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ҚАБЫЛДАУ ХАЛЫҚ ЖӘНЕ НАРЫҚ

МӘЖІЛІС

Мал базары 
шаруаның күйін айтады

“Мектепке жол” басталды Тіршілік ағымы 
түпкі арнасына оралуы қажет

Біздің әкей

Әлеуметтік дүкендер 
жайлы аз айтылып жүрген 
жоқ. Бұдан бұрын да 
тақырыпты тарқатқан 
болатынбыз. Күнделікті 
тұтынатын тауардың 19 түрі 
сұраныстан түспейтіндіктен, 
аталған дүкендердің бүгінгі 
ахуалын білу үшін тағы бір 
аралаған едік. Жалпы мұндай 
дүкен саны 38 болса, әр 
супермаркетте 13 әлеуметтік 
бұрыш бар. Барлығына бас 
сұғу мүмкін болмағанмен, 
кейбіріне арнайы барып, 
тыныс-тіршілігін байқап 
көрдік.

Бейбарыс сұлтан және Жеңіс 
көшесінің қиылысында орналасқан  
дүкен нүктесіне жол түсті. Сатып 
алу шылардың көбі ұн, күріш, 
жұмыртқа, шемішке май, картоп 
алуда. Осы шағын ауданның 
тұрғыны Қанипа апай дүкенге жиі 
келетінін айтады. 

– Үйде кішкене немерем 
бар. Бірақ оны жұмсауға қорқамын. 
Бесінші қабаттан түсіп, өзім келемін. 

Күннің ыстығында қайта-қайта 
келуге денсаулығым көтермейді. 
Келінім жұмыстан шыққанда бұл 
дүкен жауып кетеді. Жексенбі 
жұмыс істемейді. Олар жұмыстың 

жанындағы дүкеннен қымбат 
бағаға шемішке май, жұмыртқа 
әкеледі. Ал үйдің жанында одан 
арзан әрі ірі жұмыртқалар сатып 
жатыр. Сондықтан ыңғайы болса, 

өзім келуге тырысамын. Ақшамыз 
жетпесе, жаздырып та аламыз. 
Бүгін, міне күріш, шемішке май 
алуға келдім,  – дейді ол.

ӘЛЕУМЕТТІК ДҮКЕН: 
Әлеуетіміз қандай?

«Достық үйінде» Арал-
Сырдария бассейндік 
кеңесінің кезектен тыс 
мәжілісі өтті. Оған облыс 
әкімінің бірінші орынбасары 
Серік Қожаниязов, 
кеңес мүшелері мен су 
шаруашылығы саласының 
ардагерлері, қоғамдық 
ұйымдар мен БАҚ өкілдері 
қатысты.

Бассейндік кеңес төрағасы 
Сейілбек Нұрымбетов төрағалық 
еткен жиында «Арал теңізінің 
солтүстік бөлігін қалпына келтіру 
және дамыту» жобасының техни-
калық-экономикалық негіздемесін 
дайындау және жобалау мәселесі 
талқыланды.

Күн тәртібіндегі мәселе бойынша 
«Yekom Consulting Engineers –Ka-
zakhstan» филиалының басшысы 
Мехди Шафиифар баяндама жасап, 
жобаның 2 кезеңін іске асыру 
мақ сатында әзірленген арнайы 
жобалармен таныстырып, маңызды 
тұстарын түсіндіріп өтті.

Арал теңізі бассейніндегі эколо-
гиялық көрсеткіштер мен әлеу-

меттік-экономикалық жағдай лар ды 
одан әрі жақсарту мақсатында Дү-
ниежүзілік банкпен бірлесіп дайын-
далған жоба Солтүстік Арал суының 
жинақталу көлемі мен сапасын 
жақсарту, балық шаруашылығын, 
экологиялық туризмді дамыту 

секілді бірқатар негізгі нәтижелерге 
қол жеткізуге бағытталған. Жиында 
аталған жоба бойынша зерттеу нәти-
желерін «Қазгипроводхоз» жобалау 
институтының бас директоры 
Анатолий Рябцев баяндады.

Сондай-ақ, мемлекетаралық 

су шаруашылығын үйлестіру 
комис сиясы ғылыми-ақпараттық 
орталығы Қазақстандағы фи-
лиа лының директоры Нариман 
Қыпшақбаев, тәуелсіз сарапшы 
журналист Айткүл Шалғынбаева, 
су шаруашылығы саласының ар-
да герлері Айтбай Көшербай, 
Дәулетияр Баялимов, қоғам қайрат-
кері Нәжмадин Мұсабаев, жазушы-
эколог Сайлаубай Жұбатыров, 
Халықаралық Аралды құтқару 
қо рының атқару дирек циясының 
директоры Болат Бекнияз, басқа да 
облыстың су шаруашылығы сала-
сының мамандары мен арда герлері 
ұсыныс-пікірлерін ортаға салды.

Сонымен қатар, кездесуде 
жобаның бірінші кезеңінің жүзеге 
асырылуы нәтижесінде ауданның 
әлеуметтік-экономикалық дамуы, 
оның ішінде балық шаруашы-
лығының дамуына жасалған 
үлкен мүмкіндіктер мен өңірдегі 
экологиялық мәселелер сөз болды.

Мәжілісте көтерілген мәселелер 
туралы газеттің келесі нөмірінде 
кеңірек жарияланатын болады.

«СБ» ақпарат

Күн тәртібінде – Кіші Арал келешегі

Мәселен, бір тоннадан астам 
ақ күріш, бір тонна картоп, 
бес тонна бірінші сортты ұн 
жәрмеңкеге әкелінген. Сондай-
ақ сөрелерде қарақұмық 
жармасы, қант, күнбағыс 
майы, жұмыртқа, ет пен балық 
және шұжық өнімдері де бар. 
Жергілікті кәсіпкерлердің 
өнімі, атап айтсақ, 400  литр 
шұбат, бұған қоса ауылдық 
округтерден бір тоннадан 
астам қызанақ пен қияр, қауын 
түрлері нарыққа шықты.

– Өнімдер нарық бағасынан 
20 процент төмен бағада 
сатылуда. Мысалы, қант 444 
теңге болса, күріштің келісі 
175, құрақұмық жармасы 514, 
күнбағыс майының бір литрі 
630 теңгеден беріліп жатыр. 

Дүкендерде 35-37 теңгеден 
тұрған жұмыртқа 29 теңгеден 
сатылуда.

Еттің келісі 1700 теңгеден, 
балықтың әр түріне қарай 
келісі 500 және 1200 теңге 

аралығында. Шиелінің өзінен 
шығатын шұжық өнімдері 
1500 теңгеден басталса, 

бірінші сорт ұнның келісі 135, 
картоп бағасы 130 теңгеден 
қойылды, – дейді «Байқоңыр» 

ӘКК» АҚ тұрақтандыру 
қоры ның жұмысы жөніндегі 
басқарманың жетекші менед-
жері Жәнібек Қойшығұлов.

Жәрмеңкеге жер гілікті 
тұрғындар көп жиналды. Арзан 
бағада болған соң халықтың 
келуі де заңдылық. 

– Дүкендерде тұрған қант-
тың бағасы 750-800 теңге. 
Мұнда оны жарты бағасына 
алып отырмыз. Әр тұрғынға бес 
келіден беріп жатыр. Жұмыртқа 
да, ет те базардағыдан арзан. 
Ұйым дастырушыларға ал ғы-
сым шексіз. Біздей қарт тар -
дан бір ұсыныс – мұндай жәр-
меңкелерді аптасына бол маса 
да, айына екі рет өткізіп тұрса, 
қуанар едік, – дейді зейнеткер 
Наушарбан Мейрамбаева.

Айта кетейік, Шиелі 
кентіндегі И.Құтпанұлы атын-
дағы орталық стадионда өткен 
жәрмеңкеде барлығы 19 түрлі 
ауыл шаруашылығы өнімдері 
сатылды.

Шиелі ауданы

ЖӘРМЕҢКЕ

Төмен баға – тұтынушыларға

Sb Ержан ҚОЖАС,
«Сыр бойы» 

Кеше Шиелі ауданының орталығында әлеуметтік 
маңызы бар азық-түлік өнімдерінің жәрмеңкесі өтті. Онда 
«Байқоңыр» ӘКК» АҚ (өңірлік тұрақтандыру қоры) 
тарапы мен аудан кәсіпкерлері бірлесе 15 тоннадан астам 
өнімді нарық бағасынан төмен бағада ұсынды.

ӘРБІР МӘСЕЛЕГЕ 
ТАЛДАУ ЖАСАЛАДЫ

Бейсенбі күні облыс әкімі 
Нұрлыбек Нәлібаев кезектілік 
тәртібімен жазылған азаматтарды 
жеке мәселелері бойынша 
қабылдады.

2-бет

2-бет

Елмен елді жалғастырып, 
алысты жақын етіп, берекелі 
бірлікке ұластырып отырған көлік 
саласының қоғамдық өмірде маңызы 
зор. Мезгілдің ыстық-суығына 
қарамастан күні-түні жол жүріп, 
ел абыройы мен ризашылығын 
молайтып, өзіне жүктелген міндетті 
мүлтіксіз орындап жүрген мамандар 
төл мерекелерінде марапат төрінен 
көрінді. Облыс әкімінің орынбасары 
Мархабат Жайымбетов көлік және 
байланыс саласы қызметкерлерін 
кәсіби мерекелерімен құттықтап, 
ардагерлерге құрмет көрсетіп, мінсіз 
қызмет атқарғандарды марапаттады. 

Кәсіби 
мерекелік 
құрмет

ЕРТЕҢ – КӨЛІК ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ КҮНІ

Онда 15 тұрғынның мәселесі 
тыңдалды. Қабылдауға келген қала 
тұрғыны әлеуметтік жағынан аз 
қамтамасыз етілген отбасыға берілетін 
азық-түліктің сапасына қатысты шағымын 
білдірді. Бұл ретте облыс әкімі жұмыспен 
қамту және әлеуметтік бағдарламалар 
басқармасының басшысы Ғабит 
Жаңабаевқа тиісті сыннан қорытынды 
шы ғаруды тапсырды. Сондай-ақ, қала 
тұрғындары Бақытжамал Қар жауова 
«Бәйтерек» ықшам ауданында орналасқан 
жер учас кесіне инфрақұрылым және 
жол жүргізу туралы өтінішін білдірсе, 
Болат Калмаханов Қара Бура әулие 
көшесіне аяқсу жүргізу, канализация 
тарту мәселелерін көтерді. Тұрғындар 
мәселесіне орай аймақ басшысы қала әкімі 
Асылбек Шәменовке тиісті жұмыстарды 
жүргізуді тапсырды.
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АРАЛ

ҚАЗАЛЫ

ҚАРМАҚШЫ

ЖАЛАҒАШ

СЫРДАРИЯ

ШИЕЛІ

ЖАҢАҚОРҒАН

«БАЛЫҚШЫЛАР СЛЕТІ» 
КҮЗДЕ БОЛАДЫ

Әлеумет арасында жиі қойылатын 
сауалдардың бірі – «Балықшылар слеті». 

Алғашында Балықшылар слеті шілде айына 
жоспарланып, ұсыныстар мен дайындық 
жұмыстары жүргізілген еді. Алайда слет күз 
айына белгіленіп, «Балықшылар аллеясында» 
өткізу жоспарлануда.

Нақты кезеңде, ауданда 9 балық өңдеу 
зауыты жұмыс істейді. Олардың қуаттылығы 
23900 тоннадан асады. Биыл тауарлы балық 
шаруашылығын дамыту мақсатында 3 тоған 
шаруашылығы іске қосылады деп күтілуде. Бұл 
жобалар жүзеге асса, ішкі нарық толықтай балық 
өнімдерімен қамтамасыз етілмек. 

КЕҢЕЙГЕН ЖОЛҒА 
КЕМДІК ЖАРАСПАЙДЫ

Аудан орталығы Әйтеке би кенті мен 
Қазалы қаласының екі аралығындағы 
жолды жөндеу жұмыстары жүргізілуде. 

Мердігер мекеме автомобиль жолдарын 
кеңейту үшін тиісті жұмыстарды қолға алған. 
Аудан әкімі Мұхтар Оразбаев пен аудандық 
мәслихат хатшысы Бақытжан Жарылқап екі 
аралықтағы жолды жөндеп жатқан мердігер 
мекеменің жауапты қызметкерлерімен кездесті. 
Аудан басшысы жұмыс қарқынын күшейту 
қажеттігін айтты. Сондай-ақ, тиісті сала 
басшыларына екі аралықтағы жолды кеңейту 
жұмыстарын қатаң бақылауда ұстау қажеттігін 
тапсырды.

ДӘСТҮРЛІ АКЦИЯ
Ауданда «Мектепке жол» жалпы 

республикалық қайырымдылық акциясы 
бастау алды. «Балалар жылында» бұл 
акция «Мектепке жол – шекарасыз 
жақсылық» ұранымен өткізіледі. Акция
30 қыркүйекке дейін жалғасады.

Аз қамтылған және көпбалалы отба-
сылар, жетім балалар мен ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған балаларға жаңа оқу 
жылына дайындық кезінде көмек көрсетіліп 
келеді. Биыл да жылдағы дәстүр жалғасады. 
Акция барысында мектеп жасындағы балаларды 
білім ұйымдарында оқумен қамту, әсіресе 
күнкөрісі төмен отбасылардан шыққан балаларға 
әлеуметтік көмек көрсету жөніндегі іс-шаралар 
ұйымдастырылатын болады.

ЖЕКЕ МӘСЕЛЕЛЕРІМЕН 
ҚАБЫЛДАДЫ

Аудан әкімі Асқарбек Есжанов 
кезектілік тәртібімен жазылған 
азаматтарды жеке мәселелері бойынша 
қабылдады. 

Қабылдауда 5 тұрғынның мәселесі тыңдалды. 
Онда азаматтардың басым бөлігі жұмысқа 
орналасу, тұрғын үй, әлеуметтік көмек көрсету 
сынды өтініштерін жеткізді. Аудан әкімі заң 
аясында шешу жолдарын түсіндірді. Бірқатар 
мәселелерге байланысты жауапты сала 
басшыларына нақты тапсырмалар берді. Айта 
кету керек, осы уақытқа дейін аудан басшысы 
9 жеке қабылдау өткізіп, 50-ге жуық азаматтың 
мәселесін саралады. 

БАТЫРЛАР АУЫЛЫНДАҒЫ 
КЕЗДЕСУ

Нағи Ілиясов ауылында облыс әкімінің 
бірінші орынбасары Серік Қожаниязов 
пен аудан әкімі Мұрат Ергешбаев, 
Қазақстанның Еңбек Ері Абзал Ералиев 
шаруашылық төрағаларымен кездесті. 
Кездесу барысында егін шаруашылығы 
мен күзгі егін жинау науқанына дайындық 
барысы талқыланды.
 
Биыл ауданда барлығы 33,1 мың гектар 

жерге ауыл шаруашылығы дақылдары 
орналастырылған. Негізгі дақыл – күріштің 
көлемі – 20728 гектар. Сонымен қатар, 210 гектар 
бақшалық жер дайындалып, 840 адам 90 гектарға 
картоп, 20 гектарға көкөніс, 100 гектарға бақша 
дақылдарын еккен. 

СЫРБОЙЫЛЫҚ 
ӨРЕНДЕРДІҢ ЖЕҢІСІ

Қырғызстанда халықаралық «Ыстық-
көл толқынында» дәстүрлі балалар мен 
жасөспірімдер байқауы өз мәресіне жетті.

Бұл жолы байқау көркін Сыр елінен барған 
таланттар кіргізді. Еліміздің мерейін үстем 
етіп Сезім Қаһарман дипломант, Арсен Шағдат 
пен Қарақат Базарбай лауреат болса, 13-16 жас 
аралығында Саят Сарманбек конкурстың барлық 
номинациясы бойынша Гран-при иегері атанды.

ЖАҢА САЯБАҚ ҚҰРЫЛЫСЫ 
ЖҮРГІЗІЛУДЕ

«Балалар жылы» аясында аудан әкімі 
Мұрат Тілеуімбетовтің бастамасымен, 
жергілікті кәсіпкердің демеушілігімен 
кенттегі Қорасан ата көшесінің бойында 
үлкен, заманауи үлгідегі саябақтың 
құрылысы жүргізілуде. Саябақтың 
ашылуы осы жылдың қазан айына 
жоспарланған. 

Демалыс орнында субұрқақ, түрлі 
аттракциондар, мәдени іс-шаралар үшін ашық 
сахна, спорттық алаң, жүгіру және велоалаң, неке 
қию орны болады. Сондай ақ, саябақ ішіне көгал 
және саялы, сәнді ағаштар егілмек. 

Дайындаған Шынар БЕКБАН,
«Сыр бойы»

Осы аптада облыс 
әкімінің бірінші орынбасары 
Серік Қожаниязов 
Арал және Жалағаш 
аудандарында жұмыс 
сапарымен болды. Онда 
Сырдария өзенінің 
бойындағы су тоспалары, 
каналдар және егін 
алқаптары назарға алынды. 

Арал ауданының әкімі Серік 
Сермағамбетов дария суын тиімді 
пайдалану бағытында атқарылып 
жатқан іс-шаралар барысымен 
таныстырды. Мәселен, «Бұр ма-
құлақ» учаскесіндегі «Аспай» су 
ағытқысы жөндеуден өткізілген. 
Нәтижесінде «Қамыстыбас», «Ақ-
шатау» көлдер жүйесіне толықтай 
су жеткізуге мүмкіндік жасалды. 

Сапар барысында С.Қожа-
ниязов «Мырзас» су тос пасы-

ның құрылысын жүргізу үшін 
жоспарланған аумақты көрді. 
Сондай-ақ, жөндеу жүргізіліп 
жат қан «Қулы» каналындағы 
жұмыс пысықталды. Каналды 
тазалау жұмыстары басталғанына 
көп уақыт өте қойған жоқ. 
Жақын күндері мұнда су көлемін 
реттейтін шлюз орнатылады. 
Мамандармен жүздесуде облыс 
әкімінің орынбасары атал ған 
каналдың шабындық алқап тарды 
суландыу үшін маңызы зор екенін 
атап өтті. Осы орайда мердігер 
мекеме өкілдеріне құрылыс 
жұмысын сапалы орындау 
қажеттігін тапсырды. 

Одан кейінгі кезекте «Ақлақ» 
су тоспасы мен «Көкарал» бөге-
тінің жағдайы мен су деңгейі 
таразыланды. Сол аумаққа 
жақын орналасқан Қаратерең 
және Бөген ауылдық округтері 
ардагерлерімен теңіз маңындағы 

елді мекендердің өзекті мәселелері 
жөнінде ой бөлісті. Қаратереңдік 
қариялар мал жайылымы мен 
шабындық алқаптарға мол су 
баруы үшін «Құйылыс» қорғаныс 
бөгетін көтеріп, шлюз салу қажет 
екендігін айтты. Ал бөгендік 
тұрғындар жол мәселесі шешімін 
тапса деген ойда.

Сапар барысында С.Қожа-
ниязов Аманөткел ауыл дық 
округі аймағындағы «Арал тұз» 
акционерлік қоғамы және «Camel 
Pro» шаруа қожалығының егістік 
алқаптарында болды. 

«Аралтұз» АҚ көктемнен  
бастап мал азығына орай 
жоңышқа еккен. Қазір егінге 
орақ түсетін күн жақын. Ал, 
«Camel Pro» шаруа қожалығы 
Түркиядан жоңышқаның өзге 
түрін алдырып, суды үнемдеу 
мақсатында жаңбырлатып суару 
әдісін пайдалануда. Қазіргі таңда 

85 гектар аумаққа күздік жоңышқа 
егілуде.

Сондай-ақ, облыс әкімінің 
бірін ші орынбасары Жалағаш 
ау да нында Мақпалкөл елді ме-
кеніндегі шаруа қожалық тарында 
болды.

Аудан әкімі Асқарбек 
Есжанов аудан бойынша егін 
шаруашылығының бүгінгі жайын 
айтып берді. Әліби Бекжанов 
өзі басшылық жасайтын «Ер 
Әлі», «Құрманбай ата» шаруа 
қожалықтары жайында баяндады. 

Бүгінде «Ер Әлі» шаруа 
қожалығы 31 гектардан астам 
жерге картоп, сәбіз, қызылша 
өнімдерін еккен. Ал, «Құрманбай 
ата» шаруа қожалығының алма 
бағында 5 түрлі алма сорты 
егілген. Алынған өнімдер Қызыл-
орда, Нұр-Сұлтан, Ақтөбе қала-
ларына сатылады. 

«СБ» ақпарат

Алдымен аталған мекеме 
басшы ларының саладағы  қалып-
тасқан жағдайды шешу мақ-
сатында атқарып жатқан жұмысы 
сараланды. 

Қазір  «Қызылорда жылу-

электрорталығы» кәсіпорнына 
«Қызылорда электр тарату 
тораптары компаниясы» АҚ, 
«Қызылорда Су жүйесі» және 
«Энергосервис», «Дәулетэнерго» 
серіктестіктерінің берешегі 725 

млн теңгеге көбейген.
Осы орайда облыс әкімінің 

орынбасары сала басшыларының 
сылбыр әрекетін қатаң сынға алып, 
жұмысты күшейту қажеттігін 
ескертті. Айта кетерлігі, жыл 
басынан бері коммуналдық 
мекемелер арасындағы қарыз өсіп 
кеткен.

Облыс әкімінің орынбасары 
аталған берешектерді өтеуге 
жауапкершілікпен қарап, оны 
жедел шешу, алдағы жылу беру 

маусымына үлкен дайындықпен 
кірісу керектігін жеткізді.

– Алдымызда жылу беру 
маусымын бірқалыпты өткізу 
міндеті тұр. Сондықтан жылдың 
маңызды кезеңінің тұрақты өтуі 
барлығымызға сын. Әсіресе, 
нақты нысан бойынша жауапты 
басшыларға қойылар талап үлкен, 
– деді М.Жайымбетов.

«СБ» ақпарат 

Қазіргі таңда мердігер мекеме 
тарапынан «Бәйтеректің» 2-ші 
кіреберіс жолын асфальттау, 
сондай-ақ, 1-ші кіреберіс жолына 
дайындық жұмыстарын жүргізуде. 
Ал, «Бәйтерек-1» тұрғын ауданы, 
29 тұйық көшесі бойында ауызсу 
құбыры, электр желісі тартылған. 

Мұнан бөлек, жеке қабылдауға 
келген азаматтардың басым 
бөлігі әлеуметтік көмек беруді, 
жұмыспен қамту, денсаулық 
саласына қатысты, тұрғын үй алу 
сынды өтініштерін жеткізді. 

Қала тұрғыны Абай Шайнұров 
облыста созылмалы бүйрек 
ауруымен ауыратын азаматтардың 
саны жылдан-жылға артуына 
байланысты науқастарға қажетті 
аппараттың алынуына ықпал 
етуді және салада нефролог 
мамандардың жетіспеушілігін 
алға тартты. 

Аймақ басшысы денсаулық 
сақтау басқармасы басшысының 
орынбасарына мәселеге толық 
талдау жүргізіп, тиісті жұмысты 
үйлестіруді тапсырды. 

