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ПРЕЗИДЕНТ

• 1999 жылы Н.Назарбаев 
Мәскеудегі Кремльдің Геор-
гий залында өткен Кеден 
одағына қатысушы мем
лекеттердің Мем ле кетаралық 
кеңесінің отырысына қатысты. 
Ресей астанасында Ке-
ден одағы және Бірыңғай 
экономикалық кеңістік туралы 
келісімге қатысушы мемлекет 
басшыларының Мәскеу декла-
рациясына қол қойылды. 

• 2010 жылы Шымкентте 
Оңтүстік Қазақстан облысының 
атақты спортшыларының 
Аллея сы ашылды. 

• 2011 жылы КуалаЛум-
пурда қазіргі Қазақстан сурет
шілерінің көрмесі өтті. Оны 
Қазақстан Республикасының 
Малайзиядағы елшілігі ұйым
дастырды. Алматының «Өнер» 
артсалоны ұсынған 100 шақты 
суретте қазақ халқының тари-
хы, дәстүрлері, ұлттық құнды
лықтары, дала рухы көрініс 
тапқан. 

• 2015 жылы Қазақстан 
Республикасының Мәдениет 
және спорт министрлігі Италия
ның мұрағатынан Дешті Қып
шақ кезеңінде жазылған «Ко-
декс куманикус», яғни, қыпшақ 
тілі сөздігінің электронды 
нұсқасын елімізге әкелді. 

• 2018 жылы Шығыс Қазақ
стан облысының Үржар ауда-
нында «Тарбағатай» Ұлттық 
паркі ашылды. Ондағы мақ
сат – биологиялық және ланд
шафттық әралуандылықты 
сақтап қалу. 

• 1999 жылы «Қазфосфат»  
компаниясы құрылды. 

• 2007 жылы Абай атындағы 
Мемлекеттік академиялық опе-
ра және балет театрында «Ал-
тын жүрек» сыйлығы алғаш рет 
табыс етілді. 

• 2010 жылы Ы.Алтынсарин 
атындағы Ұлттық білім беру 
академиясы Әлемдік педа 
гогикалық ойлар анто логия
сының қазақ тіліндегі алты то-
мын шығарды. 

• 2011 жылы танымал жа-
зушы, драматург, публицист, 
қазақ ұлттық әдебиетінің не
гізін қалаушы тұлға Жүсіпбек 
Аймауытовқа (18891930) 
туған жері Баянауыл ауылында 
ескерткіш қойылды. 

• 2017 жылы Нұрсұлтан 
Назарбаев қазақ тілі әліпбиін 
кириллицадан латын графика-
сына көшіру туралы Жарлыққа 
қол қойды. 

• 2018 жылы «Әміре» 
фильмі ЛосАнджелесте 
өткен Hollywood Film Festival 
Халықаралық кинофестивалінің 
байқауында жеңіске жетті.

БАСПАСӨЗ – 2022

Құрметті 
оқырман

2022 жылдың бірінші 
жартыжылдығына
«Сыр медиа» ЖШС 

қарасты 
газеттерге жазылу 

басталды.

 «Сыр бойы» газетіне 
жазылу бағасы: 

жекелер үшін: 6 айға – 
3500 теңге.

Мекемелер үшін:
6 айға – 4500 теңге.

Құрмет Қарауылының бастығы екі ел 
басшыларына рапорт беріп, Қазақстан мен 

Түрікменстанның әнұрандары шырқалғаннан 
кейін ҚасымЖомарт Тоқаев пен Гурбан-

гулы Бердімұхамедов бірбіріне ресми 
делегациялардың құрамын таныстырды.

Салтанатты рәсімнен кейін шағын 
құрамда кездесу болды. Мемлекеттер бас-
шылары саяси, саудаэкономикалық, көлік
транзит және мәденигуманитарлық сала-
ларды кеңейтуге ерекше көңіл бөле отырып, 
қазақтүрікмен стратегиялық серіктестігінің 

ауқымды мәселелерін талқылады. Соны-
мен қатар жаһандық және аймақтық күн 
тәртібіндегі проблемалар қарастырылды.

Қазақстан Президенті бауырлас 
Түрікменстанға мемлекеттік сапармен 
келуге шақырғаны үшін Гурбангулы 
Бердімұхамедовке ризашылығын білдірді.

– Қасиетті түрікмен топырағына таба-
нымыз тиген сәттен шынайы ниеттеріңізді 
көріп, бойымызды ерекше сезім биледі. 
Әдемі Ашхабад қаласына тағы да келгеніме 
қуаныштымын. Қалаларыңыздағы құры
лыстың ауқымы мен сапасы бізді таң
ғалдырды. Сапарға келетін болсақ, біз бұған 
өте тыңғылықты дайындалдық. Менімен 
бірге Қазақстан Республикасы негізгі 
ведомстволарының басшылары да келді. Біз 
мемлекеттеріміз арасындағы стратегиялық 
серіктестіктің одан әрі дамуына тың серпін 
беріледі деп сенеміз. Түрікмендер – бізге ба-
уырлас халық. Халықтарымыз арасындағы 
достықтың тамыры тереңде. Көп нәрсе бізге 
ортақ. Бұл ортақ шекарамызға да қатысты. 
Бауырлас Түрікменстан халқына деген 
ниетіміз таза. Стратегиялық серіктестікті 
дамыту, мемлекеттеріміз арасындағы 
ынтымақтастықты нығайту мәселелері жеке 
бақылауымда. Бұл – біздің саясатымыздың 
басым бағыты. Осы сапар барысын-
да ынтымақтастығымыздың бағытын 
айқындайтын аса маңызды құжаттарға қол 
қойылады деп ойлаймын. Біз бұрынғыша 
халықаралық аренадағы белсенді 
ынтымақтастығымызды жалғастыра береміз. 
Кезінде БҰҰ Бас Ассамблеясы мақұлдаған 
Түрікменстанның бейтарап ел мәртебесіне 
Қазақстан зор құрметпен қарайды, – деді 
ҚасымЖомарт Тоқаев.

Гурбангулы Бердімұхамедов өзінің 
шақыруын қабыл алып, Түрікменстанға 
сапармен келгені үшін ҚасымЖомарт 
Тоқаевқа алғыс айтты.

Сайлаудағы 
жеңісімен 
құттықтады

Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаев 
Өзбекстан Президенті 
Шавкат Мирзиёевпен 
телефон арқылы сөйлесті.

Президент Шавкат Мир
зиёевті Өзбекстан Респуб ли
касының Президенті лауа-
зымына қайта сайлануы мен 
құттықтап, өзбек көш   бас  шы
сының сайлаудағы се німді 
жеңісі оның страте гиялық бағ
дарының жалпыха лық тық қол
дауға ие болғанын тағы бір 
мәрте дәлелдеді деп атап өтті. 

Әңгімелесу барысында 
ҚасымЖомарт Тоқаев Шав-
кат Мирзиёевтің бауырлас екі 
халық арасындағы көпғасырлық 
достық пен тату көршілік 
қатынастарды нығайтуға зор 
үлес қосқанын айтты.

Тараптар Қазақстан мен 
Өзбекстан арасындағы стра
тегиялық серіктестіктің мол 
әлеуетін толық жүзеге асыру 
және Орталық Азиядағы өзара 
сенімді нығайту мақсатында 
бірлескен жұмыстарды белсенді 
жалғастыруға  дайын екенін 
нақтылады. 

Қазақөзбек қатынастарына 
іс жүзінде тың серпін беру үшін 
ҚасымЖомарт Тоқаев Шав-
кат Мирзиёевті Қазақстанға 
мемлекеттік сапармен келуге 
шақырды.

«ДОСТЫҚТЫҢ ТАМЫРЫ ТЕРЕҢДЕ»

Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Ашхабадқа мемлекеттік сапары 
барысында Түрікменстан Президенті Гурбангулы Бердімұхамедовпен келіссөз 
жүргізді. Келіссөздерге дейін Тәуелсіздік алаңында салтанатты түрде ресми қарсы 
алу шарасы өтті.

Жәрмеңкеде Сыр диқандары, 
өнім өндірушілер барлығы 340 
жүк көлігіне тиелген 1000 тонна-
дан астам өнімдерді тұрғындарға 
базардағыдан төмен бағада 
ұсынды. Атап айтсақ, күріш – 220, 
сиыр еті – 1750, пияз – 80, картоп – 
170, балық өнімдері 1000 теңгеден 
саудаланды.

Молшылық тойына барлық 
аудандардан 200 тоннаға жуық 
ақталған күріш, 140 тоннаға жуық 
картоп, 40 тонна пияз, 320 тонна 
көкөніс, 180 тонна бақша өнімі мен 
40 тонна асқабақ келді. Сондайақ 
20 тонна ет, 40 тонна балық, 7 тон-
надан астам сүт өнімі мен 40 тонна 
мал азығы жеткізілді. 

Аймақ басшысы Қармақшы, 
Жалағаш, Сырдария, Қазалы 

аудандарының өнімдері қойылған 
жәрмеңкені аралап көріп, ұлттық 
тағамдарды алуға асыққан 
халықпен бірге табиғи өнімдерін 
сатып алды. Жәрмеңкеде балық, 
құрт, ірімшік, күріш, көкөніс пен 
жемісжидектерге сұраныс жоғары 
болды.

Қармақшы ауданының шару-
алары 25 тоннадан астам күріш, 
25 тоннаға жуық бақша өнімі, 16 
тонна картоп, 10 тоннадай ет пен 
балық өнімі, 1 тоннаға жуық сүт 
өнімі мен 25 тонна мал азығын 
әкелген.

Ал, Жалағаш ауданының ша-
руалары 50 тонна күріш, 15 тонна 
картоп, 10 тонна пияз, 6 тоннадай 
ет пен балық өнімі, 25 тоннаға 
жуық көкөніс, 30 тонна қауын

қарбыз, 1 тоннадан астам сүт 
өнімін 60 көлікке тиеп, халыққа 
ұсынды. 

– 50 көлікпен ауылдың таза 
өнімін алып келдік. Қалалықтар 
күріш пен сүт өнімдерін сұрайды. 
Сондайақ жемшөп алушылар 
да жеткілікті, – дейді Қармақшы 
аудандық ауыл шаруашылығы 
бөлімінің маманы Раунат 
Гүлістанова.

Жәрмеңкеде қалаға ірге
лес Сырдария ауданынан жеңіл
детілген бағамен 66 көлікке тиел-
ген азықтүлік тауарлары келді. 
Мұнда тұрғындар қарбызқауын, 
жемісжидек, күріш, сүт өнімдері 
мен балық өнімдерін алып, сауда-
ны қыздырды. 

Арал ауданының жәрмеңкесі 
де халыққа ерекше көңілкүй сый-
лады. Әсіресе, халық Аралдың 
балығы үшін кезек тосты. Теңізді 
өлкенің шаруалары 40 тоннадай 
көкөніс өнімі, 17 тонна балық, 
5 тонна ет,  1 тоннаға жуық сүт 
өнімі, 3 тонна ас тұзы және 60 бас 
қой мен тоқты жеткізді. 

