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Жиын барысында «Астана» 
халықаралық қаржы орталығының 
(АХҚО) 2021 жылы атқарған 
жұмыстары қорытындыланды 
және оны әрі қарай дамыту жөнін
дегі ұсыныстар қарас тырылды.

ҚасымЖомарт Тоқаев ха
лықаралық жағдай құбылып тұрған 
кезде инвестициялық тұрақтылық 
пен болжамдылықты қамтамасыз 
етуге қабілетті сенімді қаржы 
көздерін іздеу өзекті болатынын 
айтты. «Астана» халықаралық 
қаржы орталығы Қазақстан мен 
бүкіл Орталық Азия аймағы үшін 
осындай міндетті атқаратын 
мекемелердің бірі саналады.

– Қазақстан нарықтық, еркін әрі 
бәсекелі экономиканы қарқынды 
ілгерілетуге бағытталған дамудың 
жаңа кезеңіне қадам басып отыр. 
Мұндай жағдайда шетелдік инве
сторлар мен сауда серіктестерінің 
сенімін сақтап қалу және нығайту 
біздің басты басымдығымыз бо
лып қала береді. Осыған бай
ланысты АХҚОның әлеуеті 
инвестициялардың сенімділігі мен 
қауіпсіздігінің кепілі ретінде ба
рынша пайдаланылуға тиіс, – деді 
Президент.

Мемлекет басшысы АХҚО
ның алдында жетекші қаржы 
орталығы ретінде өз мәртебесін 
институционалды тұрғыдан 
нығайту міндеті тұрғанын атап 
өтті. Осыған орай Мемлекет бас
шысы бірқатар өзекті мәселеге на
зар аударды.  

Атап айтқанда, ҚасымЖомарт 
Тоқаев санкциялық мәселеге 
мән бере отырып, шетелдік 
компаниялардың АХҚОға 
тіркелу талабы барынша оңай әрі 
либералды болуға тиіс екеніне 
тоқталды. Президент АХҚОның 
шетелдік серіктестермен диалог 
жүргізуі қажет екенін атап өтті 
және қаржы реттеушілерімен 
тығыз ықпалдастық орнатудың 
маңыздылығын жеткізді. Осы рет
те жалпы үйлестіру жұмыстары 
Үкіметке жүктелді. Сондай
ақ Президент Орталықтың 
реттеушілік қызметі мен 
нормативтікқұқықтық базасы 
дербестігі мен тәуелсіздігін сақтап 
қалуы керек екенін айтты.  

Мемлекет басшысы ұлттық 
компанияларды IPOға шығару 
жұмыстарын келесі маңызды 
міндет ретінде атады. «Самұрық

Қазына» акционерлік қоғамы мен 
оның ұлттық компанияларының 
рөлін мысалға келтірді.

– Еліміздің қарапайым аза
маттары Ұлттық компаниялардың 
акцияларын иеленуге және са
лымдарынан өз дивиденттерін 
алуға мүмкіндігі болуға тиіс. 
Дәл осындай жолмен халықтың 
инвестициялық мәдениеті қа
лыптасады. IPOға қатысу 
Қазақстанның барлық тұрғыны 
үшін қолжетімді болуы қажет. 
Ол үшін қағазбастылық пен бю
рократияны болдырмайтын жаңа 
цифрлық шешімдер керек, – деді 
Мемлекет басшысы.

Сонымен қатар Қасым
Жомарт Тоқаев ұзақ мерзімді 
шетелдік инвесторларды теңге 
түріндегі тәуелсіз облигацияларға 
тартудың өзектілігін атап өтті. 
Президент қазіргі құбылмалы 
жағдайда инвестициялар мен 
ресурстар үшін бәсекелестік 
күшейеді деген пікір білдірді. Ин
весторлар корпоративтік басқару 
қағидаттары жоғары деңгейде 
сақталатын, заң үстемдік ететін 
және халықаралық юрисдикциясы 
бар алаңдарды іздейді.

– Елімізге жаңа әрі сенімді 
инвестиция көздері қажет. Ол 
үшін халықаралық депозитарий
лермен өзара тығыз ықпалдастық 
орнату керек. Мұндай жағдайда 
реттеушілік режим мен 
халықаралық құқыққа негізделген 
АХҚО алаңы тартымды бола
ды. Үкіметке Ұлттық банкпен 
және АХҚОмен бірлесе отырып, 
ұзақ мерзімді институционалдық 
инвесторлары бар әлемдік 
инфрақұрылымға қосылу мәсе
лесін пысықтауды тапсырамын. 
Бұл экономикамыздың орнықты 
өсімі үшін маңызды қадам болмақ, 
– деді Президент.

Бұдан бөлек, Мемлекет басшы
сы орнықты даму мақсаттарына 
қол жеткізу және «жасыл» жоба
ларды жүзеге асыру мәселесіне 
тоқталды. Оның айтуынша, был
тыр орнықты қаржыландыру 
нарығының көлемі 500 есе 
ұлғайып, 250 миллион доллар
дан асты. Оның ішінде жасыл об
лигациялар мен несиелердің 58 
пайызын АХҚО Жасыл қаржы 
орталығы нақтылады.

– Осы аптаға ауа райы болжамына тоқталсақ, 
29 маусымда, 23 шілдеде облыстың солтүстігінде, 
орталығында жаңбыр, найзағай, дауыл күтіледі. 
2930 маусымда  орталықта, оңтүстікте, 2 шілдеде 
орталық, солтүстік аумақта, 3 шілдеде облыстың ба
сым бөлігінде 1520 м/с жел,  шаңды дауыл күтіледі. 
Ауа температурасы түнде +21+26 0С, облыстың 
солтүстігінде +18 0Стан  +19+24 0С,  солтүстігінде 
+16 0С аралығында, құбылмалы, күндіз +36+41 0С
ты көрсетеді. Ал облысың солтүстігінде +37 0С.  29 
маусымда +31+36 0С, облыстың оңтүстігінде +39+44 
0Сқа жоғарылап, аптаның аяғына қарай +29+34 
0Сқа төмендейді. Нақтырақ айтқанда, 29 маусым
да облыстың оңтүстік аумақтарында +39, +44 гра
дусты көрсетсе, 30 маусымнан бастап күндізгі ауа 
температурасы төмендейді. Сол күні +31+36 градус, 
солтүстік аумақта +28 0Сты көрсетеді.  Аптаның 
аяғына қарай +29+34 градусқа төмендейді, яғни, 
қатты ыстық басылады, – дейді «Қазгидромет»  РМК 
облыс бойынша филиалының инженерсиноптик ма
маны Маханбет Маратов. 

Аптап ыстық қашан басылады?

ОБЛЫС ӘКІМІНІҢ ҚҰТТЫҚТАУЫ

Президент Қасым-
Жомарт Тоқаев Koç Holding 
компаниясының басқарма 
мүшесі Али Кочты қабылдады.

ҚасымЖомарт Тоқаев Koç Holding 
компаниясының қазіргі жұмы сымен, 
сондайақ Қазақ стан дағы бірлескен 
жоба ларды жүзеге асыру жоспарымен 
танысты.

Али Кочтың айтуынша, түркия лық 
холдинг қорғаныс өнеркәсібі мен ауыл 
шаруа шылығы саласында бірқатар 
жо  ба ны жүзеге асыруға ниет білдіріп 
отыр.

Мемлекет басшысы Түркиямен 
ара дағы ынтымақтастықтың еліміз 
үшін аса маңызды екеніне тоқталып, 
Қа зақ станда жұмыс істейтін инвес тор
ларға мемлекет тарапынан әрда йым 
қолдау көрсетілетінін айтты.

ШЕТЕЛДІК ИНВЕСТОРЛАР 
МЕН САУДА СЕРІКТЕСТЕРІНІҢ 
СЕНІМІ МАҢЫЗДЫ

Бірлескен іс жоспарымен танысты

Sb

ТОҚСАННЫҢ 
ТӨРІНДЕГІ 
ҚАЛАМГЕР

Айнұр БАТТАЛОВА,
«Сыр бойы»

Шіліңгір шілде басталмай-ақ аптап ыстық 
апшымызды қуырып барады. Қызылордалықтар 
аузындағы «Отан оттан да ыстық, Қызылорда онан да 
ыстық» деген сөз тіркесі әзіл ретінде айтылса да, Сыр 
елінің қазіргі күн райын айқындап тұрғаны шындық. 

«Қазгидромет» РМК облыс бойынша филиалының 
мәліметінше, өткен аптада, яғни,  20 маусымда  облыс  
орталығында ауа температурасы түнде +18+23 0С-тан 
+23+28 0С-қа, күндіз +30+35 0С-тан +39+44 0С-қа 
жоғарылаған. Ауа температурасының максималды 
мәні 25 маусымда, яғни, сенбі күні  +44,2 0С байқалған. 
Алайда тұрғындар өткен аптаның кейінгі үш күнінде 
ауа температурасының 50 градустан асқанын айтуда. 
Осы аптадағы күн райының қалай болатынын білмекке 
аталған мекемеге хабарласқан едік. Алдағы күндері 
аптап ыстық жалғаса ма әлде күн салқындай ма?

Сапар барысында облыс әкімі 
алдымен М.Көкенов атындағы 
аудандық мәдениет үйінде аудан 
халқымен жүздесіп, өңірдің тыныс
тіршілігі жайында кеңінен баяндап 
берді. 

Сөз басында биылғы жылдың 
5 айында облыстың әлеуметтік
экономикалық көрсеткіші ту
ралы сөз етіп, алдағы уақытта 
атқарылатын ісшаралар жоспары
на назар аударды.  

– Биыл өңірге 350 млрд теңге 
инвестиция тарту көзделген. Ин
дустрияландыру бағдарламасы ая
сында биыл құны 9 млрд теңгені 
құрайтын 5 жобаны іске қосамыз. 
Олардың қатарында Қармақшы мен 
Жаңақорғандағы құс фабрикалары, 
балық өңдеу цехы, Қызылордада 
ет комбинаты және ағаш өндірісі 
секілді ауқымды жобалар бар. Одан 
бөлек, «Шалқия» кен орнында тау
кен байыту комбинатын (235 млрд 
теңге) салу жоспарлануда. Жоба  
Еуропалық  қайта құру және Даму 
Банкі арқылы қаржыландырылады, 
– деді облыс әкімі. 

Мемлекет тарапынан аймақтың 
ауыл шаруашылығын дамытуға 
кеңінен қолдау көрсетілуде. Бұл 
мақсатта жыл сайын 15 млрд  

теңге қаржы қарастырылуда. 
Кейінгі жылдарда облыста су 
тапшылығы айқын сезіліп отыр. 
Соған қарамастан күріш көлемін 
қысқартпауға назар аударылуда. 
Үкімет және тиісті министрлікпен 
жұмыс жасалып, күріш егістігі 78 
мың гектар көлемде белгіленді.

– Биылғы жылдың 17 маусы
мында Мәжілістегі Парламенттік 
тыңдауда депутаттар назарына су 
шаруашылығының өзекті пробле
малары мен Арал теңізінің қазіргі 
ахуалы жайында баяндадым. 
Алдағы уақытта нақты қолдау жа
салады деп күтілуде. Үкімет тара
пынан су тапшылығын жою үшін 
3,6 млрд теңге бөлінді. Жаңақорған 
ауданында 138,4 млн. теңгеге 11 
дана насос қондырғысы алынады. 
Қазіргі таңда Кейден, Аққорған 
және Жаңақорған кентіне 4 электрлі 

насос қондырғысы жеткізілді. Оған 
қоса Сүттіқұдық ауылының су
армалы егістігіне қаралған 329,5 
млн теңгеге инженерлікком
му  никациялық инфрақұрылым 
жүр  гізілді. Алдағы уақытта Ке
лін төбе магистралды каналын 
меха  никалық тазарту аяқталады. 
Облыстық бюджет есебінен Қожа
кент және Жайылма ауылдық 
округ теріндегі 2 каналға тазалау 
жүргізілді. Сондайақ, Қыраш 
ауыл дық округінде мал суару үшін 
зерттеу және ұңғыманы бұрғылау 
жүргізілуде. Ал Келінтөбе магис
тралды каналын салудың жоба
сметалық құжаттары әзірленуде, – 
деді Нұрлыбек Машбекұлы. 

