін сала нысандарын көмірмен 
қамтуды 100 пайызға орындаңыз. 
Нәтижесін тікелей өзіме баяндайсыз, –
деді Гүлшара Әбдіқалықова.

Білім саласы бойынша облыстық 
білім басқармасы басшысының мін
детін атқарушы Бағдат Бердәулетов 
баяндады.

Жылу маусымына қатты және 
сұйық отынның қажеттілігі – 40871,1  
тонна. Отын қорын сатып алуға об
лыс бюджетінен қажетті қар жы бө
лін ген. Мемлекеттік сатып алу рә
сімдері жүргізіліп, толық жылу 
мау  сымына қажетті отын қорына ке
лісімшарт жасалған. 15 қазанға де
йін қалған 1257,1 тонна қатты отын 
қоры жеткізілмек. Ал, қалған сұйық 
отын қоры жылу қазандықтарының 
сыйым дылығына қарай келісімшарт 
бойынша келеді. Білім басқармасына 
қарас ты нысандардың жылу мау сымына 
дайындық паспорты толық алынған. 

Облыс әкімі білім нысандарында 
да қажетті сұйық отынмен қамтамасыз 
ету көрсеткішін 10 қазанға дейін 100 
пайызға жеткізуді жүктеді.

Сонымен қатар штаб отырысында 
ҚР ҰЭМ Табиғи монополияларды 
рет теу комитеті Қызылорда облысы 
бойынша департаментінің басшысы 
Гүлмира Өтегенова атқарылған жұмыс
тарға тоқталды.

2021 жылдың 1 қаңтарынан бастап 2 
табиғи монополия субъектісі тарифінің 
қолдану мерзімі аяқталуына байланысты 
департамент тарифтерді төмендетті. 
Атап айтқанда, «Қызылорда жылу
электрорталығы» мемлекеттік ком
муналдық кәсіпорнының жылумен 
жабдықтау қызметіне тариф тұрғындар 
үшін 5,6 пайызға, «ТеміржолсуҚызыл
Орда» жауапкершілігі шектеулі серік
тестігінің сумен жабдықтау қызметіне 
тариф тұрғындар үшін 8,2 пайызға 
төмендетілді.

Жиын соңында облыс әкімі 2021
2022 жылдардағы жылу беру мау сы
мының тұрақты өтуін, барлық көп
қабатты тұрғын үйлердің дайындығын 5 
қазанға дейін қамтамасыз етуді, Наурыз, 
Махамбет елді мекен дерін газдандыру 
жұмыстарын мерзі мінде бастап, жыл 
соңына дейін бө лінген қаржының 
игерілуін бақы лауға алуды жүктеді. 

Сондайақ, тиіс ті кә сіпорындармен 
бірлесіп, ком муналдық төлемдерді жи
нақтау, меке мелер ара сындағы бере  шек 
қарыздарды бол дырмау мақса тында 
жұмыс жасау, күрделі жөн деуден өткен 
5 білім беру ныса нын құжаттандыру 
жұмыстарын аяқтау және газ жүргізілген 
аймақ тардағы білім беру нысандарының 
қазандығын газға алмастыру бойынша 
ұсыныс әзірлеу тапсырылды. Жиында 
көтерілген тапсырмалардың орындалу 
барысы облыс әкімінің орынбасары 
Се рік Сүлейменовтің бақылауында бо
лады.

Гүлшара Әбдіқалықова, облыс әкімі: 

«Жылу беру маусымына дайындықта 
кемшілік болмауы керек»

Кеше облыс әкімі 
Гүлшара Әбдіқалықова 
Халықаралық қарттар 
күніне орай Ұлы Отан 
соғысының ардагері 
Әбдірахман Бәйтіковтің үйіне 
барып, майдангерді мерейлі 
мерекесімен құттықтады. 

– Біз өткенімізді өшірмей, елдің 
бірлігі мен ынтымағы жолында 
аянбай еңбек еткен ардагерлерімізді 
әрдайым дәріптеп, жас ұрпаққа үлгі 
етуіміз керек. Өйткені, біз – Елбасы 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назар баев 
айт қандай, ақсақалын ардақ таған, 
салтдәстүрін салмақтаған жа
сам паз ұлттың ұрпағымыз. Әр кез 
тағылымды жол көрсеткен аға ұр
пақ, Сіздердің еңбектеріңіз өл

шеусіз. Осындай бейбіт өмірді асқан 
ерлікпен алып бердіңіздер. Қарты 
бар ел – бақытты ел. Небір сын 
сағаттарда халқына сүйеу, жұртына 
демеу болып жүрсіздер. Аман 
болыңыз. Ұрпағыңыз қуанышына 
бөлесін. Жүз жылдығыңызды той
лайық. Мерекеңіз құтты болсын! – 
деді облыс әкімі. 

Ардагер облыс басшысына 
риза шылығын білдіріп, ақ батасын 
берді. 

Әбдірахман Бәйтіков 1942 жы
лы Ашхабад қаласында коман
дирлер дайындайтын курсқа оқуға 
түсіп, аяқталмастан майданға 
ат танған. 1943 жылы Курск же
рін де ауыр жарақат алып, ІІ топ 
мүгедегі болып, 1944 жылы 20 
жасында елге оралған. Көрсеткен 
ерлігі үшін Кеңес Одағының мар

шалы Г.Жуковтың ІІ дәрежелі 
медалімен, «Ұлы Жеңістің 40, 55, 
60, 70, 75 жылдығы» мерекелік 
медальдарымен марапатталған. 
Со ғыстан оралған соң Комсомол 
колхозының қой шаруашылығында 
есепші және зейнет жасына дейін 
бригадир болып жұмыс атқарған. 
Бүгінде 9 баладан 30 немере, 6 
шөбере сүйіп отыр. 

Айта кетейік, осыдан 31 
жыл бұрын, яғни 1990 жылы 14 
желтоқсанда БҰҰ Бас ассамблеясы 
1 қазан – Халықаралық қарттар күні 
деп жариялаған болатын. Бүгінде 
облыс көлемінде 76 мыңнан астам 
зейнеткер тұрады. Оларды жан
жақты әлеуметтік қолдау үшін 
ісшаралар жоспары қабылданып, 
жүзеге асырылуда.

Соғыс ардагерін құттықтады
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Білім

Арал ауданындағы 41 мек тепте 
1-10 сыныптар аралы ғындағы 425 
топта 5000-ға жуық оқушы «Жазғы 
мектеп» шарасына тартылды. Осы 
сыныптарға 800 мұғалім сабақ берді. 
Лабо раториялық, тәжірибелік және 
серуен сабақтары білім бөлімінің 
You Tube каналдары мен әлеу меттік 
желі парақ шасында жария ланды. 

Биылғы оқу жы лында да 
әрбір педагогке шә-
кірттерінің біліміндегі 

әлсіз тұстарды 
анықтап, дер кезін де 

көмек көрсетудің 
тиімді жол дарын 
жоспарлау керек. 

Бұл оқыту қызметінің 
ауқымын арттыра 
түсіреді. 

Жаңа оқу жылында 
Ахмет Байтұр сынов тың 
әдістемесі негі зінде әзірленген 
«Әліппе» мен «Букварь» бүл-
дір шіндерге, ата-ана, мұға-
лімдерге де шаттық сый-
лады. Оқушының білім алуы 
мен дамып-өсуіне қо лайлы, 
қауіпсіз жағдай жа сау – міндет. 
Аудандағы білім ордаларының 
жыл сайын материалдық-техни-

калық база сы нығайып, пән 
кабинеттері заманауи үлгідегі 
құралдармен жабдықталуда. 
Кеңжолақты ин тернет желісі және 

үздіксіз білім ресурстарының қоры 
тіркелген «Bilimland», «Онлайн-
мектеп» тәріз ді платформалармен 
қамту жол ға қойылып, мектептер 
ішкі дәрет хана және бейнекамера 
жүйе лерімен толық қамтамасыз 
етілген. 

Дәстүрлі оқыту форматына 
түбегейлі көшу үшін ҚР ДСМ 
Бас мемлекеттік санитариялық 
дәрігерінің арнайы қаулысы 
басшылыққа алынды. Күнделікті 
дизенфекциялау жұмыстары 
жүр гізіліп отыр. Мектептің 
ішкі бөлігінде орналасқан сан-
узель, сынып кабинеттері мен 
балалардың жүретін жолдарында 
туннел, антисептиктер қойылып, 
сабақ басталғанға дейін сынып 
іші кварцталуда. «Бір сынып-бір 
кабинет» ережесі сақталады. Пән 
мұғалімдері мектеп ғимаратына 
арнайы «Ashyq» жобасы арқылы 
ғана кіре алады. 

Балалармен тікелей қарым-
қатынаста болатындықтан, білім 
беру ұйымдарының қызметкерлері 
түгел екпе салдырды. Дегенмен, 
оқушылар да, қызметкерлер де 
ара қашықтықты сақтау, маскамен 
жүру қағидасын үнемі назардан тыс 
қалдырмайды. 

Ауданның мектепке дейінгі 
білім беру ұйымдарында 528,  
мектептерде 2582 педагог  қызмет 
жасайды. Жыл сайын құрам жас 
педагог мамандармен толығып 
отыр. Биылғы оқу жылының өзінде 
76 жас маман жұмысқа қабыл-
данған. Мектептерде магистр 
академиялық дәрежесі бар 25 

педагог қызметкер еңбек етеді. 
Мұғалімдердің 90 пайызы оқытудың 
жаңартылған білім беру мазмұны 
бойынша біліктілігін арттырса, 
бірқатар мектеп директорлары мен 
орынбасарлары көшбасшылық 
курсынан, дең гейлік бағдарлама 
бойынша 3 айлық курстан, 
басшылық бойын ша менеджмент 
курсынан өткен.

Өткен оқу жылы мектеп бітірген 
874 оқушының 861-і (98,5 пайыз) 
арнаулы, жоғары оқу орындарына 
оқуға түскен. Жаңа оқу жылында 
Сексеуіл кентінде 300 орындық 
№283 орта мектебі жаңадан салынып  
іске қосылса, Арал қаласында 200 
орындық оқу ғимараты мен 100 
орындық жатақханасы бар № 71 
орта мектеп құрылысы жүргізіліп 
жатыр. 

Онлайн семинар, форум, педа-
гогикалық оқу, ғылыми кон  ферен-
цияларға қатысып, педа го гикалық 
іс-тәжірибелерін на си хаттауға 
мүмкіндік алған ұстаз дар аз 
емес. Түрлі респуб ликалық және 
облыстық деңгейдегі кәсіби 
байқаулардан 85 мұғалім жүлделі 
орыннан көрінді. 

Бұл оқу жылының бұрын-
ғыларға қарағанда талабы ерекше. 
Оқушыларды онлайннан дәстүрлі 
оқуға қайта бейімдеу біраз күш-
жігерді қажет етеді. Ұстаз қауымы 
бұл жауапты жұмыста басты тұлға 
өзі екенін біледі және онлайн 
кезіндегі олқылықтардың орнын 
толтыруға мүдделі. 

Арал ауданы

Жаңа оқу жылы қар са ң ын-
да оқы тудың ақпарат тық-ком  -
муни кация лық техно логия ларын 
енгізе отырып, сапалы білім 
беруді қамтамасыз еткен облыс 
орталығындағы Т.Есетов атын-

дағы №264 мектеп-лицейі  облыс 
әкімінің «Үздік орта білім беру 
ұйымы»  грантын жеңіп алып, 34 
млн теңге иеленді. Айта кетейік, 
атал ған конкурстың талабы бо-
йын ша мектепті материалдық-тех-
ни калық, оқу-тәрбие процесіне 
қаты су  шылардың қауіпсіздік тұр-
ғы  сынан қамтамасыз ету және 
олар дың еңбегін қорғай білу 
қажет. Мектеп-лицейдің білім 
сапа сын ішкі және сыртқы баға-
лағанда соңғы үш жыл ішінде оқу-
шы лардың оқу рейтингтік көр сет-
кіштері жоғары екені айқындалған.

Білім ошағы тәуелсіздік жыл -
дарында бой көтерді.  Дәлірек айт-
сақ, 2010 жылы «100 мектеп,100 
аурухана» мемле кеттік бағ дар-
ламасы бойын ша пайда лануға 
берілген. Жаңаша талап деңгейіне 
сай жара тылыстану-математика 
бағытында оқытады. Бүгінде 
151 сынып комплектісінде 3747  
оқушы білім алуда. Шәкірт-
терге сапалы білім бере отырып, 
шығармашылығын дамытатын, 
бәсекеге қабілеттілігін қалып тас-
тыратын оқытудың ақпарат тық-
коммуникациялық техноло гиялары 
енгізілген. Оқу про  це  сінде АКТ 
құзыреттілік дағды    ларын дамыту 
үшін инно вация   лық технологиялар  
тиімді жүргі зіліп келеді.

Мектеп-лицейде 346 жоғары, 
48 орта арнаулы білімді педагог, 
оның ішінде 28 магистр, 2 ғылым 
кандидаты бар. Жоғары санатты 
мұғалім – 15, бірінші санатты – 40, 
екінші санатты – 35, педагог-шебер 
– 1, педагог-зерттеуші – 79, педагог-
сарапшы – 60, педагог-модератор 
– 75. Бұдан бөлек, информатика, 
фи зика, химия, биология пәндері 
бо йынша 16 ұстаз үштілділік-тер-
минологиялық курстан өткен. Жал-
пы 2018-2020 оқу жылдары 68 жас 
маман қызметке келген.

Мектеп-лицей директоры 
Бек Тумырзаевтың айтуынша, 
соңғы оқу жылдарындағы кәсіби 
байқаулар, педагогикалық оқулар, 
түрлі семинар-тренингтерге қа-
ты су  шы педагогтардың шара-
лары лайықты бағаланды. Кейінгі 
үш жылда мектеп-лицей оқу-
шыларының 99-ы пәндік олим-
пиада, 91-і ғылыми жоба, 925-і 
түрлі шығармашылық байқаулар 
жеңімпазы болған, 913 оқушы 
спорттық шараларда топ жарған. 
Оның ішінде республикалық 
кезеңнен 5 оқушы жүлделі орын 
иеленсе, халықаралық дәрежеде 
1 оқушы, 3 мұғалім  АҚШ-
та ағылшын тілін оқу грантын 
иеленді. Осылайша халықаралық 
деңгейдегі жобаларға қатысқан 
оқушылар мен педагогтардың 
үлесі артып, жаратылыстану бағы-
тында әлемдік  білім беру кеңіс-
тігіндегі ақпараттарға қол жеткізу  

мүмкіндігіне ие болып отыр. 
Сапалы білім беруді  қам-

та  ма сыз етуде мектеп-лицей дің 
материалдық-техни ка лық база-
сының маңызы зор. Осы тұрғыда 
оқу және зерт ханалық кабинеттер, 
оның ішін де кеңжолақты интернет 
желі сіне қосылған жаңа моди-
фикациядағы информатика, 
физика, робототехника, химия, 
био логия,  STEM-лаборатория 
каби неттерімен жабдықталған. 
Сонымен қатар, 800 орынға 
арналған акт залы, заман талабына 
сай жабдықталған 458 орындық 
асхана, 90 758 дана кітап қоры 
және «Коворкинг» орталығы бар 
кітапхана,  мектеп пен жоғары оқу 
орындары арасындағы дуальды 
оқыту жүйесі, қолданбалы зерттеу 
жұмыстарын жүргізетін жылыжай, 
арнайы жабдықталған 3 спорт 
залы, теннис, шахмат кабинеттері, 
жүзу бассейні бар.

Мектеп-лицейде дарынды 
бала лардың қарым-қабілетін 
ашуға мүмкіндік беретін қосымша 
білім беру орталығы жұмыс 
жасайды. Бұл бағытта әр баланың 
шығармашылық қабілеттерін 
дамытуға, өзіндік ерекшелігін 
анық  тауға, өмірге бейімделе оты-
рып, сана-сезімін, жалпы мәде-
ниетін қалыптастыруға, салауатты 
өмір салтына үйретуге барынша 
жағдай жасалған. Қосымша білім 
беру орталығы мұғалімдерінің 
ізденімпаздығы мен тынымсыз 
еңбегінің нәтижесінде жылдар 
бойы жүйелі жұмыс атқарылып, 
дарынды, қабілетті оқушылардың 
қатары артып келеді. Сондай-
ақ, мектеп-лицейде ерекше білім 
алуды қажет ететін балаларды ерте 
жастан түзете дамытып, кедергісіз 
орта қалыптастыратын  инклюзивті 
білім беру мен тәрбиелеу шарасы 
қарастырылған. 

Білім ошағы 2020-2021 оқу 
жылының қорытындысымен 
«Үздік орта білім беру ұйымы» ата-
нып, облыс әкімі тағайындаған 34 
млн теңге грантты жеңіп алға нын 
жоғарыда айтып өттік. Бұл қара-
жат мектеп-лицейдің мате риал-
дық-техникалық базасын одан әрі 
нығайтуға  бағытталатын болады.

