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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.

Sb
Дүйсенбек АЯШҰЛЫ,
«Сыр бойы» 

Sb
Айнұр БАТТАЛОВА,
«Сыр бойы»

Sb Ғазиза ӘБІЛДА,
«Сыр бойы»

https://twitter.com/syrboyi

Sb Ғазиза ӘБІЛДА,
«Сыр бойы»

Бәріміздің ортақ үйіміз 
Қызылорда – тазалық мәселесін 
басты міндет санаған қала. 
Алайда, бұл істің өзіндік түйт
кілдері де көп. 

Осыған орай біз «Қызылорда 
су жүйесі» МКК басшысының 
орынбасары Ғабит Оспановпен 
сұхбат құрған едік.

– Ғабит Манапұлы, соңғы 
уақытта «Қызылорда тазалығы 
мекемесі мен «Қызылорда су 
жүйесінің» бірігіп, бір мекеме 

болғаны туралы білдік. Мұның 
себебі не, тиімділігі қандай?

– Бұл сұрақтың жауабын мына 
нәрседен бастайын. Негізі қала 
тазалығымен айналысу мәселесі 
бәсекелестік қалыптастыратын 
ортаға жатады деген қағида 
бар. Біз кейбір аймақтарда іске 
асырылған осы қағиданың қата 
нәтижесін көрдік. Бұрын айнадай 
боп тұрған кейбір қалалар 
қоқыстан аттап жүретін жағдайға 
жетті.

Тәртіп пен 
тазалықтың 
тіні бір

Әр адамның ауа жұтқаны, су ішкені секілді, қалдық, 
қоқыс заттарын шығару мәселесі де – табиғи қажеттілік. Біз 
кейде мұны мүлде мәселе қатарына қоспай, лақтырып тастай 
салғанымыз секілді көзқарасқа тірейміз. Бұл өте өрескел 
қателігіміз. Тазалық – саулықтың та, мәдениеттің де бастауы.

Қарымды 
қаламгерге 
құрмет

Сонымен 9сынып білім алу
шы лардың қорытынды бітіру 
емтихандары 28 мамыр – 6 мау
сым аралығында өтсе, 11сынып 
білім алушыларының мемлекеттік 
бітіру емтихандары – 27 мамыр 
– 10 маусым аралығы болып 
белгіленді. Нақтырақ айтсақ, 28 
мамырда қазақ және орыс тілі 
бойынша эссе ны санында жазбаша 
емтихан, гума ни тарлық цикл 
пәндерін тереңдетіп оқытатын 
мектептер үшін жазбаша жұмыс 
жүргізілсе, математика пәні 
бойынша жазбаша емтихан 31 

мамыр күні өткізіледі. Орыс 
тілінде оқытатын сыныптардағы 
қазақ тілі мен әдебиеті бойынша 
жазбаша емтихан және қазақ 
тілінде оқытатын сыныптардағы 
орыс тілі мен әдебиеті бойынша 
жазбаша емтихан 3 маусым 
күні өтсе, таңдау пәні бойынша 
жазбаша емтихан 6 маусым күні 
өткізіледі деп жоспарланып 
отыр. Айта кетейік, 9сыныптың 
емтихан материалдары басқарма 
тарапынан әзірленген. 

8 мыңға жуық 
түлектің үміті 
сыналатын сәт

ҚР Білім және ғылым министрінің бұйрығына сәйкес 
мектептер мен колледждердегі оқу жылы – бұрынғыдай, 
осы жылдың 25 мамырында аяқталады, каникул мерзімі 
1 қыркүйекке дейін бекітілген. Өңірлік коммуникациялар 
қызметінде өткен брифингте осылай  мәлімделді.

ҚасымЖомарт Тоқаев 
2021 жылы жүзеге асырылған 
ақшакредит саясатының қо
ры  тындылары, инфляцияны 
тежеу және қаржылық тұрақ
тылықты қамтамасыз ету шара
лары, бюджет кірісін арттыру, 
Ұлттық банктің алтынвалюта 
резерві мен Ұлттық қордағы 
активтердің жағдайы туралы 
баяндамаларды тыңдады.

Бұдан бөлек, Президентке 
депозиттерді доллармен салу 
деңгейінің 36,0 пайызға дейін 
төмендегені, мемлекеттік 
құн  ды қағаздағы нарықтық 
инвес  торлардың үлесі 69,2 
пайызға дейін көбейгені және 
халықтың қолмақол ақшасыз 
төлем жасау операцияларының 
көлемі 73,1 триллион теңгеге 
дейін жеткені жөнінде баян
далды. 2021 жылы депозиттер 
27,1 триллион теңгеге дейін, 
соның ішінде теңгемен салын
ған депозиттер 17,3 триллион 
теңгеге дейін өсті.

Мемлекет басшысы елі
мізде қабылданған шара лар
дың арқасында Қазақстан эко
номикасының өсімі 2021 жылы 
4,1 пайыз болғанын атап өтті. 
Сонымен қатар инфляцияның 
өсімі бұрынсоңды болмаған 
деңгейге көтерілгеніне назар 
аударып, биылғы төрт айдың 
қорытындысы бойынша 2016 
жылдың қыркүйегінен бері 
ең шарықтау шегіне, яғни 
13,2 пайызға жеткенін айтты. 
Президент аталған мәселелерді 
шешу үшін Үкіметтің, Ұлт
тық банктің және басқа да 
мем лекеттік органдардың 
жұ    мысын күшейту маңызды 
екеніне тоқталды.  

Осы ретте Қасым
Жомарт Тоқаев инфляцияны 
белгіленген шекті межеге 
қай тарудың маңызды екенін 
атап өтті, сондайақ Үкіметке 
Ұлт тық банкпен бірлесіп, 
Инфляция деңгейін бақылау 
және төмендету жөніндегі 

20222024 жылдарға арналған 
кешенді шаралардың толық
қанды жүзеге асырылуын қам
тамасыз етуді тапсырды.

Мемлекет басшысы Ұлт
тық қордың жұмысына ар
найы тоқталып, пан демия жағ
дайында және эконо микалық 
ахуал нашарлаған кезде Қор өз 
міндетін толық орындағанын 
атап өтті. Президент Ұлттық 
қордың қаржысын тиімді пай
да лану қажеттігіне мән берді.

– Ұлттық қордан жасалған 
трансферттер 2020 жылы 4,8 
триллион теңгені, ал 2021 
жылы 4,5 триллион теңгені 

құрады. Биыл Үкімет тағы да 
4,6 триллион теңге сұратып 
отыр. Бұл – өте қомақты 
қаржы. Республикалық бюджет 
Ұлттық қордың қаражатын 
пайдалануға сүйенбеуі керек. 
Трансферттерді біртіндеп 
азайту қажет, – деді Президент.

Бұдан бөлек, Қасым
Жомарт Тоқаевқа акциялар 
на ры ғының өсуіне орай тең
герімді аллокацияға көшу жө
нінде баяндалды. Бұл соңғы 
3 жыл ішінде Қордың кірісін 
10,75 миллиард долларға 
жеткізуге мүмкіндік берді.

Мемлекет басшысы Үкімет

ке ірі жобаларды нарық тық 
механизмдер, мем лекеттік
же  ке    меншік серіктестіктер, 
қарыз қаражаттары, респуб
ли  ка  лық бюджет қаржысын 
қайта бөлу есебінен жүзеге 
асыру мүмкіндіктерін пысық
тау ды тапсырды. Атап айт
қанда, ҚасымЖомарт Тоқаев 
елі міздің транзиттік әлеуетін 
күшейтуге, соның ішінде 
«Дос тықМойынты» теміржол 
учаскесі мен басқа да бірқатар 
мем  лекетаралық теміржол 
дә  лізін жаңғыртуға назар ау
дарды.

Сонымен қатар жиында 

Ұлттық қордың инвестициялық 
кірісін арттыру, активтерді 
тиімді басқару, алтынвалюта 
резервтерінің өтімділігі мен 
сақталуын қамтамасыз ету 
мәселелері қарастырылды.

Кеңес барысында  Прези
дент төлем теңгерімінің тап
шы лығына қатысты мәсе лені 
көтерді және оны біртін деп 
азайту қажет екенін атап өтті.

Ұлттық банктің өкілдері 
ұлттық төлем жүйесін дамыту 
жұмыстарының нәтижелері 
туралы да айтты. 2021 жылы 
Ұлттық төлем жүйесінің Төлем 
карталарының банкаралық 
жүйесі мен Жедел төлем 
жүйесі сияқты компоненттері 
пилоттық режимде іске қосыл
ған. Сондайақ цифрлық теңге 
платформасының прото типін 
әзірлеу жұмыстары аяқталған.

Президент жиынды қоры
тындылай келе, Ұлттық банк
тің жылдық есебін мақұлдады.

– Әлемдегі қазіргідей күр
делі кезеңде еліміздің қар 
жылық тұрақтылығын қамта 
масыз ету өте маңызды. 
Ұлт тық банк Қаржы нары ғын 
реттеу және дамыту агент
тігімен бірлесіп, ақшанесие 
сая сатының тиімділігін арт
тыруға баса мән беруі қажет 
және қаржы секторының 
әлеуе тін мақсатты түрде 
күшейтуі керек, – деді Қасым
Жомарт Тоқаев.

akorda.kz

ҰЛТТЫҚ БАНКТІҢ ЖЫЛДЫҚ ЕСЕБІ
Ақордада Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 

Тоқаевтың төрағалығымен Ұлттық банктің 2021 жылғы 
жұмысы туралы есебін тыңдауға арналған кеңес өтті. 
Жиынға Ұлттық банктің төрағасы Ғалымжан Пірматов, 
Президент Әкімшілігі Басшысының бірінші орынбасары 
Тимур Сүлейменов, Премьер-министрдің орынбасары – 
Қаржы министрі Ерұлан Жамаубаев, Қаржы нарығын 
реттеу және дамыту агенттігінің төрағасы Мәдина 
Әбілқасымова, Ұлттық экономика министрі Әлібек 
Қуантыров, сондай-ақ Ұлттық банк төрағасының 
орынбасарлары қатысты.

Нұр-Сұлтан 
қаласындағы Ұлттық 
академиялық 
кітапханада 
Қазақстан 
Жазушылар 
одағының мүшесі, 
ҚР Мәдениет 
қайраткері, 
қаламгер 
Қуаныш 
Жиенбайдың 70 жылдық мерейтойына 
арналған жиын өтті. 

Ерге 
елдің 
ықыласы

Кеше Жалағаш ауданының Аққұм 
ауылында тұратын Сәбиттің әкесі Серік 
Шонтақбаев пен анасы Гүлбаршын 
Пірімбетоваға облыс әкімінің атынан 
сый-сияпат көрсетіліп, бағалы сыйлық 
берілді. Аудан әкімі Асқарбек Есжанов 
ержүрек азаматты дүниеге әкеліп, өнегелі 
тәрбие берген ата-анасына ризашылығын 
білдіріп, облыс әкімінің құрметін жеткізді.

Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
ҚР Конституциясына өзгертулер 
мен толықтырулар енгізу бойынша 
жалпыұлттық референдум өткізу 
бастамасын қолдау жөнінде ақпараттық-
түсіндіру жұмыстарымен Мәжіліс 
депутаттары, республикалық АНТ 
мүшелері өңірге жұмыс сапарымен келді. 

Референдумның 
маңыздылығы 
түсіндірілді
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Аймақ
ОБЛЫС ӘКІМДІГІНДЕ

1-бет
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ТАҒАЙЫНДАУ

Қызылорда облы
сы  ның энергетика және 
тұрғын үйкоммуналдық 
шаруашылық бас қар
масының басшысы қыз
метіне Дәрібаев Айдос 
Нағымадинұлы та ға
йындалды.

Айдос Нағымадинұлы 
1987 жылы Қызылорда 
қала сында дүниеге 
келген. Ал маты энер
гетика және бай ланыс 
институтын, Ресей халық 
шаруашылығы және мем лекеттік 
қызмет акаде миясын, Қорқыт ата 
атындағы Қызылорда мемлекеттік 
уни верситетін бітірген.

Еңбек жолын «KEGOC» 
(КЕГОК) акционерлік қоға мы ның 
инженері болып бастаған. 

Әр жылдары Қызылорда 
электр тарату тораптары ком
паниясының Сырдария, Қазалы 
аудандық, Қызылорда қалалық 
электр тораптарының ди ректоры 
қызметтерін ат қарды.

20142018 жылдары Еур
азиялық экономикалық комис

сиясы Энергетика 
д е   п а р  т а  м е н  т і н і ң 
консультанты, Алматы, 
Қызылорда электр 
тарату тораптары 
ком    па   ниясының бас
қарма төр ағасының 
орын    басары, бірін ші 
орынбасары лауа зым 
дарын атқарды. Энер
гетика министрлігі 
Электр энер гетикасын 
дамыту депар тамен
тінің директоры ре тін

де жұмыс жасады. 
Аймақ басшысы жаңа қызметке 

кіріскен Айдос Дәрібаевқа сенім 
білдіріп, қыз метіне сәттілік тіледі.

– Айдос Нағымадинұлы жас 
та болса, іскерлігімен танылып, 
білікті маман ретінде өзін дә
лелдеген азамат. Энергетика сала
сының барлық сатысынан өткен, 
орталық деңгейде жұмыс жасаған 
тәжірибесін ескере келе, осы 
саланың жандануына күш салып, 
алған білімі мен жиған тәжірибесін 
тиімді пайдаланады деген се
німдеміз, – деді облыс әкімі.

Кадрлық өзгерістерге бай
ланысты өткен арнайы актив 
отырысында облыс әкімі 
Нұрлыбек Нәлібаев Қызылорда 
облысының бақылау жөніндегі 
басқармасының жаңа басшысы 
Шәменов Бауыржан Серікұлын 
таныстырды.

Бауыржан Шәменов 1981 
жылы Қызылорда облысында 
дүниеге келген. Қазақ гума
нитарлық заң университеті мен 
Құқық және нарық академиясын 
бітірген.

Еңбек жолын «Рух» заң ком
паниясының заңгері ретін де бастаған. 
Әр жылдары облыс тық қазынашылық 
департаменті мен Мемлекеттік қызмет 
істері агенттігінің облыс бойынша 
басқармасында жауапты қыз меттер 
атқарған.

20082013 жылдары облыс әкімі 
аппаратының мемлекеттікқұқықтық 
жұмыстар бөлімінің басшысы болған.

6 жылдан астам облыстық табиғи 
ресурстар және табиғат пайдалануды 
реттеу басқармасы басшысының 
орынбасары 2019 жылдан бастап осы 

аталған басқарманың бас
шысы болып қызмет атқарды.

Облыс әкімі жаңадан 
таға йындалған басқарма бас
шы сының қызметіне сәттілік 
тілеп, жауапты қызметте 
абырой тіледі. 

– Қазіргі кезде түрлі 
сек торларда әлеуметтік 
мәсе лелерді желеу етіп, 
мәсе лелерді тек минтинг 
немесе рұқсат етіл меген 
жиындарда шешкісі 
келетіндер кө бейді. Басты 

себеп заңмен реттелетін нормаларды 
дұрыс түсіндірмеуден неме се жұмысшы 
қауымның ұсыныстарына дер кезінде мән 
бермеудің салдары түрлі даудамайларды 
туындатты.

Өңірде орын алған еңбек қа
тынастарындағы дау лар ды, аймақтың 
айшықты кел бетін келтіретін сәулет
құры лыстардың сапасына байланысты 
мәселелерді ор нық ты түрде шешуде 
Бауыр жан Серікұлы заңгерлік білімі 
мен тәжірибесін, іскерлік ұста ны мын іс 
жүзінде жоғары деңгейде көрсететініне 
сенімдімін, – деді облыс әкімі. 

Сондайақ, актив 
оты рысында Қызылорда 
облысының әкімі ап
параты бас шысының 
орын  басары қызметіне 
Жандос Еркінбек таға
йын далды.

Жандос Еркінбек 
1983 жылы Қызылорда 
қаласында дүниеге кел
ген. 

Ұлттық қауіпсіздік 
комите тінің Әскери инс 
титутын, Қазақ гу ма ни
тарлық заң уни верситетін бітірген.

Еңбек жолын Алматы облы сын
дағы Отар әскери бөлімінде әскери 
қызметші болып бастаған.

Әр жылдары әскери қыз
метте және стратегиялық нысан
дардың қауіпсіздігін қамта масыз 
ету саласында жауапты қызметтер 
атқарды.

20192021 жыл
дары облыс тық жұ
мылдыру дайын дығы 
басқармасының бөлім 
бас шысы, 2021 жылдан 
осы кезге дейін 
Қармақшы ауда ны 
әкімінің орын басары 
қызметін атқарып 
келді.

Жандос Еркінбек 
жас тайы нан әскери 
қызметте шың дал ған, 
қызметте мол тәжіри бе 

жинаған, кәсіби іскер маман.
Облыс әкімі аппараты бас

шысының орынбасары ретінде 
қайта ұйымдастырылған жұ мыл 
дыру, аумақтық қорғаныс бөлім де
ріне жетек шілік жасайтын болады.

Өңір басшысы Еркінбек Жан
достың қызметіне сәттілік тіледі. 

Жиынға ҚР Президентінің 
кеңесшісі Бауыржан Омаров 
қатысып, жазушыға ҚР 
Мемлекеттік хатшысы Ерлан 
Қарин мен Мәдениет және 
спорт министрі Дәурен 
Абаевтың құттықтауын жет
кізді. Сондайақ, Қуаныш 
Жиенбайға Сыр елінің 
мәденирухани дамуына 
қосқан ерекше үлесі үшін «Қы
зылорда облысының Құрмет 
грамотасы» табысталды.

Ісшараға «Сыр медиа» 
ЖШС бас директоры 
Аманжол Оңғарбаев арнайы 
барып қатысты. 

