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ПРЕЗИДЕНТ ЕРТЕҢ – ҚҰРЫЛЫСШЫ КҮНІ

Sb
Әділжан ҮМБЕТ,
«Сыр бойы»

Шаһарға шырай қосқан 
«Крез-Сервис»

Мәселесі көп 
МӘМС

Киелі жерді қастерлеу – 
өз қадіріміз

Сексеуілге 
газ баратын күн жақын

ЕГІН – 2022МЕРЕКЕЛІК САЛТАНАТ

Sb
Ержан ҚОЖАС,
«Сыр бойы» 

Биыл Шиеліде барлығы 30 мың гектардан 
астам жерге егін егілді. Соның ішінде 11 
мың гектарға жуық күріш өсірілуде. Бұл 
былтырғы көрсеткіштен 1000 гектарға 
қысқартылған. Басты себеп белгілі. Су 
тапшылығы қазір қай ауданда да қиындық 
туғызып тұр. Дегенмен өңір диқандары 
барлық амалдарды жасап, шешуші науқанға 
да таяп қалды. 

Әу бастан Сырдың суы тапшы болады деп 
болжанды. Соған сәйкес күріш көлемі аймақта 5 
мың гектарға қысқартылғаны белгілі. Енді оның 
орнына суды аз қажет ететін 9 мың гектар жерге 
түрлі дақылдар егілді. Бұл – әртараптандыру 
мақсатындағы әрекет.

Қазір қай жерде болмасын, еңбеккерлер дала 
қосының шаруасын қыздырып жатыр. Шиелі де 
солай. Ауданда күздік әрі жаздық бидай, онымен 
қоса тары, арпа, жүгері, мақсары, соя, жоңышқа 
және асқабақ жылдағыдай мол егілген. Сондай-
ақ биыл 5 мың гектардан астам жерге көкөніс пен 
бақша дақылдарын өсіруде. Мойындау керек, Шиелі 
ауданы көкөніс пен дәмді қауын-қарбыз егуге әбден 
бейімделген. 

Күрішке 
орақ түсер 
уақыт 
жақын

ШАТТЫҚ ШАҢЫРАҒЫ

Енді Сыр өңірінде шаңырақ 
құруға ниет танытқан жастар 
заманауи үлгідегі Неке сарайында 
отбасылық өмірге қадам жасап, 
ерекше сәтті жақындарымен бө-
ліседі. 

Жұртшылық алдында облыс 
әкімі Нұрлыбек Нәлібаев «Неке 
сарайының» алдағы уақытта жас 
жұбайлардың киелі ордасына 
айналатынын атап өтті. 

– Құрылысшы – адам өмірін-
дегі маңызды әрі мәртебелі 
мамандық. Кез келген мемлекеттің 
экономикалық күш-қуаты мен 
әлеу меттік тұрақтылығы аталған 
сала ның дамуымен сабақтасады. 
Бүгінде Қызылорда қаласындағы 
Сыр дария өзенінің cол жағалауы 
жаңа құрылыстардың салынуымен 

айшықталып келеді. Оған құры-
лысшылар айрықша үлес қосуда. 
Сіздердің табанды еңбек теріңіздің 
арқасында облыс аума ғында 
көптеген инфра құры лымдық, инвес-
тициялық жобалар жүзеге асып, өңір 
тұрғындары баспанамен қамтылып, 
әсем ғимараттар бой көтеруде. 

Біз әрдайым жерлестеріміздің 
талап-тілектерін, ұсыныстарын 
ескеруге дайынбыз. Облыс әкімі 
қызметіне тағайындалғаннан бастап, 
халықпен кездескен әр сәтте аймақта 
заманауи сәулеттік үлгідегі жаңа 
нысандарды салуға уәде еттік. 

Туған жердің дамуына шынайы 
жанашырлықпен қарайтын меценат 
азаматтарды ортақ іске біріктіріп, 
құны 45 млрд теңгені құрайтын 391 
нысан жобасы әзірленді. Аталған 
жобалар келесі жылдан іске аса 
бастайды. Аз уақыттың ішінде өңірге 
20 млрд теңге инвестиция тартылды. 

Мұнан бөлек, Болат Өтемұратов 
қорымен бірге 11 млрд теңгені 
құрайтын заманауи жолаушылар 
терминалы енді екі жылдан кейін 
ел игілігіне табысталады. Сондай-
ақ, аймақта құны 215 млрд теңгені 
құрайтын, қуаттылығы 240 мега-
ватқа жететін жаңа жылу-электр 
станциясы салынады, – деді облыс 
әкімі көпшілік алдында. 

Айта кетерлігі, өңірде демо-
графиялық өсім жылдан-жылға жақ-
сарып келеді. Отбасылық өмірге 
қадам басқан жастардың қатары 
артуда. 

– Шаттыққа толы шаңырақ 
іргетасының қалануының Халық-
аралық жастар күнімен тұспа-тұс 
келуінің символикалық мәні бар. 
Биылғы жылдың 6 айында 2276 жұп 
некеге тұрды. Ел Президенті Қасым-
Жомарт Кемелұлы Тоқаев: «Бақытты 
әрі берік шаңырақ – еліміздің игілігі 

мен өркендеуінің кепілі. Мықты 
отбасы – мықты мемлекет» деп 
отбасы құндылығының маңызды 
екенін жеткізді. Келешекте «Неке 
сарайында» отбасы құндылығын 
дәріптейтін әлеуметтік-мәдени іс-
шаралар тұрақты түрде жалғасады, 
– деді Нұрлыбек Нәлібаев.

«Неке сарайының» жобалық 
құны – 1,5 млрд теңге. Оған 
жергілікті бюджет есебінен қаржы 
қаралды. Ғимарат құрылысына 
«Авангард-ПГС» ЖШС бас мердігер 
ретінде бекітілсе, бас жобалаушы – 
«Крез-Сервис»  ЖШС. Құрылыстың 
жер көлемі 856,00 шаршы метрге 
жуықтайды. Екі қабатты ғимараттың 
жалпы аумағы – 2100,71 шаршы 
метр. Құрылыс сегіз айдан кейін ел 
игілігіне беріледі деп жоспарланып 
отыр.  

ҚЫЗЫЛОРДА ҚҰРЫЛЫСЫНЫҢ 
ЖАҢА ДӘУІРІ

Шынында, Қызылордада 
құрылыстың жаңа кезеңі 
басталды. Жер-жерде сәулеті мен 
сәні жарасқан ғимараттар бой 
көтеріп, соны идеялар серпін 
алды. Жергілікті жұртшылық 
тарапынан ұзақ жылдан бері 
айтылып келген ұсыныс-
пікірлер қысқа уақытта облыс 
басшылығы тарапынан қолдау 
тауып, бірқатар нысанның 
іргетасы қаланды. Бейсенбіде, 
яғни Құрылысшы күні 
қарсаңында облыс орталығында 
әлеуметтік, мәдени және 
медицина саласы бойынша үш 
бірдей ғимараттың  алғашқы 
кірпіші қаланса, «Бәйтерек» 
шағын ауданында ұңғымалар 
бұрғылаумен су жинағыштың 
құрылысы басталды. 

Сондай-ақ, осы бір мерейлі 
мезетте Қармақшы ауданындағы 
Төретам кенті мен Ақай 
ауылында, Арал ауданындағы 
Сексеуіл кентінде ауылішілік 
газ құбырын тарту және Шиелі 
ауданына қарасты Тартоғай елді 
мекенінде автоматтандырылған 
газ тарату стансасының 
құрылысы да қатарға қосылды.

Айта кетсек, кейінгі жылдарда 
Қызылорда қаласының өзінде 
12 шағын аудан бой көтеріп, 270 
көпқабатты тұрғын үй салынған. 
Өңірде 7000-ға жуық азамат жаңа 
пәтерге ие болды.

– Қазақ «Еңбекшіл болсаң, елге 
пайдаң тисін!» деген. Сіздердің 
мемлекет мүддесіне арнап салған 
әрбір нысандарыңызда айқын 
қолтаңбаларыңыз бар.

Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Кемелұлы Тоқаев 

«Жаңа Қазақстанда еңбекқор 
адам ең сыйлы адам болуы тиіс. 
Маңдай термен тапқан әр тиын 
– нағыз ардың ісі» деп халыққа 
жеткізді. Бұл ретте еңбекқорлық 
құрылысшылар қауымының 
алтын қағидаты деуге болады. 

Кәсіби мерекелеріңізбен 
құттықтай отырып, дендеріңізге 
саулық, отбасыларыңызға құт-
береке, амандық тілеймін! Егемен 
еліміз еңселі, Тәуелсіздігіміз 
тұғырлы болсын! – деді облыс 
әкімі.

Кейінгі 5 жылда өңірде 
тұрғын үй құрылысының көлемі 
108 пайызға өсіп, 2017 жылы 
612,3 мың шаршы метрден 2021 
жылы 661,2 мың шаршы метр 
көрсеткішке жетті. Қызылорда 

қаласының өзінде 12 шағын аудан 
бой көтеріп, 270 көпқабатты 
тұрғын үй салынды. 6908 азамат 
жаңа пәтерге ие болып, қоныс 
тойын тойлады. 

Биыл аймақта «Тұрғын үй-
коммуналдық дамудың 2020- 
2025 жылдарға арналған «Нұрлы 
жер» мемлекеттік бағдарламасы 
аясында 1294 пәтерді құрайтын 31 
тұрғын үй құрылысын жүргізіп, 
жыл соңына дейін аяқтау 
жоспарда бар. 

Мерекелік салтанатта аймақ 
басшысы Тәуелсіздік жылдары 
облысымыздың өсіп-өркендеуіне, 
көптеген әлеуметтік нысандардың 
бой көтеруіне ерекше атсалысқан 
10 азаматқа «Қазақстанның 
құрметті құрылысшысы» төс-
белгісін, 7 азаматқа Қазақстан 
Республикасы Индустрия және 
инфрақұрылымдық даму ми-
нистрлігінің Құрмет гра мо тасын, 
2 азаматқа аталған министрліктің 
Алғыс хатын табыстады.

Сонымен қатар 4 құрылысшы 
облыстың Құрмет грамотасымен, 
3 құрылысшы облыс әкімінің 
Алғыс хатымен марапатталды.

Салтанат сәні қазақ эстра-
дасының белгілі әншілері тарту 
еткен ән-думанмен әрлене түсті.

Облыс әкімінің 
баспасөз қызметі

СӘУЛЕТ ПЕН ДӘУЛЕТ 
қалағандарға құрмет

Қызылорда қаласының орталық алаңында Құрылысшы 
күніне арналған мерекелік іс-шара өтті.

Салтанатты жиында облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев 
құрылысшыларды кәсіби мерекесімен құттықтап, осы саланың 
майталман мамандарына арнайы марапат табыстады.

Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев ҰҚК төрағасы 
Ермек Сағымбаевты қабылдады.

Президент тапсырма ларына сәйкес 
ҰҚК құрылымы оңтайлан дырылып, 
бөлімшелердің қызметтері мен міндеттері 
нақтыланды. Жауынгерлік және 
жұмылдыру әзірлігін қамтамасыз ету, 
сондай-ақ дағдарысқа қарсы басқару 
жүйесіне жаңа тәсілдер енгізілді.

Ермек Сағымбаевтың айтуынша, 
Қазақстан Республикасының Терроризмге 
қарсы орталығының жұмысы қайта 
құрылып, лаңкестік қауіп-қатерлерге 
қарсы іс-қимыл саласындағы үйлестіруші 
рөлі күшейтілді. Жыл басынан бері ТҚО 
мемлекеттік органдардың күштері мен 
құралдарын тарта отырып, 400-ден астам 
оқу-жаттығу өткізген.

Президентке берілген мәліметтерге 
сәйкес алдын алу шараларының арқа-
сында мемлекетке 900 миллиард теңге 
көлемінде залал келтіруі мүмкін оқиғаға 
тосқауыл қойылды. 37 миллиардтан 
астам қаржы бюджетке қайтарылды. 
ҰҚК материалдарының негізінде 791 
қылмыстық іс, соның ішінде 49-ы жиі 
кездесетін сыбайлас жемқорлық фактілері 
бойынша қозғалды.

Мемлекеттік шекараны қорғауды 
ұйымдастыру күшейтіліп, жаңа тех-
нологиялар қарқынды түрде енгізіліп 
келеді. Шекара арнаулы күштері құрылды. 
Биыл қару-жарақ пен оқ-дәрілерді 
тасымалдаудың 203 заңсыз әрекетінің 
жолы кесілді. 9 мыңнан астам шекара 
тәртібін бұзғандар ұсталды. Сомасы 3,5 
миллиард теңгеден астам валютаның, 
құны 10 миллиард теңге болатын 
тауарлардың заңсыз тасымалдануына жол 
берілген жоқ.

Елдің ақпараттық қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету жүйесі жетілдіріліп жатыр. 
Жыл басынан бері ҰҚК техникалық 
қызметтері инфрақұрылым объектілеріне 
жасалған 295 миллион кибершабуыл мен 
2 мың DDoS шабуылдың жолын кесті.

Құқық қорғау органдарымен бірлесіп, 
қару іздеу, қоғамға қауіпті ұйымдасқан 
қылмыстық топтардың және есірткі 
контрабандасы арналарының жолын кесу 
бойынша іс-шаралар жүргізіліп келеді.

900 келіден астам есірткі және 11 
тонна прекурсорлар алынып, 16 есірткі 
зертханасы, 24 халықаралық және 45 
өңірлік есірткі арнасы жойылды. Заңсыз 
айналымдағы 773 бірлік қару мен 20 
мыңнан астам оқ-дәрі тәркіленді.

Кездесу соңында Мемлекет басшысы 
ҰҚК органдары қызметінің бағыттары 
бойынша өзекті сын-қатерлер мен 
қауіптерді ескере отырып, бірқатар нақты 
тапсырма берді.

ҰҚК 
төрағасын 
қабылдады
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Аймақ

ӨРНЕГІ БӨЛЕК 
ӨНЕР САРАЙЫ

Сондай-ақ, мәдениет пен 
ру ханият алтын қазығына ай-
налған өлкеде енді 19 айдан 
кейін 1000 адамға арналған 
жаңа Өнер сарайы халыққа 
есігін айқара ашпақ. Аймақтағы 
белгілі құрылыс компаниясы 
«СМП-Қызылорда» ЖШС бас 
мердігер ретінде бекітілген екі 
қабатты ғимаратқа жергілікті 
бюд жет есебінен 3,7 млрд тең-
ге қаралған. Бас жобалаушы 
міндетін «МұнайГаз-Инжини-
ринг» ЖШС атқарады. 

Аталған өнер ордасында 
сим фо ния лық, эстрадалық жә-
не ұлттық өнер бағытындағы 
концерттік бағдар ла ма лар мен 
түрлі форматтағы қоғам дық іс-
шаралар өткізіледі.

Облыс басшысы халық са-
ны ның өсуіне байланысты 
үлкен сыйым ды лықтағы көрер-
мендерге арналған өнер ордала-
рының қажет екенін жет кізіп, 
құрылыс жұмыстарына сәттілік 
тіледі.

– Мемлекет басшысы мәде-
ниет пен өнер ұлттың рухани 
қазынасы еке нін айрықша атап 
өтіп, өнер сала сындағы та-
лантты жастарды қолдау ке-
ректігін жеткізген болатын. 
Жаңа Өнер сарайы тек мәдениет 
са ласының қызметкерлеріне 
ғана емес, Сыр руханиятына 
қыз мет ететін, шы  ғармашыл 
тұл ға лардың киелі ор дасына 
ай налады деп сенеміз. Се бебі, 
өнер мен мәдениетке жұм   -
салған әрбір қаржы жау һар 
туын ды  лардың өмірге келуі не, 
ұлтты әлемдік аре нада таны-
туға, талантты өрен дер дің ша-
бытын шарықтатуға жол аша-
ды. Халық санының өсуіне 
бай ла нысты өңірдегі мәдениет 
үйлері мен өнер ор даларындағы 
үлкен сыйым ды лық  тағы көрер-
мендерге арналған орын жет-
кі ліксіздігі туындағанына бір  -
шама уақыт болды. Сол се беп ті, 
қала мызға мұндай жаңа кешен-
нің құ рылысы ерекше қажет еді. 
Халық игі лігіне пайда лануға 
берілетін нысан көп функ  цио-
налды кешен ретінде ашыл мақ, 
– деді облыс әкімі. 

Қазіргі таңда облыс аума-
ғында 409 мәдениет және өнер 
мекемесі бар. Кейінгі 10 жылда 
өңірде 33 клуб, 6 музей, 1 мем-
лекеттік архив ғимараты пай-
далануға берілген. Биыл об-

лыста 6 мәдениет нысанының 
құрылысы жүргізілуде.

Салтанатты шарада театр 
сала сының ардагері Хұсейін 
Әмір-Темір бұл игілікті істің 
айрықша орны бар екенін, ұзақ 
жылдан бері айтылып келе 
жатқан ұсыныс осылайша ла-
йықты қолдау тапқанын айтты.

– Бұл ғимарат өңірдің өнер 
қай раткерлері, артистері, биші-
лері және барлық өнерпаздары 
үшін шеберлігін шыңдайтын 
шығармашылық ша ңырағына 
айналады деген ойдамыз. Қа-
лың елдің руханиятқа сұра-
ны сын өтейтін маңызды ғима-
раттың алғашқы кірпішін 
қа ла ғалы тұрмыз. Бұл – біз дің 
жү регімізге жылылық ұяла-
татын ерек ше сәт. Аталған ғи-
мараттың құры лы сына қолдау 
көрсеткен облыс бас шылығына, 
құрылысшыларға үлкен рақмет 
айтамыз. Өнер сарайы өлке-
міздің рухани өзегі болады 
деген се німдемін, – деді ол.   

СОЛ ЖАҒАЛАУДЫҢ 
СӘНІ АРТАДЫ

Сырдың сол жағалауында 
іргетасы қаланған «Қан орта-
лығы» дәрігерлер тарапынан 
көп жылдан бері көтеріліп келе 
жатқан өзекті мәселе еді. Жо-
баның құны 2,7 млрд тең геге 
жуық. Алдағы уақытта орта-
лық жылына қан мен оның 
ком поненттерін донациялау 
көр сеткішін 500-ден 10 мыңға 
дейін жеткізеді. Сол арқылы 
халыққа сапалы қызмет көр-
сетіп, тұрғындардың ден сау лы-
ғын арттыруға мүмкіндік бер-
мек.

– Министрліктермен тығыз 

жұмыс жасау арқасында аталған 
жобаны рес публикалық бюджет 
есебінен жүзеге асыруға қолдау 
жасалды. Бұл – үлкен еңбек әрі 
халық игілігі үшін жасалған 
нақты қадам. Болашақта Қан 
орталығы барлық қажетті құ-
рал  дармен жабдық талады. Ай-
та кетерлігі, келер жылы сол 
жағалауда бір ауысымда 100 
келушіге арналған емханасы бар 
300 адамға арналған көпбейінді 
аурухана құрылысы басталады. 

