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ПРЕЗИДЕНТ

САПАР

Гүлбану МАҚАЖАН,
«Сыр бойы»Sb

СҰРАНЫСТЫ СҰХБАТ МЕРЕЙ

3

ШЫҒЫС
ЖАСТАРЫНЫҢ
ЖАРЫҚ 
ЖҰЛДЫЗЫ

Мемлекет басшысының 
Жарлығы аясында өңірлерде 
кездесу өткізіп жүрген аймақ 
басшысы Шиелі кентіндегі 
«Арман» мәдениет үйінде ау-
дан халқымен жүздесті. Алды-
мен әлеуметтік-экономикалық 
даму көрсеткіштеріне тоқ-
талып, алдағы уақытта 
атқарылуы тиіс міндеттерді 
атап өтті. Аудан төңірегіне 
инфрақұрылым тарту және 
ауыл шаруашылығындағы 
өзекті мәселелерге тоқталды. 

– Мемлекет ауыл шаруа-
шылығын дамытуға жыл сай-
ын облысқа 15 млрд теңге 
көлемінде қаржы бөліп келеді. 
Бұл аз қаржы емес, оны тиімді 

және мақсатты пайдалансақ, 
өрісімізді кеңейтуге мүмкіндік 
жеткілікті. Осындай қолдаудың 
арқасында мал басында өсім 
бар. Мәселен, Шиелі ауда-
нында ет 101,7%, сүт 100,9%, 
мал басы 105%-тен 119%-
ке дейін өсті. Ендігі кезекте 
мал шаруашылығы өнімдерін 
өндірумен қатар оны қалдықсыз 
өңдеуге мән береміз, – деді об-
лыс әкімі.

Шиелі ауданында «Қазсу-
шар» кәсіпорны теңге ріміндегі 
жалпы ұзындығы 83 шақырым 
болатын 6 ка налға механикалық 
тазалау жұмыстары жүргізіліп, 
15 дана насос қондырғысы 
сатып алынған. Қосымша 

«Сайфурхан» каналына таза-
лау жұмыстары жүргізілуде. 
Ал инфрақұрылым мәселесі 
бойынша «Нұрлы жол» бағ-
дарламасымен қолға алынған 
«Шиелі-Жеміс-жидек» және 
«Шиелі-Қарғалы-Байкенже-
Жаңақорған» автожолы бо-
йындағы қос көпірді күр делі 
жөндеу жұмыстары биыл 
аяқталады. Ал «Ауыл – ел 
бесігі» бағдарламасы аясын-
да ауданға қарасты елді ме-
кендердің 23 көшесін орта-
ша жөндеу жұмыстары жыл 
аяғына дейін бітпек.

Кездесуде білім беру са-
ласы мен бұқаралық спорт-
ты дамытудағы атқарылар 
жұмыстар да айтылды. 
Жоғарыда атап өткен, «Ауыл 
– ел бесігі» жобасы аясында 
«Гигант» ауылындағы №148, 
«Ы.Жақаев» ауылын дағы 
№149, Шиелі кентіндегі №45 
мектептердің жылу қазан-
дықтары қайта жаңғыртылады. 

«Алғабас» пен 
«Ақмаяға» газ келді

Sb

Облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаевтың аудандарға жұмыс 
сапары жалғасуда. Аймақ басшысы Шиелі ауданында 
болып, тұрғындармен кездесті. Сондай-ақ сапар 
барысында «Ақмая», «Алғабас» ауылдарын «көгілдір 
отынға» қосу салтанатты іс-шарасына қатысты.

Ержан ҚОЖАС,
«Сыр бойы»

Қазақстан Президенті, ең ал-
дымен, түрікмен жеріндегі дәс-
түрлі қонақжайлығы үшін ризашы-
лығын білдірді. Бұл – Сердар 
Берді мұхамедов Президент бо-
лып сайланғаннан кейінгі екі ел 
басшы ларының алғашқы бетпе-бет 
кездесуі. Осыған орай Мемлекет 

бас шысы Түрікменстанның жаңа 
Прези дентін сайлаудағы жеңісімен 
құттықтады.

Сонымен қатар Қасым-Жомарт 
Тоқаев Ашхабадта өтетін Алтын-
шы Каспий саммитіне ерекше 
мән беретінін жеткізді. Қазақстан 
Президенті саммиттің нәтижесі 

Каспий маңы мемлекеттерінің 
достық пен тату көршілік бай-
ланыстарын одан әрі нығайтуға 
елеулі үлес қосып, өзара тиімді 
ынтымақтастықтың көкжиегін 
кеңейтетініне сенім білдірді.

Сердар Бердімұхамедов 
Қасым-Жомарт Тоқаевқа шақы-
руын қабыл алғаны үшін риза-
шы лығын білдіріп, осы сам-
митке қатысты ойын айтты. 
Түрікменстан Президенті бәрімізге 
ортақ Каспийдің игілігі үшін келелі 
басқосу болатынын жеткізді.

ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ КӨКЖИЕГІ 
КЕҢЕЙЕ БЕРМЕК

Ашхабадта ұйымдастырылып жатқан Алтыншы Каспий 
саммитіне қатысуға келген Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаев Түрікменстан Президенті Сердар Бердімұхамедовпен 
кездесу өткізді.

–	 Мархабат	 Жайымбет
ұлы,	кейінгі	кездегі	аптап	ыстық	
қала	 халқын	 әбіржіткені	 рас.	
Күн	 райының	 қатты	 ысуынан	
электр	 сымдары	 қызып,	 жарық	
болмады.	 Дамыған	 заманда	
электр	 энергиясыз	 тіршілік	
жоқ.	 Шамалы	 уақытқа	 орын	
алған	 апаттық	 жағдай	 онсыз	
да	қатты	ыстықтан	шаршаған	
тұрғындардың	 шамына	 тигенін	
де	 жасыра	 алмаймыз.	 Осы	
саланың	 маманы	 ретінде	 жағ
дайды	қалай	түсіндіресіз?

– Қаладағы электр желі-
лерінің қолданылғанына 50-
60  жыл болған, әбден тозығы 
жеткен. Жүктемесі екі есеге 
көбейгендіктен, 370 Амперге 
жеткенде спираль секілді қатты 
қызады. Соның әсерінен «КРЭК» 
АҚ компаниясының қосалқы стан-
циясында ақаулар орын алды. Л-31 
деген 35 кВ желіде сым үзілді. Сал-
дарынан 5-6 сағатқа дейін жарық 
болмады. Қаланың біраз бөлігі, 
жарықсыз, сусыз қалды. Мұның 
себеп-салдарына тоқталайын. 2018 
жылдан бері қосалқы станция-

ларды жөндеуге жоба-сметалық 
құжаттары дайындалып, былтыр 
республикадан қаржы әкеліп, 
4 млрд 800 млн теңгеге жұмыс 
істелуі тиіс болатын. Конкурс-
тан ұтып алған басқа аймақтың 
мекемесі өз міндеттемесін орын-
дамай, яғни жұмысты атқармай 
жөндеу жасамады. Биыл біз ол 
мекемені сотқа беріп, бөлінген 
462 млн теңге авансты қайтаруға 
жұмыс жасап жатырмыз. Был-
тыр қосалқы станцияларға 
жөндеу жүргізілгенде мұндай 
қолайсыздық орын алмас еді. Осы 
орайда облыс әкімінің шешімімен 
шұғыл түрде 500 млн теңге қаржы 
бөлінетін болады. «Силикатная», 
«Промышленная»,  «Комсомол»   
қосалқы станцияларына жөндеу 
жұмыстарын жүргізіп, алдағы 
қысқа кіреміз деген ойымыз бар. 
Айта кету керек, қазір жүктеме 2-3 
есеге артты. Бұрын қажетті энер-
гия 100 көпқабатты тұрғын үйге 
есептелген болса, қазір қосалқы 
станцияларға 200-300 үй қосылып 
отыр. 

Сахна шымылдығы жастар 
театры артистерінің «Қанатты 
қалам кейінгілерге аманат....» 
атты прологымен ашылды. Сыр 
журналистикасы туралы бейнеро-
лик көрсетілді. Бүгінде облыстың 
медиакеңістігінде 130-дан аса  
бұқаралық ақпарат құралы жұмыс 
істейді. Заман талабына сай жаңару 
мен жаңғырудың жолын ұстанған 
бұл сала іргелі индустрияға айнал-
ды. Журналистер ұлттық рухты 
қалыптастыруда, барлық саланың 

дамуына, қоғамдағы әлеуметтік 
маңызы бар бастамалардың өмір-
шеңдігіне елеулі үлес қосып жүр.  

Мерекеде аймақ басшысы 
мерекелік құттықтауын жеткізді. 

− Ақпарат тасқыны алапат 
дәуірде таңдаған мамандығына 
адал болып, ұстанымын өзгерт-
пеген, қалам қасиетін ардақ тұтқан 
журналистер қауымына жақсы 
тілектерімізді айту үшін жина-
лып отырмыз. Өздеріңіздей туған 
жердің тарихын қадір тұтып, 

бүгінгісіне марқайып, ертеңіне 
алаңдайтын қауыммен жүздесу – біз 
үшін үлкен қуаныш. Тәуелсіздіктің 
алғашқы күндерінен бастап ел 
дамуының барлық кезеңдерінде 
бүгінімізді бекем, болашағымызды 
жарқын ету жолында сіздер де 
зор үлес қосып, ең қиын сәттерде 
жүректерге сенім ұялататын шы-
найы ақпарат тараттыңыздар, 
халықтың ертеңге деген сенімін 
арттырдыңыздар. Сенсацияны 
мақсат тұтқан жаңалықтардың 
ақ-қарасын ажыратып, көрермен 
мен оқырманға дұрысын жеткізу 
үшін тынбай еңбек еттіңіздер. 
Ағайынның ауызбірлігі, қалтқысыз 
сенім, қиналғанда бір-біріне 
қол созған қайырымды жан-
дар туралы көрсетілім, мақала 
ұйымдастырдыңыздар. Сол үшін 
де сіздерге Сыр жұртшылығы 
атынан зор ризашылығымызды 
білдіреміз, ел үшін жасап жүрген 
еңбектеріңізге бас иеміз! − деді об-
лыс әкімі. 

 

А.Тоқмағанбетов атындағы мәдениет үйінде 28 маусым –
Бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерінің күніне 
арналған «Қанатты қалам» атты мерекелік іс-шара өтті. Оған 
облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев қатысып, 
БАҚ өкілдеріне ізгі тілегін жеткізді.

шешімін таппақ
№1 МӘСЕЛЕ

Қазіргі күнімізді сусыз, жарықсыз, қыстың күні жылусыз 
елестету мүмкін емес. Ал ең бірінші кезектегі қажеттілікте 
мәселе туындаса, ол дереу шешімін табуы тиіс. Әйтпесе, 
тіршілікте кедергі болып, жұмыс тоқтап қалады. 

Күннің қатты ысуына байланысты бірер күн шамасында 
«КРЭК» АҚ компаниясының қосалқы станциясында 35 кВ әуе 
желісінде жүктеме тоғының күрт көбейді, сымдар қызып, үзілу 
салдарынан қаланың бірқатар бөлігінде жарық сөніп, ауызсу 
да ақпай қалды. Тасбөгет, Сәулет, Бәйтерек, Шанхай шағын 
аудандарында уақытша электр жарығын беру тоқтатылды. 

Тұрғындар үшін қолайсыздық тудырған жағдайға 
байланысты облыс әкімінің орынбасары Мархабат 
Жайымбетов БАҚ өкілдеріне сұхбат берді.

«Қанатты қалам» 
қалықтаған күн

«Өлең жырдың жүйрігі» 
атты рухани кеште облыс 
әкімінің орынбасары Нұрымбет 
Сақтағанов сөз сөйлеп, ақынның 
мерейлі жасына лебізін білдір ген 
облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев-
тың құттықтауын оқып, иығына 
дәстүрге сай шапан жапты.

Театрланған көріністен 
кейін кеш тізгінін қолына алған 
ақын Толқын Қабылша келген 
қонақтарға өз оқырманының жан 
дүниесін толқытқан ақынның 
әсерлі өлеңдері жайлы айта келіп, 
замандастарына сөз берді.

Елорда мен Алматыдан ар-
найы келген жерлесіміз, жазушы-
драматург Жолтай Әлмашұлы 
мен жырау, фольклортанушы 
ғалым Берік Жүсіпов ақын жай-
лы естелік-тілегін жеткізсе, ақын, 
Жарасқан Әбдірашев атындағы 
әдеби сыйлықтың иегері Толыбай 
Абылаев өз ықыласын өлеңмен 
білдірді. 