– Жалпы, кез келген қалам
гердің ыңғайына келетін, 
қолайына жағатын таусылмас 
тақырыбы болады. Айдынды 
Аралдың жағасында дүние 
есігін ашып, жалжал тол
қындармен армансыз алысып 
өскен жазушы Қуаныш 
Жиенбайдың шығар ма
ларына көк теңіздің бол
мысы, жағалауды мекен 
еткен ағайынның ахуалы 
арқау болды. Көзін ашқанда 
көріпбілгені балықшылар 
ауылының тұрмыстіршілігі 
бол ған соң, ол бұл тақырыптың 
ұңғылшұңғылын аса жетік 
біледі. Жазушының осы 
уақытқа дейін жарық көрген 
кітаптарын тұтастай алғанда, 
Арал өңірінің көркем сөзбен 
жазылған әдеби энцикло
педиясы деуге болар. 

Арал аймағы – Теңіз 
тағдыры – Байқоңыр бекеті. 
Осы үйлесімді үштаған – 
жазушы шығар машылығының 
айнымас арнасы, бұлжымас 
бағдары. Соның бәрі оның 
қаламгерлік келбетін, 
тақырып тық танымын, өмірлік 
ұстанымын қалыптастырды. 
Бұл саланың қырсырын 
әдебиет өрісі арқылы дәл 
Қуаныш Жиенбайдай игерген 
жазушы некенсаяқ. Ол осы 
өңірдің кешегісі, бүгіні және 
болашағы туралы көркем 
сөздің бесігіне бөленген 
Арал философиясын әдеби 
айналымға қосты. 

Жағалаудан баяғыда 

алыстап кеткен, аңқасы 
кепкен Аралдың қасиеті 
мен қасіретін жырлайтын 
шығармалар жазған теңіз 
тектес қаламгердің қабілеті 
сарқылмасын, қарымы арта 
берсін деп тілек айтамыз, 
– деп жазды Бауыржан 
Омарұлы, әлеуметтік желідегі 
жеке парақшасында. 

Президент кеңесшісі 
Бауыржан Омаров жазушы 
Қ.Жиенбайдың 70 жыл
дық мерейтойы на орай 
қаламгердің шығар ма шылық 
портреті туралы «Аралдың 
ақжал толқыны» жаңа жинақ 
жарық көргенін айтты. Кітапты 
Қызылорда облысының әкімі, 
ұлт зиялыларының қамқоры 
Нұрлыбек Нәлібаевтың қол
дауымен Сыр бойының 
арқалы ақыны Шаһизада 
Әбдікәрімов шы ғарып берген. 
Кітапқа танымал қаламгердің 
шығармашылық сырлары мен 
қырлары кейіп телген эсселер, 
жарық көрген мақалалары, 
жазушының бірқатар сұх
баттары енгізілген. 

Айта кетейік, Қуаныш 
Жиенбай 1952 жылдың 3 ма
мырында Қызылорда облысы 
Арал ауданы Бөген ауылында 
дүниеге келген. 1976 жылы 
ҚазМУдің жур налистика 
факуль тетін бітірген. Жазушы 
рес пуб ликалық мер зімді 
басылымдарда қызмет атқар
ған. Оның «Жалғыз желкен», 
«Теңіздегі бір тамшы», 
«Құлан жанарындағы ғұмыр», 
«Даңқ түрмесінің тұтқыны», 
«Жер үстінде де жұмақ бар» 
және «Сырдария» сериясымен 
екі том дық шығармалар 
жинағы жарық көрген. Бұдан 
бөлек, драмалық туын ды 
лары еліміздің театр ла
рын да сахналанып жүр. 
Шығар малары бірне ше тілге 
аударылған. Ол – «Жалын» 
баспа сы жариялаған жабық 
бәй генің бірнеше мәрте жүл 
дегері. Халықаралық «Алаш» 
әдеби сыйлығының, ха лық
аралық ПЕНклуб сый  лы 
ғы ның лауреаты. ҚР Мә де
ниет қайрат кері, «Құр мет», 
«Парасат» орден дерінің 
иегері.

Облыс әкімі Нұрлыбек 
Нәлібаевтың төрағалығымен 
кадрлық өзгерістерге бай ла
нысты арнайы актив отырысы 
өтті.

Аймақ басшысы жаңадан 
тағайындалған бірқатар бас
қар ма басшыларын таныс
тырып, қызметтеріне сәттілік 
тіледі.

– Өздеріңізге жақсы мәлім, 
біз жергілікті атқарушы 
орган дарды оңтайландыру 
бойынша бірнеше басқарманы 
біріктіру жұмыстарын атқардық.

Бұл ретте конкурстық, жанжақты 
іріктеуден өткен, өз дерінің кәсіби 
біліктілігі мен тәжірибесін таныта 
білген мамандарды басқармаларға 
тағайындадық. Бүгін де жаңа басшыларды 
таныстырудың реті келіп отыр.

Біздің басты мақсатымыз – ел игілігі, 
халықтың қамы үшін барын салып жұмыс 
істейтін азаматтарды тарту, өңірдің 
әлеуетін арттыру, – деді Н.Нәлібаев.

Актив отырысында Қалдарбеков Мұса 
Оспанұлы Қызылорда облысының кәсіп
керлік және өнеркәсіп басқар масының 
басшысы лауазымына тағайындалды.

Мұса Оспанұлы тәжірибелі 
маман, жауапты салаларда бас
шылық қызмет атқарған, әлеуеті 
жоғары кадр. Ол 1972 жылы 
Қызылорда облысында дүниеге 
келген. Алматы технологиялық 
институтын инженермеханик, 
экономист мамандықтары 
бойынша бітірген.

Еңбек жолын Кентау тігін 
фабрикасының слесарі ретінде 
бастап, Алматы қаласындағы 
«Кереге» кәсіпорнында бас
шылық қызмет атқарған.

Әр жылдары Алматы қала сының 
Әуезов, Жетісу және Алатау аудан
дарының салық комитетінде жауапты 
қызметтер атқарды.

Салық саласының майтал маны 
ретінде әр жылдары Қаржы министрлігі 
Мемлекеттік кірістер комитетінің 
Батыс Қазақстан, Қызылорда, Жам был 
облыстары бойынша департаменті бас
шысының орынбасары болды.

20192021 жылдары Қар мақшы 
ауданының әкімі, 2021 жылдан бері 
Қызылорда облысының жұмылдыру 
да йын дығы басқармасының басшысы 
қызметін атқарып келді.

Президент Жарлығымен бюро кратия
дан арылтудың қағидаттары айқындалып, 
оның ішінде нақты басшының құзыреті 
аясында кіретін шешімдерді қабылдау 
және мәселелерді келісуді алқалы орган
дарға беруге жол бермеу мәселесі 
белгіленді.

Аталған тапсырмаға сәйкес облыс 
әкімдігі жанында құрылған консуль
тативтіккеңесші органдарға (кеңес, 
комиссия, жұмысшы топ, штаб және т.б.) 
мониторинг жүргізілді.

Нәтижесінде мерзімі өткен, өз 
маңыз ды лығын жоғалтқан және жұмыс 
жасау тәртібі нақты белгіленбеген 108 
консультативтіккеңес ші органдар 
анықталып, оларды тарату ұсынылды. 

– Облыстық деңгейде құрылған 185 
консультативтіккеңесші органдардың 
108ін тарату туралы өкім мен қаулыға қол 
қойдым.

Бұдан былай біз комиссиялар құру
да сан қуалап емес, нақты жұмыс іс тей тін, 
сындарлы шешім қабылдайтын комис
сияларға басымдық береміз.

Болашақта мұндай шешімдерді мем
лекеттік органның басшылары өздері 
жауапкершілікке алып, тікелей қабыл дауы 
тиіс деп есептеймін, – деді облыс әкімі.

Сонымен қатар облыс әкімі жұмыс
ты тиімді жолға қою мақса тында бас
қармалардың атқаратын функция лары ның 
өзара ұқсас тығын ескеріп, біріктіру туралы 
шешім қабыл данғанын жеткізді.

Жүргізілген оңтайландыру рефор масы 
ықшамды мемлекеттік аппаратты құруға 
бағытталған және бұл былтырғы жүргізілген 
қысқартудың логикалық жалғасы.

Бұл уақыт қажеттілігіне қарай икемді 
аппарат құру арқылы мемлекеттік қызметтің 
сапасын арттыруға жасалған қадамның 
бірі.

«AMANAT» партиясы депу
таттық фракциясының мүшесі 
Ғалым Әміреев  Жалағаш ауданы 
Т.Жүргенов ауылында «ЕрӘлі» ЖШС 
жұмысшыларымен жүздесті. Мәжіліс 
депутаты егіншілерге алда келе жатқан 
референдумның маңыздылығына 
тоқталып, оны қолдаудағы ақпараттық
насихаттық жұмыстарды таныстырды.

Мемлекетті басқарудың жаңа 
үлгісі пайда болып, елдегі саяси 
ахуалға жаңа леп болатын Конс
титуциялық референдум  жалпы
халықтық деңгейде алғаш өткізілмек. 
Бұл – Мемлекет басшысы айтқан 
«Халық үніне құлақ асатын мемлекет» 
тұжырымдамасының жүзеге асуының 
бірденбір дәлелі.

– Мемлекеттік модельді 
кешенді түрде өзгертуге мүмкіндік 
беретін Конституциялық референдум 
– Әділетті Қазақстан ұстанымының 
бастамасы деуге де негіз бар. Ол биліктің 
өкілді тармағын (Парламент, мәслихат) 
айтарлықтай күшейтеді. Жаңартылған 
Заң аясында Президенттің барлық 
саяси күштер мен партиялардан 
дербестігін бекітуі – елдегі саяси 
партиялардың тең дәрежеде бәсекеге 
түсіп, демократиялық үдерісті үдете 
түсетіні сөзсіз, – деді Ғалым Әміреев.

Қазақстан Республикасы Парла
менті Мәжілісінің депутаттары, рес
пуб ликалық штаб мүшелері Бақытбек 
Смағұл мен Генадий Шиповских 
Жалағаш кентіндегі Халыққа қызмет 
көрсету орталығында аудан тұрғын
дарымен кездесті. 

Мажоритарлы сайлау жүйесінің 
енгізілуі – сайлаушылардың респуб
ликалық ғана емес, жергілікті жердегі 
де мүддесін жіті қорғауға мүмкіндік 
туғызады.

Ал,  референдум төңірегіндегі 
маңыз  ды сұрақтарға жанжақты жауап 
беру үшін, қоғамдық ойпікірді тал
қы лаптаразылау мақсатында ҚР 
Пар ламенті Мәжілісі төрағасының 
орын басары, «AMANAT» партиясы 
рес  пуб ликалық  штабының  мүшесі  
Ба лайым Кесебаева кәсіпкерлермен 
кездесті. 

– Мемлекеттің ісін бар
лық өлшем бойынша халықтың өзі 
айқындайтын жағдай жасау үшін 
референдум өткізілгелі отыр. Бірне ше 
рет Конституция өзгерді, бірақ барлығы 
Парламент арқылы шешіліп келген 
еді. Енді үлкен өзге рістер болуына 
байланысты референдум қажет болып 
отыр. Өйт кені Конституцияның 
33бабына, яғни үштен бір бөлігіне 
өзгеріс енгізілмекші. Әсіресе, ең 
қағидатты жер, оның қойнауы, оның 
қазыналары халықтың меншігі деген 
концептуалды тың тұжырым жасалып 
отыр. Басқа да үлкенүлкен мәселелер 
бар. Бастысы «суперпрезиденттік» 
басқару үлгісінен мықты парламентке 
сүйенетін президенттік басқару үлгісі 
енгізілгелі отыр, – деді Балайым 
Кесебаева.

Онан бөлек, Балайым Туған байқызы 
және  облыстық мәслихат хатшысы 
Наурызбай Байқадамов  Жаңақорған 
ауданында жергілікті депутаттармен, 
зиялы қауым өкілдерімен кездесті. 

– 5 маусым күні жалпыхалықтық 
референ думда Конституциядағы  
98баптың 33іне өзгеріс  енгізілетін 
болады. Алдағы референдум – 
жекелеген топтарды күшейтуді емес, 
мемлекетімізді жетілдіру, жаңғырту 
және нығайтуды көздейді, – деді 
Балайым Кесебаева.

Онан кейінгі түсіндірме жұмыс
тары аудандағы «Шалқия цинк» АҚ 
таукен байыту комбинатында, жастар 
ресурстық орталығында жалғасты.

Референдумның 
маңыздылығы 
түсіндірілді

Қарымды 
қаламгерге 
құрмет

108 консультативтік-кеңесші 
орган таратылды

ЖАНДОС ЕРКІНБЕК – ОБЛЫС ӘКІМІ 
АППАРАТЫ БАСШЫСЫНЫҢ ОРЫНБАСАРЫ

МҰСА ҚАЛДАРБЕКОВ – ОБЛЫСТЫҚ КӘСІПКЕРЛІК 
және ӨНЕРКӘСІП БАСҚАРМАСЫНЫҢ БАСШЫСЫ

БАУЫРЖАН ШӘМЕНОВ – ОБЛЫСТЫҚ БАҚЫЛАУ 
ЖӨНІНДЕГІ БАСҚАРМА  БАСШЫСЫ

АЙДОС ДӘРІБАЕВ – ОБЛЫСТЫҚ 
ЭНЕРГЕТИКА және ТҰРҒЫН ҮЙ-
КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ 
БАСҚАРМАСЫНЫҢ БАСШЫСЫ

Өңір басшысы аймақта 
бұқаралық спортты да мы

ту дың маңыздылығына тоқ
талып, спорттық нысандар 

мен дене шынықтыру секция
ларын көбейту керектігін 
айтты. 

Жиын соңында тараптар 
үстел теннисі орталығы 
құрылысын жүргізу бойынша 
пікірлесіп, жұмыс жоспарын 
нақтылады. 

Айта кету керек, спорттық 
нысан құрылысына қажетті 
қаражат бюджеттен тыс, 
демеушілер есебінен жүзеге 
аспақ. Қазір құрылыс орны 
Сол жағалаудан нақтыланып, 
жобасметалық құжаттары 
әзірленуде.

ФЕДЕРАЦИЯНЫҢ 
БАС ХАТШЫСЫМЕН КЕЗДЕСТІ

Облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаевтың төрағалығымен өткен актив отырысында 
консультативтік-кеңесші органдардың саны қысқарғаны айтылды.

Облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев Қазақстанның үстел 
теннисі федерациясының бас хатшысы Данил Пакпен 
кездесті. Басқосуда облыс орталығында халықаралық 
стандартқа сай үстел теннисі орталығын салу мәселесі 
талқыланды.
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Конституцияға енгізілетін 
түзетулер бойынша бағыт-бағдар

Конституциялық реформа – 
Пре зи денттің наурыз айындағы 
Қазақ стан халқына Жолдауында 
айтыл ған саяси реформалар 
бағдар ла масын жүзеге асыру 
үшін қолға алынған маңызды іс-
шара.

Конституциялық түзетулер 
жобасы азаматтардың сұра-
нысына негізделген және бү-
кіл қоғамның мүддесі үшін 
жүзеге асырылмақ. Ата Заңға 
енгізілетін өзгерістер мен 
толықтырулар жобасын белгілі 
заңгер-құқықтанушылар жә-
не конституциялық құқық са-
ла сы ның мамандары әзірледі. 
Оған Конс титуциялық Кеңес оң 
бағасын берді.

Конституцияға енгі зіле-
тін өзге рістер мен толық тыру-
лардың бәрі өзара байланысты 
және бір мақсатты көздейді. 
Атап айтқанда, мынадай үдеріс-
терге құқықтық негіз қалып-
тастыруға арналған:

1. Суперпрезиденттік бас-
қару үлгі сінен президенттік рес-
публикаға тү бе гейлі көшу;

2. Бірқатар билік өкілеттігін 
қайта бөлу;

3. Парламенттің рөлін кү-
шейтіп, мәртебесін арттыру;

4. Елді басқару ісіне ха лық -
тың қатысу мүмкіндігін кеңейту;

5. Азаматтардың құқық тарын 
қорғау тәсілдерін жетіл діру.

«Қазақстан Респуб лика-
сының Конс   титуциясына өз ге -
рістер мен то лық  тырулар ен гізу 
туралы» заң жобасы рес пуб-
ликалық баспасөзде 6 мамыр 
күні ресми түрде жарияланды.

Конституцияның қазіргі 
және жаңа нұсқаларының айыр-
машылығын түсіну, ұсы нылып 
отырған көптеген түзетудің 
байыбына бару мұндай істен 
хабары аз адам үшін қиындық 
туғызатыны анық.

Сондықтан жұртқа ұғы-
нықты болу үшін бұл түзетулер 
Ата Заңның нақты баптары мен 
тармақтары көрсетілген бірнеше 
бөлікке бөлінген.

Суперпрезиденттік басқару 
үлгісінен президенттік 
республикаға түбегейлі 
көшу

Конституциялық реформа 
билік тармақтары арасындағы 
қарым-қаты настың тепе-тең ді-
гін және оңтайлы болуын қа-
лып тастырады. Сондай-ақ пре-
зиденттік институттың ба рынша 
дербес болуын қам тамасыз етеді.

Ата Заңымыздың 43-бабына 
3-тармақ қосылады. Онда Қа-
зақстан Республикасының Пре-
зиденті өз өкілеттіктерін жү-
зеге асыру кезеңінде саяси 
партияда болмауға тиіс деп көр-
сетіледі. Осы логикаға сәйкес 
Конституциялық Соттың, Жо-
ғарғы Соттың және өзге де 
соттардың төрағалары мен 
судьяларына, Орталық сай-
лау комиссиясының, Жо ғары 
ау диторлық палата сының тө-
рағалары мен мүшелеріне де 
осындай тыйым салынады 
(Конституцияның 23-бабы 
2-тармағының жаңа редакциясы). 
Соның нәти жесінде саяси бәсеке 
ар тып, барлық саяси пар тия-
ны дамытуға бірдей жағ  дай 
қалыптасады, дербес әрі әділ 
шешім қабылдауға жол ашы-
лады.

Мемлекет басшысы бар-
лық аза матқа тең мүмкіндік 
берілуінің мыз ғымас кепілі 
болуға тиіс. Сол себепті Конс-
титуцияның 43-бабына 4-тармақ 
қосылады. Онда «Президенттің 
жа қын туыс тары мемлекеттік 
саяси қыз  метшілердің, квази-
мем ле кеттік сектор субъектілері 
бас  шыларының қыз меттерін 
ат  қаруға қақысы жоқ» деп 
көрсетіледі.

