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ПРЕЗИДЕНТ

«СОҢҒЫ ҚОҢЫРАУ» САЛТАНАТЫ

МӘМІЛЕ КЕҢЕС ОТЫРЫСЫ

ДЕНСАУЛЫҚ

Әділжан ҮМБЕТ,
«Сыр бойы»Sb

Sb Айнұр БАТТАЛОВА,
«Сыр бойы» 

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.

СУ 
МӘСЕЛЕСІНЕ 
САЛҒЫРТТЫҚ 
ЖҮРМЕЙДІ

ҚР Премьер-Министрі 
Әлихан Смайыловтың 
төрағалығымен өткен 
Үкімет отырысында 
су ресурстарын тиімді 
пайдалану мәселелері 
қаралды. ҚР Экология, 
геология және табиғи 
ресурстар министрі 
Серікқали Брекешев, 
Ауыл шаруашылығы 
министрі Ербол 
Қарашөкеев баяндама 
жасады.

Министрлік дерегінше, 
барлық су тоғандарынан елдегі 
шаруашылықтарға тұрақты су 
жеткізуге шамамен 11,6 тек-
ше километр су жұмсалады. 
Оның 97%-і оңтүстік 4 облысқа 
тиесілі. Бұл 1,28 млн гектар су-
армалы алқабы бар, яғни ел бой-
ынша барлық суармалы жердің 
80%-ін құрайтын Алматы, Жам-
был, Түркістан және Қызылорда 
облыстары. 

Жиында облыс әкімі 
Нұрлыбек Нәлібаев негізгі 
жұмыстарды айтып, аймақтағы 
су ресурстарын үнемдеу бағы-
тында биыл Үкімет резервінен 
бөлінген 3,6 млрд теңгеге бар-
лығы 1034 шақырым бола-
тын 162 канал тазартылғанын 
жеткізді. Сондай-ақ, 156 дана 
насос қондырғысын сатып алу, 
52 ұңғыманы бұрғылау, 322 
гидротехникалық құрылысты 
жөндеу жұмыстары жүргізіліп 
жатқанын мәлімдеді. 

«Су үнемдеу технологиясын 
қолдану арқылы (тамшылатып 
және жаңбырлатып) 565 гек-
тар жерге ауыл шаруашылығы 
дақылдары егілуде. Оның 
ішінде 253 гектар көкөніс, 80 
гектар бақша, 28 гектар картоп, 
115 гектар жаңа жоңышқа, 87 
гектар сүрлем жүгері, 2 гектар 
қант қызылшасы дақылдары 
бар. Алдағы уақытта 10 мың 
гектарға жаңбырлатып суару 
әдісімен жоңышқа және 3 мың 
гектарға тамшылатып суару 
арқылы томат егу жобаларын 
жүзеге асыратын боламыз» деді 
облыс әкімі. 

Үкімет басшысы Әлихан 
Смайылов вегетациялық кезең-
нің жақсы өтуі алдағы мау сым-
дағы егістің өнімді болуына ғана 
емес, түптеп келгенде еліміздің 
азық-түлік қауіпсіздігіне тікелей 
байланысты екенін атап өтіп, 
сала басшыларына бірқатар тап-
сырма берді.

Жүздесуде облыс әкімі 
«ТҮРКСОЙ» халықаралық ұйы -
мы ның маңызды қызме тін ай-
рықша атап өтіп, екі жақты ынты-
мақтастықтың маңызды лы ғына 
тереңірек тоқталды. 

– Барша түркі жұртының 
алтын бесігі болған, Алаштың 
анасы – Сыр еліне қош келдіңіз! 
Түбі бір түркі халықтарының 
мәдениетін дамытуда, түркі 
әлемінің мәдени құндылықтарын 
тануда, сақтап, зерттеуде, ортақ 
мәдени кеңістік қалыптастыруда 
«ТҮРКСОЙ» халықаралық 
ұйымының айрықша қызметін 
атап өткім келеді. «Қорқыт ата» 
энциклопедиясын дайындауға да 
түрткі болған осы ұйым. Осын-
дай түркі халықтарына ортақ 

ұйымға Сіздің  Бас хатшы болып 
сайлануыңызбен құттықтаймын.

Өзіңізге белгілі, «Сыр елі  – 
жыр елі» атанған қасиетті өл-
кеміз талай дарындардың тұғыры 
болған, талай дауылпаз сүлейлер 
шыққан өңір. Абыз Қорқыттан ба-
стау алатын жыраулық дәстүрдің 
мектебін қалыптастырған 
Шораяқ тың Омары, Балқы Ба-
зар, Кете Жүсіп, Дүр Оңғар, Тұр-
мағамбет, Нұртуғандай дүлдүлдер 
дүниеге келген киелі мекен. 
Сырдың жыршы-жыраулары әр 
жылдары Жапония, Америка, 
Фран ция, Голландия, Италия, 
Қытай, Моңғолия, Түркия ел де рін-
де өткен фольклорлық фестиваль-
дар мен симпозиумдарға қатысып 
келеді.

Түркі әлеміндегі 
Cыр мәдениеті

Sb Ғазиза ӘБІЛДА,
«Сыр бойы» 

Облыс әкімі 
Нұрлыбек Нәлібаев 
халықаралық 
«ТҮРКСОЙ» 
ұйымының Бас 
хатшысы Сұлтан 
Раевпен кездесті. 
Жиынға мәдениет 
саласының 
қызметкерлері 
мен «ТҮРКСОЙ» 
ұйымының өкілдері 
қатысты.

Қасиетті Қорқыттан бастау алатын Сыр 
бойының әдебиеті мен мәдениеті исі қазаққа, 
қала берді түркі дүниесіне танымал. Күллі 
адами құндылықты сөз асылымен төккен Сыр 
сүлейлерін айтпағанда, бекзаттардың бесігі 
болған бұл топырақтан Әбділдә Тәжібаев, 
Қалтай Мұхамеджанов, Асқар Тоқмағамбетов, 
Мұхамеджан Қаратаев, Зейнолла Шүкіров секілді 
қазақ әдебиетінің көрнекті өкілдері шыққан. 
Олардың есімдері мен еңбектері барша қазақ 
руханиятының алдында Сыр бойы халқының 
орынды мақтаныш сезімдерін туғызады. 

Ел аузында мақтаған, жұрт жадында сақтаған осы-
нау аға буын қаламгерлердің қатарында қазіргі қазақ 
әдебиетінің абызы Әбдіжәміл Нұрпейісовтің есімі 
құрметпен аталады. Халық сүйіп «Әбе» деп атаған әйгілі 
қаламгердің әдебиетке салған олжасы мен мәдениетке 
қосқан үлесі орасан. 

ХХ ғасырдағы Мұхтар Әуезов бастаған қазақ 
әдебиеті классиктері көшінің қоңыраулы күймесін тар-
тып, бізге жеткен Әбдіжәміл Нұрпейісовтің ғасырға 
жуық ғұмыр жасап, мәңгілікке сапар шеккені күні кеше 
ғана сияқты еді. Сонан бері де жүз күннің жүзі аунап 
түсіпті. Қанаттыны қондырып, тұяқтыны тоздырған 
уақыт неткен жүйрік?!

Шоқтығы биік шығармалары әлем оқырмандарын 
ойға салып, баурап алған Әбең – қасиетті Сыр бойының 
төл перзенті, Арал теңізі жағалауында кіндік қаны 
тамған. Алайда, ол күллі қазақтың Әбесі атанды, пара-
сат-пайымы жоғары, Алашқа ортақ ұл болды.

Көзі тірісінде-ақ аты аңызға айналған Әбдіжәміл 
Кәрімұлы өзі туып-өскен ел мен жерінің рухани ту ұстары, 
алып тұлғасына айналды. Әдебиет әлеміне «Курляндия» 
атты тұңғыш романы арқылы енген қаламгердің есімі 
сол кезде-ақ кеңінен мәлім бола бастапты. Бұл кейінірек 
есімі ел-жұртпен етене таныс болатын, аты арғы-бергі 
елдерге аңыз болып тарайтын қаламгердің тұла бой-
ын жарып шыққан тұңғыш әдеби шығармасы еді. Сол 
кездері Әбеңнің жас шамасы жалын атқан жиырманың 
ішінде екен. Қазақ әдебиеті көкжиегінен көрінген жас 
жазушының алғашқы туындысы республикалық Жам-
был атындағы әдеби сыйлыққа ие болғанын сол кездегі 
мерзімді басылым беттерінен көруге болады. Бұл әдебиет 
үшін үлкен жарылыс, қазіргі лексиконмен айтқанда, сен-
сация еді.

Ел жадында 
жаңғырып 
қалған есім

Нұрлыбек НӘЛІБАЕВ,
облыс әкімі

Көңіл айту 
жеделхатын 
жолдады

Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаев 
Америка Құрама 
Штаттарының Президенті 
Джозеф Байденге Техас 
штатының Увальде 
қаласындағы Робб 
бастауыш мектебінде 
болған атыс салдарынан 
мектеп оқушылары мен 
басқа да азаматтардың қаза 
болуына байланысты көңіл 
айту жеделхатын жолдады.

– Қазақстан халқының 
және жеке өз атымнан қаза 
тапқандардың отбасыларына 
шын жүректен көңіл айтамын 
және зардап шеккендердің тезірек 
сауығып кетуіне тілектеспін. 
Мен техастықтардың және 
сіздің барлық отандасыңыздың 
қайғысына ортақтасамын, – 
делінген Қазақстан Президентінің 
жеделхатында.

– Құрметті түлектер, сіздермен 
үлкен өмірге аттанар сәттеріңізде 
жүздескеніме қуаныштымын. Бұл 
күн – түлектер үшін ерекше тол-
қынысқа толы мерейлі сәт. Мектеп 
бітірушілердің көңілінде қуанышпен 
қатар қимас сезім де бар. Дана 
халқымыз «Қатарыңның алды бол» 
деген баталы сөзді айтады. Үлкен 
азаматтық өмірге қадам басқан сәтте 
баршаңызға осы сөзді ерекше арнағым 
келеді. Бар білімдеріңізді Тәуелсіз 

Қазақстанның, туған жеріміз Сыр 
өңірінің өсіп-өркендеуіне жұмсап, 
үлкен жетістікке жете беріңіздер. 
Қанаттарыңыз талмай, бейбіт еліміздің 
көгінде шарықтап, ата-аналарыңыздың 
үмітін ақтаңыздар, – деді облыс әкімі.

Бұл білім ордасында 50 оқушы 
мектепті аяқтайды. Оның екеуі «Ал-
тын белгіге», ал 5 оқушы «Үздік 
аттестатқа» үмітті.

– Мінекей, бүгіннен бас тап ба-
лалықтарың артта қалып, әрқай сысың 

өз армандарыңа қол соза тындарың 
анық. Қазір еліміз әр жастың қалаған 
мамандығында оқып, армандаған 
жұмысын істеп, қоғамда өз орнын 
табуына үлкен мүмкіндік жасауда. 
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаев жастарға үлкен сенім артып, 
ел тірегі өздерің екенін ұдайы айтып 
келеді. Қазақстанның қарыштап да-
муына кез келген жас, кез келген аза-
мат үлес қосса, біздің мұратымыздың 
орындалғаны. Айналайын, балаларым! 

Бүгінгі өмірге алған жолдамаларың 
құтты, қадамдарың сәтті бола бергей, – 
деп ақ тілегін жеткізді мемлекет және 
қоғам қайраткері Бақберген Досманбе-
тов.

Мұнан кейін бітіруші түлек, 
оқу озаты Әсел Сейілханның анасы 
Мереке Елеуова балаларға аналық 
лебізін жеткізіп, мектеп ұжымына зор 
алғысын білдірді.

Сондай-ақ, FLEX бағдарламасы-
ның грант иегері Тұмар Бітімбай 
құрдастарына ізгі тілектерін арнады. 
Ал салтанатты шара соңында мектеп 
бітіруші, «Алтын белгіге» үміткер 
Нұрай Орданбай мен республикалық 
ғылыми жобаның облыстық кезеңі 
бойынша жүлдегері Бақберген 
Сейіт жаппар және 1-сыныптың қос 
оқушысы Сәкен мен Айсәуле соңғы 
қоңырау соғу құрметіне ие болды.

«Соңғы қоңырау» соғу рәсімінен 
кейін облыс басшысы мектептегі 
«Кәсіпкерлік мектебі» пилоттық жо-
басы аясында ашылған оқу-өндірістік 
комбинатының жұмысымен таныс ты. 
Мұнда «тігінші», «аспаз», «жүргізуші» 
біліктілігі бойынша кәсіптік даяр-
лау жүргізіледі. Бұл үшін мектеп-ли-
цей мен Қызылорда қызмет көрсету 
және сервис колледжі арасында 
ынтымақтастық меморандумы бар. 

Облыс әкімі оқушылармен 
тілдесіп, мектеп ішінде маңызды жо-
балар жасауға талпынысы ерекше 
жастарға әрдайым қолдау болатынын 
жеткізді.

ЖАҢА ӨМІРДІҢ ЖҮРЕК ЛҮПІЛІ

Sb
Ержан ҚОЖАСОВ,
«Сыр бойы» 

Мектеп бітіру мерекесі 
– әр адамның өміріндегі 
ерекше ұмытылмас күннің 
бірі. Тарыдай болып кіріп, 
таудай болып шығатын 
әрбір түлек өзін білім 
нәрімен сусындатқан алтын 
ұясымен қоштасып, үлкен 
өмірге жолдама алары 
анық.

Кеше қаламыздағы 
іргелі білім ордасының бірі 
Б.Момынбаев атын дағы 
№278 ІТ мектеп-лицейінде 
мектеп бітірушілердің 
«Соңғы қоңырау» салтана-
ты өтті. «Түлек-2022 – Жаңа 
Қазақстанның ертеңі» атты 
салтанатты жиынға облыс 
әкімі Нұрлыбек Нәлібаев 
және бірқатар қонақтар 
қатысты. Облыс басшысы 
үлкен өмірге қадам басқалы 
тұрған түлектерге ақжолтай 
тілегін арнап, ұстаздарды 
мерекемен құттықтады.
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Туберкулез:
ДДСҰ болжамы 
расқа айнала ма?

Туберкулез ауа арқылы таралатын  ауру болғандықтан, 
кез келген адамның жұқтыруы мүмкін. Сондықтан оған қарсы 
күрес қызметінің басты мақсаты – аурудың алдын алу. Облыс-
та ауруға   қарсы  бағдарламаның   бақылаулы жүргізілуінің  
нәтижесінде аурушаңдық көрсеткіші  соңғы 10 жылда  2 есеге 
азайған. Дегенмен, әлемде болған пандемияға байланысты  
туберкулездің алдын алу, ерте анықтау жұмыстары кейінгі екі 
жылда  бәсеңдегені байқалады.

Сейсенбіде Қармақшы ауда-
нының әкімі Әділбек Ерсұлтанов 
68 жобаны талқылауға алып келді. 
Мұнда ірі жобаларды негізінен 
республикалық бюджеттен және 
«Ауыл – ел бесігі» бағдарламасы 
бойынша қаржыландыруға жіберу 

ұсынылды. Облыстық экономика 
және қаржы басқармасының басшы-
сы Нұрғали Қордабайдың айтуынша, 
қазір ауылдық әкімдік ғимараттарын 
салуға рұқсат жоқ. Сондай-ақ, 
облыстық бюджеттен ауылдық клуб 
салуға қаражат қаралмайды.

Жобалар қалай іріктеліп жатыр?
Облыс әкімінің орынбасары Мархабат Жайымбетовтың төрағалық 

етуімен өтіп жатқан облыс әкімі жанындағы құрылыс нысандарының 
жобасын қарау жөніндегі кеңестің кезекті отырысына Қармақшы және 
Жалағаш аудандары бойынша жобалар ұсынылды.
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Жаратқан Иеміз адам баласына 
бір пайыз ғана қабілет пен қарым, та-
лант пен дарын берсе, соның қалған 
тоқсан тоғыз пайызы тынымсыз 
еңбектің ғана нәтижесінде өз жемісін 
береді екен. 

Қос дәуірдің куәгері іспеттес 
Әбең Ұлы Отан соғысы басталғанда 
мектеп партасынан тура майданның 
алғы шебіне аттанған бозбала екен. 
Оқ пен оттың ортасында жалынды 
жастық шағын қалдырған болашақ 
жазушы соғыс аяқталған соң қаруын 
қаламына айырбастап, әдебиет май-
данына еркін еніп жүре берді. Өз 
тұстастары – Тахауи Ахтанов, Жұбан 
Молдағалиев, Сырбай Мәуленов, 
Қасым Қайсенов және басқа май-
дангер қаламгерлер қатарында 
отаншылдық, елдік, ерлік туралы 

шырайлы шығармаларын дүниеге 
әкеледі. 

Алпысыншы жылдардың 
алғашқы шенінде жарық көріп, 
қалың қазақ оқырманының ойынан 
шыққан жазушының әйгілі «Қан мен 
тер» трилогиясы алғашқы кітабымен-
ақ көпшілік көзайымына айналған. 
Сол кезеңде бұл шығарма үлкен мен 
кішінің қызығушылығын оятып, 
қолдан қолға тимей оқылды. Әсіресе, 
кітаптағы елжанды Еламан, қара 
нардай қайратты, қасқыр жүректі 
Кәлен, Ұлықұм, Кішіқұм бойындағы 
ауылдарды ашса алақанында, жұмса 
жұдырығында ұстаған Құдайменде 
болыс, тағдыры дауыл күнгі жел-
қайықтай тас-талқан болған сұлу 
келін шек Ақбала және басқа да кейіп-
керлердің кесек мінездерін оқырман 
оясына айнытпай жеткіз ген жазушы 
шеберлігі, шығарманың шырайлы да 
көркем тілі шетел оқырмандарының 
да қызығушылығын тудырады. Қазақ 
оқырмандарының көкжиегінен әрі 
асып, көршілес Ресей түгілі ше-
телге шедевр әдеби шығарма бо-
лып танылған «Қан мен тер» осы-
лайша дүние оқырмандарымен 
емін-еркін қауышқан еді. Бұл 
жөнінде француздың классик жазу-
шысы Луи Арагон алғашқылардың 
бірі болып жылы лебізін сүйіншілеп 
біл діргені таңдандырмай қой майды. 