Оқушылар «Мың бала» рес-
публикалық олимпиадасында топ 
жарды. Білім бәйгесінде №249 
мектеп-лицейден 67 шәкірт бақ 
сынап, оның 21-і жеңімпаз атанған. 
Бұл – республика бо йынша 
жоғары көрсеткіш. Сон дықтан 
осы аптада «Елбасы ака  демиясы» 
корпоративтік қо ры ның атқарушы 
директоры Ануар Жанғозин 
ауданға арнайы са пармен келіп, 
мектеп тыны сымен танысты. 4 
мыңнан аса мек тептің ішінен 
суырылып шық қан білім ошағына 
2 миллион теңгенің қаржылай 
сертификатын табыстап, алдағы 
бастамаларына сәттілік тіледі.

– «Елбасы медалі» жобасына 
724 бала қатысып, оның 254-і қола, 
1-уі күміс медаль иеленді. Жоба 
қатысушылары арасында 62 бала 
үздіктер қатарында. Қызылорда 
облыстар рейтингісінде ІІІ орынға 
тұрақтаған. Бұл – үлкен же тістік. 
Ал, осымен екінші жыл қатарынан 
ұйымдастырылған рес пуб ликалық 
«Мың бала» олимпиадасына 27452 
бала қаты сып, 641 бала 2-кезеңде 
бақ сынады. Жеңімпаз 174 оқушы 
анықталып, 50-і республикалық 
физика-математика мектебі, 
«Білім-Инновация» лицейі, «Да-
рын» ма мандандырылған мек    тебі 
секілді оқу ордаларына қабыл -
данды. Сондай-ақ Елба сы ака-
демиясының «Birge oqý» он лайн 
мектебінде пән дік да йындықтан 
өтуге мүм кін  дік алды. Олимпиада 
бары сында №249 мектеп-лицей 
көр   сеткіштері таңғалдырды. Бұл 
– білім саласына деген қол дау-
дың көрінісі. Ұстаздардың оқу 
үдерісінде заманауи техно логия-
ны тиімді пайдаланып, жаңа инно-
вациялық әдіс-тәсілдерді қол-
дануының жемісі, – деді Ануар 
Жанғозин.

Мектеп-лицей директоры 
Батырбек Тәңірбергенов жетістік 
аудан абыройын асқақтатып, 
Ұстаздар күні қарсаңында ұжым 
еңбегін еселегенін айтады. 
Шынында, бұл – ұрпақ тәрбиелеу 
міндетін мойнына алып, бала 
бойындағы ізденісті арттыруға үлес 
қосып жүрген жандардың ортақ 
еңбегі. Орайлы сәтте айта кетейік, 
дәл осы мектепте «Қазақ станның 
еңбек сіңірген ұстазы» құрметті 
наградасын респуб ликада алғаш 
болып иеленген педагог Жәмилә 
Әбжан секілді өз ісінің майталман 
ма ман дары сабақ береді. Байқа-
ғанымыздай, мектептің мате-
риал  дық-техникалық базасы ақ -
параттық технология бағы тында 
жабдықталуда. Мұнда көп салалы 
ғылымның тереңіне бойлауға 
мүмкіндік көп. Екі биология, 
физика, химия, үш лингафон 
кабинеті бар. Соны мен қатар 
робототехника, IT бойынша жұмыс 
істеуге арнал ған кабинеттер 
жасақталып, ақпараттандыру 

орталығы ашыл ған. Қазір оқушы 
барлық үйірмені бір блоктан 
таба алады және мұндай үйірме 
саны 4-ке жеткен. Мектеп-лицей 
республикалық «Үздік онлайн 
мектеп» бай қауында топ жарған 
тұста BilimBook интерактивті 
панелін жеңіп алған. Ал, жоғарыда 
айтқан 17 млн теңгеге бейнесабақ 
түсіру кезінде пайдаланылатын 
теле ди дар мен ақпараттық мате-
риалды шығаруға арналған 
түрлі-түсті принтер, LED экран, 
BilimBook интерактивті панелі, 
компьютер құрылғысы ор на тылған 
биология, химия, физика және 
тағы да басқа пән дерді тереңдете 
оқы туға арналған ROQED құрыл-
ғысы алынған. Мектеп-лицей 
басшылығы  «Ел басы акаде миясы» 
табыстаған қар жы да мектептің 
керек-жара ғы на жұмса латынын 
алға тартып отыр.

– Жастардың ғылымға ден 
қоюына жағдай жасаудамыз. 
Бұған дейін жалпы білім бере-
тін пәндер бойынша респуб-
ликалық олимпиаданың қоры-
тын дысымен мектеп-лицей «Ең 
үздік ауыл мектебі» аталымына 
лайық танылып, елдегі үздік 116 
олимпиадалық мектептің қа-
тарына енді. Сондай-ақ, біз Білім 
және ғылым министрлігінің «Де-
бат қозғалысын жандан дыру және 
мектептегі өзін-өзі басқаруды 
дамыту» тап сыр   масы бойынша 
жұмысты жал    ғастырудамыз. 
Жақында облыс    тық білім 
басқармасына қарас ты «Дарын» 
қосымша білім беру орталығының 
ұйым дас тыруымен мұғалімдер 
ара сында өткен «Ұшқыр ой алаңы» 
облыстық дебат турнирінде мек-
тептің ағылшын тілі пәні мұғалімі 
Сымбат Тиышбай «Ең білімді 
ойыншы» номинациясын иеленді. 
Кәмшат Бақанқызы «Үздік логопед 
– 2021» облыстық байқауында 
жеңімпаздар қата рынан табылды. 
Ауыл бала лары ның қабілетін 
ашуға барын салып жүрген мектеп 
ұстаз да рының әрбірі марапат-
сый дан кенде емес және алдағы 
уа қыт  та да біз осы қарқынмен 
биік белестерді бағындыратын 
бола  мыз, – дейді мектеп-лицей 
директоры. 

Миллионер мектептің оқу-
шысы, «Мың бала» сайысының 
финалисі Әйгерім Есқали да 
жоғары нәтижеге осы мүм кін-
діктердің, ұстаздар берген білімнің 
арқасында жеткенін айтты. Осыған 
қарап, Ұлы Абайдың «Дүние де 
өзі, мал да өзі, Ғылымға көңіл 
бөлсеңіз» деген өсиетін жастар 
жете ұғынған және олар ізденіске 
іңкәр деуге әбден болады. Бастысы, 
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 
жүктеген «Ауыл мен қала бала сы 
тең оқу керек» деген білім деңгейін 
теңестіру міндеті жүйелі іске асып 
отырғаны қуантады.

Бәсекеде 
озған
білім ошағы

Білім беру саласын заман талабына бейімдеп, сапалы білім 
мен саналы тәрбие беру бағытында рухани әрі материалдық 
құндылықтармен қамтамасыз ету – мемлекеттік саясаттың 
басты бағытының бірі. Бұл бағытта көптеген шаралар 
қолға алынған. Соның ішінде маңызды жаңалық – «Педагог 
мәртебесі» Заңы қабылданды. Ежелден-ақ қоғамдағы 
интеллигенцияның алдыңғы қатарынан табылатын 
мұғалімдер қауымы аталған заң арқылы абырой-беделін 
айқындай түсті.

Sb
Ғазиза ӘБІЛДА,
«Сыр бойы» 

Елба сы 
ака демиясы 
елеген еңбек

Бүгінде білімді жастарға қолдау зор. Олардың грантқа 
қол жеткізіп, қалаған маман иесі атануына да мүмкіндік мол. 
Кешегі Мағжан сенген Сыр жастары мұны қаперге алған. 
Әсіресе, аудандар арасында қазалылық оқушылардың қадамы 
қарышты. Биыл ҰБТ кезінде 75 түлек «Алтын белгі», 39 
үміткер «Үздік аттестат» иегері атанды. Сондай-ақ, облыс 
бойынша ұйымдастырылған «Үздік орта білім беру ұйымы» 
конкурсының жүлдесі де аудан қоржынында. Білім саласында 
көш бастаған Е.Бозғұлов атындағы №249 мектеп-лицей өткен 
жылы 17 млн теңге грант қаржысын иеленіп, қазыналы 
өлкенің мерейін тасытқан болатын. Мұндағы білім алушылар 
интеллектуалдық сайыстардың жүлдесінен де құралақан емес. 
Жақында олар шын дарынның ауылдан шығатынын тағы бір 
дәлелдеді.

Sb
Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ,
«Сыр бойы»

Жаңа кезеңнің 
жауапкершілігі

Жылдан жылдың жүгі ауыр. Білім саласы ұзақ уақытқа 
созылған онлайн оқудан кейін дәстүрлі оқуға кіріскелі бір ай 
өтті. Арал ауданы бойынша білім бөлімінің басшысы Санира 
Жанназарованың айтуынша, пандемия кезіндегі шектеу 
шараларына байланысты туындаған олқылықтардың орнын 
толықтыру мәселесі күн тәртібінде тұр. 

Sb
Жұмабек  ТАБЫНБАЕВ,
«Сыр бойы»

Жас 
түлекке

Білім шыңы құлшындырар  
талайды...

Шәкірт кімді таң нұрына  
балайды? 

Көкірегінен маржан төгіп  
жатқандай

Бәрі соның ауызына  
қарайды. 

Мен айтамын ағай менен  
апайды, 

Өнегесі тамсандырған  
талайды. 

Әр баладан Шоқан, Ыбырай  
күтеді, 

Шыр - пыр болып 
үмітпенен қарайды. 

***
Білім теңіз - мұхит болса  

алдыңда, 
Талап пенен қайрат болса  

тартынба. 
Ұлы көште жолың болсын,  

жас түлек, 
Жақсы ісің мен ізің қалсын  

артыңда! 

Абдулла 
ӘБДІРАЗАҚҰЛЫ,  

зейнеткер, құрылыс 
инженері.

Алматы қаласы

Дүниеден сыр ұққанға,
ЕРТЕҢ – МҰҒАЛІМ КҮНІ



СҰХБАТ

Sb 5www.facebоok.com/syrboyi.kz/ https://twitter.com/syrboyi www.instagram.com/syrboyi_kz №151-152 (20225-20226) 2 қазан, сенбі 2021 жыл

Білім

– Балалық шақ пен туған жер 
туралы айтыңызшы...

– Мен 1932 жылы 25 ақпанда Киев 
облысы Смела деген қалада дүниеге 
келдім. Әке-шешем сол жердің тумалары, 
әкем – тігінші, анам – үй шаруасындағы 
адам. Бала лық шағым ауыр аштық, 
соғыс, қираған кезеңге тап келді. 1942 
жылы отбасымыз көппен бірге Уралдың 
Медногорск қаласына, сосын Донбассқа 
эвакуацияланды. 1946 жылы әкемнің  
Сырдағы  таныс тарының айтуымен, 
Қызылорда қаласына көшіп келдік. Көп 
уақытқа дейін пәтер жалдап тұрдық. Мен 
Ленин атындағы мектептің 6-сыныбында 
оқуымды жалғастырдым. Бұл мектеп ол 
кезде тек ер балаларға арналған болатын. 
Осы жерде 7-сынып бітірдім. Сосын 
Қарағанды облысына қарасты Федорова 
қыстағына келіп, кәсіптік-техникалық  
училищеге оқу ға түстім. Бір жылдан 
соң көлік жүр гізуші мамандығын  алып, 
Дувобка қыстағында жұмыс істедім. Сол 
кезде  жасым 17-де еді.

1949 жылы Қызылордаға оралдым. 
Осы жылы Қызылорда қаласындағы 
ауылшаруашылық техникумына оқуға 
түсіп, онда бір жыл оқыдым. Бұл оқу 
орны  қазіргі орталық  алаңның жанында 
болатын.Техникумда оқи жүріп кешкі 
мектепте білімімді жалғастырдым. 
Мен үшін ең маңыздысы – стипендия  
төленетіні еді. Осылай онжылдықты 
бітіріп, аттестат алдым.

1952 жылы Н.Гоголь атындағы 
пединститутқа оқуға түсіп, 1956 
жылы орыс тілі мен әдебиеті мұғалімі 
мамандығы бойынша бітірдім. Ол кезде 
жоғары оқу орнын бітіргендер екі жыл 
міндетті түрде ауылдық жерде қызмет 
етуі тиіс еді. Мені Оңтүстік Қазақстан 
облысы Келес ауданына жіберді. Ол 
кезде ауданның орталығы Абай базар 
деп аталатын. 1958 жылы Қызылордаға 
қайтып келіп, №411 (қазір №120) 
мектепте жай мұғалім болып, сосын оқу 
ісінің меңгерушісі қызметін атқардым. 
1975 жылы мені Ворошилов атындағы  
№3 орта мектепке ауыстырды. 1978 жылы 
№198 мектепке оқу ісінің меңгерушісі, 
сосын мектеп директоры  болып, 2002 
жылға дейін қызмет атқардым. Сонан 
кейін мұғалім болып 2013 жылға дейін 
еңбек еттім. 

– Айтыңызшы, ол кезде Қызылорда 
қаласы  қандай еді?

– Қала ол кезде шағын болатын. 
Жасыл желегі көп, жеміс ағаштары 
мол, көшелерінде сылдырап су ағып 
жататын. Сондықтан болар Қаратоғай, 
Зеленая көшелерінің осылай аталуы. 
Қала негізі бір қабатты үйлерден 
тұрды, екі қабаттысы сирек еді. Көбісі – 
сабаннан соғылған үй мен жер кепелер. 
Қыста қар қалың жауған кезде адамдар 
үй үстіне шығып, қарын күрейтін. 
Автобустар болған жоқ. Жарық болса да 
жоқ. Май шам мен балауыз білтелерді 
пайдаланатын. Көмір орнына сексеуіл 
жағатын. Он-он бес шақты ғана көше 
болды. Есте қалғаны Қазақ, (қазіргі 
Әуезов) Қарақалпақ, Шымбай, Журба, 
Банк көшелері, тағы басқа. Бүгінгі 
қала басшылары осы ескі атауларын әр 
көшенің  бас жағына  тақтайшаға жазып 
іліп қойса, дұрыс болар еді. Өйткені 
бұл біздің тарихымыз ғой. Қалада екі 
кинотеатр болды. Жазғы Октябрь және 
Теміржол клубы. «1 Май», Ленин, №411, 
Ворошилов, Осипенко, ВЛКЖО-ның 25 
жылдығы, №6, қала шетінде Жамбыл 
атындағы жетіжылдық №140 мектеп 
орналасқан еді.

Мектеп – сабақ  беретін ғана емес, 
сабақ  алатын да орын. Әлі есімде, бұл 
1958 жылдың 1 қыркүйегі еді. Алғашқы 
сабағым  6-сыныпта (№411) орыс тілі 
мен әдебиетінен екі  және сынып сағаты 
– барлығы үш сабақ өткізуге жіберген. 
Шулап жатқан оқушылар түрегеліп тұр, 
42 бала. Мен  маған сәлем беру үшін 
түргеліп  тұр екен деп ойладым. Бірақ 
олар отырмады, тұра берді. Сыбыр-
сыбыр, жыбыр-жыбыр. Мен де тұрмын, 
олар да тұр. Осылай біраз уақыт өтті. Осы 
кезде мектеп дәлізімен өтіп бара жатқан 
директор Бондоренко есіктен бас сұғып: 

– Марк Захарович, бәрі дұрыс па? – 
деді. 

– Бәрі дұрыс, – деп жауап бердім. 
Директор бірдеңе дұрыс емесін 

әлбетте сезді. Бірақ сол жағдайдан өзі 
жол тауып шықсын деген оймен кете 
берді-ау. Қоңырау соғылды, үзіліске 
шыққан жоқпыз. Келесі үзіліске де 
шыққан жоқпыз, қақшиып тұрмыз. 
Үшінші сабақтың аяғына таман балалар 

шаршады білем, ақыры отырды.  Мен 
осы кезде «Саламатсыздар ма, балалар! 
Осымен сабақ бітті» деп сыныптан 
шығып кеттім. Осы оқиғаны мен де, 
балалар да қайтып еске алғанымыз жоқ. 
Десе де, айта кеткенім жөн болар, бұл 
балалар – «Шанхайда» тұратын әртүрлі 
тағдырлы, ерте есейген, жан-жақтан 
көшіп келген шешен, грек, татар сияқты 
ұлт өкілдерінің тентектері  ғой. Кейін 
көп жылдар өткен соң  алдыма жас 
мұғалімдер жылап келгенде «Сыныбыңа 
бар, сабағыңды жалғастыр. Болмаса, 
мектепте жұмыс істей алмайсың, қалқам» 
дейтінмін. Осы ұстанымның көп көмегі 
тиді.

