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Жаңа оқу жылына 
дайындық пысықталды

Газ құбырлары 
жаңартылған

Биыл өңірде қазынадан қаралған 
2,1 млрд теңгеге 6 мектепте күрделі 
жөңдеу жүргізілуде. Солардың бірі – 
облыс орталығындағы Ы.Алтынсарин 
атындағы №10 мектеп-лицейі. Білім 
ордасы 1985 жылы пайдалануға берілген. 
Сол уақыттан бері алғаш рет күрделі 
жөндеу жасалып отыр. Мұнда 1734 
бала оқиды. Жаңа оқу жылында бірінші 
сынып табалдырығын 175 бала аттайды. 

Жергілікті «SCS Инжиниринг» ЖШС 
мамандары білім ордасының шатырын 
толықтай ауыстырып, ғимараттың 

сыртқы бөлігін қаптау, пластикалық 
тереземен ауыстыру, есіктер мен 
линолеумді жаңартуды қолға алған. 
Сондай-ақ, мектептің спорттық алаңы 
да қайта жасануда. Күрделі жөндеу 
жұмыстары жаңа оқу жылына дейін 
толықтай аяқталады деп күтілуде. 

Облыс әкімі білім ордасының оқу 
процесіне әзірлігін бақылады. Жыл 
сайын апатты мектептерді жойып, жаңа 
мектептер желісін көбейтуге басымдық 
берілетінін айтты.

МЕКТЕП ПЕН ЗАУЫТ
жұмыс сапасы жіті бақылауда

Сейсенбіде облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев Қызылорда қаласындағы  
бірқатар нысандарды аралады.

ЖЕТІ АЙ ЖӘНЕ 
АЛДАҒЫ МІНДЕТ

Осы сейсенбіде ҚР Премьер-
министрі Әлихан Смайыловтың 
төрағалығымен өткен Үкімет 
отырысында елдің 7 айдағы 
әлеуметтік-экономикалық дамуы 
мен республикалық бюджеттің 
атқарылу барысы қаралды.

ЖІӨ ӨСІМІ – 3,3 ПАЙЫЗ

Ұлттық экономика министрі Әлібек 
Қуантыровтың мәлімдеуінше, биыл 
қаңтар-шілде айлары аралығында ЖІӨ 
өсімі 3,3%-ды құраған.  Негізгі салалар 
бойынша өсім бар. Ал, Ұлттық банк 
төрағасының орынбасары Ақылжан 
Баймағамбетовтың айтуынша, шілдеде 
жылдық инфляция 15% көрсетті. 

Азық-түлік тауарларының бағасы 
– 19,7%, азық-түлік емес тауарлар – 
14,2%, ақылы қызметтер 9,2%-ға өскен. 
Шілдедегі айлық инфляция – 1,1%. 

10 МЫҢНАН АСТАМ 
ТҰРАҚТЫ ЖҰМЫС 
ОРНЫ АШЫЛАДЫ

Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев Ұлытау облысының 
әкімі Берік Әбдіғалиұлын 
қабылдады.

Облыс әкімі Президенттің Ұлытау 
облысына жасаған сапарының 
қорытындылары негізінде әзірленген 
аймақты әлеуметтік-экономикалық 
дамытудың 2022-2026 жылдарға арналған 
кешенді жоспарының жобасын ұсынды.

Ұлытау өңірінің экономикасын 
әртараптандыруға бағытталған маңызды 
құжат 240-тан астам іс-шараны қамтиды. 
Олар әлеуметтік және өндірістік 
инфрақұрылымды дамытуды және өңірдегі 
ең өзекті мәселелерді шешуді көздейді.

Мемлекет басшысына таныстырылған 
кешенді жоспарда инвесторлар тарту, 
қатты күйінде келетін пайдалы қазбалар 
өндірісін кеңейту мен жаңа кен орындарын 
игеру, геологиялық кластер құру мен 
оны дамыту мәселелері қарастырылған. 
Бұдан бөлек, жаңадан ет өңдейтін кешен, 
құс фабрикасы мен жылыжайлар салу 
жоспарланған.

Келесі жылы жалға және несиеге 
берілетін 132,8 мың шаршы метр тұрғын 
үй құрылысы, көпсалалы аурухананы 
жаңғырту, онкологиялық диспансер мен 
Жезқазған қаласында заманауи «Ана 
мен бала» орталығын ашу жұмыстары 
жүргізіліп, Ұлытау ауданында аурухана 
салынады. Сонымен қатар әрбір аудан 
орталығы мен ауылдарда 26 медицина 
мекемесі ашылады.  