Қабылдауға келген тағы 
бір тұрғынның мәселесі де 
гемодиализ арқылы емделумен 
байланысты болды. Облыс әкімі 
әрбір науқастың еміне қарай 

тиісті шараларды зерделеп, 
мәселені оңтайлы шешудің жолын 
қарастыруды жеткізді. 

Айта кету керек, осы уақытқа 
дейін облыс әкімі 15 жеке 

қабылдау өткізіп, 130-ға жуық 
азаматтың мәселесі қаралды. 

Облыс әкімінің 
баспасөз қызметі

ӘРБІР МӘСЕЛЕГЕ ТАЛДАУ ЖАСАЛАДЫ

Судың жайы 
һәм диқан еңбегі

Сын артында сұрау бар
Облыс басшысының тапсырмасына сәйкес өткен жиында 

коммуналдық мекемелерде қордаланған қарыздарды 
жою және алдағы жылу маусымына дайындық барысы 
талқыланды. Жиынға облыс әкімінің орынбасары Мархабат 
Жайымбетов төрағалық жасады.

– Бұл мереке – сала маман-
дарының басын қосатын атаулы 
күн ғана емес, жалпыхалықтық 
сипатқа ие. Көлік саласы – қай 
кезде де еліміздің экономикасы 
мен өндірісінің барлық буынын 
байланыстыратын аса маңызды 
сала. Елімізді әлеуметтік-эко-
номи калық дамыту, экономиканы 
және өнеркәсіптік өндірісті 
жаң  ғырту жолында Мемлекет 
басшысы Қасым-Жомарт Кемел-
ұлы Тоқаевтың алға қойған мін-
дет терін іске асыруда  үлкен роль 
атқарады. 

Көлік және байланыс сала-
сының қызмет керлері өңіріміздегі 
кәсіп орын дардың үздіксіз жұ-
мысын, әрбір елді мекеннің 
тіршілігін қам та масыз етіп, аймақ 
тұр ғын дарының әлеуметтік хал-
жағ дайын жақсартуға сүбелі үлес 
қосып келесіздер. 

Сіздердің жи наған мол тәжіри-
белеріңіз, кәсіби шеберліктеріңіз 
бен іскер лік теріңіз күнделікті 
міндеттерді орындап қана 
қоймай, қазіргі эко номикалық 
жағдайда тыныс-тіршілігімізді  
жетілдірудің жаңа тетіктерін 
табуға септігін тигізері сөзсіз.

Бүгінгі мерекені Сыр елінің 
көлік саласының мамандары  
жақсы жетістіктермен қарсы 
алуда. «Жолдың жайын жүрген 
білер» дегендей, бүгінгі таңда 
Қызылорда облысының аума-
ғында 212 елді мекенді аудан 
және облыс орталығымен жал-
ғайтын 205 тұрақты автобус 
қатынасы ұйымдастырылған. 
Облыс орталығынан Нұр-
Сұлтан, Алматы, Шымкент, 
Түр кістан, Жезқазған, Ақтөбе, 
Сарыағаш қалаларына күнделікті 
жолаушы тасымалдау қызметтері 
көрсетілуде, – деді облыс әкімінің 
орынбасары. 

 Айта кетейік, жыл басынан 
барлық бағытта 35 млн жолаушы 

тасымалданып, өткен жылмен 
салыстырғанда 8,4 процентке 
көбейген.  Жолаушыларға сапалы 
қызмет көрсету және Қызылорда 
қаласындағы қоғамдық көлік 
мәселесін шешу мақсатында 
үлкен сыйымдылықтағы 150 
жаңа автобус сатып алынып, 
авто бус паркі жаңартылатын 
болады. Жаңа автобустар 50 жо-
лау шыға сыйымды, мүмкіндігі 
шек теулі жандардың кедергісіз 
кіріп-шығуына арналған құрыл-
ғылармен қамтылған және қор-
шаған ортаға зиянды әсері өте 
төмен. 

Мархабат Жайымбетұлы сон-
дай-ақ бұл мерекені өңірдегі те-
мір жолшылар да толымды табыс -
тары мен қарсы алуда екенін 
айтты. 

– Биыл «Қазақстан темір 
жолы» Ұлттық компаниясының 
құ рыл  ғанына – 25 жыл. Тарихы 
бар сала аға буынның еселі 
еңбе гімен, жасампаздығымен 
дамыса, кейінгі ұрпақтың жаңа-
шылдығымен нығайып келеді. 

Осы жылдар ішінде жаңа 
жолдар салынып, қолданыстағы 
магистральдар жаңарту және 
жетілдіруден өткізілді, тран-
зиттік жүк тасымалын дамыту 
шарттары жасалды. Ағымдағы 
жылы Қызылорда магистральдық 
желі бөлімшесі бойынша 70 
шақырым жолға күрделі жөн-
деу жұмыстарын жүргізу жос-
пар ланса, бүгінгі күні оның 60 
проценті орындалды. Бұл іс-
әрекеттер жолаушылар пойыз-
дарының жылдамдығын сағатына 
140 километрге дейін арттыруға 
мүмкіндік береді, – деді ол.

Әуе қатынасында да сер-
пінді жобалар бар. Әлемдік 
стан дарттарға сай әуежай за-
манауи сипатқа ие болуы 
керек. Осы бағытта  Болат 
Өтемұратов қорымен бірге жаңа 
әуежай терминалын салу қолға 
алынды. Жалпы құны 11,5 млрд 
теңгені құрайтын бұл жобаны 
қаржыландыру толықтай Қордың 
есебінен жүзеге асырылады. 
Қазіргі таңда, жобалау және 

инже нерлік инфрақұрылымдарды 
жүргізу жұмыстары ұйымдас-
тырылуда.

Құрылыс жұмыстары 2023 
жылдың ақпан айында бас-
талып, 2024 жылдың қыр күйек 
айында халықтың игілігі үшін 
пайдалануға беріледі деп күтілуде. 

Жол инфрақұрылымын дамыту 
бағытында да өрлеу бар. Биыл 
өңірдің автомобиль жолдары 
мен көшелерін, көпір өткелдерін 
жөндеуге барлығы 18,4 млрд теңге 
бөлініп, ұзындығы 348 шақырым 
жол желісін жөндеуден өткізу 
жоспарланған. Өткен жылдың 
қорытындысымен облыстық 
және аудандық маңызы бар 
автомобиль жолдарының жақсы 
және қанағаттанарлық жағдайы  
75 процентті құрапты. Жылдың 
аяғына дейін бұл көрсеткішті 82- 
ге көтеруге жұмыс жасалуда. 

Мархабат Жайымбетұлы 
жүргізуші, жолшы, ұшқыш, 
машинист, диспетчер және 
басқа да өзінің саналы ғұмырын 
осы саламен байланыстырған 
жандарды мерейлі мерекесімен 
құттықтап, саланың дамуына үлес 
қосып келетін қызметкерлерге 
риза шылығын білдірді. Бір-
қатар үздік мамандарға «Еңбек 
ардагері» медалі мен «Құрметті 
автокөлікші», «Үздік автокөлікші» 
төсбелгілерін және облыс әкімінің 
Алғыс хатын табыстады. 

Іс-шара соңында облыстық 
жолау шылар көлігі және 
автобомиль жолдары басқармасы 
ардагерлер кеңесінің төрағасы 
Жәнібек Нұрқышұлы мен 
теміржол саласының ардагері  
Оразбек Өмірзақов әріптестерін 
кәсіби мерекелерімен құттықтап, 
еңбектерінің еселене беруіне 
тілектестік білдірді. 

Суреттерді түсірген 
Нұрболат НҰРЖАУБАЙ

Кәсіби мерекелік құрмет
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Сатып алушылардың ұнды 
5 келілеп, ал майды 2,3 литрлеп 
алып жатқанын байқадық. Тұ рақты 
тұтынушылардың айтуынша, 
ұнның сапасы қазір жақсарған. 
«Дәстүр» деген бірінші сортты 
ұн нан жабуға жақсы көрінеді. 
Картоптың майдалылығына 
қарамастан алып жатқандар бар. 
Қалтаға салмақ болмайтын бағада 
болған соң аламыз дейді келу
шілер.  Бірақ жуа мен сәбіздің 

қарасын байқамадық. Оны сұра
ғандарға бір аптадай бол майтын 
шығар деп жуап берді сатушы. 

Адам аяғы саябырлағанда 
дүкеннің сатушысы Майра 
Каниевамен тілдесудің сәті түсті.

– Бұл дүкенде қай кезден бастап 
жұмыс жасайсыз? 

– Бір жыл болды. Дүкеннің иесі 
өзімнің сіңілім. Мен сатушымын. 
Үйім жолдың арғы бетінде. Түскі 
үзілісте үйіме барып келуге де 
ыңғайлы.

– Қант пен жуа жоқ екен. Не 
себеп? 

– Қант таңертең болған. Үш 
қап тез өтіп кетеді. Аптаның аяғы 
болған соң тапсырыс бермедім. 
Жуа алдағы бір апта көлемінде 
болмайтын шығар. Тапсырыс 
беруші жеткізбей жатыр.

– Қантқа талас басылған сияқты 
ма ? 

– Иә, алдыңғыдай емес. Алу
шылар азайды. Маусымдық кезең
де ылғи солай болады. Оның үстіне 
қанттың бағасы бірден 444 теңгеге 
қымбаттады. 

– Әр алушыға белгілі мөл
шермен берілетін тауарлар бар. 
Бірақ жаңа байқағанымдай, кей 
өнім түрін мөлшерден асырып 
бердіңіз? Себебін білсем бола ма? 

– Күннің ыстығында адам
дарды бір келі зат үшін сандалтқым 
келмейді. Жағ дайын айтып тұрса, 
неліктен бермеймін. Қазақ емеспіз 
бе? 

Сатушының адам гер лішігіне, 
мәдениеттілігіне сүйсін дік. Сол 
ауданның тұрақ ты тұтынушылары 
туысындай болып кеткен сыңайлы. 
Халжағдай сұрасып, әңгімесін де 
айтып үлгеріп жатыр. Біз кәсібіне 
береке тілеп, келесі дүкенге қарай 
беттедік. 

Алдымыз жексенбі күнге 
сәйкес келгендіктен, дүй сенбі 
күні «Универсам» аумағындағы 
дүкенге бардық. Бұдан бұрын 
келгенімізде дүкеннің ішінде 
айқайшу болғантұғын. Қанттың 
кезегінде тұрғандар мен көкөніс 
сатып алушылардың қарасы 
да көрінбеді. Дүкенші қанттың 
енді келетінін айтты. Мұнда да 
жуа жоқ. Сол жақ бұрышта ет 
сатылатын еді. Ол да көзге түспеді. 
Тек тар тылған ет барын білдік. 
Мұнда 19 түрлі тауардан бөлек 
дүкен иесінің тауарлары көп екен. 
Тұтынушылардың көбі қанттың 
жоғын естіп, шығып кетіп жатты. 

Келесі барған дүкеніміз – 
Назарбаев даңғылының бойын
да орналасқан нүктесі. Бұл 
жерге қант күндегі уақытынан 
ерте жеткізілген. Келушілер 
2 келілеп алуда. Өзге тауар 
түрлері де жеткілікті. Майда 
картоп болғанмен өтіп жатыр. 
Нан 55 теңгеден са тылуда. Сауда 
барысын бақылап тұрғанымызда 
ұялы телефонының камерасын 
қосып ер адам кіріп келді. Бұл 
«Байқоңыр» ӘКК» АҚ маманы 
екен. Өзіне бекітілген 7 дү кенді 
күніне екі рет тексеріп кетеді. Өзін 
Саттар Әбдіреев деп таныстырған 

менеджер бұл жұмысқа бірер ай 
бұрын келгенінен хабардар етті. 

– Өзіме бекітілген жеті 
нүкте, яғни Назарбаев даңғы
лында орналасқан, Саяхат, 
Жеңіс пен Бейбарыс сұлтан  
көше лерінің қиылысындағы, 
«Астана» шағын ауданындағы, 
Тас бөгеттегі тағы екі дүкенге 
мен жауап беремін.  Ең алды мен 
дүкеннің тазалығына мән беріп, 
сөрелеріндегі тауар лардың толық 

болғанын тексереміз. Кәсіпкер 
бізбен келісімге отырғанда біздің 
19 түрлі әлеуметтік тауарымызды 
және өздерінің өнімін сатуға 
құқылы. Біз дүкен мен жерді тегін 
пайдалануға береміз. Ал дүкен иесі 
мына жерді қалай әрлеймін десе 
де өз еркі. Мұнтаздай таза ұстап, 
тауарды толтырып, келушілермен 
мәде ниетті түрде сөйлессе, сауда 
қызады, – дейді жауапты маман.

Менеджермен ілесіп, «Астана» 
мөлтек ауданындағы әлеуметтік 
дүкенге бардық. Мұнда сауданың 
көрігін қыздырушылар көп екен. 
Бірі жеміс, енді бірі қант, күріш, 
май алуда. 

Бұл дүкенді  Ақжарқын 
Имашева мамыр айында алғанын, 
қазір мұнда отба сымен бірге 
жұмыс істейтінін тілге тиек етті. 
Жол дасы келген тауарларды 
қабыл дап, орналастырып жатса, 
бала  лары жинақтап, сөрелерге 
қоюда. Кәсіпті отбасымен жүргіз
гендіктен берекесін де көріп отыр
ғандай көрінді. Басында қатты қи
нал ғанымен, қазір бір ізге түсіпті. 

– Өзім бұдан бұрын да дүкенде 
сатушы болып 4 жылдай жұмыс 
істедім.  Аздыкөпті жиған 
тәжірибем бар, тәуекел етіп осы 
әлеуметтік дүкенді алдым. Түрлі 
пиғылдағы адамдар келеді. Бірі оң 
батасын беріп, ризалығын білдірсе, 
кейбірі ісімізден мін іздеп, оны 
әлеуметтік желіге шығаруға құмар. 
Кешегі қантқа талас кезіндегі 
жұмысымызды көргендеріңізде 
ғой. Бір минут демалуға мұрша 
болмады. Таңғы бестен дүкен 
алдын күзетіп отыратындар көп. 
Өзім осы ауданда тұратындықтан, 
көбін танимын. Бірбірін жағадан 
алғандар да болды. Сол кезде 
дүкенді тастап, бұл жұмыстан бас 
тартқым келген еді. Қазір адам 
аяғы азайғанымен, тұрақты келу
шілеріміз көп, – дейді дүкен иесі.

Расымен бұл дүкен өзге

лерге қарағанда тауар дың көп 
түрлілігімен және отбасылық 
кәсібімен ерекшеленеді екен. 
Қауынқарбыз, жемісжидек 
толып тұр. Күнделікті тұтынатын 
тауардың көбін табуға болады. 
Айтпақшы, қант бағасы бірден 
444 теңге болғалы және тосап 
қайнатудың мерзімі аяқталған соң 
ұзынсонар кезекті байқамадық. 
Берекенің тоғызы кәсіпте екенін 
түсінген Имашевтар отбасының 

жұмы сына сәттілік тілеп, әрі қарай 
жұмысымызға бет алдық. 

1 тамыздағы ақпарат бо
йынша қоймада 753,9 тонна 
тауар бар. «Байқоңыр» ӘКК» АҚ 
Тұрақтандыру қорының жұ мысы 
жөніндегі басқарма бас шысы 
Талғат Бекішевтің берген мәліме
тінше, бұл 345,5 млн теңгені 
құрайды.  Атап айтар болсақ, 
күнделікті тұтынатын 1сортты ұн  
154,2, күріш 22,09, қарақұмық – 
111,7 құмшекер – 97,33, күнбағыс 
майы – 368,58 тонна. 

Әлеуметтік дүкендер желі
сін алдағы уақытта жандандыру 
– жуырда ғана осы салаға бас шы
лыққа келген Самат Ер ниязов тың 
еншісіндегі шаруа. «Байқоңыр» 
ӘКК» АҚ басқарма төрағасы Самат 
Нұр ах метұлымен  әңгімелесіп, ал
дағы жоспары туралы сұраған едік. 

– Осы салаға басшы
лыққа келген бойда 38 дүкен 
иесімен кездесу өткіздім. Олар
дың айтуынша, жаздың күні 
дүкеннің ішінде тұру мүмкін емес. 
«Темірден жасал ғандықтан, ыстық 
тартады. Әжетхана мен суы жоқ. 
Талапқа сай емес. Мұздатқыштар 
мен кондиционердің күші жет
пейді. Барлығын бірге қосқанда жа
рықтың бағасы шарықтап кетеді» 
деген секілді уәждерін жеткізді. 
Бұл дүкендер желісі осыдан 10 
жыл бұрын жасалған дүние ғой. 
Мүмкін сол уақыттың кезеңімен 
қарасақ, қажеттілік болған 
шығар. Бірақ дәл қазіргі уақытта 
талапқа сай емес. Бұл дүкендерді 
қайта салуға қаражат жетіспейді. 
Мүмкін әлеуметтік бұрыштарды 
көбейтетін шығармыз. Ол үшін 
бірнеше дүкен иелерімен келісім
шартқа отыруымыз керек. Олар 
да өздерінің кәсібіне кедергі 
келмейтіндей жағын қарастырып, 
есебін шығарып, жауабын береміз 
деген болатын. Мұндай бұрыштар 
саны қалада әзірге 13 болса, 

аудандарда да ашып, жұмысты 
бастап жатырмыз. Бірақ, 38 дүкен 
иесін де далаға тастай алмаймыз. 
Се бебі, осы арқылы отбасын асы рап 
отыр. Сондықтан, әлі де әлеумет
тік дүкендер желісін жандандыру 
үшін жанжақты идеяларды 
қарастырып, саралаймыз. Қай сысы 
тиімді екенін көре міз. Халықтың 
көңілінен шығатындай заманауи 
дүкен дер желісі керек, – дейді 
басқарма төрағасы. 

 Расында, осыдан бірнеше 
жыл бұрын көпшілік әлеуметтік 
дүкенге бас сұға бермейтін. 
Дүкендер жұмысы бастапқыда 
дұрыс жолға қойылмады ма, 
әлде халық арасында түсіндірме 
жұмыстары аз жүргізілді ме, 
әйтеуір әлеуметтік дүкенге деген 
көпшіліктің көз қарасы басқаша 
болатын. Ал жобаның түпкі 
мақсаты – халықты тиімді бағада 
азықтүлікпен қамтамасыз ету 
еді. Кейінгі уақытта әлеуметтік 
дүкендер жұмысы жанданып, 
жұртшылық ондағы азықтүлік 
бағасының төмен екенін түсінді. 
Бұл орайда облыс басшылығы 
тарапынан әлеуметтік маңызы бар 
19 түрлі өніммен дүкен сөрелерін 
толтыруға бағытталған арнайы 
бағдарламалар қабыл данып, жүзеге 
асырылды. Кешегі пандемия 
кезінде супермаркеттер мен өзге 
де азықтүлік  дүкендері уақытпен 
жұмыс істегенде тұтынушылар 
үшін олардың есігі айқара ашық 
болды. Бүгінде жұртшылықтың 
пікірі өзгеріп, әлеуметтік дүкендер 
тұтынушылары көбейген. Енді 
осы тұрақты тұтынушылардан 
айырылып қалмас үшін, қорда 
бар тауар дың таусылып қалмауын 
қада ғалап, алдағы айларға 
өнімді жеткізушілермен қай та 
келісімге келу де керек. Басқарма 
төрағасының айтуынша, жуа мен 
картопты тасымалдайтын бір 
кәсіпкердің келісімшарт мерзімі 
аяқталған. «Ол өзіне берілген 
мерзім ішінде алған ақшасына 
өнімді жеткізу керек болатын. 
Келісімшарт аяқталған соң қалған 
қаражатты қайтару керек еді. Одан 
алатын 60 млн теңге бар. Енді 
кәсіпкермен соттасып жатырмыз. 
Жуа, картоп жеткізетін кәсіпкер 
іздейміз. Себебі тамыз айында 300 
тонна пияз, 500 тонна картоп, 200 
тонна сәбізге тапсырыс беруіміз 
керек» дейді. 

Ұнның мәселесі де мәз емес. 
Бұдан бұрын ақпан айында 
қостанайлық компаниямен келі
сімге отырған. Кәсіпкер тамыз 
айының аяғына дейін 10 мың 
тоннасын жеткізу керек еді. 
Бүгінге дейін 5 мың тоннасын 
жеткізген. Өйткені алдыңғы аптада 
ұн ақтайтын жерін улап жатырмын 
деп өнімді жібермеген кәсіпкер, 
кешегі аптаның соңында ғана бес 
«КамАЗ» ұнды жөнелтіпті. Бірақ 
тамыздың аяғына дейін толық 
жібермесе соттасуға тура келеді.  
Басқа жол жоқ.   

Қандай да бір компаниямен 
келісімге келмес бұрын, алдымен 
оның алдыңғы жұмысын зерт
теу ден өткізіп, бір саралап алған 
жөн секілді. Әйтпесе, ісіне 
жауапсыздық танытқан әр кәсіп
керді сотқа сүйреп жүргенде дүкен 
иесі мен тұтынушылар зардап 
шегеді. Әрине, әлеуметтік дүкенге 
келетін тауарлар түрін өзімізде 
өндіру үлкен маңызға ие. Облыс 
әкімінің бастамасымен жержерде 
қолға алынған бақшалық егістік 
жерлерді игеру мәселесінде де 
бұған ықпалдастық зор болмақ. 
Бәрі есепке, сауатты құрылған 
жос парға байланысты. Бай
қасаңыз, әлеуметтік дүкен тек ар
зан датылған баға емес, мұның ас
тарында азықтүлік нарқын реттеу, 
сол нарықта қаншама жүріп жатқан 
құйтырқы әрекеттердің жолын 
кесу секілді ұстаным да бар.

ӘЛЕУМЕТТІК ДҮКЕН: 
Әлеуетіміз қандай?

Жалпы, облыста осал топқа 
жататын 31 мыңнан астам бала 
болса, оның 13 мыңнан астамы 
атаулы әлеуметтік көмек алатын 
отбасынан.

– Тамыздың 1нен бастап 
қыркүйек айының 30на дейін 
жалғасатын шара «Мектепке жол – 
шекарасыз жақсылық!» ұранымен 
өтпек. Осыған сәйкес, міндетті 
оқу қоры есебінен көмек алатын 
оқушылар тізімі жинақталуда. 
Қазіргі таңда қайырымдылық 
акциясын өткізудің өңірлік іс
шаралар жоспары бекітілді. 
Жалпы, аз қамтылған және 
көпбалалы отбасылар, жетім және 
атаанасының қамқорлығынсыз 

қалған балаларға жаңа оқу жылына 
дайындық кезінде көмек көрсетуді 
мақсат тұтқан акция аймағымызда 
он бес жылдан бері дәстүрлі түрде 
өткізіліп келеді, – деді Бағдат 
Қамбозұлы.

Брифингте бірінші сыныпқа 
құжат қабылдау аяқталғаны 
айтылды. Жаңа оқу жылында 
аймақта 17 898 бала бірінші сы
ныпқа қабылданады деп күтілуде. 
Сондайақ, оку жылы дәстүрлі 
форматта басталады. Алайда, 
аймақтағы эпидемиологиялық 
жағдайға байланысты бірқатар 
шектеулер қойылуы мүмкін.