Салтанатты кеште Қазақстан 
Жазушылар одағы басқармасының 
төрағасы Ұлықбек Есдәулеттің 
құттықтауын басқарма филиа-
лының жетекшісі Қаршыға Есім-
сейітова табыс етсе, Қорқыт ата 
университетінің гуманитарлық-
педагогикалық институт дирек-

торы Сағат Тайман ректордың 
құттықтау хатын оқып, 
университеттің «Алтын төс-
белгісін» кеудесіне тақты.

«Қызылорданың Қадыры» 
атанған Дүйсенбек  Аяшұлының 
осы кеште «Жұлдызым жоғары» 
атты жаңа кітабының тұсауы 
кесілді. Сондай-ақ сахнадағы 
экранда ақынның «Дарияның 
өткелінде» туындысына қойылған 
балалық шақ бейнесі ұсынылды. 
Жастар ақынның өлеңдерін жа-
рыса оқыды.  Кешке арнайы 
Нұр-Сұлтан қаласынан келген, 
Сырдың мақтанышы Елмұра 
Жаңа бергенова ақын жайлы 
естеліктерімен бөлісіп, ән шыр-
қады. «Бір өлең жазғым келеді» 
атты өлеңіне жастар театры  
өнерпаздарының қойылымы ұсы-
нылып, ақын сөзіне жазылған 
әндер орындалды.

 Кеш соңында мерейтой иесі 
сөз алып, келген қонақтар мен 
оқырмандарына шынайы алғысын 
білдірді.

Ақын сөзіне жазылған Ал-
тын Бекенованың «Нұр-Астана» 
әнімен кеш шымылдығы жабыл-
ды.

«СБ» ақпарат

Асқақ рухты 
ақын кеші

Кеше Нартай 
Бекежанов атындағы 
қазақ академиялық 
музыкалық драма 
театрында белгілі ақын, 
Қазақстан Журналистер 
және Жазушылар 
одағының мүшесі, «ҚР 
ақпарат саласының үздігі» 
Дүйсенбек Аяшұлының 
60 жасқа толуына орай 
шығармашылық кеш 
өтті. 
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«Байсын» ауылында 250 орындық 
жаңа мектептің құрылысы басталмақ. 
Сондай-ақ кездесуде аймақ басшы-
сы Бала би ауылындағы балалар-
жасөспірімдер спорт мектебінің 
ғимараты, «Көкшоқы» ықшам 
ауданындағы спорт кешенінің 
ғимараты күрделі жөндеуден өтетінін 
айтты. Сондай-ақ жұмыссыздықтың 
алдын алу шаралары туралы тілге 
тиек етті.

– Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Кемелұлының тапсырмасы 
аясында халықтың табысын артты-
ру бағдарламасы қабылданды. Оның 
өзегі – тұрғындарды тұрақты жұмыс 
орындарымен қамту. Бұл ба ғытта 
өңірде 30 мыңнан астам, оның ішінде 
Шиеліде 3623 жұмыс орнын ашу жо-
спарлануда. Осы жылдың 5 айында 
ауданда 1300 жаңа жұмыс орны ашыл-
ды. Аймақтағы ірі кәсіпорындарда 
еңбек ететін жұмысшылардың әлеу-
меттік құқықтарының сақта луына 
кепілдік беретін 49 меморан думға қол 
қою жұмыстарын бастадық, – деді об-
лыс әкімі.

Жиын соңында аймақ басшысы 
аудан тұрғындарының сауалдарына 
жауап беріп, кезектілік тәртібімен аза-
маттарды жеке қабылдау өткізді. 

Аудандағы жұмыс сапары ая-
сында облыс әкімі «Ақмая» және 
«Жуантөбе» ауыл  дық округтерінде 
болып, елді мекендерді «көгілдір 
отынға» қосу рәсіміне қатысты. 
Сондай-ақ Шиелі кентіндегі ау дандық 
тарихи-өлкетану му зейі жанынан 
ашылған кітап хана жұмысымен таны-
сып, Бала би ауылындағы №10 жас өс-
пірімдерге арналған спорт мек тебінде 
жүргізіліп жатқан күр делі жөндеу 
жұмыстарын көрді.

 Алдымен «Ақмая» ауылына 
аялдаған аймақ басшысы тұрғындарды 
құттықтап, халықтың тұрмысына 
қажетті ауызсу, газ тарту, жол салу 

мәселелерінің кезең-кезеңімен 
шешілетінін айтты. 

– Елді мекендерді «көгілдір отын-
мен» қамтамасыз ету қарқынды жүзеге 
асып, ауданның жаңа тынысы ашылып 
келеді. Соның дәлелі – биыл Шиелі 
кенті 100 процент газбен қамтылды. 
Ы.Жақаев, «Бидайкөл», «Байсын», 
Н.Бекежанов, Ш.Қодаманов елді 
мекенінің тұрғындары газ игілігін 
көруге мүмкіндік алды. Осындай 
нәтижелі жұмыстың арқасында ау-
дан халқының әлеуметтік жағдайы 
жақсарып, тұрмысы түзелуде. Табиғи 
газ тіршілікті жеңілдетіп қана қоймай, 
қоршаған ортаны қорғауға, орман 
қорын сақтауға зор мүмкіндік береді. 
Сондықтан игілікті істің адамзат 
үшін пайдасы зор, – деді Нұрлыбек 
Машбекұлы. 

Бұған дейін ауыл халқы жыл 
сайынғы есепті кездесуде елді мекенді 
газдандыруды жиі көтеріп келген. Енді 
«Ақмая» ауылындағы 500-ге жуық 
тұрғын үй табиғи газбен қамтамасыз 

етілді. Айта кетейік, бұл мақсатқа 
республикалық, жергілікті бюджет-
терден 460 млн теңге қаралған. 

Ал «Жуантөбе» ауылдық округіне 
қарасты «Алғабас» ауылындағы 600-
ге жуық үйді табиғи газбен қамтуға 
республикалық және жергілікті бюд-
жеттен 488 млн теңге бөлінген. Салта-
натты шараға қатысқан облыс басшы-
сы ауыл халқының өмір сүру деңгейі 
қалалықтармен теңескеніне тоқталып, 
қуаныштарына ортақ тасып, ақжарма 
тілегін жеткізді.

– Халық игілігі үшін ат қарушы 
билік тарапынан жа салған бастама 
жемісін беріп отыр. Бұған дейін ауыл 
халқы жыл сайынғы есепті кездесу-
лерде осы мәселені үздіксіз көтеріп 
келді. Міне, бүгін тұрғындардың үміті 
ақталды. Бұл мақсатқа республикалық 
және жергілікті бюджеттен қаржы 
бөлініп, енді міне, «Алғабас» ауылы 
да табиғи газбен қамтамасыз етілді. 
Бұл ауыл халқының өмір сүру деңгейі 
қалалықтармен теңесті деген сөз. Ен-

деше, көптен күткен қуаныштарыңыз 
құтты болсын, – деді құттықтауында 
облыс әкімі.

Айта кетейік, қос ауылдағы газ 
тарту жұмыстарын жүргізген мердігер 
мекеме – «АЕS and Limited» ЖШС. 
Тағы бір қуанар жаңалық, алдағы 
уақытта Шиелі ауданына қарасты 
«Бестам», Досбол датқа, «Еңбекші», 
«Жиделіарық» елді мекендеріне 
газ құбырын жүргізуге қажетті 
бюджеттік өтінім тапсырылса, «Алма-
лы», Ә.Тәжібаев елді мекендеріне газ 
құбырын жүргізудің жоба-сметалық 
құжаттамалары әзірленіп, сараптамаға 
ұсынылған.

– Елді мекендегі ең көкейкесті 
мәселенің шешімі та былып, іске 
асқанына қуа нып отырмын. Мемле-
кет қам қорлығы арқасында ауылымыз 
жыл сайын жаңарып келеді. Соның 
бір дәлелі ретінде «кө гілдір отын» 
тартылып,  қуа нышымыз еселеніп 
отыр. Бір лігінен шашау шықпаған, 
ынтымағы ыдырамаған, адал еңбек 
пен бірліктің арасында өсіп-өнген 
елміз. Лайым, осы алға басқан 
қадамымыздан сүрін бей, даму жолын-
да  абы ройымыз үстем болғай. Отаны-
мыздың көркейіп, ел дәулеті тасып, 
берекеміз нығая берсін. Ел тізгінін 
ұстаған азаматтарға аналық алғысым 
шексіз, – деді «Жуантөбе» ауылдық 
огругі әйелдер кеңесінің төрайымы 
Айжамал Әбдіхамитқызы.

Айта кетейік, биыл ауылдық елді 
мекендерді газдандыру бойынша 13 
жобаны іске асыру басталса, оның 7-і 
осы жылы аяқталады. Нәтижесінде 
15 мыңнан астам халқы бар 7 елді 
мекен табиғи газға қол жеткізіп, оны 
тұтынатын халық санының үлесі 68 
процентке жетпек. Бүгінде Шиелі ау-
данын табиғи газбен қамту үлесі 56,4 
процентті құрап отыр.

Суреттерді түсірген 
Б.ЕСЖАНОВ

«Алғабас» пен «Ақмаяға» газ келді

ЕҢБЕККЕ ҚҰЛШЫНЫС
ЕҢСЕНІ ТІКТЕЙДІ

Қарапайым мысалмен түсіндірер 
болсақ, 5 келілік целлофан қалтаға 
10-15 келі зат салғанда ол үзілмей 
ме? Бұл да сол секілді жағдай. 
Бәйтерек аумағын қамтитын Л-32 
электр желісі үзіліп, оны жөндедік. 
Ертесіне тағы да үзілді. Бізде  түскі 
сағат 14.00 мен 18.00, кешкі 20.00 
мен 23.00 аралығында жүктеме ар-
тады. Түскі уақытта кондиционер, 
кешке жарық қосылғанда жүктеме 
көбейеді.  

Айтылып өткен қондырғылар 
мен электр желілерінің тозығы 70%, 
іске қосылған уақыты осыдан 50-
60 жыл бұрын. Сондықтан бірінші 
кезекте қосалқы станцияларды 
қайтадан жөндеп, қысқа әзір болуы-
мыз керек. 

– «Қыстың қамын жазда 
ойла» деген тәмсіл бар халық 
даналығында. Алдағы жылу беру 
маусымына әзірлік қандай?

– Қысқа дайындықты бастау 
үшін үлкен жоспарымыз бар. КРЭК 
мекемесінің өз қаражаты есебінен 
және  жоғарыда айтып кеткендей, 
облыстық бюджеттен 500 млн теңге 
бөлініп, қосалқы станциялар мен 
желілерді жөндесек, қысқа дайын-
быз. Бір-екі жыл ішінде жоспардағы 
жұмыстарды орындай алсақ, қалаға 
үздіксіз электр энергиясын беруге 
болады. 

– Бұл ағымдағы жөндеу 
жұ мыс тарына бөлінген қаржы 
ма? Толығымен жөндеуге қанша 
қаражат қажет? 

– Біз Үкімет деңгейінде де, 
министрлікке де бұл мәселені ай-
тып келеміз. Төрт қосалқы стан-
ция ны жөндеуге 4 млрд 800 млн 
теңге бөлінген болатын. Бұл, әрине, 
жеткіліксіз. Қала бойынша барлығын 
жаңарту үшін бізге 9 млрд теңгеге 
жуық қаражат керек. Аудандардағы 
жағдай да мүлдем сын көтермейді, 
барлығының тозығы жетіп тұр. 
Қазір біз сотқа берген мекеменің 
ісі қаралуда. Оған берілген 462 млн 
теңгені қайтаруымыз керек. Содан 
кейін қайтадан конкурс жариялап, 
жергілікті тәжірибелі мекемелер 
ұтып, сапалы жөндеу жұмыстарын 
атқарады деген ойдамыз. 

– Аймақтағы жалғыз жы-
лу-электр орталығының тозығы 
жет кендіктен, жаңа жылу-
электр орталығын уақытылы 
салу – маңызды мәселелердің бірі. 
Осыған байланысты тез арада 
инвестор тарту қажеттігін об-
лыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев ҚР 
Энергетика министрі Болат 
Ақшолақовтың өңірге сапары 
кезінде мәселе етіп көтерген бола-
тын. Бұл мәселе қалай шешілуде?

– Облыста 215 млрд теңгеге 
240 мегаватт қуаты бар жаңа жылу 
электр орталығын салу алдағы 
жоспардың еншісінде. Қазір айта 
кету керек, конкурстың конверттері 
ашылды. Кім бағаны төмендетіп 
береді. Сол жылу-электр орталығын 
салады. Қазіргі таңда 2 инвестор 
конкурсқа қатысуға рұқсатын алып, 
13 шілдеде жеңімпаз анықталады. 
Біздің осындай қуанышты хабары-
мыз бар. 

