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БӘРЕКЕЛДІ!ТОЛҒАНДЫРАР ТАҚЫРЫП

БАСПАСӨЗ – 2022

Құрметті 
оқырман

2022 жылдың бірінші 
жартыжылдығына
«Сыр медиа» ЖШС 

қарасты 
газеттерге жазылу 

жүргізілуде.

 «Сыр бойы» газетіне 
жазылу бағасы: 

жекелер үшін: 6 айға 
– 3500 теңге.

Мекемелер үшін:
6 айға – 4500 теңге.
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Биболат СӘТЖАН,
«Сыр бойы»Sb
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Тілегі бір 
туысқан

Атқарылған жұмыстар
ауқымы

Ұлт бірлігі 
бәрінен де қымбат

Жаңа жылдың басты 
жаңалықтарының бірі VІІ 
қысқы Азиада ойындарының 
Сыр еліндегі алау эстафетасы 
жайындағы мақала да еліміздің 
өзге мемлекеттер алдындағы 
абырой айбарын танытқандай.

Газет әртүрлі жанрларға 
орын берген. Көркем әңгіме 
де, очерк те, әзіл-сықақ, сын да 
бар. Соның бірі менің қонақасы 
жайындағы жазған мақалам 
екен. Мұнда жайнаған дас-
тарханда қазы-қарта, жеміс-
жидек, балық, құс етінің самсап 
тұрғаны, мұның адам тәбетін оя-
тып, көңіл-күйді көтеріп, қазаға 
келгеніңді ұмыттыратыны ту-
ралы ой қозғалған. Өкінішке 
қарай, содан бері он жыл өтсе 
де, дәмге қайысқан қаза дас-
тарханы әлі сол күйінде келе 
жатыр. Бұл қоғамның барлық 
саласында, әсіресе ғылым 
мен технологияда қаншама 
өзгерістер орын алғанымен, 
сартап санадағы түсінікке түрен 
түспегенін көрсетеді. Амал не?..

Мені сол кездегі облыстық 
тіл басқармасы мен «Сыр бойы» 
газетінің біріккен рейдтері де 
ойға қалдырды. Олар қаладағы 
бірқатар нысандардағы көр-
некі ақпараттардың тіл тура-
лы заңнамаларға сәйкес кел-
мейтінін сынап, сурет терімен 
қоса жариялаған. Бүгінгі күні 
бұл тұрғыдағы өзгерістер де өз 
жетістігіне мақтана алмайды.

Осыдан он жыл бұрынғы 
«Сыр бойы» беттерін парақтап 
отырмыз. Бұл жылдардың 
Қазақстан экономикасының 
тұрақталып, өрлеу жолына 
түскен кезеңі екені бірден-ақ 
көзге ұрады. «Сыр өңіріндегі 
өрлеу», «Кәсіпкерлік өрісі 
кеңейіп келеді», «Арзан өнім 
тұтынушыларын табады», 
«Озықтың» озық үлгісі» деген 
сияқты газеттегі тақырыптар 
да осыған дәлел.

Дүйсенбек АЯШҰЛЫ,
«Сыр бойы»

Sb

Құрметті отандастар!
Біз Тәуелсіздіктің отыз жылдығын айтулы жетістіктермен 

қарсы алып отырмыз.
Қуатты елге айналып, бірлігі бекем қоғам құрдық.
Сындарлы саясат жүр гізіп, әлеуеті зор нарық тық эконо-

микалық жүйе қалып тастырдық.
Ең бастысы, бабаларымыз ғасырлар бойы аңсап өткен 

Тәуелсіздікке қол жеткізіп, елдігіміз қайта жаңғырды.
Әлем қартасында Қазақстан деген егемен елдің ойып 

тұрып орын алуы үшін аянбай еңбек еттік.
Ендігі кезекте осы жетісті гімізді еселеп арттыру ел 

ынтымағы мен тұтастығына байланысты.
Отыз жылда 9,5 миллионнан астам сәби дүниеге келді.
Олардың алдыңғы шебі орда бұзар отызға толып отыр.
Бұл – көзі ашық, көкірегі ояу, санасы азат, ойы озық 

жаңа буын.
Мемлекеттілікті сақтап, Қазақстанды «Мәңгілік Ел» ету 

осы ұрпаққа жүктелетін тарихи миссия деп санаймын.
Осы орайда, жаңа дәуірдегі қазақстандықтарға бағдар бо-

латын «Елдіктің жеті тұғыры» атты қағидаттар жиынтығын 
ұсынамын.

Бұл – отыз жылдық белесті елмен бірге өткерген Ел-
басы ретіндегі менің жас ұрпаққа жолдар үндеуім деп 
қабылдаңыздар.

Бірінші. Тәуелсіздік – кез келген азамат үшін ең 
қастерлі құндылық.

Тамыры терең тарихы мызға құрметпен қарап, мемлекет-
тілі гімізді қадірлеу, оны көздің қарашығындай қорғау – 
әрбір қазақстандықтың міндеті.

Жер жүзінде өз алдына дер бестігі жоқ қанша ұлт пен 
ұлыстың барын ескерсек, еселі еңбекке арналған отыз жыл 
ұлт тарихында алтын әріппен жазылары анық.

Әлемде көлемі жағынан 9-шы орын алатын байтақ аты-
рапты еншілеу Жаратқанның халқымызға берген баға жетпес 
несібесі деп білеміз.

Қазақтың барша арман-мақсатының орындалуы тек 
Тәуелсіз мемлекет, дербес ұлт жағдайында ғана мүмкін 
екенін ұмытпауымыз керек.

Тәуелсіздікті нығайту – экономиканы нығайту.
Бұл барша халықтың еңбегімен келеді.
Сондықтан жас ұрпақ ел игілігі үшін әрдайым еңбек ету-

ге дайын болуы қажет.
Екінші. Бірлік пен келісім – елдігіміздің мызғымас 

тұғыры.
Этникалық әралуандық – біртұтас ұлт ретінде 

қалыптасқан халқымыздың артықшылығы.
Бүгінде бірлік пен этносаралық татулықты сақтау жолын-

да отыз жыл бойы жүргізген сындарлы саясаттың жемісін 
көріп отырмыз.

Бір шаңырақтың астында тату-тәтті ғұмыр кешіп, 
татулық пен сыйластықты қамтамасыз етуде Қазақстан 
халқы Ассамблеясының әлеуеті зор.

Конституцияны қастерлеу, мемлекеттік тілді білу, 
ұлттық құндылықтарды қадірлеу –  әр азаматтың пары-
зы.

Бірлігімізді арттырып, ынтымағымызды күшейтсек қана 
елдігіміз нығайып, егемендігіміз баянды болады.

Үшінші. Жер – ата-баба мұрасы, халық қазынасы.
Жерден қасиетті ешнәрсе жоқ.
Қазақ үшін ел мен жер – тұтас ұғым.
Тарихымыздағы соғыс атаулының бәрі ел мен жерді 

қорғау үшін болған.

Елбасы 
Н.Ә.Назарбаевтың 
«Елдіктің жеті тұғыры» 
атты қағидаттар 
жиынтығы

(Nur Otan партиясы Саяси кеңесінің кеңейтілген 
отырысындағы сөзінен, 23.11.2021 жыл)

Оның ойынша, әлем 
пандемияға дайын емес еді. 
Оған қоса, дағдарыс та болды. 
Саясаткерлердің қате болжамда-
ры мен вирустың жылдам тара-
луы оларды шығынға ұшыратып, 
бұрын-соңды болмаған шаралар 
қабылдауға мәжбүр етті. Бұл 
– ешқашан болмаған жағдай. 
Бұрын-соңды ел үкіметтерінің 
бірлескен әрекеті жаһандық эко-
номиканы жаппай тоқырауға 
әкелген емес. Жаһандану идеясы 
да күмән тудыра бастады. Түскен 
табыс жекешелендірілді, ал, 

шығын керісінше мемлекеттер 
мойнына артылды.

Кітаптың басында автор 
оқыр манға: «Неге тек коронави-
рус дәл осындай өткір реакция 
тудырды?» деген сауал тастай-
ды. Тарихта қазіргіден де сорақы 
оқиғалар болды. Сондықтан 
уақыт сынына жауап беру ке-
рек болатын. Індетке қарсы ша-
ралар дүрбелең толқынында, 
асығыс ғылыми болжамдарға 
сүйене отырып қабылданды. 
Ол шаралардың қабыл дануына 
үкіметтердің нұсқаулары, 

әлеуметтік келісім-шарттар әсер 
етті. Сонымен бірге, әлемдік 
қаржы айналымы мүддесі 
ескерілді.

Коронавирус әлемдік 
экономикаға
қалай әсер етті?

Коронавирус БАҚ-тың басты тақырыбына айналғалы 
екінші жыл. Алайда экономикада маңызы жағынан одан кем 
түспейтін тектоникалық процестер жүріп жатыр. Атақты 
ағылшын жазушысы, тарихшы Адам Туз дағдарыстың 
экономикалық өлшемдегі хроникасын жазды. Кітап 
«Shutdown: how COVID-19 shook the world’s economy» 
(«COVID-19 әлемдік экономикаға қалай әсер етті?») деп 
аталады. Тақырып заманауи, дәл қазір өзекті көрінгенімен, 
автор тарихқа айналып үлгерген 2020 жыл туралы жазады.

Еліміздегі жетекші саяси партия 
– Nur Otan-ның ауқымды мәселелер 
қаралған Саяси кеңесінің отыры-
сы бейнеконференция байланы-
сы режімінде ұйымдастырылды. 
Алқалы жиынға Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаев, Премьер-
Министр мен Үкімет мүшелері, Nur 
Otan партиясының Саяси кеңесі 
мен Бюро мүшелері, Парламент 
Мәжілісіндегі және мәслихаттардағы 
партия фракциясының депутаттары, 
өңір басшылары, Jas Otan жастар 
қанатының көшбасшылары қатысты.

Жиынды ашқан Елбасы Тәуел-
сіздік жылдарында қалыптасқан 
көппартиялық жүйе елдігіміздің 
тірегіне айналғанын, осы орайда Nur 
Otan партиясының саяси салмағы 
басым екенін айта келіп, отыз жыл 
ішіндегі еліміздің даму жетістіктеріне 
тоқталды. Мұның барлығы бірлесе 

атқарылған жұмыстың, маңызды 
мемлекеттік шешімдер мен батыл 
реформалардың жемісі екенін атап 
өтті.

«Біз еліміздің партиялық-саяси 
жүйесін біртіндеп әрі жан-жақты са-
ралай отырып дамыттық. Барлық бас-
тамаларымыз сияқты бұл мәселеге де 
ішкі дайындықпен келдік. Жүйесіз 
реформалар халықтың демократияға 
деген сенімін жоғалтып, түрлі 
шиеленістер тудырған және терри-
ториядан айырған жағдайлар тарих-
та аз емес. Тәуелсіздікті сақтау және 
мемлекеттілікті нығайту – біздің 
болашақ ұрпақ алдындағы пары-
зымыз. Сондықтан Nur Otan пар-
тиясы тұрақтылық пен татулыққа, 
әлеуметтік-экономикалық прагма-
тизмге, орнықты дамуға негізделген 
және тұтас қоғамның мүддесіне сай 
келетін саясат жүргізуде», деді.

Қазақстанның Тұңғыш Прези-
денті - Елбасы Нұрсұлтан Назар-
баев биыл тарихымызда алғаш 
рет заң шығарушы және өкілдік 
органдарға сайлау пропорционалды 
жүйе бойынша өткенін айта келіп, 
«Сондай-ақ ауыл әкімдерін тікелей 
сайлау тәжірибесі енгізілді. Бұл 
қадамдардың бәрі елдегі партиялар 
арасында бәсекені күшейтіп, олардың 
жауапкершілігі мен есептілігін арт-
тыра түсті», деді.

Елбасы Премьер-Министр мен 
Парламент Мәжілісі Төрағасының 
баяндамаларынан соң биліктің 
атқарушы және заң шығарушы тар-
мағы партияның сайлауалды бағдар-
ламасын жүзеге асыруда үйлесімді 
жұмыс істегенін ерекше атап өтті.

Нұрсұлтан Назарбаев мемле-
кетіміздің алдында тұрған сын-
қатерлерге, сондай-ақ партияның ке-
лешек стратегиялық мақсаттарына, 
міндеттеріне жан-жақты тоқталды. 

«Қазақстан Тәуелсіздіктің төр-
тінші онжылдығына қадам басуда. 
Бұл ауқымды өзгерістерге, қиын да 
жауапты шешімдерге толы кезең бо-
лары анық. Қазірдің өзінде пандемия-
ны тоқтату қиынға соғуда. Бүгінде 
ауқымды өзгерістер болып жатыр. 
Оған ақпараттық технологиялар мен 

жасыл энергетиканың қарқынды 
енгізілуі де әсер етуде», деді Елбасы. 
Қазақстанның Тұңғыш Президенті 
адамзат алдында тұрған бірқатар 
сын-қатерді атап өтті. Соның ішінде 
жаңа пандемияларға қарсы күреске, 
экологиялық проблемалар мен 
жаһандық жылынудың теріс әсерінің 
күшеюіне, әлемдік экономиканың 
өзгеруіне орай елдердің бәсекеге 
қабілеттілігінің төмендеуіне, геосая-
си шиеленістің өршуіне, сондай-ақ 
қоғамдық пікір мен құндылықтардың 
күрт өзгеруінен саяси алауыздық 
белең алатынына назар аударды.

«Жаһандық тұрақсыздық ұзақ-
қа созылуы мүмкін. Осы орай-
да партияның соңғы парламент 
сайлауындағы «Қиындықты еңсеріп, 
жеңіске бірге жетеміз!» деген 
ұранының өзектілігі арта түсуде. Біз 
бүкіл қоғамның мүддесін қорғайтын 
центристік ұстанымды сақтауымыз 
қажет екенін тағы да атап өткім келіп 
отыр. Партияның міндеті – халықты 
бөліп-жару емес, біріктіру», деді 
Нұрсұлтан Назарбаев.

Елбасы Н.Назарбаев партия 
фракциясы депутаттарының пан-
демия кезіндегі тиімді жұмысына 
тоқталып, барша қазақстандықтар 
Президенттің мемлекеттік бағдарын 
қолдап, соның аясында жұмылуы 
маңызды екеніне баса мән берді.

«Мен партиямыздың негізін 
қалап, оған осы жылдар ішінде 
басшылық еттім. Nur Otan партиясын 
ел Президенті басқарып, оның саяса-
ты мен стратегиясын өзі айқындап 
отыруы маңызды екенін жақсы 
білемін. Бұған дейін де солай болды. 
Біз партия Жарғысына сүйене оты-
рып, шешім қабылдауымыз керек. 
Бұл – біздің бірлігімізді көрсететін 
қадам», деді Қазақстанның Тұңғыш 
Президенті.

Нұрсұлтан Назарбаев мем-
лекеттік бағдардың сабақтастығы 
мен тұрақтылығына негіз болатын 
партияның ұзақ мерзімді көшбас-
шылығын қамтамасыз ету маңызды 
екеніне назар аударды. Елбасы атап 
өткендей, ол үшін Nur Otan партия-
сы үнемі жаңғырып отыруға, заман 
талабына сай әр өзгерістерге дайын 
болуға, халық мүддесін басшылыққа 
алуға, алдына айқын мақсат қойып, 
оған жетудің нақты жолдарын 
табуға, билік органдарының, қоғам-
дық институттардың тиімді ықпал-
дастығын қамтамасыз етуге тиіс, 
сондай-ақ қоғамды партия құнды-
лықтары төңірегіне біріктіруі керек.

Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ:

Партияны ел Президентінің 
басқаруы маңызды

Елордада Тұңғыш Президент – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
төрағалығымен Nur Otan партиясы Саяси кеңесінің кеңейтілген 
отырысы өтті.

Кеңес барысында мемлекеттік бағдардың сабақтастығы 
мен тұрақтылығына негіз болатын партияның ұзақ мерзімді 
көшбасшылығын қамтамасыз ету маңызды екеніне назар аударылды. 
Сондай-ақ партияны ел Президенті басқарып, оның саясаты мен 
стратегиясын өзі айқындап отыруы қажет екені атап көрсетілді.

«30 жыл – халқымыз үшін тарихи белес. Біз 
осы уақыт ішінде ата-бабамыздың асыл арманын 
орындап қана қоймай, оны баянды ете білдік. 
Қазақстанды әлем таныған, жаһан мойындаған 
іргелі мемлекетке айналдырдық. Бұл – барша 
халқымыздың ортақ жеңісі. Мен Қазақстанды 
тәуелсіз мемлекет деп жариялаған тұста елімнің 
келешегі жарқын, халқы бақуатты, жастары 
бақытты болсын деп армандадым. Өскелең 
ұрпақтың сапалы білім алып, лайықты өмір сүруі 
жолында аянбай еңбек еттім. Бүгінде сол арма-
ным орындалып отыр. Тәуелсіздік жылдары біз 
дамыған елдермен терезесі тең, бәсекеге қабілетті 
жаңа буын тәрбиеледік», – деді Нұрсұлтан Назар-
баев Қазақстан жастарына.

Форум аясында «Дарын» мемлекеттік жас-
тар сыйлығының жеңімпаздарын марапаттау 
рәсімі өтті. Сыйлықтың биылғы иегерлерін ҚР 
Парламенті Сенатының спикері Мәулен Әшімбаев 
пен ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министрі 
Аида Балаева марапаттады. «Дарын» сыйлығы 
биыл да 10 номинация бойынша берілді. «Жур-
налистика» номинациясы бойынша лауреаттар 
қатарында жерлесіміз Ғалымжан Кеңшілік те бар.

Ғалымжан Кеңшілік 
– облысымыздағы бел-
сенді жастардың өкілі. 
Ол ҚР Президенті 
жанындағы Жас-
тар саясаты жө-
ніндегі кеңесте, 
«Қазақстан КВН 
ода ғында» жоба 
менед жері қыз-
метін ат қар ды. «7 
арна» те ле  ар насында 
«Күн бас тар», «Qazaqstan» 
теле ар на сында «Бүгін жексенбі» бағдар лама лары-
ның жүргізушісі, «Аялаған Астана» жобасының 
редакторы болды. Сондай-ақ, «Хабар 24» телеар-
насында жүргізуші болып қызмет атқарды. 2019 
жылдың ақпанынан «Qazaqstan» РТРК» АҚ-да 
«Tańsholpan» бағдарламасының жүргізушісі.

Бүгінде елорда төрінде еңбек етіп жүрген жас 
журналисті өз ісінің үздігі атануымен құттықтай 
отырып, шығармашылық табыс тілейміз.

«СБ» ақпарат

Ғалымжан – 
«Дарын»
сыйлығының иегері

Нұр-Сұлтанда «Тәуелсіздік ұрпақтары» республикалық 
жастар форумы өтті. Биылғы жиын Қазақстан Республикасы 
Тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтойына арналды. Шараға түрлі 
салада еңбек етіп жүрген жас мамандар қатысты. Форум Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаевтың жастарға арналған үндеуінен басталды.

«Учитель Омар» 
атанған
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Саясат2

ОБЛЫС ӘКІМДІГІНДЕ

Біз Тәуелсіздікті жариялай салысы-
мен шекарамызды құжат жүзінде бекітіп 
алуға күш жұмсадық.