Елдің рухын көтерген 
дәстүрлі той

Sb Ержан ҚОЖАСОВ,
«Сыр бойы»

Алтын күздің сәнін келтіріп, жыл сайын дәстүрлі түрде 
өтетін «Алтын дән» мерекесі биыл ерекше сән-салтанатпен 
айшықталды. Өткен сенбіде облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова 
іс-шара аясында барлық аудандардың қатысуымен 
ұйымдастырылған ауыл шаруашылығы өнімдерінің 
жәрмеңкесіне қатысып, тұрғындармен тілдесті.

4-бет 

2-бет 

Ғазиза ӘБІЛДА,
«Сыр бойы»Sb

Талантымен 
таңғалдырған 
Құралай

Ұлттық телеарнаның күзгі жаңа 
маусымнан бастап «Qazaqstan дауысы» 
музыкалық жобасы эфирге шықты. 
Оған Сыр өңірінен Сырдария ауданы 
Амангелді ауылынан барып қатысқан 18 
жастағы Құралай Мейрамбек Оңталап 
Нұрмахановтың сөзіне жазылған белгілі 
композитор Рамазан Таймановтың 
«Қорқыт-Қобыз» әнін орындап, 4 тәлімгерді 
өзіне қаратты. Айта кетейік, осыдан 21 
жыл бұрын алғаш рет бұл әнді жерлесіміз, 
талантты әнші Гүлнұр Оразымбетова 
орындап, «Жас қанат» байқауының бас 
жүлдесін иеленген болатын.

Кеше өңірлік коммуникациялар қызметінде 
«Qazaqstan дауысы» жобасының қатысушысы 
Құралай Мейрамбек және әкесі, музыкант Мейрам-
бек Әбдікәрім БАҚ өкілдерімен кездесіп, сұхбат 
берді.

«Qazaqstan дауысы» – әлемнің жүздеген елінде 
көрсетілген әйгілі «The Voice» телешоуының 
қазақстандық нұсқасы. Жобаның басты ерекшелігі 
– қатысушылар вокалдық қабілетіне қарай 
таңдалады. Өзіміз куә болғандай, музыкалық 
жобаға еліміздің барлық өңірінен және шет мем-
лекеттерден де қатысып, талантымен танылып 
жатқандар бар. Оның ішінде біздің облыстан төрт 
үміткер байқаудың бірінші сынағынан өтті.

Сахнада Құралай ән айтқан сәтте тәлімгерлер 
түгел бұрылды. Ән мен әншінің үйлесімін жазбай 
танып, әрқайсысы алған әсерін жасырмады. Иә, 
мағынасы терең, музыкалық өлшемі өте күрделі 
бұл әнді орындауға екінің бірі таңдау жасай ал-
майды. Сондықтан Құралайдың өнері, расында, 
тыңдаушыларды тәнті етті. Тәлімгерлердің барлығы 
жас әншінің өнерін жоғары бағалап, өз тобына 
шақырды. Ол әйгілі «Музарт» тобының мүшесі, 
танымал әнші Сәкен Майғазиевті таңдады. Жоба-
да Құралайдың ән айтқан сәті аз күнде мыңдаған 
қаралым жинап, YouTubeта трендке шықты. 

–	 Дуальді	 оқыту	 бойынша	 теорияны	
өндіріспен	 ұштастыра	оқыту	технологиясының	
тиімді	 тұстары	 айтылып	 жүр.	 Шын	 мәнінде,	
еңбек	 нарығында	 жоғары	 білікті	 мамандар	
тапшылығын	жоюда		мұның		бізге	берер	пайдасы	
қандай?

– Сөз жүзінде бұл мәселе айтылғанымен, әлі 
де кең түрде қолданысқа енді деу ерте. Өзіміздің 
сала бойынша айтар болсам, біз техникалық ма-
мандар даярлаймыз. Бұрын Кеңес Одағы кезінде 
«КРМЗ», «Шапағат РМЗ», «Рисмаш», «Жосалы» за-
уытында металл өңдеумен айналысатын. Біз кезінде 
жұмыс жасаған целлюлозакартон зауытының ме-
талл цехын өзімізге зауыт етіп ашып алдық. Зауыт 
болғаннан кейін бірінші кезекте маман қажет. Осы 
салада жұмыс істегеніме отыз жылдың шамасы 
болды. Тәуелсіздік алғалы бірдебір темір жонушы, 
темір ұстасы кәсіптік білім беру колледждерінде 
дайындалмады. Енді  маман тапшылығында мәселе 
туындауда. Біз барлық қондырғыны шетелден ал-
дырып отырмыз. Оларға толық тәуелдіміз. Зауыты-
мызда жұмыс істейтін мамандардың бәрі – бұрынғы 
кеңес заманынан қалған адамдар. Жаңа маман дай-
ындай алмадық. Дуальді оқыту жүйесін өндіріске 
енгізу туралы айтылғанына біраз уақыт болды. 
Бірақ әлі де сөз жүзінде қалып келеді. Нақты қолға 
алынған істі көрмей тұрмын. Әрине, бұл идеяның өзі 
жақсы.

Дуальді оқыту жүйесі – теорияны 
өндіріспен ұштастыра оқыту технологиясы. 
Бұл алғаш Германияда пайда болып, 
негізі қаланды. Бүгінде дуальді оқыту 
түсінігі елімізде де қалыптасып, нақты 
жұмыстар қолға алынды. Алайда, оның 
артықшылығы мен кемшін тұстары 
да жетерлік. Теория мен тәжірибенің 
үйлесімді болуы үшін әлі де жете түсініп 
алатын мәселе көп. «Квант»  Қызылорда 
механикалық зауытының директоры 
Жаңабай Бекішевпен осы тақырыпта ой 
өрбіткен едік.

Идея 
дұрыс, 
игілігі 
көрінбейді
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БРИФИНГОБЛЫС ӘКІМДІГІНДЕ

ӨҢІР ӨНІМІ

– Біз сіздің мемлекеттік сапарыңызға 
ерекше мән беріп отырмыз. Түрік
мендер мен қазақтардың руханита
рихи байланыстары тереңде жатыр. 
Сондықтан біздің қарымқатынасымыз 
– әрқашан тұрақты және сенімді. Бұл 
мемлекеттік сапарыңыз халықтарымыз 
бен бауырлас елдеріміздің игілігі 
жолындағы туыстық әрі стратегиялық 
екіжақты қатынастарымызға тың 
серпін беріп, оны мүлде жаңа деңгейге 
шығаруға мүмкіндік туғызары сөзсіз. 
Халықтарымыздың арасындағы ынты
мақтастықты нығайтуға қосқан жеке 
үлесіңіз үшін алғыс айтқым келеді, – 
деді Түрікменстан Президенті.

Екі ел басшылары шағын форматта 
өткен кездесуден кейін келіссөзді рес
ми делегация мүшелерінің қатысуымен 
одан әрі жалғастырды.

Қазақстан Президенті бауырлас 
Түрікменстанға жасаған алғашқы 
мемлекеттік сапарына зор мән беретінін 
айтты.

– Бұл оқиға – ерекше сипатқа ие, 
сондайақ Қазақстан мен Түрікменстан 
арасындағы достық, тату көршілік 
қатынастарды және өзара қолдау ша
раларын мүлде жаңа деңгейге көтеруге 
– ортақ мақсатқа қол жеткізуге 
бағытталған маңызды қадам, – деді 
Мемлекет басшысы.

ҚасымЖомарт Тоқаев екі мем

лекет тің тәуелсіздігінің 30 жыл 
дығында өтіп жатқан бүгінгі кездесудің 
символдық мәні бар екеніне тоқталып, 
қазақстандықтардың атынан түрікмен 
халқын осынау мерейлі мерекемен 
құттықтады.

– Қазақстан Түрікменстанның 
бейбітсүйгіш саясатын және Сіздің 
Орталық Азия аймағында да, еур
азиялық кеңістікте де кооперация

ны одан әрі нығайтуға бағытталған 
бастамаларыңызды толық қолдайды. 
Түрікменстанның сыртқы саяса
ты тұрақты ынтымақтастыққа негіз
дел ген. БҰҰның Бас Ассамблея
сы мақұлдаған Түрікменстанның 
бей тарап ел мәртебесін қолдаймыз. 
Түрік менстан жуырда КаспийАваза 
інжумаржандарында Аймақ елдері 
басшыларының Консультативтік 

кездесуін сәтті өткізді. Кездесу өте 
табысты болды және оның Орталық 
Азияның барлық елі арасындағы 
ықпалдастыққа тың серпін бергені 
сөзсіз, – деді Қазақстан Президенті. 

Бұдан бөлек, ҚасымЖомарт Тоқаев 
саудаэкономикалық ынты мақтастық 
қазақтүрікмен көпжақты байланыс
тарының негізгі өзегі саналатынын еске 
салды.

– Жаһандық пандемияға байла
нысты екіжақты тауар айналымы 
біршама төмендегенімен, биылғы 8 
айдың қорытындысы бойынша өзара 
саудасаттықтың өсімі 30 пайыздан 
асқаны байқалады. Әрине, бұл біздің 
мүмкіндіктеріміздің шегі емес. Соны
мен қатар энергетика, көлік және логис
тика, ауыл шаруашылығы, өнер кәсіп 
салалары бойынша өте мол ре зервіміз 
бар, – деді Қазақстан Президенті.

ҚасымЖомарт Тоқаев әріптесінің 
2022 жылы Түрікменстанның Қа
зақстандағы Мәдени күндерін өткізу 
туралы ұсынысын қолдады. Мем
лекет басшысы елімізде түрікмен 
өнерпаздарының өнерін толық 
көрсетуіне кепілдік бере отырып, бұл 
оқиғаны мәденирухани байланыстар 
саласындағы маңызды бағыт деп атап 
өтті.

Мемлекет басшысы жалпы құны 130 
миллион доллардан асатын тауардың 
60 түрі бойынша Түрікменстанға та
сымалданатын өнімдерді ұлғайтуға 

Қазақстанның дайын екенін жеткізді.
– Бұл міндетті орындай ала

тынымызға сенімдімін. Атап айтқанда, 
біз ауыл шаруашылығы өнімдерін, 
әсіресе ұн мен бидайды нарықтық 
баға бойынша өзара тиімді тасымал
дау ісін арттырудың перспективасы 
бар екенін көріп отырмыз. Бұған дейін 
Қазақстан түрікмен тарапымен арадағы 
уағдаластық бойынша қолжетімді 
бағада бидай экспортын бастаған, – деді 
ҚасымЖомарт Тоқаев.

Қазақстан Президенті сөзінің 
соңында кездесу аясында талқы лан ған 
барлық мәселе қазақтүрікмен қаты
настарының ерекше сипатқа ие, сондай
ақ тату көршілік және өзара тиімді 
ынтымақтастыққа бейіл дігі міздің 
жарқын үлгісі екенін атап өтті.

Кеше сондайақ, Қазақстан мен 
Түрікменстан делегациялары өткізген 
келіссөздер қорытындысы бойынша 
мемлекеттер басшылары БАҚ өкілдері 
үшін брифинг өткізді.

Айта кетейік, Түрікменстанға 
мемлекеттік сапары барысында Қасым
Жомарт Тоқаев Президент Гурбангу
лы Бердімұхамедовпен бірге Ахалтеке 
жылқысына арналған кешеннің иппо
дромын аралап көрді. 