– Оның құрылысы қашан 
басталмақ?

– Биыл жоба-сметалық құжат-
тары дайындалып болса, ол кем 
дегенде 5-6 ай уақыт алады. Келер 
жылдың басында басталады деген 
ойдамыз. Жоспар бойынша 2025 
жылға дейін салып болу межесі бар. 

– Бұл қаланы толық жарық-
пен қамтамасыз ете ала ма?

–  Жаңа жылу орталығының 
қуаты 240 мегаватт құрайды. Об-
лысты толығымен жарықпен 
қамтамасыз етуге қауқары жетеді. 
Өйткені бүгінге облыс 150 мега-

ватт қуат тұтынса, оның ішінде 
қала 80 мегаватт электр энергия-
сын тұтынуда. Бұл жоспар іске асса, 
алдағы 40-50 жылға электр энергия-
сынан мәселе туындамайды. Біз де 
үлкен шаруа атқарылды деп ауыз 
толтырып айта аламыз.

– Жаңа жылу электр ор та-
лығы іске қосылса, қаладағы көп-
қа бат ты үйлерге ыстық су беріле 
ме?

– Сол жағалаудағы 30 шақты 
көпқабатты тұрғын үйге пилоттық 
жоба ретінде жасау жоспарда бар.  Біз 
бұл мәселені салыстырмалы түрде де 
қарастырамыз. Мәселен, тұрғындар 
үшін орталықтандырылған ыстық су 
арзан ба, әлде өз үйіне орнатылған 
аристон құрылғысымен жылитын су 
ма? Біраз елдің тәжірибесін көрдік.  
Оңтүстік Кореяның әр пәтерінде су 
жылытқыш құрал қойылған. Оларға 
сол тиімді, үнемді екен. 

– Жарық сөнгенде ауызсу да 
тоқтап қалды. Неліктен?

– Бас су тоғанында екі  жерде 
су тоқтады. Соған орай мәселе орын 
алды. Бір жерде жарық сөнгенде 
екіншісінде де сөніп қалады. 
Өйткені қорғаныш  құрылғысы 
жоқ. Болашақта 2-3 жақтан электр 
энергиясы тартылса, жарық сөнсе 
10-15 секундқа ғана үзіліс болады. 
Жарықтың сөнуіне байланысты 
ауыз су да уақытша  ақпай қалды.

– «Су жүйесі» мекемесінің 
жұмысына қадағалау жасап оты-
расыздар ма? Судың сапасы, оның 
қысымы дегендей...

– Бұл да – өте өзекті мәселе. 
Қала бойынша қажеттілік 105 мың 
текше метр. Ал адам басына тәуліктік 
қажеттілік 140 литрді құрайды. 
Бұл халықаралық норма болып 
есептеледі. Қалаға қажетті ауызсуды 
қыста толықтай жерасты су көздері 
скважиналардан аламыз. Ал жаз ай-
ларында халық бау-бақша суаруға 
пайдаланатындықтан, ауызсу көлемі 
өседі. Осыған сәйкес қазірдің өзінде 
32 мың текше метрін Сырдариядан,  
70 мыңын скважиналардан аламыз. 
Туындаған мәселелер аяқсудың 
болмауынан  орын алды. Сонымен 
қатар дайын 30 скважинаға насос-
тар сатып алынады. Бұдан басқа 
осы жылы аяқсу бойынша 31 сква-
жина қаздырудамыз. Әсіресе шет 
аймақтарға, арығы жоқ жерлерге 
апарамыз. Келер күзге дейін осы 
мәселелерді шешеміз деген ойда-
мыз. Қорыта келе, болашақта 140 
мың текше метрге дейін су тұтынуын 
қамтамасыз ету үшін скважина са-
нын 146-ға дейін жеткізуіміз қажет. 

– Қаржысы қалай шешілмек? 
– Жалпы біздің есебіміз бо-

йынша тәулігіне қалаға қажетті 140 
мың текше метр ауызсу беру үшін 
4,5 млрд теңге ақша керек. Сол 
жағалау аймағынан «Тораңғылсай» 
жерасты су кен орнын да зерттеп, 
ол жақтан тәулігіне 47 мың текше 
метрден астам су алуға болаты-
нын анықтап отырмыз. Сондықтан 
осы қажетті қаржыларды респуб-
ликадан берілетін транс ферттері 
арқылы қарастырып, келер жылдың 
бюджетіне кіргіземіз деген үміт 
бар. Қазір аяқсумен қамтамасыз ету 
қалада 40-45 процентті құрайды. 
Оны 70-80-ге жеткізсек, үлкен 
жұмыс жасалған болар еді. 

– Осы айтылған жұмыстардың 
нәти жесін халық қашан көреді?

– Биыл күзге дейін аталған мәсе-
ленің 55-60 процентін шешеміз деп 
отырмыз. Республикадан  қаржы 
бөлінсе, ауызсу, аяқсу жайы да 
жақсарады.

Сұхбаттасқан 
Айсәуле ҚАРАПАЕВА,

«Сыр бойы»

шешімін таппақ
№1МӘСЕЛЕ

Аймақ басшысы қайраткердің ел 
мүддесі жолындағы қызметін ерек-
ше атап өтіп, Дүниежүзі қазақтары 
қауымдастығының Түркия еліндегі 
өкілдігінің жетекшісі ретіндегі 
қызметіне сәттілік тіледі.

– Сізді еліміз Тәуелсіздік алғаннан 
кейін шетелде аккредитацияға 
тіркелген тұңғыш қазақ журналисі 
ретінде барша жұрт жақсы біледі. 2007 
жылы өзіңіздің туған топырағыңыз 
– Сыр еліне келіп, туған жерге деген 
перзенттік парызыңызды өтеп келесіз. 
Осы жылдар ішінде облыс әкімінің 
кеңесшісі, облыстық тілдерді дамыту 
басқармасының басшысы қызметтерін 
абыроймен атқарып, қазірдің өзінде 
аймақтағы қоғамдық келісім мен 
этносаралық бірлікті нығайту 
бағытында жемісті еңбек етудесіз.

Сізді тағы да өз атымнан және 

облыс тұрғындары атынан мерейлі 
жасыңызбен құттықтай отырып, 
Өзіңізге ұзақ ғұмыр, мықты денсаулық, 
отбасыңызға амандық тілеймін. Ел 
мүддесі жолындағы еселі еңбегіңіздің 
жемісін көре беріңіз! – деді Нұрлыбек 
Нәлібаев.

Жиында өңір басшысы Ержан 
Үбайдаұлына ҚР Парламенті Сена-
тының және Мәжіліс төрағаларының 
арнайы құттықтау хатын табыстады.

МЕРЕЙТОЙ ИЕСІНЕ 
ҚҰРМЕТ КӨРСЕТТІ

Облыс әкімі Нұрлыбек 
Нәлібаев Қазақстанның 
еңбек сіңірген қайраткері 
Ержан Уәйіспен кездесіп, 70 
жасқа толған мерейтойымен 
құттықтап, ілтипат көрсетті.

Кеше облыс әкімі Нұрлыбек 
Нәлібаев Жалағаш және Сырдария 
аудандарында жұмыс сапарымен 
болды. Сапар барысында аудан 
халқымен жүздесіп, атқарылған 
жұмыстар барысы сараланды. 
Алдағы уақытта аймақта және 
аталған екі ауданда жүзеге асатын 
игі бастамалар, жаңашыл жобалар 
жөнінде ой қозғап, тұрғындар тара-
пынан айтылған ұсыныс-пікірлерді 
тыңдады. 

Алдымен Жалағаш кентіндегі 
Қ.Қазантаев атындағы мәдениет үйінде ха-
лықпен кездесіп, өңірдің әлеуметтік-эко-
номикалық дамуы және алдағы міндеттер 
жөнінде кеңінен әңгімелеп берді.

– Биыл өңірге 350 млрд теңге инвес-
тиция тарту көзделген. Индустрияланды-
ру бағдарламасы аясында құны 9 млрд 
теңгені құрайтын 5 жоба ел игілігіне 
айналады. Сондай-ақ, «Шалқия» кен ор-
нында тау-кен байыту комбинатын салу 
жоспарлануда.  Оның жалпы құны – 235 
млрд теңге. Ауданда 2018 жылдан бері 
жұмысы жүрмей тұрған «Мия зауытын» 
қайта жөндеу маусым айында басталмақ. 
Қазір осы мақсатта шетелдік мамандармен 
тиісті іс-шаралар жүргізілуде, – деді облыс 
әкімі.  

Биыл облыста су тапшылығына 
қарамастан күріш көлемі 78 мың гектарды 
құрады. Үкімет тарапынан су тапшылығын 
жою үшін 3,6 млрд теңге бөлінген. Оның 
ішінде аудандағы Шонық, Бозарық және 
Әйтек каналдарын механикалық тазарту 
жүргізілуде. Оған қоса 15 дана насос са-
тып алынбақ.

Бүгінде облыста азық-түлік бағасын 
тұрақтандыру мақсатында көкөніс-бақша 
өнімдерін егу үшін бос жатқан жерлерді 
игеруге ынталы азаматтар кірісіп кетті. Ол 
барлық ауданда жүргізілуде. Нәтижесінде 
жоспардан тыс Жалағаш ауданында 250 
гектар жерге қосымша егін егілді.  

Биыл облыстық бюджет есебінен 
Жалағаш кентінің Қазыбек би көшесі, 
М.Шәменов ауылына кіреберіс жол 
жарықтандырылады. Республикалық 
бюджет қаражаты есебінен Жалағаш 
кентіндегі «Ақтерек» теліміне электр және 
сумен жабдықтау желілері толығымен 
тартылмақ. Оған қоса, осы телімге газ 
апару бойынша құжаттама әзірленіп, 
мемлекеттік сараптамадан өтті.

– Жалағаш ауданының 55,2 шақырым 
жолын жөндеуге 2,1 млрд теңге 
қаралды. Биыл «Қызылорда-Жалағаш», 
«Қызылорда-Жалағаш-Самара-Шымкент-
Бұхарбай батыр», Жалағаш кентіндегі 
Конституция, Н.Апрезов көшелері, 
Еңбек,  Мырзабай, Шәменов, Аққыр, 
Жаңадария ауыл дарындағы бірқатар 
көшелер жөндеуден өтеді. «Самара-
Шымкент-Еңбек-Есет батыр-Жаңадария» 
автомо биль жолы бойындағы көпір 
республикалық бюджет есебінен қайта 
жаңғыртылады. Сол арқылы аудандағы 
жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы 
жолдар үлесі 93%-ке  жетеді, – деді облыс 
әкімі. 

Биыл Жалағаш кентіндегі «Ақмар-

жан», «Күншуақ» және №19 санаторлық 
типтегі балабақшалардың бу қазандығы 
газға ауыс тырылады. Инклюзивті білім 
беруді қолдау аясында ауданда 3 мектепке 
инклюзивті кабинет, 3 логопункт ашыла-
ды. Облыстық бюджет есебінен Жалағаш 
кентіндегі №123 мектепке 200 орындық 
қосымша құрылыс салудың жобалық 
құжаттамасы әзірленіп, мемлекеттік сарап-
тама қарауында. Медицина саласы бойын-
ша Таң елді мекеніндегі дәрігерлік амбу-
латория пайдалануға беріледі. Облыстық 
бюджеттен Мырзабай және Аламесек 
ауылдарында дәрігерлік амбулатория 
құрылысының жобалық құжаттамасы 
әзірленді. 

«Ауыл – ел бесігі» жобасы аясында 
М.Шәменов ауылындағы мәдениет үйі 
күрделі жөндеуден өткізілмек. Аудан 
орталығындағы 200 орындық оқушылар 
үйі мен 50 балаға арналған өнер мектебі, 
дене шынықтыру кешені және стритбол 
алаңы пайдалануға беріледі.

Облыс әкімі мәдениет үйінің кіші за-
лында тұрғындарды жеке мәселелері бо-
йынша қабылдады. 

Мұнан кейін «Серпін» аграрлы-ин-
дустриалды аймағында «Өркен Әлем» 
ЖШС-ның арнайы киім тігу және әскери 
каска дайындау цехының жұмысымен та-
нысты. 

Облыс әкімі Таң ауылдық округінде 
абаттандыру жұмыстарына зер сал-
ды. Сондай-ақ, Мақпалкөл ауылдық 
округіндегі «Ер Әлі» шаруа қожалығының 
көкөніс өнімдері егілген егістік алқабымен 
танысып, «Құрманбай ата» шаруа 
қожалығының алма бағын көрді. 

