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ТАЛҚЫ

МЕМЛЕКЕТТІК ХАТШЫ ӨҢІР
ЖҰРТШЫЛЫҒЫМЕН КЕЗДЕСТІ
Кеше Қазақстан Республикасының Мемлекеттік хатшысы
Ерлан Қарин Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің мүшелерімен бірге
Қызылорда облысының жұртшылығымен кездесу өткізді.
Алдымен Мемлекеттік хатшы мен Ұлттық кеңес мүшелері
Қызылорда облысының активімен жүздесті. Облыс әкімі Нұрлыбек
Нәлібаев өңірдің экономикалық дамуының негізгі бағыттары мен
әлеуметтік маңызы бар инфрақұрылымдық жобалардың жүзеге
асырылуына тоқталды.
–
Өткен аптада Президент
Конституцияға
өзгеріс
енгізу
жобасы бойынша республикалық
референдум өткізу туралы Жарлыққа
қол қойды. Мемлекет басшысы
Конституцияға
өзгерістер
мен
толықтырулар енгізу мәселесіне

қатысты
бейнеүндеуінде:
«Біз
бәріміз ел болып жаңа Қазақстанды,
әділетті
Қазақстанды
құрамыз.
Әрбір азаматтың құқы қорғалатын
мемлекет боламыз. Бәріне бірдей
мүмкіндік береміз. Әркім қарымқабілетіне сай қоғамнан өз орнын

иеленеді.
Халықтың
ой-санасы
жаңғырып, өмір салты өзгереді.
Біз мемлекеттік жүйені жетілдіріп,
қоғам мен биліктің тиімді диалогын
орнатамыз.
Осылайша
екінші
республиканы
қалыптастырамыз.
Конституциялық реформа мұның
бәрін табысты жүзеге асыру үшін
қажет» дегенін білесіздер. Бұл –
мемлекетті өркендетудің адындағы
түбегейлі өзгерістерге бағыттайтын
айрықша маңызды саяси шешім, –
деді облыс әкімі.
Өз кезегінде, Мемлекеттік хатшы
конституциялық реформаның негізгі
бағыттары туралы айтты.
3-бет

ТАМЫРЛАС,
БАУЫРЛАС, ДОСТАС
МЕМЛЕКЕТТЕР
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Түркия
Республикасына мемлекеттік сапары Түркияның негізін қалаушы
әрі тұңғыш Президенті Мұстафа Кемал Ататүріктің рухына тағзым
етуден басталды.
Қазақстан Президенті Анкараға
мемлекеттік
сапары
барысында
Түркия
Президентімен
келіссөз
жүргізді. Бауырлас Түркия Респуб
ликасына
мемлекеттік
сапармен
келуге шақырғаны үшін Режеп
Тайип Ердоғанға ризашылығын біл
дірді. Шағын құрамдағы кездесу
соңында Мемлекет басшысы Түркия
Президентін
елімізге
сапармен
келуге шақырды. Режеп Тайип
Ердоған Түркияға сапармен келгені
үшін
Қасым-Жомарт
Тоқаевқа
алғыс айтты. Сонымен қатар Режеп
Тайип
Ердоған
Қасым-Жомарт
Тоқаевтың Қазақстанға шақыруын
ризашылықпен қабыл алып, биыл
күзде елімізге келетінін жеткізді.
Түркия Президентінің резиден
циясында ресми делегация мү
шелерінің қатысуымен Мемлекет
басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев пен
Президент Режеп Тайип Ердоған
келіссөз өткізді. Көрсетілген құрмет
пен қонақжайлық үшін ризашылығын
білдірді. Сонымен қатар бауырлас
түрік жеріне аяқ басқанда әрдайым өз

ЕР ЕСІМІ – ЕЛ ЕСІНДЕ

БӘРЕКЕЛДІ!

Жүрек жұтқан
жігіт

үйімізге келгендей сезінетіндігімізді,
Қазақстан атажұрт болса, Анадолы
екінші отанымыз деп білетіндігімізді
жеткізді.
Қасым-Жомарт Тоқаев мызғымас
достыққа, тату бауырластық пен
стратегиялық ықпалдастыққа негіз
делген
Қазақстан
мен
Түркия
арасындағы көпжақты байланыстар
дың қарқынды дамып келе жатқанына
арнайы тоқталды.
– Түркия – Қазақстанның негізгі 5
сауда серіктесінің бірі. Алыс-берісіміз
жылдан жылға артып келеді. Мысалы,
2021 жылы 5 миллиард долларға
жеткен. Осы қарқынды азайтпай,
сауда-саттықты 10 миллиард долларға
жеткізуіміз керек. Бұдан бөлек, Түркия
Қазақстанның ең ірі 10 инвесторының
қатарында. Экономикамызға 4 мил
лиард доллардан астам инвестиция
құйды. Қазақстанның Түркияға салған
капиталы – 1 миллиард доллардан ас
там. Соңғы екі жылда Қазақстанда
16 инвестициялық жоба жүзеге асы
рылды, – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Күні кеше Нұр-Сұлтан
қаласында елді елең еткізген оқиға
болды. Тұрғын үйдің 8-қабатынан
құлағалы тұрған кішкентай қызды
құтқарып қалған жігіттің ерлігі
әп-сәтте желі арқылы шартарапқа
тарады.
БЕКБАН,
Sb Шынар
«Сыр бойы»

2-бет

ҚҰРМЕТ

Майдангерлерге
мәңгілік
тағзым
9 мамыр күні «Тағзым» алаңында «Ұлы Жеңіс –
ұрпаққа аманат» атты салтанатты іс-шара өткізілді.
Майдангерлердің ерлігін еске салатын ескі әуендер
шырқалып, Қазанғап атындағы Қызылорда музыкалық
колледжінің үрмелі аспаптар оркестрінің концерті
ұйымдастырылды.

ЖЕҢІС
ЖАУЫНГЕРЛЕРІ
Облыс әкімі соғыс ардагерлерін
арнайы барып құттықтады

Бүгінгі күні Қызылорда облысында Ұлы Отан соғысының
7 ардагері бар. Жеңістің 77 жылдық мерекесінде облыс әкімі Нұрлыбек
Нәлібаев барлық майдангерге арнайы барып, Президент атынан
құттықтап, құрмет көрсетті. Облыс басшысы Қазалы, Сырдария,
Шиелі аудандары мен Қызылорда қаласында тұратын соғыс
ардагерлерінің шаңырағында болып, арнайы сый-сияпат ұсынды.
2-бет

Облыс
әкімі
Нұрлыбек
Нәлібаев аймақ тұрғындарын
мерекемен құттықтап, Жеңіс
қаһармандарының ерлігі ешқа
шан ұмытылмайтынын жеткізді.
– Ардақты ардагерлер, бүгін
гі бейбіт өміріміз бен тыныш
тіршілігіміз үшін өздеріңізге
кейінгі ұрпақ атынан мың мәрте
алғыс айтамыз. Сіздер сияқты
жеңімпаз жауынгерлер ұрпағы,
достық пен ауызбіршілікті ту
еткен аға буынның жалғасы
екенімізді әрдайым мақтан
етеміз.
Мемлекет басшысы, Жо
ғарғы Бас қолбасшы ҚасымЖомарт
Кемелұлы
Тоқаев
айтқандай:
«Аға
буынның
теңдессіз ерлігін құрметтеп,
зұлмат соғыстың зардаптарын
ұмытпау – біздің қастерлі боры
шымыз!».
Осынау
ерлікке
толы күн тарихымыздың мәңгі
ұмытылмас парағы болып қала
бермек, – деді облыс басшысы.
Сыр жұртшылығы атынан
облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев,

облыстық мәслихат хатшысы
Наурызбай Байқадамов, облыс
тық ардагерлер кеңесінің төр
ағасы Серік Дүйсенбаев, қала
әкімі Асылбек Шәменов және
құқық қорғау органдарының
басшылары бастап ескерткішке
гүл қойып, бейбіт өмір жолында
шейіт болған майдангерлердің
рухына тағзым етті.
Айта кетейік, соғыс жылдары
майданға Сыр елінен 70 мыңнан
астам адам аттанса, 35 мың адам
майдан даласынан оралмады.
Сыр елінің 21 азаматы ерлігі
мен қаһармандығы үшін Кеңес
Одағының Батыры, 2-уі «Даңқ»
орденінің
толық
кавалері
атанды. 20 мыңнан астам жер
лесіміз
орден-медальдармен
марапатталды. Қазіргі таңда
өңірде 7 Ұлы Отан соғысының
және оларға теңестірілген 2902
ардагер бар.
Облыс әкімінің
баспасөз қызметі

Оқиға елордадағы Ұлы Дала көшесі
27/1 мекен-жайында болған. Өз өмірін
қатерге тігіп, бүлдіршінді құтқарған Сәбит
Шонтақбаев – Жалағаш ауданы Аққұм
ауылының тумасы. 36 жастағы азамат 4
баланың әкесі. Оның Нұр-Сұлтан қаласына
жұмыс іздеп келгеніне 15 күн ғана болған.
Отбасы Қызылордада жалдамалы пәтерде
тұрады.
3-бет

БАСПАСӨЗ – 2022

Құрметті оқырман
2022 жылдың екінші
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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ТАМЫРЛАС, БАУЫРЛАС,
ДОСТАС МЕМЛЕКЕТТЕР

Түркия Президенті екі ел
арасындағы
қарым-қатынасты
жаңа деңгейге көтеруге әзір
екенін атап өтіп, Қазақстанда
жүргізіліп жатқан реформаларды
қолдайтынын айтты.
– Біз әріптестігімізді кеңей
тілген стратегиялық серіктестік
деңгейіне көтердік. Түркия мен
Қазақстан – ортақ тарих, тіл, дін
және мәдени құндылықтардан
қуат алған әрі мықты байланыс
орнатқан бауырлас мемлекеттер.
Біз Түркия елі Қазақстанның
тұрақтылығы мен тыныштығына
ерекше көңіл бөлеміз. Сіздің
Жаңа Қазақстанды құру жо
лындағы
күш-жігеріңіз
бен
табандылығыңызды
құрмет
теймін. Осы бағыттағы ауқымды
реформаларыңызды қолдаймын,
– деді Режеп Тайип Ердоған.
Сөз соңында президенттер
келіссөз нәтижелерін екі ел ара
сындағы сан қырлы қатынастарды
кеңейтілген стратегиялық серік
тестік деңгейіне көтерудің бір
ден-бір мүмкіндігі ретінде атап
өтті.
Келіссөз қорытындысы бо
йынша Қазақстан Республикасы
ның Президенті Қасым-Жомарт
Тоқаев пен Түркия Республи
касының
Президенті
Режеп
Тайип Ердоған кеңейтілген стра
тегиялық серіктестік туралы бір
лескен мәлімдемеге қол қойды.
Қасым-Жомарт Тоқаев пен
Режеп Тайип Ердоған БАҚ өкіл
дері үшін брифинг өткізді.
– Түрік халқына және Пре
зидент мырзаға қонақжайлығы
үшін алғыс айтамын. Біз бүгін
бірқатар аса маңызды мәселелер
туралы кең ауқымды келіссөздер
өткіздік. Пікір алмасу мазмұнды,
мағыналы болды. Президент
Режеп Тайип Ердоған – білімді,
аса беделді саясаткер. Оның
көзқарасы кең, сондықтан бұл
кісінің пікірлері өте құнды. Түркия
– біздің тәуелсіздігімізді алғашқы
болып мойындаған ел. Оны қазақ
халқы ешқашан ұмытпайды.
Қазақстан –Түркиядан ешқашан
да, ешқандай да зиян шекпеген
ел. Әлі де солай жалғасып
келеді. Қазақстан мен Түркия
– тамырлас, бауырлас, достас
мемлекеттер. Біздің шетелдегі
алғашқы елшілігіміз Анкарада
ашылған. Мұның символдық
мәні зор. Қазақстан мен Түркия
арасында дипломатиялық қа
тынас орнағанына биыл 30
жыл толды. Осы кезеңде біздің
ынтымақтастығымыз нығайып,
стратегиялық
серіктестікке
айналды. Ауқымды шарттыққұқықтық негіз қалыптасты.
Сауда-экономикалық және мә
дени-гуманитарлық
байланыс,
жаһандық және өңірлік құры
лымдар аясындағы ықпалдастық
ойдағыдай дамып келе жатыр, –
деді Қазақстан Президенті.
Қасым-Жомарт
Тоқаев
Алтайдан басталған қазақ көшінің
қасиетті Анадолы топырағына
1-бет

жеткеніне биыл 70 жыл толғанын
атап өтіп, қандастарымызды
сол кездегі Түркия ПремьерМинистрі Аднан Мендерес құшақ
жая қарсы алғанын еске алды.
Сондай-ақ жақында Алматы
қаласындағы көшеге Түркияның
осы бір аса көрнекті саясаткерінің
есімі берілгенін айтты.
Президент геосаяси ахуал
ушыға түскен қазіргі кезде мұ
ның мән-маңызы айрықша екенін
айтып, қазақ-түрік ынтымақ
тастығын жаңа деңгейге көтеру
үшін Кеңейтілген стратегиялық
серіктестік туралы бірлескен
мәлімдеме қабылдағандарын жет
кізді. Сонымен қатар түрлі сала
дағы байланысты жаңа белеске
көтеретін маңызды үкіметаралық
құжаттарға қол қойылды.
Президенттің
пайымынша,
Үкіметаралық
экономикалық
комиссия сауда-экономикалық
серіктестікті нығайтуға зор сеп
тігін тигізеді. Сондай-ақ, Түркі
мемлекеттері ұйымы маңызды
рөл атқарады.
– Былтыр Түркітілдес мемле
кеттердің ынтымақтастық кеңесі
толыққанды ұйым болып қайта
құрылғаны қуантарлық жайт.
Бұл – бәрімізге ортақ жетістік.
Біз осы ұйымның аясындағы
жұмысты жалғастыра беруге
мүдделіміз. Сонымен қатар, білім
және мәдениет саласындағы
байланысты одан әрі дамытамыз
деп келістік. Бұл ұйым Қазақстан
үшін аса маңызды, сондықтан біз
оны үнемі қолдаймыз. Жалпы,
Қазақстан мен Түркияның жанжақты қарым-қатынасын ны
ғайтуға мол мүмкіндік бар.
Бүгінгі маңызды уағдаластықтар
– соның айқын көрінісі. Менің
мемлекеттік сапарым Қазақстан
мен Түркия арасындағы қарымқатынасқа тың серпін беретініне
кәміл сенемін, – деді Мемлекет
басшысы.