Ұлытау облысының әкімі Берік 
Әбдіғалиұлы мәдени-ағарту нысандарын 
жөндеу және қайта құру туралы да айтты. 
«Жайлы мектеп» ұлттық пилоттық жобасы 
аясында 11 орта мектеп пен 8 балабақша 
салу көзделген.  

Мемлекет басшысына баяндалған 
өзекті мәселелердің тағы бірі – облысты 
ауызсумен және сапалы жолдармен 
қамтамасыз ету. Қалалар мен ауылдарды 
сумен жабдықтау жұмыстары және су 
бұру жүйелері қайта жаңғыртылады. 
Сонымен қатар облыстық маңызы бар 
289,5 шақырым жолды, аудандық маңызы 
бар 112,5 шақырым жолды жөндеу мен 
қалпына келтіру жоспарланған. Облыс 
әкімінің айтуынша, аталған іс-шараларды 
жүзеге асыру барысында 10 мыңнан астам 
жаңа тұрақты жұмыс орны ашылады.

Қасым-Жомарт Тоқаев Ұлытау 
облысын дамытудың 2022-2026 жылдарға 
арналған кешенді жоспарын мақұлдап, 
тиісті мемлекеттік органдармен бірлесіп 
орындауды тапсырды.

 

КӨҢІЛ АЙТУ 
ЖЕДЕЛХАТЫН 
ЖОЛДАДЫ

Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев Армения Премьер-
министріне көңіл айту жеделхатын 
жолдады.

Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт 
Тоқаев Армения Премьер-министрі Никол 
Пашинянға және барша армян халқына 
Еревандағы «Сурмалу» сауда орталығында 
болған жарылыстан көптеген адамның қаза 
болуына байланысты жеделхат жолдады.

Жеделхатта Мемлекет басшысы қаза 
тапқан және зардап шеккен азаматтардың 
туған-туыстары мен жақындарына көңіл 
айтты.

Қалқан

Жалпы Сыр өңірінде туған 
жеріне дем беріп, өз ауылын 
өркендетіп жүргендер жеткілікті. 
Жоғарыда айтып кеткен екі ауылдың 
да ажарын келістірген сол елдің 
азаматтары. Бүгінде сол ауылдарда 
қызу тіршілік бар. Мемлекеттік 
бағдарламалар аясында абаттану 
жұмыстары қарқын алып, бұған қоса 
жанашыр жандардың қолдауымен 
игілікті істер жалғасуда.

Алдымен облыс басшысы Нағи 
Ілиясов атындағы ауылды ара лап, 

Қазақстанның Еңбек Ері Абзал 
Ералиевпен бірге ауыл ішін дегі 
«Еңбекшілер аллеясының» құры-
лысымен танысты. Кеңестік кезең-
де де алдыңғы шаруашылық қата-
рында болған ауыл 1966 жылы №1 
күріш совхозы болып құрылған. 
1992 жылдан бері Кеңес Одағының 
батыры, кезінде шаруашылық бас-
шы сы болған Нағи Ілиясов есімін 
иеленген. 

2250 тұрғыны бар ауылда 
былтыр «Нұрлы жол» және «Ауыл 

– ел бесігі» бағдарламалары аясында 
ауылдық округке кіреберіс жолға 
күрделі жөндеу жұмысы жүріп, 
көпбалалы отбасыларға 3 тұрғын үй 
салынды. Ал биыл 11 көшеге қайта 
жаңғырту жұмыстары басталған.

– Ауыл бойынша абаттандыру 
жұмысы жүруде. Биыл 525 млн 
теңгеден астам қаржы қаралып, 
көше жолдарымен қоса, жаяу жүр-
гін шілер жолы істеліп жатыр. 
Сондай-ақ аяқсу жүретін арықтар да 
қалпына келтіріледі. Бұдан бөлек, 
«Абзал және К» толық серік тестігі 
ауыл орталығындағы 4 гектар 
жерге аллея құрылысын бастады. 
Жұмысы аяқталуға жақын. Ауыл 
тұрғындарының кәсібі – егін мен 
мал шаруашылығы. Елдегі ең ірі 
шаруашылық –  «Мағжан және 
К» ЖШС 5 мың гектарға жуық 
күріш егеді. Серіктестік 470 адам-
ды жұмыспен қамтып отыр, – 
дейді ауылдық округ әкімі Сағдат 
Нұрмағанбетов. 