Мемлекет басшысына Түрік
менстан Президентінің арғымақ аттары 
көрсетілді. Ісшара барысында құрметті 
қонақтар шабандоздардың өнерін тама
шалады. 

«ДОСТЫҚТЫҢ ТАМЫРЫ ТЕРЕҢДЕ» ДЕРЕК ПЕН ДӘЙЕК

Ипотекалық 
несие көлемі 
өсуде
ол проблеманы 
шеше ала ма?

Халықтың тұрғын үй жағдайын 
жақсартудың жолы – ипотекалық несие. 
Қазір Қазақстанда ипотекалық қарыз 
көлемі 2,8 трлн теңгеге жеткен.

Ипотекалық несие рәсімдеушілердің 
көпшілігі Алматы және НұрСұлтан  
қалаларының үлесіне тиеді. Бұл орайда 
Қызылорда облысының үлесі орта деңгеймен 
шамалас. ҚР Қаржы нарығын реттеу және 
дамыту агенттігінің мәлімдеуінше, соңғы 
жылдары ипотекалық несие беру көлемінің 
айтарлықтай ұлғаюына қарамастан, оның 
ішкі жалпы өнімге қатынасы (3,8 пайыз) 
Еуразиялық экономикалық аймаққа қатысушы 
елдерден айтарлықтай төмен көрінеді. Мұндай 
көрсеткіш Ресейде 9,5, Беларуссияда 6,7, Ар
менияда 6,7 пайызды құрайды екен.

Ұлттық банк ұсынған ақшанесие статис
тикасына мән берсек, биыл қаңтартамыз 
айларында жаңадан берілген ипотекалық 
қарыздар көлемі 2020 жылдың сол кезеңімен 
салыстырғанда 2,1 есе, яғни 1 трлн теңгеге 
дейін өсіпті. Ипотекалық қарыздардың өсе 
түсуіне зейнетақы қорындағы жинақтарды 
мерзімінен бұрын пайдалану шарасы да әсер 
еткен. Азаматтардың біразы ипотекамен үй 
алу үшін зейнетақы жинағындағы қаражатты 
алғашқы жарна ретінде пайдаланған еді. Бірақ 
есесіне тұрғын үй бағасы да өсті. 

Агенттік дерегінше, жылжымайтын мүлік 
нарығындағы бағаның өсуі ұсыныстардың 
ұлғаюына қарамастан жалғасып жатыр. 
Елімізде 8 айда пайдалануға берілген тұрғын 
үйлердің жалпы алаңы 10,5 пайызға ұлғайып, 
8,9 млн шаршы метр болған. Тұрғын үйге 
сұраныстың үлкен қарқынмен өскенін сату, 
сатып алу келісімдері де растайды. Биыл 
мұндай келісімдер 2020 жылдың сегіз айымен 
салыстырғанда 2,1 есе өскен.

Мемлекеттік несие бюросының деректері 
бойынша бір қарыз алушыға берешектің орта
ша сомасы жыл басынан бастап 10,4 пайызға 
ұлғайып, 8,4 млн теңгені құраған. Ипотекалық 
қарыз бойынша борыштың орташа сомасының 
ұлғаюы – жылжымайтын тұрғын үй бағасының 
өсуімен байланысты болып отыр.

Осының барлығы – ресми органдардың 
мәліметі. Әрине, ипотекалық несиеге 
жүгінетіндердің саны бізде шектеулі. Қалған 
халықтың саны да осыған шамалас. Біздің 
облыс та ол шамамен 150 мың адамды, рес
публикада 2,5 млн адамды құрайды. Олар 
табысы аз немесе мұғалімдер, дәрігерлер, 
сол сияқтылардың санатына кірмейтін 
болғандықтан, ипотекалық несиеге үміт арта 
алмайды. Жоғарыдағы цифр лар тәуелсіз сарап
шылардың зерттеуінен алынып отыр. 

Иә, Қазақстанда ипотекалық несие көлемі 
өсуде. Бірақ қазір сарапшылар белгілі бір халық 
жігінің жалақысы өсіп, негізгі әлеуметтік 
жағынан аз қорғалған топтың нәпақасының 
өзгеріссіз қалуын алаңдатарлық жағдай деп 
есептейді.

Бұл – бүгінгі таңның өзекті мәселесі.

Қазіргі кезде екпе салдырудан 
аудандар ішінде Жалағаш ауда
ны мен қаладағы №1 қалалық ем
хана аумағы көш бастап, бірінші 
компонент бойынша екпе салуға 
болатын санаттағы адамдар 100% 
қамтылған.

Айта кетейік, жалпы об
лыстар арасында вакцина алу 
бойынша Сыр өңірі республи
када бесінші орында тұр. Ал 
Денсаулық сақтау министрлігінің  
25 қазандағы мәліметі бойынша 
елде I компонентті 8 168 114 адам, 
II компонентті 7 329 137 адам 
салдырған.

Осы күнгі дерек бойынша елде 
бір тәулікте  1,5 мың адам корона
вирус жұқтырса, 1176 адам ауру
дан жазылып шықты.

Алматыда індет жұқтыру 
көрсеткіші 14 жасқа дейінгі бала
лар арасында артты. Жыл басы
нан бері мұнда 14 жасқа дейінгі 
3 мыңнан астам бала ауруға 
шалдыққан. «Биылғы 9 айда 14 
жасқа дейінгі 3438 баладан коро
навирус анықталды. 2020 жылдың 
осы кезеңінде Алматыда 363 бала 
ауырған болатын. Балалар арасын
да жұқтыру едәуір артты», – деп ха
барлады Алматы қалалық қоғамдық 
денсаулық сақтау басқармасы. 

ДДҰ мәліметінше, Ұлыбри
тания, Румыния және Балтық 
жағалауы елдері коронавирустың 
таралуы жөнінен  антирекорд орна
тып отыр. Ал Ресейде бесінші күн 
қатарынан коронавирустан қайтыс 
болғандар саны бойынша рекорд 

жаңарды. «Бір тәулікте вирустан 
1075 адам көз жұмды», – деп хабар
лайды Egemen.kz ТАСС агенттігіне 
сілтеме жасап.

Жаңа вируспен күрес жөніндегі 
федералды жедел штаб таратқан 
ақпаратқа қарағанда, пандемия 
басталғалы бері вирустан барлығы 
229 528 адам көз жұмды. Атап 
айтқанда, бір тәулікте Мәскеуде 
82, СанктПетербургте 67, Красно
дар өлкесі мен Нижегород облы
сында 42ден, Башқұртстанда 35, 
Ростов, Свердлов облыстары мен 
Ставрополь өлкесінде 34 адамнан 

қайтыс болған. Жаңа жағдайлар 
саны бір тәуліктің ішінде 37 678
ге өсіп, 8 205 923ке жетті. Бұл 
пандемияның басынан бергі ең 
жоғары көрсеткіш. Осылайша, елде 
коронавирус жұқтырғандар саны 
бойынша рекорд қатарынан үш рет 
жаңарып отыр. Штабтың хабарла
уынша, қазіргі кезде ел астанасын
да 174 310 адам ем алып жатыр.

«Әлемнің пандемияны жеңуі 
үшін медициналық мүмкіндіктерін 
қосқанда, барлық құралдары 
бар. Алайда олар тиісті деңгейде 
қолданылмайды», – деп мәлімдеді  

Дүниежүзілік денсаулық сақтау 
ұйымының (ДДСҰ) бас дирек
торы Тедрос Аданом Гебрейесус 
Берлинде өтіп жатқан Денсаулық 
сақтау саммитінде. 

Гебрейесус әлем қауым дас
тығын жылдың соңына дейін 
барлық елдерде вакциналау
мен қамтуды кем дегенде 40%
тен асыруға шақырды. Ол өзіне 
пандемияның қашан аяқталатыны 
туралы сұрақтың жиі қойылатынын 
мәлімдеді. «Менің жауабым мына
дай: Пандемия әлем оны тоқтатуды 
толық қалап іске кіріскенде ғана 
аяқталады. Бәрі өз қолымызда. 
Алайда әлем өз мүмкіндігін 
тиісті деңгейде қолданған жоқ. 
Күнделікті 50 мың адам вирустан 
қайтыс болып жатыр, пандемия 
аяқталған жоқ. Мұның өзі – тек 
бізге белгілі статистика», – деді ол. 

Гебрейесус ДДСҰның бұрын 
жариялаған мақсатын атап өтті. 
«Ол – 2021 жылдың соңына дейін 
әр ел халқын кем дегенде 40% 
вакциналаумен қамту. Бұл вакци
наны жеткізуді бақылайтын елдер 
мен компаниялар айтқандарын 
орындаған жағдайда ғана жүзеге 
аспақ», – деді.

Вакциналау бойынша бесінші орындамыз

Айнұр БАТТАЛОВА,
«Сыр бойы»Sb

Бүгінде  коронавирус инфекциясының таралуы бойынша 
Қызылорда облысы «сары аймақта». Осы себепті әлі де болса 
карантиндік талаптардың  сақталуы бойынша түрлі іс-шаралар 
атқарылуда. Оған қоса вакциналау жұмыстары да қарқынды 
жүргізілуде. Нәтижесінде  тұрғындардың 78,4 проценті, яғни, 
354536 адам екпенің алғашқы компонентін алса, 2-компонентін  
284957 адам салдырған. 

Жолдасбек АҚСАҚАЛОВ,
«Сыр бойы»Sb

– Бүгінде құрылысқа қажетті тауарлар 
бағасы қымбат әрі сұраныс жоғары. Өнімдер 
көбіне сырттан тасымалданатындықтан 
қымбатқа түседі. Амал жоқ халық 
тұтынуда. Бұдан шикізатты сырттан 
тасымалдаған тиімсіз екенін аңғаруға бо
лады. Оны өзімізде өндіруге мүмкіндік бар 
екеніне көз жеткіздік. Алдымен жобаны 
жетілдіріп, мемлекеттік бағдарламаның 
игілігін көрдік. Өнім өндіруге арналған 
құрылғыларды Украинадан алдырып, іске 
кірістік. Қазір күніне 200300 қап тауар 
шығарылады. Бір қаптың салмағы 25 келі. 
Бағасы тауар түрлеріне қарай бекітілген.  
Негізі құрылғының  тиімділігі зор. Сұраныс 
артса, күніне 1000 қаптан дайындауға 
мүмкіндік бар. Жұмысты былтыр ғана 
бастадық. Халық жергілікті өнім жайында 
енді хабардар болып жатыр. Қазір аудан 
мен облыс көлемінен тапсырыстар түсуде. 

Соңғы уақытта көршілес Батыс Қазақстан 
облысынан да алушылар табылуда, – дейді 
ол. 

Жергілікті құрылыс заттарын сататын 
дүкендерде өңір өнімі сирек кездеседі. 
Әйтеуір жоқ емес, бар. Біртіндеп нарыққа 
енген жергілікті тауарөндірушілер 
құрылыс материалдарын өзімізде шығара 
бастады. Өнімнің сапасы тәуір. Халық 
кәдеге жаратуда. 