– Мектепке құжат қабылдау 
электронды түрде және қағаз 

түрінде 1 сәуір мен 1 тамыз 
аралығында өткізілді. Осы уақытта 
атааналардан 17 371 өтініш 
түсіп, оның барлығы өңделді. 
Жаңа оқу жылына қабылданатын 
оқушылардың 89,7 проценті 
қазақ тілінде оқытылатын 
болады. Бұл көрсеткіш бойынша 

облыс республикада көш бастап 
тұр. Жалпы, барлық білім беру 
ұйымдарында жаңа оқу жылына 
дайындық жұмыстары жүргізілуде. 
Осы ретте айта кетейін, алдағы 
оқу жылы дәстүрлі түрде 
өткізілетін болады. Дегенмен, 
өңірдегі эпидахуалға байланысты 
бірқатар шектеулер болуы мүмкін, 
– деді басқарма басшысының 
орынбасары Бағдат Бердәулетов.

Сала маманы алдағы уақытта 
«мектеп формасына байланысты 
мәселе туындамайды» деп отыр. 
Оның айтуынша, алда атааналар 
мен заңды өкілдер мектеп формасы 
туралы мәселелерді талқылауға 
қатысып, өз ұсыныстарын 
енгізе алады. Сондайақ, мектеп 
формасына өзгерістер енгізу 
туралы шешім мектеп жанындағы 
қамқоршылық кеңеспен келісу 
арқылы мекеме басшысы бекітеді. 
Егер арнайы форма жасақталмаған 
жағдайда оны сатып алу 
міндеттелмейді.

«Мектепке жол» басталды
Аймақта «Мектепке жол» жалпы республикалық 

қайырымдылық акциясы бастау алды. Бұл туралы өңірлік 
коммуникациялар қызметінде өткен брифингте облыстық білім 
басқармасы басшысының орынбасары Бағдат Бердәулетов 
хабарлады.

Sb Ақтілек БІТІМБАЙ,
«Сыр бойы»

БАҒАНЫ БАҚЫЛАУ 
ЖАЛҒАСУДА

«AMANAT» партиясының 
бастамасымен аймақтық және аумақтық 
филиалдардағы мониторингтік топтар 
арнайы жұмыс алгоритмі бойынша апта 
сайын әлеуметтік маңызы бар азық-түлік 
тауарларының бағаларына қоғамдық 
негізде зерделеу жұмыстарын жүргізуде. 

Өткен аптада топ мүшелері облыс 
орталығындағы «Қызылорда» гипермаркеті, 
«Small», «Magnum Express», «АльАсад», «Алатау» 
және «Сәлем» сауда орындарында болып, тауар 
бағасына бақылау мен талдау жасады. 

Алдағы уақытта мониторингтік топтар жүйелі 
түрде супермаркет, базар, дүкендерді аралап, 
нарықтағы тауар бағасын бақылап, бағаның 
себепсіз өсуінің алдын алуға жұмыс жүргізеді.

НАҚТЫ ҰСЫНЫСТАР 
АЙТЫЛДЫ

«AMANAT» партиясының облыстық 
филиалында партиялық бақылау 
комиссиясының азық-түлік бағасына 
сараптама жүргізу жөніндегі мониторингтік 
топ мүшелерінің, облыстық ауыл 
шаруашылығы және жер қатынастары 
мен кәсіпкерлік және өнеркәсіп 
басқармаларының, ҚР Бәсекелестікті 
қорғау және дамыту агенттігі облыс 
бойынша департаменті мен «Байқоңыр» 
ӘКК» АҚ басшыларының қатысуымен 
арнайы жиын өтті.

Жиында қазіргі уақытта күн тәртібінен 
түспей тұрған әлеуметтік маңызы бар азықтүлік 
бағасының жайкүйі қаралып, мәселелер мен 
олардың шешілу жолдары талқыланды, нақты 
ұсыныстар айтылды. 

Айта кетейік, 27 шілдеден бастап облыс 
орталығы мен барлық аудандарда құрамы 77 
адамнан тұратын 10 мониторингтік топ құрылып, 
84 сауда нысанына бақылау жұмыстарын жүргізді 
және бұл алдағы уақытта да жалғасады.

«КЕДЕРГІСІЗ КЕЛЕШЕК»
«AMANAT» партиясының «Кедергісіз 

келешек» жобасы аясында аумақтық 
филиалдар тамыз айына жоспарланған 
әлеуметтік нысанның мүмкіндігі шектеулі 
азаматтар үшін бейімделуіне бақылау 
жұмыстарын жүргізуде.

Партияның «Өзгерістер жолы: Әр азаматқа 
лайықты өмір!» атты сайлауалды бағдарламасын 
іске асыру жөніндегі республикалық Жол картасына 
сәйкес бұрын салынған әлеуметтік нысандардың 
(меншік түріне қарамастан) мүмкіндігі шектеулі 
азаматтарға қолжетімді етіп бейімделуі бойынша 
арнайы мониторинг жүргізілуде. 

Жоспардағы нысандардың барлығы партияның 
сайлауалды бағдарламасында көрсетілген. Осыған 
орай, әрбір нысанның толыққанды бейімделуі 
партияның бақылауында болады.

«ТAZALIKE» 
ЖОБАСЫНА АТСАЛЫСТЫ

Кент орталығында көшелердің 
тазалығы, көше комитеттерінің 
жауапкершілігі, су жүретін арықтарды 
күл-қоқыстан тазалау, тал, гүл отырғызу 
жұмыстарын ұйымдастыру маңызды.

Партияның Жаңақорған аудандық филиалының 
ұйымдастыруымен көктемнің алғашқы айында 
бастау алған партияның «TazaLike» жобасы 
аясында байқаудың қорытынды ісшарасы 
өткізілді. Байқау наурыз айында әлеуметтік желі 
арқылы жарияланып, бәйгеге қатысушы 10 көше 
комитеті өтінім білдірген болатын. 

Шарттарды толық орындап, жеңімпаз болған 
көшелерге «AMANAT» партиясы аудандық 
филиалының  Алғыс хаттары мен естелік 
сыйлықтары табысталды.

ЗАҢГЕРЛІК КЕҢЕС
Облыстық партия филиалының 

қоғамдық қабылдау бөлмесінде Түркістан-
Қызылорда облыстары бойынша 
өңіраралық заң консультанттары 
палатасының заң кеңесшісі Балжан 
Қайырбекова тұрғындарды қабылдау 
өткізді.

Заңгерлік көмек партиялық жобасы аясында 
өткізілген қабылдауда азаматтар есепшоттардың 
бұғатталуы, жеке сот орындаушылардың 
әрекетсіздігі, алимент өндіру және т.б. заңгерлік 
мәселелер төңірегінде кеңестер алды.

АҚПАРАТТЫҚ НАСИХАТ 
ЖҰМЫСЫ БАСТАЛАДЫ

«AMANAT» партиясы ҚР Үкіметімен 
бірлесіп ауыл тұрғындарының табысын, 
әл-ауқаты мен өмір сүру сапасын 
арттыруды қолдау үшін «Ауыл аманаты» 
жобасын әзірледі және жобалық кеңсе іске 
қосылып, нақты жұмыстар бастады.

Аталған жоба шеңберінде 20232025 жылдары 
еліміздің барлық облысына бюджеттік несиелер 
бөлу көзделіп отыр. 

Партияның Саяси менеджмент ака демиясының 
тренерлерінен жасақталған арнайы мобильді 
топ өңірде болып, ауыл тұр ғындарына дәрістер 
өткізеді. Ұсыныстар білдіретін немесе кәсіппен 
айналысуға ниетті азаматтар аудандық партия 
филиалдары арқылы ақпарат алып, кездесулерге 
қатыса алады.

Жалпы апта ішінде, аймақтық және аумақтық 
филиалдар мен БПҰда кездесулер, тақырыптық 
қабылдаулар, партиялық бақылау және т.б. 
түрлі форматтағы 54 қоғамдықсаяси ісшара 
ұйымдастырылды.

АПТА АҒЫМЫНДА
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Базардағы баға 
«босамай» тұр
Кіргеніміз сол екен, сауда

герлер алдымыздан көлде
нең дей берді. Мұндағы мал 
са тушылар шаруа қойға 40 
мың теңге, қошқарға 120 мың 
теңге сұрайды. Марқа қозы
ның бағасы 20 мың теңгеге 
шыққан. Ал союға жарамды 
деген ешкінің бағасы 3035 
мың теңге аралығында. Көр
геніміздің көбісі – арық. Оны 
қадап айтуға тура келіп тұр.

Соған қарамастан ірі қара 
малдың бағасы да өсе түс
кен. Санамалап айтсақ, бір 
жа сар тайынша – 130 мың 
теңге,  ірі сиыр – 200250 
мың, сауын сиыр 270350 мың 
теңге арасында. Мұндағылар 
тайға 160200 мың, құнан мен 
дөненге – 340360 мың, құ
лынды биеге 350500 мың 
теңге сұрап тұр. Ал «78 жасар 
ірі жылқыға кемі 800 мың теңге 
сұраймыз» дейді саудагерлер.

Мал бағасының түскенін 
байқап тұрғанымыз жоқ. Өт
кен жылдың осы кезеңімен 
салыстырғанда айтарлықтай 
қымбаттаған. 

Былтыр жылқының жаба
ғы сынан бастап бестіге шық
қаны, сиырдың баспағы мен 
сауындысы, серке мен қошқар
дың бағасы бүгінгі бағадан 
тым арзанырақ болатын.

– Мұнда келгеніме бір сағат 
болды. Жаңа ғана 325 мың 
теңгеге сауын сиыр алдым. 
Қымбат. Жілігіне енді май 
жүгірген тайыншаның өзі 120 
мың теңге, – дейді жасы елуді 
еңсерген Тасбөгет кентінің 
тұрғыны Ақылбек Ерманов.

Арзаншылық тек 
арық малда ғана
Саудагерлер жаппай мал 

сатуын қысқа дайындық деп 

түсіндірді. Иә, күз болса, жа
қын дап қалды. Ар жағында 
бірнеше айда сақырлаған 
қыста келіп жетеді. «Қыстың 
қамын жаз ойла» деуші ме еді? 
Олай етпеске айла қылар амал 
да жоқ. Өйткені бордақыда 
ұстау қай шаруаға да тиімсіз 
болып тұр. Себебі жем бағасы 
қымбаттаған. Қуаңшылық қос 
бүйірден қысқанда малын әрең 
аман алып қалғандар «өткен 
жылдан ұмытылмастай сабақ 
алдық» деп отыр. Олардың 
айтуынша, нарықтағы жем
шөп бағасы ырыққа көнбей 
тұр.

Жем дегеннен шығады
ау, базарға кіреберісте жем 
сатқан саудагерлерді аңғарып, 
бағасын сұрадық. Мұндағылар 
күрмек жемнің қабын – 2500 
теңгеден, бидайдың кебегін 
– 2100 теңгеден, бидайдың 
қабын – 7000 теңгеден сауда
лап тұр.

– Көріп тұрғаныңыздай мал 
сатушылар көп. Өйткені қысқа 
дайындалу керек. Ал мал 
қоң дану үшін қолда ұстауға 
тура келеді. Сондықтан бәрі 
ертерек жемшөп алуға әре
кет теніп жатыр. Қазір жем 
қымбат. Күрмек пен күріш 
ке бегін береміз, онда қандай 
құнар болсын?! Тартылған 
бидайдың қабы – 78 мың, ең 
арзан деген кебек жемнің қабы 
– 23 мың теңге. Қайта шөптің 
бағасы былтырғыдан сәл 
арзандады. Жоңышқа – 700
800 теңге, қамыстың пресі – 
300 теңгеден. Әйтпесе былтыр 
осы шөптердің пресін қазіргі 
бағадан екі есе қымбатқа ал
дық, – дейді қала тұрғыны 
Халықжан Пшанов. 

Иә, сол базардағы сатушы
лар дың біразымен тілдестік. 
Олар дың арасында оқу жы
лы басталып, балашаға
сына киімкешек алу үшін 
не тойтомалаққа қажет деп 
мал сату шылар да аз емес. Де
генмен басым бөлігі ма лын 

сатып, жемшөбін ал мақ шы. 
Сырдария ау данының Аман
гелді ауы лы нан сауын сиырын 
сауда лауға келген Серікбай 
Қоқасов тың айтуынша, жем 
бағасы был тырғыға қарағанда 
қымбат. 

– Қазір бақпай мал соя 
алмайсың. Жерде баяғыдай 
от жоқ. Өрісте жүрсе көтерем 
болады. Сондықтан биыл 
қысқа дайындықты ертерек 
бастадық. Қазір мал басын 
көбейткен былай тұрсын, сақ
тап қалудың өзі мұң болып 
тұр. Өткен жылы тоннасы 75
80 мың теңгеден саудаланған 
кебек биыл 95 мың теңгеге 
шықты. Былтыр жемдік би
дайдың тоннасы 85100 мың 
теңгенің шамасында болса, 
қазір 120 мың теңгеге жетіп 
қалды. Баға әр жерде әртүрлі, 
– дейді шаруа.

Тамыздағы тіршілік қамы 
тағы айтайық, белгілі. Жаңа 
оқу жылына балаларына киім 
алу, қысқы жемшөбін дайын
дау, тағысынтағы тіршілік 
қамы шаруаларды осында 
же телеп келіп тұр. Есесіне, 
осы айда базардағы малдың 
құны шамамен 20 пайызға 
ар зандаған. Бірақ күзде баға 
қайта көтеріледі. Айтпақшы, 
арзаншылық тек арық малға 
қатысты. Күйлі түліктің тең
гесі де қомақты. 

Әрине, мал бағамына ет 
те байланып тұр. Халық етті 
көбіне мал бордақылау шы лар
дан алады. Ал соңғы уақытта 
Қызылорда базарындағы ет
тің бағасы өскен. Облыстық 
ауыл шаруашылығы басқарма
сының мәліметі бойынша, 
қазір қой еті – 2300, жылқы еті 
– 2200, түйе еті – 1900, ал ірі 
қара малдың еті қоңына қарай 
16502000 теңге аралығында.  

Осы тұста тағы бір ой 
қылаң берді. Бәрімізге белгілі 
бір жайт, Қызылорданың қы
сы қатты әрі желді. Мал қо
рада кемі төрт ай тұрады. 
Қым батшылық малдың өзін 
сақтап қалуы үшін шаруаның 
қалтасын тағы қағады. Се
бебі «қазіргі нарық күн ыз ет
кенде қайта шарықтап шыға 
келеді» – дейді олар. Алып
сатарлықпен айналысатындар 
малдың бағасын қалай кө
терсе, қысылтаяң уақытта 
жемшөптің де бағасын солай 
көтереді екен. Қазір төрт түлік 
жа йылымда жүр. Дегенмен 
баяғы майса күйдегі жер жоқ. 
Сондықтан қазан мен қа ра
шаға әупірімдеп жеткен мал 
қолға қарамаса қыстан шы ға 
алмайды. Шаруаларды алаң
дататыны – осы.

Басқарма 
не дейді?
Алдымен бұл мәселеге 

жауапты ауыл шаруашылығы 
басқармасына хабарласып, 
мәнжайды білмекке тырыс
тық. Шынында жемшөп баға
сы қымбаттады ма? Қыста мал 
азығы азайып, алыпсатарлар 
шаруалардың қалтасын қайта 
қақпай ма?

– Облыста мал шаруашы
лығы бойынша жағдай тұ
рақты. Баға да бақылауда. Мал 
азығы саналатын жо ңыш  қа 
нарықта 650700 теңге, бау 
пішен – 200250 теңге, прес
телген бума 270350 тең геден 
сатылуда. Ал шаруалар көп 
сұрайтын бидай кебегінің ке
лісі – 100105 теңге. Биыл 
мал қыстату үшін қолда бар 
қорларды ескере отырып, 881 
мың тонна  шөп, 149 мың тон
на сабан, 4 жарым мың тон на 
сүрлем және 182 мың тонна 
жем дайындау қажет деп бел
гіленді. Бүгінде 404 мың тонна 
шөп жиналды. Жұмыс әлі 
жал ғасуда, – деді об лыстық 
ауыл шаруашылығы бас қар
ма сының басшысы Талғат 
Дүйсебаев.

Оның айтуынша, жемшөп 
бағасы көтеріледі деп дау
рығудың қажеті жоқ. Қазірдің 
өзінде облыс бойынша мал 
азығына қажетті күздік би
дайдан 9306 тонна, жаздық 
бидайдан 3289 тонна, арпадан 
145 тонна өнім жиналған. Енді 
жоспарға сәйкес, 230 мың тон
на жоңышқа, қалған 651 мың 
тонна шабындықтардағы та
биғи шөп пен қамыс шөбін ору 
арқылы қамтамасыз етілмек.

– Көктемгі егіс алдында 
көлдер жүйесін толтыру арқы
лы облыста 75 мың гектар ша
бындық жер суландырылып, 
соның арқасында мал азық
тық дақылдар жақсы шық
ты. Сондайақ, 71 мың гек
тар (сүрлем жүгері, жаңа 
жо ңышқа, ескі жоңышқа, 
мал жемдік асқабақ) жерге 
малазықтық дақылдары егілді. 
Су тап шылығы ескеріле оты
рып, биыл осы санаттағы 
да қылдар былтырғыдан 5 
мың гектарға артық егілді. 
Жемшөптен тапшылық бол
мау керек, – деді басқарма 
басшысы.

Айта кетейік, өңірдегі 76 
күріш өңдеу кәсіпорындары 
арқылы 115 мың тонна күріш 
қалдығы және күріш жемі өн
діріліп жүр. Жетпеген бөлігі 
республиканың басқа аймақ
тарынан тасымалданады. 

Қалай болғанда да жем
шөптің бағасы мал мен ет 
нарқына тікелей әсер етеді. 
Міндет – халықты алаңдатқан 
бағаға бақылау жасау. Жем
шөптің де мол қорын жасақтау 
қажет. Әнеміне дегенше күз 
де келеді. Онан әрі қыс қамы 
бар.

Әр жылдың мезгіліне сай 
айналып соғатын әдеттегі тір
шілік ең бастысы, қарапайым 
шаруаның өлшеулі күшіне 
тиіп кетпесе деген ой біздікі. 
Нарықтың мына алмағайып 
күйін көріп, мал базарының 
өзінен талайды көкейге түйіп 
қайттық. Қалай десек те қа
зақтың малсыз күні жоқ. Ал 
бұл кәсіптің өткір мәселесі ел 
ішінде аз емес екенін ұмыт
паған жөн.

ТІРШІЛІК ТІНІ

Мал базары 
шаруаның күйін айтады

Кейінгі жылдағы құрғақшылық базардағы малдың 
құнын айтарлықтай төмендетті деп естідік. Алайда ет 
бағасы арзандап жатқанын көрмедік. Бәрін де әрине, 
базар айтады. Сол оймен мал базарына да бардық. 
Бағымызға орай, бұрын түн қатып жұмыс істейтін мал 
базары күндізге ауысыпты. Сауда қызып жатыр. Төрт 
түліктің ішінде түйеден басқасының бәрі бар. Бағалары 
да сан алуан. Байқағанымыз, мұнда сатып алушыдан 
саудагер көп. Ат терлетіп келгендердің әрісі – Ақтөбенің 
Шалқарынан, берісі – Жезді өлкенің Сарысуынан келген. 
Қалғаны қалаға жақын жатқан аудандардан жетіпті. 
Олардан әуелгі сұрағанымыз – мал бағасы.

Ақтілек БІТІМБАЙ,
«Сыр бойы»Sb Жұмабек Тәжімұлы – соғыс 

баласы. 1937 жылы Сырдария 
ауданының «1 Май» ауылында 
дүниеге келген. Сондықтан 
оның өмірі қатарластарындай 
қиын  шылыққа толы болды. Үй
дің үлкені болғандықтан ерте 
есей ді. Мектеп бітіргесін өзі 
оқы ған №40 Орджоникидзе 
мек  тебіне шаруашылық ісі жө
ніндегі меңгеруші болып еңбек 
жолын бастады.

1958 жылы Отан алдындағы 
азаматтық парызын Новосибирск 
қаласында өтеді. Әскерден кел
гесін «1 Май» ұжымшарының 
ірі қара фермасына есепші, бух
галтерияда кассир болып қызмет 
істеді. Ж.Тәжімовтың ендігі мақ
саты әрі қарай оқу, арнаулы орта 
болса да білім алу болды. Сол 
1961 жылы Қазақ ССР Жоғарғы 
және арнаулы орта білім ми
нистрлігінің Жамбылдағы есеп
статистика техникумына түсіп,  
ауыл шаруашылығын өнді рістік 
жоспарлау және есептеу маман
дығы бойынша 1963 жылы қызыл 
дипломмен бітіріп, «Бухгалтер
плановик» деген мамандық 
ал ды. Арнайы орта білімнің 
дип ломымен екі жыл қызмет 
атқарғаннан кейін, жоғары бі
лім алуды мақсат тұтып 1965
1970 жылдары Алматы Халық 
шаруашылығы институтына тү
сіп, ауыл шаруашылығын жос
парлау мамандығы бойынша 
жақ  сы аяқтап, жоғары білімді 
эконо мист атанды.

Алғашқы кезде «1Май» 
атын дағы ұжымшарда кассир 
болып қызмет атқарды. Со нау 
19441948 жылдардың өзінде 
асылтұқымды қой ферма ла
рында алынған төлдің аман
есен қатарға қосылғанымен 
рес  пуб ликаға танылып, соның 
нә ти же сінде Қазақ ССР Жер 
Халық Комиссариатының ұйға
рымымен Сырдария ауданына 
қарасты «1 Май», «Аманкелді», 
«Комсомол» ұжымшарларының 
асылтұқымды қаракөл қой фер
маларының есебінен ауданда 
мемлекеттік асылтұқымды қа
ракөл қойларын өсіру орталығы 
ашылғаны тарихтан белгілі. 
Осындай даңқы шартарапқа кет
кен шаруашылық кеңшар болып 
ірілендірілгесін  Одаққа таныла 
бастады.

Жұмаев Әбілхан, Жүсіпов 
Дүйсен, Әкімов Құрбан, Дүй
сенов Манасбай, Есімсейітов 
Құрмаш, Асанов Мадияр, Ғани 
Әлішов сияқты еңбек адам дары 
қажырлы еңбегімен, қо мақ ты 
көрсеткіштерімен даңқ қа бө
лен ді. Жұмыс қоры тын  дысына 
бай ланысты кеңшар ди ректоры 
Бәйімбетов Орын басарға Со
циалистік Еңбек Ері атағы бе
рілді. Жұмабек осы ірі лен ді
рілген шаруашылықта ең бек 
жө ніндегі экономист, бас эко
номист қызметтерін атқар ды. 
Сон дықтан кеңшардың эконо
мика сының өрлеуінде, оның 
та бысқа айналуында Жұмабек 
Тәжімовтің де елеулі еңбегі бар 
деп білу керек.

Шаруашылық директоры 
Құл мырза ағай Жұмабектің ел
мен, халықпен, еңбек адамда
ры мен жұмыс істеу тәсілі мен 
адами қасиеттерін түсініп, баға
лаған болу керек, кеңшардың 
бас экономисінен жұмысшылар 
ко митетінің төрағалығына ауыс
тырды. 

Енді рабочком Тәжімов мал 
төлдету, қашырым, қырқым 
сияқты маусымды жұмыс кезде
рінде еңбек адамдарымен қоян
қолтық араласып, солардың ор
тасында жүрді. Ден сау лықтарын 
күйттеп, дема лыстарын ма
ғыналы да, маз мұнды пай
далануы үшін курорт тар мен 
демалыс орын дарына, са нато
рий лерге жіберіп отыр ды. 