Тіпті сол атақты Арагон біздің 
Әбеңе «Қазақтың Гетесі» деп ат 
қойып, айдар таққан екен. Араға 
жылдар салып дүниеге келген 
жазушының «Сең» және «Соңғы па-
рыз» романдары да Сыр мен Аралдың 
басына төнген экологиялық қауіпті 
айналып өтпеген еді. Уақытында 
қалың қазақ, талғампаз шетел 
оқырмандарымен қатар қарт Қаратау 
мен айдынды Арал теңізінің арасын 
жайлаған жалпақ жұртымыз қолдан-
қолға түсірмей оқыған осы бір 
озық ойлы шығармалардың кезінде 
әлемдік Нобель сыйлығына да 
ұсынылғанын ұмытпауымыз керек. 
Ал Әбеңнің «Қан мен тер» трилоги-
ясы КСРО Мемлекеттік сыйлығына 
ие болғаны белгілі. Ұлтымыздың ру-
ханиятын байытуға, қазақ әдебиетін 
дүние жүзіне танытуға өлшеусіз 
үлес қос қан туынды уақытында 1,5 
миллион таралыммен әлем оқыр-
мандарының қолына тисе, «Соңғы 
парыз» шығармасы 48 тілде жарық 
көрген.

Шығармашылық ғұмырын бас-
тан-аяқ өзі туып-өскен, кіндік қаны 
тамған Арал теңізі жағалауындағы 
өткен өмірдің әрқилы кезеңдеріне 
арнаған, сол арқылы кесек-кесек 
кейіпкерлерді дүниеге әкелген Әбең 
әдебиеттің нағыз суреткері есебінде 
әркезде мойындалды. Оның қажырлы 
қаламынан туған тұлғасы асқақ ту-
ындылары ұлттық әдебиетіміздің 
ғана емес, жұмыр жерді мекен ет-
кен әлем халықтары үшін де құнды 
қазына, өлмес-өшпес рухани мұра 
болары анық. Оған біздің көзіміз 
әлдеқашан жеткен. Бұған себеп, 
Әбеңнің көзі тірісінде әлдеқашан 
беделді басылымдарда жарық көрген 

әлем қаламгерлерінің өзі жайлы 
жазылған үлкенді-кішілі мазмұнды 
мақалалары, орамды оқшау ойлары.

Әбең – туған жері Сыр өңірін, 
Арал аймағын соңғы демі бітіп, 
татар дәмі таусылғанша аузынан 
тастамаған абыз. Әйгілі акаде-
мик жазушы, сөз сардары Сәбит 
Мұқановтың:

«Туған жер, сенде туып, сенен 
ұштық,

Дүниеде не бар екен сенен 
ыстық», – деген екі жол өлеңі 
Әбеңнің ата мекенге деген 
алғаусыз аңсар сағынышын 
паш еткендей. Әбең де бір 
кездері перзенттік махаббатын көл-
көсір көңілмен толғапты. 

Қазақта «Ер туған жеріне» деген 
мәтел бар. Мен де – осы аймақтың 

перзентімін. Менің «Қан мен тер» 
трилогиям мен «Соңғы парыз» 
атты шығармамда бұл аймақтың 
қазіргі таңда бастан кешіріп жатқан 
экологиялық қиын жағдайы тура-
лы жан-жақты әңгіме қозғадым. 
Менің тілегім, экологиялық 
апатты бастан кешіріп отырған 
жерлестеріме шындықты байрақ ет-
кен шығармаларыммен бөлісу. Бұл 
ойым орындалды ма, жоқ па, бұл 
жағы оқырманға аян. 

«Елу жылда – ел жаңа» деген. 
Бүгін ғасыр белесінен көрінген Арал 
қаласының келбетін сонау 40-50 
жылдарғы көрінісімен салыстыруға 
мүлдем болмайды. Туған қаламыз 
жыл өткен сайын жаңарып, жасарып 
келеді. Мен барша аралдықтарға осы-
нау үлкен мереке күні зор денсаулық, 
еңбекте табыс, отбастарына береке-
бірлік тілеймін».

Бұл – Әбеңнің 2003 жылы Арал 
қаласының ғасырлық тойы ата-
лып өтетін мерекесі қарсаңында 
жерлестеріне жолдаған жүрекжарды 
құттықтау лебізі болатын. Алып 
тұлғаның осы бір кішкентай жылы 
сөзінің өзінен туған елге, туған жерге 
деген құрметі айқын аңғарылып тұр.

Арал тағдыры Әбең сияқты 
алып тұлғаның шығармашылығына 
шындық шамшырағы болғанын 
оның көзі тірісінде-ақ білгенбіз. Оны 
ұлы суреткердің осыдан біраз жыл 
бұрын ақ параққа айшықтаған асыл 
сөздерінен анық көреміз. 

«...Бірақ заман қанша өзгерсе де 
Арал тағдыры өзгермес. Тек біздің 
топырақтан да Аралдың қасіретін 
малданып атын шығарғысы келген 
талай жанашырсымақтар шығар!

...Ай өтер, жыл өтер, жылдар 
өткен сайын тартылған теңіз тіпті 
ернеуінен төмен түсіп, әуелі екіге 
бөлінер. Оның бірін – Үлкен Арал, 
екіншісін – Кіші Арал дер.

...Теңіз неғұрлым тарты-
лып, жер неғұрлым азып, ел 
неғұрлым тозып, індет етек алып 
жайылған сайын Аралдың әлгі бір 
жанашырсымақтары да соғұрлым 
жанталасып даңғырасын қаға түсер. 
Үкімет те қарап қалмас: талай-талай 
тамаша қаулы алар. Тамаша қаулыға 
сәйкес талай-талай тамаша жобалар 
мен жоспарлар жасалар».

Суреткер сөзі көп кешікпей 
шындыққа айналғанын, айнала 
жұрт Кіші Арал толып, қазір бұл 
айдынының бойына қан жүгіргенін 
көріп отыр. Жағалай онға жуық 
балық зауыты салынып, аудандағы 
жұмыссыздық деңгейі сәл де бол-
са саябырсыды. Аралдан ауланған 
су маржандары сол жерде өңделіп, 
көршілес мемлекеттермен қатар Еу-
ропа елдеріне жол тартып жатыр. 

Абыздың өзі де абыз, сөзі де абыз. 
Әсіресе өзі ақ жал толқынын тай 
қылып мінген, төсінде тербетілген 
теңіз-анасының дауыл күнгі кескін-
келбетін келісті, көркем тілмен 
бейнелеуі керемет.

«...Енді жер мен көкке қара түн 
қайта орнап, түсін бермей түксиіп 
алған дүние өзінің ежелгі қаһары мен 
қаталдығын қайта танытты: аспан 
асты азынаған айқай жел, өкірген 

теңіз, өжектеген толқын, 
сәт сайын сатыр-сұтыр 
соғысып қирап жатқан 
сең...»

Бұл қарт қаламгердің 
«Сең» кітабындағы дауыл күнгі 
теңіздің сұсты суреті бола-
тын. Табиғат-Ананың 

тентек мінезін теңіз суреті арқылы 
дәлме-дәл жазғанын көріп, қайран 
қаласың?! Оның шау тартқанда да 
шалдыққа алдырмағанын кейде 
мінезі жаңағы дауыл күнгі теңіздей 
буырқанса, көбіне жаймашуақ 
болғанын артында қалған ізбасар 
інілері баяндап жазады. Дәтке қуат. 
Ол осынысымен асқар таудай алып, 
теңіздей терең болғанын енді біліп 
жатырмыз.

Көзі тірісінде Әбеңнің сыйлас, 
сырлас інілері маңайында, алыс-
жақын шетелдерде аз болмаған 
көрінеді. Мысалы, орыстың тамаша 
жазушысы Георгий Пряхин Әбең 
туралы, оның адами болмыс-бітімі 
жөнінде былайша суреттейді:

«...Оның ақылман адамдарға тән 
әдемі бет-жүзінен түптеп келгенде 
ұлттық белгілерден гөрі зерделілік 
табы айқын байқалып тұрады. 

Оның көз жасының түсіндей 
ашық көз жанары уақыты түскірі 
өзі де байқамай, енді болмаса жалт 
беріп бостандыққа шығып кетеді-ау 
деп, жан-жағын тас қамау қоршап 
тастаған кәрі қасқырдың көз жанары 
секілді.

...Маған уақыт ойынынан тысқары 
осындай адамдар ғана ана жақта жер 
бетіндегі тірлікке еш қатыссыз жаңа 
тіршілігін жалғастыратын секілді 
сезіледі».

Әбеңде Пряхиннен басқа да 
орыстың озық ойлы қаламгерлері 
Анатолий Ким, Петр Краснов, Юрий 
Казаков сияқты достары болса, өз 
ұлтымыздың бетіндегі қаймағы 
іспеттес – Дулат Исабеков, Смағұл 
Елубаев, Герольд Бельгер, Қуаныш 
Жиенбай, Сайлаубай Жұбатырұлы, 
Серік Байхонов сияқты шәкірт інілері 
де аз болған жоқ.

Ел мен жер тағдыры қабырғасын 
қайыстырған қарымды қаламгердің 
кезінде баспасөз беттерінде, алқалы 
жиындарда ашына, ашыла айтқаны 
ел жадында. Әрқашан өзін ұсақ 
пендешіліктен аулақ ұстайтын Әбең 
өз сөзін Алматыда да, Мәскеуде 
де қасқая тұрып жеткізді. КСРО 
Президенті М.С.Горбачевке азуын 
Айға білеген арыстандай жел тоқ-
сан оқиғасы тұсында қазақ жаста-
рының ар-намысы тапталып, соққыға 
жығылғаны туралы айт қан. Иә, бұл 
еліне, жеріне, оның бола шағына 
алаңдап, жас ұрпақты кеу десімен 
қорғаған нағыз жанашыр жазушының 
жанайқайы болатын. 

Әбеңнің әдебиет төңірегіндегі 
сөз зергерлерінен басқа қарапайым 
еңбек адамдарынан бастап мемле-
кет және қоғам қайреткерлерімен, 
атақты ғалымдармен достық, 
ағалық қарым-қатынастары тура-
лы тұшымды сөз қозғауға болады. 
Мысалы, Ілияс Омаров, Салық Зи-
манов, Кеңес Одағының батыры 
Сағадат Нұрмағанбетов, Сұлтан 
Сартаев, Зейнолла Қабдолов, Елеу 
Көшербаев, Сейілбек Шаухаманов, 
Әбіш Кекілбаев, Бердібек Сапарба-
ев, Қырымбек Көшербаев, Иманғали 
Тасмағамбетов және басқалары 
сұңғыла суреткермен заманында 
сырлас, сыйлас болды. Туған жерге 
келген сапарында әуелі Қызылорда 

қаласында болып, онан әрі кіндік 
қаны тамған Арал ауданына қарай 

ат басын бұратын. 
Бұл күндері Әбең дүниеге 

келген Сыр бойы қайта 
түлеп, жаңғыру жолына түсті. 
Өңірдің экономикалық әлеуеті 
өркендеп, тұрғындардың әлеу-

меттік-тұрмыстық ахуалын 
жақсарту мақсатында 
өміршең жобалар мен 
баянды бағдарламалар 

жүзеге асырылып жа-
тыр. 

Облыс орталығы 
мен аудан дарда, ау-

ылдарда кәсіп керлік көкжиегі 
кеңейіп, жұ мыс сыздық дең-
гейін азайту, жұмыс орын-
дарын көбейту бағытында 

түрлі шараларды қол ға алу біздің 
кезек күттірмейтін күн делікті 
міндетіміз болып саналады. Бір ғана 
Арал ауданында биылдан бас тап 
кальцийлендірілген сода зауытының 
құрылысын бастау, «Көкарал» 
бөгетін күрделі жөн деуден өткізіп, 
Кіші теңізді сақтап қалу арқылы су 
айдынын онан әрі ұлғайту жобала-
рын қолға алмақпыз. Осыдан азғана 
уақыт бұрын «Ғасыр жобасы» атанған 
бұл бөгет басында Қазақстан Рес-
публикасы Парламенті Сенаты және 
Өзбекстан Республикасы Олий Ма-
жилиси Сенатының төрағаларының 
орынбасарлары бастаған бір топ депу-
таттар, Қазақстан Республикасының 
Экология, геология және табиғи ре-
сурстар министрі оны сақтап қалу, 
құрғаған теңіз табанына сексеуіл 
көшеттерін отырғызу жөнінде өзара 
ортақ мәміле жасағаны белгілі. Енді 
бұл өз жемісін, нәтижесін береді деп 
сенеміз. 

Сондай-ақ, Арал қаласында 
ұлы суреткердің көзі тірісінде бой 
көтерген Әбдіжәміл Нұрпейісовтің 
Әдебиет үйі ғимаратын облыс, ау-
дан қонақтары мен оқырмандарының 
тұрақты мәдени орнына айналдыру 
бағытында да атқарылатын жобалар 
бар. Ел біледі, сол кездегі облыс әкімі 
Қырымбек Елеуұлы Көшербаевтың 
бастамасымен Әбенің Әдебиет үйі 
2014 жылы ашылды. Жазушының 
еңбектері мен суреттері асқан 
талғампаздықпен ұйымдастырылған 
бұл заманауи ғимаратта шығар-
машылықпен айна лысуға барлық 
жағдай жасалған. Сон дай-ақ 
мұражай алаңындағы «Соңғы парыз» 
романының кейіпкерлеріне қойылған 
компо зициялық ескерткіш те – 
бүгінгі буынның Әбеңе, әдебиетке 
құрметі. 

Ғасырға жуық жасап, ақтық 
демі таусылғанша қолынан қаламы 
түспей, туған халқының руха-
нияты үшін қажырлы еңбек ет-
кен қаламгердің соңында қалған 
қайталанбас шығармалары ұрпақ 
игілігі үшін қызмет ете бермек. 
Ұлы Абай «Дүние терең көл, замана 
соққан жел, алдыңғы толқын ағалар, 
кейінгі толқын інілер, кезекпенен 
өлінер, баяғыдай көрінер...» деп бе-
кер айтпаса керек.

Сыр бойы халқы ұлы жазу шының 
есімін мақтан тұтады, ешқашан 
ұмытпайды. Әрдайым соңында қалған 
әдеби шығар ма ларын жас ұрпақ 
қолдан-қолға түсір мей, рухани игілігі 
үшін оқиды деп сенеміз. Өзі өлсе де 
сөзі өлмейтін Әбдіжәміл Нұрпейісов 
сияқты саңлақ суреткердің есімін 
ұлықтау мақсатында ендігі жерде об-
лыс орталығында, аудандар мен ау-
ылдарда кезең-кезеңімен мағыналы 
мәдени-көпшілік шаралар өткізіледі.

Қазақ әдебиетінің абызы соңғы 
сапарға аттанғанда Қазақстан 
Рес пуб ликасының Президенті 
Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев 
баспасөздерде жарияланған көңіл 
айту хатында былай деп жазған бо-
латын:

«Әбдіжәміл Нұрпейісов адам жа-
нын терең түсінетін, түрлі тағдырдың 
бейнесін көркем суреттей отырып 
оқырманға жеткізген ойлы, кең ты-
нысты жазушы болатын. Өмірбойы 
қолынан қаламы түскен жоқ.

Қазақ елінің рухани-мәдени са-
ласын дамыту жолында өлшеу сіз 
қызмет атқарды. Ол – ұлт классик-
терінің жолын лайықты жалғас-
тырған қуатты қаламгер. Солайша, 
өзі де қазақ әдебие тінің патриархына 
айналды. Әбдіжәміл Нұрпейісовтің 
соңында ұрпаққа үлгі, ұлысқа игілік 
болатын шығармалары қалды. Елге 
ес, сырт қа сес болған жазушының 
енді екінші өмірі басталды».

Мемлекет басшысы халқымыздың 
айтарын дөп басыпты. Әбең жайлы 
айтылар аңызға бергісіз әңгімелер 
алдағы уақытта өз жалғасын таба 
бермек. Бір ғасырға жуық ғұмыр кеш-
кен, сонша уақытта қазақ әдебиетін 
өркендетуге бар күш-жігерін сарқа 
жұмсаған ұлы қаламгер есімі 
халқының жадында мәңгі сақталады.

Аса көрнекті жазушы, Қазақ-
станның Еңбек Ері, Халық жазушы-
сы, Ұлы Отан соғысының ардагері 
Әбдіжәміл Нұрпейісовтің халқына 
қал дырған шырайлы шығармалары 
Жаңа Қазақ станды құруда теңдессіз 
рухани күш берер лік құндылық бо-
лып қала бермек.

2018 жылы Маврикий Республикасын-
да өткен ЮНЕСКО-ның 13-сессиясында 
Қорқыт ата рухани мұралары Біріккен 
Ұлттар Ұйымы жанындағы ЮНЕСКО-
ның ғаламдық материалдық емес мұралар 
тізіміне енгізіліп, өңіріміз үшін де, еліміз 
үшін де ең маңызды оқиға болды. 

Алдағы уақытта «ТҮРКСОЙ» 
ұйымымен халықаралық деңгей дегі 
ұлттық тағылымы мол, жаңа танымдық 
шаралар – тә жірибе алмасу, мамандарды 
тағы лым  дамадан өткізу, ғылыми-зерттеу, 
шығармашылық жоба  ларды бірлесіп 
атқару бағы тында серіктестік қарым-қаты-
настардың нығаятынына сенімдімін, – деді 
облыс әкімі.

«ТҮРКСОЙ» ұйымының Бас хатшысы 
Сыр елі тарихы, мәдениеті, салт-дәстүрі 
бай қасиетті жер, түркі елінің рухани 
шаңырағы екенін айтып, алдағы жоспарлар 
жайында ой бөлісті. 