Жұмыс тобы мүшелерінің 
ұсы нысы бойынша Тұңғыш 
Прези денттің Президент ла уа-
зымына қата рынан екі реттен көп 
сайлануына мүм   кіндік беретін 
баптың (Конс титуцияның 42-
бабы 5-тар мағының жаңа редак-
циясы), сондай-ақ Тұң ғыш 
Прези денттің мәртебесі мен 
өкілет тіктері Конституциямен 
және конституциялық заңмен ай-
қын далатыны туралы 46-бап тың 
4-тар мағы Ата Заңнан алынып 
тасталмақ.

Конституцияның 91-ба-
бы нан Тұң ғыш Президенттің 
тәуел сіз Қазақ стан ның негізін 
салушы деген мәртебесі ту ралы 
норма алынып тас талады (Конс-
титуцияның 91-ба бы 2-тар мағы-
ның жаңа редак циясы).

Конституциялық рефор-
ма  ның нә тижесінде тиісті ау-
мақтағы ахуалға жауапты жер-
гілікті өкілді және ат қарушы 
ор гандардың жергі лікті мем-
ле кеттік басқару және өзін-өзі 
басқару өкілеттіктері кеңейеді.

Жобада Президенттің об-
лыстар, республикалық ма ңызы 
бар қалалар мен астана әкімдері 

актілерінің күшін жоятыны не 
қолданылуын толық немесе 
ішінара тоқтата тұратыны ту-
ра лы құ зы ретін жою көзделген 
(Конс титуцияның 44-бабы 3) 
тар мақ шасының жаңа редак-
циясы).

Сондай-ақ   Президенттің   
ау  дан,   қала, ауылдық округ 
әкім де рін лауа зы мынан босату 
туралы құзыретін алып тастау 
көзделген (Конс ти ту цияның 
87-бабы 4-тар ма ғының жаңа 
редакциясы).

Облыстар, республикалық 
маңызы бар қалалар мен астана 
әкімдерінің құзыретке ие болу 
тәртібі де едәуір өзгереді.

Конституцияның 87-ба-
бы 4-тар мағының жаңа редак-
циясына сәйкес енді оларды 
Президент облыс ау ма ғында 
ор наласқан мәслихат депутат-
тарының немесе рес публикалық 
ма ңызы бар қалалардың және 
астана ның мәс лихат депу тат -
тарының ке лісімімен таға-
йындайды.

Бұл ретте Мемлекет бас-
шысы ке мінде екі канди датура 
ұсынып, дауысқа салады. Дауыс 
беруге қатысқан депу тат тардың 
көпшілігінің да уысына ие болған 
кандидат келісім алған болып 
саналады.

Осылайша, жергілікті би-
лікке қа тысты Президенттің 
өкілеттігі аза йып, ол мәсли-
хаттардың рөлін айтар лықтай 
арттыру арқылы өңірлік дең-
гейдегі әкімдердің қолына жи-
нақталады.

Бірқатар билік өкілеттігін 
қайта бөлу

Сенаттағы Президент кво-
тасының саны 15-тен 10 де-
путатқа дейін азая ды. Оның 
бесеуін Қазақстан хал қы 
Ассамблеясы ұсынады (Конс-
ти ту цияның 50-бабы 2-тар-
мағының жаңа редак циясы).

Сенаттың өкілеттігі бір қа-
тар құ қық тармен то лы ғады. 
Атап айт қанда, Сенат Прези-
дент енгізетін Конс титу циялық 
Соттың және Жоғары Сот 
Кеңесінің төрағалары лауа зы-
мына кан  дидаттарды келісу 
құ қығына ие болады (Конс-
титу цияның 44-бабы 4) тар-
мақ шасының, 55-бабы 2) тар-
мақ  шасының және 82-бабы 
4-тарма ғы ның жаңа редакциясы).

Жалпы, Конституциялық 
Сот (қа  зіргі Конституциялық 
Кеңестің орнына) құру арқылы 
конституциялық бақы лау жа сау 
институты жаң ғыр тылады.

Конституциялық Сот 11 
судьядан тұрады (қазіргі Конс-
титуциялық Кеңестің 7 мүшесі 
бар).

Конституциялық Соттың 
құрамы мынадай тәсілмен 
жасақталады: 6 судьяны Пар-
ламент (Мәжіліс пен Сенат тың 
әрқайсысы 3 судья дан), 4 судьяны 
Президент таға йындайды. Конс-
титу ция  лық Соттың төрағасын 
жоғарыда айтылғандай Се нат-
тың келісімімен Пре зидент 
тағайындайды (Конс  ти туцияның 
57-бабы 1) тармақ шасының, 
58-бабы 3-тар мағы 7-тар мақ-
шасының және 71-бабының 
жаңа редак циясы).

Республикалық бюджеттің 
атқа ры луын бақылау жөніндегі 
есеп комитеті Жоғары ауди-
торлық палата болып өз гереді. 
Оның төрағасы жы лына екі 
рет Мәжіліс  депу тат тарының 
алдында есеп береді (Консти-
туцияның 53-бабы 2) тармақ-
шасының жаңа редак циясы, 56-

бабы 1-тар мағындағы 3-1) жаңа 
тар мақшасы).

«Мемлекеттік хатшы» инс-
титуты «Мемлекеттік кеңес-
ші» институты болып өзгереді 
(Конституцияның 44-бабы 
19-тар   мақшасының жаңа редак -
циясы). Ол Мемлекет бас  шы-
сына ұсы ныстар мен ұсы нымдар 
әзірлеумен айна лысады.

Парламенттің рөлін 
күшейтіп, мәртебесін 
арттыру

Конституциялық рефор-
маның нә ти жесінде биліктің 
заң шығарушы тармағы айтар-
лықтай өзгереді. Соның арқа-
сында Парламенттің және оның 
палаталарының рөлі едә уір 
күшейіп, мәртебесі артады.

Жоғарыда айтып өтке-

німіздей, Президент Конс-
титуциялық Соттың және 
Жоғары сот Кеңесінің төра-
ға  ларын тағайындау үшін 
Сенаттың келісімін алады. 
Сондай-ақ Президент Сенат-
қа 15 емес, 10 депутат таға-
йын дайтынын айттық. Оның 
5-еуі Қазақстан халқы Ас самб-
леясының ұсынысы бойынша 
тағайындалады (Конс титу ция-
ның 50-бабы 2-тармағының жаңа 
редак циясы).

Осы орайда Қазақстан 
халқы Ассамб леясының Мә-
жі лістегі кво тасы Сенат  қа 
беріледі. Оның саны 9-дан 5 
депутатқа қысқарады. Соған 
сәйкес Мәжіліс депутат тары -
ның жалпы саны 107-ден 98-ге 
азаяды (Конституцияның 50-
бабы 3-тармағының жаңа редак-
циясы).

Мәжіліс депутаттары ара-
лас сайлау жүйесімен, яғни 
пропорционалды және мажо-
ритарлы жүйе бойынша сайла-
нады (Конституцияның 50-
бабы 3-тармағының жаңа 
редакциясы). Ара лас сайлау 
жүйесі барлық азамат тың 
құқықтарын толық сақтауға, сай-
лау шылардың мүддесін қорғауға 
мүмкіндік береді.

Сайлаушылардың бір ман -
дат ты сайлау округі бо йынша 
сай лан ған Мәжіліс депу тат-
тарынан мандатты кері қай-
тарып алу құқығы енгі зіле-
ді (Конституцияның 52-бабы 
5-тармағының жаңа редак-
циясы). Соның нәти жесінде 
демократия дәс түрлері нығая 
түседі, депутаттар мен сайлау-
шы лардың арасында өзара 
жауап кершілік пен сенімге негіз-
делген жаңа саяси мәдениет 
қалыптасады.

Мәжілістің құзыреті ке-
ңейіп, респуб ликалық бюд-
жеттің атқарылу сапасына 
пар  ламенттік бақылау кү ше-
йеді. Ол үшін, бұған дейін 
айтқаны мыздай, Рес пуб ликалық 
бюджеттің атқары луын бақылау 
жөніндегі есеп комитеті Жоғары 
аудиторлық палата болып қайта 
құрылады. Оның төрағасы 
жылына екі рет Мәжіліс 
депутаттарының алдында 
есеп береді (Конституцияның 
53-бабы 2-тармақшасының 
жаңа редакциясы, 56-бабы 
1-тармағының 3-1) жаңа тар-
мақшасы). Бұл Мәжілістің және 
жалпы Парламенттің мәртебесін 
одан әрі күшейте түседі.

Саяси жүйеде тепе-теңдік 
және тежемелік тетіктерді 
нығайту және заң шығару 
жұмысын оңтайландыру мақ -
са тында Мәжіліске заң дарды 
қабыл дау (бұрын заң жоба ларын 
қара ған және мақұлдаған), ал 
Сенатқа заңдарды мақұлдау не 
мақұл дамау (бұрын заңдарды 
қабылдаған) құзыреті беріледі 
(Конституцияның 61-бабы 4 
және 5-тармақтарының және 
62-бабы 5-тармағының жаңа 
редакциясы).

Парламент конституциялық 
заң  дарды Палаталардың бір лес-
кен оты рысында, кемін де екі 
оқы лымда қабыл дайтын болады 

(Конс титу цияның 53-ба бы ның 
жаңа редакциясы).

Айрықша қажеттілік туын-
даса, заң дарды жедел қабылдау 
тәртібі енгі зіледі. Халықтың 
өмірі мен ден сау лығына, конс -
ти туциялық құры лысқа, қоғам-
дық тәртіпті сақтауға, елдің 
экономикалық қауіпсіз дігіне 
қа тер төндіретін жағ дай ларға 
же дел ден қою мақсатында Үкі-
меттің заң шығару бастамасы 
арқылы енгізілетін заң жобалары 
Парламент Палаталарының 
бір лескен отырысында шұғыл 
қаралады. Бұл заң жобаларын 
қарау кезінде Үкімет заң күші 
бар уақытша құқықтық-нор ма-
тивтік актілер қабылдай алады 
(Конституцияның 61-бабы 2 
және 3-тармақтарын толықтыру).

Бұл тәсіл елге төнген қауіп-
қатердің бетін қайтару үшін 
билік тармақтарының бірлескен 
әрі шұғыл жұмысын үйлес тіруге 
қажет. Оны қалыпты, күнделікті 
жұмыс барысында қолдануға 
бол майды. Бұл үдеріс Парла-
мент депутаттары мен Үкімет 
мүшелерінің өзара жауап-
кершілікке негізделген қарым-
қатынасы арқылы іске асады.

Елді басқару ісіне 
халықтың қатысу 
мүмкіндігін кеңейту

Негізгі Заңда жер және жер 
қойнауы, су, өсімдіктер мен 
жануарлар дүниесі, басқа да 
табиғи ресурстар халыққа тиесілі 
екені жайындағы норма нақты 
және кесімді түрде бекітілген. 
Меншік құқығын халықтың аты
нан мемлекет жүзеге асырады 
(Конституцияның 1бабы 2тар
мағының жаңа редакциясы).

Жоғарыда айтылғандай, 
Мә жіліс депутаттарын аралас 
сайлау жүйе сімен: біртұтас 
жал пы ұлттық сай лау округінің 
аума ғында про пор  ционалды 
жүйе бо йынша, сондайақ 
бір мандатты ау мақтық сай
лау округтері бойынша сай лау 
ұсы  ны лады (Конституцияның 
50бабы 3тармағының және 
51бабы 1та рмағының жаңа 
редакциясы). Сондайақ бір 
мандатты аумақтық сай лау 
округі бойынша сайланған Мә
жіліс депутаттарының ман датын 
кері қайтарып алу мүмкіндігі 
пайда болады (Конституцияның 
52бабы 5тарма ғы ның жаңа 
редак циясы).

Облыс тардың, рес пуб   ли
ка   лық ма ңызы бар қала  лар
дың және астананың әкім
дерін Прези дент өңірдің 
(қаланың) мәсли хаттарының 
барлық депу таттың келісімімен 
және баламалы негіз де (ке
мінде екі кандидатура ұсы ны
лады) тағайындайтын бо лады 
(Конс титуцияның 87бабы 
4тармағының жаңа редак
циясы). Осылайша, бел гілі 
бір өңірдің дамуына жауапты 
жергілікті өкілді және атқарушы 
органдар жүзеге асыратын мем
лекеттік басқару мен өзінөзі 
басқару ісіне берілетін кепілдік 
нығая түседі.

Азаматтардың 
құқықтарын қорғау 
тәсілдерін жетілдіру

Жоғарыда баяндаға ны-
мыз  дай, Конс  титуциялық Ке-
ңес Конс титу циялық Сот 
бо  лып қайта құрылады. Кон с-
титу  циялық Сот азаматтардың 
өтініштері бойынша олардың 
Конс титуцияда бекі тілген құ-
қықтары мен бостан дықтарына 
тікелей қатысты Қазақстан 
 Респуб ликасының нор ма тив-
тік-құ қықтық акті л ерінің Рес-
пуб лика Конс титуциясына 
сәй  кестігін қарайтын бо лады 
(Конституцияның 71-74-бап-
тарының жаңа редакциясы).

Өлім жазасын жою туралы 
шешім конституциялық дең-
гейде түпкілікті бекітіледі 
(Конституцияның 15-бабы 2-тар-
мағының жаңа редак циясы).

Прокуратураның құзыреті, 
оның жасақталуы мен қызмет 
тәртібі Конс титуциялық заңмен 
белгіле неді (Конс титуцияның 
83-бабы 4-тар мағының жаңа 
редакциясы). Бұл құқық қорғау 
қызметінің жүйелі жұмыс 
істеуін және заңда белгіленген 
тәртіпке сәйкес мемлекет атынан 
Қазақстан Респуб ликасының 
аумағында заң дылық тың сақ-
талуын қадағалауды күшей туге 
тиіс.

Конституцияның жаңа 
83-1-ба бының нормалары Адам 
құқықтары жөніндегі уәкілге 
иммунитет береді. Ол азамат тар-
дың құқығы мен бостандығын 
қорғау кезінде қандай да бір 
өзге мемлекеттік органдар 
мен лауазымды тұлғаларға 
тәуелді болмайды, ешкімге есеп 
бермейді. Ол өз жұмысында 
Конс титуциялық Сотқа жүгіне 
алады. Адам құқықтары 
жөніндегі уәкілдің құқықтық 
мәртебесі мен қызметін ұйым-
дастыру Конс титуциялық заң 
арқылы ай қын далады.

Осылайша, конс титу ция-
лық реформа азаматтардың 
елді басқару ісіне қатысу мүм-
кіндігін арттырады және саяси 
үдерістерді шын мәнінде демо-
кра тияландырады деп толық 
сеніммен айта аламыз.

Статистика бойынша об-
лыста 18 жасқа дейінгі мүге-
дектігі бар 5000-нан астам 
бала бар. Олардың көпшілігі 
тұрақты оңалту көмегін қажет 
етеді. «Қамқорлық» оңал-
ту орталығының жұмы сы-
мен көпбейінді балалар ауру-
ха насының бас дәрігері Зоя 
Рахатқызы таныстырды. Ор-
талық өз жұмысын үсті міз-
дегі жылдың қаңтар айын-
да бастаған. Бүгінде мұнда 
нейро-ортопедиялық кінәраты 
бар 400-ден астам бала тегін 
оңалтудан өткен. Ұлыбритания, 
АҚШ, Германия, Австрия, Ита-
лия, Қазақстан және Ресейдің 
алдыңғы қатарлы оңалту жаб-
дықтарымен қамтылған. Жо-
баның бас серіктесі «Самұрық-
Қазына» АҚ және әлеуметтік 
серіктес  «Samruk-Kazyna Trust» 
әлеуметтік жобаларды дамы-
ту қоры жабдықтауды қар-
жыландырған. Орталық ерекше 
балаларды оңалтудың жүйелі 
және кешенді тәсілін көздейтін 
халықаралық модель бойынша 
жұмыс істейді. Әрбір бала мен 
ата-ана қол жеткізгісі келетін 
мақсаттарына сәйкес оңалтудың 
жеке жоспары жасалады. Мақ-
сатқа жету үшін әртүрлі бейінге 
оқытылған неврологтар, реа-
билитологтар, емдік-дене шы-
нықтыру нұсқаушылары, психо-
логтар, логопедтер, ең бек және 
эрготерапевтер, дефек тологтар 
жұмыс істеп жүр. Күнделікті 
балаларды оңалту бағытында 
емдік-дене шынықтыру залы, 
педагогтар мен психологтардың 
кабинеттері, механотерапия 
за  лы, сенсорлық бөлме, баль-
неотерапия кабинеті, бассейн 
және саяхатты-кондуктивтік 
 тера пия бар. Кондуктивтік ем-
нің соңында қалыптасқан игі 
дәс түрге сай осында ұзақ күткен 
ал ғашқы қадамын жасаған Бек-
зат Ғалымжанұлы есімді бүл дір-
шіннің тұсауын Ғибрат Ауғанов 
кесіп, батасын берді.

− «Самұрық-Қазына» АҚ өз 
қызметінде қоғам алдын дағы 
әлеуметтік жауап кер  шілікті бас-
ты назарда ұстайды. Мәселен, 
қор ком пания ларының атынан 
әрекет ететін «Samruk-Kazyna 
Trust» корпоративтік қоры 
өткен жылы жалпы сомасы 7 
млрд теңгеден астам қаржыға 
32 әлеуметтік жобаны іске асыр-
ды. Тиісті көмек арқылы біз 
жарты миллионға жуық адамды 
қамтыдық. Әлеуметтік жобалар-
ды қолдау жалғасын таба бер-
мек, − деді ол.

Жобаның тағы бір се ріктесі 
− «Қамқорлық қоры» кор пора-
тивтік қоры.