Келесі кезекте облыс әкімі 
азықтүлік бағасын тұрақтандыру 
үшін әр ауылдың мүмкіндігіне 
қарай көкөнісбақша өнімдерін 
жергілікті өңірде өндіру үшін бос 
жатқан жерлерді егін егуге ынта
лы азаматтарға беру қажеттігіне 
тоқталды. Бұл жұмыс барлық ау
данда қолға алынған. Нәтижесінде 
жоспардан бөлек Жаңақорған ауда
нында 196 гектар жерге қосымша 
егін егілді.

Биыл егіншілік саласына 4,3 
млрд теңге, мал шаруашылығын 
субсидиялауға 4 млрд теңге 
қаралған. Осындай мемлекеттік 
қолдаудың нәтижесінде Жаңа
қорған ауданында ет 101,7, сүт 
100,9, мал басы 101,8%тен 117%
ке дейін өсті.

Облыс тұрғындарын газбен 
қамту ісінде қарқын бар. Қазіргі 
таңда барлық аудан орталығы 
толықтай газға қосылды. Өңір 
халқының 67 проценті «көгілдір 
отынды» тұтынады. 

Биыл ауылдық елді мекендерді 
газдандыру бойынша 13 жоба іске 
асырылады. Олардың жалпы құны 
– 5,8 млрд теңге. 

ЖАҢА ЖОБАЛАРҒА ЖОЛ АШЫҚ

Әділжан ҮМБЕТ,
«Сыр бойы»Sb

Кеше облыс әкімі 
Нұрлыбек Нәлібаев 
Жаңақорған ауданында 
жұмыс сапарымен болды. 
Аймақ басшысы жергілікті 
тұрғындармен жүздесіп, 
өзекті мәселелер жөнінде ой 
қозғады. Алдағы мақсат-
міндеттерге тоқталып, 
бірқатар әлеуметтік 
нысандардың жұмыс 
барысымен танысты.

ОБЛЫС ӘКІМІНІҢ ЖҰМЫС САПАРЫ ЖАҢАҚОРҒАН АУДАНЫНДА ЖАЛҒАСТЫ
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оқырман
2022 жылдың екінші 
жартыжылдығына

«Сыр медиа» ЖШС-на 
қарасты 

газеттерге жазылу 
аяқталуға жақын.
Қапы қалмаңыз!

 «Сыр бойы» газетіне 
жазылу бағасы: 

жекелер үшін: 6 айға – 
3500 теңге.

Мекемелер үшін: 6 айға – 
4500 теңге.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев «Астана» 
халықаралық қаржы орталығын басқару жөніндегі кеңестің 
отырысын өткізді.

Құрметті бұқаралық 
ақпарат саласының 

қызметкерлері! 
Қадірлі сала ардагерлері! 

Көркем әдебиеттің 
көр   некті өкілі Әзілхан 
Нұршайықов: «Газеттің ісі – 
бір күндік, сөзі – мың күндік» 
деп баспасөздің бағасын 
біл діргендей, Сырдың сөз 
қуаты, ой шуағы ежелден 
еленген ерекшелікке ие. 
Бүгінгідей медиа кеңістіктің 
ауқымы кеңейіп, ақпарат 
таратудың көзі көбейгені 
журналистердің кәсіби дең
гейін көтере түсті. Қазір 

қалам герлер жаңалықтар 

жаршысы ғана емес, жедел 
және ашықтық алаңының 
айна сына айналды. Осын
дай жауапты жұмысты жан
дан дырып, қалам қуа ты
мен, ой шұрайымен қо ғамға 
қызмет етуші журналистика 
майталмандарын  төл мере
келеріңізбен құттық таймын. 

Қазақ журналисти касы
ның қарыш тауы уақытпен 
үндестігі, замана зейінімен 
үйлескені десек, руханияттың 
келелі күші – ақпараттық 
өріс. Тұтынушы талғамын 
табу, тың тақырыптар ұсыну, 
ақиқатқа араша түсу, оқыр
ман сапалы өніммен сусын

дау сынды талапты талантты 
журналистер орындайды. 
Бәсекелестік нарықта тынбай, 
талмай еңбек ететін қаламгер 
қашанда қоғамның құрметіне 
лайық.

Бүгінгі күні облыстың ме
диа кеңістігінде 130дан аса 
бұқаралық ақпарат құралы 
жұмыс жасауда. Әрбір басы 
лымның өз оқырманы, те
ле арна мен радионың өз кө
рермені мен тыңдарманы 
бар. Мұның өзі іргелі ин
дустрияның ізі.

Газеттің пікірі – халық тың 
сөзі, көптің ойы. Шынайы сөз 
бен сұңғыла сюжет – адам 

үшін айнымас түйін, нақты 
нышан. Сондай сұра нысты 
қамтамасыз етудің жауап
кершілігі журналистер үшін 
ең шұғыл, ең тәуекел байлам. 
Мұндай мүмкіндікті кәсіби 
мамандар ғана атқара алады. 

Қадірлі БАҚ өкілдері!
Сіздерді төл мерекемен 

шын жүректен құттықтай 
отырып, еңбек теріңізге та
быс, дендеріңізге саулық, 
шаңы рақтарыңызға құт
береке, аман дық тілеймін. 

Ізгі ниетпен,
Нұрлыбек НӘЛІБАЕВ,

облыс әкімі
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– Бұл экономиканы көмір
тегінен арылту және көміртегін 
аз пайдалану технологияларын 
дамыту жөніндегі жаһандық 
міндеттерді еліміздің сәтті шешу
ге қабілетті екенін дәлелдеуіне 
ықпал етеді. Үкіметті, «Астана» 
халықаралық қаржы орталығын 
және Кеңес мүшелерін осы 
бағыттағы жұмыстың қарқынын 
бәсеңдетпей, жалғастыра беруге 
шақырамын, – деді Президент.

ҚасымЖомарт Тоқаев энер
гия тасымалдаушы жаһандық 
нарықтардың және әлемдік 
азықтүлік орталықтарының 
трансформациялануы кезінде 
Қазақстанның рөлін күшейту 
маңызды екеніне назар аудар
ды. Атап айтқанда, Мемлекет 
басшысы үздік халықаралық 
стандарттарға сәйкес келетін 
және кез келген тәуекел
қатерлерден алшақ тұратын бас
ты тауар биржасын орналастыру 
мәселесін шешудің өзектілігін 
атап өтті.

– Қазақстан үшін сенімді 
әрі бәсекеге қабілетті инфра
құрылымы бар биржа нарығы 
жөнінде мәлімдеу өте маңызды. 
Бұл аймақтық және жаһандық 
саудада көшбасшылыққа ие болу 
үшін жаңа мүмкіндіктерге жол 
ашады. Үкімет осы мәселені жан
жақты пысықтауы керек, – деді 
Президент. 

Мемлекет басшысы крип
тоиндустрия және цифрлық 
активтерді дамыту мәселелеріне 
де тоқталды. 

– Біз әлеуетімізді барынша 
тиімді пайдалануымыз керек. 
Еліміз криптоактивтерді шығару 
бойынша екінші орында тұр. 
Алайда біз тек қана шикізат 
мәртебесін ұстанып қалмауымыз 
керек. Осы орайда, Үкімет 
қаржы реттеушілерімен және 
«Астана» халықаралық қаржы 
орталығымен бірлесе отырып, 
кешенді цифрлық экожүйені да
мыту үшін қолайлы жағдай жаса
уы қажет, – деді ҚасымЖомарт 
Тоқаев.  

Мемлекет басшысы жиынды 
қорытындылай келе, АХҚОның 
2021 жылы атқарған жұмысының 
жылдық есебін бекітті.

Ісшара барысында Пре
мьерминистр Әлихан Смайыл
ов, АХҚО басқарушысы 
Қайрат Келімбетов, Мемлекет 
басшысының экономикалық 
даму жөніндегі штаттан тыс 
кеңесшісі Сэр Сума Чакра
барти, Қаржы нарығын рет
теу және дамыту агенттігінің 
төрағасы Мәдина Әбілқасымова, 
АХҚОның тәуелсіз қаржы 
бақылаушысы Марк Смит, 
Жаһандық даму орталығының 
пре зиденті Ахмед Масуд, G30 
тобының қамқоршылық кеңе
сінің төрағасы Джейкоб Френ
кель, Citigroup үкіметтер мен 
мемлекеттік сектордың жаһан
дық блогының басшысы Джули 
Монако баяндама жасады.

ШЕТЕЛДІК 
ИНВЕСТОРЛАР 
МЕН САУДА 
СЕРІКТЕСТЕРІНІҢ 
СЕНІМІ 
МАҢЫЗДЫ

Саяжайда балабақша ашылды
Қызылорда. Тасбөгет кентіне қарасты «Сабалақ» саяжайы 

аумағынан ашылған жеке балабақшаның тұсаукесер рәсімі өтті. 

Балалар ойын-сауық орталығы 
Арал. «Балалар жылы» аясында аудан орталығында «Зере» 

балалар ойын-сауық орталығы ашылды.

Жас ақындар айтысы 

Қазалы. Жібек сөзден жыр кесте тоқыған халық ақыны 
Ібайдулла Қалниязов атындағы облыстық жас ақындар айтысы 
өтті.

«Заңсыз келуші-2022» 
Қармақшы. Аудандық полиция бөлімінің қызметкерлері 

27 маусым мен 4 шілде аралығында аудан аумағында «Заңсыз 
келуші-2022» жедел профилактикалық іс-шарасын өткізеді.

Судың да сұрауы бар
Жалағаш. Өткен сенбіде әлеуметтік желіде аудан әкімі 

жергілікті халыққа Үндеу жариялады. Мазмұны судың да 
сұрауы барын қаперге салып тұр. Мәселен, аудан халқы қыс 
айларында күніне 1500 текше метр ауызсу тұтынса, күзде 1800 
текше метр жалағаштықтарға жетеді екен. Ал жазда жергілікті 
тұрғындар күніне 5 мыңға дейін ауызсу пайдаланып отыр.

Шетелдік инвесторлармен 
кездесті

Сырдария. Аудан әкімі Мұрат Ергешбаев аграрлық 
саладағы шетел инвесторларымен кездесті.

Кәсіпкерлердің 
көшпелі отырысы

Шиелі. Ауданда кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау мәселесі 
бойынша облыстық прокуратура мен облыстық кәсіпкерлер 
палатасының бірлескен көшпелі отырысы өтті.

Шахмат турнирі
Жаңақорған. «Ордакент» ардагерлер үйі және жастар 

ресурстық орталығында медицина саласының қызметкері Жан 
Ильясұлы Аймишевті еске алуға арналған шахматтан ардагер-
лер және жасөспірімдер арасында аудандық турнир өтті. 

«Айбибі» бөбекжайбалабақ
шасының ашылу салтанатына 
қала әкімінің орынбасары Ақзира 
Қасымова, кент әкімі Семсер 
Сыздықов, қалалық жұмыспен 
қамту, әлеуметтік бағдарламалар 
және азаматтық хал актілерін 
тіркеу бөлімінің басшысы 
Кенжегүл Құрақбаева мен кенттің 
және саяжайдың ардагерлері, 
белсенді азаматтары қатысты. Ме
кеме ұжымын, тәрбиеленушілер 

мен атааналарын қуанышты 
сәттерімен құттықтаған қонақтар 
бүлдіршіндердің шығармалары 
мен қызықты ойындарын тама
шалап, үздік өнер көрсеткендерге 
сыйлықтар табыс етті.