Бірде жоғарғы сынып оқушыларына 
арналған жаңажылдық кеш өткіздік. 
Кеш соңында алты баланың курткасы 
жоғалғаны туралы хабар айтты. Бұл – біз 
үшін төтенше жағдай, арты үлкен айқай-
шуға  ұласатын жайт. Не істеу керек? 
Не болғанда да бұл оқиға өз ішімізде 
қалғанын қаладым. Балалардың өзінен 
көмек сұрауды жөн санадым. Өзім 
сырттай байқап жүретін  бір бала бар 
еді, ортасында беделді, қатарластарын  
өз аузына қарата алатындай қабілеті бар 
сияқты көрінетін. Оңаша шақырып алып: 
«Саған бір өтініш, маған көмектес. Бұл 
жағдайға байланысты мен қатаң сөгіс 
аламын. Бұл – бір, екіншіден, бұл – біздің 
мектебіміз үшін қара таңба, масқара» 
дедім. Бала үнсіз кетіп қалды.

Үшінші қаңтар күні мектеп ауласында 
әлгі бала мені күтіп тұр екен. «Марк 
Захарович, куртканың бесеуі табылды, 
иелеріне қайтарылды. Алтыншысы 
мұғалімдер бөлмесінде ілулі тұр» деді. 
Көп ұзамай алтыншысының иесі де 
табылды. Бұл оқиға мұнымен бітпеді. 
Бір аптадан соң мені прокуротураға 
шақырды. Сөйтсем, ата-ананың бірі 
арыз жазыпты. Онда «Подольский деген 
мұғалім куртка ұрлаған баланы біледі, 
оны қорғап жасырып отыр» депті. 
Тергеушіге  берген түсініктемемде 
бір баланың көмектескенін, бірақ 
оның аты-жөнін атамайтынымды 
жаздым. Бұл сөзіме тоқтамаған ол  мені 
жетектеп прокурорға апарды. Прокурор 
Абдрахманов деген кісі еді, мені тыңдап 
болғасын «Балаларды  түгелдей бір жерге 
жинап алып, көмек сұрадым. Сондықтан 
нақты кінәлі адамды табу мүмкін 
болмады  деп түсініктемені қайта жаз» 
деді. Солай еттім.

(Жалпы, біз білетін Марк Захарович 
ширек ғасыр №198 мектепте 
директорлық қызмет атқарған кезде 
бірде-бір мұғалімге не оқушыға жұрт 
көзінше  немесе  бұйрықпен сөгіс беріп 
көрмеген екен. Оның ең басты тәрбие 
қаруы – жеке сөйлесіп, жіберген 
кемшілігін айтып, оны болашақта 
болдырмау жағын түсіндіру).

– Кезінде пионервожатый бол
дыңыз. Сол кезде өз әкесін сатқан 
Павлик Морозовты мақтадыңыз ба?

– Иә, мақтағанда қандай! Әкесін 
ұстап бергені дұрыс болған екен  деген 
сенімде болдым. Көрдіңіз бе, осыдан-
ақ біле беріңіз советтік идеологияның 
құдіретін!

– Қалай ойлайсыз, бүгінгі 
мектептерде педагог әйелдердің үлесі 
тым артып кеткен жоқ па?

– Сұрағыңыз орынды. Бүгінгі 
шындық соған келіп саяды. Бір кезде 
біздің мектепте үш-ақ еркек болдық. Мен, 
еңбек және дене шынықтыру пәнінің 
мұғалімі. Бұл жерде әйелдерді нашар 
педагог деуден аулақпын. Дегенмен, 
жалпы тәрбие мәселесінде еркектің 
шоқтығы биік.  Мектепте де, отбасында 
да. Бүгінгі балаларымыз  ақылды, білімді, 
дарынды. Бірақ олардың бойына еркекке 
тән мінезді, өжеттік пен жігер дарытпасақ 
еңбегіміздің еш болғаны емес пе?

Тағы бір жайт есіме түсіп отыр. Біздің 
бір оқушы оныншы сыныпты бітіретін 
жылы автокөлік дөңгелегін ұрлағаны 
үшін істі болатын болды. Оған сотталып 
кету қаупі төнді. Араша түсер ешкімі жоқ. 
Іске өзім араластым. Сөйтіп сотқа өтініш 
жазып, қоғамдық қорғаушы болуға 
сұрандым. Маған рұқсат берді. Сотта 
сөйлеген сөзімде «бұдан бұлай оның 
ұрлық жасамайтынына кепілдік беремін» 
дедім. Тіпті көңілім бұзылып, көзімнен 
жас шығып кетті. Осы айтқандарым әсер 
етті ме, сот оны босатты. Сол жылы бала 
оқуын бітіріп, аттестат алды. Сот залынан 
шыққанда байқағаным, сыныптастары 
сотқа түгелімен келіпті. Тағы бір 
аңғарғаным, достары оған су жаңа 
киімдер әкеліп киіндіріп қойыпты. Менің 

топшылауымша, бұл бала басқа біреудің 
әсерімен өзгенің ұрлығын мойнына алған 
сияқты. Кейін ол өз орнын тауып, адам 
болып кетті.

– Сіз директор болған жыл дары 
мектеп өміріне біршама жаңалықтар 
енгізіпсіз. Жақсы оқыған оқушыларды 
қолдап стипендия бердіңіз.  Асық, ләңгі 
сияқты ойын дардан жарыс өткізіпсіз. 
Бүгінгі мектеп директорлары арасынан 
неге осындай жаңашылдықтарды аз 
көреміз?

– Бұл жұмыстарды  жаңашыл-
дығым тасып, озат болуды көздеп 
ұйымдастырған жоқпын. Қазір де, бұрын 
да бастамашылдыққа тыйым болған емес. 
Тек өз ісіңді сүйіп, қателесуден қорықпа, 
алға ұмтыл.  Мысалы, біз тұрғын үй 
басқар маларымен бірге «Спорттық 
отбасы», «Аспаздар отбасы», «Әншілер 
отбасы» деген сияқты  жарыстарды көп 
өт кіздік. Осындай іс-шараларды қазір де 
ұйымдастырса, ешкім кедергі болмас.

– Марк Захарович, ләңгі жарысына  
нақты тоқтала кетесіз бе? Мен 
мысалы  ләңгімді тартып алған 
мұғалімге әлі күнге  дейін өкпем қара 
қазандай... 

– Иә, ондай болған. «Ләңгі ойыны 
зиян. Аяғың қисық болады, омыртқаң 
бұзылады» деген сөздер бекер. 
Соғыс жылдары ләңгіні өзім де көп 
ойнағанмын. Бірде сол есіме түсіп, осы 
ойыннан мектепте жарыс өткізуді қолға 
алдым. Ойынның толық ережесін сақтау 
үшін барынша тырысып бақтық. «Бір 
аяқ», «қос аяқ» және «люр» әдістері 
бойынша жеңімпаздарды анықтадық.
Бір қызығы, бұл жарыста жоғары сынып 
оқушыларынан гөрі, 7-8 сынып түлектері 
мықтылық танытып, алғашқы үш орынды 
жеңіп алды. Жеңімпаздарға жүлделер 
бердік. Айтпақшы, бұл туралы «Караван» 
газетінде мақала да шықты. Ұмытпасам, 
бірінші орынды Жаппасбаев деген бала 
жеңіп алды. «Сол жарыс менің өмірімдегі 
бір ұмытылмайтын оқиға болып қалды» 
деген болатын ол кейін бір кездескенде

– Сіз учаскелік сайлау комис
сиясының төрағасы болған кезіңіз 
есіңізде ме? Сол кезде басшылар 
тарапынан сайлау нәтижесін бұр
малауды сұрағанда  көнбеген бірденбір 
директор болыпсыз, сол рас па?

– Ондай адам жалғыз мен ғана  деу 
әбестік болар. Бір рет ондай жағдай 
орын алғаны шын. Бас тарттым, сол 
кезден бастап сұрамайтын болды. 
Сайлау комиссиясының төрағасы бол-
ған кездерімде сайлау заңының шең-
берінен шыққан емеспін. Бір сайлауда өз 
учаскемде комиссия мүшелері толықтай 
өз мұғалімдерім  болғанына қарамастан,  
депутаттыққа түскенде бәсекелесімнен 
оңбай жеңілгенім бар.

– Белсенді депутат бола  алдыңыз 
ба?

– Шынымды айтайын, белсенді 
депутат болдым дей алмаймын. Сес-
сия ларда  жоғарыдан түскен күн тәрті-
бін талқылаудан әрі аса алмадық. Кө-
бінесе «иә» деп бас шұлғып отыра 
бер дік қой. Бір жолы марқұм Шайхслам 
Серікбаев екеуміз облыстық туберкулез 
ауруханасының жағдайын тексердік. 
Тоқсаныншы жылдардың қиын шағы еді. 
Палаталарды аралағанда науқастардың 
өздері тамақ дайындап жатқанын көріп 
аң-таң болдық. Бұларың не десек, бас 
дәрі гердің орынбасары бюджеттен  әр 
науқастың  тамағына  бөлінген қаржы 
мар дымсыз, күніне отыз теңгенің шама-
сында. Көрген жайды сол кездегі облыс 
әкімі Бердібек Сапарбаевқа жеткіздік. 
Шара қолданып, ауру басына күніне  жүз 
жиырма теңге бөлінетін болды.

– Болашақта сіздің атыңызбен бір 
көшені атаса, қарсы болмайсыз ба?

– Жоқ және жоқ. Ағымнан жарылып 
айтайын, қарсымын. Бұл – кеңестік 
дәуірден қалған жарамсыз дәстүр. Екі-үш 
онжылдықтан соң жаңа толқын келіп тың  
өзгерістер  жасайды. Көшелерде Парасат, 
Шапағат, Шарапат, Мейірім, Ынтымақ  
деген текті атаулар басымдық алады деп 
ойлаймын. Оларды нөмірлесе де артық 
болмас еді.

– Сіздің хоббиіңіз?
– Ешқандай  хоббиім жоқ. Хоббиім 

– тек мектеп пен бала. Менің өмір бойғы 
маршрутым біреу болды. Таңертең сағат 
сегізде мектепке барамын, кешкі жеті-
сегізде сол жолмен үйге қайтамын.

Әңгімелескен 
Сағат ЖҮСІП

Ол – Жаңақорған ауданы Кеңес 
ауылындағы Т.Әбдірашев атындағы 
№239 орта мектептің химия пәні мұғалімі. 
Мектепте «химия қиын» деген ұғымды 
жоққа шығарып, оқушылардың пәнге 
деген қызығушылығын  оятып, жетік 
меңгеруге болатынын дәлелдеген жан.  

Роза Әбдіхалыққызы 1990 жылы 
Алматы қаласындағы жоғары оқу 
орнының  химия-биология факультетін 
үздік бітірген.  Жас маман дипломын 
қолға алған күннен бастап, №239 мектепте 
ұстаздық етіп келеді. Еңбек өтілі – 31 жыл, 
жоғары санатты.  Ұстаз еңбегі шәкіртінің 
жетістігімен бағаланады десек, оның 
оқушылары пәндік олимпиадаларға, 
ғылыми жоба сайыстарына қатысып, 
жүлделі орындарды иемденіп жүр. «Мұға-
лімнің  бүкіл мақтанышы – шәкірттерінде, 
өзі шашқан білім дәнегінің өсіп-өнуінде» 
деп бекер айтылмаған. Білікті ұстаздың 
мақтан тұтар шәкірттері көп.  

Ізденімпаз мұғалім аудандық, облыс-
тық деңгейде ұйымдастырылатын шара-
лардан қалыс қалған емес. Біліктілікті 
арт тыратын арнайы оқу курстарынан 
өтіп, білімін шыңдап келеді.  Елбасының 

«Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» бағдарламасынан бас-

тау алған «Жомарт жүрек» сый лығы 
жыл сайын ұйымдастырылып келеді. 
Бағдарламалық мақаланың бір бағыты 
– туған жерге құрмет көрсетіп, елдің 
әлеуметтік-экономикалық, қоғамдық-
саяси, мәдени-рухани дамуына үлес 
қосып жүрген азаматтарды үлгі ету.  Роза 
Жаппарова «Жомарт жүрек» сыйлығының 
аудандық кезеңіне қатысып, «Жыл 
тұлғасы» номинациясын иеленді. Озат 
атанған оның оқушысы Артық Тұрсынбек  
биыл ҰБТ-дан 135 балл алды. Мектеп 
бітірген 12 оқушының 11-і тестілеуге 
қатысып, 6-ы 100 балдан  жоғары жинады. 
Оның 4-уі – Розаның оқушысы. Таңдау 
пәні – химия. 

Осы еңбегі үшін ұстаз аудандық тамыз 
кеңесінде ҚР Білім және ғылым министрі 
Асхат Аймағамбетовтың «Құрмет» грамо-
та сымен марапатталды. 2017 жылы «Шы-
ғар   машыл ұстаз» төсбелгісін таққан. 
Со  ны мен қатар химия пәнінен ұстаздар 
ара  сын дағы онлайн блиц-турнирдің 
жеңімпазы. 

Аядай ғана ауыл мектебінде еңбек 
етіп, оқушыларға сапалы білім берумен 
қатар ҰБТ көрсеткішін жоғары нәтижеге 
жеткізген ұстаз болашақ мықты химик-
терді даярлауда. Жылда мектепті 10-15 
бала бітірсе, оның 3-4-уі химия пәнін таң-
дайды. Тіпті біршама оқушысы жоғары 
оқу орнын бітіріп, ұстазының жолын 
қуған. Әл Фарабидің «Ұстаз тым қатал да 
бол мауы керек, тым ырыққа да жығыла 
бер меуі керек. Өйткені аса қаталдық  шә-
кіртті өзіне қарсы қояды, ал тым ырыққа 
көне беру  қадірін кетіреді, берген білі мі 
мен ғылымына шәкірті селсоқ қарай тын 
болады» деген тәмсілін өмірлік ұста-
ны мына айналдырған ұстаздың еңбегі  
өлшеусіз.

«Бар ғұмырым мектеп 
пен балаға арналды»

Бірде ұстаздан «қанша балаңыз бар?» деп сұрапты. Сонда ол: «Санынан 
жаңылдым, өйткені менің балаларым көп» деген екен. Осы сөз Марк Захарович 
Подольскийге арнап айтылған іспетті. Алпыс жыл мұғалім  болған, ширек ғасыр 
мектеп директоры  қызметін атқарған осы бір жанды жиырма жастағы жігіттен 
бастап, сексендегі қартқа дейін ұстаз тұтады. Оның осы жылдар бедерінде алған 

атақ, марапат, дәрежесін тізбектеп қажеті жоқ, бір басына жетерлік.
Марк Захаровичпен болған біздің сұхбатымыз ақсақалдың

 90 жылдығы қарсаңында өтті. Алғашында үлкен кісі ғой, 
жадына салмақ түсірермін, шаршатып алармын  деп 

ойлағанмын. Сөйтсем жады әлі де жарқырап 
тұр. Бойы ойына сай ширақ, шау тартқан түгі 
де жоқ. Әңгімесінде жастық шағынан бастап, 
соғыстан кейінгі Қызылорда қаласының 
тарихына дейін  шолу жасап өтті.

Шәкірттерін 
шыңға шығарған

Шәкірттерін білім нәрімен сусындатып, жақсы 
қасиеттерді бойына дарытып, тәлім-тәрбие, бағыт-бағдар 
беруде ұстаздың еңбегі зор. Осындай құрметке лайық 
жандардың бірі – Роза Жаппарова.

Sb
Сара АДАЙБАЕВА,
«Сыр бойы»

Институтты бітірген мыңдаған жоғары 
білімді мамандар ел экономикасының 
көптеген саласында қызмет атқаруда. 
Бүгінгі күні бакалавриаттың 16 білім беру 
бағыты бойынша мамандар даярлауда. 
Бәсекеге қабілетті мамандар дайындауда 
материалдық-техникалық базасын ны-
ғайтуға көп көңіл бөлінген. Айталық соңғы 
жылдары жаңа спортзал, 40 орындық оқу 
залы және заманауи компьютерлермен 
жабдықталған электрондық оқу залы 
бар кітапхана,  жаңа оқу ғимараты және 
үш қабатты заманауи зертханалық-оқу 
ғимараты іске қосылды. Сонымен бірге 
заман талабына сай мәжіліс залы, асхана, 
медпункт, шеберхана, компьютерлік 
сыныптар білім алушылардың мұқтаж-
дарын толығымен қамтамасыз етеді. 

«Ақмешіт» гуманитарлық-техникалық 
институты Қазақстан Республикасының 
мем лекеттік бюджет есебінен қаржы лан-
ды рылатын ғылыми жобалар конкурсына 
қа тысу үшін ҚР Білім және ғылым ми-
нистр лігі Ғылым комитеті тарапынан акре-
дит теуден өтіп, былтырғы жылдың 5 нау-
рызында №006071 аккредиттеу куәлігін 
алды.

Студенттерге оқу ақысын төлеуге 
қолайлы жағдайлар жасалған. Ата-анасы-
ның қамқорлығынсыз қалған, әлеуметтік 
жағдайы төмен отбасынан шыққандарға 
оқу ақысына жеңілдіктер қарастырылған.

Жоғары оқу орындарының білім беру 
сапасын анықтайтын көрсеткіштердің 
бірі түлектердің жұмысқа орналасуы бо-
лып табылады. Институтты бітірген білім 
алушылардың жұмысқа орналасу көр-
сеткіші де жоғары. Мәселен, 2019 жылы – 
91,5, ал өткен жылы 92,8 пайызды құрады.