Өнерге бейім жастардан 
көр кемөнерпаздар үйірмесін 
ұйым дастырды. Орталықтағы 
мә дениет үйінің жанынан музы
калық студия ашылуына мұрын
дық болды. Түрлі қойылымдарды 
дайындап, еңбек адамдарының 
ортасына барып, концерттер бе
ріп тұрды. Көркемөнерпаздар 
үйірмелерінің мүшелері Құ
дияр Бимұхамедов, Итемген 
Нұр жанов, Серікбай Әлиев, 
Әс кер ағай Камалов, Мария 
Абуова, Сәуле Әбуова, Артық
күл Айдарбекова, Жанат Пейіш
бекова, Қаламқас Молдашева, 
Палкүл Меңдіқараеваның та
лант ының ашылып, елге та
нылуына ықпал етті. Респуб
ликалық көркемөнерпаз дар 
бай қауында ұжым облыста тұң
ғыш рет Қазақ ССР Мәдениет 

министрлігі, Қазақстан Кәсіп
одақ советінің шешімімен «Ха
лық театры» атағын иеленіп, 
көшпелі киноқондырғы, авто ма
шина, 200 мың ақша жеңіп алды. 

Жұмабек қызмет биігіне 
жо ғарыдан топ ете қалмай, ал
ғашқы баспалдағынан бастап 
өзінің ерте танылған қызметі мен, 
білімбілігімен, пара сатпайым 
терең ді гімен жетті. 1981 жылы 
Сыр дария аудандық партия ко
ми теті ауыл шаруашылық бө лі
мі нің меңгеру шілігіне жұ мысқа 
шақырды. Аудандық Ке ңес тө
ра ғасының орынбасары және 
ау  дандық жоспарлау коми
теті нің төрағасы болып, осы 
сала  ларда білікті басшылық 
жа сады. 19911997 жылдары 
еліміз Тәуелсіздігін алған ал
ғашқы қиын қыстауға толы, 
эконо микалық жоспарлаудан 
на рықтық жоспарға көшіп жат
қан өтпелі кезеңде, жекеше
лендірудің алғашқы уақыт
та рында Сырдария ауданы 
әкі мінің бірінші орынба сары 
бо лып, ауданның тоқы рауда 
тұ ра лап қалмай экономикасы 
мен әлеуметтік, шаруа шылық 
сала  ларының дамуына, кадр 
тәрбиелеу мәселелеріне айтар
лықтай үлес қосты. 1997 жылы 
Қазақстан Республикасына ерек
ше еңбегі сіңген дәрежесінде 
дербес зейнеткерлікке шықты.

Зейнетке шыққаннан кейін 
де, қол қусырып үйде отырып 
қалмады. Қоғамдық жұмыстарға 
белсене араласты. Көпшіліктің 
қалауымен, Тасбөгет кенті ар
дагерлер кеңесінің төрағасы 
болып сайланды. Тасбө геттің 
ардагерлер еліміздің түрле нуі
не, түлеуіне өздерінің ақыл
кеңестерін, өмірлік тәжіри бе
лерін қосты. Халқы үшін, елі 
үшін атқарған тынымсыз жұ
мысы, перзенттік парызы еленіп, 
«Сырдария ауданының құрметті 
азаматы» атағы берілді.

Жұмабек Тәжімовтің көзін 
көргендер мен ізіне ергендер 
«адал, өтірік айтпайтын, адам
гершілігі өте мол, жаны жайсаң, 
жүрегі жылы еді. Қандай ортада 
болса да орайлы әңгімесін ай
тып, ұтымды ойларын кеңеске 
салып, әзілқалжыңын аралас
тырып, айналасының ажарын 
келтіріп отыратын. Біреудің 
сыр тынан нашар әңгіме айтып, 
қараламайтын. Адам бойынан 
жамандық емес, жақсылық іздеп 
жүретін қасиетімен ерекше ле
нетін», – деп баға береді.

Үлкенге құрмет, кішіге 
ізет көрсете жүріп сырбаз да 
ақпейіл, бітімболмысы бөлек, 
жо март жүректі азаматтың ай
наласына шашып жүрген ша
пағаты ескерусіз қалған жоқ. Ел 
алдындағы ерен еңбегі еле  ніп 
«Құрмет» орденімен, ондаған 
еңбек және мерекелік медаль
дармен марапатталып, Қазақстан 
Республикасының Құрмет гра
мотасымен наг рад талды. Елі
міздің халық шаруа шылығы 
са лаларын қаржы лан дырудағы 
сіңірген еңбегі үшін «Қазақстан 
Республи ка сының еңбек сіңірген 
экономисі» ата ғын иеленді.

Қазақта «Ақынның хаты, 
жақ сының аты, ұстаның заты 
өлмейді» деген даналық бар. 
Шүкір, аты да жақсы жағынан 
көптің есінде қалған Жұме кеңнің 
қаншама мерзімді басы лымдарда 
мақалалары, эс се лері мен ой
толғаулары өш пес  тей болып 
тасқа басылып қалды. Сырдария 
ауданы ның 59 жылдық тарихи 
шежі ресін жинастырып, өзінің 
мақала ларымен толықтырып 
«Киелі Сыр» атты кітабын қалың 
оқыр манға ұсынды.

«Ықшамдау құрдымына құ
ла ған Сырдария ауданын қайта 
ашудың жолы бар ма?» атты 
мақалалар сериясымен тарап 
кеткен Сырдария ауданын 
қал  пына келтіру мақсатында 
ора сан еңбек сіңірді. Ойтол
ғау лар, қоғамдық пікірлер ұйым
дастырып, Үкімет деңгейіне 
дейін хат дайындады. Өз мақа
лалары мен хаттарын жалаң 
сөзге емес нақты дәлелдерге кел
тіре баяндады. 

Өзінің саналы өмірінде бар 
қажырқайратын, білімі мен бі 
лігін елінің, туған жерінің тү
леуіне, болашағына арнаған 
асыл ағаның Алланың аманатын 
өзі не тапсырғанына да он жыл 
уақыт өтіпті.

Артында қалған халқына 
жарқын өмір тілейміз!

Тілеген 
БЕКАРЫСТАНОВ.

Қызылорда қаласы

Білімді маман, білікті 
басшы бола білген, белді де 
белгілі қызметтер атқарса 
да өзінің адамдығы мен 
қарапайымдылығынан 
айнымаған көпшіл, 
кішіпейіл жан Жұмабек 
Тәжімовтың өмір жолдары 
баяндалған «Өшпейді 
мәңгі өнегең» атты 
ғұмырнамалық баянды 
қолға алдым. Кітапты 
жазған зайыбы, ұлағатты 
ұстаз, «Халық ағарту ісінің 
үздігі» Айымхан Әбуова. 

Жақсылық 
іздеп жүретін

Қаржылық мониторинг агенттігі 
азаматтарды қаржы мәселесінде сергек 
болуға, өз қаражаттарын күмәнді 
қаржылық ұйымдарға салмауға 
шақырады. Себебі, барлық өңірлерде 
және әртүрлі форматта алаяқтық жобалар 
көбеюде.

Интернет желісі арқылы «жалған қаржылық 
компаниялар» туралы ақпарат жиіледі. 
Еліміздегі ірі мұнай өндіруші «ҚазМұнайГаз», 
«ТеңізШевройл» сияқты, сонымен қатар 
«Байтерек Инвест», «Kaspi Bank» мемлекеттік 
цифрлық жобаларға ақшалай инвестиция жасау 
туралы ұсыныстар әлеуметтік желі бетінде 
желдей есіп жүр. Алаяқтар елдің сеніміне 
кіріп, компаниялардың логотипін, танымал 
тұлға лардың бейнесін пайдалануда. Осы тек
тес жарнамалар шындыққа жанаспайтынын 
ескертеміз.

Тек Алматы қаласының тұрғындарынан 
2 млн АҚШ доллары және 630 мың теңге 
көлеміндегі қаражатын жинап алған 
«TheFiniko» қаржы пирамидасына қатысты 
іс Алматы қаласы бойынша экономикалық 
тергептексеру департаменті және қалалық 
прокуратурамен бірге тергелуде. Осы қаржы 
пирамидасын құрушыларға алданған 300ден 
астам адам шағымданған. Қаржы нарығын 
реттеу агенттігінің қорытындысына сәйкес, 
аталған компания әлемдік биржалардың 
ешқайсысында тіркелмеген. Алайда, оны сауда 

және инвестиция платформасы деп жариялаған 
құрушылары адамдарды жалған жарнамамен 
тартып, ақша құюға сендірген. Бүгінгі күні 
бұл қаржы пирамидасының негізін қалаған үш 
азамат қамауға алынды. 

Түркістан облысы бойынша экономикалық 
тергептексеру департаменті «Не работа» атты 
қаржы пирамидасын ұйымдастыру дерегін 
анықтап, сотқа дейінгі тексеру шараларын 
жүргізуде. Ұйымдасқан топ 20192021 жылдар 
аралығында кәсіпкерлік қызметті жүзеге 
асыру үшін тартылған қаражатты өз бағытына 
пайдаланбай, жеке тұлғалардан қаржылық 
пирамидаға активтерді тартуды қамтамасыз 
еткен. Пирамидаға тартылған қаражат сомасы 
80,5 млн теңгені құрады. Нақты кезеңде тергеу 
амалдары жүргізілуде. 

Батыс Қазақстан облысында да «GAP» ТК 
(Global Asar Project) басшылығына қатысты 
қылмыстық іс тергелуде. Батысқазақстандық 
әріптестер анықтағандай, 2021 жылы БҚО 
аумағында қаржы пирамидасы құрылған, 
яғни кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін 
тартылған қаражатты пайдаланбай, активтерді 
қайта бөлу және кейбір қатысушыларды 
басқалардың жарналары есебінен байыту 
арқылы жеке тұлғалардың жарнасынан кіріс 
алу бойынша әрекет ұйымдастырған. Зардап 
шеккен 14 адамға келтірілген жалпы шығын 15 
млн теңгеге жуық. 

Ал Қарағанды облысында WhatsApp

тағы топтар арқылы құрылған пирамиданың 
жолы кесілді. Қылмыстық схема екі бағыт 
бойынша қатысушылардан қаражат тартқан. 
Біріншісі – жаңа қатысушыларды тарту 
арқылы салым сомасының 70%ы көлемінде 
сыйақы төлеуге уәде беріп, 45 күнге дейінгі 
мерзімге азаматтардан инвестиция жинақтау.
Екіншісі – «Cтандарт», «Vip» және «Premi
um» деген үш позицияға  азаматтардан ин
вестиция тартып, 150000 теңгеден 10000000 
теңгеге дейінгі салымдар сомасында қаражат 
жинақтау. Салымдар мобильді банкинг арқылы 
қабылданған. Аталған факті бойынша сотқа 
дейінгі тергеу басталды.

Айта кету керек, пирамиданың мақсаты 
– жаңа қатысушыларды тарту. Әдетте, 
пирамиданың негізін қалаушылар қомақты 
соманы жинап алған соң төлеуді тоқтатады да 
барлық ақшамен жоғалып кетеді.

Қаржылық мониторинг агенттігі азамат
тарды қаржы пирамидаларына тартатын алаяқ
тардың айлаамалынан сақтандырудың барлық 
шараларын жасауда.

Егер сіз қаржы пирамидасы мен  алаяқтық 
жобаларға алдансаңыз немесе олар туралы 
ақпарат білсеңіз – Қазақстан Республикасы 
Қаржылық мониторинг агенттігінің 7 
(7172) 708478  немесе Қызылорда облысы 
бойынша экономикалық тергептексеру 
департаментінің 8 (7242) 215209 нөмерлі 
«сенім телефондарына» хабарласыңыз!

Қаржы пирамидасы мен алаяқтық туралы
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Жалағаш ауданының 
әкімі Асқарбек Есжановтың 
қызметке келгеніне үш 
айдан астам уақыт өтті, 
яғни, жүз күн болыпты. Бір 
қарағанда, аз ғана уақыт 
көрінуі мүмкін, әйтсе де 
алдына мақсат қойған адам 
әрбір сәттің бағасын біліп, 
уақыт талабына қарай 
қарекетін қамдайтыны 
анық. Өйткені елдік мүдде 
енжарлықты көтермейді. 
Сенім артылған екен, сол 
үдеден шыға білу  – парыз. 
Осы орайда аудан әкімімен 
әңгімелесіп, бүгінгі 
күннің басты сұранысы 
мен талабын арқау етіп, 
алдағы атқарылатын 
жұмыстарының жайын 
білген едік.

– Асқарбек Темірбекұлы, 
туған жерге қызмет етуге кел
діңіз. Алда тұрған ау қымды 
міндет, зор жауап кершілік бар, 
алғашқы қадамды неден бас
тадыңыз? 

– Мемлекеттік қызмет жо
лындағы адам кез келген жа
уапкершілікке дайын болуы ке
рек. Сұраныс та, сын да болады. 
Дегенмен әрбір істің айғағы 
– нақты нәтиже. Халыққа үйіп
төгіп уәде беретін уақыт өткен, 
нақты қандай жұмысты атқара 
алатынымызды айқындап, со ған 
қарай жоспар құруымыз қажет. 

Әрине, ең басты мәселе – 
елдің бірлігі. «Бірлік болмай, 
тірлік болмас» деген халқымыз. 
Қандай басшы келсе де, ал ды мен 
елдің бірлігі мен тұрақ ты лығына 
мән берер еді деп ойлаймын. Ел 
ішінде бү кіл саналы ғұмырын 
туған жер ді көр кейтуге, түлетуге 
ар на ған ардагерлер, ауылай
мақ  тың ұйытқысы болып отыр
ған сөзі сыйлы, салиқалы ақса
қал дар бар. Бұл кісілердің 
өмір лік тәжірибесі бізге керек. 
Сондықтан олардың ойпікір
лерімен санасып, істәжіри бе
лерін үлгі тұтамыз.     

Мемлекет басшысының 
«Әкімдердің халықпен кезде
сулерін өткізу туралы» Жар
лығына сәйкес, мамыр айында 
кент және ауылдық округтерде 
халықпен кездесулер өткізіп, 
елді мекендердің әлеуметтік
экономикалық жағдайымен та
ныстым. Осы бағытта тұр ғын
дарды толғандырып жүрген 
мәселелер бойынша жеке қа
былдау жүргіздім. Сонда ай
тылған жайттарды сарапқа 
сала келіп, аудандағы өзекті 
мә селелерді басты назарға ал
дық. Әрине, ел болғасын он дай 
мәселелер болады. Көп ші ліктің 
көкейінде жүрген, бір талай 
жылдардан бері ше шімін таппай 
келе жатқан мә селенің бірі темір 
жолдан өтетін жаяу жүргіншілер 
үшін аспалы көпір қажет екен. Қа
рап отырсақ, теміржолдың ар ғы 
бетіндегі Дәуімбай елді мекенінде 
6 жарым мың тұр ғын бар. Оның 
ішінде кент орталығындағы 
мектептерге қа тынап оқитын 
және түрлі үйірмелерге 
қатысатын 400ге жуық оқушы 
бар. Ойлап қа расаңыз, көптің 
көңілін алаң датуы өте орынды. 
Содан кө  пірдің жобасметалық 
құ жат  тарын дайындап, облыс 
әкі мін хабардар еттік. Қазір бұл 
жобамыз қолдау тауып, қар жы
ландыруға ұсынылды. 

– Облыс әкімі өңірде 
азықтүлік бағасын тұрақ
тан дыру бағытында ауыл 
тұр ғындарының бақша егіп, 
өзөзін қажетті өнім мен қам
тамасыз етуіне тиісті қол дау 
көрсету жөнінде бар лық аудан 
басшыла рына тап сырма берді. 
Бұл жұмыстар қалай ұйым
дас тырылды? «Аққыр», «Жа
ңада рия» сияқты шалғай елді 
мекендердің шаруасы қа лай 
болып жатыр? Бұрын дары 
«Аққырдың» картобы, «Жа
ңадарияның» қауынқар бы
зы өңірде үлкен сұранысқа ие 
болатын...

– Иә, облыс әкімі азықтү
лік бағасын тұрақтандыру мә
селесіне назар аударып, әр 
ауылдың мүмкіндігіне қарай 
көкөніс және бақша өнім дерін 
егу үшін бос жатқан жер лерді 
ынталы азаматтарға бөліп беру 
қажеттігін айтқан болатын. Аймақ 
басшысының тапсырмасына 
сәйкес бүгінде жоспардан бөлек 
250 гектар жерге қосымша егін 
егілді. Атап айтқанда, 800ден 
астам тұрғын 146 гектар картоп, 
8 гектар көк өніс, 96 гектар бақша 
екті. Осы ның ішінде «Ақбостай» 
жер аумағынан арнайы да йын
далған бақшалық жер 92 тұрғынға 
берілген болатын. Қазір 86 отбасы 
бақшасын егіп, күтімге алған. 
Жуырда барып көрдік, өнімнің 
шы ғымы жақсы. Сондықтан бұл 
жұмыстар міндетті түрде жал
ғасын табады. Қазірдің өзін
де келер жылға дайындық жұ
мыстарын қолға алдық. Бұл бір 
жағынан тұрғындардың өзінөзі 
еңбекпен қамтуына, балаларын 
шаруашылыққа бау луына, екін

ші жағынан ешкімге алақан 
жаймай, қажетті өнімін алуына 
үлкен мүмкіндік. Барлық ауыл 
әкімдеріне алдағы жылға бақша 
егетін жер көлемін белгілеп, 
қай ауылға қандай өнім орна
ластыратынын нақтылауға тап
сырма берілді.

Айта кету керек, «Мақпал
көл» ауылдық округіндегі «Ер 
Әлі» шаруа қожалығы 31 гек
тардан астам жерге кар топ, сәбіз, 
қы зылша дақыл дарын еккен. 
Шар уа шылық басшы сының ай
туынша, негізінен, күрішке 
қа  рағанда көкөнісбақша егу 
тиімдірек, яғни көп шығын кет
пейді, өнімділігі де жоғары. 
Оның үстіне, тамшылатып суа 
ру әдісімен егетін болса, аяқ 
судың тапшылығы да аса 
қиындық тудырмайды. Сон
дықтан уақыт талабына сай 
жыл данжылға бақшалық кө
лемін ұлғайтуға ден қоямыз. 
Ал, осы ауылдағы «Құрманбай 
ата» шаруа қожалығының ал
ма бағында 5 түрлі алма сорты 
егілген, алынған өнім еліміздің 
бірнеше қалаларына сатылады. 
Сол сияқты, Мырзабай ахун 
ауылындағы «Егінші» шаруа
шылығы 8,5 гектар жер ашып, 
85 отбасын 30 келіден тұ
қым дық картоппен қамта
масыз еткен. Бұл жұмыс та оң 
нәтижесін береді деп ойлай мын. 
Ал ауданнан шалғай ор наласқан 
«Аққыр», «Жаңадария» ауыл
да ры ның тыныстірші лігі үне
мі назарымызда. Кешегі ке ңес
тік кезеңде қой шаруа шы лығы 
қарқынды дамыған елді мекендер 
ғой. Сондайақ, бұл ауылдардың 
жері құнарлы, көкөніс, бақша 
өнімдерін егуге де сұранып тұр. 
Алдағы жылы бұл жерлерге 
негізінен картоп, қызылша егуді 
ойластырып отырмыз.

Жалпы аудан бойынша 
биыл 35 486 гектар жерге егіс 
орналастырылды. Оның ішінде, 
негізгі дақыл – күріш 18 501 
гектарды құрайды. Тәжірибелік 
мақсатта алғаш рет 73 гектар қант 
құмайы, 39 гектар соя, 5 гектар 
сұлы, 2,5 гектар қант қызылшасы 
егілді. Ауданның негізгі тіршілік 
тамыры – ауыл шаруашылығы. 
Сондықтан бұл саланың дамуы 
біз үшін басты ұстаным болып 
қала береді.

– Бұрын, яғни біздің бала 
күнімізде ауылдық жерде 
азықтүлік тапшылығы деген 
ұғым жоқ еді. Әрбір үй өзіне 
қажет өнімді есік алдындағы 
алақандай жерге егіп, қысқы 
азығын қамдап алатын. Ал, 
қазір ауылдықтар да базар 
саудасына тәуелді... Қандай ой 
қосасыз?

– Бұл сұрақ бәрімізді ойлан
дыруы тиіс. Неге? Себебі, қазір 
ауылға барсаңыз, тіршілік қал
пы өзгерген. Ауыл мен қала
ның айырмашылығы аса бай
қалмайды. Көше асфальт, электр 
жарығы, интернет бар, ауызсу үй 
ішіне дейін кір гі  зілген. Сондай
ақ, әлеу мет тік нысандар толық 
қыз мет көрсетіп тұр. Ал ауыл 
тұр ғындары дүкеннің бөлке 
нанын, зауыттың сары майын, қо
раптағы сүтін тұтынады. Бақ ша 
өнімдерінің бәрін базардан сатып 
алады.  Ащы да болса ашығын 
айтайық, мұның бір түйіні 
жалқаулыққа келіп тіре леді. 
Қолда бар мүмкіндікті тиімді  
іске асыра алмаудың сал дары. 

Тіршілік түптіңтүбінде қалып ты 
арнасына оралуы қа жет қой деп 
ойлаймын.

Расында, бұрын ауыл адам
дары көктем келісімен кар топ, 
сәбіз, асқабақ сияқты кө көністерді 
ауласына егіп, күзде жинап, 
базға (погреб) салып сақтайтын. 
Қыстай сол өнімді тұтынатын. 
Ал, жаз мезгілінде қауын
қарбыз, қызанаққияр өнімдерін 
алыстан іздемей, ауласындағы 
бақшасынан үзіп алып жейтін. 
Ол кезде әрбір үйде бақша 
егілетін, сондықтан бұл өнімдер 
қазіргідей таңсық емес еді. Ауыл 
тұрғындары азынаулақ болса да 
мал асы райтын, есесіне етсүт 
өнім дері де алаңдатпайтын. Ал 
дас тарханынан ағарған өнімдері, 
құртірімшігі мен сары майы 
үзілмейтін. Нанды да өздері 
жабатын. Нақтысын айтқанда, 
ауылдың өзіне тән тіршілік 
болмысы бар еді. 

Қазір зерттеп қарасақ, ау данға 
азықтүліктің 80 про центі облыс 
орталығынан әке лінеді екен. Ал, 
облысқа өзге өңірлерден келетіні 
белгілі. Осы ның салдарынан 
бағаны тұ рақтандыру тіпті 
мүмкін емес. Бір ғана жолы, 
жоғарыда айтып өткеніміздей, 
аудан бойынша тұрғындардың 
жер игеруіне қолайлы жағдай 
жасап, өзөздерін қамтамасыз 
етуіне қол дау көрсету. 

Айта кетейік, жыл басында 
«Байқоңыр» әлеуметтік кәсіп
керлік корпорациясы» АҚ 
қоры арқылы әр ауданға 20 млн 
теңге қаражат берілген. Бұл 
уақытта ауданда әлеуметтік 
дүкен немесе арнайы бұрыштар 
болмағандықтан, аталған қа
ра жат алынбаған. Осы орай
да шұғыл жер телімдерін да
йындап, аудан орталығынан екі 
жерден әлеуметтік дүкен ашуды 
белгіледік. Ал әзірге аудандағы 
ірі сауда дүкендерінен әлеу меттік 
бұрыш ашып, аталған 19 түрлі 
азықтүліктің бағасын бақылауда 
ұстап отырмыз.