− Жоба еліміздің ірі қала-
лары мен облыс орта лықтарын 

ғана емес, сондай-ақ шалғай 
ауылдарды да қамтып, бұл ба-
лаларды жақын жерден тиімді 
оңалтумен қамтамасыз етуге 
мүмкіндік береді. Барлық оңалту 
орталықтарының жаб дық талуын 
қаржылан дыр ған «Самұрық-
Қазына» АҚ жо баны іске асы-
руда сенімді серік тесіміз болып 
отыр.  Бұл қымбат және ең бас-
тысы тиімді құрылғылардың 
кейбірі Қазақстанда тек осы 
орталықта бар, − деді Арайлым 
Еркінова.

Оңалту орталығында фи-
зи калық немесе психикалық 
жағдайына қарамастан барлық 
азаматтар үшін тең жағдай мен 
мүмкіндік жасау мақсат етілген. 
Бұған дейін «Samruk-Kazyna 
Trust» қорының қолдауымен дәл 
осындай 15 оңалту орталығы 
еліміздің басқа қалаларында 
ашылған.

Мұнан соң олар Жастар 
ресурстық орталығында және 
«Достық үйінде» белсенді жас-
тармен, үкіметтік емес ұйым 
жетекшілерімен кездесті. Кез-
десуде бас директор Альфия 
Адиева жобалармен таныстыр-
ды. Бұл кездесу жергілікті ҮЕҰ-
ларды ынтымақтастыққа тарту 
мақсатында ұйым дас тырылған. 
Жергілікті жердегі әлеуметтік 
мәселелерді шешуге арналған 
өз жобаларын ұсынса, қор маз-
мұнды жоба ларды қолдауға әзір 
екен діктерін жеткізді.

− Біз бұл кездесуді аймақ тық 
үкіметтік емес ұйымдарды жаңа 
әлеуметтік жобаларды ұсынуға 
ынталандыру үшін өткізіп 
отырмыз. Осылайша еліміздің 
ең шалғай жерлеріндегі 
адамдардың өмі рін жақсартуға 
болатын идеялар күтеміз. Бұл 
тұста қорымыз азаматтық сек-
торды шағын бас тамаларының 
ауқымын ке ңейтуге шабыт-
тандыруға күш салмақ. Мысалы, 
шағын қаланың бастамалары 
бүкіл облыс, тіпті бүкіл ел үшін 
игілікті болуы мүмкін. Осы-
лайша Қызылорда облысының 
белсенді  ҮЕҰ-дарын ынты мақ-
тастыққа шақы ра мыз, − деді 
А.Адиева.

Кездесуге қатысқан ҮЕҰ 
өкілдері өздерінде бар жобалар 
туралы айтып, қордың қызметі 
мен жобаларына қызығушылық 
танытты.  «Samruk-Kazyna 
Trust» қоры «Самұрық-Қазына» 
АҚ компаниялар тобы жылдар 
бойы Қызылорда облысының 
дамуына үлес қосып келеді. 
Мәселен, 2017-2021 жылдар 
аралығында, өңірде жалпы 
сомасы 957 млн теңгеге 11 
әлеуметтік жоба іске асырылған. 
Әлеуметтің әле уетін артты-
рар жобалар ал дағы уақытта да 
қаржылай қол дау таппақ.

Әлеуметтік жобалар 
қолдау таппақ

«Самұрық-Қазына» АҚ Сыр елінде де көптеген 
әлеуметтік жобаларды үйлестірді. Солардың бірі − 
облыстық көпбейінді балалар ауруханасында орналасқан 
«Қамқорлық» оңалту орталығы. Аталған ұйымның 
қоғаммен байланыс және өзгерістерді басқару жөніндегі 
басқарушы директоры Ғибрат Ауғанов пен «Samruk-Kazyna 
Trust» әлеуметтік жобаларды дамыту қорының бас директо-
ры Альфия Адиева және «Қамқорлық қоры» корпоративтік 
қорының директоры Арайлым Еркінова, облыстық 
мәслихат депутаты Аида Әбибуллаева орталық жұмысымен 
танысты.

Гүлбану МАҚАЖАН,
«Сыр бойы»Sb

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Ата Заңға 
енгі зі летін өзгерістер мен толық тырулар жобасы бо  йынша 
биылғы 5 маусымда республикалық рефе рен дум өткізу туралы 
Жарлыққа қол қойды.

Облыстық әйелдер істері 
және отбасылық демо гра-
фиялық саясат жөніндегі ко-
миссия хатшысы Қаламқас 
Каримова өңірлік коммуни-
кациялар қызметінде өткен 
брифингте адамгершілік құн-
дылықты жаңғыртып қана 
қоймай, отбасы мәртебесін 
арттыруға бағытталған ұлт тық 
конкурстың маңыз дылығын 
атап өтті. 

– Жылдағы дәстүрмен биыл 
да «Мерейлі отбасы» ұлттық 
конкурсын бас тағалы отырмыз. 
Бұл жобаға көпшілік үлкен 
қызығу шы лықпен қатысып 
жүргенін көріп отырмыз. Об-
лыста 150 мыңға жуық отбасы 
бар. Оның 47 мыңнан астамы 
көпбалалы отбасы. Отбасы күні 
қарсаңында бірқатар шаралар 
атқарылмақ. Ең маңыздысы 

– «Мерейлі отбасы» ұлттық 
конкурсы. Байқауға өткен 
жылы қала және аудандардан 
барлығы 182 отбасы қатысқан 
болатын. Биыл 200-ден аса от-
басы өтініш білдіреді деген 
үміттеміз, – деді Қ.Каримова. 

«Мерейлі отбасы» бай қауы 
үш кезеңнен тұрады: бірінші 
кезең – аудандық (қалалық), 
екінші кезең – облыстық, 
үшінші кезең – рес пуб ликалық. 
Байқаудың алғашқы кезеңі 
бойынша құжат қабылдау 15 
мау сымға дейін жалғасады. 
Айта кетейік, соңғы 3 жыл-
да сырбойылық отбасы лар 
республикалық кезең нің 
жеңімпазы атанды. Был тыр 
байқаудың бас жүл десін Шиелі 
ауданының Әбілдашовтар 
әулеті иеленді.

Биыл сегізінші мәрте өткізілгелі отырған мерейлі 
шараға қатысуға ниет білдірушілер жылдан жылға ар-
тып келеді. 

«МЕРЕЙЛІ ОТБАСЫ»

Ұлттық конкурсы 
басталды

Ерлан ҚАРИН,
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік хатшысы
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Сонымен бірге, Сейілбек 
аға мыз өзі секілді тау тұлғалы 
азаматтарға тән қасиетке лайық 
талантты адам болатын. Біз 
«талант» түсінігін «табиғаттың 
аса көрнекті қабілеті, дарын ды
лықтың жоғары дәрежесі» деп 
қабылдаймыз. Әдетте туа бітті 
жоғары қабілетті тұл ғада талант 
біржақты, жал қы болмайды, ол 
адам бе йім ділігінің сан қырын 
қамти тындай жанжақты болады. 
Талантты адам қай жағынан да 
талантты және көп қырлы бо
лып келеді. Мұны орыстар 
«мно гогранный» деп жатады, 
біз «сан қырлы», «көп қырлы» 
мағы насында қолданамыз. Сон
дық тан да француздың клас сик 
жазушысы Оноре де Бальзак «Та
лант дегеніміз – жетілген табиғи 
бейімділік» деп жазған екен. 
Ал немістің көрнекті философы 
Артур Шо пенгауэр «Талант 
кәдуескі адамдар дұрыс көздей 
алмаған нысанаға, ал данышпан 
олар көрмей тұрған нысанаға 
оғын дөп тигізеді» дейді. Біз дің 
Сәкең осы айтылған екі ұлы адам
ның да шеңбері ше гі нен табыла 
алатын тола йым тұлғатын, ол 
адам құ ры лымының алуан түрлі 
нүк те лерінен өріліп шығатын тап 
осындай сан қырлы та лант тың 
егесі еді. Мұндай кісі лерді адамзат 
баласы қа шаннан «феноменге», 
яғни «құ былысқа» балайды. 

Біздің бүгінгі әңгімеміздің 
та қырыбы өзін тіршілігінде осы 
лай алуан сипатты, кең маз  мұнды 
етіп таныта білген Сәкең нің жа
зушылық, публи цисти калық қы
ры на арналады. Оның фено менінің 
бір белгісі осы саладан танылады. 
Мұнда да бұл кісі өзінің өнікті, 
өнімді, тиімді жұмыс істейтінін 
көр сетіп, қысқа жылдардың ара  
лығында елге, халыққа үл  гіөне
ге, өсиетмирас бола тын дай қан
шама құнды жаз балар қал ды рып 
үлгерді. Осы жерде ойға ора
лып отыр, орыс тың ұлы жазу
шы сы Федор Достоевский 1849 
жылы өзінің «Бедные люди» 
деген алғашқы романын жарыққа 
шығарған соң он жыл бойы еш
теңе жаз байды. Мұнысы үшін 
оны ма зақ, келеке етпеген сыншы 
қал майды. Бірақ бұл кезге дейін 
Иван Тургеневтің өзінің бірер 
әңгімесі ғана жарияланған болса, 
Иван Гончаровтың, Алек сандр 
Островскийдің, Лев Толстойдың, 
Владимир Сол логубтың есімдерін 
оқырман қауым әлі жазушы 
ретінде тани қоймаған екен. Осы 
он жылда бұлардың бәрі өздерінің 
атақты туындыларымен көрі
ніп, даңқтың тұғырына көте ріліп 
үлгереді. Ал Достоевский осыдан 
кейін ғана өзінің «Униженные 
и оскорбленные» деген екінші 
романын жарыққа шығарып, бұ
лардың бәрінен де асып түседі. 
Сол кезде орыстың ұлы сын шы
ларының бірі Николай Добро
любов бұл туындыға: «Достоев
скийдің ро маны – осы күнге 
де йінгі әде биетіміздегі ең үлкен 
құбылыс. Ал енді осы романға 
көркем сынның ескі ережесін 
қолданып көріңіз» деген тұрғыда 
баға беріп жібереді. Сөйтіп, оның 
бұл шығармасына бұрынғы сыни 
көзқарастың сәйкес келе ал май
тынын, бұған жаңаша көзқа распен 
келу керектігін анық байқатады. 

Маған кейде біздің Сәкең 
де жазуға келгенде, бір кездері 
осы Достоевскийдің кебін ки ген
дей болып көрініп кетеді. Олай 
дейтінім, сонау жас ша ғынан, 
комсомол мектебінен өтіп, ша руа
шылық басқара бас таған тұстан, 
аудандық пар тия коми тетінің 
екінші хат шысы және аудандық 
атқару коми тетінің тө рағасы лауа
зымдары тізгінін ұстаған кезеңнен 
бұл кісі өзінің түгел сөздің түбін 
білген, әрбір кәләмін қиуасын 
тауып, қисынын келтіріп сөй
лей білетін от ауызды, орақ тілді 
ділмәр шешен екенін бай қата 
бастаған болатын. 

Ал Шиелі аудандық партия 

комитетінің бірінші хатшысы 
бо лып сайланған 1983 жылдың 
жа зынан бастап, ол нағыз үсті
нен су төгілмес тайпалған жор
ғадай қалыпқа жетіп қа лып еді. 
Сол себепті ол кейін зейнет де
малысына шығып, ар дагерлер 
ке ңесінің тұтқасын ұстап, мемле
кеттік қызметтің иінінен босаған 
шағында шы  ғар машылық жолда
ғы ты ғы ны атылып кеткен жа нар
тау дай бұрқылдап, дүйім дү ниеге 
осы қырынан жар қы рай танылып 
сала берді. Сөйтіп, осы сферада 
жүрген базбіреулердің қаншама 
он да ған жылдар бойы оябын кел 
тіре алмаған мақалалары мен 
эсселерін дүркіретіп жа зып шық
ты. Осыған қарап тұ рып, кей
де Сәкең бұдан да гөрі ертерек 
жазу жайын қолға алғанда, осы 
кезге дейінгіден де әлдеқайда көп 
белесті ба ғын дыруы мүмкін еді 
ғой, деген ой келеді. Менің тағы 
бір байқағаным, Сәкеңнің шы ғар
машылығы жайында сөз болғанда, 
оны көптеген қа лам  герлер бұл 
кісінің бас пасөз беттерінде автор
лық мақа ла ларымен көріне баста
ған 2000 жылдың бас жағынан 
бас  тау алдырып қояды екен. Бір 
қарағанда, бұл солайына солай 
болып көрінер еді. Бірақ бір нәрсе 
айқын, бүгінде біз қаламгер, пуб
лицист, жазушы ретінде де сөз 
етіп жүрген Сейілбек Шаухаманов 
өнер мен шығармашылықтың 
пірі іспеттес Аполлон әлеміне 
ас  пан нан аяғы салбырап тү се 
салған жоқ. Ол бұған ерте ден 
бері бейімделіп, бет бұ рып, үлкен 
да йындықпен ке ліп жетті. Ме
ніңше, ол асау аттың арқасына 
мініп, басқа рушылықтың жолына 
түскен шамадан бері өзінөзі 
шебер сөйлеу мен жатық жазуға 
ыж дағатты да тыңғылықты түр де 
әзірлей бастаған. Мен өткенде бір 
естеліктен оқып қалдым, Сәкең 
Шиелі ауда нын басқарып жүрген 
кезінде бір дәптерге тоқсан мың
нан астам мақалмәтелдер мен тұ
рақты сөз тіркестерін, сино нимдер 
мен баталар түрлерін жазып қой
ған екен. Мұның расында со лай 
екенін онымен жақынырақ ара
ласқан біздің көбіміз сезінеміз. 
Ол кісі өмір ден өткенше тап солай 
жақсы фразеологизмдар мен ойға 
қо нымды мақалмәтелдерді ес тіп
оқыған бойда жазып алып жүруді 
берік дәстүрге ай нал дырған еді. 
Осылайша өзін жанжақты ше
шендік өнер ге тәрбиелеп, жетіл
діруге кіріскен ол жылдар өте 
келе шынында сүлей сөздің нағыз 
майталман майдангеріне ай налып 
шыға келді. 

Бұл жерде біз тағы мынаны 
ескеруіміз керек: публицистика 
деген жанр тек жазбаша бола бер
мейді. Керек десеңіздер, оның 
ауызша түрі де бар. Бұл орай
да «публицистика» де ген тер
мин нің мағынасына үңілсек, 
ла тын ның «публи кус» деген 
сө зінен шығатын оның «көп
шілік», «қауым», «ал қалы топ», 
«жа мағат» деген ұғымдарды 
білді ретінін бай қаймыз. Сонда 
«пуб лицистика» дегеннің мәні 
«жи налған көп шіліктің, алқалы 
топтың, қа уым ның, қоғамның 
алдында қажетті сөз айту өнері» 
де генге келіп саяды. Осыған 
орай пуб лицист қаламгердің 
де статусы айқындала түседі. 
Бұл анық таманы орыс ғалымы 
Вла  димир Даль: «Публицист – 
көбінесе халық құқығы туралы, 
қазіргі уақыттың жалпыға ортақ 
мәселелері туралы жазатын газет, 
журнал жазушысы», – деп беріп 
кетіпті. Демек, оның ұғымынша, 
«публицист – қа зіргі күннің 
жалпыға ортақ мә селелерін жазу 
жүзінде қоз   ғайтын қаламгер». Ал 
ке йі  нірек орыс оқымыстылары 
пуб лицистиканың ауызша тү рі 
де болатынын дәлелдеп шық  ты. 
Айталық, Виктория Уче  нова деген 
ғалым: «Ауыз ша публицистика» 
немесе, бас қаша сөзбен айтқанда, 
жанды нәрсеге, кең ауди тория
ның ті келей қабылдауына арнал
ған өзекті саяси ойлар тек қана 
мұқият ойластырылған сөз дер 
дің шеберлігіне ғана емес, фо
льклорлық туынды лар дың суы
рып салма айту жағ да йындағы 
ше берлікке де арқа сүйеді» деген 
ойдың дел бе сін сүйреді. Шамамен 
сол уақыттарда қазақ сөз өне рінде 
де ауызша публи цис  ти ка ның бар 
екені Ахмет Бай  тұрсыновтан 
кейін айтыла бас таған. Соңыра 
бұл тақы рыпта арнайы еңбек жа
зылмаса да, аста рында осы ойды 
айту ниеті бар диссертациялар 
мен монографиялар пайда бол
ды. Мәселен, белгілі ғалым Ба 
уыржан Жақып зерт теу ле рінде 
осы тарапта белсене ой білдіріп, 
қазақ жазба публи цистикасының 
қалыптасуына ауызша сақталған 
мұралардың ықпалы зор болғаны
нан нақты мысалдармен дәлелдеп 
берді. 

Міне, Сейілбек Шаухаманов 
өзінің қоғам дамуы барысында 
туындап тұратын түрлі ішкі ой
толғамдары мен ұсы ныспікір
лерін қағаз жү зіне тү  сіріп, ел 
назарына ұсы  ну мүм  кіндігі 
бол маған партия, кеңес орган
да рында басшы лық қызметте 

жүр ген жыл   дарында тап осы 
«ауыз ша пуб  ли цистиканың» 
соқтық  палысоқпақты алма ға
йып мек те бінен өткен. Өзі ри
торикаға, сөз өнеріне бір табан 
жақын жүргесін де шығар, Сейіл
бек ағаның өте көп досжа ран да
ры арасында ақынжазу шы  лар аз 
болған жоқ. Со лар  дың арасында 
қа зақ тың кори фей, даң ғайыр 
жа зу шы сы Әб ді жәміл Нұр
пейі  совпен, дәл сондай дарабоз 
прозаик Әбіш Кекілбаевпен, 
дарынды дра  матург Қалтай Мұ
хамед   жа новпен, әдебиеттің әмбе
бап зерттеушісі Зейнолла Қабдо
ловпен, арқалы ақын Иранбек 
Оразбаевпен айрықша жақсы 
сыйластық қарымқатынаста бол
ды. Осы қарымқатынастың оның 
шығармашылық қиялына – қанат, 
шабытына – серпін, жа  зуына 
жаңалық бергені ақиқат. 