– Өнім сапасы жоғары, оны сеніммен 
айта аламын. Кез келген тауар сапасымен 
құнды. Біз үшін маңыздысы да осы. Себебі 
бәсекелестікке тек жарамды тауарлар ғана 
түсе алады. Өнім тұтынушылар тарапы
нан оң бағасын алып үлгерді. Бастапқыда 
бұрынсоңды пайдаланып көрмеген жаңа 
тауар түрін тұтынушылар да оңайлықпен 
таңдай қоймайтыны белгілі. Бұған тек 
уақыт пен сапа керек.  Қазір кәсіпорында 

5 адам тұрақты жұмыспен қамтылған. 
Жалпы, облыста кәсіптің сан саласы да
мып келеді. Жергілікті өнім көлемі ар
туда. Мұның бәрі – мемлекет тарапы
нан жасалып жатқан қолдаудың арқасы. 
Бағдарламаның игілігін көрген жандар 
жобаларын батыл түрде іске асыруда. 
Алдағы уақытта өнім көлемі мен түрлерін 
көбейтіп, жұмыс күшін арттырсам деген 
ниет бар, – дейді ол. 

Жақында Құрылысшылар одағының 
басшысы Талғат Ерғалиев девальвацияның 
құрылысқа қалай әсер ететіні туралы 
пікірін білдірген болатын. Ол құрылыс 
материалдарының 54 проценті Қазақстанда 
өндірілсе, 46 проценті шетелден тасымал
данатынын айтты. «Ал іс жүзінде  ішкі 
нарық отандық үлес делініп жүрген 54 
проценттің жартысын ғана қамтамасыз 
етеді. Қалған жартысын бәрібір сырттан 
әкелеміз» деген болатын. 

Расында, отандық тауарға қолдау ке
рек. Жергілікті өнімнің көлемін артты
рып, кәсіпкерлерге мүмкіндіктер берілсе, 
шетелдік, тауарларды сауда сөрелерінен 
ығыстыруға әбден болады. 

Тауар сапасымен құнды

Sb
Сара АДАЙБАЕВА,
«Сыр бойы»

Арал ауданының тұрғыны Асхат Алдабергенов былтыр құрылыс 
материалдарын өндіру зауытын ашты. Кәсіпорын тұрғын үйді еврожөндеуге 
арналған кафель желімі, дождик, құймалы еден түрлерін дайындайды.

Мысалы, 2030 проценті 
тео рия болса, қалған уақытын 
өндірісте өткізсе, ол нағыз ма
ман болып шығады. Бір темір 
жонушыны дайындау үшін 
кемі 5 жыл уақыт қажет. Ол 
үшін геометриялық дәлдік пен 
химиялық қоспаларды, физикалық 
құрамын білу керек. Мемлекет та
рапынан қаржылай қолдап, ол ма
манды жанжақты оқытса, нағыз 
шебер болатын еді. 

– Жергілікті қандай оқу 
орын дарының студенттері сіз
дерге өндірістік тәжірибеден 
өту ге келеді? Оқу орындарымен 
қан шалықты байланыстасыз
дар?

– Бізге өкінішке қарай, еш
қандай кәсіптік білім беру оқу 
орын дарынан ұсыныс келіп түс
педі. Тек сөз жүзінде. Біздің  зауыт 
тағы өндіріс басшысы – 74 жастағы 
үлкен кісі. Мен ол кісіні жібере 
алмай отырмын. Себебі оның ор
нын алмасты ра тын мықты маман 
жоқ. Жас тар дың қызығушылығын 
байқа мадым. Олар кәсіптік кол
ледждерде шәкіртақы алу үшін 
оқитын сияқты. Әйтеуір диплом 
алсам болды деген түсінік бар. 
Мен жұмысқа қабылдаймын деп 
жарнама берсем, оқу бітірген 
колледждің түлектері келеді. Бірақ 
қолдарынан ештеңе келмейді. 
Оларды қайта даярлап оқытуға 
менің уақытым да, қаржым да, 
мүмкіндігім де жоқ. Жақсы ма
мандар болса, 74 жастағы адамды 
алмастырып, жас маман алмай
мын ба? Мен әлі ондай адам тап
падым.

– Кәсіпкерлік палата сында 
өткен жиналыста техниканың 
тілін  жетік білетін мықты 
мамандар саусақпен санарлық. 
Кадрға қатысты сұранысты 
қазір шешпесек, алдағы уақыт
та зауыт ішіндегі темір жону 
цехының тоқтап қалу қаупі 
барын айтыпсыз. Дуальді 
оқытудың қандай кемшін 
тұстары бар деп ойлайсыз?

– Осы бағдарламаға 
бөлінетін қаржы өндіріс орын
дары арқылы игерілсе, құба
құп болар еді. Дуальді оқыту 
бойын ша «теориядан тәжірибеге 
емес, керісінше «тәжірибеден 
теорияға» принципімен жұмыс 
жүрсе, студент теориялық, яғни 
мәтінмен айтудан гөрі, өндірістегі 
жағдаяттарға сәйкес жұмыс 
жүргізеді. Теорияда қиындау 
келетін терминдер мен есептерді 
тәжірибе жүзінде шешеді. Сту
дент тек теорияны ғана емес, 
өндірістегі соңғы жаңалықтарды 
біліп, заманауи талаптарды 
меңгереді. Кәсіптік білім беретін 
колледждерде мамандарды 
дайын дайтын оқытушылар мен 
шеберлердің көбі әйел адамдар. 
Әсіресе, техникалық оқытатын 
оқу орындарында ер мұғалімдер 
басым болуға тиіс. Бұл салаға 
мемлекеттен бөлініп жатқан 
қаржыда есеп жоқ. Десе де, оның 
қалай, қандай мақсатта игеріліп 
жатқаны, түпкі нәтижесі белгісіз. 

– Әңгімеңізге рақмет!

Сұқбаттасқан 
Айсәуле ҚАРАПАЕВА,

«Сыр бойы»

Идея дұрыс, 
игілігі 
көрінбейді

Биыл күзде 750ге жуық 
Сыр елінің азаматтары Отан 
алдындағы борышын өтеуге 
аттанады. Қазіргі таңда ҚР 
Қарулы күштері қатарына 
145 азамат әскерге жолданды. 
Бұл туралы өңірлік коммуни
кациялар қызметінде өткен 
баспасөз конференциясында 
облыстық Қорғаныс істері 
жөніндегі департаментінің 
бастығы Айдын Сағынбеков 
баяндады.

– Биыл күзде шекара қыз
метіне 100ге жуық азамат 
мерзімді әскери қызметке 
жол данды. Ал ҚР Ұлттық 

ұлан қызметіне 300 сарбаз 
ат танбақшы. Азаматтарды 
жө  нел ту жұмыстары барлық 
сани тарлық талаптарға сәй кес 
жүргізілуде. Қалалық және 
аудандық шақыру пункт
те ріне санитарлық посттар 
қойылды. Сондайақ, облыс 
әкімінің қаулысы негізінде 
облыстық жиын пунктінде 
қо ғамдық тәртіпті сақтау 
бойынша полиция патрулі 
және жол патрульдік поли
ция қызметкерлері қам тыл
ды. Әскери бөлімдерге елі
мізді қорғауға қабілетті, 
ден  саулығы мықты азаматтар 

жө нел тілетін болады, – деді 
ол.

«Қала және аудан әкім
дерінің қаулыларына сәйкес 
медициналық комиссияларда 
тәжірибелі дәрігерлер қызмет 
істейді. Бүгінгі таңда азамат
тарды әскерге жөнелту жұ
мыстары тиісті кестеге сәйкес 
өткізілуде. Сонымен қа тар, 
әскер қатарына шақыру мә
селелері бұқаралық ақпарат 
құ ралдарына жариялануда», – 
деді мерзімді әскери қызметке 
шақыру бөлімінің бастығы 
Нұржан Мелдебеков.

«СБ» ақпарат

Кеше облыс әкімі 
Гүлшара Әбдіқалықова 
«ҚазМұнайГаз» акционерлік 
қоғамы Басқарма 
төрағасының орынбасары 
Жақып Марабаевты 
қабылдады. Басқосуда Сыр 
өңірінің даму бағытында 
бірлесіп атқарылатын 
жұмыстар сараланды.

Облыс әкімі мұнай компа ния
сының өңір экономикасын дамы ту
дағы орны ерекше екенін атап өтті. 

– Өздеріңізге белгілі, мұнай 
компаниялары өңір дамуының 
локомотиві саналады. Биыл өңірде 
4,2 млн тонна мұнай өндірілетін 
болса, оның ең жоғары үлесі – 35,2 
пайызы «ҚазГерМұнай» біріккен 
кәсіпорны» серіктестігіне тие сілі. 
Компания елімізде ал ғаш қылардың 
бірі болып кеніштерді игеруге, 
сол арқылы еңбек өнімділігін 
арттыруға, шығындарды азайтуға 
мүмкіндік беретін ақылды тех
нологияларды енгізді. Сонымен 
қатар, аймақты «көгілдір отынмен» 
қамтамасыз етіп отырған бірден

бір кәсіпорын, – деді облыс әкімі.
Жиында Жақып Мараба

ев «ҚазГерМұнай» біріккен 
кәсіпорны» серіктестігі Бас 
директорының орынбасары Мұрат 
Мұстафаев жаңа қызметке ауы
суына байланысты оның орнына 
Нұржан Әбдірахмановты таныс
тырды.

Облыс әкімі Гүлшара Әбді
қа лықова Мұрат Мұстафаев
тың өңірімізде жемісті еңбек ет
кеніне алғыс білдіріп, Нұржан 
Әбдірахмановтың жаңа қызметіне 
табыс тіледі.

Басқарма төрағасының 
орынбасарын қабылдады

Мерзімді әскерге шақыру 
науқаны жалғасуда



Руханият 3www.facebоok.com/syrboyi.kz/ https://twitter.com/syrboyi www.instagram.com/syrboyi_kz №165 (20239) 26 қазан, сейсенбі  2021 жыл

Sb

«Сыр бойы», «Кызылординские вести», «Ақмешіт апталығы», 
«Ақмешіт жастары» және аудандық басылымдарға 

хабарландыру орналастырғыңыз келсе: 70-00-52  телефон ы 
арқылы байланысуға болады.  E-maіl: smjarnama@mail.ru

Шараны Білім және ғылым 
министрлігі Тіл саясаты комитетінің 
бастамасымен облыстық ішкі саясат 
басқармасы ұйымдастырды. Семи
нарға Қазақстан халқы ассамблея сы  
жанындағы жексенбілік мектептер дің 
мұғалімдері қатысып, өз тәжірибе  сін 
бөлісіп, пікір алмасты. Онлайн және 
офлайн өткен республикалық жи
ында өзге ұлт өкілдеріне қазақ тілін 
үйретуде графикалық символдық 
көрнекіліктер пайдаланудың тиім
ділігі, тыңдалым мәтінін меңгерудің 
тиімді жолдары кеңі нен талқыланды. 

− Президент Жолдауында «Қа
зақ тілі ұлтаралық тілге айна
лу керек» деді. Мемлекет көздеп 
отыр  ған меже 2025 жылға қарай 
қа  зақ стандықтардың 95 пайызы қа
зақ тілін білуі тиіс. Жолдаудағы 
нақты тап сырма − қазақ тілін шын 
мәнінде ұлтаралық тілге айналды
ру. Оны жүзеге асыру бағытында 
мұндай шаралар жалғасын таба
ды, − деді облыстық тілдерді оқыту 
орталығының оқы тушысы Әсел 
Бақытова. 