– Басты мәселенің бірі – 
жұмыссыздық. Оны шешудің 
бір жолы – шағын және 
орта кәсіпкерлікті дамыту. 
Білуімізше, көптен бері іске 
қосылмай тұрған мия зауыты 
жұмысын бастаған секілді... 

– 2022 жылдың бірінші 
жартыжылдығы бойынша тір
келген шағын және орта кә
сіпкерлік субъектілерінің са ны 
2571 бірлікті құрайды. Оның 
ішінде, 2379ы немесе 92,5 
пайызы нақты жұмыс жасап 
тұр. Жыл басынан бері 290 
кәсіпкерлік субъектісі ашыл
ған. Мемлекеттік және өңір лік 
бағдарламалар аясында жә не 
жеке қаражат есебінен 2 млрд 
518 млн теңгеге 92 жоба іске 
асы рылып, 168  жаңа жұмыс 
орны ашылды. Қазіргі уақытта 
1 млрд 79 млн теңгені құрайтын 
51 жобаны қаржыландыру үшін 
микроқаржы ұйымдары мен 
екінші деңгейлі банктердің қа
рауына ұсынылды. 

Бұдан бөлек, өзіңіз айтып 
отырғандай, 2018 жылдан бас
тап тоқтап тұрған мия та мырын 
өңдеу зауыты жұмы сын бастады. 
Биылғы жылдың қыркүйек 
айында зауыт то лық іске қосылып, 
190 жаңа жұмыс орны ашылады 
деп жоспарлап отырмыз. Сон
дайақ, зауыт жұмысын бастау 
үшін 300 тонна мия тамыры ның 
қоры жасақталған. Өн дірісте 
заманауи, толық автоматтан

дырылған технология пайда
ла нылады. Өндіретін өніміне 
келсек, косметика, табак өнім
деріне қажетті ұнтақ дайын
далады. Жоба жетек шісінің 
ай туынша, бұл өнім бүгінгі 
нарықта үлкен сұранысқа ие. 
Бұдан бөлек, өндіріс орнының 
аясында жаңа жобаларды жү
зеге асыруға байланысты жос
парларымыз да бар. Әрине, ол 
келешектің еншісінде. Сон дық
тан ауданның әлеуметтікэко
но микалық дамуына өзін дік ық
палын тигізеді деген сенім деміз. 

– Айтпақшы, еліміздің әр 
өңірінде қызмет етіп жүрген 
ауданнан шыққан дәулетті, 
ықпалды азаматтарды әлеу
меттік саланың әлеуетін кө
те руге тартып, осы бағыт
та ғы жұмысты тиімді 
ұйым  дастырған ауылдарға ау
дан бюд жетінен 2030 млн тең
ге көлемінде (бонус) бері леді 
дедіңіз. Осыны тарата ай ты
ңызшы...

– Иә, ауданнан шыққан 
мықты азаматтарымыз бар, олар 
еліміздің әр қиырында, қоғамның 
әр саласында еңбек етіп жатыр. 
Бұл азаматтар қайда жүрсе де 
туған жердің өсіпөркендеуіне 
тілекші. Сол себепті елдегі игі 
істерге үн қосады деп ойлаймын. 
Осы жұ мыстарды ұйымдастырып, 
олармен тұрақты байланыс 
орнату – ауыл әкімдерінің мін
деті. Бұған байланысты біздің 
бірнеше жобаларымыз бар. 
Осы жұмысты өз деңгейінде 
үйлестірген ауылдық округ
терге бонус белгілеп отырмыз. 
Айталық, аудан бюджетінен 
берілетін 2030 миллион теңге 
көлеміндегі сыйақы ауыл тұр
ғындарының  ұсыныстарына  
жұмсалатын болады.    

Дәлірек айтсақ, аудан тұр
ғындары тарапынан көтерілген 
мәселелерді шешу мақсатында 
20232025 жылдарға арналған 
үшжылдық перспективалық 
ісқимыл жоспары әзірленді. 
Жос парға алдағы уақытта іске 
асырылатын 9 млрд 142 млн 
теңгені құрайтын 137 жоба 
енгізілді. Бұдан бөлек, облыс 
әкімінің жанындағы Кеңес 
қарауына 61 жоба  ұсынылып, 
барлығы 53 жоба мақұлданды. 

«Нұрлы жер», «Нұрлы жол», 
«Өңірлерді дамыту» бағ дар
ламалары және «Ауыл – ел бесігі» 
жобасы аясында 2023 жылы іске 
асыруға жалпы құны 6 млрд 492 
млн теңгені құрайтын 25 жобамыз 
дайын, тиісті салалар бойынша 
бюджеттік өтінім берілген. Ал 
инженерліккоммуникациялық 
инфрақұрылым, газбен қамту, 
жол жөндеу және мәдениет, 
білім, спорт саласы бойынша 
29 жобаның жобасметалық 
құжаттары әзірленуде. Сондай
ақ, демеушілер есебінен Жа
лағаш кентінде және «Аққұм», 
Есет батыр, Бұқарбай батыр, 
«Қа ракеткен» ауылдарында 7 
ба лалар ойын алаңы салынатын 
болады. 

Айта кетейік, мемлекеттік 
бағдарламалар аясында жүзе
ге асырылған ауқымды жұ мыс
тар ауданның әлеуметтікэко
номикалық даму бағытында өз 
нәтижесін беріп, сәй кесінше оң 
тен денциялар қалыптасқан. 

– Әлеуметтік саланың жұ
мысы әрдайым басты на зарда 
болуы тиіс. Себебі, ха лықтың 
халахуалының көр сеткіші осы 
сала бойынша айқындалады. 

Ауданда қа зіргі жағдай қай 
деңгейде? 

– Аудан бойынша халық 
саны 35 374 адамды құрайды, 
оның ішінде экономикалық 
белсенді халық саны 14 947. 
Жалпы жұмыссыздық деңгей 
5,1 пайызды құраса, жастар ара
сындағы жұмыссыздық дең
гейі 4,5 пайыз болып отыр. Осы 
арада бірқатар цифрларды сөй
летейік. Биыл ауданда 2420 жаңа 
жұмыс (оның ішінде тұ рақтысы 
1342, уақытша 1078)  орнын ашу 
жоспарланған, алты айда 1383 
жаңа жұмыс орны ашылды. 

Жыл басында аудан бойынша 
мемлекеттік атаулы көмекке 
118 млн теңге қаржы қаралып, 
бірінші жартыжылдықта 291 
от басына төленді. Сонымен 
қатар, ауданда отбасының цифр
лық картасына енген 857 от
басына толық зерттеу жүр гізіліп, 
мемлекеттік атаулы кө мек алушы 
отбасы саны 13ке азайды. 

«20212025 жылдарға арнал
ған кәсіпкерлікті дамыту»  ұлт
тық жобасының орында луына 
тоқталсам, 2022 жылдың 22 
шілдесіне 1530 адам халықты 
жұмыспен қамту орталығына 
хабарласып, олардың қатарынан 
1374 адам немесе 89,8 пайызы 
бағдарламаға қатысушылар құ
рамына енгізілді. Жаңа бизнес 
идеяларды іске асыруға арналған 
мемлекеттік қайтарымсыз грант 
тағайындауға 283,2 млн теңге 
қаржы бөлінді. Жоспар – 300 
адамға тағайындау. 

Ауданда 61 білім беру ұйым
дары жұмыс істейді. Жа ңа оқу 
жылына дайындық жұ мыстары 
жоспарға сәйкес жүргізілуде. 
Алдын ала мәлімет бойынша 
20222023 оқу жылын 20 мектеп 
7175 оқушымен (1ші сынып – 
690 оқушы) баста ғалы отыр. Ал 
балалардың жаз ғы демалысы 
талапқа сай ұйым дас тырылған. 
Мектепке дейінгі білім беру 
ұйымдарында 2245 бала 
тәрбиеленуде. Балабақ ша лардың 
64,2%ы жекеменшік секторда. 
Жалпы 12 жас ара лығындағы 
балалардың қам тылуы 41,2 пайыз 
болса, 36 жасқа дейінгі  балалар 
толық қамтылған. 

Биыл «Балалар жылы» ая
сында мемлекет қолдауымен 
Жалағаш кентінен құны 420 млн 
теңгені құрайтын 200 орын дық 
Оқушылар үйі мен 50 орындық 
Өнер мектебі пайда лануға бері
леді. Сонымен қа тар, 16 жас 
аралығындағы балаларды қамту 
бағытында үш жеке балабақша 
ашылмақ.

Мәдениет саласына келсек, 
М.Шәменов ауылындағы мәде
ниет үйіне күрделі жөндеу 
жұмыстарын жүргізуге қаржы 
бөлініп, мемлекеттік сатып алу 
заңдылығы бойынша жеңімпаз 
анықталды. Ал Бұқарбай ба тыр 
ауылдық мәдениет үйін, кенттегі 
орталық стадионды жөн деуден 
өткізу мәселесі күн тәртібінде 
тұр. Сол сияқты, «Аққыр», 
Мырзабай ахун ауыл дарына 
100 орындық клуб салуға жоба
сметалық құжат тары әзірленіп, 
сараптамаға жі бе рілді. 

Халық денсаулығын нығайту 
– мемлекеттік саясаттың басты 
ұстанымы. Сондықтан саланың 
материалдықтехникалық жағ
дайын көтеру мәселесі әр да
йым басты назарда. Алда тұр ған 
міндеттер кезеңкезеңі мен жүзеге 
асырылады. 

– Тұрғындарды баспана

мен қамтамасыз етуде қандай 
қозғалыс бар? 

– Аудан тұрғындарын бас
панамен қамтамасыз ету – ра
сында, күн тәртібіндегі өзекті 
мәселелердің бірі. Аз қам тыл
ған көпбалалы отбасы ларын 
тұр ғын үймен қамта масыз ету 
үшін 30 тұрғын үйді сатып алуға 
Ұлттық қордан бөлінген 277,2 
млн теңгеге тұрғын үйлер сатып 
алынып, пайдалануға берілген 
болатын. Сонымен қатар, алдағы 
уақытта Дәуімбай учаскесіне бір 
пә терлі 3 бөлмелі 20 тұрғын үйдің 
құрылысын жүргізу жоспарда 
тұр. Жоба құны – 410 млн теңгені 
құрайды.

Жалағаш кентінің өсу дина
микасына сәйкес «Ақтерек» 
тұрғын үй салу аумағын инже
нерлік инфрақұрылыммен қам
тамасыз ету мақсатында об
лыстық бюджеттен 64 млн теңге 
бөлініп, жобасметалық құжаттар 
әзірленген. Биыл осы «Ақтерек» 
учаскесіне ауызсу жүйесі және 
электр желілерінің құрылысы 
жұмыстарына рес публикалық 
бюджеттен  577,8 млн теңге 
бөлінді. 

Аудан орталығындағы көп
пәтерлі тұрғын үйлердің күрделі 
жөндеу жұмыстары да назардан 
тыс қалған жоқ. Ауданда 27 
көппәтерлі тұрғын үйдің 19ы 
күрделі жөндеу жұмыстарын 
жүргізуді қажет ететін. 2014
2019 жылдар аралығында бюд
жеттен бөлінген 35,7 млн теңге 
қайтарымды қаржы есе бінен 5 
көппәтерлі тұрғын үй ге күрделі 
жөндеу жасалған. Сондай
ақ, республикалық бюд жеттің 
ішкі заем есебінен 5 тұрғын 
үйді күрделі жөндеуге  36 млн 
теңге қаржы бөлініп, 2 тұрғын 
үй жөнделген. Қазір күрделі 
жөндеуді қажет ететін 14 тұрғын 
үй нақтыланып отыр. 

«Ауылел бесігі» жобасы 
аясында 2022 жылға жалпы құны 
1081 млн теңгені құрайтын 6 
жобаға 713,1 млн теңге қаржы 
бөлінді. 

– Елді мекендердегі электр 
желілерін ретке келтіру – 
тұр ғындарды толғандырып 
отыр ған өзекті мәселенің бі
рі. Со нымен қатар, ауданда 
газдан дыру жұмыстары бас
талды. Жалпы, Жалағашта 
ин фра құрылымды дамы ту дың 
нақты тетіктері қолға алынды 
ма?

– Дұрыс айтасыз. Бұл қай 
кезде де өте маңызды мәселе. 
Ауылдық елді мекендердің 
электр жүйелерін қайта жаң
ғырту үшін «Қызылорда электр 
тарату тораптары компаниясы» 
АҚның жарғылық қорын ұл
ғайтуға облыстық бюджеттен 
20192021 жылдар аралығында 
373 млн теңге бөлінген. Осыған 
сәйкес «Аққыр», «Жаңадария», 
«Мәдениет», «Аққұм», «Жаңа
талап», Бұқарбай батыр елді 
мекендерінде электр жүйелерін 
қайта жаңғырту жұмыстары 
жүргізілді. Өткен жылы «Ауыл – 
ел бесігі» жобасы ая сында 137,5 
млн теңгеге Жала ғаш кен тіндегі 
4 көше жарық тан  дырылған. Ал 
биыл Есет батыр, Т.Жүргенов, 
«Ақсу», «Қаракеткен», Мырзабай 
ахун елді мекендері бойынша 
электр желілері құ рылысына 
жобасметалық құ жаттар 
демеушілер есебінен әзірленуде. 

Өткен жылы ауданда жү
зеге асқан үлкен әлеуметтік жо
балардың бірі Жалағаш кентінің 
газдандыру болды. Бұл – шын 
мәнінде, аудан тарихындағы 
елеулі жаңалық. Бүгінде 3164 
тұрғын үйдің 58,9 пайызы және 10 
әлеуметтік, 7 кәсіпкерлік нысан 
газ желісіне қосылды. Осы жылы 
5 әлеуметтік нысан ның жылу 
жүйесін газға ауыс тыруға жоба
сметалық құжат тары әзірленуде.

Ауылдық елді мекендерге 
газ желісін тартуға аудандық 
бюджеттен 16,8 млн теңге 
бөлініп, «Ақсу», М.Шәменов 
ауыл дарына жобасметалық құ 
жат тары әзірленуде, ал 2023 жы 
лы Бұқарбай батыр, «Аққұм», 
«Таң», «Жаңақоныс» елді ме
кендері бойынша ЖСҚ да йындау 
жос парланып отыр. Бұл жұ
мыстар кезеңкезеңімен жал
ғасын та бады.

Бір сөзбен айтқанда, аудан
ның әлеуметтікэкономикалық 
дамуын ілгерілететін жаңа мін
деттер, тың тапсырмалар ал
ды мызда тұр. Бәрінің баста
уында, әрине, ел бірлігі деген 
ұлы құндылық бар. Аудан халқы 
осы жолда жұмыла тү седі деп 
сенемін. Осындай пікір алмасуға 
ықылас білдірген об лыстың аға 
басылымы «Сыр бойы» газетінің 
ұжымына ризашылық білдіріп, 
оқырмандарының көңілінен шы
ға берсін дегім келеді.

– Рахмет. Жаңа кезеңдегі 
жаңа бастамаларыңызға ті лек
тестік білдіреміз. 

Сұхбаттасқан 
Ғазиза ӘБІЛДА,

 «Сыр бойы».
Жалағаш ауданы

ТІРШІЛІК АҒЫМЫ ТҮПКІ 
АРНАСЫНА ОРАЛУЫ ҚАЖЕТ
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Көнекөз қариялардың жадын
да болса да, бүгінгі буынның көбі 
біле бермейтін ел ішіне еңбегі 
сіңген қай раткерлер көпақ. Олар 
жайлы бала күннен естіген есті 
де ескі әңгімелер ғана санамызда 
қалыпты. Ал қағаз бетіне түсіп, 
қатталғаны тым аз. Соның бірі 
– қазақ елі мен жерінің  тұтас
тығын сақтау жолындағы ға
сыр дан ғасырға ұласқан азат тық 
күресте елдің әлеу меттік жағ
дайын жақсартуға үлес қос қан 
Пұсырман Қожағұлұлы. «Батыр  
туар  ел үшін, жақсы туар жер 
үшін» дегендей заманында би 
атан  ған Пұсыр манның істері 
осы ны айғақ тайды.

Пұсырман Қожағұл баласы 
бүгінгі Арал ауданы Жаңақұры
лыс елді  ме кенінің төңірегінде 
1774 жылы дүниеге келген. Ха
лық аузында оның Сырдария 
өзенінің төменгі бойында елді 
егіншідиқаншылыққа, отырық
шылыққа бас тағаны, көптің ба
сын біріктіріп, кет пенмен  арық  
қазып,  су  шығарып,  жер   игеруге  
мұрындық   болғаны айты лады. 
Бай да, би де атанған ол көре
гендігімен көзге түскен. Қа рия
лардың  айтуынша  Пұсырман 
Қы дырды  үш  рет  көріп,  бата 
алған  екен. Сол өңірде 1864 
жы лы қайтыс болыпты. Жалпы 
баба жайлы да, оның ұрпақтары 
туралы да деректер тек ауызба
ауыз тараған. 

Біз әңгімелеп отырған тұлға 
ұрпақ болашағына алаңдау шы
лық білдірген. Көшіпқонып, мал 
жағдайын жасаған қазақ қысы  
қатты  жылдары  таяқ  ұс тап  
қалғаны белгілі. «Мал бір жұт
тық» деп бекер айтылмаса керек. 
Пұ сырман атаның ықпалымен 
жыл сайын егіншілікті дамыт
қан жергілікті рулар теңіз жаға
сындағы ағайындармен де тығыз 
қарымқатынас жасапты. Со ның 
арқасында бірбірімен өнім де рін 
алмасып отырған. Тіпті Орын
борға, Үр генішке керуен жіберіп, 
көрші ле рімен қарымқатынасын 
жақсартқан. Тұрмыстіршілікке 
қажетті заттар ал дырып, сауда 
арқылы ел арасын тиыш тықта 
ұстаған. 

Пұсырман ру, ұлт арасындағы 
жер, жесір дауына әділ билігімен 
ерте танылыпты. Сондайақ 
сырт қы жаудан бірлесе қорға нып, 
оларға тойтарыс  беруде ауыз
біршілікке үндеген. Осы лайша 
ел іргесін бекітіп, өз тұсында ха
лықтың бейбіт өмір сүруіне сеп
тігін тигізіпті.

– Атамыз Қыдырды үш рет 
көріп бата алған екен. Пұсыр
манның бір ұлы Әйімбет Жан
қожа бабамыз Райымда орыс 
әскерімен соғысқанда әскер бас 
шысы болып, ту ұстап, батыр
дың оң қолы болған. Әйім
бет тің баласы Құт мамбет те 
(Құт тымбет) 18 жыл болыс бо

лып, ел басқарып құрметке бө
ленген, қайратты, батыр болған 
адам. Сол Құтмамбет атамыз 25 
жасында Хиуа ханына барған 
сапарында, ас үстінен шы ғады. 
Ханның жауырыны жерге ти
меген қоңыраулы палуаны бар 
екен. «Қазақтар палуандарың 
бол са ортаға шығарыңдар» деп 
дауыстайды. Әлгіге ешкім ба
тып шыға қоймайды. Шыдамы 
таусыл ған атамыз «жығылсам 
жер көтерер» деп ханнан рұқсат 
сұрайды. Әлгі қоңыраулы палуан 
Құтмамбетті қомсынып, «ажал 
айдап келді ме» деп беліндегі 
белбеуінен ұстап, әр менбермен 
қозғап көрген екен. Ата мыз сас
пай палуанмен белдесіп, сүт 
пісірімдей уақыт жүргеннен ке
йін атабаба аруағына сыйы
нып, көтеріп әкеліп ханның ал
дына жыққан көрі неді. Хан өз 
палуанын жыққанына ар ланып, 
ашуланып атамызды түр ме ге де 
қаматқан. Артынан қалың қа
зақ тан қорқып он күннен кейін 
бо са тып жібергенге ұқсайды, 
– дейді өз естелігінде марқұм 
Аймағанбет Томаев.

Пұсырман бидің «Жаңақұры
лыс» ауылына дейін Сырдария 
өзенінің «Әлсейт» көпірінен 
жо ғары саға алып, «Беларық»  
ары ғын  қаздырғанын, елді  егін  
салуға  үйреткенін айтып өттік. 
Осы «Беларық» арығын кілең 
жас қызжігіттерге қаз дырған. 
Намысты  жігіттер  қыз  ал дында  
өзін  көрсету үшін  барын сала 
жұмыс істеген. Атқарылар жұ
мыс тың басықасында өзі жү
ріп  бақылаған. Бірде таңмен 
таласа тұрып, алмас жүзді кет
пендерін қара жерге сіңіре ша
уып, топырақты  өткелектеп 
лақ тырған, қимылдары  ширақ  
жас тардың  ісіне сүйсініп, арық 
жағалап жүрген Пұсырман би 
демалып отырған бір топ жас
тардың  үстінен түседі. Жа пыр
лай сәлем беріп, өзде рінің ісіне 
ыңғайсызданған біреуі: «Ата, 
шар шадық» дегенде, «Сен неге  
шар шайсың?  Қара  қасқа  аттың  
үс тінде  тұрып  мен   шар ша ма
ғанда,  қара  кетпенді қа йыра 
шапқан сен неге шар шайсың?» 
деп жастарды ұялтып,  жұ мысқа 
намысын қайраған екен. Бір
бірінен  осы  әңгімеге  құлақ тан
ған  арық  қазушы жастар  «шар
шадық»  демейтін болыпты. Бұл  
сөз  ел арасында  әлі  күнге  дейін  
айтылып жүр.

«Жаңақұрылыс», Бекарыстан  
би, «Майдакөл», Ү.Түктібаев 
ауыл дары сол кезде Пұсырман 
би қаз дырған  арықты  әлі  күнге  
дейін  егіншілікке  пайдаланып  
келеді.

Егіншіліктің қыры мен сырын 
үйренген ел жерді  алмастырып, 
тыңнан   игерген. Бір жылы егін 
кебір жерге түсіпті. Басқасына су 
жарамайды. Ша расы таусылған 
егіншілер Пұсырман биге келіп  
барлық жағдайды  айтады. Қы
дыр көрген қасиеті бар, берген  
батасы не  қарғысы  қате кетпеген 
аузы дуалы адам ғой. Егіншілерді 

ертіп  «Иә,  Алла, кебір жерге 
еккенді кеңірдектей ет!» деп дәнді  
уыстап, өзі бас болып  сепкен  
екен. Бидің  сол тілегі  қабыл  
болып, күзде  өнім мол алыпты. 
Аузы  дуалы атаның  тағы бір 
кереметіне халық осылайша тәнті  
болған.

Пұсырман  бидің тағы бір қыры 
– Жанқожа  бабамен  үзеңгілес, 
сырлас  болуы. Екеуі құрдас 
екен. Батыр  жау ға аттанарда не  
жеңіп  қайтқанда  Пұ сырман  ата
мызға  ат  басын  бұрып сәлем
дес пей өтпеген. Оған мысал 
ре  тінде зерттеуші әрі жазушы  
Ә.Ос па новтың кітабынан «Сыр 
бойы, Арал  маңындағы  өзімен 
замандас, тілі  дуа лы, шоқтығы 
биік  атақты  Пұсыр ман  би мен  
Жанқожа  құрдас  болған екен». 
«...Пұсырман  батырмен  түйедей  
құрдас, әрі дос еді. Сондықтан  
болар  оның  алдында  өзін  ер кін  
сезінетін» деген үзінділер кел
тіруді жөн көрдік.