– Қызылорда өлкесіне келгендегі басты 
мақсатымыз – түбі бір түркі халықтары ара-
сында мәдени қарым-қатынасты нығайту. 
Осы бағытта «Қорқыт және Ұлы дала сазы» 

фестивалін жандандырып, Сыр елінен 
шыққан жырауларды түркі әлеміне таныту 
үшін жыраулар фестивалін өткізу жоспарда 
бар. Қасиетті Қызылорда аймағының бай 
тарихы мен мәдениетін күллі түркі әлеміне 
таныту қажет деп есептейміз. Өзіңіз 
бастаған делегацияны Түркия елінің Бур-
са қаласында өткізілетін ІV дүниежүзілік 
көшпенділер ойынына шақырамыз. 
Бірлескен шығармашылық жобаларды 
ұйымдастырып, тәжірибе алмасуға дай-
ынбыз, – деді Сұлтан Раев. Сондай-ақ, 
Бас хатшы белгілі қазақ қаламгерлерінің 
шығармаларын түркі тілдеріне аударуда 
және насихаттауда нәтижелі жұмыстар 
атқарылып жатқанын айтып өтті. Осы 
келіссөздер арқылы тарихы терең 
Қызылорда облысы да этномәдени, фоль-
клорлы мәдени байланыста рухани алаңға 
айналатындығына сенім білдірді.

Басқосуда облыс басшысы Нұрлыбек 
Нәлібаев пен Бас хатшы Сұлтан Раев 
Қызылорда облы сының әкімдігі және 
«ТҮРКСОЙ» халықаралық түркі мәдениеті 
ұйымы арасындағы өзара ынтымақтастық 
туралы меморандумға қол қойды.

Түркі әлеміндегі 
Cыр мәдениеті

Ел жадында 
жаңғырып қалған есім

– Балжан Мөрәліқызы 2021 жылдың на-
урыз айынан бастап осы кезге дейін облыс 
әкімінің орынбасары қызметін абыроймен 
атқарып келді. Тағайындалған уақыттан 
бері оның бастамасымен бірқатар келелі 
мәселелер өз шешімін тапты.

Әсіресе, әлемді жайлаған пандемия 
кезінде білім, денсаулық сақтау, еңбек 
қатынастары сала ларының көрсеткіштерін 
тиісті деңгейде ұстап қалуда табандылық 
танытып, аянбай еңбек етті.

Айрықша атап өту қажет, ол корона-
вируспен күресте, оның алдын алуда вак-
цинация жұмыстарының жоғары деңгейде 
жүргізілуіне белсене қатысып, кеселді 
жеңуде табандылық танытты. Әрбір 
теңгенің тиімді және бюджеттің орнықты 
жұмсалуында дара қолтаңбасы бар.

Балжан Мөрәліқызы тек өңірдің емес, 

республика деңгейіндегі экономика сала-
сының майталманы ретінде бюджет 
қаржысының мақсатты бағытталып, тиімді 
жұмсалуына атсалысты, – деді облыс әкімі.

Жиында облыстық мәслихат хатшы-
сы Наурызбай Байқадамов, қаржыгерлер 
атынан Қызылорда облысы бойынша 
Мемлекеттік кірістер департаментінің 
басшысы Ғалымжан Орынов Балжан 
Мөрәліқызының қаржы саласындағы 
қолтаңбасын айрықша атап өтіп, оның 
іскерлік қабілеті мен ұтымды менеджер 
екенін тілге тиек етті.

Басқосу соңында Балжан Шәменова 
әрдайым жастарға қолдау көрсетіп, орын 
беру қажет екенін және әділетті түрде 
шешім қабылдағанын жеткізді.

Облыс әкімінің баспасөз қызметі

Жаңа қызметке 
тілектестік білдірді

Кеше облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев актив отырысында орынбасары 
Балжан Шәменованы ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне 
жауапты қызметке ауысуына байланысты құрметпен шығарып салды.

Басқосуда облыс басшысы білікті қаржыгер Балжан Шәменованың өңір 
дамуына жасаған игілікті істерін атап өтіп, облыстың Құрмет грамотасын 
табыстады.

Облыс әкімі «Қызылорда тазалығы» 
мекемесі жұмысшыларының еңбегі аса 
жауапты әрі қиын екенін алға тартып, қала 
әкімі Асылбек Шәменовке 1 маусымнан 
бастап қоғамдық көлікте тазалықшылар 
үшін тегін жүру билетін енгізу қажеттігін 
тапсырды. 

– Күннің ыстық-суығына қарамастан 
адал еңбек етіп, қаланың тазалығын сақтап 

жүрген «Қызылорда Тазалығы» ЖШС 
жұмысшыларына құрметіміз ерекше болуы 
тиіс. Таңның атысы мен кештің батысы-
на дейін көше аралап жүретін азаматтарға 
барынша қолдау көрсетілуі қажет. Сол 
себепті, 1 маусымнан бастап бұл мекеменің 
барлық қызметкерлерінің қоғамдық көлікте 
тегін жүруін ұйымдастыру керек, – деді об-
лыс әкімі.

Қабылдауға келген азаматтардың басым 
бөлігі әлеуметтік көмек сұрап, денсаулық 
сақтау саласына, тұрғын үй мәселесіне 
қатысты сауалдар көтерді.

Облыс әкімі тұрғын үй беру заң аясын-
да кезек тәртібімен берілетінін баса айтып, 
уақытша баспанамен қамту жұмыстары 
жүргізілетінін жеткізді. Сондай-ақ, әлеу-

меттік мәселелерге қатысты жауапты сала 
басшыларына тапсырма жүктеді.

Айта кетейік, тұрғындар облыс әкімінің 
қабыл дауына egov порталы арқылы, 
е-otinish бір ыңғай базасы немесе әкімдікке 
ке ліп жазбаша арыз тастау арқылы жазыла 
алады.

Облыс әкімінің баспасөз қызметі

«ҚЫЗЫЛОРДА ТАЗАЛЫҒЫ» 
жұмысшылары қоғамдық 
көлікте тегін жүреді

Кеше облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаевтың тұрғындарды жеке мәселелері 
бойынша қабылдауына келген «Қызылорда тазалығы» КММ-нің жұмысшысы 
Гүлайым Қарғабаева 18 жылдан бері осы қызметті атқара жүріп, қоғамдық 
көлікте жиі қатынайтынын және бұл қалтаға әжептәуір салмақ салатынын 
айтып, аймақ басшысынан көмек сұрады.

Облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев кезектілікке сәйкес 10 тұрғынды жеке 
сұрақтары бойынша қабылдап, көкейде жүрген мәселелерін тыңдады. 

***
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Қазақстанның конс ти ту ция  лық 
құрылымын жүйелі трансформация
лаудың ролі мен маңызы өте зор. 
Бұл жерде оның жауапкершілігінің 
де салмағын есте ұстауымыз қажет. 
Конституцияға енгізілетін өзгеріс
терді Әділетті Қазақстан ұстаны
мының бастамасы деу ге толық не
гіз бар.  Ықпалды Парламенттің,  
халық сайлаған мәслихаттардың, 
адамдарға есеп беретін үкіметтің 
жұмыс істеуі үшін тиімді тетіктерді 
іске қоспақ. Президенттің барлық 
саяси күштер мен партия лардан дер
бестігін бекітуі – сая си плюрализм 
мен бәсекелі демократиялық ортаны 
дамыту үшін қажетті жағдайлар қа
лыптастыратыны да күмәнсіз. Сай
лау жүйесін аралас пропорционал
дымажоритарлық модельге көшіру 
негізінде жетілдіру, партиялық жү
йені дамыту, Мәжіліс депутаттарын 
бір мандатты округ жүйесі бойынша 
сайлау, облыс әкімдерін баламалы 
негізде мәслихат депутаттарының 
келісімімен таға йындау тетіктерін 
енгізу нақты жаңа саяси үлгіге кө
шуге жол ашпақ.

Бұдан бөлек, құқық қорғау са
ласы бойынша маңызды өзгерістер 
енгізіледі. Конституциялық соттың  
құрылуы, ең алдымен, азаматтар
дың әділет саласына деген сенімін 
едәуір нығайтатыны сөзсіз. Екінші
ден, кез келген азамат бере алатын 
жеке конституциялық шағым инс
титутын енгізу ғана мемлекеттегі 
барлық үш биліктің ісәрекеттерінің 
конс титуциялылығын бақылауды 

жалғыз, орталық соттың қолына бе
реді. Үшіншіден, жеке конституция
лық шағым белгілі бір талапкердің 
құқықтарын қорғаумен  қатар  Конс
титу цияның үстемдігін қадағалау 
қызметін атқарады. Сонымен қатар, 
Ата Заңмен Адам құқықтары жөнін
дегі уәкілдің, яғни омбудсменнің 
мәртебесі айқындалады. Елімізде 
өлім жазасы мүлде жойылады.

Келесі үлкен саяси маңызға ие 
жаңашылдық – жерге меншік мәсе
лесі. Қолданыстағы Конституция
ның 6бабының 3тармағында жер 
және оның қойнауы, су, өсімдіктер 
мен жануарлар дүниесі, басқа да 
табиғи ресурстар мемлекет менші
гінде делінген. Мемлекет басшысы  
Конституциялық түзетулер пакетін
де бұл ресурстардың халыққа тие
сілі екенін бекітетін  ереже ұсынып 
отыр. Жердің байлығын халықтың 
меншігіне мәңгілік шегендейтін 
осынау норма қабылдана қалса, 
Алаш идеясының, Алаш ардақтыла
рының ұрпаққа қалдырған ғасырлық 
аманатының нақты жүзеге асқаны
ның көрінісі болып табылатыны хақ.

Бүгінгі  бастамалардың лейтмо
тиві – халықтың елді басқаруға қа
тысуын кеңейту. Бірден айтуымыз 
керек, бұл қадамның бірлігі божы
раған елдің тізгінін қолына алған 
Әз Тәукенің Қазақ даласында бұрын 
қолданылып келген заңдарды жаңа 
жағдайға сай өзгерту реформасымен 
үндесіп жатқандай көрінетіні де 
рас. Ұлы  реформатордың өз зама
нында  толықтырылып, бір жүйеге 

келтірілген ережелер жүйесі «Жеті 
жарғы» заңын қабылдау, мемлекет
тік басқару жүйесіне қарапайым ха
лықты тарту, т.б. жаңашыл өзгеріс
терді енгізу, ішкі бірлікті бекемдеу, 
сыртқы саясатты білгірлікпен жүр
гізу арқылы ел жадында жатталып 
қалған «алтын ғасыр» дәуірін ор
натқаны белгілі. 

Алдымызда мемлекеті міз дің 
жаңа даму жолдары мен мүмкіндік
терін ашуға бағытталған ауқымды 
жұмыстарды мемлекет пен қоғам 
болып атқару міндеті тұр. Осындай 
сенім мен парыз салмағын отаны
мыздың жарқын болашағы үшін 
түбегейлі реформаларды қолға 
алған ҚасымЖомарт Кемелұлы да 
халқымен бірге көтермек. Осы рет
те Президентіміздің қасына барша 
қазақстандықтардың топтасуы аса 
маңызды. Халқымыздың алдындағы 
перзенттік парызын  адал атқарған 
Дінмұхаммед Қонаев: «Сенім – 
құдіретті күш: тауды да қозғайды» 
деп бекер айтпаса керек.

Әлемде референдум халықтың 
пікірін ескеруге бағытталған  
бірегей тетік  ретінде танымал. 
Мемлекет басшысының Консти
туцияға ұсынылатын түзетулерді ре
ферендумға шығару туралы шешімі 
қоғамның әртүрлі топтарында қызу 
талқылануда.  Еліміздің жаңғыруы 
мен демократиялық бағытта да
муы, республика экономикасының 
алға басуы, қордаланған әлеуметтік  
мәселелердің тиімді шешімін табуы 
референдумның нәтижесіне тікелей 
байланысты. Сондықтан, барша қа
зақстандықтарды белсенді азамат
тық ұстаным танытып, дауыс беруге 
белсенді қатысуға шақырамын. 

      
Бейбіткүл КӘРІМОВА,
Қорқыт ата атындағы 

Қызылорда университетінің 
басқарма төрағасы-ректоры, 

Қызылорда қалалық 
мәслихатының депутаты

Ілгерілеуге 
үлкен мүмкіндік

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 5 мамырдағы Жар-
лығымен еліміздің Ата Заңына түзетулер топтамасын бүкілхалықтық 
дауыс беруге шығарды. Конституцияның 33 бабын қамтитын то-
лықтырулар мен түзетулер  мемлекеттік модельді кешенді түрде өз-
гертудің тұжырымдамалық негізі іспеттес. Басты мақсат – қоғам мен 
мемлекеттің өзара іс-қимыл форматтарын жаңарту. Кезеңі өткеннен 
бас тарту – қай қоғамның да өркениет өрісіне ілгерілеуінің іргетасы  
десек, қателеспейміз.

Қазақстандықтардың алдында 
енді конституциялық реформалар
ды жұмыла іске асыру міндеті тұр. 
Тек сонда ғана Мемлекет басшысы 
атап өткендей, «түрлі көзқарас, бірақ 
біртұтас ұлт» қағидатын Жаңа Қа
зақстанда берік ұстанатын боламыз, 
бірбірімізді жат көрмей, жақын тар
тып, қоғамда нақты өзгерістерге де
ген сенімді орнықтырамыз. 

Елімізде референдум 1995 жылы 
Конституция қабылданған кезде 
алғаш рет өткізілген болатын. Конс
титуциялық реформа жекелеген бап
тарға емес, негізгі Заңның үштен бір 
бөлігіне қатысты түзетулер енгізуді 
көздейді. Сондықтан жалпыұлттық 
референдум арқылы өзгерістер мен 
толықтырулар өткізу өте орынды.
Түзетулер мемлекеттік басқарудың 
жаңа парадигмасын құруды және 
билік пен қоғам арасындағы өзара 
қарымқатынасты нығайтуды көз
дейді. Сондықтан Президент мем
лекет құрылымының жаңа моделін 
«Екінші республика» деп атады.

Президент ұсынған Жаңа Қа
зақстан идеясында қоғамды одан 
әрі демократияландыруға бағыт
талған бірқатар маңызды бастамалар 

қамтылады. Бұл жаңашылдық еліміз
де жаңа саяси мәдениеттің тамыр 
жаюына, қоғамдағы өзара жауапкер
шілік пен сенімнің артуына жол аша
ды. 

Жаңа Қазақстанның мемле
кеттік құрылысының жаңа кезеңі 
ҚасымЖомарт Тоқаевтың елді 
либерализациялау стратегиясына 
негізделген. Аталмыш идеяны іске 
асыру жолындағы маңызды белес – 
Конституция ға өзгерістер мен түзе
тулер енгізу болып отыр. «Бұл идея 
ел азаматтарының жасампаздық қуа
тынан бастау алады. Мемлекетімізді 
жанжақты жаңғыр туға әрқайсымыз 
өз үлесімізді қосуымыз керек», – деді 
 Президент. 

Бұл реформалар – ауқымды саяси 
жаңғырудың аса маңызды кезеңі. Осы 
түзетулер қабылданғаннан кейін 20
дан астам заңды өзгерту қажет бола
ды, атап айтқанда Ата Заңның  65%ы 
өзгеріске ұшырайды. Бүгінде қол
данылып жүрген 2,5 мыңнан астам 
заң мен 51 мың НҚАның едәуір 
бөлігі зерделенуі, тексерілуі және 
жаңартылуы тиіс. Конституция лық 
реформа жүйелі сипатқа ие. Нәтиже
сінде барлық мемлекеттік модельдің 
тиімділігі артады. Бұл өзгерістердің 

әсерін әрбір қазақстандық сезінетін 
болады.

Мемлекет басшысы біз Қазақстан 
азаматтары ретінде қатыса алатын
дай өз ұсынысын білдірді. Ол біз 
қол жеткізуге тиіс болашақтың бей
несін ұсынды және билік институт
тары арасында жаңа конституциялық 
тепетеңдікті қалыптастыру және 
басқару нысандарын өзгерту мін
детін алға қойды. Менің ойымша, 
бұл өте маңыз ды және өзекті. 

Конституциялық реформа 
нәтижесінде Қазақстанның саяси 
құрылымын қоғам өміріндегі өзекті 
тенденцияларға, сондайақ азамат
тардың сауал жолдауымен және эко
номикадағы жаңа үрдістермен үй
лестіру іске асырылатын болады. 

Жалпы, 5 маусымдағы референ
дум – бұл Қазақстанның құқықтық 
өрісін өзектендіру, оған ревизия жүр
гізу жөніндегі бұдан туындайтын 
барлық ауқымды ұзақ жұмыстың 
басы. 

Алдағы референдумның табыс
ты болуы көбінесе азаматтардың өз
дерінің белсенділігіне байланысты 
болады. Сондықтан, барлық азамат
тарды жаңа өзгеріске дауыс беруге 
шақырамын! 

Жаңа Қазақстанды бірге құра
йық!

Серік ДҮЙСЕНБАЕВ, 
«AMANAT» партиясының 

ардагері 
Тапсырыс беруші: 

Есжанов Мейрамбек Кеңесұлы

Саяси реформаға салиқалы 
қолдау қажет

Қазақстан Республикасы Президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы 
5 мамыр күні Конституцияға өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
бойынша жалпыхалықтық референдум өткізу туралы Жарлыққа 
қол қойды және референдум 5 маусым күні өткізілетін болып 
белгіленді. 

Сенат депутаттары Жа
лағаш ауданы Аққұм ауылын
да тұрғындармен кезде
су барысында Президент 
 ҚасымЖомарт Тоқаевтың 
бас тамасымен  Конститу
цияға ен гізілетін өзгерістер 
мен толық тыруларға кеңінен 
тоқталды. Ата Заңның 33 ба
бына өзгеріс тер енгізілетін 
болады. Басты мақсат – саяси 
бәсекелестікке, халықтың елді 
басқаруына жағдай жасау, 
конституциялық құқықтарын 
қорғау тетіктерін күшейту.