«СБ» ақпарат

Ағартушы ұстаз Ыбырай 
Алтынсариннің 180 жылдығына орай  
Ы.Алтынсарин атындағы №10 мектеп-
лицейдің ұстаздары мен оқушылары 
мерекелік шара өткізді. Оған облыстық 
білім басқармасының басшысы Ақзира 
Қасымова қатысты. 

Сала басшысы барша ұс таз дарды құттық
тап, №10 мек теплицейдің ұжымына қазақ стан
дық салалық білім және ғылым қызметкерлері 
кәсіптік одағы об лыстық ұйымының атынан 
құралжабдық сыйға тартты. 

− Біздің өңірде 3 білім беру ұйымы Ал
тынсарин атымен аталады. Отыз алты мұғалім 
− «Ыбырай Алтынсарин атындағы төсбелгі» 
иегері. Облыс ұстаз дарының қатысуымен 
өткен та ғылымды шара ұлт ұстазына де ген зор 

құрметтің белгісі. Ал тынсарин шығармаларын 
насихаттау мерейтойлық жылмен шектеліп 
қалмайды. Алдағы уақытта да жаңа жобаларды 
қолға аламыз, − деді Ақзира Бақтыбайқызы.  

Еліміз бойынша атап өтілген ағартушының 
мерейтойы біздің өңірде 10 күндік тағылымды 
шаралармен толықты. Алтынсарин мектептері 
желісінің қатысуымен тоғыз құмалақтан сайыс 
өтті. Сонымен қатар, қыл қалам шеберлері мен 
жас ақын дардардың, жас мұғалімдер арасында 
мүшәйра мен пікірсайыс, сахналық қойылым, 
мәнерлеп оқу, ғылыми жобалар сайыстары 
және волейболдан турнир ұйымдастырылды.  

Салтанатты шара соңында жарты ғасыр
дан астам тарихы бар Ы.Алтынсарин атын
дағы №10 білім ордасының ұжымы облыс 
өнерпаздарымен бірге концерттік бағдарлама 
ұсынды. «Өнербілім бар жұрттар, тастан сарай 
салғызды», «Кел балалар, оқылық!» деп қазақ 
балаларын білім бұлағына бастаған тұңғыш 
ағартушыпедагогтің мұрасы жас ұрпақтың 
кәдесіне жарай бермек. 

Ұлы ағартушы 
мұраты

Гүлбану МАҚАЖАН,
«Сыр бойы»Sb

Жинақтың алғашқы томына енген өлең
жырлар әр жылдары түрлі баспалардан шыққан. 
Әл Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 
«Жамбыл атындағы қазақ әдебиеті мен фоль
клорын зерттеу орталығы» жарыққа шығарған 
нұсқалар негізінде құрастырылған.

Бұл томға ақынның кеңестік дәуірге дейін
гі және кеңестік дәуір кезеңіндегі сан тарау 
тақы рыпты арқау еткен шағын көлемдегі кө
ңілкүй лирикалары, философиялық, саяси
әлеу меттік, өткір сатиралық өлеңжыр лары 
жинақ талған. Жинақтың 2томына кө лемді 
көркем туындылары енгізілген. Ұлы жы
раудың танымдық толғаутолғамдары, эпи
ка лық жырдастандары, айтыстары әр жыл
дары жарық көрген таңдамалы және толық 
жинақтарынан таңдалып алынды. Үшінші 
томына ақынның орыс тіліне аударылған 
таңдамалы шығармалары енді. Төртінші томға 
ұлы ақын жайлы көзкөргендердің естеліктері 
топтастырылған. Естеліктер «Жыр алыбы» 
(1971), «Дастаната» (1989), «Ел қадірін біл, ба
лам» (1996), т.б. жи нақтардан, естелік иелерінің 
жеке кітап тарынан алынды. Ал 5томға ака де
микжазушы М.Әуезов, С.Мұқанов, Ғ.Мүсі 
реп  ов бастаған алғашқы жамбылтанушы ақын
жазушылар мен өз зерттеулерінде ұлылардан 
тағылым алып, танымы қалыптасқан көрнекті 
әдебиет зерттеушілерінің ғылымизерттеу ма
қалалары енгізілген. Жинақтың 6томына ұлы 
ақынның өмірі мен шығармашылық ғұмыр на
масын жанжақты қарастырып, толымды зерт
теулер жүргізіліп, толыққанды еңбек жаз ған 
екі зерттеушінің кітаптары біріктіріліп бірге 
берілген. Оның бірі – Жамбылмен көзі тірі
сінде кездесіп, көп әңгімелескен, негізгі дерек
терді жыр алыбының өз аузынан естіп, ізде
ністері мен шығармашылығына тірек еткен, 
қазақ әдебиетінің көрнекті өкілі Сапарғали 
Бе галиннің «Жамбыл. Өмірбаяндық хикаят» 
атты кітабы. Екіншісі – өзінің саналы ғұмырын 
жамбылтануға арнаған көрнекті зерттеуші, 
фо льклористғалым Нысанбек Төреқұловтың 
«Жүз жасаған бәйтерек» атты толымды зерттеу 
еңбегі.

Жетінші томға ХХ ғасырдың екінші жар
тысындағы зерттеулерден жалғасын тапқан, 
тәуелсіздік кезеңіндегі жамбылтанудың жаңа 
бағытын қалыптастыруға мүмкіндік ашқан 
әде биетші ғалымдардың еңбектері топтас
тырылған.

Жинақтың 8томына тәуелсіздік кезеңі 
қалыптастырған белгілі ғалымдар мен жас 
талап ізденушілердің жаңашыл көзқараспен 
жазылған ғылымитанымдық еңбектері енген. 
Онда жас зерттеуші Алтынарай Тебегенованың 
жамбылтануға елеулі үлес болып қосылған 
«Жамбыл шығармашылығына жаңаша көзқарас: 
ұлттық сипат және дәстүр жалғастығы» атты 
монографиясы жеке берілген.

Тоғызыншы том ақынның шығармашылығы 
туралы ғалымдардың орыс тіліндегі 
зерттеулеріне арналса, 10томға «Жамбыл 
Жабаев» атты ұсыныстық библиографиялық 
көрсеткіш енген.

Онтомдық «Қазығұрт» баспасынан жарық 
көрді.

«СБ» ақпарат

Онтомдық 
қорға 
қосылды

Ә.Тәжібаев атындағы облыстық 
әмбебап-ғылыми кітапханасының 
қоры жыр алыбы Жамбыл Жабаевтың 
175 жылдық мерейлі мерекесіне 
арнайы шығарылған 10 томдықпен 
толықты.        

Кейде ашу-ызаға ерік беріп, 
елімізде өмір сүретін өзге ұлт 
адамдары туралы артық сөйлеп 
қоятынымыз бар-ау. Олардың 
кейбіреуі қазаққа деген арам 
пиғылын жасырмай, ашып 
айтатыны бар, ондай кезде амал 
қанша, сен де қатты кетесің. 
Қазақтың жерінде өмір сүріп 
жүріп, қазақтың нанын жеп, суын 
ішіп жүріп қалайша солай ойлай-
ды деп ренжисің.  

Дегенмен, жұрттың бәрі бірдей емес, 
елімізде ниеті түзу, пейілі ақ орыстар 
да, кәрістер де, немістер де, басқалар да 
жеткілікті. Ол айналайындарға айтары
мыз, тек алғыс қой.

Мысалы... мен бұл жерде Герольд 
Бельгер сияқты жаны қазақ болып кет
кен белгілі тұлғалар туралы сөз қозғамақ 
емеспін. Менің айтпағым, осы қазір ара
мызда жүрген достар туралы.

Түркістандық Максим Рожин атты 
шыққан тегі славяндық жігіттің қазақ
ша  сына, оның айтқан сөзіне қалай риза 
болмайсың. Ол әлеуметтік желіде «Қа
зақтың шынайы мұңын қазақ тілін білсең 
ғана түсінесің» деп жазыпты қазақ 
тілінде. Расында қазақтың тілін білмей, 
қазақтың дүниетанымын тану мүмкін 
емес. Тілдің этимологиясына бойлаған 
сайын, ұлт тарихы, мінезі, танымы 
айқындала береді. Ал дүниетанымдары 
екі басқа екі адам арасын мұхит бөліп 
жатқан екі арал сияқты, біріне бірі жақын 
жуыса алмайды. 

Өзбекстанда туыпөскен Владислав 
Тен деген корей азаматының да адам
шылық қасиетіне тәнті болдым. «Қа
зақстанда бәріміз, қай ұлт болсақ та, 
қазақ болуымыз керек. ...Қазақ тілін 
үйреніп алсақ болды. Ешқандай ұлт 
я тіл принципі бойынша бірбірімізді 
бөлуімізге еш қандай себеп те табылмай
ды» деп, ол да әлеуметтік желіге қазақша 
жазыпты. Айналайын Максимжан, ай
налайын Владижан, өздерің күн сайын 
табан тіреп жүрген жерді, сол жердің 
иесі – қазақты құрмет тұтқандарың ғой 
бұл. Мен солай түсінем. Ал өзін құрмет 
тұтқан адамды қазақ тіпті хан көтеретінін 
білесіңдер ғой. 

Байқап отырсам, бұлар – қазағы көп 
жердің азаматтары, оңтүстіктің тәр
биесін көрген жігіттер. Қазақтың қазақ
пен қазақша ғана сөйлесетінін көзін 
ашқалы көріп келе жатқандар. Ал қазақ 
пен қазақ қазақша сөйлеспей, өзара орыс
ша сөйлесетін солтүстікте бар ма екен 
осындай жігіттер? Білмеймін, бар болса 
да біренсараң шығар. 

Демек, тілімізді қадірлеу өзімізден 
басталуы керек, әуелі өзіміз сөйлемей 
өзгені қалай кінәлайсың? «Өзің диуа
насың, кімге пір боласың?» деген сөз 

бар емес пе? Егер біз – қазақтар, бәріміз 
ешкімге жалтақтамай өзара қазақша 
сөйлессек, басқалар да осы тілде еріксіз 
сөйлей бастамай ма?! Өзіміз деген
де, қазақ тіліне деген құрмет ең әуелі 
жоғарыдан бас талуы керек. Сол себепті 
халық мемлекет тарапынан тегеуірінді 
талап кү теді. 

Қай ұлт болса да, ол қай жерде 
тұрса да қарапайым адамдар жазықты 
емес, бәрін бүлдіретін пиғылы жаман 
саясаткерлер. Біздегі кейбір тәптәуір 
орыстардың Қырым референдумы сияқ
ты саяси әңгімеге елігіп жүргені де со
лардың насихаты. 

Бұл өзі таусылмайтын тақырып, сон
дықтан оны қоя тұрып, ұлты басқа бол
са да қазақтың тілін өз тіліндей құрмет 
тұтатын азаматтар туралы айтпақпын.