Осынау 20 жылдан астам тарихы 
бар оқу ордасы  жайлы маусым айында 
әлеуметтік желі мен ақпарат көздерінде 
институттың жабылатыны жөнінде ақпарат 
тараған болатын. Желдей ескен ақпараттың 
анық-қанығын білу мақсатында «Ақмешіт» 
гуманитарлық-техникалық институтының 
проректоры, экономика ғылымдарының 
кандидаты Айгүл Әлібековамен жолыққан 
едік. 

– Қазақстан Республикасы Білім және 
ғылым министрлігі, Білім және ғылым 
саласындағы сапаны қамтамасыз ету коми-

теті тарапынан 2020-2021 оқу жылында 
жоспардан тыс тексеру жүргізу туралы 4 
рет хабарлама жіберген болатын. Бірақ, 
оқу жылының ішінде бұл хабарламалар 
негізінде жоспарланған тексерулер 
белгісіз себептермен жүргізілмеді. Биыл-
ғы жылдың 3-4 маусымында арнайы 
комиссия келіп, институттың жауапты 
тұлғаларымен кездесе алмай, тексеруін 
жүргізе алмай қайтып кеткен. Бұл уақытта 
қызметкерлер заңды еңбек демалысында 
болды. Сондықтан жауапты тұлғаға 
тексеру тағайындау туралы актіні және 
басқа да құжаттарды көрсете алмаған, өз 
талаптарын білдірмеген. Жалпы еліміздегі 
білім беру ұйымдарында жазғы мезгілде 
оқу үдерісінің жүрмейтінін және білім беру 
ұйымдары оқытушыларының 65 күн (56 
және 9 күн экология) еңбек демалысына 
кететінін ескерсек, Комитеттің тексеру 
жіберген мерзімінде институттың оқыту-
шылары мен қызметкерлері еңбек 
демалысында болды. Академиялық күн-
тізбеге сәйкес, 1-3 курстарда оқу үдерісі 
және емтихан сессиясы 2021 жылдың 21 
мамырында толық аяқталып, 2021 жылдың 
24 мамыры мен 27 тамыз аралығында жазғы 
демалыс жоспарланған. Сол себепті, бұл 
мерзімде тек институттың күзет бөлімінің 
қызметкерлері ғана болған. Соған қарамай, 
уәкілетті органның бас сарапшысының 
жетекшілігімен келген комиссия еш 
дәйексіз, тек өздері ғана №21000025300014 
және №21000025300015 әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы хаттамалар толтырған, 
– дейді проректор Айгүл Бекқожақызы.

«Ақмешіт» гуманитарлық-техникалық 
институты осы хаттамалардың заңдылығын 
анықтау мақсатында сотқа екі арыз 
түсірген. Істі қарау барысында Қызылорда 
қаласының соты бірінші хаттаманың 
заңсыз толтырылғаны туралы қаулы 
қабылдады.  Ал 2021 жылғы 24 қыркүйекте 
Нұр-Сұлтан қалалық соты (апелляциялық 
саты) екінші хаттаманың заңсыз 
толтырылғанын анықтап, «Ақмешіт» гума-
нитарлық-техникалық институты» білім 
беру мекемесі ректорының шағымын 
қанағаттандырды.

Қазіргі таңда оқу ордасы өз жұмысын 
жалғастыруда. Ата-аналар мен білім 
алушылардың қобалжуына негіз жоқ.

«Ақмешіт» 
институты білім 
кеңістігінде

Сыр елінде білім беру ісінде айрықша орны бар жоғары оқу орындарының 
бірі «Ақмешіт» гуманитарлық-техникалық институтының 20 жылдан астам 
тарихы бар. 1998  жылдан бері өңірде мамандарды даярлап, мыңдаған 
түлекке білім берген оқу орны. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрлігінің 2009 жылғы 18 мамырдағы №0064059 шектеусіз мерзімге 
берілген мемлекеттік лицензиясы негізінде жұмыс жасап келеді.

Sb
Айсәуле ҚАРАПАЕВА,
«Сыр бойы»

ұстаздан ұлық бар ма?..
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Қаратаудың 
басынан көш келеді
Түркістаннан шығып, Тұрлан 

асуына беттедік. Қолмен қашап 
жасаған мүсіншінің туындысындай 
Қаратаудың табиғаты тіпті кере
мет. Жаратылыстың сұлулығы 
мұн да жетіп жатыр. Беткейінің то
пырағы да басқаша, қоңыр және 
қызғылт қоңыр түсті, келген адам
ның көзіне бірден түседі.

Тұрлан – Ащысай арқылы 
Шолаққорғанға өтетін асу. Таудың 
етегіне күн еңкейген шақта іліктік. 
Біз білетін бір аңызда Керей мен 
Жәнібек хандар Қазақ хандығын 
құрарда Сыр бойындағы Сығанақ, 
Сауран, Түркістаннан шығып, 
Тұр лан асуымен асқан. Тұрлан – 
өте қолайлы, ешқандай қиындық 
тудырмайтын ежелден келе жатқан, 
қазірге дейін көлік қатынап жатқан 
белгілі асу.

Бұл жөнінде академик Әлкей 
Марғұлан Сырдың бойындағы қа
лалардан шыққан көштің Тұр лан
мен асып Шолаққорғанға, одан 
Қарқаралы жолы Құмкентке қарай 
бұрылатыны туралы деректер кел
тіреді. Көш жолы деп аңызда ай
тылып отырғаны осы біз түскен 
жол көрінеді.

Көне заманның көзіндей аймақ 
тіл бітсе, тарихтың талай құпиясын 
ашар ма еді? Таудың тастарына 
көз салсаң, әрбірі құпияны ішіне 
бүгіп жатқандай. Әріден әңгіме 
қозғамайақ қоялық, кешегі жоң
ғар шапқыншылығы кезінде осы 
жерлерде қиянкескі соғыстар 
бол  ған. «Ақтабан шұбырынды, 
Ал қакөл сұлама» деген сөз содан 
қалған. «Қаратаудың басынан көш 
келеді, көшкен сайын бір тайлақ 
бос келеді» деген өлең жолдары 
да бар емес пе? Отызыншы жыл
дардағы аштықта да бұл мекен 
қазақ халқының зұлматтан аман 
қалуына көп септігін тигізді...

Қызарып батқан күн таудың 
келбетіне шырай қоса түскендей 
көрінді. Төңірекке көз салсаң «Қай
ран, қарт Қаратау...» деп еріксіз 
күбірлейсің. Теріскейге өтер жол 
бүгінгі бейбіт заманымыз үшін 
қилы кезеңдерді бастан өткерген 
бабаларымыз туралы осындай 
ойларымызға өзек болды. Біз 
Құмкент ауылына түн ортасында 
жеттік...

Ораза тұтқан 
балықтарды 
білесіз бе?
Құмкент ауылы жанындағы 

Жылыбұлақ аталатын жерде есімін 

түркі жұрты түгел білетін Баба 
түкті Шашты Әзіз баба кесенесі 
тұр. Жылыбұлаққа жеткенімізде 
түн ортасы еді. Бізді күтіп алған 
Асылхан есімді шырақшы кесене 
жанындағы зиярат етушілерге ар
налған қонақ үйге орналастырды.

Таң ата «Жұртымды қорғайтын, 
елді ел қылатын ер ұлан керек 
деп, Алланың алдына сұрап талай 
барған» дейтін әулиеден біз де ме
дет тіледік. Құрбан шалып, құран 
оқыдық.

Мұнан соң шырақшы қасиетті 
орын туралы әңгімелеп, сөзін жыр
дан бастады.

«Жиделі Байсын жерінде,
Қоңырат деген елінде.
Байбөрі деген бай бопты,
Төрт түлігі сай бопты,
Бір перзентке зар бопты.
Сексендегі шал бопты...
Перзент сұрап, садақаға малы

ның басын береді, әулие атаулыны 
аралайды – ештеңе ала алмайды. 
«Шеңгел басқан жер екен, мөлдір 
бұлағы бар екен» деп әйелі екеуі 
осы жерге түнейді. Ұйықтап жатса, 
түнде ақсақалды, ақ сәлделі қария 
келіп аса таяғымен түртіп:

– Ей, пендем, тұр! Біз сендердің 
құдайысадақаларыңа риза болдық. 
Сендерге бір емес, екі перзент 
сыйлаймыз. Қызыңның атын 
– Қарлығаш, ұлыңның атын – 
Алпамыс қоясың. Қылыш шапса 
өтпейді, отқа салса жанбайды, 
қалмақтың қас жауы болады. Мен 
Баба түкті Шашты Әзіз, – дейді.

Сол кезде Байбөрі еңбектеп 
келіп етігінен сүйіп, теберік деп 
етігінің шетінен жыртып алады. 
Баба көзден ғайып болады. Еліне 
барған соң Алланың құдіретімен 
бір ұл, бір қыз көреді. Алпамыс 
батыр болады. Бұл – Алпамыс 
батыр жыры. Алпамысты осы жер
ден тілеп алған.

– Бабаның басында он тоғы
зыншы ғасырға дейін кесене бол
маған, – деп әңгімесін жалғады 
шырақшы. – Шеңгел басқан, жол
барыс мекен еткен тоғайлы жер 
болған. Бірінші кесенені осы маң
дағы халық салған. Өмірде болған 
адамдар.

Бірде таудан келе жатқан Қас
қабай қалпе дейтін азамат, өзі 
тақуа, жақсы кісі болса керек, жылы 
бұлаққа келсе, шеңгелдің арасында 
асасын шаншып, бір ақ сақалды кісі 
Құран оқып отыр екен. Үндемей, 
артына отыра кетіп, Құран оқылып 
болған соң бұл жерде кімнің бейіті 
бар деп сұрайды. «Еее, бабтардың 
бабы – Баба түкті Шашты Әзіз 
әулие бар» деп айтты. «Күнде 
келіп тұрасыз ба?» «Жоқ, әр жұма 
келіп тұрамын» дейді. Содан ол 
кісі үндеместен ауылға келеді де 
сол кездегі Бостан деген датқаға 
айтады. Мұны естіген Бостан тез 
арада үштөрт жігітті ертіп алып, 
соңынан еріп барады. Келсе, айт
қандай, бағанағы қария кісі отыр 

екен. Екеуі әңгімеге кіріседі. «Мен 
Мұхаммед Пайғамбарымызға, одан 
бергі жағындағы Сейтқожалардың 
арғы тегі бар, Меккеде соларға 
Құран бағыштаймын. Сырттағы 
әулиелер ішінде Баба түкті Шаш
ты Әзізден құдіретті әулие жоқ, 
осының басына Құран оқып тұ
рамын» деген екен қария. Орнын 
көрсете аласыз ба дегенде қария 
орнынан тұрып, әулиенің басына 
барып, асасын шаншыды дейді.

– Мына жерді тізеге дейін 
қазғанда бір белгі, одан әрі белге 
дейін қазғанда тағы бір белгі шы
ғады. Сол жерден тоқтатып, үстіне 
кесене саласыңдар, – дейді.

Бостан датқаға еріп келген жі
гіттер күрексайманын алып, де
реу қазуға кіріседі. Тізеге дейін 
қазғанда жұдырықтай шаян шы
ғыпты. Қария «өлтірмеңдер» деп 
үлгергенше жігіттер қорыққаннан 
өлтіріп қойыпты. Сол кезде қария 
басын шайқап:

– Шырақтарым, бекер қылдың
дар. Мұның шапағаты сендерге 
тимей, алысқа кететін болды. 

Енді болары болды, әрі қарай қаза 
беріңдер, – депті.

Белге дейін қазғанда құмыра 
шығыпты. Сол жерден қазуды 
тоқтатып, Бостан датқа Қарнақтан 
Айтқожа дейтін ұстаны Кәрім 
деген баласымен бірге кесене 
соғуға алдырады. Кесене салынбақ 
орыннан жарты шақырым жерде 
жылқы сүтіне батпақ илеп, кірпішін 
құйыпты. Бүгінде бие сүтіне илеп 
басылған кірпіштер де, қазғанда 
шыққан құмыра да кесенеде жә
дігер ретінде сақтаулы тұр.

– Сөйтіп бабаның кесенесін 
қалап бітірген. Бітіргеннен кейін 
жұма сайын келіп тұратын қария 
көрінбей кеткен. Өйткені ол ба
баның өзі болған дейді. Кейін Қас
қабай қалпеге түсінде аян беріп, 
ризашылығын білдірген екен. 
Өйткені баба өзі жай тапқан жерде 
сол кесененің тұрғанын қалаған. 
Ол кесене Баба түкті Шашты 
Әзіз басында бір ғасыр тұрған. 
1996 жылы ескісін бұзып, орнына 
Серікжан Сейтжанов есімді азамат 
өз қаржысына жаңасын салды. 
Бірақ кесене төбесінен су ағып, құ
лайтын болған соң, қазіргі кесенені 
Ергешбек Нұрсадық деген азамат 
салдырды, – дейді шырақшы.

Баба кесенесінің жанында Са
ты балды Қаратамыр деген кісі 
жерленген. Ол кішкентайынан екі 
көзі көрмесе де Құранды жатқа 
білген, қари болған. Құмкент пен 
кесене арасына бір өзі жаяу қа
тынап, баба басында қырық жыл 
шырақшы болыпты.

– Бабаның кереметі туралы 
ел аузында сақталған әңгіме бар. 
Сатыбалды Қаратамыр ашаршылық 
жылдары күнде осы жерге зиярат 
етіп келеді. Қайтып үйіне барған 
соң жеңгесіне кебежені ашыңызшы 
депті. Ашса, бір жапырақ ет пен 
бір таба нан шығыпты. Әр келіп 
қайтқанында бір жапырақ ет пен 
бір таба нан шығып отырыпты. 
Осылайша бір әулетті аштықтан 
аман сақтап қалыпты. Бұл – баба
ның кейінгі кереметтерінің бірі. 
Құмкент ауылындағы мешіт бү
гінде Сатыбалды Қаратамыр атын
да, – деді шырақшы.

Кесененің іргесіндегі бұлақты 
бабаның кіндік суы деп ырымдап 
ішеді екен. Сол судан тамағынан 
ас өтпей ауырған адамдар, іш 
құрылыс, асқазан, тағы қаншама 
дертінен айыққандар болыпты. 
Жа нындағы кішкентай көлшіктің 
мөлдір суында қара балық, көкбас, 
сазан балықтар бар. Ұстауға, жеуге 
болмайды. Балықтарға зиярат 
етушілер де тиіспейді.

Шырақшы биыл сол балықтар 
отыз күн ораза тұтты дегенде 
таңғалдық. Балықтар үгітіп нан 
шашып, тағы басқалай тамақтан
ды ратын зиярат етушілерге күндіз 
көрінбей қойыпты.

– Бұл да бір – хикмет, қаласақ 
балықтардың да аузын бекіте ала
мыз дегеннің нышаны, – дейді 
шырақшы.

Оның айтуынша, баба көліндегі 
балықтарға қатысты 2019 жылы 
да бір тылсым оқиға болған. 
Арқасында «Алла» деген жазуы бар 
алтын балық пайда болып, басқа 
балықтар тобына қосылмай жеті 
ай жүріпті. Алтын балық одан 57 
жыл бұрын Сатыбалды Қаратамыр 
шырақшы болып тұрған кезде 

көрінген екен. Бұл да бір – хикмет.
Бабаның аса таяғын сұққанда 

атқылап шыққан, содан әлі тоқ
тамаған судан бетін жуып, дертіне 
шипа іздегендер бұрмада жиналған 
суға шомылады. Бір қызығы, қысы
жазы тастай суық суға түскеннен 
ешкім салқын тиіп ауырмайды, 
тоңбайды.

Бұл киелі орынға жамағат 
көбіне бала сұрап келеді. Көне 
жырдастандарға құлақ түрсек, 
Алпамыс, Қобыланды, Шора ба
тырларды, Ер Едігені осы Баба 
түкті Шашты Әзіз басына түнеп, 
Алладан сұрап алған. Құрсақ кө
тере алмай, балаға зар болып жүр
гендер осы кесенеде тағзым етіп, 
тілегін Тәңір қабыл еткен жайттар 
да аз емес.

– Баба түкті Шашты Әзіз халық 
ұғымында сахи әулие. Себебі 
перзентті, несібені беретін әулие. 
Өзімнің осы жерге шырақшы бол
ғаныма екі жарым жылдай бол
ды. Сол уақыт ішінде екі жүзден 
аса отбасы осы жерден тілеп ал
ған ұлдарын, қыздарын әкеліп, 

садақасын бергенін көрдім. Жыл
дар бойы перзент сүйе алмай 
жүріп, осы жерге зиярат еткен соң 
балалы болдым дейтіндер көп, – 
дейді шырақшы Асылхан ағамыз.