Мемлекет әрдайым ұлт сау-
лығын көтеру, адам өмірін 
сақтауға жеткілікті деңгейде 
мән беріп келеді. Бұл рет те 
аймақ халқының денсаулығын 
арт тыру бағытында ауқымды 
жұмыс тар атқарылды. Маусым 
айында Қа залы ауданының 
орталығы – Әй теке би кентінде 
250 келушіге арнал ған аудандық 
емхана ғимараты пай да лануға 
берілді. Былтыр Жалағаш ау-
данаралық ауруханасы, Арал 
ауданы Шижаға ауылы және 
Жалағаш ау даны Ақсу ауылында 
2 дәрігерлік амбу латория іске 
қосылды. Сондай-ақ, Арал, 
Қазалы, Шиелі аудандарындағы 
медициналық ғимараты жоқ 
елді ме кендерде 6 медициналық  
бекет және Жаңақорған ауданы 
Жаңарық ауылында 1 дәрігерлік 
амбулатория халыққа қызмет 
көрсетуді бастады.

Сондай-ақ, сол жағалауда 
заманауи талаптарға сай келе-
тін 7-9 қабатты тұрғын үй, фи-
зика-математикалық мек теп 
ғимараты бой көтермек. Ал, 
«Ба лалар жылына» тарту ре-
тінде Оқу шы лар сарайы салы-
нады.

– Расын айту керек, аймақ-
тың ме дицина саласының да-
муында үлкен өзгеріс бар. Ау-

қымды жобалар жүзеге асып 
жатыр. Қан орталығының құ-
рылысын жаңа мүмкіндіктер 
бастауы десек бо лады. Бұл 
– халықтың ден саулығын жақ-
сартуға бағытталған нақ ты іс. 
Мұның бәрі – аймақтың бо ла-
шағы, адамдардың салауатты 
өмі рі үшін жасалып жатқан 
игілік, – деді медицина сала-
сы ның ардагері Тұр ғанбай 
Маханов.

«БӘЙТЕРЕКТЕ» 
ЖАҢА БАСТАМА 
Сол күні жаңа ғимарат тар-

дың ірге көтеру салтанатымен 
қатар «Бәй терек» шағын ауда-
нында жаңа су жи нағыш құ-
рылғы құрылысын бастау рәсімі 
де өтті.

Жұртшылық алдында мем-
лекет және қоғам қайраткері 
Бақберген Досманбетов тілек-
тестік білдірді.

– Нормативке сәйкес әрбір 
адам тәулігіне 600-700 литр су 
пайдаланады екен. Ол ауыл-
дық жерлерде 1040-1060 литр-
ді құрайды. Соған сәйкес біз-
де әлі де бұған байланысты 
көп жұмыс жасау қажеттігі 
аң ғарылады. Жаңадан бой кө-
терген «Бәйтерек» шағын ау-
даны тұрғындарының игі лігі 
үшін қолға алынған жұ мыс 
же місті болады деген сенім-
демін. Қолдау білдірген бар-
лық азаматқа ризашы лығым ды 
білдіремін, – деді Б.Досман-
бетов.   

Айта кетейік, 2016 жылы 
рес публикалық бюджеттен қа-
ралған 11 млрд теңге есебінен 
облыс орта лы ғында «Бәйтерек» 
шағын ауданы құрылды. Мұнда 
инфрқұры лымы тар тылған 6 
мыңға жуық жер телімі да-
йындалып, кезекте тұрған аза-
маттарға берілді.

Қазіргі таңда 3 мыңға жуық 
тұрғын үй бой көтерді. Тұр-
ғындар үшін электр желісі, 
ауыз су, кәріз жүйелері, теле-
фон мәселесі толықтай шешіл-
ген. Биылғы жылдан бастап 
облыстық бюджеттен жолдарды 
асфальттауға 500 млн теңге 
бөлінсе, көпір салуға 368 млн 
теңге қарастырылып отыр. 
Одан бөлек, рес публикалық 
бюд жет есебінен 1 млрд теңгеге 
жуық қаражатқа 600 орындық 
жаңа мектептің құрылысы жүр-
гізілуде, – деді облыс әкімі жур-
налистерге арналған брифингте.

Құны 1 млрд теңгеден 
астам жоба «Бәйтерек» шағын 
ауданында орна ласқан жеке 
тұрғын үйлерді тұ рақты қы-
сымда сапалы ауызсумен қам-
ту ға мүмкіндік береді. Жоба ая-
сында 7 ұң ғыма бұрғыланып, 3 
ре зервуар салынады.

Міне, Құрылысшы күні қар-
са ңын да Қызылордадағы ең-
бек ырғағы осы лайша жаңа 
бастамалармен толықты.

Қызылорда құрылысының 
жаңа дәуірі

Мұрат Ергешбаев жеткізген 
қуанышты жаңалықтың бірі 
– газдандыруға қатысты. Ол 
бұған кейін «көгілдір отынға» 
қол жеткізген Тереңөзек кен-
тінен бөлек, бірқатар елді ме-
кендерді газдандыру жұмыс-
тары жүргізі летінін айтты. 
Мысалы, Қалжан ахун және 
С.Сейфуллин атын дағы елді 
мекенге газ тарту үшін 778 
млн теңгенің бюджеттік өтінімі 
ұсынылған. Мұнымен қатар 
А.Тоқмағанбетов, «Шаған» 
ауылдарын газдандыруға жоба-
сметалық құжат әзірленіп, мем-
лекеттік сараптамадан өтуде.

Сондай-ақ аудан әкімі Сыр-
дария ауданының әлеуметтік-

экономикалық дамуында оң ди-
намика барын айтты.

– Жыл басынан бері өңдеу 
өнеркәсібі 2,2 есеге, ауыл шар-
уашылығы өнімі 1, сауда ай-
налымы 6,3, пайдалануға бе-
рілген тұрғын үйлер көлемі 
1,3 пайызға артса, инвестиция 
тарту 15,4 пайызға ұлғайды. 
Бүгінге дейін тіркелген ша-
ғын және орта кәсіпкерлік су-
бъек тілерінің саны 2533 бол-
са, оның ішінде жұмыс істеп 
тұрғаны 94,2 пайызды құрай-
ды. Биыл аудан бойынша мем-
лекеттік және өңірлік бағ-
дарламалар аясында құны 1,4 
млрд теңгені құрайтын 106 
жоба қаржыландырылды. Биыл 

2156 жұмыс орнын ашу жос-
парланса, бүгінге дейін 1236 
жаңа жұмыс орны ашылып 
отыр. Жыл соңына дейін 475 
тұ рақты жұмыс орнын ашу жос-
парлануда, – деді М.Ер гешбаев.

Сырдария ауданында үш ны-
санның құрылысы жүру де. Бү-
гінде орталық ста дион дағы жат-
тығу және стрит бол алаңының 

құрылысы аяқ талған. Бұған об-
лыстық бюд жеттен 32 млн тең-
геден аса тын қаржы бөлінген. 
Ал «Бесарық» ауылында спорт 
кешенін тұрғызу үшін биыл 
191 млн теңге қаражат беріліп, 
қазір құрылыс жұмыстары жү-
ріп жатыр. Бұған қосымша 
«Же тікөл» елді мекенінде 
аудан дық қазынадан 32 млн 
теңге қаралып, үш бөлмелі екі 
тұрғын үй салынуда. Сон дай-
ақ ауданда жол жөндеу жұ-
мыстары да қар қынды. Биыл 
1,3 млрд теңге бөлініп, авто-
мобиль жолдары бойынша 23 
жоба қолға алынған. 

Ауданда барлығы 33,1 мың 
гектар жерге ауыл шаруа шы-
лығы дақылдары егілген. Оның 
ішінде күріштің көлемі – 20728 
гектар.

– Ауданда жалпы 400 гек-
тарға жуық картоп егілді. Бұл 
өзімізді 100 пайызға қамтып, 
сондай-ақ қала тұрғындарына да 
саудаға шығару жоспарда бар. 

Облыс әкімінің тапсырмасына 
сәйкес, өңірдегі азық-түлік қа-
уіп сіздігін қамтамасыз ету мақ-
сатында атқарылған жұмыс аз 
емес. Әлеуметтік маңызы бар 
бақ ша өнімдері мен көкөніс егу 
үшін елді мекендердегі шаруа-
шылықтар арқылы егістіктен 
қо сымша жер ашылды. Аудан 
бойынша 210 гектар жер дайын-
далып, 836 адам 90 гектар 
картоп, 20 гектар көкөніс, 100 
гектар бақша дақылдарын ек-
ті. Осылай еңбектену ар қы лы 
ауылдың әле уетін көтере оты-
рып, тұрғындар өз қажет тілік-
терін өтейді, – деді аудан әкімі.

Халыққа ең басты қажет-
тінің бірі – электр жарығы. 
Биыл «Айдарлы», «Жетікөл», 
Аман келді және «Қоғалыкөл» 
елді мекендерін электрмен 
жаб  дық тау» жобасы  бойынша 
құны 1,6 млрд теңге болатын 
бюджеттік өтінім берілген. 
Сонымен қатар, «Шаған» 
ауылындағы электр желілерін 

қайта жаңғыртудың құжаты 
әзір леніп, сараптамаға жіберіл-
ген.

Сырдария ауданы ауызсу 
жүйесімен 100 пайыз қам тыл-
ған. Дегенмен арнайы тек серу 
жұмыстары арқылы бел гілі 
болғандай, 2006 жылдан бері 
салынған кейбір елді ме кен-
дердегі су құбырлары ауыс-
тыруды қажет етеді. Мы салы, 
«Тереңөзек» кентімен қатар, 
«Ша ған», Аманкелді, «Қоға-
лыкөл» ауылдарында осындай 
кем шіліктер жоқ емес. Аудан 
әкімінің айтуынша, келесі 
жылы кенттегі 10 көшенің 
су құбырын ауыстыру үшін 
тиісті басқармаға 300 млн 
теңгеге жуық қаржы бөлуге 
ұсыныс берілген. Ал қалған 
елді мекендердегі ауызсу жү-
йесін қайта жөндеу үшін жоба-
сметалық құжаттарын да-
йындауға кәсіпкерлер қолдау 
көрсетуде.

Сырдария: өсім бар, өзгерістерге де нық қадам

1-бет

Өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте 
Сырдария ауданының әкімі Мұрат Ергешбаев жыл басынан 
бергі ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуындағы басты 
жаңалықтарды бөлісті. 

Ержан ҚОЖАС,
«Сыр бойы»Sb
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Көктем айында облыс 
әкімі Нұр лыбек Нәлібаевтың 
бастамасымен әр ауыл маңынан 
жер дайындалып, ең қажетті 
деген дақылдарды егу жұмысы 
өңірдегі аудан басшыларына 
жүктелген еді. Осылайша 
аймақта 1500 гектарға жуық 
жер дайындалып, 6802 отбасы 
бақша дақылдарын егуде. 
Нәтижесінде әртараптандыру 
ісі алға басып келеді. 

Облыстық ауыл шаруашы
лығы бас қармасының мәліме
тіне сүйенсек, мұндағы әр 
отбасы дайын далған жерге егін 
салып, оны да жи нау қамында 
отыр. Осылайша биыл аймақта 
461 гектарға картоп, 385 гек
тарға көкөніс, 587 гектар бақша 
да қылдары егіліп, азықтүлік 
қауіп сіз дігін қамтамасыз етуге 
үлкен септігін тигізбек. 

Ал Шиелі ауданында бұл 
жұ мыстар бойынша қосым
ша жер дайындалған. Бар

лығы 81 гек тардан асатын жер
ге 350 отбасы картоп, кө көніс, 
бақша егіпті. Бұдан бөлек, көп 
жылдан бері бақша өсіріп, 
пайдасын көріп келген ауыл 
тұр  ғындары сол кәсібін жалғас
тыруда. Мысалы, ауданға қа
расты «Ақмая» ауылының тұр
ғындары 450 гектардан астам 
жерге қызанақ, қияр, қауын
қарбыз және картоп өсірген. 

– Бұл ауыл – ілгеріден 
диқан шы лыққа жақын ел. 
Қарап жатқан жұрт көрмейсің 
мұнда. Үлкен авто бан бо
йында қауынқарбызын, 
көкө нісін сатып отырған да 
сол біздің елдің адам  дары. 
Ауылда ең үлкен шаруа шылық 
– «Ақмая» ЖШС. Былтыр 
1400 гектар күріш егіп едік, 
биыл оны су тапшылығына 
байланысты 200 гектарға 
азайттық. Құдай қаласа, осы 
тамыз айында суды жабамыз. 
Айдың аяғында күрішке орақ 
түседі. Одан бөлек бидай, 
жоңышқа егеміз. Қосымша мал 

шаруашылығымен де айна
лысамыз, – дейді серік тестіктегі 
бірінші күріш бригада сының 
бригадирі Гүлсім Дәрібаева.

Айта кету керек, «Ақмая» 
шар уа шылығында 120 адам 
жұмыс іс тейді. Серіктестік есе

бінен үлескерлерге жо ңышқа 
ру лоны тегін беріліп, сондайақ 
ақ талған күріш те таратылады. 
Асырау шы   сынан айырылған 
жандарға тұр ғын үй салып 
беріп, үздік қыз мет керлеріне 
автокөлік мінгізіп келеді.

Ауданда су тапшылығын 
бол  дыр мауда бірқатар жұмыс 
ат қарылған. Мы салы, былтыр 
облыс тық табиғи ре сурстар 
және табиғат пайдалануды 
реттеу басқар масы арқылы төрт 
ауыл дық округке 6 су айдайтын 
дизельді насос алыныпты. 
Бұлар «Ақмая» және «Керделі» 
ауылдық округіне екеу ден 
берілсе, «Тартоғайға» біреу, 
«Та лаптан» елді мекеніне бір 
су айдайтын насос бұйырыпты.

Ал биыл тағы да дәл осы 
салалық басқарма арқылы 
«Қоғалы» ауы лына бір насос 
қойылған. Соны мен қатар, 
аудандағы «Шиелі су шаруа
шылығы» мекемесіне 8 электр
лі насос жет кі зілген. Бұл 
«Қаз сушар» ШЖҚ РМКның 
об  лыс тық филиалы арқылы 
бері ліпті.

– Су үнемдеу мақсатында 
ат қа ры лып жатқан жұмыстар 
аз емес. Там шылатып суару 
әдісімен 265 гектар жерге 
көкөніс, бақша егілсе, «Тарто

ғай» ауылдық округіне қарасты 
«Ұлытау Агро» ЖШС 40 гектар 
жерге жоңышқа дақылын 
арнайы технология арқылы 
жаңбырлатып суару әдісімен 
өсірді. Жалпы күріштен бөлек, 
аудан бойынша 1201 гектар 
картоп, 1701 гектар көкөніс 
және 2387 гектар бақша 
дақыл дарын орналастырып, 
оның алды өнім беруде. Бұған 
қоса шаруалар жүгері, тары, 
күнбағыс, жемдік асқабақ, соя 
сияқты дақылдарын да егіп 
отыр, – дейді аудан әкімінің 
орынбасары Ерсұлтан Әпетов.

Жалпы, биыл жыл басы
нан бері Шиелі ауданы бо
йынша ауыл шаруа шы лығы 
са ласында 4 млрд 258 млн 
тең генің өнімі өндірілген. Мұ
ның ішін де 40 млн теңгеден 
астамы егін шаруа шылығына, 
қалған өнімнің қар жысы мал 
және орман мен балық шаруа
шылығына қатысты болып 
отыр.

Шиелі ауданы

Күрішке орақ түсер уақыт жақын

Бұл туралы облыс әкімі
нің орынбасары Нұрымбет 
Сақтағановтың төрағалығымен 
өткен МӘМС мәселелері жө
ніндегі өңірлік штаб оты
рысында «Әлеуметтік медици
налық сақтандыру қоры» КЕАҚ 
Қызылорда облысы бойынша 
филиалының директоры Бақыт 
Исмаханбетов мәлімдеді.

– Биыл халықты МӘМС жү
йесімен қамту бойынша Жол 
картасы бекітілді. Алайда қала 
мен аудан әкімдіктерінің тұр
ғындарды медициналық сақ
тан дыру мәртебесіне өткізу 
бо йынша атқарып жатқан 
жұ  мыстары мардымсыз. Ар
найы жұмысшы топтар құ

рыл ғанына қарамастан, тү
сін  дірме жұмыстары дұрыс 
жүр   гізілмеуде. Соның сал
дарынан облыстағы 800 мың 
тұрғын ның 664 мыңы ғана сақ

тандырылған, – деді ол.
Филиал директорының ай

туын ша, сақтандырылмаған 
аза  маттар үлесінің 93,8%ы – 
соңғы 12 айда төлем жаса маған
дар және жалдамалы жұмыс
шылар, азаматтыққұқықтық 
сипат тағы шарттар бойынша 
еңбек ететін қызметкерлер 
жә не жеке кәсіпкерлер. Енді 
осыған байланысты әкім дік
тер, жұмыспен қамту және 
әлеу меттік бағдарламалар бө
лімдері, өңірдегі мемлекеттік 

кі рістер департаменті МӘМС 
үшін жарналарды уақытылы 
жә не тұрақты төлеудің маңыз
дылығы туралы түсіндіру жұ
мыс тарын күшейтуі қажет. 

Жиында МӘМС аударым
дар мен жарналарын уақытылы 
төлемей отырған мекемелер 
туралы да айтылды. Ал жалпы 
жалдамалы қызметкерлер жә

не жеке кәсіпкерлер мен жеке 
өзінөзі қамтамасыз ете тіндер 
МӘМС шеңберінде меди
ци на лық көмек алу құқы
ғына ие болу үшін соңғы 12 
айға жарналарын түгендеуге 
міндетті. Егер биыл қыркүйек 
айында өзінөзі қамтамасыз 
ететін азамат МӘМС шең
берінде медициналық көмек 

алу үшін медициналық ұйымға 
жүгінсе, онда алдағы бір жыл 
бойы МӘМСке жарналарды 
дербес төлеуші ретінде төлеуге 
тиіс.

Бұдан соң филиал дирек
торы жұмысты жандандырып 
әрі өзекті мәселені шешуге кө
мек тесетін бірнеше ұсы нысын 
ортаға салды. 