1856 жылы  Жанқожа  батыр  
Пұ сыр ман  ауылына  соңғы  рет  
соғады. Сырдың арғы бетіндегі 
Қуаңда рияға өтіп бара жатып, 
қазіргі Жаңа құ рылыс елді меке
нінің орталығынан сегізтоғыз 
шақырымдай  жердегі би ауылына 
әдейі келіп түседі. «Жас  болса  
келді, жанжақтан анталаған  
жау, енді бірбірімізді  көреміз 
бе, көрмейміз бе деп әдейі қош
та сып  кетпекке  кел дім» дейді. 
Мал сойғызбай, сөк көже асты
рып, соны ішіп аттанады. Би  ба
тыр мен  жылап айырылысқанға 
ұқ сайды. Кейін Жанқожаның 
өл генін ес тіген Пұсырман баба 
бірнеше күн  қайғырып  жатыпты. 
Иә, Пұсырман би Жанқожа ба
тырдың үзеңгілес, ақылдас  ке
ңесшісі болып қана қоймай, әс
керіне мініс атын, азықтүлігін  
қамтамасыз  етіпті. Сөйтіп  елді  
сыртқы   жаудан   қорғауға  өз  
үлесін  қосқан. 

Бүгінде бидің сүйегі Жаңа
құрылыс елді мекенінің оңтүстік  
бетінде  өзі белгілеген  жерге  қо
йылған. Мәңгілік мекеніне бал
шыққа жылқы қылын қосып сы
ланған үлкен үйтам тұрғы зылған. 
Жүз елу жылға  жуық  тұрған 
кесене  тозып, төбесі  мен  қа быр
ғалары  құлауға  жақындады. 2005 
жылдың басында Пұсырман ата
дан тараған ұрпақтар бас қосып, 
кесене мен ескерткішті жаңарту, 
ас беру  туралы  шешімге  келді. 
Жергілікті жердегі  бұл  жұмыстың  
негізгі  ұйымдастырушысы  
ауыл  ақсақалы, еңбек ардагері 
Ел ше кен Қуанышбаев болды. 
Баба асы сол жылы тамыздың 
6сында кесене басында болды. 
Асқа көршілес ауылдардан, 
Арал, Қазалы  аудандарынан, 
об лыстан  қонақтар  келді. Хал
қына қорған бол ған бидің өмірі 
мен жұртқа жасаған қызметі 
жайлы ардагерлер Елшекен  
Қуа нышбаев, Шәкірәт Дәрма
ғамбетов, Өмірзақ Ахметов, 
Айма ғамбет  Томаев сынды 
ақса қалдар  шығып сөйлеп, баба 
жайлы білетіндерін жас буынға 
айтып берді. Ата  аруағына  арна
лып  құран  оқылып, ескерткіш  
белгісі  салтанатпен  ашылды.

Бір өкініштісі, бүгінгі буын 
мен келешек ұрпаққа өз бол
мысы мен қа сиеті арқылы үлгі 
болар мұндай тұл ғалар көп 
дәріп телмей келеді. Арт тағы 
ұр паққа абыройлы ісімен үлгі 
болған азаматтар жайлы айта 
берсек, ұтарымыз көп емес пе?! 
Бабамызды еске алу шаралары 
ұйымдастырылса нұр үстіне нұр 
болар еді.

Талайлы БӨРІҚҰЛАҚОВ,
 Қазалы ауданы қоғамдық 

кеңесінің төрағасы, 
Қазалы ауданының 

Құрметті азаматы

Қыдыр көрген қасиетті баба

Ұрпақтың басты тәрбиешісі 
атаана. «Ұяда не көрсең, ұш
қанда соны ілесің» деген аталы 
сөз тегін айтылмаған. Отбасында 
балаларына әкешеше сө зімен 
де, ісімен де үлгіөнеге көрсетіп 
отырса, ұрпағы әрі қарай жал
ғайды. Ұрпақ сабақтастығы деген 
осы ғой. 

Үлкендердің айтуынша біз
дің баба ларымыздың атаме
кені Торғай жақта, Арқада бо
лыпты. Қай жылдары екені 
бел гісіз Сыр бойы, Көксу өзе ні 
жағасы, Құмсуат, қазіргі «Бір
лестік» ауылының маңайына 
қо ныстанған екен. «Сулы жер – 
нулы жер» дегендей тұрғылықты 
орналасқан орынның өсіпөнуге, 
жақ сы өмір сүруге қолайлы, 
ыңғайлы, ажырамас ағайынның 
ауылдас, іргелес болуын, қора
қопсы, мал, егін шаруашылығы 
мәселелерінің бәрін жіті ойлас
тырып, жаңа жер ашып, көп ең
бек еткен көрінеді. Меңдіқұл 
бабамыз ескіше сауатты, сол 
заманның құрметті, қадірлі, 
алдыартын болжай білетін, әділ 
аза маты екен. Ауылаймақ «Би 
ата» деп құрметтеп, «Би ата» 
ауылы, әулеті, ұрпағы делініпті.

Меңдіқұл бабамыздың Тас
болат атты баласынан Құдай
берген, Пірмаған бет, Баймахан 
және Батсайы атты қызы дүниеге 
келеді. Торғай жақта тұрғанда 
апамыз Батсайыны халық ко
миссары Әліби Жанкелдиннің 
атасы Жанкелді өз баласы 
Тоғ жанға құда түсіп, сәнсал
танатымен келін етіп алады. 
Олардан туған Әліби – біздің 
әулеттің тұңғыш жиені. 

Құдайберген атамыздың бес 
ұлы Сейдахмет, Ахмет, Сей да
лы, Асан, Әліқұл, көкелері Пір 
мағанбет, Байма хан олардан та
раған ұлқыздар тату, ба уыр мал, 
бірбірін сыйлап, құрмет теуді 
қа нына, санасына сіңірген кең 
пе  йілді, жомарт жүректі, иманды 
жан дар екен. 

Атадан балаға қалған  тәрбие 
– атаананы қадірлеу, үлкенді 
сыйлау, бірбіріне жанашыр лық
ты әкешешелері кеткеннен кейін 
жасы үлкен міндеті деп сезініп, 
мойындайды, келесі ұрпаққа 
жал ғастырады. Сейдахмет ата
мыз дың көреген басшылығымен 
енші бөлінбей, бір қазаннан ас 
ішіп, балашағалары, ағайындар 
берекелі өмір сүріпті.

Туған енем Шоңқызы Тұр
сын күлдің айтуынша, отбасы, 
ошақ қасының, туыс тардың тату
лы ғының маңызы, бе рекебірлігі, 
үлкен жетістігі ұрпақ тәр биесінің 
негізгісі деуге саяды. Тамақ, ас
ауқат, әңгімедүкен, жұмыстары 
ай тылып біткесін, жағалай са
лынған қор жын там, қақырақа
мыстан соғылған, жер төлеге 
та расады екен. Егін (бидай, кү
ріш, жүгері, тары) салып, мал 
бағып, аңқұсбалық аулап, етік, 
киім тігіп, қараша үйдің сүйегін 
әзірлеп, теміртерсектен шар уа
шылыққа керекті құ ралсай ман
дар жасап, ерші атанып, не керек 
қолдары шебер, бесаспап жігіттер 
екені көрінген.

Сейдахмет атамыз сол маңай
дағы атақты, білімді молда атан
ған Қала бай деген кісінің қызы 
Қатшаға үйле неді. Иманды, дін
дар, тазайым, он саусағынан 

өне рі тамған шебер, ақылды, 
жұм сақ мінезді кісі болыпты. Дү
ниеге Алтынкүл апам, Алтын бек 
қайын аға мыз және кіші апа мыз 
Асылкүлді әке ліпті. Немере лері
не масаттанған үл кен атамыз бен 
енеміз «Үйдің жақсы бол мағы 
ағашынан, баланың жақсы бол
мағы нағашыдан» деп Қалабай 
молданы қатты сыйлайды екен.

Сол бірлікберекенің арқасын
да Сей далы атамызға Шоңқызы 

Тұрсын күлді, Асан атамызға – 
Дүйсенбайқызы Тотыны, Әліқұл 
атамызға Байболсын қызы Жа
мал ды құдаласып, аяқтандыр
ған. Ахмет атамыз сауатты, жан
жақты білімді Торғай, Түркістан, 
Ташкент, т.б. қалаларға барып
келіп жүретін, орысша жақсы 
білетін жігіт болыпты. Жалпы 
әулетіміз сауатты, өмірдегі өзге
ріс, жаңалық, саясат мәселе ле
рінен хабардар жандар екен. Бі
лім алу мәселесіне әріден назар 
аударса керек.

Ахмет атамыз патшаның бұй
рығы мен қара жұмысқа алынып, 
ұзынқұлақ хабары бойынша бір
неше қазақ қашып шығып, 1916 
жылғы ұлтазаттық кө терілісіне 
қатысқан, қайта оралмаған, ха
барсыз кеткен көрінеді. 

Қатша ене міз келген келіндер
ді үй тәрбиесіне, шаруашылық, 
ассу әзірлеу икемділігі, бірін
бірі сыйлау, отағасыларын пір 
тұту, құрметтеу, дауыс көтер
мей сөйлеу, болашақта келісті 
ке лін, мейірімді ана болуға бау
лыпты. Дастарханнан ұлы қа
сиетті ешнәрсе жоқ, үйге кел ген 
кісі келіннің қасқабағын бағ
дарлайды. Кі шіпейілді, жылы 
қа бақ таныту, сы пайылық көрсе
туге, әр қонақ өз ырыснесібесімен 
келеді деген ұғымды бойларына 
терең сіңдіріпті. «Келген кісіге 
ізгі ниетің, жайған дастарханың, 
болашақ ұлқызыңа көрсеткен 
тәр биеңнің негізі деп біл» дей
ді екен. Халық даналығын, мұ
сылман қағидаларын әріден бо
йына сіңірген атаәжеміз іні, 
қай ныкеліндеріне, ұлқыздарына 
Ұлы Жаратушы пендесіне мол 
несібені оның пейіліне, ақ ние
тіне, маңдай теріне береді деп 
әр кезде сабырлы, шыдамды, кең 
дастарханды болуға баулыған 
көрінеді. Өзі күнделікті бес мезгіл 
намазын, жылда келетін оразаны 
қаза етпепті. Сауатсыздықты 
жою кезеңінде ликбезге қарсы 
бол май, келіндері мен қыздарын, 
ұл дарын оқытыпты, өзі ескіше 
са уатты болыпты.

Өз енемнің айтуынша ұлды 
осы елдің ұрпағын жалғастырушы 
деп әке тәрбиесін, ықпалын, үл
гісін көрсетуге, еңбекке көбірек 
араластыруға, қаста рына ертіп 
жүруге тырысады екен. Бір әкенің 
тәрбиесін он әйел бере алмайды. 
«Атасы жер жырта білмегеннің, 
баласы тұқым себе білмес» деп 
аталарымыз көп айтыпты.

Үлкен атамыздың болашақ 
ұрпақ қамын ойлау қасиетінің 
ұлылығы – ас таңкестең заман, 
төңкеріс, ашар шылық, қалың 
ха лыққа жасалған нәу бет, соңы 
– Отан соғысы кезінде ағайын 
ұйым шылдығын, еңбек ету мүм
кіндігін сақтай отырып, елді тен
тіретпей, тозтоз етпей, барлық 
қиындыққа ақылмен төзгені. 
Шо лақ белсенділер «діндар мол
даның қызын алғансың, бай құ

лақсың деп қуғынға ұшыратып, 
түрмеде әжемізді де ұстаған. Кө
зіқарақты ауылдас ағайындар, 
жер аударылған басқа ұлт өкіл
дері ізденіп, «ашаршылыққа 
ұшы ратпай, бір ауыл ды аман 
алып қалған осы кісілер» деп әрі 
Халық комиссары Әліби Жан 
келдиннің «қауымдасып, еңбек 
етуді ұйым дастырған» деген дә
лелімен босатылған көрінеді.

Балалары, күйеулері соғысқа 
аттан ған атаапаларымызды өз 
қамқорлығына алып, жақын ма
ңайға орналастырып, алдына ірі
ліуақты мал беріп, күтімін өз 
балалары мен келіндеріне жүк
теген. Енем «Істеген еңбегің 
Ал ладан қайтады деп бізге күш
жігер беретін» дейтін. «Шаш
етектен жұмыс атқарып жүр сек 
те, құлақ тыныш, берекебірлік, 
тамақ тоқ, көйлек бүтін, шар
шағанымызды білмейтінбіз. Үл
кен атаенелерімізден қалған 
үрдіс, тәрбие, әйелді сөгу, тиісу, 
ұру, боқтық сөз айту дегендерді 
біл мей қартайдым» дейтін енем 
марқұм.

Енеміздің тағы бір ұстанымы 
«Қыз – жат жұрттық, қыз – қо
нақ, барған жеріне тез сіңіп, сол 
елдің адамы бо луы керек, артына 
алаңдамасын» деп ерекше тәрбие, 
жағдай, күтім, сыйқұрмет жа
сатады екен. Мән беретін басты 
қағидасы – әйелдің өз орны әрі 
ісәрекетінің шегі болғанын қа
дағалайды.  «Әйелдің пірі – ер
кек», «Еркек бір саты жоғары 
болуы тиіс», «Еркек – отағасы», 
«Үйде бір күн ұрыс болса, қырық 
күндік ырыс кетеді», «Жанжалды 
үйде береке болмас», «Қатынның 
жақсыжаманы қонақ келгенде 
білінеді», «Қо нақ келсе есіктен, 
пәлекет шығар те сіктен», т.б. да
налық өсиеттерін ай тып отырған. 
Келген келіндерінің бо йындағы 
өзгерістерді бірден бақылап, ұр
пақтың таза, дені сау, саналы 
болуы құрсақтан басталатынын 
ұғындырып, жерік асын құмары 
қанғанша жеуіне жағдай жасай
ды екен. Құрсақ шашу, сүйінші, 
жарыс қазан, көз тимеу, т.б. 
салтдәстүрімізді орындап, бала
ға жа ман әсер береді деп мал 
сою, балық, құс тазалау, лас 
жер ді баспау, ұрыскерістен ау
лақ ұстайтын болыпты. Үнемі 
жа тарда, ерте азанда «Алладан 
дені сау, өмірлі, саналы ұрпақ 
беруін, өздеріңнің аманесен 
же ңілденулеріңді тілеңдер. Ті

лек теріңді Алла береді» деп 
құлақтарына құйыпты. Өмірге 
келген сәбиді салтдәстүрмен 
қа былдап, емізу қағидасын, ана
ға берген Алланың сыйын құр
метпен мейірімшапағатын тө
гіп, бар ықыласыңмен беріліп 
отырып еміз, ал өзің құнарлы ас 
ішуге тырыс деп аналық, әйелдік, 
абысындық міндетін атқарған 
данагөй үлкен енемізді өз енем 
құрметпен айтып отыратын.

1937 жылы Алтынбек қайна
ғамызға Белгібайқызы Жақсы
гүлді сыйқұр мет пен келін етіп 
қабылдапты. Қайнағам туралы 
айрықша тоқталғым келеді. Ол 
соғыс басталысымен 1941 жылы 
23 маусымда майданға аттанады. 
Орыс ша білімді болғандықтан, 
кіші коман дирлер дайындайтын 
курста білім алып, бөлімше 
командирі ретінде Ресей, Бе
ларусь, Украина жерлерін неміс 
бас қыншыларынан азат етуге 
қа тысады. Жараланып, майдан 
да ласынан қайтарылуға бұйрық 
берілсе де, жарақатын таңдырып, 
соғысты жал ғастыра берген. Көр
сеткен ерлігі үшін ІІІ дәрежелі 
«Даңқ», «Қызыл Жұлдыз» ор
ден дерімен, медальдармен ма
ра патталады. Соғыс біткен соң 
Мемлекеттік қауіпсіздік ко ми
тетінің ерекше бөлімінде қызмет 
атқарған. 1944 жылы партия қа
тарына қабылданған.

1942 жылы желтоқсан айында  
емханадан шыққан Алтынбек 
ағаның демалысқа келгені әлі 
көз алдымда дейтін отағасым 
Мырзалы. «Қоржын там, ортада 
пеш, лаулап жанған оттың лебі, 
қазандағы тамақтың буы, бір 
кезде есік ашылып, салқын ауа
мен араласып екі кісі кіргенде, 
ағаны мен таныдым. Әкемдер 
«Бұл кімай?» дегенше жүгіріп, 
мойнына асылдым» дейтін. 
Аман келді қайным қоршаумен 
оты ратын 6 айлық кезі екен. Қа
сындағы ауыр жарақат алған 
Әбсан деген ауылдасты бірге ала 
келген көрінеді. 

Соғыс аяқталған соң жарақаты 
сыр бергесін елге оралды. Халық 
шар уа шылығын қалпына келтіру 
жұмыс та рына белсене араласқан. 
1950 жылы Орал қаласында 
партия, совет қызмет керлерінің 
білімін жетілдіру курсында оқып 
келіп, «Құмсуат», «Бірлестік», 
«Қазақстанның 30 жылдығы», 
«Ай дар лы» колхоздарында кол
хоз төрағасы, ауылдық кеңес тө
рағасы қызметтерін абыроймен 
атқарды. Қандай қызмет атқарса 
да адалдығы, шыншылдығы, әді
леттілігімен елдің, халықтың құр
метіне бөленді.

«Еңбекшілерге көп жәрдем 
берді. Еңбек кітапша деген жоқ, 
зейнетке шы ға алмай, қиналысқа 
ұшыраған ауыл адамдарының 
құ жаттарын жинастырып, біраз 
есіктерді ашып, табалдырығын 
тоздырып, зейнетақы алуларына 

жәр демдесті, қайырымдылық 
жа  сады. Де несіндегі алынбаған 
оқ  тарына қара мастан, ауыл жас
тарының білім алып, маман егесі 
атануына, ауылдың өсіпөр кен
деуі, көркеюіне де атсалысты. 
Біз дің темір қазығымыз болды» 
дейтін ота ғасым. Жақсыгүл абы
сынымыз қайын ененің топы
рағынан жарал ған дай деген, 
ұла ғатты сөзді, жұмсақ мінезді, 
ме йірімді, еңбекқор, қатты сөзі 

жоқ, қайнағамызды құрметтеді.
Біздің атамыз Сейдалы 1896 

жы лы туған. 1942 жылдың кү
зінде соғысқа алынып, қолынан 
мыл тық жасау келетінін, ағаштан 
түйін түйетінін байқап, әскери 
басшылар Мәскеу түбіндегі қару
жарақ заводына жібереді. Үш 
жылдай білгір маман есебінде 
еңбек етіп, аманесен ауылға 
қайтады. «Бірлестік», «Құмсуат» 
ел ді мекеніндегі тұрғындарды 
15, 16, 17бе кет терге көшіріп, құ
рылыс, мал, егін мен айналысуға 
үкімет жағдай жасапты. Атамыз 
бен Әліқұл атамызға, т.б. туыс
тарға облыстық әскери ко ми
тет бұйрығымен 15бекеттегі 
«Кер келмес», «Көксу» өзенде
ріне са лын ған теміржол көпі рін 
қарауылдау, 14бекет, «Сұлу тө
бе» арасындағы жолдың аман
дығын бақылау, жөндеу тап
сырылыпты. Колхоз мүшелігінен 
заңды шығарылып, екі ағайын 
елу жасында отау болып бөлініп, 
«Керкелмеске» жертөле қазып, 
көшіп келген көрінеді. 

Асан ата мен Тоты енеміздің 
1932 жылы Балғабай атты 
тұңғышы дүниеге келген. Ата
мыз ірі денелі, ұзын бойлы, 
ерекше сымбатты әрі қарулы 
болған екен. Нағыз еңбектің 
адамы. Қай жұмыс болмасын 
қиын жер, қарулы қол керек 
бол са, белсеніп, беріле кірісіп, 
аян бай жанкешті қимылдайтын 
ержүрек, адал азамат саналыпты. 
Сол кезеңдегі канал қазу, колхоз 
шаруашылығының барлық 
саласын меңгерген. «Еңбек оза
ты» атағына ие болып, 1936 
жы лы Мәскеуге ВДНХға жібе
ріледі. 1938 жылы Қы дырбай 
қай ным өмірге келген. Тоты 
енеміз бойшаң, ажарлы, мінезге 
бай, ақжарқын, көңілді жүретін 
еңбекқор әйел екен. Соғысқа 
атамызды шақырған кезде айы
күні жетіп, үшіншісіне аяғы 
ауыр болыпты. Толғағы ұзақ қа 
созылып, Алланың жазуы мен 
нә рестемен бірге көз жұма ды. 
Атамыз жерлеу рәсімін өткіз
геннен кейін үлкен атамызға екі 
баласын тапсырып, өзі соғысқа 
ат танады. 1944 жылы соғыста 
ерлікпен қаза тапты деген қара 
қағаз келеді.

Балалар жетімдік көрмей 
ағаіні лерімен бірге еңбекке 
ара ласты. Ата мыздың ерекше 
наза рында жүріп, ол кісі қайтыс 
бол ғаннан соң Алтынбек қайна

ғамыздың қамқорлығына өткен. 
Екеуі де ашық мінезді, ұзын 
бойлы, қайрат күш егесі, қара
пайым, жайдары, біреуге жәрдем 
беруге әрдайым дайын, жанашыр, 
ажарлы, аузын ашса, жүрегі кө
рінетін әрі балажан болып өседі. 

Аманкүл абысынымыз – қа
зіргі үл ке німіз. Бірнеше шөбе ре
нің әжесі. Алла жар болып, шөп
шек көруге жазсын!

Құдайберген атамның кенже
сі – Әліқұл атамыз ерке, шол
жаң, айтқанын істететін, тез ашу
ланғыш болып өсіпті. Әжеміз 
«Үлкейген соң қояды, ақылды 
тентек» дейді екен. Ағаларымен 
бірге жұмыс істеп, өзінің күш
қайратын, икемін әр салада көр
сете алған. Со ғысқа алынып, 
еңбек майданында, не містердің 
қиратып кеткен көпірлерін, темір 
жолдарды жөндеу жұмыстарында 
еңбек етіп, соғыстан аманесен 
оралған. 

Балалары өсіпөркендеп Са
ры ағаш, Шымкент, Алматы, 
Қы зы лорда қала ларында өмір 
сү ріп, шаңырақтарын биік тету
де. Ұлқыздары атаәже атан 
ған, берекелі отбасылар. Өз енем 
Жамал келініне дән риза бо
латын. Ағалары кен же інісіне ше
шесіндей қамқор болып, барлық 
ерке қылықтарын көтерген. Өз 
енем атама «ана шолжаң іні
леріңді неге сабап алмай сыңдар» 
деп кеңес айтыпты. «Не деп 
отырсың, екінші бұл сөзіңді ес
тімейін, басқаларға да айт. Әке
шешемнің аманаты – бауырым, 
біз дің әулеттің заңы – татулық. 
Қол көтеру – әділетсіздік біз 
үшін» депті.