Айта кету керек, «Айбибі» 
бөбекжайбалабақшасы 50 бала
ны тәрбиелеуге арналған. 17 ма
мырдан бастап жұмысына кірісіп, 
саяжайдағы мектепке дейінгі 
жастағы балаларды қамтиды.

Орталықтың ашылу салтана
тына аудан әкімі С.Сермағамбетов 
қатысып, жылы лебізін жеткізді. 
Одан соң аудандық қоғамдық 
келісім кеңесінің төрағасы, 
білім беру саласының ардагері 
Н.Оспанов сөз алып, жаңа орталық 
жұмысына сәттілік тіледі.

Атап өтейік, жеке кәсіпкер 
Ернұр Маратұлы ойын орталығын 

ашу үшін «Бизнестің жол картасы 
2025» бағдарламасы арқылы 35 
млн теңге несие алған. Орталық 
балалардың уақытын қызықты 
да көңілді өткізуіне арналған ба
тутты аймақ, лабиринттер, ойын 
кешендері мен әткеншектер, 
сырғанақ, өрмелеуіш сынды за
манауи үлгідегі ойын құрыл
ғыларымен жабдықталған.

Майдакөл ауылындағы орта
лық алаңда «Жақұт жырдың 
шайыры» атты ақындар айты
сына Қызылорда қаласы мен 
Жаңақорған, Жалағаш, Қар
мақшы, Арал аудандарынан кел
ген жас ақындар қатысты.

Жас ақындар айтысында ау
дан әкімі Мұхтар Оразбаев сөз 

зергерлеріне сәттілік тіледі. Та
лай таланттың томағасын сы
пырып, айтыс өнеріне баулып 
жүрген ардақты азамат, Майдакөл 
ауылдық клубының меңгерушісі 
Ермекбай Ағырай айтысқа 
қатысушы талапкерлерге игі 
тілегін арнады.

Онда шетелдіктердің 
Қазақстан Республикасында болу 
және шетелдік жұмыс күшін тар
ту қағидаларын халық арасында 
кеңінен түсіндіру жұмыстары 
жүргізіледі. Заңсыз көшіқонды 

ескерту, жолын кесу, сондай
ақ шетелдіктер мен азаматтығы 
жоқ адамдардың Қазақстан Рес
публикасында болу тәртібінің 
бұзылмауы түсіндіріледі.

– Жалағаштықтардың әлі 30 
%і су есептегіш құралынсыз ауыз 
су тұтынып отыр. Түсіндірме жұ 
мыстары жүргізілмейді емес, жүр
гізіледі. Бірақ нәтиже жоқ, – дейді 
Жалағаш ауданының оқшау сумен 
жабдықтау жүйелерін пайдалану

шы мекемесінің басшысы Мұрат 
Елеусінов. 

Ол Дәуімбай елді мекенінде 
тағы бір ауызсу жүйесі салынып 
жатқанын айтады. Су қоймасының 
сыйымдылығы – 1200 текше метр. 
Ол күзде ел игілігіне беріледі деп 
күтілуде. 

Украина ұлттық аграрлық 
ғылымдар академиясы күріш 
инстутының директоры Владимир 
Дудченко және аталған инсти
туттың күрішті зерттеу шаруа
шылығы бойынша директоры 
Андрей Борейко өңірге аграр лық 
саланы әртараптандыру бағыты 
бойынша арнайы ұсы ныспен кел
ген. Шетелдік ғалым дар бидай 
мен соя, жүгері, жоңыш қа секілді 

дақылдарды егуді қолға алмақ. 
Сонымен қатар суды аз қажет 
ететін дақылдардың көлемін 
ұлғай тып, биыл сынама ретінде 
400 гектар алқапқа күздік бидай 
орналастыруға ұсыныс білдірді.  

Шетелдік инвесторлар бүгінде 
«Жетікөл жері» шаруашылығымен 
серіктестік орнатып, аграрлы ай
мақтағы жаңа бастамаларды қолға 
алған.

Кездесу барысында жергілікті 
кәсіпкерлер ешкі сүтінің өнімдерін 
өндіретін цех ашу, тас тасымалдау 
барысында теміржол көлігінің 
(вагон) тапшылығы, жайылымдық 

жер мәселелері, кәсіпкерлер жо
баларын сүйемелдеу бойынша 
көмек көрсету, субсидия алудың 
талаптары, коммуналдық қызмет 
мәселелері талқыланды.

Жарысты аудандық ардагер
лер ұйымы қоғамдық бірлестігі 
кеңесінің төрағасы Өмірсерік 
Тақырбасов ашып, спортшыларға 
сәттілік тіледі. Турнирге кент 
және ауылдық округтерден 40қа 
жуық спортшы қатысты. 

Жарыс қорытындысымен Кен
же Санат, Диас Есмаханбет пен 
Алмат Алтайбай жеңімпаз болды. 
Ал қыздар арасында 1, 2 және 3 
орын жаңақорғандық Кәусар Сейт
жан мен Азима Ұржан, Нұрсезім 
Серғалиеваға бұйырды. Ардагер

лер арасында 1 орынды шиелілік 
Айдарбек Аманқұл, 2 орынды 
түгіскендік Әбутәліп Қазыбеков, 
ал 3 орынды Қыркеңсе ауылынан 
Нұржан Боженов иеленді. 

Жеңімпаздарға аудандық дене 
шынықтыру және спорт бөлімінің 
грамоталары,           демеушілердің 
тағайындаған бағалы сыйлықтары 
табысталды.

Дайындаған: 
Шынар БЕКБАН,

«Сыр бойы»

Синоптиктің бұл ақпараты 
көпшілігімізді қуантары анық. 

Қатты ыстық салдарынан 
денсау лық та сыр беретінін 
білеміз. Әсіресе, балалар жағы 
мұздай сусын, тәтті балмұздақ 
жеп, үйде күндізтүні тоқтаусыз 
қосылып тұрған салқын датқыш 
әсерінен ауырып жатса, үлкен 
кісілердің қан қысымы көтеріліп, 
мазасы қашатыны анық. Осы 
орайда жедел жәрдем қызметі 
де қарбалас күйге түсіп, қауырт 
жұмыс режиміне көшетіні белгілі. 

Облыстық медициналық же
дел жәрдем стансасына өткен 
аптаның кейінгі үш күнінде 
түскен қоңыраулар туралы 
сұрадық. Белгілі болғанындай, 
22 маусымда 1417 қоңырау түссе, 
23інде шақыртулар саны 1464ті 
құрап, 3,2 процентке өскен. Оның 
ішінде балалар саны 22 маусым
да 510 болса, келесі күні 526ға 
жетіп, 3 процентке артқан. 

– Балаларға байланысты 
шақырту лар ішінде 1 жасқа 
дейінгілер өте көп. Мәселен, 22 
маусымда 177, келер күні 194 бол

ды. 24 маусымда  1420 шақырту 
болса, 25інде  қоңыраулар саны 
1505ке жетті. Осының ішінде 1 
жасқа дейінгі бала саны 24 мау
сымда 169 болса, 25інде 204ті 
құрап, 17 процентке артты. Ал 26 
маусымда  түскен қоңырау саны 
– 1537. Оның 565і балаларға 
байланысты, соның ішінде 195і 
жасқа толмаған сәбилер болып 
отыр. Осы шақыртулар ішінде күн 
сәулесінің тікелей түсуі, яғни күн 
өту диагнозымен түскендер 23, 
24 және 25 маусым күндері қатты 
байқалды. Үлкен кісілер арасында 
артериалды қан қысымымен 22 
маусымда 123 шақырту болса, 23
інде 126, 24інде 104, 25 маусым
да 150, ал 26сында 136 қоңырау 
түскен. Гипертониялық криз бо
йынша да бірқатар шақырту бол
ды. Қоңырау саны бойынша ең 
көбі егде жастағы адамдар, жүкті 
әйелдер және балаларда тіркелді, 
– дейді облыстық медициналық 
жедел жәрдем стансасы бас 
дәрігерінің медицина ісі жөніндегі 
орынбасары Ғалия Нұрсейтова.  

Өткен аптадағы ахуал осын
дай. Аптап ыстықта абай болайық!

Аптап ыстық 
қашан 
басылады?

Жағалауы бар, жағажайы жоқ

Айсәуле ҚАРАПАЕВА,
«Сыр бойы»Sb

Аптап ыстықтан қызылордалықтар қайда барып бас 
сауғаларын білмей дал болуда. Шіліңгір шілде басталмай-ақ,  
күннің қатты ысуы адамдарды әбіржітті. Көпшілік кез келген 
каналға, белгіленбеген орынға суға бір сүңгіп, салқындап 
алғысы келетіні рас. Соның салдарынан тілсіз жау жыл басынан 
бері 18 адамның, оның ішінде 7 баланың өмірін жалмады. Ал 
құтқарушылар болса күнде дабыл қағып әлек.

Облыстық төтенше жағдайлар 
департаменті азаматтық қорғаныс 
басқармасының офицері, аға лей
тенант Нұржігіт Тұрғанбайдың 
айтуынша, тұрғындар қарапайым 
қауіпсіздік ережелерін сақта маған
дықтан, суға кету дерегі азаймай 
тұр. 

–  Өзен немесе каналдың 
зерттелмеген жеріне суға түсуге 
болмайды. Балық аулау кезін дегі 
қауіпсіздік ережелерінің бұзылуы, 
спирттік ішімдік ішу, балалардың 
ересектердің бақылауынсыз су 
жағасына баруы, жүзу білмесе 
де суға түсу салдары қайғылы 
оқиғаларға әкеп соғуда. Сонымен 
қатар оқу орындары студенттерінің 
табиғат аясына ұйымдастырған де
малыстары бақытсыз жағдаймен 
аяқталуда. 

Төтенше жағдайлар депар
таментінің қызметкерлері об
лыс аумағынан өтетін Сырдария 
өзені жағалауы және қала, аудан 

аумағында орналасқан су айдын
дарында тұрғындарға, әсіресе жас
тар мен балалардың қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету мақсатында жау
апты сала мамандарын тарта оты
рып, бекітілген кестелерге сәйкес 
күнделікті 13:0022:00ге дейін 
рейдтік ісшаралар жүргізуде. 
Қазіргі таңда ҚР Әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы кодексінің 

364бабы (Ортақ су пайдала
ну қағидаларын бұзу) бойынша 
8 адамға ескерту беріліп, осы 
кодекстің 440бабы (Алкогольдік 
ішімдіктерді ішу немесе қоғамдық 
орындарға масаң күйде келу) бо
йынша 2 азаматқа әкімшілік шара 
көрілді. 

Қала аумағында орналасқан 
«Arai city mall» ойынсауық 
орталығы, жаңа базар және ескі 

базарларға дауыс зорайтқыш 
арқылы күнделікті түсіндірме 
жұмыстары жалғасуда. Жыл
жымалы мобильді ескерту 
пунктінің көмегімен тұрғындар 
жаппай шоғырланған жерлерде 
тұрғындарға су объектілеріндегі 
қауіпсіздік ережелері туралы 
ақпарат берілді, – дейді басқарма 
офицері.

Жалпы облыс аумағынан 
өтетін Сырдария өзенінің 
ұзындығы 1274 шақырым. Мұнан 
басқа 19 ірі канал, 220 шағын ка
нал, 207 көл және 64 қауіпті аймақ 
анықталған. Ал қазіргі таңда 
тіркелген 2 жағажайға мамандар 
суға түсуге рұқсат беруде. Олар 
– қаладағы «Сыр Самалы» және 
Белкөл кентіндегі «Абай» дема
лыс орындары. Егер белгіленбеген 
орындарда суға шомылу дерегі 
анықталса, әкімшілік хаттама тол
тырылатын болады.

Оның 7уі биыл ел игілігіне 
айналуы тиіс. Нәтижесінде 15 
мыңнан астам адам табиғи газға 
қол жеткізіп, облыста газды тұтыну 
деңгейі 68 процентті еңсермек.  