Сенаторлар сонымен қатар 
Бұқарбай батыр ауылының 
тұрғындарымен де кездесіп, 
жалпыхалықтық референдум 
туралы, оның ішінде Консти
туцияға енгізілетін өзгерістер 
және күтілетін нәтижелерді 
кеңінен түсіндіріп,  көпшілік
тің пікірін тыңдады.

ҚР Парламенті Сена
тының депутаттары облыс 
орталығында да бірқатар 
мекемелерде болып, еңбек 
ұжымдарымен, белсенді аза
маттармен кездесті.

Атап айтқанда, Мұрат 
Бақтиярұлы  «Қазпошта» АҚ 
ұжымымен жүздесті. Рефе
рендумның мәнмаңызына 
тоқталды. Сонымен қатар, 
ұлтымыз тағдыр шешті сәтте 
тұрғанда ел Президентінің 
жанына топтасып, жаңа Қа
зақстан құру идеясын қолдау
ға және референдумға белсен
ді қатысуға шақырды.

– Референдум әр қа
зақстандыққа жеке таңдау 
жасауға мүмкіндік береді. 
Мемлекеттің басты құқықтық 
құжатын тұрғындардың өз
дері қабылдайды. Маңызы 
сонда, дауыс беру арқылы ха
лық өз болашағын өзі шешеді, 
– деді сенатор.

Қорқыт ата атындағы 
университетте де ҚР Парла
менті Сенатының депутаты 
Мұрат Бақтиярұлы жалпыха
лықтық референдумды қолдау 
бойынша білім саласының 
өкілдерімен кездесу өткізді. 
Жиында Конституцияға ен
гізілетін өзгерістер мен то
лықтырулардың маңызы ай
тылып, қоғамдағы түйткілді 
мәселелер кеңінен қозғалды.

– Мемлекет басшысы 
наурыз айындағы Жолдауын

да саяси реформа және эко
номикалық тұрғыда нақты 
әрекеттер жүргізілетінін айт
ты. Осыған сәйкес, Конститу
циядағы 98 баптың 33не өз
геріс енгізіледі. Өзгерістерді 
ел жақсы қабылдап жатыр. 
Соның ішінде Президенттің 
2 реттен артық мерзімге сай
ланбауы, әкімдерді сайлауда 
халыққа таңдаудың болуы, 
мәслихаттарға басымдық 
берілуі тұрғындарды қуантып 
отыр. Әрине, Жер кодексі, 
Тіл туралы заңға қатысты да 
ұсыныс тар көтеріліп жатыр. 
Алайда бізге Ата Заңымызды 
қабылдау онан жоғары. Осы 
бағытта сая си жүйеде үлкен 
өзгеріс тер орын алады, – деді 
Мұрат Бақтиярұлы.

«AMANAT» партиясы об
лыстық филиалы ғимаратын
да ҚР Парламенті Сенатының 
депутаты Ақмарал Әлназа
рова қоғам өміріне белсенді 
араласып жүрген әйелдер
мен кездес ті. Онда еліміздің 
Конс титуциясына енгізілетін 
өзгерістер мен толықтырулар 
және ел көлемінде өткізіл
гелі отырған референдумның 
мәнмағынасы талқыланды, 
әйелдер қауымына дауыс бе
рудің ережелері мен шартта
рын түсіндірді. 

Басқосуға қатысқан облыс
тық штаб мүшелері А.Божан
ова мен Р.Байназарова рефе
рендумның жарқын болашақ 
пен жаңа өмірге қадам жасай
тын маңызды сәт екенін ай
тып, әйелдер қауымын саяси 
науқанға белсенді қатысуға 
үндеді.

Сондайақ,  А.Әлназарова  
облыстық мүгедектер қоға
мы  өкілдерімен де кездесті. 
Басқосуда сенатор Мемле
кет басшысының Жаңа Қа
зақстанды құрудағы алға қой
ған мақсаттарын түсіндіріп, 
бұл өзгерістерді жүзеге асы
руда халықтың ішкі бірлігі 
мықты болу керектігін атап 
өтті.

Депутат  «Arai City» сау
да орталығына келушілермен 
кездесті. Тұрғындармен жүз
десу барысында жерлестеріне 
конституциялық реформаның 
негізгі бағыттары туралы 
жанжақты түсіндіріп, маңыз
ды сұрақтарға жауап берді.

Сенаторлар саяси 
шараның маңызын 
түсіндіруде

Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының 
депутаттары Мұрат Бақтиярұлы және Ақмарал 
Әлназарова өңірге арнайы келіп, референдумның 
маңызын түсіндіру, ақпараттық жұмыстарды 
жандандыру мақсатында кездесулер өткізді.

Айнұр БАТТАЛОВА,
«Сыр бойы»Sb

Облыстық энергетика және тұрғын үйком
муналдық шар уашылық басқармасының бас
шысы Айдос Дәрі баев   ком муналдық мекеме
лердің ара  сындағы қарыздар жыл басы нан бері 
өскенін мәлімдеді. Мамыр айындағы мәлімет
тер бойынша, «Қызылордажылуэлектрорта
лығы» кәсіпорнына «Қызылорда электр тарату 
тораптары компаниясы» АҚ, «Қызылорда Су 
жүйесі» мекемесінің және «Энергосервис», 
«Дәулетэнерго», «Шиелі жарығы» серіктестік
терінің   берешектері 862,8 млн теңгеге жеткен.

Ал,  «Қызылорда электр тарату тораптары 
компаниясы» АҚна мекемелер 554 млн теңге 
қарыз болса,  «Қызылордажылуэлектрорта
лығы» кәсіпорнының «ҚазТрансГаз  Аймақ» 
алдындағы берешегі 89,5 млн  теңгені  құрап 
отыр.

Жазғы маусым басталса, көпқабатты үй
лердің жоғарғы қабатына су көтерілмеуі, сая
жай лардағы қысымның тө мендеп кетуі жыл
дағы өткір мәселеге айналған. Бұл мекемеге 
тұрғындардың қарызы жыл сайын көбейіп, 
жағдайды одан әрі күрделендіруде. Тұрғындар
дан ай сайын жиналатын ауызсу және кәрізсу 
төлемдерінің төмен болуы қызметкерлерге ай
лық төлеудің өзін қиындатып отыр. Бұл мекеме 
қызметкерлері наурыз айының жалақысын әлі 
толық алмаған. Сонымен бірге, осы мекеменің 
«Қызыл ордажылуэлектрорталығы» және «Қы
зылорда электр тарату тораптары компания
сы» кәсіпорындарының алдындағы берешегі 
100 млн теңгеден асып кеткен. Облыс әкімінің 
орынбасары мекеменің жұмысын сынға алып, 
басшысы Талғат Құлмағамбетовке қалыптас
қан жағдайды шешу үшін бір ай уақыт мерзім 
берді.

Мәжілісте «Энергосервис», «Шиелі жа
рығы», «Дәулет энерго» ЖШС басшылары
ның қалыптасқан жағдай бойынша атқа
ратын жұмыстары тыңдалды. Мархабат 
Жайымбетұлы  кәсіпорын басшыларының мұн
дай олқылықтарға жол беретін реті жоқ екен
діктерін қатаң сынға алды. Қарыз дарды өтеуге 
барынша жауапкершілікпен қарауды тапсырып, 
оның алдағы жылу беру маусымын тұрақты өт
кізуге тікелей қатыс ты екендігін айтты.

Мәжілісте сала басшыларына коммунал
дық мекемелердің қызметін ұйымдас тыру мен 
оңтайландыруға бай ла ныс ты бірнеше тапсыр
ма берілді.

Коммуналдық қызмет: 
Қарыз қордаланып 
барады

Облыстағы коммуналдық кәсіпорын-
дардың қарызы қордаланып қалған. 
Мәселе уақытылы шешімін таппаса, 
алдағы жылу беру маусымында көлденең 
кедергілер орын алуы мүмкін. Қалыптас-
қан жағдай облыс әкімінің орынбасары 
Мархабат Жайымбетовтың қатысуымен 
өткен жиында жан-жақты талқыланды. 

Айсәуле ҚАРАПАЕВА,
«Сыр бойы»Sb

Референдум – жарқын болашақтың кепілі

Жұмыс жоспары бойынша 
№1 Қызылорда арнаулы әлеумет
тік қызмет көрсету орталығында 
кездесу өтті. Кездесу барысында 
облыстық ардагерлер кеңесінің 
төрағасы Серік Дүйсенбаев пен 
филология ғылымдарының док
торы, штаб мүшесі Баймырза Қо
жамберлиев түсіндірме жұмыста
рын жүргізді.

– 1995 жылдан бері, яғни 27 
жыл бойы референдум өткізілген 
емес. Әрине осы уақыт аралығында 
көптеген жағдай орын алды. Төрт 
рет Конституция өзгерді, бірақ 
барлығы да Парламент арқылы 
шешіліп келген еді. Биылғы ре
ферендум аясында Конституция
ның 33 бабына, жалпы айтқанда 
үштен бір бөлігіне өзгерістер ен
гізіледі. Бастысы, суперпрезидент

тік басқару үлгісінен мықты Пар
ламентке сүйенетін президенттік 
басқару үлгісі енгізілгелі тұр. Сон
дықтан референдумға қатысып, 
ойпікірлеріңізді ашық айтып, да
уыс беруге шақырамын. Бәріміз 

біркісідей жұмылсақ ғана өзіміз 
қалаған Қазақстанды құра аламыз, 
– деді Серік Әбішұлы.

Алдағы референдум тек бір 
қала немесе облыс тағдырына бай
ланысты емес, ол тұтас мемлекет

тің болашағына әсер етеді және 
жарқын келешектің іргетасы қала
нуы үшін оның маңызы зор.

– Қоғамда күрмеуі шешілмей 
жатқан күрделі мәселелер көбейді. 
Сол себепті Мемлекет басшысы 
сөзден гөрі іске баса назар ауда
рып, маңызды шешім қабылдады. 
Бұл ел азаматы ретінде мені де 
қуантты. Бүгінде еліміз үлкен 
өзгеріс тер алдында тұр. Сол се
бепті әрбір адам өзінің азаматтық 
борышын орындауы тиіс. Өйткені, 
еліміздің дамуы референдумға ті
келей байланысты, – деді Баймыр
за Қожамберліұлы.

Жиында қатысушылар сұрақ 
қойып, референдумға қатысты өз 
ойпікірлерін ортаға салды. Сон
дайақ, ұсыныс тар айтылып, бірқа
тар мәселелер талқыланды.

Референдум төңірегіндегі маңызды сұрақтарға жан-жақты 
жауап беріп, қоғамдық ой-пікірді таразылау үшін облыстық 
ардагерлер кеңесі жанынан республикалық референдумды 
қолдау штабы құрылды. Штабтың жұмыс жоспары алқа 
мәжілісінде бекітіліп, қазір түсіндірме жұмыстары жүргізілуде.

Аружан ЕРАЛЫ,
«Сыр бойы»Sb

Кеңес мүшелері жобасы ұсынылған ны
сандардың қуаттылығын, бөлінетін жер 
учаскесін, техникалық шарттарды айқындау, 
жобаларды оңтайландыру және түзету жөнін
де өз шешімін ортаға салды.

Онда әлеуметтік сала, жылуэнергетика ке
шенін, газдандыру, сумен жабдықтау нысанда
ры, автомобиль жолдарын салу, қайта жаңарту 
және жөндеу жұмыстары талқыланды.

Сәрсенбіде Жалағаш ауданының әкімі 
Асқарбек Есжанов 53 жобаны талқылауға 
ұсынды. Олардың қатарында техникалық су 
ұңғымаларын бұрғылау құрылысмонтаждау 
жұмыстары, дәрігерлік амбулатория ғимара
тының құрылысы, Жалағаш кентіне кіреберіс 
облыстық маңызы бар автомобиль жолының 
бойына 12 гектар жасыл белдеу құру, аудан
дық маңыздағы автомобиль жолын күрделі 
және орташа жөндеу секілді жұмыстар бар. 
Олардың бірқатарының жобасметалық құ
жаттары әзірленген. Аталған жобалардың ба
сым бөлігін республикалық бюджет есебінен 
қаржыландыру жоспарланып отыр. 

– Қазірге дейін облыстың Қазалы, Қар
мақшы, Жалағаш және Сырдария аудандары 
бойынша құрылыс нысандарының жобасы 
талқылаудан өткізілді. Әрине, олардың әр
бірінің халық үшін маңызы зор екенін білеміз. 
Дегенмен қаржы жағдайына байланысты 
аталған жобалардың арасынан ең маңызды 
дегенін іріктеуге тиіспіз. Әсіресе, ауызсу, газ, 
жол мәселесі алдыңғы кезекте тұр, – деді об
лыс әкімінің орынбасары. 

 Енді алдағы күндері Арал, Шиелі, 
Жаңақорған аудандары мен Қызылорда қала
сындағы жоспарланған құрылыс нысандары
ның жобасы таразыға тартылады. 

Айта кету керек,  облыс бойынша 205 да
йын жоба бар. Оларды іске асыруға 124 млрд 
теңге шамасында қаржы жұмсалады.

Жобалар 
қалай іріктеліп 
жатыр? 

1-бет
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Қоғам4
Балжан аймағымыздың 

экономика басқармасына 
жетекшілікке 1997 жылы  
келген еді. Сол уақытта мен 
қаржы басқармасы басшы-
сы болғандықтан бірге тығыз 
жұмыс атқаруға тура келді. Ал 
онан бұрын Балжанды білетінім 
Алматы халық шаруашылығы 
институтын қаржыгер 
мамандығымен бітіріп, арнайы 
жолдамамен облыстық қаржы 
бөліміне қатардағы экономист 
болып келген 1985 жылдан ба-
сталады. Ол кезеңде институт-
ты бітіргендерге диплом жолда-
мамен келген жас мамандарға 
тек қызметке орналасқаннан 
кейін берілетін еді. Сол жылдың 
күзінде институтты бітіргендігі 
туралы «қызыл дипломды» 
қаржы бөлімі меңгерушісінің 
орынбасары ретінде Балжанға 
мен өз қолыммен тапсырғаным 
бар.

Қаржы органдарында көп 
аялдамастан Қызылордада 
ашыл ған агроинженерлер, ке
йін политехникалық болып 
атал ған институтта экономика 
саласы бойынша ұстаздыққа 
ауысып 10 жылдан аса жоғары 
білімді экономистерді дайын
дауда аянбай еңбек етіп, жүз
деген шәкірттер тәрбиелеп 
өсір ді. Өзі де осы институтта 
жү ріп ғылыми жұмыстармен 
ай налысып экономика ғылым
дары кандидаты атағын абы-
роймен қорғады. Доцент ғы
лы ми атағын алып, кафедра 
мең герушісі лауазымын да ат
қар ды. 

Балжан Мөрәліқызының зор 
білімі, ел экономикасының айту-

лы білгір маманы екендігі 1996 
жылы Қызылорда қаласында 
арнайы экономикалық аймақ 
құру кезінде айқын білінді. Осы 
аймақтың даму концеп циясын, 
экономикалық есеп терін, өңір
дің әлаухатын көте рудің жол-
дарын талдап, респуб ликадағы 
орталық органдар алдында дә
лелдеп шығу үшін жасалған 
есепқисаптардың арқасында ел 
Президенті арнайы жарлыққа 
қол қойып еді. 

Осы арнайы экономикалық 
аймақ статусына ие болу біз
дің өңірімізге шетелдерден ке
летін құралжабдықтардың, 
тех никаның  кедендік алым-
дар мен төлемдерсіз жеткізілуі 
шаруашылық субъектілеріне 

де, тұтынушылар үшін де үл
кен қаржылай жеңілдік болды. 
Со нымен қатар айрықша атап 
өтетін жағдай – бұрын респуб
ликалық бюджетке түсіп кел-
ген салықтық түсімдердің 
бар   лығының қала бюджетіне 
тү  сетіндігінен, яғни қаланың 
өзінөзі қаржыландырылуы то
лы ғымен қамтамасыз етілген
ді. Осындай ісшаралардың 
ар қасында, біздің облыс та-
рихында алғаш рет республи-
када 1999 жылдың бюджетін 
бекіткенде Қызылорда облы
сының бюджеті 350 млн теңге 
«профицитпен», яғни кірісі 
шы  ғысынан артық сомамен 
бе  кітілген болатын. Осылай-
ша біздің облыс республика-

да алғашқы және соңғы рет 
«донор» облыстар қатарына 
ілігіп, бір мәрте айды аспанға 
шығарғанымыз бар.

Сол тұста Балжанның бі лі
мі, тәжірибесі ескеріліп, облыс
тың экономика басқармасы 
бас шысы лауазымына, сол кез
дегі облыстың принципшіл, 
жа ңашыл басшысы Бердібек 
Са парбаевтың қолдауымен та
ғайындалды. Осы лауазымда 
қызмет атқарған кездері, ке
йінірек 2005 жылы бюджеттік 
жоспарлау  функциясында 
эко   номика басқармасына бе
ріл  геннен соң, Шәменова өз 
қыз метінде облыс эконо ми ка
сының жанжақты дамуы ның 
тамыршысындай, кеме ліне 
кел ген экономист есе бінде кө
рінуінің куәсі болдық. Аталған 
қызметте 15 жылдай басшылық 
лауазымда жүргенде облыс 
эко номикасы бұрынсоңды 
бол маған жетістіктерге жетті. 
Өңір де үш ауысымды мектеп-
тер жойылды, барлық елді ме-
кендерде медициналық мекеме-
лер жүйесі жаңа ғимараттарға 
көшірілсе, облыста салынатын 
әлеуметтік объектілер , ауызсу, 
автожолдар құрылысы, аяқсуға 
арналған каналдарды салудың 
кезектілігі жасалынып, реттілік 
орнап еді. Облыс экономистері 
мен қаржыгерлерінің біліктілігі 
жоғарылап, республикада өз де
рінің тиісті орындарын алып, 
олармен санасатын жағдайға 
жетті.

