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Аймақ басшысы өңірді да мы тудың 
перспективалық қадам дарына, тұрғындар 
үшін өзекті саналатын инфрақұрылым 
тарту, қоғамдық көлік мәселелеріне 
тоқталды.

– Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Кемелұлы Тоқаевтың Жар лығы аясында 
өздеріңізге ай мақтың әлеуметтік-
экономикалық даму жоспарын баяндап, 
көңілде жүрген көкейкесті сауалдарға 
сәйкес сындарлы диалог орнатуға 
дайынбыз. Осыған дейін облыстың барлық 
ауданына барып, халықпен кездесулер 
өткіздім, азаматтарды жеке мәселелерімен 
қабылдадым. Елді мекендерді аралап, 
егістік алқаптарында шаруалармен 
кездесіп, бірқатар әлеуметтік нысандардың 
жұмысымен таныстым.

Аймақ халқының тұрмыс сапа сын 
арттыру үшін бізге эконо ми калық өсім 
мен тұрақтылық керек.  Осы жылдың 5 
айында облыста өнеркәсіп өндірісінен 
басқа барлық негізгі макрокөрсеткіштер 
бойынша өсім қалыптасты. Мұны тарқатып 
айтқанда, ауыл шаруашылығының жалпы 
өнімі 1,4 процентке, инвес тициялар 
тарту  14,7, құрылыс жұмыстары 8,3, 
пайдалануға беріл ген тұрғын үйлер 11 
және сауда 1,4 процентке артты. Дегенмен, 
өнеркәсіп өндірісі жыл басынан бері 
төмендеп келеді. Өйткені, өңірде мұнай 
өндіру көлемі жыл сайын азаюда. Оның 
ең жоғары көлемі 2007 жылы 11,7 млн 

тоннаны құраса, биылғы болжам бойынша 
тек 3,5 млн тонна мұнай өндіруге болады. 
Кейінгі жылдары мұнайдың сарқылуына 
байланысты оның жаңа көздерін анықтау 
үшін геологиялық зерттеу жұмыстары 
басталды. Бұған республикалық бюд жет-
тен 3,2 млрд теңге қаржы бөлінді, – деді 
облыс әкімі.

Сондай-ақ облыс басшысы халықтың 
әл-ауқатын арттырудың тағы да бір 
өлшемшарты  – ин же нер лік-коммуналдық 
инфра құры лымды дамыту екенін жеткізді. 

– Әлем дік стандарттарға сай әуе-
жайымыз да заманауи сипатқа ие болуы 
керек. Жерлесіміз Болат Өтемұратов 
қорының демеушілігімен жаңа әуежай 
терминалын саламыз. Өңірде қоғамдық 
көлік мәселесі де өзекті. Биыл Қызылорда 
қаласына үлкен сыйымдылықтағы 150 
жаңа автобус алынады. Жақын күндері 
Қызылорда қаласында облыстық қан 
орталығының құрылысы басталады. Келер 
жылы 100 келушіге арналған емханасымен 
бірге 300 төсектік көпбейінді аурухана 
құрылысы салынады. Алдағы кезде 
облыс халқы үшін заманауи үлгідегі жаңа 
нысандарды саламыз. Облыс орталығынан 
неке сарайы, өнер орталығы бой көтеретін 
болады. «ҚазГерМұнай» кә сіп орны 
қаланың сол жаға лауынан «Оқушылар 
сарайын» салып беруді өз міндетіне алды, 
– деді облыс әкімі.

180 КҮН МЕРЗІМ 
АЯҚТАЛДЫ

Жыл басынан бері сұйытылған 
газ бағасын ұстап тұру межеленген 
180 күн 1 шілдеде бітті. Қаңтардағы 
жағдайдан кейін сұйытылған газ 
бағасын мемлекет өзі реттеп, тұрақты 
баға белгілеген болатын. 

Бәсекелестікті қорғау және 
дамыту агенттігі қазіргі бағаны жыл 
соңына дейін сақтап қалуды ұсынып 
отыр. «Ашық НҚА» порталында 
көпшіліктің талқылауына шығарылған 

қаулы жобасында осындай бастама 
көтерілген. «Бұған дейін шектеу 
қойған бұйрықтың мерзімі 2022 жылы 
шілдеде аяқталады. Сұйытылған мұнай 
газ нарығының бөлшек сегментінде 
еркін баға белгілеу енгізілсе, бағаның 
күрт өсуі мен қоғамда әлеуметтік 
шиеленістің пайда болу қаупі бар. 
Осыған байланысты, Бәсекелестікті 
қорғау және дамыту агенттігі жыл 
соңына дейін сұйытылған мұнай газ 
бағасын қазіргі мөлшерде қалдыруды 
ұсынды» деп жазылған құжат 
жобасында. 

Баспаналы болу –
бір бақыт

«БІЗГЕ 
ЭКОНОМИКАЛЫҚ 
ӨСІМ МЕН 
ТҰРАҚТЫЛЫҚ 
КЕРЕК»

Sb Айнұр БАТТАЛОВА,
«Сыр бойы»

Бейсенбіде  облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев Қызылорда қаласының  
тұрғындарымен кездесті. Жиынға Сыр еліне арнайы келген Президент 
Әкімшілігінің мемлекеттік инспекторы Эльдар Күзенбаев қатысты.

2018 жылдан 
бастап шілденің 

бірінші жексенбісі 
Ұлттық домбыра күні 

болып жарияланғаны белгілі. 
Осыған орай, жыл сайын мереке 
күні облыстық тарихи-өлкетану 

музейі әртүрлі іс-шаралар мен көрме 
ұйымдастырады. Музейде қазақ 

тарихынан мағлұмат беретін көптеген 
жәдігерлер сақтаулы. Онда XІX-XX 

ғасырда пайдаланған ыдыстар, үй 
жабдықтары және жасалғанына ғасырдан 

астам уақыт болған музыкалық аспаптар да бар. Сондай-
ақ, Сырдың елі – жырдың елінен шыққан дүлдүл 
ақын, жыраулар мен  өнер саласының майталмандары 
тұтынған домбырларды кездестіруге болады. Сақталған 
музыкалық аспаптармен облыстық  тарихи-өлкетану 
музейінің  ғылыми қызметкері Кенжегүл Ибрагимова 

Ақын 
домбырасынан 
«Алтын 
домбыраға» 
дейін

Митрополит 
Александрды 
қабылдады

Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев Астана және 
Қазақстан митрополиті 
Александрды қабылдады.

Кездесуде Қасым-Жомарт Тоқаев 
Пра вослав шіркеуінің Қа зақстанда  
бірлік пен келісімді нығайтуға қосқан 
үлесін жоғары бағалап, дін саласындағы 
мемлекеттік саясат мәселелеріне тоқ-
талды.

Мемлекет бас шы сы Қазақстан 
митро политтік аймағының этнос-
аралық және кон фессияаралық 
диалогты дамыту, адамгершілік құн-
дылықтарды ілгерілету жолында ау-
қым ды жұмыс ат қарып жатқанын атап 
өтті.

Президент қыркүйек айында 
Әлемдік және дәстүрлі діндер көш-
басшыларының VII съезі өтетінін 
айт ты. Оның басты тақырыбы – 
адамзаттың пандемиядан кейінгі 
кезеңдегі рухани және әлеуметтік 
дамуында діни көшбасшылардың 
атқаратын рөлі. Қасым-Жомарт Тоқаев 
Патриарх Кирил л дің аталған фо румға 
қа тысуы жаһан дық дін  аралық және 
өр ке ниет аралық диалогқа тың серпін 
беретініне сенім білдірді.  

Өз кезегінде митро полит Александр 
Мем лекет басшысына кез  десуге 
мүмкіндік бергені үшін алғыс білдіріп, 
Қазақстан хал қының игілігі жолындағы 
жаң ғыруға бағытталған жасампаз 
рефор ма ларды қолдайтынын жеткізді.

Sb Аружан ЕРАЛЫ,
«Сыр бойы»

https://twitter.com/syrboyi

Тұрсынбайдың 
текті тұяқтары

Сырдағы ағайын егінін егіп, төрт 
түлікті де түлетіп отыр. Әсіресе, 
мал санын көбейтіп жүргендер көп. 
Мемлекеттің тиімді бағдарламасы 
арқылы мал басын арттырып, 
пайызы төмен несиемен алдына қара-
құра жиғандар да бар.

Мал мен егінді қатар алып 
жүруден бөлек, тағы бір кәсіптің 
тізгінін ұстап жүрміз. Бұл – балық 
шаруашылығы. Дария жағалай 
қоныстанған елге бұл ежелден сіңісті 
кәсіп. Сырдария мен бастауын сол 
өзеннен алар теңіз және көп көлді 
сүзіп, несібесін теріп жүргендер бізде 
жеткілікті. 

Балық шаруашылығы: 
БЕТАЛЫС ҚАЛАЙ?

Аймақта тұрғын үй мәселесі кезең-кезеңімен оң 
шешімін тауып келеді. Игі бастама жалғасып, СПМК-
70 тұрғын ауданынан 50 пәтерлік 5 көпқабатты 
ипотекалық тұрғын үйдің кілті салтанатты түрде 
табысталды. Іс-шараға облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев 
қатысып, қоныстой иелерін құттықтады.

− Кейінгі жылдары Сыр 
өңірінде тұрғын үй құрылысы 
қарқын алып, қала аумағы әл-
де қайда кеңейді. Зәулім ғи-
ма раттар бой көтеріп, ша-
һар   дың сәулеттік келбеті 
көр   кейе түсті. Бүгін де жаңа 
тұр   ғын үйді пайдалануға бе-
ріп, отбасылардың қуа ны-
шын еселемекпіз. Жаңа бас-
па  на ларыңыз татулық пен 

бе ре  кенің ордасы болып, 
қуа   ныш пен бақыт, құт пен 
ырыс салтанат құрсын! Қуа-
ныштарыңыз көбейе берсін! 
Шаңы рақтарыңызға шаттық 
орнасын! Сіздерді құттықтай 
отырып әр отбасына жақ-
сылық, ынтымақ пен бірлік, 
амандық тілеймін, − деді облыс 
әкімі.

ШІЛДЕДЕН БАСТАП 
НЕ ӨЗГЕРЕДІ?1

www.instagram.com/syrboyi_kz

“Қысқа романдар –
оқырман сұранысы”

Домбыра 
бейнелі көпір
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Осылайша сұйытылған газ 
бағасының ішкі нарықтағы бағасы 
қазіргі қалпында қалмақ. Нақтырақ 
айтсақ, Нұр-Сұлтан, Алматы 
қалалары мен Ақмола, Қостанай, 
Қарағанды, Павлодар, Солтүстік 
Қазақстан, Жетісу, Ұлытау және 
Алматы облыстарында қазір көлік 
газының бағасы литріне 70-75 теңге 
көлемінде, Шымкент қаласы мен 
Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Батыс 
Қазақстан, Қызылорда, Түркістан 
және Абай облыстарында 60-65 теңге, 
Ақтөбе, Атырау және Маңғыстау 
облыстарында бір литрі 50-55 теңге 
болып бектілген. Ал келесі жылдан 
бастап сұйытылған газдың шекті 
бағасын Энергетика министрлігі 
белгілеп отырады. 

Ведомство басшысы Болат 
Ақшолақов журналистерге осындай 
мәлімет берген болатын. «180 
күндік реттеу мерзімі аяқталған соң 
сұйытылған газдың бір литрі зауыттан 
29 теңгемен шығатын болса, соңғы 
тұтынушыға қазіргідей 50 теңге 
емес, 55 теңге болуы мүмкін. Бұл – 
анық нарықтық жолмен енгізілген 
баға. Оны бақылауға алу керек деп 
отырғанымыз, осы межеден асырып 
жібергендер болса, оның негіздемесін 
дәлелдей алмаса, айыппұл салып, 
бағаны қайтадан орнына келтіреміз» 
деген еді Б.Ақшолақов. 

РЕФОРМА ТАҒЫ 
ШЕГЕРІЛДІ

1 шілдеден бастап пәтер 
иелері кооперативтерінің орнына 
мүлік иелері бірлестігі мен жай 
серіктестіктер құрылып бітуі керек 
болған. Бұл реформа тағы кейінге 

шегерілді. Тағы деп отырғанымыз, 
әуел баста пәтер иелері мен тұрғын 
емес ғимараттардың меншік иелері 
2021 жылдың 7 қаңтарына дейін 
мүлік иелерінің бірлестігіне немесе 
жай серіктестіктерге бірігуі керек 
еді. Бірақ пандемия Индустрия 
және инфрақұрылымдық даму 
министрлігінің жоспарын өзгертіп, 
бұл шара 2022 жылдың 1 шілдесіне 
шегерілген. Жуырда ҚР Парламенті 
Мәжілісі Энергия үнемдеу туралы заң 
жобасына Сенат енгізген өзгерістерді 
қабылдаған. Аталған құжат бойынша 
пәтер иелері кооперативтері тағы бір 
жыл жұмыс істейтін болды. 

75 ПРОЦЕНТТІК ӨСІМ

1 шілдеден бастап «Ұлттық» 
мәр тебесі бар мәдениет мекемелері 
қыз  меткерлерінің еңбекақысы 75% 
өседі. Мәдениет және спорт министрі 
Дәурен Абаев Шым кенттегі кездесуде 
осындай мәлімет берді. «Мәдениет 
және архив ісі ұйымдары қызмет-
кер  лерінің еңбекақысы орта есеп-
пен әр жыл сайын 20%-ке өсе тін 
бо лады. Бұл жұмыс 2025 жылға 
дейін жүргізіледі, яғни осы кезеңде 
еңбекақы көлемі 100%-ке артады. 
Мем лекет бас шы сының Жарлығына 
сәйкес 1 шілдеден бастап «Ұлттық» 
мәрте  бесі бар мәдениет мекемелері 
қыз  меткерлерінің еңбекақысы 75%-
ке артатынын атап өткім келеді» деді 
Д.Абаев. 

ДӘРІЛЕР ТАҢБАЛАНАДЫ

Үкіметтің 2022 жылғы 25 сәуірдегі 
қаулысымен таңбалауға жататын 
тауарлардың тізбесі толықтырылды. 
Аталған құжаттың 8 мамырда күшіне 
енгенін ескерсек, 2022 жылдың 1 

шілдесінен бастап шығарылатын 
дәрі лерге таңбалау енгізіледі. Қаулы 
тізімінде мына дай дәрілер бар: им-
мундық сары сулар және қанның басқа 
фрак ция ларына керек дәрілер, дәрі-
лік пішіндерге немесе бөлшек сау даға 
арналған пішіндерге немесе қапта-
маларға салынған имму нологиялық 
препараттар, емдік, профилактика 
немесе диагностика үшін дайындалған 
жануарлардың қаны, басқа да барлық 
дәрілер.

САТЫП АЛУДАҒЫ 
ӨЗГЕРІС

1 шілдеден бастап Қаржы ми-
нистрінің 2022 жылғы 19 қаң тардағы 
№52 бұйрығы күшіне енеді. Ол құжат 
бойынша мемлекеттік сатып алу 
процедурасына қатысу үшін тауарды 
электронды каталогқа тіркеу қажет 
болады. Электронды каталогтан  кеңсе 
тауарлары, шаруа шылық тауарлары, 
дәрілік заттар және медициналық 
мақсаттағы бұйымдар, электр тауар-
лары  сатып алынады. 

ЖАҢА ЛИМИТ және 
БАСҚАЛАР

Экология, геология және табиғи 
ресурстар министрінің бұйрығымен 

2022 жылдың 1 шілдесі мен 2023 
жылдың 15 ақпанына дейінгі аралықта 
атуға болатын жануарлардың ли миті 
белгіленген. Кеше аңшы лық маусымда 
атуға болатын хайуандардың 
жаңа лимиті күшіне енді. Құжатқа 
сүйенсек, аталған мерзімде Қазақстан 
аумағында 15124 қабан, 1110 марал, 
11185 сібір елігін, 515 бұлан, 1347 
тауешкі, 150 қоңыр аю, 126 сілеусін, 
509 жанат тәрізді ит, 13904 қарсақ, 
57764 түлкі, 15132 борсық, 10297 
ақкіс, 109148 ондатр, 391322 қоян, 
304430 суыр, 254000 қаз, 886000 
үйрек, 52758 кулик, 87489 қырғауыл, 
111338 құр, 132904 көгершін және т.б. 
атуға рұқсат берілмек.

Сондай-ақ 1 шілдеден бастап 
Кәсіпкерлік кодекске енгізілген 
өзгерістер күшіне енеді. Нақтырақ 
айтсақ, мемлекеттік монополия 
тетігін толықтыратын және же-
тілдіретін арнайы құқықтық инс-
титут құру көзделген. Сонымен 
бірге  кешеден бастап жер қойнауын 
пайда ланушылар қатты пайдалы 
қазбалар саласындағы уәкілетті 
орган ға тауарларды, жұмыстар мен 
көрсетілетін қызметтерді сатып 
алудың жылдық және бесжыл-
дық бағдарламаларын, сондай-ақ 
жоспарланып отырған сатып алу 
туралы ақпарат беруге міндеттелді. 
Екінші жартыжылдықтың басын-
дағы тағы бір өзгеріс – тергеу изоля-
торындағы медициналық ұйымдарда 
күдіктілер мен айып талушылар 
ауру түрлері бойынша іріктеліп 
жатқызылады. Ерлер мен әйелдер, 
кәмелетке толмағандар мен ересектер 
бөлек ұсталады. Аса ауыр және ауыр 
қылмыстар жасады деген күдіктілер 
мен айыпталушылар оқшау ұсталады.

Сонымен қатар өңірімізге 
жұмыс сапары аясында Ұлт-
тық экономика және Энер-
гетика министрлері бірқатар 
маңызды жобаға қолдау 
білдіргенін атап өтті. Соның 
бірі – құны 215 млрд  теңгені 
құрайтын, қуаттылығы 240 
мегаватқа жететін жаңа жылу-
электр станциясын салу. Жоба 
2025 жылы жүзеге асады.

Биыл  қаланы сумен жаб-
дықтау үшін «Нұрлы жер» 
мем лекеттік бағдарламасы 
аясында 4 жоба және облыс-
тық бюджет есебінен 4 жоба 
бойынша жұмыстар жүр-
гізілуде. Қаланың жаңа тұр-
ғын аймағын дамыту үшін 
Сырдария өзенінің сол 
жағалауындағы «Гүл буль-
варын» абаттандыруға жоба-
лық құжаттар  әзірленуде.

Кездесуде газдандыру 
мәсе лесі де айтылды. 

– Біз аудан орталық та-
рын толықтай газға қостық. 
Бүгінде табиғи газды облыс 
халқының 67 проценті тұ-
ты нады. Биыл ауылдық 
елді мекендерді газдандыру 
бойынша 13 жобаны іске 
асыру бастал ды, оның 7-уін 
осы жылы аяқтаймыз. Нәти-
жесінде, 15 мыңнан астам 
хал қы бар 7 елді мекен та -
биғи газға қол жеткізіп, оны 
тұ  тынатын халық санының 
үлесі 68 процентке жетеді. 
Қызылорда қаласының табиғи 
газбен қамтылу үлесі 98%-ті 
құрайды. Тасбөгет, Белкөл 
кенттері, Қызылжарма, 
Талсуат, Қарауылтөбе, Досан 
елді мекендерінің тұрғындары 
ғана табиғи газбен қамтылған. 
Наурыз, Махамбетов елді 
мекендерін газдандыру жұ-
мыстары  келесі жылы 
аяқталмақ және Қосшыңырау 
ауылдық округі Абай ауы-
лын газдандыру бойынша 

Энергетика министрлігіне 
бюд жеттік өтінімдер ұсы-
нылды, – деді бұл ретте облыс 
әкімі.

Облыс орталығындағы жол 
инфра құрылымын дамыту  жұ -
мыстарына да баса мән беріліп 
отыр. Қызылорда қала сында 
34 шақырым жол жөндеуге 
5,1 млрд теңге қаржы 
қаралған. Мұнан бөлек, облыс 
орталығының 19 көшесіне 
жаяу жүргіншілер жолы төсе-
ліп, қаланың орталық көшелері 
жарық диодты шамдармен 

безендіріледі. Сондай-ақ, 13 
көшеге орташа жөндеу жұ -
мыстары жүргізілуде. Облыс-
тық бюджет есебінен қаланың 
10 көшесінің қиы лысына бағ-
дар шам орна тылатын болады.

Аймақ басшысы биылға 
жоспарланған жұмыстарды 
жүйелі іске асырудың ар-
найы Іс-қимыл жоспары 
бекітілгенін айтып, ондағы 
әрбір жобаның құрылысы 
облыс   тық мәслихаттың ше-
ші  мі мен нақтыланатын ке-
зек   тілік тізімі негізінде ғана 
орын далуы тиіс екенін жет-
кізді.

– Баяндамамда мен облыста 
және қалада атқа рылатын 
жұмыстардың тек бір бөлігіне 

ғана тоқталдым. Біздің алдағы 
міндетіміз – экономика 
салаларына  инвестициялар 
тарту, салық базасын ұлғайту, 
саяси тұрақтылықты сақтау, 
жаңа жұмыс орындарын құру 
және кәсіпкерлік саласын 
дамыту. Биылға жоспарланған 
жұмыстарымызды жүйелі 
іске асыру үшін арнайы Іс-
қимыл жоспарын бекіттік. 
Алдағы кезеңде өңірде жүзе-
ге асырылатын әрбір жоба 
құрылысы облыстық мәсли-
хаттың шешімімен бекі ті-

летін кезектілік тізімі не гі-
зінде ғана орындалуы тиіс.  
Осы жоспарларымызды өз-
деріңізбен бірлесе отырып ат-
қаратын боламыз, – деп қоры-
тындылады өңір басшысы. 

Тұрғындар сауал дарына 
да тұшымды жауап болды. 
Қызыл ордалықтар қоғамдық 
көлік, жол сапасын жақсарту, 
ауызсу желілерін тарту және 
білім мен денсаулық сақтау 
саласына қатысты көкейкесті 
сауалдарын жолдады. 

Кездесуден кейін  
Нұрлыбек Нәлібаев кезектілік 
тәртібімен азаматтарды жеке 
қабылдап, мәселелерін тың-
дады, сұрақтарына жауап 
берді.

Майлы 
дақылдарға 
мән 
берілсе...

Кейінгі кезде Қазақстанда 
күнбағыс майы 20%-ке 
қымбаттады деген хабар 
мынадай ой келтірді.