***
Бірде көлігімнің дөңгелегін ауыстыру 

үшін үйге жақын жердегі техника жөндеу 
орталығына бардым. Қазақша сөйлеп 
қарсы алған қараторы жігіт ылдымжыл
дым қимылдап жұмысқа кірісті де кетті. 

– Атың кім? – деймін ғой қарап 
тұрмай.

– Толик.
– Қой, Толигі несі, Төлепберген 

шығарсың, – деймін, Толик дегенін 
жақтырмай. 

– Шын айтам, атым Анатолий.
– Онда туу туралы куәлік алғанда 

солай жазып жіберген болды ғой, – деп 
әзілдедім, – куәлік жазып беретін жерде 
отырғандар қазақтың талай баласына со
лай орыстың атын қойып жіберген ғой.

– Мен қазақ емеспін, неміспін, – 
деді ол осыны айтқанда ақсия күліп. – 
Аягөздің немісімін. 

Мейлі неміс болса болсын, қазақша 
мүдірмей тұрған Толикті інім сияқты 
жақсы көріп кеттім. Одан кейін де оның 
шеберханасына бірнеше мәрте соқтым. 
Тағы бір барғанда оған құнды қағаз – ак
ция мен облигацияның пайдасы туралы 
айттым. 

– Ақшаңды құнды қағазбен жина, 
керек болса көмектесем. Мен құнды қа
ғаздар нарығында қаржылық кеңесшімін, 
– деп ақылымды айта бастап едім:

– Ой аға, Құдай өзі жеткереді, 
ондайға сенбеймін, ертең балаларым 
өссе, солар асырайды, – деп, сөзімді 
тыңдағысы кел мегені. Айтып тұрғаны 
немістің сөзі емес, қамсыз қазақтың сөзі, 
соған таңғалдым.

– Сенің өзіңде түк немістік қасиет 
қалмаған екен, таза қазақ болып кеткен 
екенсің, – деп әзілшыны аралас кейіп 
тастадым.

Менің бұл сөзіме мәз болып ол да 
күледі. 

***
Әскерге алынғанымызға алты ай 

болған еді. Бізді 1984 жылы алты айлық 

оқудан кейін Украинаның Чернигов об
лысынан қазіргі Луганский қаласындағы 
басқа бір әскери бөлімге жіберген. 
Бөтен жер, бейтаныс орта. Одан да гөрі 
мұнда бізге қарағанда әскери өмірдің 
ыстықсуығын көбірек көрген солдат
тар жетерлік. Ондай көксоққан «дедтер» 
біз сияқты енді келген «молодойларға» 
қоқаңдап, күн көрсетпейді деген әңгіме 
мазаңды май ішкендей қылады. Сол 
себепті барған бетте кіргеншыққанға 
жатырқай қарап тұрғанмын. Бір кезде 
казармаға дембелше келген, шикіл сары 
орыс сержант кіріп келгені. Бір бұрышта 
үрпиіп тұрған бізге адам деп назар сал
мастан жанымыздан өтіп бара жатып, 
арғы бұрыштағы біреуге айқайды са
лып, балағаттай жөнелсін. Ә дегенде өз 
құлағыма өзім сенбей, жаңылыс естімедім 
бе екен дегем, сөйтсем... жоқ, шын екен, 
әлгі орыс таза қазақ тілінде, онда да 
қазақтың жалпақ тілімен, еш акцентсіз 
шұбыртып барады. Оның шұбыртқаны 
құлағыма майдай жақсын. Сөйтсем ол 
қызылордалық болып шықты. Сондағы 
екі институттың бірін бітірген. Бізден үш 
жас үлкендігі бар, ересек жігіт. Бірден 
бауыр басып кеттік. Атыжөні – Евге
ний Жуков. Женя дейтін болдық. Біз оны 
орыс екен дегеніміз жоқ, ол бізді қазақ 
екен демеді. Қалай орыс дейсің, қазақтың 
жалпақ тілінде мүдірмей сайрап тұр. 
Ресейдің орыстарына қосылмай, бізбен 
бірге жүретіні тағы бар. Бізге аға болып 
алды. Айтатын әңгімеміз Қазақстан ту
ралы. Қызылорданың аңызақ аптабы мен 
Сырдарияның лықсып ағатын суын бірге 
сағынамыз. Шеңгел туралы, сексеуіл ту
ралы сыр шертеміз. 

Ол бізді Ресейдің қағынған орыста
рынан қорғады. Кейін мені онкүндік 
демалысқа елге жібергенде, басқа қазақ 
жігіттерінің үйіне бұрылмай, әдейілеп 
іздеп жүріп, Қызылордадағы Женя 
ағамның үйіне соқтым. Әкешешесі сол 
қаладағы «Нұрлан» атты әйдік дүкен
нің үстіңгі қабатында тұрады екен. 
Оларға ұлының – Женя братанның аман
шылығын жеткіздім. 

Мен Қызылордадан көшіп кеткелі 
де, міне, жиырма жеті жыл болыпты. Со
дан бері Женямен кездеспеппін. Қайда 
жүр екен? Аман ба екен? Женя Ресей
ге қоныс аударатын адам емес, ол тіпті 
Қызылорданы да қимайды. Сырдарияны 
тастап кете алмайды. Қазақтарсыз өмір 
ол үшін тіпті көңілсіз. Өйткені қазақтың 
тілі, сол арқылы дүниетанымы жанына 
тым жақын. Қазір, осы сәт өзін қатты 
сағынып отырмын.

Тіліміз бір болса ғана тілегіміз бір бо
латынын осыданақ біле беріңіз.

Нұрлыбек САМАТҰЛЫ, 
«Таң-Шолпан» әдеби-көркем, 

көпшілік журналының 
бас редакторы, жазушы 

ҚАРАПАЙЫМ АДАМДАРДЫҢ 
ЖАЗЫҒЫ ЖОҚ 

«Достық үйінде» «Қазақ тілін этносаралық тілге айналдырудың 
тиімді жолдары» атты этномәдени бірлестіктер жанындағы 
жексенбілік мектеп мұғалімдерінің біліктілігін арттыру 
республикалық ғылыми-әдістемелік семинар-тренингі өтті. 

Жексенбілік мектеп 
мұғалімдеріне арналды

Кешегі аласапыран заманда елге 
дін таратқан Қалжан ахунның үлкен 
ұлы Уамық ақын медреседе білім 
алып, араб, парсы тілдерін меңгереді. 
Жасынан өжет, білімқұмар болып 
өскен ақын көне сарынмен қарымды 
жырлар жазған. Ақынның араб әрі
пімен төте жазу үлгісінде жазған 
өлеңдерін қызы Шамсия Қалжанова 
Ұлттық ғылым академиясының ар
хив тік қолжазбалар қорынан тау
ып, өзінің «Қалжанұлы ахун» атты 
естелік кітабы арқылы Уамық Қал
жан ұлының тұлғасын қайта тіріл
тіп, оның ізгілікті ілімін қайта жаң
ғыртқан еді.

Жақында Шамсияның қыздары 
Жанат пен Гүлнар ақынның бір топ 
шығармаларын жинап, «Arnab» бас
пасынан «Қалжанұлы Уамықтың 
өлеңдері» атты кітабын шығарды.

– Қолыма қалам алдым 
қиял ойлап, 

Ой менен киялға жан 
бар ма тоймақ?

Ой теңiз: түбi де жоқ, 
шетi де жоқ, 

Кездескен кереметтер 
көрген бойлап.

Сол ойдың неше түрлi 
тарауы бар,

Тұрсақ та әр жырақта 
жоқты жайлап.

Кейде бiр қорқақ 
қиял сағымдаған,

Мұнараға қарайды келiгi 
құрғақ бойлап. 

Кейде бір өзөзiнен тасқындайды, 
Жiгiттей келе жатқан 

тойға тойлап. 
Кейде бiр жынды адамдай 

мырс етедi

Ойға кеп өткен бiр iс, 
сiрә, қаулап...

Қайран, көне сарын! 
Қазақылықтың қаны сорғалаған 

қасиетті жыр! Уамық ақын өлең
дерінен ауыз әдебиетінің, жыр
дас тандардың ізі білінеді. Әрі қа
ламгердің Шығыс ақындарының 
туындыларына да біршама қанық 
болғаны байқалады. Жинақта өмір, 
заман, уақыт жайлы сан салалы жыр
лар шоғыры көрініс тапқан. Бүгін 
мен ертең, өмір мен өлім, жақсылық 
пен жамандық сынды мәңгілік тақы
рыптарды ақын өзінше жырлайды. 

Ақын Шоңбайға жазған өлеңінде:
– Тiршiлiк кейде мәз ғып 

күлдiредi,
Аңқау жан алданғандай 

келемежге.
Кейде бiр қызыл шоқ 

боп күйдiредi,
Қозданып сексеуiлдей 

жанған пешке.
Бақ қонып, қазан толып 

тұрса қайнап,
Досыңның есебi жоқ бiрге жеске.
Сол кезде мақұл түгіл 

нама құлың, 
Дайын тұр басын изеп 

«мақұл» деске, 
– деп көсіледі. Шынында, адам ба
ласы – әу бастан тұрақсыз, айнығыш 
жаратылыс. Мұны ақын тап басып 
түйсініп, өмірлік тәжірибемен се
зініп, жыр етіп отыр. Содан да ақын 
өлең дері өмірдің өзіндей шынайы, 
ал дас пандай өткір. Тағы бір өле
ңінде:

– Ер марқайып жасармас.
Жүректiң болса жарасы,
Көлдiң көркi – көк орай.
Адамның көркi – баласы, 

– дейді. Қандай көркем теңеу?! Ақын 
мұны поэ ти калық көркемдікпен 
оқырман жү регіне жеткізіп отыр.

Ұлттың шырағын келесі ұрпаққа 
сөндірмей сыйға тартқан от ауызды, 
орақ тілді ақындар легі ешқашан 
толастамақ емес. Сүйемдей жерге 
сүйегін беріп, руханият күшімен 
дұшпанның мысын басқан бабалар 
жолы санадан өшпек емес.

Қанағат ӘБІЛХАЙЫР

Айтуға келдім 
жырымды

Санадан тыс құдірет болса, әрине, ол – поэзия. Адам бойындағы 
сан қилы қуат көздерінің пернесін шертетін дара құбылыстың 

әр тағдырға бұйырмайтыны және 
хақ. Жартасқа біткен шынардай 
дараланып, жалғыздықтың бесігін 
әлдилеген шайырлар өте сирек екені 
талассыз ақиқат. Тілге тиек еткелі 
отырған ақынымыздың есімі – Уамық 
Қалжанұлы. 

Шаян жеуден чемпион
АҚШ-тың Флорида штатында 

жыл сайын ұйымдастырылатын тас 
шаян жеу фестивалі өтті. 

Дәстүрге айналған шараның ережесі 
бойынша қатысушылар 25 шаянды жыл
дам жарып, жеу керек болды. Ойын 
қорытындысы бойынша 55 жастағы 
Майами Хуан Маллен чемпион атанды. 
Жеңімпаз алға қойған мақсатын 14 минут 
29 секунд ішінде тындырған. Осымен Ма
лен қатарынан 10 жыл бойы қатысқан кон
курста 3мәрте жеңіске жетті. 