Ағылшынның атақты фи ло 
софы Фрэнсис Бэкон бір кез дері 
«Туабітті дарын жа байы өсіп 
тұрған өсімдік сияқ ты, ол өзінің 
өсу жо лында оқы мыс тылардың 
қамқор лығын қа жет етеді» де
ген еді. Мына араластық тап 
осы лайша бір жағы Сәкеңнің 
бо йындағы да ра дарынды да
мытуға, оның ашылмай жатқан 
қайна рының көздері ашылуына 
әсер еткені еш күмән тудыр
майды. Осы қабырғалы қалам
герлермен ара ласа жүріп, сыр ласа 
жүріп, Сейілбек аға да өзінің қар 
астында бүртіктеп жатқан шы
ғармашылығының көк майса 
шал ғынын күннің жүзіне жыл
тыл датып шығарып жіберуге 
біртіндеп талпына берді. Ауыз
ша сөзге шебер, көсіле сөй леуде 
шешен Сәкең нің жазу өнерінде 
де осындай тұнба та ланты өз 
бойында бұғып жат қанын алғаш 
аңғар ған ағадос тарының бірі Әб
діжәміл Нұрпейісов болды. Ол 
мұны Шаухамановтың «Сыр дария 
кітапханасы» се рия сымен жа рық 
көрген «Ер қанаты» атты кітабына 
жазған «Тәңір сый лаған талант» 
атты кіріспе сө зінде әдемі атап көр
сетеді. Қайраткер қаламгер мұны: 
«Иә, мен қателеспеппін. Оған, 
кейін, көп жылдар өткесін ғана 
көзім жетті. Онда да мен ешбір 
кезде, жетісегіз жылдай «Таң
Шолпан» жур налын шығарғаннан 
кейін біл дім. Демек, көсем сөз, 
көр кем сөз көмейінен төгіліп 
тұ ратын Сейілбектің бойында 
әкім ші ліктен де басқа Тәңір сый 
ғып дарытқан сөз өнерінің ең 
бір сыршыл да шыншыл эс се 
деген жанрды Тәңірі әзел де оған 
етене серік етіп еншілегеніне біз 

бәріміз куәдар болғанбыз» деп 
тебірене толғап жеткізді. Бұдан 
әрі ол «алмас қанжардың қап 
түбінде жатпайтынын» меңзей 
отырып, «ақыры Сейілбектің бо
йына біткен туа таланты қайнар 
бұлақтай қарқынмен қуатты тас
қын атты» деген риясыз мәлім
демеге ұластырады. 

Сөйтіп, Сәкең өзінің автор есе
біндегі тырнақалды туынды ларын 
«ТаңШолпан» журналына үзбей 
жариялата бастайды. Сол 2001 
жылдан бері қарай оқырман қауым 
Шаухамановтың ел мен жердің, 
ұлт пен рухтың мәселелерін қоз
ғап, тұғыры биік тарихи тұлғалар 
жайлы жазған естелікэсселерін 
оқуға кіріседі. Содан бастап 
жұртшылық қаламгер Сейілбек 
Шаухамановтың «Пайғамбардың 
ұрпағы», «Ме нің Жақаевым», 
«Ақын аманаты», «Мың айдың 
жүзін көрген абыз», «Бақыт кіл
ті», «Иесі кім бұл елдің, киесі 
кім бұл елдің?», «Ер қанаты», 
«Ауыл – Алаштың анасы», «Біз
ге қандай идеология керек?», 
«Қа зақ ел боламын десе» деген 
сияқ ты қадауқадау дүниелерімен 
танысты. 

Айтатыны жоқ, Сәкең өзінің 
тақырыбын таба білген жа зу шы 
еді. Бұлай болатыны, ол қа шанда 
тек өзі етене жақсы білетін, өзінің 
оң жамбасына ке летін жайттар 
мен мәсе ле лер ді ғана қаламымен 
тер беді. Соның ішінде өмірде 
әл  деқандай бір себептермен 
туын даған шығар малары да аз 
бол ған жоқ. Мысалы, Сәкең 
«Пай ғамбардың ұрпағы» деп 
ата латын мақаласын оның кі
ріс  песінде жазушы досағасы 
Әбді жәмілдің ой салуы, ұсыныс 
білдіруі арқылы жазғанын ашып 
айтады. Қазақтың клас сик жазу
шысы Мұхтар Әуезов пен оның 
шыққан тегі туралы тереңінен 
қазып, арғы әлемнен қопарып 
сыр шертетін бұл туынды кейін 
ұлғайтылып, дер бес кітап болып 
та шықты. Мұндағы автордың 
тағы бір шеберлігі Әбдіжәміл 
Нұр пе йісовтің ұстазы Мұхаң 
тура лы толғаныстарын түйдек 
қа лыпта түсірумен бірге, оның 
барысында осы ұсыныс айт қан 
ағасының өзінің об разын біршама 
ашып өтеді. Мақаланың тарихи
танымдық жақтарының өзі бір 
төбе. Одан сонау Мұхаммед ғ.с. 
пай ғам барымыздан бүгінгі күнге 
де йін жеткен тағылымды тарих
тың сайрап жатқан іргелі із дерін 
талмай көруге болады. 

Осы сөз етіліп отырған Мұх
тар Әуезов кезінде «Көк серек» 
повесін қабырғада ілініп тұрған 
күнтізбенің суретіне қарап қолға 
алыпты деген сөз бар. Сол суретті 
көргенге дейін бұл шығарманың 
қаңқасы жа зушының қиялында 
болған. Ал суретке қарап тұрып 
идеяны әрі қарай дамытып әкеткен. 
Сол сияқты Сейілбек Шаухаманов 
өзінің туындыларын жылдар 
бойы жазып, жанында сақтап 
кел ген қойын кітапшаларының 
па рақтарын ақтарып отырып, 
келесі туындысының тақыры
бы мен ендігі кейіпкерінің есімін 
анық тап алып тұрған екен. Оның 
осы блокноттарына маржандай 
тізіліп жазылып қалған жолдар 
оның шабыт шақырушы қанатты 
тұлпары – пегасы есепті болған. 
Осы ұқыптылық оның сол жаз
ба ларынан да айқын байқа лады. 
Сондықтан очерк пен эссе лердегі 
тарихи даталар мен де ректерде де 
қателік пен ауыт қушылық кездесе 
қоймайды. 

Задында, Сейілбек Шауха
манов – естелікэссе жанры ның 
керемет шебері, ысылған маманы. 
Былайынша оңай бо лып көрін
генімен, бұл жанрдың қиынның 
қиыны екенін оны қаламына арқау 
етіп алып жүрген журналистжа
зушылар жақсы біледі. Себебі, 
естелікэссе белгілі бір адамдар ту
ралы автордың жинақталған ойы 
мен түйінін ғана беріп қоя салмай, 
оны оқиға үстінде дәлелдеп бе

руге құрылады. Демек, мұнда 
жал пылама, сү йей салды сөздер 
жа зумен шы ғарманың шырғасы 
шықпайды. Бұл үшін автордың 
өзі жазып отырған адам туралы 
кең және жанжақты түсінігі мен 
мәліметтері, деректері мен тұ 
жырымдары болуы керек. Міне, 
осы жағына келгенде, Шау
хама нов ақ қағаздың бе тінде 
тайпалған жорғадай жо сып ала 
жөнеледі. Бұған қоса, оның бұл 
жазбалардағы тілі сондай майда, 
жұмсақ, жанға жағымды болып 
көрінеді. Ав тор өз эсселерінде 
бейнелі ме тафораны, синоним 
сөздерді көп қолданады. Синоним 
сөз дерді үдемелетіп, үстінүстін 
беру арқылы экспрессивті жә
не эмоциялық екпінді кү шей тіп, 
нысанаға алып отыр ған нысанын 
суреттеуді, көр кін ашуды еселей 
түседі. Сон дықтан да оқырманға 
мұн дай жолдарды желдіртіп оқып 
отыру өте бір әдемі әсер қал
дырады. 

Сейілбек Шаухамановтың ма
қалалары негізінен осындай эс
селер мен публицистік са рындағы 
мақалалардан тұ ра ды. Ол осы 
естеліктері ар қы лы бұрын бізде 
ешкім жа сай қоймаған кейіпкерлер 
га ле реясын, плеядасын, яғни жұл
дыздар шоғырын жасап беріп 
кетті. Дәл мұндай көптеген 
адамдар туралы ашықжарқын 
си паттағы очерктер жинағын жа
сап шыққан қаламгер күллі рес
публикада да жоқ шығар. Оның 
қаламынан туған сол дүниелер 
Дінмұхаммед Қо наев, Исатай 
Әбдікәрімов, Ұзақ бай Қараманов, 
Ыбы рай Жақаев, Сағидолла Құ
ба шев, Еркін Әуелбеков, Мах
тай Сағдиев, Әбдіжәміл Нұр
пейісов, Камал Ормантаев, Әбіш 
Кекілбаев, Манап Кө кенов, Мұ
рат Мұхамедов, Уә лихан Би
шімбаев, Тәкей Есетов, Икрам 
Адырбеков, Ыдырыс Қалиев, 
Цай Ден Хак, Шырынкүл Қазан
баева, Алдаберген Бисенов, Ұзақ 
Еспанов, Өмірзақ Озғанбаев, 
Николай Подольских, Жеңіс бек 
Мәуленқұлов, Елеу Кө шер баев, 
Көмекбай Қаракөзов, Сүлеймен 
Сейітов, Еламан Жү нісбаев, 
Сәмит Далдабаев, Ибрагим 
Әби буллаев, Ержігіт Бозғұлов, 
Жұ  мабай Бәкішев, Жаңабай 
Азаматов, Көбейсін Исаев, Камал 
Бердәулетов, Пазылбек Орын
басаров сынды көп теген толымды 
тұлғалар бар. Бұл очерк тердің 
бәріне жекежеке тоқталып, тал
дап өтуге де болар еді. Олар бұған 
тұрады. Дегенде біз мұны келе
шектің ісі деп есептейміз. 

Болашақта облыста «Шау ха
мановтану» секілді зерттеу лердің 
жүретініне де сенгіміз келеді. 
Мұны айтып тұрғаным, Сейілбек 
Шаухамановтың ар тында қалған 
осындай мол мұрасы арнайы 
зерттеуді керек етеді, оларды 
белгілі бір диплом жұмыстарының 
тақырыбы етіп алуға әбден 
болады. Се бебі, бұл туындыларда 
елха лыққа белгілі жекелеген 
тұл  ғалардың біздің қоғамға сі
ңірген елеулі еңбектерінің жақ
сы жаңғырықтары ғана емес, об
лыстың даму тарихы ның белгілі 
бір кезеңдері мен белестері жа
тыр, жұртшы лықтың үлгіөнеге 
етіп алуына болатын тәлімді әң
гімелердің айтулы арнасы бар. 

Қорытындылай келгенде тү
йіп айтарымыз: Сейілбек Шау
ха манов өзінің шығарма шылығы 
үшін берілген жиыр ма жылға 
жуық уақыттың өзін де публи
цис тикалық жанр  дағы  көптеген 
құнды ту ын  дылар жазып қал
дырды. Бұлар 56 кітапқа жүк 
болды. Қаламгердің сол жазбала
ры ның бәрінен оның өзіне тән 
қолтаңбасы айқын аңғарылып 
тұрады. Осыған қарап біз Сәкеңді 
қаламы мен жазуы қа лыптасып 
үлгерген жазушы деп танимыз. 

Ержан УӘЙІС, 
Қазақстанның еңбек 

сіңірген қайраткері

Ой, жүйрік уақытай?! Менің 
ұстазым Исатай ағаның дүниеден 
өткеніне жиырма жыл толыптыау. 
Көзі тірі болса биыл сексенге толар 
еді. Бұйрыққа бас имей болмайды. 
Бір ақынның мына бір шумағы 
ойыма оралып тұр.

Ей, тірілер,
Өмір жоқ, өлім барда
Тілегім сол: соқпасын жолың 

жарға,
Қу тірліктің бағасын білгің 

келсе, 
Көз қырыңды салып 

қой қорымдарға!
Иә, бұл дүниеде екі есік бар. 

Әуелгі есік – өмір есігі. Екін
шісі – мәңгілікке жабылатын пәни 
дүниеге аттандырар есік. Дүние
ден өткен менің тұңғыш ұстазым 
Исатай Елубаев аға жаны жайсаң, 
өнер дегенде ішкен асын жерге 
қоятын азамат еді. Домбыра шерт
кенде ол кісіге теңесер адам жоқ 
секілді көрінетін.

Әлі есімде, бұл сонау 1963 
жылдық жаймашуақ жаз айында 
қазіргі «Балаби» ауылындағы орта 
мектепке жас мұғалім келді. Келген 
бойда мектепте домбыра үйірмесін 
ашты. Хабарландыру ілінді. Бұл 
үйірмеге қатысқым келді. Әттең 
домбыра жоқ. 

– Үйірмеге қатысқым келеді. 
Мені қабылдай ма?

Сыныптастарым келгендерді 
қайтарып жатқан жоқ деп қолдау 
білдірді. Сонан имене ұстаздың 
алдына бардым. Сұрақ қойды.

– Домбыраң бар ма? 
– Жоқ. Ә, онда домбыра тауып 

ал, айналайын!

Ауылда Әбіласан деген ағам 
бар еді, қолқа салғам. Аға Баянбай 
деген ағаның домбырасын әкеліп 
берді. Сонда қуанғанымай! Үйір
меге домбыра ұстап бардым. Иса
тай аға құшақ жая қарсы алды. 

Алғашқы сабақ Құрманғазы
ның «Кісен ашқан» күйін орын
даудан басталды.  Кейін «Қызыл 
желең» жалғасты. Біртебірте дом
бырамен күй орындауды меңгеріп, 
ағаның ризалығына бөлендім. 

Аудандық байқауға қатысып, 
үлкен ансамбльдің белгілі мүше
сіне айналдым. Облыстық сайыс
тарға қатыстым. Бірде атақты 
ком позитор Н.Тілендиев Қызы л
ордаға келіп, өнер көрсетті. Бұл 
жолы біздің мектептің ансамблі де 
қатысып, биіктен көрінді. 

Менің өнер жолымдағы биік 
шыңдарға көтерілуіме Исатай аға 
өлшеусіз үлес қосып, қанаттан дыр
ғаны есімнен кетпейді. Талай атаққа 
бөлендім. Мен алпысқа толғанда 
арнау өлең жазып, тамсандырғаны 
есімде. Дүниеден ерте кеткен 
ұстазым Исатай Елубаев жайында 
жүрекжарды алғысым шексіз. 
Бүгін көзі тірі болса сексенге 
толар күнін еске алып, шынайы 
сүйіспеншілігімді білдіруді парыз 
тұттым. Аға жүрегіндегі шуақ мені 
биікке көтергеніне тағзым етемін. 

Әлмырза НОҒАЙБАЕВ,
Қазақстанның еңбек сіңірген 

мәдениет қызметкері, 
«Құрмет» орденінің иегері, 

Шиелі ауданының 
Құрметті азаматы

Еңбек ардагері Исатай 
Елубаев зейнеткерлік 
өмірдің рахатын көрмей 
пәни дүниеге аттанып 
кетті. Бұған да жиырма 
жыл толды. Көзі тірі болса 
биыл сексенге толып, 
мерейтойын дүрілдетіп 
өткізер еді. Дегенмен, 
«орнында бар оңалар», «ат 
тұяғын тай басар» демекші, 
сүйікі жары Шара, ұлдары 
Қайрат, Марат, Талғаттары 
Астананың Әзірет-Сұлтан 
мешітінде ас беру рәсімін 
өткізіп, көзкөргендердің 
шынайы лебіздерін естіді. 

Бүгін біз азамат жайында 
бір үзік сырды ағытып, тағы бір 
еске алуды парыз тұтып, әңгіме 
өрбітуді жөн көрдік.

Исатайдың балалық шағы 
Түркістан іргесіндегі «Шорнақ» 
атты ауылда өтті. Анасынан жас 
қалды. Әкесі Ұлы Отан со ғы
сының ардагері болды, «Ба лаби» 
ауылында мұраб болып жүріп, 
беймезгіл қазаға ұшырады. От
басының үлкені Исатай ініқа
рындастары Маханбет, Шара, 
Майраларды жетілдіру қиын дығы 
бір басына түсті. Исатай Шым кент 
пединститутын бі тіріп, Шиелідегі 
«Қазақстанның 30 жылдығы» 
атындағы ауылда мұғалімдіктен 
еңбек жолын бастады. Жас ұс
таз отбасы жағдайымен 1963 
жылы Қызылорда қаласына қо
ныс аударды. Қаладағы С.Сей
фуллин атындағы мектепте алға
шында мұғалім, директордың 
орын басары дәрежесіне дейін 

кө терілді. Жастардың ұйыт
қысы – жастар жетекшісі бол
ды. Білімпаз іскер азаматты 
алыстан танитын Абылай Ай
досов алдымен облыстық ком
со   мол комитетіне қызметке 
алды, содан соң көп ұзамай қа
ла лық комсомол комитетінің 
бі рінші хатшылығына ұсынды. 
Қала жастарының жаңа баста
маларына, өнер сайыстарына 
ұйытқы болғанынан куәгер бол
ған басшылар кадр таңдауда қате
лес пегенін тілге тиек ете бастады. 

Еңбексүйгіш, ізденгіш, екі 
тілге бірдей сауатты азамат 
Т.Есетов, Е.Әуелбеков, С.Шау
ха манов сынды бірінші хатшы
лардың көмекшісі болды. Об
ком ның бір бөлімін басқару 
дәре жесіне көтерілді. Өмірінің 
соңғы жылдарында мәслихат 
аппа рат тарында қызмет атқарды. 
Бес рет қалалық кеңеске депутат 
болды. 

Тынбай ізденетін азамат ең
бек еткен жылдарында бірнеше 
медаль, мақтау грамоталарын, 

Тәуелсіздіктің он жылдығындағы 
Президенттің мақтау қағазына ие 
болған сәттерін жиі әңгімелеуші 
еді. 

Біз Исатаймен сырлас, сыйлас 
болдық. Бір оқиға есімнен кет
пейді. Бұл сонау 1960 жылы 
мен үйленетін болдым. Беташар 
жасау керек, қазіргідей ол кез
де шұбырған асаба жоқ кезі. 
Исатай менің отау құрғандағы 
беташарды өзі қолға алып, дом
бырамен «Отырар сазын» бас
тады. Ағайынтуғандардың атта
рына орай, өлең шумақтарын 
өзім жазып бердім. Қағаздағы 
арнау өлеңдерді алдына қойып, 
домбырамен төгілтті. Жұрт риза 
болды. 