Ағайынның татулығының 
ар қасында бұл әулеттің адам
да рынан ақылкеңес, тура жол, 
бітімгершілік сұрайтын, әділдік 
күтетін. Дастарханнан дәм тат
қандар, қазықарта жемесе де 
ниетпен берілген сүтті шайға 
риза болатын. Айнала абы сын
ажындар бізден үлгі ала тын, 
қы зығатын, алтынкүміс таққа
нымыз жоқ, ол кезде жоқшылық, 
жоқ затын бізден сұрайтын. Үл
кен енеміз келген жанның қолын 
құрқол жібермеңдер дейді екен. 
Андасанда «бастаңғы» жа са та
тын. Сондықтан әйелдер та ту 
лықтың түп қазығы екенін ұмыт
пағаны жөн.

Қазір кейбір білгірлер батыс 
пен шығыстың жетістіктерін ай
тып, бізге жапсыруға құмар. Алла 
Тағала осынша жер, ауа, табиғат, 
жер асты мен үстінің байлығын 
дана, батыр, батыл, ақылды, 
ержүрек, көріпкел, алдыартын 
болжай білетін қазақ халқына 
сыйға тартқан. 

Ұрпақтың дені сау, саналы 
өсуінде атаананың міндеті зор. 
Атаенелеріміз баланың ең бекке 
араласуын қалаған, шынық тыр
ған, қолдарына өздеріне ла йықты 
құралсаймандарын берген. Ол 
атадан балаға, баладан немереге 
жалғасқан. Әйелдері бойына  біт
кен баланың дені сау, саналы 
болып келуін тілеген. Жат қылық 
жасамаған. Аллаға сансыз шүкір! 
Тепсе темір үзетін жі гіттер, жүзік 
көзінен өтетін қыздарды көріп, 
қарттық кезеңге келдік. Алла, 
көмегіңді адал халқыңнан аяма 
деп тілеймін.

Алтын ҚАЛИӘКПАРОВА,
зейнеткер

Ағайынның бірлігі – 
алынбас қамал

Отан өз үйіңнен басталады.  Оған деген ізгі қарым-
қатынас өз отбасың, өз ауылың, өз өлкеңді танудан бастау 
алса керек-ті. Жалпы бізде шыққан текті білуді ескілік 
қалдығы не рушылдық, жершілдік санатына қосатындар 
табылып жатады. Тегін білу дегеніміз – ру, тайпа, жүз 
болып бөліну, жарылу емес, ұлт болып  бірігу, ұлт қамын  
жасау, намысын қорғау, қазақ болып қалыптасу. Әу 
бастан бауырмал, туысқаншыл  халықтың  бірі болсақ, 
шыққан тегін танып білу, жеті атаны жадында ұстау – 
біздің ұлттың айнымас қағидасы.    

ТӘРБИЕ ТІНІ
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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

«ҚазТрансГаз Аймақ» 
АҚ Қызылорда өндірістік 
филиалының абоненттер 

назарына!
«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ Қызылорда өндірістік филиалы ҚР Ұлттық экономика 

министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу комитетінің 2022 жылғы 29 
шілдедегі №32-1-32/4786 хаты негізінде «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ тұтынушылары 
үшін тауарлық газды бөлшек саудада өткізудің бағалары 2022 жылдың 01 тамызынан 
бастап 1000 м3 үшін төмендегіні құрайды:

 

№ Атауы Өлшем бірлігі Баға 
ҚҚС-сыз

Баға 
ҚҚС-мен

Қызылорда облысы
Газ тарату жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдауға арналған тариф 

есебінсіз

I топ

Тауарлық газды газ тарату 
жүйесінен бөлшек саудада 
өткізу жөніндегі көрсетілетін 
қызметті алатын тұрмыстық 
тұтынушылар (халық);

теңге/1000 м3 8 467,60 9 483,71

II топ

Тауарлық газды халық үшін 
жылу энергиясын
өндіру мақсатында сатып 
алатын жылу энергетикаcы 
компаниялары

теңге/1000 м3 7 364,57 8 248,32

III топ

Тауарлық газды жылу 
энергиясын өндіру мақсатында 
заңды тұлғалар үшін сатып 
алатын жылу энергетикасы 
компаниялары

теңге/1000 м3 9 613,92 10 767,59

IV топ
Тауарлық газды электр 
энергиясын өндіру үшін сатып 
алатын жылу энергетикасы 
компаниялары

теңге/1000 м3 10 058,33 11 265,33

V топ
Тұтынушылардың   I, II, 
III, IV, VI, VII және VIII 
топтарына жатпайтын өзге де 
тұтынушылар

теңге/1000 м3 10 058,33 11 265,33

VI топ
Бюджет қаражаты есебінен 
ұсталатын бюджеттік ұйымдар теңге/1000 м3 9 613,92 10 767,59

VIII топ

Тауарлық газды 
тұтынушыларға одан әрі өткізу 
мақсатында сығымдалған және 
(немесе) сұйытылған табиғи 
газды өндіру үшін сатып 
алатын заңды тұлғалар

теңге/1000 м3 19 969,33 22 365,65

IX топ

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік 
көмек және
(немесе) тұрғын үй 
көмегін алатын тұрмыстық 
тұтынушылар (тұрғындар)

теңге/1000 м3 6 774,08 7 586,97

Газ тарату жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдауға арналған тариф 
есебімен

I топ

Тауарлық газды газ тарату 
жүйесінен бөлшек саудада 
өткізу жөніндегі көрсетілетін 
қызметті алатын тұрмыстық 
тұтынушылар (халық);

теңге/1000 м3 13 043,49 14 608,71

II топ

Тауарлық газды халық үшін 
жылу энергиясын
өндіру мақсатында сатып 
алатын жылу энергетикаcы 
компаниялары

теңге/1000 м3 12 847,69 14 389,41

III топ

Тауарлық газды жылу 
энергиясын өндіру мақсатында 
заңды тұлғалар үшін сатып 
алатын жылу энергетикасы 
компаниялары

теңге/1000 м3 14 626,21 16 381,36

IV топ
Тауарлық газды электр 
энергиясын өндіру үшін сатып 
алатын жылу энергетикасы 
компаниялары

теңге/1000 м3 12 871,06 14 415,59

V топ
Тұтынушылардың   I, II, 
III, IV, VI, VII және VIII 
топтарына жатпайтын өзге де 
тұтынушылар

теңге/1000 м3 14 626,21 16 381,36

VI топ
Бюджет қаражаты есебінен 
ұсталатын бюджеттік ұйымдар теңге/1000 м3 14 626,21 16 381,36

VIII топ

Тауарлық газды 
тұтынушыларға одан әрі өткізу 
мақсатында сығымдалған және 
(немесе) сұйытылған табиғи 
газды өндіру үшін сатып 
алатын заңды тұлғалар

теңге/1000 м3 23 289,78 26 084,55

IX топ
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік 
көмек және (немесе) тұрғын 
үй көмегін алатын тұрмыстық 
тұтынушылар (тұрғындар)

тенге/1000 м3 10 434,79 11 686,96

Жоғарыда баяндалғанның негізінде, ЭЛЕКТРОНДЫҚ ТҰРМЫСТЫҚ ГАЗ 
ЕСЕПТЕГІШТЕРІН ПАЙДАЛАНАТЫН ТҰТЫНУШЫЛАРДАН КАРТОЧКАЛЫҚ 
ЖҮЙЕЛЕРДЕГІ ГАЗ БАҒАЛАРЫН ӨЗГЕРТУ ҮШІН АБОНЕНТТІК 
УЧАСКЕЛЕРГЕ ЖҮГІНУЛЕРІҢІЗДІ СҰРАЙМЫЗ.  

Сұрақтар туындаған жағдайда төмендегі телефондарға хабарласуға болады:
- 8(7242) 55-17-45 Бейбарыс Сұлтан көшесі №1, Әкімшілік кеңсе, Инстаграм 

парақшасы @kaztransgas_kyzylorda
- 8771 012 12 11 сall- центр «РЦКУ-Кызылорда» ЖШС, электрондық пошта: 

rcku-kyzylorda@kzl.rcku.kz
- 8(7242) 26-32-03 Байсеитова көшесі №138/7, №1 абоненттік учаскесі 
- 8(7242) 23-61-44 Абай даңғылы №51/66, №2 абоненттік учаскесі 
- 8(7242) 24-42-28 Шұғыла шағын ауданы №26/36, №3 абоненттік учаскесі 
- 8(7242) 25-00-82 Титов кенті №8, №4 абоненттік учаскесі 
- 8(7242) 25-62-35 Жанқожа батыр көшесі №82А, №5 абоненттік учаскесі. 

   «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ ҚӨФ Әкімшілігі
(«Астана қаласының Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» 

мемлекеттік мекемесінен 2015 жылдың 27 қарашасында №15001650 
мемлекеттік лицензиясы берілген)

Ақаңды осы қасиеттері 
үшін құрметтеймін, сый-
лаймын. Ал бүгін құр-
меттейтін азама тым сексен-
нің сеңгіріне шығып, 
осы нау айтулы белеске ер 
тұл  ғалы жігіт сияқты ойы 
да, жүріс-тұрысы да тың 
қал пында жетіп жатса қа-
лайша қуанбайсың?! Біз 
білетін Ақаңның тағы бір 
қасиеті – ол бақ қонып, 
қыдыр дарыған отбасының, 
киелі ша ңырақтың берік 
тұтқасы. Мұн дайда әлбетте, 
қолға қалам ал маудың өзі 
қисынсыз.

Бұрынғылар өмірдің 
сы  нап тай жылжып өте шы-
ғатынын жиі айтады екен. 
Қазақтан сөз қалған ба, ер-
теректе бір ақын:

«Дүние деген 
ұшқан құс,

Байқай алмай қаласың,
Басыңнан шарлап 

өткенін» – 
депті. Ақаң үшін де өмір 
ағымы сол сияқты. Кей-
біреулер «басыңнан бақ 
ауса, алпыс күн тасыған 
дария алты күнге жетпей 
таусылады» депті. Иә, тағ-
дыры әсіресе, егде тарт-
қан да өкінішпен аяқталып 
жат қан дары қаншама. Бұл 
тұрғыда Ақаң тағдырына 
шүкіршілік жасайды. Үрім-
бұтағы өсіп-өн ді, тамырын 
тереңге жайды. 

Ол кісі 1942 жылдың та-
мыз айында Арал ауданы 
Аман өткел елді мекенінде 
дү ниеге келіпті. 1969 
жылы Шым кент химия-
тех нология инс ти тутын 
құ рылыс инженері ма  ман-
дығы бойынша бітіріп, ең-
бек жолын Қызылорда об-
лы  сындағы «Се льстрой», 
«Рис совхозстрой» трес те-
рінің №16, №13 мехко лон-
наларында шебер, прораб, 
учаске бастығы қызмет те-
рі нен бастады. Жасынан 
еңбекке ал ғыр жігіт көп 
ұзамай басшы лардың наза-
рына ілікті.

Ақаң осы жылдары та-
би ғат болмысы сыйлаған 
қасиет терімен таныла біл-
ді. 1975-1984 жылдары 
«Қызылордастрой» тресіне 
қарасты үй құрылысы ком-
бинатында учаске бастығы, 
«Сумонтажстрой» меке ме-
сінде бас инженер қызме-
тіне жоға рылатылды. Осы 
жылдары бұ рынғы кеңес 
одағы жүйесінде күрделі 
құрылыс жұмыстары кең 
қанат жайған еді. Аталған 
кезеңде одақ көлемінде 
ма ңызы бар тоқылмайтын 
маталар ком бинаты іске 
қосылды. Осы өндірістің 
жо ғары деңгейде іске қо-
сылуында Ақаңның сіңір-
ген еңбегі ерекше.

Кейде өмірдің ойлама-
ған жерден әртүрлі сый-
сияпатын алдыңа тарта ты-
ны бар. 1983 жы лы ағаның 
өмірлік жары Дариға апай 
Жалағаш аудан дық пар-
тия комитетінің хат шы-
сы болып сайланды. Жа -
сы нан орысшаға сауат ты, 
об  лыс тық партия коми-
те тінің ұйым  дастыру бөлі-
мінде нұсқау шылықты 
абы роймен атқарып, жаңа 
қыз мет белесіне көтерілді. 

Арада екі жыл өткенде об-
лысқа жаңа бірінші хатшы 
келді. Ол адуынды Еркін 
Әуелбеков еді. Жаңа бі-
рінші хатшы тәртіпті но-
менклатурадан бастауды 
ұй  ғарды. Бұрынғы үйрен-
шік ті құбылысқа сызат 
түсе бастады. Облыстың 
бас шысы алдын ала бәрін 
біліп отыратын, соған сәй-
кес байлам жасайды. Тек-
сере келгенде облыстық 
мекемелерде үлкен лауа-
зымды қызметте отыр ған-
дардың көпшілігінің әйел-
дері балабақша меңгерушісі 
екен. Бұл бұрынғылар үшін 
үй реншікті құбылыс болса, 
Еркін Нұржанұлы үшін 
ендігі жерде партиялық 
этикет нормасына қайшы 
әрекеттер санатына кі-
реді. Ел, дүйім жұртшылық 
осының барлығын біледі, 
көреді, осылай болуға тиіс 
деген ұғым санасына сіңіп 
кеткен. Бірінші хатшы: 
«Бір үйде бір бастық болу 
керек» деген талапты көл-
денең тартты. Енді қараңыз, 
Мадияровтар отбасында 
екі бірдей басшы – ері Жа-
лағаш ау данында ПМК 
бастығы, әйелі – сол ау-
данда партия коми тетінің 
екінші хатшысы. Осы жо-
лы Дариға апай бір ер лік 
жасады. Өзінің ері Ақ-
мұраттың бұған дейін бас-
шылық қызмет атқарып, 
абыройға жеткенін, сол 
үшін саладағы белді бас-
шылардың көзіне түсіп, 
об  ком ның құрылыс жөнін-
дегі хатшысы Вячеслав 
Ря бовтың және ірі құры-
лыс жетекшісі Фарид Фат-
кульдиновтың тіке лей 
қол дауымен қызметке та-
ға йын далғанын облыс 
бас  шы сына тайсалмастан 
айтып жеткізді. Орысшалау 
тәр бие сі нің әсері ме, апай 
барлық эти кетті жы йып 
қойып турасына көш ті. Бі-
рінші хатшы орын ды уәж-
ге тоқтады, партия тілі мен 
айтқанда Мадия ровтар от-
басына «исклю чение жа-
салды».   

Кейін қызмет бабымен 
Дари ға апай облысқа қай-
тып оралды. Обкомға бұ-
рынғы қызметіне. Ал Ақаң 
Қызылорданың ит бай-
ла са тұрмайтын, мың сан 
түйткілі бар үй құры лысы 
ком бинатына басшы лық 
қызмет ке қайта келді. Дұ-
рысы таң дау жоқ,  апай 
ең бастысы қыз мет тен от-
ба сының жылуын көбі-
рек қалайды. Енді екеуі де 
қалада. Сол қалада кейін 
Дариға апай қала әкімінің 
орын басары қыз метін және 
абыроймен атқарды. 

Реті келген соң айта 
кетейік, Дариға апам мен 
Ақмұрат аға ның үйлену 
тарихы да қы зық хикаяға 
толы. Апамыз Түр кі мен-
станның Үргеніш қала сын-
да дүниеге келген. Әкесі 
Ақ мағамбет ерекше еңбек-
сүй гіштігі, тәжірибесі еске-
ріліп соғыстан бронмен 
қалып, балық зауытының 
директоры еді. Көл денең 
науқастан қайтыс бо лып, 
отбасы Арал ауданына қо-
ныс аударады. Осы жерде 

Бөгеннің орта мектебінде 
та нысқан Ақмұрат ағамен 
отау құрған. Тағы бір қы-
зығы – екеуі сыныптас. 

Бұл енді реті келгенде 
ай тылған шегініс. Ақаң сол 
80-жылдардың соңында 
қыз  мет ба бымен сыңарына 
еріп Қы зы лордаға қайта 
оралды. 1989-2005 жыл-
дары Қызылор дадағы ірі 
құрылыс индустриясы – үй 
құрылысы комбинатының 
бас директоры болып таға-
йын дал ды. Осы жылдары 
қала ның «Мерей», «Ақме-
шіт» ша ғын аудандарында 
көптеген тұр ғын үй құры-
лыстары бой көтерді. Бұл 
кеңес әлемінің соңғы жыл-
дарындағы соңғы серпілісі 
еді. Ақмұрат ағаның бас-
шылығымен үй құрылыс 
комбинаты жылына 100, 
70 пә терлік тұрғын үй құ-
рылысын пайдалануға бе-
ру деңгейіне жет ті. Май -
талман құрылысшы бі лікті 
тә жірибелі басшыға ай-
налды.

Ортақ жүйе құлаған 
соң құ рылыс саласының 
жұ мысы құр дымға кетті. 
Алаңдатарлық кезең туды. 
Жанға бататын жұмыс сыз-
дық бүкіл елдің тір шілігін 
қожыратып жіберді. Осы 
жылдары Ақмұрат аға ға 
тағы бір жауапты жұ мыс 
тапсырылды. «Шұ ғыла» 
шағын ауданында құры-
лысы аяқталмаған 80 пә-
терлік тұрғын үй шетелден 
орал ған қандастарымыздың 
ие лігіне берілді. Сол бір 
қиын уақыт естен кетпейді. 
Жаппай тапшылық, қаржы 
жетіспейді, бюджеттің са-
лықтан құралатын әрбір 
тиын-тебені есепте. Сол 
жылдары А.Мадияров бас-
қар ған үй құрылысы ком-
бинаты ай рықша серпі-
ліспен еңбек етті. Жал ғыз 
тұрғын үй емес, ірілі-ұсақ-
ты жобаларды жүзеге 
асырды. Ұжымның бірлігін 
сақ тады, олардың азын-
ау лақ жа лақыға қол жет-
кізуіне ықпал жасады.

Кейде жақсы адам тура-
лы ой қорытуға келгенде 
сөздің құдыретіне жүгінгің 
келеді. Асан қайғы айт-
пақшы, Ақаң теңіз түбінде 
жататын жауһар тас се-
кілді, ол өзін сыйлай білді, 
сыйлауға тұратын азамат-
тарды да құрметтеді. Қазір 
қаланың құрылыс бақылау 
саласында бұрыннан өзде-
рі сыйласқан Жанәбіл 
Нұр қышев, Нысанбай Құр-
ман ғазиев, Жеткерген Ораз -
баевпен құрылыс нысан-
дарын пайдалануға беру 
рәсіміне жиі шақырылады. 
Тәжірибесі, өмірлік тағы-
лымы мол болған соң олар-
дан үйренгісі, білгісі ке-
летіндер көп. Алайда өмір 
өз ағымымен жүріп жатыр. 
Кей де көп нәрсеге қарның 
ашады. Қай заманда да 
адамды адас тырмайтын, 
тұ ғырға көтеретін ақыл-
ой, сана мен парасат. Әт-
тең осылардың бәрі кей-
де жетіспей жататыны 
жа сырын емес. Мәшһүр 
Жү сіп «Дүние ойлап тұрсаң 
жалған екен, еш кімге жет-
кізбейтін арман екен» деп-
ті. Өмірде барлығы кез-
деседі, алайда пендешілікке 
салынып, біреудің көңіліне 
қарау Ақаңның мінезіне, 
болмы сына жат қасиет. Ол 
өз ойымен ойлап, өз ойы-
мен жүреді.

Ақмұрат аға кешегі 
ком пар тияның жетістігі 
мен кемшілігін бірдей ба-
ға лап, өзінің тағылым 
алар  лықтай өмір кеш кенін 
қанағат сезімімен біл ді реді. 
Ол уақыттың жауапкер-
шілігі ерекше еді. Бірдеңені 

ұмыт немесе қағыс қал-
дыруға, оны ертеңгі күн-
нің үлесіне жатқызуға бол-
майды. Түн ұй қысын төрт 
бөліп, ыңғайсыз уақытта 
«ұмытып кеткен» тір шілік-
терін жөндеу үшін объек-
тіге қайта барған уақыты да 
аз болмапты.

Партия оларға тағылым 
алар  лық аз тәрбие берген 
жоқ. Әсіресе, комсо мол-
дық, пар тия лық мектептің 
сарабдал бас шысы Абылай 
Айдо совтың өнегесі ерек-
ше. Ол кісі «Дариға үлкен 
партиялық қызметте. Сен 
құрылыс меке месінің бас-
шысысың. Егер ал да-жалда 
ол қылыққа жол берсең 
өзіңе де, әйеліңе де зиян 
келеді. Осыны әрдайым 
есте сақта» дейтін.

Қарап отырса, рас сөз. 
Кеңес әлемі кезінде құры-
лысшыларды олқылық үшін 
кешірмейтін. Бол майтын 
жерден кемшілік кетеді. 
Қауіпсіздікті, басқа да кем-
кетікті тізе берсең толып 
жатыр. Бақылау органдары 
қан шама! Қазіргідей емес, 
кешір мейді, түсіністікпен 
қарамайды.

Сол Ақаң ақын Қадыр 
Мырза-Әлінің:

«О, дүние жалғаным,
Бірдей –
Берген, алғаным!
Білмей қалдым
Қарттықтың
Қалай келіп қалғанын! 

– дегенін қанағат сезіммен 
айтады. Айтпақшы, Ақаң 
мен Дариға апаның ұрпақ-
тары да мақтанып, масат-
танып айту ға лайық аза-
маттар. Ұлы Қа йыр бек 
– «Нархозды» қызыл дип -
лом мен бітірген түлек, Құм-
көлде абыройлы қызмет жа-
сады. «Харрикейннің» белді 
маманы, басшыларының бі-
рі болды. АҚШ-тың Бостон 
қа ла сында білімін жетіл-
ді ріп, «Қазмұнайгаздың» 
«Ад жип» компаниясында 
бас шы лық қызметте. Қызы 
Жанар кә  сіпкер. Оның ұлы 
Варшава уни верситетінде 
қар жыгер ма мандығы бо-
йынша аспи ран турада оқи-
ды.

Осы отбасына келген 
сайын өзімді таңданды-
ратын бір ке ремет дүние бар. 
Ақаңның төр бөлмесінде 
Арал теңізінің сонау ХХ 
ғасырдың 60-жыл да рын-
дағы бір көрінісі бей не  -
ленген сурет ерекше көз 
тар тады. Шалқыған теңіз, 
Бө ген ауылының жұпы ны-
лау бей несі. Мынау мал-
шы әкесі Ма дияр дың сал-
ған баспанасы, Мәрзия 
ана сының жылы шуа ғы. 
Қысқасы, сол ауыр заман-
ның көрінісі, балалық шақ-
тың ұмытылмыс сәттері 
көз алдыңа елестейді. Ақаң 
бүгінгі көңілмен барлығын 
еске алады. Ол сағыныш 
елесі. Жақсылықтың, қана-
ғат сезімнің елесі.

– Бұл өткенді еске алу-
мен бірге бүгінгі тірші-
лігіңе деген қанағат, шүкір-
шілік сезі мім ді оятады. 
Сол өткенді еске алсаң, 
қазіргі заманның астам-
шылығынан бойыңды ал-
шақ ұстайсың, – деген еді 
Ақмұрат аға осы суреттің 
сырына үңіліп.