Балжан Мөрәліқызының 
қол дауымен және бастамашыл
дығымен өңірдің экономика 
жүйесінің 80 жылдық, экономи-

ка, қаржы және банк жүйесінің 
90 жылдығына арналған ме
рейтойлар өтті. Сала қызмет
керлері мен ардагерлерге сый
сияпаттар жасалып, арнайы 
төсбелгілермен марапат тал
ды. Осы шаралардың атқа
ры   луында әріптесіміздің зор 
ұйым  дастырушылық қабілетін 
және салаға шын жанашыр
лығын көрдік. 

Кейінгі екі жылда Бал-
жан Шәменова облыс әкімінің 
орынбасары лауазымына келіп, 
өңірімізде  әлеуметтік саланың 
дамуына үлкен үлес қосып, 
халықтың ықыласын иеленді. 
Балжан Мөрәліқызы елордада 
жаңа қызметке ша қырту алу-
ына байланысты сонда ауы
суға шешім қабылдаған екен. 
Ағасының ұлы Асылбек Шә
меновтің қала әкімі болып 
қызметке келуі тұсында бұл 
әділетті әрі этикалық тұрғыдан 
дұрыс шешім, сондайақ кадр
лық саясатқа байланысты жаңа 
ұстанымға лайықты үн қосу 
деп білеміз. Сондықтан мен 
әріптесім, Балжан қарындасыма 
мұнан кейінгі жауапты қызме
тінде де табыс тілеймін. 

Белгілі қоғам қайраткері 
Мө рәлі әкеміз бен Айшо нық 
шешеміздің аяулы да ар дақ ты 
қызы Балжан қарында сы мыз 
еліміздің атын шығарып жүре 
беретініне сенімім мол. 

   
 Қамбар ӘЖІБЕКОВ, 
Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері, 
Кеңес Одағы қаржы 

жүйесінің үздігі

Балжанның баянды жолы

Негізгі мамандығым қар
жы гер болғандықтан, бюд жет
ті жоспарлау және оның тиім ді 
жұм салуына ерекше мән бердім, 
– деді ол бас   па сөз мәс лихатында. 
– Әсі ре се, ауруханаларға қа жет 
ті құ ралжабдық сатып алу ға кө
ңіл бөлдік. Жасыратыны жоқ, 
ай мақта дәрігер лердің тап   шы
лығы бар. Кадр тапшы лығын 
азайту мақса тында ауру ха на  лар
дың бас дәрігерлеріне өз бюд
жетінің есебінен пәтер жалдау 
тө лемдерін қамтамасыз етіп, 
ай мақта сұранысқа ие ар найы 

дәрігер мамандарды ша қырдық. 
Бұл өте өзекті қадам болды. Тағы 
бір маңызды мә селе – ана мен бала 
өлімі көр сеткішінің өсуіне жол 
бермедік деп санаймын. Өткен 
жылы аймағымызда 10 бала өлімі 
орын алса, оның 3еуі – корона-
вирус салдарынан болған. Биыл 
ана мен бала өлімі жағдайлары 
тіркелген жоқ. Сонымен бірге 
ауруларды ерте анықтау және 
алдын алу мақсатында скри-
нинг зерттеулерді кеңінен жүр
гізуге, оның ішінде есту қа бі
летінің нашарлауын жә не өзге 

де патологиялық ауруларды ерте 
анықтау мақсатында жүйелі түрде 
жұмыстар кеше нін жүргіздік. 

Балжан Мөрәліқызы білім 
беру саласында қолға алынған 
жұмыстан да хабардар етті. 
Айталық, 2021 жылы 77 жас 
түлек Ресей Федерациясының 
тех никалық жоғары оқу орында
рын бітіріп келсе, оның ішінде 
45і (58%) тұрақты және уақытша 
жұмыстармен қам тыл ған, ал 20
сы (26%) оқуын әрі қарай жал
ғастыруда (аспирантура), 8 адам 
облыста ұсы нылған жұмыстардан 
түрлі себептермен бас тартқан.

Сонымен қатар, жаңа бизнес
идеяларды іске асыруға берілген 
гранттардың мақсатты пайдала-
нылуына мониторинг жүргізіліп, 
нәтижесінде 20192021 жылдар-
да 239 грант алушы қаржыны 
мақсатсыз алғанды ғы анықталып, 
мемлекет қар жысын бюджетке 
қайтару жұ мыстары жүргізілуде.

2021 жылы «Жұмыспен қам ту 
жол картасы» аясында 18 инфра
құрылымдық жобаға 3,7 млрд 
теңге бөлініп, жұмыс жасал ған. 17 
жоба бойынша 693 адам жұмыспен 
қамтылып, міндетті зейнетақы 
жарнасы (97 процентіне) толы
ғымен ау дарылған. Биылғы жы

лы іске қосылған 7 нысанда 16 
тұрақты жұмыс орны құрылды. 

Оған қоса, жұмыспен қамту
дың белсенді шараларын жүзеге 
асыруға биыл республикалық 
бюджеттен қосымша 7,6 млрд 
теңге қаржы бөлінді.

– Өткен жыл – білім сала сы 
үшін де тәуекелдерге қарсы тұруға 
жол ашқан жыл болды. Мектепке 
дейінгі және орта білім деңгейінде 
жан басына шаққан қаржыландыру 
(поду шевое финансирование) 
жүйесіне ауысты. Әсіресе, же ке 
балабақшыларды қаржы ландыру 
мәселесі өте өзекті еді. Бірақ біз 
ол қиындықтарға қарамастан 
жан басына қар жы  ландыру 
тәртібін сәтті жү зеге асырдық. 
Былтыр об лыс тағы барлық білім 
беру ұйым  да рының вертикал-
ды бас қару жүйесіне көшіп, бө
лін ген қаражаттың мақсатты 
жұм салуы, білім саласындағы 
инди каторларға қолжеткізу ша-
раларын қабылдауда нақты 
жұмыстар ұйымдастырылды. 
«Пе дагог мәртебесі туралы» заң 
аясында ұстаздарға қол дау шара-
ларын кешенді түрде жүр гіздік. 
Айлық жа лақы сының ар туына, 
жас ұстаз дардың көп теп келуіне 
мүм кіндік берген жыл болды. 

Ұстаздарды қар жылай қолдау 
және үздік бі лім мекемелеріне 
сыйақы қар жысын көбейттік. 
Бұрын үздік мектеп 17 миллион 
теңге алса, өткен жылы екі есеге 
ұлғайтып, 34 миллион теңгенің 
сертификатын ұсындық. «Жас тар 
жы лы» аясында техни ка лық жә
не кәсіптік білім ұйым дары ның 
материалдықтех никалық базасын 
жабдықтау бойынша «Жас ма-
ман» жобасы іске асты. Жобаға 
қатысушы 9 кол ледждің кадрлар 
даярлау бағыттары бойынша ше-
берхана мен зертханалардың зама-
науи құралдармен жабдықталып, 
құзыреттілік орталықтары ашыл
ды, – деді ол. 

Баспасөз мәслихатында 
«Жастар жылы», мемлекеттік
жекешелік әріптестік және әлеу
меттік салаға қатысты жү зеге 
асқан өзге де жұмыстар сөз бол-
ды. Қорытындысында Балжан 
Шәменова БАҚ өкілдерінің са-
уалдарына жауап беріп, ал дағы 
уақытта басқа қызметке ауысаты-
ны туралы айтты. 

– Мен қай кезде де Сыр елі нің 
дамуына бар күшжігерімді са-
лып, жинаған тәжірибемді арнап, 
әріптестерімді қолдауға дайын-
мын, – деді Балжан Мө рәліқызы. 

БАСПАСӨЗ МӘСЛИХАТЫ

Әлеуметтік саланың жауапкершілігі үлкен
Өткен жылы пандемия кезінде денсаулық сақтау саласына 

сындарлы сәт туды. Күн сайынғы динамиканы бақылау бір 
бөлек, вирусқа шалдыққан азаматтарды емдейтін төсек-орын 
табу өте өзекті-тұғын. Резервтік төсек-орын санын қосқанда 
3200 төсек-орын әзірленді. Шұғыл шараларды қабылдаудың 
нәтижесінде Қызылорда  қаласында 200 төсек-орынға арналған 
модульдық жұқпалы аурулар ауруханасы жұмысын бастады. 
Осы және әлеуметтік салаға қатысты кейінгі жылдардағы 
өзгерістер туралы Өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен 
баспасөз мәслихатында Балжан Шәменова кеңірек тоқталды. 
Сондай-ақ бұл Балжан Мөрәліқызының басқа қызметке ауысуы 
алдындағы БАҚ өкілдерімен есепті кездесуі болды. 

Айсәуле ҚАРАПАЕВА,
«Сыр бойы»Sb

1947 жылғы 3 қаңтардағы облыстық 
еңбекшілер депутттары кеңесі атқару 
комитетінің шешімімен Қызылорда құс 
комбинаты құрылып, оған 17 қаңтарда 
Сырдария ауданы «Шағын сабалақ» 
тресі аумағынан  303 гектар болатын жер 
телімі 188 гектар қосалқы егістік жер 
берілді. Комбинат басшылығына Фе-
дор Ефимович Буткевич тағайындалып, 
1948 жылы жұмысшылар саны 18 
адамды құрады. 19481949 жылдар 
аралығында республикалық кадрларды 
даярлау мектебінен 3 оператор, 1  зоо-
техник, 1 құс өсіруші, 1 май дайындау-
шы білім жетілдірді.

Қызылорда құс комбинаты құс, ірі 
және ұсақ мал, сондайақ шошқа өсіру 
және бордақылаумен айналысты. Ірі, 
ұсақ малдарды  өсіру базасы «Ноғай 
қора» мен «Оспан көпір» учаскелерінде 
орналасты. 

 1949 жылы 10 маусымда 100 тон-
на құсты өңдеуге арналған Қызылорда 
типтік құс комбинатының құрылысы 
басталды. Үлгілік құс комбинатының 

құрылысы аяқталғаннан кейін онда 
20 мыңға дейін аналық құсы болды. 
Облыстың колхоздары мен совхозда-
рынан келіп түсетін 140150 мың бас 
құсты қабылдауды, бордақылауды 
және қайта өңдеуді қамтамасыз етті. 
Комбинатта жасушалық, аналық, бір 
жастағы төлдер, 3060 күндік төлдер, 
инкубатор, сою цехы, жұмыртқа сақтау, 
жемшөп, тоқ көзі, автопарк, құрылыс, 
сантехника цехтары жұмыс істеді. 
1951 жылы құс комбинатына облыс 
орталығынан 11 шақырым жердегі 
Қаратоғай шатқалынан 2000 орындық 
құсқа арналған қыстау қораларын салу 
белгіленді. Осы жылдың 1 қаңтарында 
құс қоры 433 басты құрады.

1976 жылы құс фабрикаларының 
өндірістік бірлестіктері жоғары 
нәтижелерге қол жеткізді. Осы жылы 
1665 млн дана жұмыртқа, 54,3 мың тон-
на құс еті өндіріліп, мемлекетке 200 млн 
дана жұмыртқа, 12 мың тонна құс еті са-
тылды. 

Қызылорда құс фабрикасында әлеу

меттік міндеттеме орындауға бағыт
талған үлкен жұмыстар атқарылып 
отырған. Мысалы, қызметкерлерді  
тұрғын үймен қамтамасыз ету, олардың 
отбасы мүшелерінің демалысын тиімді 
ұйымдастыру мақсатында кинотеатр, 
концерт,  санаторлықкурорттық емде

луге туристік жолдамалар беру, бала
бақшаға бірінші кезекте көпбалалы 
аналардың балаларын орналастыру 
жә не аз қамтылған отбасыларға жәр
демақы  тағайындау,  балаларына ту
рис тік жолдамалар беріліп, пионер ла
ге ріне жіберіліп отырды. 

Еңбектің озық тәсілдерін насихат-
тау, тәжірибе алмасу, ерекше көзге 
түскендерді марапаттау кең құлаш 
жай ды. Комбинат жұмысшыларын 
ең бекке баулу, үздік тәлімгерлердің 
еңбегін жастарға насихаттауда бас 
вете ринарлық дәрігер Есенғали Айт-
баев, электрик Төкеш Алиакбаров, 
құс өсі рушілер Әсия Баймағамбетова, 
Надежда Ким, Галина Ли, Мария Ли, 
жұмысшы Прасковья Горшкова, брига-
дирлер Тарас Ким, Павел Ли, бас зоо-
техник Даниял Ли Лениннің туғанына 
100 жыл толу құрметіне медалімен, 1973 
жылы Қызылорда құс фабрикасының 
құс өсірушілері Несібелі Ибраева «Құр
мет белгісі» орденімен, 1976 жылы 
Галина Юн, Лидия Богрова «Еңбекте 
үздік шыққаны үшін» медалімен 
марапатталған. 

Өнеркәсіп өнімінің өсуі және еңбек 
белсенділігінің артуы үшін социалистік 
жарыс ұйымдастырудың маңызы зор 
болды. 1979 жылы социалистік жа
рыс  тың қорытындысы бойынша 15 
қыз меткер «Социалистік жарыстың 
жеңімпазы» белгісімен, 16 қызметкер 
есімі Құрмет тақтасына жазылған.  

1980 жыл құс фабрикасы  20 млн 
дана жұмыртқа өндірген. Осы жылдың 
5 қараша сында Қазан революциясының 
63 жыл дығына орай құс шаруашылығы 
өнім дерін өндіру, мемлекетке сату, 
жос парлы тапсырмаларды және социа
листік міндеттерді орындауда белсенді 

қатысқаны үшін 44 жұмысшы Құрмет 
грамотасымен марапатталған. 1981 жы
лы он бірінші бесжылдықтың алғашқы 
жылдарында жұмыртқа өндірісі 21500 
тоннаға, ет 4400 центнерге жеткізілді, 
мемлекетке 20300 мың дана жұмыртқа, 
4200 центнер құс еті тапсырылды. 1983 
жылы азықтүлік бағдарламасын іске 
асыруда мемлекетке құс өнімдерін сату, 
жұмыртқа өндіру бойынша 101,7%
ке, ет 105,7%ке жетті. 1984 жылы 26 
қаңтарда фабрика үйрек өсіру бойынша 
мемлекетке 130 тонна ет, 161 мың тон-
на инкубатор, 80 мың дана жұмыртқа 
өткізді. 1987 жылы жұмысшылар саны 
509 адамды құрады. 

1990 жылы  Құс фабрикасында «Үз
дік сұрыптаушы» «Үздік оператор» 
атты байқау ұйымдастырылып, С.Сейт
қалиева, М.Абнасырова, Е.Лупанова, 
Ш.Бақтиярова I орын, Л.Қыстаубаева 
II орын, О.Сарсенбаева III орынды ием
денді. 

Нарық экономикасы келгенде облыс 
экономикасының дамуына үлес қосқан 
қаламыздағы іргелі өндіріс ошағы 
басқару формасын өзгертті. Осылайша, 
1993 жылы  Қызылорда құс фабрикасы  
«Сейхун» ашық үлгідегі акционерлік 
қоғамы болып қайта құрылды.

А.ӘЛИАСҚАРОВА,
архив құжаттарын 

пайдалану және жариялау 
бөлімінің археографы 

Құс фабрикасы қалай құрылып еді?
Қызылорда қаласындағы өндіріс орындары мен өнеркәсіптің 

пайда болу және даму кезеңі Ұлы Отан соғысы жылдарымен тұспа-
тұс келді. Соғыстан кейін халық шаруашылығы қалпына келтіріліп, 
нәтижесінде қалада өнеркәсіп орындары бой көтеріп, тұрмыс 
нысандарының құрылыстары жедел қарқынмен дами бастады. 
Осындай ірі құрылыстың бірі – Қызылорда құс комбинатының тари-
хы туралы құжаттар архив қорында сақтаулы. Оның құрылғанына 
биыл 75 жыл толып отыр. 

ӘРІПТЕС ӘЛЕМІ

ТАРИХ

Мәдениет қайраткерлеріне құрмет
Қызылорда. Мәдениет саласының ыстық-суығына төзген, 

саланың дамуына бар білім-білігі мен талант-дарынын арнаған 
мәдениет қайраткерлеріне құрмет қашанда бөлек. 

Қала әкімінің орынбасары Ақзира Қасымова сала ардагерлері мен 
қызметкерлерін мерейлі мерекемен құттықтап, қала әкімінің арнайы 
алғыс хаты мен естелік сыйлықтарын табыстады.

Шара барысында қала өнерпаздары әннен шашу шашып, кеш көрігін 
қыздырды.

Тұрғындар тілегі жерде қалмайды
Арал. Аудан әкімі Серік Сермағамбетов Арал қаласының 

тұрғындарымен кездесіп, ұсыныстары мен өтініштерін тыңдады. 
Ол жиында өткен жылы атқарылған жұмыстар негізінен пандемиямен 

күреске және қуаңшылықты еңсеруге бағытталғанын айтты. Сондайақ, 
жасалған жұмыстарды тізбектеп, оң өзгерістерді саралап шықты. Соны-
мен бірге қала аумағын арнайы 8 секторға бөлу арқылы жұмыс жүргізудің 
негізгі мақсаты – жалпы ахуалды біліп, сол арқылы өзекті мәселелердің 
шұғыл шешімін табуы үшін тиісті шаралар қабылдау екенін жеткізді. 

Жол мәселесі алаңдатады
Қазалы.  Аудан әкімі Мұхтар Оразбаев шалғайдағы Шәкен ауы-

лының тұрғындарымен кездесіп, халықтың ұсыныс-пікірлерін 
тыңдады.  

Басқосуда ауылдық ардагерлер кеңесінің төрағасы Әзілхан Үмбетов 
халықтың айтылған ұсыныспікірлері ескеріліп келе жатқанын атап 
өтті. Шәкен ауылына ауызсу көршілес Арал ауданының Тоқабай елді 
мекенінен тартылғалы отыр. Енді Қарақұм беткейіндегі шалғай ауылда 
орналасқан шәкендіктерді аудан орталығына қатынайтын жол мәселесі 
алаңдатады. Осыған орай Арал ауданының Ақбай елді мекенінен 
Шәкенге дейінгі 66 шақырым жолды асфальттап беруді сұрады.