Қазақстандағы су тапшылығы 
жыл сайын өсе бермек. Біз су 
мәселесіне келгенде Қытай, Ресей, 
Тәжікстан, Қырғызстан және 
Өзбекстан елдеріне тәуелдіміз. 
Экологиялық апат болып жатқан 
Аралдың жағдайы белгілі. Теңізге 
құйылатын судың мөлшері жыл-
дан-жылға азаюда. Қызылорда 
облысындағы күріш алқаптары 
тарылып барады. Оның өзі өңір эко-
номикасына елеулі нұқсан келтіріп, 
халықтың тыныс-тір шілігіне өзге-
рістер енгізетіні даусыз. 

Сырдарияның жоғарғы ағысында 
орналасқан Жаңақорған, Шиелі 
аудандарына күріш егу үшін су 
көтерілмейді. Жоғарыда орналасқан 
күріш алқаптарын ескі арналармен 
суғару мүмкін емес. Осыған орай 
Қызылорда облысында аграрлық 
стратегияны қайта қарау керек 
сияқты.

Алдымен өңірдің экономикасына 
тікелей әсер ететін күріш өсіруді 
біртіндеп басқа дақылдарға 
ауыстыра бастау керек. Күріш – 
техникалық дақыл. Ол өз сұрыпына 
байланысты 90 күннен 120 күнге 
дейін таза әрі ағын суда тұруы керек. 
Облыста күнбағыс, рапс, соя сияқты 
өсімдік майын өндіруге қатысты 
дақылдарды өсіріп, ішкі нарықтың 
сұранысын қамтамасыз етуге 
бағыттау керек. 

Сыр бойында күнбағысты қалай 
егуді ешкімнен сұрап қажеті жоқ. 
Ресейде Еділдің орта бойында 
орналасқан Самара облысы рапс 
егумен және одан май өндірумен 
айналысады. Соя егуді біздің 
солтүстік және шығыс облыстар 
бірнеше жыл бұрын қолға алған. 
Осы аталған облыстармен тәжірибе 
алмасып, күнбағыс, рапс, соя егуді 
қолға алып, одан май өндіріп, 
өсімдік майының тапшылығын 
реттеу керек. Бұдан басқа осы 
дақылдарды тамшылатып суғаруға 
инвестициялар тартып, азық-түлік 
қауіпсіздігін қамтамасыз етуімізге 
болады. 

Бұл – кезең-кезеңмен жасалу-
ға тиіс облыстың аграрлық 
стратегиясын қалыптастырудың бір 
ғана жолы деп санаймын.

 
Оңғарбай ДАНЕБЕКОВ, 

Халықаралық 
ақпараттандыру академиясының 

академигі

Қоныс тойын тойлаған 
250 отбасының ұсынысы 
мемлекеттік  «Нұрлы жер» 
бағдарламасының шарттарына 
сәйкес келген «Отбасы 
банктің» салымшылары. 

– Осы бағдарламаға қа ты-
су  шының депозитінде бас -
пана құнының кемі 20%-і 
болуы тиіс, бұл – оның бас-
тапқы жарнасы. Несие мөл-
шер лемесі жылдық 5%-ке 
тең. Баспананың 1 шаршы 
метрінің құны 160 000 теңге. 
Жалпы «Отбасы банктің» 
өнімдері мен бағдарламалары 
қазақстандықтар арасында 
үлкен сұранысқа ие. Жыл 
басынан бері банктің Қы-
зылорда облыстық филиалы 
тұрғындардың баспана мә-
селесін шешуіне 700-ден 
астам несие шартын рә-
сім деген. Бүгін біз мем ле-
кеттік бағдарламаға қа тысу-
шылардың қоныс тойын 
тойындамыз. Жыл соңына 
дейін қаламызда тағы 250 
пәтерлік 8 үй қолданысқа 
берілмек, − деді «Отбасы 
банк» тұрғын үй құрылыс 
жинақ банкi» АҚ облыстық 
фи лиалының директоры Әділ-
жан Сәулебаев. 

Пәтер алған Мұхтар 
Сүлейменов үйді сапалы әрі 
әсем етіп салған мердігер 
ком  панияларға алғыс біл-
дірді. Мұхтардың жұбайы 
көп балалы ана ретінде үй 
кезегінде тұрған. Банкте де 

жинақтары бар екен. Бағ-
дарлама шарттарына сай 
келіп, үш бөлмелі пәтерге қол 
жеткізді. 

 − Жаңа баспананың кілтін 
облыс әкімінің қолынан 
алдық. Үш бөлмелі, жайлы 
пәтер. Қуаныштымыз. Әсіресе 
балалардың қуанышында 
шек жоқ. Әрбір азамат үшін 
ең маңыздысы – өз бас па-
на сының болуы. «Өз үйім – 
өлең төсегім» демекші, менің 
отбасым үшін үлкен жетістік, 
− дейді ол. 

Салтанатты шарада еңбек 
ардагері Қорғанбек Қайрул-
лаев қоныстанушыларға ізгі 
тілегін арнап, ақ батасын берді. 
Облыс басшысы жаңа пәтер 
алған отбасылардың бірінің 
қуанышына ортақтасты. 

Мұнан соң «Отбасы банк» 
облыстық филиалының ма-
мандары акция өткізді. Онда 
тұрғындарға тегін балмұздақ 
пен сусындар таратып, жаңа-
дан депозит ашқан азаматтарға 
сыйлықтар берді. Депозиттер 
мен шарттары туралы ақпарат-
тық парақшаларын таратты. 

Айта кетейік, кейінгі 
3 жылда өңірде жалпы 
ауданы 315,4 мың шаршы 
метрді құрайтын 3 мың 
827 пәтерлік 172 тұрғын үй 
құрылысы жүргізілді. Былтыр 
апатты жағдайдағы үйлер 
тұрғындарына 50 пәтердің кілті 
табысталды. Биылдың өзінде 
өңірде сатып алу құқығынсыз 
жалға берілетін 372 пәтерді 
құрайтын 10 тұрғын үйдің 
құрылысы жүруде.

Баспаналы болу –
бір бақыт

«БІЗГЕ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӨСІМ
МЕН ТҰРАҚТЫЛЫҚ КЕРЕК»

Базалық 
зейнетақы өсе ме?

Қазақстанда базалық және ынтымақты 
зейнетақы мөлшерін ұлғайту жоспарланып 
отыр. Бұл туралы Еңбек және халықты 
әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенова 
мәлімдеді.

Министрдің айтуынша, қазір зейнетке шығып 
жатқандардың зейнетақысы бұрын шыққан 
зейнеткерлермен салыстырғанда төмен, себебі еңбек 
өтілі аз.

– Сондықтан бірінші мәселе – базалық зейнетақы-
ның параметрлерін өзгерту, яғни оны көбейту. Екінші 
– ынтымақты зейнетақы мәселесін көтеру, оның да 
параметрлерін қарастыру. Біз барлық есебімізді жұмыс 
тобына өткіздік, енді екінші кезеңге шығып жатырмыз, 
– деді министр.

Айтуынша, Еңбек министрлігі жыл сайынғы 
бюджеттің 25%-ін төлемдерге жұмсайды. Мәселен, 
биыл ведомствоға 4 триллион теңге бөлінсе, келесі 
жылы 4,5 триллион теңгеден асады.

– Біздің барлық есеп-қисабымыз Қаржы 
министрлігі, Ұлттық экономика министрлігінің тиісті 
департаменттерінде қаралып, тексеріледі. Қазір бірінші 
кезеңді аяқтадық. Енді екінші кезеңде министрлер 
деңгейінде қарастырамыз. Одан кейін республикалық 
бюджеттік комиссияға шығамыз, – деді Т.Дүйсенова.

Сондай-ақ министр зейнетақы аннуитеті арқылы 
зейнетке ерте шығу жүйесін жетілдіру мәселесі де 
талқыланатынын атап өтті.

«СБ» ақпарат

ШІЛДЕДЕН БАСТАП НЕ ӨЗГЕРЕДІ?1
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«Кейінгі аптадағы 
Қазақс тандағы індетті 
жұқтырудың 457 жағ да
йының 391і немесе 85 
проценті Алматы және 
НұрСұлтан қалаларына 
тиесілі. Жүргізілген тал
дау кезінде пациенттердің 
80 проценті вакцина 
алмаған, сондайақ вак
ци налаудан кейін 6 ай
дан астам уақыт өткен 
адамдар екені анық
талды. Бұл деректер 
вак циналау  инфекция
дан қорғанудың және 
ұжымдық иммунитетті 
қалыптастырудың жалғыз 
тиімді қадамы екенін 
көрсетіп отыр» делінген 
министрлік мәліметінде. 

ҚР ПремьерМинис
трі нің орынбасары  Ералы 
Тоғжанов елдегі коро
навирус инфекция сы ах
уалы туралы баяндап, 
науқастар саны көбейсе, 
маска тағу режиміне 
қайта оралуымыз мүмкін 
екенін айтты. 

«Әзірге ең маңызды 
мәселе вакциналау бо
лып отыр, айтарлықтай 
күрделі жағдай жоқ. Де
генмен, науқастар саны 
көбейсе, маска тағу ре
жиміне қайта оралуымыз 
мүмкін. Қазір тәулігіне 
100 адамға дейін науқас 
саны артып келеді, сон
дықтан мәселе жоқ емес, 
бар. Карантин талапта
рын күшейту мәселесін 
ведомствоаралық комис
сияның отырысында кө
тереміз. Тек қана маска 
тағу жөнінде емес, жал
пы шаралар туралы» деді 
ол Мәжіліс кулуарында 
тілшілерге берген жауа
бында.

Ал кеше елордада өтіп 
жатқан Халықаралық 
ней рохирургия фору
мы   ның кулуарында ҚР 
Денсаулық сақтау ми
нистрі Ажар Ғиният 
елдегі эпидемиологиялық 
ахуал туралы пікір біл
дірді деп хабарлайды 
Egemen.kz.

«Дәл бүгінде рес
публика бойынша қорқы
нышты жағдай жоқ – 
«жасыл» аймақ тамыз. 
Біздің ауруханаларымыз
да жүздеген адам ем 
алып жатыр. Аурухана 
алтыақ процентке толы. 
Соның ішінде 4 адамның 
денсаулық жағдайы на
шар деген қорытындымен 
дәрігерлердің бақы ла уы
на алынды» деді министр.

Оның мәліметі бойын
ша, республика «жасыл» 
аймақта тұрғандықтан, 
әзірге маска режимін ен
гізу күн тәртібінде тұр ған 
жоқ.

«Өздеріңіз біле сіз
дер, елі мізде эпиде ми о
ло  гиялық жағдайды ба
қылайтын матрица бар. 
Егер өңірлер «жасыл» не
месе «қызыл» аймақтарға 
енсе, тиісті санитарлық
эпи демиологиялық шара
лар қолданылады. Қазіргі 

жағдайда «жасыл» ай
мақта болғандықтан он
дай шаралар жоқ. Ал 
егер «сары» аймаққа 
кірген кейбір өңірлерде 
аурушаңдық көбейіп, 
қандай да бір қауіп
қатер туындаса, ми
нис трлік, санитарлық
э п и   д е м и о л о г и я л ы қ 
дә рі     гер  дің тарапынан 
тиіс ті шаралар қолда
ны лады. Бүгінгі таңда 
алаңдауға еш негіз жоқ. 
Бірақ алдымызды ойлап, 
қандай да бір шараларды 
жоспарлап қоямыз» деді 
А.Ғиният.

Айта кетейік, өткен 
тәулікте елімізде 189 
адамнан коронавирус 
анықталды. Облыстық 
санитариялықэпи де
мио логиялық бақылау 
департаменті дерегіне сү
йенсек, біздің өңірімізде 
де ауру тіркелуде. Атап 
айт қанда, облыс бойын
ша мау сым айынан бері 5 
жағдай тіркелген. 

– Кейінгі кезде індет 
жұқ тырушылар саны кө
бейіп келеді. Аймақта 
эпидахуал бірқалыпты. 
Дәлірек айтсақ, сәуір 
айында 3 жағдай анық
талса, мамырда 2 науқас 
тіркелді. Дегенмен сақ
тық шараларына бейқам 
қарауға болмайды. Се
бебі бұл індет жаз 
мезгілінде қайта белең 
алатыны байқалып отыр. 
Сол үшін қайта егу ша
раларын белсенді түрде 
жүргізуіміз керек. Жалпы 
облыс тұрғындарының 
95 проценті толық вак
циналаудан өткен. Қа
зіргі кезде 16797 адам 
қайта ревакциналаудан 
өтті, – деді департамент 
басшысының орынбасары 
Әлия Әбдіқайымова. 

Әлемдегі эпидахуал 
да көңіл көншітпей тұр. 
Мәселен, өткен аптада 
дүниежүзінде  4,18 мил
лионнан астам адам ко
ронавирус жұқтырып, 
8,5 мың адам вирустың 
құрбаны болған. Бұл ту
ралы  Egemen.kz   хабар
лады.

ДДҰ кезекті есебінде 
әлемде инфекция жұқ
тыру және өлім жағдай
ла рының саны 18%ке  
артқанын мәлім деді. 
Ұйым ның апта сайынғы 
бюллетенінде «бір апта 
ішінде тіркелген аурудың 
жаңа жағдайларының 
саны өсті» делінген. Ал
дыңғы ап та мен салыс
тырғанда жұқ  тыр ған
дар санының ең көп 
өсуі Шығыс Жерорта 
теңізінде (47%), Еуропа
да (33%) және Оңтүстік
Шығыс Азияда (32%) 
тіркелді. Бір аптада індет 
жұқтырғандардың ең көп 
саны АҚШта (701 855), 
одан кейін Германия 
(504 655), Бразилия (349 
791), Италия (340 012) 
және Қытайда (333 926) 
тіркелген.

Коронавирус 
қайта 
бас көтерді

Пандемия аяқталып, қалыпты өмірге қайта 
оралдық деп қуанып жүргенімізде, елде коро-
навирус қайта бас көтере бастады.  Мәселен, 
алдыңғы аптамен салыстырғанда  аурудың та-
ралуы 3,6 есеге, яғни 127-ден 457 жағдайға дейін 
өскен. Бұл туралы Денсаулық сақтау министрлігі 
мәлімдеді. Таратылған мәліметке қарағанда, 
COVID-19-дың таралуы басқа елдерде де өсіп 
келеді. Әлемдік статистика деректері бойынша 
кейінгі 7 күнде індет жұқтыру көрсеткіші 15 про-
центке, өлім-жітім 3 процентке өскен.

Айнұр БАТТАЛОВА,
«Сыр бойы»Sb

Алдымен облыстық мәсли
хат хатшысы Наурызбай Бай
қадамов қоғамдық кеңестің жаңа 
құрамына арнайы куәліктер 
табыстап, бірлесе атқаратын 
жұмыстарына сәттілік тіледі.

Күн тәртібінде қаралатын 
мәселелерді кеңес төрағасы 
Әріп Хожбанов таныстырып 
өтті. Алғашқы мәселе бо йынша 
облыстық қоғамдық кеңестің 
ауыл шаруашылығы, табиғатты 
пайдалану және ауылдық 
аймақтарды дамыту мәселелері 
жөніндегі комиссия төрағасы 
Болат Нұрхожаев баян дама жа
сады. Ол әлеуметтік маңызы бар 
азықтүлік бағасын тұрақтандыру 
жұмыстарының іске асырылуы 
туралы жанжақты саралады.

– Облыста 324 өндіруші және 
дистрибьюторлық компания, 430 
көтерме жеткізуші, сондайақ 
4779 супермаркет, үй жанындағы 
шағын дүкен сауда жасайды. Со
нымен қатар мемлекеттік орган
дар азықтүлік тауарлары бағасын 
негізсіз өсіру, делдалдықпен 
өсіру жағдайына мониторинг 
және тексеріс жүргізіп отырады. 
Әлемде қалыптасқан заңдылық 
бойынша базар бағасын нарық 
экономикасында ұсыныс пен 
сұраныс айқындайды. Бұл бүгінде 
елі мізде қалыптасқан әлеуметтік 
экономикалық ахуалға байла
нысты қолданылып отырған 
мемлекеттік шара екенін ес
керуіміз керек. 

Әлеуметтік маңызы бар азық
түлік өнімдерін тұрақтандыру 
қаржысы «Байқоңыр» ӘКК АҚ 
арқылы игеріліп отыр. Бүгінде 
576,15 млн теңгені құрайтын 
1695,8 тонна өнім қоры сақталса, 
оның ішінде қарақұмық 301, 
қырыққабат 21, картоп 13, мака
рон 20, күнбағыс майы 434, сәбіз 
136, ұн 453, күріш 120, қант 194 
тонна бар, – деді ол.  

Сондайақ баяндамашы азық
түлік бағасын тұрақтандырудың 
бірденбір жолы – өнімді өзімізде 
өндіру екенін айтты. Мәселен, 
облыс аумағында өндіруге бо
латын картоп, пияз, сәбіз, 
қарақұмық, қызылша және тағы 
басқа дақылдарды егуге биыл  
дайындық жұмыстарын жүргізіп, 
келер жылдың көк темінде 
бастаған қолайлы. Ол үшін алдын 
ала келісілген бағамен ақысын 
төлеп, күзде өніммен қайтарып 
алу тәсілімен аталған өнімдерді 
өндіру мүмкіндігі бар барлық 
ауылдық әкімдік, жергілікті 
кәсіпкер мен тұрғындар арасында 
бірлескен шаруашылық  құрылу 
қажет деп есептейді. Көктемде 

өнімнің 6070 процентін ал
дын ала ақы төлеу арқылы не
месе қаржыны тұқым, жер 
өңдеуге, тағы басқа шығындарға 
кезеңмен беріп, қалғанын өнімді 
қабылдаған соң төлеп, ӘКК 
арқылы қаржыландыруды қолға 
алуға болатынын айтады. Қаржы 
игерудің ашықтығын қамтамасыз 
ету үшін басқарма төралқасының 
құрамына  об лыстық кеңес өкілін 
кіргізу керегін тілге тиек етті. 
Қала мен әр ауданнан, ауылдан 
келетін  жолдардың ыңғайлы 
тұсынан, трасса бойынан көтерме 
сауда базарларын жасау ды  
ұсынды. 

Кеңесте қаралған келесі 
мәселе облыстағы медицина қыз
метінің сапасы туралы болды. 
Сапалы медициналық көмек алу – 
тұрғындардың бас ты құқығының 
бірі. Кез келген дамыған мемле
кет тек бизнес, өндіріс саласымен 
ғана емес, медицинаның даму 
деңгейімен өлшенеді. Облыстағы 
бұл саланың қазіргі жағдайын 
жанжақты талдап, мониторинг 
жүргізген облыстық кеңестің 
әлеуметтік мәселелер жөніндегі 
комиссия төрайымы Аида 
Әбибуллаева таныстырды.  

– Қазақстан дамыған мемле
кеттердің қатарына кіруді мақсат 
еткеннен бері медицина саласында 
жыл сайын көптеген өзгерістерге 
көңіл бөлінуде. Біздің өңірімізде 
мемлекеттік  18 стационарлық 
және 21 амбулаториялық ем
хана халыққа көмек көрсетуде. 
Жүргізілген мониторинг нәти    
жесінде тұтынушыларға қыз 
мет көрсету барысында бірқатар 
қолайсыздықтар анық  талды. 
Соның ішінде, №1 емхана 
ғимараты типтік жобаға сай емес, 
күту залы, дәліздері өте тар, 
мүмкіндігі шектеулі азаматтарға 
жоғарғы қабаттарға көтерілу 
мүлде қарас тырылмаған. Қалалық 
№3 емхананың жұмысын зерде
леу барысында жұмыс тобы емха
на дәрігерлерінің жүктемесі үлкен 
екенін байқаған. Осы себепті 
тұрғындарға сапалы қызмет 
көрсете алмай, шағым көп.  №4 
емхананың да ғимараты тозығы 
жеткен, қазіргі заман талапта
рына сай келмейді. Онда жұмыс 
жасау, қызмет көрсету қолайсыз. 
Сондайақ №5 емхананың да 
ғимараты типтік жобаға сай емес, 
күту залы тар, мүмкіндігі шектеулі 
азаматтар жоғарғы қабаттарға 
көтеріле алмайды. Жаңа базар  
аймағындағы  №6  емхананың 
автотұрағына жөндеу жұмыс
тары жүргізілмеген, асфальт 

төселмеген, арбамен қозғалуға 
қиындықтар туғызады, – деді ол. 
Баян дамашы міндетті әлеуметтік 
медициналық сақтандыру жү
йесіндегі жүгенсіздіктерге де 
тоқталды. 

– Өкінішке қарай, халық
тың тегін дәрігерлік қызмет пен 
тегін дәрідәрмекке сенімі аз. 
Сондайақ, өздеріне тиесілі бұл 
қызмет түрінен хабары да мар
дымсыз. Бірақ, әлеуметтік зерт
теу (аудит) нәтижелері  халық өз 
денсаулығын және құқықтарын 
қорғау жөніндегі заңнама тура
лы білмегендіктен, тегін меди
циналық көмектің кепілдік 
берілген көлемі мен міндетті 
әлеуметтік медициналық сақ
тандыру шеңберінде мемлекет 
ұсынатын тегін медициналық 
көмекті толық көлемде пайда
ланбайтынын көрсетті. Тұр
ғын дардың көбісі өз денсау
лығына жеткілікті деңгейде 
қарай  алмайды, аурудың алдын 
алудың қаншалықты  ма ңызды 
екенін түсінбейді. Әрине, екінші 
жағынан, эко логиялық апаттың  
салдарын объективті бағалау өте 
қиын. Дегенмен, мемлекеттік 
тегін медициналық көмектің 
кепілдік берілген көлемі және 
міндетті әлеуметтік медициналық 
сақ тан дыру  жүйесі бойынша 
өз құқықтарымызды толық біл
мейтінімізді мойындауымыз ке
рек. Бұл жағдайға басты себеп 
– аталған жүйенің  қарапайым 
адамға қолжетімді, ашық, түсінікті 
түрде жеткізілмеуі. Мұндай ахуал, 
әлбетте, көп теген күмән тудырып, 
толассыз шағымдарға әкелуде. 
Ол шағымдарды біз күнделікті 
әлеуметтік желілерден де оқып 
жүрміз. Мониторинг барысында 
кездескен бірнеше сұрақты айтып 
кетейін. Мысалы, азаматтары
мыз МРТ, КТ, тағы басқа қажетті 
қызметті алу үшін дәрігердің  
жолдамасымен ұзын сонар кезек
ке тұрады да, айлап күтеді. Амал 
жоқ, уақыт үнемдеп, ауруы үдемес 
үшін ақылы қызмет түрін таңдауға 
мәжбүр. Сөйте тұра, денсаулық 
сақтау басқармасы аудандық 
ауруханаларға және емханаларға 
МРТ, КТ құрылғыларын бюд

жет есебінен сатып алып жатыр. 
Халыққа аса қажетті медициналық 
құрылғылармен неге барлық 
медициналық ұйым дарды сақ
тандыру қоры қамтымайды? 
Неліктен міндетті әлеуметтік 
меди циналық сақ тандыру 
қорына бөлінетін ақшадан бөлек, 
бізде медицинаға тағы басқа да 
бюджеттен шығындар жана
ма түрде бөлінуде? – деді Аида 
Ибрагимқызы.