ЖЕҢІС
ЖАУЫНГЕРЛЕРІ
Мерекеде
Туланы
азат
етуге қатысқан Қабақ Сма
ғұл,
Белоруссия,
Польша,
Калининград
Чехословакия,
қалаларын неміс басқыншы
ларынан азат етуге үлес қосқан
Тілеуберген
Тобабергенов,
Сталинградты, Курскіні, Поль
шаны жаудан қорғаған Яхия
Тасыров, Сталинград шай
қасында ерлігімен көзге түскен
Сәрсенбек Байжановтың еңбегі
дәріптелді.
Сондай-ақ,
Украинаны
азат етуде жанқиярлық ерлік
көрсеткен Төлеген Жүнісов,
Курск шайқасында табандылық
танытқан Әбдірахман Бәйтіков
пен Беларусь фронтының дала
госпиталінде медбике қызметін
атқарып, батылдық көрсеткен
Любовь Колесниктің ерлік
жолы айтылып, оларға құрмет
жасалды.
Нұрлыбек Нәлібаев майдан
герлер қашанда құрметке лайық
екенін және оларды қолдау
шаралары бір күнмен шектеліп
қалмайтынын, ерлігі әрдайым
дәріптелетінін жеткізді.
1-бет

– Батыр әкелеріміз бен ана
ларымызға тиісті деңгейде
құрмет көрсету – біздің пер
зенттік парызымыз. Сіздер
Отанымызға Жеңістің жалауын
желбіретіп, бейбіт заманды
келер ұрпаққа аманат еттіңіздер.
Ел басына күн туған сұрапыл
соғыс жылдары адам төзгісіз
қиыншылықтарды
қайыспай
көтеріп, елдің қорғаны болған
дарыңыз үшін Сіздерге бас
иеміз, – деді облыс әкімі.
Майдангерлер елге тыныш
тық тілеп, ақ батасын берді.
– Қиындықтың бәрі артта
қалды. Енді соғыс болмасын.
Сырттың сұқ көздерінен сақтап,
елде тек ауызбіршілік орнасын.
Ел қамын ойлар азаматтар аман
болып, әр шаңырақта береке
ұяласын, – деді ғасыр жасаған
ардагер Яхия Тасыров.
Айта кетейік, бұл күні
«Тағзым» алаңында Жеңістің
77 жылдығын мерекелеуге ар
налған салтанатты іс-шара өтті.
Өңірде соғыс ардагерлерінің
ерліктерін дәріптеуге арналған
түрлі
деңгейдегі
жобалар
жасалып, думанды концерт
қойылды.

Құрмет грамотасын
табыстады
Облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев Қазақстанның еңбек
сіңірген артисі, әнші-композитор Жеңіс Сейдоллаұлымен
кездесті. Әншінің Ұлы Жеңіс күнімен қатар келген 60 жас
мерейтойымен құттықтады.
Өңір басшысы отандық эстрададағы қолтаңбасы бар Жеңіс
Сейдоллаұлына шығармашылық табыс тілеп, оның туған жерге
арналған туындыларын Сыр жұртшылығы жақсы ілтипатпен
қабылдайтынын жеткізді. Мерейтой иесіне аймақ жұрты атынан
Қызылорда облысының Құрмет грамотасын табыстады.
Жеңіс Сейдоллаұлы көрсетілген құрметке ризашылығын
білдірді.
Талантты әнші-композитордың Н.Бекежанов атындағы қазақ
академиялық музыка драма театрында «Сен деп соққан жүрегім»
атты кеші өткізілді.
Облыс әкімінің баспасөз қызметі

Президент осы байланысты
одан
әрі
нығайту
үшін
Қазақстанда жоғары деңгейде
екіжақты кездесу өткізу аса
маңызды деп атап, Түркия
Президенті Режеп Тайип Ер
доғанды елімізге сапармен келу
ге шақырғанын жеткізді. Сол
кезде Нұр-Сұлтан қаласында
Жоғары деңгейдегі стратегиялық
ынтымақтастық
кеңесінің
төртінші отырысы өткізілмек.
Түркия Президенті Режеп
Тайип Ердоған екі ел арасындағы
ынтымақтастықты одан әрі ілге
рілетуге дайын екенін атап өтті.
– Қазақ бауырларымыздың
тұрақтылығы мен тыныштығына
аса мүдделі екенімізді және сау
да-экономикалық,
мәдениет,
қауіпсіздік салаларында бірге
болатынымызды айтқым келеді.
Біз екіжақты және көпжақты
қатынастарымызды
нығайта
береміз деп келістік. БҰҰ, Ислам
ынтымақтастық ұйымдарындағы
бірлігімізді арттырамыз. Атаме
кенімізден келіп отырған Пре
зидент Қасым-Жомарт Тоқаев
мырза мен оның құрметті деле
гациясының келгеніне аса қуа
ныштымыз, – деді Түркия
Президенті.
Қасым-Жомарт
Тоқаевтың
Түркияға мемлекеттік сапарының
екінші күні түрік кәсіпкерлерінің
Қазақстанда іске асырып жатқан
ірі инвестициялық жобаларымен
танысудан басталды.
Арнайы
ұйымдастырылған
көрмеде Қазақстанның Түркия
дағы елшісі Еркебұлан Сәпиев
Мемлекет басшысына бірлескен
жобалар туралы айтты.
Мемлекет басшысы Түркия
ның
бірқатар
кәсіпкерімен
жеке-жеке кездесті. Олардың
арасында «Yildirim Holding»
президенті
Роберт
Юксель
Йылдырым, «TAV Havalimanları
Holding» басқарма мүшесі Сани

Шенер, «Goknur Gida» басқарма
төрағасы Осман Асланали, «Sembol» компаниясының басқарма
мүшесі Феттах Таминдже және
«Koç Holding» компаниясының
басқарма мүшесі Али Коч бар.
Кездесулерде
түрік
бизнесмендерінің Қазақстандағы
жобалары мен алдағы уақытта
іске асырылатын бастамалары
туралы сөз болды. Аталған іскер
топтардың елімізге салынған
инвестициялары химия, ауыл
шаруашылығы,
құрылыс
салаларын қамтиды.
Мемлекет басшысы олардың
елімізге салған инвестицияларына
қолдау көрсетілетінін айтты.
Жиында сөйлеген сөзінде осы ісшараға еліміздің шынайы досы,
Түркияның
Вице-президенті
Фуат Октай мырзаның арнайы
келіп отырғанын айтып, оған өз
ризашылығын білдірді.
– Соңғы 16 жылда түрік
бауырларымыз
Қазақстанға
4,2 миллиард доллардан астам
тікелей инвестиция құйды. Пан
демия кезінде әлем бойынша
шет ел инвестициясының көлемі
күрт азайғаны белгілі. Соған
қарамастан, Түркиядан біздің
елге келетін инвестиция азайған
жоқ. Мұны әрине, қуантарлық
жайт деп айтуға болады. Бұл
– түрік ағайындардың біздің
елімізге деген жоғары сенімінің
көрінісі. Былтыр Түркияның
тікелей инвестициясы рекордтық
көрсеткішке жетіп, 680 миллион
доллар болды. Қазір Қазақстанда
түрік капиталы бар 4 мыңға
жуық компания табысты жұмыс
істеп жатыр, – деді Мемлекет
басшысы.
Мемлекет басшысы іскерлік
топтарға Жаңа Қазақстанды
құруға кіріскенін айтып, саяси
жүйені толық жаңғыртатынын
жеткізді. Ол «Суперпрезидент
тік»
басқарудан
мықты
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Парламенті бар президенттік
республика жүйесіне біртіндеп
өтетінін атап өтті.
– Бесінші маусымда жалпы
халықтық референдум өткізілетін
болды.
Конституциямыздың
33 бабына түзетулер енгізіледі.
Менің мақсатым – халқыма
мейлінше еркіндік беру, демо
кратия мен заң үстемдігін кү
шейту. Президент ретінде еш
қандай артықшылықтар мен
жеңілдіктерге құмар емеспін.
Мұндайды қаламаймын, – деді
Мемлекет басшысы.
Сонымен бірге Президент
ұлттық экономика түбегейлі
жаңғыртылатынын
жеткізді.
Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан
үшін өңдеу өнеркәсібі, ауыл
шаруашылығы, денсаулық сақ
тау және туризм саласындағы
жобалар стратегиялық маңызға
ие екеніне назар аударды. Оның
айтуынша, осы бағытта былтыр
«Өнеркәсіп саясаты туралы»
заң қабылданған. Президент
Қазақстан экономикасын өркен
детуге елеулі үлес қосып отырған
машина жасау саласына арнайы
тоқталды.
– Дегенмен, жыл сайын құны
17 миллиард доллар болатын
өнімді сырттан әкелеміз. Ал,
отандық өндіріс 4,3 миллиард
доллардың
өнімін
өндіреді.
Қазақстан «Теңіз», «Қашаған»,
«Қарашығанақ» мұнай-газ ке
ніштерін игеру үшін ауқымды
жобаларды
жүзеге
асырып
жатыр. Chevron, Total, ExxonMobil сияқты компаниялардың
қолдауымен бізде Мұнай-газ
машинасын жасау ісін дамытудың
халықаралық орталығы құрылды.
Біз мұнай-газ операторларымен
бірлесіп, 35 мыңнан астам тауар
түріне
сараптама
жүргіздік.
Соның ішінен елімізде шығаруға
болатын тауарларды анықтадық.
Қазақстан мұнай-газ саласы үшін
құрал-жабдықтар мен қосалқы
бөлшектер жасауға ниетті. Бізде
бұған қолайлы жағдай жасалған.
Мұнай-газ саласындағы инвес
торлар
тарапынан
сұраныс
бар, олар қажетті қаржыны да
ұсынып отыр. Ал, сіздерде озық
технология және тың тәжірибе
бар, – деді Мемлекет басшысы.
Президент жер қойнауын
пайдалану саласындағы ынтымақ
тастықтың келешегі зор екенін
айтып, түрік инвесторларына
бағалы және түсті металды
геологиялық барлау бойынша
дайын тұрған 5 жобаны ұсынды.
Ол ауыл шаруашылығы саласын
өзара ынтымақтастықтың тағы
бір маңызды бағыты ретінде
атады.
Мемлекет басшысы Қазақ
станның Түркиямен денсау
лық сақтау саласындағы ынты
мақтастықты нығайтуға да баса
мән беретінін айтты. Сонымен
қатар жаңа геосаяси ахуалға бай
ланысты Транскаспий халық
аралық көлік бағытының рөлі де
айтарлықтай арта түскен.
–
Транскаспий
дәлізіне

Sb

Құрық теңіз айлағы қосылған
соң Қорғастан Стамбулға жүк
тасымалдау уақыты 5 есеге
қысқарды. Бұрын 60 күн жүретін
жүк қазір небәрі 13 тәулікте
жетеді. Біз мұнайды Қытай мен
Еуропаға экспорттау жолдарын
әртараптандыруды қолға алдық.
Соның ішінде Түркияның көлік
дәліздерін пайдалана бастадық.
Мұнай құбырларының өткізу
қабілетін арттыру және Ақтау,
Құрық
теңіз
айлақтарын
жаңғырту жұмысы басталды, –
деді Президент.
Қасым-Жомарт Тоқаев Түр
кияны туризм бойынша әлемде
көш бастап тұрған елдің бірі
деп есептейді. Бұл ретте, ол
түрік компанияларының қазірдің
өзінде Қазақстанның туризм
индустриясын дамытуға қосқан
қомақты үлесін ерекше атап өтті.
Түркістандағы «Керуен-сарай»,
«Rixos Aktau» халықаралық
конақ үйі, «Tetys Blu» паркі және
басқа да нысандар көпшіліктің
көңілінен шығып отырғанын
жеткізді.
Президент елімізде инвестор
лар үшін өте қолайлы әрі зама
науи институционалдық орта
қалыптасқанын
атап
өтіп,
басымдық берілген инвестиция
лық жобаларға барынша қолдау
көрсетуге дайын екенін білдірді.
– Бұл кездесу Қазақстан мен
Түркияның сауда-экономикалық
ынтымақтастығын
нығайта
түсуге септігін тигізері сөзсіз.
Бүгін
біздің
елдеріміздің
компаниялары
арасында
30
коммерциялық
құжатқа
қол
қойылды. Оның бәрі екі елдің
алыс-берісін
жандандыруға
тың серпін береді деп сенемін.
Баршаңызды бізбен бірлесіп,
өзара тиімді жұмыс істеу үшін
Қазақстанға шақырамын. Ең
басты мәселе – қол жеткізетін
келісімдерді жүзеге асыру. Бұл
өте маңызды. Сондықтан менің
жеке
бақылауымда
болады.
Жұмысымыз табысты болсын, –
деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Қазақстан Президенті Түркия
Республикасының Президенттік
Ұлттық кітапханасына барды.
Мемлекет басшысына, ең ал
дымен, ескі қолжазбалар мен
сирек
кездесетін
кітаптар
бөлімі таныстырылды. Бұл бө
лімде құнды зерттеулер мен
құжаттарды қамтитын ғылыми
кітаптар сақталған.
Бұдан
кейін
Қазақстан
Президентіне Жиханнума залы
(Cihannuma Hall) көрсетілді.
Бұл жерде 100-ден астам
елден әкелінген және 134 тілде
жазылған шығармалар оқырман
назарына ұсынылады. Сонымен
қатар мұнда тарихта болған 16
түркі мемлекетіне арнап жазылған
еңбектер бар. Мемлекет басшысы
көне түркі мемлекеттері заманын,
Алтын орда және Тәуелсіздік
кезеңдерін қамтитын бірнеше
кітапты кітапхана қорына сыйға
тартты.
аkorda.kz

Су маманы
Сабыр Арыстанбаевқа арналды

Қорқыт ата атындағы Қызылорда университетінің
Студенттер сарайында Қазақстанның еңбек сіңірген
инженер-гидротехнигі, Қызылорда облысының құрметті
азаматы Сабыр Арыстанбаевтың 90 жылдығына
арналған ғылыми-практикалық конференция өтті. Оған
облыс әкімінің орынбасары Мархабат Жайымбетов, су
шаруашылығының ардагерлері, қоғам қайраткерлері
мен туыстары қатысты.
Шарада ғалымның өмірі
мен қызметі, жеткен жетіс

тіктері мен елге сіңірген еңбегі
жайында баяндамалар оқылып,

естеліктер айтылды.
Су шаруашылығы сала
сының
ардагерлері
Кіші
Арал мәселесі мен Сырдария
өзенінің бүгінгі жай-күйіне де
тоқталды.
–
Сырдария
өзенінің
жыл өткен сайын тартылуы
өңірдің
шаруашылық-эко
номикалық саласына ғана
қауіп төндіріп тұрған жоқ,
сонымен бірге жаһандық эко

логиялық қасіретке ұрын
дыру қатері басым. Сырдария
–
трансшекаралық
өзен.
Оның бастауы көршілес Тә
жікстан, Түркіменстан, Қыр
ғызстан
және
Өзбекстан
елдерімен астасып жатыр. Су
да – тауар. Бірақ Сырдария
өзені алауыздыққа себепші
болмауы
тиіс,
керісінше,
орталықазиялық мемлекеттер
бірігіп
табиғи
балансты
сақтауға күш салуы керек,
– деді мемлекет және қоғам
қайраткері, Қазақстанның құр
метті гидротехнигі Нариман
Қыпшақбаев.
Конференция барысында
сондай-ақ, Әбдіжәлел Бәкір,
Атамұрат
Шәменов
және
басқа да бірқатар қоғам қай
раткерлері, сала мамандары
сөз алып, Сабыр Шаймер
денұлының еңбегі жайында
кеңінен
әңгімеледі.
Кон
ференция соңында сала үз
діктері марапатталды. Сонан
соң ардагерлер мен С.Арыс
танбаевтың туыстары пло
тинада мемориалды тақта
орнату салтанатына қатысты.