Адамзат тарихында, тіпті қазіргі 
кезеңде де даулы территорияның соғыс
қа, қантөгіске алып келгенін көріп отыр-
мыз (Таулы Қарабақ, Қырым, Грузия 
және т.б.).

Мен өскелең ұрпақты осындай 
қауіптен сақтап қалу үшін барымды сал-
дым.

Енді атабаба аманатына адал бо-
лып, ұланғайыр жерімізді қорғау, оны 
болашақ ұрпаққа мирас ету – біздің 
ортақ борышымыз.

Төртінші. Отбасы мен салт-дәстүр 
– қоғамның алтын діңгегі.

Отанға деген сүйіспеншілік – өз 
отбасыңа, ауылаймағыңа, еліңе деген 
махаб бат пен жанашырлықтан бастала-
ды.

Отбасы – ұрпақ тәрбиесінің 
ұстаханасы, қоғамдық қатынастардың 
бастауы саналатын бірегей институт.

Жаһандану үдерісі тұрмысымыз 
бен салтсанамызға өзгеріс әкелгенмен, 
ғасырлар бойы қалыптасқан құндылық
тардан бас тартуға болмайды.

Қай кезеңде де біз үлкенге – құрмет, 
кішіге – ізет көрсетуді дәріптейтін ата 
дәстүрімізді берік ұстануымыз қажет.

Отбасы институты әлсіреп, салт
дәстүріміз ұмытылса, ел болып 
қалуымыз екіталай.

Сол үшін дәстүрдің озығын алып, 
тозығын тастап, елдік болмыстың өзегін 
сақтай білуіміз керек.

Сонда ғана саналы ұрпақ 
тәрбиелейміз.

Бесінші. Ұлттық мәдениет – 
халықтың рухани тірегі.

Біз – тамыры тереңнен бастау алатын 
ұлы көшпенділердің ұрпағымыз.

Болмысы ерекше, руханимәдени 
мұраларға бай халықпыз.

Қазіргі таңда жаһандық бәсекеге 
қабілетті болу үшін бірегей ұлттық 
мінез, асқақ рух керек.

Мұндай қасиеттер тарихты білу, 
мәдени құндылықтарды тану арқылы 
келеді.

Өркениетті отыз елдің қа тарына 
қосылуда материалдық құнды-
лықтармен қатар, рухани байлықтың 
маңызы зор.

Сол үшін мәдениетімізді зерделеп, 
өзге жұртқа насихаттай білген абзал.

Басқа халықтарды тек өнер 
құдіретімен, ғылыми ізденіспен ғана 
мойындата аламыз.

Алтыншы. Білім мен еңбек – 
бақуатты өмірдің кілті.

«Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, 
еңбегің мен ақылың екі жақтап» деп дана 
Абай айтқандай, біз тек өз біліміміз бен 
күшімізге сенуіміз керек.

Елімізде талантты әрі дарынды, 
алғыр да өжет жастар жетерлік.

Әлемнің алпауыт компанияларында 
жұмыс істейтін, халықаралық деңгейде 
ғылыми жаңалық ашқан, түрлі салада 
еңбегімен танылып жүрген жалынды 
жас тарды көргенде ерекше қуанамын.

Бұл – біздің үмітіміздің ақталғаны.
Мен жалпыға ортақ еңбек қоғамын 

құру туралы идеямда оның бес 
принципін – эволюциялық даму, ортақ 
жауапкершілік, өзара серіктестік, ын-
таландыру мен кәсібилікке ұмтылуды 
атап көрсеттім.

Онсыз кез келген қоғам көштің 
соңында қалуы мүмкін.

Ендеше, табыстың кілті үздіксіз 
білім алу мен тынымсыз еңбек етуде.

Адал еңбек қана адамды мұратына 
жеткізеді.

Осыны жастардың санасына сіңіру 
қажет.

Жетінші. Прагматизм – бәсекеге 
қабілетті болудың кепілі.

Біз қолда бар ресурс пен мүмкіндікті 
пайдалануға, нәтижелі жұмыс атқаруға 
және көздеген мақсатқа тиімді қол 
жеткізуге тырысуымыз керек.

Қазір елімізде жастардың өзінөзі 
дамытуына, білімін жетілдіріп, сүйікті 
ісімен айналысуына мүмкіндік мол.

Сондықтан прагматизм принциптері 
бойынша барынша қанағатшыл, 
үнемшіл, ұстамды болып, уақытты 
орынды пайдалануға талпынған жөн.

Осылайша біз Тәуелсіздігімізді 
баянды етіп, ел тұтастығын сақтап, 
отбасылық құндылықтарды жаңғыртып, 
ұлт мәдениетін насихаттап, терең білім 
мен адал еңбекке ден қойған жасампаз ел 
боламыз.

Елдіктің жеті тұғыры дегеніміз – 
осы!

 Ардақты ағайын!
Алдағы 30 жыл – елдігімізді 

нығайтудың жаңа кезеңі болары хақ.
Ол әр азамат ұлтымыздың болашағы 

үшін жауапкершілікті өз мойнына алып, 
оны толық сезіне білген кезде жүзеге 
асады.

Елдің ең ірі саяси партиясы ретінде 
Nur Otan осы бағытта атқарылар істердің 
алдыңғы шебінде болуы керек.

Осындай игі жұмыстың басы-
қасында жүру – билеуші партияның 
ұзақмерзімді көшбасшылығының 
кепілі.

Ендігі кезекте осы мерейлі күнге 
жеткізген, ырысымызды арттырған 
Жаратқанға шүкіршілік етіп, ертеңге 
сенімді қадам басу қажет.

Рухымызды қайрап, еңсемізді тіктеп, 
бұдан да биік асуларға жету үшін 
және Тәуелсіз Қазақстанның жарқын 
болашағы жолында тынбай жұмыс 
істеуге тиіспіз!

Біз кез келген сынақтан сүрінбей 
өтіп, жеңіске бірге жетеміз!

Тәуелсіздігіміздің отыз жылдық 
белесі құтты болсын!

Біз біргеміз!

Елбасы 
Н.Ә.Назарбаевтың 
«Елдіктің жеті тұғыры» 
атты қағидаттар 
жиынтығы Алқалы жиында Тәуел

сіздігімізді ны ғайтып, ел 
тұтастығын сақ тап, от ба
сылық құндылық тар ды қол
дап, ұлттық мә де ние тімізді 
насихаттап, те рең білім мен 
адал еңбекке ден қою арқылы 
жасампаз ел боламыз деген 
Елбасы Нұрсұлтан Назарба-
ев «Елдіктің жеті тұғыры» 
атты қағидаттар жиынтығын 
ұсынды.

«Отыз жылда 9,5 мил
лион нан астам сәби дүниеге 
келді. Олардың алдыңғы 
шебі орда бұзар отызға 
толып отыр. Бұл – көзі 
ашық, көкірегі ояу, санасы 
азат, ойы озық жаңа буын. 
Мемлекеттілікті сақтап, 
Қазақстанды «Мәңгілік Ел» 
ету осы ұрпаққа жүктелетін 
тарихи миссия деп санаймын. 
Осы орайда жаңа дәуірдегі 
қазақстандықтарға бағдар 
болатын «Елдіктің жеті тұ
ғыры» атты қағидаттар 
жиынтығын ұсынамын. 
Бұл – отыз жылдық белесті 
ел мен бірге өткерген Ел-
басы ретіндегі менің жас 
ұр паққа жолдар Үндеуім 
деп қабылдаңыздар», де-
ген Нұрсұлтан Назарбаев 
«Елдіктің жеті тұғыры» қа ғи
даттарына кеңінен тоқталды.

Елбасы аталған жеті 
тұғырдың ең біріншісі – 
басты құндылығымыз – 
Тәуелсіздік екенін атады. 
Тұңғыш Президент осы 
орайда «Әлемде көлемі 
жағынан 9шы орын алатын 
байтақ атырапты еншілеу 
Жаратқанның халқымызға 
берген баға жетпес несібесі 
деп білеміз», деді.

Екінші тұғыр ретінде 
бірлік пен келісім атап көр
сетілді. Елбасының айтуын-
ша, «Этникалық әралуандық 
– біртұтас ұлт ретінде 
қалыптасқан халқымыздың 
артықшылығы. Бүгінде бірлік 
пен этносаралық татулықты 
сақтау жолында отыз жыл 
бойы жүргізген сындарлы 
саясаттың жемісін көріп 
отырмыз». Н.Назарбаев атап 
көрсеткендей, бірлігімізді 
арт тырып, ынтымағымызды 
кү шейтсек қана елдігіміз 
нығайып, егемендігіміз баян-
ды болады.

Атабаба мұрасы, халық 
қазынасы – ұланбайтақ 
жеріміз елдігіміздің үшінші 
тұғыры ретінде аталды. 
«Жерден қасиетті ешнәрсе 
жоқ. Қазақ үшін ел мен жер 

– тұтас ұғым», деген Елба-
сы Тәуелсіздікті жариялай 
салысымен шекарамызды 
құжат жүзінде бекітіп алу
ға қол жеткізілгенін айта 
келіп, өзге мемлекеттердің 
арасындағы даулы террито-
риялар соғысқа, қантөгіске 
апарып соғатынын еске 
салды. Н.Назарбаев атап 
көрсеткендей, атабаба ама-
натына адал болып, ұлан
ғайыр жерімізді қорғау, оны 
болашақ ұрпаққа мирас ету – 
біздің ортақ борышымыз.

Елбасы отбасы мен 
салтдәстүрлерімізді қоғам
ның алтын діңгегіне балап, 
оны төртінші тұғыр деп 
бел гіледі. Шын мәнінде, 
Тұңғыш Президентіміз айт
қандай, отбасы – ұрпақ тәр
биесінің ұстаханасы, қо
ғамдық қатынастардың 
бас  тауы саналатын бірегей 
инс титут. «Жаһандану үде
рісі тұрмысымыз бен салт  -
санамызға өзгеріс әкел
ген мен, ғасырлар бойы 
қа лыптасқан құнды лық
тардан бас тартуға болмайды. 
Қай кезеңде де біз үлкенге – 
құрмет, кішіге – ізет көрсетуді 
дәріптейтін ата дәстүрімізді 
берік ұстануымыз қажет. 
Отбасы институты әлсіреп, 
салтдәстүріміз ұмытылса, ел 
болып қалуымыз екіталай», 
деді Н.Назарбаев.

Бесінші, алтыншы және 
жетінші тұғырлар ретінде 
халықтың рухани тірегі – 
Ұлттық мәдениет, бақуатты 
өмірдің кілті – білім мен 
еңбек және бәсекеге қабілетті 
болудың кепілі – прагматизм 
белгіленді.

Ұлттық мәдениетіміз 
тұрғысында сөз қозғаған Ел-
басы бұл орайда «Өркениетті 
отыз елдің қатарына қо
сылуда материалдық құн
ды лықтармен қатар, руха-
ни байлықтың маңызы зор. 
Сол үшін мәдениетімізді 
зерделеп, өзге жұртқа наси
хаттай білген абзал. Бас
қа халықтарды тек өнер 
құдіретімен, ғылыми ізде
ніспен ғана мойындата ала-
мыз», деді.

Ал білім мен еңбекті 
бақуатты өмірдің кілті 
деп атаған Елбасы дана 
Абайдың «Өзіңе сен, өзіңді 
алып шығар, еңбегің мен 
ақылың екі жақтап» деген 
сөзін мысалға келтіре оты-
рып, «Ендеше табыстың 
кілті үздіксіз білім алу мен 
тынымсыз еңбек етуде. Адал 
еңбек қана адамды мұратына 
жеткізеді. Осыны жастардың 
санасына сіңіру қажет», деді. 

Прагматизм – бәсекеге 
қабілетті болудың кепілі 
екенін атап көрсеткен 
Н.Назарбаев бізге қолда бар 

мүмкіндікті пайдаланып, 
нәтижелі жұмыс атқару және 
көздеген мақсатқа тиімді қол 
жеткізу маңызды екеніне 
тоқталды. Осы орайда Елба-
сы қазір елімізде жастардың 
өзінөзі дамытуына, білімін 
жетілдіруіне, сүйікті ісімен 
айналысуына мүмкіндік мол 
екенін, сондықтан прагма-
тизм қағидаттары бойынша 
барынша қанағатшыл, үнем
шіл, ұстамды болып, уақытты 
орынды пайдалануға талпын
ған жөн екенін айтты.

«Елдіктің жеті тұғырын» 
таныстыру барысында Ел
басы халқымыздың Тәуел
сіздіктің отыз жылдығын 
айтулы жетістіктермен 
қарсы алып отырғанына, 
Қазақстан қуатты мемлекет-
ке айналып, бірлігі бекем ел 
болғанымызға, сындарлы 
саясат жүргізіліп, әлеуеті 
зор нарықтық экономикалық 
жүйе қалыптастырғанымызға 
екпін берді. Тұңғыш Пре-
зидент сондайақ атаба-
баларымыз ғасырлар бойы 
аңсап өткен Тәуелсіздікке 
қол жеткізілгенін, елдігіміз 
қайта жаңғырғанын ең бас
ты жетістік ретінде атады. 
Осы орайда Елбасы «Әлем 
картасында Қазақстан деген 
егемен елдің ойып тұрып 
орын алуы үшін аянбай ең
бек еттік. Ендігі кезекте 

осы жетістігімізді еселеп 
арт тыру ел ынтымағы мен 
тұтастығына байланысты», 
деді.

Алқалы жиында 
Нұрсұлтан Назарбаев ал
дағы кезеңдер елдігімізді, 
мемлекеттілігімізді ны ғай ту
дың жаңа белесі бола тынына 
сенім білдіре ке ліп, бұл әрбір 
азаматтың ұл тымыздың бола
шағына жауап кер ші лікпен 
қараған кезде жүзеге асаты-
нын жеткізді. Осы орайда 
еліміздегі ең ірі, әлеуетті сая
си партия ретінде Nur Otan
ның халқымыздың игі лігі 
үшін қолға алынған істер
дің алдыңғы шебінде болуы 
керектігі баса айтылды.

Отырыстағы сөзінің 
соңында Қазақстан Республи
касының Тұңғыш Президенті 
– Елбасы Нұрсұлтан На-
зарбаев «Ендігі кезекте осы 
мерейлі күнге жеткізген, 
ырысымызды арттырған 
Жаратқанға шүкіршілік етіп, 
ертеңге сенімді қадам басу 
қажет. Рухымызды қайрап, 
еңсемізді тіктеп, бұдан да 
биік асуларға жету үшін 
және Тәуелсіз Қазақстанның 
жарқын болашағы жолында 
тынбай жұмыс істеуге тиіспіз! 
Біз кез келген сынақтан 
сүрінбей өтіп, жеңіске бірге 
жетеміз! Тәуелсіздігіміздің 
отыз жылдық белесі құтты 
болсын!» деді.

Айта кетейік, отырыс
та ПремьерМинистр, пар-
тия Саяси кеңесінің Бюро 
мүшесі А.Маминнің, Парла-
мент Мәжілісінің Төрағасы, 
партия фракциясының бас-
шысы Н.Нығматулиннің, 
Парламент Мәжілісінің де-
путаты, Nur Otan партия-
сы Өңірлік даму жөніндегі 
қоғамдық кеңесінің төрағасы 
Ю.Кучинскаяның, Nur Otan 
партиясы Шымкент қалалық 
филиалының төрағасы 
М.Әйтеновтің, Nur Otan пар-
тиясы Павлодар аудандық 
филиалы төрағасының бірін
ші орынбасары, Nur Otan 
партиясының аудандық мәс
ли хаттағы фракциясының 
басшысы, Қазақстан халқы 
Ассамблеясының мүшесі 
В.Гейнцтің, Nur Otan пар
тия   сының мүшесі, Батыс 
Қа  зақстан облысы, Бөрлі 
ауыл  дық округінің әкімі 
Ә.Зарифов тің баяндамалары 
тың далды.
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Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ:

Партияны ел Президентінің 
басқаруы маңызды

Атқарылған 
жұмыстар 
ауқымы

Аймақ басшысына облыстық 
жұмыспен қамтуды үйлестіру және 
әлеуметтік бағдарламалар бас
қар масының басшысы Гаухар 
Қалмақова «Жұмыспен қамту жол 
картасы» аясында жүзеге асырылған 
инфрақұрылымдық жобалар мен жап-
пай кәсіпкерлікті дамыту жұмыстарын 
баяндады. 

Жол картасы аясында инфра
құрылымдық жобаларды іске асыруға 
биыл 3,7 млрд теңге, оның ішінде ҚР 
Ұлттық қоры есебінен 2,5 млрд теңге, 
мемлекеттік бағалы қағаздар (об-
лигациялар) бойынша өткен жылғы 
үнемделген қаражат есебінен 1,2 млрд 
теңге көзделген. 

Биылғы жылдың 8 қарашасындағы 
ведомствоаралық комиссияның хатта-
масына сәйкес қаражатты қайта бөлу 
есебінен жобалар саны 9дан 18ге 
дейін ұлғайды. Аталған жобалар ая-
сында 454 жаңа жұмыс орны құрылды.

Сондайақ, басқарма басшысы 
«Бас тау Бизнес» жобасы түлектерінің 
бизнесжобаларын шағын несие
лендіру мақсатында облыс үшін 1 
млрд теңге сомасында бюджеттік не-
сие бөлінгенін айтты. Биыл облыста 
кәсіпкерлік негіздеріне оқытудан 2793 
адам өтті. Бүгінгі күні несие алуға 158 
өтінім келіп түсті, оның ішінде жал-
пы құны 60,3 млн теңгені құрайтын 
16 жоба қаржыландырылды. Қалған 
жобалар қарау және пысықтау саты-
сында.

Өңірдегі жұмыспен қамту барысын 
саралаған облыс әкімі басқарма бас-
шысына жоспарланған ісшараларды 
мерзімінде аяқтауды тапсырды. 

Облыс әкімі Гүлшара 
Әбдіқалықованың 
төрағалығымен саяси қуғын-
сүргін құрбандарын ақтау 
жөніндегі өңірлік комиссия 
отырысы өтті. Жиынға өңірлік 
комиссия және облыстық 
жұмысшы тобының мүшелері, 
онлайн форматта қала және 
аудандық жұмысшы топ 
мүшелері қатысты.

Күн тәртібінде екі мәселе 
қаралды. Өңірлік комиссия және 
жұмысшы топ мүшелерінің облыс 
көлеміндегі саяси қуғынсүргінге 
ұшырағандар жерленген орындарды 
анықтау, жазықсыз сотталған және 
қуғынсүргінге ұшыраған адамдарды 
ақтау мәселесін ғылыми тұрғыда зер-
делеу жұмыстары туралы облыстық 
мәслихат хатшысы, республикалық 
комиссия мүшесі Наурызбай 
Байқадамов баяндап берді. Өңірлік 
комиссия жұмысын үйлестіру бойын-
ша атқарылған жұмыстар мен алдағы 
жоспарларды облыстық ішкі саясат 
басқармасының басшысы, өңірлік 
комиссия хатшысы Мира Қазбекова 
айтты.