– Қазір Жаңақорған ауданын 
табиғи газбен қамту үлесі 34,2 
пайыз. Биыл Бірлік және Қыраш 
елді мекендері газдандырыла
ды. Оған республикалық бюджет 
есебінен 675,9 млн теңге бөлінген. 
Сондайақ, Төменарық, Шалқия, 
Құттықожа, Жайылма, Кейден ау
ылдарын газдандыру жобасы әзір
леніп, ол бойынша мемлекеттік 
сараптама қорытындысы алынды. 
Ендігі кезекте аталған жобалар
ды республикалық бюджеттен 
қаржыландыру көзделіп отыр. 
Нәтижесінде ауданды газбен 
қамтамасыз ету үлесі 38,5 процент
ке жеткізіледі, – деді облыс әкімі.

Аудан тұрғындарын ауызсу
мен қамтамасыз етуге де үлкен 
мән беріліп отыр.  «Ауыл – ел 
бесігі» бағдарламасы аясында 
Жаңақорған кентінде сервистік 
су жүйесінің құрылысы жыл 
соңына дейін аяқталмақ. Оған 
қоса биыл республикалық бюджет
тен Сунақата, Еңбек, Төменарық, 
Екпінді елді мекендерін сумен 
жабдықтау желісін қайта құру және 
кеңейту жұмыстары аяқталады.

Биыл ауданда 18 шақырым 
жолды жөндеуге 458 млн теңге 
бөлінген. Осының нәтижесінде 

«СамараШымкентЕкпінді» ав
томобиль жолы бойындағы көпір, 
Ақжол елді мекеніне кіреберіс 
көпір қайта жаңғыртылмақ. 
Сондайақ, Аққұм, Қыраш, Та
лап елді мекендеріне кіреберіс 
және «Тау Самалы» лагеріне ба
ратын автомобиль жолдары ор
таша жөндеуден өткізілуде. Жыл 
аяғына Аққұм ауылына кіреберіс 
жолды орташа жөндеу жұмыстары 
аяқталады. Нәтижесінде  Жаңа
қорған ауданындағы жақсы, қана
ғаттанарлық жағдайдағы жолдар 
үлесі 92 процентке жетеді. 

– Мемлекет басшысы Қасым
Жомарт Тоқаевтың тапсырма
сы бойынша халықтың табысын 
арттыруда нақты ісшаралар 
қабылданып жатыр. Өңірде 30 
мыңнан астам адам жұмыспен 
қамтылады. Оның ішінде 

Жаңақорғанда 3118 жұмыс орнын 
ашу жоспарланса, биылғы жылдың 
5 айында 1337 адам еңбекпен 
қамтылды, – деді облыс әкімі. 

Аймақта білім саласына 
ұдайы мән беріліп келеді. Негізгі 
басымдық балалардың қауіпсіздігі 
және сапалы білім алуына жағдай 
жасау. Биыл 4350 оқушыға арнал
ған 9 мектеп ел игілігіне айналады. 
Олардың 2уі апаттық жағдайдағы 
білім ошақтарының орнына салы
нуда. Жаңақорған кентіндегі №169 
орта мектептің жаңа ғимараты осы 
жылы пайдалануға берілмек.

Сондайақ, ауданға қарасты 
Қаратөбе ауылдық округінде 
дәрігерлік амбулаторияның 
жоба сметалық құжаттамасы 
әзірленіп, мемлекеттік сараптама
дан өткізілген. Жоба 2023 жылы 
жүзеге асырылады. Биыл Өзгент 

және Жайылма ауылдарында 150 
орындық 2 ауылдық клуб бой 
көтереді. Оған қоса Төменарық 
елді мекеніндегі ауылдық клуб үйі 
күрделі жөндеуден өткізіледі. 

Жүздесу барысында аудан 
тұрғындары Ерубай Қалдыбек, 
Керімхан Егізбаев азаматтарға 
тұрғын үй салу үшін жер беру, 
егіншілерді сумен қамтамасыз ету 
мақсатында су тоспасын орна ту 
жөнінде сауалдарын жолдап, тұ
щымды жауап алды.  

Аудан тұрғындарымен жүз
десуден кейін облыс басшысы 
мәдениет үйінің кіші залында 
азаматтарды жеке мәселесімен 
қабылдау жүргізді.

Облыс әкімі Жаңақорған ав
томатты газ тарату станциясына 
барып, газ жеткізілетін ауылдарды 
қамтамасыз ету мәселесімен та
нысты. Жобаның құны – 720  млн 
теңге. Бұл ретте Бірлік ауылында 6 
әлеуметтік нысан мен 440 тұрғын 
үйге газ тартылса, Қырашта 5 
әлеуметтік нысан мен 124 тұрғын 
үй бар. Бұл жұмысты  «Gaz Energy 
Construction» ЖШС атқарады. 
Аталған серіктестік бұдан бұрын 
Солтүстік Қазақстан, Батыс 
Қазақстан және Түркістан облыс
тарында газ тарту жұмыстарымен 
айналысқан. 

Облыс әкімі мердігер компания 
басшыларына жұмысты уақытылы 
және сапалы орындауға  ерекше 
мән беру қажеттігін ескертті. 

Ауданда мырыш және 
қорғасын өндірумен айналысатын 
«Шалқия Цинк ЛТД» акционерлік 
қоғамының маңызы бар. Кеніште 
265 млн тонна қазба байлық қоры 
бар. Алдағы уақытта онда жы
лына 4 млн тонна өнім өндіретін 
кен байыту комбинатының құ
рылысы жүргізілмек. Осы мақ
сатта мердігерді таңдау конкурсы 
Еуропалық Қайта құру және Даму 
Банкінің электрондық сатып алу 
порталында халықаралық ере
желер бойынша өткізілген. Кон
курс нәтижесінде Қытайдың екі 
ірі компаниясының консорциумы  
JCHX және СCECC мердігер бо
лып белгіленген.

Облыс әкімі ауданға жасаған 
сапарында Қожамберді ауылына 
кіреберістегі аумағындағы «Жан
Арай» көпсалалы агроиндустри
ялды кешені жұмысымен де таны
сты. Биыл пайдалануға берілген 
кешенде 300 адамға арналған 
тойхана, 50 орындық кафе, асха
на орналасқан. Сондайақ, қонақ 
үй қызмет көрсетсе, 1500 тонна 
көкөніс сақтайтын қойма мен 50 
гектар жеміс бағы бар. 

ЖАҢА ЖОБАЛАРҒА 
ЖОЛ АШЫҚ



«Сыр бойы», Кызылординские 
вести», «Ақмешіт 
апталығы», «Ақмешіт 
жастары» және ауданның 
барлық басылымдарына 
хабарландыру 
орналастырғыңыз 
келсе:  70-00-52  
телефон ы арқылы 
байланысуға болады.

E-mail: smjarnama@mail.ru

Жарнама. Жарнама. Жарнама 
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1. 02150100 Аспаптық орындау (аспап 
түрлері бойынша):

4S02150101 – Концертмейстер, балалар  музы-
ка мектебінің оқыту шысы

Фортепиано
4S02150102 – Оркестр әртісі (дирижер), бала-

лар  музыка мектебінің оқытушысы
Ішекті аспаптар (скрипка, альт, виолончель, 

контрабаc)
4S02150102 – Оркестр әртісі (дирижер), бала-

лар  музыка мектебінің оқытушысы
Үрлемелі-ұрмалы аспаптар (флейта, гобой, 

кларнет, труба, фагот, валторна, тромбон, сак-
софон, ксилофон, маримба, барабан)

4S02150103 – Халық аспаптар оркестрінің 
әртісі (дирижер), балалар  музыка мектебінің 
оқытушысы

Халық аспаптары (домбыра, қобыз, қыл-
қобыз, бас-қобыз, баян, шертер, бас-домбыра, 
контрабас-қобыз, домра-прима, жетіген)

4S02150104 – Эстрадалық аспаптар оркестрінің 
әртісі (дирижер), балалар  музыка мектебінің 
оқытушысы

2. 02150300  Вокалдық өнер
4S02150301 – Академиялық  ән салу әртісі, ба-

лалар  музыка мектебінің оқытушысы
4S02150302 – Дәстүрлі ән салу әртісі,балалар 

музыка мектебінің оқытушысы
4S02150303 – Эстрадалық ән салу әртісі, бала-

лар музыка мектебінің оқытушысы
4S02150304 – Хор әртісі
3. 02150400  Хорды дирижерлау
4S02150401 – Хормейстер, оқытушы
4. 02150700  Хореографиялық өнері
4S02150702 – Би ансамбілінің әртісі
Құжаттар 25 маусымнан 20 шілдеге дейін 

электронды түрде eGov.kz порталы және 
SmartNation.kz сайты арқылы қабылданады 
(анықтама тел: 87473397222, 87273397222)

Шығармашылық емтихандар 21-28 шілде 
аралығында өтеді

Қажетті құжаттар:
1. Өтініш
2. 3х4 сурет (4 дана)
3. Медициналық анықтама 075-У (031-У бар 

болса)
4. Аттестат
Байланыс телефоны: 27-21-45, 8 701 327 3779.
Мекен-жайы: Қызылорда қаласы, Желтоқ-

сан көшесі, ғимарат 10 А.

Қос тұңғыштың (биші-ұш-
қыш) шындығын Жәнібек Иса-
ев ініммен бірге алғаш көтер-
генімізді ризашылық сезіммен 
еске аламын. Сөзімнің дәлелі 
ре тінде  Ж.Исаевтың «Вместо 
серд це пламенный мотор», ме нің 
«То ғысқан тұңғыштар тағдыры», 
«Ұрпақтарымен ұлықталған ұш-
қыш», «Ита лияда қарындасым 
тұрады» деген мақалаларымда 
Сырда рия ауданына қарасты 
қазіргі Амангелді ауылының ту-
масы, қазақтан шыққан тұңғыш 
ұш қыш, би падишасы Шара 
Жиен құлованың күйеуі болған 
Жол дасбек Нұрымов туралы 
толығырақ айтылған-ды. Биыл 
қазақтың би өнерін әлемге паш 
еткен, Сыр елінің келіні болған 
Шара Жиенқұлованың туғанына 
110 жыл. Сондықтан ол жайлы 
Сыр халқына толы ғырақ мәлімет 
берудің реті өзінен-өзі сұранып 
тұрғандай. Ендеше оқып 
көріңіздер, құр метті оқырман. 

Ш.Жиенқұлова 1912 жылы 
18 шілдеде Алматы қала сын да 
дүниеге келген. Әкесі Бай молда 
Жиенқұлұлы Жетісу өңіріне 
қадірлі, беделді діндар адам бо-
лыпты. Алғашқы әйе лі Нұрбібі 
14 қызға құрсақ кө тергеннен 
кейін, ұлдың келуін күткенмен, 
екінші әйелі Айаш та 15-ші қыз 
Шараны өмірге әкеледі. Кейін 
қатарынан үш ұл тауып Айаш 
апа Баймолда әулетін кеңейте 
түседі. Әкесі Шараны 7 жасынан 
бастап ді ни бағытта тәрбиелейді. 
Үй-жайы Алматыда болғанмен, 
жазда қырғызбен шекаралас 
«Көк байрақ» аталған жайлау-
да қазақтың алтыбақан, ақсү йек 
ойын дарын ойнап, ескі әндерді 
бойына сіңіріп өседі. Бай мол -
даның ағасы Сұлтан ға зы – Алма-
тыда алғаш ком  со  мол ұйымына, 
баспа-ағар  ту са ла   ларына 
жетекші лік еткен қай  раткер. 
Бола ша   ғын болжай бі летін ол 
Ша  раны орыс мек тебіне беру-
ге ық пал жасайды. Жас тайы нан 
биге құмар ол 1928 жылы 16 жа-
сында Алматыда алғашқы кон-
цертін өткізеді. Сол кезде Жетісу 
өңі рінде қазақ тілінде «Тілші», 
орыс тілінде «Искра», ұйғыр 
тілінде «Кәмбәғәллар авази» 
деп аталатын газеттер дің бас-
паханасында ұйымдасты рылған 
осы концерттен түс кен қаржы 
басылымдардың қажетті лі гіне 
жұмсалыпты.   