Тарихтан тағылым
Қармақшы.  Қармақшы аудандық тарихи-өлкетану музейінің 

қыз меткерлері Т.Көмекбаев атындағы №250 мектеп-лицейінің 
оқу шы ларына «Қазақ елі» аллеясына танымдық экскурсия ұйым-
дастырды.

Оқушылар экскурсия барысында тарихимәдени ескерткіштер туралы 
жанжақты мәлімет алып, Қазақ хандығы тарихымен танысты. Бұл шара 
батыр бабаларымыздың биік рухына тағзым ету, ата тарихтан тағылым 
алу, өскелең ұрпақтың жадында өткенімізді жаңғыртуды мақсат етеді.

Жылу беру маусымы пысықталды
Жалағаш. Аудан әкімі Асқарбек Есжановтың төрағалығымен 

аппарат мәжілісі өтті.
Күн тәртібінде 20212025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту 

жөніндегі ұлттық жоба бойынша атқарылып жатқан жұмыстар, 20212022 
жылдардағы жылу беру маусымының қорытындысы мен алдағы жылу 
беру маусымына дайындық барысы және мектеп оқушыларының жазғы 
демалысын ұйымдастыру, суға шомылу маусымында су айдындарындағы 
қауіпсіздік шаралары туралы мәселелер қаралды. 

Мәдениет мәйегі
Сырдария. Сырдария аудандық Аналар кеңесі «Мәдениетті ана – 

мәдениетті ұлт» жобасы аясында кездесу өткізді. 
Кездесуде жастардың санасына ізгілік пен инабаттылықтың дәнін 

сеуіп, ибалы келін, көреген ана, өнегелі әже атанған ауданның нәзік
жандылары «Ел анасы» номинациясын иеленді. Аудан әкімінің орынба-
сары Димаш Байдушев, облыстық мәслихат депутаты, облыстық іскер 
әйелдері ассоциациясының төрайымы Манат Алмашева, «Сырдария 
аудандық әйелдері» қоғамдық бірлестігінің төрайымы Ұлмекен Жанали-
ева сөз сөйлеп, отбасы құндылығы, қоғам мен отбасы байланысы, әке мен 
ана рөлі төңірегінде өз ойпікірлерін ортаға салды.

Жеңімпаздарды қабылдады
Шиелі. Аудан әкімі Нариман Мақұлбеков «Балалар жылы» ая-

сында және биылғы оқу жылының аяқталуына орай аудан мерейін 
асқақтатқан дарынды оқушыларды қабылдады. 

Кездесу барысында аудан әкімі үздік оқушылардың жетістіктерімен 
танысып, жастардың бастамаларын әрдайым қолдайтынын, білім 
саласындағы мамандардың ғылымға бет бұруын, мамандыққа бағыттау 
бойынша  мазмұнды әңгіме өрбітті. Сондайақ, аудандағы кадрлар 
қатарын жергілікті жастармен қамту үшін оларды ерте жастан бағыттау 
керектігін де жеткізді. 

Жасыл желек – жанға дауа
Жаңақорған.  Аудан әкімі Мұрат Тілеуімбетов «Сыр Табиғаты» 

ЖШС директоры Амантай Сарбасов жетекшілік ететін тұқым (пи-
томник) шаруашылығының жұмысымен танысты. 

Питомникте жеміс ағаштарының бірнеше түрлері дәннен отырғы
зылып, бүгінде 90 мың түп жеміс көшеті (алма, алмұрт, алхоры, өрік, 
шабдалы, шие) сатылымда. Павлония, емен тағы басқа әсем саялы 
ағаштар мен аула гүлдерінің көптеген түрі бар. 

– Жаңақорған кенті орталығында жалпы көлемі 2,6 гектар жерге 
үлкен саябақтың құрылысы басталды. Саябақтың ішіне тек саялы ағаш
тар ғана емес, осы жеміс ағаштарының көшеттерін отырғызсақ, демалу
шыларға қолайлы болмақ,  – деді аудан әкімі.

Дайындаған
Айсәуле ҚАРАПАЕВА,

«Сыр бойы»
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ЗердеSb

«Сыр бойы», «Кызылординские 
вести», «Ақмешіт 
апталығы», «Ақмешіт 
жастары» және аудандық 
басылымдарға хабарландыру 
орналастырғыңыз келсе: 
70-00-52  телефон ы арқылы 
байланысуға болады. 
 E-maіl: smjarnama@mail.ru

Сталиндік зұлмат кесірінен 
көпте ген ұлт, этнос, диаспо-
ра өкілдері мен миллиондаған 
азаматтар қу ғын-сүр гіннің тау-
қыметін тартты. Ұлттар мен 
этностар этноцидке, гено цидке 
ұшырады. Туған жері мен ел-
жұртынан айырылып, қызыл 
қырғынның құрбандығына 
ілін ген тұтас халықтар мен жа-
зықсыз азаматтардың тағдыры 
өте мүшкіл еді. Әлбетте, олар-
дың ішінде әділ жазасын алған 
қылмыстылары да болды, бірақ 
араны ашылып іске қосылған 
репрессия машинасы кеңес 
азаматын азамат дегеннен гөрі 
күдікті, айыпты, қылмысты де-
ген айбарды ұстанды. Бүткіл 
елде түрменің жазылмаған заңы 
орнады. Елде көрші көршінің, 
туыс туыстың үстінен арыз 
жазу белең алып, бір дастар-
хан басында отырған әке-бала, 
ағайын-бауырдың өзі бір-бі рі-
нен сескенетін, қорқатын жағ-
дайға жетті. Туған әкесін қанды 
билікке ұстатып, сатып кететін 
Павлик Морозовтардың заманы 
туды.      

Репрессия зиялы қауымға 
қырғидай тигені мәлім. Әсіре-
се, саяси сауатты,  ұлт, мемле-
кет мүддесіне жанашыр еркін 
ойлы азаматтар қанды құрыққа 
ілініп, атылып, итжеккенге ай-
далып жатты. Өлімнен аман 
қалғандары каторгалық жұ-
мыстарға жегілді. Ол жақтағы 
лагерьлерде адам төзгісіз қара 
жұмысқа салынды. Түрмелерде 
денсаулығы нашарлары күн 
санап қырылып жатса, мықты 
азаматтар ауруға шалдығып, 
елге аман-есен оралғандары са-
наулы-ақ болды. 

Жазықсыз ұсталған Мар-
тель Базилиус ату жазасынан 
аман қалғанымен үштіктің үкі-
мімен жиырма жылға соттала-
ды. Сібірдің қалың орманында 
таңның атысынан күннің баты-
сына дейін тал кесуге жегілді.

1941 жылы басталған со-

ғыс Бористің өміріне өзгеріс 
енгіз ді. Лагерьде қолынан іс 
келетіндерді іріктеп, ішкі ай-
мақтардан Сібірге көшіріл ген 
зауыттардың біріне танк құ-
растырушы етіп ауыстырады. 
Бұл зауытта соғыс аяқталғанша 
жұмыс істеген соң қайтадан 
бұрынғы орнына жөнелтіледі.

Адам баласы қаншама қиын-
дыққа ұшыраса да өз бола-
шағына әркез үміт пен қарайды. 
Өлім аузында жатқан пенде де 
өмірден үмітті. Жарақаты ауыр 
кісі айығып кететініне сенеді. 
Ұзақ мерзімге сотталғандар жа-
засын өтеу мерзімі аяқталған 
соң бостандыққа шығуды ар-
мандайтыны және рас. 

Отбасын құрып үлгірмеген 
Борис жиыр ма жыл мерзімі 
аяқталған кезде жасы елу бірге 
толады. Адам өмірі қызық. 
«Қы рық жыл қырғын болса да, 
ажалды өледі» демекші, ажа-
лы келмеген пенде сол алапат 
майданның бел ортасында жүріп 
те өмір сүруін жалғастыра бер-
мек. Бәлкім, бұл өмірге деген 
құштарлықтан, махаббаттан бо-
лар. Басқа төнген қауіп-қатерге 
қарамастан адамды өмір сүруге 
жетелейтін сағым секілді жалт-
жұлт еткен үміт оты. 

Алыстан сағымданған сол 
жарық отын жүрегінде сақтай 
білген Борис те өзі сияқты тағ-
дыр тауқыметіне тап болған 
ма хаббатын жолықтырады. 
Ан  то нинаның да жазықсыз 
айып  талып, осында жазасын 
өтеп жүр геніне екі жыл толған 
еді. Бористен он тоғыз жас 
кіші ол – түркітілдес чуваш 
жұр тының қызы. Чебоксары 
қаласында бухгалтерлер даяр-
лайтын кооператив техникумын 
бітірісімен, өз мамандығы бо-
йынша жұмысқа тұрады. Жұ-
мыс істегеніне бір жыл тол маған 
жап-жас қыз аш бөрілердің 
жемтігіне айналып кете бар-
ды. Елдегі аласапыран уақытта 
«үкімет мүлкін талан-таражға 

салды» деген айып пен каторгаға 
айдалады. Әділетсіздік құрбаны 
болған Имукова Антонина 
Тарасовнаға 1946 жылы  жалған 
айып ілініп, түрмеге түседі. 
Тағдыры болар, арада екі жыл 
салып өзі сияқты осында жаза-
сын өтеп жүрген Бориспен та-
нысады. Мерзімін аяқтаған Ан-
тонина 1951 жылы бостандыққа 
шы  ғады. Борис болса Сталин 
өлген соң амнистияға ілініп, 
қалған мерзімін Қазақстанға 
қоныстанушы ретінде жалғай-
тын болады да сол айдаумен 
1953 жылы Жалағашқа табан 
тірейді.

Жалағашта техникалық ма-
мандық тар сұраныста болған-
дықтан осы аудандағы меке-
мелерде слесарь, токарь болып 
жұмыс істейді. Антонинамен 
хат алысып тұрған Борис арада 
екі жыл салып оны Жалағашқа 
келуге көндіреді. Екеуі осында 
бас қосады. Ерлі-зайыптылар 
Валентина, Александр  есімді 
екі перзент сүйеді. 

Өмір бойы ұстаздық етіп, 
бейнетінің зейнетін көріп отыр-
ған Валя апай:

– Әке-шешем жалған айып-
пен жа заланғаны үшін үкіметке 
қапалы болып өтті. Дүниеден 
көшкенше «Өмі ріміздің онда-
ған жылын түрмеде жазықсыз 
жапа шеккеніміз үшін үкімет 
біз ден кешірім сұрамады да, 
ақтамады да. Отбасымыздың 
ойраны шықты. Үкіметке қарсы 
ешқандай топта бол ғанымыз 
жоқ және ешбір теріс пиғылда 
емес едік. Біздің еш айыбымыз 
жоқ-тұғын» – деп, 1982 жылы 
әкем, арада алты ай салып анам 
да көз жұмды. Ата-анамның 
дүние салғанына қырық жылға 
таяды. Он бес республика тә-
уелсіздік алған соң көптеген 
азаматтар ақталды, есімдері 
ұлықтала бастады. Бірақ, ата-
анамның, әсіресе әкеміздің 
репрессия құрбаны болғаны 
жөнінде және ақталғаны жө-

ніндегі интернеттен не басқа 
да ақпарат көздерінен еш дерек 
таба алмадық.

Ел тұрмысы қиындап кет-
кен 90-жыл дардың ортасында 
көптеген аза маттар жұмыссыз 
қалғаны мәлім. Сол уақытта 
мен де жұмысымнан айы рылып 
қалған едім. Жұмыссыздарға 
төленетін жәрдемақыға ілі-
гуің үшін аптасына бір рет жұ-
мыспен қамту мекемесіне барып 
қол қойып тұру керек. Әйтпесе, 
жәрдемақыдан құр қаласың. 
Несін жасырайын, сол қол қою 
психологиялық тұрғыдан маған 
аса қиынға соқты. Өйткені, әкем 
1953 жылы Жалағашқа келіп 
аудан дық милиция бөліміне бес 
жыл қатарынан аптасына бір рет 
қол қойып қайтатын. Қоғамнан 
оқшауланған, адамдардың се-
німсіздігіне ілінген, жаныңды 
жаралайтын сол қол қою рә-
сімі әкеме өте ауыр тиетін. 
«Қол қоюға барып-қайтқан әр-
бір қадамымды басқан сайын 
жүрегіме ине қадалғандай күй 
кешемін. Жазықты адам бұн-
дай рәсімге қуанбаса еш өкіне 
қоймас, ал еш айыбы болмай  
жазаланған адамға бұдан асқан 
қорлық жоқ шығар. Кей кездері 
Жалағашта жүріп қол қойғаннан 
гөрі итжеккенде тал кескенім 
(лесоповал) жақсырақ еді, – 
дейтін әкем.

Жұмыссыздық жәрдемақы-
сын алу үшін қол қойған сайын 
әкемнің басынан өткені есіме 
түсіп, бір жарым ай бойы сол 
мекемеге бармадым. Жәрдем-
ақыдан айырылдым. Әлеуметтік 
қиындыққа шы дауға болар, бі-
рақ мен үшін әрбір қол қою ру-
хани тұрғыдан өте ауыр жаза 
болды.

Анам өмір бойы Жалағаш-
тағы да йындау және байла-
ныс мекемесінде есепші болып 
қызмет атқарды. Ал әкем қол 
жұмыс істегенімен мамандығы 
ұстаз болатын. Кезінде Гри-
горий Ставкин орыс мектебін 

басқарып жүрген кезде әкемді 
тарих пәнінен мұғалім болуға 
талай шақырған, бірақ әкем оған 
көнбеді.

Жалағашта неміс отбасы-
лары саусақпен санарлықтай 
ғана еді. Отбасымызбен осын-
да соғысқа дейін өмір сүріп 
жатқан Щмальц, Шауберт, 
Шерман, Шернагель және Сакс 
отбасыларымен туысқандай ты-
ғыз араластық. Бас қос қан да 
немісше шүйіркелесе жө нелетін, 
әсіресе үлкендер жағы. Барлығы 
да неміс тіліндегі газет-жур-
налдар алатын. Мы салға, біздің 
үй орысшадан бөлек неміс 
және чуваш тіл де рінде газет-
журналдарға жа зылатын. Анам 
комхоздың бастығы Трофим 
Ефремовты көргенде қуанып 
қалатын. Себебі, оның да ұлты 
чуваш еді. Екеуі өз тілінде ұзақ-
ұзақ шүйіркелесетін.

Жалағашта әкем РТС, ком-
хозда, ауруханада слесарь бо-
лып жұмыс жасады. Алған 
мақ тау қағаздары сақталмай 
қал ды.  Бір жылдары жұмысын 
үлгілі атқарғаны үшін Мәскеу 
қаласында өткен арнайы көр-
меге қатысып қайтты. Әкем 
қайтыс болғаннан кейін Са ратов 
педагогикалық универ ситетінің 
құрылғанына 75 әл де 80 жылдық 
мерейтойына орай сол оқу ор-
нынан арнайы шақыру билеті 
келгені есімде.

Отбасымызда мен тұрмысқа 
шыққан жылы қайғылы жағдай 
болды. 1978 жылы әскерден 
келген інім мотоцикл апаты-
на ұшырап, дүние салды. Ұл-
дың қазасы әке-шешеме қатты 
тиді, білем. Көп ұзамай олар 
да дүниеден озды. Осы қазада 
бір кісінің біздің отба сымызға 
жасаған жақсылығын айтып 
өтпекпін. Қайтыс болған інімді 
жерлеу рәсімінде үрлемелі ор-
кестр траурлы марш тартып 
марқұмды бейітке дейін шы-
ғарып салуымыз керек. Бұл – 
біздің дәстүріміз. Бірақ, жазғы 
каникул кезі болғасын ба, 
аудандағы оркестр музыкант-
тары әр жаққа демалуға кетсе 
керек. Әкем мен туысқандар 
жан-жаққа хабарласқанымен 
еш нәтиже шықпады. Сонымен, 
інімді оркестрсіз шығарып сала-
тын болдық. Мәйітті шығаруға 
жиырма минуттай қалғанда 
белгілі музыкант Жұма Дани-
лов үйге көңіл айтуға келді. 
Жағдайдан хабардар болған ол 
үрлемелі оркестр жігіттерін он 
бес минуттың ішінде жинап 
алып келді де, інімнің жерлеу 
рәсімі өз уақытында өткізілді. 
Ол кезде Жұма әуез мектебінде 
қатардағы ұстаз болатын. Сол 
жақсылығын ата-анам ылғи ай-
тып отыратын, – деп Валя апай 
әңгімесін аяқтады.

Мартельдер негізінен бес 
ағайынды болған. Екі әйелден 
Петр алты бала сүйіпті. Олар дың 
төртеуі ұл болса, Базилиус ор-
таншысы екен. Ауда нымыздағы 
бас-аяғы бес-алты ғана неміс от-
басыдан қазір қал ғаны жалғыз 
Валентина Борисовна.

Марат АҚМЫРЗАҰЛЫ.
Жалағаш ауданы

Елімізде биылғы 4 айда тір-
келгендер саны 3,9 процент-
ке өсіп, аурушаңдық 100 мың 
тұрғынға шаққанда 13,3-ті құ-
рады, ал облыста 7,6 процент-
ке өскен. Атап айтқанда,  был-
тырғы 4 айда 128 адам алғаш 
рет туберкулезбен ауырып, ау-
рушаңдық 100 мың тұрғынға 
шаққанда 15,7-ні құраса, осы 
жылдың  4 айында 12 жағ дай-
ға көбейді немесе 140 науқас 
тіркеліп, аурушаңдық 16,9-ды 
құрады. Осы жаңадан тір кел ген 
науқастар ішінде 54 проценті 
– туберкулез бактериясын бө-
летін, яғни, жұқтыру қауіпін 
төндіретін түрі. Сондай-ақ, ту-
беркулезбен қайталап ауыр-
ған дар саны 29 адамға көбейіп 
отыр. Мәселен, былтыр есепті 
кезеңде туберкулезбен қайталап 
ауырған  95 адам тіркелсе, биыл 
124 ауру анықталды, – дейді 
облыстық фтизиопульмоноло-
гия орталығының директоры 
Әбдіғабит Әбләзім.