Аймақ басшысы саяси қуғын
сүргін құрбандарын ақтау бағытында 
біршама жұмыстардың атқарылғанын 
тілге тиек етіп, алдағы міндеттерді 
айқындады.

– Қазақ халқының асылда-
рын қынадай қырған нәубет Сыр 
жұртшылығын да айналып өткен жоқ. 
Қолда бар мәліметтерге қарағанда, 
тоталитарлық жүйе жүргізген 
саясаттың салдарынан облыс бо
йынша 4038 отбасы қуғынға ұшырап, 
1153 адам атылған. Құрбандарды 
ақтау жөнінде біршама жұмыстар 

жүргізілді, алдағы уақытта да өз 
жалғасын табуы қажет, – деді облыс 
әкімі.

Наурызбай Байқадамов өңірлік 
комиссияның жұмыс тобы құпия 
қорлардан көптеген материалға қол 
жеткізгенін атап өтіп, ғалымдар мен 
зерттеушілердің пайымпікірлері 
негізінде ортақ ойды ортаға сал-
ды. Мәселен, облыстық полиция 
департаменті мұрағатында 3 қор 
бойынша 4669 адамға қатысты 3016 
қылмыстық іс бар, сақтау бірлігі 
6058 дананы құрайды. Жұмыс ба-
рысында ХХ ғасырдың өн бойында 
өткен ұлтазаттық қозғалыс және 
саяси қуғынсүргін құрбандарын, 
күштеп көшірілген халықтар мен 
арнайы қоныстанушылар бойынша 
құжаттарды анықтау, соғыс жылда-
ры кеңестік әскери тұтқындардан 

құрылған Түркістан легионы 
сарбаздарының істері негізінде аза-
маттарды ақтау бойынша ұсыныстар 
әзірленуде. 

Басқарма басшысы Мира 
Қазбекованың айтуынша, бүгінге 
дейін өңірлік комиссия және 
жұмысшы топтың 4 отыры-
сы өткізілген. Қазір комиссия 
және жұмысшы топ құрамындағы 
ғалымдар бекітілген кестеге сәйкес 
тиісті мемлекеттік мекемелер мен 
облыстық архивте әр сәрсенбі және 
бейсенбі күндері құпия құжаттармен 
танысуда. 

Жұмысшы топ мүшелерінің, 
ғалымдардың тиімді әрі нәтижелі 
жұмыс жүргізуі үшін Қорқыт ата 
атындағы Қызылорда университетінің 
базасындағы «Мұстафа Шоқай» 
ғылымизерттеу орталығы жаны-

нан және облыс орталығындағы 
архивтерде, Ә.Тәжібаев атындағы 
облыстық әмбебап кітапхананың ба-
засында арнайы жұмыс бөлмелері 
белгіленген. Өңірлік комиссияның 
жұмысын үйлестіруге облыстық 
бюджеттен қаржы қаралып, «Сая-
си қуғынсүргін құрбандарын ақтау 
мәселелері жөніндегі өңірлік экспеди-
ция жұмысын үйлестіру» әлеуметтік 
жобасы жүзеге асырылуда.

Жиынды қорытындылаған облыс 
әкімі комиссия жұмысын жанданды-
ру мақсатында облыстық ішкі саясат 
басқармасына бірқатар тапсырма 
жүктеді.

– Республикалық комиссия 
тара пынан берілген ұсыныстар 
хаттамалық тапсырмаға енгізілсін 
және облыстық жұмысшы топ 
мүшелерінің зерттеген матери-

алдары, тың жазбалары туралы 
жинақ шығаруға қажетті қаржы 
ұсыныстарын берсін. Алдағы 
жылға жұмысшы топ құрамын 
қайта қарап, мәдениет, архив және 
музей саласының мамандарын 
қосуды қамтамасыз ету қажет. Сая-
си қуғынсүргін құрбандарын ақтау 
жөніндегі топ жұмысын келесі жылы 
ақпараттандыруға арналған кешенді 
медиажоспар әзірлеп, бекітуге 
ұсыныңыздар, – деді облыс әкімі.

Сонымен қатар, облыстық 
мәдениет, архивтер және құжаттама 
басқармасына облыс көлеміндегі 
архивтердегі саяси қуғынсүргін 
құрбандары туралы құжаттарға 
қосымша зерделеу жұмыстарын 
жүргізіп, жұмысшы топпен бірлесіп 
талдау тапсырылды. Құрбандар жап-
пай жерленген орындарға белгі қою, 
батырлар мен қоғам қайраткерлері ту-
ралы арнайы ақпараттық кітапшалар 
әзірлеу міндеттелді. Ал, облыстық 
прокуратура, Ұлттық қауіпсіздік 
комитеті, ішкі істер департаментіне 
саяси қуғынсүргін құрбандары ту-
ралы жабық архив қорларындағы 
құжаттарды жанжақты зерде-
леу және оларды кезеңкезеңімен 
құпиясыздандыру жөнінде тиісті 
жұмыстардың жүргізілуіне ықпал жа-
сау жүктелді.

Жиын соңында аймақ басшы-
сы қала және аудан әкімдіктеріне 
аудандық жұмысшы топтар атқарған 
жұмыстар туралы ақпараттарды 
желтоқсан айының 15не дейін 
облыстық ішкі саясат басқармасына 
жолдап, белгі қою жұмыстарына орай 
облыстық мәдениет, архивтер және 
құжаттама басқармасымен бірлесіп, 
ұсыныс беруді тапсырды.

Облыс әкімі Гүлшара 
Әбдіқалықова «Жұмыспен қамту 
жол картасы» бағдарламасының 
орындалуы мәселелері бойынша 
атқарылған жұмыстарды 
саралады. Өңірлік комиссия 

өнімді еңбек етуде
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Еліміздің 30 жылдық 
тәуел сіздігі биігінен көз тас
тасақ, дүниежүзіндегі ал
пауыт елдер мен қатар өмір 
сүріп, қа рыштап даму дамыз. 
Дүрбелеңге толы жиыр 
масыншы ғасырдағы алып 
империяның түкпіртүк пі
рінен жер аударылғандардың 
азабы сол зұлмат за ман ның 
қолдан жасалған қа сіреті еді. 

Табиғатынан жабыр қа
ған  ның жанын жылытып, 
мұңай ғанның маңдайынан 
сипап, қи налғанды құшағы
на қыса біл ген қазақ халқы 
қоныс ау дарған түрлі этнос 
өкілдерін өздері ашжалаңаш  
отырса да қамқорлыққа 
алды. Баспана ла рынан орын 
беріп, бір нан ды бөліп жеп, 
бірбіріне деген алғау сыз 
құрметпен сый ласып, олар
дың аяқтан тұрып, қа тар ға 
қосылып, ортақ Отанға ең бек 
етуіне көмектерін аямады. 
Міне, осындай тарих то ғыс
тырған, тағдыр табыс тыр ған 
ха лықтардың бірлігі, тату
лығы Қа зақстанның басты 
жетіс ті гінің даңғыл жолына 
айналды.

Елбасы Нұрсұлтан Назар
ба ев тың бастамасымен 1995 
жылы бірбірімен бауыр 
басқан түрлі этнос өкілдері
нің басын қосатын Қазақстан 
Халқы ассамблеясы құрыл
ды. Ассамблея – этносаралық 
қатынастарды үйлестіруші 
маңызды қоғамдық институт 
ретінде Қазақстанның бар
ша азаматтарының саясат та, 
экономикада, халық шаруа
шылығының барлық салала
рында ортақ мүдде үшін жұ
мыс істейтін орын.

Қазақ елінің өткені мен 
бүгінгі кезеңінде, өсіпөр
кендеу жолында тер төккен, 
қазақ халқымен біте қай на
сып, қуанышын бірге көріп, 
қиын дықты жеңе білген, 
ағайынтуыс болып қазақ 
жерін екінші Отанына ай
налдырған этнос өкілдерінің 

орны ерекше. Олар дың сіңір
ген еңбегі өткен дә уірде де, 
бүгінгі қоғамда да әділ баға
ланып, атақ пен марапаттан 
кенде болған жоқ. Осының 
барлығы кең пейілді жомарт 
жанды, табиғатынан сайын 
да ланың дархан мінезі біткен 
қа зағымның қасиеті деуге бо
лады. 

Мен Жалағаш ауданы
ның қазіргі Бұқарбай батыр 
ауылына (бұрынғы Калинин 
атындағы) қоныс тепкен он 
алты ұлт өкі лінің арасын
да туыпөсіп, олар мен етене 
араласып, еңбек етіп есейдім. 
Еңбекке деген құл шынысы, 
ортаға деген көз қарасын жақ
сы білемін десем артық айт
паған болар едім. Солардың 
 бірекеуін бүгінгі қозғап оты
рған тақырыпқа бай ланысты 
атап өтуді өзімнің аза маттық 
парызым санаймын. 

1939 жылы Жалағаш ауда
ны құрылғанда ауданның жер 
бөлімін басқарған, аудан дық 
партия комитетінің бюро мү
шесі, соғыс жылдарын да, 
одан кейін халық шаруашы
лығын қалпына келтіру 
кезінде МТСтің директоры, 
ке йіннен «Ленин кичи» га
зетінің аумақтық тілшісі, он 
жеті жыл облыстағы алдыңғы 
қатарлы Калинин ұжым
шарын басқарған, «Ленин» 
орденді, қазақтың бір ба
ласындай болған Ким Яков 
Яковлевичті қалай айт пасқа? 
Он жасында ашық вагонмен 
қыста Кавказдан жер ауып 
келген, қиындық пен тұрмыс 
тауқыметін көріп ерте есей
ген, бүгінде ауыл ақсақалы, 
елді бірлік пен татулыққа 
шақы рып жүрген Шарипов 
Мов ла диді, он саусағынан 
өнері там ған неміс Жак
ты ауылдастары үлгі тұтты. 
Кезінде ұлттар лаборатория
сы болған рес публикамыздың 
барлық өңір  леріне тарихтың 
түрлі кезең дерінде тағдырдың 
тау қы метімен, мемлекеттің 

саясаты мен келген ұлттар мен 
ұлыстар дың өкілдері бүгінгі 
Тәуелсіз Қазақ елінің өсіпөр
кендеп, гүл денуіне тер тө
гіп, еңбек ет кендерін мақтан 
тұтады. Олар дың ұрпақтары 
көпұлтты, көп этносты халқы
мыздың бір баласындай. 
«Қазақтың бір ба ласындай 
болған Яков», «Тағ дырдың 
тауқыметін тартқан Мов
лади», «Олардың есімдері ел 
есінде», т.б. мақалаларымда 
кеңірек баяндадым. Жетістік
терін, досқа адал, жолда
стыққа сенімді, ортасына 
беделді, ешкімді жатсынбай
тынын айттым. 

Елдің ұйытқысы – қазақ 
халқы, ұлтымыздың қаны
на сіңген қасиеті арқасында 
жерімізге қоныс тепкен түр
лі этнос өкілдерін кеудеден 
қақпай,  бауырына басып 
туысым деп қабылдады. За
ман тудырған тұрмыстағы, 
қоғамдық өмірдегі қиын
дықтарды бірге көтеріп жеңе 
білді. Нәтижесінде олар мәң
гіге тұрақтап қазақ даласын 
құтты қонысқа, қазақ елін 
екінші Отанына айналдыр
ды. Осындай құтты қоныс тар 
қатарында об лысымыздың 
Шиелі ауданын дағы «Аван
гард», «Гигантты», бұрынғы 
Терең өзек ауданындағы 
«Контон Коммуна», Жалағаш 
ауданындағы бұрынғы Ка

линин атын дағы ұжымшар
ды, Қармақшы ау данындағы 
ІІІ Интернацио нал шару
ашылықтарын ай   туға болады. 
Этнос өкілде рінің ара сынан 
ерен еңбектің үлгісін көрсет
кен Ким Ман Сам, Цой Ден 
Хак Еңбек Ері атанды. Ша
руашылық, кәсіпорын бас
қарған және халық шаруашы
лығының түрлі салаларында 
абырой, атаққа ие болған аза
маттар шықты. Олардың қа
тарына «Ленин» орденді Ким 
Яков, Хван Константин, Пак 
Виктор, Ким Ден Чер, дәрі
герлер Тян Иосиф, ЧунСун, 
спорт майталманы Пак Вило
рий, т.б. айтуға болады. 

Мысалы, Қармақшы ау да
нын дағы ІІІ Интернационал 
ау ылдық округі баршамызға 
жақ сы таныс. Ауылда қазір 11 
ұлт өкілі бір атаның баласын
дай еңбек етіп көпке үлгі 
болып келеді. Ауыл тұрғы
ны Сар тиназ Байрақтарова 
– түрік, ал оның үлкен келіні 
Айша – қазақ, Бұқарбай батыр 
ауылы ның байырғы тұрғыны 
Ким Владимирдің балалары
ның бар лығы қазақ мектебін 
бітірген, өзі сол ауылдың бір 
әулетімен еншілес болып кет
кен. Жақында сол азаматтың 
үлкен қызы қазақ жігітіне 
тұрмысқа шығып, құдажек
жат болып, туыстықтары одан 
әрі жалғасуда. 

2015 жылы Қазақстан 
халқы ассамблеясының 20 
жылдығы мерейлі кезеңінде 
аудандарда этно бағыттағы 
қоғамдық бір лестіктер құрыл
ды. Қазір гі уақытта Қазалы 
ауданында «БірлікЕдин
ство», Қар мақ  шы ауданында 
«Ұлт бірлігі – Қар  мақшы», 
Сырдария ау да  нында «Дос
тығымыз жа рас қан», Шие
лі ауданында «Ұлт бірлі
гі», Жаңақорған ауда нын да 
«Сығанақ» атты қоғам дық 
бірлестіктер жұмыс жасауда. 
Жалағаш ауданында этнос 
өкілдерін бі рік тірген этномә
дени орталық жұ мыс істейді. 

Облыстағы түріктердің 
кө бі ІІІ Интернационал  
ауылын да тұрады. 2015 
жылы ас сам блеяның туы 
екі жерде – аудан орталығы 
Жосалы кентінде және ІІІ 
Интернационал ауылында 
көтерілді. Мұндай ресми ша
ралар мен көріністі достығы 
жарасқан қазақ еліндегі эт
нос аралық қатынастар мен 
та ту лықтың символы деуге 
болады. Қазақстан халқы ас
сам блеясының қолдауымен 
құ рылған Қоғамдық келісім 
Кеңе сінің жұмыстары нәти
жесін беруде. Кеңес бірлік 
пен тұ рақтылық бағытындағы 
жұ мысты жетілдіру, азамат
тық бел сенділікті арттыру, 
қоғам на зарындағы мәселе

лерді тиім ді шешу жолдарын 
бірлесе қарастыру секілді 
міндеттерді табысты іске 
асырып келеді. Елдегі халық 
бірлігі, ұлттар мен ұлыстар
дың татулығы, ты ныштық 
– ұлтымыздың тәуел сіз дік 
жылдардағы же тістіктері. Ел
басының «Қа зақстан2050» 
стратегиясын, «Мәңгілік ел» 
идея сын жүзеге асыру біздің 
бас ты мақсатымыз болып 
қала береді. 

Қазақстан – осында ғұ
мыр кешіп жатқан ұлт тар мен 
ұлыстардың Отаны. Бұл – бір 
шаңырақтың астында өмір 
сүріп жатқан татулығы мен 
бірлігі, мақсаты жарасқан 
халқымыздың елі. Ата Заңды 
ардақтау, қазақ тілін меңге
ру – барша ұлт өкілдерінің  
басты міндеті. Қазақстанды 
мекендеген көпұлтты, көпэт
носты халықтардың мұраты 
– бірлік. Сүйікті Отанымыз
ды Ата Заң ның негізінде 
көздің қарашы ғындай қорғау, 
ел тыныштығын сақтау – әр
бір қазақстандық азаматтың 
борышы. Іргесі  бе кем ха
лықтың түтіні түзу ұша ды, 
байрағы биіктен көрінеді. 

Рысбай КӘРІМОВ,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі,
Жалағаш ауданының 

құрметті азаматы

Ұлт бірлігі бәрінен де қымбат
Дана халқымыз «Ынты-

мақты елдің ырысы мол» деген 
мақалды тілге тиек етсе, бұл 
күнде бірлігіміздің арқасында 
Қазақ елінің аты төрткүл дүние-
ге тарап, көк байрағымыз көкте 
желбіреуде. Еліміздегі жүз отыз
дан асатын ұлт пен ұлыстың, 
бірнеше конфессия лы діни 
сенімнанымдағы адамдардың 
ауызбіршілігі мен татулығына 
мың да бір шүкіршілік дейміз.

Осы жылдың қаңтарын
дағы басты оқиға – Ел Пре
зиденті Н.Назарбаевтың 
«Қазақстанның іргесін бірге 
қалаймыз» атты халыққа ар
наған Жолдауы. Жолдау да 
еліміздің даму тұрғысында 
атқарылатын алдағы кезеңнің 
айқын міндеттері көрсетілген.

Бұл жылы еліміздегі 
құрылыс жұмыстарының 
көлемі 1,9 трлн теңгені құрап
ты. Пайдалануға берілген 
тұрғын үй көлемі 6,1 млн шар
шы метрге жеткен. Дәл осын
дай табыстардың тә уелсіздік 
жылдары тек 2011 жылдың 
үлесіне тиесілі екенін айтуы
мыз керек.

Шынында айтылып отыр
ған кезең кез келген саланың 
нақты табыстарымен таңба
ланған. Дарияда су мол, сол 
кездегі цифрларға қазір қы
зыға қарайтынымыз ды жасы
ра алмаймыз. Міне, қараңыз
шы: Сырдарияға «Тоқтағұл» 
су қоймасынан секундына 920 
текше метр, «Шардарадан» 
650 текше метр су жіберіліп 
тұрған. Біз гидротехник 
емеспіз, бірақ бұл көрсеткіш 
пен бүгінгі өлшем арасы жер 
мен көктей. Алайда, дария то
лар, бір жақсылық болар деп 
топшылаймыз. Ал, бірақ, «бірі 
мініп келместің кемесіне, бірі 
күтіп әнекей жағада тұрған» 
Ұлы Отан соғысы ардагер
лерінің орны енді ешқашан 
толмайды. Осы жылғы мамыр 
айында 174 соғыс ардагері бар 
екен, ал, қазір Жеңіс жауын
герлерін сау сақпен санаймыз. 
Дегенмен, оларға деген құр
мет пен сыйдың жыл сайын 
еселеніп келе жатқаны ғана 
көңіл тоғайтады.

Жоғарыда газет беттері
нен көркем дүние де, очерк 
те табылады деп едік. Сондай 
жанрдағы әңгіменің бірі 1989 
жылы Норвег теңізінде опат 
болған «Комсомолец» сүң
гуір кемесі, оның 1 рангалы 
капитаны Талант Бөріқұлақов 
туралы жазылған. Амантай 
Шәріптің қаламынан туған 
очерк жүрек тебірентеді. 

Мұңайып отырып, кеудеңді 
мақтаныш сезімі кернейді.

Біз әңгімелеп отырған 
жылы Қазақстан экономика
сының биік белестерге кө
терілгенін айтқан едік. Бұл 
ақиқат Президент Н.Назар
баевтың сөзінен де нақты 
көрініс табады.