Түстен кейін сапар Сырдария ауданын-
да жалғасты. Алдымен аудандық мәдениет 
үйінде жергілікті жұртшылықпен 
жүздесіп, алдағы мақсат-міндеттер туралы 
кеңінен баяндады.   

Биыл «Шаған» шаруа қожалығында 

күріш өңдеу цехы іске қосылмақ. Жоба 
құны – 150 млн теңге. Онда 25 адам 
еңбекпен қамтылып, жылына 600 тон-
на өнім өндірілмек. Қазір құрылыс 
жұмыстары толықтай аяқталды. Жақын 
күндері іске қосылады. 

– Биыл аймақтағы су тапшылығын 
жою үшін Үкіметтен бөлінген қаржы 
есебінен Сырдария ауданына 6 дизельді 
насос алынды.  Одан бөлек, облыстық бюд-
жет есебінен Н.Ілиясов, Айдарлы ауылдық 
округтеріне 3 насос қондырғысы сатып 
алынды. Сондай-ақ, Жетікөл ауылдық 
округіндегі «Хозцентр», «Жыңғылдыкөл» 
каналдарына тазалау жүргізілуде. Азық-
түлік бағасын тұрақтандыру үшін Сырда-
рия ауданында 150 гектарға қосымша егін 
егілді, – деді облыс әкімі. 

Сондай-ақ, облыстық бюджет есебінен 
аудан орталығы – Тереңөзек кентіндегі 
тұрғын үйлер аулаларын абаттандыру 
жұмыстары жүргізіледі. Оның аясын-
да балалардың ойын, спорт алаңдары, 
көгалдандыру жұмыстары жөнге келмек.

Биыл Тереңөзек кенті толығымен газ-
бен қамтамасыз етілді. Нәтижесінде аудан-
ды табиғи газбен қамту үлесі 20%-ке жетті. 
Аудан әкімдігі тарапынан Қалжан ахун 
ауылын газдандыру жобасы әзірленіп, 
мемлекеттік сараптама қорытындысы 
алынды. Бұл бойынша келесі жылы «Ауыл 
– ел бесігі» бағдарламасы аясында газ 
кіргізу жұмыстары басталады. 

Биыл республикалық және 
облыстық бюджеттер есебінен Сыр-
дария ауданындағы 55 шақырым жол 
жөндеуге 2,3 млрд теңге қаралған. Бұған 
«Қызылорда-Жалағаш», «Айдарлы-Тар-
тоғай», «Жалағаш-Тереңөзек» және 
Бесарық, Ақжарма ауылдарында бір-
қатар көшелер орташа жөндеуден өт-
кізілсе, «Қоғалы-Шіркейлі» автожолын, 
Н.Ілиясов ауылындағы көшелерді жөндеу 
жалғасуда. Осы жұмыстарды аяқтау 

арқылы Сырдария ауданында жақсы және 
қанағаттанарлық жағдайдағы жолдар үлесі 
100%-ке жеткізілмек. 

– Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың тапсырмасымен халықтың 
табысын арттыруда нақты іс-шаралар 
жүргізіліп жатыр. Өңірде 30 мыңнан 
астам, оның ішінде Сырдария ауданын-
да 2156 жұмыс орнын ашу жоспарда тұр. 
Биыл 5 айда ауданда 1052 жаңа жұмыс 
орны құрылса, оның 448-і тұрақты. Білім 
саласы бойынша Сырдария ауданына 
қарасты Амангелді елді мекеніндегі №42 
мектепке күрделі жөндеу жүргізіледі, – 
деді облыс әкімі. 

Сондай-ақ аудан орталығы – Тереңөзек 
кентіндегі 2 балабақша және 1 мектептің 
жылу қазандығы газға ауыстырылады. 
Инклюзивті білім беруді қолдау аясында 
ауданда 3 мектепке инклюзивті кабинет, 
7 логопункт ашылады. Н.Ілиясов ауылын-
да дәрігерлік амбулатория құрылысының 
жобалық құжаттамасы әзірленген. Биыл 
Бесарық елді мекеніндегі спорт кешенінің 
құрылысы жалғасады.

– Алдағы міндетіміз – экономика сала-
ларына  инвестиция тарту, салық базасын 
ұлғайту, саяси тұрақтылықты сақтау, жаңа 
жұмыс орындарын құру және кәсіпкерлік 
саласын дамыту. Осы мақсатта арнайы 
іс-қимыл жоспары бекітілді. Өңірде 
жүзеге асатын әрбір жобаның құрылысы 
облыстық мәслихаттың шешімімен 
бекітілетін кезектілік тізімі негізінде ғана 
орындалуы тиіс, – деді облыс әкімі.

Мұнан кейін облыс басшысы 
тұрғындарды жеке мәселелері бойын-
ша қабылдады. Шіркейлі ауылындағы 
«Мәді Қажы» ЖШС-ның картоп, көкөніс, 
бақша дақылдары егістігін көріп, ауыл 
тұрғындарымен жүздесті. Серіктестікке 
қарасты алқапта жаздық бидайға орақ 
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Ғани бейіті қорымның 20-бө-

лім шесіне орналасқан екен. Ай-
на ласын бейіттер қор ша ған ала-
қандай жерде, үйіл ген топы раққа 
темірқазық қа ғылып, оған жапсы-
рылған қа ңыл тырдан төмендегідей 
жазу оқыдық: «Ға ни Мұратбаев.  
3-VI-1902 – 15-IV-1925.  КИМ ат-
қару комитетінің мүшесі. РЛКСМ 
Орталық Ко митетінің мүшесі».

Ғани есімін ертеден есте сақ-
тап, оның өмірінен үлгі алып, 
тәр биеленген бізге қабірдің бұл 
жағ дайы қатты әсер етті. Мен Мәс-
кеуде оқитын қазақ жас тарынан 
құралған «Арман» ат ты жерлестер 
қоғамының же текшісі едім. Уақыт 
создырмай Қазалы ауданының 
комсомол комитетіне, Ғ.Мұратбаев 
атындағы совхоз басшыларына, 
«Лениншіл жас» газетіне хат жа-
зып, Ғани қабірінің жайы, жа сап 
жатқан қамқорлығымыз тура лы 
хабарладық. Бейіт басына ескерт-
кіш тұрғызуға көмек сұрадық. Бір 
жыл өткеннен ке йін Қызылорда 
облыстық комсомол комитетінің 
секретары Жәлел Бәкіровтен хат 
алдық. Ол Абылай Айдосовтың 
Мәскеудің Краснопресненский ау-
дандық комсомол комитетіне жол-
даған хатын қоса жіберген екен. 
Онда Мұратбаевтың есімімен бүкіл 
Қазақстан жастарын, оның ішін  де 
облыс комсомолдарын тәр биелеп 
отырғанын және көп теген жерде 
ескерткіш орнатылып, мектептер 
мен көшелер, совхоздар мен кол-
хоздар, стадиондар Ғани есімімен 
аталатынын айта келіп, аудан 
комсо молдарынан Ғани қабіріне 
қам қорлық жасауын сұраған екен.

«Арман» ұйымы мен оқуға 
түскеннен бірер жыл бұрын құ-
рылған екен. Оның жұмысын жал-
ғастырушы болдым, не гі зінен мә-
дени-әлеуметтік мәсе лелермен 
ай налыстық.

Жалпы Мәскеуге «Қазақстан 
күні» немесе басқа да шараларға 
республикадан артистер, ақын-
жазушылар келіп тұратын. Кез-
десулер өткізіп, бір жағынан 
көрермен санын көбейтіп, зал ды 
толтыратынбыз. Сол кезде Халық 
артистері Ермек Сер кебаев, Роза 
Бағланова, Би бі гүл Төлегенова 
жә не  Сара Ты ныштығұлова, апа-
лы-сің лілі На қыпбековалардың 
кон  церт те ріне жиі баратынбыз. Со-
нымен қатар М.Горкий атын дағы 
әдебиет институтында талантты 
жастар оқыды. Әнуар Әлімжанов, 
Олжас Сүлейменов келгенде поэ-
зия кештері өтетін.

Мәскеуде көп жастар білім 
алды. Сол кездері МГУ сияқты 
іргелі оқу орындарына квота бөліп, 
республикалардан ұлт тық кадрлар 
дайындайтын, соның есе бінен бір-
талай адам оқыды. Әрине, оған 
қарапайым адам дар дың қолы жете 
бермейтін. 

Көбі өз білімімен түсетін. Со-
лардың бірі мен болдым. Тех -
никумды қызыл дипломмен бітір-
геннен кейін, бір пән нен емтихан 
тапсырып ака де мияға түстім. Ол 
кезде елдегі ер балалар ауыл ша-
руашылығы мамандығына, қыздар 
педаго ги калық оқуға баратын еді. 
Мәскеуде оқу үлкен дәреже бола-
тын. Мысалы, мен Жалағаш ауда-
нында тұрған кезімде оқуға түстім. 
Сонда бүкіл ауданнан менен басқа 
Мәскеуде ешкім оқыған жоқ. Кейін 
3-4 жылдың тө ңірегінде  ондаған 
адам біздің ауданнан студент бол-
ды.

Досым Сүлеев, Мейірбек Мол-

дабеков, Тасқын Оқапов бірі аспи-
рант, бірі стажер болып Мәскеуге 
келе қалды. Біз оларға ақша жинап 
«Шертер» деген ансамбль құрып, 
инструменттер алып бергеніміз 
есімде. Бұл ансамбль 1971 жылы 
біз өткізген әл Фарабиге арналған 
іс-шарада концерт қойып берді. 
МГУ-да Асқар Жұма діл даев, Энер-
гетика институ туында Зейнулла 
Инсепов де  ген жігіттер Лениндік 
стипен диямен оқыды. Қуаныш 
Айта ханов, Жадыра Дәрібаева, 
Бақ берген Досманбетов те сонда 
білім алды.

Студенттерге ақша жетпей-
тіні белгілі ғой. Жастар са-
бақтан кейін вагон түсіріп, кеш ке 
құрылыста қарауыл болып, тағы 
басқа жұмыстар істейтін. Тағы 
бір мүмкіндік, бұл Қа зақстанның 
Мәскеудегі өкіл дігінде жылы-
на екі рет тұр мысы нашар деген 
студенттерге материалдық көмек 
беріп тұратын. Мұны Д.Қонаевтың 
қамқорлығы дейтін. Әр адамға 50 
рубльден беретін, бұл стипендиядан 
да көп. Мұны бәрі біле бермейтін, 
біздің қо ғам дық ұйым осы көмекті 
алуға қолғабыс тигізетін еді. Өкіл-
дік басшысының орын басары 
Сәбит Жаданов пен басқа қыз-
меткерлердің есігі студенттерге 
әрдайым ашық болатын. Қонақүй 
тапшы, елден келген ағаларды ор-
наластырып, қала қыдыртып және 
басқа көмек  ұйымдастыратынбыз.

Қызылордадан келген хат 
бойынша мен Краснопрес-
нен ский аудандық комсомол 
комитетінде болып, ондағы лар -
мен сұхбаттастым. Ғани бе йітіне 
қамқорлық жасау жө нінде сол 
қорымға жақын ор наласқан «Мос-
горспецстрой» мекемесінің жа-
стар жетек шісі Владимир Токарев 
және басқалармен кездестім. Олар 
бұл проблеманы шешуге құлшына 
кірісті. Бірнеше рет кездесіп, 
Ғани оның жасаған жұмыстары 
туралы әңгімелеп бердік. Сурет-

тер, кітаптар сый ға тарттық. Ес-
керткіш тұр ғызу үшін бірнеше рет 
сен білік, жексенбіліктер ұйым-
дастырылды. 1967 жылы Қазақ 
ССР Мәдениет министрлігі ар қылы 
ескерткішке тапсырыс берілгенін 
білдік және сол ескерткіштің таяу 
уақытта бітетінін естіп, Қазақстан 
ЛКСМ Орталық Комитетіне, «Ле-
нин шіл жас» редакциясына, Ғани 
Мұратбаевтың жұбайы, Алматыда 
тұратын Бақытжан Мұрат баеваға 
хабарладық.

Көп уақыт өтпей-ақ СССР 
Журналистер одағының лау-
реаты, белгілі журналист Се-
йіл хан Асқаровтан хат алдық. 
Ол хатында «Құрметті дос тар! 
Сіздердің 11 апрель күні «Ле -
ниншіл жас» редакциясы на 
жазған хаттарыңызды ке ше маған 
тапсырған болатын. Сіздердің Ғани 
ағаның есі мін еске сақтау жөнінде 
жасап жат қан жұмыстарыңыз ме ні 
қатты толғандырып, міне  сіздерге 
жа уап жазуға асығу дамын.