Д.Қонаевпен бір сынып-
та оқы ған Шара апа: «Класта 
ұзын бойлы Димаш деген бала 
орысша жақсы біліп, жетік 
оқыды, біз оған орысша жаз-
ба жұмыстарымызды тексеріп, 
есе бімізді шығарып бер деп жа-
лынатынбыз, кейін ол мектепті 
үздік аяқтап Москваға оқуға 
кетті» деп еске алыпты. 

Сұлтанғазы ағасының көме-
гімен Шара Қазақ педагоги-
ка институтына оқуға түседі. 
1928 жылы Қазақстанның аста-

насы Қызылордадан Алма-
тыға кө шірілген кезде, өнер 
сала сындағы жаңа һәм жар-
қын өмірі бас талды. Қазақтың 
да рынды ұлдары Қ.Қуа ныш-
баев, Е.Өмір зақов, С.Қожам құл-
ов, Ә.Қашаубаев, И.Бай зақов, 
Қ.Жан дарбеков, Қ.Байсейітов, 
Ж.Шанин, т.б. қызмет жасаған 
Алматыда ашылған театрға Ша-
ра мен Күләш шақырылады. Та-
лантымен танылған Шара алғаш 
рет Б.Майлиннің «Май дан» пье-
сасындағы Пүліш ро лін тамаша 
ойнайды. 

1929-1934 жылдары театр-
да қазақ және шетел драматург-
терінің шығармала рындағы бас-
ты ролдерді сомдайды. Бі рақ биге 
деген мүмкіндігі мен ықыласы, 
құмарлығы сол салаға жетелей 
беріпті. 1934 жылы музыкалық 
дра ма теат  рына (қазіргі қазақ 
опера және балет театры) ауыс-
ты. Мұнда М.Әуе зовтің «Ай-
ман-Шолпан» музыкалық драма-
сында Е.Брусиловскийдің «Қыз 
Жібек», «Жалбыр», «Ер Тар ғын» 
операларында ұлттық билерді 
орындайды. 

1933 жылы қыркүйек айы-
ның 8-і күні «Ұлттық өнерді 
дамыту шаралары туралы» 
БКП(б) Қазақстан өлкелік ко-
ми  те тінің қаулысы шықты. Сол 
кездегі халық ағарту ко мис са-
ры Т.Жүргенов осы қау лыны 
не гізге алып, Шараны Таш кент 
ша  һарына жіберіп, би шілер Та-
мара ханум, Мук ка рам Тұр ған-
баевадан өз бектің «Қатта-ойын» 
деген биін үйреніп келуге тап-
сырма бе реді. Қазақстанның 15 
жыл дық мерекесіне арнайы кел-
ген «Бүкілодақтық староста» 
атанған М.Калинин басқарған 
қонақтардың алдында өзбек да-
былшысының сүйемелде уі мен 
осы биді тамаша орын дайды. 
Шара апа сол кез ту ралы: «Бұл 
қуанышты сөзбен айтып жеткізе 
алмаймын, көз бен көргендер 
өте риза бо лып, қол соққан 
халықтың қо ше метінен театрдың 
іші дуылдап кетті, биді бірнеше 
рет қайталадым» деп еске алып -
ты. Жоғарыдағы қаулыға сәй кес 
Алматыда Мемлекеттік му зыка 
студиясы құрылды. Сон дықтан 
қазақ драма театры әнге, биге 
бейім Ә.Қашаубаев, К.Бай-
се йітова, И.Байзақов, Қ.Жан-
дар беков, Қ.Байсейітов және 
Ш.Жиен құлованы жаңа ашыл ған 
студияға ауысты рады. 3-4 айдың 
ішінде студия тү лектері бірінші 
рет сахнаны 1934 жылдың 10 
қаңтарында «Ай ман-Шолпан» 
му зыкалық коме диясымен аша-
ды. Музыка лық театрдың екін-
ші спектаклі революциядан бұ-
рынғы қазақ ауылының өміріне 
арнап жа зылған Б.Майлиннің 
«Шұға» пьесасын сахналап, онда 
Шара билеп әрі Күлзипаның 
ролін орындайды. Театр көп ұза-
май халық арасында кең тараған 
«Қыз Жібек», «Жалбыр», «Ер 

Тар ғын» операларын сах на лай-
ды. 

Қазақтың би өнерінің ал-
ғаш қы қалыптасуы кезінде өл-
шеусіз еңбек еткен, ұлттық 
ба лет өнерінің дамуына игі 
ық пал жасаған Кеңес Одағы 
Үл кен театрының бишісі әрі 
ба летмейстер-педагогі А.Алек-
сандров еді. Нарком төрағасы 
Т.Жүргенов ол кісіні Алматыға 
арнайы шақырып театрға алғы-
зады. Шара апаның би өне ріндегі 
алғашқы ұстазы да осы кісі еді. 

1936 жылдың мамыр айы-
ның 17-28 күндері Мәскеу-
де қазақ әдебиеті мен өнерінің 
онкүндігі өтті. Онда «Қыз Жі-
бек, «Жалбыр» спек такльде-
рі мен бірге А.Жұ бановтың 
ті  ке  лей басшы лығымен ұйым-
дас ты рылған КазЦИК атын дағы 
халық аспаптар оркестрі (қазіргі 
Құрманғазы атындағы ака-
демиялық ұлт-аспаптар ор кестрі) 
жұртшылықтың на за рын бірден 
аударды. Ма мырдың 26-сы кү-
ні Үлкен театрда қорытынды 
концерт өтіп, оған И.Сталин 
бас таған саяси бюро мүшелері 
түгел қатысады. Ша ра апамыз 
орындаған қазақ билеріне көп-
шілік көрермен дермен бірге 
Ста линнің өзі ризашылықпен 
қол соғады. Бұл жайлы Шара 
апамыз: «Қол соққан халықтың 
қоше метінен Үлкен театрдың 
іші теңселіп кеткендей болды. 
Ас тана көрермендері Қазақ стан -
ның мәдениеті мен оның жетістік 
табыстарымен кең түрде таныс-
ты. Қазақ тың көп теген дарын-
ды актерла ры ның, әншілерінің, 
орындау шы лары ның және суы-
рыпсалма ақындарының өнер 
шеберлігі москвалықтарды шын 
мәнінде таңғалдырды» деп еске 
алып ты. 

1938 жылы қазақтың тұңғыш 
көркем фильмі «Амангелді» тү-
сіріліп, онда Шара апамыз ба-
тырдың жұбайы әрі серігі Ба-
лымның ролін орындайды. 
Ба  лым революция жылдары 
ері мен бірге жорыққа атта нып,  
бос  тандық үшін айқасқа түскен 
қазақтың жауын гер, өжет қы-
зының жиын тық бейнесі бола-
тын. Көп ұзамай Шара ұлттық 
би ансамб лін ұйымдастыруға 
кі ріседі. Теа трда өз орнына жас 
бишілер Н.Тапалова мен К.Ка-
ра ба ли нованы, биші жігіт тер 
арасынан А.Бекбо сы новты да-
йындайды. Аталған есімдер қа-
зақ ұлт тық би өнеріне зор үлес 
қос қан тұлғаларға айналды. Ан -
самбльдің біраз мүшелері 1959 
жылы Нью-Йоркте өт кен көр-
меде Американың бірта лай қала-
ларын аралап, онда Шара апа-
мыз «Көкпар» биін на қышына 
келтіре орын дап көпшілік құр-
метіне бө ленді. Оның реперту-
ары қа зақ тың ғана емес, басқа 
ұлттар дың билерімен байи түсті. 
Ізде німпаздығымен дара лан ған 
би падишасы өзінің ты нымсыз 

еңбегі жайлы бы лай ша еске ала-
ды: «Концерт жүргізуші орын-
далатын бидің мағынасын, оның 
орындалу ерекшелігін халыққа 
айтып түсіндіріп болғанға дейін 
мен сол халықтың ұлттық киімін 
киіп үлгіремін де, бидің әнін 
айта жүріп билеймін. Кейін са-
насам ондай билердің саны 36-
дан асып түседі екен... Ар мян, 
әзербайжан, грузин би лерін 
үйретіп, оларды сах на ға қойған 
балетмейстер Илья Арбатов еді 
де, орыс би ле рінің ерекшелігін 
менің ойыма сіңірген СССР 
Халық артисі, Пятницкий 
атындағы академиялық хор 
коллективінің балетмейстері, 
профессор Тка ченко мен Татья-
на Устино валар болды. Шығыс 
билерінің көбін үйреткен Совет 
Одағы  Үлкен театрының ба-
лет мейстері Голейзовскийдің, 
қы  зу қанды цыган билерінің 
ерек  шеліктерін танытқан Лиля 
Чер наялардың есімдерін күні 
бүгінге дейін ерек ше құрметпен 
есіме сақтап келемін» деп те-
бірене жазыпты. 

1941 жылы Мәскеуге Одақ-
тық эстрада өнерінің байқау кон-
курсына Ж.Омарова мен Шара 
апамыз қатысуға кел генде, соғыс 
басталып кетеді. Мемлекеттік 
қорғаныс коми тетінің бұйрығы 
бойынша ар тистерді бірнеше 
үгіт бри гадаларына бөліп, әске-
ри киім беріп майдан шебіне 
жі беріледі. Шара апа да өз ан-
самблімен соғыс жүріп жатқан 
батыс аудандарға аттанады. Ан-
сам бль артистерімен әнші Қ.Ле-
керов, Ғ.Құрманғалиев, Н.Са-
шинина. В.Калтон, Ә.Әбі шов 
бірге жүреді.  Әскери са пардан 
мақтау грамотасын, гвар дия-
шылар киетін қара бур ка мен 
қолға ұстайтын сән ді таяқты 
сыйға алып аман-есен Мәскеуге 
оралады. Сөй тіп Мемлекеттік 
қорғаныс комитетінде екінші 
рет Сталинмен жүздеседі. Бұл 
тарихи сәті туралы «Баяғыда 
онкүндік кезінде көргенімнен 
көп өзгерген, екі самайына ақ 
түскен, жүзі сынықтай көрінді. 
Бізге Сталин рахмет айтып: 
«Сіздердің әндеріңіз, билеріңіз, 
күйлеріңіз Қызыл Армияның ру-
хын көтеріп күшіне күш қосты. 
Сіздердің айтқан әнде ріңіз жауға 
оқ болып атыл ды» дегенін еш 
уақытта ұмыт паймын. Сол кезде 
майдан шебіндегі бір концертіміз 
өтіп жатқанда «Ұрысқа! Алға!» 
деген бұйрық берілгенде, пу-
леметчик Жмуров деген жа-
уынгер орнынан тұрып «мен 
бірінші оғымды қазақ хал қы ның 
өнері үшін жауға атамын» дегені 
есіме түсті. Сол күні маған және 
ансамбльдің бар лық мүшелеріне 
Қорғаныс ко ми тетінің Құрмет 
грамотасы екінші рет тапсырыл-
ды» деп еске алады. 

Биші өз еңбегімен тапқан 
қар жысына Қызыл Армияға кө-
мек ретінде танк сатып алып 

бер ген. Соғыс барысын жіті 
қа  да ғалап отырған қолбасшы 
И.Ста  линнен телеграмма да ал-
ған. Майдан шебінде кү йеуі 
ұш қыш Ж.Нұрымовпен кез-
десе ал майды. Екінші рет 1942 
жылы КСРО Халық артисі Люд-
мила Руслановамен бірге екінші 
Украина майданында болып, үш 
айдай  алдыңғы шеп те концерт-
тер қояды. Осы сапарында Жол-
дасбек аға мен кездесіп, бірге 
болады. Мы на сурет сол кез-
ден қалған еке уінің қуанышты 
сәттерінің ес керткіші болса ке-
рек.  