– Ең әуелі, жергілікті ат
қарушы органдар сақ тан ды 
рыл  маған азаматтарды МӘМС 
жүйесіне тарту үшін арнайы 
топ құрып, түсін дірме жұмыс
тарына тың сер пін беру қажет. 
Нақтырақ айтсақ, қала, аудан 
мен ауыл әкімдіктері кейінгі 
12 айда МӘМС жарналарын 
төлемеген және басқа да жұ
мыссыз азаматтарды бірінші 
кезекте жұмыспен қамтуды 
үйлестіруі тиіс. Тым болмаса 
БЖТ төлетуді тереңірек түсін
діру керек. Сосын орталық 
көше лерде баннерлер ілініп, 
Led экрандарда бейнероликтер 
көр сетілгені жөн, – деді ол.

Жиынды қорытындылаған 
облыс әкімінің орынбасары 

Нұрымбет Сақтағанов халық 
арасында, БАҚ және әлеуметтік 
желілерде  ақпараттықтүсін
ді ру жұмыстарын күшейтуді, 
қала және аудан әкімдіктеріне 
белсенді емес халықты бірың
ғай жиынтық төлемнің пайда
лы жақтарын түсіндіруді тап
сырды.

– Сақтандыру аясындағы 
жұ мыстар өте баяу. Төлем жа
самай отырған меке мелермен 
тығыз байланыс жоқ. Мәселен, 
жыл басынан бері қала мен 
аудандарда небәрі 30 кездесу 
ұйымдастырылып, түсіндірме 
жұмыстарында 2,5 мың ғана 
адам қамтылған. Бұл – төмен 
көрсеткіш. Басы ауырып, буы
ны сыздағанда халық қайда 
кө рінеді? Сондықтан сақ тан
дыру жұмыстарына бейжай 
қарамаңыздар. Барлығыңызға 
Жол картасында көрсетілген 
тапсырмаларды уақытылы 
орын    дауды тапсырамын. 
МӘМС – тұрғындардың ден
сау     лығын сақтауға бағытталған 
әлеу меттік жүйе. Сондықтан 
бұл жүйе бірінші кезекте ха
лық тың мүд десі үшін қажет, – 
деді Нұрымбет Аманұлы.

Мәселесі көп МӘМС

Sb Ақтілек БІТІМБАЙ,
«Сыр бойы»

Бүгінгі өзекті мәселелердің бірі – МӘМС жүйесінде 
азаматтардың сақтандырылу мәртебесін орнату болып 
тұр. Қазіргі таңда облыста 136 мыңнан аса тұрғын 
медициналық көмекті толыққанды алу мүмкіндігінен 
айырылып отыр. Олардың көпшілігі 30 бен 40 жас 
аралығындағы азаматтар. Мәселен, республика бойынша 
халықтың 82 проценті cақтандырылған болса, облыс 
тұрғындарының 83 проценті ғана сақтандыру мәртебесіне 
ие болып, көрсеткіш бойынша басқа өңірлерден артта 
қалған.

– Ерұлан  аға,  аймағы мыз -
дың негізгі тіршілік тынысы – 
ауыл шаруашылығы. Бұл сала 
бойынша бірнеше жылдардан 
бері қалыптасқан тәжірибе бар. 
Ғылыми-тех ни калық жаңа лық-
тар да ке зең-кезеңімен қол данысқа 
ен гізіліп отыр. Әйтсе де салада әлі 
шешімін таппай тұрған сан түрлі 
мәселе бар. Осының себебі неде деп 
ойлайсыз?

– Дұрыс айтасыз. Ауыл шар 
уашылығында мәселе өте көп. Ең 
үлкен мәселе, біз ке шегі кеңес үкіметі 
құр ған ауыл шаруашылығын жүр гізу 
жү йе сінен кеттік, ал сондағы таң да ған 
нарық жүйесіне ауыл адам дарының 
дайын болмауынан бас талды. Байып
тап қарасақ, ауыл шар уашылығы – 
жүйелі құры лымға негізделген, өзіндік 
ерек шеліктері бар өзгеше бизнес са
ласы. Осы уақытқа дейін саладағы 
мемлекеттік сая сат тың кемшілігі, 
арнайы бағ дар ламалардың же  тіс   пеуі 
қазір өзі міз куә болып отырғандай, 
ауыл дар   дың құл дырауына әкел ді. 
Бүгінгі күннің өзінде ауыл шаруа
шылығы ауыл ада мының шексіз сенімі 
мен шыдам дылы ғының арқасында 
және «ауылым» деп  жаны ауыра
тын  аз ғантай азаматтардың берекелі 
тірлігімен ғана тұрақ талып тұр десек, 
бұған еш кімнің дауы жоқ. 

Қазақтың бар рухани бай лығы 
сақталған, қара шаңы рақ тың қазығы 
болып, өткеннің өне гесі қалған, 
төрт түлігін тү летіп, бақшасын егіп, 
берекелі шаруаға бейімделген ауыл
ға қай кезде де ерекше көзқарас 
қажет деп ой лаймын. Мысалы, ау
ылда жұмыссыздық мәселесі туын
дайды деген – үш ұйықтасаң ойға 
келмейтін жағдай. Амал қанша, 
қазір біз осы жағдаймен бетпебет 
келіп тұрмыз. Кезінде ауылды жете 
түсінбейтіндердің ел  экономикасын  
дұрыс жоспарламауы салдарынан 
жұмыссыз қалды. Ал жұмыссыздық 
– адам үшін ең қауіпті ауру. Бұл елді 
масылдыққа, ал масылдық рухани 
азуға алып келетін кесел. Үкімет осы 
кеселдің алдын алып, ауыл халқын 
тұрақтандырып, ауылда еңбек етудің  
тиімділігін  айқындайтын, әсіресе, 
жас тар дың ауыл өміріне деген жана
шырлығы мен жауап кер шілігін  
қалып тастыратын бағдар лама лар 
қабылдамаса, іс насырға ша байын деп 
тұр. Ал сіз айтып отырған ауыл шаруа
шылығына байланыс ты ғылымның 
күйі кет ті. Ғалым дарға тиісті мате

риал дық қол дау көрсетпесе, ке ле
шекте ғылыммен айналысатын адам 
қалмайтын шығар. Ал ғы лымсыз даму 
жоқ.

– Сіз – экономика сала сы ның 
маманысыз. Кәсіп кер лікпен айна-
лысып отырсыз, қазір «Қаракеткен 
пе ль ме ні не»  сұраныс жо ғары. Де-
ген  мен, өнімді өндіру бар да, әрі 
қарай оны үйлестіру (сату) жү йесі 
қа лып таспаған. Бұл мә се лемен 
өзіңіз де бетпе-бет келіп жүрген бо-
ларсыз? Жалпы осы жағдайды 
реттеудің жолы қандай?

– «Қаракеткен пельмені» – ме
нің жеке жобам. Шағын кә сіп керлікті 
дамытамыз де сек, Үкімет тарапынан 
тұрақты қол дау қажет. Қазір «Қара
кет кен пельмені» өзінің өнді рістік 
шегінде тұр, даму үшін қаржылық 
қолдау қажет. Осын дай жағдайда 
Үкімет әр дең гейдегі кәсіпкерге әр түр
лі қол дау шараларын қарас тыра тын 
қолжетімді бағдар ламалар дайындауы 
керек деп ойлаймын. Айталық, кәсібін 
бастағысы келгендерге, одан әрі 
дамытуға деген сияқты. Қазір елімізде 
шағын кәсіпкерліктің өрістеп кете ал
май, жұмысын тоқтатып жатқанының 
бір себебі осында. Бағдарламалардың 
көбіне дерлік өзгерістер енгізу керек. 
Ауылда өнім өндірудің экономикалық 
тұрғыда тиімді лігін арттырып, барын
ша мем лекеттік жеңілдіктер берілгені 
дұрыс. Өнім өндірушілер «тауарымды 
қайда өткізем?» деп басын ауыртпай, 
өзінің негізгі тірлігімен айналысатын 
жағдай жасалса ғана ауылдық өнім 
көлемі артатын болады.

– Қазіргі күйіп тұрған мә-
селе – баға. Басқасын айт пағанда, 
әлеуметтік ма ңызы бар азық-түлік 
тауар ларының бағасы тым қым-
бат және күн нен-күнге өсіп бара-
ды. Мына сауал ылғи көкейімізде 

тұра ды, өзімізде, яғни, облыс аума-
ғында өндірілген тауарлар ба-
ғаның тұрақтануына неге әсер 
етпейді? Мәселен, ет-сүт, күріш, 
бақша өнімдері, жем-шөп өзімізде 
өндіріледі ғой...

– Бүгінгі баға саясатына бай
ланысты атқарылып жат қан 
жұмыстар салыстырмалы айт  қанда, 
өрт сөндіргенмен бір  дей. Мыса
лы, 90% сырттан әке  лінетін тауарға 
бағаны қалай реттеуге болады? Әр 
өнімнің кемі 6070%ын өзімізде өн
дірмей, бағаны төмендету өте қиын. 
Шындығында, өзі қым батқа сатып 
әкелген тауарына «азғантай баға қой» 
деп кә сіпкерге қалай айтасыз? Ал
дымызда тұрған аса ауқымды мәселе 
– азықтүлік қауіпсіздігін сақтай 
алмасақ, жағдай өте қиын. Ол үшін 
шағын және орта кәсіпкерлікті дамы
тып, өзімізде өнім өндірмесек, осы
лайша бар тапқанымызды өзге елге 
беріп, сол елдің экономикасын дамы
тамыз. 

Бағаның тұрақсыздығы бі рінші 
кезекте халықтың  қал та сына тиеді. 
Бүгінгі күннің бас ты мәселесі – азық
түлік қым батшылығы. Ал азықтү лік
тің бағасы тиімді болу үшін ауылдар
ды жүйелі дамыту керек. Бұл қиын 
емес қой. Мемлекеттен бөлінетін 
қаржының тиімділігін барынша арт
тыру керек деп ойлаймын. Сіздің 
көз алдыңызға елестету үшін бүгінгі 
Үкіметтің ОРЦ (склад) салуға бөлейін 
деп отырған 230 миллиард теңгесіне 
Қызылорда облысында 400 мың қойы 
бар, 10 шақты қой шаруашылығымен 
айналы сатын ауылдарды қал пына 
келтіруге болар еді деп ойлаймын. 
Әр ауылдың өндіретін өнім көлемін  
айтпағанның өзінде, әр ауылда кемі 
230 адам жыл он екі ай тұрақты 
жұмыспен қамтылар еді. Меніңше, 

Үкімет бар қиын дықты на рыққа 
сілтемей, осындай батыл қадамға 
бармаса, ауыл шаруашылығы да 
дамымай ды, бағаны да тұрақтандыра 
алмаймыз.

– Бүгінде жұмыссыз тұр ғын дарға 
«мал асыра» деп ай ту оңай,  алайда 
мал жаятын жайылым, шабындық 
жерлер жоқ. Бұл мәселені шешудің 
мүмкіндігі бар ма? 

– Ауыл шаруашылығының бір 
саласы – мал шаруашылығы. Мал 
шаруашылығын дамытуға көп жер 
көлемі қажет. Өз басым жайылымдық 
жер Үкіметтің қарауында болса, 
дұрыс болар еді деп ойлаймын. Жыл 
сайын шаруаға қажетті жайылым 
жерді ауыл әкімі кепілді беретін жүйе 
қалыптастырмаса, жер дауы ауылдың 
мазасын алып тұр. Қазақшалап 
айтқанда, «құда да, құдағи да ты
ныш болатын» шешім керек. Қалай 
болғанда да, қаланың тыныштығы 
ауылдың тіршілігіне тікелей байланы
сты екенін түсінетін кез келді. 

– Ауыл  шаруасына  ке піл-
сіз несие беру, ауыл жас тарына 
байланыс ты мем ле кеттік бағдар ла-
ма ларға өз ге рістер енгізу мәсе лесін 
көте ріп жүрсіз. Осы жайлы тар-
қатып айтып беріңізші...

– Неше жылдан бері қо ғамдық 
пікір қозғалатын барлық алаңда ауыл 
шаруасына кепілсіз несие беру керек 
екенін айтып келемін. Сол сияқты, 
кепілсіз деген тегін деген сөз емес деп 
түсіндірумен әлекпін. Үкіметке «ау
ылмен бірігейік» деп ұсы ныс жасап 
жатырмыз. Бұл жер де айтпағымыз, 
ауылдың қор да ланған мәсе лесін 
сырттай қа рап шешу мүмкін емес. 
Әрбір мәселенің байыбына барып, 
түпкілікті нәтиже беретіндей ше
шімдер қабылдану қажет. Осы орай
да облыстық қоғамдық кеңесте 

«Бай ауыл» жобамды таныстырдым. 
Басшылардың мұқият ден қойғанына 
қарап, қолдау табады деп үміттенемін. 

Жуырда өткен Үкімет отырысын
да Президент ауыл халқын барынша 
қолдауды тапсырды. Әйтсе де қарызға 
белшесінен батқан тұрғындарды несие 
қа рызынан жеңілдетпесек, Үкі меттен 
бөлінетін қаражатты кім ге береміз? 
Бұл орайда тығырықта қалған  ауыл 
адамдарын экономикалық белсенді 
топқа қатыса алатындай жағдай жа
самаса болмайды. Сонымен қатар, 
ауылдың болашағы – жас тар. Жастарға 
байланыс ты «Дипломмен – ауылға!» 
бағ дарламасына көп өзгеріс ке рек. 
Қандай өзгеріс қажет  тігін Facebook 
әлеуметтік желі  сіндегі парақшамда 
айтып та, ұсынып та жүрмін.

– Өзіңіз егін шаруа шы лығымен, 
оның ішінде күріш өсірумен айна-
лыса сыз. Өңіріміздің негізгі дақы-
лын өндіруде көңіл бөлетін қандай 
мәселелер бар?

– Облыс  шаруашылықтары 80 
мың гектардай жерге күріш егіп отыр. 
Күріш бағыты – негізінен нарыққа 
бейімделіп, жақсы дамып келе жатқан 
сала. Жыл сайын бұл салаға 15 мил
лиард теңгедей жеке ин вестиция тар
тылады. Егіл ген дақылдан алынатын 
орташа өнім көлемін өздеріңіз көріп 
отырсыздар. Қазіргі күні көзіміз 
жеткен бір шындық – әр ауылдың 
әлеуметтік дамуы сол ауылдағы ірі 
шаруашылықтарға тікелей байланыс
ты. Дегенмен, істің ілгері басуына 
ке дергі келтіріп тұрған өзара келіс
пеу шіліктер де бар. Мысалы, осы 
күні күріш саласындағы ең үлкен 
мәселе бұл – жер үлес керлерінің ин
весторлармен бір мәмілеге келе ал
мауы. Түптөркініне бойласақ, екі 
жақтың да өз шындығы бар. Айталық, 
инвесторға  кемі 5 жылға тұ рақты, 
сенімді үлескерлердің жері қажет бол
са, үлескерлерге инвестор табысының 
әділетті бөлінгені керек. 

Халықтың нақылына жү
гінсек, «Бірлік бар жерде тірлік 
бар». Сондықтан күріш саласында 
экономикалық жа ғынан да, әлеуметтік 
тұр ғыда болсын, ірі шаруашы
лықтардың жұмысы тиімді. Алысқа 
бармайақ, ірі шаруа шылығы бар ау
ылдар мен шағын шаруашылықтары 
ба сым ауылдардың дамуын са
лыстырып көрсеңіз, айырмасы көрініп 
тұр. Сол себепті, бү гінгі жер дауы
на байланысты жер мен үлескерлер 
заңдарына өзгерістер енгізбесек, ба
рымыздан айырылып, пұшайман болу 
қаупіміз де бар. Оны жасырудың жөні 
жоқ. 

– Ой бөліскеніңізге рахмет ай-
тамыз. Ауылды дамытуға арналған 
бастамаңыз баянды болуына тілек-
теспіз.

Сұхбаттасқан 
Ғазиза ӘБІЛДА,

«Сыр бойы»

Ел ертеңін ойласақ, 
ауылды дамыту керек

Бұрын ауыл десе, бау-бақшасы жайқалып, 
төрт түлігі тең өрген, ырысы мен ынтымағы 
жарасқан құтты мекен көз алдымызға елестейтін. 
Ал қазір ауылдардың көбі сол бір тіршілік ырғағын 
өзгерткендей елестейді. Әрине, инвесторлардың 
қолдауымен шаруасы ілгері басып, әлеуметтік 
жағдайы жылдан-жылға жақсарып келе жатқан 
бірлі-жарым ауылдар бар. Бірақ бұған қарап, бар 
мәселе шешілді дей алмаймыз. Ауылдың тіршілік 
тамырын түбегейлі дамыту үшін міндетті түрде 
мемлекеттің қолдауы қажет. Осы орайда ауыл тура-
лы өзіндік айтары бар азамат, қоғам белсендісі, 
«Егінші» ЖШС директоры  Ерұлан Өмірсеріковпен 
ой бөліскен едік. 
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Экономика

КЕЛЕШЕГІ КЕМЕЛ 
КОМПАНИЯ

Білікті маман басшылығымен 
мекеме бүгінгі күнге дейін 
аймақтың әлеуметтік-экономикалық 
деңгейінің артуына айтарлықтай 
үлес қосуда. Мекеме жобалау, 
сараптама жасау, техникалық 
қадағалау жүргізу тәрізді негізгі 
жұмыс тетіктерін өз мойнына алған. 
Қандай жұмысы болмасын сапасы 
жағынан ешкімге дес бермейді.

Серіктестік Жаңақорған ауда-
нын  дағы өнеркәсіптік уран кен ор-
нын өңдеу құрылысы, «Нұра лы 
кен орнын жайластыру», «Ақша-
бұ  лақ» кен орнындағы газды да-
йын  дау қондырғысын кеңейту, 
«Нұ ра лы-Ақшабұлақ» кен орын да-
рын да мұнай құбырын жүргізу және 
жаңғырту жұмыстары бо йынша 
тех  ни калық қадағалау жұмыс та-
рын атқарды. «Жүз мектеп, жүз 
ау рухана», «Қолжетімді тұрғын 
үй-2020» және өңірдің инфра құры-
лымын дамытуға бағытталған басқа 

да мемлекеттік бағдарламалар 
аясын да жүздеген нысанның 
жобасын әзірледі.

Атап айтқанда, қаламыздағы 
элиталық «Самал» тұрғын үй кешені, 
140, 200, 250, 600 орындық мек-
тептер, 90, 280, 320 орындық бала-
бақшалар, 150 орындық клубтар, 
судан құтқару станциясы, «Сыр 
сүлейлері» аллеясы, 600 орындық 
мәдениет үйі, 150 орындық емхана, 
спорттық және денешынықтыру 
комплекстері, көпқабатты тұрғын 
үй құрылыстары, басқа да көптеген 
құрылыс кешенінің жүзеге асуына 
атсалысты.

Бүгінде «Крез-Сервис» ЖШС 
мекемесі – облыстың құрылыс 
индустриясының дамуына зор үлес 
қосып келе жатқан мекеме.