«Журналист» журналының 
бі рінші санында менің Ғани Мұ-
ратбаевтың қазіргі бе йі тін қалай 
тапқаным туралы айтыл ған. Ол 
бейіт қазір 20-бө лімшеде 1925 
жылдары қайтыс болған КИМ 
активистерінің бірі, қыр ғызстандық 
Марал баев тың обе лискісі жанында 
ор наласқан.

Міне, Ғанидың жерленген 
жерін тапқаннан кейін Қа  зақ-
станның тұрақты өкіл ді гінің қыз-
меткері жолдас Сү лей  ме н ов тің 
қатысуы мен Ға ни дың бұ рынғы 
13-бөлім шедегі Арыс  танов, Тұр-
ман жанов жол дастар дың қате 
тапқан бе йітін жойған болатын-
быз. Қал тамдағы соңғы тиынға са-
тып алған гүл шоқтарын сол қате 
табылған бейітке қойып жүргенім 
есімнен кетпейді.

Сіздердің жазып отырған 
ескерткіштеріңіз маған жақсы 
белгілі. Оған бүкілодақтық көр кем-
өндірістік шеберхана сын  да 1967 

жылы тапсырыс  бе  рілген болатын. 
Мен бұл мекеме басшыларымен 
бірне ше рет кездесіп,  келісе алма-
ған едім. Соңғы рет 1971 жылы 
болғанмын. Әрине, ескерт кіш-
тің ақыры дайын болған дығына 
қуаныштымын» деген еді.         

Алпысыншы жылдардың ая-
ғында Ғанидың бейітін қырық 
жылдан астам уақыттан кейін 
Мәскеудегі студент тер мен қа-
зақстандық жазу шы-ға лым дар 
Арыстанов, Тұр ман жанов бұ рынғы 
13-бөлім шеден тапқан екен. Бірақ 
ол бейіт Ғ.Мұрат баевтыкі емес 
екенін Алматыдан жасақталған 
арнайы комиссия (журналист Се-
йілхан Асқаров, Ғанидың інісі 
Жұмағали Елеу сінов, ант рополог 
Ноэль Шаяхметов)  дә лелдеп, басқа 
жер ден тап  қан. Өйткені Ғанидың 
аты жа  зыл ған қаңылтыр христиан 
шір кеуінің көсемдері жатқан жерге 
қойылыпты, оның мүм кін еместігі 
айдан анық еді. Қате табылған бейіт 
туралы мәлімет Қазақстан ЛКСМ 
Ор талық Комитетінің хатшысы 
Қалаубек Тұрсынқұловтың Мәс кеу 
сту денттеріне жазған жауап хаты 
(12.11.1968 ж.) мен «Журналист» 
журналының 1972 жылғы №1 са-
нында А.Яко венконың «Но чь на 
Казан ском вокзале» ма қаласында 
жазылған.

Жоғарыда сөз болған ес керткіш 
1973 жылы шілде айында Вагань-
ков қорымында салтанатты түрде 
ашылды. Ашылу салтанатына 
ВЛКСМ Орталық Комитетінің 
бірінші хатшысы Е.Тяжельников, 
хатшылары Б.Пастухов, 
З.Новожилова, Қазақстан ЛКСМ 
Орталық Ко   митетінің бірінші хат-
шысы З.Камалиденов, Қазақ ССР 
Ми нистрлер Советінің тұ рақ ты 
өкілі У.Атамбаев, Өз бек  стан ЛКСМ 
Орталық Ко мите  тінің бірінші хат-
шысы Э.Ға фур  жанов, Ғани ізбасар-
лары ның бірі Ж.Арыстанов, жұ-
байы Б.Мұ ратбаева студенттер, 
мәскеуліктер қатысты. 

Сұр гранит бетіне Ғанидың 
бейнесі салынып, оған былай 
деп жазылған: «Түркістан Жа-
стар Одағы Орталық Комитетінің 
жа уапты ұйымдастырушысы. 
КИМ атқару комитетінің мү шесі 
Ғани Мұратбаев 1902-1925. Қа-
зақстанның комсомолдары мен жа-
стар атынан».

Кезінде Ғани Мұратбаевтың 
75 жасқа толған күнін атап өтуді 
ұйымдастырушылардың бі рі бол-
дым. Ол кезде Қызылор  да об-
лыстық комсомол ко   ми  те ті нінің 
идеоло гия мәселесі бойын  ша 
хатшы сы едім. Облыс жастары  осы 
мерейтойға бай   ланысты бірқатар 
жұмыстар атқарды. Со лардың бірі 
Ғани дың туған күні оның ескерт-
кіштері мен бюстерінің жанында 
жастарға билеттер тап сыру, мек-
тептерде бөлмелер мен бұ рыштар 
ұйымдастырып, оған ма  териалдар, 
кітаптар, фотосу реттер қойылды. 
Облыс пио нер отрядтары және 
комсомол жастар бригадаларының 
Ға  ни Мұратбаев есімін алуы үшін 
социа листік жарысының қоры -
тындысы шығарылды. Сонымен 
қатар спорттық ойындар, эста -
феталар өткізіліп, комсомол өмі-
ріне байланысты кинофильм дер 
көрсетудің онкүндігі болды. Ле-
нинск қаласынан 30 сәуір күні 
Ленинск – Орынбор – Ульяновск 
– Мәскеу – Ле  нинград-Псков – Ка-
луга – Гагарин – Тула – Ақтөбе – 
Арал-Ленинск маршруты бо йынша 
жүретін мотоцикл жүр гізушілердің 
жорығы басталды. Олар Ғани 
ескерткішіне гүл шоғын қойып, 
оралды. 

Ғанидың туған күнінде Қаза лы 
ауданында үлкен мереке өтті. Оған 
облыстың барлық аудан дарынан 
жастар, мәдениет қыз меткерлері 
шақырылып, ардагерлер қатысты. 

Қазір қайраткерді бүкіл еліміз 
біледі және ардақтайды.  Жа-
стар  жетекшісіне  Алматы, 
Шымкент, Қызылорда қала ла-
рында және Ғанидың туған жері 
Қазалыда ескерткіштер қо йылған. 
Шаруашылықтар, мек  тептер 
мен көшелерге есімі берілген. 
Қызылорда  қала сын дағы үлкен 
стадион  атымен аталады. «Менің 
ағам» атты көркем фильм және 
«Такая короткая жизнь...», «Біздің 
Ғани» атты құжаттық фильмдер 
оның мағыналы өміріне арналған. 

Қазақстан мен Орта Азия ре-
спубликалары жастарының жарқын 
көсемі болған, аққан жұлдыздай 
аз, бірақ мәнді өмір сүрген Ғани 
Мұратбаевтың өмір баяны жастарға 
үлгі. Өткен ғасырда жастар алдын-
да басқа мақсаттар тұрды, жиырма 
бі рінші ғасырдағы жас тол қын-
ның талап пен талғамдары бөлек. 
Дегенмен, қай уақытта болмасын 
жастарға арналған мемлекеттік са-
ясат пен оны орындайтын ұйымдар 
және өз көшбасшылары  болуы 
шарт. Ха лықтың арасынан шыққан 
жастарға жетекшілік ететін, өз 
ісімен қоғамды тәнті еткен Құрмет 
сияқты жігіттер бар, бірақ соларды 
пайдаланатын жастар құ рылымы 
жоқ, сондықтан бұл да ойлана-
тын шаруа. Алда бүкіл республи-
ка шеңберінде «Ке лешек» деген 
атпен жастар ұйымын барлық 
партиялардың жанынан құрып, 
жұмыс жүр гізсе дұрыс болар еді.

Атамұрат ШӘМЕНОВ, 
мемлекет және қоғам 

қайраткері, Қазақстан Журнали-
стер одағының мүшесі
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Әкем Жақсылық 
көргенін ұмытпайтын 
зейінімен, естігенін 
жадына сақтайтын 
құймақұлақтығымен 
таңғалдыратын. 
Айтқан әңгімелерін 
көзбен көргендей баян-
дап, өлеңдерді, хикая-
ларды ұмытпай, есте 
сақтайтынына риза 
болатынбыз. Айтқан 
естеліктерінің есімде 
сақталғандарын көпшілік 
назарына ұсынғым келді.

Әкем «Жаңақорған» шипа-
жайында ем алған уақытында 
өзімен замандас бір азаматпен та-
нысыпты. Бірде бізге сол туралы 
әңгімелеп берген еді.

– Бұл науқас маған 16-17 жа-
сымда жабысты, – деп бастапты 
әңгімесін әлгі кісі. – Бір ақ күшік 
қасымнан қалмайды. Ол жаны-
ма келсе болды, күшім бойыма 
сыймайды. Күндіз күлкі, түнде 
ұйқы жоқ, тамақ ішу жайына 
қалды. Менен басқаға көрінбейді. 
Ешкім айтқаныма сенбейді. 
Мәңгіріп, ауру жанға айналдым. 
Әке-шешем дүние салып кеткен, 
ағамның апармаған жері жоқ, ем 
қонбады. Содан «Қызыл ту» кол-
хозында тұратын Әбдіғали есімді 
шопанның емшілік қасиеті жай-
лы естіп, сол кісіге көрсетпекші 
болып жолға шықтық. Ауылына 
келсек, қыстауға енді қонып жа-
тыр екен. Абыр-сабыр, қарбалас 
тіршілік. Қысқы үй дайын бол-
маған соң, киіз үйде отыр. Ағама: 
«Келе жатқандарыңды білгенмін. 
Қазір емес, ініңді үш күннен 
соң қараймын, тастап кетесің 
бе, қайта алып келесің бе, өзің 
біл» деді. Әйтеуір қараймын 
деген ниетіне разы болды ма, 
әлде менің сол емшінің қасында 
жүрге німді дәтке қуат етті ме, 
ағам мені Әбдіғали емшінің 
қасына қалдырып кетті...

Емші ұзын бойлы, кең жа-
уырынды, көк көзді кісі екен. 
Маған тапсырғаны – ауыл жа-
нынан отын сындырып, оны 

жинау. Үш күнде сексеуіл мен 
жыңғылды тау қылдым. Күшім 
тасығаны соншалық сексеуілді 
томарымен қоса жұлып аламын. 
Емшінің отбасымен бірге киіз 
үйге қонып жүрдім, әлі ұйқы жоқ, 
жарытып тамақ та ішпеймін. Сол 
үйдің адамдарының әрекетіне 
қарап, уақыт өткіземін. Әбдіғали 
емшінің қолынан таяғы түспейді, 
кешке кіреберіс босағаға сүйеп 
қояды. Тағы бір байқағаным, 
күнде жатарда кемпіріне «Тас қып 
көм, тас қып көм» деп қадағалап 
тұрып, сексеуілдің шоғын күлмен 
жаптырады екен. 

Емшінің айтқан уақытынан 
кейінгі күн болу керек. Бала-
шаға ұйықтап қалған. Мен-
де ұйқы жоқ. Түн ортасы ауа 
Әбдіғали емші орнынан ұшып 
тұрып: «Мына нәлет келді ғой!» 
деді де ошақтағы күлді жалаңаш 
қолымен көсіп-көсіп ашып 
жіберді. Сексеуіл шоқтанып тұр 
екен, таяғын қолына ала, сыртқа 
жүгіре басып шықты. Дала айқай-
шу болып кетті, бір нәрсені қуып 
жүр ме, дауыс алыстап кетті. Біз 
емшінің кемпірі екеуміз үрпиіп, 
оттың жанында отырып қалдық. 
Таң атып, төңірек жап-жарық 
болған кезде Әбдіғали емші келді. 
Өзі шаршаған. «Бала ауруың ақ 
күшік екен ғой. Қуып едім, жете 
алмадым. Қашып өзенге түсіп 
кетті. Балдырға оратылғандай 
болды. Суға кетсе, бұл аурудан 
құтыласың. Тірі қалса, саған 

қайта келеді. Бірақ мен тіріде 
саған жоламайды» деді. Содан 
кемпіріне бір үлкендеу ағаш 
табаққа қатық құйдырып, үстіне 
жарты таба нан туратып, менің 
алдыма қойды. Қанша уақыттан 
бері аш жүрген жанмын ғой, де-
реу қолға қасық алдым. Одан соң 
ұйықтап қалыппын. Кеш бата 
оятып, қатыққа қалған нанды 
турап жегізіп, қайта жатқызды. 
Қысқасы, Әбдіғали емшінің үйі-
нен дертімнен айығып қайттым.