Әлеуметтік әріптестік дамиды
Кеше облыс әкімдігінде «Самұрық – Қазына»
Ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-ның қоғаммен байланыс
және өзгерістерді басқару жөніндегі басқарушы
директоры Ғибрат Ауғанов пен облыс әкімінің
орынбасары Балжан Шәменова кездесіп, әлеуметтікеңбек қатынастарын реттеу және әлеуметтік әріптестікті
дамыту саласындағы өзара ынтымақтастық жөніндегі
меморандумға қол қойды.
Меморандум әлеуметтікеңбек саласын одан әрі тиімді
дамытуға және әлеуметтік

бастамаларды іске асыруға
ықпал ететін тараптардың
күш-жігерін біріктіруді көз

дейді. Бұған қоса қор өз тара
пынан
әкімдікке,
жұмыс
берушілердің бірлестіктеріне
және өңірдің ірі өндірістік
компанияларының өкілдеріне,
сондай-ақ
кәсіподақтарға
«әлеуметтік тұрақтылық ин
дексін» айқындау жөніндегі
тәжірибені таратуға жәрдем
көрсетуге және «кәсіподақ
белсенділерінің корпоративтік
мектебі» жобасы аясында
ұйым көшбасшылары мен ке

лісім комиссияларының өкіл
дерін оқытуға міндеттеме қа
былдады.
Меморандумға қол қою
шарасына облыстық әлеуметтік
әріптестік жөніндегі үшжақты
комиссия мүшелері қатысып,
пікір алмасты.
Кездесуден
кейін
қор
өкілдері «ҚазГерМұнай», «Қаз
пошта» мекемелеріне барып,
еңбек ахуалын талқылады.
«СБ» ақпарат

Sb

Саясат
www.facebоok.com/syrboyi.kz/

https://twitter.com/syrboyi

www.instagram.com/syrboyi_kz

ТАЛҚЫ

Мемлекеттік хатшы өңір
жұртшылығымен кездесті

– Бұл
реформалар, өз
деріңіз
білесіздер,
өте
ауқымды. Ата заңымызда 98
бап бар болатын болса, соның
33-не өзгерістер енгізілейін
деп отыр. Әрине, үштен бірі.
Сондықтан бұл ауқымды
өзгерістер.
Бірақ,
мәселе
сан жағынан емес, мазмұн
жағынан да өте үлкен терең
өзгерістер. Себебі, ең бастысы
бір сөзбен айтар болсақ, билік
тармақтары арасындағы тең
қарым-қатынасты орнату, –
деді Ерлан Тынымбайұлы.
Кездесуде
ҰҚСК
мү
шесі Мұрат Әбенов конс
титуциялық реформаға қа
тысты түсіндірме берді. Ол
саяси реформалар мен конс
титуциялық
өзгертулерді
әзірлеу барысындағы тал
қылауларға сарапшылар мен
қоғам қайраткерлерінің, оның
ішінде Ұлттық кеңес мүше
лерінің қатысқанын жет
кізді. Сонымен қатар, конс
титуциялық
реформаны
әзірлеудің әр кезеңінде қоғам
дық талқылаулар жүргізілді.

Нәтижесінде жұртшылық ұсы
ныс-пікірлерінің басым бөлігі
ескерілді.
Ұлттық қоғамдық сенім
кеңесінің
мүшесі
Мұрат
Әбенов:
– Осы уақытқа дейін Конс
титуцияда билік тек қана
Парламент арқылы өткізді,
өз билігін күшейту үшін.
Ендігі Конституция керісінше
болып
жатыр:
халықтың
билігін
күшейтеді,
билік
басындағылар өзара бөліністі
басқаша жасайды. Сол себеп
тен мына алдағы референдум
да барлығымыз бірауыздан
осы жаңа Конституцияға өз
герістерді қолдауға шақы
рамын, – деді.
Сонымен қатар, Мем
лекеттік хатшы мен ҰҚСК
мүшелері
шығармашылық
зиялы қауым өкілдері және
облыстың қоғамдық кеңес
мүшелерімен кездесті. Жиын
да білім, мәдениет және
өскелең
ұрпаққа
руханипатриоттық
тәрбие
беру
мәселелері көтерілді. Қоғам
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өкілдері елімізде жүргізіліп
жатқан саяси реформалар мен
жалпыхалықтық референдум
өткізудің маңыздылығын атап
өтті.
–
Мемлекеттің
басты
байлығы – адам. Адамның
басты байлығы сенім деп ой
лаймын. Осы жерде референ
дум билікке деген халықтың
сенімін қайтарса, бұдан артық
пайданы көріп тұрғаным жоқ.
Әр нәрсеге әділеттің көзімен
қарасақ, Мемлекет басшы
сы жиі айтып жүрген жаңа
Қазақстанның негізгі өзегі ол
– әділеттілік. Әділет болған
жерде қалған шаруа өзінің
орнына түседі деп ойлаймын.
Жеке деңгейде де, мемлекеттік
деңгейде де. Осы сенім мен
әділет бір жерге орнықса,
қалған шаруаның істелуі де
оңайырақ болмақ, – деді ай
тыскер ақын Мұхтар Ниязов
кездесуде.
Одан кейін Қызылорда
облысының қоғамдық кеңес
мүшелерімен кездесу өтті.
Кездесуде қоғам белсенділері,
сарапшылар және мемлекеттік

қызметкерлер
арасындағы
өзара іс-қимылдың тиімділігін
арттыру
жайында
әңгіме
қозғалды.
Бұдан соң Ерлан Қарин
өңірдің
белсенді
жаста
рымен кездесті. Кездесу
ге қатысушылар жұмыспен
қамту және жастарға ар
налған әлеуметтік қолдау
бағдарламаларының
орын
далу жайын талқылады. Өз
кезегінде Мемлекеттік хатшы
Президент жанындағы Жастар
саясаты жөніндегі кеңестің
қызметіне тоқталып, жас
буынның елдегі қоғамдықсаяси өмірге араласуының
маңыздылығын атап өтті.
Жалпы, кездесулер ая
сында
аймақтың
қоғам
белсенділері Конституцияға
енгізілетін өзгертулер мен
жалпыхалықтық референдум
өткізу идеясын қолдады.
Айсәуле ҚАРАПАЕВА,
«Сыр бойы»
Суретті түсірген
Нұрболат НҰРЖАУБАЙ

Жүрек жұтқан жігіт
– Баланы құтқарудан басқа
ой болған жоқ, – дейді ол.
Нұр-Сұлтан
қаласының
әкімі Алтай Көлгінов:
– Бүгін өз өмірін қатерге
тіге отырып, 8-қабаттың тере
зесінен үш жасар бүлдіршінді
құтқарып қалған Сәбит Шон
тақбаевтың ерлікке парапар қадамына куә болдық.
Ол елордаға осы жылдың
мамыр
айының
басында
Қызылордадан келген. Сәбитке
осындай сәтте көрсеткен ерлігі
мен батылдығы үшін алғыс
айттым!
Өз тарапымыздан Сәбит
тің отбасына тиісті көмек
көрсетеміз. Білімі мен тәжі
рибесін ескере отырып, Ло
комотив зауытының («Ло
комотив құрастыру зауыты»
АҚ) директорымен Сәбитті
жұмысқа орналастыру тура
лы келістім. Бұрын ол осы
сала бойынша ҚТЖ-да жұмыс
істеген, мамандығы – вагон
1-бет

шаруашылығы. Бұл салада
тәжірибесі бар.
Сол сияқты бүкіл отбасын
елордамызға көшіріп әкелу
туралы ұсыныс жасадым.
Сәбит зайыбымен бірге 4 бала
(3 ұл, бір қыз) өсіріп отыр.

Жұбайын жұмысқа тұруына,
ал балаларын мектепке және
балабақшаға орналастыруға
көмектесеміз. Осылайша рес
ми түрде жұмыс істей отырып,
қызметтік тұрғын үйге үміткер
бола алады, сондай-ақ өзге де

тұрғын үй бағдарламаларына
қатыса алады.
Демеушілер есебінен от
басының несиесін өтеуіне
көмектесеміз, ал жазғы уа
қытта
балаларына
Бура
байға жолдама береміз. Қала
тұрғындарын сақтық шара
ларын толықтай сақтауға, ба
лаларын қараусыз және үй
терезесін ашық қалдырмауға
шақырамын, – деп жазды.
Сәбит төрт ағайынды. Өзі
егіздің сыңары. Ата-анасы
Серік пен Гүлбаршын Аққұм
ауылында тұрады.
Айта кету керек, Төтенше
жағдай
бірінші
вицеминистрі, генерал-лейтенант
Ибрагим Күлшімбаев Сәбит
Шонтақбаевты
«Төтенше
жағдайдағы
ерлігі
үшін»
төсбелгісімен
марапаттады.
Сондай-ақ, Жалағаш ауданы
ның әкімі Асқарбек Есжан
овтың Алғыс хаты Аққұм
ауылындағы Сәбиттің ата-ана
сына табысталды.
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РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
РЕФЕРЕНДУМ – 2022
Қызылорда облысы бойынша аумақтық
референдум комиссияларының құрамы мен
орналасқан мекен-жайы туралы хабар
Қызылорда облысының
аумақтық референдум ко
миссиясының орналасқан
мекен-жайы: 120003, Қызыл
орда қаласы, Бейбарыс Сұлтан
көшесі, №1, «Облыстық ме
кемелер үйі» ғимаратының
В-блогы, 337, 338 кеңсе
бөлмелері, телефон / факс:
(87242)-60-54-36,
60-55-78,
60-54-34 е-mail: sailauqzl@
mail.kz, tic_kzl_obl@saylau.kz
Комиссия құрамы:
Баймурзаев Галым Ко
накбаевич – төраға, Накип
ов
Болат
Нуржигитович
– төрағаның орынбасары,
Сырлыбаева Аягөз Мұрат
бекқызы – хатшы, мүшелер:
Наурызбаев Қожамжар, Тар
баков Мурат Хамитович, Жа
рекеева Уйтолган Найзагулов
на.
Қызылорда қаласының
аумақтық референдум ко
миссиясының орналасқан
мекен-жайы: 120015, Қы
зылорда
қаласы,
Жахаев
көшесі, 16, Қызылорда қала
лық мәслихатының ғимараты,
№2,6 кеңсе бөлмелері, теле
фон/факс: (87242)-27-12-45,
е-mail:
sailau.gor@mail.kz,
tic_kzl@saylau.kz
Комиссия құрамы:
Ергешбаев
Абдикадир
Нальхожаевич
–
төраға,
Құрақбаева Кенжегүл Құрақ
байқызы – төрағаның орын
басары, Насибеков Кенес Эр
дибекович – хатшы, мүшелер:
Ерлан
Тениз
Боданов
баевич, Мүсілімов Жәнібек
Исабекұлы, Муханова Алия
Муханбеткалиевна, Ыдыры
сова Мөлдір Сәкенқызы.
Арал ауданының ау
мақтық референдум комис
сиясының орналасқан ме
кен-жайы: 120100, Арал
қаласы, Қ.Ерімбет көшесі,
№27, Арал аудандық тіркеу
және жер кадастры бөлімінің
ғимараты,
телефон/факс:
(872433) 2-23-13, е-mail aralsaylau@mail.kz, tic_kzl_arl@
saylau.kz
Комиссия құрамы:
Загатов Нурбек Нуртаевич
– төраға, Балманов Маханбет
жан – төрағаның орынбасары,
Азбергенов Ануар Мырзабе
кович – хатшы, мүшелер: Аби
ева Акжаркын Енсепбаевна,
Измагамбетов Байнур Жомар
тович, Сатекеева Лиза Касы
мовна, Тажимбетова Гулхамар
Жупановна.
Қазалы ауданының ау
мақтық референдум комис
сиясының орналасқан ме
кен-жайы: 120400, Әйтеке би
кенті, Әйтеке би көшесі, №60,
«Қызылорда облысының бі
лім басқармасының Қазалы
ауданының білім бөлімі»
КММ ғимараты, №26, 27, 28
кеңсе бөлмелері, телефон/
факс: (872438) 22-1-27, 21-301 е-mail: kazalisaikom@mail.
kz, tic_kzl_kaz@saylau.kz
Комиссия құрамы:
Жулекешов Адилхан Ун
дасынович – төраға, Иманбаев
Кази Кенесбаевич – төрағаның
орынбасары, Әбубәкір Мұрат
бай Қожамұратұлы – хатшы,
мүшелері: Жалғасбай Жап
парберген
Жақсығұлұлы,
Жанбыршиева Хадиша Жа
миевна, Алпысбаев Дархан
Тулегенович, Токбаев Ербол
Бауыржанович.
Қармақшы ауданының
аумақтық референдум ко
миссиясының орналасқан
мекен-жайы: 120500, Жоса
лы кенті, Ораз ахун көшесі,
№44, аудандық құрылыс
бөлімінің ғимараты, теле
фон/факс: 8(724-37) 2-12-37,
е-mail: karmakshy_sailaukom@
mail.kz, tic_kzl_kar@saylau.kz