Жалпы, баба туралы дерек 
отыз  дан астам жырда, эпоста кез
деседі екен. Жауырыны жер иіс
кеп көрмеген күш атасы Қажы мұ
қан додаға түскенде: «Уа, аруақ, 
Баба түкті Шашты Әзіздің рухы 
қолдай гөр!» – деп сыйынған. 
Ертеде қазақтың ерлері аруаққа 
сыйынбай сайысқа түспеген. Сы
пы ра жырау Тоқтамыс ханға Еді
гені таныстырғанда: «Оның арғы 
баба сын мен айтсам, Шашты Әзіз 
деген нарт еді, Қағбада қырық жыл 
патшалық құрған қарт еді» дейтіні 
бар. Алтын Ордаға билік жүргізген 
Едіге би Шашты Әзіз әулиені өзінің 
түп атасы санаған. Әр жорыққа 
аттанар алдында осы Жылыбұлаққа 
келіп тәу етіп, суынан ішіп кетеді 
екен. 

Сондайақ тарихи деректерде 
Баба түкті Шашты Әзіздің есімі 
Мұхаммед пайғамбардың (с.а.с.) 
жетінші ұрпағы, құл Қожа Ахмет 
Ясауидің түп атасы, дала түрік
теріне ислам дінін тұңғыш уағыз
даушы Ысқақ бабтың замандасы, 
үзеңгілес серігі ретінде айтылады. 
Біздің сапарымыздың келесі бағы
ты Жартытөбе елді мекенінің 
іргесіндегі Ысқақ баб кесенесіне 
бұрылды.

Әзірет Сұлтан 
кесенесінің 
түпнұсқасы
Тарихи жазбаларда Ысқақ 

баб VІІІІХ ғасырларда өмір сүр
гені көрсетіледі. Сол кездегі да
ла түріктерінің ең соңғы шека
расы саналатын Қаратаудың 
те ріс тігіндегі Қаракөз бұлағының 
маңына қоныс теуіп, тұрақтап 
қалған. Сол жерде мешіт, медресе 
салып, бала оқытып, жергілікті ха
лықты исламға уағыздаған. Ысқақ 
баб қайтыс болған соң басына 
кесене тұрғызылып, ел арасында 
осы бір киелі жер Бабата елді 
мекені деп аталып кеткен. 

Мұндағы мемориалды кешен
нің аумағы 30 гектар. Ал кесененің 
биіктігі 14 метр, ғимараттың жалпы 
аумағы 350 шаршы метрді алып 
тұр. Міне, осы ғажайып кесене – 
Ысқақ бабтың он үшінші ұрпағы 
Қожа Ахмет Ясауи кесенесінің түп
нұсқасы. Әйгілі Әмір Темір Әзірет 
Сұлтанға кесене салдырарда Ысқақ 
баб кесенесін көріп, дәл сондай 
кесене тұрғызуды, тек көлемін бес 
есе үлкен қылып салуды бұйырған 
екен. Шынында да, кесене Қожа 
Ахмет Ясауи кесенесінің шағын 
көшірмесін көз алдыңызға әкеледі.

Алыстан көз тартатын еңселі 
кесене үш бөліктен тұрады екен. 
Төріндегі сағанада – бабтың қабірі 
орналасыпты. Қасында әйелі мен 
баласы жерленген. 

2002 жылдан бері кесененің 
шырақшысы болып келетін Әнуар 
Ахметов өткенкеткендерге киелі 
жердің аңызәпсанасын әңгіме
леуден жалыққан емес.

– Аталарымыз осы жерде шы
рақшы болған. Қуғынсүргін жыл
дары кесене қиратыла жаздаған, – 

дейді Әнуар ақсақал.
Киелі мекеннің аумағында 

ХІІХІІІ ғасырда Баладыж дейтін 
қалашық болған. Содан бастап 45 
ғасыр бойына өркениет пен сауда
саттықтың ордасы саналған. Ысқақ 
баб бұл маңға VІІІ ғасырда келіп, 
ІХ ғасырда дүниеден озған. Осы 
Баладыж қалашығының алдына 
қойылған. Қала атауы бабтардың 
атасы деген мағына берсе керек. 
Жанында 24 құжыралы медресе 
ғимараты бар. Бұрынырақ мешіт те 
болыпты.

Кеңес үкіметі тұсында аудандық 
партия кеңесінің ғимаратын салу 
үшін әуелі мешітті бұзып, кірпіш
терін алған екен. Кесенеге барар 
жолда ХVІІІХІХ ғасырларда өмір 
сүрген, жергілікті халық әулие 
деп тәу ететін Жәкел датқа ма
зары бар. Оны да советтер бұза 
бастапты. Мазардың құбыла жақ 

бетінің қабырғасы ғана қалғанда 
ауыл ақсақалдары жиналып, тоқтау 
салса керек.

– Ауыл үлкендері кесене мен 
оның жанындағы төрт жүз шәкіртке 
лайықталған медресе ғимаратын 
сақтап қалу үшін: «Жеркепеде 
отырған жұртқа медресенің 24 
құжырасын 24 үй қылып берейік. 
Үлкен бөлмесін дүкен қылайық. 
Кесененің өзін қойма қылайық, 
ішіне бидай төгейік» депті. Кесе
нені аман сақтаудың амалын ақ
сақалдар осылай тауыпты, – дейді 
Әнуар Ахметов.

Оның айтуынша, Ысқақ баб 
– әлемге ислам нұрын шашқан 
Мұхаммед пайғамбардың жетінші 
ұрпағы, Хазреті Әлиден тараған. 
Екі ағайынды, бірі – Ысқақ баб, 
екіншісі – Әбдіжәлел баб, халық 
Хорасан ата атайтын әулие Қызыл
орда облысының Жаңа қорған 
жерінде.

Ғайып ерен, 
қырық шілтен 
шылауыңда болсын
Әрбір тасын қозғасаңыз тарих

тан сыр шертетін оңтүстік өңірінде 
қасиетті орындар, әулиелі мекендер 
көп кездеседі. Солардың тағы бірі 
– «Ғайып ерен, қырық шілтен» 
жайлы аңыз. 

Қазығұрт тауын бетке алатын 
тегіс жол қасиетті мекеннің қақ
пасына дейін жеткізеді екен. Жар
тасқа келгендер жоғарыға шықпас 
бұрын дәрет алады. Бізді күтіп 
алған белгі қызметшісі Махмуд 
Нақыпбаев фото мен видеоға тү
сіруге болмайды деп ескерту 
жасады. Белгіге барар жолда әуелі 
«босаға» бар. Қақпа тәріздес екі тас 
ортасынан оң аяқпен аттау қажет.

– Аталарымыз «Ғайып ерен, 
қырық шілтен шылауыңда болсын, 
Қыдыр ата жолдасың болсын» 
деп бата беріп жатады. Бұл соның 
босағасы. Ішіндегі – тылсым дү
ние. Мұнда сүйек жоқ, мұнда бары 
– белгі ғана. Белгілерінің ең үлкені 
– Адам ата мен Хауа ана белгісі. 
Бұл мекен – сіз бен біздің рухани 
түбіміз, рухани матрицамыз. Бұл 
– аңыз, ақиқатын біле алмаймыз. 
Бірақ атам заманнан бабаларымыз 
осында келіп, жақсылыққа ниет 
етіп, Аллаға жақындау үшін амал
дар жасаған. Сондықтан, біз аңыз
дың түбінде шындық бары на 
сенеміз, – деп түсіндіреді белгі 
қызметшісі.

Жоғарыға көтерілер жолда 
тұт ағашы бар. Бұл молшылықты 
білдіреді. Одан жоғары өрлесең, 
биіктігі он метрге жуық, ұзындығы 
жиырма метрдей, бірбіріне «сүйе
ніп», бастары шығысқа қарай 
ұйысып жатқан екі алып тасты 
көруге болады. Бұл – Адам ата 
мен Хауа ана деп аталатын белгі. 
Ата Ананы қорғап тұр. Тастағы 
мың сан тесіктер Ананы оттан, 
судан қорғаған Атаның шұрқ тесік 
шапанын білдіреді. Ал Ана – үй 
үшін жаралған, от басы, ошақ 
қасына байланған. Ананың бауыр 
жағында төрт бөлікке бөлінген, 
қазаннан аумайтын белгі бар. Бұл – 
«Төрт құбыла түгел, төрт түлігіміз 
сай болсын» деп Тәңірден тілек 
тілейтін жер. Ананың шарасы, 

нәрестесі, сүті, қамыр белгілері, 
бәрі де – киелі орынның қасиетін 
арттырып тұр.

– Мұнда қырық белгі бар. 
Біріншісі – босаға, екіншісі – Же
міс ата, одан әрі Адам ата, Хауа 
ана, Ойсылқара, Қамбар ата, жай
намаз белгісі, күш атасы, ілім 
жолы, білім жолы, өнер жолы, міне, 
осылай қырыққа бөлінеді. Сіздерге 
қажеті деп жиырмасын ғана ай
тамын. Себебі, сіз бен біз соған 
ғана дайынбыз. Қалғанының бәрін 
көрсетуге, айтуға болады. Бірақ өз 
уақытында, сәті келгенде ғана. Көп 
адам қызық үшін келеді. Дұрысы – 
жақсылыққа ниет етіп келу, – дейді 
Махмуд Нақыпбаев.

Ниет етіп келгендер екі алып 
жартастың арасынан өтуге құмар
тады. Ол үшін тілді кәлимаға 
келтіріп, оң жақ иықты алға салып 
бір қырымен өту керек. Шырақшы 
екі тастың арасынан келген жұрт 
жолым ашылсын деген тілекпен 
өтетінін айтты.

– Адам бойындағы көзге кө
рінбейтін теріс энергияны қос 
жартас арасынан өткенде ғайып 
дүние сыпырып алып қа лады да, 
өткен адам жаңа қуат алып шы ғады. 
Негізі өту шарт емес. Өтем деп ниет 
етіп, өте алмай қалсаңыз, кешірім 
сұрап дұға етесіз, садақасын атап 
кейін қайтасыз. Мұнда тұрған 
ештеңе жоқ. Әулие жайлы халық 
арасында: «Жапсарлас тұрған екі 
алып тастың арасынан адамдар 
өтеді екен. Күнәсі қыруар пенде 
тас арасында қысылып қалып, 
күнәсі аздар өтіп кетеді екен» деген 
наным бар. Бірақ оның барлығын 
әркім өзі шешеді. Ал, Ата мен Ана 
арасынан өте алмағандар немесе 
өтуге жүрексінгендер Атадан 
«Же лепжебей көріңіз!» деп тілек 
айтып бауырынан өтеді, – дейді ол.

Дәл жанына келгенде айрықша 
айбынды көрінетін қос жартас 
арасынан біз де өтуге бекіндік. 
Шырақшы Атаның бас жағына кел
генде бес саусақтың орны қал ған 
таңбаны нұсқады.

Бес саусақ орнына саусақтары
мызды тигізіп, ишарат еттік. 
Әйел баласы бұл белгіге тек иіліп 
сәлем жасайды екен. Осы тілектен 
соң, жартастың Ана бетіне өтеді. 
Ана бетінде нәресте, ана сүтінің 
белгілері бар екен. Келгендер 
оларға тәу етеді. Бұл белгілер әйел 
баласының не нәрсеге ие болуы 
керектігін аңғартады. Ата мен 
Ананың орта шенінде ошағы бар, 
«Ошақта ғарыш белгісі бар» деседі. 
Және Ана тастың бетінде жас нә
ресте қолының, аяғының іздері бар.

Осыдан кейін қос жартастан 
жоғары көтеріліп, Құран оқитын 
жайға бардық. Барлық атабаба
ларға, өлі аруақтарға құран бағыш
тадық. Содан кейін Адам ата мен 
Хауа ана жартасына қарай қайта 
төмен түстік.

Ені әрі кетсе 25 сантиметрдей 
болатын қос тас арасындағы са
ңы лауға кезеккезек бет алдық. 
Өтерде шырақшы «Адам тірші
лігінің барлығы амалайладан тұ
рады ғой, жолым ашылсын деп 
тіле де, амалын жасап өт» деді. 
Тастың арасындағы тар өткел әр 
адым сайын тарылғандай екен. 
Оған қоса кей жерінде кеуде тұ
сыңды, кей жерде иығыңды 
қысып қалғандай болады. Тағы 
бір аттасаң, төменгі тар қуыстың 
біріне аяғың қыстырылып қалады. 
Өзіңмен алысып, ентігіп бір тоқтап 
аласың. Ондайда алда келе жатқан, 
дене бітімі өзіңнен ірі адам емін
еркін алға жылжып бара жатқандай 
көрінеді. Дегенмен, арғы бетке өт
кен соң барлық қиындықты еңсер
гендей жеңілдік сезініп, өзгеше 
күйге түсесің.

Тылсымға толы мекендегі әр 
тастың келбетіне тән атауы бар. 
Соның бірі – осы киелі жерді 
қасиетті Қазығұрт тауымен байла
ныс ты ратын кеменің тас белгісі.

– Қырық белгінің бірі – кеме. 
Топан су кездерінде адамдар ке
меде жан сақтаған. Соның бір мы
салы, Нұх пайғамбарымыз топан 
су кезінде Қазығұрт тауына келіп 
кемесі тоқтаған жері белгілі. Ол 
да осындай қасиетті белгілердің 
тартылу күшімен осы маңға тоқтап 
отыр. Бұл – атабабаларымыз айтып 
өткен әңгіме. Кеме Қазығұрттың 
басында қалған, мұнда тұрған 
тас сол кеменің Алладан түскен 
белгісі, – дейді Махмуд Нақыпбаев.

Мұнда келушілер көңілінде 
жүрген тілектерін іштей айтып, 
тілін кәлимаға келтіріп, үш түрлі 
қасиетке ие, тыныс жолдарына 
таптырмас ем саналатын үш бұлақ 
суынан дәм татады. Сол судан 
қанып ішіп, қала берді құйып та 
алады.

Ғайып ерен, қырық шілтен 
ұғымы туралы халқымызда көне
ден келе жатқан «Ғайып ерен, 
Қырық шілтен, Назарыңды салып 
өт. Тар жол тайғақ кешуде, Жәр
демдесіп алып өт» деген сөз бар. 
Сондықтан болар, көбіне жұрт
шылық бұл қасиетті жерге тәу ету 
арқылы Жаратушы Алладан медет 
тілеп келеді. Бұл жердің басқа 
әулиелерден айырмашылығы да 
сонда болса керек. Ғайып ерен, 
қырық шілтенде Адам ата мен Хауа 
ананың тасы бар деп айтылады. 
Немесе сол жерді әулиелердің 
жиналған орны, ғайыптан пайда 
болып сол жерде жиналып, халық
ты демеп жүретін қасиетке ие 
деген наным бар. Не десек те, бұл 
жер әлемнің алғашқы жаратылысы 
ретінде қарастырылады.

Міне, серіктестік тарапынан 
ұйымдастырылған үш күндік 
сапар барысында біз қасиетті жер
лердің осындай тыл сым сыры на 
қанықтық. Әрине, көргенбіл
геннің бәрін бір мақала ауанына 
сыйдыру мүмкін емес. Ең бастысы 
– Елбасы көтерген рухани жаң
ғыру мақсатына үн қосу негізгі 
міндетіміз. «Сыр медиа» ЖШС бұл 
бағытта әлі де жаңа бастамаларды 
жүзеге асыра беретін болады.

(Соңы. Басы газеттің өткен 
нөмірінде)

Шеңбер шырағдан: 
Кие кеңістігіне сапар

Биболат СӘТЖАН,
«Сыр бойы»Sb
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Жоңғар шапқыншылығы 
ке зіндегі батыр, әскербасы, 
ис лам дінін наси хаттаушы, 
әулие, кө ріпкел Қожамсүгір 
баба 1575 жылы өмірге кел
ген. 

Жас күнінде білім іздеп 
Меккеге барған. Он жыл осы 
жерде білім алып, ерекше қа
білетімен дараланған. Алла 
ил хам берген, әулиелік кере
мет тер жа сай алған. Осындай 
қасиеттерімен Пай ғамбар 
ұр па ғы, Мекке халифы Әб
дішүкірдің көзіне түсіп, ха
лиф баба мызға өз қызын 
қосқан. Бабамыздың тұңғыш 
белбаласы, аты ислам әлеміне 
танылған Есабыз ата әулие 
сол араб анамыздан дү
ниеге келген. Екі мүшел 
жасқа шыққанда Қожамсүгір 
баба халифтан туған жеріне 
оралуға рұқсат алып, Сырдың 
оңтүстік өңіріне қоныстанған.

Дүниеден өткен соң ба
ба мыздың сүйегі ислам діні 
мен мәдениетін тара тушы 
дінбасы, емші, әулие Әбді
жәлил бабтың (Қорасан ата) 
Жаңақорған топы рағындағы 
қорымына, бабтың жанына 
қойылған.

Ұлы бабамыздан Абыз, 
Кө зей, Кен шім, Пірім, Баянта
ңат, Қонақбай, Қарасары, 
Серім – сегіз рулы аталық 
тарайды.