Аман-есен тіршілігімді жа-
сап, оқуға түстім, отбасылы бо-
лып, ел қатарлы жүріп жаттым. 
Бір күндері Әбдіғали емшінің 
дүниеден озғаны жайлы хабар 
естідік. Жүрегім зу ете қалды. Ай-
налама сыр бермегенмен, іштей 
күдіктеніп жүрдім. Күткенім 
де көп ұзамады. Есік алдында 
отыр едім. Ана жақтан маған 
қарай арсалаңдап жүгіріп келе 
жатқан ақ күшікті көрдім. Ақ 
күшік мені сағынып қалғандай, 
үстіме секіріп, тіпті жаным-
нан шықпайтын болды. Баяғы 
дел-сал, ауру қалпыма қайта 
түстім. Мен жатпаған аурухана 
қалмады, ешқандай ем қонбады. 
Ағайындарым тағы да уайымға 
түсті. 

Ағам бір жиында отырғанда 
Шіркейлі ауылында тұратын 
жасынан сопы атанған Спан 
қожаның тәуіптік қасиеті туралы 
естіп, мені ертіп бармақшы бол-
ды. Әлі есімде ақпанның сары-

шұнақ аязды күні Спан сопыға 
барғанымызда ол кісі сыртта дә-
рет алып отыр екен. Жапырлап 
сәлем берген бізге көз қиығымен 
қарады да үндемеді. Ағам бұл 
кісіге менің науқасымның тари-
хын түгел айтып берді. Менде үн 
жоқ, әйтеуір бір үміт, бір күдікке 
байланып отырмын. Түгел 
тыңдап болған соң: «Балала-
рым енді ат жалын тартып мініп 
еді. Өздерің білесіңдер, үкімет 
мұндай емге қарсы ғой» деді де 
маған барлай қарап отырып: 

– Ауруың бір оқудан қалатын 
дерт емес, бірақ мен қартайдым, 
оны оқуға демім жетпейді. Мен 
емдей алмаймын, қайта беріңдер! 
деді. 

Салымыз суға кетіп, ұнжыр-
ғамыз түсті. Бата сұрадық. Осы 
кезде: 

– Тоқтай тұрыңдар, бәрі бір 
Алланың қолында, – деді де, 
кемпіріне бөлменің төрінде ілулі 
тұрған Құранды алдырды. Киіз 
қалтаға ақ матамен орап салып 
қойғаны, көп ұсталғаны көрініп 
тұр. Спан сопы Құранды қолына 
алып парақтап аша бастады. Бір 
кезде: «Е-е, мынау тұр екен ғой» 
деп қағаз бен қалам алдыртып, 
кішкене қағазға арабша жаза бас-
тады. Кесеге жылы су құйдырып, 
ішіне әлгі ішірткі қағазды салып, 
әбден езді. Маған: 

– Бала, «біссіміллә» деп мына 
суды ішіп жібер, сәтін салса, тәуір 
болып кетерсің, – деді. Кетіп бара 

жатқанымда: 
– Бәрі бір Алланың қолында, 

Алла қаласа, жазылып кетерсің, – 
деп қала берді...

Машинаға мінгенімді білемін, 
жолда қатып ұйықтап қалыппын. 
Үйге ағамның көмектесуімен 
кіріп, ұйқыға қайта бас қойдым. 
Спан сопының ішірткі суынан соң 
дертімнен құлан-таза айығып оян-
дым. Біреу сенсе, біреу сенбейтін 
осындай оқиға басымнан өткен 
еді... Құдайдың құдіретінде 
шек жоқ қой. Түсініксіз дерттен 
сауығып кетуіме себепші, бірінші 
Алла Тағала болса, екінші 
Құраннан алып жазылған ішірткі 
сөз себеп болды деп ойлаймын. 
Міне, менің өмірімнен ерекше 
орын алып, маған шапағаты ти-
ген қасиетті жандар жайлы іште 
жүрген сыр еді, – деп әңгімесін 
аяқтаған екен. Әкем әлгі кісінің 
кейінірек өз ажалынан қайтыс 
болғанын да айтқан.

Ел арасында, ақсақалдар ор-
тасында талай оқиғалар баян-
далды ғой. Соның көбін ескере 
бермеппіз кезінде. Ал бүгінгі 
айтылған естелік – ерекше 
қасиетімен елге аңыз болған, 
көпке шапағаты тиген жандар 
жайлы көп сырдың бірі ғана...

Әбдіғали әкеміз 1902 жылы 
дүниеге келіп, 1965 жылы өмірден 
өтті. Қази әжемізбен екеуі 
сегіз бала өсіріп, тәрбиелеген. 
Үлкені Ұзақкүл апамыздың ай-
туы бойынша әкеміздің алды-
на келген науқас жандардың 
дертіне шипа таппағаны жоқ 
көрінеді. Бірде екі көзі көрмей 
келген кісіні де бір айдай емдеп 
жазған екен. Ал Спан сопы 1902 
жылы дүниеге келіп, 1989 жылы 
өмірден өткен. Иманды кісінің 
бауырынан он бір бала өрбіп, 
тәрбиеленген. Балаларының бәрі 
де дін жолын ұстанған. Мәселен, 
Әлішер Спанов ағамыз ҚМДБ-
ның іс басқарушысы, қажылық 
бөлімінің меңгерушісі, «Зекет» 
қорының атқарушы директоры 
қызметтерін абыроймен атқарды.

Данабек АБДРАЙМОВ

Кызылорда қаласы, Бейба-
рыс Сұлтан көшесі №1 мекен-
жайы бойынша орналасқан «Қаз-
ТрансГаз Аймақ» АҚ Қызы лорда 
өндірістік филиалы тұтынушылар  
мен өзге де мүд делі тұлғалар ал-
дында газ тарату жүйелері ар-
қылы тауар лық газды тасымалдау 
үшін бекітілген тарифтік смета 
мен бекітілген инвестициялық 
бағ дарламаның орындалуы ту-
ралы, реттеліп көрсетілетін қыз-
меттердің сапа мен сенімділік 
көрсеткіштерінің сақталуы және 
тиімділік көрсеткіштеріне қол 
жеткізу туралы «ҚазТрансГаз Ай-

мақ» АҚ Қызылорда өндірістік 
филиалының 2022 жылдың І 
жар тыжылдығына арналған есеп-
ті тыңдау 2022 жылдың 27 шіл-
десінде жергілікті уақыт бойынша 
сағат 15.00-де Қызылорда қаласы, 
Бейбарыс Сұлтан көшесі №1 ме-
кен-жайы бойынша «Интергаз 
Орталық Азия» АҚ Қызылорда-
МГҚБ әкімшілік ғимаратының 
4-қабатындағы конференция за-
лында өткізілетінін хабарлайды.

«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ 
Қызылорда 

өндірістік филиалы

Хабарландыру

Мұралық істің ашылғанын хабарлайды
Қызылорда қаласының жеке нотариусы Косбергенов Мурат Каирбекович 

(лицензия №14002321, 24.02.2014 ж.) 2022 жылдың 28 қаңтарында қайтыс болған 
азаматша Ибраева Улмекеннің атынан мұралық істің ашылғанын хабарлай-
ды. Мұрагерлері болса, мына мекен-жайға хабарласуын сұраймыз: Қызылорда 
қаласы, Көшербаев көшесі 203, тел.: 8 778 235 08 08, 8 777 067 92 37.

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің ұжымы 
техника ғылымдарының докторы, доцент Үдербаев Сәкен 
Сейітханұлына әкесі 

Үдербаев Сейітхан Үдербайұлының
дүниеден озуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл ай-
тады. 

Жарамсыз деп есептелсін
«Қызылорда облысының ішкі саясат басқармасының «Жа-

стар ресурстық орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі 
(Қызылорда облысының қаржы басқармасының 2020 жылғы 
8 желтоқсандағы №364 бұйрығымен бекітілген, ҚР Әділет 
министрлігінен 2020 жылғы 10 желтоқсанда заңды тұлға 
мемлекеттік қайта тіркеуден өткізілген, БИН №140140026649, 
алғашқы тіркелген күні 29.01.2014 ж.)  Ережесінің (мемлекеттік 
және орыс тілдерінде) түпнұсқасы жоғалуына байланысты жарам-
сыз деп есептелсін.

ШЫҒЫС 
ЖАСТАРЫНЫҢ 
ЖАРЫҚ ЖҰЛДЫЗЫ
Кеңес дәуірінде тәрбиеленген қазақстандық 

жастар Ғани Мұратбаев есімін жақсы білетін 
және оны үлгі тұтатын.

...1969 жыл, 29 қазан. Студентпін. 
Комсомолдың туған күніне байланысты 
Мәскеудің К.Скрябин атындағы ветери-
нария медицинасы мен биотехнология 
академиясының (қазіргі аты) жоғары курс 
студенттерінің ұйымдастыруымен Крас-
нопресненский ауданындағы Ваганьков 
қорымында Ғани бейітінің басында митингі 
болды. Онда сөйлеген аспирант Тілеуберген 
Сайдулин, студенттер Қуаныш Айтаханов, 
Құралбек Бөрібеков Мұратбаевтың өмірі, оның 
Орта Азия комсомолдарын ұйымдастырудағы 
атқарған жұмыстары туралы айтты. Қабір 
басына гүл шоқтары қойылды. Бір минуттық 
үнсіздік жаряланды. 

Қасиетімен 
қайран 
қылған

2022 жылдың 5 айында басқармамамен 
көрсетілген мемлекеттік қызметтер 

бойынша ақпарат
Басқармамен 4 мемлекеттік қызмет түрлері көрсетіледі.
Олар:
1. Жануарлар дүниесін пайдалануға рұқсат беру;
2. Ағаш кесу және орман билетін беру;
3.Мемлекеттік экологиялық сараптама қорытындысын беру;
4. «II санаттағы объектілер үшін әсер етуге арналған эко-

логиялық рұқсатты беру» 2022 жылдың 5 айынды барлығы 914 
қызмет көрсетілді, оның ішінде электронды үкімет порталы 
арқылы – 914 (100%) қызмет көрсетілген.

Атап айтсақ:
1. «Жануарлар дүниесін пайдалануға рұқсат беру» мемлекеттік 

көрсетілетін қызметі бойынша – 121 рұқсат берілді.
2.«Ағаш кесу және орман билетін беру»мемлекеттік көр-

сетілетін қызметі бойынша – 549 адамға рұқсат берілді.
3. «Мемлекеттік экологиялық сараптама қорытындысын 

беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметі бойынша – 237 қызмет 
көрсетілді.

4. «II санаттағы объектілер үшін әсер етуге арналған 
экологиялық рұқсатты беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметі 
бойынша – 39 қызмет көрсетілді.

2022 жылдың 4 айында 159 қоғамдық тыңдаулар өткізілді. 
Ашық отырыс нысанында өткізілген қоғамдық тыңдаулар саны 
– 89 және жария талқылау нысанында рәсімделген қоғамдық 
тыңдаулар саны – 70.

Жыл өткен сайын отты 
жылдарды басынан өткерген 
ардагерлеріміздің қатары си-
реп барады. Өкінішке қарай, 
97 жасқа қараған шағында 
Ұлы Отан соғысының ардагері 
Лю бовь Колесник өмірден 
озды.

Любовь Сергеевна нағыз 
ерлік пен батылдықтың үлгісін 
көрсеткен азаматтарымыздың 
бірі де бірегейі еді.

Ұрпақ болашағы үшін 
май дан даласына аттанып, 
Ұлы жеңісті қанымен, жаны-
мен алып берді.

Соғыс ардагерлеріміз елге 
оралып, қай жерде қызмет 
етсе де салиқалы ойларымен, 
тұшымды пікірлерімен таны-
лып, туған елдің мәртебесі 
мен мерейі үшін адал қызмет 
жасаудың тәлімін, өнегелі 
өмірдің үлгісін көрсетті.

Любовь Сергеевна 1925 
жылғы 4 тамызда Оң түстік 
Қа зақстан облысы, Арыс қа-
ласында әскери қыз метшілер 
отбасында дүниеге келген. 
Жергілікті медици на лық тех-
никумда оқып, кә мелет жас-
қа толысымен 1944 жылы 
әскер қатарына ша қы рылған. 
Жұбайы Николай Севастья-
нович Колесник те соғыс 
ардагері. 