Комиссия құрамы:
Наятұлы Марат – төраға,
Бекенов Марат Сәдуақасұлы
– төрағаның орынбасары, Бо
дыбаев Оңалбай Абытұлы –
хатшы, мүшелері: Жүсіпәлиев
Бақтыбай Аязбекұлы, Құл
дүйсенов Әбдірахман, Құн
дақбаев Шегебай, Суйеумбе
тов Шакибек Шайхисламович.
Жалағаш ауданының ау
мақтық референдум комис
сиясының орналасқан ме
кен-жайы: 120200, Жалағаш
кенті, Желтоқсан көшесі,
№32, Аудандық мемлекеттік
кірістер басқармасының ғима
раты, телефон/факс: 8(72431)
31-7-19, 8(72431) 31-4-04,
е-mail:
jalsay2019@mail.kz,
tic_kzl_zhl@saylau.kz
Комиссия құрамы:
Бекжанов Бауржан Сұл
танұлы – төраға, Бекмолдаев
Өмірбек Кариұлы – төрағаның
орынбасары,
Қожақұлова
Даша Нұрмұратқызы – хат
шы, мүшелер: Бектаева Ак
бөпе Алмасқызы, Жанабер
генов Мұрат Қайнашұлы,
Кенжеғара Ержас Темір
ханұлы, Кұлымбаева Асия
Мырзабекқызы.
Сырдария
ауданының
аумақтық референдум ко
миссиясының орналасқан
мекен-жайы: 120600, Терең
өзек кенті, Д.Қонаев көшесі,
№9А, Тереңөзек кенті әкімі
аппаратының үйден әлеу
меттік қызмет көрсету бөлім
шесінің ғимараты, телефон/
факс: 8(72436) 21-1-60, е-mail:
sailau_syrdarya_qzl@mail.kz,
tic_kzl_syr@saylau.kz
Комиссия құрамы:
Өтегенова Балшекер Сұл
танбекқызы – төраға, Құл
мақов Берлан Оразбекұлы
– төрағаның орынбасары,
Шайлан Ермек Мұратбекұлы
– хатшы, мүшелер: Ахетов
Ерлан Дәуітбекұлы, Ерімбет
Сәуле Сұлтанқызы, Жанибе
ков Берик Съездович, Әлшеров
Досбол Қалмаханұлы.
Шиелі ауданының ау
мақтық референдум ко
миссиясының орналасқан
мекен-жайы: 120700, Шиелі
кенті, Т.Рысқұлов көшесі, №3,
Будабай Қабылұлы атындағы
аудандық мәдениет үйінің
ғимараты,
телефон/факс:
8(72432)4-30-32, е-mail: shieli.
sailau@mail.kz, tic_kzl_shl@
saylau.kz
Комиссия құрамы:
Дулатов Молдабай Ораз
бекович – төраға, Палым
бет Найла Әбілқасымқызы
– төрағаның орынбасары,
Бурабаева Эльмира Базар
байқызы – хатшы, мүше
лер: Ермағамбетов Садық,
Ахметов Әбдішәки Аулан
бергенұлы, Бупежанов Талгат
Уалиханович, Кенжесариев
Серик Кадрияевич.
Жаңақорған ауданының
аумақтық референдум ко
миссиясының орналасқан
мекен-жайы: 120300, Жаңа
қорған кенті, М.Көкенов
көшесі, №35, 1-қабат, Жаңа
қорған кенті әкімі аппа
ратының ғимараты, телефон/
факс 8 (72435) 21-3-47, е-mail:
tic_kzl_zhn@saylau.kz.
Комиссия құрамы:
Ибрагимов Султан Максу
тович – төраға, Оспанов Меир
хан Мухтарович – төрағаның
орынбасары,
Доспанбетов
Баянбай Накышбекович – хат
шы, мүшелері: Нарзулдаұлы
Қуаныш, Жәнібеков Ақылбек,
Шаханова Айнагүл Керім
бекқызы, Әнуарбек Бағлан
Асқарұлы.
Қызылорда облысының
аумақтық референдум
комиссиясы

Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі жөніндегі
«Парыз-2022» республикалық конкурсына қатысыңыздар
Қызылорда облысының жұ
мыспен қамтуды үйлестіру және
әлеуметтік бағдарламалар бас
қармасы өңірдің барлық кәсіп
орындарын бизнестің әлеуметтік
жауапкершілігі жөніндегі «ПА
РЫЗ-2022» республикалық конкур
сына қатысуға шақырады.
Конкурс
мемлекетіміздің
тұңғыш Президентінің баста
масы бойынша 2008 жылдан
бері өткізілуде. Қазақстан Рес
публикасы Президентінің 2008
жылғы 23 қаңтардағы №523
Жарлығымен «Бизнестің әлеу
меттік жауапкершілігі жөнін
дегі «Парыз» конкурсын өткі
зудің ережелері» бекітілді. Бұл
конкурсқа
жеке
кәсіпкерлік
субъектілер қатыса алады.
Конкурсқа қатысуға:
1) қызметін кемінде үш жыл
жүзеге асыратын;
2) таратылу сатысында тұр
маған және банкрот деп таныл
маған;
3) Қазақстан Республикасы

еңбек заңнамасының жойылмаған
бұзушылықтары, оның ішінде
қызметкерлерге жалақы және басқа
да төлемдер бойынша мерзімі
өткен берешегі жоқ;
4) қызметкерлермен ұжымдық
еңбек даулары жоқ;
5) Қазақстан Республикасы
ның аумағында саяси, кәсіподақ
және діни ұйымдарды қолдауға
бағытталуға тиіс емес әлеуметтік
және қайырымдылық қызметті
жүзеге асыратын;
6)
конкурсқа
қатысуға
өтінімінде дәйекті мәліметтерді
көрсеткен, сондай-ақ құжаттарды
толық көлемде ұсынған үміткерлер
жіберіледі.
Бизнестің әлеуметтік жауап
кершілігі жөніндегі «Парыз» кон
курсы халықтың әл-ауқатын одан
әрі жақсарту үшін жеке кәсіпкерлік
субъектілерінің қоғам алдындағы
өзінің корпоративтік әлеуметтік
жауапкершілігін қалыптастыруға
және арттыруға бағытталған.
Үміткерлерге конкурсқа қа

тысу тегін болып табылады.
Конкурс екі кезеңде өтеді: өңір
лік және республикалық дең
гейде. Үміткерлердің өтінімдері
жергілікті уәкілетті орган қағаз
және
электронды
тасығышта
қабылдайды. Өтінімдерді қарас
тыру облыстық әлеуметтік әріп
тестік пен әлеуметтік және еңбек
қатынастарын реттеу жөніндегі
үшжақты комиссиясының қоры
тындысы бойынша құжаттар рес
публикалық комиссиясына жолда
нылады.
Комиссия
ұсынылған
ма
териалдардың
негізінде
же
ңімпаздарды анықтайды және
мынадай
номинациялар
бо
йынша конкурстың лауреаттары
атақтарын беру туралы шешім
қабылдайды:
«Үздік әлеуметтік жауапты
кәсіпорын»: Бұл номинацияда өз
персоналын қолдауға, мүмкіндігі
шектеулі адамдарды әлеуметтік
бейімдеуге және жалпы қоғамның
әл-ауқатын жақсартуға бағытталған

әлеуметтік
бағдарламаларды
(еңбек ақыны және әлеуметтік
төлемдерді төлеуді, кадрларды
кәсіптік даярлау мен қайта даярлау
жүйесін ұйымдастыру, мүмкіндігі
шектеулі адамдарды барынша көп
мөлшерде жұмысқа орналастыру
және тағы басқалар) іске асыратын
үміткерлердің кызметі қаралады;
«Еңбекті қорғау саласындағы
үздік кәсіпорын»: Бұл номина
цияда еңбек қызметі процесінде
қызметкерлердің
денсаулығын
сақтауға мүмкіндік беретін еңбек
жағдайларын жасайтын үміткер
лердің қызметі қаралады;
«Үздік ұжымдық шарт»: Бұл
номинацияда Қазақстан Респуб
ликасының заңнамасында көз
делген, қызметкерлердің еңбек
және
әлеуметтік
құқықтарын
едәуір жақсартатын және нығай
татын ұжымдық шарттар қаралады.
«Экологияға қосқан үлесі
үшін»: Бұл номинацияда қоршаған
орта жағдайын жақсартуға бағыт
талған табиғатты қорғау (эколо

гиялық) бағдарламаларын іске
асыруда ерекше көзге түскен
үміткерлердің қызметі қаралады.
Гран-при – конкурстың жо
ғары наградасы жұмыста және
корпоративтік әлеуметтік және
экологиялық жауапкершілік қағи
даттарын іске асыруда анағұрлым
жоғары нәтижелерге қолжеткізген
үміткерге беріледі.
Конкурсқа
қатысу
үшін
үміткерлер материалдарды екі да
нада жолдайды:
1) өтінім;
2) үміткердің өз қызметінің
деңгейін
өзін-өзі
бағалауын
және корпоративтік әлеуметтік
жауапкершілігі бойынша нақты
нәтижелерін білдіретін есебі бола
ды;
Үміткердің есебінде келесі
ақпараттар қамтылуы қажет:
Заңды тұлғаның немесе жеке
тұлғаның тарихы;
Ұйымдық құрылымы; өзге де
қосымша сапалы ақпарат;
3) есепке қосымша (ұжымдық

шарттың көшірмесі және өзге де
құжаттар);
4) Қазақстан Республикасының
Еңбек және халықты әлеуметтік
қорғау министрлігі белгілеген және
оның интернет-ресурсында орна
ластырылған нысанда толтырылған
сауалнама болуы тиіс.
Құжаттарды қабылдау мерзімі
ағымдағы жылдың 1 шілдесіне
дейін.
Конкурс туралы толық ақ
паратты Облыстық жұмыспен
қамтуды үйлестіру және әлеуметтік
бағдарламалар
басқармасынан
(Қызылорда қаласы, Бекзатхан
Асқар №47, тел: 274066) немесе
аудандық және Қызылорда қалалық
жұмыспен қамту,
әлеуметтік
бағдарламалар және азаматтық хал
актілерін тіркеу бөлімдерінен біле
аласыздар және құжаттарыңызды
осы органдарға тапсыра аласыздар.
Ескертпе: жоғарыда атал
ған
конкурстың
талаптары
сақталмаған
жағдайда
ұсы
нылған
материалдар
кері
қайтарылады.
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Әскерге
баратын
студенттер
артты
Мемлекет басшысы –
Жоғарғы Бас қолбасшы
Қасым-Жомарт Тоқаев
Қарулы күштерді
реформалаудың басым
міндеттерін нақтылады.
Жаңа міндеттер
әскерлердің жауынгерлік
қабілеті мен дайындығын,
әскери қызметтің беделін
арттыруға және әскери
қызметшілерді әлеуметтік
қолдауға бағытталып
отыр.
Бұл туралы облыстық қор
ғаныс істері жөніндегі департа
ментінің жиын пунктінде өткен
көшпелі брифингте департамент
бастығының орынбасары – тәр
бие, идеологиялық және әске
ри-патриоттық
жұмыстар
басқармасының бастығы, подпол
ковник Алмат Жақыпов айтты.
Қазір елімізде арнайы операция
күштері құрылып, жетілдірілу
үстінде. Күштік құрылымдардың
өзара іс-қимылы және түрлі ве
домстволық
әскерлер
топта
масын бірыңғай қолбасшылықпен
қолдану мәселелері пысықталуда.
Мемлекеттік органдардың іс-қи
мылдарының бірыңғай алгоритмі
әзірленіп, Қарулы күштерді қол
дану ерекшеліктері айқындалды.
– Армия қызметінің бар
лық салаларына цифрлық тех
нологияларды енгізу жалғасуда.
Әскери міндеттілер мен әскерге
шақырылушыларды есепке алу
цифрлық форматқа ауыстырылды.
Бұл жергілікті әскери басқару
органдарының
жұмысын
ав
томаттандыруға мүмкіндік беріп
отыр, – деді полковник.
Биыл әскерге 750 сарбаз жі
берілу жоспарлануда. Осыған
дейін ҰҚК шекара қызметіне бір
бөлігі аттандырылса, қазір Қарулы
күштер қатарына жастарды іріктеу
басталды. Бүгінде 4 әскери бөлімге
сарбаздар жөнелтілген. Айта ке
тейік, оқу бітірген 15 студент Мер
ке қаласына жіберілетін команда
қатарында тұр.