Мұнайды ауадан 
өндірмек

Израиль энергетикалық 
тапшылықты шешудің өзіндік әдісін 
ұсынды. Ел ғалымдары жасанды 
мұнай шығаратын технология ойлап 
тапты. 

Олар «қара алтынды» ауадан өндіруге 
болады деп отыр. Өнім катализатормен 
бірге реакция беретін көмірқышқыл газы 
мен сутегінің қоспасынан алынады. Ол 
мұнайға қарағанда әлдеқайда таза бола
ды. Кәдімгі мұнай өңдеу зауытында сұйық 
отын алу үшін «қара алтынның» шамамен 
30 проценті пайдаланылады. Ал ғалымдар 
ойлап тапқан технология бойынша өнді
рілетін сұйықтық мұнайды алмастырады. 
Сөйтіп одан бензин, керосин, дизель отыны 
алынады. 

«Калмарь ойынының» 
пайдасы

«Кальмар ойыны» біраз жұртты 
шошытқанымен, оның пайдасын 
көріп жатқандар да бар. Әсіресе 
Кореядағы тоқыма өнеркәсібінің оң 
жамбасына келгенге ұқсайды. 

Фильм кейіпкерлері киген спорт 
киімдері мен бетперделерге сұраныс ар
тып, сауда қызған. Оңтүстік Кореяда Хэл
лоуин мерекесіне дайындық жүріп жатыр. 
Биыл бұл мейрамға «Кальмар ойыны» 
фильмінің кейіпкерлері де қатысады. 
Олардың арасындағы ең танымалы – ойын 
менеджері. Тіпті иттерге арналған киім де 
тігілді. Ең көп сатылатыны – 426 саны бар 
костюм. Мұндай ит киімі шамамен 25 дол
лар тұрады. 

Қатты желден 
зақымданды

Мәскеудегі Кремль қорғанының 
кертештері қатты желден 
зақымданды. 

Қорғанның Спасск мұнарасынан Се
нат мұнарасына дейінгі бөлігінде қалпына 
келтіру жұмыстары жүріп жатқан, алай
да бұл жұмыстар қатты желге байланыс
ты уақытша тоқтатылған. Қазіргі кезде 
Қызыл алаңға барар жолдардың барлығы 
жабылған. Қорғанның бір кертеші толы
ғымен жоқ. Бұл осындай бірінші жағдай 
емес. Мысалы, 1998 жылы қатты жел Крем
ль аумағындағы 200 ағашты құлатып, қор
ғанның бірнеше кертешіне зақым келтірген. 
Ал 2018 жылдың сәуірінде Сенат сарайы 
шатырының бір бөлігін ұшырып әкеткен.

ТІЛ – ТҰҒЫР
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Шиелі ауданында ауыр атлетикадан жасөспірімдер 
арасындағы республикалық турнир мәресіне жетті. 
Спорттық шара ел Тәуелсіздігінің 30 жылдығы ая-
сында екі мәрте Социалистік Еңбек Ері, даңқты диқан 
Ыбырай Жақаевтың 130 жылдық мерейтойына орай-
ластырылды. 

Жарыстың ашылу салтанатында аудандық мәслихат хат-
шысы Тұрмағанбет Жағыпбаров спортшыларға сәттілік тіледі. 
Сондай-ақ, ауыр атлетикадан әлемнің төрт дүркін чемпионы 
Илья Ильин, Ы.Жақаевтың ұлы Сейітбек Жақаев, аудандық 
қоғамдық кеңес төрағасы, Шиелі ауданының құрметті азаматы 
Пердәлі Архабаев, аудан әкімінің орынбасары Алмасбек Есма-
ханов қатысты.

Республикалық турнирде 23 жасқа дейінгі жастар бақ сына-
ды. Ұлдар  және  қыздар арасында 10 салмақ дәрежесі бойынша 
100-ден астам спортшылар жүлделі орындарға таласты.

Турнирде Қырғызстаннан және еліміздің Алматы, Шым-
кент қалалары, Батыс Қазақстан, Жамбыл, Түркістан, Ақтөбе, 
Қызылорда облыстары мен Шиелі ауданынан ауыр атлет-
тер жарыс көрігін қыздырды. Олардың арасында ең жасы – 
15 жастағы қызылордалық Қайырбек Сұлтанбек. Ол жұлқа 
көтеруде 83, серпе көтеруде 90 келіні еңсерді. 

Ұлдар арасында жұлқа көтеруде 130 келі зілтемірді 
бағындырған қызылордалық Мейрамбек Әбдіқалық көш баста-
са,  Алматы облысынан келген Әли Нұрбай 121, қызылордалық 
Есенкелді Сапи 120 келі салмақты еншісіне жазды. Қырғыз 
зілтеміршілерінің де көрсеткіштері жаман емес. Мәселен, 
жұлқа көтеруде Нурсултан Тарманов 115, Ырыскелді Алише-
ров 97 келіні бағындыра алды.

Сонымен қатар, жерлесіміз Асылжан Бектай 89 келіде 
қоссайыс нәтижесі бойынша 320 келіні бағындырып, жеңімпаз 
атанды. 

Жарыс қорытындысында ұлдар арасында барлық төрт 
сал мақта қызылордалық спортшылар чемпион атанды. Олар: 
Мақсат Қуантқан (55 келі), Ерасыл Ергенбай (67 келі), Есен-
келді Сәпи (81 келі), Асылжан Бектай (89 келі) және Арыстан-
бек Жақанша (89 келіден жоғары). 

Ал қыздарда алматылық Шынар Жапар (55 келі), Аружан 
Көлбай (71 келі) алтыннан алқа тақса, қалған салмақтарда Таи-
сия Алексеева (59 келі), Алтынай Тәңірбергенова (64 келі), 
Динара Қыпшақбай (71 келіден жоғары) сынды қызылордалық 
ауыр атлеттер жеңімпаз тұғырынан көрінді.

«СБ» ақпарат

Қазалыда мемлекет және қоғам қайраткері Елеу 
Көшербаевты еске алуға арналған грек-рим күресінен 
2002-2004 жылы туған жастар арасындағы ХV 
Халықаралық турнирі өз мәресіне жетті.

Жарыстың соңғы күнінде балуандар жұбаныш белдесулерін 
өткізіп, 5 салмақ бойынша ақтық сында күш сынасты. Боз-
кілемде бағы мен бабы қатар шапқан балуандар жеңіс тұғырына 
көтеріліп, қошеметке бөленді.

Жеңімпаздар мен жүлдегерлерді облыстық мәслихат хат-
шысы Наурызбай Байқадамов, аудан әкімі Мұхтар Оразбаев, 
Қазалы және Арал аудандарының құрметті азаматы Айтбай 
Көшербай, облыстық мәслихат депутаттары Ібайдулла Тілеп, 
Нұрболат Ибраев, турнирдің бас төрешісі Ғабиден Ра йымбек, 
ардагер спортшылар Дәстен Айбосынов, Нұрлыбек Есбосынов 
марапаттады. Сонымен қатар, турнирде көрермен көзайымына 
айналған балуандарға да арнайы жүлделер табыс етілді.

Байрақты бәсекеде еліміздің 14 өңірінен 200-ге тарта спорт-
шы бақ сынады. 

Қазалы ауданы

Турнир 
мәреге жетті

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ,
«Сыр бойы»Sb

Ауыр 
атлетиканың 
жас алыптары

Айта кетейік, әйгілі «Қорқыт-Қо-
быз» әнін таңдауына  кеңес беріп, 
жаңаша нұсқада әзірлеген Құра лай-
дың жездесі Манарбек Әбиев екен. 
Ол – Астана опера-балет театрының 
музыканты. Шынында, жас әншінің 
отбасы түгел өнерге жақын. Ата-ана-
сы музыка маманы, қазіргі таңда олар 
ауылдағы Өнер мектебінде дәріс 
беріп, туған жердің талантты жаста-
рын тәрбиелеп келеді. Отбасының 
тұңғышы Гүлзат Әбдікәрімова – 
бүгін де ел сүйіп тыңдайтын «Қоңыр» 
то бының әншісі. М.Әуезов атындағы 
Қазақ мемлекеттік академиялық 
дра ма театрында дәріс береді. Одан 
кейінгі Ұлпан Әбдікәрімова – «Ша-
быт» ұлттық өнер академиясының 
тү легі. Италия елінде консерва-
торияда оқуын жалғастырып, ма-
гист ра турасын бітір ген. Үшінші 
пер  зенті Бақдәулет қазір медицина 
са ласында, әйтсе де ол да өнерден 
алыс емес, бірнеше байқаулардың 
же ңімпазы. Шаңырақтың кенжесі 
Ду лат Әбдікәрім де ән-жырға ерек-
ше құштар. Ол №42 орта мектептің 
9 сынып оқушысы, таяуда ғана ха-
лық аралық «Бозторғай» балалар шы-

ғармашылығы байқауының бас жүл-
десін иеленді. 

Құралай – отбасының төртінші 
перзенті. Бүгінде ел астанасындағы 
«Шабыт» Қазақ ұлттық өнер акаде-
миясының 2-курс студенті. Айтуын-
ша, ата-анасы, бауырлары музыка 

саласының маманы болғандықтан 
жас тайынан халық аспаптарын тың-
дап, өнерге құштар болып өскен. 
Ал тәлімгер ретінде С.Майғазиевті 
таң дағанына келсек, «Сәкен ағаның 
қазақ деп соққан жүрегі, қазаққа 
деген махаббаты маған жақын. 

Бірақ төрт тәлімгердің де өнерін 
бағалаймын. Мүмкіндік болса, 
төртеуін де таңдар едім», – дейді ол.

Жас әнші Құралай Мейрамбектің 
ұстазы ҚР Еңбек сіңірген артисі 
Қаракөз Ақдәулетова еді. Бүкіл са-
налы ғұмырында жас таланттарды 

танып, олардың өнер жолында еркін 
қанат қағуына еңбегін сіңірген ұстаз 
вокал жанры бойынша көптеген 
әншілерді дайындады. Шәкірттерінің 
алды бүгінде республика төңірегінде 
ғана емес, әлемдік сахналарда өнер 
көрсетіп жүр. Құралай да бала кезінен 
өнерге қанат қағып, «Бозторғай», 
«Славян базары», тағы басқа бірнеше 
байқаулардың жеңімпазы атанды. 

«Qazaqstan дауысы» жобасын-
да қалың көрерменді талантымен 
таңғалдырған Құралай Мейрамбек 
ұлттық арнаның «Таңшолпан» бағ-
дарламасында қонақ болып, сұх бат 
берді. Эфир барысында «Қор қыт-
Қобыз» әнінің авторы Рамазан Тай-
манов жас әншіге алғысын айтып, 
алдағы өнер сапарында сәттілік 
тіледі. Ән авторы жаңа орындаудың 
көңілінен шыққанын айта келіп, 
алдағы уақытта жас әншінің талабы-
на сенім артты. 

Айта кетейік, аталған байқаудың 
қорытындысы желтоқсан айының 
соңына таяу өтеді екен. Білуіміз ше, 
шарт бойынша же ңімпазды анықтау 
үшін тәлімгер лердің таңдауымен 
бір ге халықтың дауысы да қажет бо-
лады. Сондықтан Сыр елінің атынан 
бақ сынайтын үміткерлерге қолдау 
танытсақ, нұр үстіне нұр болар еді.1-бет 

Талантымен таңғалдырған Құралай

Жарыстың алғашқы күнінде қа-
зақстандық екі боксшы шаршы алаң ға 
шығады. 