Бұдан бөлек, 2015 жылдан бері 
«Абзал және К» ТС ауылдың гүл-
денуіне қомақты үлес қосып келеді. 
Серіктестік жеке қаражаты есебінен 
абаттандыру және тұрғындарды 
әлеуметтік қамсыздандыру бағыт-
та рында 797 млн теңгеден астам 
қаржы бөліпті. 

АУЫЛ АЖАРЫ –
АЗАМАТ АБЫРОЙЫ

Sb Ержан ҚОЖАС,
«Сыр бойы» 

Кеше облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев Сырдария және 
Жалағаш ауданына жұмыс сапарымен барды. Алдымен Сырдария 
ауданына қарасты Н.Ілиясов ауылында әлеуметтік нысандардың 
құрылысымен танысты. Сондай-ақ Жалағаштағы «Таң» елді 
мекеніне аялдап, жақын күндері орақ түсетін егін алқабында 
болды.

Дәрігер дәреметінің 
дәрпі
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Жиында Ұлттық экономика 
министрі Әлібек Қуантыров, 
Ұлттық банк төрағасының 
орынбасары Ақылжан Байма
ғам бетов баяндама жасап, 
негізгі көрсеткіштерге тоқталды. 
Айталық, Қызылорда өңірі негізгі 
капиталға салған инвес тиция және 
тұрғын үйді пайдалануға берудің 
көлемі бойынша алдыңғы қатарда. 

Әлихан Смайылов инфля
цияны тежеу үшін қажетті құрал

дар бар, бұл ретте мем лекеттік 
органдар мен әкімдіктер оларды 
тиімді пайдалануы тиіс екенін 
айтты.

Үкімет отырысынан кейін 
облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев 
өңірде бірқатар әлеуметтік
эконо микалық көрсеткіштер 
төмен дегенін ескертіп, сала 
басшыларына жиын өткізді. 

– Өңдеу саласындағы өнді
рісті арттыру тетіктерін анық

тау міндеті тұр. Құрылыс жұ 
мыстары қалада қызу жүргізілуде. 
Жүргізіліп жатқан құры лыстардың 
статистикалық органдарда есепке 
алынуын қамтамасыз ету керек.

Жуырда ғана барлық аудан 
әкімдерін жекежеке қабылдап, 
бұл мәселелер егжейтегжейлі 
қаралды. Тиісті тапсырмалар 
берілді. Осы тапсырмалардың 
сапалы орындалуын қамтамасыз 
ету керек. Барлық аудандар мен 
Қызылорда қаласының әкім деріне 
экономикалық өсімді ай сайын 
қамтамасыз ету бойын ша шаралар 
қабылдауды тапсырамын.

Биыл пайдалануға берілуі 
жоспарланған әлеуметтік нысан
дардың мерзімінде табысталуын, 
Индустрияландыру бағдар ла
масы шеңберінде жоспар лан 
ған жобалардың іске қосы луын 
қамтамасыз ету қажет. Әлеу меттік 
маңызы бар азықтүлік өнімдеріне 
баға ны тұрақтандыру бойынша 
жұ мыстарды күшейту керек, – деді 
облыс әкімі

Сонымен қатар облыс 
бюджетінің игерілуі бойынша да 
атқарылған жұмыстар сөз болды.

Облыс әкімі бюджет қара жаты
ның уақытылы игері ліп, мақ сат
ты жұмсалуын қамта масыз ету 
бойынша бірқатар тапсырма берді.

Премьер-Министр Әлихан 
Смайловтың төрағалығымен өткен 
Үкімет отырысында оқу жылына 
дайындық барысы да пысықталды. 
Үкімет басшысы жаңа оқу жылына 
дайындық жұмыстары жоспарға сай 
жүргізілу қажет екенін айтты.

Үкімет отырысынан кейін облыс әкімі 
Нұрлыбек Нәлібаев күн тәрті біндегі мәселе 
бойынша сала басшы ларына арнайы 
тапсырмалар берді.

Аймақтағы 295 мемлекеттік, 16 
жекеменшік мектепте 182 мың оқушы білім 
алмақ. Осы ретте, екі апатты мектептің 
(Арал №71, Жаңақорған №169) ғимараты 
жаңа оқу жылына тапсырылады. Биыл 

17898 бала 1сынып бойынша мектеп 
табалдырығын аттайды деп күтілуде.

Облыс басшысы жаңа оқу жылын 
бастауда еш кедергі болмау қажет екенін 
ескертті.

– Қала, аудан әкімдеріне жергілікті 
жердегі барлық мәселеге жауапты 
екендіктеріңізді тағы да бір еске саламын. 