Кеңес отырысында  созыл
малы бүйрек жетіспеушілігі 
бар науқастарға көрсетілетін 
медициналық қызметті дамы
тудағы жол картасының орын
далу барысы туралы әлеу меттік 
мәселелер жөніндегі комис
сияның мүшесі Абай Шайнұров 
айтты. Облыста 20 мыңнан астам 
адам созылмалы бүйрек ауруы
мен есепте тұрады. Оның ішінде 
300 адам диализге тәуелді болса, 
80 адам бүйрегін ауыстырған. Ал 
мұндай созылмалы науқастарды 
емдейтін нефролог мамандар 
жетіспейді. 

– Аймақта небәрі 6 дәрігер 
болса, оның 4уі 60ты алқым
даған. Олар зейнетке шығып кет
се, науқастардың жайы не бола
тынын білмеймін. Бұл мәселені 
2016 жылдан бері көтеріп келемін. 
Қазір созылмалы науқастардың 
жағдайы күрт төмендеп кетті. 
Нефрологиялық орталық ашыл
ды дегенмен, ол кішкене ғана ка
бинет. Онда 70ке таяған білікті 
маман отыр. Ол кетіп қалса, ізін 
басатын өз ісінің нағыз маманы 
жоқ. Облыстағы бүкіл науқастар 
сол дәрігерге келіп көрінеді. Ма
ман жетіспеуінен Шымкент, Ал
маты, НұрСұлтан қалаларына 
қатынап, емделуге мәжбүрміз. 
Алты жылдан бері өзге қалаға 
қатынап емделу үшін, тек жол 
қаражатыма 3 миллион қаржы 
кетті. Осылай сандалып жүруіміз 
– жүйелі жұмыстың жоқтығынан, 
– деді А.Шайнұров.

Кеңестің кезекті отырысында  
бұл тақырып тағы да қозғалатын 
болады. Талқыланған мәсе
лелер бойынша ұсыныстар қа
былданып, ол тиісті жоғары 
орындарға жолданады.

Ең маңызды 
екі мәселе

Облыстық қоғамдық кеңестің кезекті отырысы өтті. 
Оған облыс әкімінің орынбасарлары Серік Қожаниязов, 
Нұрымбет Сақтағанов, облыстық мәслихат хатшысы 
 Нау рызбай Байқадамов, басқарма басшылары мен жауапты 
мамандар және БАҚ өкілдері қатысты. 

Айсәуле ҚАРАПАЕВА,
«Сыр бойы»Sb

Қосымшаның тиімділігі
Қызылорда. Жеке тұлғалардың мүлік, жер, 

көлік құралдары салықтары және жалпыға 
бірдей декларациялау бойынша, «E-Salyq 
Azamat» мобильді қосымшасының тиімділігі 
жөнінде брифинг өтті. Оған Қызылорда 
қаласы бойынша мемлекеттік кірістер 
басқармасының жеке тұлғалармен жұмыс 
бөлімінің басшысы Жорабек Сүйірбаев пен 
бас маман Қуанышбек Тыныс қатысты.

–  Қазіргі таңда, «eSalyq Azamat» қосым
шасын 28 мыңнан астам қала тұрғыны қолданып 
отыр. Қосымшаның тиімділігі – тұрғындардың 
банк бөлімшесіне бармайақ, комиссиясыз 
мерзімінде салығын төлей алуында, – деді 
Қуанышбек Тыныс.

Бұдан бөлек, салық органына жеке 
тұлғалардың меншік құқығына тіркелген мүлік, 
жер, көлікке есептелінген салық берешегі бо
йынша шағымдардың түсуі артқан. Шағымның 
басым көпшілігі жеке тұлға меншігіне тіркелген 
мүлікпен келіспеуіне байланысты.

Кезекті жеке қабылдау
Арал. Аудан әкімі Серік Сермағамбетов 

аудан тұрғындарын жеке мәселелері бойынша 
қабылдады.

Қабылдауға тұрғындар негізінен жұмысқа ор
наласу, тұрғын үй мәселелерімен келді. 

Жұмыссыздық мәселесін қозғаған азамат
тарды тыңдаған аудан әкімі бос жұмыс орын
дары болған жағдайда мамандығына сәйкес 
кезектілікпен жіберілетінін түсіндіріп, тиісті сала 
басшыларына мүмкіндіктер қарастыруды тап
сырды. Жеке қабылдауға келген әрбір тұрғынның 
мәселесі бақылауында болатынын айтып, 
олардың әлеуметтік жағдайына сәйкес қолдау 
шараларын көрсетуді қала аумағы бойынша 
бөлінген сектор жетекшілеріне жүктеді. 

Жас кәсіпкерлердің 
бизнес форумы
Қазалы. Ауданда жас кәсіпкерлердің биз-

нес форумы өтті. Қазалы қаласындағы Жастар 
үйінде ұйымдастырылған форумға «GOSAUDA» 
халықаралық интернет-дүкенінің Ақтөбе об-
лысы бойынша өңірлік жетекшілері Қуаныш 
Сұлтанов және Жәнібек Жексенбаев қатысты. 

Ауқымды шарада аудан әкімі Мұхтар Оразбаев 
Қазалыда тіркелген 5292 кәсіпкерлік субъектісінің 
ішіндегі 15,7 %і жастардың үлесінде екенін атап 
өтті.

– Алдыңғы жылмен салыстырғанда жас 
кәсіпкерлер қатары 11,7% артқан. Бұл бізді 
қуантады. Бірақ, облыстағы кәсіпкерлігі дамыған 
аудан үшін бұл бізге аздық етеді, – деді ол.

Қуаныш Сұлтанов өзінің бастамаларымен та
ныстырып, интернетдүкеннің тиімді тұстарын 
айтып берді. Форум соңында өз кәсіптерін 
дөңгелентіп отырған бірқатар жас кәсіпкерлер 
аудан әкімінің Алғыс хаттарымен марапатталды.

Көшелердің 
жай-күйі
Қармақшы. Аудан әкімі Әділбек 

Ерсұлтанов аудандық мәслихат хатшысымен, 
аудандық ардагерлер, аудандық қоғамдық 
кеңес төрағаларымен бірге Жосалы кенті 
орталығындағы жөндеуді қажет ететін 
көшелердің жай-күйімен танысты. 

Биыл 115 көшені жөндеуге жобасметалық 
құжаттар дайындалып, тиісті қаражатты бөлуге 
республикалық бюджеттік комиссияға өтінім 
жолданды. Алдағы жылы жол жөндеу жұмыстары 
қарқынды түрде жүргізіліп, аудандағы 
инфрақұрылымның жүйелі дамуына ықпал етпек.

Тұрғындар тарапынан түскен өтініштерге 
сәйкес жөндеуді бірінші кезекте қажет ететін 15 
көшеге орташа жөндеу және құм аралас қиыршық 
тас төсеу жұмыстарына жергілікті бюджеттен 
қаржы бөлініп, тиісті жұмыстар басталды. Таяу 
арада тұрғындардың  талаптілектері орындалып, 
жаңа жолдың игілігін көретін болады.

Домбыра-дастан
Жалағаш. Ұлттық домбыра күні мерекесіне 

орай Қ.Қазантаев атындағы мәдениет үйінде 
«Домбыра-дастан» атты мерекелік концерт  
болды. 

Шарада аудан әкімі Асқарбек Есжанов мере
кемен құттықтады. 

– Домбыра – қазақ халқы үшін жай ғана 
музыкалық аспап емес, ол – күнделікті барлық 
тұрмыстіршілігімізден биік тұрған киелі 
құндылық. Қазақтың салсерісі үкілі домбыра
сын қолға алып, елге шыққанда халық оларды 
төредей күтіп, төбесіне көтерген. Бабаларымыз
дан қалған осы бір игі дәстүр қазір де жалғасып 
келеді. Қазақтың кез келген отбасында киелі дом
быра шаңыраққа сән беріп, төрінде ілулі тұр, – 
деді аудан басшысы өз сөзінде.

Бірқатар сала қызметкерлері «Мәдениет 
саласының үздігі» төсбелгісімен, аудан әкімінің 
Алғыс хатымен марапатталды.

Алғашқы кезең аяқталды
Сырдария. Биыл ауданда «Ауыл – ел бесігі» 

бағдарламасы аясында бірнеше жоба қолға 
алынбақ. 

Оның ішінде төрт елді  мекенді – Шаған,  
Қалжан ахун, А.Тоқмағамбетов, С.Сейфуллин 
ауылдарын газдандыру, аудан орталығы мен 
ауыларалық автомобиль жолдарын жөндеу және 
жаяу жүргіншілер жолын салу жұмыстары бар.

Бүгінде Қалжан ахун ауылын газдандыру бо
йынша алғашқы кезең жұмыстары аяқталды. 
Сонымен қатар «ҚызылордаҚоғалыкөлШір
кей лі» автомобиль жолының 11 шақырымына 
республикалық бюджеттен 146,5 млн теңге қаржы 
бөлініп, мердігер мекеме жөндеу жұмыстарын 
жүргізуде.

Комиссия отырысы
Шиелі. Аудан әкімі Нариман Мақұлбековтің 

төрағалығымен аудандық құқық бұзушылық 
профилактикасы жөніндегі ведомствоаралық 
комиссия отырысы өтті. 

Комиссияда 2 мәселе қаралды. Есірткі биз
несіне қарсы күресте мүдделі органдар атқарып 
жатқан шаралар туралы Шиелі аудандық полиция 
бөлімінің криминалдық полиция бөлімшесінің 
бастығы Қанат Өсербайұлы, жол қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету шаралары туралы Ердәулет Жау
кеев баяндады.

Баяндамашыларға және тиісті сала басшы
ларына мәселеге қатысты сауалдар қойылып, 
жанжақты талқыланды. Аудан әкімі комиссия 
қорытындысы бойынша кент және ауыл әкімдері 
мен дербес бөлім басшыларына тапсырмалар берді.

Қарбыз пісті
Жаңақорған. Аудан әкімі Мұрат Тілеуім-

бетов Ақүйік ауылдық округіне барды. 
«Ақүйік» диқандары жыл сайын бақша 

дақылдарын, оның ішінде қарбызды ерте пісірудің 
тәсілін меңгеріп, жерасты суын да тиімді пайдала
нып отыр.

Биыл округ бойынша 100 гектар жерге қарбыз 
көшеті егіліп, маусым айының соңында нәтижесін 
берді. Аудан әкімі егіс даласындағы шаруа
диқандарымен кездесті. 

«АгросервисЖаңақорған» ЖШС директоры 
Мейіржан Құтыбаевтың айтуынша, әр гектарынан 
4050 тоннаға дейін алынған сапалы өнім еліміздің 
солтүстік облыстарына жөнелтіліп жатыр.

Шынар БЕКБАН,
«Сыр бойы»
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– Жолтай аға, қазір эпо 
пеяның бетін ашуға уақы
ты жоқтар интернеттегі 
қыс қаша түсінік берген 
нұс  қаларымен шектеліп 
жүр. Орта мектепке «Абай 
жо лын», «Қан мен терді» 
оқып тауысу талап етіл мей
тін сияқты. Жалпы қыс қа 
ро мандар жазу қазіргі за
манның ағымына бейім делу 
ме әлде оқырман тарту тәсілі 
ме? 

– Қазір том-том Мұхаңның 
«Абай жолын», Әбеңнің «Қан 
мен терін», Толстойдың «Со-
ғыс және бейбітшілігін» оқып 
отыратын оқырман бар ма, жоқ 
па? Бұл – басы ашық сұрақ.  
Жалпы қаламгер оқырманға 
қарап бейімделуі керек сияқты. 
Өйткені оқырман – көпшілік.  
Журналистикада да өзіңіз бай-
қап жүрген шығарсыз, баяғы-
дай бір бетті түгел ала-
тын очерктер оқы ла 
ма? 

Қысқа романдар 
жазу – ке шелі-бү гінді 
ашылған жа ңа лық 
емес, әлем әде бие тінде 
бар үр діс. Мә селен, 
кейінгі отыз-қырық 
жылдағы жапон жазу -
шыларының ро мандары 
әрі кетсе 200 беттік, тіпті 
100 бет тің айналасында. 
Юкио Мисима, Кобэ Абэ, 
Харуки Мураками роман-
дары қысқа әрі нұсқа. Ойы 
терең, қазіргі заманның 
қаны сорғалап тұрған, оқыр-
манға керек, жүрегіне сәуле 
түсіретін, көркемдік тұрғы-
дан пайдасын тигізетін әлеу-
меттік түйткілдерді романға 
айналдырады. Мүмкіндігінше 
сығымдап, көп сөзге ұрынбай, 
табиғатты, басқаны көп сурет-
темей, кейде монолог, кейде 
диалог, әсіресе, диалогты мо-
лы нан қолданады. Мен де қыс-
қа романдарымда осы тәсілді 
пайдаланамын. Бұл жапон жа-
зушыларына көзсіз еліктеу, 
көшіру емес.

Орыс әдебиетінде де осы 
үрдіс бар. Мәселен, Тур ге-
невтің 6 романының ең ұзағы 
«Әкелер мен балалар» 250 бет. 
Әлем әдебиетінде Хемингуэйді 
ай тамыз ғой, оның да 150-200 
беттік бірнеше романы бар. 
Бұл көлем туралы әңгіме. 

Менің қысқа романдарым-
ның саны 5-6-ға жетіп қалды. 
Қолыңыздағы «Қаратау қаһа-
ры» кітабына «Қария мен құ-
мырсқа», «Қаратау көкжа-
лы мен қоштасу» деген екі 

ро маным енген. Екеуінің де 
көлемі 100 беттің шамасы. 
Осы дан екі-үш жыл бұрын 
«Ащы да тәтті өмір» деген 
жи нақ шығардым. Онда «Ин-
терадам», «Олигарх және 
олимп», «Бумеранг», «Жат 
пла неталық жігіт» және «Ба-
қидан келген келіншек» деген 
5 роман болды. 

– Көлем жайлы біраз мы
сал келтірдіңіз. Енді аз не
месе көп жазу туралы не 
ай тасыз? Сан қуған сапаны 
әлсіретпей ме? 

– Маған көп жазасыз де-
гендер бар. Олай ойламаймын, 
12-13 жылда 7 роман дегеніңіз 
жылына 2-ден жазу емес 
пе? Мәселен, Ілияс Есен-
берлин өз ғұ мы рында 

18 роман жазған. Өзі 
жасы елуге тақағанда кеш 
бастаған. Сексенге жақын да-
ғанда дүниеден өткен. Сон да 
жылына бір романнан келеді 
екен. Ол кісіні көріп, әңгі ме-
лесудің орай келген. Жазушы 
уақытын бос жібермепті. Күн-
де жазуға дағдыланған. 

Көркем проза, әсіресе ро-
ман жазу үшін жоспарламаса 
болмайды. Роман кем дегенде 
бір жыл жазылып, екі-үш рет 
қайта қаралуы керек. Қысқа 
романдар қазақ әдебиетіне 
ішкерілеп еніп келеді. Қуаныш 
Жиенбай, Қуандық Түменбай, 
Шархан Қазығұл, марқұм бо-
лып кеткен Таласбек Әсем-

құлов пен Рахымжан Отар-
бай дың романдарын оқырман 
жақсы қабылдады. 

– Романдарыңыздың тек 
қазақ тілінде қалып қоймай, 
өзге тілдерге аударылғанын 
білеміз...

– «Интерадам» мен «Оли-
гарх және олимп» Мәскеудің 
«Художественная литература» 
баспасынан басылып шықты. 
Осы екі роман түрік тіліне 
аударылып, Анкарадағы бас-
падан жарық көрді. Мәс-
кеуден шыққан кітапқа Елена 
Крюкова деген сыншы жақсы 
пікір білдіріпті. Сосын Флюр 
Галимов деген орыс тілінде 
жазатын ұлты башқұрт жа-
зушы әрі драматург те баға 
беріпті. Ал түрік тіліндегі 
кі тапқа Орхан Сүйлемез 
деген профессор пікір 
айтқан. Ше шенстанның 
Халық жазушысы Канта 
Ибрагимов та қысқа 
романдарым туралы 
мақала жазды.  Мен 

оларды жыға та нымаймын, 
кейбіреуін көрген де емеспін. 

– Аға, қолымызға жаңа 
ғана тиген «Қаратау қаһа
ры» кітабыңыз, ондағы екі 
романның көтерген жүгі ту
ралы айтпас бұрын, жуыр
да біздің басылымда жарық 
көрген «Жалғызын жоқтаған 
Жамал» деген әңгімеңізге 
тоқталайық...

– Бұл әңгіме «Қазақ әде-
биетіне» «Жамалдың жалғызы» 
деген атпен шықты. Сондағы 
жігіттермен ақылдаса келе, осы 
тақырыпқа тоқтадық. Мұның 
оқиғасы жыл басындағы қаң-
тар оқиғасымен сабақтас. Он-
да айтайын дегенім – оққа 
байланған жас жауынгер 
біреудің жалғыз сүйеніші, бір 
әулетті ертеңге жалғайтын 
үміті. Бұл – трагедия. 

Бірақ әңгімені жас лейте-
нанттың өлімімен емес, ес 
жинауымен аяқтадым. Онсыз 
да қыршын кеткендер аз ба? 
Халықтың еңсесі көтеріле ал-
май жатқан сәтте тосыннан 
шешім тауып, үміт отын өшір-
меу керек деп ойладым. Ұлы 
клиникалық өлімді бастан 
кешіп жатқанда ананың жан 
дүниесіндегі арпалысты су-
рет тедім. Әрине, мұндайды 
ешкімнің басына бермесін. 
Жас лейтенанттың «Менің жү-
регімде – сіз, ойымда – қандай 
қиындықта да емендей иілмеген 
қайсар әкем, арқамда – алаң да 
бұлаң жалғыз Отаным...» деп 
анасымен сөйлесуі сол кездегі 
әрқайсымыздың көңілімізге 
ұялаған сезімді білдіреді деп 
ойлаймын. 

– Жаңа кітаптағы «Қа
рия мен құмырсқа» деген әң
гімеңізге көз жүгіртіп шық
тым. Ел ішінде кездеспей 
қал майтын мәселені көте
ріпсіз. Үлкенді сыйлаған, бір 
қарттың айтқанын бір ауыл 
тыңдаған, сөзін екі етпеген 
дәуірді аңсау бар сияқты са
рынында…

– Иә, Абыз – аты айтып 
тұрғандай, елдің абыз ақса-
қалы. Өмірінің соңында өз ба-
ласы жасаған істің кесірінен 
жаны күйзелген әке, ел ішінің 
берекесін ойлап шарқ ұрған 
ауылдың үлкені. Екі оттың 
ортасында қалғандай күй кеш-
кенмен, дүйім жұрт не шешім 
айтар екен деп аузына қарап 
отыр. Сол сәттегі ақсақалдың 
ой арпалысы, ішкі жан дү ние-
сіндегі төңкерістерді сурет те-
дім. Абыз аяғы ауырлап қалған, 
бірақ некесі қиылмаған келінді 
босанған соң үйіне алдырады. 
Бірақ өз баласы Алматы асып, 
бой тасалап жүр.  «Ел-жұрт 
менің аузыма қарап, қалай 

қиюластырар екен, қайтер екен 
деп күтулі. Сәл  мүлт кетсек, 
жиған абырой-беделден бір-
ақ күнде айырыламыз. Қария 
атанған екенбіз, сол қалпы-
мызбен о дүниеге мазақ арқа-
ламай аттанып жатсақ, мәртебе 
болмас па?» деп кемпірімен 
жауаптасуы арқылы күрмеуді 
шешеді. 

Одан кейінгі әңгіменің 
же лісі келін Томаның тағды-
рымен өріледі. Баласының 
ше тінеуі, қашып жүрген кү-
йеуін іздеуі, басының қа мын 
күйттеп экспедицияға қо сы-
луы, арын қорғап, абай сызда 
адам өлтіруі, түрме, мұның 
барлығы – бір адамның басына 
түскен ауыртпалық. То рық-
қан кезде үй іргесіндегі құ-
мырс қамен сырласуды әдет 
қылған келіншек тіршілік мүл-
де кермек тартқанда сол алда-
нышын қайта табады. 

Оқиға соңында кесімді жа-
уап айтпадым. Тағдыры қақ-
па қылға түскен келіншек құ-
мырсқаға айналды ма әлде 
қиялы ма оны салмақтауды 
оқырманға қалдырдым. Мұны 
метамарфоза дейді. Адамның 
түс көруі, түске ауысып кетіп, 
шын өмірді алмастырып алуы. 
Заттың бір түрден екінші 
түрге ауысуы, адамның аңға, 
құсқа немесе тасқа айналуы, 
сондай-ақ табиғаттағы басқа 
да өзгерістер көне дәуір 
адамдарының түсі нігінше, 
адам мен табиғат тепе-тең-
дігінен туындайды. Адам мен 
табиғатты тұтас жа ратылыс 
деп қабылдаған се нім уақыт 
өте келе көркем туындыларда 
басқаша, яғни көр кемдік 
тұрғыда қызмет ат қара 
бастады. Сол желі күні бүгінге 
дейін тартылып келе жатыр. 
Бұл – Франс Кафканың әдісі. 

– «Қаратау көкжалымен 

қоштасу» да алды үміт, арты 
өкініш алдамшы өмірді су
рет теген шығарма екен...

– Иә, ана туралы, оның 
өмірінің соңғы шағындағы жан 
толқынысы жайлы. Қыздары 
мен келіндерінің арасындағы 
алауыздық, дүниеге талас 
туралы. Қайтыс болған адам-
ды жөнелтудегі жөн-жорал ғы-
лардың атқарылуы да сипат-
талады. 

Бас кейіпкер – осы Қоңыр-
Бегім ананың ұлы Алашбек, 
оның өмірі, қызметтегі кейбір 
сәттері, егде тартқанда басы-
нан өткерген сезімі және анасы 
тастап кеткен түйіншекті аш-
қанда ұғынғандары туралы 
айтылады. Телефондағы ерек-
ше хабарлама – Ақлимадан 
кел ген бір шумақ өлеңді оқы-
ғаннан кейінгі жан күйзелісі. 
«Апырмай осы қызға шынымен 
де қиянат жасадым ба? Неге 
ғана оның таңғы шықтай таза 
сезімін... Өз ойына өзі тоқтау 
тіледі, Сап! Сап».. Осы ойдан 
арылу үшін жан-жағына алақ-
тай қарағанда көзінің тоқ та-
ғаны – шешесі берген түйін-
шек.  Оның ішіндегі белдік, 
жайнамаз. Құранды қолға 
алып, намаз оқудың алғашқы 
рә  сімін жасауы, басы айналып, 
есінен танып құлауы...