2022 жылы қасиетті ұлы 
бабамыз дың Әбдіжәлил баб
тың жанына қойыл ған же
рінен күм безді кесене соғу 
жоспар ланып отыр. Осы са
уапты іске баба ұрпақтары, 
олармен бірге басқа рудың 
азаматтары да қаржылай 
көмек көрсетеді деп сенім біл
діреміз. Себебі, Қожамсүгір 
ба баның халыққа жасаған 
қыз меті ру мен аталық аясы
нан кең, шапағаты мол.

Қаражат аударушылар Қы 
зыл орда қаласы және қала ға 
жақын елді мекен дер бойынша 
жауапты тұл ға Әбіш Сәбит 
Ыдырыс ұлының атына (ұялы 
те ле фоны: 87773625407); 
Ағым  дағы есепшот: 
KZ958562204113676702 . 
ЖСН: 530525301358. АҚ 
«Банк Центр Кредит». БИК 
Банка KCJBKZKX.

Шиелі және басқа ау
дандар бойын ша қаражат 
қо сушылар жауапты тұлға 
Жолдасов Ға лым Ерғара ұлы
ның аты на (ұялы телефоны: 
87024964422) ауда руы 
тиіс. Ағым дағы есепшот: 
KZ318562204109305773 . 
ЖСН: 660806301343. АҚ 
«Банк Центр Кре дит». БИК 
Банка KCJBKZKX. 

Өз қаржыларыңызды 
«Банк Центр  Кредит» есепшо
тына, атыжөндеріңізді көр
сетіп ау даруларыңызды 
сұ  рай мыз. Тө лем туралы 
тү  бір  тектеріңіз сақ талсын. 
Кө  лемді қаржы ау дарушы
лар дың кесене басына аты жа
зылады.

Сіздерді Алла Тағала қол
дасын, баба рухы жар болсын. 
Қашанда жолдарыңыз ашық, 
істеріңіз оң болсын.

 
Кесене соғу ісін 

ұйымдастыруға арнайы 
құрылған комиссия

(2-2)

 

ҚОЖАМСҮГІР 
ҰРПАҚТАРЫНЫҢ 
НАЗАРЫНА!

...Қызмет еттім, 
мұғалімдік еді кәсібім,

Теріп те жедім, 
Алланың берген нәсібін.

Қиянат етпей ешбір жанға 
өмірде,

Еңбегім жанып, қуандым 
талай тасыдым.

...Иә, мен сол баяғы 
Әбілқасыммын,

Ойлаған жоқпын қамын 
қара басымның.

Арманым сол, ендігі 
қалған өмірде,

Сынығы боп қалсам 
деймін асылдың...

Бұл жиырма жылдай облыстық 
білім бөлімінде қызмет еткен 
Әбілқасым Әбдікәрімұлының 
2010 жылы жарық көрген «Пәк 
пейіл, ақ таңдарым» атты жыр 
жинағындағы «Өзім жайлы бірер 
сөз» деген өлеңінен үзінді. «Әбекең 
өзгеріп кетіпті» дегендерге 
берген жауабы екен. Өлеңді оқи 
отырып, сол баяғы Әбілқасыммен 
сырласқандай бол дым. Айтып 
тұрғанының бәрі де рас, оның 
адами қадірқасиеті, үл кенкіші 
демей көрсетер құрметі, кішіпейіл 
мінезі бір өзгерген жоқ. Ең 
алғашқы кездескендегі Әбіл қасым 
қандай еді, сексеннің сеңгіріне 
шыққан Әбілқасым да сол қалпы. 
Тек бұрынғы ақ жарқын, әзілқой 
Әбілқасым салиқалы да салмақты 
Әбекеңе айналды. 

Иә, уақыт деген неткен жүй
рік еді. 1979 жылы облыстық оқу 
бөліміне алғаш қызметке кел
ге німде Әбілқасым сонда еңбек 
тәр биесі жөніндегі инспектор бо

лып істейді екен. Ұзын бойлы, 
тол қындаған бұйра шашы өзіне 
жарасыпақ тұратын. Сол кездегі 
басшы Уәли Төрәлиев: «Біздің 
білім бөлімінің сұңқары» дейтін. 
Оның сырсымбаты мен адами 
болмысын осыданақ тани беруге 
болар. Мінезге бай, үнемі күліп, 
айналасына нұрын шашып жү ре
тін. Әбілқасым күнделікті жұ мы
сын Тәрбие Сербайқызы екеу міз 
отыратын кабинеттен бастай тын. 
Жылы сөзін аямаушы еді, көңі
лімізді көтеріп, мақтап та алатын. 
Кей жандардың мақтауы жасанды 
шығып, құлаққа ерсілеу естілетін
ді. Ал Әбілқасымның өзіңді көтере 
мақтағанын сезіп тұрғаныңмен 
оны сол қалпымен қабылдаушы 
едік. Себебі, ол не айтса да шын 
пейілімен, таза жүрегімен ай
татын. Оның үлкендікішілі оты
рыстарда өлең оқығанын көрсеңіз. 
Орысқазақ ақындарын екі тілде 

жатқа оқитын. Араарасында өз 
өлеңдерін де қосып жіберуші еді. 
Е, за манай... Талай жыл бірге, 
қы зығымыз бен қуанышымызды 
бөлісе жүріп, оның жаны таза, 
пейілі ақ, көңілі түзу жан екенін 
бағамдадым. 

Әбілқасым Сырдария ауданы 
«Қоғалыкөл» ауылындағы №44 
орта мектепті үздік бітіріп, Қызыл
орда пединститутының жараты
лыстану факультетіне түседі. 
Одан кейін өзі бітірген мектепте 
ұс таз дық жолын бастады. Жас ұс
таз өзінің сабақ беру әдістемесі, 
тынымсыз ізденісі арқасында өз 
тұстастарынан ерекшеленіп, білім 
саласы басшыларының назарына 
ілікті. Осылайша ол 25 жасында 
облыстық білім басқармасының 
кадр жөніндегі инспекторы, кейін 
мектеп инспекторы қызметін абы
ройлы атқарды. Сыр өңіріндегі 
орта мектеп оқушыларына сапалы 
білім, саналы тәрбие беру ісіне бел 
шеше кірісті.

7080жылдары орта мектеп
тегі тәрбие жұмыстарына үлкен 
мән берілетін еді. Балаларды ең
бекке бейімдеу бағыты басты на
зарда болып, оқушылардың еңбек 
тәрбиесі мен кәсіптік бағдар беру 
жұмыстарына баса назар ауда
рылды. 

Сол жылдары аудандарда жаз
ғы демалыс және еңбек лагерь
лері, әрбір ауылдық мектеп 
жанынан оқуөндірістік брига
далары ұйымдастырылып, оларды 
шаруашылықтар тегін техни ка
лармен, әртүрлі жабдықтармен 
қам тамасыз етіп тұрды. Сөйтіп 
орта мектептің жоғары сынып оқу
шылары техника тілін меңгеріп, 
өздеріне арнайы берілген жер те
лім дерінде күріш, бақша өсірудің 
қырсырын меңгеріп, жұмыс іс
тейтін еді. 

Орта мектептердегі арнайы 
фрезерлік, токарьлық станоктар
мен, тігін машиналарымен жаб
дық тал ған шеберханаларда 
оқу   шы лардың дағдыларын қа
лып  тас тыруға жағ дай жасалды. 
Олар  дың оқуөн дірістік бригада
ларда, шебер ха наларда шығарған 
өнімдері жыл да күзде облыс 
орталы ғында ұйым дастырылатын 
жәрмеңкеге ұсы ны лып жататын.

Ә.Әбдікәрімұлы 19841998 
жыл дары қаладағы №7 оңалту 
мек тепинтернатының директо
ры, одан кейінгі уақытта №9 кә
сіп тік мектепте кадр бөлімінің 
меңгерушісі қызметтерін ат қар
ды. Ол қай істе де өзінің жоғары 
жауапкершілігі мен талап шыл ды
ғын көрсете білді, асығыпап тық

пады, асыпасымады. Осындай 
бір тоға қанағатшыл еңбекқорлығы 
оның абыройын асқақтатып, бе
делін көтерді.

Әбілқасым Әбдікәрімұлының 
өлшеусіз еңбегі еш кетпеді. «Қа
зақстан Республикасы оқу ісі
нің үздігі» атанды, үш рет ҚР 
Бі лім министрлігінің «Құрмет гра
мотасымен» марапатталды, білім 
саласының жергілікті басқару ор
гандары берген марапат та ры өз 
алдына бір төбе.

Әбілқасымның мен атап айтар 
тағы бір ерекшелігі ақынжандығы 
еді.

– 1415 жасымнан бастап өлең 
жаздым, бірақ оны еш жерге жа
риялау үшін ұсынбаппын, – деп 
еске алатын Әбілқасым. – Ішкі 
сезімдерімді, ойыма оралған шу
мақ тарды ақ қағаз бетіне түсіріп 
қоямын, егер нағыз поэзия болса 
бір күні өзіақ жалт етіп, жарыққа 
шығар деймін...

Иә, оның өмір бойы жазған 
дүниесі шындығында да поэзия 
болғаны ғой, 20102020 жылдар 
аралығында «Пәк пейіл, ақ таң
дарым», «Жүрекпен тербеп 
өмірді», «Өлеңімөнегем» атты 
кітаптары жарық көрді. Онда 
мен білетін жайсаң мінезді, 
адамгершілігі мол, пейілі ақ 
Әбілқасым жанашыр дос, 
махаббатқа берік сүйікті жар, 
қамқор атаға айналыпты. Қай 
өлеңін алсаң да оның пәк көңілі 
мен таза жүрегі, ақеден тілегі мен
мұндалап тұрады. Өмір мекте
бінен шыңдалып шыққан жүрек 
толғанысын білдіретін өлең дері 
бағалы дүние, арнаулары қандай, 

кейіпкерді айнақатесіз тани сың, 
еріксіз езу тартып, жылы жы
миясың. Ең бастысы, Әбекең нің, 
ұзақ жылдар бойы сыйласқан әріп
тесімнің өз кейіпкеріне деген ақ 
ниеті мен пәк көңілін танығандай 
болдым. 

Әбекеңді өмірден өз жар
тысын жаңылмай тапқан жан деп 
айтуға толық негіз бар. Жан жары 
Тынышкүл Ұзақбаева да – жоғары 
санатты математика маманы, 
талай шәкірттің осы пәнге деген 
ықыласын оятып, қияға қанат 
қағуына себепкер болған жан. Ол 
өмір бойы Әбекеңнің се німді серігі 
болды, қуанышы мен қайғысына 
ортақтаса білді. Өмірге бес бала 
әкелген ерлізайыпты ұс таздардың 
балаларының бәрі де жоғары 
білімді, бірқатары әкеана жолын 
қуып, ұстаздықты таң дады. Ұлы 
Нұрлан мен келіні Қарлығаш – 
орыс тілі, қызы Эльмира – химия
биология, Гүлмира – орыс тілі 
ма мандары. Демек, атасы Ал да
назар, әкесі Әбдікәрім салған, өзі 
жалғастырған ұстаздық жол жара
сымды жалғасын тапты деген осы 
емес пе?! 

Өмірде өзі армандағандай 
асыл дың сынығы болып қалған 
Әбіл қасым Әбдікәрімұлының 
өмі рі көпке үлгі, ол артына досқа 
тірек, ағайынға үлгі, ұрпаққа өнеге 
болар лықтай жазба қалдырды. 
Оның есімі білетіндердің есін де 
мәңгі сақталатыны айқын.

Күләй ЕРМАҒАМБЕТОВА,
облыстық ардагерлер кеңесі 

төрағасының орынбасары

Алтынның 
сынығы

Байділдә ағай да, біз де ал
ғашқы күннен бірбірімізді жат 
сынған жоқпыз. Өйткені ақжар
қын, балажандығымен бірден 
баурап алды. Үзіліс кезінде біз
бен бірге тысқа шығып, ойнай
тын. Үйге берген тапсырмаларды 
сұрауға кіріскенненақ құрдасы
мыз ша өз ойымызды еркін жет
кізуімізді сұрайтын. Бұрын тек 
Жұмәділ ағайымыздың қасқа
бағына қарап жауап берсек, енді 
сабағымыз ашық әңгіме ала ңына 
айналған секілді. Бұл туралы 
ол: «Мен сабақтан тыс кезде 
ғана жасым үлкен ұстазбын. Ал 
сабақ сұрағанда сендердің әр
қай сыларыңның ойларың маңыз
ды. Сол себепті қазірден еркін 
сөйлеңдер. Ол сендердің болашақ 
өмірлерің үшін керек болады» 
дейтін. 

Ағайымыз тек сынып же тек
шісі емес, ақылшымыз, қамқор
шы мыз болды. Кез келген мәселені 
же тік білетін. Терең ойларымен, 
көлкөсір білімімен балалардың 
жан дүниесін баурап алатын. 
Оның үстіне, қиялы ұшқыр жас 
өскіндердің ойындағысын дөп 
басып, керегін түсіне қояр ерек
ше сезімталдық қабілеті бар еді 
бойында. Сондықтан да әрбір 
дә рісі өмір сабағына айналып 
кететін. 

Оның даусы керемет, адамды 
баурап алатын. Соған орай әнді 
де жақсы айтатын. Музыкалық ас
паптарда еркін ойнайтын. Әсіресе, 
домбыра тартқан кезде қиялың 
шартарапты шарлап кеткендей. 
Шынын айтқанда, біз алғаш рет 
Сыр сүлейлерінің жыр лары мен 
термелерін сол кісіден естідік. 
Естіп қана қоймай өзіміз де 
айтуға талпынып көрдік. Ағайы
мыз бізге «Қызылорда валь сі» 
мен «Арал вальсін» үйретті. Оны 
тек біз ғана емес, жоғары сы
ныптың оқушылары да үйреніп, 
ол басқаратын әнкүй үйір месіне 
жазылды. 

Байділдә ағайымыз бала жан 
еді. Ол кезде ауыл орталы ғын
дағы клубта аптасына бірекі 
мәрте балаларға арналған кино 
көр  сетілетін. Бәріміз де барғы
мыз келеді. Бірақ, кішкентай 
ба ла лардың қалтасында тиын
тебен жүруші ме еді? Ондай 
кездері ағайымыз бә рімізді бөліп
жармай, өз ақ шасына билет алып, 
киноға апаратын. Оған ерекше 
мәз болатынбыз. Ол сонымен 
бірге кере мет сурет салатын. 
Безендірген «Класс бұ ры шы» 
оқушы ларды ға на емес, мектеп 
мұға лім дерін де қатты қы зық

тырады. Бота ни ка сабағынан 
дәріс бе ре  тіндіктен, «Класс 
бұ рышы» деген жазуды 
ағаш томар лары мен 
бұтақтарының су рет терімен 
безендіргенде, таңға ламыз.

Ол кісі бізге ұзақ 
уақыт класс жетекші 
бола алмады. Бірінші 
тоқсанның аяғында бүкіл 
сынып пен мектептің 
мұғалімдер ұжымы оны 

қимайқимай әскерге шығарып 
салдық. Тіпті жоғары сыныптың 
екіүш қызының  көзіне жас 
алғанын да байқап қалған едік. 
Ағайымыз әскерге кеткеннен 
кейін де бізді ұмытқан жоқ. Сонау 
Ленинград облысының Выборг 
қаласынан балаларға хат жазып 
тұрды. Сөйтіп жүріп азаматтық 
борышын өтеп, елге қайтатын 
кезде хат алдық. 

Онда: «Қымбатты шәкірттерім, 
әзірге маған хат жазбай тұра 
тұрыңдар. Себебі, мен елге қайт
қалы жатырмын. Ауылға барған 
соң өздеріңе хат жазамын ғой» 
делінген. Сонымен ағайымыз елге 
қайтты. Алғашқы кезде бәріміз 
де хат кү тіп жүрдік. Таңертең 
сабаққа келгенде бірбірімізден: 
«Байділдә ағайдан саған хат келді 
ме?» деп сұрайтынбыз. Мүмкін 
елге келгеннен кейін алғашқы 
айларда туғантуыстарымен, құр
дастарымен қауышып қолы ти
меген шығар. Кейіннен қызметке 
тұрып, үйленіп, балалышағалы 
болғаннан кейін хат жазуға зауқы 
да бола қоймадыау, сірә. Әйтеуір 
хат келу сонымен доғарылды. Біз 
де орта мектепті бітіргенше оны 
андасанда болса да еске алып 
қоятынбыз.

Осылайша жылдар өтті. Сы
ныптастардың оқуға түсетіні оқу
ға түсіп, жұмысқа тұратыны жұ
мысқа тұрып, әркім өз шаруасымен 
болып кетті. Бірақ, менің ойымда 
сол ұстазыммен тағы бір кездессем 
деген мақсат тұрды. 

Біз де студент болдық. Үйлен
дік, үй болдық. Қызметке тұрдық. 
Уақыт зырлап өтіп жатты. Мек
теп бітіргеніміздің 3, 5, 10 және 
20 жылдығын атап өттік. Ағайы
мызды осы кездесулерге шақыр
ғымыз келді. Таба алмадық. 