Жауынгер
есімі
ұлықталды
Қызылорда қаласындағы
«Шанхай» шағын
ауданында сұрапыл соғыста
қаһармандық танытқан Ұлы
Отан соғысының ардагері
Сәмет Балқожаевқа көше
аты берілді. Атаулы шараға
батырдың ұрпақтары,
көше тұрғындары, туғантуыстары қатысты.
Майдангер Сәмет Балқожаев
1922 жылы Бидайкөл, қазіргі Жа
ңажол ауылында дүниеге кел
ген. Саналы ғұмырында брига
дир, салық агенті болып қызмет
атқарған.
1942 жылы 14-гвардиялық ми
нометтік полк қатарына алынып,
«Ерлігі үшін», «Германияны жең
гені үшін» медальдарымен және
«Қызыл жұлдыз», «Отан соғы
сының І дәрежелі» ордендерімен
марапатталған.
Елге оралған соң облыстық ішкі
істер бөлімінде абыройлы қызмет
атқарды. Еңбек демалысына де
йін Жаңажол ауылындағы №107
мектепте ұстаз болды. 2000 жы
лы «Ғасыр жауынгері» атағын
иеленді.
̶ Жеңіс жалауын желбірету
жолында өжеттік пен жанқияр
лықтың үлгісін көрсеткен майдан
гер бабаларымыз айрықша құр
метке лайық. Сондай батыр
ағамыз Сәмет Балқожаұлының
атына көше берілуі – өскелең ұр
паққа және болашақтың енші
сіне қалдырылған мұра. Взвод
командирі бола жүріп, соғыста
көрсеткен ерен еңбегі үшін түрлі
медаль, ордендермен марапат
талды. Туған өлкенің түлеуіне
сүбелі үлес қосқан азаматтардың
абыройын асқақтату біздер үшін
парыз, ̶ деді қалалық мәслихат
хатшысы Ибадулла Құттықожаев.
Мұнан соң сөз алған батырдың
туған-туыстары ол туралы есте
ліктерді бөлісіп, өнегелі өмір
жолын, еңбекқорлығы мен адами
қасиеттерін тілге тиек етті.
Майдангердің ұрпақтары көше
бойына балаларға арнап ойын
алаңын салды. Әсем безендірілген
алаңның ашылғанына ата-аналар
мен кішкентай бүлдіршіндер дән
риза.
Жиын соңында майдангердің
қызы Жұмаш Балқожаева ерен
еңбегін елеп келген қауымға алғы
сын білдірді.
Бұл әрине, өскелең ұрпақты
отансүйгіштікке, патриоттық се
зімде тәрбиелеудің жарқын үлгісі.
«СБ» ақпарат
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ЕР ЕСІМІ – ЕЛ ЕСІНДЕ
Жарты әлемді өртке ораған екінші дүниежүзілік соғыстың
жалыны біздің әулетті де шарпып өткен. Атамыз Үргенішбек
Нұралиев 1942 жылдың 5 кыркүйегінде Жалағаш ауданы
Жаңаталап колхозынан Қармақшы аудандық әскери
комиссариаты арқылы (ол уақытта Жалағашта әскери
комиссариат болмаған) Ұлы Отан соғысына әскер қатарына
шақырылып, 107-танкілік бригаданың құрамындағы моторлы
атқыш пулеметшілер батальонының ПТОР-дің (танкіге қарсы
қару) 1-номері ретінде соғысқа қатысады.

Өтелген парыз

Елде әжем Бұлди Нұралиева
мен 5 жастағы менің әкем Тұр
сынбай қалған. Атам өмірінің
соңына дейін құрамында болып,
соғысқа қатысқан 107-танкілік
бригада 1942 жылы құрылып,
сол жылы 15 маусымда Брянск
майданының қарамағына өтіп,
16-танкілік корпусының құрамына
кіреді. 1943 жылы ақпан-наурыз
айларында Орталық майданның
2-танк армиясы құрамында ОрелБрянск бағытындағы шабуылға
қатысады. Курск шайқасында
бригаданың жеке құрамы жоғары
табандылық пен батылдық көр
сетеді.
Жаумен
шайқастағы
жауынгерлерінің ерлігі үшін
107-танкілік бригадасы 49-гвар
диялық танкілік бригадасы болып
қайта құрылады.
1942 жылы желтоқсан айында
әжемізге жарының хабарсыз кет
кені туралы хабар келген. Содан
бері атамыз Ұлы Отан соғысында
хабарсыз кеткен деп есептеліп
келді. Ол туралы М.Исаевтың ре
дакциясымен 1995 жылы шыққан
«Боздақтар» атты естелік кіта
бының 2-томында көрсетілген.
Екінші дүниежүзілік соғыс
аяқталғаннан кейінгі мәліметтерге
қарағанда, Кеңес одағы 20 млннан астам адамынан айырылды
деп есептелінді. 2015 жылы Ресей
Федерациясының Қорғаныс ми
нистрлігі 26,6 млн адам, оның
ішінде қалпына келтірілмейтін
әскери шығын – 12 млн адам,
хабарсыз кеткендер немесе тұт
қында болғандардың саны 4,5
млн деген мәлімет берді. Кейбір
мәліметтерде 42 млн шамасында
адам шығыны болды делінеді.
Бұл мәліметтер әлі күнге дейін
нақтылануда. Бірақ осы құрғақ
цифрлардың артында миллион
даған адам тағдыры, көз жасы,
қасірет таңбасы бар.
Осыдан он шақты жылдай
бұрын 9 мамыр қарсаңында рес
публикалық
телеарналардың
бірінде
Ресей
Федерациясы
Қорғаныс министрлігінің бастама
сымен соғыста, соғыстан кейінгі
кезеңде қаза тапқан және хабарошарсыз кеткен Отан қорғаушылар
туралы ақпаратты қамтитын жал
пыланған компьютерлік деректер
банкісі «Мемориал» жинақталған
деректер базасы (ОБД-Мемориал)
іске қосылғаны және бұл базаның
сілтемесі берілді (https://obd-me
morial.ru/) (қазіргі уақытта Ре
сей Федерациясы Қорғаныс ми

нистрлігінің ресми сайтында
ОБД-Мемориал базасынан бас
қа «Память народа» (https://
pamyat-naroda.ru/) сияқты ақпа
раттық ресурстар бар). Осы сіл
теме арқылы жоғарыдағы сайтқа
кіріп, соғыста хабарсыз кеткен
атамды іздей бастадым. Іздеу нә
тижесінде Үргенішбек Нұралиев
тің соғыста хабарсыз кетпегенін,
оның 107-танкілік бригадасында
қатардағы жауынгер ретінде со
ғысқа қатысып, 1943 жылы 5
наурызда Курск облысы, Дмит
риевский ауданы, Дерюгино се
лосының жанында ерлікпен қаза
тапқанын анықтадым. Өзімен
бір батальонда неміс басқын
шыларына қарсы соғысқан 7 жа
уынгермен бірге сол жерде «Ба
уырластар зиратына» жерленгенін
білдім (ақпарат көзі: РФ Қорғаныс
министрлігі Орталық архивінің 58
нөмірлі фонды, істің нөмірі 979).
Ескеретін жайт, қан майданда қай
тыс болған жауынгерлерді жеке
жерлеу мүмкін болмаған кезде,
шамамен бір уақытта қаза тап
қандарды «Бауырластар зираты
на» топтық жерлеу үрдісі болған.
Қайтыс болған, хабарсыз кет
кен боздақтарды іздеумен ай
налысатын Курск облысындағы
«Курский фронт» іздеу отряды
ның жетекшісі И.Ивановқа әлеу
меттік желілер арқылы хабар
ласқанымызда, ол 107-танкілік
бригаданың жауынгерлік жолын
зерттегенін айтты. Бұл бригада
1942 жылдың 3-5 наурыз ара
лығында Дерюгино селосында
соғысқа қатысқан. Қазіргі уақыт
та Дерюгино селосындағы «Ба
уырластар зираты» басқа жерге кө
шірілгені туралы мәлімет алдық.
Бүгінде хабар-ошарсыз кеткен сар
баздар мен офицерлерді, сондайақ тиісті тәртіппен жерленбеген,
шығындарда ескерілмеген әскери
қызметшілерді іздеумен ресейлік
іздеу қозғалыстары ресми орган
дармен бірге айналысады. Айта
кету керек, іздеу жасақтары хабарошарсыз кеткен деп саналған он
даған мың сарбаз есімдерін анық
таған.
Сонан бері соғыста қаза тап
қан атамыз Үргенішбек Нұра
лиевтің жерленген жерін іздеу
мен келеміз. Өткен жылы Курск
облысының губернаторы Р.Ста
ровойтқа, Курск облысының әс
кери комиссарына хат жазып,
іздеу нәтижесінде оның жерленген
жерін анықтауға мүмкіндік туды.

1952 жылы жоғарыда айтылған
Дерюгино селосының жанындағы
бауырластар зираты Курск об
лысы, Дмитриевский ауданы,
Первоавгустовский поселкісіндегі
бауырластар зиратына көшіріледі.
Бұл туралы Курск облысының
Естелік кітабының (Книга памяти
Курской области) 17/2 томында
3464 нөмірімен көрсетілген. Он
да «Нуралиев Ургеншбек, Ка
захстан, Кзыл-Ординский обл,
Кармакчинский район, к/з Жана
талап, рядовой, 107-я тбр, погиб
05.03.1943. захоронен с.Дерю
гино, перезахоронен п.Первоав
густовский, Дмитриевский район»
деп жазылған. Жалпы соғыс аяқ
талғаннан кейін жеке және ба
уырлас әскери жерлеу орындары
ірілендіріліп, сол аймақта қайтыс
болған жауынгерлердің бейіттері
ірілеу поселкелерге, селоларға
«Бауырластар зиратына» көшірі
ліп, басына ескерткіш қойылып,
сол жердегі әкімшілік құрылымдар
немесе мектептер бақылауына ал
ған.
Жалағаш кентінде осы ауданда
туып, Ұлы Отан соғысында қа
за тапқан және хабарсыз кеткен
азаматтарға қойылған ескерт
кіштегі (1975 жылы қойылған)
тізімде атамыздың өмір сүрген
уақыты 1908-1942 жылдар деп
көрсетілген. Бұл ескерткіште ха
барсыз кеткен уақыты 1942 жыл
делінген. Ал шындығында атамыз
хабарсыз кетті делінгеннен кейін
3 айдан астам соғысқа қатысып,
1943 жылы наурыз айында қаза
тапқан.
Жақында әкемнің, өзімнің
перзенттік парызымды өтеудің
сәті туды. Атам ізінде есін білербілмес жаста болса да ұрпағы
қалғанын көңіліне медеу тұтып
аттанған шығар. Беймәлім сапар
дан қайтпай қалатынын сезгенсезбегені өзіне ғана аян. Бү
гінгідей ақпарат алмасу дамыған
дәуірде әкемнің қолы жетпеген
мәліметтерді, атамның жерленген
жерін тапқандықтан, оған зиярат
етуді өзіме парыз санадым. Май
дан даласынан қайтпай, өмірін
Отан үшін сарп еткен, шейіт бол
ған атамның зиратына барып,
тағзым еттім.
Қызылорда қаласынан НұрСұлтан-Мәскеу арқылы Курск
облысы, Дмитриевский ауданы,
Первоавгустовский
поселкісіне
сапар шектім. Мәскеуден досым,
Қорқыт ата атындағы Қызылорда
университетіндегі әріптесім, «Бо
лашақ» бағдарламасымен тағы
лымдамадан өтіп жүрген Самалбек
Қосанов серік болып ерді. Курск
облысындағы Первоавгустовский
поселкесі Мәскеуден 500 шақы
рымнан астам, Украина шека
расынан 70 шақырымдай жерде
орналасқан екен. Ондағы «Ба
уырластар зиратына» барып, ту
ған жерден апарған топырақты
«жатқан жері жайлы, топырағы
торқа болсын» деп салдық. Ара
да 80 жылдай уақыт өткенде жат
жердің торқасын жамылған боз
даққа туған жердің топырағы осы
лайша бұйырды. Бұған да шүкір
дедік.
Атамызға және осы зиратта
жерленген барлық мұсылмандарға
арнап Құран бағыштап, сол жер
ден топырақ алып, елге қарай жол
тарттық. Келген соң атамыздың
зиратынан алып келген топы
рақты әжеміздің бейітіне қосып,
дұғамызды бағыштадық. Жылдар
бойы ізденістен, табамыз деген
талпыныстан болар, мойнымыз
да ауыр жүк бардай сезінетінбіз.
Сол жүк түскендей жеңілдеп,
атамыз бен әжеміздің рухын та
быстырғанымызға, ұрпағы ретін
дегі парызымызды өтегенімізге
шүкіршілік айттық.
Майдан даласынан қайтпаған
әрбір сарбаздың рухына тағзым
ету, тиісті құрмет көрсету – Тә
уелсіз Қазақстанда өмір сүретін
ұрпақтың адамгершілік борышы.

Ардагерлермен
кездесу
С.Сейфуллин атындағы №4 ІТ мектеплицейінде және № 7 мектеп-лицейде білім
саласының ардагерлерімен кездесу өтті. Басқосуды
облыстық білім саласы ардагерлер кеңесі
мен қалалық білім қызметкерлері кәсіподағы
ұйымдастырды.
МАҚАЖАН,
Sb Гүлбану
«Сыр бойы»
Іс-шарада ардагерлер білім ошағының оқу үздіктері
мен олимпиада, ғылыми жобалар және спорттық
жарыстардың жеңімпаздарымен кездесіп, сұхбаттасты.
№7 мектеп-лицейде өткен кездесуге облыстық білім
басқармасының басшысы Ақзира Қасымова қатысты.
Сала басшысы ардагерлерді Жеңіс күнімен құттықтады.
− Жемісті еңбек етіп бүгінде зейнетіп көріп отыр
ған ардагерлермен жас мұғалімдердің, оқушылардың
кездесуі ұрпақтар сабақтастығын жалғайды. Еңбегімен
елге сыйлы болған әрбір ардагерді жастарға үлгі етеміз.
Үлкендеріміз − ақылшы, тілеулес. Баршаңызды Жеңіс
күнімен құттықтаймын, дендеріңізге саулық тілеймін, −
деді ол.
Жиналғандар оқушылардың, «Асыл жандар» әжелер
ансамблінің концерттік бағдарламасын тамашалады.
Кездесулерде облыстық білім саласы ардагерлер кеңесі
мектеп директорларына Құрмет грамотасын табыстады.