Мұның да арғы жағын 
айтпадым, сезімтал  оқырман 
өзі түсінеді. Адамның түптің 
түбінде тірелетіні – дінге емес, 
Аллаға деген сенім. Бір Жа-
ратушының барына се нуі. Өзі-
не берілген өмірді, нығ метті, 
бақытты, бейнетті түсі нуі. 

– Жазудың басы жан тол
қынысынан басталып, кейде 
жан азабына ұласатынын, 
діттеген мақсатқа жетпе
йін  ше көкіректі шымырла
татынын шығармашылық 
адамдары жиі айтады. Сіз
дің қысқа романдарыңыз 
драматургиядағы қалыпта
сып қалған соқпағыңызға 
кедергі емес пе? Сосын қа
зіргі қазақ драматургиясы 
ту ралы ойыңызды білгім 
ке леді. Режиссерлармен сөй
лессең, қоятын тәуір драма 
жоқ дейді. 

– Драматургия – өте ауыр 
жанр. Үш бағытта драма жаз-
дым. Еліміздің бірқатар об-
лыстық театрының репер-
туа рында он шақты пьесам 
бар.  Әбу Насыр әл Фараби 
ту ра лы пьеса Талдықорған 
мен Қара ғандыда сахналанды, 
Түркияда қоюға ниет жасалып 
жатыр. Драманың бағын тек 
драматург ашпайды, жақсы 
пье са – драматург, режиссер, 
актер үштік одағының жемісі.  

Шекспирдің туған қаласын-
да болудың сәті түскен. Кіш-
кентай қала тек Шекспир деп 
қана тіршілік етеді екен. Сон-
да әйгілі драматургтің әлем 
сах наларынан әлі күнге дейін 
түспей келе жатқан туын ды-
лары «Король Лир», «Ромео 
мен Джулетта», «Отелло», 
«Гамлет»  қалай жазылғанын 
айтты. Режиссер екеуі тығыз 
жұмыс істеген. Түзеген, жөн-
деген. Режиссер драманың дә-
нін, яғни айтар ойын, образ-
да рын, тартысты көре алуы 
ке рек. Сонда толыққанды дү-
ние туады. 

– Әңгімеңізге рахмет. 

Әңгімелескен 
Гүлжазира ЖАЛҒАСОВА,

«Сыр бойы»        

«Қысқа романдар – 
оқырман сұранысы»
Мың құбылған тірлікте көркем әдебиеттің де 

түрленіп, жаңа ағымдармен жаңғырып отыруы 
заңдылық. Жазушы Жолтай Әлмашұлы кейінгі 
он жылдың айналасында ізденістерге барып, 
қысқа романдар жазып жүр. Қаламгердің 
жақында жарық көрген «Қаратау қаһары» 
деп аталатын кітабы екі қысқа романнан 
тұрады. Бүгінгі әңгіме қазақ әдебиетіндегі жаңа 
ағым, қысқа романдар көтерген жүк, оларда 
суреттелетін өмір шындығы жайында болмақ. 

Биыл бесінші мәрте өткізі-
летін Кемел Тоқаев атындағы 
республикалық детектив шы-
ғар малар байқауы Сыр өңірін-
де ұйымдастырылады. Бұл 
бай қаудың ерекшелігі – жас 
қа ламгерлер мен оқушы лар-
дың қатысуына мүмкіндік қа-
рас тырылған. Сондай-ақ, қаты-
сушылардың жасына шектеу 
қойылмайды. Бұл туралы өңір-
лік коммуникациялар қыз -
ме тінде өткен брифингте ҚР 
Журналистер одағының мүшесі, 
«Заң Медиа» корпора ция сы-
ның облыстағы арнаулы өкілі 
Әмірбек Шаймағамбетов айтты.

– Биыл Кемел Тоқаев атын-
дағы республикалық детек тив 
шығармалар байқауы бесін-
ші жыл қатарынан ұйым дас-
тырылады. Оған дейін Ал маты 
қаласында екі рет, Ал маты 
облысында және былтыр Түр-
кістан облысында өтті. Жа-
қында облыс әкімі Н.Нәлі баев 
«Заң Медиа» корпора циясының 
басшысы Досымбек Өтеға-
лиевті қабылдаған болатын. 
Кездесу барысында аталған 
республикалық байқауды Сыр 
елінде өткізу туралы ай тып, 
аймақ басшысы қолдау білдір ді. 
Айта кетейін, байқауға қа тысуға 
шектеу жоқ. Конкурс талабына 
сәйкес әрбір шығарма толық 
талданып, күзде жүл дегерлер 
анықталады, – деді Әмірбек 
Шаймағамбетов.

К.Тоқаев атындағы респуб-

ликалық детектив шығармалар 
байқауының 2021 жылғы бас 
жүлдегері, республикалық 
«Таң шолпан» әдеби-көпшілік 
журналының бас редакторы 
Нұр лыбек Сафин бұл жанрдың 
ерекшелігі туралы айтты.

– Былтыр шығармалар бәй-
гесіне Әмірбек Шаймағамбе тов-
тың идеясымен деректі көр кем 
әңгіме жаздық. Әңгіме ге арқау 
етіп Қызылорда об лы сында 1990 
жылдан бері бол ған оқиғаларды 
алдық, ауыр қылмыстардың 
ашы луын зерт тедік. Біздің 
елімізде де тек тив жанры айтар-
лықтай дамымаған. Сол үшін 
жас қа ламгерлерді, оның ішінде 
де тектив жанрына қызы ғушы-
лығы бар азаматтарды байқауға 
қатысуға шақырамын, – деді 
Н.Сафин.

Байқау қорытындысы бо-
йынша бас жүлде біреу, 1-орын 
біреу, 2-орын екеу, 3-орын 
үшеу және бес ынталандыру 
сыйлығы қарастырылып отыр. 
Биылғы байқаудың ерекшелігі 
– оқырманның дауысына ең 
көп ие болған үміткерге бірінші 
орынға тең дәрежеде жүлде 
тағайындалады. Сонымен бірге, 
жазуға қабілеті бар студент 
жас тарды, жоғары сынып оқу -
шыларын ынталандыру мақ -
сатында арнайы жүлде белгі-
леніп отыр.

«СБ» ақпарат

Детектив шығармалар 
байқауы

Басты кейіпкерлер Катя 
мен Митя бір-бірін жақсы 
көрсе де тәкаппарлыққа салы-
нып, ажырасуға бел буады. 
Ажырасқан күннің өзінде 
баратын жері болмаған дық-
тан, бір пәтерде, әрі қа рай 
бір-бірінің көзіне күйік болып 
өмір сүреді. Өйткені, соттың 
бір парақ қағазымен тағдыр 
шешілмейді, судьяның қол 
қойып, мөр басуымен ма-
хаббат өшпейді деген идеяны 
режиссер алға тартқан. Катя 
мен Митяның бастан кеш-
кен оқиғасының қасында 
сегіз тағдыр мен ажырасқан 
жұп тарды көруге болады. 
Оған мысал ретінде алынған 
Лавров, Козлов, Кирилашвили, 
Шумилов, Миронов, Бельяев 
сияқты бірнеше отбасылардың 

басындағы  ұрыс-керіс, дау-
жанжал жанды ауыртады. 
«Сүй меймін», «мінезіміз жа-
рас пады», «көзіме шөп салды», 
«басқа әйелі бар», «ішеді», 
«соғады» деген сөздердің ар-
тында қаншама кездесулер мен 
қоштасулар жатыр.

Театрдың суретшісі Нұркен 
Қалымбетов сахнаны вокзал 
ретінде алған. Сахнаның тө-
рінен көрермен залының ор-
тасына дейін поездың ре-
льс тері жатыр. Бұл адамның 
тағдыры болса, вокзал – өз 
бақытын іздеп, кездесіп не 
қоштасып жатқан жандардың 
өмірі. Режиссердың өмірді 
вок залға теңеуі дәл табылған 
метафора. Тіпті ажырасып 
жат қандардың рельстің екі 

жағында жүруінің өзінде үлкен 
мән жатыр. Олар енді бірге 
бола алмайды, әрқайсысының 
жолы бөлек. Судьяның сахна 
алдындағы арбасын поездың 
дауысына салып шығаруының 
өзі, жүріп жатқан өмірді, ал-
дына келген қаншама тағ-
дыр ларды суреттегендей. Ал, 
вок залдың алаңында әнші 
жігіт тің композитор Ғазизхан 
Шекербековтің әнін орындауы 
көтеріліп отырған тақырыпты 
тереңдетіп, көркемдігі жағынан 
ерекшелей түсті. Режиссер 
автордың идеясын нақты 
көрсету ниетімен ажырасудың 
түбі жалғыздыққа жеткізетінін 
көрсеткісі келді.

Қойылымның тақырыбын 

«Кездесу мен қоштасу» деп 
атауының өзі лирикалық 
сарын беріп, соңында жастарға 
үміт сыйласа да, терең 
ойға батырады. Адам үшін 
махаббат нені білдіреді, ол 
үшін отбасы құндылығы деген 
не? Адам бірнеше рет ғашық 
бола ала ма деген сұрақтарға 
жауап іздейді. Театрға келген 
көрермен бір күліп, бір 
жылап отырып кейіпкерлерге 
жанашырлық танытып қана 
қоймай, спектакльдің мазмұ-
нын өз өміріне, жеке қарым-
қатынасына түсіріп қарайды. 
Тұтас алғанда бұл спектакль 
– жастардың өнерi барынша 
айқын көрiнген туынды.

«Кездесу мен қоштасу» 
Н.Бекежанов атындағы облыстық қазақ академиялық 

музыкалық драма театрында 67маусымның жабылуына 
орай Александр Володиннің «Қоштасқым келмейді» 
пьесасы желісімен «Кездесу мен қоштасу» қойылымы 
сахналанды. Қойылымның режиссері – Данияр 
Базарқұлов. Ол заманауи, аударма шығармаларды 
сахналап, қазіргі жастарды толғандыратын сұрақтарға 
жауап іздеуде. Володиннің пьесасы арқылы қазіргі 
жастардың сүю, үйлену, ажырасу сынды қоғамның үлкен 
әлеуметтік мәселесін көтерді.

Аружан ЕРАЛЫ,
«Сыр бойы»Sb

ТЕАТР
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БРИФИНГ

Артына өшпес із қалдырған 
нар тұлғалы азамат Дүйсенбі 
аға қысқа ғұмырында 
ақыл-парасатымен, сабыр-
лы мінезімен, әділдікті ту 
етуімен, айнала қоршаған ор-
тасына сенім мен үміт арта 
қарайтындығымен, ең басты-
сы, мейірім шуағын шашып 
тұратын қасиеттерімен дара-
ланатын жан еді. 

Әкесі Смайыл ескіше сау-
атты жан екен. Балаларының 
білім алуына, олардың бола-
шағы білімде екенін бол-
жай алған. Дүйсекеңнің үл-
кен анасы Рахия апай мен 
қарындасы Раушан да бар 
ғұмырын бала тәрбиесіне ар-
нап, ұстаздық еткен. Анасы 
Саракүл апа күйеуі Смай-
ыл қайтыс болғаннан кейін, 
балаларының өсіп-қалыптасу 
ауыртпалығын қайыспай  кө-
теріп, ел қатарына қосқан 
 аяулы ана еді. Сол бейнетінің 
зейнетін көріп, қадірменді әже 
болып тоқсанға таяған жасын-
да  дүниеден өтті.

Дүйсенбі Смайылұлы 1932 
жылы Ортақшыл ауылын-
да дүниеге келіп, ауылдағы 
жетіжылдық мектепті бітіреді. 
Қызылорда педагогикалық 
училищесін 1950 жылы 
бітіріп, өзі оқыған мектепке 
мұғалімдік қызметін бастады. 
1951 жылы ҚазГУ-дің журна-
листика факультетінің сырт-
тай оқу бөліміне оқуға түседі. 
Шиелі аудандық комсомол 
комитеті мектеп бөлімінің 
меңгерушісі, аудандық «Ста-
хановшы» газетінің редак-
торының орынбасары болып 
қызмет атқарды. Іскерлік 
қабілеті арқасында отызға 
толмаған жас жігіт облыстық 
партия комитетінің үгіт-
насихат бөліміне нұсқаушы 
болып, қызметтік сатыда 
жоғарылайды. 1963 жыл-
дан бастап облыстық «Ле-
нин жолы» газетінің жау-
апты хатшылық қызметіне 
тағайындалып, жур налистік 
мамандығын шыңдай түседі.

Шиелі аудандық «Комму-
низм жолы» газетін қай тадан 
шығарып, оның жаңа атауы 
«Өскен өңір» атан дырған да 
Дүйсекең болатын. Редактор 
кезінде өзінің әріптестеріне, 
жаңадан қанат танып келе 
жатқан жас буынға қамқор, 
ақылшы болды. Бір мысал, 
ақын Серік Байхонов «Өзегі 
өршіл өлеңім» жыр жинаққа 
жазған алғысөзінде өзінің 1966 
жылы аудандық газет  редакто-
ры Дүйсенбі аға сы мен алғаш 
кездесуі, мектеп оқушысына 
баласындай  ілти пат білдіріп, 
қамқорлық жаса ғанын үлкен 
ризашылықпен еске  алады. 
Сол кездегі газет редак -
циясындағы қыз меткерлер 
М.Арысбаев, М.Жұматованың 
құр  мет пен ізетін, олардың 
журна листік қасиетін зор 
мақтанышпен жазған.

1967 жылдан бас тап 
Дүйсекең Шиелі аудан дық 
партия коми тетінің идеоло-
гиялық істер жө ніндегі хат-
шысы  қызметіне сайланады. 
Бұл қызметінде өзінің жаңа 
қырынан партиялық прин-
ципшілдігі, ұйымдастыру-
бас қару қабілетімен таныл-
ды. Сол кезеңдегі аудан 
халқының мәдени өміріндегі 
үлкен жетістіктің бірі – «Жас 
дәурен» ән-би ансамблінің 
құрылуы. Онымен бірге 
осы игілікті істің басы-
қасында Перуза Жүсіпова, 
Жақаш Қоңыратбаев жүрді. 
Қазақтың белгілі компози-
торы Әсет Бейсеуов екеуінің 
шығармашылық достығының 
ар қасында аудан жастарының 
гимніне айналған «Шиелі 
вальсі» дүниеге келді. Бұл  
әрбір мерекенің, тойдың ең 
көп шыр қалатын әніне айнал-

ды. «Жас дәурен» ансамблінің 
қатарында Ә.Ноғайбаев, 
Е.Қоң қабаев, Әлімхан 
және  Әшімхан Оспановтар, 
 Ө.Ра йым    беков, тағы да басқа 
өнер  паз жігіттер мен қыздар 
өнерін шыңдады. Халықтың 
сүйіспеншілігіне бөленді. 

Дүйсекеңнің өзі де дом-
быра тартып, ән салатын. 
Жұмыстан қолы қалт еткенде 
өзінің сүйікті ісі – өлең жазуға 
ден қоятын. 

Хатшылық қызметте жүр-
генде ауданның қым-қуыт 
тірлігінен қолы босау деген 
өте сирек болатын жағдай. 
Жылдың төрт мезгілінде де 
науқаншылық тірлік тіреліп 
тұратын заман еді ғой ол кез.

– Жиырма бес – ұрыншақ 
кез орға жығар,

Жігіттер отыз жаста 
орда бұзар.

Қырқында құландай-ақ 
желіп жүрген

Есіл ер елуінде 
зорға қызар,  – 

деп өзі жырлағандай елуге 
жетпей-ақ, қаншама шаруаны 
тындырды. Ол шын мәнінде 
сегіз қырлы, бір сырлы жан 
болатын.  Құдайдың берген 
алып денесіне ақылы сай па-
расат иесі өзі жүрген ортада 
барынша кішіпейіл, ақжүректі 
ақ пейілімен үлкенге ізет, 
кішіге қамқорлығымен өз-
гелерден дараланды. Сұм 
ажал қырық үш жасында қиып 
түсірмегенде халқына берері 
ұшан-теңіз еді. 

Ағамыздың қазасын есіт  -
кенде жерлес жазушы інісі, 
Дүйсенбіні өзіне ұстаз тұта-
тын Оразбек Сәрсенбай 
күнделігіне былай деп 
 жазыпты:

«Д.Смайылов 15 мамыр 
1975 жылы қайғылы қазаға 
ұшырапты деп естідім. Ғажап 
адам, асқан парасатты, аса 
қымбатты дос адамдарымның 
бірі еді. Есіл ер 43 жасын-
да өмірден қыршын кетті. 
Соңғы кездері жазықсыздан-
жазықсыз қызметінен босаты-
лып, облыстық газет жұмысын 
ауыстырған. Енді біржола 
жазу-сызуға ден қоюды ойлай 
жүрген. Осы уақытқа шейін 
бірде-бір достың қазасын мен 
дәл бұлай азалап көрмеген 
шығармын». 

О.Сәрсенбай. «Өмірнама». 
Алматы. «Қайнар» баспасы, 
2005 жыл.

Дүйсекеңнің қайғылы қа-
засын арқау етіп Оразбек 
інісі «Шеңбер» атты көркем 
роман жазып, ағасына әдеби 
ескерткіш орнатты. Осы 
еңбегі үшін мемлекеттік 
сыйлықтың иегері атанды. 
Дүйсекеңнің өмірі тоқта-
ғанмен, Жаратқанның арқа-
сында соңында қалған ұрпақ-
тарымен жалғасын табуда. 
Өмірлік қосағы Кеңескүл 
жеңгемізбен екеуіне  Алла 
берген перзенттері қазір Ал-
маты, Қостанай қалаларында 
жүріп жатыр. Үлкен ұлы Ыды-
рыс қазір алпыстан асты, Ал-
матыда тұрады.  Ағаділ  оттай 
жанып келе жатқан шағында 
өмірден тым ертелеу кетті. 
Кеңескүл жеңгеміз кіші ұлы 
Жандоспен немерелерінің 
қызығын көріп отыр. Екі қызы 
– Майрасы мен Розасы екі 
рулы елдің отын жағып, өсіп-
өніп, әке атына кір келтірмей 
ғұмыр кешуде. Биыл аға бар 
болғанда бүкіл Шиелі өңірі 
дүркіретіп 90 жылдығын 
тойлар еді. «Орнында бар 
оңалар» демекші, ағамыздың 
соңы жақсы, немере-шө бе-
релері өсіп келеді. Тәубә 
деп, ұрпақтарына амандық 
тілейміз.

Сөздің соңын Оразбек 
Сәрсенбай інісінің «Өмір-
нама» күнделіктер жинағында 
1990 жылдың тамыз-қыркүйек 
ай ларындағы жазған сөзімен 
қоры тын дыласақ:  «Туасы, 
бү гінгі Шиеліде баяғы Дүй-
секеңнің – Дүйсенбі Смайыл-
ұлының орыны үңі рейіп бос 
тұрғаны білініп-ақ тұр».

Бұл ойға қосарымыз да, 
аларымыз да жоқ. Әркімнің 
өз орны болатыны дау-
сыз. Сыр өңірі өз перзентін 
ұмытпайтыны анық. Пейіште 
нұрың шалқысын, Дүйсенбі 
аға. Сіздің өмір жолы ңыз 
ұрпаққа үлгі-өнеге.

Асанхан 
АҚПАНБЕТОВ,

ардагер ұстаз

Шындықтың 
шырағындай 
шынарым

Тәуелсіздіктің алғашқы 
жылдарында өңірде балық ау-
лау тым қарқынды бола қойған 
жоқ. Өйткені, бұрынғыдай 
шалқыған теңіз жоқ. Бірақ 
Арал өңірі үшін ең маңызды 
болған «Сырдария өзенінің 
арнасын реттеу және Арал 
теңізінің солтүстік бөлігін 
сақтау» (САРАТС) жобасы 
іске асқан соң, бұл саланың 
біртіндеп дамығаны рас. Еге-
мендіктің  басында 400 тонна 
ғана ауланып келген балық 
көлемі 20 есеге өсіп, бүгінде 8 
мың тоннаға дейін жетті. 

Облыста Кіші Арал теңізі 
мен Сырдария өзені бар. 
Бұған жоғарыда айтқандай, 
балық шаруашылығында ма -
ңызды орын алатын 207 
көлді қосыңыз. Қазіргі уа-
қытта 185 көл конкурстық 
негізбен 5-10 жылға табиғат 
пайдаланушыларға бекітіп 
беріліпті. Қалғаны резервтік 
қорда тұр.

Былтырғы есепке жүгін-
сек, нәтижесі тым жақсы. 
7364 тонна балық ауланып, 
республикалық бюджетке 152 
млн теңге қаржы түскен. Ал 
жыл басынан бері 4819,8 тон-

на балық ауланып, қазынаның 
қоры 70,1 млн теңгеге 
толығыпты.

Бір қуаныштысы, біздегі 
экспорт тәуір. Еуропа елдеріне 
балық өнімдерін артып жүрміз. 
Мысалы, былтыр 3911 тонна 
балық 10 шет елге жіберілді. 
Оның ішінде Ресей, Польша, 
Литва, Грузия, Австрия, Гер-
мания, Украина және Нидер-
ланды бар. Көрші Қырғызстан 
мен Әзербайжан мемлекеті де 
қалыс қалмаған. Ал биыл 1800 
тоннадан астам балық өнімі біз 
айтып өткен елдермен қоса, 
Венгрия, Чехия сияқты елдерге 
экспортталыпты. 

Балық өнімін экспорттау-
да қиыншылық жоқ дей ал-
маймыз. Мұндайда еуро палық 
стандартқа сай растайтын 
белгісі бар кәсіп  орындарға 
басымдық беріледі. Осындай 
«Еврокод» белгісі бар төрт за-
уыт бізде жұмыс істеп тұр. 
Бұдан бөлек, аймақта алты 
балық өңдеу зауыты бар.

Қазір тыран, торта, алабұға, 
шортан, көксерке сияқты 
балық түрлері сыртқа шығуда. 
Әсіресе, Еуропа елдерінде 
көксеркенің еті тым бағалы 
көрінеді. Жергілікті халық 
«тісті» деп атайтын бұл 
балықтың филесін шетелдіктер 
сүйсініп жейді. Сондай-ақ, 
зауыттарда өңделген өнім 
түрінде филеден бөлек, тыран 
қанаттары, балық фаршы мен 
сүбесі, мұздатылған балық 
және балық ұны дайындалып 
жүр.