Сабақ процесі еш кедергісіз 
басталуы керек.

Көмекке мұқтаж отба
сының балаларына қажетті 
бар лық қолдау шара ларын 
жүзе ге асырыңыздар! Бұл – тек 
басқарманың ғана емес, қала, 
аудан әкімдерінің де тікелей 
міндеті!– деді облыс әкімі.

Сондайақ, білім сала
сындағы тағы бір көтерілген 
мәселе – оқулықтардың жет
кі зілуі. Нұрлыбек Маш
бек  ұлы бұл мәселеде мек
теп оқушыларына тиіс ті 
бе рі  летін кітаптарды үлес
тіру жұмыстарын ерте ұйым

дастыруды тапсырды.
Сонымен қатар, биыл жалпыға міндетті 

оқу қоры аясында ҚР Үкіметінің қаулысына 
сәйкес тиісті көмек түрлерін алатын арнайы 
санаттағы 31 322 бала анықталған. Бұған 
жергілікті бюджеттен қажетті қаржы 
бөлінген.

Облыс әкімінің 
баспасөз қызметі

– Оқушылардың қуаны шына 
ештеңе жетпейді. Бұл мектептің 
жөндеуіне қомақты қаржы 
бөлінген. Сондықтан жұмыс өте 
сапалы әрі уақытылы орындалуы 
тиіс. Айта кету керек, оқу жылына 
білім беру нысандарының 
дайындығы Мемлекет және 
Үкімет басшысының тікелей 
назарында. Демографиялық өсім
нің нәтижесінде қалада ықшам 
аудандар көбейіп, мектептерде 
орын тапшылығы туындағаны 
жасырын емес. Бұл ретте апатты 
жағдайдағы  4 мектептің екеуінің 
ғи маратын жаңа оқу жылында 
табыстаймыз. Тоқабай ауы лын
дағы  бір апатты мектеп мәселесін 
жеке инвес тор арқылы шештік. 
Жер лесіміз, меценат азамат өз 
қаражаты есебінен 550 млн теңгені 
құ райтын 100 орын дық мектеп 
құры лысын бастады. Мұнан өзге, 
Қазалы ауданындағы тағы бір мек
тептің жобасметалық құ жат тары 
әзірленуде, – деді облыс әкімі.

Сондайақ, облыста оқу шыларға 
үш ауысымда білім беретін 
мектептер бар. Атал ған мәселені 
шешуде тиісті жұмыстар жасалуда. 
Жалпы, қазіргі жағдайда жаңа 
мектеп салу өте қымбатқа түседі. 
Мәселен, 600 балаға арналған білім 
ордасын салуға 23 млрд теңге 
жұмсалады. Тағы бір мәселе, қала 
орталығынан оған лайықталған 
жерді табу қиын. Сондықтан   орын 
тапшылығын жою үшін 4 мектептің 
жанынан қосымша ғимарат салуға 
шешім қабылданды. 

– Қазіргі таңда 600 және 
375 орындық 2 мектептің жоба
сметалық құжаттары жасалып, оған 
мердігер ком паниялар бекітілуде. 
Ал, қалған 2 білім ұясының 
жоба сметалық құжат  тамасы 
әзірленуде,– деді облыс әкімі.

Өңір басшысы «Балалар 
жылына» тарту ретінде демеу

шілер есебінен өңірде 80 спорттық 
ойын алаңы салынатынын жеткізді, 
яғни Қызылорда қаласында 1 млрд 
теңгеге 50ге тарта, аудандарда 600 
млн теңгеге 30дан астам спорттық
ойын алаңы бой көтереді. Мұнан 
бөлек, демеушілердің қолдауымен 
аймақта 45 млрд теңгеге 391 жоба 
әзірленді. Алғашқы кезекте ауызсу, 
электр жары ғы, жол сапасы мен 
елді мекендерді газдан дыруға баса 
мән беріледі. Бұл жобалар келесі 
жылдан бастап іске асырылады.

Облыс әкімі мұнан кейін алдағы 
уақытта аймақтағы ірі өндіріс орны 
болатын шыны зауытына барды. 
Өткен жылдың желтоқсан айын да 
зауыттың күйдіру пеші техникалық 
іске қосыл ған еді. Дегенмен, пешті 
қосуреттеу барысында ақау лар 
анықталған. Қазір қажет ті күйдіру 
қондырғысы жеткізілді.