Соғыстан кейінгі жылдары 
қызметін қазақ филар мония сын-
да жалғасты рып 1962-1966 жыл-
дары қазақ ән-би ан самбльінің 
басшысы, 1975 жылға дейін Ал-
маты хо рео графия училищесінің 
дирек торы қызметін атқарды. 
Ол қазақ өнерінің дамуына сү-
белі үлес қосып, ұлттық би 
өне рін ғылыми тұрғыда терең 
зерттеп, қазақ халқының әдет-
ғұрып, салт-дәстүрі арқылы ха-
лық билеріне жаңа дем берді. 
Ш.Аймановтың 1957 жылы тү-
сірілген «Біздің сүйікті дә рігер» 
фильмінде қазақтың мың бұ рал-
ған бишісі ретінде өзін-өзі сом-
дады. 

Халқының есінде мәңгілік-
ке қалған ол Қазақ КСР Еңбек 
сіңірген артисі, Халық артисі, 
Мемлекеттік сыйлықтың лау-
реаты, «Ленин», екі мәрте 
«Қызыл Ту», «Құрмет белгісі» 
ордендері мен бірнеше 
медальдардың ие гері. «Қазақ 
биі», «Сымбат», «Өмірім – 
менің өнерім», «Би құпиясы» 
кітаптарының авто ры. 

Мақаладағы Д.Қонаев, 
Ш.Жи е н құлова, Ж.Нұрымов-
тың өмір жолындағы кейбір 
сәтте рі нің бір-біріне байла ны-
сы оқырманды бейжай қал дыр-
мас деген ойдамын. Үшеуі де 
– бір жылдың тумалары. Жо-
ғарыда Шара апамыздың сы-
ныптасы болған Д.Қонаев жай лы 
естелігін келтірдік. Д.Қо наевтың 
Шара жайлы мына естелігін 
келтіргеннің ар тығы болмас: 
«Мен сондай сиқырлы өнер иесі 
деп Шара, шын аты Гүлшара 
Жиен құло ваны айтар едім. Ол 
да Алма тының қызы, түйдей 
құрдас едік, ондай мың бұралған 
биші енді туар, бірақ бұған дейін 
кездестірген емеспін. Шара 
башқұртша да билейтін, грузин-
ше де билейтін. Ол би лемеген 
би жоқ. (Д.Қонаев. «Ақиқаттан 
аттауға болмайды» А, 1994 ж. 
371-бет). 

Шығыс өркениетінің орта-
лығы болған қасиетті Сыр елін 
ешкім жатсынбаған. Д.Қо на-
ев тың Сыр топырағына де ген 
құрметі жайлы өзі жазып кет-
кен кітаптарынан көп дә лел-
дер келтіруге болады. Ұш қыш 
Ж.Нұ  рымовтың бірінші жары 
Гүлсім ападан өмірге келген 
Зарема Жолдасбекқызы Д.Қо-
наевтың арнайы ұшағында 21 
жылдан аса бортсерік (стю-
ардесса) қызметін атқарғаны мен 
қарастырып отырған тұл  ғаларды 
жақындастыра түсе тіндей. 36 
ұлттың биін меңгерген Шара 
апамыз бен 15 түрлі ұшақтың 
техникалық тілін меңгерген қа -
зақтан шыққан тұңғыш ұш қыш, 
Сыр перзенті Жолдасбек Нұ-
ры мовтың 9 жылдық жұ бай лық 
өмірі – би падишасының Сыр 
еліне жа қындығының бұлтартпас 
дә лелі. Шымкент қаласына жер-
ленген ұшқыштың есіміне көше 
берілген, Тағзым ала ңын дағы 
ес керткішке есімі енгізілген, 
тұр ған үйіне арнайы тақта қо-
йылған. Осыларды ескеріп, об-
лыс, қала, аудан басшылары да 
олардың есімін ұлықтауды еске-
рер де ген үмітпен ойымызды 
тәмам  даймыз. 

Қазыбай 
ҚҰДАЙБЕРГЕНОВ,

профессор

Мен бұл мақаламда Америка ашайын деп отырған 
жоқпын. Талантымен әлем халқын тәнті еткен би пади-
шасы Шара Жиенқұлова  апамыздың Сыр еліне тікелей 
қатысы барын елге жеткізу үшін газетке ұсынып отыр-
мын. Тума таланттардың  өмірі түйткілдерден тұратыны 
да – өмір шындығы. Қазақтың ұлттық театр өнерінің 
негізін қалаған Құрманбек Жандарбеков – апамыздың 
бірінші күйеуі. Ал екінші күйеуі жайлы  «Өмірім менің – 
өнерім» атты Шара апамыздың мемуаралық кітабының 
әдеби жазбасын жасаған Шәрбану Құмарованың есте-
лігіне жүгінсек, Шәкеңнің кейінгі күйеуі ұшқыш болған. 
Онымен біраз тұрып, кейін ажырасып кеткен. Сол кісі 
жайлы «Қанатты батыр» деген тарау жазылған. Бірақ 
апай кейінірек соны кітапқа енгізбей-ақ қоялықшы 
депті. Шара апа ұшқыш Жолдасбек Нұрымов жай-
лы тарих беттерін кейінгілердің ризашылық сезіммен 
парақтайтынына да сенімді болған. Болжам шындыққа 
айнала бастады. 

Би падишасы Шара – 
Сыр елінің келіні

Қызылорда облыстық мәслихаты және мәслихат аппараты 
аппарат қызметкері Махамбетов Ерлан Әнуарбекұлының анасы

Іңкәрбаева Қамаш Қобдабайқызының
қайтыс болуына байланысты қайғыларына ортақтасып, 
марқұмның отбасы мен туыстарына көңіл айтады.

Ақын, әнші, дала компо-
зиторы Нартай Бекежановтың 
концерттік  бригадасынан бас-
тау алған өнер ордасы осыдан 
50 жыл бұрын құрылып, өз 
көрерменіне алғаш концертін 
қойған еді. Өрімдей қыз-
жігіттер филармония іргетасын 
қалап, жастық жігері мен 
ынта-ықыласын өнерге арна-
ды. Филармонияның алғашқы 
қарлығаштары – бүгінде қа-
ра шаңырақтың ақылшы арда-
герлері. Олардың өнегелі жолы 
– жастарға үлгі.

Сахна төрінде оркестрдің 
сүйемелдеуімен шетел және 
қазақстандық композиторлар-
дың үздік туындылары орын-
далды. Концерттің бас ди  рижері 
– Халықаралық кон курс  тардың 
лауреаты Руслан Бал масов. 

Мерекелік кештің шымыл-
дығын «Бұлғын сусар» күйіне 
қойылған Б.Ағиярдың «Жай-
лауда» биімен «Томирис» би 
ансамблі ашты. Кеште Қа зақ-
станның еңбек сіңірген ар-
тисі К.Қалымбетова «Мен сіз-
дерді жақсы көремін» әнін 
на қышына келтіріп орындаса, 

Мәдениет саласының үздігі 
А.Ноғайбаева «Сыр елім» әнін 
шырқап, көрермендердің ыстық 
ықыласына бөленді. Сондай-ақ, 
С.Тасбергенованың орындау-
ында халық әні «Де дімай-ау» 
шырқалып, Жаяу Мұсаның 
«Ақсиса» әнін А.Иман жаппаров 
пен М.Аман жолов орындап, 
көрермен кө зайымына айналды. 
Тұрма ғам бет атындағы халық 
аспап тар оркестрі, «Ақмешіт» 
фольк лорлық ансамблі мен 
«Сыр самалы» вокалды-аспапты 
ан самблі өнер көрсетіп, Р.Үсен-
ов, А.Табынбаев, А.Шадаев сын-
ды өнерпаздар өз шебер ліктерін 
танытты.

Салтанатты кешке арнайы 
келген облыстық мәдениет жә-
не спорт басқармасының бас-
шысы Руслан Рүстемов кон-
церт ұйымдастырушыларына 
және қатысушы өнерпаздарға 
алғыс айтты. Осылайша халық 
өнерпаздарының орында уын-
дағы әрбір шығарма көрер мен-
дердің көңілінен шығып, ерекше 
әсерге бөледі.

«СБ» ақпарат

Қырық тоғызыншы маусым 
қорытындыланды

Қызылорданың орталық алаңында кәсіби өнердің 
қарашаңырағы – облыстық филармонияның 
49-маусымдық жабылу концерті өтті.

Қазанғап атындағы Қызылорда музыкалық жоғары 
колледжі төмендегі мамандықтар бойынша 2022-2023 оқу 
жылына 9-11 сынып бітірген талапкерлерді қабылдайды

(ҚР Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитетінің Қызылорда облысының Білім 
саласындағы сапаны қамтамасыз ету департаментінен 2021 жылдың 13 мамырында №KZ16LAA00030565 лицензиясы берілген)

Еңбек жолын Алматыда 
Қазақ телевизиясында режис-
сердің көмекшісі қызме-
тінен бастап, 1969-1992 жыл-
дар аралығында Қазақстан 
Рес пуб ликасы телерадио ко-
ми теті (Қазақ телевизиясы мен 
радиосының) «Егемен Қа зақ-
стан», «Халық Кеңесі», «За-
ман Қазақстан» газеттерінің 
және Қазақстан ақпарат агент-
тігінің Түркиядағы арнау лы 
тілшісі, Германиядағы «Азат-
тық» радиосының Түр киядағы 
тұрақты, меншікті тілшісі 
қыз меттерін атқарған. Еліміз 
тә уелсіздік алғаннан соң Қа-
зақстан телевизиясы мен ра-
диосының Түркия респуб ли-
касындағы тұңғыш тұрақты 
арнаулы тілшісі болды. Түр-
киядағы Қазақ елшілігінде дип-
ломатиялық қызметте жү ріп, 
Стамбул қаласында Қа зақстан-
ның тұңғыш Бас консулы қыз-
меттерін атқарды.

– Бүгінде Ержан Үбайда-
ұлы «Достық үйінде» аймақ-
тағы қоғамдық келісім мен 
этносаралық бірлікті нығайту 
бағытында жемісті еңбек ету-
де. Мемлекеттік қызметтермен 
қатар қоғамдық жұмыстарға 
белсене араласып, Сыр өңірі нің 

рухани дамуына зор үлес қосып 
келеді, – деді облыс әкімінің 
орынбасары. Мұ нан кейін ме-
рейтой иесіне об лыс тың Құрмет 
грамотасын тапсырып, иығына 
шапан жапты. 

Шара барысында замандасы, 
қаламгер Бегімбай Ұзақ баев сөз 
алып, бірге оқыған до сының 15 
жасында орта мек тепті алтын 
медальмен аяқ тағанын айтты. 

– Қазақтың ортасынан шы-
ғып, тұңғыш рет шетелдегі мен-
шікті тілшісі болды. Түр кияда 
меншікті тілші болған кезінде 
екі президентпен қатар сұхбат 
жүргізді. Екі ел ара сындағы ха-
лықаралық тату лықты нығай-
тып, алтын көпір орнатуға  атса-
лысты, – деді жазушы.

Кездесуде облыстық арда-
герлер кеңесі төрағасының 
орынбасары Өмірбек Шәмен ов, 
«Qyzylorda» телеарна сы  ның ди-
ректоры Жағыпар Қарабала игі 
тілектерін арнады.

Айта кетейік, белгілі теле-
жур налист, дипломат Ержан 
Уәйіс тағы да Түркияда жұмыс 
жасауға шешім қабылдап, дү-
ниежүзі қазақтары қауымдас-
тығының Түркия еліндегі өкіл-
дігінің жетекшісі қызметіне 
тағайындалып отыр.