Отты жылдары Белорусь 
фронтының дала госпиталінде 
медбике қызметін атқарып, 
ержүрек батылдығымен көзге 
түскен. Соғыс аяқталған соң 
госпитальда жұмыс жасады. 
1945 жылдың қыркүйегінде 
елге оралып, сол жылы Қы-
зылорда қаласындағы локо-
мотив депо медпунктіне 

фе льдшер болып жұмысқа 
орналасты. Осы қызметтен 
зейнетке шыққан. Отбасында 
2 ұл, 1 қыз тәрбиелеп өсірді. 
«Ұлы Отан соғысының ІІ 
дәрежелі» ордені, «Маршал 
Жуков» медалі, «Германия-
мен соғыста көрсеткен ерлігі 
үшін» медалі және әр жылда-
ры мерекелік медальдармен 
марапатталған.

Ерлермен иық тіресе ең-
бек етіп, Сыр жұртының 
құр  метіне бөленген Любовь 
Ко лесниктің ғибратты ғұ мы-
ры, жасаған еңбегі мен жар-
қын бейнесі ел жадында ұзақ 
сақталатын болады.

 
Қызылорда 

облысының әкімдігі,
облыстық мәслихат,

облыстық ардагерлер 
және қоғамдық кеңесі 

Любовь КОЛЕСНИК
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Қала әкімі Асыл-
бек  Шәменов ақпарат 
саласы майталманда-
рын төл мерекелерімен 
құттықтап, алғысын 
жет кізді.  Қала әкімі 
Қазақстан Жазушы-
лар және Журналистер 
одағының мүшесі, ҚР 
Ақпарат саласының үз
дігі, белгілі ақын Дүй-
сенбек Аяшұлының 
ас қаралы 60 жасқа тол
уына орай  сыйқұрмет 
көрсетіп, иығына шапан 

жапты. Сонымен қатар, 
мерекелік шараның тар-
туы ретінде сала үздік-
тері  арнайы диплом 
және сыйлықтармен ма-
рапатталды.

Шара барысында 
Сыр елінің белгілі өнер-
паздары мен «Мереке» 
вокалдыаспапты ан-
самблі әнжырдан шашу 
шашып, мереке көрігін 
қыздыр ды.

«СБ» ақпарат

Қаламгерлерге 
құрмет 
көрсетілді

Жылдағы  дәстүрге сәйкес, 28 маусым – 
Бұқаралық ақпарат қызметкерлерінің күніне 
орай қала әкімдігінің ұйымдастыруымен 
«Ұшқыр қалам - 2022» атты мерекелік шара 
өтті.

Биыл аймақта бұқаралық ақпа-
рат құралдары қызметкерлерінің 
күнін атап өту  ісшаралары  ертерек 
басталды. БАҚ қызметкерлері ара-
сында еркін форматта караоке батл 
сайысы ұйымдастырылды. Алғаш 
рет еліміздің барлық аймақтары 
қаламгерлерінің басын қосқан об-
лыс әкімінің кубогы үшін шағын 
футболдан республикалық турнир 
өтті. Бұл салтанатты ісшараның 
ерекшелігі сала ардагерлері сахна 
төріне көтеріліп, құрметке бөлен-
ді. «Еңбек ардагері» медалімен 
Қызылорда қоғамдық телерадио-
компаниясының атқарушы дирек-
торы Мұрат Шалабаев, «Ақпарат 
саласының үздігі» төсбелгісімен 
«ТұранҚазалы» серіктестігінің 
директоры, газеттің бас редакторы, 
ардагер Ғазиз Әліш  марапатталды. 
Бір топ әріптес теріміз Ақпарат және 
қоғамдық даму министрінің Құр-
мет грамотасын алды. Қызылорда 
облысының Құрмет грамотасымен 
марапатталған сала ардагерлері-
не облыс әкімі шипажайға арнайы 
жолдама берді. Олардың қатарында 
біздің басылымда қырық жылдан 
астам еңбек еткен Жолдасбек Ақ-
сақалов, асқаралы алпысқа толған 
ақын,  журналист  Дүйсенбек 
Аяшұлы да бар. Газеттің бас ре-

дакторы Қуат Шарабидинов те ма-
рапат төрінен көрінді. 

Ресми ақпарат көздерін әлеу
меттік желілер алмастыра ала-
ды деген түсінікке облыс әкімі өз 
пікірін білдірді. 

− Әлеуметтік желі арқылы ақпа-
рат тез тарайды, бірақ, оның бәрі 
бірдей шынайы ма, мәселе сонда! 
Сондықтан, баспасөз бен теледи-
дардың халыққа дұрыс, зерттелген 
мәлі мет жеткізіп, аналитика мен 
нақты факт арқылы жалғандыққа 
жол бермей, шына йылықты сақтау
дағы орны жоғары бола бермек! 
Дәстүрлі БАҚ, бұл – таспа мен бас-
паға таңбаланған тарих, бүгінгінің 
бейнесін болашаққа аманаттайтын 
мұра, ел өмірін сөзбен мүсіндеген 
мұражай, маңызды оқиғалардың 
көмбесі, әсерлі әңгіме мен көркем 
сөздің әдебиеті, − деді  Нұрлыбек 
 Машбекұлы. 

Алаш ардақтысы, көрнекті ағар-
тушы Міржақып  Дулат ұлының 

«Қай елдің баспасөзі мықты болса, 
сол елдің болашағы мықты» деп 
ХХ ғасырдың басында айтқан сөзі 
ХХІ ғасыр да да өз маңызын жой-
маған. Аймақ басшысы жаңашыл-
дық пен жақсылықтың жаршысы 
ретінде жалпыхалықтық референ-
думның маңызын ақпарат көздері 
арқылы халыққа насихаттаған  БАҚ 
өкілдеріне алғысын  білдірді. 

− Жаңа Қазақстанды 
құру жолында еліміздің тек 
 саясиэкономикалық бағытын ғана 
емес, қоғамдық сананы да қайта 
жаңғырту міндеті тұр. Мемлекет 
басшысы ҚасымЖомарт Тоқаев 
Ұлттық құрылтайдың I отырысын-
да: «Біз бүкіл ел болып Жаңа Қа-
зақстанды құрамыз. Бұл – оңай ша-
руа емес. Жұртымыз жаңаша өмір 
сүруге бейімделуі қажет. Халқы-
мыздың санасезімі, құндылықтары 
түбегейлі жаңаруы керек. Сонда 

ұлттың жаңа сапасы қалыптасады. 
Бір сөзбен айтқанда, барша еліміз 
жаңарады» деді. Осындай  мемле-
кет үшін маңыз ды саяси бастамада 
Сыр жұрты да ерекше жанашырлық 
пен белсенділік танытып, референ-
думды қолдауға келген халық са-
нынан республика бойынша екінші 
орынға шықтық. Мұнда сіздердің  
үлкен еңбектеріңіз бар, − деді 
 облыс әкімі.

Жас та болса өңір журналис
тикасында із қалдырған журналист 
Сахитжан Бермағанбетовті еске 
алуға арналған байқау жыл сайын 
ұйымдастырылып келеді.  Сахна 
төріне Сағитжанның анасы Меру-
ерт апай көтерілді. Облыс әкімімен 
бірге жас тілшілерге марапат 
табыс тады.  «Qyzylorda» телеар-
насының тілшісі Мақсат Кәрібай, 
«Ақмешіт апталығы» газетінің тіл-
шісі Ақтілек Бітімбай, «Ақмешіт 

жастары» газетінен Дина Бөкебай 
жеңімпаз атанды. Асыл перзент-
ті өмірге әкелген әзиз анаға облыс 
әкімі құрмет көрсетіп, ілтипатын 
жеткізді.

Мұнан соң Қазақстан Журна
лис тер одағы облыстық филиалы-
ның төрағасы, «Сыр медиа» жауап-
кершілігі шектеулі серіктестігінің 
бас директоры Аманжол Оңғарбаев 
ұйымның атынан қаламгер Жаңа-
бай Кемалға Қазақстанның  Құр-
метті журналисі төсбелгісі беріл-
генін айтып, бір топ БАҚ өкіліне 
Құрмет грамотасын табыстады.

Дүйім жұрттың көзі, құлағы 
һәм тілі қызметін атқарып, ха-
лықтың әлауқаты мен қоғам ты-
нысынан хабар тарататын тілшілер 
қауымы концерттік бағдарлама-
ны тамашалады. Концертте Қа-
зақстанның еңбек сіңірген ар-
тисі Күлән  Қалымбетова, «Тұран 
триосы» ән сал ды. «Томирис» 
би ансамблі мың бұрала биледі. 
Сыр елі нің жыршытермешілері 
Шол пан  Бимбетова,  Майра Сәрсен
баева,  Әділбек  Қуаңбаев, Серік 
 Жақсығұлов жырдан шашу шашты. 
«Атамекен бизнес» телеарнасы-
ның меншікті тілшісі Шарипа 
Сақтапова, «Qyzylorda» телеар-
насының шефредакторы Мөлдір 
 Құлмырзаева және аталған теле-
арнаның бас продюсері Алтынай 
Молжанова ән шырқады.  Сахнада 
өнер көрсеткен «Ұстаз мәртебесі» 
газетінің тілшісі Айдар Сайлауов, 
«Ақмешіт апталығы» газетінің тіл-
шісі Ақтілек Бітімбай, «Халық» 
газетінің тілшісі Рыскелді Жахман 
мерекелік құттықтауларын өлеңмен 
өрді. Журналистер отбасы «Ха-
бар 24» телеарнасының меншікті 
тілшісі Нұрлан Жақыпбеков пен 
жұбайы «Қоғамдық келісім» ме-
кемесінің баспасөз хатшысы Әсел 
Абзалқызы «Бақыт таңы» әнін 
нақышына келтіріп орындады. 
Салтанатты кеш «Кызылординские 
вести» газетінің тілшісі Әлібек 
Байшүленов, «Qogam ТV» телеар-
насының тілшісі Берік  Батпанов,  
«Qyzylorda» телеарнасының дик-
торы Талант Айым бетов орындаған 
Тоқтар Се ріков  тің «Уақыт» әнімен 
 кө  ңіл ді нотада аяқталды.

«Қанатты қалам» 
қалықтаған күн

1-бет

Айсұлу 19881993 жыл-
дар аралығында қарашаңырақ 
ҚазҰУде білім алды. Оқуды 
бітірісімен бірден республика-
лық «Жас қазақ» газетіне жұ-
мысқа орналасты. Қазақтың 
арынды ақыны Нұрлан Мәу-
кенұлы жетекшілік еткен ба-
сылымда Ғ.Жайлыбай, Б.Үсенов, 
Б.Түкібаев  секілді қаламгер аға-
ларынан үйреніп, біраз ысылды. 
Бертін келе туған жерге оралып 
әуелі «Кызылорда таймс», ар-
тынша  «Ақмешіт ақшамы» га-
зеттерінде қайнаған тілшілік 
тіршілікке етене енді.  Кейін қала 
әкімінің баспасөз хатшысы, об-
лыстық ақпарат және қоғамдық 
келісім басқармасында қызмет 
жасай жүріп, БАҚ пен билік ара-
сын жалғады. 2004 жылы журна-
листикадағы қызметі телевизия 
саласында жалғасты. Телеарна-
дағы 17 жыл соқпағында Айсұлу 
Қасымова телешеберханада сан 
қырынан сыналды. Шефре-
дактор болды, телеарнаның бас 
редакторы қызметін атқарды. 
Сөйте жүріп «Айтарым, бар 
ағайын!», «Нысана» хабарларын 
шығарды. «Айқаракөз» хабарын-
да қызкеліншектерге пайдалы 
әңгіме тиегін ағытса, «Шаңы-
рақ» хабарында қазақтың отба-
сылық дәстүрлерін дәріптеді. 
«Өмірдің өзі...» токшоуында 
қоғамдағы түйткілді дөп басуға 
тырысты. Журналистикадағы 
тәлімтәжірибесін жастарға үй-

ретті. Олардың бірқатары бүгін-
де республикалық БАҚтарда жұ-
мыс жасап жүргеніне мақтанады. 
Төккен тер мен еткен еңбектің 
өтеуі болатыны белгілі ғой. Жур-
налистикадағы қолтаңбасы үшін 
Айсұлу көп құрметке бө ленді, 
2020 жылы Мемлекет басшысы-
ның Жарлығымен «Ерен еңбегі 
үшін» медалімен марапаттал-
ды. Бүгінде білікті массмедиа 
маманы облыстық «Қызылор-
да» телеарнасы директорының 
орынбасары ретінде айшықты 
хабар таратуға сүбелі үлес қосып 
 келеді.  

Ал сіңілісі Нұрсұлу  − Алма-
ты  Халықаралық Журналисти-
ка институтының түлегі. Еңбек 
жолын Алматы қаласындағы 
«Оңтүстік астана» телеарнасын-
да бастаған. Бүгінде «Қазақстан» 
Ұлттық арнасының Еуропадағы 
меншікті тілшісі. Отбасылы, екі 
ұл тәрбиелеуде. Халықаралық 
журналистер қауымдастығының 
мүшесі. 