Кеше ғана іргетасы қаланған 
Неке сарайының жобасы – Мәриям 
Ергенқызының қалаға қосқан үлесі. 
Аймақтың бас шаһарында неке 
қиюды жоспарлаған жандар ескі 
ғимаратта орналасқан азаматтық 

хал актілерін тіркеу мекемесіне 
жүгінетін. Жас жұбайлар үшін ең 
маңызды және тарихи салтанатты 

рәсім ұйымдастыратын кабинетімен 
жабдықталмаған ғимаратқа қатысты 
тұрғындар мен жаңа өмірге бірге 
қадам басқан жастар тарапынан 
да ұсыныстар жиі айтылып келді. 
Осыны ескерген аймақ басшысы 
«Неке сарайы» салтанатты ғимара-
тын салу туралы тапсырма берген.

Аймақтың құрылыс-индустрия-
лық сәулетін арттырумен қатар, 
жастардың өміріндегі ең маңызды 
сәттерін әсерлі етуге зор мүмкіндік 
сыйлайтын нысан жобасын өз 
мерзімінде орындаған.

– Қаламыздағы тұңғыш «Неке 
сарайының» жобасы екі қабаттан 
тұрады. Күмбезді, іші-сырты 
мәрмәрмен қапталған. Қасбеті 
травертин. Алдындағы саябақ 
алаңын қосқанда жалпы аумағы 
0,75 гектар. Нысан ақпан айында 
пайдалануға берілуі керек. Қазіргі 
таңда мердігер мекеме «Авангард» 
ЖШС құрылысын бастап кетті, – 
дейді Мәриям Дәрменқұлова.

Жобаны жасау барысында 
архи тектуралық дизайнға ерек-
ше мән берілген. Әлеуметтік 
нысан пайдалануға берілген соң 

мұнда облыс тұрғындарына АХАТ 
қызметімен қатар, отбасы құнды-
лықтарын дәріптейтін әлеуметтік-
мәдени іс-шаралар да жүргізіледі 
деп күтілуде.

ТМД-да 
ТЕҢДЕСІ ЖОҚ НЫСАН

Мәриям Дәрменқұлова – 
Сырдың сол жағалауында іргетасы 
қаланған тағы бір нысан – облыстық 
қан орталығы жобасының авторы. 
Елімізде, тіпті, ТМД көлемінде 
баламасы жоқ нысан – «Крез-
Сервис» ЖШС-ның төл туындысы. 

Техникалық тұрғыдан күрделі 
нысан саналатын орталық екі 
блоктан тұрады. Барлық талаптарға 
сай орталықта 180 адам жұмыс 
істейтін болады.

Құны 2,7 млрд теңгені құрайтын 
орталық жылына қан мен оның 
компоненттерін донациялау 
көрсеткішін 500-ден 10 мыңға 
дейін жеткізеді. Орталық өңір 
халқына сапалы қызмет көрсетіп, 
тұрғындардың денсаулығын арт-
тыруға мүмкіндік бермек.

Жалпы, талай құрылыс 
алаңында, түрлі нысандарды салуда 
қол таңбасын қалдырған «Крез-

Сервис» ЖШС-да білікті мамандар 
мен құрылысшылар шоғыры қалып-
тасқан. Сыр еліне сымбат сыйлаған 
серіктестік ғимараттарды жобалау 
ісінде республика көлемінде 
үздіктер қатарында.

АРМАНҒА АЙНАЛҒАН 
АУЫР АТЛЕТИКА КЕШЕНІ

Отандық құрылыс саласындағы 
озық үлгідегі технологияларға жетік 
мекеменің тың идея, жаңашыл 
жобалары жетерлік. Қаламыздағы 
көпқабатты тұрғын үйлер мен 
әлеуметтік, индустриялық құрылыс 
нысандарын салып, халық игілігіне 
пайдалануға беріп келеді. Қаншама 
жылдар уақытпен санаспай, дауыл 
мен жаңбырда тасаға тығылмай 
жасаған еңбектің нәтижесі бүгінде 
Алаш анасының көркіне көрік 
қосып отыр.

Солардың бірі – екі дүркін 
Олимпиада чемпионы Илья Ильин 
атындағы ауыр атлеттерге арналған 
спорт кешенінің жобасы. Кезінде 

«Пром
Строй
СервисЕ» 
серіктестігінің 
бас директоры, 
облыстық 
құрылыс
шылар 
ассоциация
сының 
төрағасы 
Манарбек 
Еспенбетов
пен шағын 
сұхбат.

«ҚҰРЫЛЫС 
ҚАЙТА 
ҚАНАТТАНДЫ»

ҚҰРЫЛЫСШЫЛАР – ҚАЙСАРЛАР, 
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Құрылыс саласы сөз болғанда, әдетте жобалаушы 
мамандар елеусіз қалып жатады. Шынында, жобалаушы – 
маңызды мамандықтардың бірі. Себебі, қазіргі таңда неше 
түрлі зәулім, көздің жауын алатын ғимараттар толассыз 
салыну үстінде. Ал, жобалаушы – осы ғимараттардың 
жобасын сызып, оның толық есебін жасап шығаратын 
маман. Бір ғимаратты салу үшін құрылыстың 15 мыңға 
жуық нормалары ескеріліп, соның барлығы тұтас бір жобаға 
айналуы керек. Осы бір қадірлі мамандық иелерінің бірі – 
Тәуелсіздік жылдары Сыр өңірінде бой көтерген жүздеген 
нысанда өз қолтаңбасын қалдырған жобалаушы Мәриям 
Дәрменқұлова.

Мәриям Ергенқызы 1977 жылы Қазақ химия технология 
институтының құрылыс факультетін инженерқұрылысшы
технолог мамандығы бойынша бітірген. Еңбек жолын 
1978 жылы «Казгипросельхоз» институтының Қызылорда 
филиалында инженерконструктор қызметінен бастаған. 
Әр жылдары Қы зылорда қалалық атқару комитетінің 
тұрғын үйкоммуналдық шаруашылығы басқармасында, 
Қызылорда облыстық атқару комитетінің күрделі құрылыс 
бөлімінде, «Қызылор дамемсараптама», «Кызылорда
госэкспертиза» мекемелері, облыстық ден саулық сақтау 
басқармасы жанындағы облыстық консультациялық
диагностикалық орталығында қызмет етті.

Осы уақыт ішінде Қызылорда қаласындағы «Ақмешіт» 
және «Мерей» шағын аудандары, Қазанғап көшесі бойында көпқабатты тұрғын 
үй құрылыстарының салынуына техникалық қадағалаушы ретінде қатысты. 
Қызылорда қаласындағы көпқабатты үйлердің, қалалық инженерлік жүйелерінің 
және жолдардың күрделі жөндеуден өтуін қадағалап, шаһарды көркейтуге 
атсалысты. Аймақтың күрделі құрылыс объектілерін сараптамадан өткізіп, 
қадағалап, оның сапалы жүргізілуіне қатысты. 2004 жылдан бері «КрезСервис» 
ЖШС директоры.

Биболат СӘТЖАН,
«Сыр бойы»

− Манарбек Нағымұлы, Құры лыс
шылар күні құтты болсын! 

− Көп рахмет!
− Құрылыста ендігі мүмкіндіктеріміз 

қандай?
− Соңғы екі жыл құрылыс баяулап қалды. 

Пандемия да, нарық та әсер етті. Қазір 
Қызылорда құрылысы қайта жандануда. 
Облыс басшысы Нұрлыбек Машбекұлы  
құрылысшылармен кездесуінде «Жұмыс 
көп, барлықтарыңызға да жетеді. Қарқынды 
еңбек етуіміз керек» деді. Қазір аймақта 
«Неке сарайы», Өнер орталығы, мектептерге 
қосымша ғимараттар салынуда. Он үйге 
тендер жарияланды. 40,50,60 пәтерлі үйлер 
бой көтереді. Сонымен қатар 7 қабатты 
тұрғын үй салынады. Жұмыс көбейіп, 
құрылысшылардың көңіл күйі көтеріліп 
қалды. 

−  Құрылыс материалдарының баға
сына байланысты не айтасыз?

− Бір ғимарат салуға бөлінген қаржының 
бәрі құрылыс материалына жұмсалды. Себебі 
баға қымбаттады. Бұл құрылыс мекемелерін 
шығынға батырды. Жаңа басшы келгелі 
құрылысқа бөлінген қаржы да шикізаттың 
бағасы шарықтап тұрғаны ескерілген. 
Бағаны 30 пайызға көтерді. Бұл – бізге үлкен 
қолдау. Қарыздарымыздан шығып кетеміз 
деп үміттеніп отырмыз.

− Сіз басқаратын мекеме қандай ірі 
құрылыс нысандарын салды?

− Еліміз бойынша 50-ден аса ірі нысан 
құрылыстарын жүргіздік. Түркістан 
қаласында 900 орындықты мектеп, сонымен 
бірге тілінде мүкістігі бар балаларға арналған 
кешен салдық. Бүгінгі таңда қаламызда 
50 пәтерлі екі үй салып жатырмыз. Шиелі 
кентінде денешынықтыру-сауықтыру 
кешенінің құрылысын бастадық. 

− Еңбек нарығында кәсіби жұмысшы 
мамандардың тапшы болып келе 
жатқанына біраз жылдың жүзі болды. Бұл 
оқылықтың орнын қалай толтырамыз?

−   Құрылыс алаңына дәнекерлеуші де, 
электрик те, тас қалаушы да таптырмайды. 
Құрылыс саласында 70 пайыз мамандар 
тапшы. Аймақта жалпы орта білім алуға 
қомақты қаржы бөлінеді. Мамандар 
дайындап жатыр. Диплом алған соң олар 
қайда кетуде? Жастар неге құлшынып 
келмейді. Менің ойымша, жалқаулықты 
жеңу керек. Жұмыс көбейді. Төмен айлық 
ұсынбаймыз. Жұмысшылар жоқ. Алпыстан 
асқан азаматтар істеп жүр. Еңбек рыногы мен 
кәсіптік оқу жүйесі арасындағы байланыс 
үзілмеу керек. Жұмысшы мамандарын 
даярлаушылар мен жұмыс берушілер 
арасында бір мақсат жолындағы ортақ 
келісім болғаны жөн. 

− Салада басқа қандай мәселе бар? 
−  Мемлекеттік нысанның құрылысын 

іске асырғанда аттестатталған сарапшылары 
бар арнайы аккредиттелген мекеме конкурс 
арқылы ақылы негізде анықталады. Ол 
құрылыс басталғаннан қабылданғанға 
дейін нысанның құрылыс нормаларына 
сәйкес жүргізілуін толықтай қадағалайды. 
Осы орайда қазір техникалық қадағалау 
жүргізетін сауатты инженер мамандар жоқ. 
Аккредиттелген мамандардың біліктілігі 
төмен. Технадзорлар кемі жиырма жыл 
кірпіш пен құмның арасында жүріп тәжірибе 
жинау керек. Бұрын құрылыс бөлімінде 
салынып жатқан үйлерді бақылап отыратын 
кураторлар болатын. Салада қанша жыл 
істеген тәжірибесі бар адамдарды куратор 
етіп қоятын. Бес нысанға бір адам бекітілетін. 
Солар барып тексеріп тұрады, айдың аяғында 
қол қойып беретін. 

− Алдағы жоспарларыңыз қандай?
− Нарық шарықтап кетті деп қарап 

отырмай тіршілікті жандандыруымыз керек. 
Облыстық құрылысшылар ассоциациясында 
қазір он бес шақты құрылысшылар ғана 
қалды. Жұмыс көбейіп, басшылар қолдап 
тұрған кезде ауызбіршілік керек. Саланың 
кем-кетігін толтыруға бірге атсалысып, 
бірге еңбек етіп, аймақтың дамуына үлес 
қосуымыз қажет. Сол ымыралы тірлік алға 
өрлете береді. 

− Азкем пікірлесуге уақыт бөл геніңіз 
үшін рахмет. Кәсіби мерекелеріңіз тағы да 
құтты болсын.

Әңгімелескен 
Гүлбану МАҚАЖАН, 

«Сыр бойы»

  ШАҺАРҒА ШЫРАЙ ҚОСҚАН 
«КРЕЗ-СЕРВИС»
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заманауи талаптарға сай келетін спорт 
кешені «Мұз айдыны» жанынан бой 
көтеруі керек болатын. Дегенмен, 
жоғары деңгейдегі халықаралық жа
рыс тарды, республика және Азия бірін
шіліктерін өткізуге мүмкіндік беретін 
нысан құрылысы түрлі себептермен 
кейінге қалдырылды.

Өңірдегі өміршең бастаманың бірі 
саналған жоба, жүзеге асар болса, Сыр 
спортына серпіліс әкелер еді. Кезінде 
кешен жобасын Илья Ильин, ауыр 
атлетика бойынша Қазақстанның бас 
бапкері Алексей Ни, басқа да спорт 
саласының майталмандарымен ақылдаса 
оты рып, барлық талапқа сай етіп 
әзірлеген Мәриям Дәрменқұлова дайын 
жоба қайта қолға алынарына сенеді. 

САПА МЕН СӘУЛЕТ
САЙ БОЛУЫ ТИІС

Бұл – ұзақ жыл өңірді өркендетуге 
өз үлесін қосып келе жатқан майталман 
маманның басты ұстанымы. Мәриям 
Дәрмен құлованың айтуынша, 
қазірдің өзінде қала құрылысы 
саласында көптеген мәселелер бар. 
Бұл қаланың сыртқы келбетіне ғана 
емес, тұрғындардың қауіпсіздігіне де, 
ыңғайлылық пен эргономикаға да әсер 
етеді.

– Сондықтан облыс әкімдігі жа
нындағы сәулет және қала құрылысы 
кеңесінің жұмысын қайта жолға қою 
керек. Бұрын барлық жобалар сарапқа 
салынып, талқылаудан өтетін кеңес 
жұмысы қазір тоқтап тұр. Қалада сәулет 
өнері жағынан бірегей ғимараттар 
жеткілікті. Дегенмен, жеткілікті көңіл 
бөлінбесе, шаһар біртіндеп келісті 
келбетін жоғалта береді, – дейді ол.

Білікті маман басшылығымен сонау 
2004 жылы өңірдегі алғашқы монолиттік 
құрылыс жобасы жүзеге асқан. Мәриям 
Дәрменқұлова алдағы уақытта да 
барлық ғимарат бір типті болмай, әдемі 
құрылыстар салынса екен дейді.

Қаламызға көрік беретін, зама
нымызға сай ғимараттар салынса Сырдың 
бас шаһары Орталық Азия мен Еуропа 
мемлекеттеріндегі қалалардан кем 
түспесе деп армандайды кейіпкеріміз.

ҚАДІРІ АСҚАҚ,
МАҢЫЗЫ ТЕРЕҢ

Мәриям Дәрменқұлова қазіргі 
заманға сай білікті де білімді, іскер де 
қабілетті маман ретінде өзгелерге үлгі
өнеге болып, қаламыздың әлеуметтік
экономикалық дең гейі нің артуына үлес 
қосуда. Оның саладағы еселі еңбегі 
елеусіз қалмай, өңірді дамытуға белсене 
қатысқаны үшін Қызылорда облысы 
әкімінің және аудан әкімдерінің Алғыс 
хаттарымен, Құрмет грамоталарымен 
марапатталды. 

Қызылорда облысының 70 жыл
дық мерейтойына құрмет медалімен, 
«Қазақстанның құрметті құрылысшысы» 
төсбелгісімен ма ра патталды. Ал, 2014 
жылы Ке дендік Одақтың жүргізген 
бизнес рейтингінің нәтижесінде 
«Қа зақстан даңқы» орденін, «Қа
зақстан көшбасшысы», «Сала 
көшбасшысы2014» медаль дарын 
омырауға тақты. Ол басшылық ететін 
«КрезСервис» ЖШС құрылыс мекемесі 
«Қазақстан көшбасшысы2014» ұлттық 
серти фикатына ие болған. Қазақстан 
Республикасы құрылыс саласының 
дамуына зор үлес қосқаны үшін 2014 
жылы, Қазақстан Республикасының 
Өңірлік даму министрінің Алғыс 
хатымен мара патталды. 2014 жылы 
Қазақстан Республикасы Президентінің 
«Алтын сапа» сыйлығына үміткер 
ретінде қатысып, Президент Әкім
шілігінің Алғыс хатына ие болды.

Міне, аймағымыздағы құрылыс 
қарқыны мен сапасына атсалысып, ел 
мерейін үстем етіп отырған Мәриям 
Ергенқызының жемісті еңбек нәтижесі 
көңілге қуаныш ұялатады. Жобалаушы 
мамандығының қадірі асқақ, маңызы 
терең. Кез келген мемлекеттің, қоғамның 
ілгері басуын оның құрылыс, сәулет 
саласына қарап баға беруге болады. 
Жылдар ғана емесау, ғасырлар бойы 
адамзатпен бірге жасасып келе жатқан 
нысандар, ғимараттар бар. Солардың 
әрқайсысында құры лыс шылардың 
қолтаңбасы қал ған. Дегенмен, терең 
білім мен білгірлікті, жанкештілік пен 
жігерлікті бойына сіңіріп, құрылыс 
саласында қажырлы еңбек етіп жүрген 
жобалаушы мамандар үлесі қандай 
құрметке де лайық.

Әлі де еліміздегі талай құ ры
лыс нысандарында, мек тептер 
мен балабақша, ауруханалар мен 
емханалардың, мұражай қабыр ғаларында 
шаһар жобалаушысының еңбек іздері 
алтын әріптермен жазылары сөзсіз. Ал, 
Мәриям Дәрменқұлова басшылық ететін 
«КрезСервис» ЖШС мекемесі талай 
құрылыс нысандарының салынып, өлке 
тарихын жасауға өз үлесін қоса бермек.

Болашақ құрыш қолды құрылыс
шыларды дайындап келе жатқан 
іргелі оқу орындарының бірі 
– Қазалы аграр лытехникалық 
колледжі. Оқу орны ның директоры 
Арман Мұсаев осы колледждің 1989 
жылғы түлегі екен.

–  Мен өзім осы колледжді 
1989 жылы «Кеңпрофильді құрылыс 
шебері» мамандығы бойынша 
бітіріп, одан әрі қарай білімімді, 
Қара ғанды мемлекеттік техникалық 
универ ситетінде «Құрылыс 
бұйымдары мен конструкциясының 
өндірісі» маманы бойынша 
жалғастырдым. Құрылыс – адамзат 
тіршілігі барда тоқырамайтын сала. 
Айталық, біздің колледждің өзін 
қаншама мамандар бітіріп шықты. 
Жетпісжылдық тарихы бар іргелі оқу 
орнында бүгінгі күні 22 мамандық, 
44 біліктілік бойынша кадрлар 
даярланады. Колледж  «Жас маман» 
жобасының 2020 жыл ғы жеңімпазы. 