Тілшілік, елшілік 
һәм мерейлі жас

Облыс әкімінің орынбасары Мархабат Жайымбет-
ов Қазақстанның еңбек сіңірген  қайраткері, 
Қазақстан Республикасының мәдениет  қайраткері, 
Қазақстан Журналистер одағының мүшесі Ержан 
Уәйісті қабылдап, мерейлі 70 жасымен құттықтады. 
Белгілі журналистің өнегелі өмір жолына тоқталып, 
дара қолтаңба иесіне Сыр жұртшылығы атынан 
ризашылығын жеткізді.

Айсәуле ҚАРАПАЕВА,
«Сыр бойы»Sb



БАС ДИРЕКТОР
Аманжол ОҢҒАРБАЕВ

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

БАС РЕДАКТОР
Қуат ШАРАБИДИНОВ

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

Бас редактордың орынбасары – 40-11-10 (1053)
Жауапты хатшы – 70-00-81 (1037) 

Бөлімдер:
руханият және ақпарат – 40-11-10 (1039, 1040)
экономика – 40-11-10 (1038, 1033)
әлеумет және саясат – 40-11-10 (1034)
жарнама – 70-00-52, 40-11-10 (1058) 
есеп-қисап – 70-00-39, 70-00-38 
компьютер орталығы және корректорлар – 40-11-10 
(1036, 1035)

Меншік иесі

жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Қызылорда облыстық «Сыр бойы» газеті 
ҚР СТ ISO 9001-2016 (ISO 9001:2015) «Сапа 
менеджменті жүйелері» талаптарына сәйкес 
KZ.4310318.07.03.01178 нөмірімен сертифи-
катталған. Авторларға қаламақы тапсырыс 
 бойынша төленеді, қолжазба өңделеді және 
 қайтарыл майды. Жариялымдар газеттің 
түпкілікті көзқарасын білдірмейді. 
«АҚ» - ақылы қызмет. 
Жарнама мазмұнына жарнама беруші жауапты.
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Газет аптасына 3 рет (сейсенбі, бейсенбі, сенбі күндері) шығады.

Газет Қазақстан Республикасының 
Мәдениет және ақпарат министрлігі
Ақпарат және мұрағат комитетінде тіркелген. 
Тіркеу куәлігі №12993-Г, 27.08.2012 ж.

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

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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Иә, Шәкірат Дәрмағамбетұлы 
десе, жұрт есіне әуелі «Сыр бойы» 
түседі. Ширек ғасыр қызмет еткен 
редакциясын барған сайын сұрай-
ды. Расымен аудандардағы ең ұзақ 
меншікті тілші болуда Шәкемнің 
алдына түскен ешкім жоқ. Одан 
соң марқұм Рашид Жарылқасынов 
тұр. Ол Жалағаш пен Қармақшы 
аудандары бойынша 20 жыл мен-
шікті тілші болыпты. Шәкірат аға 
қарттық келсе де қаламын таста-
маған. Рашид ағамыз да өмірден 
өткенше түрлі мақалалар жазып 
жүрді. Тоқсанның көжесін татқан 
Рысты Бекбергенова апамыз өзі 
қызмет  еткен  газетке өлеңдерін 
әлі жолдап тұрады. 

Шәкірат көкем қазір тоқсан-
ның төртеуіне иек артты. Қы-
рықтан асып қыңқыл-сыңқылды 
көбейткен кейбір замандастардың 
қасында, Құдайға шүкір, ақсақал-
дың қуаты баршылық. Тіл-аузы-
мыз тасқа, денсаулығы жақсы.

Ол соғыс басталардан бір мү-
шел бұрын дүниеге келіпті. Дұры-
сы, 1928 жылғы ғой. Туған жері 
қазіргі Арал ауданына қарасты 
Қаратерең ауылының төңірегі. Сол 
Қаратерең маңайынан басталған 
теңіз ұлтаны Баянның құмы, 
Тоқпан, Ұзынқайыр, Қасқақұлан, 
Ұялыға қарай жалғаса береді. 
Одан соң Қызылдың құмы баста-
лады.

– Мына теңізге құяр сағада  
«Үш аша» дейтін жер атауы бар. 
Дарияның тармақтала аққан сала-
сы ғой. Күркіреуік, Көлдай, Шөгір-
лі деп бөлініп жатады. Балықтың 
жатағы болған. Осы құяр сағада ба-
лықтың ең тәуірлері мекендегенін 
айтады көнекөздер. Бұның бәрінде 
халық отырған. Үлкен ел болған 
ғой. Сырттан көшіп келушілер, 
түрлі ұлт өкілдері қоныстанғанға 
ұқсайды. Теңіздің арғы басы Ақес-
педен пароходпен шыққан халық 
анау Қызылқұм беткейде жатқан 
Ұялыға дейін қатынайтын, – дей-
тін өткен шақты еске алған Шәкем. 
Сірә, балалық пен жастық шағын-

да көрген тулаған асау толқынды 
теңізге деген сағыныш шығар. 
Барған сайын теңіз жайлы көп 
әңгімелесетініміз осыдан.

Ақсақал дың әу  бас тағы ма-
мандығы мұ ғалімдік. Қызыл-

орда дағы педа го ги калық 
инс титуттың тарих-гео-
графия факу льтетін бі-
тірді.  1950-жылдары 
жол да мамен сонау 
Гурьев (Атырау) об-
лысына жі берілді. Ол 
уақытта өзі оқытқан, 
өзі қызмет ұсынған 
үкіметтің мұндай 
заңдылығына қарсы 

тұруға әсте болмайтын. Жас жігіт 
осылайша Атыраудағы ұстаздық 
қызметін бастады. Мәртебелі ма-
мандыққа дақ түсірмей, абырой-
мен жүре берер ме еді, кім білсін?! 
Сол жылдары ойламаған жерден 
денсаулығы сыр берген. Науқасы 
меңдеп, батыста ұзақ бола алмаған 
ол Аралға қайта оралған.

Туған жердің ауасы да дәру. 
Алыста жүріп жабысқан дерттің 
мұнда беті қайтқан. Өз мамандығы 
бойынша аудандық білім бөлімі 
қызметке шақырып, тіпті Сыр бет-
кейдегі шағын ауыл Шөмішкөлдің 
мектебіне директор етіп тағайын-
дады. Ұстаздық етудің бүге-ші-
гесіне қанық ол тартынбаған. Көл 
жағасын орай орналасқан ауыл 
мектебінде қолтаңбасын қалдыр-
ды. Одан әрі қызмет баспалдағы 
Шижаға, Қаратерең мектептерін 
басқарумен жалғасқаны бар. 

Оның журналистикаға ке-
луінің себебі жоқ емес. Қаратерең 
мектебін басқарып жүріп, елге 
радио тартып, газет-журнал оқу-
ды насихаттауда еңбегі ерекше 
болды. Аудандық газеттен бастап, 
облыстық, республикалық түрлі 
басылымдарға Қаратереңнің әр үйі 
жазылатын. Теңізден несібе сүзген 
балықшылар қолы қалт етсе, газет-
ке үңіліп, кітап парақтайтын. Өзі 
де ауылда жүріп, «Озат балықшы» 
деген атаумен үнпарақ шығарғаны 
бар. 

Аудан орталығынан тым алыс 
жатқан Қаратереңдегі тың жаңа-
лықтардан аудандық атқару ко-
митеті де хабарсыз емес. Жас жі-
гіттің ауыл мәдениетін көтеруде 
жүгі ауыр жұмыстарды атқарып 
жүретінін білетін. Осыдан шығар, 
елге қызметімен жаққан Шәкірат-
тың жұмысы жергілікті атқарушы 
биліктен оң бағаланып жүрді. 
Ауылдан Арал қаласына қызмет 
ауыстырып, аудандық партия ко-
митетінің нұсқаушысы болды. 
Одан соң аудандық «Социалистік 
Арал» газетінің (қазіргі «Толқын» 
газеті) өндіріс-транспорт бөлімінің 

меңгерушісі болу жөнінде ұсыныс 
түсті. Тілшілік тіршілікке енуі осы 
кезден басталған еді. Содан бері 
журналистік саптан түспеген 
оның 1960 жылдан бастап әлі 
де қаламының қуаты қайт-
пағанын біз жоғарыда айтып 
кеткенбіз. Мұғалім Шәкірат-
тан журналист Шәкіратқа 
айналған ол көрші Қазалы-
дағы «Ленин туы» газетінде 
қызмет етіп, редактордың орын-
басары да болды. Ал 1965 жылдан 
бастап облыстық «Ленин жолы» 
газетінің («Сыр бойы») Арал мен 
Қазалы ауданы бойынша меншікті 
тілшілікке тағайындалып, журна-
листика дейтін жүгі ауыр саланың 
салмағын ширек ғасыр көтеріп 
келді. 

– Газеттің өзі бір күндік болған-
мен, сөзі мың күндік. Мен 1965 
жылдан бастап 1991 жылға дейін 
бұрынғы «Ленин жолы», бүгінде 
тарихи атауын қайтарған «Сыр 
бойы» газетінде жұмыс істедім. 25 
жыл Арал мен Қазалы ауданының 
меншікті тілшісі деген қызметті 
атқардық. Оның бір дәлелі, осы ки-
елі шаңырақта жүріп, 1979 жылы 
«Қазақ ССР мәдениет қайраткері» 
деген марапатын да алдық. Сын да 
жаздық, қоғам мәселесін қозғап, 
талай кемшілікті ашып көрсеттік. 
Сол арқылы біреу ге жақпасақ та, 
халық батасынан артық бізге еш-
теңе керек болмады. 

Шәкемнің оң жамбасына ке-
лер екі жанр бар. Газеттің ең өткір 
жанры болып есептелетін фелье-
тон мен сын жазуда оның қаламы 
тым жүрдек.  «Қазаншының еркі 
бар...», «Өтірік филиалдар», «Сәт-
сіздіктің бәрі бақыт сыз дық емес», 
«Ет жеймін деп иегің қышыма-
сын» сынды фельетондарын қазір-
гі аға буын бүгінге дейін жыр 
қып айтады. Сол еңбектің жемісі 
шығар, 1979 жылы «Мәдениет 
қайраткері» атағын иеленіп, «Арал 
арайы» атты кітабын жарыққа 
шығарды. 

Тоқсаныншы жылдардың ба-
сында Шәкірат Дәрмағамбетұлы 
зейнеткерлікке шықты. Қағаз 
жүзінде ғана. Өзіне салсаңыз, 
ақысыз жұмыс істеп жүре беруге 
бейіл. Зейнетке өзі кетсе де, қа-
ламы шықпаған Шәкірат респу-
бликалық, облыстық, аудандық 
басылымдардың тұрақты авто-
рына айналды. Әлі де солай. Бү-
гінде газет редакторлары ардагер 
журналистің мақалаларын іздеп 
тұрады. Тіпті, осы саланың майын 
ішкен аға буын сонау Алматы мен 
Нұр-Сұлтаннан іздеп келіп, түрлі 
дерек пен тарихтың шындығын 
біліп кетіп жүр.

Иә, бүгінде халық ықыласы 
мен марапатынан кенде емес ақ-
сақалдың бойынан кейінгі ұрпаққа 
үлгі қылар тәлім көп. Қазақстан 
Республикасы Құрмет грамота-
сының иегері, Арал ауданының 
Құрметті азаматы Шәкірат Дәр-
мағамбетұлының бір кездері жер 
жырт қызып, егін салғанын да 
білеміз. Қос уыс дәннен қырық 
қап тары берген Ақиректің алқа-
бында Аралдың бар ақсақалын 
жиып, бақша егіп, күтімін жасаға-
ны бар. Еңбекті сүюді құр сөзбен 
үндемей, кетпен арқалай жүріп, 
кәсібімен үлгі қылғанын жерлес-
тері әлі ұмытқан емес.  

Тоқсанның төрінде отырып, 
тұтас елге тәлімін берер ақсақал-
дың журналистикадағы орны 
ерекше деп едік қой. Қариялық 
келбетімен әдемі көрінетін Шә-
кемнің әр сөзі мен ісі дәріптеуге 
әбден ла йық. Қара сөздің қасиетін 
ұқтырған ақсақалға Құдай қуат 
бергей!