Бір өкініштісі, ұстазымыздың 
Қызылорда облысынан екенін 
біл  генімізбен оның қай ауданнан 
екенін сұрамаған екенбіз. Сту
дент кезімде қызылордалық 
курс тастарымнан «осындай кісі
ні білетіндерің бар ма?» деп 
сұрай тынмын. Олар білмейтінін 
айтатын. Ол бізге «Арал валь сін» 
үйреткендіктен, Аралдың төңі
регінен іздестіретінбіз. Тіп ті Арал 
аудандық оқуағарту бөлі міне хат 
жазған кезіміз де болды. 

Сөйтіп жүргенде «Түркістан» 
газетінде қызмет істейтін Ты
ныш бек Дайрабаев дейтін ағамыз 
азмұз деректің ұшын ұстатты. 
Ол: «Айтып отырған кісіні 
білетін сияқтымын. Бірақ менің 
де елден кеткеніме біраз уақыт 

болды ғой. Есіме түспей тұр. 
Сондықтан сен Жалағаш ауданы
ның басшыларына телефон шал
шы. Бір білсе, солар білер» деді. 
Интернет арқылы аудан әкім
дігінің телефонын таптым. Олар 
бірбірінен сұрастыра келіп, маған 
«Аққұм» ауылдық округінің теле
фонын берді. Енді сол жақпен 
ха барластым. Олар «Иә, ондай 
кісі болған. Бірақ қазір ауылда 
емес. Қызылордада тұратын 
болуы керек» деді. Біз жағ
дайымызды айттық. Содан, «жа
райды, біз іздестіріп көрейік, 
ер тең хабарласып көріңіз» деді кө
ңіл жықпастықпен. Ертесіне тағы 
да телефон шалдық. Осылайша 
араға 54 жыл салып, Байділдә 
ағайымыздың ұялы телефонын 
алдық. Бірден хабарласып едік, 
алмады. Араға жарты сағаттан 
са лып тағы да бірнеше мәрте 
те  лефон шалдық. Қоңырау ба
ра ды, алмайды. Сөйтіп, бұл 
әре ке тімізден күдер үзіп отырға
ны  мызда, ол кісінің өзінен қоңы
рау түсті. «Амансаулықтан кейін, 
«бұл кім екен?» деді. Біз асыға
аптыға, барлық жағдайды айтып 
жатырмыз. Арадағы сәл үнсіз
діктен кейін: «Мені де шәкірттерім 
іздейді екен, рахмет сендерге, 
шынын айтқанда, ол кез есімнен 
көмескілене бастапты» деді. Да
уы сынан ол кісінің толқып, тебі
реніп тұрғанын анық сездік. Міне, 
осылайша ағайымызды 2018 жы
лы іздеп таптық. Сол күні ол кісіні 
тапқанымды айтып, бүкіл клас
тастардан сүйінші сұра дым. Олар 
да қуанысып қалды. Телефонын 
алып, хабар ласып жатты.

2019 жылы сыныптастардың 
50 жылдық кездесуі алдында 
арнайы хабар жібердік. Бірақ, ол 
кісі толқып тұрып, өзінің жағ
дайын айтты. Жасының 80нен 
ас қанын, кездесуге келу үшін 
оған арнайы адамның алып жүру 
керегін, қазіргі кезде тек таяқ 
тастам жерді ғана көре ала ты
н ын, сондықтан кездесуге бара 
алмайтынын өкінішпен жет кізді.

Кездесуден кейін, шамамен 
араға 34 ай салып ол кісі теле
фон шалды. Жуық арада Ал
матыға барудың сәті түсіп тұр
ғанын, осындағы Көз аурулары 
институтына қаралғысы келетінін, 
ол жаққа немерелерінің бірі же
тектеп апаратынын айтты. Мүм
кіндік болса, «Алматы1» те
міржол бекетінен күтіп алуымды 
өтінді. Біз келісімімізді беріп, 
сыныптасым Керімбай екеуміз 
айтқан күні күтіп алдық. Вокзал
дан бірден Көз аурулары инс ти
тутына апардық. Дәрігерлер 34 
сағат бойы анықтамаларын қа рап, 
өздерінің аппараттарымен көзін 
тексеріп, нә тиже жоқтығын айтты. 
Ағайдың көңілі пәсейіп қалғандай 
болды. Сонда да бізбен сол бір 
кезді есіне алып біраз әңгіме 
айтты. Екіүш күн бойы Керімбай 
екеуміз үйге қонақ етіп, ол 
кісінің термелерін отбасымызбен 
бірге беріле тың дадық. Ортаға 

алып суретке түстік. Өкінішке 
қарай шығарып салғаннан ке йін 
телефонымызды жоғалтып алып, 
құнды су рет тер сонымен бірге 
кетті.

Ол кісіні Алматыда болған екі
үш күнде оның балалық шағынан 
сексеннің сеңгіріне дейінгі өмір 
жолымен толық танысқандай 
болдық. Өткен ғасырдың орта 
тұсына дейін қазақ жерінде жаңа 
туған нәрестеге метірке беру деген 
сирек кездесетін оқиғалардың бірі 
болатын. Олардың нақты туған 
күні болмай сол уақыттағы атаулы 
оқиғалардың біріне сәйкестендіріп 
белгілей салатын. Сондықтан 
болар Байділдә ағайдың құжаттағы 
туған жылы 1939 жылдың 20 
мамыры деп көрсетілгенімен, өзі
нің айтуынша 1938 жылы Жа
лағаш ауданына қарасты Ақ құм 
ауылының Көкжиде елді меке 
нінде дүниеге келіпті. 

Балалық шағы Ұлы Отан со
ғысы жылдарына тұспатұс келген.
Сол кездегі елдің қиын жағ дайына, 
соғыстан кейінгі жоқ шы лықтың 
зардабына куә бол ған Байділдә 
ағамыз бардың қа  дірін біліп, 
қанағатшыл болып өседі. Соғыс 
бастала салып әкесі Сәрсенді 
Магнитогорск қала сына, анасын 
Қарағандыға қара жұмысқа алып 
кетеді. Қараусыз қалған Байділдә 
аға мызды бастапқыда балалар 
үйіне әкетпекші болады. Алланың 
қа лауы шығар, ағайындарының 
бі рі қамқорлығына алып қалады. 
Со дан әкесі мен анасы 19461947 
жыл дары елге оралып, сағыныса 
көріседі. 1947 жылы мектеп та
бал дырығын аттап, 1958 жы лы 
Қызылорда қаласындағы пе да
гогикалық институттың химия
биология факультетіне оқуға 
тү седі. Институтты бітірген нен 
кейін Жамбыл облысы Луго вой 
ауданының Калинин ауылына 
жол дамамен келіп, бізге сынып 
же текшісі болады. Кеңес Армия
сы ның қатарынан босағаннан 
кейін туған ауылында мұ ғалім, 
оқу ісінің меңгерушісі, мектеп ди
ректоры қызметтерін атқа рады. 
Осы қызметтерді атқара жүріп 
сырттай Алматыдағы зоотех ника
лықмал дәрігерлік инсти тутын 
бітіріп, зоотехник мамандығын да 
алып шығады. 

Ол ауыл жас тарын ұйымдас
тырып, көркемөнерпаздар үйір
месін жасақтайды. Үйірме мү
шелері ауылауылды аралап, тіпті 
аудан орталығына да концерт 
бе ріп, көпшіліктің құрметіне бө
ле неді. Ал, жыл сайынғы ау дан
дық көркемөнерпаздар байқа
уын да үнемі жүлделі орын дардан 
көрініп, аудан атынан облыстық 
байқауға да қатысқан.

1969 жылы аудан басшылары 
Байділдә Сәрсеновтің өнердегі 
жетістіктерін бағалап, аудандық 
мәдениет бөлімінің бастығы етіп 
тағайындайды. Жігерлі жас мұн
да да өзін көрсете біледі. Аз 
уақыттың ішінде «Алтын арай» 
әнби ансамблін құрып, оның 
бағ дарламасын жасауға Алма
тыдан белгілі сатирик Оспанхан 
Әубәкіровті, танымал сазгер 
Әсет Бейсеуовті, биші Равиль 
Сү лейменовті шақырады. Олар 
бір ай қона жатып, жас өнер паз
дарды сол кездегі үлкен мере
ке – В.И.Лениннің 100 жыл
ды ғы мен Қазақ КСРның 50 
жыл дығына арналған облыстық 
байқауға дайындай бастайды. 

Бай ділдә ағайымыз шапқылап 
жү ріп, Алматыдан ұлттық киім 
алып келеді. Бишілер үшін сол
дат киімін табу қиынға түседі. 
Киімді Ташкенттің Қорғаныс 
министрлігіне қарасты дүкеннен 
тапқанымен, ол КСРО Қорғаныс 
министрлігінің рұқса тымен ғана 
сатылады екен. Бай ділдә ағайы
мыз көп қиын дық тармен оның 
да жолын табады. Осылай ша үш 
ай бойы дайын далған еңбектің 
жемісін көріп, көр кемөнер паз
дардың облыстық байқауында 
бас жүлдені жеңіп алады. Қазақ 
телеви зиясы аудан өнерпаздарын 
Ал матыға арнайы шақырып, 
респуб лика көлеміне насихаттады. 
«Мәдениет және тұрмыс» журна
лының бас редак торы Өтебай 
Ханакин арнайы сұхбат алып, 
суретін журнал мұқабасына жа
риялайды. Соны мен қатар Б.Сәр
сенов Ульяновск қаласында өткен 
одақтың мәдениет қызметкерлері 
мен Фрунзе (қазіргі Бішкек) қа
ласында өткен Орта Азия рес
пуб ликалары мәдениет қызмет
кер лерінің семинарларына 
қа ты сады.  Бұ дан тысқары омыра
уына «Ең бектегі ерлігі үшін» 
медалін тағады. 

Байділдә ағайымыз – бұл күн
дері жасының ұлғайғанына қара
мастан аудандық көркемөнер паз
дар үйір  месінің тұрақты мүшесі. 
Ау дан да өтетін мәденикөпшілік 
ша ра  лардан қалып көрген емес. 
Жыршытермешілердің байқау ла
рына қатысып, халқымыздың төл 
өнерін кеңінен насихаттап келеді. 
Сондайақ, аудандық Мәдениет 
үйінің жанынан құрылған «Ар
дагерлер» ансамбліне жетекшілік 
етеді.

Бұдан кейінгі жылдары Бай
ділдә Сәрсенов Көкжиде ауыл
дық кеңесінің төрағасы, Аққұм 
совхозы директорының орын
ба сары, Жаңадария совхозында 
зоотехник және ферма меңгеру
шісі қызметтерін атқарды. 1994 
жылы жанарының нашар кө руіне 
байланысты 55 жасында зей
неткерлікке шығады. Бірақ үйде 
қарап жатуға шыдамы жетпей, 
1997 жылы «Думан» ша руа қожа
лығын құрып, оның төр ағасы 
болады. Күріш өндіру ден аудан, 
облыс чемпионы атанды. 

Қазір Байділдә ағайымыз 
Жа лағашта тұрады. Жұбайы 
Қуа нышкүл апай екеуі алты ұл
қызды өмірге әкеліп, солардан 
өрбіген оншақты немерелерінің 
шаттығына бөленді. Өкінішке 
қарай, бұдан он төрт жыл бұрын 
жан жары кенеттен қайтыс болып, 
сыңарынан айырылған аққудай 
жаны жүдеп, жалғызсырап қалды. 
Алматыға келген сапарында бізге 
жан жарына арналған «Қуанышым 
– Ақтолғай» деген жырын айтып 
берді. Қос ішекті домбырамен 
ағайымыздың қоңыр үні астасып, 
жыр жолдары жанды тербе гендей. 
Еріксіз егіліп, тың дай бергің 
келеді.

Айта берсек, ардагер аға үлкен 
өмір жолынан өтті. Өзіне сеніп 
тапсырылған іске, мейлі үлкен, 
мейлі кіші болсын әрқашан жауап
кершілікпен қарап, оны тиянақты 
орындап шығуға тырысты.

Ұcтaз – ұлы тұлғa, бiз оның 
aлдындa әрдaйым шәкiрт болып 
қaлa бермекпiз!

Қыдыралы ҚОЙТАЙ, 
ҚР Мәдениет қайраткері,

Ақпарат саласының үздігі

Жарты ғасырдан 
кейінгі жүздесу
1963 жылы біз бастауышты бітіріп, 5-сыныпқа көштік. 

Төрт жыл бойы бауыр басқан жетекшіміз Жұмәділ 
ағайымызбен қимай қоштастық. Жаңа оқу жылында 
сыныбымызға жаңа ұстаз келді. Сонау Қызылордадан 
екен. Институтты сол жылы бітірген. Аты-жөні – Байділдә 
Сәрсенов. Бізге ботаника сабағынан дәріс берді әрі сынып 
жетекшісі болып бекітілді. 
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Дунабаева Гульсум, 65 жаста, Қордай ауд.
Көп жылдар бойы асқазаным ауыратын. 

Тамақ қорытылмай, көп дәрі-дәрмек ішетінмін. 
Қан қысымым көтеріліп, басым айналып, аяқ-
қолым, буындарым қақсап ауыратын. Асқа тәбетім 
болмай, әлсіреп жата бергім келетін. Менің 
денсаулығымды ойлап қызым «Женьшень – өмір 
қуаты» бальзамын әкеліп берді. 8 қорабын іштім. 
2-3 күннен кейін жағдайым жақсарып, тәбетім 
ашылып, аяқ-қолымның сырқырағаны басылып, 
ішкі құрылысымның жұмысы жақсарып, әртүрлі 
тамақ жей беретін болдым. Қан қысымым реттеліп, 
басымның ауырғаны қойды. Енді осы бальзамды 
барлық отбасымызбен қабылдап жатырмыз.

Салиха Искалиева, 83 жаста, Орал қаласы
Мен көп уақыттан бері Женьшень бальзамын 

ішіп келемін. Өзімді керемет жеңіл сезініп 
жүрмін. Бірақ жасымның ұлғаюына байланысты 
мені көп ауру мазалайды. Қан қысымым жоғары, 
оң бүйрегімді алып тастаған, белім ауырады, 
остеохондроз, остеопороз. Бальзам қабылдаған 
соң, ауруларымнан айыға бастадым. Өз-өзімді 
күтіп, Женьшень бальзамын кабылдап, көп су ішіп, 
вестибулярлык гимнастикамен  шұғылданамын. 
Жазда коронавируспен ауырдым, бірақ емханаға 
жатпадым, жеңіл-желпі өтті жаман ауру. Ол 
Женьшеньнің арқасы деп білемін. Барлық қарт 
кісілерге бальзамды ішуге кеңес беремін, бұл 
бальзамның  емдік қасиеті өте көп. Өз басым 
Женьшеньді профилактика және емдеу  құралы 
ретінде қабылдаймын.

«Женьшень - өмір қуаты» бальзамы 
– (Сәйкестік декларациясы ЕАЭС №RU 
Д-RU.АД81.В.14213, 24.07.2018 жылдан 
23.07.2022 жылға дейін жарамды)

Мына телефондар арқылы маманнан кеңес алып, тапсырыс 
беруге болады: 8 702 911 55 55, 8 777 114 13 20.

Бір курсқа «Женьшень – өмір қуаты», «Эликсир Жизни» бальзамының 8 қорабын 
қабылдау ұсынылады. Бір қораптың бағасы – 4000 теңге. 3 қорапша алсаңыз,  

4-ші қорапша тегін

Мекен-жайы өзгергені туралы ескертеміз!  «Женьшень – өмір 
қуаты», «Эликсир жизни» бальзамының қасиеті туралы СІЗ 
МЫНА КҮНІ ӨТКІЗІЛЕТІН САТЫЛЫМ КЕЗІНДЕ БІЛЕ АЛАСЫЗ: 
Қызылорда қаласында 16 қазан күні сағат 10.00-11.00 аралы-

ғында А.Тоқмағамбетов атындағы мәдениет үйінде, 
Қазыбек би көшесі, 21 (Ескі базардың қасында).

ҒЫЛЫММЕН ДӘЛЕЛДЕНГЕН ТАБИҒАТ КЕРЕМЕТІ

«ЖЕНЬШЕНЬ – ӨМІР ҚУАТЫ» – 

 Жүрек-қан тамыры жүйесі жұмы-
сының бұзылуы (жүрек әлсіздігі, жүректің 
рев матикалық ауруы, атеросклероз,  ве-
гетотамырлы  дистония, тахи кардия және 
т.б.).