Көл мен теңізді сүзіп келген-
мен, ондағы балық тың табиғи 
көбеюіне кедергі көп. Соның 
бірі – су тапшылығы. Осының 
салдарынан ондағы қор да 
азайып тұр. Екіншіден, мамыр 
айы туысымен уылдырық ша-
шатын уақытта балық аулау-
шылар легі тоқтамай кетеді. 
Инспекторлар мен табиғат 
қорғаушылары қатаң жұмыс 
тәртібіне көшсе де, жасырын 
аулап жүргендер жоқ емес. 
Өйткені, жағалаудағы су жы-
лып, өз уылдырығын шаша-
тын балықтың қай түрі де жи-
екке жақындайды. Мұндайда 
балықты ау құрып та, 

шанышқымен түйреп те алу 
оп-оңай.

Жалпы біздегі Кіші Арал 
мен өзен-көлдерде балықтың 
22 түрі мекендейді. Соның 
18 түрін ғана аулауға бола-
ды. Ал енді аймақтағы ба-
лық шаруашылығын да-
мыту, сондай-ақ оның қорын 
көбейтуде атқарылып жат қан 
жұмыстар жоқ емес.

Былтыр «Қызылорда 
об  лысында балық шаруа-
шылығын дамытудың 2021-
2030 жылдарға арналған 
өңірлік бағдарламасы» әзір-
леніп, облыс әкімдігінің 
2020 жылғы 30 қазанда 
№127 қаулысымен бекітілді. 
Бағдарламаға сәйкес 2030 
жылға дейін балық экспортын 
екі есеге, тауарлы балық өндіру 
көлемін 111 есеге арттырып, 
500-ден астам жаңа жұмыс 
орнын құру жоспарланған. 
Бұдан шығар нәтиже сол, об-
лыста 16 шарбақтық және 12 
тоған шаруашылық, 3 тұйық 
жүйелі сумен қамтамасыз 
ету құрылғыларын іске 
қосып, тауарлы балық өсіру 
шаруашылықтарының санын 
55-ке жеткізбек.

Облыстық табиғи ре-
сурстар және табиғат пайда-
лануды реттеу басқармасы 
берген мәліметте, тауарлы 
балық өсіруге (аквакультура) 
жыл сайын басымдық беріліп 
келеді. Кейінгі бес жылда 
осындай шаруашылықтармен 
713 тонна балық өсіріліп, на-
рыққа шығарылған. Қазір 
мұнымен айналысатын шар-
у ашылықтардың саны 39-ға 
жетті.

Мойындау керек, балық 
аулау және оны экспорттауда 
Арал ауданының үлесі басым. 
Арал ауданы әкімдігі берген 
мәліметке сүйенсек, өңірде 31 
балықшылар бри гадасы бар. 
400-ден ас там адам жұмыс 
істейді. Брига даларға тиесілі 
215 флот, 6 үлкен (СМБ-40) 
және 2 шағын кеме (БМК-130), 
6810 құрма ау, 24 жылым, 38 
кермеше ау бар.

Жоғарыда айтып кеткен, 
10 балық зауытының 9-ы да 
Арал ауданында. Бұлар жылы-
на 24 мың тоннаға жуық балық 
өңдеуге қауқарлы. Қазір бес за-

уыт, атап айтсақ, «Арал балық 
өңдеу» зауыты, «Арал СДО», 
«Камбала балық» балықшылар 
өндірістік ор талығы, «СДО 
Қарашалаң», «Қазақстан Аква-
культура ЛТД» ЖШС сияқты 
балықты терең өңдеумен ай-
налысатын кәсіпорындар 
қатарында. Ал қалған «Ар-
М-Кон», «Бөген СДО», 
«Қуаныш», «Жалғасбай» 
деп аталатын шағын зауыт-
тар балықты қатыру, мұздату 
және ыстау сияқты жұмыстар 
атқарып, өнімді жеңіл өңдейді.

Айта кетейік, Аралда жылы-
на 6500 тоннадан астам балық 
ауланады. Есесіне ауланған 
балық көлемін толық тыру 
мақсатында ша бақ өсірумен 
айналысатын «Қамыстыбас» 
балық өсіру питомнигі 1966 
жылдан бас тап жұмыс істеп 
тұр. Барлығы 100 адам тұрақты 
жұмыспен қамтылған.

– Питомникке қарасты 
«Қосжар» бөлімшесінде 10 
балық өсіру тоғаны бар, оның 
3-уі қыстық тоған. «Тастақ» 
бөлімшесінде 23 өсіру тоға-
нын пайдаланып отырмыз. 
Тоғандардың жалпы ауданы 
165 гектарды құрайды. Қазіргі 
таңда шамамен 14 млн-ға жуық 
бір жаздық және 420 мың екі 
жаздық балық шабақтары 
өсірілуде. Мұнда тұқы, ақ амур 
және дөңмаңдай деп аталатын 
балық түрлері бар. Өсірілген 
балықты теңіз бен Қамыстыбас 
көліне күз айларында 
жібереміз. Бір қуаныштысы, 
былтырғыға қарағанда су 
тапшылығы биыл аса қиындық 
тудырған жоқ. Тоғандарға су 
жіберуде мүмкіндік болып тұр, 
– дейді балық өсіруші Шынбо-
лат Күлмашов.

Питомник пен оның 
«Тастақ» бөлімшесінде балық 
өсіруге арналған арнайы 
инкубациялық цехтар бар. 
Оның біреуі гума нитарлық 
көмек арқылы Израильден 
әкелінді. Облыс көлемінде 
балық қорын көбейту мақ-
сатында жыл сайын Кіші 
Арал теңізі мен «Ақшатау», 
 «Приморс кий», «Қамыстыбас» 
көл дер жү йесіне бір және екі 
жылдық шабақтар жі беріледі.

Балықшыларға деген құр-
мет те жыл сайын артып келеді. 

Оның дәлелі ретінде, 50 жылдан 
соң алғаш рет 2015 жылы облыс 
әкімдігінің қолдауымен Арал 
өңірі балық шыларының слеті 
өтті. Ал балық шаруашылығы 
қыз меткерлерінің кәсіби мере-
кесі ресми түрде бекітілген.

Жоғарыда айтқан 207 көлді 
шама келгенше тол тыруға ты-
рысып келе міз. Дария арнасы 
бір қайтып, бір толған уақытта 
бұл көлдердегі су деңгейі 
де өзгеріп отырады. Жал-
пы облыс бойынша 9 көлдер 
жүйесі бар. Жаңақорғандағы 
845 гектарлық «Тайпақкөл-
Қандыарал», Шиелідегі 1130 
гектарлық «Телікөл» мен 1429 
гектар жерді алып жатқан 
«Нансай-Ханқожа» осы көлдер 
жүйесі қата рында. Сырдария 
мен Жала ғаш ауданындағы 
«Жа ңа дария» (2633 гектар), 
«Қараөзек» (1064 гектар) 
көлдер жүйесі де осы есепке 
кіреді. Қармақшы мен Қазалы 
аумағына тиесілі 5445 гектар 
аумақты алатын «Қуаңдария», 
Аралдағы «Қамыстыбас» 
(20767 гектар) пен «Ақшатау» 
(8034 гектар) және «Примор-
ский» (9660 гектар) көлдер 
жүйесін де осы тізімге қосамыз. 

Бүгінде облыс әкім ді-
гінің арнайы қаулысына 
өзгерістер мен толықтырулар 
жүргізіліп, аймақтағы 19 
көлді су тапшылығы нәти-
жесінде жоғарыдағы көл дер 
жүйесінен алып тастау бойын-
ша жұмыстар жүргізілуде.

Су тапшылығы демек-
ші, былтыр жауын-ша шын-
ның аз түсуі және Сырдария 
өзеніндегі су көлемінің төмен 
болуынан құрғақшылық орын 
алды. Облыстағы көлдерде 
су тар тылып, шабындық пен 
жа йы лымдық жердің құнар-
лығы төмендеді. Әсіресе, 
теңізге құяр сағадағы көп ауыл 
бұдан зардап шекті. Бір Арал 
ауданының өзінде 600 бас мал 
өлімі тіркелді. 

Орын алған жағдайға 
байланысты шұғыл шара-
лар қабылданды. Мысалы, 
облыстық бюджеттен және 
демеушілік есебінен қаржы 
бөлініп, Аралдағы «Қамыс-
тыбас» және «Ақ шатау» 
көлдер жүйесін су ландыру 
жұ мыстары жүрді. Аудан бо-
йынша бірінші кезекте тұрған 
8 каналдың арнасын тазалау 
және гидротехникалық құрыл-
ғыларды қайта жаң ғырту жос-
парланып, құжаттары толық 
әзірленді. Бүгінде Қызылжар 
елді мекені тұсындағы «Бек-
тау» және «Дің» каналдары 
қазылып, канал сағасына су 
тоспасын салу жұмыстары 
аяқталып, пайдалануға бе рілді. 
Қаратереңдегі  «Жы    ланды» 
және Жаңа құ ры  лыстағы «Ер-
а лы» канал  дарының арна-
сын терең  детіп қазу, ұлғайту 
жұмыстары атқарылды. Бұ-
дан бөлек, Аманөткел елді 
меке ніндегі «Бұрмақұлақ» 
учаскесінде дария арна-
сы бөгеліп, «Аспай» су 
ағытқысына күрделі жөндеу 
жұмыстары жүргізілді.

«Аспай» демекші, осы ның 
арқа сында жаға лау дан 600-
700 метрге дейін тартылған 
«Қамбаш» көлі қайта тола бас-
тады. Бұған қоса, «Ақшатау» 
көлдер жүйесіне су барды. 
Балық шаруашылығында 
маңызы бар 25 мың гектар-
ды қамтитын көлдерге су 
түсіп, мал азығы дайындала-
тын 7150 гектар шабындық 
алқапқа су барды. 12900 гектар 
жайылымдық жер  жөнге  келді.

Сондай-ақ  «Қамыс ты  бас» 
және «Ақшатау» көл-
дер жүйесін реттеп  отыру 
үшін «Аманөткел» ауы  -
лының тұ сында су тора -
бын салу жо басының 
 тех      ника лық-эко  но   микалық 
негіз    деме сін әзір   леуге об лыс -
тық бюджеттен қар  жы бөлін-
ген еді. Енді су тора бының 
құры лысы ал дағы уақытта бас-
талады деген сенім бар.
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Өмір-өзен жылжып ағып, жылдар артта қалып 
жатыр. Сол жылдардың тасасында қалмайтын 
ұмытылмас тұлғалар болатыны даусыз. Олардың 
еліне, халқына жасаған қызметі – ескірмейтін, 
жаңарып жасара беретін рухани қазына. Ғасырдан-
ғасырға өтсек те аяулы азаматтар бейнесін 
сағынышпен, үлкен құрметпен қадірлей еске алу – жер 
басып жүрген пенденің парызы.

Жоспар аясында «Респуб-
ликалық  фитоса нита рия лық 
диагностика және бол жамдар 
әдістемелік орта лығы» об-
лыстық филиалы мен ауыл 
шаруашылығы құ ры  лымдары 
ұсынған бол жам дарға сәйкес 
46728 гектар жерге химиялық 
өңдеу жұмыстарын жүргізу жо-
спарланды. Бұл туралы өңірлік 
коммуникациялар қызметінде 
егіншілік және тұқым шаруа-
шылығы бөлімінің басшысы 
Жүсіпбек Әжібеков айтты.

– Осы жылы «Ауыл 
 шар уа  шылығы дақылдарының 
зиян ды организмдеріне қарсы 
күрес жөніндегі іс-шаралар» 
бағдарламасы аясында бюд-

жеттен 107406 мың теңге 
қаралды. Аталған қаржы 
31966 гектар жерге химиялық 
өңдеу жұмыстарын жүргізуге 
жұмсалады. Қазір зиянды ор-
ганизмдерге қарсы химиялық 
өңдеу жұмыстарын жүргізуге 
мемлекеттік сатып алу пор-
талы арқылы жеңіп алған 
әлеуетті өнім беруші «Авиа-
компания» Дельта-Юг» ЖШС 
химиялық өңдеу жұмыстарын 
жүргізетін болады, – деді ол.

Ал қалған 14762 гек-
тар жерге химиялық өңдеу 
жұмыстарын жүргізу үшін 
облыстық бюджеттен қо-
сымша 49600 теңге қаржы 
бөлініп, мемлекеттік сатып алу 

жұмыстары жүргізілді. Қазіргі 
таңда жеңімпаз атанған «Авиа-
компания» Дельта-ЮГ ЖШС-
мен келісім-шарт жасалуда.

– Биылғы жылы саяқ ше-
гіртке зиянкесіне қарсы хи-
миялық өңдеу жұмыстарын 
жүргізуге компания тарапы-
нан 6 жерүсті вентиляторлық 
бүріккіштер және әуе кемелері 
қамтылды, – деді Дельта ЮГ 
ЖШС өкілі Мұрат Артықов.

«Республикалық фитоса-
ни та риялық диагностика және 
болжамдар әдістемелік орта-

лығы» облыстық филиалының 
сигналды хабарламасына сәй -
кес, облыстың барлық ай ма -
ғында саяқ шегіртке зиян-
кес  терінің  шығу белгілері 
анық талып, химиялық өңдеу 
жұмыстары жүргізіліп жатыр.

Бүгінгі күнге дейін 156,1 
мың гектар алқаптың  134,5 мың 
гектарына зерттеу жұмыстары 
жүргізіліп, оның ішінде 32,7 
мың гектарына өңдеу жасалды. 
Саяқ шегіртке зиянкесіне қарсы 
химиялық тазарту жұмыстары 
күнделікті бақылауға алынды.

Химиялық өңдеу – өсімдік қорғаны
Биыл облыс көлемінде зиянды организмдерге 

қарсы фитосанитариялық іс-шараларды тиімді жүргізу 
мақсатында, аумақтық инспекциямен бірлескен жұмыс 
жоспары бекітілді.

Аружан ЕРАЛЫ,
«Сыр бойы»Sb

Балық 
шаруашылығы: 
БЕТАЛЫС ҚАЛАЙ?
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Еліміз егемендік алғанға 
дейін қазақ халқы хандық, 
кеңестік дәуірдің небір 
қиын кезеңдерін бастан 
өткерді десек, солардың 
арасында Тұрсынбай мен 
оның ұрпақтары да сол 
дәуірден өтіп, кешеден 
бүгінге жетіп отыр. 
«Ағаш жапырағымен, 
адам ұрпағымен көрікті» 
дегендей, Тұрсынбайдың 
әулеті тектілігімен 
танылып, тамырын тереңге 
жайып келеді.

Бұл әулеттен кешегі қылы
шынан қан тамып тұрған Кеңес 
үкіметі кезінде Қазақстаннан 
бар ған алғашқы қажы да, Ұлы 
Отан соғысының жеңімпаз жа
уынгері де, мұз үстінде мәнер
леп сырғанаудың әлемдік жұл
дызы, Қазақстанның Құрметті 
құ рылысшысы да шыққан. Сон
дықтан тағдырлары бөлек бол
са да, түбі бір тектілер жайлы 
тебірене қалам тартпай, толғана 
әңгімелемей тұра алмайсың.

Тарих тереңіне көз салсақ, 
алты ата Әлімнің Асан
Матығұлынан Өмірқұл, одан 
Тоғыс, одан Ақпан, одан Есқара, 
одан біз әңгімелеп отырған 
Тұрсынбайдың әкесі Өмі рек 
дүниеге келеді.

Тұрсынбай 18501907 жылда
ры қазіргі Қазалы ауданының 
Алға деген жерінде қоныс теуіп, 
өмір сүреді. Түрсипатына 
келсек, тау тұлғалы, жалпақ 
бетті, ақсары адам болған деседі. 
Жастайынан бойына имандылық 
жинаған тақуа, сонымен бірге 
жылқыға жаны құмар, белдеуінен 
бәйге аты арылмаған атсейіс кісі 
екен.

Өзгеден өнегесі мол, тағ ды
рынан тәубе алар тұс тары көп 
отбасы болған. Олай дейті ні
міз, сол шаңырақтың ке лешек 
иесі болар перзент тау қы метін 
бұлар да бір адамдай көте реді. 
Тұрсынбайдың алған әйелі Мең
дібике келін боп түс кеннен кейін 
бір қыз туады да, тоқтап қалады. 
Ол баласы да бес жасқа жетпей 
шетінеп кетеді. Бұдан соң бойына 
бала біт пеген Меңдібикеден маза 
кете бастайды. Ол кездері қазақ
қа рақалпақ қоныстасып, қатар 
өмір сүрген ғой. Сондай бір қара
қал пақтың отбасы тағдыр тау
қы метін тартып, бас сауғалап 
басқа жаққа көшкелі жатқанда 
Меңдібике он үштегі Орынша 
деген қызын қалап алып қалады. 
Ауқатты, қайырымдылығы мол 
отбасынан қорлық көрмейтінін 
білген қарақалпақ «Қызым қайда 
болса да аман жүрсе болар» деген 
ниетпен Тұрсынбайдың ша ңыра
ғына қалдырып кете барады.

Осылай жылдар өтіп жатты. 
Орынша он сегізге толып, бой
жетеді. Ол кезде Тұрсын байдың 
елуге келіп қалған шағы екен. 
Болашағын бұрыннан ойлайтын 
Меңдібике ақылдылық танытып, 
өзінің күйеуіне бойжетіп отырған 
Орыншаны екінші әйелі етіп алып 
береді. Бірақ бұл да көп уақытқа 
дейін бала көтере алмай жүреді. 
Жылдармен жылжыған жасы 
жиырма төртке келеді. Әйгілі ата
баба жолымен әулиеәмбиелерді 
жағалап, бір перзент сұрайды. 
Бірде Бегім анаға келіп, түнеп 
жатқанда түс көреді. Түсінде ақ 
шымылдықтың ішінде отырған 
Бегім ана Орыншаға: «Сіңлім, то
былғы сапты қамшыны қолыңа 
мықтап қысып ұстап, бауын бі
легіңе орап ал» деп аян береді. 
Ертеңіне Тұрсынбай да түс көріп, 
бір перзентті болатындарына көз
дері жетеді.

Ақыры Тұрсынбайдың 
шаңырағына «іңгә» дауысымен 
түн түрген қуанышты күн де 
келіп жетеді. Дәл осы күні бұл 
үйге досы Қожаназар ишан 
келіп отырғанды. Сәбиді өз 
қолына алып, ша риғат жолымен 
жуындырып: «Тұр сынбайдың 
Абдулласы» деп құлағына үш 
мәрте азан шақырып ат қояды. 

АБДУЛЛА ҚАЖЫ
Тұрсынбайдың бірінші ұлы 

Абдулла 1907 жылы сәуір айы
ның сәтті күні дүниеге келеді. 
Меңдібике бәйбіше шарананы 
етегіне орап алып, алғашқы кү
нінен бауырына басады. Бала бес 
жасқа толғанда атақты Қо сым 
қожаның ұрпағы Пір кеш ишанға 
оқуға береді. Ал ғырлығымен көз
ге түсіп, ишан ның сүйікті шәкірті 

болады. Мұнан кейін Бұрхан 
ахуннан үш жыл дәріс алып, он 
екі жыл бойы білімін шыңдап, 
дамолла дәрежесіне жетеді.

Осы кездері әкесі Тұрсынбай 
да, қамқор болып отырған әке
сінің інілері Серікбай, Қаш
қынбай ағаларымен бірге ана сы 
Меңдібике де бірінен соң бірі 
өмірден озады. Орынша Аб
дулладан кейін көрген Әбіл хай, 
Райы бар үш баламен жесір қалып, 
бар қиындық, жа уапкершілік 
ба  ла лардың үл ке ні Абдуллаға 
тү  седі. Бұл ашар шылықтың ал
ғаш қы жыл дары болатын. Елде 

қосшы, серіктестік сияқты 
ұжым дық құрылымдар құрылып 
жатқан кез еді. Оны басқаруға 
білімді, сауатты адамдар 
керек болды. Белгілі мемлекет 
қайраткері Ер тас Бөлекбаев 
ауданның ауыл шаруашылығын 
басқаратын. Ді ни сауатты, алғыр, 
белсенді лігі мен ел аузына ілігіп 
жүрген Абдулланы Ертас жанына 
тар тып, «Алға» серіктестігін құ
ру ды тапсырады. Осы жұ мыс ты 
әлқадірінше атқарып жүр генде 
елде әйгілі «Асан көтерілісі» 
бұрқ ете қалады. Әділдікті арым 
деп бағалайтын Абдулла да бұл 
кө терілістен шет қалмайды. 
Бірақ, жан алы сып, жан беріскен 
шайқас қы зылдардың қуатты 
күшімен ба сылып, арты ату, 
қуғындау, жер аударуға ұласады.

Абдуллаға да сенімсіздік біл
діріліп, «серіктестіктің пә лен  бай 
малын өлтірді» деген жала мен 
түрмеге қамалады. Ізіне түс
кендердің аяусыз жазала май қой
майтынын білген ол сәтін тауып, 
түнделетіп түрмеден қа шып, қу 
қайықпен теңіз шар лап, Қара
қалпақстандағы наға шы ларына 
барып паналайды. Қашып жүрсе 
де, діни ілімбілімін жетілдіруден 
жалық пай ды. Өзбекстанның діни 
орталық қалалары – Ташкент, 
Бұқара, Са марқанд, Мойнақ, 
Нүкісте болып, шариғаттың 
шәрбәтімен сусындайды. Ел 
іші тынышталдыау деген кезде 
қайта ауылына келіп, Айшамен 
тұрмыс құрады. 1941 жылы 
Ұлы Отан соғысы басталғанда 
Абдулла қолының жарақатынан 
әскерге жарамай елде қалып, тыл 
майданында ең бек етеді. Қандай 
қиынқыс тау кезең болса да, бес 
уақыт намазын, оразасын тас
тамай, мұ сылмандық дін жолына 
ден деп ене береді. Мұсыл ман
дық тың бес парызының бірі 
– қа жылыққа бару болса, ол 
осыны бек ұстанып, 1957 жылы 
МеккеМәдинеге сапарлау жө
нінде Ташкенттегі Орта Азия 
мен Қазақстан мұсылмандары 
Діни басқармасына өтініш хат 
жолдайды. Араға он үш жыл 
салып, 1970 жылы КСРО мұ
сылмандар ұйымының шет мем
лекеттермен халық ара лық бай
ланыс жасау бөлі мі нің тө рағасы, 
Кеңес Одағы ның бей бітшілікті 
қор ғау коми тетінің мүшесі, Таш
кент тегі муфти Зиад дин Бабаха
новтан шақырту алады. 

МеккеМәдинеге баратын он 
алты адамның бірі болып тір ке
ліп, Ташкентте тиісті ем ти ханнан 
өтеді. Сөйтіп, қа жы лыққа жол 
тартып, МеккеМәдинеде және 
Сауд Арабиясы министрінің қа
был дауында бо лып, елге абы рой
лы оралады. 