Н.Назарбаев Дүниежүзі 
қазақтарының  ІV құрыл
тайында былай дейді: «1992 
жылы тұңғыш құрылтайда 
«Құрылтайға қатысқан қо
нақтар Қазақстанның көр
кейіпгүлденуіне таяу жыл
дарда куә болар» деп айтып 
едім. Сондағы тілегім Жа
ратқанға жеткендей, айтқаным 
келіп, Қазақстан аз уақытта 
әлемге танылған айдынды ел 
болды...». Сондайақ, Прези
дент экономикасы қуатты, са
ясаты тұрақты еліміздің ядро
сыз әлем құру бастамасы жер 
жүзіне ізгілік өнегесін көрсет
кенін айтады.

Осындай тарих қатпарына 
кеткен оқиғалар газет беттерін 
парақтағанда тіріліп, сап тү
зеп шығады.

Бұл жылы «KazSat2» көк
ке көтерілді. Мұнан бұрынғы 
қазақстандық жер серігі тех
никалық ақаулар кесірінен 
сәтсіздікке ұшыраған еді. Га
зет Қазақстанның жер серігін 
екінші рет ұшыруы ұлттық 
экономикамыз үшін салмақты 
инновациялық серпін әке
летінін жазған.

2011 жыл мәдени, рухани 
дем берер оқиғаларға да толы. 
Ел тәуелсіздігінің 20 жыл
дығына орай «ОрынборАл
матыАстанаАқмешіт» атты 
Қазақстан астаналарындағы 
Сыр бойы өнер керуені ұйым
дастырылған. Осы кер уенде 
Н.Бекежанов атындағы драма 
 театры, Тұрмағамбет атын
дағы ұлт аспаптар оркестрі, 
«Томирис» би тобы, «Мереке» 
ансамблі, басқа Сыр өнерпаз
дары болған. Газетіміз олар
дың өнері туралы тұшымды 
мақалалар жазған. Сонымен 
бірге, газетте жерлесіміз Ұлан 
Рысқұлдың «Қазақстан ба
рысы» атанған қуанышы ай
шықты берілген.

2 қыркүйек күні Қазақстан 
Президенті  Н.Назар баевтың 
Сыр еліне жұ мыс сапа
рымен келгені жанжақты 
қамтылған. Осы сапарда Пре
зидент «Батыс Еуропа – Ба
тыс Қытай» транзит дәлізі 
жобасының барысымен та
нысқан. Қазір бұл автодәлізді 
тәуелсіздігіміздің Сыр еліне 
тарту еткен ірі сыйларының 
бірі деп мақтанышпен айта 
аламыз. Осы сапарда Прези
дент Сырдария ауданының 
Н.Ілиясов атындағы ауылын
да болып, «Нағи ауылында 
сексен жылда істелмеген ша
руа атқарылыпты» деп риза
лық білдірген еді. Бұл, әри
не, ауылға қаржы құйып, ел 
жағдайын көтерген «Абзал 
и К» серіктестігінің серпінді 
еңбегі болатын.

Қысқасы, біз 2011 жылдың 
оқиғаларына орала отырып, 
еліміздің даму мен өркендеуі 
жолындағы тарихқа айналған 
тамаша кезеңдермен қайта қа
уыштық.

Ал, 2012 жылдың ше
жіресін шертетін қалың ті
гінді бізге осы игіліктердің 
жалғасын паш етті.

Осы жылы қаңтар айын
да Президент Н.Назарбаев
тың «Әлеуметтікэкономи
калық жаңғыру – Қазақстан 
дамуының басты бағыты» 
атты халыққа арнаған кезекті 
Жолдауы жария болды. Бұл 
Мемлекет басшысының он 
жетінші Жолдауы екен. Мұн
да халықты жұмыспен қамту, 
баспана мәселесін шешу, ай
мақтарды дамыту, келшегі 
жоқ деп саналатын жерлердің 
тұрғындарын да му бағы
тындағы қалаларға көшіру, 
әкімшілік кедергілерді қыс
қарту, халықтың компьютер
лік сауатын арттыру, т.б. мәсе
лелер сөз болып, олардың 
шешу жолдары нақтыланған. 
Біз Президент Жолдауының 
санын неге айттық, себебі, 
Мемлекет басшысы халықтың 
әлеуметтік жағдайын көте
ретін осындай міндеттерді он 
жетінші рет айтып отыр де
генді білдіргіміз келді. Әуел 

баста «алдымен экономика, 
сосын саясат» ұстанымын 
алға шығарған Елбасы өзінің 
көрегендік, көшбасшылық қа
сиеттерімен Қазақстанды дәл 
осындай міндеттерді шешу 
арқылы алға оздырды, әлемге 
мойындатты.

Осы тұрғыда мына оқиға 
елең еткізеді. Бұл Оңтүстік 
Кореяның астанасы Сеулде 
өткен ядролық қауіпсіздік 
жөніндегі 2жаһандық сам
миттің жұмысы жөніндегі 
бас мақаладағы бір көрініс. 
Саммитте Н.Назарбаев АҚШ 
Президенті Барак Оба маға қа
зақтың тұмарын таға ды. Бұл 
Елбасының миллиондар тағ
дырын бір саусақ астындағы 
түймеге сыйғызып отырған 
озбырларды жерге қаратып, 
ядросыз әлемді жақтаған 
адамға қазақ халқының ықы
ласын жеткізгені еді.   

Ал, Сыр еліндегі тәуел
сіздік шапағатын газет бетін
дегі «Тәуелсіздік тартуы» деп 
аталатын айдардың жиі кез
десетіндігімен де түсіндіруге 
болады. Бұл айдар аясында 
қолданысқа берілген әлеу
меттік нысандар жарқырата 
көрсетілген, қолына жаңа 
қоныстың кілтін ұстаған 
тұрғынның шат күлкісі де 
көңілді көтереді.

Бұл жылдың еліміз үшін, 
әсіресе Сыр халқы үшін аса 
қуанышты оқиғасы – жер
лесіміз, ауыр атлет Илья 
Ильиннің Қазақстан тарихын
да тұңғыш рет екі дүркін 
олимпиада чемпионы атануы.

Осыдан он жыл бұрынғы 
газет беттері аурусырқау 
мәселесінен ада. Қазіргі кез
дегі екпе алу, сақтықта болу 
деген сияқты әсердің салқы
ны мүлде кезікпейді. Екі 
жылдың көлеміндегі газет 
тігіндісін түгел сүзіп шыққан
да КонгоҚырым безгегінің 
алдын алу жөніндегі бір ғана 
жиын өткенін жазыппыз.

Әр жылдың өз несібесі, 
өз жаңалығы, өз жақсылығы 
бар. Бүгінгі күндердің бейнесі 
де сарғайған парақтарға қат
талып, тарихқа айналадыау...

Тәуелсіздік: 2011-2012 жылдар
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Үш жылдық бюджет 
талқыланды

Қызылорда. Қалалық мәслихат 
жанындағы бюджет және экономика-
лық даму мәселелері жөніндегі тұрақты 
комиссияның кеңейтілген отырысы өтті. 
Жиында алдағы үш жылға арналған бюд-
жет мәселесі қаралды.

Бюджеттік комиссия отырысына қала 
әкімінің орынбасары Ғ.Жаңабаев, тиісті бюд
жеттік бағдарлама әкімшілері қатысты. Күн 
тәртібіндегі мәселеге байланысты қалалық эко
номика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің 
басшысы Г.Баймаханова хабарлама жасап, депу
таттардың сауалдарына жауап берді.

«Қауіпсіз жол» шарасы
Арал. Аудандағы көлік қозғалысы-

ның қауіпсіздігін барынша бақылауда 
ұстауға бағытталған «Қауіпсіз жол» 
шарасына патрульдік полиция, учаскелік 
полиция инспекторлары мен ішкі істер 
органдарының басқа да қызметкерлері-
нен барлығы 35 адам жұмылдырылды. 

Сондайақ 6 автопатруль аудандық маңызы 
бар жолда және қала мен елді мекендерде жол 
жүру ережелерінің сақталуы үшін қызмет жасады.

Он күндік шара нәтижесінде 130 әкімшілік 
хаттама толтырылған.

Жаңа аумаққа «көгілдір 
отын» берілді

Қазалы. Әйтеке би кентіндегі 5 квар-
тал аймағы тұрғындарына «көгілдір 
отын» берілді. Сала мамандары жоғары 
ауа қысымымен сынау жұмыстарын 
аяқтады.

Аудан әкімі Мұхтар Оразбаев пен аудандық 
мәслихат хатшысы Бақытжан Жарылқап табиғи 
газға қосылған тұрғындардың үйінде болып, 
қуа ныштарын бөлісті.

«Stop трафик» 
іс-шарасы өтуде

Қармақшы. Аудан көлемінде адам сау-
дасына байланысты «Stop трафик» жедел 
профилактикалық ісшарасы өтуде. 

Ісшараны аудандық полиция бөлімі крими
налды полиция бөлімшесі өткізуде. Мақсаты 
– қылмыстарды ескерту, жолын кесу, анықтау 
және орын алған қылмысты ашу.

Комиссияның кезекті 
отырысы

Жалағаш. Аудан әкімінің орынбасары 
Жасұлан Еспенбеттің төрағалығымен 
кәмелетке толмағандардың істері және 
олардың құқықтарын қорғау жөніндегі 
аудандық комиссияның кезекті отырысы 
өтті.

Отырыста А.Бисенов атындағы №38 орта 
мектеп және әл Фараби атындағы №201 мек
теплицейінің жауапты басшылары кәмелетке 
толмағандардың арасында құқық бұзушылықтың 
алдын алу туралы баяндама жасады.

Жолда жүру қауіпсіздігі, қылмыстардың ал
дын алу мәселелері айтылды. Аудан әкімінің 
орынбасары күн тәртібіндегі мәселелер бойын
ша бірқатар тапсырмалар беріп, орындалуын 
бақылау және үйлестіруді тиісті сала басшыла
рына жүктеді.

Есеп мамандарына 
арналған 

Сырдария. Аудан әкімінің орынбасары 
Димаш Байдушевтің қатысуымен кент 
және ауылдық округ әкімдері мен есеп қыз
меткерлеріне арналған семинаркеңес өтті.

Онда «Төртінші деңгейдегі жергілікті бюд
жеттердің қалыптасуы мен атқарылуындағы 
мәселелер» бойынша облыстық экономика және 
бюджеттік жоспарлау, қаржы басқармалары, қа
зынашылық департаментінің және тексеру ко
миссиясының өкілдері баяндама жасады.

Сапаржай салынуда
Шиелі. Кент маңынан өтетін «Батыс 

Еуропа – Батыс Қытай» көлік магис
тралы бойынан сапаржай құрылысы 
жүруде. 

Жоба құрылысы аяқталғанда, ол маңда са
паржай, күту залы, авиа, теміржол және әртүрлі 
бағыттағы автокөлік кассалары, қонақ үй, мей
рамхана, май құю станциясы, басқа да нысандар 
іске қосылмақ.

Сапаржай ғимаратының жалпы көлемі – 
1500 шаршы метр. Бұл жол арқылы күніне 5000 
көлік жүріп өтетінін ескерсек, жоба экономика
лық жағынан ғана емес, әлеуметтік жағынан да 
мол табыс әкелмек.

Жүкті аналар екпе алды
Жаңақорған. «Pfizer» компаниясы-

ның «Комирнати» вакцинасының 120 до-
засы жеткізілді. Қазіргі таңда оның бала 
емізетін аналарға 39 данасы, жүктілігі 
1637 апта аралығындағы әйелдерге 15 
данасы, қалған 66 данасы 1217 жас ара-
лығындағы жасөспірімдерге салынды.

Эпидемиологтар екпені салу барысында 
ешқандай кері әсер болмағанын, тұрғындардан 
шағым түспегенін айтуда. Алдағы уақытта осы 
вакцинаның тағы 210 дозасы келеді.

«СБ» ақпарат

Айтулы датаға орай Қызылорда қаласында Қазақстан 
Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығы аясында «Ер
лікке тағзым – ұрпаққа парыз» атты конференция өтті. Ша
раға облыс әкімінің орынбасары Серік Ахмет, тәжікау ған 
шекарасындағы әскери қимылдардың ардагерлері, еңбек 
ардагерлері, қоғам қайраткерлері, үкіметтік емес ұйымдар 
өкілдері қатысты.

Облыс әкімінің орынбасары атап өткендей, тәжікауған 
шекарасындағы ұрыс қимылдарына қатысқан жауынгерлер 
мемлекетіміздің ғана емес, Орта Азияның барлық мемле
кеттерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін өмірін қиды. 
Бейбітшілігіміз бен тыныштығымызды қорғап, шайқаста 
тайсалмай, өздерін нағыз ер, туған жердің патриоты ретін
де көрсетті. Ендеше, олардың есімін ұлықтау, ерліктерін 
ұмытпау – біздің қасиетті парызымыз.

Еске салайық, КСРО ыдырағаннан кейін Тәжікстан 
аумағында бандиттік құрылымдар мен заңсыз қарулы жа
сақтардың белсенділігі арта түсті. Әлсіз қорғалған тәжік
ау ған шекарасы олардың Орталық Азиядағы жағдайды 
тұрақсыздандыру, есірткі және қаружарақ тасымалдау 
мақсатында Ауғанстаннан енуінің негізгі алаңы болды.

ТМД елдерінің тәжікауған шекарасын қорғауды күшей
ту туралы мемлекетаралық келісімдеріне және Қазақстан 
Республикасы Министрлер Кабинетінің қаулысына сәйкес 
Қазақстан Республикасының 500 адамнан тұратын жеке 
құрамдағы атқыштар батальоны құрылып, Тәжікстанға 
жіберілді. Оның құрамына Қорғаныс министр лігінің, Қа
зақстанның шекаралық және ішкі әскерлерінің біріктіріл
ген құрамы кірді. Осылайша, Қазақстан жауынгерлері 
19922001 жылдар аралығында ТМДның тәжікауған сек
торында сыртқы шекарасын қорғауды күшейту бойынша 
тапсырмаларды орындады. Айтпақшы, аталған мерзімде 
Тәжікстанда барлығы тоғыз мыңға жуық адам, оның ішінде 
Сыр елінен төрт жүз сарбаз соғыс қимылдарына қатысқан. 
Шекара бұзушылардың қарулы топтарымен қақтығыстар 
кезінде бандиттердің заставаларға жасаған шабуылдары, 
лаңкестік әрекеттер мен диверсияларынан Қазақстанның 
әскери қызметшілері түрлі жарақат алды, қаза тапты.

Ең қанды оқиға 1995 жылдың көктемінде Пшихавр 
шатқалында болды. Бір ғана шайқаста 17 қазақстандық 
жауынгер қаза тауып, тағы 33 адам жараланды. Ауған
стан тарапынан шабуыл жасаған моджахедтер Қазақстан 
Республикасы Ішкі істер министрлігінің ішкі әскерлерінің 
ротасын толығымен жойып, Тәжікстан аумағына басып 
кірмек болған. Алайда қарсылыққа тап болып, бес сағатқа 
созылған ауыр шайқастан кейін моджахедтер шегінуге 
мәжбүр болды.

Конференцияға қатысушылар жауынгерлеріміздің 
әскери борышын абыроймен атқарып, антына адал болға
нын атап өтті.

«СБ» ақпарат

Ерлікке тағзым – 
ұрпаққа парыз

Тәжікауған шекарасынан қазақстандық жеке 
құрамдағы атқыштар батальонының шығарылға-
нына 20 жыл толды. Әскерилер 19922001 жылдар 
аралығында Қазақстан Республикасы Қарулы 
Күштері Жоғарғы Бас қолбасшысының ТМДның 
сыртқы шекарасын қорғау жөніндегі жауынгерлік 
тапсырмасын орындады.
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Қазақстандықтар депо
зиттерге ке пілдік беру жү
йесін, оның ішінде ли цен
зиясынан айырылған банк 
са лым шыларының ке пілдік 
берілген салымдарына қа
тысты құқықтары мен 
мүд делері толық қорға ла
тындығын  жақсы біледі. 
Бұл деректер Қазақ стан ның 
депозиттерге кепілдік беру 
қорының (Қор) банктермен 
бірлесе отырып, биылғы 
жылдың 130 қыр күйегі 
аралығында жүргізген сауалнамасы 
нәтижесінде белгілі болды.

Сауалнама нәтижесіне сүйе нер 
болсақ, банк салымшы ла рының 63%ы 
заң барлық қа зақстандықтарға банк
тердегі жи нақ ақшаларына қа тысты қор
ғау құқығын беретіндігін жақсы біледі. 
Сонымен қатар жауап бе рушілердің сол 
шамалас пайызы кепілдік нысандарын 
да жақсы біле тіндіктерін айтқан. 

Еске саламыз, жеке тұлғалар 
мен дара кәсіпкерлердің (жергі лік ті 
мемлекеттік кірістер органында дара 
кәсіпкер ретінде тіркелген азаматтар) 
банк шоттарында ұлттық және шетел ва
лютасында жатқан депо зиттері және осы 
депозиттер бойын ша қатысушы банк 
барлық банк опе  рацияларын жүргізу ли
цензиясынан айырылған күнге есептел
ген сый ақылар – депозиттерге міндетті 
кепілдік беру жүйесінің нысандары, 
яғни объектілері бо лып табылады. Сәй
кесінше Қор дың кепілдігі:

• салымдардың барлық түр леріне 
(мерзімсіз, мерзімді және жинақ), 
сондайақ талап етілгенге дейінгі са
лымдар мен шартты салымдарға;

• салымдар бойынша банкті бар лық 
банк операцияларын жүр гізу лицензи
ясынан айыру күніне қарай есептелген 
сыйақыларға;

• ағымдағы шоттарға; 
• төлем карточкаларындағы ақ ша

ларға қолданылады.
Бұл ретте сауалнама нәти же сі бой

ынша жауап беру шілер дің 35%ы са
лымдар бойын ша сый ақыларға және 
кар точ ка лардағы ақшаларға кепілдік 
беріл мейді деп санайды. Жоға рыда 
нақты атап көрсетілге ніндей бұл әри не, 
қате пікір. 

Жалпы сауалнама нәтижесі жауап 
берушілердің депозиттер ге кепілдік 
беру жүйесі туралы хабардарлығының 
жоғары дең гейде екендігін паш етті: 

70%ы депозиттерге кепілдік берілген 
мак сималды сомалар туралы, оның 
ішінде жинақ салымдар бойынша 
кепілдік берілген соманың жоғары 
екендігін, 76%ы кепілдік берілген 
өтемді Қор төлейтіндігін, 68%ы ке
пілдік берілген өтемнің ұлттық валюта
да төленетіндігін жақсы біледі.

Сауалнама нәтижесі халық ара
сында қаржылық сауаттылықты арт
тыру бойынша ақпарат беружүргізу 
жұмыстарын одан әрі белсенді түрде 
жүргізу қажеттігін тағы да көрсетіп 
берді.    