 Жүйке жүйесі ауруларында;
 Гипертония мен гипотония кезінде 

қан қысымын реттеу;
 Ревматизм, артрит, арт роз, буын ау-

рулары, остеохондроз, подагра кезінде;
 Иммунитетті көтеру және ағзаның 

жалпы жағда йын жақсарту;
 Түрлі инфекциялық, бак терия лық 

және вирустық ауруларда;
 Тыныс алу жолдарының 

инфекциялық және қабы нуында;
 Ас қорыту жүйесі ауруларында (ас 

қорытудың бұзылуы, гастрит, он екі елі 
ішек және асқазан жарасы);

 Бауыр ауруларында;
 Бүйрек және несеп шығару 

жолдарының ауруларында;
 Өт жолдарының дискинезиясы, өтте 

тас жиналу кезінде;
 Простатит, простата аденомасы ке-

зінде;
 Терінің инфекция лық-ал лер гиялық 

ауруларында;
 Қант диабетінде;
 Қан тамырының ауыт қула рынан 

болған көз ауруларында;
 Ісік кезіндегі өзгеріс терде.

Қолдану әдісі: күніне 3 рет 
тамақтанудан 30 минут бұрын  
1 шай қасық бальзамды ау зы ңызда 30-
40 секунд ұстап тұрып, содан кейін 
жұтасыз. 

БАЛЬЗАМДЫ ПАЙДАЛАНУҒА 
ҰСЫНЫЛЫМ:

Ардагерлер үйінде бильярдтан 
турнир өткізілді. Аудан әкімі Нариман 
Мақұлбеков ардагерлерді құттықтап, ізгі 
тілегін білдірді. 

Аудандық қоғамдық кеңес төрағасы Пердәлі 
Архабаев пен аудандық ардагерлер кеңесінің 
төрағасы Өркен Ысмайл сөз сөйлеп, жарысқа 
қатысушыларға сәттілік тіледі. 

Ардагерлер үйіне мерекеге орай белгілі кә
сіпкер Бақытжан Орынбаев бильярд тақтасын 

сыйға тартқан. “СемізбайU” ЖШС Иіркөл 
филиалының директоры Мұқанбетжан Салқын
баев ақшалай сыйлық, кубок пен 2 ойын таяғын 
сыйға беріп, жарысқа демеушілік жасады. 

8 ардагер арасындағы ойын тартысты 
өтті. Нәтижесінде Асқар Орынбаев, Алихан 
Әбдірайымов, Қабілеш Бекішев,  Шағдарбек 
Саржанов өзара жеңіс орындарын бөлісті. Өзге 
де қатысушы ардагерлер марапатсыз қалған жоқ.  

Н.НАЗЫМХАНҰЛЫ.
 Шиелі ауданы 

Ғасырдан сыр шерткен ғаламат құнды
лық тарды насихаттау арқылы халықтың 
рухани дүниетанымын қа лып тастыруды 
мақсат тұтқан бұл көрме Сыр елі жұртшы
лығының ыстық ықы ласына кенеліп, ХХ 
ғасырдың Го мері атанған ақынның туған 
жерімен тарихи байланыстың арқауы болып 
отыр. Көрмеге келушілер ақынның ұстап 
тұтынған бұйымдарын көріп, әр жылдарда 
баспадан шыққан шығар маларымен танысты. 
Өз заманының тақырыбын жырлауда төкпе 
жырымен қатар, айтыстардағы әзілқал
жың мен әспеттей жеткізген тапқыр ой, 
шымыр шумақтарымен ел есінде қалған 
Жам был ақынның болмысы таныған сайын 
таңғалдыра түседі. 

Сыр еліне сапарлап келген Ж.Жа баев 
атындағы әдебимемориалды му зейінің 
мең герушісі, ақынның немересі Сал танат 
Жамбылованың алған әсері жайлы пікір
лескен едік.

– «Жамбыл атамыздан 10 бала бол ған, 
одан тараған ұрпақ бүгінде 100ден асып, 
жекжат, жұрағатқа ұласты. Атаның ең кіші 
немересі мен боламын, менің де жасым 
қазір алпыстан асты. Әр жылдарда өткен 
атамыздың мерей тойлық шараларында ұр
пақ тары түгел жиналып, есімі ел аузында 
аңыз болған тұлғасын тереңірек танып
білуге тырысамыз.

Жамбыл атамыздың шығармалары 
бүгінге дейін 44 тілге аударылып, дүние 
жүзіне тараған, 3000ға жуық өлеңі қағаз 
бетіне түскен. Биылғы 175 жылдық ме
рей тойына орай, Бішкек қаласында өткен 
қырғыз тіліндегі жинағының тұ сау ке сері не 
қатыстық. Сондайақ, Ха лық ара лық «Түрк
сой» ұйымының бас тамасы мен Ан карадан 
басылып шыққан аударма жинағы да келіп 
жетті. Кітапқа жамбыл та ну шылардың мақа
лалары мен ақын шығар малары енген. Бар 

өмірін адами құндылықтарды айшықтап, 
жақ сылықты жария етуге, ақиқатты дә ріп
теуге арнаған ақын ұлтымыздың рухани
мәдени дамуына зор үлес қосты, – дейді 
ақынның немересі. Сондайақ, шараға 
Қызылорда қаласында тұратын ақынның 
шөбересі Бағила Жамбылова қатысты. 

Ақынның туған жері – Жамбыл облы
сын дағы Жамбыл тауының етегі болса, 
мәң гілік қоныс тапқан жері – Алматы облы
сының Ұзынағаш елді мекені. Ақын дүние 
салғаннан кейін яғни, 1945 жылы оның 
тұрған үйі мемлекет қарауына алынып, 
музейге айналған болатын. Ал 1978 жылы 
жаңа музей ғимараты бой көтеріп, бұрынғы 
нысан музейдің қор сақтау бөлімі болып 
қалды.

Жастайынан өнер бесігінде тербеліп 
өскен Жамбыл бозбала шағының өзінде
ақ өскен ортасын ән мен жырға кенелтіп, 
көршілес қырғыз еліне де даңқы жайылып 
үлгерген. Жұрт аузына іліккен жас Жамбыл 
Жетісудың дүлдүл ақыны Сүйінбайға 
жолығып, батасын алады. 

Ал ақындық қыры ашыла түскен кезінде 
Досмағанбет, Шашубай,  Құл ман бет сынды 
айтулы сөз жүйрікте рімен айтысқа түсіп, 
дарынымен да ра ланып отырған. Қырғыздың 
ақынжы рауларымен, манасшыларымен 
сөз қағыс  тырып, өнерін одан әрі шыңдай 
түседі. Өзіміз білетін деректерде Жамбыл 
ақын жыр додаларының қайқай сы сында 
да қар сыласына есе жібер меген. Оған қоса 
«Көрұғлы», «Шаһ мардан» сияқты жыр
дастандарды ап талапайлап жырлайтын. 

Жыр алыбы кө зі тірісіндеақ КСРО 
Мемлекеттік сый лығының лауреаты атағын 
алып, өзінің де, халқының да даңқын дүние 
жүзіне танытқан. Сондықтан қазақ өнерінің 
барлық түрінде талант иесінің өшпестей 
қолтаңбасы қалды. 

Жамбыл 
жәдігерлері

Ел Тәуелсіздігінің 30 жылдығы аясында облыстық 
тарихи-өлкетану музейінің Көркемсурет галереясында жыр 
алыбы Жамбыл Жабаевтың 175 жылдығына орай Алматы 
облысындағы ақынның әдеби-мемориалды музейі қорынан «Жүз жыл жырлаған 
жүрек» атты жылжымалы көрме ашылды. Көрмеден ақынның ұстап-тұтқан жеке 
заттары, шапаны, домбырасы, кітаптары мен портреттері орын алды.

Ғазиза ӘБІЛДА,
«Сыр бойы»Sb

Қарттар күні қарсаңында «ҚазГерМұнай» ЖШС 
БК компаниясының  қолдауымен құрылған «Ардагер-
Мұнайшы» қоғамдық қоры ардагерлерді жинап, оларға 
лайықты құрмет көрсетті. 

Компания 
құрметі
Мен еңбек жолымды қатар

дағы электр дәнекерлеушісі бо
лып бастағанмын. Сол салада ши
рек ғасырдай еңбек еттім, – деп 
өткен өмір жолын  еске алады 
ардагер Алтынбай Шермаханов. 
– 2003 жылы  осы компанияға 
электрик болып кіріп, он жылдай 
еңбек еттім. 2012 жылы 16 адам 
сыйқұрметпен зейнеткерлікке 
шыққанымызбен, компаниядан 
қол үзген жоқпыз. Сол жылы 
«АрдагерМұнайшы» қоғамдық 
қорын құрып, осы күнге дейін 
компанияның демеушілігімен  
үл кен ұжымның бір бөлігі ре
тінде өмір сүріп келеміз. Ком
пания басшылығына да, ар да
герлер ұйымына да алғысы мыз 
шексіз. Мұнда еңбек етіп, зей
нетке шыққан әрбір жан ұмыт 
қалмайды. Біз, ардагерлер ком
пания қолдауымен, қор жетек шісі 

Рәзия Қалжанқызының же тек
шілігімен емдеудемалыс орын
дарында тегін жолдамамен де
маламыз, енді бірде еліміздің ірі 
қалаларына, көрікті жерлеріне, 
тарихи орындарына  сапарлап ба
рыпкеліп  жатамыз. Компания 
ау ласынан жасалған «Ардагерлер 
аллеясында» демалып, оны көр
кейтуге атсалысамыз.

Айтса айтқандай, мұнда жа
сы жетіп, еңбек демалысына  
шық  қан әрбір жан бейнетінің 
зей нетін көріп отыр. Олар айту
лы мерекелерде бас қосып, бір
бірін мерейлі жасқа жетулері мен 
құттықтайды, өткен өмір, ең бек 

жолдарын еске түсіріп, бір жасап 
қалады. Басқосуда  арда герлер 
ұжымының төрайымы Рәзия 
Қалжанова осы жыл ішінде 24 
ардагердің мерейлі жасқа жет
кенін айта келіп, тілектестік 
білдірді. 

Сонымен қатар мерекелік бас
қосу барысында зейнеткер лікке 
шыққан Василий Югай, Серік 
Маужанов және Жадырасын Ора
зымбетов ардагерлер қатарына 
құрметпен қабылданып, оларға 
арнайы сый көрсетілді.

– «АрдагерМұнайшы» қо
ғам   дық қоры құрылған он жыл ға 
таяу уақыттан бері өз ардагер
лерін әлеуметтік жағынан қор
ғау мақ сатында бірқатар жұ мыс
тар атқаруда. Айта кету керек, 
сол уақыттан бері компания 
қоғамдық қор жұмы сына үнемі 
қолдау білдіріп, көмек көрсетіп 

келеді. Соның нәти же сінде ар
дагерлер демалыс орын дары на 
барып, емделеді, көрікті қала
ларға, тарихи орын дарға ту
ристік сапармен барып, мереке 
күндері сыйақы алады. Осы 
орайда бастауыш ұйымда есеп те 
тұратын тоқсанға тарта ардагер 
атынан «ҚазГер Мұ най» ЖШС БК 
компания сының бас директоры 
Лю Шаою, оның бірінші орын
басары Мұрат Мұс тафаевқа және 
басқарма мү ше леріне алғыс біл
діреміз, – дейді қор жетекшісі 
Рәзия Қалжанқызы.

Жұмагүл ОРАЛБАЕВА

ТАСТАЯҚ ТАРТЫСЫ

Бейсенбіде қазақстандық 
футзалшылар Португа лиямен 
кездесті. Қарсыласымыз – 
әлемдегі үздік құрамалардың 
бірі. Дүниежүзілік додада 
алтыншы мәрте бақ сынауға 
келген португалдар 2000 жылы 
3орын иегері атанды. Ал 2018 
жылы Еуропа чемпионы атағын 
жеңіп алды. 

Кездесу қос құраманың 
қарқынды ойынымен басталды. 
Қарсылас алғашқыда тықсырып 
баққанымен уақыт өте келе 

қазақстандықтар тепкен доп 
бірде қақпа бағанасына тисе, 
ендігі бір сәтте маңдайшадан 
кейін қайтты. 

Екі құрама екінші кезеңде 
қарқынды одан сайын арт
тыра түсті. Ойынның 23ми
ну  тында португалдық Пани 
қазақ стан дық құрама қақпа
сынан саңылау тапты. Ал 
39минутта қазақстандық Дәу
рен Нұрғожин таразы басын 
теңестіріп, ойын овертаймға 
ұласты. Ал 42минутта Дуг

лас Қазақстан құрамасын алға 
шығарды. Бұдан кейін қазақ
стан дықтар негізінен қорға
нысқа көңіл бөлген еді.  Десе де, 
соңғы 49минутта португалдық 
Бруну Коэлью мергендік та
нытып, осылайша кездесу 2:2 
есебімен тең аяқталды. 

Пенальти тебуде Португа
лияның жолы болып, финал
ға жолдама алды. Олар енді 
Аргентинамен бас жүлдені са
рапқа салады. Ал Қазақстан 
енді  3орын үшін Бразилиямен 
кездеседі. Әлем чемпиона ты
ның финалы мен 3орын үшін 
сайыс 3 қазанға белгіленген.

Қазақстан құрамасы бұдан 
бұрын Әлем чемпионаты 
финал дық сатысында екі мәрте 
бақ сынады. 2000 жылы бірінші 
кезеңнен аса алмаса, 2016 
жылы 1/8 финалға дейін жетті.

«СБ» ақпарат 

ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫ

Жанкүйерді 
желпіндірген ойын

Футзалдан Қазақстан құрамасы биылғы Әлем 
чемпионатында талайды таңғалдырды. Доп додасы 
жалауын көтерген сәтте ешкім оларды жартылай финалға 
дейін жетеді деп ойлаған жоқ. Әлемде спорттың бұл 
түрін шебер меңгерген құрамалар көп. Ондай азулы 
қарсыластарға қауқар көрсету кім-кімге де оңайға 
соқпайды. Ұлттық құрамамыз жеңіске деген жігерінің 
арқасында жер-жаһан жанкүйерлерінің ыстық қошеметіне 
бөленді. 

Қоқыстағы 
бесік
Бесіктің қоқысқа кетуіне ойдан шығарылған 

нағашылардың бесік әкелуі деген салттың 
да салқыны тиіп жатқан сияқты. Бұрын сәби 
әкесі, тіпті атасы, сол әулеттен өсіпөнген өзіне 
дейінгі ағаапалары жатқан бесікке бөленетін. 
Үлкендеріміз бір жағынан балалар бірбіріне 
жақын, жанашыр болуы үшін осылай жасаған 
шығар, бәлкім. Қалай дегенде де ізгілік, 
мейірім  тұнып тұрған салт еді бұл. Бір бесіктен 
өрбігендердің сыйластығы, бауырмалдығы 
қандай еді?! Әжелер дүниеге бала келгені 
туралы сүйінші хабар алғаннан бастап ескі 
бөстектерін, қолбауларын  жаңартып, бас 
жағына ырымдап нан қойып, адыраспанмен 
аластап, әзірлейтін. Қазір нағашылары әкелген 
бесікке жатады. 

Бесік тойдың тәлімтәрбиесі тұнып тұрған 
дәстүрі – тұтас елдің, әулеттің сыйлы аналары 
атқаратын тыштыматұғын. Түбек орнына 
қолын тосқан жас келіндерге «қолың жаялық 
жуудан босамасын» деп тілек айтатын олар. 
Бала көтере алмай жүрген келіншектерді 
арнайы шақырып, молынан тыштыма 
салып, бататілектерін жаудыратын. Ойын 
балалары да тәттіге тоятын. Қазір осыған 
ысырапшылдықпен атқарылатын рәсімдерді 
қостық. Балаға бір сандық киімкешек, 
ойыншықтар, жатын жиһазы, екі жақтың бір
бірімен алысберісі әжептәуір шығын. Рәсім 
демекші, жақында әлеуметтік желіде бесік 
тойдан бейнежазба тарады. Әйелдер қауымы 
түбекке ішімдік құйып, оны шүмекпен ішіп 
жарысты. Міне, жеткен жеріміз осы! Ертең 
бұл да салтқа айналып, бесік тойдың ажырамас 
бөлігіне айналып кетсе, таңғалмаймыз.

Кие, обал деген ұғымдар қазақ санасына 
ислам дінінен бұрын сіңгені аян. «Бос бесікті 
тербетпе, бетін ашық тастама, топырақты үйме, 
қорымға қолыңды шошайтпа, табалдырықты 
баспа» деген тәктәкпен өскен ұрпақ едік. 
Ырымтыйымдардың себебін сұрағанға  
дала даналарының тәлімін бойына сіңірген 
үлкендеріміз бір ауыз сөзбенақ «киесі ұрады, 
обал болады» деп  жауап беретін. Сол киелінің 
қатарындағы бесіктің қоқыста жатуына да 
біртебірте етіміз үйреніп кетпесін деп тілейік. 

Жазбаның соңында елімізде әрбір алтыншы 
отбасы бала сүю бақытына кенеле алмай 
отырғаны туралы деректі де келтіргенді жөн 
көрдім. Одан арғысын өзіңіз ойланыңыз, 
оқырман.  

1-бет

Нартай Бекежанов атындағы облыстық қазақ академиялық музыкалық драма театрының ұжымы 
театр артисі Айгүл Байдалиеваға әкесі

Темірбай Байдалиевтің
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.