– Ой, мына қалалық комсомол 
комитетінің бірінші хатшысы 
тұнып тұрған жыршы, ақын ғой 
деп, – шуласқан жұрт таңырқады.

Сыйлас, ұзақ жылдар сыр
лас болған Исатай Оңалбек Сә
пиев, Мұқан Тұрғанбаев, Жәлел 
Бәкіров, Бақберген Досман бе
тов, Болат Оразов, Әли Мүсілі

мов, Шакизат Төребаев, Мұқан 
Әмірғалиев, Рәмсейіт Қоян
баев, Кеңес Маханбетов сынды 
азаматтармен жұп жазбай ғұ мыр 
кешті. Әзілқалжыңдары жа ра
сымды болатын. 

Әр кездескенде ортамыздың 
ажары мен базары Исатай еді. 
Домбырамен күй төгіліп, ән 
шыр қайтын. «Отырар сазын» та
мылжыта орындайтын, құрбы
құрдастарына әзілоспақ арнап 
шумақтар шығаратын ақынжанды 
азамат еді. 

Иә, өмір – өзен екен ғой. Күй 
шертілмей, қайың домбыраның 
үйінің төрінде тұрғанына жиырма 
жыл толғанын қараңызшы... 

Бір сәт қала орталығымен 
жүріп келеміз. Заңгер Пазылбек 
Әбдірахманов атындағы көшемен 
қатарлас Исатай Елубаев деген 
үлкен жазу көзімізге оттай ба
сылды. Мрамордан құйылған 
сурет тұр. «Бұл көше еңбек 
ардагері Исатай Елубаев есімімен 
аталады» деген сөз жарқырай 
көрінеді. Ұлдары, немерелері, 
сү йікті жары тағзым етеді, дұға 
бағыштайды. 

Бізге Исатай жүрегі бейне 
бір шуақтан жаралған азаматтай 
көрінетін. Жаны жайсаң, пейілі 
кең болатынды. Отырған жерді 
думандатып, домбырамен күй 
шертетін сәттері естен кетпейді. 
Иә, домбырамен күй шертілмегелі 
жиырма жыл толыптыау. Жүйт
кіп бара жатқан уақыт қандай 
жылдам еді. 

Қайырбек 
МЫРЗАХМЕТҰЛЫ, 

Қазақстанның құрметті 
журналисі

Ұстаз шуағы

КӨРКЕМ СӨЗ 
КӨМЕЙІНЕН ТӨГІЛЕТІН

Кезінде шаруашылық 
басқарған, комсомол, 
кеңес, партия 
органдарының жетекшісі 
болған, өмірінің соңғы 
жиырма жылға жуық 
уақытында облыстық 
ардагерлер кеңесіне 
басшылық жасаған 
Сейілбек Шаухаманов 
оны жақсы білетін, 
жақыннан танитын, 
етене аралас-құраластық 
қарым-қатынас құрған 
барша жұрт үшін 
шынында еңсесі биік 
тау, бүтін бір елдің 
құрақ ұшып сыйлаған 
абыройлы абыз 
ақсақалы еді. Бұл –  айна-
қатесіз ақиқат. 

Азамат 
келбеті
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Жалған дүние. Бабаларымыз 
жалт етіп өте шығар ғұмырдың 
өлшеулі екенін осы бір-ақ 
ауыз сөзге сыйғызып кетіпті.
Осы сөздің салмағын ұқтырып, 
өткен шақпен естелік жазғызып, 
аймаққа белгілі ардақты аза-
мат Ақжігіт Базархан Төреқұл-
ұлының бұл пәниден озғанына да 
бір жылдың  жүзі болыпты.

«Жақсы болсаң, жарықты 
кім көрмейді» дейді хакім 
Абай. Жақсы адам айналасын-
дағыларға көлеңкесін емес, сәу-
лесін түсіреді. Қаржы-салық 
саласының үздігі, Базекеңде 
жанының жарығы мол, көңілі 
кіршіксіз, маңайына қамқор, 
азаматтығы ерекше жан еді. 

Көзден кетсе де көңілден 
кетпейтін, қимас жанның өмір 
дерегіне тоқталсақ. Ол 1960 
жылы Қазалы ауданында дү-
ниеге келген. Ауылдағы орта 
мектепті ойдағыдай аяқтаған 
бозбала арман қуып Алматыда-
ғы Халық шаруашылығы инс-
титутына оқуға түсіп, оны қар-
жы мамандығы бойынша бітіріп, 
1982 жылы облыстық Қаржы 
басқармасында эконо мист болып 
еңбек жолын бас тайды. 1987-
1990 жылдар ара лығында Қазалы 
аудандық Қар жы бөлімінде 
әртүрлі қыз меттер атқарып, 1990 
жылы осы ауданда Мемлекеттік 
салық инспекциясының басшысы 
бо лып тағайындалады. 1997 жыл-
дан 2004 жылға дейін Қызылор-
да облысы бойынша Салық ко-

митетінің басшы орынбасары, 
2004 жылы Жаңақорған ауданы 
бойынша Салық комитетінің 
төрағасы,  2005-2014 жылдар 
аралығында облыстық Са лық 
комитетінде басқарма бас шы  сы, 
құрылымдық өзгеріс  тер  ден кейін 
облыс бойын ша Мем лекеттік 
кірістер де пар тамен тінде өмірінің 
соңғы жы  лына дейін басқарма 
бас шысы қыз метін атқарды.

Базархан ағамыздың еселі 
еңбегі жоғары бағаланып, ҚР 
Президентінің Құрмет гра мо-
та сымен, «Салық қызметінің 
үз дігі», «Үздік мемлекеттік 
қыз метші» төсбелгілерімен, ме-
реке лік медальдармен марапат-
тал ған.

Сыр өңіріне келіп, Базе кең-
мен бірге елге қызмет жа са-

ғанымда қалтқысыз қыз ме  ті мен, 
өз ісіне берілген адал ды ғымен 
жұртшылықтың ыс тық ықы-
ласына бөленіп үл герген біртуар 
азамат екен дігін көзіммен көріп, 
қоғам алдындағы қызметіне куә 
болдым.

Ағамыздың өлке дамуына 
қосқан үлесі, адамгершілігі,  өз 
ісіне адалдығы мемлекеттік на-
градаға ұсынуыма негіз болды. 
Сөйтіп, 2019 жылдың желтоқсан 
айында ҚР Президентінің Жар-
лығымен мемлекеттік награда 
– «Ерен еңбегі үшін» медалімен 
марапатталып, сол кездегі 
Пре мьер-министрдің бірінші 
орынбасары – Қаржы министрі 
Әлихан Асханұлы Смайылов өз 
қолымен табыс етті.

Базекең үлгілі әке, мейірімі 
мол отағасы болды. Ұрпағының 
қызық-қуанышына марқаятын, 
еңбегінің жемісін көретін жасқа 
енді жеткенде ажал арамыздан 
мезгілсіз алып кетті. Бірге 
еңбек еткен, замандас болған, 
жақын араласқан, танып-білген 
жандардың көңіл төрінде, жү рек 
түкпірінде Базархан Төреқұл-
ұлының жарқын бейнесі ұзақ 
сақталады. 

Базекеңнің тау тұлғасы күн 
өткен сайын әріптестері ара-
сында  биіктей бермек.

Ғ.ОРЫНОВ,
 Қызылорда облысы 

бойынша Мемлекеттік кірістер 
департаментінің басшысы                      

Сыйласарлық тектінің 
кім танымас нұсқасын

Өлім түгілі өкпеге қимайтын әріптес, бауыр, аға, 
есіл дос жайлы ендігі жерде естелік айтамыз деп кім 
ойлаған? 

Айналасындағы үлкенді де, кішіні де сүйкімді 
қарым-қатынасымен баурап алып, жарасымды 
әңгі месімен жанына жақын тартатын, керек болса 
көмек қолын созатын Базекең, Базархан Төреқұлұлы 
Сыр еліне кеңінен танымал азамат еді. Аз уақыт 
қызметтес болсам да ол кісінің осы кішіпейілділігі, 
көрегендігі арқасында аға ретінде өте жақын 
тартатынмын.

Базекеңнің орынды да уақытылы айтатын әзіл-
қалжыңдары да жараса кететін. Ойын-тойда да, ара-
тұра дастарханда да әңгімеміз жарасымды болатын.

Үлкенге іні, кішіге аға болып, ізет-құрметін 
көрсетуден жалықпаған Базархан ағамыз төрге 
шықса төбедей, төбеге шықса төредей, жақын мен 

алысты бірдей тең көрген. Жаны жайсаң ағамыздың 
арамызда жоқ екеніне  сену  қиынның да қиыны 
екен.

Тұтқиылдан келген дерт әріптесімізді орта-
мыздан алып кетті. «Кешегі күннен жүйрік жоқ» 
деген осы да. Ағамыздың «жағасы жоқ, жеңі жоқ» 
көйлек кигеніне, «есігі жоқ, төрі жоқ» мәңгілік үйіне 
енгеніне де бір жыл болыпты.

Артында қалған Шолпан жеңгемізге, балаларына 
шүкірлік етейік, сабыр сақтайық, болған іске 
болаттай болыңдар дегіміз келеді.

М.ҚОЖАНБАЙ,
 Қызылорда облысы бойынша мемлекеттік

кірістер департаментінің кәсіподақ 
ұйымының төрағасы                                      

Кісілік келбет

Дана халқымыздың көреген-
дікпен айтқан осы бір ұлағатты 
сөзі қай кезең, қандай дәуірде 
өзінің мәні мен мағынасын жо-
ғалтқан емес. 

Базекеңнің қоғам үшін адал 
қызмет атқарғанына,  біртуар  
азамат екендігін көзімізбен көр-
дік. Жылы жүзді, қарапайым, 
жұмысқа қабылданған  жас ма-
мандардың еңбек жолын бас-
тауына, тәжірибе жинақтауына 
үнемі жол көрсетіп, бағыт-бағ-
дар беруден, өзінің білгенін  үй-
ретуден еш жалыққан емес. 
«Салықтың түрін де, есептеуін де  

айналысып отырған өздеріңнен 
басқа  артық ешкім білмейді» деп, 
біздерді жігерлендіріп отыратын.

Ұжымды басқару әдісі де 
ерекше еді. Қарамағындағы қыз-
меткерлерге жөнсіз айқайлап 
дауыс көтермейтін. Жұмсақ  жа-
ғымды дауысымен, әзіл ара лас-
тырып, күлдіріп отырып айтқанда,  
сол жұмысты істемегеніңе өзің 
іштей ұялып тұратынсың.

Шешімі табылмаған мәсе ле-
лерде, үнемі жол тауып шығатын. 
Әр тапсырманы аса ұқыпты, асқан 
жауапкершілікпен орындауды, 
талап қоя білуді үйретті. Ол кі-

сінің бойынан шексіз қуат, ме-
йірім мен даналық төгіліп тұра-
тын. 

Жұмыс істеп отырғанда қай 
жақтан қалай келгенін білмей 
қалатынбыз. Жүргенде аяғының 
дыбысын шығармай, жылдам жү-
ріп, өзінің сыпайы әзіл сөздерімен 
бәріміздің  көңілімізді көтеретін. 

Базекең, әлі де  ортамызда 
жүрген сияқты.

К.СТАМБЕКОВА,
ірі салық төлеушілермен

жұмыс басқармасының 
басшысы                   

Жақсының аты өшпейді

Базархан Төреқұлұлымен 1999 жылы Қармақшы 
ауданы бойынша Салық комитетіне келген күннен 
бастап таныспын.

Базархан ағамыз өте сабырлы, әр адамның ойын, 
деңгейін, білімін тез ұғынып алатын, ойын сыпайы 
жеткізетін, терең ойлы, білімді кісі еді. 

Біздер, Сыр өңірінің аудандық Мемлекеттік 
кірістер басқармаларының басшылары әр тоқсан 
сайын облыста болатын алқа мәжілісінің алдында 
Базекең ағамыздың кабинетіне жиналып, амандық-
саулық сұрасып, мәжілістің бағыт-бағдары қалай 
жүргізілетінін сұрап, ақылдасып тұратынбыз.

Базекең де өзінің тарапынан бар ақылын айтып, 
кейбір аудан басшыларына сынды дұрыс қабылдау 
керектігін және оны жоюдың тәсілдерімен қатар 
алдын алу бағыттарын жете түсіндіріп беретін.

Базекеңнің әзіл әңгімелері бүгінгі күнге дейін 
елдің аузында жүр. Сондай әңгімелерінің бірі, салық 
саласындағы патент режиміне байланысты болатын. 
Өздеріңізге белгілі, патент режимімен қызмет 
атқаратын кәсіпкер жалдамалы жұмыс қызметін 
пайдалана алмайды, тек бір ғана сауда немесе 

қызмет көрсету объектісінде қызмет атқарады. 
Бірде бір кісіге осы режимді түсіндіріп, жалдамалы 
жұмысшы еңбегін пайдалана алмайсыз деп жатса, ол 
кісі «менің 2 сауда дүкенім бар, патент режимімен 
жұмыс жасай берсем болмай ма?» деп қайта сұрақ 
қойды. Ал, Базекең сабырлы қалпымен, «Сіз сонда 
2 сауда дүкенінде «талтайып» тұрып жұмыс істейсіз 
бе?» - деп қарсы сұрақ қойып, елдің ішек-сілесін 
қатырған. Сол сияқты, ағамыздың ел аузындағы 
әзіл-қалжыңдарын әлі күнге дейін қызмет атқару 
барысында қалжыңдап айтатын кездеріміз бар.

Өкінішке қарай, Базархан ағамыздың өмірден 
мезгілсіз озуы барлығымызға ауыр тиді. Қайғы 
еңсемізді езіп, жанымызды жабырқатқанмен ол 
кісінің есімін ұмытпауымыз керек, ісін жалғас-
тыруымыз керек деген оймен серпілдік.

Өнегеңіз ұмытылмайды, ақылшы ұстаз!

Данияр КОСБЕРГЕНОВ,      
Қармақшы ауданы бойынша 

мемлекеттік кірістер басқармасының 
басшысы  

Ақылшы ұстазым еді

Менің де адамдық, азаматтық 
өсу жолымда әсері көп болған 
біраз үлкен кісілердің, елге ең-
бегімен еленіп, халыққа бар 
күш-жігерімен қызмет еткен 
аза маттардың, ұстаздарымның 
ішін де бір атадан туған 
екі тұлғаны – Нұрлыбек 
Ерназарұлы Жүнісов пен 
Алтынбек Ерназарұлы Ер-
назаровты арнайы бөліп атай 
аламын және мұны өзімнің 
шә кірттік, өздерін өмір бойы 
құрмет тұтып келе жатқан інілік 
па рызым деп есептеймін. Ендігі 
әңгіме 80 деген межелі жасқа 
толғалы отырған, жан-жағына 
нұрын ша шып, үлкенге де, 
кішіге де құр меті мен ілтипатын 
аямайтын, таңдаған мамандығы 
мен оқытып жүрген шәкірттерін 
барынша  сүйе білетін 
ағамыз, ұстазымыз Ал тын бек 
Ерназарұлы туралы болмақ.  

Жалпы адам турасында 
сөз ай ту үшін алдымен оның 
тегіне көз жү гіртетініміз бар. 
Сыр бойының «ту мы сынан 
озық ойлы, замана ағы мын, 
қоғам қозғалысын жіті танып, 
кө регенділікпен көре біл ген 
көзіқа рақты, таудай талант ты 
ұлдары ның бірі – кешегі өт-
кен Ерназар Жү ніс ұлы еді» деп 
келетін көзкөрген дер дің сө-
зіндегі Ерназар ақсақал – осы 
менің кейіпкерімнің әкесі. Ке-
зінде Өзбекстандағы Көкілташ 
мед рес есінде оқыған, сонда 
жү ріп әйгілі Омық мақсыммен 
танысып дос болған атамыз елге 
келген соң, Кеңес үкіметі кезінде 
өз бетінше латын әліпбиімен са-
уаттанып, соның арқасында Қы-
зыл ордадағы педучилищені бі-
тірген. 1917 жылдан 1952 жылға 
дейін мектепте ұстаздық қызмет 
атқарып «Қызыл мұғалім» атан-
ған Ерназар атаның балалары да 
әкеден асып қайда бар сын. 

Алтынбек – Ерназар ата мен 
Ақ шабақ ананың бауырынан 
та раған 8 перзенттің, соның 
ішінде 6 ұлдың бірі екен. 
Ол жағын 1980 жылдардың 
басында Нұрекең деканы болып 
қызмет атқаратын «Филология-
педагогика» факу льте тінің 
«Бастауыш білім беру дің 
педагогикасы мен әдістемесі» 
ка федрасына оқытушылыққа 
ауы сып қызмет атқарған кезде 
бі ліп алғанмын. Әйтсе де, Ал-
текеңмен 1984 жылға дейін 
жа қын танысып араласудың 
реті келмеді. Ағамыздың өмірі 
туралы қызметтес болғаннан 
кейін ғана өз аузынан естіп 
қанықтым.

Алтынбек Ерназарұлы 1942 
жыл дың 14 мамырында Сыр да-
рия ауда нына қарасты «Комсо-
мол» кеңша ры  ның «Колос» бө-
лімшесінде жо ға ры да аталған 
өне гелі де өрелі отба сында дү-
ниеге келіпті. 1949 жылы Шай-
көл орталау мектебінің бас та -
уыш сыныбын, 1959 жылы №171 
Ғ.Мұратбаев атындағы қазақ 
орта мектебін бітірген. Осы жы-
лы Н.Го голь атындағы Қы зыл-
орда педа гог тік инс титутына 
тү сіп, оны 1964 жылы «Орта 
мек тептің биология және ауыл 
ша руашылығы негіздерінің 
мұға лімі» мамандығы бойынша 
жақсы бітіріп шығады.