Нұрсұлу мектепте оқып жүр-
гендеақ ағылшын тілінен озық 
болды. Тілді жетік меңгеріп, жер 
жаһанды араласам деген бала 
арманы биік мұраттарға жете-
леді. 2013 жылдан бері мемле-
кетіміздің игілігіне бағытталған 
қызметін Батыс Еуропаның бас 
қаласы Бельгияда жалғастыруда. 
Тілшілік қызметінде талай жерді 
аралады. Қазақтың қаршадай 
қызы тайсалмады. Еурокомиссия 

төрағасы Жозе Мануэль Баррозу, 
Италияның бұрынғы Премьер 
министрі Романо Проди, Швей-
цария экс Президенті Дидье 
Бурхгалтер секілді сақа саясат-
керлермен терезесі тең отырып 
сұхбаттасты.  Қазақ мемлекеті 
үшін талай маңызды шаралардан 
мазмұнды ақпарат таратты. Еу-
ропарламент сессияларынан же-
дел ақпарат жеткізді. Шетелдегі 
қазақтарды елге танытты. Мем-
лекеттің лауазымды тұлғалары-
ның шетел сапарларын ақпарат-
тандырып жүр. Ағылшын тіліне 
қоса француз, итальян тілдерін 
жетік меңгеріп алған ол НАТО 
мен  Еуроодақ саммитінен  репор-
таждар жасайды. Бүгінде Нұр-
сұлу Қасымның мәйекті сюжет-
терін алыстағы атаанасы ғана 
емес қалың қазақ елі асыға кү-
теді. Өйткені оның әдемі қоңыр 
даусының ә дегеннен көрерменін 
баурап әкететін сиқыры бар.

Журналистердің кәсіби ме-
рекесі қарсаңында қызмет пен 
отбасын қатар алып жүрген нәзік 
жандарға ортақ сұрақ жолдап 
пікірлерін білдік. 

− Қайта мамандық таңдап, 
бәрін басынан бастау қажет 
болса сіз кім болар едіңіз?

Айсұлу Қасымова: 
− Психология саласын таңдар 

едім. Адам − Алла тағаланың ең 
керемет жаратылысы болса, әрбір 
адамның бойында өзіне беймәлім 
қасиеттер өте көп. Соны табуға, 

жауабы жоқ 
с ұ р а қ т а р -
дың ше
ш і м і н 
і з   д е у г е , 
а д а  с ы п , 
қи  на лып 
жүрген 
жандар
ға жол табуға көмектесіп, жұба-
ныш болғым келеді. Менің өмірге 
кел  гендегі миссиям − адамдарға 
көмектесу секілді. Себебі, отба-
сымда, ортамда, қоғамда адам
дарға қамқорлықпен қараймын. 
Айналамдағылар менен жылу-
лық күтеді. 

Егер журналист болмасам 
психолог болар едім деп ойлай-
мын. Адамдардың жан дүниесін 
ашып, рухани кемелденуіне ат-
салысар едім. Бизнестің өзіне де 
психологиялық дайындық керек. 
Әр адамның өмірге келген соң 
өз бағыты болғаны жөн. Кейбір 
адамдар «менің үнемі жолым 
болмайды» деп ойлайды. Ада-
сып жүреді. Өйткені, өзінің жан 
дүниесін өзі түсінбейді. Олардың 
жан дүниесіне үңіліп, саңылау-
ларды тауып, зерттеп, жәрдемде-
сер едім. Психология − ауқымды 
сала. Кез келген адамға эконо-
микада болсын, бизнесте, бала 
тәрбиесінде немесе отбасылық 
қарымқатынаста болсын психо-
логия керек. Өмірдің өзі тұнып 
тұрған стресс қой. Бойымызда 
блок көп. Жалпы адамдарға пай-

дам тисе, рахаттанып, біразға 
дейін шабыттанып жүрем.

Нұрсұлу Қасым: 
− Дәрігер болар едім. Маған 

қатты ұнайтын мамандық. Адам 
өмірінің арашасы. «Оңтүстік 
Астана» арнасында медици-

на саласын ақпараттандыру 
маған жүктелді. Сол уақыт-

та Алматыда жаңа техно-
логиялармен жасалатын 
оталарға қатысатынбыз. 
Туабітті ақауы бар, есті
мейтін балаға ота жа-
салды. Екі  күннен кейін 
алты жастағы баланың 
анасының даусын ал

ғаш рет естіген сәтін 
көріп, көз жасымы-

зға ерік бердік. 
Осы тәріздес 
көп теген ота-
ларға қатыстым. 
Жүрек, бүй-
рек ауыстырған 
кезде нәр тат-
пастан 24 сағат 
қызмет еткен 
дәрігерлердің 
еңбегін көрдім. 
Сол кезде бұл 
мамандық ие-

леріне басымды идім. 
Медицина тақырыбына қалам 
тербегеннен кейін, диагноздар-
ды, ауруларды барлығын зерттеп 
оқитынмын. Бейберекет дәрі де 
ішпейтін болдым. Қазір балала-
рымның басы ауырып, ыстығы 
көтерілсе де оны дәрімен түсіру-
ге тырыспаймын. Ағза өзі күре-
су керектігін білемін. Медици-
на тақырыбында жазған тілші 
болғанымның көп пайдасы тиді. 
Достарым кейде әзілдейді «меди-
цина факультетін сырттай бітір-
генсің» деп. Болашақта жойылып 
кететін мамандықтардың қатары-
на медицинаны да жатқызады. 
Оталарды құлтемірлер жасайды 
деп. Қазірдің өзінде құлтемірлер 
оталарға ассистент ретінде қа-
тысуда. Бірақ дәрігерді құлтемір 
алмастыра алмайды. 

− Қызмет барысында басы-
ңыздан өткен бір қызықты 
оқиғаңыз...

Айсұлу Қасымова: 
− Тоқсаныншы жылдардың 

басында «Ақмешіт ақшамы» га-
зетінде жұмыс істеп жүргенмін. 
Қақаған қыста ТЭЦ жарылып, 

бүкіл қала жылусыз қалды. Қала 
билігі тез шешім қабылдап, 
тұрғындарға жылу беру қамы-
на кірісіп кетті, яғни, көпқабат-
ты үйлерді шағын жылу қазан-
дықтарымен жылытуға әкімдік 
қомақты қаржы бөлді.  Сол кезде 
облысқа танымал белгілі кәсіпкер 
жобаны ұтып алды. Алайда уәде-
лерін орындамай, адамдар тоңып 
отырғанда сынап газетке жаздым. 
Кәсіпкер ағамыз шетелде қыды-
рып жүр екен. Газетке сын мақала 
шыққанын естісімен адамдарын 
маған жіберіпті. Олар қорқытып, 
үркітті. Ол кезде кейбір кәсіпкер-
лердің кабинетін қарулы жігіттер 
қорғайтын  еді ғой. Өзі де шетел-
ден келе сала «сені сотқа беремін, 
бұл жала жабу» деп біраз бұлқан
талқан болды. «Жаздым, жаңыл-
дым» деп басқа мақала жаз деді. 
Мен өзіме сенімді едім. Сотқа 
берсе де ештеңе істей алмай-
тын.  Себебі қолымда тұрғындар 
пікірін жазып алған аудиожаз-
балар, барлық дәлелдемелер бар 
еді. Қыруар қаржыны алып мін-
деттерін орындамай отырғаны 
анық болатын. Жалпы бұл оқиға 
арыстанның тышқанға әлімжет-
тік қылғаны сияқты көріністі көз 
алдыңа әкеледі. Бірақ, менің ар-
тымда БАҚ деген ұлы күш тұрға-
нын түсінген болуы керек... Газет 
көтерген мәселеден кейін жылу 
мәселесі шешілді.

Тағы бір оқиға облыстағы 
бір ірі зауыттың жұмысшылары 
біраздан бері жалақы ала алмай 
жүр екен. Зерттеу жүргізіп «Жы-
ламаған жұмысшыға жалақы 
жоқ» деген мақала жаздым. Меке-
ме басшылығын сынадым. Кейін 
білдік, әлгі мекеме басшысы қала 
билігіне қатысы бар кісілерге 
жақын адам екен. Кейбір әріптес
терім «мұндай қадамға неге бар-
дың, бұл кісі «Пәленше Түген-
шеевтің» туысы ғой» деп айтып 
жатты...  Аз уақыттан соң мекеме 
жұмысшылары жалақысын алды.  
Ол кезде баспасөздегі сынның 
салмағы бар еді ғой...

Нұрсұлу Қасым: 
− «Оңтүстік астана» теле-

арнасында маған коммуналдық 
саланы берді. Бір күні металл 
ұрлайтындар туралы сюжет да
йында деді. Оператор  Кирилл 
екеуміз Алматының шетіне 
шығып ұрылардың сымдарды 
қырқып жатқан жерінен үсті-
нен түстік. Олар біздің түсіріп 

тұрғанымызды көріп қойды. Бір 
ер кісі қасымызға жүгіріп келіп, 
пистолетін шығарып оператор-
дың басына кезеді. «Тез кассе-
таны шығар да маған бер» деп 
бұйырды. Не істерімізді білмей 
қалдық. Оқуды енді бітіргенбіз. 
Ондай оқиғаны бұрын көрмеген. 
Кассетаны беруге тағы қимай-
мыз. Бермейік десек, қорқып тұр-
мыз. Сол уақытта тапанша кезеп 
тұрған адамның қолын қағып 
жіберді. Қаруы ұшып кетті. Тұра 
қаштық. Үлкен полигонның іші. 
Артымыз ға қарамай қашып ке-
леміз. Екі рет оқ атты. Аспанға 
атты ма, бізге атты ма білмей-
мін. Абырой болғанда көлігіміз 
жақын жерде тұр екен. Жылдам 
мініп алдық. Жүргізушіміздің 
лақап аты «шумахер» болатын. 
Қашып құтылдық. Әйтсе де, сол 
оқиғадан кейін жұмыстан соң 
мені аңдитын біреулер. Телефо-
ныма да белгісіз нөмірмен хабар-
ласып қоқанлоқы көрсететін. 

Тағы бір оқиға Брюсельде 
Бельгиядағы металл қауымдас
тығының өкілдері ереуілге 
шықты. Қытайдың сапасыз ме-
талын алмай, өзіміздің темірді 
тұтынайық деп талап қойды. 
Сол жерде бізді көріп бізге қар-
сы ашуыза көрсетті. «Қытайлар 
кетіңдер, сендердің кесірлерің» 
деп. Біз не істерімізді білмей, га-
зеттен қалпақ жасап кидік, «Біз 
Қазақстаннанбыз! Біз қазақпыз!» 
деп жазып алдық.  Содан ке йін 
ғана, жылышырай танытты. Жұ-
мыс істеуімізге мүмкіндік туды. 
Осындай оқиғалар жиі болып 
тұрады. Еуропалықтар үшін бар-
лық азиаттар қытайлық болып 
саналады. Түбіне жетіп зертте-
мейді. Пандемия кезінде де ауру
ды қытайлар әкелді деп, азиат-
тықтарға күш көрсеткен оқиғалар 
болды. Микрофонымыз ға латын 
әріпімен Qazaqstan деп жазып ал-
дық. Енді қауіп сейілді.

Міне, кәсіби мерекеде қиын-
дығы мен қызығы қатар жүретін 
жауапты салада ер азаматтармен 
иық тірестіре абыройлы қыз-
мет жасап жүрген қос Қасымо-
вамен әңгіме осылайша өрбіді. 
Олар бүгінде мамандықтың да, 
адамдықтың да биігінде. Жур-
налистикада кәсіби мамандарға 
деген қажеттілік ұлғайған шақта 
олардың қызметіне сұраныс ар-
татыны да ақиқат. Қаламдарыңыз 
 мұқалмасын!

Әке ықпалымен көркем әдебиетке, жазу-сызуға ынталы болған  апалы-сіңлілі Айсұлу 
мен Нұрсұлу Қасымовалар бұл мамандыққа аяқасты келмегенін көрсетеді. Сырдария 
ауданына қарасты Іңкәрдария ауылында туған бауырлар бүгінде мәртебесі биік, жауапкер-
шілігі зор мамандықты кәсіби тұрғыдан меңгеріп, салада жемісті еңбек етуде. 

Гүлбану МАҚАЖАН,
«Сыр бойы»Sb

Ақпарат 
айдынындағы 
ағайындылар