Жоғарыда айтылғандай, ту-
беркулез таяқшасы ауа арқылы 
таралып, тыныс алу ағзаларын 
зақымдайды. Ал мамандардың 
пікіріне қарағанда, коронави-
рус инфекциясынан кейінгі 
өзгерістер де өкпемен байла-
нысты болғандықтан әрі жалпы 
иммундық жүйенің әлсіреуіне 
әсер ететіндіктен туберкулез 
жұқтыруға бейім болады. Осы 
орайда Дүниежүзілік Ден-
саулық сақтау ұйымының (ВОЗ) 
са рапшылары алдағы 2-3 жыл 
кө лемінде туберкулез ауру шаң-

дығы 10-15 процентке өсетіні 
туралы болжам айтуда.

Ал, балалар арасында  100 
мың балаға шаққанда ауру шаң-
дық көрсеткіш 38,2%-ке тө мен-
деген. 

– Балалар арасында ту бер -
кулез анықталмаған, оған себеп 
манту сынамасына оң нәтиже 
көрсеткен балалардың барлығы 
диаскинтест сынамасымен қам-
тылуы тиіс болса, 4 айлық есеп 
бойынша олардың 42,6%-і ғана 
қамтылып отыр. Сондай-ақ 
был тыр балалар арасында кеш 
анықталу жағдайларының және 
асқыну дерегінің тіркелуіне 
байланысты диаскинтест сына-
масы профилактикалық тексеру 
әдісі ретінде енгізілген бола-
тын, бірақ ата-аналар тарапынан 
түсінбеушілік туындап, оған 
қарсылық білдіруде, – дейді 
орталық директоры. 

Оның айтуынша, диаскин-
тест әдісі 2014 жылдан бері 
рес публика деңгейінде кеңінен 
қолданылуда. Бұл сынама ту-
беркулездің таралуын тежеу, 
инфекция жұқтырғандарды ер-
те анықтап, оны уақытылы ем-
деуде өте маңызды.

Облыс бойынша 4 айда ту-
беркулезден қайтыс болу көр-
сеткіші де төмендеген. Өлім-
жітім әр 100 мың тұрғынға 
шақ қанда 2021 жылы 0,7 бол-
са, биыл 0,6 болып, төмендеу 
қарқыны 14,2% -ті құраған. 

– Еліміздің туберкулездің 
алдын алу, оны анықтау, емдеу 
тегін және мемлекет есебінен 
жүзеге асырылатынын атап 

өтуіміз қажет. Ауруды, оның 
көп  теген дәрілерге тұрақты 
тү  рін (КДТ ТБ) ерте анықтау 
үшін Дүниежүзілік Денсаулық 
сақтау ұйымы ұсынған халық-
аралық стандарттарға сәйкес 
бактериологиялық және мо ле -
ку лярлық-генетикалық диаг-
ности калаудың жеделдетілген 
әдіс  тері енгізілді. Олар BAC-
TEC-960, LPA, XpertMTB/RIF. 
Қазіргі кезде облыста тубер-
кулезді, оның тұрақты түрлерін 
тез анықтауға арналған құрал- 
жабдықтар қала бойынша об-
лыстық фтизиопульмонология 
орталығында бар. Аудандық 
деңгейде де зертханалармен 
қам тамасыз етілген (барлығы 
7 аппарат XpertMTB/RIF). Бұл 
туберкулездің нақты түрін 
анықтауға және қоздырғыш се-
зімталдығына сәйкес қажетті ем 
тағайындауға мүмкіндік береді, 
– дейді Ә.Әбләзім.

Аурудың алдын алуда про-
филактикалық жұмыстар дың 
маңызы зор. Ол жұмыстар бас-
тапқы медико-санитариялық 
кө мек ұйымдарымен бірігіп ат-
қарылады және арнайы тізім 
негізінде жасақталып, флю-
оро  графиялық тексеру мен ту-
беркулинодиагностика жос-
па ры бойынша жүргізіледі. 
Диф ференциалдық топқа ірік-
телген ересектер мен жасөспі-
рімдер арасында тубер кулезді 
флюорографиялық әдіспен 
анық тайды. Облыс бойынша 
емдеу мекемелерінде про фи -
лак тикалық байқаулар өткі зуге  
барлығы 39  флюоро қондырғы 

бар. Оның 31-і  – стационарлы, 
8-і – жылжымалы сандық флюо-
роқондырғы. Барлық қон дыр-
ғылардың 80%-і соңғы үл гі дегі 
сандық жүйемен жаб дықталған.

– Жоспарланған халық тың 
флюорографиялық байқаумен 
қамтылуы 4 айда облыс бо-
йынша 99,7 процентке орын-
далып, туберкулезді анықтау 
көрсеткіші 1000 адамнан 2021 
жыл 4 аймен салыстырғанда 
1,5-тен 1,6-ға жоғарылағаны 
байқалды, яғни, былтыр есепті 
мерзімде 204 адамнан ауру 
анықталса, биыл 214 науқас 
тіркелді. Облыста  2018 жыл-
дан бастап Дүниежүзілік Ден-
саулық сақтау ұйымы ұсынған 
туберкулездің көптеген дәрі-
лерге тұрақты түрін емдеу 
үшін жаңа препараттармен 
қам тамасыз етілді, емдеудің 
түр лендірілген қысқа мерзімді 
жеке режимдері енгізілуде. Был-
тыр ондай науқастарды емдеу 
тиімділігі 78-89%-ті құрады 
(ДДСҰ стандарты 75-85%). 
Диаг ностиканың жылдам зама-
науи әдістері мен тиімділігі 
жоғары  дә рілердің арқасында 
тубер кулез толығымен емде-
леді, – деді орталық директоры.

Есепті мерзімде амбулато-
риялық жағдайда ем бастаған 
туберкулез микробактерия сын 
таратпайтын және айнала сын-
дағыларға қауіп төндір мейтін 
науқастардың үлес салмағы 
82,5% -ті құрады. 

Орталық директорының 
ай туынша, науқастардың 
амбу ла ториялық кезеңде ем-

делуге деген бейімділігін 
арттыру үшін облыста 2014 
жылдан бастап жергілікті бюд-
жеттен әлеуметтік көмекке 
үздіксіз қаржы бөлініп келеді. 
Биыл  257 млн теңге қаралған, 
жыл басынан 763 науқас амбу-
латорлы ем кезеңінде ай сайын 
10 АЕК көлемінде (31 800 теңге) 
қаржылай көмек алған, оның 
ішінде Байқоңыр қаласынан 24 
науқасқа берілген.

– Туберкулезді ерте анық -
таудың және табысты ем деу дің 
маңызды аспектісі ха лықтың 
ол туралы жалпы ха бардар бо-
луы және жалған пікір лердің 
таралмауына тіке лей байланы-
сты. Туберкулез проблемасы кез 
кел геніміздің басымызға түсуі 
мүмкін. Сондықтан күрестің 
сәтті болуы әр адамның жеке 
ұстанымына тікелей  байланы-
сты екеніне назар аударамыз. 
Ең бастысы, аурудың алғашқы 
белгілерінде дереу дәрігерлік 
көмекке жүгіну керек. Дер ке-
зінде анықталып, үздіксіз ем-
делсе, толық жазылады. Ту-
беркулезден айыққан адамдар 
оқып, жұмыс істеуге, дені сау 
бала дүниеге әкелуге және 
басқаларға қауіп төндірмей 
толық өмір сүруге қабілетті, – 
дейді Әбдіғабит Әбләзім.

Ертеден халқымыз «құрт 
ауруы» атап кеткен туберкулез 
мамандардың айтуынша, жас 
та, жағдай да, қызмет те тал-
ғамайды. Олай болса зиянды 
әдет терден аулақ болып, уақы-
тылы профилактикалық тексе-
руден өтудің маңызы зор. 

Туберкулез: ДДСҰ болжамы расқа айнала ма?

31 МАМЫР – САЯСИ ҚУҒЫН-СҮРГІН ҚҰРБАНДАРЫН ЕСКЕ АЛУ КҮНІ

1-бет

Тағдыр тауқыметімен Базилиус деген неміс азаматы 
Жалағашқа қоныстанған. Мартель Базилиус (Борис) Петро-
вич 1906 жылы Саратов облысы Энгельс ауданы Ленинское 
селосында дүниеге келген.  Кеңес өкіметі құрылған және одан 
кейінгі жылдары Повольжеде қолдан ұйымдастырылған 
ашаршылық болғаны мәлім. 1921 жылғы ашаршылықтан 
Мартельдер отбасының қожайыны Петр дүние сала-
ды. Бористің шешесі екінші рет тұрмысқа шыққан кезде 
есейіп қалған бозбала нағашыларының қолына кетеді. 
Нағашылары да өздері сияқты орташа отбасы санатында. 
Солардың қамқорлығымен Борис рабфакті (жұмысшылар 
факультеті) бітіреді. Білімге құштар бозбала бұдан кейін 
Саратов педагогикалық университетінің тарих факультетіне 
оқуға түсіп, аталған оқу орнын үздіктер қатарында бітіріп 
шығады. Саратов педагогикалық училищесін де тарих пәнінен 
дәріс береді. Осында жүріп 1936 жылы партия қатарына 
қабылданады да келесі жылы репрес сияға ұшырайды. 

Базилиус 
Мартельдің тағдыры

Конференцияны Қорқыт 
ата атындағы Қызылорда 
уни  верситеті ғылым департа-
ментінің директоры, доцент 
Қали  Омаров жүргізді. 

Алғашқы баяндамашы 
фи лология ғылымдарының 
кан дидаты, доцент, ғалым 
Шанжархан Бекмағамбетов 
«Генетикалық дыбыстаным: 
тіл дыбыстарының ілкі пайда 
болуының ғаламдық жүйенің 
құрылымдық-семантикалық 
элементтерімен байланысы» 
тақырыбында сөз қозғады.

Күн тәртібіне сәйкес ҚР 
БҒМ А.Байтұрсынұлы атын-
дағы Тіл білімі институты фо-
нетика бөлімінің меңгерушісі, 
филология ғылымдарының 
кандидаты А.Аманбаева, Ан-
кара қаласындағы Башкент 
уни верситетінің профессоры, 
доктор Сүйер Екер, филолог, 
аудармашы Р.Құлжан, фило-
логия ғылымдарының кан-
дидаты Н.Рсалиева баяндама 
жасап, талқыға ұсынылған 
та қырып төңірегінде ой-пікір-
лерін ортаға салды. 

Конференцияның қоры-
тын ды сәтінде Шанжар хан 
Бекмағамбетов бұл күрделі 
ғылыми тақырыпты бір жиын-
ның ауқымында талқылау 
мүм кін еместігін, алдағы 
уақыт та да жалғасатынын айта 
келіп, қатысушы ғалымдарға 
алғы сын білдірді.

– Биыл – қазақ халқы-
ның ұлы ағартушысы, Алаш 
ардақты сы А.Байтұрсын ұлы-
ның туға нына 150 жыл. Осы-
нау айтулы мерекеге Қорқыт 
ата атындағы Қызылорда 
университетінің 85 жылдығы 
тұспа-тұс келіп отыр. Бү гін-
гі конференция осыған орай-
ласқан болатын, – деді ғалым. 

Бұдан әрі өңір ғалымда-
ры ның басқосуы Қорқыт ата 
атындағы Қызылорда уни-
вер  ситетінде Шанжар хан 
Бек   мағамбетовтің педаго-
ги   калық қызметіне 55 жыл 
то луына орай Гумани тар-
лық-педагогикалық институ-
ты кеңесінің салтанатты мә-
жілісіне жалғасты. Ғылыми 
кеңесте әлеуметтік және тәр-

бие жұмыстары жөніндегі 
про ректор Жандос Базартай 
ғалымның еңбек жолына 
тоқталып, ғылымға қосқан 
үлесін ерекше атап өтті. 

– Шанжархан Бекмағам-
бетов – Қорқыт ата атындағы 
Қызылорда университетінің 
білім мен ғылым, тәрбие беру 
қызметіне, кәсіби маман да-
йындау ісіне айрықша үлес 
қосып келе жатқан тәжірибелі 
ұстаз. Ғалым тіл теориясы, тіл 
генетикасы салалары бойын-
ша ширек ғасырдан бері еңбек 
етіп келеді. Ол адамзат тілінің 
пайда болуы мен қызметі ту-
ралы жаңа ғылыми бағыт – 
генетикалық тіл ғылымының 
авторы болып есептеледі, – 
деді ол.

Салтанатты жиында ғалым 
ҚР Жоғары оқу орындары 
қа уымдастығының шешімі-
мен Қазақстанның білім және 
ғылым жүйесінің дамуы на 
қосқан айрықша үлесі және 
білікті мамандарды дайын-
дау дағы ерен еңбегі үшін 
А.Бай тұрсынұлы атындағы 
ор дені, Қорқыт ата атындағы 
Қызылорда университетінің 
«Үздік оқытушысы» медалі-
мен марапатталды.

Ш.Бекмағамбетов – бірне-
ше оқу-әдістемелік құрал-
дың, 50-ден аса ғылыми 
ма қа лалардың авторы. Сон-
дай-ақ, «Тілдік таным негіз-
дері және тілдік символдар», 
«Тіл генетикасы: тілдік таң-
ба-нышандық жүйе» атты 
ғы лыми монографиялар мен 
ЖОО студенттеріне ар нал-
ған оқу құралдарын даяр-
лаған. Ал 2010 жылы «Жү-
ректегі жазулар» атты жыр 
жинағы жарық көрді. Бү-
гінде жас әдебиетшілерді 
қолдау бағытындағы «Құс 
қанаты – Қызылорда» қо ғам-
дық қорының төрағасы. «Бей-
бітшілік әлемі» Халықаралық 
қазақ творчестволық бірлес-
тігі Халықаралық Жазушы лар 
одағының мүшесі. Халық ара-
лық «М.Шолохов» медалі, 
уни верситеттің Қорқыт ата 
атындағы Алтын медалінің 
иегері.

Ғалымға 
құрмет 
көрсетілді

Биыл қазақ халқының ұлы ағартушысы 
А.Байтұрсынұлының туғанына 150 жыл. 
Осыған орай  ҚР Білім және ғылым министрлігі 
А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты және 
Қорқыт ата атындағы Қызылорда университетінің 
ұйымдастыруымен «Генетикалық тіл ғылымы – 
гуманитарлық білімнің заманауи жаңа бағыты: 
зерттелуі, мәселелері, болашағы» атты халықаралық 
ғылыми-теориялық ІІ онлайн-конференция өтті. 

Ғазиза ӘБІЛДА,
«Сыр бойы»Sb
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Мәдениет және ақпарат министрлігі
Ақпарат және мұрағат комитетінде тіркелген. 
Тіркеу куәлігі №12993-Г, 27.08.2012 ж.

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

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

Дерт кей кездері симптомсыз жүреді: 
жайсыздық, буындардың қызаруы мен ісінуі, 
бұлшық еттердің әлсіздігі. Бұндай жағдай-
лар кезінде, науқас пайда болған жағымсыз 
жайттарға үлкен мән бермеуі мүмкін, алайда 
ауру бұл уақытта жаңа буын байламдарын 
аурушаңдық күйге тарта отыра, асқына түседі.

Емді уақытылы қабылдамау қайтымсыз 
салдарға ұшыратып, ақыр соңында, мүге
дектікке әкелетінін түсіну аса маңызды.

Тірекқимыл аппараты ауруларын емдеу 
үшін ғалымдар қуатты табиғи парафармацев-
тикалық «Артрорезерв» препаратын әзірлеп 
шығарды. Препараттың ерекшелігі – құра-
мы тиімді және пайдалы компоненттерге 
өте бай, ол сүйек пен шеміршек тіндерінің 
жұмысын қалпына келтіріп, бұлшық еттер, 
байламдар мен сіңірлердің икемділігін 
жақсартып, буындарға кешенді түрде әсер 
етеді. Препарат синовиалды қабықты қалпына 
келтіріп, синовиалды сұйықтықтың қажетті 
мөлшерде өндірілуін ынталандырады, осының 

нәтижесінде буындардың икемділігі қалыпқа 
келіп, сүйектер арасындағы қажалу азаяды. 
Қолданыстың алғашқы кезеңіндеақ, науқас
тың жағдайы едәуір жақсарып, ауру белгілері 
жойылады, еркін жүріп тұру қалпына келеді. 
«Артрорезерв» курстық қолданудан кейін, 
көптеген сүйек ауруларын толығымен жойып, 
адамды салауатты күйге қайтаруға қабілетті.

«Артрорезерв» Еуропалық ревматолог-
тармен мақұлданған, отандық және халықа-
ралық сертификаттарға ие. Сондайақ, біздің 
мамандар басқа да ауруларға арналған 
курстық бағдарламаны таңдап бере алады. 
Орталығымыз инновациялық еуропалық және 
батыс препараттарын қолданады, олар жақсы 
нәтиже көрсетеді. 

Сіз оларды біздің орталығымыздан, 
Алматы қ., Абай даңғылы 151 мекенжайын-
дағы, «Алатау» Бизнес Орталығынан сатып 
ала аласыз және ТМДның кез келген жеріне 
курьерлік жеткізілімге тапсырыс бере аласыз

АЛ СІЗДІҢ БУЫНДАРЫҢЫЗ ҚАЛПЫНДА МА?
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

НАУҚАН ЖҮРУДЕ!
АРТРОРЕЗЕРВ КУРСТЫҚ

БАҒДАРЛАМАСЫНА
ТАПСЫРЫС БЕРСЕҢІЗ, -30%
ЖЕҢІЛДІККЕ ИЕ БОЛАСЫЗ!

Негізгі әсер етуші заттар: препарат құрамына химиялық құрауыштар кірмейді.
Мөлшері және қолдану тәсілі: қабылдау ұзақтығы 1 айдан бастап.
Қарсы көрсетімдері: жеке құрауыштардың сәйкес келмеуі, жүктілік, бала емізу

Мына телефон бойынша тірек-қимыл аппараты аурулары
жөнінде кеңес ала аласыз және «Артрорезервке» тапсырыс

бере аласыз 8 705 925 54 24 немесе artroreserve.kz сайты арқылы.
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– Ақпараттық техноло-
гия тамыр жайып тұрғанда 
кітап оқудың өркенін өсіру 
мүмкін емес дегендерге жал-
пыхалықтық тойтарыс беру 
басталды. Бұған қалай үн қо-
сып жатырсыздар?