Отан алдындағы әскери 
бо  рышын өтеп келген соң, 
ай  мақтық агро хи миялық 
зерт ха наға агро  инс труктор, 
аг ро хи миялық зерт  теушілер 
тобының же текшісі бо лып 
таға йын далады. Осы кез ден 
бас  талған ал ғашқы ғылы ми 
ізде ністер жас маманның ғы -
лымға деген құл шынысын ту-
ды рып, ғылым қиясына қанат 
қа ғуға ұм тылдырады. Сөйтіп 
1967 жылдың желтоқсанында 
өзі бітірген пед институттың 
«Хи мия» ка  федрасына стажер-
зерт теуші бо лып орналасады. 
Мұн   дағы мақсаты ғы лым мен 
түп кілікті айналысу болады да, 
1970 жылы С.Киров атындағы 
(қа зіргі әл Фараби атындағы) 
Қазақ мемлекеттік универ си-
тетінің ас пиран турасына оқуға 
түседі. 

Аспирантурада Қызылорда 
об лысы үшін аса маңызды «Кү-
ріш дақылының пісіп жетілу 
кезінде гі белок пен көмір су-
тектердің жиналу процесі» та-
қырыбындағы зерттеу жұмысын 
бас тайды. Бұл аймақта өсірілетін 
не гізгі ауыл шаруашылығы 
дақылы – кү ріштің сапасы мен 
өнімділігін арт тыру жолдарын 
тәжірибеге енгізу ге мүм кіндік 
беретін алғашқы ғы   лыми із-
деністердің бірі еді. Алте кең 
1973 жылы аспирантураны біті-

ріп, тынымсыз ізденістердің 
нәти же сін қо рытындылай келе, 
аталған та қы рыптағы кандидат-
тық диссерта циясын абыроймен 
қорғап шығады.

Аспирантураны бітірген 
жы  лы білікті маман ре тінде бұ-
рын ғы жұмысына қай та оралып, 
пединс титуттың «Хи  мия» ка-
фед ра сында оқы ту шы лық қыз-
метін жалғастырды. Жас ғалым 
1979 жылы «Зоология» ка  федра-
сындағы аға оқытушылық бос 
орынға конкурспен ауысады да, 
осында жүріп өзінің ғылыми-
оқы ту шылық қызметінің ауқы-
мын педа гогика, экология, таби-
ғаттануды оқыту әдістемесі 
са ла ларындағы зерттеу лерімен 
ба йы тып, сол бағытта көптеген 
ма қалалар мен оқу-әдістемелік 
құ рал дар шы ғарады. Осындай 
тынымсыз еңбек нәтижесінде 
доцент ғы лыми ата ғын иеленеді. 

Алтынбек Ерназарұлы үшін 
ұстаз дық өміріндегі жауапты 
да елеулі кезең «Филология-пе-
да гогика» факультеті не алғаш-
қыда де канның орынбасары қыз-
метіне келіп, кейін 1984 жылы 
декан болып сайланған кезден 
бас  та лады. Менің де Алтекеңмен 
толы ғы рақ танысып, аға лы-інілі 
бо лып арала суым осы кезден 
бас талды. Ағамыздың бұдан 
кейінгі өмір жолы көз алдымда 
өтті десем болады.

1984 жылы үлкен жүректі 
асыл азамат, көп жыл факуль тет 
басқарып жастардың қамқоршы-
сына айналған ұстазымыз, бас-
шы мыз Нұрлыбек аға ойда-жоқ-
та мезгілсіз дүние салды. 

Осындай жағдайда фа куль-
теттің қалыптасқан өзіндік дәс-
түрі мен ерекшеліктерін одан 
әрі жалғастырып алып ке те тін 
басшы қажет екені айқын кө-
ріне бастады. Сөйтіп, инс титут 
бас шылары мен кеңес мүшеле-
рінің қолдауы арқылы Алтынбек 
Ерназарұлы 1984 жылы маусым 
айында факультет деканы болып 
сайланды. 

Басшылық қызметке кіріс-
кен күннен бастап Алтынбек 
Ерназар ұлы Нұрекең салып 
кет кен сара жолды жалғас ты-
рып, алдымен факультеттің ма-
териалдық-тех никалық базасын 
одан әрі же тілдіруге күш салды. 
Кафедра мең герушілері мен 
оқытушы лар ды ұйымдастыра 
отырып жа ңадан бірнеше ка-
бинеттер мен зерт ханалардың 
ашылуына, олардың жаңа құ-
ралдармен жабдық талуы на бар 
жағдайды жасады.

Ол ұжымдағы жас кадрлар-
дың біліктілігін арттыруға, 
ғы лыми ізденістер жасауына 
аса зор көңіл бөлді. Нұрлыбек 
ағайдың тұсында астаналық 
профессорларға шәкірт болып, 
ізденіп жүрген Т.Те бе генов, 
Б.Кәрібозұлы, Ұ.Жан бер шиева, 
С.Тайманова, З.Ерна зарова 
(осылардың қатарында мен де 
бармын) тәрізді жас ма ман-
дардың ғылыми жұмыс тарын 
тезірек орындап, кандидаттық 
дис сер тацияларын мерзімінде 
қор ғап шығуына мүмкіндік ту-
ғызды. Сондай-ақ институтты, 
оның ішінде өз факультетімізді 
үздік бітірген Б.Сайлыбаев, 
М.Жайлауова, Ү.Бүрісов, Т.Ме -
дет баев, М.Қойшыбаев сияқ  ты 
жастарды әр кезеңде жұ  мыс қа 
шақырып, оларды білік ті лі гін 
арттыру, ғылыми тақы рып-
тар алып ізденіс жасауы үшін 
Мәскеуге, Алматыға жібе-
ріп отырды. Жоғарыда атал-
ған азамат тардың барлығы 
дерлік қазіргі уақытқа дейін 
өз мамандықтары бойынша 
кандидаттық, доктор лық 
диссертацияларын қорғап, 
еліміздің жоғары оқу орында-
рында қызмет етіп жүр. Әсіресе, 
кезінде өзінен қолдау тауып, 
кейін ғылым докторлары дәре-
же сін иеленген азаматтарды 
(Т.Те бегенов, Б.Кәрібозұлы, 
З.Ер на зарова, Қ.Есенова, 
Б.Сай лыбаев, А.Әбсадықов, 
мен де бармын) Алтынбек 
ағамыз кез келген кездесуде 
әлі күнге мақтанышпен айтып 
отырады. Жақында ғана бір 
кездескенімізде педагогика ғы-
лы мының докторы, профессор 
Б.Сайлыбаевтың өмірден ерте 
кеткенін қабырғасы қайыса оты-
рып еске алып еді. Енді, міне, 
көп шәкіртінің бірі ғана емес, 
бі регейі болып ғылым әле міне 
танылған, біраздан бері Алма-
тыдағы Абай атындағы педа го-
гикалық университет про фес-
со ры қызметіндегі, фило логия 
ғы лымының докторы Т.Тебе ге-
новтің де өмірден өткенін есіттік. 

Бұл хабардың да ағамызға оңай 
тимегенін бағамдаймыз.

Алтынбек Ерназарұлы фа-
культетті 14 жыл басқарып, 
1998 жылы факультеттің «Му-
зыка» факультетімен бірікті рі-
луіне бай ланысты «Бастауыш 
оқытудың пе дагогикасы мен 
әдістемесі» ка федрасының мең-
герушісі қыз метіне ауысты. Осы 
қыз метті зей нет жасына дейін 
атқар ған ағамыз, одан соң да 
кафед ра   ның доценті қызметінде 
әлі күнге жұмыстан қалған емес. 
Ма мандықты сүюдің, оны адал-
дықпен атқара жүріп, ұжым ның 
да, шәкірттердің де сүйіспен-
шілігіне бөленудің шын үлгісі 
осындай-ақ болар. 

Жоғары білікті мамандар 
да яр лауда ғылыми-теориялық, 
әдіс  темелік жағынан терең ма-
ғы  налы дәрістері мен зертха-
налық жұмыстары арқылы 
шә  кірт  терінің мақ танышына ай-
налған ұстаз-ғалым – 100-ден аса 
мақала, 1 элект рондық оқулық, 
12 әдіс темелік оқу құрал, 1 
моно графия мен өмір баяндық 
деректі кітаптың авторы.

Еткен ерен еңбек еш уақыт-
та елеусіз қалған емес. Көп 
жыл ғы ұстаздық және ғылы-
ми-пе да гогикалық еңбегі үшін 
Алтын бек Ерназарұлы Білім 
ми нистрлігінің Құрмет грамота-
лар мен, «Қазақ ССР-нің халық-
қа білім беру ісінің үздігі», 
«Қа зақстан Республикасы білім 
беру ісінің құрметті қызметкері»  
атақ тарымен, Елбасының «Ал-
ғыс хаттарымен», «Қорқыт ата 
атындағы мемлекеттік универ-
ситеттің 80 жылдығы» ескерткіш 
медалімен, Қорқыт ата атын-
дағы «Алтын медальмен», 
«Сырдария ауданының құрметті 
азаматы» атағымен, Қызылорда 
облысы әкімінің «Құрмет гра-
мотасымен» марапатталған. 

– Әрине, еңбектің бағасына 
қарай уақытылы марапаттау лар-
дың болғаны да дұрыс шығар. 
Ол адамды еңбекке бұрынғыдан 
да құлшындыра түседі. Алайда, 
кез келген марапат халықтың 
алғысы мен құрметінен артық 
бола алмайды. Сол халықтың 
ішінде бірге қызметтес болған 
ұжым мүшелері, алдыңнан білім 
алып шығып, еліміздің түкпір-
түкпірінде қызмет атқарып 
жүрген бұрынғы шәкірттер және 
қазіргі алдыңда оқып жатқан 
шәкірттер бар. Мен үшін ең 
қымбат марапат осылардың 
жүрекжарды тілектері мен 
алғаусыз ризашылық сөздері, – 
дейді ағамыз. 

«Әке көрген оқ жонар...» 
де гендей, Ерназар ақсақал 
сияқты өнегелі, өрелі әкеден, 
тәрбиелі де көргенді ағадан 
үлгі алған Алтекеңнің өзі де 
өнегелі отағасы ретінде Тәжігүл 
Сазанбаева жең геміз екеуі екі 
ұл, екі қыз тәр биелеп өсірді. 
Бірақ, Алланың ісіне не шара, 
Тәжігүл жеңгеміз артына 
алпысты алқымдаған аға мызды 
тастап, өмірден ертерек өтіп 
кетті. Адалдықтың симво-
лындай болған, үнемі күліп жү-
ретін, ақжарқын жеңгеміздің  
қо лынан талай дәм татқан 
біздей іні-қарындастары қатты 
қай ғырдық. Ал Алтекең үшін 
өмірлік жарынан айырылу, ба-
лаларының анасыз қалуы – 
бұл нағыз өшпес өкініш, орны 
толмас ауыр қайғы еді. Мұндай 
еңсені езген батпан қай ғыны, 
Алланың мезгілсіз бер ген сы-
нағын, көтере білу де ердің 
ерінің қолынан келер. Аға-
мыздың қолынан келді, көтере 
білді.

Бір қайғының бір қуанышы 
да болатынын ата-бабаларымыз 
айтып кеткен ғой. Алтекеңнің 
бақытына Мейрамкүл деген 
асыл әйел жолықты, жолықты да 
жар болуға келісті. Бүгінгі күні 
аға мыздың сексенге жаңылмай 
же   туіне, Тәжігүл жеңгемізден 
қал  ған ба лаларды жеткізіп, 
солар дан көрген немерелерді 
тәрбие леп өсі руге бар күшін 
салып, ақ әже атанып отырған 
осы жең геміз. Мейрамкүл жең-
гей, сізге ден саулық тілей оты-
рып, Алте кеңді кем дегенде  
100-ге жеткізеді деген үмітімізді 
ақтайды деп сенгіміз келеді.

Әрдайым жүзіңіз жарқын, 
аман жүріңіз, аға!

Жеңіс СӘДУАҚАСҰЛЫ, 
филология ғылымының 

докторы, Қорқыт ата 
атындағы Қызылорда 

университетінің құрметті 
профессоры, ҚР Білім беру 
ісінің құрметті қызметкері

̶ Шомылу маусымы кезінде 
қауіпсіздікті сақтау үшін жедел 
құтқару жасағының күштері 
мен техникалары күн сайын 
дайындық жүргізуде. Тұр ғын -
дар қауіпсіздігін қам тамасыз ету 
үшін по лиция де партаментімен 
бір лесіп рейд тік іс-шаралар 
ұйым дас тырылып келеді,  ̶  деді 
ол.

Суда адамдардың қайғылы 
жағдайға ұшырауының себебі 
қауіпсіздік ережелерін дұрыс 
сақтамауынан. Осыған орай де-
партамент қызметкерлері Сыр-

дария өзені жағалауы және 
қала, аудан аумағындағы су 
ай дындарында тұрғындардың 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
үшін жауапты сала мамандарын 
тартып, белгіленген кестеге сәй-
кес рейдтік іс-шаралар ұйым-
дастырып келеді.

Өткен жылы ҚР ӘҚБ туралы 
кодексінің 364-бабы бойынша 
92 азаматқа ескерту беріліп, 
жоғарыда аталған кодекстің 
440-бабы бойынша 1 адамға 
әкімшілік шара көрілді. Ал 
биыл су айдындарында, балық 

аулайтын орындарда 210 рейд 
өткізіліп, 13 мыңға жуық аза-
матқа қауіпсіздік шаралары 
тү сіндірілді. Қазір облыс аума-
ғында суға шомылуға рұқсат 
етілген 2 жеке жағажай іске 
қосылды. Алдағы уақытта жас-
өспірімдерге арналған лагерь 
жұмысын бастайды.

«СБ» ақпарат

БРИФИНГ

Судағы қауіпсіздік сақталуы тиіс
Жыл басынан бері облыс аумағындағы су 

айдындарында 2 жағдай тіркелді. Өткен жы лы 49 
адам қайғылы жағ дай ға ұшырап, 16 адам құтқа рыл
ды. Төтенше жағдай департа мен тінің қызметкерлері 
суға түсу маусымына орай қауіпсіздік шараларына 
қатысты бақылауды күшейтті. Бұл туралы өңірлік 
коммуникациялар қызметі ұйым дастырған көшпелі бри
фингте облыстық ТЖД басшы сының орынбасары Саид 
Мол дақараев айтты.

ӨНЕГЕМЕН 
ӨРІЛГЕН ӨМІР 

Халқымыздың ғасырлар бойында 
қалыптастырып, келешек өмірінің жалғасы 
боларлық ұрпағына ұсынар тәлімтәрбиелік 
салтдәстүрінің бірі – үлкенді сыйлау, құрметтеу, 
соның жақсы қасиеттерін бойына дарыту. Бірақ, 
үлкеннің де үлкені бар, солардың ішінен келешек 
азамат болуға бой ұрған жас адамның өзіне 
етене жақын тұтар, оның әр әрекетін, әр сөзін, әр 
қасиетін бойтұмардай көкірегіне сақтап, өзінің бар 
ғұмырына арқау етіп жүретін бірегейлері болады. 
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Біздің аймақ басшылығы 
тазалық мекемесін жеке қолға 
бермеуге күш салды. Облыс 
әкімі Н.Нәлібаев бұл мәселеге әр 
кезде де қолдау білдіріп келеді. 
Өйткені, қаланы таза ұстау үшін 
көптеген техника қуаты қажет. 
Ал, жеке мекемелер ондай тех-
никаларды сатып алып, тұрақты 
түрде жұмыс жүргізе ала ма?

Мекемелердің қосылуы 
жұ мыс жүру үшін тиімді. Бұ
рын «Қызыл орда тазалығы», 
«Тұрғын үй Қызыл орда», «Тұң
ғыш Президент паркі» меке
ме леріне қо сылған еді. Енді 
тазалық мекемесі су жүйесіне 
бірікті. Мекемелер қосылғанмен 
олар өз міндетін атқара береді. 
Дегенмен, бұл алдымен техни-
ка паркін жаңалауға сеп бола-
ды. Сондайақ, біз суға тұтыну 
ақысын төлейтін абоненттерді 
пайдалана алатын болдық. Суға 
ақы төлеу кезінде олардың ойы-
на қоқысқа да ақы төлеу керектігі 
түседі немесе әр үйге ақы төлеу 
керектігі жөнінде ескертпе бар
ғанда олардың қоқыс шығару 
туралы да ескертпе қоса барады. 
Өйткені, көптеген тұрғындар 
суды пайдаланғаны сияқты қо
қысымнан тазаруға да қызмет 
пайдаланып отырмын ғой деп 
ойламайды. Оны келісімшартқа 
отыруға немқұрайды қара ға
нынан білуге болады. 

Жеке тұлғалардың жария 
шарт тың негізінде орталық тан
дырылған жүйені пайдалануға 
және жергілікті өкілді орган 
бекіткен тарифтерге сәйкес 
қалдықтарды тасымалдағаны 
үшін көрсетілетін қызметтерге 
ақы төлеуге міндетті екені ҚР 
Экологиялық кодексінде нақты 
көрсетілген. 

Жасыратыны жоқ, осы кез-
де кей кісілер қоқыс шығару 

қызметіне де ақы төлеуім керек 
екен ғой дегенді түсінді. Міне, 
біздің мекеменің су жүйесіне 
қосылудағы тиімділігінің бірі – 
осы.

Жақында өткен облыстық 
мәс лихат сессиясында тазалық 
мекемесіне алдағы уақытта 
14 жаңа техника алу үшін 
қаражат қаралды. Бұл біздің 
жұмысымыздың жауап керші
лігін де, тиімділігін де арттыра 
түседі.

– Ақы төлеу керек екені 
есіне түсті демекші, кейбір 
тұр ғындардың тазалық меке-
месі қоқыс қалдықтарын 
тасы малдағаны үшін бюджет-
тен ақша алады, оған біз неге 
ақы төлейміз дейтін сөзіне 
түсіндірме бере кетсеңіз...