Жоба бойынша республикалық 
бюджеттен 323312000 теңге 
бөлініп, осы қаржыға төрт 
зертхана, үш шеберхана және оқу 
алаңы жабдықталып, құзыреттілік 
орталығы ашылды. «Ғимараттар 
мен құрылымдарды салу және 
пайдалану» мамандығында техник
құрылысшы, тас қалаушы, ағаш 
шебері, сылақшы, құрылыстың 
құрғақ әдіс жөніндегі және қаңқалы
қаптау технологияларының маманы  
оқытылады, – дейді ол.

Білуімізше, кейінгі үш 
жылдағы бітіруші түлектердің 
жұмысқа орналасуы 70 пайыздан 
түспеген. Алғаш рет WorldSkills 
Қазақстан стандарттарына сәйкес 
демонстрациялық емтиханды «Ғи
марат тар мен құрылымдарды салу 
және пайдалану» мамандығының 
«Кірпіш қалау» құзыреті бойынша 8 
білім алушы тапсырған.  

Қазалы көліктехникалық жоғары 

колледжінде де еңбек нарығына 
қажетті  11 мамандық бойынша 
жанжақты жұмысшы мамандар 
дайындалады. Мамандықты оқытуға 
арналған жаңа оқутехникалық 
құралдармен жабдықталған 36 оқу 
кабинеті, оның ішінде 20 арнаулы 
пән, 16 жалпы білім беретін пән 
кабинеттері, 6 шеберхана, 4 зертхана 
және үш полигон, 100 орындық 
жатақхана, 150 орындық мәдениет 
үйі, 100 орындық асхана, 20 мыңға 
жуық кітап қоры бар электронды 
кітапхана және оқужаттығу 
залы жасақталған.  Қазіргі таңда 
мемлекеттік тапсырыс негізінде 442 
оқушы білім алуда. Сұранысқа ие 
құрылыс және өңдеу жұмыстарының 
шебері біліктілігінде 45 студент 
білім алады.

1927 жылы негізі қаланған Арал 
индустриалдытехникалық колледжі 
де құрылысшыларды дайындауға 
үлес қосуда. 2010 жылдан бастап   
«Ғимараттар мен құрылыстарды 
салу және пайдалану» мамандығы 
бойынша, оның ішінде  тас қалаушы, 
құрылыс шебері, сылақшы, ағаш 
ұстасы,  техник құрылысшы, кең 
бейінді құрылыс шебері, құрылыс 
электрслесарі біліктіліктері негізінде 
233 түлек бітірген. Мәселен, 2013 
жылы 50 құрылыс электрслесарі, 
ағаш ұстасы, тас қалаушы, 2015 
жылы 16 ағаш ұстасы, 2018 жылы 
12 тас қалаушы, 2019 жылы  22 ағаш 

ұстасы, 2020 жылы 40 құрылыс 
шебері, электрслесарі, 2021 жылы 
57 құрылыс шебері, 2022 жылы 36 
ағаш ұстасы, техникқұрылысшы   
біліктіліктерін алған. 

Арал көпсалалы колледжі де 
ғимараттар мен құрылымдарды салу 
және пайдалану  мамандықтарында 
жыл сайын студенттер қабылдайды. 
Мұнда олар кеңбейінді құрылыс 
шебері, құрылыс слесарі, 
құрылыстың құрғақ әдісі жөніндегі 
маманы, ағаш ұстасы және паркет 
жұмыстарының шебері біліктіліктері 
бойынша білім алады.

«WorldSkills» ұлттық чемпио
натына колледж студенттері 
қатысып, облыстық «Тас қалаушы»  
құзыреті бойынша жүлделі 
орындарды иеленіп жүр.

2020 жылы колледж базасына 
ауқымды қаражат бөлініп, 
8 ғимаратқа күрделі жөндеу 
жүргізілген. Бұл жұмысты жүргізген 
«АбзалПроект» ЖШС мен  Арал 
аудандық жұмыспен қамту орталығы 
бірлесе отырып, оқу орнының 
16 түлегі құрылыс жұмыстарына 
тартылған.

Білікті құрылысшы, білімді 
маман – мықты, сапалы салынған 
ғимараттардың  кепілі. Сондықтан 
аймақта құрылысшылар дайындауға  
үлес қосып келетін кәсіптік білім 
беретін оқу орындарының еңбегі 
зор.

КОЛЛЕДЖДЕРДІҢ
ҮЛЕСІ ҚАНДАЙ?

Құрылысшы – адамзат өрке
ниетінің бастауында тұрған мәрте
белі мамандық. Бұлай деуімізге 
әлемнің қай түкпіріне барсақ 
та құрылыс жұмыстарының бір 
сәтке бәсеңдемейтіні, зәулім 
ғимараттардың бой көтеріп, адамзат 
игілігіне айналып жатқаны толықтай 
дәлел бола алады. Осындай 
жауапкершілігі зор мамандықты 
меңгеріп, кәсіби тәжірибесін кейінгі 
буынға үйретуден жалықпаған 
құрылысшылардың бірі – Базарбек 
Тайманов.

Кейіпкеріміз саналы ғұмырының 
38 жылын құрылыс саласына арнап, 
еңбектің ыстықсуығына төзіп, 
өзіндік қолтаңбасын қалдырған. 
Азаматтың асыл мұраты – халық 
қамын ойлап, елге қызмет ету 
дейтін болсақ, Базарбек Тайманов 
– қаланың көркеюіне, ау дандардағы 

құрылыс саласының дамуына көп 
еңбек сіңірген азамат. Қолынан 
іс келетін шебер құрылысшы 
іскерлігі мен біліктілігінің 
арқасында облыстың әлеуметтік
экономикалық дамуы жолында 
жемісті еңбек етіп, қызметтің 
барлық сатысынан өтті. Облыс, 
аудан әкімдерінің тапсырмасын, 
халықтың талаптілегін уақытылы, 
сапалы орындай білген ол алдыңғы 
буынға жақсы іні, кейінгі толқынға 
ақылшы ұстаз.

Базарбек Дүйсетұлы 2012 
жылы «Құрметті құрылысшы» 
төсбелгісімен марапатталған. 
Осы кезге дейін «100 мектеп, 100 
аурухана» бағдарламасы бойынша 
Қазалы, Жосалы, Шиелі, Тереңөзек 
аудандары мен «Қызылжарма» 
ауылындағы 1200 орындық 
мектеп, 180 орындық балабақша 

мен 200 орындық емхана және т.б 
ғимараттардың салынуына үлес 
қосты. Еңбек жолын құрылыс 
шеберінен бастап, облыстық 
құрылыс басқармасы және сәулет
құрылыс бақылау басқармасында 
бөлім басшысы болды. Қазіргі 
таңда «Қаймар Инжиниринг» 
ЖШСның техникалық бақылау 
қызметінде жұмыс істейді. 
Осы уақытқа дейін бірнеше рет 
облыс және қала әкімінің Алғыс 
хатына, Қызылорда қаласының 
190 жылдығына арналған құрмет 
медаліне, Құрылыс және тұрғын үй
коммуналдық шаруашылық істері 
комитетінің «Құрмет грамотасына» 
ие болды.

«Адамгершілік кімде болса, 
соны ер деп есепте» дейді халық 
даналығы. Кейіпкеріміз Базарбек 
Тайманов – адамгершілігі мол, 
отбасында асыл жар, абзал әке, 
қамқор ата. Бүгінде өмірлік жары 
Жанар Әмзеқызымен бірге 4 ұлқыз 
өсіріп, оларға өнегелі тәрбие беріп, 
жоғары білім алуына мүмкіндік 
жасап отыр. Ұлқыздары да әке 
үмітін ақтап, абыройын асқақтатып, 
мерейін үстем етіп келеді. 

Айсәуле ҚАРАПАЕВА,
«Сыр бойы»Sb

Шаһар орталығында орналасқан Смағұл Ысқақов атындағы 
Қызылорда құрылыс және бизнес колледжі «Ғимараттар 
мен құрылыстарды салу және пайдалану», «Жиһаз өндірісі», 
«Архитектура», «Ішкі санитарлық-техникалық құрылғыларды, 
желдеткіштерді және инженерлік жүйелерді пайдалану», 
«Өндірістегі электромеханикалық жабдықтар», «Дәнекерлеу ісі» 
мамандықтары бойынша жұмысшы маман кадрлар даярлап 
келеді. Аталған мамандықтар бойынша биылғы оқу жылында 
колледжді 182 түлек бітіріп шыққан. Олардың 75 пайызы жұмысқа 
орналасып, еңбек етуде.

МӘРТЕБЕЛІ
МАМАНДЫҚ ИЕСІ

Sb
Аружан ЕРАЛЫ,
«Сыр бойы»

Елдің әлеуметтік-экономикалық дамуы жолында адам өміріне 
қолайлы жағдай туғызып, халықтың талап-тілегінің жүзеге 
асуын, әл-ауқатының жақсаруын алтын қолдарымен іске асырып 
келе жатқан қоғамның әлеуетті жұмыс күші – құрылысшылар 
екені белгілі.

ҚУАНЫШ СЫЙЛАҒАН ЖАЙСАҢДАР!

ҚҰРЫЛЫСШЫЛАРҒА ҚҰРМЕТ
Кеше Қазалы ауданының әкімі 

Мұхтар Оразбаев құрылысшыларды 
қабылдап, оларға құрмет көрсетті.

Салтанатты шарада аудан әкімі Мұхтар 
Оразбаев құрылысшылар мен сала 
ардагерлерін мерекелерімен құттықтап, ізгі 
ниетін білдірді. 

Шара аясында ауданның құрылыс 
саласының дамуына үлес қосқан ардагерлер 
мен қызметкерлерге ҚР Индустрия және 

инфрақұрылымдық даму министрлігінің 
құрмет грамотасы мен облыс әкімі 
және аудан әкімінің «Алғыс хаттары» 
табысталды. 

Сонымен қатар, құрылыс саласының 
ардагері Әбдрасулла Жұбанбаев пен 
«Қазалы Тұлпары» ЖШС директоры, 
зейнеткер құрылысшы Ашықбай Тоғымов 
құттықтау сөз сөйлеп, мерекелік лебізін 
жеткізді.

Айта кетейік, қазіргі таңда ауданда 17 
нысанның құрылысы жүргізілуде. Оның 

7 жобасы өткен жылдан өтпелі болса, 
10 нысан жаңадан басталған құрылыс 
нысандары болып табылады. Бүгінгі күнге 
4 нысан пайдалануға берілді. Бұлардың 
барлығы – аудандағы құрыш қолды 
құрылысшылардың епті қолдарымен 
жасалып жатқан жұмыстар.

Шара соңында аудан өнерпаздары 
жиылғандарға әннен шашу шашып, 
мерекелік көңіл күй сыйлады.

 “СБ” ақпарат
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Қалжан ахун 1862 
жылы Хиуа хандығында 
дүниеге келген. 
Әкесі Бөлекбай Хиуа 
хандығының бегі болған, 
Қарақалпақ еліндегі қазақ 
жұртына басшылық 
жасаған. Хан алдында 
аса беделді болған тұлға. 
Ол кісі 1875 жылы дүние 
салған.

Жетпіс жеті жасында көрген 
баласына Қалмұханбет деп 
есім берген, кейін еркелетіп 
оны «Қалжан» деп атап кеткен. 
Қалжан баба тарихта да сол 
атымен қалды.

XIX-XX ғасырдағы қазақ 
діни қайраткерлерінің көбісі 
Бұхарадағы аты әлемге әйгілі 
«Көкілташ» діни медресесінен 
білім алған.

Көкілташ медресесі туралы 
Мәшһүр Жүсіп бабамыздың 
«Көкілташта сытқамыт қыл-
ған адам не бай болып, не 
әулие болып, не молда болып 
шығады, құралақан шықпайды» 
деген екен. Осының өзінен бұл 
мед ресенің дәрежесін аңғара 
беруге болады.

Медреседе оқығандардың 
тізімінде Қалжан ахун Бөлек-
байұлының аты ерекше ата ла-
ды. Ол – Сыр өңірінде мешіт-
медресе салдырған ағартушы, 
заңгер, ұстаз, шайыр болған 
сегіз қырлы, бір сырлы адам.

Қалжан ахун есімі өткен 
дәуірдегі коммунистік идеоло-
гияның көлеңкесінде қалды. 
Еліміз тәуелсіздік алған жыл-
дарда ғана ахун есімі Сыр 
тарихында жаңғыра бастады. 
Дін қайраткері салған мешіт-
медресе күрделі жөндеу көріп, 
рухани қадемізге асты.

Әңгімені бірден осы мешіт-
медресеге қарай бұрайық.

Қызылордадан батысқа қа-
рай Тереңөзекпен төтелей жол-
ға шыққан кісі алпыс шақырым 
шамасында алыстан көз тарта-
тын аса биік емес әдемі бір 
кешенге кезігеді.

Бұл – 1910-1916 жылдары 
Қалжан ахун салдырған ме-
шіт-медресе. Күмбезі жоқ, 
ке не ресі кең, кірпіші де кә-
дуіл  гіден бөлек. Айналасын 
жа сыл желек жапқан осы бір 
ғи марат көзге ыстық, өзіне қа-
рататын бір тылсымы бардай. 
Алайда, көбіміз ниет қылып, 
бет сипағанымыз болмаса ат 
ба сын бұрып, жолымыздан қал-
маймыз.

Неге? Себебі, мемлекет 
қор ғауына алынған тарихи ес-
керткіштер санатындағы мешіт-
мед ресе аумағы көпшілік тоқ-
тап өтетіндей бейнеге ен беген. 
Атап айтқанда, адам ға жа-
салған жағдайы жоқ, қо сым ша 
құрылыстар салынбаған.

Егер дәл осы киелі орын 
өзбек не татар жерінде тұрса 
қалай болар еді? Барымызды 
неге бағаламаймыз? Қалжан 
ахун дін ғұламасы ғана емес, 
аса көрнекті тарихи тұлға. 
Бұған зерттеу жүргізіп көрген 
кез келген адамның көзі жетеді.

Патшалық Ресей Қазақ елін 
эволюциялық жолмен жаулауды 
ешқашан тоқтатпаған. Қазан, 
Уфа (Үпі) қалаларындағы 
мед ре селерден оқып шыққан 
біраз дін өкілдерінің орыс көз-
қарасымен қызмет еткені шын. 
«Дүмше молда» сөзінің шығу 
төркіні де сол кезеңге барып 
тіреледі. 

Ал, «Көкілташта» білім ал-
ғандар дүние, мал үшін емес, 
халықтың  тұтастығын қа лып-
тастырып, басқа жұрт тың ру-
хани ықпалына түсіп қал ма-
уының алдын алу мақсатында 
қызмет еткен. Бұл бағыт, әрине, 
орыс үстемдігіне ұнамады. 

Кеңес өкіметінің алғашқы 
жылдары «қызылдардың» Қал-
жан ахун соқтырған медресе 
ғимаратына шошқа бақтыруы 
бұл тұлғадан халық көңілін 
суы ту саясаты болатын. Бірақ, 
«су астында асыл тас жел тол-
қытса шығады» дегендей, Қал-
жан ахунның рух сипаты тарих 
бетіне шықты.

Жақында біз Қалжан ахун 
кесенесіне (дәл қазіргі қалпын 
«Қорқыт ата ескерткіш кешені» 
деген сияқты әспеттеп айта 
алмаймыз. Д.А.) арнайы барып, 
баба рухына дұға бағыштап, 
рухани тазарып оралдық. «Та-
за рып оралдық» деген сөзді 
жай айтып отырғаным жоқ, 
бұл мекенде ерекше қуат бар, 
тыл сым әлеммен байланысқа 
түсіріп, жан-дүниеңізді сәуле-
лен діреді. Мұны сіз байқама-
уыңыз да мүмкін. Алайда, өз 
бойыңыздағы өзгерістерді сез-
бей қалуыңыз мүмкін емес. Тү-
сінікті тілмен айтқанда жо лы-
ңыз ашылып, жаңа көкжиекке 
көз саласыз.

Енді осыған мысал келті-
рейін.

«Бұрын кесене басы қазір-
гідей емес-ті, 2012 жылы ахун-
ның 150 жылдығы тұсында 
тамаша қозғалыс болып, мешіт-
медресе келбеті бір айшық-
талып қалды» дейді жергілікті 
кісілер.

Киелі орынды жөндеуден 
өткізуге тікелей бастамашы 
бол ған және көп күш жұмсаған 
сол кездегі аудан әкімі Ғизат 
Әбілтай екенін білдік.

Сондықтан, бұл сауапты 
істің қалай іске асқаны туралы 
Ғизаттың өзінен білуді жөн 
санадық. «Жолыңыз ашылады» 
дегенге де енді келдік.

«Мен аудан басшылығына 
барысымен жұмысымды Қал-
жан ахунға тәу етіп, Құран 
бағыштаудан бастадым. Кесе-
не басы азып-тозып тұр екен. 
Содан аудан әкімінің кеңес-
шісі Отызбаев Сәбит ағамен 
ақылдасып, сол жылды мәсли-
хат арқылы бекітіп, «Қалжан 
ахун жылы» деп жарияладық. 
Кесене басын жөндеуден өт-
кізуді қолға алдық. Кесене 
ау ласына көк желек егіп, өр-
нектас төсеуді ақшасын ке-

лі сіп, он-он бес адамы бар 
бір құрылысшы бригадасына 
тап сырдық. Бұл бригаданың 
басшысы орыс жігіті екен. Ол 
жігіт жұмысқа ықыластана ке-
лісті. Бір күні қарасам, кесене 
басында жүздеген адам жүр. 
Бұлар қайдан келген деп қа-
расам, кесенеге жөндеу бас-
талды дегенді естіп, ана ауыл, 
мына ауылдан келген жергілікті 
кісілер екен. Сөйтіп, қарқынды 
басталған жұмыс аяқталуға да 
жақындап қалды. Мүсінші Жәр-
кен Исмағұлов өзі қолға алған 
белгі-бюсті тамаша етіп орын-
дап шықты. Кесене түгел қор-
шалып, құстар жесін деп бидай 
да егіліп тасталды.

Ең басты мәселе – кесененің 
жаңбырмен, желмен мүжілген 
кірпіштерін қайта қалпына кел-
тіру жұмысы еді. Бұл тек «Каз-
реставрация» ғана орындай 
ала  тын жұмыс, олардан басқа 
ме  ке менің құқы да жоқ. Өкі-
ніштісі, бұл мекеме менімен 
селсоқ сөйлесті. «Биыл ондай 
жоспарымыз жоқ» деді.