Өйткені қаржылық сауаттылық бі
рінші кезекте ақшаны сақтау, жи нау 
және жұмсауда келіпке тер шы ғын
дарды ескере отырып, дұрыс шешімдер 
қабылдауы қа жет екені даусыз. Со
нымен қатар ха лық тың қаржылық са
уат тылығы жеке қара жаттың ел эко
номикасын дамытуға жұмсалуына, 
қар жы нарығында бә секелестіктің ар
туы на және қаржылық тұрақтылықты 
нығай туға септігін тигізеді.

Айта кетелік, сауалнаманы жүр гізуге 
екінші деңгейдегі 14 банк атсалысты. 
Барлығы да депозиттерге кепілдік беру 
жүйесінің белсенді қа тысушылары. Са
уалнама аясында олардың сайттарына 
барлық ниет біл дірушілер үшін депо
зиттерге ке пілдік беру жүйесі бойынша 
9 сұ рақ тан тұратын онлайнсауалнама 
ор на ластырылды. Сұрақтарға жауап 
бе руге еліміздің 128 қаласы мен басқа 
да елді мекендерінен 16 мен 79 жас 
аралығындағы 2 773 адам қатысты. 

Сауалнама жүргізуде Қордың ал
дына қойылған басты мақсат – қа
зақстандықтардың депозиттерге ке 
пілдік беру жүйесі туралы қанша лықты 
хабардар екендіктерін, ақшаны айна
лымға салуда, банкті және банк салы
мын таңдауда қандай жайттарға мән 
беретіндіктерін анықтау болды.

САУАЛНАМА: 
жауап берушілердің 63%-ы заң 
барша салымшылардың құқықтарын 
бірдей қорғайтындығын жақсы біледі

Жағдайды сауықтыру үшін ОПЕК + ұйымы қайта 
бас қосты. Мәселені талқылап, мәмілеге келу жолын 
қарады. Ресей Премьерминистрінің орынбасары 
Александр Новак мәміленің сәтті болғанын, қазіргі 
таңда мұнайдың 80 доллар бағасы шынайы екенін 
мәлімдеді. 

Алайда, нарықтағы жағдай әлі түпкілікті емес. 
Ұйым мүшелері бағаны тұрақтандыру үшін әлемде 
тәулігіне мұнай өндіру көлемін 400 мың бар
рельге арттыру қажеттігін алға тартты. Қазіргі 
сұранысқа қарағанда осындай көлем барлығын 
қанағаттандыратын сыңайлы. Бірақ алдағы уақыттың 
қандай болатынын болжау қиын. Себебі пандемия 
көптеген елдерде қайта ушығуда. Бұл өз кезегінде 
сұраныстың төмендеуіне әкеп соғуда. Ал жағдай 
тұрақтанып, баға өсетін болса мұнайдың көлемін 
тағы арттыру қажеттігі туындайтыны даусыз. 

Ресей Үкіметі басшысының орынбасары А.Новак 
мұнай көлемінің қазіргі деңгейі қысқа уақытқа ғана 
қатысты сұранысты қанағаттандырады дегенді 
мәлімдеді. Бәлкім, жыл соңына қарай баға көтеріліп, 
100 долларға жетуі әбден мүмкін. Әлемдік нарықтағы 
бүгінгі бағаның ышқынуына АҚШ әкімшілігі де 
наразы. Бірақ бағаның қымбаттауынан Америка 
кәсіпкерлері де ұтылып жатқан жоқ. 

Ресей, Қазақстан, Әзербайжан сияқты мұнай 
өндіруші елдердің бюджеті қазір молыға түсуде. 
Алайда мұнай бағасының қымбаттауы екінші бір 
қайшылықты тудырады. Ол ең алдымен өнеркәсіп 
өндірушілердің өніміне кері ықпалын тигізеді. 
Жалпы, әлемдік нарықта бүгінгі қымбатшылықтың 
бір сырын осы шикізат өнімдеріне деген бағаның 
өсуімен байланыстыруға болады. Бағаның өсімі 
екінші жағынан ішкі жалпы өнімнің артуына ықпал 
жасайды. Оның теріс жағы – инфляцияның, яғни, 
қымбатшылықтың өршуіне әкеп соғады. Сондықтан 
мұнай бағасының күрт өсуіне оны өндірушілер, 
сондайақ, тұтынушылар да мүдделі емес. Бір 
қайшылық екіншісін тудырмас үшін көпшілігі шы
найы бағаның қалыптасқанын қалайды. 

80 доллар – 
шынайы баға

Әлемдік мұнай нарығындағы 
қымбатшылықты сарапшылар әртүрлі 
жағдаймен түсіндіреді. Атап айтқанда, мұны 
соңғы кездері Еуропа мен Азиядағы табиғи 
газ және көмір жетіспеушілігімен байланыс
тырады. Осыдан біршама уақыт бұрын 
күллі Еуропа газ бағасының қыспағында 
қалды. Бұл туралы алаңдатарлық хабарлар 
түсіп, сәл уақыттың ішінде оның 1000 текше 
метрі екі есе көтерілді. Қазір баға біршама 
саябырсығанымен, жағдай әлі күрделі. Сол 
сияқты мұнай бағасы да өсті. Ол әсіресе, 
барреліне 80 доллардан асып кетті. Тағы да 
алаңдаушылық туындады.

Жолдасбек АҚСАҚАЛОВ,
«Сыр бойы»Sb

Індетті елемей, қалыпты өмір
ді жалғастыра беруге де бола
тын. Әлемдік саясаттағы бірқатар 
авторитарлық тұлғалар осы ба
ғытты ұстанып, үлкен тәуекелге 
барды. Бірақ мән бермеудің ай
туға ғана оңай екенін уақыт өзі 
көрсетіп отыр. Ғылымға сүйен
гендер де болды. Қоғамдық қы
сымға ұшыраған центристік сая
саткерлер осылай жасады. Олар 
2008 жылғы дағдарыс тәжіри
бесіне сүйенді. Бұл ретте автор 
нарықтағы өтімділікті арттыру 
үшін мемлекеттің өз шығындарын 
ұлғайту және ақша басып шығару 
арқылы экономиканы басқаруға 
жаппай қатысуы идеясын қол
дайды.

Сондайақ, нағыз дағдарыстың 
негізгі өлшемдерінің бірі ретінде 
БатысШығыс текетіресін қарас
тырып, себепті шығыс тарап – 
Қытайдың АҚШқа қауіп төндірді 
деп жарияланғанынан іздейді. Бұл 
ретте эконо микалық мүддеден гөрі 
страте гиялық текетірес пен идео
логия күштірек болып шықты. 
Осы лай ша, экономикалық және 
мә дени қақтығыстар басталды. 
Қа лып тас қан жағдайда американ
дық қо ғам екіұдай пікірде қалды. 
Кі тап вирустың пайда болуы мен 
Бай деннің сайлануы арасындағы 
уақытты қамтиды.

Сондайақ, тіршілігімізге онша 
үлкен қауіп төніп тұрмаған кезде 
мұндай проблемаларға қалай тап 
болдық деген сауалға да өзінше 
жауап береді. Біріншіден, ЖРВИ 
ауруларын түбегейлі жою мүмкін 
емес. Оған қаражат жеткіліксіз. 
Ал инфекциялардың пайда бо
луының себептері жойылған жоқ. 
Екіншіден, әлем пандемияға дай
ын емес еді.

Осы жерде автор қызықты 
статистиканы алға тартады. ДДҰ
ның негізгі 20 демеушісі ұйымға 
жылына 2 млрд доллар қаржы 
салады екен. Бүкіл планета үшін 
жылына екі миллиард доллар түк 
емес. Оған қоса, ұйымға әлемнің 
алпауыт елдерінің қатарында 
Билл Гейтс те демеушілік етіп, 
АҚШтан басқа елдердің бәрінен 

көп қаржы салып отырады екен. 
Сондықтан, ұйым бизнестің емес, 
халықтың мүддесі үшін тиімді 
қызмет көрсетеді деп айту қиын. 
Осындай жағдайда вирус пай
да болған кезде, үкіметтер шара 
қабылдауға мәжбүр еді. Консти
туцияда өмір сүру құқығы бар. 
Сондықтан, билік шығындарды 
есепке алмай әрекет етті. Бірақ, 
есептеп көрсек, миллиардтар мен 
триллиондар не үшін жұмсалды? 
Бұл шығындар өзөзін ақтады ма?

Әрине, адам өмірін ақшамен 
есептеу дұрыс емес. Бірақ бұл 
тұрғыда да зерттеулер бар. Мы
салы, еңбек адамының өндірістегі 
жазатайым оқиғалардың жиілігін, 
айталық, 0,01%ке азайту үшін 
жалақысының қанша бөлігін бе
руге дайын екенін білсеңіз, содан 
кейін сол соманы қызметкерлердің 
санына көбейтсеңіз, бір адамның 
өмірін құтқару құны 10 милли
он долларға сәйкес келеді. Осы 
формулаға салып, адамның ор
таша өмір сүру құнын есептеп 
шығаруға болады. Қалай есеп
тесек те, нақты есеп әрбір құтқа
рылған адам өмірін бірнеше 
мил лион доллар диапазонында ба
ға лайды.

Осыған сүйене отырып, автор 
он триллион доллар қаржымен 
миллион АҚШ азаматының өмі
рін сақтап қалуға болады деп 
бол жайды. Расында да, милли
он өмір үшін бұл ақша көп емес. 
Бірақ осы жерде триллиондаған 
шығынға қарамастан, пандемияны 
ауыздықтау мүмкін болмағанын 
және бүгінде АҚШта 772 мың 
азамат коронавирустан қайтыс 
бол ғанын атап өткен жөн.

Оған қоса, індетке қарсы қа
былданып жатқан шаралардың 
еш бірі өзінің тиімділігін дәлел
деген жоқ. Мысалы, қатаң шектеу 
шаралары, карантин енгізілмеген 
Швецияны алып, оны Даниямен 
салыстырайық. Шведтер арасын
дағы өлім көрсеткіші 0,1% неме
се он мың адамға жоғары. Егер 
біз айтқан формулаға сәйкес әр 
адам өмірін үш миллион евро деп 
алсақ (бұл автордың бағалауы 
емес, Еуропалық комиссияның 
ұсынысы), онда шведтердің өлім 
көрсеткіші 30 миллиард евроға 
сәйкес келеді. Ал, даниялықтар 
қанша ақша жұмсады? Данияның 
мемлекеттік қарызы ЖІӨнің то
ғыз процентіне, Швецияның мем
лекеттік қарызы бес процентіне 

өсті. Демек, шведтер жалпы ішкі 
өнімнің төрт процентін үнемдеген. 
Бұларды есептемегенде кем де
генде 20 млрд евро. Көріп отыр
ғанымыздай, салыстырмалы түрде 
есеп локдаун пайдасын да. Бірақ 
нәтиже мардымсыз. Қыс қасы, 
нақ ты есептегенде лок даун ның 
тиім ділігі анық емес.

Қалай болғанда да, індет пай
да болған тұста ойлануға уақыт 
аз болатын. Ал, жаппай карантин 
енгізудегі мақсат ауруханалардың 
толып кетуінің алдын алу болды. 
Бұл ретте әлем денсаулық сақтау 
саласын коммерцияландырудың 
да зардабын тартты деуге болады. 
Автор Батыс елдерін дер кезінде 
және дұрыс әрекет етпегені үшін 
айыптады. Батыс өз шекарасын 
мықтап жаба алмады. Қоғамдық 
пікір, келіспеушілктердің барлы
ғымен санасуға мәжбүр болды. 
Мұндай жағдайда індетті ауыз
дықтау туралы ойлаудың өзі аң
ғалдық болар еді.

Қытайдағы локдаун энергияға, 
ең алдымен мұнайға деген сұра
нысты төмендетті. Сауд Арабия
сы өндірісті қысқартуды ұсын
ды, бірақ Ресей одан бас тартты. 
Сәйкесінше, Сауд Арабиясы өн
дірісті ұлғайта бастады. Салдары
нан фьючерстік бағалар минусқа 
кетіп, нарықта активтерді жап
пай сату басталды. 2020 жылы 
11 наурызда ДДҰ пандемия жа
риялады. Ауру жұқтырғандар са
ны өскен сайын, вирустың тара
луын тоқтатудың жалғыз жолы 
әлеуметтік қашықтық сақтау жә не 
қалыпты өмірді толығымен тоқ
тату екені белгілі болды. Сол күні 
АҚШ континенттік еуропалықтар 
үшін шекарасын жапты. Ал, Еу
ропада реакция әртүрлі болды. 
Кейбірі індетті елемеуге шешім 
қабылдады. Қор биржасындағы 
дүрбелең мен ДДҰ декларация
сына байланысты алаңдаушылық 
білдіргендер болды. Көбі жергі
лікті жерде әрекет ете бастады. 
Футбол лигалары ойындарын бі
рінен соң бірі тоқтатты.

Шенеуніктерді әрекет ету
ге мәжбүрлеген жергілікті және 
басқа да түрлі ұйымдардың қы
сымы болды. Макрон жалпы 

мо билизация, Трамп ұлттық  
тө тенше жағдай жариялады. Фи
липпиннен Пәкістанға дейін эко
номикасы әлсіз елдерде де лок
даун жарияланды. Сәуір айының 
ортасында БҰҰ мектептердің 
жабылып, бұл дүниежүзінде 1,6 
миллиард оқушыны қамтығанын 
хабарлады. Эпидемиологтар 5 
айға оқшаулауды ұсынды. Бір 
ғана Швеция өз азаматтарын үй
леріне қамамай, қалыпты өмірді 
сақтауға шешім қабылдады. Де
генмен, шведтер бұл әрекетке 
ақша үнемдеу үшін емес, таза 
медициналық дәлелдерге сүйеніп 
барды.

Қоғамдық қысым, мыса
лы, жұмыс жалғасатын болса 
кәсіподақтар ереуілге шығамыз 
деп талап қойды. Сондайақ асы
ра айтылған эпидемиологиялық 
болжамдар ел үкіметтерін бірінен 
соң бірі локдаун жариялауға 
мәжбүр етті. АҚШ, Ұлыбритания 
және Үндістан «жабылды». Де
генмен, қабылданған шараларға 
наразылығын ашық білдірген 
саясаткерлер де болды. Себебі 
локдаунның экономикалық сал
дары аса ауыр еді. Алайда, Қытай 
мен Кореядан басқа елдерде шек
теу шараларының тез алынып 
тасталуы жаппай өлім қаупін ту
дырды. Вирус жеңілген жоқ. Тіпті 
наразылардың бірі Трамптың өзі 
локдаунды мамырға дейін ұзар
туға мәжбүр болды.

Қорыта келе, автор дүрбелең 
толқыны мен негізсіз болжам
дар салдарынан әлемдік эконо
мика күштеп тоқтатылғанын ай
тады. Дүрбелең тудырған кім? 
Бұқаралық ақпарат құралдары 
мен әлеуметтік желілер. Ал бол
жамды вирус туралы деректердің 
жетіспеушілігі жағдайында ға
лымдар жасады. Осылайша, 
қара пайым халық арасында ақпа
раттың тым көптігі мен нағыз 
зерттеушілердің қолында қажетті 
мәліметтің аздығы салдарынан 
коронавирус дәл осындай өткір 
реакция тудырды. Демек, жауап
кершіліктен қорықпай, шындыққа 
тура қарағаннан дүрбелең туғызу 
әлдеқайда оңай болып тұр...

Коронавирус әлемдік экономикаға 
қалай әсер етті?
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«Nur Otan» партия
сы әзірлеген 2025 жылға 
дейінгі «Өзгерістер жолы: Әр 
азаматқа лайықты өмір!» атты 
сайлауалды бағдарламасында 
ел азаматтарының әл
ауқатын арттыруды көздейтін 
ауқымды шаралар қамтылған 
және бұл – партия қолға 
алған реформалардың 
заңды жалғасы. Осы орай
да Жалағаш ауданында 
мемлекеттік бағдарламалар 
аясында ауқымды шаралар 
жүзеге асырылып, әлеуметтік
экономикалық даму 
бағытында бірқатар жұмыстар 
атқарылды. Негізінен 
әлеуметтік саланы дамытуға, 
әлеуметтік міндеттемелерді 
уақытылы орындауға, шағын 
және орта кәсіпкерлікті 
дамытуға, жаңа жұмыс орын
дарын құруға және аудан эко
номикасын әртараптандыруға 
бағытталған.

Жалағаш ауданы бойынша Жол 
картасы 7 бағытты қамтитын 87 іс
шарадан тұрады. Жыл басынан бері 
оның шеңберінде ауданда ауқымды 
жұмыстар атқарылды.

Бүгінде шағын және орта кә сіп
керлік экономиканың негізі еке
ні белгілі. Биыл 259 жоба 2,5 млрд 
теңгеге қаржыландырылып, 312 
адам жұмыспен қамтылды. Ау дан
ның өнеркәсіп өнімдерін өн ді руші 
кәсіпорындар және жеке сек тор 
арқылы 9 айда 7,3 млрд тең генің 
өнімі өндіріліп, өткен жылмен са
лыстырғанда 82,1% артық орындал
ды. Оның ішінде өңдеу өнер кәсібі 
шаруашылықтардың күріш ақтау 
есе бінен 2,1 есеге өсіп, 5,5 млрд тең
генің өнімі өндірілді. 

Аса маңызды мәселенің бірі – таза 
ауызсу болса, тұрғындар толығымен 
орталық тан дырылған ауызсумен 
қамтамасыз етілген. Жа лағаш кенті, 
Аққұм, Мәдениет елді мекен дерінің 
өсу динамикасына сәйкес ауыз
су желісін кеңейту жұмыстарына 
жобасметалық құ жаттар дайындал
ды. Алдағы жылға республикалық 
бюджеттен қаржы бөлуге жобалар 
мақұлданып тұр.

Аудан көлемінде республикалық 
маңызы бар 50, облыстық маңызы 
бар 91 шақырым автомобиль жолы

ның жағдайы қанағаттанарлық. 21,4 
шақырым жол жөндеуді қажет етеді. 
Биыл аудандық маңызы бар автомо
биль жолының 21,7 ша қырымына 
614 млн теңгеге, елді мекендердің 
ішкі жолдарының 12,9 шақырымына 
551,1 млн теңгеге орташа жөндеу 
жұмыстары жүргізілуде. 

2019 жылы Аққыр және Жаңа
дария, былтыр Мәдениет, Аққұм, 
Жаңаталап, биыл Бұқарбай батыр 
елді мекенінің электр жүйелерін 
қайта жаңғырту жұмыстары жүргі
зіліп, пайдалануға  берілді. Сондай
ақ, биыл  «Ауыл – ел бесігі» жобасы 
аясында 137,5 млн теңгеге Жалағаш 
кентіндегі Абай, Әйтеке би, Бұқарбай 
батыр, Желтоқсан көшелерін жарық
тандыру жұмыстары жүргізілуде. 
Аталған саланы дамыту жөніндегі 
жоспарда 422 млн теңгеге Есет ба
тыр, Қаракеткен, Мырзабай ахун, 
Мақпалкөл, Ақсу елді мекендерінің 
тозығы жеткен электр желілері мен 
құрылғыларын қайта жаңғырту жұ
мыстары жүргізіледі.