Осыдан кейінгі бір жағ
дайды Абдулла қажының бала
сы, Қазақстанның Құрметті 
құ рылысшысы Мағжан Абдул
лаұлы былайша баяндайды:

– Қажылық сапардан соң, 
Ұлттық Діни басқарманың ша
қыртуымен әкем Алматыға барды. 
Теміржол вокзалынан ар найы 
адамдар күтіп алып, «Жетісу» 
қонақ үйіне жатқы зады. Ертеңіне 
Алматы қала сының бірінші хат
шысы Асан бай Асқаровтың өзі 
сәлем бе ре келіп, мәнжайды 
баян дайды. Орталық аппарат 
қыз мет шілері әкемді түскі асқа 

Қа зақстан Компартиясының бі
рінші хат шысы Дінмұхаммед 
Қо наевтың әкесінің үйіне алып 
барады. Сол кезде тоқсан жасқа 
таянған МеңдіАхмет ақсақал 
би бісі Зәуре Байраққызы екеуі 
әкем Абдулла қажыны құрметпен 
қарсы алады. Сәлден соң Дін
мұхаммед Қонаев жұбайы Зухра 
Шәріпқызы екеуі келеді. Кең 
дастарқан басында бәрі бірге бас 
қосып, Сыр елі хал қының әл
ауқаты, діни ахуа лы мен қажылық 
сапары төңі регінде ашық әңгі
мелеседі. Ас тан соң, Д.Қонаев 
зайыбымен екеуі қоштасып, ке
туге рұқсат сұрайды. Ал Ахмет 
ақсақал әкемді үйінде екіүш күн 
қонақ қылып, сыйсияпатпен елге 
қай тарады, – дейді.

Абдулла қажы дінін қалай 
таза ұстаса, ділі мен тілін де аса 
құрмет тұтқан. Жастайынан өлең
жырға жаны құмар бол ған жан 
Абай, Шәкәрім, Мағ жан, Ахмет, 
Тұрмағанбет, Қа ра сақал Ерімбет, 
Кете Омар дың көп өлеңдерін 
жатқа ай татын. Нұртуған шайыр
дың «ҚарасайҚази», «Едіге» 
жыр  ларын бастанаяқ жатқа бі
ле тін. Мағжанның ақындығын 
ар дақтағаны сол, оның өле ңі 
түгілі атын да айтуға бол май
тын кеңестік кезеңнің сұрқия 
саясатынан қаймықпай, бір ба
ласына Мағжанның есімін беруі 
де ерлікпен парапар еді. 

Абдулла қажы МеккеМә
дениеден келген соң, оның осы 
сапарға баруына бір денбір қолдау 
көрсеткен және сол қажылыққа 
бірге бар ған Бас муфти Зиаддин 
Ба ба   ханов Абдулланың діни 
са уаты мен қабілетіне риза бо
лып Алматыдағы Орталық ме
шітке немесе Қызылорда ме
шітіне бас имамдық қызметті 
ұсынады. Бірақ билік, мансап 
қумайтын, атаққа қызықпайтын 
Абдулла қажы досына ризашы
лығын айтып, жасының ұлғай
ғандығын алға тартып, ол 
ұсы ныстан бас тартады. Енді 
қал ған өмірін шаңырағын берік 
ұстап, ұлқыздары мен не мере
шөберелерінің тәрбиесіне ар
науды мақсат тұтады.

«Адам ұрпағымен көрікті» 
дегендей, Абдулла қажы өмі
рінде екі рет үйленіп, бірінші 
әйелі Айшадан үш, екінші әйе лі 
Злихадан жеті – барлығы он бала 
сүйген, ертеңін ерте ой лаған есті 
адам болатын.

Ел тәуелсіздігінің арқасында 
МеккеМәдинеге даңғыл жол 
ашылып, кім болса сол барып 
жатқан қазіргі уақытта Абдулла 
Тұрсынбаевтай Алланың ақ жо
лында таза жүріп, қажылық тың 
қадірқасиетіне кір шал дыр масақ 
дейміз.

ЖАУЖҮРЕК 
ЖАУЫНГЕР
Он бес одақтас республи каны 

біріктірген Кеңес Одағы ның әрбір 
азаматы кеңбайтақ КСРОның 
әр сүйем жерін «менің Отаным, 
менің жерім» деп сүйді, ол үшін 
отқа да, су ға да түсті, оққа да 
ұшты. Осын дай отансүйгіштіктің 
ер лікке толы үлгісі 19411945 
жылдарды қамтыған Ұлы Отан 
соғысында ерекше көрініс тап
ты. Бойына Отанына, еліне деген 
сүйіспеншіліктің ұрығын терең 

түсіріп, сөлін терең сі ңірген аза
мат – Тұрсынбайдың текті ұрпақ
тарының бірі Рай болатын.

Ол 1912 жылы Қазалы ау
данында дүниеге келеді. Қазалы 
өңірінде он екінші ауылда жа
ңадан құрылып жатқан «Ал ға» 
колхозында еңбек етіп, ұжым 
басқарып, жастайынан жа нын
дағыларға, халыққа қамқор бо л
ған жан. 1942 жылдың жа  зында 
Қазалы әскери комис сариаты 
ар қылы майданға ат танып, Ка
линин майданы, үшін  ші екпінді 
армияға қа рас ты екінші гвар
диялық атқыш тар корпусының 
құрамын дағы сегізінші дивизия
ның он тоғы зыншы гвардиялық 
атқыштар полкінде жауынгерлік 
жолын бастады. Бұл дивизия 1941 
жы  лы Алматыда жасақталған 
әс кери құрама болатын, ко ман
дирі И.Панфилов. 1941 жы  лы 17 
тамызда Солтүстік Ба  тыс май
данға жіберіліп, ал ғаш ұрысқа 
6 қазанда Батыс май данының 
ге нералы К.Ро кос совский бас
қар ған 16ар мия құрамында 
Мәс кеу қорғаны сының шешуші 
учаскелерінің бірі Волоколамск 
бағытында кіреді.

Мәскеу үшін шайқастың ең 
бір шешуші тұсы Ржев қаласы 
маңында болды. Өйткені ол 
өмірлік маңызы бар тоғыз жол
дың торабында орналасқан үл 
кен станса еді. Бұл станса ар
қылы немістер Германиядан 
со ғысқа қажетті бар құралжаб
дық, азықтүлік та сымалдай 
алатын бол са, Кеңес Одағы 
үшін барлық қалаларға баратын 
теміржолмен бірге авто транс
порт жолдарының да тоғысқан 
торабы еді. Сондықтан Ржев 
қаласы үшін болған соғыс Ұлы 
Отан соғысындағы ең бір жан
түршігерлік қатал да қанды 
майдан ретінде тарихта қалды. 
Олай дейтініміз, бұл соғысқа 
екі жақтан он мил лионға жуық 
адам қатысты. Бұл – іргелі бір 
республиканың халқына тең. 
Ржев қаласын жаудан құтқаруда 
Кеңес әскерлерінің жүргізген 
«Марс» соғыс операциясында 
екі жақтан екі жарым мил лион
нан астам адам қаза тап са, осы 
ұрысқа қатысқан Ал маты, Ақ төбе 
қала ларында жа   сақталған қа
зақстандық 100 жә не 101дербес 
атқыш тар бри гадасындағы жа
уынгер лер дің 80%нен астамы 
Ржев то пырағында қаза тапты. 
8ат қыштар дивизиясының құра
мында болған жауынгер Рай 
Тұрсынбаев Ржев пен Вязьма 
жанындағы Оленинка, Молодой 
Туд, Белый деревнялары түбінде 
өлім мен өмірдің арасында жан 
аямай соғысты. Жау 1943 жылы 
наурыз айында Ржев қаласын 

тастауға мәжбүр болды. Осыдан 
бастап Кеңес Армиясы жауды 
өкшелей қуып, алға жылжып 
отырды. Осы шайқастарда та
лай рет жеңіске жеткені үшін 
№8атқыштар дивизиясы Бас 
қол басшының бұйрығымен «Ле
нин» орденімен марапатталса, 
қатардағы жауынгер Рай Тұр
сынбаевқа В.Сталиннің Алғыс 
хаты табысталды.

1942 жылдың қыркүйек 
айын да Калинин облысындағы 
Дарница деревнясын жаудан 
азат етуде болған шайқаста не
містердің қарша бораған оғы на 
қарамастан жаужүрек жа уынгер 
Тұрсынбаев жау тран шеясына 
бірінші болып се кіріп түсіп, алты 
немістің көзін жойды. Бірақ осы 
ұрыста жеңіл жарақат алып, көп 
ұзамай қайта қатарға қосылады. 

1944 жылдың шілде айынан 
бастап немістер басып алған 
Псков облысын жаудан азат 
етуде үлкен ұрыс жүргізіледі. 
Бұл жерде де 19атқыштар пол
кінің жауынгерлері үлкен ерлік 
көрсетеді. Опочки селосын алу 
кезінде өзінің жеңіл жарақатына 
қарамастан ұрысқа аяғына дейін 
қатысып, 12 фашистің көзін 
жояды. Осы ерлігі үшін полк 
ко мандирі майор Шатиловтың 
ұсынысымен жауынгер Рай Тұр
сынбаев ІІ дәрежелі «Отан со
ғысы» орденімен марапат талады.

Мұнан кейін Латвия жерін 
жау дан азат ету майданына қа
тысады. Әсіресе Лудза, Ре зекне 
қалалары үшін шайқастар өте 
ауыр болады. Лудза қаласын 
қиянкескі ұрыс пен азат еткеннен 
кейін, Резекнеге шабуыл 27 
шілдеде түнде ұшақтардың 
жау бекі ністерін бомбалаудан 
бас талып, таңғы  сағат 6да 
19атқыштар пол  кі қалаға лап 
қояды. Қиянкескі шайқаста 
жеңіліс тапқан жау әс керлері сол 
күні кешке қарай тізе бүгеді.

Резекнеде болған шайқаста 
ерекше ерлік көрсеткен 19ат
қыш тар полкінің жауынгер 
Р.Тұр   сынбаевқа Бас қолбасшы 
Ста    линнің Алғыс хаты табыс 
етіледі.

1944 жылдың қыркүйек айы
ның бас кезінде құрамында 
8ат қыштар дивизиясы бар 
19ат қыштар полкі Латвия же
рін жаудан азат етуді өріс
тете түседі. 8атқыштар диви
зия сының жауынгері Рай 
Тұр    сынбаев қаруластарымен 
бір ге жау дың 150 мыңдық Кур 
лян дия тобын талқандауға қаты 
сады. Шабуыл операциясы 
21 қыркүйек күні басталады. 
Дивизия Латвияның астанасы 
Рига қаласы бағытындағы Ян
земи ауда нындағы Огре өзені 
жағасына бекінген немістердің 
қарсылық көрсеткен қарулы 
күштерін ерлікпен талқандайды. 
Ал 28 қыркүйек күні Тиборес, 
Цесисский аудандарын кескілес
кен шайқаспен неміс басқын
шыларынан азат етеді. Бұл 
жеңімпаз жауынгер Рай үшін 
ерлікке толы Ұлы Отан соғы
сындағы соңғы күндер еді. 
Қан майданның бел ортасында 
екі жыл, төрт ай жүріп, бір 
ұрыстан бір ұрысқа уралап атой 
салған ержүрек жауынгер Рай 
Тұрсынбаев Цесисский ауда
нында жаумен жанталасқан со
ғыста қыркүйектің 30ы күні 
майдан даласында ерлікпен қаза 
табады. Оған алыстағы Лат 
вия жерінің топырағы бұ йырды. 
Жаужүрек жауынгер Лат вияның 
Цесисский уезінің Лигатненский 
қалашығындағы бауырластар 
зиратына жер лен ді.

Тұрсынбайдың кенже бала
сы ның отыз төрт жылдық өмір 
жолы осылай аяқталды.

ҰРПАҒЫН ӘЛЕМ 
ТАНЫҒАН ӘБІЛҚАЙ
Тұрсынбайдың ортаншы ұлы 

Әбілқай еңбекшіл, өз қа тарынан 
сауатты, көзі ашық, қарапайым 
адам болған. Өзінің зеректігімен 
ауылда ерте хат танып, сауат 
ашу науқаны ке зінде жастар 
мен ересектерді білімге тартып, 
мұғалім болып қызмет атқарған. 
Мұнан кейін сауда саласында 
да жұмыс істеп, халыққа қыз
мет көрсеткен. Ауылдағы меке
мелерде кеңсе қызметтеріне 
де араласып, өзі нің жанжақты 
білік тілігімен көзге түскен.

Ұлы Отан соғысы бастал ғанда 
Әбілқай да шет қалған жоқ, «Қош 
бол, ағайынтуыс, ата мекенім» 

деп қан майданға бұл да аттанып 
кете барды. Сұ рапыл соғыстың 
сұмдығын Әбілқай да аз тартқан 
жоқ. Ұрыста жау снарядының 
топырағының астында көміліп 
қалып, жараланып, тұтқынға 
түседі. Талай қиындықтарды ба
сы нан өткеріп, жау жеңілген 
соң, 1946 жылы елге аманесен 
оралады. Елге келгенде тұт
қында болғаны алдынан шы ғып, 
он жылдай КГБның қатаң ба
қылауында болып, үз діксіз тек
серуде жүреді. Өз елінде жүр
се де, өгейдің күнін кешкен 
Әбіл қай үшін бұл күндер тұт
қында жүргеннен кем соқпады. 
Осындайда Аб дулла ағасы тек
серушілерден араша түсіп, інісі не 
қол дау көр сетіп отырды. Жыл
дар өте келе кемкемнен өт кен 
күн дердің ауыртпалығы ұмы
ты лып, көңіл жарасы жазыла 
бас тай ды. Ел қатарына еркін 
қо сы лып, шаңырақ көтеріп, ұл
қыз ды болып, ұрпақ сүйеді. Тек
се рушілердің жаныңды жа ра
лай тын қар мағынан құтылып, он 
жылдай ауылда еркін өмір сүрген 
Әбілқай 56 жасында 1966 жылы 
дүниеден өтеді.

Соғыс жарақатының зарда
бы, елге келгенде жазықсыз жан
ды жау санағаннан көрген азабы 
болар, ұзақ өмір сүре алмады. 
Небәрі он жыл ғана еркін өмір 
кешті. Нақты айт сақ, Әбілқайдың 
артында Мыр забике, Салтанат 
атты екі қызы, Байтақ есімді ұлы 
қалды. 

Бүгінде Әбілқай әулетін 
айтқанда оның баласы Байтақ
тың қызы, яғни мәнерлеп сыр
ғанаудың әлемдік жұлдызы, 
немересі Эли забет Тұрсынбай 
ұрпақтары ара сында шолпан 
жұлдызындай жар қырап тұра
ды. Оның есімі Қа зақстаннан 
тыс алыс шетел дер ге де кеңінен 
танылды. Біз  дің елімізде мұзда 
мәнерлеп сыр ғанау тарихында 
Элизабет Тұрсынбаева – 
көшбасшы. Оның спорттағы бе
лестері үлкен жетістіктерімен 
ерекшеленеді. Осы жетістіктері 
жолында көп жылдар бойы қай
сарлықпен еңбек етіп, талай жа
рақат та алды, ұшты да, құлады 
да. Бірақ оған жасыған жоқ, та
лантын шыңдай білді.

Оның өзіндік өзгеше еңбегі 
мен қайсарлығы өз жемісін бер
ді. Элизабеттің спорттағы же
ңістерін айтар болсақ, Әлем 
чем пионатында күміс жүлдегер 
атанып, 2019 жылғы төрт кон
тинент қатысқан қысқы уни
версиадада кү міс жүлде иесі 
атанды. Мұның алдында 2006 
жылы өткен жас өсіпірімдер ара
сын дағы екін ші қысқы олимпиада 
ойын да рында қола медальді 
жеңіп алған бо латын. 20142017 
жылдар дағы Қазақстанның төрт 
дүркен чем пионы, 2017 жылғы 
Азия қысқы ойындарының қола 
жүл дегері атанған болатын.

Бұл күндері мұзда мәнерлеп 
сырғанаудағы шеберлігін шың 
дай жүріп, көптеген жас өспі
рімдерді спортта батыл да мық
ты болуға баулып, жігер лендіріп 
ұстаздық етуде.

Элизабет Тұрсынбаева: 
«Мен спорттағы өз жетістікте
рім  мен елімді бүкіл әлемге та
ныт қым келеді» десе, ал оның 
ұстаздары: «Элизабет – қа зақ тың 
мақтанышы» деп баға лайды.

Ұрпақ сабақтастығы үш ға
сырға созылған, яғни бұл әу
летте атасы Тұрсынбай хан
сұл тандық дәуірде өмір сүрсе, 
одан тараған қарашаңырақтағы 
қасиетті ошақтың үш таға нын дай 
үш ұлы Абдулла, Рай, Әбілқай 
қызыл империя би леген кеңестік 
кезеңнің бар ауыртпалығын бір
кісідей бас тарынан өткізген елдің 
адал азаматтары еді.

Ал, олардан тараған ұр
пақ Қазақстанның Құрметті құ
рылысшысы Мағжан, облыстық 
мәнерлеп сырғанау және шорт
трек федерациясының пре зи денті 
Байтақ, балет саласы бойынша 
«Тарлан» сыйлы ғы ның иегері 
Досжан, мәнерлеп сырғанаудың 
әлемдік үздіктері – олимпиада 
жұлдызы Элизабет, Азиада ала
уын тұтандырушы жетеудің 
бірі Темір, ҚР Сырт қы істер ми
нистрлігінің дипломаты Гүлнар 
Тұр сынбаевтар бүгінде – тәуелсіз 
еліміздің жарқын болашағы жо
лында жасампаз дықпен ең бек 
етіп, өз парызын өтеп жүр ген 
адал перзенттері.

Жұмабай ЖАҚЫП, 
Қазақстанның 

Құрметті журналисі

ТҰРСЫНБАЙДЫҢ 
ТЕКТІ ТҰЯҚТАРЫ

Газды арзан отын ре тін де пайдалану 
біздің тұрмы сымызда берік орнықты. 
Үй лердегі желілік немесе сұ йытылған 
газ өркениеттің игі лігі ретінде емес, 
үйреншіктілік ретінде қабылданады. 
Алайда, біз газ жанарғысының кра нын 
бұрап, плитаны, газ су жы лытқышын, 
қазандықты жақ қанда, тұрмыста газды 
пай далану ережелері туралы үнемі 
ойланамыз ба?

Газ, шын мәнінде, біздің үйімізде 
жылу және жайлылық кепілі болып 
табылады, алай да, барлық сөзсіз ар
тық шылықтарымен оның ма ңызды 
бір кемшілігі бар: газ жабдықтарын 
сауатсыз пай далану кезінде газ жарыл
ғыш болып табылады.

“Көгілдір отын” үйге қуаныш пен 
жайлылық әкелуі үшін газ құрыл
ғы ларын (ағынды су жылытқышты) 
орнатудың (ауыстыру дың) қарапайым, 
бі рақ өмірлік маңызды ереже лерін 
сақтау қажет:

 егер пәтерде немесе жеке тұрғын 
үйде орнатылған газ жабдығын өзге 
техникалық сипаттамалары бар жаңа
сы мен немесе басқа жерге ауыс тыру 
жоспарланса, ол кез де “ҚазТрансГаз 
Аймақ” АҚ Қы зылорда өндірістік фи 
лиа лына келіп, қосылуға техни калық 
шарттар алуыңыз және жобалау құжат
тамасына өзге рістер енгізу қажет;

 егер газ жабдығын алғаш рет 
орнату жоспарланса, ол кезде “Қаз
Транс Газ Аймақ” АҚ Қызылорда 
өнді рістік фи лиалына келіп, қосылуға 
тех  никалық шарттар алуы ңыз және 
қосымша газ пай даланушы жабдықты 
орна туға арналған жобаға тап сы рыс 
беру қажет. Ол үшін пай  даланылып 
жатқан газ құ бырлары мен газдан ды 
рылған объектілерге атқа ру шытех
никалық құжат таманы дайындайтын, 
құры   лысмонтаждау жұмыс тарын 
жүр гізу үшін рұқсат құжат тамасы бар 
ком  пания лардың қыз меттеріне жүгіну 

қажет.
Кез келген жағдайда газ пайдалану 

жабдықтарын ор нату немесе ауыстыру 
жұмыс тарын тек мамандандырылған 
газ тарату ұйымы жүргізуі керек екенін 
есте сақтау қажет.

Газ жабдығын өз бетінше қосу 
нәтижесінде газдың кему ықтималдығы 
жоғары, ал нә тижесінде жарылыс/
өрт қау пі жағдайлары болуы мүмкін. 
Сонымен қатар, біліксіз мон таждау (су 
жылытқышты) гид раттың бітелуіне 
әкелуі мүм кін: судың газ тарату же
лісіне түсуі және тұрғын үй дегі газбен 
жабдықтаудың іркілісіне әкеледі. Бұл, 
өз кезегінде, газ құбыры учаске лерін 
ауыстырып салу ықти малдығымен күр
делі және қым бат авариялыққалпына 
кел тіру жұмыстарын жүргізуді талап 
етеді.

“Газбен жабдықтау жүйе лері 
объек тілерінің қауіпсіздігі жөніндегі 
талаптар” Қазақ стан Республикасы 

Іш кі істер министрінің 2017 жылғы 9 
қа  зандағы №673 бұйры ғы ның 286тар
мағына сәйкес, “газ шығып тұр  ғанда 
пай да ла нылатын қауіп сіздік авто 
ма  ти касының, мұржала ры ның, жел
дету арналарының ақауы бар, түтін 
шығаратын құ бырларының бастары 
қи раған, сондайақ өз еркімен қосып 
алынған газ пайдалану қондырғылары 
қолданыстағы газ құбырынан тығын 
қоя отырып ажыратылуға тиіс”.

“Газ және газбен жаб дықтау тура
лы” Қазақстан Республикасы Заңы
ның 7тарауының 30бабына сәйкес 
“газбен жабдықтау жүйелері объекті

лерінің иелері олардың қауіпсіз пай
даланылуын және жарамды күйде 
бо  луын қамтамасыз етуге, өзде ріне 
тие сілі объектілерге тех ни калық 
қызмет көрсету жө ніндегі жұмыстарды 
жүргізуге немесе техникалық қызмет 
көр сетуге арналған шарт жа сасуға 
міндетті”.

Есіңізде болсын! Үйді (пәтерді) 
өз бетімен газдандыруға, газ 

аспаптарын, баллондар мен тиек 
арматурасын орнын ауыстыруға, 

алмастыруға және жөндеуге үзілді-
кесілді ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!

Газ мамандары газ жабдықтарын өз бетімен орнатуға жол бермеуді ескертеді

Құрметті абоненттер, газ аспаптарымен жұмыс жасауда 
абай болыңыздар және тұрмыста газды пайдалану ережелерін 
сақтаңыздар. Өзіңізге және көршілеріңізге қауіп төндірмеңіздер.