– 2020 жылы Білім және 
ғылым министрлігі «Оқуға 
құштар мектеп» жобасын 
бекіткен болатын. Осы орайда, 
аталған жоба аясында мектеп 
кітапханаларын қажетті кітап-
тармен толықтыру көзделіп, 
оқушыларды кітап оқуға баулу 
мәселелері қарастырылды. Бү-
гінде облысымыздағы алдыңғы 
қатарлы білім ордаларының 
бірі саналатын №3 IT мек-
теп-лицейі оқушылардың кітап 
оқуына айрықша ден қойып 
келеді. Мектеп ұжымы кітапқұ-
мар жастардың санын арттыру 
мақсатында арнайы жобаны 
қолға алды. 

Коворкингте «Рухани қа-
зына» деген үйірме жұмыс 

істейді. Белгілі топ қана кітап 
оқығанымен, бүкіл мектепті 
қамтудың қиын болғаны рас. 
Сондықтан барлық оқушының 
кітап оқуы үшін «Алтын кітап» 
кубогін ұйымдастырып, оқуға 
құштар оқушыларды анықтап 
отырмыз.

– Өзіңіз айтып отырған 
«коворкинг» ұғымы сөздік 
қорымызға кейінгі кездері 
ғана ене бастады, бұл ұғым 
сіздің ұжымда қандай мәнге 
ие болды?

– Бұл – негізі, бірлесіп жұ-
мыс істеу деген сөз. Мәселен, 
коворкинг орталықтарының 
кітапханаларда ашылуы оқыр-
мандар үшін жақсы жаңалық 
болды. Енді кітапханалар тек 
қызмет көрсету мекемесі ғана 
емес, қала тұрғындары үшін 
зияткерлік демалыс орнына ай-
налады. 

Өз коворкингімізге келсем, 
әрбір мектептегі секілді біздің 
мектепте де арнайы топ құрыл-

ды. Мектеп мұғалімдерінен 
құрылған сол топқа мен же-
текшілік етемін. Нәтижесінде, 
кітап оқу дағдысы қалыптасып, 
жоба бойынша жоспарлы ша-
ралар жүргіздік.

– Нақтырақ айтқанда...
– «Оқуға құштар мектеп» 

жобасы аясында «20 минут 
кітап оқы» акциясын өткіздік. 
Белгілі уақыт аралығында 5-7 
сыныптарға Тынымбай Нұр-
мағанбетовтің «Қарлығаштың 
ұясы» және жас қаламгер Ай-
зат Рақыштың «Ақ арман ал-
дамайды» повесі, ал, 8-10 сы-
нып оқушыларына Шерхан 
Мұртазаның «Ай мен Айша» 
романы, Мұқтар Мағауиннің 
«Бір атаның балалары» және 
башқұрт жазушысы Айгиз 
Баймұхаметовтің «Тастамашы, 
ана» шығармасы оқуға берілді. 
Балаларға шығарманы оқуға екі 
апта уақыт бөлінеді. Олар кітап 
оқудың 20 минутын мектепте, 
қалған оқуын үйде жалғасты-

ра алады. Осылайша, шығарма 
мазұнымен таныс болған соң, 
арнайы сауалнамаларға жау-
ап беріп, тапсырмаларды ти-
янақты орындауы тиіс. Қоры-
тындыда белсенділік танытқан 
шәкірттер марапатталады. Апта 
жеңімпаздарына ауыспалы 
«Алтын кітап» кубогі беріліп, 
жүлделі орын иегерлеріне баға-
лы сыйлықтар табыс етіледі. 
Айта кетерлігі, бұл – апталыққа 
бөлінгенімен, жыл бойы жүр-
гізілетін жұмыс. 

Қысқасы, мектеп басшы лы-
ғының қолдауымен, ұстаздар-
дың бастамасымен басталған 
игі іс өз жемісін, айтарлықтай 
нәтижесін беруде. Оқушы-
лардың кітапқа деген қы-
зығушылығы артып, көкейге 
тоқып, түсініп оқитындардың 
қатары көбейді. Осындай сында 
оқушылардың арасынан суы-
рылып шығып, жүзден жүйрік 
атанып, кубокке ие болғандар-
дың бірі – 7-сынып оқушысы 

Арман Файзуллин. «Үйде кеш-
кілік уақытымды кітап оқуға 
арнаймын. Кітап оқуға деген 
құлшынысымның оянуы жалқа-
улықтан арылып, жаңа мақсат-
тарыма жол ашты», – дейді ол. 

Бұл – акцияның балаға қа-
лай әсер еткеніне бір дәлел. 
Сонымен бірге, апта жеңімпазы 
болған оқушылар жыл соңында 
өзара сайысып, «Алтын кубок-
ке» біржола ие болады.

– Маған Балалар жылы-
ның бір базарлығы балаға 
кітап оқудың сырын үйрету 
секілді болып сезіледі. Осын-
дай жұмыстардың белорта-
сында жүрсіз, ол мұнан әрі де 
жалғаса беретін шығар? 

– Кітап оқудың бала тағды-
рына, тіпті тұтас ұлт тағдырына 
әсер ететінін терең түсінуіміз 
керек. Сондықтан балаға кітап 
оқы деп айта бергеннен гөрі, 
ата-ананың өзі кітап оқып, үй 
кітапханасын жасақтай білуі 
міндет. Сонда ғана біз білімді, 
салауатты, ұлтын сүйген ұл-қыз 
өсіреміз.

– Осы жолда күрес жүр-
гізіп келе жатқан еңбегіңізге 
жеміс тілеймін, Ержеңіс.

Әңгімелескен 
Дүйсенбек АЯШҰЛЫ,

«Сыр бойы»

Әртүрлі 
қадам
Ананың көп қой көмегі,
Болсын деп білім қорегі.
Екі баласын жетектеп,
Мектепке күнде келеді.

Басқанда Дәулет 
он қадам,

Бес қадам жүрді анасы.
Басқанда Дәулет 

бес қадам,
Үш қадам жүрді ағасы.

Жеткенше Дәулет 
мектепке,

Жүз елу қадам кетеді.
Ал, енді, қалған екеуі,
Неше рет аттап жетеді?

Ине мен 
жіптің бағасы
Ине мен жіптің бағасы,
Қырық бес теңге тұрады.
Менен Нұржанның 

анасы,
Екі ине, бес жіп сұрады.

Анасы оның бәріне,
Жүз елу теңге төледі.
Бір ине мен бір жіпке,
Қанша теңгеден келеді?  

Жасы нешеде?
Айжанның жасы он есе,
Әкесінен кіші еді.
Демек, оның әкесі,
Қырықтағы кісі еді.

Тоғыз есе Айжаннан,
Үлкен еді анасы.
Анасының, сонымен,
Қанша еді жас шамасы?    

Тең бөлсе...
Дәптердің отыз данасын,
Әкелді үйге анасы.
Жыртып алды екеуін,
Таласып екі баласы.

Он бесін алса Айғаным,
Айбек алды қалғанын.
Тең бөлу үшін екеуі,
Не істейді, айтшы 

ар жағын!

Ержеңіс ӘБДІ

Қызылорда 
қаласындағы 
С.Толы беков 
атындағы №3 ІТ 
мектеп-лицейі-
нің математика 
пәнінің мұғалімі, 
педагог-зерттеуші 
Ержеңіс Әбдінің 

балаларға арналған жұмбақ өлеңдері «Ержеңістің есеп-
тері» деген атпен кітап болып басылып, бүгінде республи-
ка аймағына тарап кетті. 

Кезінде ол жайында біз де сүйіншілеп жазған едік.
«Балалар жылына» орай да осы ІТ лицей алдыңғы 

қатардан көрініп тұр.  Өйткені, оқу ордасы кітап оқуды 
жолға қоя білген. Бұл туралы біз Ержеңіс Әбдімен әңгіме-
лескен едік.

НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА!
УАҚЫТША ШЕКТЕУЛЕР ҚОЙЫЛДЫ

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің  2012 
жылғы 3 маусымдағы №315 бұйрығына сәйкес ауа температурасы +25 0С градус-
тан асқан кезеңде жол төсемі бөлігінің бұзылуын болдырмау мақсатында жалпы 
пайдаланымдағы республикалық маңызы бар М-32 «Самара-Шымкент» автожо-
лының 1240-2057 шақырымына әрбір білікке түсетін жүктемесі 9 тоннадан артық, 
А-17 «Қызылорда-Павлодар-Успенка-РФ» автожолының 12-216 шақырымына әр-
бір білікке түсетін жүктемесі 8 тоннадан артық автокөлік құралдарының қозға-
лысына 2022 жылдың 1 маусымы мен 31 тамызы аралығында ауа темпера-
турасы +25˚С градустан асқан жағдайда сағат 10.00-ден сағат 22.00-ге дейін 
уақытша шектеулер енгізіледі.

Халықаралық жүк тасымалына, зардап шеккен адамдарға гуманитарлық 
көмек көрсететін, азық-түлік тасымалдайтын, сондай-ақ төтенше жағдайларды 
жоюға және алдын алу жөніндегі іс-шараларын жүзеге асыратын автомобильдер-
ге шектеулер қойылмайды.

«Қазақавтожол» ЖШС,
«ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ

Қызылорда облыстық филиалдары

Көктем-жаз мезгілдерінде өрт 
қаупі өте жоғары болады. Әсіре-
се, бұл кезде орман алқаптарын 
өрттен көздің қарашығындай 
сақтауға тура келеді. Орманда өрт 
шығу себептерін сараптағанда, ол 
көбінесе адамдардың өз кінәсінен 
болатыны анықталды. Жекелеген 
тұрғындардың немесе орман жұ-
мысшыларының бұл мәселеге жіті 
қарай бермейтінінен болады екен. 
Сондықтан өрт қауіпсіздігінің 
ережелерін үйрететін үгіт-наси-
хат жұмыстарын тек өрт сөндіру 
қызметкерлері ғана емес, олармен 
қатар қоғамдық мекемелер де жүр-
гізуі тиіс.

Орман  шаруашылықтарының 
барлығында орманды өрттен 
қорғау жоспары болады. Жоспарда 
орманның түрі, ортаның рельефі, 
су жолының, теміржол, автомо-
биль жолдарының жақындығы 
ескеріліп, өрттен қорғаудың сыз-
басы жасалады.

Статистикаға келетін болсақ, 
біздің өңірде жыл басынан бері 
270-тен астам өрт оқиғасы орын 
алды. Шамамен 40-ы орман өрті 

болса, оның ішінде 80 мың гектар 
орманды, 143 мың гектар орман-
сыз алқап. Тілсіз жаудың алдын 
алуда жергілікті атқарушы орган-
дар мен Қызылорда орман және 
жануарлар дүниесін қорғау жөнін-
дегі мемлекеттік мекемесі бірлесіп 
облыс бойынша орманды және 
тоғайлы алқаптарда өрт-тактика-
лық жаттығулар өткізді.

Өрттің тілсіз жау екенін және 
өрт болған жерде шығын кел-
тіретіні бәрімізге белгілі. Көк-
тем-күз мезгілдері өртке өте 
қолайлы уақыт. Бау-бақша егу 
мақсатында егістік жерлерді дай-
ындау кезінде өрт қауіпсіздігі 
шараларына мән бермей, шөп-ша-
лаңды бей-берекет жағудың арты 
орман-тоғай өртіне айналып кетуі 
мүмкін. Сол себепті табиғат бер-
ген байлықты сақтап, орман қорын 
қорғап, өсімін молайтуға көпшілік 
болып атсалысуымыз керек

«Қызылорда орман және 
жануарлар дүниесін қорғау 

жөніндегі мемлекеттік 
мекемесі»

Орман-тоғайда өртке абай болайық!

«Сырдария-1» КС» ЖШС құрылтайшыларының жалпы жи-
налысын 2022 жылдың  03  маусым күні сағат 10:00-де мына 
мекенжайда өткізетінін хабарлайды: Қызылорда қаласы, Қонаев 
көшесі, №33.  

Күн тәртібінде:
1. «Сырдария-1» КС» ЖШС-ның активтерін қаржы құрал-

дарына инвестициялау және оған байланысты «Инвестициялау 
рәсімін» бекіту туралы.

2. Кредиттік серіктестіктің Несие комитеті және Басқарма 
құрамына өзгерістер енгізу туралы.

3. Кредиттік серіктестіктің қатысушылар құрамының өзгеруі 
туралы.

4. Кредиттік серіктестіктің Құрылтайшы келісімшартына өз-
геріс енгізу туралы.

5. "Аккозы" ШҚ-ның басшысы ауысуына байланысты  Құрыл-
тайшы шартымен, Жарғыға өзгеріс енгізу туралы.

6. «ЖАЛМУРЗАЕВА» ЖК-нің берілген несиені баланстан 
тыс шығару туралы.

7. «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ-ның алдындағы 
серіктес тіктің несие желісін ұлғайту туралы.

Сонымен қатар құрылтайшыларға күн тәртібіне қосатын ұсы-
ныс-пікірлеріңіз бар болса, жиналыс ашылғанға дейін 3 күн ішін-
де серіктестікке ұсынуларыңызды, жиналысқа міндетті түрде қа-
тысуларыңызды сұраймыз.

«Сырдария-1» КС» ЖШС-ның  әкімшілігі. 
(БИН: 040 540 001 348)

ХАБАРЛАНДЫРУ

Пәндік олимпиада универ-
ситеттің ұйымдастыруымен 
Ұлттық бірыңғай тестілеуде 
бар 18 пән бойынша 16 сәуір 
мен 11 мамыр аралығында өт-
кізілген болатын.

Білім бәйгесіне облыс-
тағы мектептерден 1224 
оқу шы қатысты. Бірінші 
кезеңде e-univer.korkyt.kz 
плат формасы арқылы тест 
тап сырса, екінші кезеңде 
шы ғармашылық тапсырма-
лар орындады. Олим   пиада 
нәтиже сінде 20 оқу шы топ жа-
рып, университет тің 15 білім 
беру бағдарла масы бойынша 
ішкі білім грантын иеленді. 

Жеңімпаздарды марапат-
тау салтанатында университет 
ректоры Бейбіткүл Кәрімова 
олимпиадада шын мықтылар 
анықталғанын атап өтті.

– Алдағы оқу жылында 
 университеттегі білім алушы-
лар қатары дарынды жастар-

мен толығатынына қуанышты-
мыз. Білімді әрі тәрбиелі, 
мақсаты айқын білімгерлердің 
ел үмітін ақтайтын сапа-
лы маман болып шығарына 
сенімдімін, – деді ол. 

Биыл пәндік олимпиада 
жеңімпаздарына Қорқыт ата 
атындағы Қызылорда универ-
ситетінің 20 гранты берілді. 
Оның ішінде «Қазақстан та-
рихы», «Қазақ әдебиеті», «Қа-
зақ тілі» пәндері бойынша 3 
білім гранты көрнекті мемле-
кет қайраткері Темірбек Жүр-
геновтің атынан тағайындал-
ды. Университет тарапынан 
«Математика» пәні бойынша 
2 грант Қорқыт ата атындағы 
Қызылорда университетін-
де ұзақ жылдар бойы қажы-
рлы еңбек еткен педагогика 
ғылымдарының докторы, про-
фессор Бақытжан Сайлыбаев-
тың атынан ұсынылды.

«СБ» ақпарат

Білім гранты 
табысталды

Қорқыт ата атындағы Қызылорда университетінде 
пәндік олимпиада жеңімпаздарын марапаттау салтана-
ты өтті. Онда мектеп бітіруші түлектерге білім гранты 
табысталды.

БӘРЕКЕЛДІ!

Озат оқушының жетекшісі 
Фарида Әбенованың айтуынша, 
Абайтану олимпиадасы биыл 
төртінші рет ұйымдастырылған. 
Олимпиада ҚР Білім және ғылым 
министрлігінің тікелей қолда-
уымен және ұйым дастыруымен 
өткізілген.

– Алматы қаласында ұйым-
дастырылған олимпиада екі ке-
зең бойынша өтті. Әуелі қаты-
сушылар ақынның қарасөздері 
мен поэзиясы негізінде дайын-
далған тақырыптардың біріне 
эссе жазса, кейін М.Әуезовтің 
«Абай жолы» романынан беріл-
ген үзіндінің қай тарау, қандай 

бөлімнен алынғанын айтып, 
мазмұнын жалғастырды. Ро-
ман мазмұнынан «Сократтық 
сұрақтар» беріліп, талапкер-
лердің логикалық ойлау деңгейі 
тексерілді. Әр жанрдағы шығар-
маларына жан-жақты талдау 
жасап, алған тәлімі мен білімін 
сарапқа салып, сыннан өткізді. 
Сондай-ақ, М.Әуезовтің «Абай 
жолы» романынан алынған 
сөйлемге кешенді талдау жа-
сау арқылы грамматикалық са-
уаттылығы анықталды, – деді 
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің 
мұғалімі.

Айту керек, олимпиаданың 

республикалық кезеңіне облыс-
тық, қалалық деңгейден жеңім-
паз болған 130 оқушы қатысқан. 
Жүзден озған жүйріктерді бел-
гілі абайтанушы, әдебиетші-тіл-
ші, зерттеушілер анықтаған. 

«СБ» ақпарат

АБАЙТАНУҒА ТАЛАПТАНҒАН
АЙЖАН

Сырдария ауданындағы Шаған ауылы №37 
мектеп-лицейінің 10-сынып оқушысы Айжан Рамазан 
республикалық Абайтану олимпиадасының жүлделі 
ІІ орын иегері атанды. «Балалар жылымен» тұспа-тұс 
келген жоғары жетістік іргелі ізденіс пен еңбектің мәуелі 
жемісі екені анық.

КІТАПТЫ КЕРЕК ҚЫЛСАҢ, 
АҚЫЛДЫ ҚОРЕК ҚЫЛАСЫҢ