Биыл Жол картасы аясында 
жүзеге асқан әлеуметтік жобалардың 
бірі – халық көптен күткен Жалағаш 
кентін газдандыру жұмыстары то
лық аяқталып, тұрғындар «көгіл дір 
отын» пайдалана бастады. Жобаның 
жалпы құны 3 млрд 691 млн теңгені 
құраған. Бүгінгі күнге Жалағаш 
кен  тіндегі тұрғын үйлердің 48 пай
ызы газ желісіне қосылды. Әлеу
меттік нысандардан №202 орта 
мек теп және орталық аурухана 
орталықтандырылған газ пай дала
нуда. 

Білім беру ұйымдарының инфра
құрылымын дамыту басты назар
да. Ауданда апатты жағдайдағы 
мек теп мәселесі шешілген. Биыл 
Таң ауылындағы орта мектеп ғима
ратына 333,1 млн теңгеге, Есет 
батыр ауылындағы орта мек
тептің ескі ғимаратына 367,9 млн 
теңгеге күрделі жөндеу жұмыстары 
жүргізілуде. Сонымен қатар, мемле
кеттік бағдарлама қолдауымен 
(«Ауыл – ел бесігі») Жалағаш кен
тінен құны 431,4 млн теңгені құ
райтын 200 орындық Оқушылар 
үйі мен 50 орындық Өнер мектебін 
желтоқсан айында пайдалануға беру 
жоспарланып отыр.

Денсаулық сақтау – үнемі қол
дауды және заманауи медициналық 
құралжабдықтармен қамтамасыз 
етуді қажет ететін сала. Таң ауы
лынан жаңадан дәрігерлік емхана 
құрылысы салынуда. Есет батыр 
және Мырзабай ахун ауылдарынан 
дәрігерлік амбулатория құрылысын 
салу үшін жобасметалық құжаттар 
әзірлеуге облыстық бюджеттен қар
жы бөлінді. Сондайақ аудан бой
ынша коронавирус инфекциясына 
қарсы екпе алуға жататын азаматтар 
түгелімен вакциналанды. 

Жол картасы аясында жерлесіміз 
Қайыржан Құлтекеновтың жеке қа
ражаты есебінен Жалағаш кентінде 
құны 307 млн теңгені құрайтын 
жа бық бассейн кешені салынып, 
пай далануға берілді. Кешенде 19 

адам жұмыспен қамтамасыз еті
ліп, үйірмеге 100ге жуық бала 
қа тысып, күніне 30 адамға дейін 
ақы лы қызмет көрсетуде. Аудан 
орта лығынан демеушілік қаражат 
есебінен спорт және ойын алаңы 
салынып, пайдалануға берілді. Ау
дандық бюджеттен бөлінген 14 млн 
теңгеге 3 шағын спорт алаңы са
лынды. Жалағаш кентінде жалпы 
құны 471 млн теңгені құрайтын дене 
шынықтырусауықтыру кешенінің 
құрылысына 217,3 млн теңге қаржы 
бөлініп, құрылыс жұмыстары жүр
гі зілуде. Алдағы жылы нысан 
пайдалануға беріледі. Жыл ая
ғына дейін кент орталығынан «Ай
барШ» ЖШС де меушілігі есебінен 
балаларға ар налған стритбол алаңы 
салынып, аудан тұрғын дарының 
игі лігіне асады. Тәуелсіздіктің 30 
жыл дығына тар ту ретінде Жалағаш 
кентінде құны 58,3 млн теңгені 
құрайтын Рәміздер аллеясы салы
нып, мереке қарсаңында пайдалануға 
беріледі.

Алдағы уақытта да аудан эконо
микасының қарқынды дамуына қа
рышты қадам жасалып, партияның 
сайлауалды бағдарламасы  халық 
қолдауымен жүзеге асырыла бермек.  

Асылбек ШӘМЕНОВ,
«Nur Otan» партиясы 

Жалағаш аудандық 
филиалының төрағасы, 

аудан әкімі

Белестерге бастайтын 
бағдарлама
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«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

«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ «Қарабұлақ 
кен орнын игеру жобасы» жобалық құжатының «Қоршаған 
ортаға әсерін бағалау жобасы» бойынша қоғамдық тыңдау 
өткізілетіндігі туралы хабарлайды.

Тыңдау: 06.01.2022 жыл сағат 15.30-да Қызылорда об-
лысы, Қызылорда қаласы, Д.Қонаев №4 «А» мекен-жайында 
өтеді.

Карантиндік жағдайларды ұзарту кезінде қоғамдық 
тыңдау ZOOM платформасында бейнеконференция фор-
матында өтетін болады. Қоғамдық тыңдауға қатысу үшін 
сілтеме бойынша өту қажет: https://us06web.zoom.us/j/8513
6864031?pwd=UHdxTVB4ZFRzZ1RQMUFqMFZ5Rm5Idz09

Конференция идентификаторы: 851 3686 4031
Кіру коды: 471141
Бастамашы: «ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ
Өкілі: Адранов Азамат Алматович
Байланыстар: тел.: 8(7242) 29-98-91, Электрондық пошта 

/e-mail: Azamat.Adranov@petrokazakhstan.com.
Жобаны әзірлеуші: «ҚМГБҒЗИ» ЖШС
Өкілі: Жарқын Асқарова; Жазира Калемова
Байланыстар: тел: 8 (702) 459-26-15, Электрондық пошта 

/e-mail: j.askarova@kaznigri.kz; Zh.kalemova@kaznigri.kz
Порталға сілтеме: https://ecoportal.kz/Public/PubHearings
Жоба құжаттары бойынша қосымша ақпаратты келесі 

электронды пошта және номер арқылы алуға болады: 
8(7242) 29-98-91,  Электрондық пошта: Azamat.Adranov@
petrokazakhstan.com.

Ескертулер мен ұсыныстарды жергілікті атқарушы 
органның электрондық мекен-жайына жолдауға болады:  
ar.zholdasbekova@korda.gov.kz, байланыс телефон: 8(7242) 
60-53-69.

***
«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ және «САУТС-

ОЙЛ» ЖШС «Оңтүстік Қарабұлақ кен орнын игеру жо-
басының толықтырма жасау» жобалық құжатының «Қор-
шаған ортаға әсерін бағалау жобасы» бойынша қоғамдық 
тыңдау өткізілетіндігі туралы хабарлайды.

Тыңдау: 06.01.2022 жыл сағат 12.00-де Қызылорда об-
лысы, Қызылорда қаласы, Д.Қонаев №4 «А» мекен-жайында 
өтеді.

Карантиндік жағдайларды ұзарту кезінде қоғамдық 
тыңдау ZOOM платформасында бейнеконференция фор-
матында өтетін болады. Қоғамдық тыңдауға қатысу үшін 
сілтеме бойынша өту қажет: https://us06web.zoom.us/j/8513
6864031?pwd=UHdxTVB4ZFRzZ1RQMUFqMFZ5Rm5Idz09

Конференция идентификаторы: 851 3686 4031
Кіру коды: 471141
Бастамашы: «ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ 

және «САУТС-ОЙЛ» ЖШС

Өкілі: Адранов Азамат Алматович
Байланыстар: тел.: 8(7242) 29-98-91, Электрондық пошта 

/e-mail: Azamat.Adranov@petrokazakhstan.com.
Жобаны әзірлеуші: «МұнайгазҒЗЖИ» АҚ
Өкілі: Ляля Ешбаева, Мендигазиева Гульдана
Байланыстар: тел.: 8-7292-60-02-08 ішкі 113, Электрондық 

пошта /e-mail: el@nipi.kz; mendg1@nipi.kz 
Порталға сілтеме: https://ecoportal.kz/Public/PubHearings
Жоба құжаттары бойынша қосымша ақпаратты келесі 

электронды пошта және номер арқылы алуға болады: 
8(7242) 29-98-91,  Электрондық пошта: Azamat.Adranov@
petrokazakhstan.com.

Ескертулер мен ұсыныстарды жергілікті атқарушы 
органның электрондық мекен-жайына жолдауға болады:  
ar.zholdasbekova@korda.gov.kz, байланыс телефон: 8(7242) 
60-53-69.

***
«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ және «САУТС-

ОЙЛ» ЖШС «Бұхарсай кен орнын игеру жобасы» жобалық 
құжатының «Қоршаған ортаға әсерін бағалау жобасы» бой-
ынша қоғамдық тыңдау өткізілетіндігі туралы хабарлайды.

Тыңдау: 05.01.2022 жыл сағат 15.30-да Қызылорда об-
лысы, Қызылорда қаласы, Д.Қонаев №4 «А» мекен-жайында 
өтеді.

Карантиндік жағдайларды ұзарту кезінде қоғамдық 
тыңдау ZOOM платформасында бейнеконференция фор-
матында өтетін болады. Қоғамдық тыңдауға қатысу үшін 
сілтеме бойынша өту қажет: https://us06web.zoom.us/j/8513
6864031?pwd=UHdxTVB4ZFRzZ1RQMUFqMFZ5Rm5Idz09

Конференция идентификаторы: 851 3686 4031
Кіру коды: 471141
Бастамашы: «ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ 

және «САУТС-ОЙЛ» ЖШС
Өкілі: Адранов Азамат Алматович
Байланыстар: тел.: 8(7242) 29-98-91, Электрондық пошта 

/e-mail: Azamat.Adranov@petrokazakhstan.com.
Жобаны әзірлеуші: «Жобалау институт «ОПТИМУМ» 

ЖШС
Өкілі: Пушинка Татьяна Геннадьевна
Байланыстар: тел.: 8-702-249-64-42, Электрондық пошта 

/e-mail: tpushinka@opm.kz
Порталға сілтеме: https://ecoportal.kz/Public/PubHearings
Жоба құжаттары бойынша қосымша ақпаратты келесі 

электронды пошта және номер арқылы алуға болады: 
8(7242) 29-98-91,  Электрондық пошта: Azamat.Adranov@
petrokazakhstan.com.

Ескертулер мен ұсыныстарды жергілікті атқарушы 
органның электрондық мекен-жайына жолдауға болады:  
ar.zholdasbekova@korda.gov.kz, байланыс телефон: 8(7242) 
60-53-69.

Хабарландырулар Ардақты асыл азамат еді...
Адам ұзақ өмір жасады 

ма, әлде қысқа өмір сүрді 
ме өткеннен кейін соның 
бәрін «қас қағым сәтпен» 
теңеген дана халқымыздың 
данышпандығына таңғала-
сың. Уақыт емші дейді, ем ші 
болса емші де шығар, бір-
ақ жақыныңнан айры лып, 
жаның құлазып ау ыр ғанда 
ешқандай ем кө  мектесе ал-
майтыны бар шаға аян. Осы 
естелікке ар қау болған, сана-
лы өмірін бала ден саулығын 
қорғауға арнаған ақ халатты 
абзал жан, ардақты ағамыз –
Ібан Тәжіұлы.

Ібан Тәжіұлы 1968 жылы 
Алматы мемлекеттік меди-
цина институтының «Педиа-
трия» факультетін бітіріп, 

еңбек жолын қалалық №3 емханада балалар дәрігері болып 
бастаған. 1973 жылы біріккен балалар ауруханасының бас 
дәрігерінің орынбасары, 1984 жылдан бастап бірнеше жыл 
қалалық балалар емханасы бас дәрігері болды. Соңғы жыл-
дары Міндетті медициналық сақтандыру қорында бөлім бас-
шысы қызметін атқарып, құрметті зейнет демалысына шықты.

Ібан Тәжіұлы өз өмірін, терең білімін, бай тәжірибесін жас 
ұрпақтың болашағына арнап, сол жолға жұмсады. Өмірдің 
бейнеті мен зейнетінің түзу бағытымен жүріп, ауыспалы 
кезеңдерде ауытқымай, заман ағысын қатесіз аңдай білген 
тұлғасы биік азамат еді. Ағамыздың басшылығымен балалар 
емханасы жас дәрігерлерді даярлау орталығына айналды. 
Бүгінгі таңда сол жас мамандардың көпшілігі денсаулық сала-
сында абыройлы қызмет атқарып жүр. Ібан ағамыз талантты 
ұйымдастырушы, мәдениетті басшы ретінде өзін көрсете білді. 
Оның айтқан сөзі істеген ісінен алшақ кетпейтін. Қарапайым 
адамдардың талап-тілектерін жақсы біліп, оларға құрметпен 
қарап, қиын сәттерде үнемі қол көмегін аямайтын. 

Абзал жан 1971 жылы Гүлбаршын Раушанбекқызымен от-
басын құрып мағыналы ғұмыр кешті. Гүлбаршын апамыз 50 
жылға жуық елімізге еңбек сіңірген мәдениет қайраткері. 

Аяулы азаматтың көзі тірі болғанда, келер жылы 80-нің 
шыңын бағындырар еді. Ол туралы айтылар сөз де, атына 
білдірер лебіз де басқаша өрбіген болар еді. Ібан ағаның ар-
тында елге жасаған еңбегі, халқы құрметпен еске алып оты-
ратын ардақты есімі, ордалы отбасы, ұлағатты ұрпағы қалды. 

Еске алушы: қарындасы Ахметова Рахима.

«Қызылорда облысы бойынша тексеру комиссиясы» мемлекеттік 
мекемесінің ұжымы Сапа бақылауы, бағалау және құқықтық 
қамтамасыз ету бөлімінің басшысы-мемлекеттік аудитор Искакова 
Ақмарал Маделханқызына әкесі

Маделхан Жамалұлының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

***
Қорқыт ата атындағы Қызылорда университетінің ұжымы мемлекет 

және қоғам қайраткері, ҚР Парламенті Сенатының депутаты Нұртөре 
Жүсіп Байтілесұлы мен ҚР Мемлекеттік хатшысының хатшылығы 
меңгерушісінің орынбасары Ержан Байтілес Айтөреұлына апасы

Жүсіпова Ырысалды Байтілесқызының
 дүниеден озуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

***
Қорқыт ата атындағы Қызылорда университетінің ұжымы Қаржы, 

есеп және аудит кафедрасының аға оқытушысы,  экономика және биз-
нес магистрі Бисенова Роза Аяшқызына ағасы

Нұғманов Ғазиз Аяшұлының
дүниеден озуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

Хабарландыру
ҚР Экологиялық кодексіне сәйкес 03.12.2021 ж. бастап Абай даңғылы 25 «А»  

мекен-жайында орналасқан әкімшілік ғимаратын күрделі жөндеу жобасы бойын-
ша жария талқылаулар арқылы қоғамдық тыңдаулар өтетіндігін хабарлайды. 

Жобалық құжаттама пакетімен Бірыңғай экологиялық портал сайтында 
танысуға болады. (Ecoportal.kz)  

Барлық ескертулер және/немесе ұсыныстар Бірыңғай экологиялық порталын-
да қабылданады. (Ecoportal.kz). 

Қосымша ақпарат Тапсырыс беруші: «Қызылорда облысы әкімі «Қызылорда 
облысы әкімдігінің Іс басқармасы»  КММ, Қызылорда қаласы, Бейбарыс Сұлтан 
көшесі  1, тел.: 60-54-88.

Әзірлеуші: «АСК-Көксарай» ЖШС, Шымкент қ., Абай ауданы, ш/а Самал-2, 
2478 үй. Тел.: 87029540366.

Қазақстан  Республикасы  Еңбек және  халықты 
әлеуметтік қорғау  министрлігі  Еңбек, 

әлеуметтік қорғау және көші-қон комитетінің 
Қызылорда облысы бойынша  департаменті 

басшылығының жеке тұлғаларды және заңды 
тұлғалардың өкілдерін жеке қабылдау кестесі 

№ 
р/п

Тегі, аты-жөні Лауазымы Қабылдау 
күні

Қабылдау 
уақыты

1 Жалғасбаев 
Ертілеу 

Шынтасұлы

Департамент басшысы сейсенбі,
бейсенбі 

11:00-13:00
16:00-18:00

2  Маханова
 Айгүл

Байтұрсынқызы 

Департамент 
басшысының 

әлеуметтік мәселелер 
жөніндегі орынбасары

дүйсенбі,
сәрсенбі,

жұма 

15:00-17:00
10:00-12:00
15:00-17:00

3 Мырзахметова
 Тілеукүл

 Тәңірбергенқызы

Департамент 
басшысының 
медициналық-

әлеуметтік сараптама 
мәселелері жөніндегі 

орынбасары

дүйсенбі,
сәрсенбі,

жұма

10:00-12:00
15:00-17:00
10:00-12:00

Сенім телефоны
Еңбек, әлеуметтік қорғау және көші-қон комитетінің Қызылорда 

облысы бойынша департаментінің мемлекеттік  қызметшілері 
тарапынан ҚР «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» 
Заңы, Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің Әдеп 
кодексі (Мемлекеттік қызметшілердің қызметтік әдеп қағидалары) 
нормаларының бұзылу фактілері туралы, сонымен қатар, мүмкіндігі 
шектеулі азаматтардың құқықтары бұзылғандығы жөнінде, 
арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсететін мекемелерде «Қазақстан 
Републикасында мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы», «Арнаулы 
әлеуметтік қызметтер туралы» ҚР Заңдары талаптарының бұзылу 
фактілері туралы 8(7242) 27-01-26 нөмірлі «сенім телефонына» 
хабарлауға болады.

Хабарландырулар
«ТҰЗКӨЛМҰНАЙГАЗ ОПЕРЕЙТИНГ» ЖШС ҚР 

Экологиялық кодексінің 2-бабының 58-тармағы, 1-бабының 
73-тармағына сәйкес 2021 жылдың 30 қарашасынан бастап жұмыс 
жобасының  «Электрмен жабдықтау 0,4 кВ м/р Тұзкөл» жоба-
сы бойынша жария талқылаулар арқылы қоғамдық тыңдаулар 
өтетіндігін хабарлайды. 

Жобалық құжаттама пакетімен Бірыңғай экологиялық порта-
лында танысуға болады.

Барлық ескертулер және/немесе ұсыныстар Бірыңғай 
экологиялық порталында қабылданады.

***
«ТҰЗКӨЛМҰНАЙГАЗ ОПЕРЕЙТИНГ» ЖШС ҚР 

Экологиялық кодексінің 2-бабының 58-тармағы, 1-бабының 
73-тармағына сәйкес 2021 жылдың 30 қарашасынан бастап 
жұмыс жобасының  «Электрмен жабдықтау 6 кВ м/р Тұзкөл» жо-
басы бойынша жария талқылаулар арқылы қоғамдық тыңдаулар 
өтетіндігін хабарлайды. 

Жобалық құжаттама пакетімен Бірыңғай экологиялық порта-
лында танысуға болады.

Барлық ескертулер және/немесе ұсыныстар Бірыңғай 
экологиялық порталында қабылданады. 

***
«ТҰЗКӨЛМҰНАЙГАЗ ОПЕРЕЙТИНГ» ЖШС ҚР 

Экологиялық кодексінің 2-бабының 58-тармағы, 1-бабының 
73-тармағына сәйкес 2021 жылдың 30 қарашадан бастап 
жұмыс жобасының  «Солтүстік Кетеказған кен орнында 6 кВ 
№13,17,34,41,42,43,44 ұңғыманы электрмен жабдықтау» жоба-
сы бойынша жария талқылаулар арқылы қоғамдық тыңдаулар 
өтетіндігін хабарлайды. 