Апаттық газ қызметі тәулік бойы жұмыс істейді, авариялық 
жағдайлар туындаған жағдайда 104 номері бойынша қоңырау 
шалу қажет.
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ШЕШТІ:
1. «Қызылорда облысының қоршаған орта сапасының 

нысаналы көрсеткіштерін бекіту туралы» Қызылорда 
облыстық мәслихатының 2019 жылғы 18 маусымдағы №325 
шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде №6832 болып тіркелген) келесідей өз
герістер енгізілсін:

Көрсетілген шешімнің кіріспесіндегі «Қазақстан 
Республикасының 2007 жылғы 9 қаңтардағы Экологиялық 
Кодексінің 19бабы 3) тармақшасына және «Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару 
және өзінөзі басқару туралы» Қазақстан Республикасы 

2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6бабына сәйкес» 
деген сөздер «Қазақстан Республикасының 2021 жылғы 
2 қаңтардағы Экологиялық кодексінің 37бабының 4тар
мақшасына» және «Қазақстан Республикасындағы жер
гілікті мемлекеттік басқару және өзінөзі басқару туралы» 
Қазақстан Республикасы 2001 жылғы 23 қаңтардағы 
Заңының 6бабына сәйкес» деген сөздермен ауыстырылсын.

2. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен 
кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Лауазымы                                       Аты-жөні 

1. Жалпы ережелер

1. Осы Қызылорда облысының 
елді мекендерінде жануарларды ау
лау, уақытша ұстау және жансыз
дан  дыру қағидалары (бұдан әрi 
 Қа  ғидалар) «Жануарларға жауап
кер шілікпен қарау туралы» Қазақстан 
Рес публикасы Заңына сәйкес (бұдан 
әрi  Заң) әзірленді және Қызылорда 
облысы аумағында жануар ларды ау
лау, уақытша ұстау және жансыз дан
дыру (иттер мен мысықтарды) тәр
тібін белгілейді.

2. Қағидаларда мынадай негізгі 
ұғымдар мен терминдер пайдаланы
лады:

1) аулау қызметі – жануарларды 
аулаумен, уақытша ұстаумен және 
жансыздандырумен айналысатын, об
лыстардың, республикалық маңызы 
бар қалалардың, астананың жергілікті 
атқарушы органдары құрған мемле
кеттік ветеринариялық ұйым, сондай
ақ дара кәсіпкерлер және мемлекеттік 
емес заңды тұлғалар;

2) жануардың иесі – жануар 
меншік құқығымен немесе өзгедей 
заттық құқықпен тиесілі болатын жеке 
немесе заңды тұлға;

3) жануарларға арналған панажай 
– тіршілігі мен саулығына қатер 
төн діретін жағдайға ұшыраған жа
нуарларды, қараусыз қалған және 
қаң ғыбас жануарларды, сондайақ 
же ке немесе заңды тұлғалардан алып 
қо йылған немесе тәркіленген үй жа
нуарларын (компаньон жануарларды) 
ұстауға арналған және жабдықталған 
мүліктік кешен;

4) жануарға қатыгездікпен қарау – 
жануардың өліміне, мертігуіне немесе 
оның саулығына өзге де зиян келуіне 
алып келген немесе алып келуі мүмкін 
қасақана ісәрекет;

5) жануарларды уақытша ұстау 
пункті – табылған, ауланған қарау сыз 
қалған және қаңғыбас жануар ларды, 
сондайақ жеке немесе заңды тұл
ғалардан алып қойылған немесе тәр
кіленген үй жануарларын (компаньон 
жануарларды) уақытша ұстау үшін 
әдейі арналған және жабдықталған 
мүліктік кешен;

6) жануарды эвтаназиялау (бұдан 
әрі – эвтаназиялау) – жануардың ауыр
сынуын және физикалық қиналуын 
болғызбай оны дәрідәрмекпен жан
сыз дандыру;

7) қаңғыбас жануарлар – иесі жоқ 
иттер мен мысықтар;

8) қараусыз қалған жануарлар 
– ұстау орнынан тыс жерде және 
жануардың иесі және (немесе) жауап
ты адам тарапынан бақылаусыз қалған 
жануарлар;

9) стерилизациялау – жануарды 
хирургиялық, дәрідәрмекпен не өзге 
тәсілдермен ұрпақ өрбіту қабілетінен 
айыру;

10) үй жануарларын есепке алу 
бұйымдары (құралдары) – үй жануар
ларын есепке алу үшін пайдала ны
латын болюстер, чиптер және басқа да 
бұйымдар (құралдар);

11) үй жануарларын есепке алу 
жөніндегі деректер базасы (бұдан әрі 
 деректер базасы) – үй жануарының 
жеке нөмірі туралы, диагностикалық 
зерттеулер нәтижелерін қоса алғанда, 
оны ветеринариялық өңдеу туралы, 
үй жануарлары ұсталатын немесе 
тасымалданатын жылжымайтын мүлік 
объектілері мен көлік құралдары, жеке 
тұлғаның әрекет қабілеттілігі туралы 
ақпарат, жергілікті атқарушы органдар 
ұйымдастырған үй жануарларын иеле
ну тарихы туралы деректерді тіркеудің 
бірыңғай, көпдеңгейлі жүйесін көз
дейтін электрондық деректер базасы;

12) үй жануарларын есепке алу – 
үй жануарына жеке нөмір берілгені, 
тұрғылықты жері көрсетілген оның 
иесі және жүргізілген ветеринариялық 
ісшаралар туралы мәліметтерді мін
детті тіркеу.

2. Жануарларды аулау

3. Қараусыз қалған және қаңғы бас 
жануарларды аулауды, тасымал дауды, 
уақытша ұстауды және жансыз дан
дыруды аулау қызметі жүзеге асы
рады.

4. Жануарларды аулау жұмыстары 
аулау қызметінің басшысымен бекітіл
ген кестесіне сәйкес жүргізіледі.

5. Кесте жануарлардың шоғыр
лану орындарын бақылауды қамтама
сыз ету мақсатында олардың жиналу 
орындарының мониторингі нәтиже
лері бойынша және азаматтардың өті

ніштері бойынша жасалады.
6. Аулау жануарға жарақат салу

ды және мертігуді, азаматтардың ден
саулығына, олардың мүлкіне, заңды 
тұлғалардың мүлкіне, қоршаған ортаға 
зиян келтіруді болдырмайтын ізгілікті 
тәсілдермен жүзеге асырылады. Адам
ның және (немесе) жануардың өміріне 
немесе денсаулығына нақты қатер 
төнген жағдайларды қоспағанда, бала
лардың қатысуымен жануарларды ау
лауға жол берілмейді.

7. Аулау жануарларға зиян кел
тірмейтін құралдармен оқшаулау сүр
лемдерін, торларды, гельдік оқшау
лағышы бар ілмектерді, ұстап алу 
кезінде бекітуге арналған Үтәрізді 
бекіткіштерді (рогатин), Қазақстан 
Рес публикасының заңнамасымен ты
йым салынбаған жануарларды қи
мыл  сыздандыруға арналған препа
рат тарды қолдана отырып жүзеге 
асы рылады.

8. Қоғамдық орындарда (көшелер
де, аула аумақтарында, саябақтарда, 
скверлерде, қараусыз қалған ғима рат
тарда, қала шетінде, саяжай ал қап
тарында және басқа жерлерде) жа
нуарлар иесінің қарауынсыз жүрген 
қа раусыз қалған және қаңғыбас жа
нуарлар аулауға жатады.

9. Адамға, жануарларға шабуыл 
жасаған немесе адамның өмірі мен 
денсаулығына қатер төндіретін қа
раусыз қалған және қаңғыбас иттерді, 
жануарларды, оның ішінде кемінде 
үш дарақтан тұратын топтасқан 
иттерді мекендеу ортасынан аулау 
кезінде Қазақстан Республикасының 
заңнамасымен тыйым салынбаған 
жануарларды қимылсыздандыруға ар
налған препараттарды қолдануға жол 
беріледі. Аулау қызметі еркін нысанда 
акт жасайды, оған кемінде екі куә 
қол қояды және оны аулау қызметі 
ақпараттық жүйеде тіркейді. Куәлар 
болмаған жағдайда аулауды тіркеудің 
техникалық құралдарын қолдануға 
(бейнетүсірілім) жол беріледі.

10. Қараусыз қалған және қаң
ғыбас иттер мен мысықтарды аулау 
жөніндегі қызметті жүзеге асыру 
кезінде аулау қызметі мамандарының 
өзімен бірге осы Қағидаларға қо
сымшаға сәйкес белгіленген үлгідегі 
аулау қызметі қызметкерінің куәлігі 
(бұдан әрі  куәлік) болады және олар 
азаматтардың талап етуі бойынша 
көрсетіледі.

11. Аулау қызметі өз қызметкерін 
осы Қағидаларға қосымшаға сәйкес 
белгіленген үлгідегі куәлікпен қам
тамасыз етеді.

12. Ауланған жануарларды тасы
малдау Заңның 12бабына және Жа
нуарларды тасымалдау қағидала рына 
сәйкес жүзеге асырылады.

3. Жануарларды уақытша ұстау 
пунктінде ұстау

13. Ауланған жануарлар уақытша 
ұстау пунктіне орналастырылады не
месе жануарларға арналған бас па наға 
беріледі және деректер базасында 
тіркелуге жатады.

14. Уақытша ұстау пунктімен жа
нуарларды ұстау, азықтандыру, қарау, 
жансыздандыру, қажетті құралсай
мандармен жарақтандыру жөніндегі 
ісшаралар қамтамасыз етіледі.

15. Уақытша ұстау пунктінде 
кли никалық тексеру және деректер 
базасында тіркеу жүргізіледі.

16. Жануарларды ұстау Қазақстан 
Республикасының ветеринария сала
сындағы заңнамасының талаптарына 
сәйкес профилактиканы және диаг
ностиканы қамтамасыз етеді.

17. Уақытша ұстау пункті металл 
торлармен және иттерге арналған 
үйшіктермен жарақталады, онда 1 
(бір) дарақтан орналастырылады.

18. Тордың мөлшері жануарларға 
еркін тұруға, жатуға және өздеріне 
тән тәсілмен еркін айналуға мүмкіндік 
береді.

19. Ауланған жануарларға күтім 
жасалады, күнделікті механикалық 
тазарту және жасушаларды дезинфек
циялау жүргізіледі.

20. Үйжайлардың қабырғалары 
мен едендік жабындарының беті 
тегіс, жинауға және дезинфекциялауға 
ыңғайлы.

21. Жануарларды ұстау шарттары 
олардың биологиялық, түр және же
ке ерекшеліктеріне сәйкес келеді, 
олар дың табиғи қажеттіліктерін қана
ғаттандырады.

22. Азықтық рационды және 
жануарларды азықтандыру режимін 

уақытша ұстау пунктінің басшысы 
жасайды. Азықтарды сақтау және 
пайдалану оларды өндірушілер бел гі
леген сақтау шарттарын ескере оты
рып жүзеге асырылады.

23. Жануарларды азықтандыру 
күніне кемінде бір рет, оның ішінде 
мысықтарды күніне кемінде екі рет 
жүзеге асырылады.

24. Ішетін ыдыстар мен басқа да 
су көздері әрбір жануарға таза ауыз
суға тұрақты және шектеусіз қол 
жеткізуді қамтамасыз ететіндей етіп 
орналастырылады. Ауызсуды ауыс
тыру тәулігіне кемінде бір рет жүзеге 
асырылады.

4. Жануарларды жансыздандыру

25. Адамға, жануарларға шабуыл 
жасаған немесе адамның өмірі мен 
денсаулығына қатер төндіретін жа
нуарлар, оның ішінде кемінде үш 
дарақтан тұратын топтасқан жануар
лар, емделмейтін аурулармен ауыра
тын жануарлар Қазақстан Республи
касының заңнамасында тыйым 
са  лынбаған препараттармен, дәрідәр
мек пен (эвтаназиямен) ізгілік жолмен 
жансыздандыруға жатады.

26. Жануарлардың өлекселерін 
кәдеге жаратуды арнайы кремациялау 
пештері орнатылған орындарда, мал 
қорымында (биотермиялық шұң қыр
ларда) аулау қызметі жүргізеді.

27. Қаңғыбас жануарлардың санын 
уларды, химиялық препараттарды 
пайдалануды қоса алғанда, кез келген 
тәсілмен жансыздандыру жолымен 
реттеуге жол берілмейді.

Қызылорда облысының елді 
мекендерінде жануарларды аулаудың, 

уақытша ұстаудың және 
жансыздандырудың қағидаларына

қосымша
     

 Нысан

Жануарларды аулаудың, уақытша 
ұстаудың және жансыздандыру 
қызметі қызметкерінің куәлігі 

Қағазда жасалған және қорғаныс 
пленкасына салынған куәліктің мөл
шері 54х85 миллиметр болады.

 
Жануарларды аулаудың, уақытша 

ұстаудың және жансыздандыру 
қызметі қызметкерінің куәлігі (1)

Ұйым атауы (2)
 
№________ (3)
 
QRкод (4)
 
Фотосурет (5)
Тегі, аты, әкесінің аты
(бар болса) (6)
Берілген күні: __________ ж. (7)
Әрекет ету мерзімі __________ ж. 

дейін (8)
 Осы құжаттың түпнұсқалығын 

деректер базасы арқылы тексере 
аласыз (9)

      
1жол – «Жануарларды аулаудың, 

уақытша ұстаудың және жансыз дан
дыру қызметі қызметке рінің куә лігі» 
құжатының атауы көрсетіледі;

2жол – жануарларды аулау дың, 
уақытша ұстаудың және жансыз дан
дыру қызметінің қызметкері жұмыс 
істейтін ұйымның атауы көрсетіледі;

3жол – деректер базасында 
жинақталатын және қалыптасты ры
латын куәліктің бірегей сәйкестендіру 
нөмірі көрсетіледі;

4жол – мөлшері 30х30 сантиметр 
деректер базасында автоматты түрде 
туындалатын QRкод түріндегі куә
ліктің бірегей сәйкестендіру нөміріне 
арналған орын;

5жол – жануарларды аулау дың, 
уақытша ұстаудың және жансыз дан
дыру қызметі қызметкерінің өлшемі 
3х4 сантиметр фотосуретіне арналған 
орын;

6жол – жануарларды аулаудың, 
уақытша ұстаудың және жансыздан
дыру қызметі қызметке рінің тегі, аты, 
әкесінің аты (бар болса) көрсетіледі;

7жол – күні, айы, жылы форматы 
бойынша куәліктің берілген күні 
көрсетіледі;

8жол – күні, айы, жылы форматы 
бойынша куәліктің қолданылу мерзімі 
көрсетіледі;

9жол – «Осы құжаттың түпнұс
қалығын деректер базасы арқы лы тек
сере аласыз» деген жазу көрсе тіледі.

1. Жалпы ережелер

1. Осы Қызылорда облысының 
елді мекендерінде үй жануарларын 
ұстау және серуендету қағидалары 
(бұдан әрi  Қағидалар) «Жануарларға 
жауапкершілікпен қарау туралы» Қа
зақстан Республикасы Заңына сәй
кес (бұдан әрi  Заң) әзірленді және 
Қызылорда облысы аумағында үй 
жануарларын ұстау және серуендету 
тәртібін белгілейді.

2. Қағидаларда мынадай негізгі 
ұғымдар мен терминдер пайдала
нылады:

1) жануардың иесі – жануар 
меншік құқығымен немесе өзгедей 
заттық құқықпен тиесілі болатын 
жеке немесе заңды тұлға;

2) жауапты адам – жануар иесінің 
осы Заңда белгіленген құқықтары мен 
міндеттерін жануар иесінің жазбаша 
тапсырмасы бойынша өзіне алатын 
адам;

3) ұстау орны – жануардың иесі 
және (немесе) жауапты адам пай
даланатын, жануар ұсталатын ғи
мараттар, құрылыстар, құрылыс жай
лар, үйжайлар немесе жер учаскелері;

4) үй жануарлары (компаньон 
жануарлар) (бұдан әрі – үй жан
уарлары) – қай түрге жататынына 
қа  ра мастан, адам эстетикалық қажет
ті ліктері мен қарымқатынас қажет
тіліктерін қанағаттандыру үшін дәс
түрлі түрде асырайтын және өсіретін 
жануарлар;

5) үй жануарларының өз бетінше 
серуендеуі – үй жануарларының ұстау 
орнынан тыс жерде жануар иесінсіз 
және (немесе) жауапты адамсыз өз 
бетінше болуы;

6) үй жануарларын серуендету – 
жануар иесінің және (немесе) жауапты 
адамның жануарды ұстау орнының 
шегінен тыс жерге шығаруды көз
дейтін және жануардың қозғалыс бел
сенділігіне, табиғи қажеттіліктерін 
атқаруға деген физиологиялық қа
жет тіліктерін қанағаттандыруға ба
ғытталған әрекеттері.

2. Үй жануарларын ұстаудың тәртібі

3. Үй жануарларын ұстау жөнін
дегі талаптарға мыналар жатады:

1) үй жануарларын күтіпбағу 
жағдайлары олардың биологиялық, 
түрлік және жеке ерекшеліктеріне 
сәй кес келуге, олардың табиғи қажет
терін қанағаттандырады;

2) Қазақстан Республикасының 
ветеринария саласындағы заңнама
сы ның талаптарына сәйкес үй жа
нуарлары ауруларының профилак
ти касын, диагностикасын, оларды 
ем деуді және жоюды қамтамасыз ету 
болып табылады.

4. Үй жануарының иесі және жа
уапты адамы алаңдаушылық туғы
зуға, адамдар мен жануарлардың 
ден саулығына қауіп төндіруге, айна
ла дағыларға зиян келтіруге жол бер
мейтін жағдайларды қамтамасыз 
етеді.

5. Үй жануарларын төмендегідей 
орындарда ұстауға рұқсат етілмейді:

1) Қазақстан Республикасының 
жануарларға жауапкершілікпен қа
рау және денсаулық сақтау салала
рын дағы заңнамасының талаптары 
бұзылған кезде қоғамдық орындарда, 
ұстау орындарында;

2) ортақ пайдаланылатын орын
дарда (баспалдақ алаңдары, жер
тө лелер, шатырлар, шектес бал
кон  дар, лоджиялар және ортақ 
пай да ла нылатын қосалқы үйжайлар);

3) үй маңындағы аумақтарда (же
ке тұрғын үйлердің үй маңындағы 
аумақ тарынан басқа);

4) асүйлер мен жатақхана дәліз

дерінде.
6. Үй жануарларының иесі жә

не жауапты адам тұрғын және тұр
ғын емес үйжайлардың, оның ішін
де кондоминиум объектілерінің, 
қо  ғамдық орындардың үй жануар ла
ры мен ластануына, қоршаған ортаға 
зиян келтіруіне жол берілмейді.

7. Бірнеше отбасы тұратын тұр
ғын жайда (жеке тұрғын үй, пәтер, 
жатақханадағы бөлме, модульдік (мо
бильді) тұрғын үй) үй жануар ларын 
ұстау медициналық қарсы көрсе
тілімдерді ескере отырып, барлық 
тұ ратын кәмелетке толған отбасы 
мү шелерінің келісімімен жүзеге 
асырылады.

8. Баубақша, саяжай кооператив
терінің, демалыс үйлерінің аумақта
рында санитариялықгигиеналық ере
желердің талаптарын сақтай отырып, 
үй жануарларын ұстауға жол беріледі.

9. Үй жануарлары бар адамдар
дың жатақханалар мен қонақ үй
лерде уақытша болуына Қазақстан 
Республикасы заңнамасының сани
тариялықгигиеналық және өзге де 
талаптарын сақтай отырып, жатақ
ханалар мен қонақ үйлерде белгі лен
ген ішкі тәртіп ережелеріне сәйкес 
көрсетілген ұйымдардың келісімімен 
жол беріледі.

10. Үй жануарларын қараусыз 
қалдыруға жол берілмейді. Қарау 
мүм кін болмаған жағдайда үй жануа
рының иесі немесе жауапты тұлға:

1) жануарды үй жануарларына 
арналған панажайға уақытша күтіп
бағуға орналастырады;

2) үшінші адамдарға уақытша 
күтіпбағуға береді;

3) зоологиялық жатынжайға ор
наластырады.

11. Үй жануарын одан әрі ұстау 
мүмкін болмаған жағдайда жануар 
иесі және жауапты адам үй жануарын 
одан әрі орналастыруға шаралар қа
былдайды.

12. Иттерді өздігінен серуендеуін 
және адамдар мен жануарларға ша
буыл жасауды болдырмайтын жағдай
ларда ұсталады. Мұндай жағдайлар 
болмаған жағдайда ит байлануы 
немесе үйшікте болады.

3. Үй жануарларын серуендету 
тәртібі

13. Үй жануарларын серуендету 
адамдардың, басқа жануарлардың 
қа уіпсіздігін қамтамасыз ету, адам
дардың мүлкіне үй жануарла рының 
зиян келтіруден қорғау талабымен 
жүзеге асырылады.

14. Үй жануарларының иесі және 
жауапты адам қоғамдық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету мақсатында облыс
тардың, республикалық маңызы бар 
қалалардың және астананың жер
гілікті өкілді органдары белгілеген 
тәртіппен үй жануарларын серуендету 
ережелерін сақтайды.

15. Үй жануарларын серуендету 
кезінде иелері және жауапты адам 
келесі талаптарды сақтайды:

1) үй жануарларын тыйым салу 
белгісімен белгіленбеген орындарда 
ұзындығы 2 (екі) метрден аспайтын 
қарғы баумен тұмылдырықсыз се
руен дету, бұл ретте жануардың ие сі 
өзімен бірге тұмылдырық алып жү
руді, ол қажет болған кезде итке дереу 
кигізуді;

2) жергілікті атқарушы органдар
мен белгіленген жерлерде, итке тұ
мылдырықты уақтылы кигізеді және 
серуендету орындарда қарғы баудың 
лайықты ұзындығын реттеуді;

3) үй жануарының айналасында
ғыларға алаңдаушылық және кедергі 
келтірмеуді;

4) үй жануарлары көшелер ар

қылы немесе магистральдардың 
жа нында өткен кезде тұмылдырық 
кигізіледі және жолкөлік оқиғаларын 
және оның жүру бөлігінде апат бо
луын болдырмау үшін оны 1,5 (бір 
жарым) метрден аспайтын қысқа 
қарғы бауда және ұстайды;

5) тыйым салатын жазбалар бол
маған жағдайда иесінің иті тұмыл
дырықта және 1,5 (бір жарым) метр
ден аспайтын қысқа қарғы баумен 
мекемелерде, азықтүлік емес дүкен
дер де, поштада болуына рұқсат еті
леді;

6) итті, егер бұл ретте қоғамға 
қауіп төнбесе, қоғамдық тәртіпті бұз
баса, иттің денсаулығына қауіп төн
бесе немесе оның еркін қозғалуына 
ке дергі келтірілмесе, ғимараттың жа
нында 1,5 (бір жарым) метрден аспай
тын қысқа қарғы баумен байлап және 
тұмылдырықта қалдыруға рұқсат 
етіледі.