«Майданнан
сағынышты
елге сәлем»
Жеңіс бізге оңайлықпен келген жоқ. Алапат
соғыстың аяқталғанына 77 жыл өтсе де, оның
жаңғырығы әліге дейін жұртшылық жүрегінде.
Соғыс – адам рухындағы
арпалыстың көрінетін тұ
сы десек, Отан үшін от ке
шіп, кеудесін оққа тосқан
ерлердің ерлік рухын елге
жеткізген олардың ел мен
жерді, ағайындары мен ар
дақтысын сағынып жазған
хаттары, жүрегін жарып
шыққан жырлары.
Жосалы кентіндегі К.Рүс
тембеков атындағы Жырау
лар үйінде майдангер ақын
дардың шығармаларын Сыр
мақамдарына салып орын
даудан «Майданнан хат» ат
ты жыр-фестивалі өтті.
Жас жыршылар Нұрма
ғамбет Жанаев, Бисенбай
Қасқырбаев, Әбзәли Егіз
баев, Шәкіман Бектібаев жә
не т.б майдангер-ақындар
дың ұрыс даласынан жазған
шығармаларын
орындап,
көрермендердің
көңілінен
шықты.
«Бауыры бүтін сұңқар
жоқ, тұяғы бүтін тұлпар
жоқ». Бұл соғысқа бар шаңы
рақтың көзінің ағы мен
қарасындай жалқы ұлы да
ат жалын тартып мінген ер
азаматтармен бірге аттанды.
Арманда кеткен боздақтар
әруағы алдында бүгінгі ұр
пақтары бас иеді. Сондай
жырдың бірі:
Хат жаздым сәлем
жолдап туған ауылым,
Елдегі саламат па қалған
бауырым?
Мен жүрмін Отан қорғау
жорығында,

Айтмағанбет
ҮРГЕНІШБЕКОВ,
Қорқыт ата атындағы
Қызылорда университетінің
доценті, техника
ғылымдарының кандидаты

Соғыстың бастан кешіп
сұр дауылын.
Сағындым туған аймақ,
ел-жұртымды,
Аға, інім, өскен ойнап
тең құрбымды.
Тыңда елім, жырым да
осы, сырым да осы,
Азырақ айыптама айтсам
мұңымды.
Дариға! Еске түсіп өскен
халқым,
Еске алдым қатар-құрбы,
жас пен қартың.
Қасиетті туған жердің
топырағы,
Көзіме елестейді түйірі
алтын.
Көктөбе, Бабай атам,
Күйеуасар,
Көз көрсе көңілі жай боп,
шаттық тасар.
Аға, іні, ата-енемен
дидарласып,
Күн қашан туар екен мау
қын басар? – деп басталып,
елдегі сыйластарын, сыр
ластарының атын атап, тү
сін түстей отырып, оларға
деген сағынышын жеткізеді.
Қармақшылық жыршылар
мақаммен жырға қосқан
өлең-хаттар осылайша туған
жер мен елге, ата-ана мен
аяулы жар, ұл-қызға, досжарандарға деген сағыныш
сезімді жырға қосқан. Жа
уынгер жырларының бәрі де
Жеңіске деген сеніммен аяқ
талады. Сондықтан да олар
бізге әрқашанда ардақты.
«СБ» ақпарат

Тағылымы мол тоқсан
Жағалаудағы Ақеспе ауылы сонау заманнан теңіз
қақпасы саналған. Аралды зерттеуге келген алғашқы
теңізшілер мен саяхатшылар осы жерден кемесін суға
түсіріп, табиғаты тылсым көгілдір айдынға жүзіп
шыққан. Батыстан келгендер дархан даланы артқа
тастап, бархан құмдарды кесіп өтіп, толқыны сағым
қуған жағаға келіп шөлін басқан. Соның дәлеліндей
солтүстікте Бутаков шығанағы менмұндалайды.
Бақыт апай 1932 жылы ау
ылдың Үшкөл елді мекенінде
дүниеге келіпті. Бұл өңірдің
адамдарының алтын бесігі де,
дүние ашар есігі де – теңіз,
кәсібі мен нәсібі де оның бай
лығы балық болды. Әкесі Дәу
ренбек те, оның арғы аталары
да осы толқынды теңізде туып,
өніп-өскен. Дәуренбек ақсақал
қатардағы балықшыдан ел бас
қарған дәрежеге жеткен қабыр
ғалы азамат еді. Ол балаларын
жаңа заманның ілім-білімін
алып, халқына қызмет етуге
тәрбиеледі.
Қамыс шомынан соғылған
қақыра теңіздің талай перзен
тіне білім шырағын жақты.
Талдырмаш бойлы, қара торы
өңді Бақыт бүлдіршін 1939

жылы бастауыш мектептің бі
рінші сыныбын беске бітіріп,
үздік оқушы атанды. Шәкіртке
су жаңа қаламсап пен бір дәп
тер сыйға тартылып, оны бү
кіл ауыл қуана қарсы алып
ты. Шағын ауылдың оқуын
тауысқан соң Бақыт апамыз
Арал қаласындағы Т.Шевчен
ко атындағы орта мектепте
жалғастырды. Мектепті үздік
аттестатпен бітірген ол өзіне
дәріс берген ұстаздары, ма
тематиктер Хадиша Құдай
бергенова, Ебейсін Исаевқа
еліктеді ме «математик бола
мын» деп іштей бекінген кө
рінеді. Арман жетегімен 1949
жылы Қызылордадағы Н.Го
голь атындағы педагогикалық
институттың физика-матема

тика факультетінің студенті
атанады. Сонау қиын да күр
делі кезеңде, «инемен құдық
қазғандай» білім алып, инс
титутты қызыл дипломмен бі
тіріп, туған жерге оралды.
1957 жылы Бөген орта
мектебіне математика пәні
нің мұғалімі қызметіне ор
наласады. Бұл білім ордасы
аудандағы таңдаулы мектеп
тердің бірі еді. Жағасын теңіз
шайған, атақ-даңқы дүрілдеп
тұрған ауылда 10 мыңға тарта
халық, қазақ пен орыс орта

мектептері болды. Ізденімпаз,
білікті математик Бақыт Дәу
ренбекова көп жылғы жемісті
еңбегі үшін «Қазақ ССР білім
беру ісінің үздігі», «Қазақ
ССР халық ағарту ісінің озық
қызметкері» атақтарымен ма
рапатталып, «Тыл ардагері»
медалін иеленді.
Әкесі Дәуренбек ұзақ жыл
Сарбасат ауылдық кеңесінің
төрағасы болып абыройлы ең
бек етті. Анасы Ақбөпе өңіне
ибалық пен инабат ұялаған,
өмірге сегіз перзент әкелген
болмысы биік ана болды. Тұң
ғыштары Бақыт – бүкіл әулеттің
шамшырағы іспеттес. Бүгінде
інілері Шыңғыс пен Кішкене
Айбосыновтар – партия, кеңес
саласында абыройлы қызмет
атқарған облысқа белгілі аза
маттар. Інісі марқұм Жақау
Дәуренбеков – қазақтың белгілі
жазушысы. Әлимаш – үлкен
әулеттің алтын діңгегі, ақылшы
әже.
Отағасы Жұмағазы Қошқа
ров та туған еліне қалтқысыз
қызмет еткен, абырой-беделге
бөленген азамат 57 жасында

өмірден озды. Бөген машинамелиоративтік
станциясын
көп жыл басқарған ол өңір
дің
өркендеуіне
қажырлы
үлесін қосты. Алматы ауыл
шаруашылығы институтын бі
тірген білікті маман еді. Аға
мыздың
Сырдың
аяғында
талай жерде канал қазып, да
риядан көлге, көлден теңізге
арна тартқан, өткел салып, шө
ліркеген жерлерді нәрлендірген
еңбегін халық әлі ұмытқан жоқ.
Жақсы адамдардың жарқын
істері ел есінде сақталады екен.
Бүгінде Бақыт апамыз өздері
көтерген бәйтеректің мәуелі
жемісін көріп отыр. Шаңырақ
шаттығына бөленген балалар
да жан-жақты білім алып ел
мүддесіне еселі еңбек етуде.
Тоқсан жастың төріне шық
қан бүкіл өмірін жас ұрпаққа
арнаған, ұлағатты ұстаз, абыз
ана, тыл ардагері Бақыт Дәурен
бекованың ғибратты ғұмыры
көпке үлгі-өнеге. Ғасыр жасай
беріңіз, қадірлі ұстаз.
Ж.ӘБІШОВ.
Қызылорда қаласы
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Кейінгі жылдары Ұлы
даланы мекен еткен атабабаларымыздың әлемдік
өркениетті дамытудағы
ролін айқындау және
тарихи сананы жаңғырту,
өз тарихымызға деген
мақтаныш сезімін ұялатып,
жастарға отаншылдық тәрбие
беру үшін мектептер мен
барлық өңірлердегі өлкетану
музейлерінің жанынан
тарихи-археологиялық
қозғалыстар құрудың
маңызы баса айтылуда.
Сонау 1960-жылдардың
өзінде алғашқылардың бірі
болып туған өлкенің тарихын
оқушылармен бірлесе зерттеу
бағытындағы жұмыстарды
КСРО Білім беру ісінің үздігі,
ұлағатты ұстаз, тарих пәнінің
мұғалімі Сәден Нұртаев
жүргізген болатын.

БАЙҚАУ

Мамандығын
мақтан
еткен
Жасыратыны жоқ, бүгінгі
жас буын гуманитарлық бағытта
білім алуға құмар. Бірақ заман
талабы өзгеше. Техникалық
мамандықтарға сұраныс
жоғары. Сондықтан да болар
автомеханик мамандығын
игеруді қалайтындар көбейген.
Мұны біз М.Ықсанов атындағы
Қызылорда политехникалық
колледжінің ұйымдастыруымен
өткен «Мен таңдаған мамандық
– автомеханик» атты қалалық
байқауға қатысушылардың
жоғары дәрежеде атсалысып,
сайыстың мәнді өтуіне үлес
қосуынан аңғардық.
ҚАРАПАЕВА,
Sb Айсәуле
«Сыр бойы»
Іс-шараның ашылу салтанатында
колледж директоры Бақыт Кенбаев бақ
сынағалы отырған жастарға сәттілік
тілеп, байқаудың маңызына тоқталды.
– Заман талабы техникалық маман
дықтарға басымдық беруде. Мемлекет
басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев бізге
заңгерлер емес, техниканың тілін жақсы
түсінетін жастар қажет деуі тегін емес.
Байқаудың біздің колледжде өтуінің
бірден-бір себебі – автокөлік айдау, кез
келген автобөлшектерді шашып, қайта
жинау секілді жұмыстардың барлығына
мүмкіндік бар. Бүгін міне, қалалық
байқауға қатысуға ниет білдірген 5 оқу
орнының студенттеріне сәттілік тілеп,
болашақта мықты маман болатынына
сенім білдіреміз,– деді.
Сайысқа қатысушылар
бірінші
кезеңде өзін-өзі таныстырса, «Білім
жолы» деп аталатын екінші кезеңде
экрандағы ұяшықтарды таңдау арқылы
теориялық сұрақтарға жауап берді.
Одан кейін «Бұлтты сөздер» кезеңінде
мамандыққа байланысты сөздерді та
уып, тапқырлықтарын танытты. Жа
рыстың қызықты сәті стартерді белгілі
бір уақытта бұзып, қайта жинау және
құрылымымен таныстыру болды. Та
лапты жастар соңғы кезеңде авто
мобильді тәжірибелік түрде жүргізіп,
оны қалай меңгергендерін көрсетті.
Қозғалтқышты оталдырып, орнынан
қозғап, алға және артқа жүріп шебер
ліктерін байқатты.
Бірінен-бірі асып түсетін қатысу
шылардың білімі мен шеберлігін
«НұрТоргСтрой», «Шаттық» автопарк,
«Мұраттехсервис» ЖШС басшылары
бақылап, бағасын берді.
– Аталған колледждің студенттерін
өндірістік шеберліктен өткізіп, дайын
дап келе жатқанымызға 10 жылдай
уақыт болды. Кейінгі буынның маман
дыққа деген қызығушылығы, ынтасы
жоғары. Бүгінгі сайыста кім мықты
болса, сол жеңіске жетеді деп ойлай
мын. Барлығына көлік жөндеудің
шебері болуына тілектеспін, – деді
«НұрТоргСтрой» ЖШС директоры
Ләйла Демеуова.
Бірнеше сағатқа созылған қалалық
жарыста қатарластарынан оқ бойы озық
шыққан «ORDA» жоғары колледжінің
студенті Нұрдәулет Закиров бас жүлде
иеленді. Бірінші орынды И.Әбдікәрімов
атындағы Қызылорда аграрлық-техни
калық жоғары колледжінің студенті
Наурызбай Тұрсынбай алды. Одан ке
йінгі орындарды Қызылорда жоғары
көпсалалы колледжінің студенті Айдос
Қасымбек, «Болашақ» университеті
жоғары колледжінің студенті Әбжан
Қалмұхаметғали және М.Ықсанов
атындағы Қызылорда политехникалық
колледжінің студенті Ілияс Бақытжанов
өзара бөлісті.
Жеңімпаздар мен қатысушылардың
барлығына диплом мен сыйлық та
бысталды. Байқау соңы мерекелік кон
цертке ұласты.