Кесене басына күн сайын 
көз саламын. Керемет күйге 
еніп келеді. Тіпті, сметада қа-
рал маған жұмыстар да істе-
ліп жатыр. Электр жарығы тұ-
ғырлары қаз-қатар сап түзеп 
қалыпты. Енді бізге электр жа-
рығын әкелу бір күш болды. 
Ауылдан сым тарту үшін сексен 
бағана керек. Оған қаржы қайда? 
Бір күні маған темір жол саласы 
басшыларының бірі Жүсіпов 
Өмірбек аға хабарласты. Дәл 
сол кезде Жалағашта Бұхарбай 
батырға арнап ас беріліп, бәйге 
берілмекші болып жатқан. Мен 
«көрші ақысы» дегендей, жүл-
делеріңнің бірі болсын деп 
ауданға бір жеңіл көлік апарып 
бергенмін. Өзімізге жетпей 
жат са да, бір есебін таптым. Тү-
бі жалағаштық Өмірбек ағам 
сол ісіме рахмет айтты. Мен де 
ағама қолқа салдым. Қалжан 
ахун медресесіне теміржолдан 
электр жарығын тарта аламыз ба 
дедім. Ағам бірден іске кірісіп, 
көп ұзатпай теміржолдан электр 
жарығын алуға рұқсат беретін 
техникалық құжатты қолыма 
ұстатты. Бұл бір ойламаған 
жерде біте қалған іс болды. Бір 
күнде кесене басы самаладай 

жарқ ете қалды. Менің телефо-
ныма дамыл жоқ, екі ауданның 
ортасынан бір ауыл пайда бо-
лыпты, жап-жарық болып тұр» 
деп таңғалысады.  

Ендігі шешілмей тұрғаны – 
реставрация. Сондай бір шыр 
ете қалған телефонымды алсам, 
«Казреставрация» мекемесінің 
бастығы екен.

– Сіз аудан әкімі боласыз ба? 
– деп ол кісі өзін таныстырды. 
– Кеше түнде пойызбен Ақ-
төбе жаққа өтіп бара жатып 
көр дім, жарқыраған жарық 
ас тында қимылдаған халық 
тын бай бір құрылыс жүргізіп 
жа тыр. Түнде жұмыс істеп 
жат қандар кім деп сұрап едім, 
ол Қалжан ахун деген атақты 
әулие кісінің кесенесін жөндеп 
жатқандар екенін білдім. Мен 
осындай халық ықыласы ау-
ған адамның жұмысынан бас 
тартқаныма өкіндім. Ертең са-
ған Шымкенттен арнайы кісі-
лер барады. Менің білуімше, 
кесене кірпішіне Отырардың 
топырағы пайдаланылған сияқ-
ты. Өздерімен бірге сол жерден 
бір-ер машина топырақ ала 

барады. Реставрация жасайды. 
Ақшасы керек емес, барған 
бригаданың тамағы мен жатын 
орнын сайлап берсеңіз болды.

Мен мына кісінің жомарт-
тығына, жақсылығына риза бол-
дым. Не айтарымды білмедім. 
Айтқанындай бір бригада келіп, 
жаңғырту жұмыстарын жасады. 
Кірпіштердің беті тазарып, 
сын ған жерлері жамалып, жа-
ңаланды.

Осының бәрі екі жеті уа-
қыт та бітті. Соңынан ойлап 
отырсам, менің жолым ашылған 
екен. Содан кейін қандай жұ-
мысты қолға алсам да, сәті түсе 
беретін болды...

Бұл – Ғизат Әбілтай бауы-
рымыздың айтқаны.

Мен әрине, оны қысқартып 
жазып отырмын, тарқатып айт-
сам, Ғизаттың айтқаны тіпті 
қызық!

Содан бері он жыл өтіпті, 
ал, мешіт-медресеге қарапайым 
халықтан басқа көңіл бөлген 
кім бар? Ешкім жоқ екенін бет-
бейнесі айтып тұр. Киелі жер 
екенін сезесің, көрмейсің, бірақ.

Біз мешіт-медресеге бар ған-
да Қалжан ахун ауылындағы 
мешіт молдасы Кенжебек Түс-
мағанбетов те болған еді. Әуелі 
мешітке кіріп дұға оқыдық. 
Сосын ол кісі бізге мешіт-мед-
ресенің біраз тарихынан сыр 
шертті.

Негізі бұл медресе есебін-
де аяқталған құрылыс болға-
нымен, мешіт есебінде бітпей 
қалған ғимарат екен. Өйткені 
бас қақ падан кіргенде екі жақ 

ғи маратты қосатын орталықтың 
жоғарғы жағына бірнеше 
ойықтар қалдырылған. Молда 
бізге оны бұл жерден тіреулер 
шығарып, күмбез орнатпақшы 
болған, бірақ, оған Октябрь 
төңкерісі болып, кеңестік 
өкіметтің орнауы мұрсат 
бермепті деп түсіндірді.

Осы жерден тағы бір қызық 
көрдік. Медресе кірпіштерінен 
«Таня», «Нұрғали» деген 
бірі кирилица, бірі төте жазу 
әрпінде үшкірмен тырнап жа-
зылған адам аттарын оқыдық. 
Молда менің төте жазуды оқы-
ғаныма риза болып, дұрыс деп 
құптады. «Мынау анық ба ла-
ның жазғандары, олар неге рес-
таврация кезінде өшіріл меген?» 
деп сұрап қала жаздап, тілімізді 
тістедік. Бұл – да тарих, оларды 
өшірмеу себептері де сол.

Қалжан ахун мешіт-мед-
ресесі 1922-1930 жылдары «Ақ-
жол» мектеп-интернаты, кейін 
жетіжылдық мектеп болыпты. 
Міне, балалардың атын жазып 
жүргені осы жылдар жадын 
еске түсіреді.

Ал, енді көңілімізді құлазыт-
қан қай көрініс?

Мешіт-медресе мемлекет 
қа рауына алынған, сонда бұ ған 
мемлекеттің қаражаты жұм-
салса, заңсыз ба?

Кесененің 20 бөлмесі бар 
(кезінде мешіт-медресе атал-
ғанмен қазір бірде-бір дәріс 
өткізілмейтін, ағылып халық 
келмейтін мекенді кесене де-
геннен басқа қалай атауға бо-
лады? Д.А.). Бәрі де құлазып, 
құлып астында тұр. Төрт бұ-
рыштап салынған ғимараттың 
ортасы атшаптырым алаң екен, 
құрғап, арамшөп басып жатыр. 
Кезінде бұл алаңқайда құдық 
болған дейді. Ол құдық қайда? 
Егер шегендеп құдық қазып, 
су шығарып қойса, «бұл ол 
за  манның құдығы емес» деп 
ешкім де айтпас еді ғой. Рас, 
бұл жерде тұрба қағып, жерасты 
суын ағызып қойған. Кесене 
қарауылы Серікбай Ермаханов 
күн сайын айнала өскен гүлдер 
мен көкті қолдап суарып оты-
рады. Мұны да көзімізбен көр-
дік. 

Қалжан ахун бабамызға 
Мек кеге кетіп бара жатқан жо-
лында Абайдың әкесі Құнанбай 
би түсіп, бата сұрапты. Бұл – 
та рихта қалған анық дерек. Ен-
де ше, алысқа кеткен ахунның 
даңқы мен құрметін біз неге 
төмендетуге тиіспіз.

Бұл бабамыздың алған бі-
лімі бізде жоғы кәміл. 

«Көкілташ» медресесінде 
он жыл оқыған Қалжан Бө лек-
бай баласы шариғат және заң 
саласының оқуын толы ғы мен 
тәмамдап, оларға қоса фило со-
фия, астрономия, математика, 
биология ғылымдарын тауыса 
оқып, шаруашылық басқару 
ісін игеріп шыққан. Араб, пар-
сы, шағатай тілдерін еркін 
мең герген. Сол алған білімін 
Сыр бойындағы ел-жұрты ның 
балаларына сіңіру үшін мед-
ресе салған. 1916 жылы өзі 
қайтыс болғанға дейін Қал-
жан ахун балаларды сауаттан-
дыруға тынымсыз еңбек етті. 
Балаларды оқытқан бұрынғы 
тар, жағдайы толық болмаған 
мешіттің сұлбасы да осы мед-
ресе маңынан алыс емес, ор-
ны жақсы сақталған. Сол ісін 
кеңейтпек мақсатында толық 
аяқтай алмай кеткен медресе 
ғимаратын кеңестік өкімет 
өкіл дері бір кезде бұзып тас-
тамақшы да болған. Сосын ол 
ойларынан қайтып, қораға, қой-
маға айналдырған.

Осынша теперіштен өткен 
киелі орынның заманға сай 
жаң ғыруына тежегіш болып 
отыр ған не жағдай? 

Облысқа руханият жанашы-
ры, халық тілегін ықыласпен 
қабылдай білетін туған жер дің 
азаматы Нұрлыбек Машбек-
ұлының келуі бізді зор қуа-
ныш қа бөледі. Бұл – алғаусыз 
сө зіміз. Енді атқа мінген ел 
аза маттарына халықтың Қал-
жан ахунға қатысты, тарихи 
жәдігер мешіт-медресеге бай-
ланысты да тілегі барын жет-
кізгіміз келеді. Мәселен, 
бү  гінде облыстық тарихи-өлке-
тану музейінде тұрған дін қай-
раткері Қалжан ахун туралы 
аздаған фото-деректер, мешіт-
медресесінің ескі құжаттары 
осы киелі орынның өзінде 
бол са, құба-құп. Ол үшін ме-
шіт-медресенің бос тұрған бөл-
мелері жөнделіп, музей ашы-
лып, дәрісханалар қалпына 
кел тіріліп, рахилалар, Құран 
кі таптары қойылып, жәдігерлер 
тіріліп, өз мәртебесін иеленсе, 
бұл ұрпақ парызына адалдық 
болар еді.

Күллі түркі тәу ететін Қор-
қыт кешенімен теңесе алатын 
бір киелі орын болса, оны қа-
сиетті осы Қалжан ахун кесе-
несінен табуға болады.

ҚАЛЖАН АХУН – 160

КИЕЛІ ЖЕРДІ 
ҚАСТЕРЛЕУ –
ӨЗ ҚАДІРІМІЗ

Дүйсенбек АЯШҰЛЫ,
«Сыр бойы»Sb

Бұл – «Құлболды ишан» деп 
аталатын жаңа кітаптың маз-
мұнына берілген қысқаша түсі-
нік теме. Кітап авторы – белгілі 
қа ламгер Қабдеш Шағырұлы. Ол 
бүгінде 10-нан аса кітап жинақтап 
шығарған.

Кітаптың кіріспесі «Хан аға-
шы» деп аталатын  туындыдан 
бастау алған екен. Онда әйгілі 
Құл болды ишанның шыққан тегі, 
білім алған ортасы, сондай-ақ, Сыр 
бойына ислам дінін таратудағы 
еңбегі жайлы баяндалады. Сонау 
кезеңде «Хан ағашы» деп аталған 
алақандай ауылдың тарихы жай-
лы ел аузындағы естеліктер желі-

сімен   айтылады.
«...Төрт шәкірт Бұхарадағы 

Кар  ши арқылы Ауғанстанның 
Ма  зари-Шариф қаласына бара 
жат қан керуенге ілесіп, ауған же-
ріне табан тіреді. Ауған стан ның 
Түр кіменстан жағындағы шека ра-
сымен жүріп отырып, екі таудың 
арасындағы аңғарға орна ласқан 
Карлухтағы Ислам Шайх ғұла-
маның мекеніне келіп жетті.» 
Осы  лай басталған әңгімені оқып 
оты  рып, «Ол төртеу кім болды 
екен?» деп  көңіліңізде қызығу-
шы   лық оянатыны белгілі. Әрі 
қа  рай оқысақ, әңгіме былайша 
өрбиді:

«Туған жерге табан тіреген 
Марал ишан – Қармақшыдағы, 
Құл болды ишан – Ақмешіт маңын-
дағы, Айқожа ишан – Жаңақор-
ғандағы, ал Қосым ишан – Қазалы 
жеріндегі мұсылмандар арасында 
Пайғамбарымыздың асыл діні – 
исламға ұйытқы болады.» 

– Еліміздің егемендігінің жа-
рия лануының бізге тиген бір ша-
пағаты – Қажы Маһди (Диуана), 
Қожа Жаһан (Қожжан қожа), және 
Құлболды ишан бабаларымыз 
ту ралы әпсаналар мен аңыздар 
там-тұмдап болса да баспасөзде 
жариялана бастады. Содан бері 
ұлы бабаларым туралы деректер 
жинай бастадым. Отыз жылға 
жуық ойдан да кетпей, жадыдан 
да жоймай жүріп талай шежіре 
жи нақтай отырып, бабаларға ар-
нап сөзден ескерткіш соқпақ 
бол дым. Бабаларымның аруағы 
қол дап, жиған қорымды соңғы 
ал ты-жеті жыл көлемінде қағазға 
түсіріп, міне, аяқтап шық тым. 
Алты тараудан тұратын шы ғар-
мада Құлболды ишанның ба-

лалық шағынан бастап, Бұхара 
мен Ауған стандағы білім алу 
кезеңі, туған еліндегі діни ағарту 
жұмыстары, Тұрсынбай датқамен 
тізе қоса отырып Қоқан хандығы 
қыспағынан елді аман сақтауы, 
кіші баласы Фазыл ишанның әке 
жолын жалғауы мен келіні Тоғжан 
сұлудың әулеттің қалыптасқан 
дәстүрін ілгерілетуі, ұрпақтары 
Акмал мен Икрам мақсұмдардың, 
оның балаларының қудалануы 
қамтылған, – дейді кітап авторы.

Кітаптағы «Ишан», «Құлболды 
ишан – Тұрсынбай датқа», «Арқа 
сапары», «Фазыл – Тоғжан», «Ак-
мал және Икрам мақсұмдар» атты 
ел аузынан жазып алған деректі 
әңгімелер мен оннан астам зерттеу 
мақала Құлболды ишанның бол-
мыс-бітімін, қадір-қасиетін, да-
на  лығы мен даралығын айқын дай 
түседі. 

Жалпы жаңа туындыда ел та-
рихымен ұштасып жатқан мә-
дени мұра, рухани құндылықты 
дәріптейтін сүбелі дүниелер орын 
алған.

ЖАҢА КІТАП

Құлболды ишан 
XVIII ғасырдың соңынан бастап XIX ғасырдың орта 

шеніне дейін Сырдарияның төменгі ағысы мен Ақмешіт 
төңірегінде ислам дінінің орнығуына қызмет етіп, имандылық 
нұрын таратушы ілімдарлардың  бірі Құлболды ишан 
туралы екі жарым ғасырдың қойнауынан бізге келіп жеткен 
әпсаналық тарихи деректер мен аңыздар желісінде жазылған 
ғұмырнамалық баян.

Ғазиза ӘБІЛДА,
«Сыр бойы»Sb
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Басың жерге 
жеткенше сыйласып 
өтуге лайықты аға-іні 
тапқаныңда тірліктің 
өзі жеңілденіп сала 
береді. Алдыңда 
абыройы асқан 
ағасы, ізінде 
ілтипатты інісі 
болмаған адамнан 
үлкендіктің қасиетін 
дәметуге бола ма, 
сірә? Бүгінде сексен 
жастың серкесі 
атанып жүрген мен де 
талай тумысы бөлек 
текті тұлғалармен 
сырлас та сыйлас 
болған едім. Өмір 
деген осы, ұшқан 
құстай зымырап өте 
шығады. Күні кеше 
ғана жайраңдай 
күліп, жайсаңдай 
басып жүрген Сыр 
елінің текті тумасы, 
кеудесі дариядай кең, 
тау мүсінді тұлға 
Омарұлы Ернияздың 
бұл өмірден өткеніне 
жыл да жылжып өте 
шығыпты-ау.

«Өлді деуге бола ма, 
айтыңдаршы, өлмейтұғын 
артында ізі қалған» де
мекші, Ерекеңді өлді деуге 
әсте болмайды. Өйткені, 
Ернияз елі үшін еткен ең
бектерін пұлдамайтын, 
күн нен жұмыс, түннен 
ты  ныс сұрайтын, барға 
қа  нағат, жоққа салауат ай
татын бала көңілді, дана 
сезімді азамат болатын.

Ескі көздер бара жатыр 
азайып,

Олар жайлы, 
ойламаудың өзі айып.

Ей, тірілер!
Соларды бір еске алып,
Тебіренейік, толға

на йық, жазайық, – деген 
арқа лы ақын Мұқағалидың 
толғауына тәу етіп, жо ға
рыда айтқандай, артында 
өлмейтұғын ісі қалған 
Ерекең жайлы жүрек жаз
бамды оқырман дарға жет
кізуді мұрат тұттым. Де
мек, айтар ойым орнықты 
болуы үшін сарғайған 
та рих парақ тарына еніп 
бара жатқан Ернияз Омар
ұлының өнегелі де өркенді 
өмір жолына сәлпәл ғана 
шегініс жасалық.

Ернияз Омаров 1932 
жылы Бидайкөл ауылында 
(бүгінгі А.Тоқмағанбетов 
ауылы) өмір есігін ашады. 
Жасыратыны жоқ, 30шы 
жылы туған балалардың 
бал дәурені елхалықтың 
күйзелісіне сәйкес келеді.

Ерекеңнің балалық ша
ғына көз салар болсақ, 
ашаршылық, сталиндік 
ре прессия, екінші дүние
жүзілік соғыс, соғыстан 
соңғы сүреңсіз тіршілікпен 
тұспатұс ұласады. Тұр
мыс тауқыметін тартқан 
балғындар ерте есейе бас
тайды. Буындары бекіп, 
бұғаналары қатаймай жа
тып еңбекке араласады. 
Ең бекке ерте араласқан 
Ере кеңнің оқуға деген 
құш тарлығы басым бола
тын. Бала кезден басты 
байлық – денсаулық екенін 
сезінген балаң жүрек ақ 
халатты абзал жан болуды 
арман етеді.

Науқас жандардың 
жағ дайлары жүрегіне жара 
салған ол 1947 жылы Қы
зылорда қаласындағы ме
дициналық училищесіне 
оқуға қабылданып, оны 
1950 жылы үздік диплом
мен тәмамдайды да, еңбек 
жолын Тереңөзек ауданына 
қарасты «Арысқұм» елді 
мекенінде фельдшер бо
лу мен бастайды. Осы 
қыз метте екі жыл жүріп, 
біршама тәжірибе жинақ
таған ол 1952 жылы ке
зінде дүркіреп тұрған 
Ал маты мемлекеттік ме
ди цина институтына оқу
ға қабылданады. Адам 
ден саулығы десе күнді 
күл кісіз, түнді ұйқысыз 
өткізіп, ішер асын жерге 
қоятын Ерекең оқуда жүрсе 
де еңбектен қол үзбейді. 