16. Иттермен қорғалатын бекітіл
ген аумақтары бар иелер иттерді өз
дерінің базаларында, қоймаларында, 
өндірістік үйжайларында тек түнгі 
уақытта және қоршалған аумақта 
еркін серуендетеді. Күндізгі уақытта 
иттер байлауда немесе үйшікте 
болады.

17. Елді мекен аумағында:
1) иттердің өздігінен серуенде уі

не;
2) үй жануарларын серуендетуге 

және олардың мінезқұлқын бақы
лауға қабілеті жоқ, оның ішінде ал
когольден, есірткіден, уытқұмар
лық тан масаң күйдегі адамдарға, 
қо ғамдық орындарда және көлікте үй 
жа нуарларын серуендетуге;

3) мектепке дейінгі балалар, білім 
беру, дене шынықтыруспорттық және 
медициналық, емдеу ұйымдарының, 
мәдениет ұйымдарының, балалар мен 
спорттық ойын алаңдарының аумақ
тарында және тыйым салу белгілері 
орнатылған, серуендеуге арналмаған 
өзге де аумақтарда үй жануарларын 
серуендетуге;

4) адамдар шомылуға рұқсат етіл
ген аумақта үй жануарларын серуен
детуге;

5) адамдар шомылуға рұқсат 
етілген аумақта, тоғандарда, субұр
қақ тарда және су бөгеттерінде үй жа
нуарларын шомылдыруға және жууға;

6) үй жануарларының қоғамдық 
тамақтандыру кәсіпорындарында (кө
зі әлсіз көретін адамдарға арналған 
қызметтік иттер мен жетелеуші ит
терден басқа), сервистік қызмет көр
сету азықтүлік дүкендерінің сауда 
және өндірістік залдарында, мәдени 
мекемелерде (иттер қатысатын көр
мелер, ойынсауық және бұқаралық 
ісшаралар өткізу жағдайларын қос
па ғанда), діни ұйымдарда (бірлес
тік терде), балалар, білім беру, меди
циналық ұйымдардың үйжайларында 
болуына және ұсталуына жол бе ріл
мейді.

18. Жануарларға жауапкершілік
пен қарау саласында үй жануарларын 
серуендетуге не өзге мақсатта жа
нуарлармен жүруге тыйым салынған 
орындарды айқындайды, сондайақ 
қажет болған кезде үй жануарларын 
серуендетуге арналған орындарды об
лыстардың, республикалық маңызы 
бар қалалардың, астананың жергілікті 
атқарушы органдары жабдықтайды.

4. Қорытынды ережелер

19. Осы қағидаларды бұзғаны 
үшiн жануар иелері «Әкiмшiлiк құ
қық бұзушылық туралы» Қазақстан 
Республикасының 2014 жылғы 5 шіл
дедегі Кодексiне сәйкес жауапкер
шілікте болады.

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік 
басқару және өзінөзі басқару туралы» Қазақстан Республи
касының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6бабының 
22 тармағына сәйкес Қызылорда облыстық мәслихаты 
ШЕШТІ:

1. Қоса берілген Қызылорда облысының елді 
мекендерінде жануарларды аулау, уақытша ұстау және 
жансыздандыру қағидалары бекітілсін.

2. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен 
кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі. 

Қызылорда облыстық 
мәслихатының хатшысы                                                    Н.Байқадамов

КЕЛІСІЛДІ
«Қазақстан Республикасы Экология, 
геология және табиғи ресурстар министрлігі
орман шаруашылығы және жануарлар 
дүниесі комитеті Қызылорда облыстық
аумақтық инспекциясы» мемлекеттік
мекемесінің басшысы
__________________ М.Нұрмағамбетов
2022 жылғы «___» ___________

КЕЛІСІЛДІ
«Қазақстан Республикасы 
Ауыл шаруашылығы министрлігінің

Ветеринариялық бақылау
және қадағалау комитеті
Қызылорда облыстық аумақтық 
инспекциясы» мемлекеттік
мекемесінің басшысы
__________________ Ж. Сарсенбаев
2022 жылғы «___» ___________

КЕЛІСІЛДІ
«Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің 
санитариялықэпидемиологиялық бақылау 
комитеті Қызылорда облыстық 
санитариялықэпидемиологиялық бақылау 
департаменті» мемлекеттік мекемесінің 
басшысы
__________________ Д. Жанабергенова
2022 жылғы «___» ____________

КЕЛІСІЛДІ
Қазақстан Республикасы
Ішкі істер министрлігі
Қызылорда облысының полиция
Департаментінің бастығы,
полиция полковнигі
__________________ Б. Сұлтан
2022 жылғы «___» ____________

Жоба 
Қызылорда облыстық мәслихатының

 «___» 2022 жылғы №  шешімімен бекітілген

Қызылорда облысының елді мекендерінде жануарларды аулау, 
уақытша ұстау және жансыздандыру қағидалары

ЖОБА

«Қызылорда облысының қоршаған орта сапасының нысаналы 
көрсеткіштерін бекіту туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 
2019 жылғы 18 маусымдағы №325 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Жоба

Қызылорда облысының елді мекендерінде жануарларды аулау, уақытша 
ұстау және жансыздандыру қағидаларын бекіту туралы

Жоба

Қызылорда облысының елді мекендерінде үй жануарларын ұстау және 
серуендету қағидаларын бекіту туралы

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік 
басқару және өзінөзі басқару туралы» Қазақстан 
Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 
6бабының 22 тармағына сәйкес Қызылорда облыстық 
мәслихаты ШЕШТІ:

1. Қоса берілген Қызылорда облысының елді мекен
дерінде үй жануарларын ұстау және серуендету қағидалары 
бекітілсін.

2. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен 
кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі. 

Қызылорда облыстық 
     мәслихатының
         хатшысы                                                                        Н.Байқадамов

КЕЛІСІЛДІ
«Қазақстан Республикасы Экология, 
геология және табиғи ресурстар министрлігі
орман шаруашылығы және жануарлар 
дүниесі комитеті Қызылорда облыстық
аумақтық инспекциясы» мемлекеттік 
мекемесінің басшысы 
__________________ М.Нұрмағамбетов
2022 жылғы «___» ___________

КЕЛІСІЛДІ
«Қазақстан Республикасы 
Ауыл шаруашылығы министрлігінің

Ветеринариялық бақылау
және қадағалау комитеті
Қызылорда облыстық аумақтық 
инспекциясы» мемлекеттік
мекемесінің басшысы 
__________________ Ж. Сарсенбаев
2022 жылғы «___» ___________

КЕЛІСІЛДІ
«Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің 
санитариялықэпидемиологиялық бақылау 
комитеті Қызылорда облыстық 
санитариялықэпидемиологиялық бақылау 
департаменті» мемлекеттік мекемесінің 
басшысы
__________________ Д. Жанабергенова
2022 жылғы «___» ____________

КЕЛІСІЛДІ
Қазақстан Республикасы 
Ішкі істер министрлігі
Қызылорда облысының полиция 
департаментінің бастығы, 
полиция полковнигі
__________________ Б. Сұлтан
2022 жылғы «___» ____________

Жоба 
Қызылорда облыстық мәслихатының
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Жарамсыз 
деп есептелсін
Егізбаев Жанболат 

Аман болатұлының атына 
берілген жеке куәлігі 
(№047401813), қызметтік 
куәлігі (№015316)  және 
JYSAN Банк карточ касы 
жоғалуына бай ланысты 
жарамсыз деп есептелсін.

Мұралық істің 
ашылғанын 
хабарлайды
Қызылорда облысы, 

Сырдария ауданының жеке 
нотариусы На зарова Калдыгул 
Махашовна (ли цензия №001672 
30.10.2003 ж.) 2022 жылдың 
15 наурызында қай тыс болған 
азамат Төремұратов Оразбек 
Бижанұлының атынан мұ ралық 
істің ашылғанын хабар лайды. 
Мұрагерлері болса, мына мекен
жайға хабарласуын сұ рай  мыз: 
Қызылорда облысы, Сыр
дария ауданы, Тереңөзек кенті, 
Алиак баров көшесі №5, жеке 
нотариалдық кеңсе. 

Тел.: 87243621710, 87056206463.

Жарнама. Жарнама. Жарнама 
«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
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ҚАЗІРГІ СӘУЛЕТ ӨНДІРІСІ

b

Айналдым, қаситетті 
домбырадан,

Бабаларым құлағын 
сан бұраған.

Құрманғазы күй төксе 
күңірентіп,

Пернелерден Біржандар 
ән құраған.

Күй патшасы күй төксе 
домбырадан,

Тау жаңғырып, сайында 
сел құлаған.

Бипаз қақса пернеден 
бұлбұл сайрап,

Әуезіне бар әлем балбыраған.

«Ақсақ құлан» күй басы, 
дастан далам,

Домбырамен сөйлеген 
бастан бабам.

Қос ішектің бойында 
құлан ойнап,

Хабаршы боп ханнан да 
жасқанбаған.

Ол – рух, қу ағаш деп 
қарамайық,

Ата-баба мұрасын аялайық.
Домбыраны пір тұтып 

барша қазақ,
Күймен ұйықтап, 

күйменен оянайық!

Жұмабай ЖАҚЫП, 
Арал ауданы

КҮЙМЕН 
ҰЙЫҚТАП,

КҮЙМЕНЕН ОЯНАЙЫҚ!

Тынық мұхитының кіре
беріс ауызындағы Інжу шыға
нағына орналасқан Гон
конг, Макао, Чжухай сынды 
3 ірі қаланы тұтастырып 
 тұр ған домбыра бейнелі 
көпір әлем жұрт шылығының 
 көз  айы мына айналғанына 
көп уақыт өткен жоқ. 
 «Гон конгМакаоЧжухай» 
көпір жобасы 2009 жыл дың со
ңында басталған. Алып мону
ментальды кешенді салу тура 
9 жылға со зы лды. Көпір 2018 
жылы қолданысқа берілді. 
Әлемдегі ең ұзын көпір – жол, 
туннель және 3 жасанды арал
дан тұрады. Айта кетейік, жол 
6 қозғалыс жолағынан тұрады. 
Жолдың жалпы ұзындығы 
55 шақырым болса, оның 38 
шақырымы – көпір. Негізгі 

бөлімі 29,6 шақырымды 
құрайды. Ең ғажабы, домбыра
көпірдің 6,7 шақырымдық 
бөлігі мұхит астынан өтетін 
туннельдерден тұрады, яғни су 
астында жасырынып жатыр.  

Ауқымды транпорттық ке
шен пайдалануға бе рілген соң 
Гонконг пен Чжухай  қалалары 
арасындағы үш сағаттық са
пар уақыты жар  ты сағатқа 
қысқарған. Тун нельдер су 
астында 48 метр тереңдікте 
орналасқан. Көпірді салуға 
20 млрд АҚШ доллары 
жұмсалған. Құрылысқа жа
уапты Лондон қаласындағы 
«Arup Group» компаниясы. 
Жоба инженерін де осы ком
пания таңдаған.  Бұл жобаның 
сұлбасын сызған сәулетші 
Өрлеухан Қисаұлы. 

Әйгілі архитектор Ал
тай аймағында туған. Гуанч
жоу университетінің бака
лавры, Италия техникалық 
уни верситетінің ма гистрі. 
Жа по ния дағы Шығыс уни 

вер ситетінде архитектор ма
мандығы бойынша док тор
лық диссертация қорғаған. 
Құрылыс жұмыс тары біткен 
кезде ол: «Бұл домбыра 
шанақты, домбыра мо йынды 

алып кө пірдің біз есептеген ғұ
мыры 120 жыл. Ай  рықша күш
жі гермен, тех ни калық бақылау 
жұ мыс тарын жақсарту арқылы 
55 ша  қы рымдық кө  пір дің шы
дам    дылығын 150 жылға дейін 

ұзар туға болады» деп сенім
мен айтыпты. 

Жағымды жаңалықты 
әлеу   меттік желіде алғаш жа
рия етіп, сүйіншілеген Мү
барак Қизатұлы Facebook 
парақ шасында: «Қазақтың 
ру хын кез келген тәсілмен 
көтеруге болады. Ол үшін 
әрбір қазақ өз саласын сүйіп, 
асқақ түрде еңбектенуі тиіс. 
Өз саласында табысқа жеткен 
адам ұлттық иісті, өрнекті, 
ұлттық затты, ұлттық таным
ды өзінің кәсібінің бір тұсына 
қыстырып, жарқыратып көр
сете алса болды, оның өз 
ұлтына деген перзенттік пары
зы өтелгені. Домбыра, қобыз, 
таға немесе тымақ бейнесінде 
алып құрылыстар әлемде са
лына берсе, қазақтың да рухы 
асқақтай бермек» деп түйеді 
ойын.

Қазақтың құндылығын 
төрткүл әлемге паш етуді 
Өрлеухан Қисаұлынан үй рен
уіміз керекау!  

Дайындаған 
Д.АЙБОЛАТҰЛЫ

Домбыра бейнелі көпір
Сонау Тынық мұхитындағы домбыра-көпірдің 

құрылысын жобалаған қазақ архитекторы екенін 
білесіз бе? Заманауи сәулет өндірісіне ұлттық нақыш 
берген озық ойлы жігіттің есімі – Өрлеухан Қисаұлы. 

«Жұлдызым 
жоғары»

Оқырманға жаңа 
кітап жол тартты. Қазақ 
әдебиеті мен журналисти-
касында айшықты орны 
бар қаламгер, Ақпарат 
саласының үздігі, ақын 
Дүйсенбек Аяшұлының жаңа 
кітабы жарық көрді. 

Ғажап ғазал жырларымен 
оқыр манын поэзияның інжу
мар жанына малындыра білетін 
ақжүрек ақынның сиясы кеп
пеген туындысы «Жұлдызым 
жоғары» деп аталады. Дүйсенбек 
Аяшұлының бұл жыр жинағы 
оқырманын жаратылыс сырларын 
сезінуге, рухани құндылықтарды 
құрметтеуге үндейді. Сондайақ, 
жыр тақырыбына ауыл бейнесі, 
қазақы болмыс, қарапайым 
тіршілік түйткілі арқау болған. 
Ақын өлеңдері поэтикалық пәлсапа 
деңгейінен өз өрнегін танытады. 

Жинақ «Болмысымның бая ны», 
«Жүректің жібек тіні», «Көңіл ден 
кетпес бейнелер», «Пайым пер
несіндегі күй» тақырыбындағы 4 
бөлімнен тұрады. Кітап 500 да
намен таралды. Жыр жинағының 
баспа жүзінен жарық көруіне 
филология ғылымдарының кан
дидаты, Қызылорда қалам герлер 
қауымдастығының төр ағасы Аман
жол Оңғарбаев демеуші болған. 

Рас, ақын өлеңдерінің ішкі мәні 
мен мазмұнына ой жүгіртіп, зейін 
қойсақ, көп сырларына қанығамыз. 
Айталық, өлеңдерінің сөз боя
уының әралуандығы мейіріңді 
қандырып, жанжүрегіңді бау
рап алады. Көңіл түкпірінде 
жасырынған көп жұмбақ сырдың 
көмбесін ашып, дүние дариясының 
тереңіне бойлатып, шексіз шат
тыққа кенелтеді. Ойлантатын, 
толғандыратын кестелі, ке
мел жырлары жан жадыратып, 
сұлулығымен сусындатады.

Шынар БЕКБАН,
«Сыр бойы»Sb

Мұнда Нартай Бекежанов
тан бастап өнер жолын ізгілік 
пен жалғаған азаматтардың 
қолында күм бірлеген 50ге 
жуық домбыра бар. 

ХХ ғасырдың бас кезінде 
Сыр өңірінде 300ден астам 
ақын, жырау өмір сүрген. 
Со лардың бірі жыраулық 
өнерді қалыптастырған Дүр 
Оңғар Дырқайұлының, ақын, 
шежіреші Әлімбай Әлиас
қаровтың пай даланған домбы
расы көрме экспозициясына 
қойылған.

Сонымен қатар қолөнер 
шебері Бекзат Жақыптың ке
ремет туындысы – «Қосбет 
домбыра». Оны шебер тарихи 
мәліметтерге сүйене отырып 
жасаған. Ерекшелігі – өзінің 
аты айтып тұрғандай қос бетті, 
әмбебап, екі жағымен де тарты
латын аспап. Мамандардың ай
туынша, бір жағымен ән айтыл
са, екінші жағымен күй тартқан 
деседі.

Мәскеу қаласының ғылыми 
мекемелеріне ұйымдастырылған 
іссапарда Шығыс музейінің 
қорында сақтаулы Жетіасар 

ескерткіштерінен табылған 
700ге жуық ағаш бұйымының 
фраг менттері қайта қаралып 
зерттелген. Нәтижесінде 1973 
жылы «Бидайық асар» қала
шығынан табылған ағаш бұйым 
қосмойынды қоссаз домбыра 
аспабы екені белгілі болған. Оны 
1973 жылы С.Толстов басқарған 
Хорезм археологиялық экспеди
циясы тапты. Бірақ Ресей архео
логтары бөлшектеліп табылған 
домбыраны музыкалық аспап 
ретінде санамай іссапарға 
барған белгілі археолог, Қорқыт 
ата атындағы Қызылорда уни
верситеті археология және 
этнография орталығының же
текшісі Әзілхан Тәжекеев 
ағаш фрагменттерін біріктіріп, 
домбыраның қаңқасын шы
ғарған. Оның көшірмесі бүгінде 
облыстық тарихиөлкетану 
музейінің археология залы
на қойылған. Қолөнер шебері 
Бекзат Жақыпов қоссаздың 
көшірмесін қайта жасап, ғалым 
мен шебердің бірлесіп жұмыс 
істеуінің нәтижесінде құнды 
жәдігер қайта өңдеуден өтті.

Музейде жырау,  Қазақ
станның ең бек сіңірген 

қайраткері Алмас Ал
матовтың тұтынған, мә
дениет сала  сының ар
дагері, ақын Омар 
Сейт  пенбетұлының жи
налмалы домбыралары 
және «Азия дауысы 
– 2000» халықаралық 
байқауының қаты су
шысы, әнші Гүлнұр 
Оразым бетоваға сый
ға берген асықты 
 дом быра музей экс по
зияция ларынан орын 
алып тұр.

Мұндағы құнды 
жәдігердің бірі – 
айтыскер ақын 
Мұхтар Ниязовтың 
«Алтын домбы
расы». Ол – қым

бат бағалы металдан жасалған 
зергерлік өнер туындысы.

– Туыстас ха лық тар дың қай
сысын алсақ та, аспаптары өте 
ұқсас болып келеді. Түріктердің 
музыкалық аспабы оның сазы 
және формасы ұқсайды. Тек 
жасалу технологиясы басқа. 
Өзбектерде, қарақалпақтарда 
ду тар аспабы бар. Қыр ғыздың 
қомузы да қазақтың домбыра
сына ұқсас. Түрікмендер аспап
тарына металл ішек тартса, 
өзбектер біз сияқты ішек тарта
ды, – деді Кенжегүл  Ибрагимова.

Музей экспонаттарын та
машалай отырып, жер бетін
дегі халықтар тек қана эконо
м и к а л ы қ  г е о г р а ф и я л ы қ 
тұр  ғыдан ғана байланыста бол
мағанын аң ғарасың. Му зейде 
орналасқан басқа ұлт өкіл 
дерінің ішекті аспаптары көне 
мәдениеттің сабақтастығынан, 
байланысынан сыр шертеді. 
Қазақ мәдениетінің ошағы 
Сыр еліндегі жыраулық 
дәстүрдің тарихы да өте терең 
болғанын музейдегі әрбір аспап 
дәлелдей түседі. Сондықтан 
бұл бағыттағы зерттеулер әлі де 
жалғасын табары сөзсіз.

Ақын домбырасынан 
«Алтын домбыраға» дейін

1-бет

Тарқатып айтайық,  
IQanat олимпиадасы – рес
публикалық жоба,  ауыл 
оқушыларына  ар нал ған. 

Мақсаты – ауыл мек
тептері оқушыларының қа
зақстандық және шетелдік 
алдыңғы қатарлы жоғары 

оқу орындарына оқуға түсу 
мүмкіндігіне ие болуын 
қолдау. Сонымен қатар, осы 
олимпиада арқылы ауыл 
оқушыларының пәнге де
ген қызығушылығын ояту. 
«IQanat» қорының басқа да 
бағдарламалары ауылдан 
келген мыңдаған балаларға 
ең жоғары технологиялы 
мектептердің бірі – IQanat 
High School of Burabayға 
оқуға түсу мүмкіндігін, озық 
педагогтармен пікірлесудің 
баға жетпес тәжірибесін 
сыйлап, көкжиегін кеңей
теді. Нәтижесінде ауыл бала

ларының үздік жоғары оқу 
орындарына түсуіне жол 
ашады.

Аймақта  «Дарын» об
лыстық косымша білім беру 
орталығы «IQanat» қорымен 
арадағы меморан думға сәй
кес іріктеу олимпиадасын 
бірлесе жүргізеді. Респуб
ликалық білім бәй гесінде 
еш кімге дес бермей да
рынын байқатқан Қазалы 
ауданы №249 мектепли
цейінің 8сынып оқушысы 
Нұрдәулет Әбсұлтанов, 
Қар  мақшы ау даны №250 
мек тепли цейінің шәкірті 

Нұр тілеу Жаңбырбаев және 
Сырдария ауданы №129 
мектеплицейінің 8сынып 
оқушысы Данияр Жұбаныш  
Qanat High School of Burabay 
мектебіне жолдама алды. Та
рих пәні бойынша Қазалы 
ауданы №24 мектептің 
8сынып оқушысы Сақтаған 
Нұрислам І орын иеленді. 
Жүлделі ІІ орынды Арал 
ауданы №57 мектептің 
8сынып оқушысы Нұралы 
Нұрасыл жеңіп алды. 

«СБ» ақпарат

Қанаттарың талмасын!
Елорда төрінде 

«IQanat-2022» олимпиа-
дасы ның респуб-
ликалық слеті өтті. 
Жалпы білім бәйгесіне 
еліміздің  түкпір-

түкпіріндегі 164 ауданнан 8-сынып оқитын 36 мың 
бала қатысқан болатын. Нәтижесінде топ жарған 750 
оқушы республикалық бәйгеде бақ сынасып, білімін 
көрсетті. Аталған олимпиадаға облыстан 35 оқушы 
қатысты.