Жобалық құжаттама пакетімен Бірыңғай экологиялық порта-
лында танысуға болады.

Барлық ескертулер және/немесе ұсыныстар Бірыңғай 
экологиялық порталында қабылданады. 

***
«ТҰЗКӨЛМҰНАЙГАЗ ОПЕРЕЙТИНГ» ЖШС, ҚР Эколо-

гиялық кодексінің 2-бабының 58-тармағы, 1-бабының 73-тар-
мағына сәйкес 2021 жылдың 30 қарашадан бастап жұмыс 
жобасының  «Солтүстік Кетеказған кен орнында 0,4 кВ 
№13,17,34,41,42,43,44 және 37,38,39,40 ұңғымаларын элек-
трмен жабдықтау» жобасы бойынша жария талқылаулар арқылы 
қоғамдық тыңдаулар өтедітіндігін хабарлайды. 

Жобалық құжаттама пакетімен Бірыңғай экологиялық порта-
лында танысуға болады.

Барлық ескертулер және/немесе ұсыныстар Бірыңғай 
экологиялық порталында қабылданады.

***
«ТҰЗКӨЛМҰНАЙГАЗ ОПЕРЕЙТИНГ» ЖШС, ҚР 

Экологиялық кодексінің 2-бабының 58-тармағы, 1-бабының 
73-тармағына сәйкес 2021 жылдың 30 қарашадан бастап 
жұмыс жобасының  «Солтүстік Кетеказған кен орнында 6 кВ 
№37,38,39,40 ұңғыманы электрмен жабдықтау» жобасы бойынша 
жария талқылаулар арқылы қоғамдық тыңдаулар өтедітіндігін ха-
барлайды. 

Жобалық құжаттама пакетімен Бірыңғай экологиялық порта-
лында танысуға болады.

Барлық ескертулер және/немесе ұсыныстар Бірыңғай 
экологиялық порталында қабылданады. 

Жоба

Өңірлік деңгейде бұқаралық ақпарат  құралдарында 
мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу үшін 

сатып алынатын көрсетілетін қызметтердің құнын 
айқындау әдістемесін бекіту туралы

«Бұқаралық ақпарат құралдары туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 4-4-бабы 
4-1) тармақшасына және «Өңірлік деңгейде бұқаралық ақпарат құралдарында мемлекеттік 
ақпараттық саясатты жүргізу үшін сатып алынатын көрсетілетін қызметтердің құнын 
айқындаудың үлгілік әдістемесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ақпарат 
және қоғамдық даму министрінің міндетін атқарушының 2021 жылғы 19 мамырдағы  
№ 173 бұйрығына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде  22807 
нөмірімен тіркелген) сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған өңірлік деңгейде бұқаралық ақпарат  құралдарында мемлекеттік 
ақпараттық саясатты жүргізу үшін сатып алынатын көрсетілетін қызметтердің құнын айқындау 
әдістемесі бекітілсін.

2. «Қызылорда облысының ішкі саясат басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі осы 
қаулыдан туындайтын шараларды қабылдасын.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы әкімінің орынбасары 
С.Ә. Ахметке жүктелсін.

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

Қызылорда облысының әкімі                                                                Г. Әбдіқалықова

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

бекітілген

Өңірлік деңгейде бұқаралық ақпарат құралдарында мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу 
үшін сатып алынатын көрсетілетін қызметтердің құнын айқындау әдістемесі

1. Өңірлік деңгейде бұқаралық ақпарат құралдарында мемлекеттік ақпараттық саясатты 
жүргізу үшін сатып алынатын көрсетілетін қызметтердің құнын айқындаудың үлгілік 
әдістемесі (бұдан әрі – Үлгілік әдістеме) «Бұқаралық ақпарат құралдары туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңына сәйкес әзірленді және өңірлік деңгейде бұқаралық ақпарат 
құралдарында мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу үшін сатып алынатын көрсетілетін 
қызметтердің құнын айқындау алгоритмін белгілейді.

2. Жергілікті бюджет қаражаты есебінен мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу 
шеңберінде ақпараттық материалдарды әзірлеу (дайындау және құру) және оларды бұқаралық 
ақпарат құралдарында орналастыру (бұдан әрі – көрсетілетін қызмет) құны осы бұқаралық 
ақпарат құралдары әрбір түрі үшін жергілікті бюджет қаражаты есебінен бұқаралық ақпарат 
құралдарында мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу үшін сатып алынатын көрсетілетін 
қызметтердің базалық бағаларына байланысты айқындалады.

Көрсетілетін қызметтің әрбір жеке түрі үшін базалық бағаны жергілікті атқарушы орган 
дербес айқындайды.

3. Ақпараттық материалдарды әзірлеу (дайындау және құру) және оларды мерзімді баспасөз 
басылымдарында орналастыру бойынша көрсетілетін қызмет құны мынадай формула бойынша 
айқындалады:

1) газеттер үшін Pn=Bn x V x Kq формуласы бойынша, онда:
Pn (price) – қосымша құн салығын есепке ала отырып, ақпараттық материалдарды газеттерде 

орналастыру құны;
Bn – газетте орналастырылатын ақпараттық материалдың бір см2 үшін базалық баға;

V – см2-мен есептелетін, газетте орналастырылатын ақпараттық материалдың көлемі;
Kq – газет таралымына түзету коэффициенті:
200 000 данаға дейін – 1,3;
100 000 данаға дейін – 1,15;
50 000 данаға дейін – 1;
30 000 данаға дейін – 0,9;
20 000 данаға дейін – 0,8;
10 000 данаға дейін – 0,65;
5 000 данаға дейін – 0,5;
2) журналдар үшін Pm=Bm x V x Kq формуласы бойынша, онда:
Pm (price) – қосымша құн салығын есепке ала отырып, ақпараттық материалдарды 

журналдарда орналастыру құны;
Bm – журналда орналастырылатын ақпараттық материалдың бір см2 үшін базалық баға;
V – см2-мен есептелетін, журналда орналастырылатын ақпараттық материалдың көлемі;
Kq – журнал таралымына түзету коэффициенті:
15 000 данаға дейін – 1,2;
10 000 данаға дейін – 1,1;
8 000 данаға дейін – 1;
5 000 данаға дейін – 0,9;
3 000 данаға дейін – 0,8;
1 000 данаға дейін – 0,7.
4. Ақпараттық материалдарды әзірлеу (дайындау және құру) және оларды интернет-

ресурста орналастыру бойынша көрсетілетін қызмет құны Pi=Bi x V x Kq формуласы бойынша 
айқындалады, онда:

Pi (price) – қосымша құн салығын есепке ала отырып, ақпараттық материалдарды интернет-
ресурста орналастыру құны;

Bi – интернет-ресурста орналастырылатын ақпараттық материалдың бір символы үшін 
базалық баға;

V – символмен есептелетін, интернет-ресурста орналастырылатын ақпараттық материалдың 
көлемі;

Kq – бірегей пайдаланушылардың интернет-ресурсқа кіруінің орташа айлық санын есепке 
алуға арналған түзету коэффиценті:

айына 500 000 кірушіге дейін – 1;
айына 1 000 000 кірушіге дейін – 1,1;
айына 2 000 000 кірушіге дейін – 1,2;
айына 5 000 000 кірушіге дейін – 1,3;
айына 5 000 000 кірушіден  жоғары – 1,4.
5. Ақпараттық материалдарды әзірлеу (дайындау және құру) және оларды телевизияда 

орналастыру бойынша көрсетілетін қызмет құны Ptv=Btv x V формуласы бойынша айқындалады, 
онда:

Ptv (price) – қосымша құн салығын есепке ала отырып, ақпараттық материалдарды 

телевизияда орналастыру құны;
Btv – телевизияда орналастырылатын ақпараттық материалдың бір секунды, минуты, 

сериясы үшін базалық баға;
V – секундпен, минутпен, сериялармен есептелетін телевизияда орналастырылатын 

ақпараттық материалдың көлемі. 
Егер мемлекеттік ақпараттық тапсырысты қалыптастыру кезінде телевизиялық бағдар-

ламалардың жанрлары бойынша бөлінулер ескерілмеген жағдайда, телевизиялық бағдар-
ламаларды өндіру және орналастыру құны базалық (Btv) болады.

6. Ақпараттық материалдарды және аудиороликтерді әзірлеу (дайындау және құру) және 
оларды радиода орналастыру бойынша көрсетілетін қызмет құны Pr=Br x V формуласы бойынша 
айқындалады, онда:

Pr (price) – қосымша құн салығын есепке ала отырып, ақпараттық материалдарды 
радиоарнаның эфирінде орналастыру құны;

Br – радиоарна эфирінде орналастырылатын ақпараттық бағдарламаның бір минуты, 
радиоарнадағы аудиороликтің бір секунды үшін базалық баға;

V – минутпен есептелетін, радиоарна эфирінде орналастырылатын ақпараттық бағдарлама-
ның көлемі.

Өңірлік деңгейде бұқаралық ақпарат құралдарында мемлекеттік ақпараттық саясатты 
жүргізу үшін сатып алынатын қызметтердің құнын айқындау Әдістемесіне қосымша

Өңірлік деңгейде бұқаралық ақпарат құралдарында мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу 
үшін сатып алынатын қызметтердің базалық бағасы

№ Қызметтердің атауы Өлшем 
бірлігі

Облыс, 
қала және 

аудан атауы

2022 және 
алдағы 
жылдар 
(теңге)

1
Қазақстан Республикасының аумағында 
таратылатын баспа басылымында (газетте) 
ақпараттық материалдарды әзірлеу (дайындау 
және жасау) және орналастыру (Bn)

шаршы 
сантиметр

Қызылорда 
облысы 700

2

Қызылорда облысының аумағында таратылатын 
баспа басылымында (газетте) ақпараттық 
материалдарды әзірлеу (дайындау және жасау) 
және орналастыру
 (Bn)

шаршы 
сантиметр

Қызылорда 
облысы 150

3
Қызылорда қаласы мен аудандардың аумағында 
таратылатын баспа басылымында (газетте) 
ақпараттық материалдарды әзірлеу (дайындау 
және жасау) және орналастыру (Bn)

шаршы 
сантиметр

Қызылорда 
қаласы және 

аудандар
120

4

Қызылорда облысының аумағында таратылатын 
мерзімді баспа басылымдарында (журналдарда) 
ақпараттық материалдарды әзірлеу (дайындау 
және жасау) және орналастыру
 (Bm)

шаршы 
сантиметр

Қызылорда 
облысы 280

5
Ақпараттық материалдарды әзірлеу (дайындау 
және жасау) және оларды Қазақстан 
Республикасының аумағында орналасқан 
интернет-ресурста орналастыру (Bi)

символ Қызылорда 
облысы 110

6
Ақпараттық материалдарды әзірлеу (дайындау 
және құру) және оларды Қызылорда облысында 
орналасқан интернет-ресурста орналастыру (Bi)

символ Қызылорда 
облысы 3,25

7

Қазақстан Республикасының аумағында міндетті 
түрде таратылатын телеарналарда ақпараттық 
материалдарды (сюжеттер, ток-шоулар, 
ойын-сауық бағдарламалары, жаңалықтар, 
бағдарламалар) жасау (дайындау және жасау) 
және орналастыру (Btv)

минут Қызылорда 
облысы 300 000

8

Қазақстан Республикасының аумағында 
таратылатын міндетті телеарналар тізбесіне 
енгізілген телеарналарда ақпараттық 
материалдарды (жаңалықтарды) дайындау және 
тарату (Btv)

минут Қызылорда 
облысы

666 667

9

Қазақстан Республикасының аумағында 
таратылатын міндетті телеарналар тізбесіне 
енгізілген телеарналарда ақпараттық материалды 
(телебағдарламаларды) дайындау және 
орналастыру (BTV)

минут Қызылорда 
облысы

*400 000    
(оның ішінде 
орналастыру 
қызметі 120 

000)

10

Қызылорда облысының аумағында таратылатын 
тегін қолжетімділік тізіміне енгізілген 
телеарналарда ақпараттық материалдарды 
(сюжеттер, ток-шоулар, ойын-сауық 
бағдарламалары, жаңалықтар, бағдарламалар) 
әзірлеу (дайындау және жасау) және орналастыру 
(Btv)

минут Қызылорда 
облысы 16 800

11

Қызылорда облысының қалалары мен 
аудандарына таратылатын тегін қолжетімділік 
тізіміне енгізілген телеарналарда ақпараттық 
материалдарды (сюжеттер, ток-шоулар, 
ойын-сауық бағдарламалары, жаңалықтар, 
бағдарламалар) дайындау және орналастыру (Btv)

минут
Қызылорда 
қаласы және 

аудандар
78 400

12

Қызылорда облысының аумағында таратылатын 
тегін қолжетімділік тізбесіне енгізілген 
телеарналарда ақпараттық материалды 
(телебағдарламаларды) дайындау және 
орналастыру (BTV)

минут Қызылорда 
облысы

60 812* 
(оның ішінде 
орналастыру 

қызметі 
10 000)

13 Бейнероликті әзірлеу (Btv) секунд Қызылорда 
облысы 500

14 Жаңалық сипатындағы телебағдарламаны 
сурдоаудармамен қамтамасыз ету (Btv) минут Қызылорда 

облысы 4 258,5

15
Радиоарнада ақпараттық бағдарламаларды, 
жаңалықтарды әзірлеу және орналастыру (Br) минут Қызылорда 

облысы 17 000

16 Радиоарнада аудиороликті әзірлеу және 
орналастыру(Br) секунд Қызылорда 

облысы 580

 Ескерту
*Егер мемлекеттік ақпараттық тапсырысты қалыптастыру кезінде телебағдарламалардың     

жанрлары бойынша бөлу ескерілмесе, онда телебағдарламаларды дайындауға және 
орналастыруға кеткен шығындар базалық (Btv) болады.
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Газет Қазақстан Республикасының 
Мәдениет және ақпарат министрлігі
Ақпарат және мұрағат комитетінде тіркелген. 
Тіркеу куәлігі №12993-Г, 27.08.2012 ж.

Газет редакцияның компьютер орталығында теріліп, беттеліп,
«ASU» баспа үйі» ЖШС сенімгерлік басқаруындағы 
«Сыр медиа» ЖШС баспаханасында басылды. 
Тел.: 8/7242/ 40-06-68. 
Газеттің таралымы бойынша 
8/7242/ 70-14-08 телефон нөміріне хабарласуға болады.

ЕЛ АУЗЫНАН

ОҚЫРМАН ОЛЖАСЫӨНЕРПАЗ БОЛСАҢ...

не айналады. Әлем нің 80 тілі-
не аударылып, 130 миллион 
данамен сатылады. Ал, автор 
алғашқы миллиардер жазушы 
қаламгерге айналды.

ХІХ ғасырдың ортасы мен 
ХХ ғасырдың басында Аламе-
сек елді мекені гүлденген, өр-
кендеген №1 ауыл орталығы еді. 
Оған осы Аламесек мектебінің 
жетекшісі Досмұхамед Букин 
(Бөкіұлы) көп көмектесіп, ақыл-
кеңесін беріп отырды. Бұл екеуі 
1900 жылдан 1918-1919 жыл-
дарға дейін бірге ұстаз болды. 
Талай жастың білімін көтерді, 
алға сүйреді. 

Ал Омар Самаевтың өзі 
шамамен 1879-1880 жылдары 
шаруа отбасында дүниеге ке-
леді. Ағасы Иман Самаевтың 
айтуымен алғашқыда Перов-
скідегі реальный училищесін, 
кейіннен Ташкенттегі алты 
айлық курсты оқып бітіреді. 
Д.Букиннің ұсынысымен 1900 
жылы Аламесекте қазақ тілі-
нен сабақ береді. Оқу-құралда-
рының жоқтығынан, балаларға 
орысшадан қазақшаға аударған. 
Екіншіден, 1901-1903 жылдар 
аралығында Досмұхамед Бу-
киннің басшылығымен Перовск 
қаласынан түйемен парта, тағы 
да басқа құралдарды тасып және 
20 орындық интернат салуға 
мұрындық болады. 1916 жылға 
дейін қазіргі Жалағаш, Терең-
өзек ауданында 2 мектеп ғана 
болған. Олар – «Аламесек» және 
«Хан» мектептері.

1900 жылы-ақ ел арасында 
«Учитель Омар» атанған Оме-
кең ұстаздың алдын көрген, 
кейіннен қоғам және мемлекет 
қайраткері атанған Темірбек 
Қараұлы Жүргенов, Сәдуақас 
Баймаханов, Хамза Сарбасов-
тың есімдері елге белгілі болды. 
Бұлардан басқа Көбен Байкөбек-
ов, Нұржан Жұдырықов, Кіре-
бай Досовты оқуға тартқанымен 
кейіннен түрлі қиындыққа шы-
дамай, тастап кеткен. Т.Жүрге-
нов, С.Баймаханов, Н.Жұды-
рықов, К.Досов тікелей Омар 
Самаевтың ықпалымен оқыған. 
Өйткені олар бір атадан тараған. 

1918-1919 жылдары Перовск 
Совдепін басқарған  Иосиф 
Гержот түрлі сылтаулармен О.
Самаевті қуғындай бастайды. 
Сыр елі «Кәрі жұт» атаған шо-
лақ белсендінің қаһарынан қай-
мығып Қарсақбайға барып, бой 
тасалапты. 1919-1930 жылдар 
аралығында Қарсақбай қала-
сындағы мектептер мен балалар 
үйін де қызмет атқарады. 

1930-жылдардан кейін Омар 
Самаев Қармақшыдағы «Ав-
тозауыттағы» (кейін Жосалы 
механикалық зауыты – Т.Д.) 
жетіжылдық орыс мектебінде 
1940 жылға дейін ұстаздық ет-
кен. Бүгінде ол №250 мектеп 
деп аталады. Бұл мектеп ВКП(б) 
Орталық комитетінің міндетті 
оқуға тарту және жұмысшы қыс-
тақтары, зауыты бар аудандарда 
міндетті түрде жетіжылдық мек-
теп ашу туралы қаулыға сәйкес 
құрылған. 

Самай балаларының қай-қай-
сысы да – ауылдастар арасында 
беделі бар адамдар. Омардың 
ағасы 1870 жылы туған Иман 
Самаев сұсты да шешен тілді кісі 
болыпты. Қаракөл-Қуаңдария 
болысының №7 ауылында ауыл-
найлық қызмет атқарған. Ал Са-
май бабаның есімі 1868 жылғы 
Перовск уезінің құжатында (232 
қорда) жазылып қалған. 

Омар 1907-1908 жылдар ша-
масында Патимамен бас  қосады. 
Үлкен баласы Әшімбек 1909 
жылы туған. 1925 жылы ауыл 
шаруашылығы техникумында 
оқып, есепшілік мамандық ала-
ды. Ұзақ жылдар сот саласын-
да, кейіннен өзінің мамандығы 
бойынша абыройлы еңбек етті. 
1928-1930 жылдары Қарақал-
пақстанда, кейіннен Қызылор-
даға оралып әртүрлі қызмет 
атқарды. 1937 жылы Мәскеуде 
құқық курсында оқыған. 1983 
жылы өмірден өткен. Омар, 
Әшімбек Самаевтар Қызылорда 
қаласындағы ескі орталық қо-
рымға жерленген. Омекең Па-
тима қайтыс болған соң, қоғам 
қайраткері Иса Тоқтыбаевтың 
Назым атты қарындасымен бас 
қосып, үбірлі-шүбірлі болады. 
Назым әжеміз 1955 жылы қай-
тыс болып, ескі қорымға қо-
йылыпты.  