Бұл кісінің азаматтық 
тұл ғасына, болмысына қа-
рап оты  рып қайран қала-
мын. Ой түй дім: бұл береке 
дарып, бақ қонған Ақмұрат 
пен Дари ға апамыз дың от-
ба сының киелі шаңы ра-
ғының мол шылығы.

Олар үшін әрбір атқан 
таң бақыт шуағын молынан 
төгіп тұрғандай.

Жолдасбек 
АҚСАҚАЛОВ

Ақмұраттың 
ақ таңы

Ертеректе бір ойшыл «Жақсы адам базарда 
иіссу сататын кісіге ұқсайды, қасында ұзағырақ 
тұрған сайын ғажайып көңіл-күй сезіміне 
берілесің» депті. Облысқа белгілі азамат, айтулы 
құрылысшы, өзім 20 жылдан аса білетін Ақмұрат 
Мадияров менің пайымымда осындай кісілердің 
қатарына енеді. Ғажабы сол, Ақаң жалған сөйлеуді, 
көлгірсуді білмейтін, бірдеңені әсіре көрсетуге 
жаны қас, әйтеуір керек болып қалады-ау деген 
сыңаймен әлдекімдерге жалпақтауды, орынсыз 
мақтауға ұрына беруді қаламайтын, орысша 
айтқанда «порядочный», қазақшалағанда ұяты бар 
зиялы адамдардың санатына жатады.
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Ғ.Мұратбаев атындағы 
орталық стадионда өрт 
сөндіру-құтқару спортынан 
«Қызылорда-2022» жазғы 
чемпионатының ашылу 
салтанаты өтті. Оған 
облыс әкімінің орынбасары 
Мархабат Жайымбетов, 
«Өрт сөндірушілер мен 
құтқарушылардың спорт 
федерациясы қоғамдық 
бірлестігінің атқарушы 
директоры Дәурен Данаев, 
облыстық төтенше жағдайлар 
департаментінің бастығы, 
полковник Руслан Қайрақбаев 
қатысып, қатысушыларға 
сәттілік тіледі. 

Чемпионатқа 18 ерлер 
және 14 әйелдер командасы 
қатысты. Бас төреші алқасы мен 
жаттықтырушыларды, команда 
өкілдерін қосқанда барлығы 364 
адам атсалысуда. Бақ сынауға 
289 спортшы келген. Ең жас 

қатысушысы Батыс Қазақстан 
облысының спортшысы Елена 

Юлаева 2010 жылы туған. Ал, 
ең үлкені Павлодар облысынан 

Александр Долголевец 1973 жылғы.
Жарыстың алғашқы кезеңі 

әйелдер арасындағы 100 метрлік 
кедергі арқылы жүгіруден өтті.  
Жалпы командалық есеп бойынша  
Нұр-Сұлтан қаласы 1-орын, Ақмола 
облысы 2-орын, Түркістан облысы 
3-орынды иемденді. Жеке есеп 
бойынша 1-орынды Қостанай 
облысынан Айнұр Бажева, 2- 
орынды Түркістан облысынан 
Айдана Тұрсын, 3-орынды Алматы 
қаласынан Оксана Дзолба алды. 
Ол республика бойынша рекордты 
16,60 секундта жаңартты.

Ерлер арасындағы 100 метрлік 
кедергі арқылы жүгіруден Нұр-
Сұлтан қаласынан келген Петр 
Подгородецкий 1-орын, Қарағанды 
облысының атынан қатысқан 
Бауыржан Текенов 2-орын, Шығыс 
Қазақстан облы сының намысын 
қорғаушы Ержан Шәріпханов 
3-орын иегері атанды. 

«СБ» ақпарат

Әріден...
Әкем қарулы, бойы ұзын, қияқ 

мұртты, биязы жан. Кісі түгілі, 
жәндікке зияны жоқ. Мұны маған 

бәрі айтатын. Есімі – Мұратбек. 
Малды ауылда екі қоржын там 
отырдық. Көрші үйде жездем мен 
апам бала-шағасымен тұратын. Ал 
біз әлгінде келтіргенімдей 7 адам 
болатынбыз. Әкем екі үйге де ортақ 
жәрдемін тигізетін. Қыстай Шиеліге 
көк трактордың тіркемесіне 
қаракүйік, тораңғыл, қураған 
жидені рет-ретімен тиеп сататын. 
Әлі есімде, бағасы – 4 мың теңге. 
Туыстардың балалары, атамның 
інісі Абылайхан көкем бірге өмір 
сүрді. Ол да көмектесетін. Бірақ 
көкемнің негізгі жұмысы қой-
ешкіні бағу еді. Түнгі сағат 1-2 
шамасында жолға шығатынбыз. 
Өйткені, жол сақшылары, орман 
инспекторларының көзіне 
түспеуіміз керек. Түссек, табыстың 
барлығын соларға бересіз. Көк 
тракторды үйдің алдындағы биік 
төбеге қоятын. Егер пускашпен 
оталмаса, артқы үлкен, бүдір-
бүдір дөңгелегімен сайға итеріп 
оталдыратын. Кей күндері, байғұс 
трактор да шаршайды-ау деймін, 
«обарот алмайды» деп газын қайта-
қайта басып сөндіретін.  Әкей, 
мақталы шалбар, басына бөрік, 
үстіне тон киетін. Жәрдемшісі 
көкем. Өзі орта бойлы, Қожанасыр 
сияқты. Екеуінің ағалы-інілі, 
бауырмалдығында шек жоқ еді. 
Көкемнің өз отбасы болмаса да, 
бізді өз бала-шағасындай көретін. 

Қыс осылайша, ақ қар көк мұз, 
үскірік аязбен өтетін. Әкей екеуміз 
күнде таңертең суат оятынбыз. 
Тоғайдағы ірі қара су ішіп, орманға 
жайылатын. Қыс болса да, мияның 
басындағы сөгі (біздің өлкеде пәркі 
дейді) қып-қызыл күйінде қалады. 
Сояу-сояу сабақтарын айтсаңызшы, 

нағыз малға азық. Арасында 
қырғауыл, қоянға шығады. 
Қасында Рекс пен Тузик те 
жүреді. Ит болса да атқан аң-
құсты іздеп тауып, алдыңа 
әкелетін. Қансонардың 
көкесін ақұлпа түскенде 
көресіз. Жалпы қысы-
жазы азық-түліктен кенде 
болмайтынбыз.

Көктем шыға төрт түлік 
төлдейді. Үй-жайдың айналасын 
тазартатын едік. Мал қорадағы 
қатып қалған мұз-қарды, қи-көңді 
сыртқа шығарамыз. Әлгі көңді 
ескі арбамен, есік алдындағы 

сайға төгеміз. Мен де жанында 
мықшыңдап қоямын. Әрі аса 5-6 жас 
шамасында екем. Шіркін-ай, әкей 
тіл қатпайды, қиналдым, шаршадым 
дегенді білдірмейді ғой. Бір күні 
дарияның қасынан шағын ғана жер 
аштық. Қара күрекпен өзі аударып 
шықты, қоршады, матормен 
суғарды. Қара шірінді топыраққа 
еккен егін бітік шықты. Көк пияз, 
саржау, қарақауын, картоп, қарбыз, 
жан-жағына жеміс екті. Жыл сайын 
егін-тегін бітік болатын. Бәлкім тың 
жер болғандықтан шығар. Әлде 
күтімі, қопсытуы жақсы болды ма 
екен, кім білсін?! Бас-аяғы бақшаны 
10 жылдай екті. Тіпті туыстар 
қыдырып келсе, ішінен шықпайтын. 

Жазда Сыр өзеніне қармақ 
құратынбыз. Күн шыжып тұр. Оны 
ақ керсенге су құйып аршитын. 
Құрт-майды көк белесепедпен 20 
шақырымдағы аудан орталығына 
сатып келетін. Ортақшыл деген 
ауыл шамамен 10 шақырым. 
Сондағы туыстарға атпен баратын. 
Қайтар жолда дүкеннен шай, 
қант, тіскебасар ала келетін. Кей-
кейде шешейдің бала-шағадан 
қолы тимесе, күбі пісіп, құрт-
май жасайтын. Айранды керемет 
ұйытатын. Оны жерқұдық қазып, 
соған салып қоятын. Шіркін-ай! 
Ұйытқан айраны бал татитын еді 
ғой. 

Күзде жұмыс қызады. Қар-
жауын жауғанға дейін егін-тегін 
жинайтын. Ала жаздай құрылған 
киіз үй жиналады. Көрші жезде 
атаммен бірге тұзақ құратын. Қысқа 
қор жинайды. Өзінен кейін 5 інісі 
болса да, салмағын салмайды. 
Сондай биязы жан. Момындығы 
мен мейірімділігінде шек жоқ. Сол 
қасиетін кейбіреулер пайдаланып-

ақ кететін. Күзде жан-жақтан 
отынға тапсырыс бере бастайды. 
Анамыздың Шолпан есімді жиен 
апасы бар. Өзі түрі суықтау, бірақ 
жүрегі жұмсақ. Күйеуі нағыз 
фольклордағы аңғал кейіпкер 
дерсіз. Ол кісіні Бәжок дейтін, 
ақкөңіл, бойшаң еді. Әкей екеуі бір-
біріне өте жанашыр болатын. Қар-
жаңбырда батпақтап трактормен 
барып тұрамыз, түннің бір уағында 
тұрып есік ашады. Осының бәрі 
сыйластықтың арқасы деп білем.

Қызыл трактор
Көзімді ашқалы қызыл 

тракторды көрдім. Онымен талай 
жерді шарладық. Ағайын-туыстың 
үйіне қыдырдық. Тіркемемен жүк 
тасыдық. Тым көп зат артылғанда 
мықшыңдап тартушы еді. Шамамен 
7 сыныпта рөлге отыруды үйрендім. 
Әкей қалай айдаудың жөнін айтып-
көрсетіп жүрді. Ара-арасында 
үйреткені бойынша қайталап 
қоятынмын. Бәрі өзім үшін. Бүкіл 
ауыл біздің тракторды «пыртылдақ» 
дейтін. Оған құлағымыз үйренген. 
Сөйтсек, даусы пырт-пырттап 
шығады екен.

Ауылдың жазы ерекше 
ғой. Шіркін, таңғы шықпен 

шығатын саф ауасына не жетсін! 
Пыртылдаққа кәселке (шөп оратын 
құрылғы) тіркейтін. Сонымен 
барша кісінің жоңышқасын, 
қамысын, жантағын оратын. Әкей 
ол үшін көп қаражат сұрамайтын. 
Қаншама жанға артығымен орады. 
Онысын кейбіреулер жасырған 
болады. Дегенмен, аядай өлкеде 
кімнің қанша шөп жиғанын біліп 
отыратынбыз. Сүйікті көлігіміз 
темір болса да, шаршайды екен. 
Арасында балоны жарылып, 
жүрмей қалатын. Қайтсін, әбден 
тозған. Бұлай боларының да  өз 
себебі жоқ емес.  Жұрт еңбақысын 
жарытып бере қоймайды. Түскен 
қаражат, отбасына бөлінеді. Ал 
трактордың еншісіне жарым-жар-
тысы ғана бұйырады. Әй, дегенмен, 
ризамын. Далада қалдырып көрген 
емес. Бұзылса да, ауылға жетіп 
жығылатын.

Өткенде ауылға жолым түсті. 
Үй-жайға асығып келем. Бәрі 
мені күтіп тұрғандай. Ауладағы 
пыртылдақ көзіме оттай басылды. 
Көңілім елжіреп қоя берді. Жанарға 
жас толды. Қасында Құтжол итім 
байлаулы тұр. Ол да менің бұл үйге 
бөтен емес екенімді сезді. Құлағы 
қалқиып, ойнақшып, ытқып-ытқып 
қояды. Ертесіне әкей сол баяғы 
әдетінше тракторды оталдырды. 4 
жасар інім үйден жүгіріп шықты. 
Әкемізге қарап, мен де барам 
деп болмай тұрып алды. Ақыры 
тракторға отырып, рөлін анда-
мұнда қозғап, мәз. Пыртылдақ еш 
өзгеріссіз. Сол баяғы қалпы. Газды 
басқан сайын, осқырынады. Сыры 
кетсе де, сырын білдіргісі келмейді. 
Дәп бір қартайған айғырдай. Көңілі 
тасып тұр, сеземін. Сүйегі темір 
болса да, жаны жұмсақ. Бұл менің 
көңілімдегі айрықша сәт болды. 
Бұрынғыны еске алдым, сүйіндім. 
Ата-бала сабақтастығы бар 
екендігіне іштей қуандым. 

Ауыл сәттері
Менің ата-анам ешқашан бізге 

қиналғанын білдірмейтін. Десе де, 

үшеуміз сезетінбіз. Әке-шешемізде 
жұмыс болмады. Екі қолға бір 
күректі өздері тапты. Егін екті. Соны 
аудан орталығына апарып сатты. 
Ақ сиыр мен қарақасқа қашарымыз 
болды. Соның арқасында айран-сүт 
үзілмейтін. Арасында шөп орып та 
сатты. Інісінің қоңыр «Газ-53» жүк 
көлігімен Мешеуілден сексеуілді 
қапқа реттеп салып, сатып жүрдік. 
Мұның жөні бір бөлек еді.

Сенбі күні малшы ауылға 
барамын. Қандай көлік кездеседі, 
сонымен жетуге тырысамын. Бірде 
ағаларымыз өздерінің төрт түлігін 
түгендеуге барады. Кейде жолы 
түскен жолаушыға ілесемін. Әйтеуір 
жетемін. Бір күні сабақтан кештеу 
шықтым. Әрең дегенде туыстардың 
қызыл Жигулиімен жеттім-ау. 
Мешеуілге кіріп келе жатқанда 
жартылай тиелген бір мәшине 
отынды көрдім. Көкем екеуі екі 
жақтап тиепті. Сол кезде Абылайхан 
көкемнің жасы 60-тан асқан. Інісіне 
адалдық танытып, барын салғаны 
байқалады. Жүре гім елжіреп кетті. 
Мені көріп қуанды. Бірақ аса 
білдіре қоймайды ғой. Осылайша 
егін ексе егінге көмек тесем, отын 
тасыса отынға жәр демдесем, 
жасым кіші болса да қолымнан 
келгенді жасаймын. Мойындаймын, 
арасында тіл алмаған кездерім де 
болды. Деген мен, отбасыма жаным 
аши тын. Жалпы біздің отбасының 
бала лары ата-анамыздан көп нәрсе 
сұрамайтынбыз.

Өзім жалғыз ұл болдым. Бала 
болсам да «маған бір нәрсе болса, 
әкеме қиын болады ғой» деп 
ойлаушы едім. Әкем де, мен де тағы 
бір атұстардың болғанын қаладық. 
Тілеп жүрдік. Қазір, Жаратқанға 
мың тәубе! 4 жасар інім бар. 
Өткенде, ауылға барып әкеміздің 50 
жасын тойладық. Баяғы Мешеуілде 
тұрған кездерді, біздің балалық 
шағымызды, туыс тары оның 
мейірімді адам, адал жар екенін 
айтты. Тілек білдірді.

 
Түйін
Біздің бір ғана арманымыз бар. 

Ол – ата-анамызға зәулім сарайдай 
үй тұрғызу. Еңселі, ақ түсті темір 
тұлпар сыйлағымыз келеді. Шіркін-
ай десеңізші, қаражатын болса егер, 
дүниенің төрт бұрышын кездіріп, 
барша арман-тілектерін орындар 
едім. Біз үшін соншама қиыншылық 
көрді. Түнімен ескі трактормен 
мұздыаяқ болып отын тасыды. 
Онысы бірде өтеді, бірде өтпейді де. 
Бірақ сездірмейтін. 

Апам мен жездем, Бәжөк те 
оқыстан дүние салды. Бала лары жан-
жаққа кетті. Әже міз 93 жыл ғұмыр 
кешті. Бар мейрімін төгіп, батасын 
беріп өтті. Көк трактор істен шық-
ты. Қызыл трактор шаруаға жарап-
ақ келеді. Ал Мешеуіл ағалары-
мыздың ұйғаруымен ауқат ты адамға 
сатылды. Көкеміз біз бен бірге тұрып 
жатыр. Бізді кішкен тайымызда 
қалай бақты, інімді солай қарауда. 
Екеуі бір-біріне әбден бауыр басқан. 
Мен қолымдағы бар қаражатты 
жинап, Шиеліден жер телімін 
сатып алдым. Бұйырса, осы жазда 
іргетасын қалап, қабырғасын өріп, 
шатырын жабуды көздеп отырмын. 
Ойлаған ниетіме талпынып жүрмін. 

Қазір барлық бала-шағасы 
есейді. Әке-ана біз сіздер-
дің жасаған барша жақсылық-
тарыңызды білеміз. Жаратқан ие 
қаласа, бұл дүниеде ең тәттіні, ең 
мықтыны, ең жақсының жақсысын 
сыйлап, сіздерді аялап перзенттік 
борышымызды қайтарамыз.

Келеді сол күн. соны жүре гіммен 
сеземін. Іштей аңсаймын, тілеймін, 
шіркін, отбасымызда тек қуаныш, 
шаттық, бақыт орнаса екен деген 
ниеттеміз.

Олжас ЖОЛДЫБАЕВ

Есімде, 3 сынып 
оқитынмын. Біз анам, 
екі қарындасым және 
әжемізбен ауылда 
тұрдық. Шиеліден 
Телікөлге көшкенбіз. 
Желтоқсан айы 
болатын. Мектепке 
барғанша малшы 
ауылда тұрдық. Сол 
кезге саяхаттап, естен 
кетпес бал-дәурен 
күндер қызығын 
бөлісейін.

Біздің 
әкей
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Жазғы чемпионат

Дәстүрлі 
спартакиада

Қазақстан Республикасы 
Мемлекеттік Рәміздерінің 30 
жылдығына орай Талсуат 
ауылындағы мүгедектерге арналған 
оңалту орталығында мемлекеттік 
және ведомстволық мекеме 
қызметкерлерінің арасында дәстүрлі 
спартакиада ойындары өтті.

Спартакиаданы облыстық жұ мыс пен 
қам туды үйлестіру және әлеу меттік бағ-
дарла малар басқармасы ұйымдастырды. Іс-
шараның мақсаты – салауатты өмір салтын 
ұстанып, спорттық ойындарды көпшілікке 
насихаттау.

Аталған сайысты басқарма басшысы 
Ғабит Жаңабаев ашып, қатысушыларға 
сәттілік тіледі.

– Спартакиада ойындары жыл сайын 
дәстүрлі түрде ұйымдастырылып келеді. 
Аталған сайыс қызметкерлер арасында 
салауатты өмір салтын қалыптастыру үшін 
өтіп жатыр. Бекітілген жоспарға сәйкес басқа 
іс-шаралар өтеді. Бүгінгі жарысқа қатысқан 
командаларға сәттілік тілеп, белсенді болуға 
шақырамын, – деді ол.

Спорттық сайысқа 6 команда қатысып, 
«100 метрге жүгіру», «Арқан тарту», «Үстел 
теннисі», «Волейбол», «Шахмат», «Тоғыз-
құмалақ» сынды спорт түрлерінен бақ 
сынады. Тартысты ойынға қалалық спорт 
бөлімінен арнайы келген мамандар қазылық 
етті. Қатысушы командалар белсенділік 
танытып, жеңімпаз атануға барын салды.

– Бүгінгі спартакиада алты кезең бойынша 
өтті. Орталықта мұнан да басқа спорт 
түрлерінен жарыстар ұйымдастырылады. 
Тек қызметкерлер ғана емес, мүгедектігі 
бар жандар арасында да дәстүрлі түрде 
жарыстар өтіп жатыр. Алдағы уақытта мұнан 
да басқа іс-шаралар ұйымдастырылатын 
болады. Бүгінгі сайыстың жоғары деңгейде 
өтуіне атсалысып жатқан жандарға алғыс 
білдіремін, – деді мүгедектерге арналған 
оңалту орталығының директоры Манат 
Тілеуова.

Сайыс қорытындысы бойынша бас 
жүлдені мүгедектерге арналған оңалту 
орталығының қызметкерлері иеленді. 
Жүлделі 1-орынға №2 арнаулы әлеуметтік 
қызмет көрсету орталығы ие болды. 
2-орынды облыстық жұмыспен қамтуды 
үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар 
басқармасы, 3-орынды Қазалы ауданының 
командасы алды. Сондай-ақ, 5 номинация 
бойынша үздік ойыншылар анықталды. 
Барлық қатысушы командалар Алғыс 
хатпен марапатталып, жеңімпаздар арнайы 
сыйлықтарға ие болды.

Sb
Аружан ЕРАЛЫ,
«Сыр бойы»

Жастар 
апталығы өтеді

Өңірлік коммуникациялар 
қызметінде өткен брифингке 
облыстық Жастар ресурстық 
орталығының  директоры Мақсат 
Дауылбай,  «Жастар рухы» жастар 
қанаты облыстық филиалы 
төрағасының міндетін атқарушы 
Әсем Қахарманова, қалалық «Qosyl» 
жастар ресурстық орталығының 
директоры Әліби Басаров қатысты. 

Мамандар аймақта жастар апталығын 
жария ланғанын хабарлады. Апта бойы 
шығар машылық өкілдерінің ашық аспан ас-
тындағы өнер фестивалі, заманауи би түр-
лерінен кеш, өнер көрмелері, қолөнер бұ йым-
дарының жәрмеңкесі өткізілмек. Қала және 
аудан орталықтарындағы кәсіптік білім бе-
ретін орта арнаулы білім беру ұйымдары ба-
за ларында өтетін «Еңбек лагерлері» жұмыс-
сыз жастарға және түлектерге арналмақ. 

 «Балаларға қуаныш сыйлау күнінде» 
«Барлық игілік - балаларға» жастар акциясы 
өтеді. Акцияда облыс аумағындағы жөн деу-
ді қажет ететін ойын алаңдарын қалыпқа 
келтіру бойынша көп шілік қайырымдылық 
іс-әрекеттер жүзеге асырылады. 

«Open air» деп аталатын күні облыс-
тық Жастар ресурстық орталығы база-
сында, ашық аспан астында іс-шара ұйым-
дастырылмақ. «Спорт күні» − барлық 
аудандар мен қалаларымызда «Ауласпорт» 
іс-шарасы өтеді. «Мүмкіндіктер және 
инно ва циялық идеялар күні» Қызыл орда, 
Байқоңыр қалаларында және аудан дарда 
«Мүм кіндіктер керуені» және «Инно-
вациялық идеялар жәрмеңкесі» жобалары 
меже ленген. Ашық аспан астындағы мүм-
кіндіктер алаңында аймақ жастарына бос 
жұмыс орындарының жәрмеңкесі, кастинг-
тер, мемлекеттік бағдарламалар мен жоба-
ларға байланысты жастарға кеңес беру, 
жылжымалы медициналық қызмет түрлері 
ұсынылады. 

Апталық облысқа танымал DJ-лер 
кешімен түйінделеді. Жастарға арналған кеш 
заманауи музыка мен би кешіне ұласады. 
Айта кету керек, бұл іс-шаралардың барлығы 
аймағымыздың Қызылорда, Байқоңыр 
қалаларында және аудандарда бір күнде, бір 
уақытта ұйымдастырылмақ.

«СБ» ақпарат