Атақты В.П.Ро щин, 
А.П.По лосухин, П.П.Оч
кур, А.Н.Сызғанов, А.Ра
қышев сынды медицина 
ғалымдарынан дәріс ала 
жүріп, Алматыдағы әскери 
госпитальда фельдшерлік 
қызметін жалғастырады. 
Бұл Ернияз Омарұлының 
кейінгі өміріне бағдар
шам болды десек, қате лес
пейміз. Өйткені, осын да 
жү ріп жинақтаған тәжі ри
бесі мен алған білімі келе
шегіне кемел жол ашады. 
Айтқандай ол тапқан та
бысының азынаулағын 
атаанасына жіберіп отыр
ған. Міне, азаматтық.

1958 жылы жоғарыда 
аталған институтты үздік 
бітіріп, қызыл диплом ие
ленген Ерекең облыс тық 
аурухананың хирур гия
лық және жедел жәрдем 
бөліміне хирург болып 
орналасады. Міне, осы 
жыл дан бастап оның, жо
ғарыда айтқандай, күлкісіз 
күндері мен ұйқысыз түн
дері 62 жыл бойы жал
ғасып жатады. Саралап 
айтар болсақ, 1961 жылы 
қалалық денсаулық сақтау 
бөлімінің меңгерушісі, 
19671982 жылдары бірік
кен қалалық аурухананың 
бас дәрігер қызметтерін 
абы роймен атқарады. Ал, 
19821994 жылдар ара лы 
ғында облыстық ден сау
лық сақтау саласын бас
қарады.

Ерекең зейнет демалы
сына шықса да адам 
баласының басты байлығы 
– денсаулығын сақтауға бар 
күшжігерін жұмсаумен 
жүрген. СПИДке қарсы 
орталықта, қалалық ауру
ханада, травматолог маман 
ретінде қызмет жа са ған
дығынан оның кәсіби ма
ман дығына деген сүйіс
пен шілігіне тәнті боламыз. 
Жарты ғасырдан астам 
уақыт бойы адам жанының 
арашасы болумен ғұмыр 
кешкен алтын қолды аза
маттың денсаулық са ла
сына сіңірген өлшеу сіз ең
бегін былай да дәріп теуге 
болады.

Оның денсаулық сақтау 
саласының материалдық
техникалық базасын ны
ғай ту мен кадрлар даяр
лау дағы ересен еңбегі 
та рих парақтарына алтын 
әріппен жазылып қалары 
бар. Нақтылай айтар бол
сақ, 1961 жылдан бастап, 
яғни Ерекең қалалық ден
саулық сақтау бөлімі 
мең герушісі кезінде қала 
хал қына медициналық 
кө мек көрсетудің жаңа 
бағ  дар ламалары іске асы 
рыла бастады. Қала дағы 
по ликлиника, бала лар 
жә не әйелдер кон суль
та циялары, перзент  хана, 
туберкулезге қарсы дис
пансерлер өз алдына шы
ғып, тек қана қала халқына 
медици налық көмек көр
сетуге бейімделе түсті. Ба
лалар денсаулығына көп 

алаңдайтын ол осы жыл
дары балалар ауруха насын 
облыстан бөліп алып, өз 
алдына қалалық балалар 
ауруханасын аштыруға 
қол жеткізеді. Ерекеңнің 
тікелей бастамасымен сол 
жылдары жоғарыда айт
қан балалар, әйелдер кон
сультациялары, перзент
хана, туберкулезге қарсы 
диспансер, поликлиника 
ғимараттары жаңадан са
лынып, іске қосылады. Ал, 
1973 жылы Қызылорда 
қалалық аурухана ғима
ратының құрылысы бас
талып, 1977 жылы пай
да лануға берілді. Ол осы 
құ рылыс басында күн құр
ғатпай жүріп, бақы лауда 
ұстады.

Ерекең қалалық бірік
кен ауруханада жүрген 
жылдары (1967 жылдан 
1982 жылға дейін) бар 
мүмкіндігін халықтың ден
саулығын сауықтыруға 
ар нады. Бір айта кететін 
жағдай, ол балалар ара
сында кездесетін ұршық 
басының туабітті ақа уын 
басты назарға ала бас
тайды. 1959 жылы Мәс
кеуде травматологияор
топедия саласы бойынша 
біліктілігін арттырып, сын
ған сүйекті темірмен ұш
тастыру, жамбас және мо
йын сүйектерінің қисаюын 
консервативтіоперативті 
емдеу жолын үйреніп ке
ліп, алғашқы болып ота 
жасайды. Осылайша ғы
лым баспалдағына табан 
тіреген Ерекең 1974 жылы 
көп жылғы медицина са
ласындағы еңбегін тұ жы
рымдай отырып, канди дат
тық диссертация қорғайды.

Е.Омаров 1982 жылы 
София Өтегенқызы Ма қа
шеваның орнына облыс
тық денсаулық сақтау бас
қармасына басшы лыққа 
келді. Сыр елі  халқының 
әсіресе шалғай елді ме
кен тұрғындарының ден
сау лық мәселесін назарға 
алады. Тұтастай бір сала
ның алға жылжу рычагін 
қалыптастырады. Осы 
жыл дары Ерекеңнің Арал
дың атырабынан Қара
таудың сілемдеріне дейін 
табаны тимеген жер жоқ 
болар, сірә?! Осындай жү
рістұрысының түйі ні: ай
мақтағы емдеу төсек тері
нің жеткілікті болуы және 
оларды білікті де білімді ақ 
халатты абзал жандармен 
қамтамасыз ету болды. Осы 
уақыт ішінде шалғайдағы 
елді мекендерде типтік 
жо бадағы ауруханалар 
ашылды.

Солардың қатарында 
Жаңақорған ауданына қа
расты Келінтөбе ауылынан 
50 төсектік, кезіндегі 
ХХІІІ Партсъезд ауылынан 
да 50 төсектік, Шиелі ау
данының Бәйгеқұм ауылы 
мен Жалағаш ауданының 
Аққұм және Мәдениет 
ауылдарынан да 50 төсектік 
ауруханалар ашылды. 

Сон дайақ Аралда 240 
төсектік, Қармақшы мен 
Тереңөзек ауданында 
320 төсектік ауруханалар 
салынып, ел игілігіне бе
рілді. Облыстық аурухана 
ғимаратының азыпто
зуы на байланысты 630 
тө сектік аурухана жо ба
сы жоғарыдағылар тара
пынан мақұлданып, құ
рылыс жұмыстары бас тау 
алған. Ерекеңнің тікелей 
бастамасымен облыс ор
та лығындағы диагнос ти
калық орталық, №6 және 
№2 қалалық емханалар да 
салынып, іске қосылған. 
Осы уақыттан бастап дә
рігерлер іріктеліп, ай
мақ  тағы барлық емдеу 
орын дары білікті маман
дармен қамтамасыз етіле 
бастайды. Қаладағы бала
лар ауруханасы, перзент
ханада реанимациялық 
бө лімдер ашылады. Осы 
табанды істің нәтижесінде 
бір жасқа дейінгі балалар 
өлімі күрт азаяды. Сондай
ақ жұқпалы ауруларды 
емдеуде, әсіресе, іш сүзегі, 
сары ауруларды азайту 
барысында да тиянақты іс 
атқарылады.

19771978 жылдары 
Сыр елінде сары ауру эпи
демиясы барынша белең 
алған. Жұқпалы аурулар 
бойынша Қызылорда об
лысы елімізде 40 пайыз
ды құраған. Мұның 
бас   ты себебі ауызсу сапа
сыз   дығы болатын. Осы
ған бай ланысты облыстық 
ден сау лық сақтау бас
қарма сының басшысы 
Ернияз Омаровтың тіке
лей бас тамасымен облыс
тық партия комитетіне 
ғана емес Қазақстан ор
та лық партия коми те
тіне, денсаулық сақтау 
министрлігіне, оны айта
сыз, кеңестер одағы ның 
денсаулық сақтау ми
нистр лігіне күрмеуі қиын 
күрделі мәселе қойылады. 
Яғни, «Судың басында 
отырған су ішеді, аяғында 
отырған «у» ішеді» де
гендей, «у» ішіп отырған 
Сыр елі тұрғындарының 
жанайқайы жоғарыдағы
ларға жеткізіледі. Бұл 
мә селе Республикалық 
Ғы лым академиясында 
қа ралып, орталық партия 
коми тетіне жолданады. 
Сол кездегі облыстық пар
тия комитетінің бірінші 
хатшысы Еркін Нұржан
ұлы Әуелбеков осы мәсе
лені Кеңестер Одағы ми
нистрлер кеңесі алдына 
қойып, 1986 жылы арнайы 
қаулы қабылданып, Сыр елі 
экологиялық апатты аймақ 
ретінде танылады. Осының 
нәтижесінде аймақта тұ ра
тын халықтың айлық та
быстарына қосымша ақы 
төленіп, тұрғындарды таза 
ауызсумен қамтамасыз 
ете  тін ісшаралар қол ға 
алы на ды.

Ернияз Омарұлы тұ
сында пульмонология, 
трав матология, торокальді 
хирургия, нейрохирургия, 
гематология, аллергология 
салалары бойынша жаңа 
бағыттар мейлінше дамы
ған. Ғылымға жол ашыл
ған. Өзі де балалардың 
туабітті жамбас буынының 
шы ғуы на байланысты 56 
ғылыми еңбек жазған.

Ерекең қандай да бір 
басшылық қызметте жүр
месін, өзінің кәсіби маман
дығын ешқашан ұмытқан 
емес. Өзінің белгілі хи
рургтравматолог маман 
екендігін көрсетіп, нау
қастарды күнделікті ем
деуден қол үзген жоқ. Ол 
10 мыңнан астам науқасқа 
ота жасап, өмір сыйлаған. 
Содан да оған емделу мен 
кеңес алушылар ағылып 

келіп жататын. Науқас 
балаларды емдеп, жазуда 
елдің ғана емес, Кеңестер 
Одағы көлеміндегі білікті 
хирург атанды. Мыңдаған 
сәбидің екі аяғын тең ба
сып кетуіне себепші бол
ды.

Сөз орайы келгенде 
Ере кеңнің азаматтық бі
тімболмысы, жайсаң жан
ды жаратылысы жайлы да 
айта кеткен жөн шығар. 
Оның еңбекқорлығы мен 
қарапайымдылығы ерекше 
болатын. Ал, азаматтығы, 
адами биік болмысы еш
кімге ұқсамайтын. Рухани 
дүниесі бай, табиғи таза 
болмысы, кісілігі мен кі
шілігі, бекзаттығы кез 
кел ген адамды баурап 
ала тын еді. Үлкеннің де, 
кіші нің де көңілін тауып, 
көп шіліктің көкейінде 
ұялап тұратын. Содан 
да ол кісімен сыйласқан, 
өмірде жолдары түйіскен 
жан дардың жүректерінде 
жылылығымен қалған.

Ерекең зейнет демалы
сына шықса да қол 
қусырып қарап отыруды 
қаламады. Денсаулық сақ
тау саласы ардагерлер 
ке ңесінің жұ мысын бас
қарды. Сол уақыт тарда 
об лыстағы сала ардагер
лерінің барлық мүмкін
діктерін жасауға күшжі
герін жұмсап, әрбіріне 
қам қорлық танытты.

Ол – 64 ғылыми ең
бек пен 3 монография ав
торы. Сондайақ жү рек 
жаз баларын қағаз бе тіне 
түсіріп, кітапта рын шы
ғарған белгілі дә рі  гер
қа ламгер. «Өмір бе лес
тері», «Ажалға араша», 
«Сыр медици насы» атты 
кітаптарын бүгінгі және 
келер ұрпақтарға аманат 
етіп кетті. Айтқандай, Ере
кеңнің серілігі де бар еді. 
Ән салып, вальс билейтін. 
Спорттық бейнесін жо
ғалт пайтын, жаяу не бол
маса велосипедпен жүруді 
қалайтын.

Ал осындай азаматтың 
айтулы тұлға болып қа
лыптасуына Хадиша апай
дың сіңірген еңбегі ерекше. 
Ол отбасының ұйытқысы, 
бес баланың анасы ата
нып қана қойған жоқ, 65 
жыл бойы отағасына па
ра саттылықпен қызмет 
көр сетті. «Әке көрген оқ 
жонар, ана көрген тон 
пішер» деген, бес баланың 
төртеуі әке жолын жал
ғас тырды. Осылардың 
екеуі әкелері тәрізді ден
сау лыққа қатысты ғы
лыми еңбек жазып, дис
сертация қорғап, ғылым 
кандидаттары мәрте бе сін 
иеленді. Ернияз Омар
ұлы  ның ел алдын дағы 
ең  бегі Үкімет тарапынан 
ес керусіз қалған жоқ. 
«Құр мет белгісі», «Халық
тар достығы», «Ең бек Қы
зыл ту» орден дері мен 
еңбек және мере келік ме
дальдармен марапат тал
ды. Сырдария ауданы, 
Қы  зылорда қаласы, Қы
зы лорда облысының Құр
метті азаматы атағын 
иеленді.

Иә, өмірден өтсе де 
артында өшпейтін ізі қал
ған Ерекеңнің есімі Сыр 
елі халқының мәң гілік жа
дында. Сол көптің ішін
де Ерекеңнің Қы зылорда 
медициналық колледжінің 
материалдықтехникалық 
базасын жақсарту мен 
кадрлар даярлаудағы еңбе
гіне орай осы колледжге 
есімі берілсе деген ұтым
ды ұсыныстары да бар. 
Сондайақ, қалалық ауру
ха наны қалыптас тырудағы 
сіңірген еңбегі де өлшеусіз. 
Ал бұл ұсыныстар уақыт 
еншісінде қолдау таба 
жатар.

 «Тау алыстаған сайын 
биіктей түседі» деген ғой. 
Олай болса Ернияз Омаров 
есімі де уақыт көшінде 
биіктігін ала берері сөзсіз. 

Тұрғанбай МАХАНОВ,
Қызылорда облысының 

құрметті азаматы

ТАҒЗЫМ

ТАУ МҮСІНДІ ТҰЛҒА ЕДІ...

Әлеуметтік маңызы бар 
азық-түлік тауарларының 
бағасын тұрақтандыру 
мақсатында кеше 
Жаңақорғанда ауыл 
шаруашы лығы өнімдерінің 
жәрмеңкесі өтті. 
Жергілікті тұрғындар ауыл 

шаруашылығы өнімдерін қол
же тімді бағада сатып алу мүм

кіндігіне ие болды. Онда көп
шілік, әсіресе ет өнімдері мен 
көкөністі көптеп алуға тырысты. 

Жәрмеңкеде күнделікті тұты
нуға қажетті өнімдер көтерме 
бағада ұсынылды. Барлығы 120 
тоннаға жуық ауыл шаруашылы
ғы өнімдері әкелініп, жалпы құны 
10 млн теңгенің өнімі сатылды. 
Баға былайғы нарықтан 2030 

пайызға төмен. Айталық, сәбіз 
70 теңге, пияз 170, картоп 150 
теңге, қауын 80, қарбыз 40, балық 
1100, шемішке майы 730 теңге, 
күріш 220 теңге, қырыққабат 80, 
қызанақ 80, асқабақ 150 теңгеден 
болды.

Аудан әкімдігі Талдықорған 
қаласындағы «Көксу» қант зауы
тымен келісімшартқа отырып, 

ауданға 68 тонна қант жеткізген. 
Қазіргі уақытта қант 510 теңгеден 
сатылуда. Жәрмеңкеде 500 теңге
ден сатылды. 

Айта кету керек, әлеуметтік 
маңызы бар азықтүлік өнімдері
нің жәрмеңкесі өткен аптада 
Шиеліде ұйымдастырылды. 

«СБ» ақпарат

10 млн теңгенің өнімі сатылды
ЖӘРМЕҢКЕ

Қатты отын қоры жеткілікті
Аудан әкімі С.Сермағамбетов жұмыс 

сапарымен Сексеуіл кентінде болды. 

Алдымен кенттегі қатты отын түсірілетін 
аймаққа барып, көмір жеткізуші кәсіпкерлермен 
кездесті. Жылу беру маусымы қарсаңында отын 
қорының жеткілікті мөлшерде болуы керектігін 
айтқан аудан басшысы тиісті орындардан 
осы кезден бастап қатты отынның жеткізілу 
қажеттігін тапсырды. Жақын маңдағы ауылдық 
округ тұрғындары да қыстық отынды кенттегі 
орталықтан алатындықтан сұраныс жоғары 
болатынын ескеріп, жауапты мамандарға сапалы 
көмірдің жеткізілуін қадағалауды жүктеді. 
Қазіргі таңда кенттегі отын түсірілетін аймаққа 
Шұбаркөл көмірінің алғашқы легі жеткізілуде.

Қиыршық тас төселуде
Әйтеке би кентіндегі 7 көшеге 

қиыршық тас төселуде. Олардың 
қатарында ұзындығы 1 шақырымға 
жуықтайтын Қ.Қартақов көшесі бар. 

Одан бөлек, Қ.Ибрагимов, И.Байзақов, Бей
бітшілік, Ә.Қашаубаев, Жанқожа батыр көшелері 
мен Біржан сал көшесінің бас жағына қиыршық 
тас төселуде. Аудан әкімі Мұхтар Оразбаев осы 
жұмыстарды жобаға сәйкес жүргізу қажеттігін 
айтты. Атқарылатын жұмыс сапалы әрі уақытылы 
аяқталуы тиіс. 

Фитнес-клуб ашылды
Аудан әкімінің орынбасары 

Ж.Ерқосаев және аудандық ардагерлер 
кеңесінің төрағасы А.Мереков бастаған 
бірқатар ел ағалары жаңа фитнес 
орталығының ашылу рәсіміне қатысты. 

Фитнесклубтың ашылу салтанатында аудан 
әкімінің орынбасары құттықтау сөз сөйлеп, 
салауатты өмір салтын ұстанудың маңызды лығын 
айтып өтті. «Дүр Оңғар» фитнесклубының 
иесі Сабихан Жүнісовтың айтуынша, мұнда 
соңғы разрядқа сай барлық жағдай жасалған 
және жаттығуға арналған спорттық құралжаб
дықтармен қамтамасыз етілген. Пайдалануға 
берілген орталықта 2 адам тұрақты жұмыспен 
қамтылып отыр.

«Мүмкіндіктер алаңы» 
Халықаралық жастар күніне орай 

Жалағаш кентінің орталық алаңында 
«Мүмкіндіктер алаңы» кеңес беру шарасы 
өткізілді.