Сәден ағамыз жастайынан туған
өлке мен туған ауыл тарихына, өңірден
шыққан оқымыстылар, би-шешендер,
ақын-жырауларға қатысты әңгіме,
толғау-қиссаларды құлағына құйып,
дастан-жырларды жадына
жаттап
өседі. Онжылдық мектепті бітіргеннен
кейін Қызылорда қаласындағы Н.Го
голь атындағы педагогикалық инсти
тутты аяқтап, Ақтөбе, Ақжар және
Жаңақала ауылдарындағы мектеп
терде тарих және қоғамтану пән
дерінен дәріс береді. Сабақ өту ба
рысында кітапта жазылған жалаң
оқиғаларды сол қалпында баяндай
салмай, әрбір тарихи оқиғаны өмір
мен тікелей байланыстыра түсін
діріп, оның өмірде қолданылуы жа
ғына басты назар аударады. Бұл
дегеніңіз қазіргі уақытта білім жүйе
сінде күн тәртібінен түспей тұрған
оқушылардың функционалдық сауат
тылығын қалыптастырудың нақ өзі
емес пе?
Сол кезеңде КСРО Білім ағарту
министрлігі тарапынан дәрістерді
арнайы кабинеттерде оқыту бағдар
ламасы қабылданып, республиканың
барлық орта мектептерінде кабинеттік
оқыту жүйесі кеңінен қолданысқа
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ҰЛЫҚТАУ
ене бастайды. Осы бағдарламаның
мақсатын алғашқылардың бірі бо
лып түсініп, оны іске асырып, өзінің
тәжірибесін баршаға таратқан Қар
мақшының қиян шеттегі құмдағы
ауылы «Жаңақала» совхозындағы
№185 мектептің мұғалімі Сәден Нұр
таев болды.
Сәден Нұртайұлы кабинеттік
оқу жүйесі жөніндегі іс-тәжірибесін
көрсетуде алдымен ауданнан, сосын
облыстан, онан кейін республикадан
1-орын иеленді. I Жалпыодақтық «Үз
дік оқу әдістемесі және оқу құралы»
сайысында жеңіп шығып, КСРО
Білім ағарту министрлігі жанындағы
қазылар
алқасының
шешімімен
министрдің орынбасары К.Ножко
қол қойған Құрмет Грамотасына ие
болды. Республиканың Орталық пар
тия комитеті де ұлағатты ұстазды
одақтық білім сайысындағы үздік
жетістігіне байланысты Құрмет Гра
мотасымен марапаттайды. Сәден
Нұртаевтың кабинеттік жүйе және
оның тиімділігіне арналған мақаласы
3 миллион тиражбен Мәскеуден шы

ғатын одақтық «Наука и жизнь»
журналында жарияланады.
С.Нұртайұлының
басшылы
ғымен мектеп жанынан музей жа
салып, оған жәдігерлер жинақтауға
мектептің барлық оқушылары бел
сене кіріседі. Оның оқушылары сол
маңдағы «Сырлытам», «Ақмырза»,
«Қандыарал», «Қарақ», «Қосқала»,
«Құмқала» сияқты тарихи орындарға
кәсіби археологтарша қазба жұмыс
тарын жүргізген. Көптеген көне
тұрмыс заттарын, қару-жарақ, қақпан,
қайрақ, бүтін қыш ыдыстар мен
оның сынықтары, ою-өрнектері бар
бұйымдар тауып, мектептегі тарих
музейіне тапсырып отырған. Жаңа
шыл мұғалім құрған мазмұнды
музеймен танысу үшін облысқа келген
республика партия және білім саласы
басшылары құм ішіндегі ауылға жиі
соғып тұрған.
Ол кездері партия және үкімет
тарапынан білім саласына қалай көңіл
бөлініп отырғанын мына фактіден
көруге болады. Сәден Нұртайұлын
1965 жылы Ақжар ауылындағы №28
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мектепке директор етіп тағайындар
да Қармақшы аудандық партия ко
митетінің хатшысы А.Жанпейісов пен
облыстық білім ағарту басқармасының
басшысы У.Төралиев арнайы ұсыныс
жасап, облыстық партия комитетінің
бірінші хатшысы М.Ықсанов қаулыға
қол қояды. Ағамыз бұл мектепті 1970
жылға дейін табысты басқарды.
«Өрлеу» Біліктілікті арттыру
Ұлттық орталығы» АҚ басқарма
басшылығы барлық филиалдарда
еліміздің білім беру саласында та
бысты еңбек еткен ардагер ұстаз
дарды ұлықтау жұмыстарын жақсы
жолға қойған. Облыс бойынша кәсіби
даму институты Қазақстан тарихы
пәнінен 9-10 сынып оқушылары ара
сында Қармақшы ауданы Ақжар
ауылындағы №28 орта мектепте КСРО
Білім беру ісінің үздігі, ұлағатты
ұстаз Сәден Нұртаев атындағы
цифрлық форматтағы республикалық
олимпиаданы 2018 жылдан бері
өткізіп келеді. Биыл 13 мамырда 5-рет
өткізілмек. Оған Қызылорда облысы
оқушыларымен қатар, Ақтөбе, Батыс
Қазақстан,
Жамбыл,
Түркістан
облыстары мен Шымкент қаласының
білім беру ұйымдарының үздік
оқушылары қатысуға өтініш білдірді.
Олимпиада оқушылардың Қа
зақстан тарихы пәніне деген ин
теллектуалды-шығармашылық қабі
леттерін айқындау және дамыту,
дарынды оқушыларды қолдау, оқу
шылар арасында ғылымға деген
қызығушылықты арттыру мақса
тында ұйымдастырылуда. Олимпиада
цифрлық форматта өткізілетіндіктен,
қатысушылар тек компьютермен
жұмыс жасайды, яғни, адам факторы
толығынан жойылған.
Жеңімпаздар мен жүлдегерлер
дипломдармен, қаржылай сыйақымен
марапатталып, республикалық олим
пиадаға қатысушылардың барлығына
және оқушылардың жетекшілеріне
қаржылай сыйақы, Алғыс хаттар мен
сертификаттар табыс етілмек.
Бауыржан ЕЛЕУСІНОВ,
«Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы
облыс бойынша кәсіби даму
институтының директоры

Мемлекетке 25 млн теңге залал келген
2022 жылғы 15 ақпанда Қызылорда облысының прокуратурасы
«Facebook» әлеуметтік желісінде мониторинг жүргізу барысында
Қызылорда қаласы Жаппасбай батыр көшесіндегі 1 млрд теңгеге
салынған 600 орындық мектептегі бұзушылықтарға қатысты
жарияланым шыққанын анықтады.
Зерделеумен 2018 жылы тапсы
рыс беруші Қызылорда облысының
құрылыс, сәулет және қала құры
лысы басқармасы және мердігер

«Ария-Жаңа Астана» ЖШС арасын
да аталған мектеп құрылысы бо
йынша 974,4 млн теңгеге мемле
кеттік сатып алу туралы шарты

жасалғаны белгілі болды.
Облыс прокуратурасының тап
сырмасы негізінде Қызылорда об
лысы бойынша Ішкі мемлекеттік
аудит департаменті бұл нысанда
тексеріс жүргізді.
Тексеріс қорытындысы бойынша
25 млн теңгенің жұмыстары атқа
рылмай, мемлекетке залал келгені
бекітілген.
Бұл факті бойынша 2022 жылғы

Атыстан үш адам мерт болды
Қаладағы «Титов» шағын ауданындағы
атыста үш адам мерт болды. Тағы екі адам
ауруханаға жеткізілген. Қайғылы оқиға 7 ма
мыр күні орын алды.
Облыстық
полиция
департаментінің
жедел іздестіру іс-шараларының нәтижесінде
6 күдікті ұсталып, қамауға алынған. Ал 4
күдікті ізін суытып үлгерген. Оларға іздеу
жарияланды.
Оқиға орнынан және күдіктілердің
тұрғылықты мекен жайларынан полиция 5
қару-жарақ, бірнеше оқ-дәрілер, есірткі заты
және 7 автокөлікті айғақ зат ретінде тіркеп,
тиісті сараптамалар тағайындаған.
− Қатысушы тұлғалардың жеке бастары
анықталып, жәбірленуші тараптың қауіпсіздігі
қамтамасыз етілді. Жоғарыда көрсетілген
қылмыстық құқық бұзушылықтар негізінде 8
қылмыстық іс, яғни адам өлтіру бойынша –
2, бұзақылық бойынша – 2, қарудың заңсыз
айналымы бойынша – 3 іс және есірткінің
заңсыз айналымы бойынша 1 іс тіркелді, −
дейді облыстық полиция департаменті бас

тығының орынбасары, полиция полковнигі
Байжан Исембекұлы.
Қазіргі таңда, қылмыстық іс тергептексерілуде.

Заңсыз қару сақтаған
Облыстық полиция департаменті Арал
аудандық полиция бөлімінің учаскелік
полиция инспекторы 50 жастағы ауыл
тұрғынының үйінде ішкі істер органдарында
тіркеуде жоқ, 16-калибрлі, 1 ұңғылы аңшы
мылтығын заңсыз сақтағанын анықтады.

Қаруға құжат рәсімдемегені үшін
Әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің
482 бабының 1-бөлігімен әкімшілік хаттама
рәсімделіп, сотқа жолданды.
«СБ» ақпарат

Тері аурулары көбейіп тұр
Атопикалық дерматит, жай микробтық
экзема, псориаз, жалпақ теміреткі сияқты
тері ауруларының таралуы көбейіп тұр.
Оның себебі не? Мәселен, псориаз – тұқым
қуалайтын кесел. Ескіше аты – теңге қотыр.
Бұл кесел қалыпты жағдайда мазаламайды, тек
денедегі ауруға қарсы тұратын күш, орталық
жүйке жүйесінің әлсіреуі, зат алмасудың
бұзылуы, иммунитеттің төмендеуі, қоршаған
орта ластануының артуы дерттің өршуіне,
қозуына әкеп соқтырады.
Жалпы созылмалы тері ауруларына,
созылмалы дерматозға шалдығуға көбі
несе асқазан-ішек жолындағы кесел се
беп болады. Осы орайда облыстық
тері-венерология диспансері тері ауру
ларына әртүрлі емдік шаралар, зерттеулер
жүргізеді. Физиотерапиялық бөлім заманауи
технологиялармен жабдықталған. Жылына
1000-ға жуық науқасқа электр тоғымен
емдеу, ультрадыбыстық ем, жарықпен
емдеу және т.б. сапалы физикалық емдік
шараларды жүргізеді. Зертхана бөлімшелері
«Ummynochem» анализатор аппаратымен,
басқа да қан талдауларына арналған жаңа
үлгідегі технологиялармен жабдықталған.
Жалпы қан талдау үшін «Гемотологиялық
автоматты анализаторды», несеп талдау
мақсатында «URIKSCAN OPTIMA II»

жабдығын, биохимия талдау үшін «Pho
tometer 5010 VS+» т.б. заманауи техноло
гиялармен жоғары санатты мамандар жұмыс
атқарады. Диспансерде 2015 жылдан бастап
косметологиялық кабинет жұмыс істейді.
Бұл ем түріне елдің сұранысы жылдан жылға
артуда.
«Науқастың өзін емдеме, себебін емде»
деген бұрыннан бар қағида. Емдеуші дәрігер
кеңесіне зейін қойып, ем-дәмнің тәртібін
қатаң сақтап және аурудың беті қайтқанша
майлы, ащы қуырылған тамақтарға тыйым
салу, диета ұстану қажет. Ұйқының қанық,
уақытылы болуын қадағалау, күйгелектенбеу,
көбірек
қозғалып
денешынықтыру,
салауатты өмір салтын ұстану, зиянды,
жағымсыз әдеттерден аулақ болу және басқа
шарттардың болуы қажет.
Негізі аурудан айығайын деген адам өзінөзі қолға алуы керек. Әйтпесе, бейберекеттің
аяғы ауру болып шығады. Қотыр да, денедегі
бөрткен дақ атаулы да көп жағдайда ішкі
ағзаның шамадан тыс ластануынан болатыны
ғылымда да дәлелденген. Денсаулығымыздың
қадірін ауырмай тұрып білейік!
Жанат ЖҰМАТАЕВА,
облыстық тері-венерология
диспансерінің бас мейіргері

26 сәуірде облыс прокуратурасы
тапсырыс беруші мен мердігерге
қатысты Қылмыстық кодекстің
189-бабы 4-бөлігімен сотқа дейінгі
тергеп-тексеру тіркеп, оны жүргізуді
Қызылорда
облысы
бойынша
сыбайлас жемқорлыққа қарсы ісқимыл департаментіне жүктеді.
Қызылорда облысының
прокуратурасы

АНЫҚ ІЗІҢ, АЙҚЫН ІСІҢ ӨШПЕЙДІ
Сыр перзенті, ҚР құрметті
құрылысшысы, абзал азамат, адал
дос Көркембай Ермекбаевтың
бұл фәни дүниеден көшкеніне де
қырық күн өте шығыпты. Қанаты
талмайтын, тұяғы тозбайтын
уақыт талай ізді өшірер, талай
жанды ұмыттырар, бірақ, Көр
кембайдың есімі ол қатардан
болмас. Өйткені, ол халқы үшін
күш-қайратын сарқып жұмсаған
жайсаң азамат еді. Еңбек бақыты
дегеннің не екенін танып, елінің
алдындағы перзенттік парызын
терең түсінген жан болатын.
Күллі өмірін құрылыс са
ласымен байланыстырған Көр
кембай «Сұлтан Б» серіктестігін
құрып, туған жерінде де көптеген
құрылыс нысандары мен тұр
ғын үйлер салды. Қаншама
мұқтаж жанның әлеуметтік мә
селесін шешуге атсалысты. Қы
зылорда қаласы «КБИ» шағын
ауданындағы №192 орта мектепті
пайдалануға берді.
Мұнан жиырма жылға жуық
уақыт бұрын елордаға қоныс
аударып, Есіл жағасындағы бас
қаламыздың еңсесін тіктеуге,
сәнін айшықтауға көп үлес қос
ты. Үш рет Мемлекет басшы
сының қабылдауында болып, ел
орданы гүлдендіруге бағытталған
жобаларын ұсынды. Бүгінде НұрСұлтан қаласында Көркембай
көркемдеп салған биік ғимараттар
асқақтап тұр.
К.Ермекбаев 1952 жылы Ши
елі ауданы Тартоғай ауылында
туған. Мектептен соң Жамбыл
гидромелиоративтік-құрылыс

институтын бітірген. Күллі өмірін
құрылыс саласының дамуы мен
өркендеуіне арнады. Еселі ең
бегі үшін тәуелсіз еліміздің
«Құрмет» орденімен, көптеген
медальдарымен марапатталды.
Асыл досымыздың қазасы бә
ріміздің қабырғамызға батып, жа
нымызды жүдетіп кетті. Жатқан
жері жайлы, топырағы торқа бол
сын.
Мәңгілік мекені өмірде жаса
ған сауапты амалдарымен сәуле
леніп тұрсын.
Артында қалған отбасының,
перзенттерінің амандығын ті
лейміз.
Еске алушы сыныптас
достарының атынан:
Сәбит Ыдырысұлы Әбіш,
«Невада-Семей» қоғамдық
бірлестігі Қызылорда облысы
бойынша ардагерлерінің
төрағасы

Мұралық істің ашылғанын хабарлайды
Қызылорда қаласының жеке нотариусы Жанымбек Ербол (лицензия
№22000116 11.01.2022 ж.) 2021 жылдың 12 желтоқсанында қайтыс болған
азаматша Прмаханова Роза Шамшиевнаның атынан мұралық істің ашылғанын
хабарлайды. Мұрагерлері болса, мына мекен-жайға хабарласуын сұраймыз:
Қызылорда қаласы, Абай даңғылы 62/2, тел.: 23 15 88, 8 747 271 51 48.