Сонымен, Омардан Әшімбек, 
Мұхамеджан, Асан, Кемел туа-
ды. Ең үлкен баласы Әшімбек-
тен Ислам Самаев (1946 жылы 
туған), Сайраш, Кагор, Нұрлан, 
Ақмарал, Биғали болып жалға-

сып жатыр. Жоғарыда есімдері 
аталған шәкірттері қоғам және 
мемлекет қайраткері дәрежесі-
не көтерілсе, бір шәкірті Рахым 
Алшынбаев өзінің жолын қуып, 
ұстаз болды. «Ленин» орденді 
ұстаз кезінде бастауыш сыныпқа 
арнап қазақ тілі оқулықтарын 
жазды. Р.Алшынбаев «Аламе-
сек» мектебінде ұстаз болған 
Досмұхамед Букин мен Омар 
Самаевты жиі еске алып, құрмет 
тұтатын.

Тарихи суретте (1938 жыл) 
солдан оңға қарай бірінші қа-
тарда Омар Самаев, екінші Құт-
тымұратова, үшіншісі Ахмет 
Нұрекешов, тағы да басқа ұс-
таздар. Тарихқа енген бұл су-
реттен өздерінің аналары мен 
әке-ағаларын танып, білер деген 
ниетпен Омар Самаев туралы 
мақалама қоса бердім. Сыр елін-
дегі алғашқы мұғалімдердің бірі 
Омар Самаевтың қысқаша өмір 
жолы осындай. 

Тынышбек ДАЙРАБАЙ, 
зерттеуші, жазушы, 

«Құрмет» орденінің иегері

«Учитель Омар» 
атанған

ХІХ ғасырдың 60-жылдарынан Сыр өңірінде 
алғашқы орыс және мұсылман мек тептері 
ашыла бастады. Осы мектептерге ХІХ ғасыр дың 

80-90-жылдарынан бастап жер гілікті қазақтардан 
шық қан Ешмұхамед Бөкин (Букин) бастаған 

мұғалімдер ұстаздық жасады. Олардың қатарында 
Иса Тоқтыбаев, Ерғали, Ибрай Қасымовтар, ағайынды 
Ешмұхамед, Досмұхамед Букиндер, Әліш Торғаев, Бабабек 
Есенов, Михаил Тарасович Широков (1895-1952 жылдары 
мұғалім болған) тағы басқа ұстаздар қызмет етті. Бұлармен 
бірге Қаракөл-Қуаңдария (кейіннен Аламесек) болысының 
қазағы Омар Самаев мұғалімдік қызметін бастаған. 

Ұлт руханияты – ежел-
ден бері беткеұстар перзент-
теріміздің мұрасы бейнебір 
тамшыдай болып қосылып, 
жинақталған ұлы теңіз де-
сек, Серікбай Иманбайұлы 
– сол теңізді молықтыруға, 
әл-қадірінше атсалысып жүр-
ген қарымды қаламгер. Ке йінгі 
жылдары рес публикалық бас-
пасөз беттерінде қоғамдағы 
түйткілді мәселелерге арналған 
қадау-қадау публицистикалық, 
талдамалық мақалалары және 
бірнеше кітабы жарық көрді. 
Әсіресе, бұл тұрғыда әңгіме-
лер, ой-толғамдар, мақала-
лар топтас тырылған «Жерұй-
ық» кітабының орны ерекше. 
Осынау туындының жанрлық 
ерекшелігі, тілдік-стильдік си-
паты, көркемдік палитрасы 
туралы филология ғылымда-
рының докторы, профессор, 
ҚР Жазушылар одағының мү-
шесі Б.Кәрібоз ұлы, филология 
ғылымдарының кандидаты, ҚР 
Журналистер одағының мүше-
сі Ғ.Тұяқбаевтың мақалалары 
жарық көрді. Белгілі әдебиет-
танушы-ғалымдардың кітапқа 
берген жоғары бағасы көптің 
көңілінен шыққаны айқын. 

Жалпы, ұлттық әдебиет пен 
философияның, яғни сөз өнері 

мен ой өнерінің таразы басын 
тең ұстау шеберлігі оның қай 
шығармасынан да қапысыз бай-
қалады. Аллегория мен метафо-
ра, тұспалдан нақтыға, жалқы-
дан жалпыға, қайшылықтан 
бірлікке өту – оқырманның 
жан-жүрегін аялай білетін Сә-
кеңнің ой үрдісіне тән сипаттар. 
Көсемсөздің ақ семсерін қиялай 
сермейтін публицистикасының 
өзінде «Дос көңілі – шарайна, 
сындырып алма абайла» сары-
ны басым. Өйткені, ол – табиға-
тынан мейірімді жан. Сюжет-
тік мазмұны, композициялық 
құрылысы жағынан әртүрлі әң-
гімелері қысқа диалогтар мен 
астарлы юморға, қазақи теңеу-
лер мен ой-толғамға, тәрбие 
мен тағылымға толы. Әңгіме-
леріне тән ерекшеліктің бірі – 
кейіпкерлерінің мінез-құлқын 
екшеп, одан адамшылық та-
мырларды тауып отыруы дер 
едік. Ағамыздың сананың сеңін 
қозғап, сөздің сөлін сығатын 
шешендігін  де  айта кету ләзім.

Ұлы Абайдың ілімін түсін-
діру, уағыздау, насихаттау – 
Серікбай Иманбайұлы шығар-
машылығының тағы бір қыры. 
Өзінің айтуы бойынша, заңғар 
жазушы  М.Әуе зовтің «Абай 
жолы» романын алғаш бесін-

ші сыныпта оқыпты. Міне, со-
дан бері алпыс жылдан астам 
уақыт өтсе де аталған кітапты 
зерделеуін үзбей, өмір жолын-
да кездескен күрмеуі көп күр-
делі сұрақтардың жауабын со-
дан тауып келеді. Сондықтан, 
хакім Абайдың: «Адам болам 
десеңіз, ...талап, еңбек, терең 
ой, қанағат, рақым» сынды бес 
нәрсеге асық бол деген өсиеті 
оның туындыларының тұтқасы 
іспеттес көрінетініне таңырқа-
мауымыз қажет. Бүгінде мұқа-
басы мүжілсе де, мазмұнының 
өміршеңдігін жоғалтпаған қас-
терлі құндылық – «Абай жолы» 
ағамыз дың жұмыс үстелінде 
тұр.

Сәкеңнің ғалымдық, ұстаз-
дық және ұйымдастырушылық 
қызметтері – бірін-бірі то-

лықтырған, бірі-бірімен астас-
қан дүниелер. Қандай қыз-
метте немесе ортада жүрсе 
де тәлім-тәрбиесінің мәйегін, 
ізгілігінің сәулесін айналасын-
дағылармен бөлісіп, үйретіп 
қана қоймайды, өзі де жақсы 
адамдардан үйренуге бейіл. Біз 
білетінде «Үлкенге – құрмет, 
кішіге – ізет» ұғымы – ол үшін 
жай сөз тіркесі емес. Таудай іс 
тындырса да, дабырайтып жат-
пай, «болдым-толдым» демей, 
тиянақты еңбектің, риясыз із-
деністің жарқын үлгісін көр-
сетіп келеді. 

Ел ынтымағын еселеу, бере-
ке-бірлігін күшейту, бұрынғы-
лардың жөн-жоралғыларын, 
тә лім-тәжірибелерін өскелең 
ұрпаққа аманаттау сынды ұста-
нымдарды басшылыққа алған 
ол өзінің мол өмірлік тәжіри-
бесін әрі оқығаны, көргені 
мен көңілге тоқығанын кейін-
гі буынға шаршамай-талмай 
бөлісуде. Азаматтығын ажар-
ландырған да, адами болмы-
сын кемелдендірген де – осы 
қасиет тері.

Алаш ардақтысы Әлихан 
Бөкейхан «Ұлтқа қызмет ету 
мінезден» дейді. Сыр өңіріне 
танымал азаматтың ұлт руха-
ниятының туын жоғары сатыға 
көтеру жолындағы қызметін 
бейнелеуге осы қағидалы сөз-
дер әбден лайық деп ойлаймын. 

Қали ОМАРОВ,
ҚР Білім беру ісінің 

құрметті қызметкері

Иіліп сәлем салып, жа-
нымдағы  құрдасыма:

– Жезде, сәлем бердік! 
Ат-көлігіңіз аман ба? Апамның 
жағдайы қалай? Еркебала вахта-
дан келді ме? – деді.

Досым  келіннің сәлеміне ізет-
пен жауап қайтарып, бә йек болып 
жатыр. Оңаша ұзап шыққан соң: 

– Бұл – жақын балдызымның 
келіншегі Наталия Баркова деген 
келініміз. Өзі – мың болғыр адам! 
Қашан кездессең де, осылай 
жақын тартып, елпілдеп тұрады, 
– деді. 

 Наталияның қазір көп қол-
даныла бермейтін «Ат-көлігіңіз 
аман ба?» деп жөн сұрасқанына 
ішім жылыды. «Орысша оқып 
едім» деп ана тіліне келгенде тұ-

саулы аттай кібіртіктейтін қан-
шама  қандастарымыз арамызда 
жүр.

 Наталия жай лы жазуды ой-
лап, алды мен ол жұмыс істейтін 
№95 мек теп директоры Оңталап 
 Махам бетовке қоңырау шалдым. 
Мектеп директоры  оның бала 
күтімімен демалыста еке нін ай-
тып, телефон номерін берді. 

Наталияға өзімді танысты-
рып, кішкентайына бауы берік 
болсын айттым. Ол тосылған 
жоқ.

– Айтсын, аға! Алла тіле-
гіңізді қабыл етіп, періштелердің 
құлағына шалынсын! – деп жауа-
бын сарт еткізді. Менімен тілдес-
кен аз уақытта «Алла қаласа!» 
дегенді бірнеше мәрте қайтала-

ды. Аузынан Алласы түспеген 
Андрейдің қызына ішім жылыды. 

Наталия Андреевна  Бар кова 
Ресей Федерациясы, Брянск об-
лысы, Клинцы қаласында дүние-
ге келген. Қарапайым отбасының 
перзенті, сонда  балабақшаға 
барып, алғашқы қадамын жаса-
ды. Кейін бұлардың отбасы Қа-

зақстанға оның ішінде Қазалы ау-
даны, Жалаңтөс батыр атындағы 
ауылға қоныс аударды. Ақпейіл 
ауыл адамдарынан, нағашы-
ларынан қазақ тілін үйренді. 
Нағашы әжесі Айшагүл мен ана-
сының бауырлары бұларға асқан 
қамқорлық танытатын. Осылайша 
қазақы қалып дағдысына, дағды-
сы өмірлік қағидасына айналды. 
Қазақы тәрбиені, салт-дәстүр-
лерді, диірмен тарту, күбі пісу, 
киіз басу, тоқыма тоқу, кесте 
тігуді  көріп, жасап, үлкендер-
ге  қолғанат болып жүріп, өзі де 
көп нәрсе үйренді. Көзі қанығып, 
қолы қалыптасты. Өзі ғана емес 
соңына ерген інісі мен сіңілісі де 
осы тұрғыда тағылым алды.

Жалаңтөс батыр ауылын-
дағы №103 мектепті аяқтаған соң 
Қожа Ахмет Яссауи атындағы қа-
зақ-түрік университетінде дәріс 
алды. Рүстем есімді қазақ жі-
гітімен отау құрып, шаңырақ кө-
терді. Өмірге  Нұрдәулет, Нұрис-
лам есімді ұлдар мен Наргиза 
атты қыз бала келді.

Біршама  жылдан бері  
Қ.Нұрмаханов атын дағы 
№95 орта мек тептің бастауыш 
сы нып мұ ғалімі болып еңбек 
етеді. Педагог-сарапшы.  Қаза-
лы аудан дық  «Бір  лік-Единство» 
этно мәдени қоғамдық бірлесті-
гінің белді  мүшесі. 

Қоғамдық жұмыстарға да 
белсене араласады. Түрлі бай қау-
лар мен сайыстарда топ жарып 
жүр. Өзі өнерлі, жеке дауыс та ән 
салады. 

Наталия – берекелі қазақ 
шаңырағының отанасы. Маман-
дығын мақтаныш тұтады.

– Қазір ауылда анам мен інім 
тұрады. Сіңілім де қазақ отба-
сына келін болды. Мен шаңы-
рақтың сүт кенжесіне тұрмысқа 
шықтым. Шүкір, бақытты отба-
сымыз. Қазір бала күтіміне бай-
ланыс ты демалыста отырмын. 
Үйде отырсам да қоғамдық жұ-
мыстардан шет қалған емеспін, 
– дейді Наталия Баркова.

Қазалы ауданы

Ауылдасым екеуміздің қарсы алдымыздан жылы жүзді 
жас келіншек жолықты. Өзге ұлт өкілі екені байқалып 
тұр. Танымайтын адам болған соң мән бермедім. 

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ,
«Сыр бойы»Sb

Таным мен талғам тізгіні

Тілегі бір туысқан

Өткен жылдың 9 ақпа-
нында құрылған театр 
пандемия жағдайына бай-
ланысты биылғы оқу 
жылында ашылу салта-
натын өткізуде. Студент-
тердің шығармашылық қа-
білетін шыңдау ға ықпал 
ететін театр құрамына ар-
найы кас тинг арқылы он 
үш студент қабылданған. 
Қазіргі уақытта жиырмаға 
жуық актер, сахна сыртын-
дағы техникалық құраммен 
қосқанда 27 адам бар.

Театрдың көркемдік 
жетекшісі – «Филология» 
бөлімінің студенті Бек-
зат Ешмұратов. Режиссері 
– «Физика, математика 
және ақпараттық жүйелер» 
бөлімінің студенті Серік 
Бекасыл, музыкалық сүй-
емелдеуші – «Филология» 
бөлімінің студенті Салабат 
Данияр.

«Ассорти» алдағы уа-
қытта көрермендерін лири-
калық, поэтикалық бағыт-
тағы қойылымдарымен 
қуан туды жоспарлап отыр.

«СБ» ақпарат

Студенттер 
театры 
ашылды

Бірнеше буын ұрпақты өнегесімен өрге сүйреп 
жүрген, сөзі берекелі, аузы дуалы ел зиялысы Серікбай 
Иманбайұлы Қошқаровтың шығармашылығы Сыр 
жұртшылығына жақсы таныс.

М.Мәметова атын-
дағы Қызылорда 
педагогикалық жоға-
ры колледжі жанынан 
«Ассорти» студенттер 
театры ашылды. Өнер 
ұжымы ел Тәуелсізді-
гінің 30 жылдық мерей-
тойына арнап Желтоқ-
сан оқиғасы туралы 
«Ызғар» қойылымын 
ұсынды. Тәуелсіздіктің 
қадір-қасиетін ұғынып, 
бейбіт күннің бағасын 
білуге шақыруды мақ-
сат еткен қойылымды 
көрермен жылы қабыл-
дады.

Қанжыға 
билігі
Екі жігіт Арғынбай бидің 

алдына дауласып келіпті.
– Мынау менің қанжығамды 

ұрлап алды, – депті екі жігіттің 
бірі. Арғынбай ә дегенде кіш-
кентай қайыс туралы болмашы 
дауға не деп жауап берсем екен 
деп, ойланып қалса керек.

Сонда жанында отырған 
бала Бименбет:

– Биаға, осы даудың билігін 
мен айтайын, – дейді.

– Айтсаң айта ғой, – дейді 
би.

– Айыл-тартпа болмаса,
Атыңа ер тұра алмас.
Үзеңгі-бау болмаса,
Атқа кісі міне алмас.
Қолда қамшы болмаса,
Қорғалап ат жүре алмас.
Жүген-ноқта болмаса,
Басын жөнге бұра алмас.
Қанжыға бау тон сақтай-

ды, тон жан сақтайды, бір қой 
айып, – депті сонда Бименбет.

Арғынбай мұны дұрыс 
шешім деп мақұлдапты.

Ақсақ аяққа 
артылған айып
Төрт кісі бірлесіп, бір ақсақ 

ешкіні семіртіп соймақ болып, 
қырманға жібереді. Сойғанда, 
кімнің қай аяғын алатынын да 
алдын ала белгілейді.

Біреуі алдыңғы оң аяғы 
менікі болады, біреуі артқы сол 
аяғы менікі болады деген сияқ-
ты иелік жасайды. Ешкінің бір 
аяғы ақсақ екен. Осы ақсақ аяқ 
өзіне тиесілі болған кісі тезірек 
жазылсын деп, оны май жағып 
шүберекпен байлап қояды.

Ешкі бір күні шүберек 
ораған ақсақ аяғын отқа тигізіп 
алып бақырып, қырманды айна-
ла жүгіріп, астық өртке орана-
ды. Қырман иесі кінәлінің кім 
екенін іздегенде үш сау аяқтың 
иесі:

– Отқа жұғысқан да, қыр-

манға өрт қойған да шүберек 
байлаған ақсақ аяқ, – деп оны 
иеленген адамды айыпты қып 
шығарады.

Бұған риза болмаған әлгі 
кісі Арғынбайға жүгінейік дей-
ді. Өз уәждері қисынды көрін-
ген үшеу неден қорықсын. Бәрі 
биге келеді. Ал, би дау шешімін 
Бименбет айтады дейді.

Сонда Бименбет:
– Ешкі бір аяғымен ғана 

жүрмейді, төрт аяғымен де 
жүреді және ақсақ аяқпен жүр-
мейді, сау аяқтарымен жүреді. 
Ешкіні отқа айдаған да, отты 
қырманға әкелген де сау аяқтар. 
Сондықтан өрттің шығуына 
оның үш сау аяғы кінәлі, – деп 
ақсақ аяқтың иесін айыптан 
арашалап алыпты.

Ешкі 
аман болсын
Балаби жолаушылап жүріп, 

елден іргесін бөлек салып 

отыр ған бір байдың үйіне 
түсіпті. Бай қорасы толған қой 
болса да, биге ешкі сойыпты.

Сол күні түнде байдың қо-
расындағы қойына қасқыр 
тиіпті. Қойы бастырлып, түгел 
қырылып, бес-алты ешкісі ғана 
қалыпты.

Таңертең бай:
– Ей, би! «Үйге құтты қонақ 

келсе, қой егіз табады, құтсыз 
қонақ келсе, қорасына қасқыр 
шабады» деуші еді, қандай 
қонақ екеніңді өзің де білген 
шығарсың? – дейді терісіне 
сыймай.

Сонда Балаби:
– Айтқаныңыз дұрыс, байе-

ке. Бірақ мен қойдың емес, еш-
кінің қонағымын, ешкіңіз аман 
болсын, – деп жүріп кетіпті.

Бай өзінің қалың ел сый-
лаған биге қой соймаған қа-
телігін сезіп, бармағын шайнап 
қалыпты.
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