Түрлі сала мамандары қабылдау өткізіп, 
жастардың көкейіндегі сауалдарды тыңдап, 
мемлекеттік бағдарламалар мен мүм
кіндіктер жайлы кеңінен баяндады. «Мүм кін
діктер алаңына» қатысу арқылы жастар сала 
мамандарынан жұмысқа орналасу, жастар кә
сіпкерлігі, білім, тұрғын үй мәселесі, ден саулық, 
жастарға арналған мемлекеттік бағдар ламалар, 
жастардың тегін үйірмелер мен курстарға жа
зылуы және т.б. бағыттар бойынша кеңес алды.

Еуропалық үлгідегі 
киіз үй қызметі

Осыдан 2 жыл бұрын жұмысын 
бастаған «Макing Тerenozek» фаст-

фуд орталығы қызметін кеңейтті. Жыл 
сайын өз тұтынушыларын қуантудан 
жалықпайтын орталықта бірнеше кәсіби 
маман жұмыс жасайды. Жас кәсіпкер 
Мақсат Бекенов еуропалық үлгідегі 
қазақы киіз үй қызметін ұсынуда. 

Облыс бойынша бірегей орын көпшілік 
көңілінен шығуда. Киіз үй жылдың 4 мезгілінде 
де қонақ күтуге арналған. Заманауи жиһаздар 
қойылған. Соңғы үлгідегі ыдыстармен жаб
дықталған. Тұтынушы өз қалауынша тағамдарға 
тапсырыс бере алады. Сонымен бірге Тереңөзек 
кенті мен жақын ауылдарға тасымал қызметі 
жолға қойылған. 

Серпін берер сәтті жоба
Аудан әкімі Нұржан Ахатовтың 

қатысуымен «Мұстафа Шоқай» 
автоматтандырылған газ тарату 
станциясының құрылыс жұмыстары 
бастау алды.

15 мыңға жуық халқы бар 6 ауылдық округті 
газдандыру мақсатындағы маңызды жобаға 
аймақ басшысының қолдауымен мамыр айында 
2,1 млрд теңге қаржы бөлінген. Ірі стратегиялық 
маңызы бар «БейнеуБозойШымкент» магис
т ральді газ құбыры – Сыр еліне, оның ішінде 
Шиелі ауданына сәтті жоба. Жоба аясында 
автоматты газ реттегіш станциясымен қатар 
«БейнеуБозойШымкент» магистральді газ құ
бырынан сағатына қысымы 20 мың текше метр 
газ өткізетін 21 шақырым газ құбырының желісі 
жүргізілетін болады. Құрылыс жұмыстарын 2023 
жылдың мамыр айында пайдалануға берілмек.

«Бар жақсылық – балаларға»
Аудандық ішкі саясат бөлімінің 
«Жастар ресурстық орталығы» КММ 
Халықаралық жастар күніне орай, 

балалар алаңқайында «Бар жақсылық 
балаларға» акциясын ұйымдастырды. 

Балаларға көңілді кеш, жазғы кере мет 
естеліктер сыйлау үшін әртүрлі ойын дар мен 
сұрақжауап өткізіліп, белсен ділік танытқандар 
мара патталды. Кеш балалар үшін көңілді өтті. 
Келген балақайларға балмұздақ таратылды.

Дайындаған: 
Шынар БЕКБАН,

«Сыр бойы»
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Биыл мерейлі жасқа толған 
ақынның тағы да қос кітабы жарық 
көрді. Толыбай ақын жырсүйер 
қауымға «Ала қанымда Арал» атты 
жинағын ұсына отырып, кітапқұмар 
балаларды да ұмытпапты. «Кішкентай 
балық туралы ертегі» атты еңбек мұны 
дәлелдеп тұрғандай.

«Алақанымда Арал» атты жыр 
жинағына туған жер, өскен өлке – 
Арал то пырағы мен теңіз жайлы топ
тамалар және ондағы белгілі тұлғалар 
туралы өлең дері кірген. Әсіресе, 
мұндағы «Алтын балық» поэмасында 
өткен ғасырдың жиырмасыншы 
жылдарында аштыққа ұшыраған 7 
миллион халықтың жайкүйі айтылады. 
Ресейдің Еділ бойы мен оған жақын 
аумақтағы ашыққан қарттар мен 
балаларға 14 вагон балық жіберген 
жан кешті еңбеккерлердің бейнеті 
көркем баяндалған. Сондайақ кітапқа 
«Топан су» поэмасымен қатар, балла
далары да енген.

Ал ақынның балаларға арнал
ған кітабы балабақша тәрбие шісі 
мен мектеп мұға лімдеріне нағыз 
көмекші құрал дай. Өйткені, автор 
кіш кентай оқырмандарының тілін 
жаттықтырар тәтті тақ пақтарды, езу 

тартар шырайлы шумақтарды «Кіш
кентай балық туралы ертегі» жинағына 
арқау еткен. Мысалы, «Қазақстаным 
– Ғажапстаным» атты бөлімде қазақ 
еліндегі қала атаулары түрлі шумақпен 
берілсе, «Таудай биік талабым» 
бөлімінде түрлі мамандыққа шақырған 
ұтымды өлеңдер тізбегіне жолығасыз. 
Мұ нымен қатар, ақынның күнделікті 
тіршіліктен уақыт талабымен ығысып, 
архаизмге айналған, бала тіліне 
лайықтап жазылған этнографиялық 
өлеңдерімен қатар «Аралдағы 
айдаһар», «Кіш кентай балық туралы 
ер тегі» және «Балықтар патша  лығы» 
атты оқиғалы ертегілерін де оқи 
аласыз. Бастысы, Президент Қасым
Жомарт Тоқаев жариялаған «Балалар 
жылында» Толыбай Абылаевтың 
бұл шығармасы жас оқырмандарын 
Отанды сүюге, елжандылық пен туған 
жерді қадірлеуге үлкен сеп болады 
деген ойдамыз.

Айта кетейік, екі кітап та Қы зылорда 
қаласындағы үздік бас палардың бірі – 
«Тұмар» бас пасынан шығып отыр. Жи
нақтың қалың оқырманға жол тар туына 
қаржылай қолдау көр   сеткен облыстық 
мәслихат де  путаты, «ТоғысАралотын» 
ЖШС директоры Мейрамбек Тоғысов.

Ел тілегі еленді. 
Аралға қарасты Сексеуіл 
кентіне газ құбырын 
тарту жұмыстары 
басталды. 12 мың 
халықтың көптен 
күткен қуанышымен 
ортақтасып, ең маңызды 
жобаның басталу рәсіміне 
қатысқан аудан әкімі 
Серік Сермағамбетов 
сексеуілдік ағайынды 
құттықтап, 
республикалық және 
облыстық бюджет 
есебінен жүргізілетін 
жаңа құрылысқа сәттілік 
тіледі.

– Бүгін –  Сексеуіл халқы 
үшін тарихи күн. Тұрғындар 
ұзақ уақыт бойы күткен 
қуанышына қол жеткізуде. 
Кентте табиғи газ құбырын 
тарту жұмыстары бастау алмақ. 
Осынау айтулы жобаның тез 
арада жүзеге асуына облыс 
әкімі Нұрлыбек Нәлібаев 
тікелей араласып, зор қолдау 
көрсетті. Газдандыру жобасы 
халықтың тұрмыс сапасын арт
тырып, әлеуметтік жағ дай дың 
жақсаруына да оң әсер ететіні 
белгілі. «Көгілдір отын» игілігін 
көру леріңізге тілектеспін. Жаңа 
Қазақстандағы жарқын істер 

жалғасын таба берсін, – деді 
аудан әкімі.

Аудан басшысының ле
бізінен соң ауыл ақсақалы 
Бақытжан Жалмырзаев сөз 
алып, игілікті іске атсалысқан 
азаматтарға кент халқының 
атынан ризашылығын жеткізіп, 
ақ батасын берді.

Аталған газдандыру жұмыс
тарына жауапты мердігерлер 
– «STROYGAZCОMPANY» 
және «AKBARYS STROY 
LTD» ЖШС. Жоба бойынша 
Сек сеуіл кентіндегі 2300 тұр
ғын үй, 24 әлеуметтік және 
53 кәсіпкерлік нысандарға газ 
тартылып, 11620 тұрғын «кө
гілдір отынды» тұтынады. Ал 
бүгінге дейін Арал қаласы 96, 
Жақсықылыш кентінің 87,7 
пайызы табиғи газбен қам
тылған. Бұған Сексеуіл кенті 
қосылса, халық саны бойынша 
өңірді газбен қамту көрсеткіші 
62,7%ға жетпек.

Айта кетейік, облыста биыл 
елді мекендерді газдандыру 
бойынша 13 жобаны іске асыру 
басталса, оның 7і осы жылы 
аяқталады. Нәтижесінде 15 
мыңнан астам халқы бар 7 елді 
мекен табиғи газға қол жеткізіп, 
оны тұтынатын халық санының 
үлесі 68%ға жетпек.

Е.БЕКМЫРЗАҰЛЫ,
«Сыр бойы»

Бүгінде «Жәрдем» меди
циналық пойызы 23 мамырдан 
6 қарашаға дейін 80 станцияға 
аялдауды жоспарлауда. Қазіргі 
уақытта медициналық пойыз 
облысымызға аялдады. Онда 
11 станцияның тұрғындарын 
тексереді: 1112 тамыз – Абай, 
1314 тамыз – Аралқұм, 15
16 тамыз – Қамыстыбас, 
1718 тамыз – Бекбауыл, 19
20 тамыз – Байқожа, 2122 

тамыз – Бостандық, 2324 
тамыз – Қаракеткен, 2526 
тамыз – Қараөзек, 2728 тамыз 
– Майлытоғай, 2930 тамыз 
– Бесарық және 31 тамыз1 
қыркүйек – Сауран. Пойыз 
бағытына барлығы 7 облыс 
кіреді: Жамбыл, Түркістан, 
Батыс Қазақстан, Қызылорда, 
Ақтөбе, Атырау және Маң
ғыстау облыстары.

«СБ» ақпарат

Сексеуілге 
газ баратын күн 
жақын

«Жәрдем» пойызы – 
облыста

«Медициналық пойыздар» жобасы алғаш рет 2010 
жылы іске қосылған болатын. Бұл жоба  жыл сайын 2019 
жылға дейін жүзеге асырылып келді. Алайда пандемия 
араға біршама үзіліс әкелді. Оған дейін «Денсаулық», 
«Жәрдем» және «Саламатты Қазақстан» консультативтік-
диагностикалық үш пойызы еліміздің 1700-ден астам 
шалғай өңіріне барып, 488 880 тұрғынды тексерген.

Құндылығы мол қос кітап

Sb

Толыбай Абылаевтың бұған дейін 
«Шағала», «Арал көшіп келеді», 
«Аралдан соққан жел», «Арал 
Атлантидасы», «Махаббат дәптері», 
«Қыран шайыр», «Нұртуған шайыр» 
атты жыр жинақтары жарық көрді. 
Ол – Қазақстан Жазушылар одағының 
мүшесі, Жарасқан Әбдірашев 
атындағы әдеби сыйлықтың иегері. 
Республикалық жазба ақындар 
мүшәйрасының бірнеше дүркін 
жеңімпазы болды.

Ержан ҚОЖАС,
«Сыр бойы»

ОҚЫРМАН ОЛЖАСЫ

Айта кетейік, жоғарыда 
айтылған ғимараттардың 
барлығы облыстық құры
лыс, сәулет және қала 
құрылысы басқармасының 
тапсырысымен қолға алынған. 
Бүгінде аудан орталығындағы 

600 орындық мектептің 
құрылысы толық аяқталған. 
Қазір пайдалануға беру үшін 
дайындық жұмыстары жүруде. 
Ал 300 орындық екі мектептің 
бірі былтыр бітуі тиіс еді. Бірақ 
мердігер мекеме жұмыстарын 
өз деңгейінде ұйымдастыра 
алмаған. Бұдан бөлек, құрылыс 
материалының қымбаттауына 
байланысты жобасметалық 
құжаттары қайта қаралуда. 
Ал дәл осындай бала санына 
шақталған тағы бір мектеп 
құрылысы жыл басында 
кенттегі С.Сұлтамұратов 
көшесінде басталған еді. 
Әзірге құрылыс қарқыны 
жаман емес. Мұны жыл 
соңына дейін пайдалануға 
беру жоспарланған. «Бірлік» 
ауылындағы 90 орындық 
балабақшаны бітіру мерзімі де 
осындай.

Ал «Өзгент» ауылындағы 
клуб құрылысының жобалық 
құны 284 млн теңгеден асады. 
«SCS Инженеринг» ЖШС 
жүргізіп жатқан әлеуметтік 
нысанға облыстық бюджеттен 
қаржы бөлінген.

– Құрылыстың 80%ы 
аяқталды. Жыл соңына дейін 
бітіру керек. Жоспар бойынша 
солай. Қазір электр желілерін 
тартып, төбесін шатырлау 
жұмыстары жүруде. Алда 
есіктерезелерін салу, одан 
соң абаттандыру жұмыстары 
басталады. Жылумен қамту 
ғимараты бөлек салынды, 

сондайақ клубтағы орын 
саны 150 адамға есептелген, 
одан бөлек, кітапхана, басқа 
да қажетті бөлмелер қарас
тырылған, – дейді құрылыс 
прорабы Құрмаш Үрматов.

«Өзгенттегідей» мәдени 

ошақ «Жайылма» ауылында 
да салынуда. 150 орындық 
клубтың құны 269 млн 
теңгеден асады. Тапсырыс 
беруші – аудандық құрылыс, 
сәулет және қала құрылыс 
бөлімі. Бүгінде ғимарат жұ
мысының жартысынан астамы 
біткен.

– Ауылда мектеп те, 
медпункт те жаңарған. Өзекті 
мәселенің бірі осы клуб үйі 
болатын. Республикалық және 
облыстық бюджеттен қаржы 
бөлініп, қазір жұмыс кестесіне 
сай құрылыс жүріп жатыр. 
Ел ішіндегі бос азаматтар 
да маусымдық жұмысқа 
тартылды. Біз күнделікті 
бақылап отырмыз. Қазір 
сылақ жұмыстары аяқталып 
қалды. Енді төбесін шатырлау 
керек, оған да жұмыссыз 
ауыл азаматтарын ұсындық. 
Мердігер мекеме клубты 

желтоқсан айында пайдалануға 
бермек, – дейді «Жайылма» 
ауылдық округінің әкімі Әліби 
Бөкеев.

Аудандағы құрылысқа 
жауапты бөлімнің мәлі
метінше, биылғы алты ай 
ішінде құрылыс нысандарына 
885 млн теңгеге жуық қаржы 
қаралған. Аталған қаржы 
шеңберінде «Жайылмадағы» 
клубтан бөлек, «Қыраш» 
ауылдық округіне қарасты су 
ұңғымасын қазу, «Сунақата» 
ауылдық огругіне қатысты 
«Еңбек» ауылын ауызсумен 
жабдықтау сынды жұмыстар 
жүргізілуде. 

Былтыр «Екпінді», «Тө
мен  арық», Сунақ ата ауыл
дарындағы ауызсу жүйесін 
қайта жаңғырту басталған 
еді. Осы жылы аяқталуы тиіс 
жұмысқа былтырғы бөлінген 
ақшадан бөлек биыл облыстық 

және аудандық бюджеттен 
163 млн теңгеден астам қаржы 
бөлінген. Алайда мердігер 
мекеме «Дәнекер» ЖШС өз 
міндетін дұрыс атқармауына 
байланысты тапсырыс беруші 
тарап келісімшартты үзіп, 
қалған жұмыстарға қо
сымша жобасметалық құ
жат тар дайындалыпты. Қазір 
мемлекеттік сатып алу кон
курсы қайта жарияланған.

Бұдан өзге ауданда 
салынып жатқан құс фабри
касын электрмен жаб дықтауға 

облыстан, «Ақжол» елді 
мекенінде спорт кешенін 
салуға ұлттық қордан қаржы 
қаралыпты. Айта кетейік, 
аталған спорт кешенінің 
жалпы құны 409 млн теңге. 
Құрылыс жұмыстарын бастау 
тамыз айына жоспарланған.

Бүгінде ауданның құрылыс 
саласында қаржыландыруды 
күтіп, дайын тұрған жобалар 
да жетерлік. Мысалы, «Бес
арық» ауылындағы жаңадан 
ашылатын учас келерге ин же
нерлік инфра құрылым тарту, 
құны 662 млн теңге болатын 
аудан орталығындағы үш 
қабаттан тұратын 18 пәтерлі 
екі тұрғын үй және жобалық 
құны 345 млн теңгеден асатын 
үш бөлмеден тұратын қос 
пәтерлі 10 үйдің құрылысына 
қаржы қажет. Бұл жобалар іске 
асқан жағдайда кезекте тұрған 
азаматтардың бір бөлігі бас
панаға қол жеткізетін болады. 

Биыл да Жаңақорған 
ауданында құрылыс нысан
дарын жүргізу үшін бірқатар 
жобасметалық құжаттар да
йын далған. Оның ішінде 
аудан орталығындағы «Сая
жай1» учаскесіндегі 300 
гектар аумаққа инженерлік
инфрақұрылымдық желілер 

орнату, Сунақ ата ауылындағы 
әкімдік ғимараты, «Кеңес», 
«Екпінді», «Көктөбе» ауыл
дарына клуб салу сияқты 
жоспарлы жұмыстар бар. 

Жаңақорғандағы жағымды 
жаңалықтың бірі – газдандыру. 
Бүгінгі күнге дейін тек аудан 
орталығы ғана «көгілдір 
отынға» қол жеткізсе, биыл 
екі ауыл – «Қыраш» пен 
«Бірлікке» де газ құбырын 
тарту жұмыстары басталған. 
Құрылыс қазан айында бітпек.

Айта кетейік, былтыр жеті 
елді мекен – «Жайылма», 
«Шал қия», «Құттықожа», 
«Тө мен  арық», «Қыраш» 
және «Бірлік» ауылдарына 
газ тарту үшін жобасмета
лық құжаттарын әзірлеуге 
бюджеттен қаржы бөлінген 
еді. Қазір жоғарыда айтқандай, 
газ баратын қос ауылдан 
бөлек, қалған бес елді мекенге 
«көгілдір отын» тарту бо йын
ша облыстық және респуб
ликалық бюджетке өтінім 
берілген.

Жаңақорған ауданы

ӘРБІР НЫСАН – 
ЕЛ ИГІЛІГІНІҢ НЫШАНЫ
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Ержан ҚОЖАС,
«Сыр бойы»

Кейінгі үш жыл ішінде Жаңақорған ауданында 
халыққа қажетті әлеуметтік нысандар тұрғызу үшін 
құны 45 млрд теңге болатын ғимараттар құрылысы 
жүруде. Бұлардың ішінде орталықтағы 300 орындық екі, 
600 орындық бір мектеп және «Бірлік» елді мекеніндегі 
балабақша мен «Өзгент» ауылындағы клуб үйі бар. 
Аталған құрылыстар жыл соңына дейін бітеді.