«Сыр бойы», «Кызылординские
вести», «Ақмешіт апталығы»,
«Ақмешіт жастары» және
ауданның барлық басылымдарына
хабарландыру орналастырғыңыз
келсе: 70-00-52 телефоны
арқылы байланысуға болады.
E-maіl: smjarnama@mail.ru
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Туған жеріне келіп, Н.Бекежанов атындағы қазақ
академиялық музыка драма театрында Қазақстанның
Еңбек сіңірген артисі, әнші-композитор Жеңіс
Сейдоллаұлының ән кешін өткізілді.

«Сен деп соққан
жүрегім»

www.facebоok.com/syrboyi.kz/

https://twitter.com/syrboyi

www.instagram.com/syrboyi_kz

Оқушылар марафоны
«Балалар жылына» орай
қала мектептерінің 8-11 сынып
оқушылары арасында алғаш рет
жүгіруден марафон өтті.
МАҚАЖАН,
Sb Гүлбану
«Сыр бойы»
Марафонда 300-ге жуық
оқушы бақ сынады. Қаты
сушылардың басым бөлігі 4
шақырым қашықтықта жақсы
нәтиже көрсетті. Жарыс қо
рытындысымен жүлделі бі
рінші орынды қыздар ара
сында №198 мектеп оқушысы
Ксения
Широбокова,
ал
ұлдар арасында №23 мектеп
оқушысы Вадим Огай жеңіп
алды.
Жүлдегерлерді марапаттау
рәсіміне
Қоғамдық
даму

басқармасының
басшысы
М.Қазбекова, облыстық дене
шынықтыру
және
спорт
басқармасының
басшысы
Асылжан Жаманқұл, «Қы
зылорда облысының ҮЕҰ
Альянсы Ассоциациясы» қа
уымдастығының
төрайымы
Анар Ізден және облыстық
Азаматтық альянсының мү
шесі Қайраддин Баймаханов
қатысты.
Жеңімпаздар
диплом
мен, кубок жəне спорт

және аймақ мәртебесін ас
қақтатып жүрген Руслан
Садықов пен «Адажио» тобы
композитордың
шығарма
ларын орындады. Әнші-ком
позитор Жеңіс Сейдолла
ұлының өміршең әндері
шырқалған кеште әнсүйер
қауым толассыз қошемет
көрсетті. Көрермен залында
инешаншар орын болмады.
«СБ» ақпарат

Еленаның
ерен үні
Сыр елінің сандуғашы, ақын, әнші-композитор
Елена Әбдіхалықова есімі барша қазаққа таныс.
Оның «Есіңе мені алғайсың» деп аталатын бір ғана
әні – әр қазақтың жүрегінен орын алған дүние.
Жақында қызылордалық
тардың сұрауымен Қазақ
станның Еңбек сіңірген қай
раткері,
әнші-композитор
Елена Әбдіхалықова елорда
дан арнайы сапарлап келіп,
жеке концертін берді.
Қызылорда қаласындағы
Н.Бекежанов музыкалық дра
ма театрында өткен концерт
ке Еленамен бірге белгілі
эстрада жұлдызы Ақбота
Керімбекова қатысты.
Еленаның
ерекшелігі
шығармаларының
әнін
де, сөзін де өзі жазып, өзі
орындайды. Осы кеште
композитордың «Көздеріңе
ғашықпын», «Менің жалғыз
жұлдызым», «Доспен қош
тасу» секілді ерекше сұра
нысқа ие әндері шырқалды.
Қос әнші жұртшылыққа
тамаша көңіл-күй сыйла
ды. Көрермен Еленамен
қосылып ән шырқады.

Е . Ә б д і х а л ы қ о в а н ы ң
«Сыр елім» әуенімен тербел
ген көпшілік концерт біткен
соң да әншілерге ұзақ қо
шемет көрсетіп, қол ұрды.
Р.ДҮЙСЕН

Аймақтың әр ауданынан акушерлер қатысқан
байқауда облыстық перина
талдық орталығының босану
бөлімінің акушері Данагүл
Ағатаева үздік атанды.

Мейіргерлер
марапатталған күн

Данагүл –
«Үздік
акушер»

Дүниежүзілік
медбикелік істің
негізін қалаушы –
ағылшындық медбике Флоренс Найтингейл. Ол Қырым
соғысында өзі сияқты
медбикелердің басын қосып, дүние
жүзіндегі тұңғыш
қайырымдылық қыз
метін ашқан.
БЕКБАН,
Sb Шынар
«Сыр бойы»
Соғыста
жараланған
дарға алғашқы дәрігерлік
көмек көрсеткен. Сон
дықтан
Халықаралық
мейірбикелер кеңесі оны
есте қалдыру мақсатында
12 мамырды Халықаралық
мейірбикелер күні деп
қабылдап, жыл сайын осы
күн денсаулық сақтау са
ласында ерекше мереке
ретінде аталып келеді.
Облыстық
денсаулық
сақтау
басқармасының
ұйымдастыруымен Халық
аралық мейірбикелер кү
ніне орай мерекелік шара
өтті. Салтанатты жиында
денсаулық сақтау саласына
ерекше үлес қосқан бірқатар
қызметкерлер құрмет төрі
нен көрінді.
Төл мерекені атап өтуге
жиналғандарды облыстық
денсаулық сақтау басқар
масының басшысы Сәбит
Пазылов құттықтады. Ол
медициналық
қызметтің
тиімділігі мен сапасы не
гізінен мейіргерлер қыз
метіне байланысты екенін
және олардың қызметі адам
жанына үміт сыйлайты
нын айтты. Мұнан соң сала
қызметкерлерін марапатта
ды.

Айта кету керек, об
лыс халқына 9443 мейіргер
медициналық қызмет көрсе
теді. Медицина саласында
науқастың
денсаулығына
дәрігерден
кем
жауап
бермейтін орта буын өкіл
дері – мейірбике екені бар
шаға аян. Олар – әрдайым
науқастың қасында бола
тын жандар. Науқастың нә
тижелі емделуі, тез оңалуы
және жағдайының жақсаруы
мейірбикелер күтіміне бай
ланысты. Мейірімділік, ел
гезектік,
қайырымдылық
және адам өміріне үміт сый
лау секілді қасиеттер мейір
герлерге тән.
Мереке қарсаңында ме
дициналық жоғары кол
леджде орта буын медици
на қызметкерлері арасында
«Үздік маман – 2022» кон
курсы өтті.
Конкурс жеңімпаздары
«Үздік мейіргер», «Үздік
фельдшер», «Үздік акушер»
номинациялары бойынша
марапатталды. «Үздік ме
йіргер»
номинациясымен
көпбейінді облыстық ауру
ханасы жоспарлы хирургия
бөлімшесінің аға мейіргері
Эльмира Дүйсенбаева, «Үз
дік акушер» номинация
сымен облыстық пери
наталдық орталығы босану

өкілдеріне облыс əкімінің
орынбасары
Қ.Нұртайдың
Алғыс хатын табыс етті.
«Балалар жылы» Азамат
тық альянс ассоциациясы
ұйымдастыратын
ауқымды
шаралар алдағы уақытта да
жалғасын таппақ.

дүкенінің
сертификатымен
марапатталды.
Шара
ба
рысында Қоғамдық даму
басқармасының
басшысы
М.Қазбекова жас ұрпаққа
патриоттық тəрбие беру жо
лында белсенді еңбек еткен
бірқатар қоғамдық ұйым
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Кеште республикаға та
нымал әншілер, ҚР Еңбек
сіңірген қайраткерлері Жеңіс
Ысқақова, Жанна Орын
басарова, Нұрлан Абдул
лин, Мадина Сәдуақасова
және Медеу Арынбаев өнер
көрсетсе, танымал музы
кант Ренат Гайсин мен Ди
ная көрермен ықыласына
бөленді.
Кеш иесі Жеңіс Сейдолла
ұлының ізін жалғаған қыз
дары Ажар мен Жанель

Ол
Қызыл
орда медицина
колледжін үздік
дипломмен бі
тірген. Еңбек жо
лын қалалық пер
зентх ан аның
обсерв ация
бөлімінің
акушері ре
тінде
бас
т а ғ а н .
Он сегіз
жылд
 а н
бері же
місті еңбек етіп келеді. Жоғары
санатты акушер. Бүгінде өзінің
тәжірибесін жас мамандармен
бөлісіп келеді.
Босану бөлімінде 40 акушер
еңбек етуде. Данагүл Әбдуа
лиқызының жетістігі физио
логиялық босануды жүргізу, яғни
дәрігердің қатысуынсыз-ақ жүкті
әйелді өзі қабылдап, өзі босан
дырады. Бұл іс білім мен білік
тілікті ғана емес қайсарлықты
қажет етеді. Қорқынышқа бой
алдырмау, батыл шешім қабыл
дау маңызды. Себебі ананың да,
баланың да өмірі акушердің қо
лында. Ісіне жауапты Данагүл бұл
міндеттерін сәтті орындап келеді.
Қаншама әйелді босандырып, ал
ғысқа кенелді. Жүздеген шақа
лақтың кіндік анасы атанды. Ана
мен баланың амандығын ойлаған
акушер өзі де үш баланың анасы.
Қызмет пен отбасын қатар алып
жүр. Облыс бойынша «Үздік
акушер» атанған әріптесіміздің
жетістігі мерейімізді үстем етті.

бөлімінің акушері Данагүл
Ағатаева, «Үздік фельдшер»
номинациясын
облыстық
жедел
жәрдем
станса
сы Қазалы жедел жәрдем
бөлімшесінің
фельдшері
Руслан Өксікбаев иеленді.
«Үздік мейіргер» байқа
уының жеңімпазы Эльмира
Дүйсенбаева – көпбейінді
облыстық
аурухананың
жоспарлы хирургия бөлім
шесінің аға мейіргері.
Ол 1988 жылы Сыр
дария ауданы, Аманкелді
ауылында дүниеге келген.
Қызылорда медициналық
колледжін үздік диплом
мен бітірген. 2009 жылдан
бастап облыстық меди
циналық орталығында ең
бек етіп келеді. М.Оспанов
атындағы Батыс Қазақ
стан медициналық уни
верситетінде
жоғары
білім алуда. Хирургия бө
ліміне мейіргер болу бі
лім мен біліктілікті ғана
емес табандылықты да
қажет етеді. Ауыр жара
қаттарды көзбен көріп,
таңып беру нәзікжандыдан
ыждағаттылық талап ете
ді. Эльмираның бойында
мейіргерге лайық мейірім де,
білім де бар. Сондықтан да
ол байқауда әріптестерінен
басып озды.

Гүлвира СЕЙТЕНБАҚОВА,
облыстық перинаталдық
орталығының босану
бөлімінің меңгерушісі

АЛ СІЗДІҢ БУЫНДАРЫҢЫЗ ҚАЛПЫНДА МА?
Дерт кей кездері симптомсыз жүреді:
жайсыздық, буындардың қызаруы мен ісінуі,
бұлшық еттердің әлсіздігі. Бұндай жағдайлар
кезінде, науқас пайда болған жағымсыз
жайттарға үлкен мән бермеуі мүмкін, алайда
ауру бұл уақытта жаңа буын байламдарын
аурушаңдық күйге тарта отыра, асқына түседі.
Емді уақытылы қабылдамау қайтымсыз
салдарға ұшыратып, ақыр соңында, мүге
дектікке әкелетінін түсіну аса маңызды.
Тірек-қимыл аппараты ауруларын
емдеу үшін ғалымдар қуатты табиғи
парафармацевтикалық «Артрорезерв» пре
паратын әзірлеп шығарды. Препараттың
ерекшелігі – құрамы тиімді және пайда
лы компоненттерге өте бай, ол сүйек пен
шеміршек тіндерінің жұмысын қалпына
келтіріп, бұлшық еттер, байламдар мен
сіңірлердің икемділігін жақсартып, буындарға
кешенді түрде әсер етеді. Препарат сино
виалды қабықты қалпына келтіріп, сино
виалды сұйықтықтың қажетті мөлшерде
өндірілуін ынталандырады, осының

нәтижесінде буындардың икемділігі қалыпқа
келіп, сүйектер арасындағы қажалу азая
ды. Қолданыстың алғашқы кезеңінде-ақ,
науқастың жағдайы едәуір жақсарып, ауру
белгілері жойылады, еркін жүріп тұру қалпына
келеді. «Артрорезерв» курстық қолданудан
кейін, көптеген сүйек ауруларын толығымен
жойып, адамды салауатты күйге қайтаруға
қабілетті.
«Артрорезерв» Еуропалық ревмато
логтармен мақұлданған, отандық және
халықаралық сертификаттарға ие. Сондай-ақ,
біздің мамандар басқа да ауруларға арналған
курстық бағдарламаны таңдап бере алады.
Орталығымыз инновациялық еуропалық және
батыс препараттарын қолданады, олар жақсы
нәтиже көрсетеді.
Сіз оларды біздің орталығымыздан, Ал
маты қ., Абай даңғылы 151 мекен-жайындағы,
«Алатау» Бизнес Орталығынан сатып ала
аласыз және ТМД-ның кез келген жеріне
курьерлік жеткізілімге тапсырыс бере аласыз

Мына телефон бойынша тірек-қимыл аппараты аурулары
жөнінде кеңес ала аласыз және «Артрорезервке» тапсырыс
бере аласыз 8 705 925 54 24 немесе artroreserve.kz сайты арқылы.

жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

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

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

Негізгі әсер етуші заттар: препарат құрамына химиялық құрауыштар кірмейді.
Мөлшері және қолдану тәсілі: қабылдау ұзақтығы 1 айдан бастап.
Қарсы көрсетімдері: жеке құрауыштардың сәйкес келмеуі, жүктілік, бала емізу
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НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
НАУҚАН ЖҮРУДЕ!
АРТРОРЕЗЕРВ КУРСТЫҚ
БАҒДАРЛАМАСЫНА
ТАПСЫРЫС БЕРСЕҢІЗ, -30%
ЖЕҢІЛДІККЕ ИЕ БОЛАСЫЗ!
ББҚ дәрілік өнім болып табылмайды
СГР № RU.77.99.88.003.E.004174.09.18 от 20.09.2018 г.

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