– Дұрыс айтасыз, сондай 
пікір бар. Ол – түсінбеушіліктен 
туған пікір. Санитарлық тазалық 
деген бар, тұрмыс қалдықтарын 
жинау қызметі бар. Екеуімен 
де тазалық мекемесі, нақтырақ 
айтқанда қазіргі «Қызылорда 
су жүйесі» мекемесі айналы-
сады. Санитарлық тазалық – 
көше бойын таза ұстау, талдар-
ды ақтау, балақтау, жолға су 
себу, гүлзарларды күту, қыста 
қар күреу, кездейсоқ тасталған 
қоқысты тез жинап алу, т.б. 
ал, тұрмыс қалдығы әркімнің 
үйінен шығады. Мәселен, қонақ 
шақырды дейік, қанша қалдық 
шығарады. Енді осыны тегін 
жинап ал деуі заңды айтпағанда, 
адамдыққа да томпақ емес пе?

– Бұрын көшелерде қоқыс 
жәшіктері тұратын. Қазіргі 
келісім-шарт әр үй өз қоқысын 
белгілі бір күні ғана көше 
жиегіне қою керек деген талап 
қойыпты. Осы туралы ашып 
айтыңызшы...

– Мұндай тәжірибе Шым-
кент, Түркістанда бар. Әр тұрғын 

тазалық мекемесімен келісім
шартқа отырып, белгіленген 
күні тұрмыс қалдықтарын қап
шыққа салып, көше жиегіне 
қояды да, сол мезетте арнайы 
тех ника оны жинап әкетеді. Егер 
тұрғындар белгіленген уақыттан 
басқа уақытта қалдық шығарса, 
оларға ескерту жасалып, сосын 
айыппұл салынады. Наурыз ай-
нан бастап біз де осы тәсілге 
көштік. Бұл тәсіл өзіміздің 
«Ақсуат» ауылдық округінде, 
«Нау рызда», Тасбөгетте жақсы 
нәтиже көрсетті. Тұрғындар 
дағдыланды. Ал, қала іші әзір 
бұған үйренбей отыр. Олар кез 
келген кезде қоқысты көше 
бо йына қойып кете береді. 
Мұның негізгі себептерінің  
бірі көп үйлер келісімшартқа  
отырмайды. Біз білмедік дей
ді. Осы мәселені теларнада 
да, әлеуметтік желіде де, бас
па сөзде де айтып келеміз. 
Кейбір жеке үйлер біздің басқа 
жеке тазалық мекемелерімен 
келісімшартымыз бар дейді. 
Ондай мекемелердің бары 
рас. Олар тұрғындарға қоятын 
бағасы арзан. Көбіне мейрам-

хана, дәмхана секілді көпшілік 
орындарымен жұмыс жасайды. 
Жоғарыдағылардың тазалықты 
бәсекелестік ортаға жатқызып 
жүргені де сол. Бірақ, олар 
қоқысты арнайы полигонға 
апармай, қала сыртына, көзден 
тасалап төгіп кетеді. Бәрі болма-
са да, кейбірі сөйтеді. Мәселен, 
өткен жылдары қала қоқысын 
тастайтын жаңа полигон ашыл-
ды. Олар қоқысты өлшеп қабыл
дайды, қоқыс қалдығын айырып, 
өңдеп отырады. 2020 жылы 
осы полигонға 65 мың тонна 
қоқыс төгілген, ал, өткен жылы 
бұл көрсеткіш 20 мың тоннаға 
азайған. Сонда қоқыс қайда 
кетіп жатыр?

Табиғи ресурстарды пайда-
лану басқармасы әуеден суретке 
түсіру арқылы Қызылорданың 
елу шақырымдық шеңберінде 
88, қала ішінде 8 қоқыс төгілген 
заңсыз орын барын анықтаған.

Енді қоқыс жәшіктері ке-
рек пе дегенге келейін. Қала іші 
толық жабдықталған тұрғын 
үйлер аймағы және жеке сектор 
аймағы болып бөлінеді, яғни, 
көпқабатты үйлерде тұратындар 

бар, жер үйлерде тұра тындар бар. 
Оларға қойылатын талаптар да 
бар. 2007 жылғы кодекс бо йынша 
көпқабатты үй тұрғындары 
жыл бойы адам басына 1,3 куб, 
жеке сектордағылар 1,8 куб 
қоқыс шығарады деп есептел-
ген. Қазір бұл шек өсті, демек, 
тазалық мәселесі де күшейді. 
Көпқабатты үй тұрғындары 
қоқыс жәшіктерін әлі де пайда-
лана береді. Бірақ, қоқысты сол 
жәшікке жанжақтан көлікпен 
әкеліп тастап кететіндер де бар. 
Біз тұрғындарға қойылатын та
лап тарды, міндетті  түрде та
за лықпен келісімшартқа оты
ру керектігі туралы учас ке лік 
полицияларға да беріп қой
ған быз. Бірақ, олар әлгін дей 
қоқыстарын үйінен шы ғарып 
көпқабатты үйлердің аула
сындағы жәшікке тастап кете
тіндерге айыппұл салмай отыр. 
Себебін сұрасақ, далаға шашқан 
жоқ, жәшікке тастады ғой дейді. 
Қоқыс жәшіктеріндегі тұрмыс 
қалдығы кездейсоқ кісілердің 
кесірінен шектен тыс көбейіп 
кетіп, далаға шышылып жатқаны 
оларды ойланту керек. Ондай 
адамдардың көбінде тазалық 
мекемесімен келісімшарты 
болмай шығады. Өздері біз ма-
шинамызбен полигонға апа-
рып тастаймыз деп уәж айта-
ды. Бірақ, полигонмен арадағы 
келісімі де жоқ. Демек, олар не 
көпқабатты үй аулаларына, не 
жоғырыда айтқан белгіленбеген 
полигондарға тастап жүр.

– Жеке сектордағы тұр ғын-
дар жәшік алып, аптасына бір, 
белгіленген күні емес, қоқысын 
жинап екі-үш аптада бір тастап 
тұрса болатын шығар?

– Болады. Бұл үшін олар 
қоқыс жәшігін, яғни, контей-
нер сатып алады. Оны өз үйінің 
ауласына қояды. Тазалық 

мекемесімен бөлек келісім
шартқа отырады. Соған сай 
қоқыс төлемін ай сайын емес, өзі 
шығарған кезде ғана белгіленген 
сомамен төлейді. Оның нақты 
бағасы 1609 теңге. Контейнері 
толған соң, тазалық мекемесіне 
телефон шалады, мекеме оларға 
арнайы контейнер тиейтін тех-
ника жібереді.

 – Әлгінде тәртіпке Тасбөгет 
пен «Наурыз» ауданы үйреніп 
қалды дедіңіз. Басқа жұртты 
қалай үйретуге болады?

– Негізі коммуналдық қызмет 
мекемелері зиянмен жұмыс 
істейді. «Тазалық» мекемесі де 
солай. Ол пайда тауып жатқан 
өндіріс емес. Сондықтан әркім 
оның қызметіне тиісті ақшасын 
төлеп отыруы тиіс. Бір мы-
сал, осы кезде тұрғындар өзі 
пайдаланған суға 600 миллион 
теңге ақшасын төлемей отыр.

«Тазалық» мекемесі бір 
айда тех ни калардың жанар
жағармайы үшін 22 млн теңге 
шығындайды. Контейнер жү
йесінен шығу осы шығынды 
азайтуға да септігін тигізеді. 
Егер шығынды азайту жолы бол-
са, неге халық қаражатын қос 
уыстап жұм сауымыз керек?

Алдымен, сана тазаруы ке-
рек. Есігінің алды аяқ алып 
жүргісіз болып жатып, қала 
тазалығына сын айтатындар 
да көп. Бұл сөзге өкпелеудің, 
тазарудың орнына сазарудың 
қажеті жоқ. Алдымен, өз айна-
ламызды таза ұстасақ, барлық 
жер таза болады. Бұл – аксиома. 
Ол үшін тәртіпке бағыну керек. 
«Тәртіпке бағынған құл болмай-
ды» деген Бауыржан атамыздың 
сөзін төсқалтамызға салып 
жүрсек, артық емес. Себебі, 
әрбірімізді алға сүйрейтін, 
жақсы, таза, тамаша өмірге алып 
баратын – тәртіп.

Тәртіп пен тазалықтың тіні бір
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Ал, 11сынып емтихан ма-
териалдары ҚР Білім және 
ғылым министрлігінің Мектеп-
ке дейінгі және орта білім беру 
комитетінен 21 мамырға дейін 
басқармаларға жолданып, әрі 
қарай білім беру мекемелеріне 
жеткізіледі. Бітіруші түлектер 
үшін алгебра және анализ ба-
стамаларынан жазбаша емтихан 
27 мамыр күні жүргізілсе, қазақ 
және орыс тілі бойынша жазба-
ша емтихан 30 мамыр күні өтеді. 
Ал, 2 маусым күні Қазақстан та-
рихынан ауызша емтихан өтсе, 
орыс тілінде оқытатын мектеп-
тер мен сыныптарда қазақ тілі 
және әдебиетінен және қазақ 
тілінде оқытатын мектептер 
мен сыныптарда орыс тілі және 
әдебиетінен жазбаша емтихан 7 
маусымда өткізіледі. Таңдау пәні 
бойынша жазбаша емтихан 10 
маусымға жоспарланды. Биылғы 

жылғы өзгеріс: 11сыныптарға 
Қазақстан тарихы пәнінен ем-
тихан ауызша болады. Барлығы 
30 билет беріледі, әр билетте 
3 сұрақтан, оқушылар ауызша 
жауап береді. Жоғары балл – 
30. «Соңғы қоңырау» мерекесі 
25 мамыр, «Аттестат тапсыру» 
рәсімі 1617 маусым күндеріне 
белгіленген. 

20212022 оқу жылын-
да 8 мыңға жуық оқушы мек-
теп бітіреді. 14 мамырға дейін 
Ұлттық бірыңғай тестке өтініш 
жасау электронды форматта қа
былданады. Биылғы оқу жы-
лында 7508 оқушы ҰБТға қаты
сады деп күтілуде. Басқарма 
басшысы атап өткендей, бүгінде 
ҰБТ және барлық деңгейдегі 
олимпиадалар электронды фор
матқа көшірілген. Мұның ең 
басты артықшылығы – барлық 
процестің ашықтығы мен 

азаматтарға қолайлы жағдай 
жасалған.

– ҰБТға    өтініш     қабылдау   
28 сәуір мен 14 мамыр ара
лығында app.testcenter.kz сай-
тында жүр гізілуде. Сондай
ақ, биыл ҰБТ тапсырушы 
түлектерге тест тапсыруға және 
грантқа түсуге екі мүмкіндік 
беріледі, яғни, тек бір бейіндік 
пәндер комбинациясын таңдай 
алады. Пәндердің санында өз
геріс жоқ. Ең жоғарғы ұпай саны 
– 140 балл. Ал, ерекше білім 
беруді қажет ететін талапкерлер-
ге қолайлы жағдай жасау үшін 
алғаш рет негізгі 240 минутқа 
қосымша тағы 40 минут берілді. 
Сонымен бірге, олар үшін тест 
нұсқалары суреттерсіз, диа-
граммаларсыз және сызбаларсыз 
әзірленген.

ҰБТ кезінде компьютер 
экранында калькулятор, Мен-
делеев кестесі және басқа да 

қажетті құралдар қолжетімді 
болады. Егер үміткерлер ем-
тихан нәтижесімен келіспеген 
жағдайда тестілеу аяқталғаннан 
кейін 30 минут ішінде апелля
цияға өтініш бере алады, – деді 
А.Қасымова.

Биыл облыс бойынша 292 
оқушы «Алтын белгіге» үміткер. 
Оның 99ы Қызылорда қаласы 
мен облыстық мектептерден 
болса, қалған 193і аудандардағы 
үміткер түлектер. «Алтын бел
гіге» үміткер оқушылардың 
Назарбаев Зият керлік мектебі 
базасында алгебра және анализ 
бастамалары пәнінен тапсы-
ратын мемлекеттік емтиханы 
келесі, яғни, 20222023 оқу жы-
лына ауыстырылды. Бұл орайда 
биыл мектеп бітірушілер ем-
тиханды өз мектебінде тапсы-
рады. ҰБТ қорытындысы бо
йынша «Алтын белгіні» берудің 
объективтілігі бағаланады. 

8 мыңға жуық түлектің үміті 
сыналатын сәт

Құттықтау хатта: «Оқыс 
оқиғаның алдын алып, 3 жа-
сар бүлдіршінді аман сақтап 
қалуы нағыз батырлық пен 
батылдықтың шынайы үлгісі. 
Сәбиттің бұл әрекеті Сыр 
жұртшылығының ғана емес 
еліміздің барлық азаматтарының 
жүрегіне әсер етті.

Осындай ержүрек, елжан-
ды ұл өсіріп, тәлімтәрбие бер
гендеріңізге алғысымды жет кі
земін», – делінген.

Бүгінгінің батырына ай
налған Сәбит Шонтақбаевтың 
туған ауылы ержүрек ердің ісін 
мақтан етуде. Қарапайым отба-
сынан шыққан азаматтың ата
анасы көптің алғысын естіп, 
перзентімен марқаюда. Отба
сындағы бес баланың ішінде 
Сәбит – Ғабиттің сыңары. Қара 
шаңырақтан бөлек шығып, 
қалаға кеткен. Алайда 14 жыл 
жалдамалы пәтерде тұрып кел-
ген. 

– Баламның қолы ашық, жү
регі кең. Оған «басыңда бас панаң, 
өзіңде тұрақты жұмыс жоқ. Бұл 
қалай болғаны?» дейтінмін. Сон-

да ол: «Уайымдамаңыз, маған 
Құдай терезеден береді» деп көп 
айтатын. Расымен солай болды. 
Жақсы сөз, жарым ырыс емес 
пе? Тілеуі қабыл болды,  –  дейді 
анасы Гүлбаршын. 

Атаанасы – қарапайым ауыл 
адамдары, зейнеткерлер. Әкесі 
Серік Шонтақбаев көлік апа-
тынан аяғынан ауыр жарақат 
алған. Елдің ыстық ықыласына 
бөленген ол үлкен толқыныста 
жүргенін айтады. 

– Желіде тараған түсірі лімді 
көргенде жүрегіміз дүрсіл қағып, 
тебіреніп кеттік. Әріберіден соң 
көзімізден жас та шығып кетті, – 
дейді әкесі.

Ауылдағы ағайын да Сәбит 
пен Сағидың әрекетін мақ
тан етуде. «АбайДәулет» 
ЖШС мен «Наман ата» қоры 
Шонтақбаевтар әулетіне барып, 
атаанасына батыр ұл тәрбиелеп 
өсіргені үшін 1 миллион теңге 
табыстады.

Сәбиттің жары Әйгерім 
бала күтіміне байланысты үйде. 
Оның айтуынша, өзі анасын 
қалай сыйласа, балаларына 
да соны үлгі етеді. «Әрдайым 
бірбіріңе қамқор, бауырмал 
болыңдар»  деп жиі айтады екен. 

Сәбиттің жанындағы сынып-
тас досы Сағи Жылқышиев те 
ҚР Төтенше жағдайлар минис
тр  лігінің төсбелгісімен марапат-
тады. Марапаттау рәсімі кеше 
НұрСұлтан қалалық Төтенше 
жағдайлар департаментінде 
өтті. Сағи Жылқышиев балдыр
ғанды құтқарған Сәбит Шон
тақбаевқа көмек көрсеткен. Со-
нымен бірге елордадан «GBG» 
құрылыс компаниясынан екі 
бөлмелі пәтердің сертификатын 
табыстады.

Адамдық болмыстың айқын 
дәлелін бүкіл әлемге көрсете 
алған жігіттің ерлігі көпке 
үлгі. Әлемді мейірімділік 
құтқаратынын адамзат бала-
сы тағы бір сезініп жатқандай 
көрінеді.

А.САҒАТБЕКҚЫЗЫ

Ерге елдің ықыласы

1-бет
Олардың арасында 

алты жасқа дейінгілер 
қатарынан Аралдан кел-
ген Жансұлтан Әб садық 
пен Айзере Мейір хан
қызы жеңімпаз атан
ды. Ал 12 жасқа дейін
гілер арасында тағы бір 
аралдық Кәусар Әли 
жеңіс тұғырынан кө
рінді. 

Турнирге «KazPetrol 
Group» ЖШС демеу
ші  лік көрсетті. Жа-
рыс биыл ғы  «Балалар 
жылы» ая сында өтіп 

отыр. Турнир барысында 
250ден астам қатысушы 
бақ сынады. 

Фестивальдің жа-
былу салтанатында 
же    ңім паздар мен жүл
де гер лерге диплом жә
не ақшалай сый лық тар 
табыс етілді. Атал ған 
ісшараға шахматтан 18 
жасқа дейінгі Әлем чем-
пионатында блиц түрінен 
жеңімпаз атан ған Әсел 
Серікбай мен Назерке 
Нұрғали қатысты. 

«СБ» ақпарат

Жас 
шахматшылар 
сайысы

Қызылорда 
қаласындағы 
«Нұрсәт» теннис 
орталығында шах-
маттан бес жас 

ерекшелігі бойынша ұлдар мен қыздар ара-
сында республикалық фестиваль өткізілді. 
Оған қоса жас ерекшелігіне қарамастан тағы 
бір сайыс ұйымдастырылды. Нәтижесінде 
аталған фестивальде 5 және 70 жас 
аралығындағы қатысушылар бақ сынады. 

Мұралық істің ашылғанын хабарлайды
Қызылорда қаласының жеке нотариусы Косбергенов 

Мурат Каирбекович (лицензия №14002321, 24.02.2014 
ж.) 2022 жылдың 20 қаңтарында қайтыс болған азамат 
Молдабеков Серик Жолмановичтің атынан мұралық 
істің ашылғанын хабарлайды. Мұрагерлері болса, мына 
мекенжайға хабарласуын сұраймыз: Қызылорда қаласы, 
Көшербаев көшесі 203, тел.: 8 778 235 08 08, 8 777 067 92 37.

«Сыр бойы», «Кызылординские вести», «Ақмешіт 
апталығы», «Ақмешіт жастары» және ауданның 

барлық басылымдарына хабарландыру 
орналастырғыңыз келсе:  70-00-52  телефон ы 

арқылы байланысуға болады. 
E-maіl:smjarnama@mail.ru