«Сыр бойы» газетінің тарихында бүгінгі кейіп-
керіміздің орны бір бөлек. Қарашаңырақтың ортақ 
абыройын асқақтатуға оның еңбегі зор. Ол ширек ғасыр-
дан астам Арал мен Қазалы ауданының меншікті тілшісі 
болып, Сыр мен қырды жайлаған сондағы халықтың тір-
шілігін тізбектеген. Содан болар, теңізді өлкенің бұрынғы 
өткенін іздесем, әуелі Шәкірат көкеме соғамын. Құр 
соқпай, құлақ құрышын қандырар хикаяларға қанығып 
қайтамын.

Ержан ҚОЖАС,
«Сыр бойы»Sb

Тоқсанның 
төріндегі қаламгер

Бүгін – Бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерінің күні

Он жылдан астам тарихы бар 
байқау жаңа форматта өтті. Та-
лапқа сай биыл жанрлық емес, 
тақырыптық бағытқа аса мән 
берілді. 

Республикалық байқауға 260-
тан астам өтінім жолданып, оның 
70%-і аймақтық бұқаралық ақпа-
рат құралдарынан түскен. Бұл 
дегеніміз БАҚ саласының өркен-
деуіне сеп болады. Сондай-ақ, 
Ахмет Байтұрсынов атындағы 
«Сөз зергері» және Шерхан Мұр-
таза мен Камал Смаилов атын-
дағы «Телевизия үздігі» арнайы 
сыйлықтары  табыс талған.

Үздіктерді анықтауда рес-
публикалық БАҚ-тан бөлек, 
облыстық, аудандық деңгейде-
гі мерзімді басылым маманда-
рына басымдық берілді. Оған 
дәлел – Жаңақорған аудандық 
«Жаңақорған тынысы» газетінің 
тілшісі Әлібек Жарықбаевтың 
«Мемлекеттік рәміздерінің 30 
жылдығы туралы үздік мате-
риал» номинациясы бойынша 
жүлдегер атануы. Бұл ақпарат 
саласында аянбай еңбек етіп, 
сол жолда білек сыбана тер төгіп 
жүрген аймақ журналистерінің 
марапаты десек қателеспейміз.

Себебі, дүлдүлдердің ара-

сынан суырылып шығып, үздік-
термен үзең гілес болу – на ғыз 
журналистің хас шеберлігі.

– Сыйлыққа ие болғаныма 
қуаныштымын. Маған сенген 
әріптестеріме, шығармашылық 
тұрғыда шыңдалуыма көмектес-
кен Қаныбек  Әбдуов, Нұрлат 
Байгенже, Баян Үсейінова сынды 
ұстаздарыма алғыс білдіремін, – 
деді  Ә.Жарықбаев.

Журналистің бұл жетісті-
гі аймақтағы ақпарат саласы-
ның мазмұндық деңгейінің биік 
екенін көрсетті.

Жігітке жеті өнер де аз демек-
ші, бұған дейін түрлі деңгейдегі 
спорттық шараларға қатысып, 
үздік спортшы екенін дәлелдеген 
журналистің қалам мен ала доп-
ты қатар ұстап, нағыз майталман 
екенін дәлелдегені көңілге қуа-
ныш сыйлайды.

Бүгінгі журналистика сала-
сының міндеті ауыр, жауапкер-
шілігі зор. Мәселенің ақ-қарасын 
ажыратып, қоғамға нақты ақпа-
рат таратудың маңызы артып 
келеді. Ақпараттық кеңістіктегі 
шығармашылық иелерін қолдап, 
қанаттандыруда «Amanat медиа» 
сыйлығының рөлі зор.

Бұқаралық ақпарат құралдары 
қызметкерлері күні қарсаңында 
«Amanat» партиясы журналистер 
арасында «Amanat-2022 медиа 
сыйлығы» республикалық байқауын 
ұйымдастырды. Байқауда аймақтың 
ақпарат саласына үлес қосып жүрген 
медиа өкілдері бақ сынады. 

Аружан ЕРАЛЫ,
«Сыр бойы»Sb

28 маусым – Бұқаралық ақпа-
рат қызметкерлері күніне орай 
әріптестеріміз ҚР Журналистер 
одағы ұйымына мүше болды. 
Жас қаламгерлерді «Сыр Медиа» 
ЖШС бас директоры, облыс тық 
мәслихат депутаты, Қазақстан 
Журналис тер одағы облыстық 
филиалының төрағасы Аманжол 
Оңғарбаев марапаттап, арнайы 
куәліктері мен төсбелгілерін та-
быстады.

– Бүгін – ерекше күн. Сіз-
дер осы саланың маманы екен-
деріңізді бұрыннан дәлелдеп 
келесіздер. Көп көкейіндегі күр-

меулі мәселелерді бүкпесіз баян-
дап, оқырманға жедел жеткізіп 
жүрсіздер. Сіздердің қаламда-
рыңызға арқау болған талай ру-
хани туындылар тарих төрінде 
қаттаулы тұр. Еліміздің, оның 
ішінде өңіріміздің даму жолда-
рын жұртшылыққа жарқырата 
жазып жеткізіп келесіздер. Кәсі-
би мерекелеріңіз құтты болсын, 
– деді Аманжол Сақыпұлы.

Әріптестерімізге шығарма-
шы лық табыс тілейміз.

«СБ» ақпарат

Журналистер одағына 
қабылданды

Бүгінде ақпарат көп. Әйтсе де оқиғаны зерттеп, нақты 
дәлелмен, оймақтай ой білдіретін журналистердің жазбасы 
құнды. Билік пен бұқара арасында алтын көпірге айналған 
тілшілер қауымы халықтың сеніміне ие. Қаламгерлер қоғам 
артқан жауапкершілік жүгін абыройлы арқалап келеді.   

Баспасөз маманы сол ме-
кеменің айнасы іспеттес. Өзі 
жетекшілік ететін саланың 
қыр-сырын біліп қоймай, 
оның қоғамдағы бет-бей-
несін, ашық ты ғын қалып-
тастыру, жария лылықты 
ұс тану секілді қа ғи далар 
тікелей PR ме-
неджерге бай-
ланысты. Ал осы 
салада бірнеше 
жылдан бері қыз-
мет етіп ке летін, 
қай кезде де 
БАҚ-тағы әріп-
тестеріне ақпа-
ратты дер кезін-
де жеткізетін 
Әсел Абзал дың 
еңбегі ерекше.

Журналисти-
ка дағы қада мы «Ақмешіт ақ-
шамы» газетінде тілші болудан 
басталған. Мұнда 2007-2015 
жылдар аралығында түрлі тақы-
рыптарда қалам тербеді. Белгілі 
журналист Сағитжан Бермағам-
бетов атындағы байқаудың 
жеңімпазы атанып, «Үздік жас 
журналист» номинациясын ие-
ленді. 2013 жылы облыс әкімінің 
стипендианты атанып, бұл жолы 
да «Үздік жас журналист» ма-
рапатын еншілеген. 2015-2016 
жылы қалалық «Ақмешіт апта-
лығы» газетінде жұмыс істеп, 
«Мамандығым – мақтанышым», 
«Ән әлемі», «Шуақты шаңы-
рақ» айдарларын жүргізді. Қазір 
облыстық Қазақстан халқы ас-
самблеясының баспасөз хат-
шылығында алты жылдан бері 
жұмыс істеп келеді. 

– Еңбек жо лымды тіл -
шіліктен бастадым. Сол уа қытта 
біраз мекемелердің бас пасөз 
хатшыларымен ты ғыз қарым-қа-
тынаста жұмыс істедім. Ақпарат 
алуда кедергілерге кезігетінбіз. 
Сонда «неге қолдарында тұрған 
мәліметті беруге қиналады» деп 
ойлайтынмын.  Кейін өзім де 
осы қызметке келген соң, жауап-
кершілік жүгі жеңіл емес екенін 
түсіндім. Басылымда жұмыс 
істегендіктен, әріптес терімнің 
жағ дайын білемін. Сон дық тан 
сұраған мә лі мет терін не ғұр-
лым тезірек беріп, мүмкінді-
гінше толыққанды ақпаратпен 

қам тамасыз етуге 
ты  рысамын. Сон-
дай-ақ, облыстық 
ассамб лея ның бар-
лық іс-шараларын 
а қ  п а р ат т а н д ы р у, 

әлеу   меттік желілер-
де жариялау да менің 

міндетіме кі реді. 
Әр тоқсан са-
йын ат қа-
рылған жұ-
мысқа есеп 
 бе  ре мін. Же-
лі де  те ріс көз-
қа рас қа  лып-
т а с   т ы  р а   т ы н 
жа рия лым  дар-
ды са ра  лап, 
пікір біл  ді-
ремін. Біз   дің 
жұмы сы мыз-

дың жүйелі жү руіне ең бірінші 
жергілікті БАҚ-тың ықпалы зор. 
Барлық әріп тес терімді кәсіби 
мерекелерімен құттықтаймын, – 
дейді Әсел.

Әселдің өмірлік серігі – 
«Хабар 24» арнасының облыс-
тағы меншікті тілшісі Нұрлан 
Жақыпбеков. Он екі жылдан 
бері өмірдің ыстық-суығын бір-
ге көріп келетін жас отбасы. Сәт 
сайын алмасып жатқан ақпа-
раттар ағынында қандай жаңа-
лық болса бірге талқылайды. 
Қоғамдағы жағдайларға орай 
көзқарастары кейде бір  тоғыс-
са, арасында қарама-қайшы 
пікір туындайтын кездері де жоқ 
емес. «Оның да пайдасы бар. 
Себебі журналистикада пікіра-
луандылығы маңызды. Қандай 
мәселе болсын әртүрлі қырынан 
қарауға үйреніп келеміз. Аста-
рына, түпкі мәніне үңіліп, са-
раптап талдауға тырысамыз. Бір 
үйде екі журналистің  болуының 
артықшылығы осы шығар» дей-
ді әріптесіміз.

Төрт баланы дүниеге әкеліп, 
берекелі шаңыраққа айналған 
Әсел мен Нұрланға сырттай 
сүйсінетіндер көп. Тұла бойы 
тұңғышы Таңнұр таңмен таласа 
туып, ата-анасының  төл мере-
кесіне тарту болыпты. Ал Ме-
рейлім 1 нау рыз – Алғыс айту 
күнінде дүниеге келген. Отба-
сының атұстары – Әлинұр мен 
 Шахнұр да қатар ержетіп  келеді.

Баспасөз хатшысы
Былай қарағанда баспасөз хатшысы болу оңай  секілді. 

Мекеме жайлы дайын ақпаратты БАҚ өкілдеріне ұсынып, 
іс-шара ұйымдастыруда белсенді болса жетіп жатыр деп ой-
лаймыз. Алайда бүгінгі заман талабы әріптестерімізге жаңа 
міндеттер жүктеді. 

Айсәуле ҚАРАПАЕВА,
«Сыр бойы»Sb

«Amanat медиа» 
сыйлығы 
аудандық газет тілшісінде

Сіздерді 28 маусым – Бұқаралық ақпарат 
құралдары қызметкерлері күні мерекесімен 
шын жүректен құттықтаймын!

Жаңалықтың жаршысы, жақсылықтың 
хабаршысы болып қоғамдық ахуалдың алғы 
шебінде жүретін айрықша кәсіп иелерінің 
қыз меті қадірлі де, құрметті! Кәсіби білік-
тіліктеріңіз бен шеберліктеріңіз үшін алғыс 
білдіре отырып, Сіздерге зор денсаулық, 
бақ-береке, отбасыларыңызға амандық 
тілеймін.

Шығармашылықта толағай табысқа 
жете беріңіздер!

Құрметпен
Мира ҚАЗБЕКОВА,

облыстық қоғамдық даму 
басқармасының басшысы

Құрметті 
қаламгерлер 

қауымы!

www.facebоok.com/syrboyi.kz/