Ел құрамасынан Серік Темір жанов 
моң ғо лиялық Энх-Амар Хархуу мен 
қол ғап түйістіреді. С.Теміржанов 1998 
жылы дүниеге келген. Бұған дейін 2020 
жылғы Токио Олимпиадасында бақ сы-
нады. 

Тағы бір жекпе-жекте Абылайхан 
Жүсіпов (67 келі) Тайбэйден келген 
Ю Линьмен шеберлік байқасады. 1997 
жылы дүниеге келген ол 2017, 2019 
жылдарда Әлем чемпионатында қола, 
2017 жылы Азия чемпионатында күміс 
жүлдегер атанды. Ол биылғы Әлем чем-
пионатында ұлттық құ ра маның капита-
ны міндетін атқа рады. 

Еске салсақ, ұлттық құрамаға биыл 
көптеген боксшылар шақыр ту алды. 
Олардың бірқа тары мұн дай бәсекеде 
алғаш сынға тү сіп тұр. Мамандар жас-
тардың ше берлігін шыңдау үшін осын-
дай қадамға барып отыр. Токио Олим-
пиадасында қазақстандық боксшылар 
небәрі үш қола медальді еншілеген бо-
латын. Демек, қа зақ боксының түлей 
түсуі өте маңызды. 

Бас бапкер Қайрат Сәтжанов дүбірлі 
додада Серік пен Абылайханнан өзге 
Теміртас Жүсіпов (48 келі), Сәкен Би-
босынов (51 келі), Махмуд Сабырхан 
(54 келі), Саматали Төлтаев (60 келі), 
Санатали Төлтаев (63,5 келі), Асланбек 
Шымбергенов (71 келі), Нұрқанат Райс 
(75 келі), Нұрбек Оралбай (80 келі), Бек 
Нұрмағамбет (86 келі), Айбек Орал-
бай (92 келі) мен Нұрлан Сапарбай (92 
келіден жоғары) сынды спортшыларға 
сенім артып отыр. 

Дүниежүзілік дода 1974 жыл дан 
бері тұрақты түрде ұйым дастырылады. 
Қазақстан құра ма сы бүгінге дейін 12 ал-
тын, 13 кү міс, 21 қола жүлде алған.

«СБ» ақпарат 

БОКС

Кеше Сербия астанасы Бел-
град қаласында бокстан Әлем 
чемпионаты басталды. Биыл 
Әлем чемпионатына 100-ден 
астам елден 650-ге жуық спорт-
шы қатысады. Айта кетейік, 
турнирдің жалпы жүлде қоры – 
2,6 млн АҚШ доллары. Жеңімпаз 
100 000 доллар алса, күміске 50 
000, қолаға 25 000 доллар беріледі.

Әлем 
чемпионаты 
басталды

– Аралдан 30 көлікпен 60 тон-
надан астам өнім әкелдік. Оның 
ішінде 5 тонна ет, 17 тонна балық 
келді. Арнайы автокөлікпен «Қа-
мыстыбас» балық питомнигінен 
тірі балық та әкелінді. Сүт пен тұз, 
60 шақты уақ мал да сатылымға 
шығарылды, – дейді Арал аудандық 
ауыл шаруашылығы бөлімінің бас-
шысы Жәнібек Жұбанов.

Диқандардың тойына Қазалы 
ауданының шаруалары да қомақты 
үлес қосты. Жәрмеңкеге 12 тонна 
күріш, 60 тоннадан астам көкөніс, 
3 тонна сүт өнімі, 10 тонна ет пен 
балық өнімі әкелінді. Сонымен 
қатар, 30 бас қой мен 30 бас тоқты 
сатылды.  

– Осы жәрмеңкеде біздің ау-
данның еңбеккерлері өз үлесін 
қосуда. 50 көлікпен 130 тонна-
дан астам ауыл шаруашылығы 
өнім дерін әкелдік. 36 бас қой са-
тылымға шықты. Әсіресе, «Қа-
залы» брендімен танымал кон-
фе тіміз бен күріш сұранысқа ие. 
Жалпы, Қазалының өнімдеріне 
сұ раныс жоғары. Базар нарқынан 
15 процент төмен сатылып жатыр, 
– дейді Қазалы аудандық ауыл 
шаруашылығы бөлімінің басшысы 
Нұрлан Аманбай.

Астана даңғылының бойын-
да жәрмеңке жасаған Жаңақорған 
ауданының шаруалары да күздің 
сыйын молынан ұсынды. 52 кө-
лікке тиелген азық-түліктің ішінде 
40 тоннадан астам күріш, 20 тонна 
картоп, 120 тоннадан астам көк-
өніс, 16 тонна асқабақ, 1 тоннадан 
астам сүт өнімдері және 70 бас 
тоқтыны саудаға шығарды.

Тасбөгет кентінің орталық ала-
ңында шиелілік шаруалар табиғи 
таза өнімдерін ұсынып, жәрмеңке 
көркін қыздырды. 

– Қала тұрғындары үшін Шие-
ліден 40 тоннадан астам күріш, 75 
тонна бақша өнімі, 60 тонна кар-
топ, 65 тоннадан астам көкөніс 
өнімі келді. Балық пен ет, сондай-
ақ 1 тоннаға жуық сүт өнімі бар. 15 
бас тоқты әкеліп отырмыз, – дейді 
Шиелі ауданы әкімінің баспасөз 
хатшысы Дархан Байтілес.

Айта кету керек, облыс орта-
лығындағы жәрмеңке желтоқсан 
айына дейін әр аптада өткізілетін 
болады.

***
Облыс әкімі Гүлшара Әбдіқа-

лы қова «Алтын дән-2021» іс-ша-
расы аясында ұлттық ат спорты 
түрлерінен бәйге жарыстарының 
ашылу рәсіміне қатысты. Шара-
да облыстық мәслихат хатшы-
сы Наурызбай Байқадамов, об-
лыс әкімінің орынбасары Бахыт 
Жаханов, қала әкімі Ғанибек 
Қазантаев және «Көкпар» феде-

рациясы» РҚБ облыстық фи лиал 
президенті Айтбай Көшербай  да 
болды.

Өңір басшысы қызылордалық-
тарды ел Тәуелсіздігінің 30 жылдық 
мерейтойымен және «Қала күні» 
мерекесімен құттықтап, ұлттық 
спортты дамытуды көздейтін мә-
дени-спорттық шаралардың мәні 
зор екенін атап өтті.

– Кез келген елдің ұлылығын 
мәдениеті мен салт-дәстүрі та-
нытса, соның ішінде ұлттық спорт 
ойындарының орны ерекше. Әсіре-
се, айбарланып атқа қонып, елдің 
шебін қорғаған қазақ үшін жылқы 
ұлттық сана-сезім, рухани болмыс, 
тұрмыс-салт, әдет-ғұрып, мә де-
ниет пен өнерінің тұтас бір айы-
рыл  мас бөлігіне айналып кеткен. 
Қазақ ұғымында жылқы тектіліктің 
бірден-бір нышаны саналады. Ұлы 
даланың әр түкпірінде тұяғының 
дүбірі ерек сәйгүліктер көп болған. 
Әлімсақтан Қобыландының Тай-
бурылы, Алпамыстың Байшұбары, 
Қамбардың Қарақасқасы, Ақтам-
бер дінің Керкиігі, берідегі Исатай-
дың Ақтабаны мен Аманкелдінің 

Шалқасқасы, Ақансерінің Құлагері 
ұлт тарихымен біте қайнасып кет-
кен тұлпарлар, –  деді облыс әкімі.

Сондай-ақ, аймақ басшысы ке-
зінде облыстық, республикалық 
бәй гелерге облыстан қатысқан 
асыл тұқымды «Император», «Қара 
қыз», «Ызғар», «Гауһартас» секілді 
тұл парлардың аймақтың атын ас-
қақтатқанын айрықша атап өтті.

Сенбінің жаймашуақ күн ди-
дары аламанға түсер шабандозға 
да, оның тақымында толқыған тұл-
парға да, шабыттанып рухтанған 
бәй  гесүйер қауымға да ерекше 
қолайлы болды. 

Алдымен тай бәйгесіне кезек 
беріліп, ақтөбелік Нұрасыл Айт-
жанның бағы жанды. Тай бәйгенің 
жүлдегерлерін облыстық мәслихат 
хатшысы Наурызбай Байқадамов 
марапаттады. Алматылық шабан-
доз Арнат Мұратхан топ жарған 
құнан бәйгенің жеңімпаздарына 
жүлдесін облыс әкімінің орынба-
сары Бахыт Жаханов табыстады. 
Ал 15 шақырымды еңсерген топ 
(тоқ) бәйгеде жүлделі ІІІ орын 
қы  зылордалық Ерасыл Ра хатқа 

бұйырса, ІІ орынды Шығыс Қа-
зақстан облысынан келген Ансар 
Арыстанбек алды. І орын қызыл-
ордалық Мейір жан Досжановқа 
берілді. Жеңімпаз дарға сертифи-
кат тарды «Көкпар» федерациясы» 
РҚБ облыстық филиал президенті  
Айтбай Көшербай табыстады. 

25 шақырымдық аламан бәй-
генің ІІІ орыны ақтөбелік Дәуір 
Ілиясқа бұйырды. ІІ орын ды қы-
зыл ордалық Сейтжап пар Дидар 
иеленді. Осы  аламанда қатар лас-
ты рына дес бермеген алматылық 
ша бандоз Арнат Мұратхан І орын-
ды алды. Облыс әкімі Гүлшара Әб-
діқалықова жеңімпазға 2 миллион 
теңгенің сертификатын табыс етті. 

– Бүгінгі барлық бәйгеге қа-
тыстым. Аламан мен құнан жа-

рыста бас бәйгені иемдендім. 8 
жасымнан бері атқа мініп келемін. 
Кеше ғана Мұқағали Мақатаев 
атамыздың тоқсан жылдығында 
көлік ұттық. Ал мына бүгінгі ала-
мандағы 13 аттың ішінен дара 
озған тұлпарым «Ақсамғал» деп 
аталады. Өзінің бәйгеге ең бірінші 
қосылуы, – дейді он жасар шабан-
доз Арнат Мұратхан.

Қазір аймақта ұлттық спорт 
бұқаралық сипат алуда. Өңірде 16 
мыңнан аса спортшы ұлттық спорт 
түрімен шұғылданады. Жыл сайын 
облыста 8000-нан аса палуанның 
қатысуымен өтетін «Алтын бел-
беу» турнирі ең танымал әрі бе-
делді бәсекенің біріне айналды. 

Ұлттық спортты дамыту 
мақсатында 2018 жылы Қызылорда 
қаласында «Ұлттық және ат спор-
ты түрлері бойынша спорт клубы» 
ашылды. Мұның барлығы өңірде 
ұлттық спорттың өркендеуіне сеп-
тігін тигізіп, үлкен мүмкіндік бе-
руде. 

Суретті түсірген
Бағдат ЕСЖАНОВ

Елдің рухын көтерген 
дәстүрлі той
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