Облыс басшысының тап
сыр масы негізінде зауытты іске 
қосу үшін биылғы жыл дың 25 
шілдесінде арнайы штаб құрылған. 
Мақсат – зауытты іске қосу кезінде 
туындаған мәсе лелерді шұғыл 
түрде шешу.

Әкімдік өз құзыреті шегінде 
инженерлік инфра құрылымды 
жеткізіп беруге жауапты. Осы 

ретте зауытқа қажетті электр 
қуаты, байланыс желісі, автокөлік 
жолы, су және кәріз жүйелері 
толықтай шешілді. Оған қоса 
сыртқы теміржол тұйығы құ
рылысы аяқталды. Ендігі кезекте 
екінші тарап техникалық және 
авторлық бақылау өкілдерінің 
берген ескертуін жою жұмысын 
жеделдетуі керек. Себебі, газ 
келгеннен кейін, пешті қайта іске 
қосып, жағу үшін қабылдау актісін 
рәсімдеп, бітіруі қажет.

Облыс әкімі сала маман дарымен 
пікірлесіп, зауытты іске қосу үшін 
қа жетті шараларды жедел қабылдау 
керек екендігін жеткізді.

– Шынын айтқанда, зауыт  ты 
іске қосу процесі тым ұзап кетті. Бар 
мүмкіндікті пайдаланып, зауытты 
іске қосуымыз қажет. Бұған дейін 
уәде көп берілгенімен, нәтиже 
болмады. Халық асыға күтіп отыр. 
Сондықтан қалайда өндірісті іске 
қосуға тиіспіз. Аптасына екі рет 
штаб өткізіп, өзекті мәселелерді 
талқылау қажет. Бәрі де менің 
тікелей бақылауымда болады, – 
деді Н.Нәлібаев.

Айта кетейік, жоспар бойынша 
шыны зауытының алғашқы өнімі 
қазан айында шығарылмақ.

МЕКТЕП ПЕН ЗАУЫТ
жұмыс сапасы жіті бақылауда

Әлеуметтік нысандар уақытылы 
пайдалануға берілуі керек

Жаңа оқу жылына 
дайындық пысықталды

Үкімет басшысы Әлихан Смайловтың төрағалығымен 
өткен жиынға онлайн режимде бірқатар министрлер мен 
барлық өңірдің әкімдері қатысты.

Премьерминистрдің орынбасары 
– қаржы министрі Ерұлан 
Жамаубаевтың мәліметінше, есепті 
кезеңде мемлекеттік бюджетке 8 трлн 
463 млрд теңге сомасында кірістер 
(трансферттерді есепке алмағанда) 
түсіп отыр. Мемлекеттік бюджеттің 
шығыстары 98,7%ға, республикалық 
бюджеттің шығыстары – 99,6%ға, 
жергілікті бюджеттердің шығыстары 
98%ға атқарылды.

Премьерминистр Әлихан 
Смайылов экономиканың өсуіне не гі
зінен нақты сектор үлес қосып отыр
ғанын атап өтті. 

«Өсу динамикасын сақтап тұру 
үшін экономиканы одан әрі әр
тараптандыру, инвестициялық жоба
ларды іске асыру және жұмыс орын
дарын құруды күшейтіп, жалғастыру 
қажет» деді Үкімет басшысы.

Айта кетерлігі, есепті кезеңде 
Қарағанды және Солтүстік Қазақстан 
облыстары мен Шымкент қаласында 
барлық көрсеткіштер бойынша оң 
динамика қалыптасып отыр. Бұл 
ретте жауапты мемлекеттік органдар 
мен өңір әкімдіктері көрсеткіштердің 
өсуін қамтамасыз ету бойынша 
жұмысты күшейтуі керек. 

Инфляцияны тежеу мәселесіне 
ерекше тоқталған Үкімет басшы сы 
қанттың қымбаттауы мен тапшы лы
ғына қатысы болуы мүмкін компания 
қызметін тексеруге тапсырма 
бергенін еске салып өтті. 

«Бұл проблеманың көтерілгеніне 
біраз болды. Сондықтан мұндай 
жағдайды жауапты органдар ертерек 
анықтап, алдын алуы керек» деді 
Премьерминистр.

Сондайақ, Әлихан Смайылов 
тағы да назар аударатын жағдай – 

өңірлердегі делдалдық схемаларды 
тексеру жөніндегі комиссиялардың 
жұмысын ширатып, әлеуметтік 
маңызы бар азықтүлік тауарларына 
баға үстемесінің мөлшерін және ауыл 
шаруашылығы өнімдерін форвардтық 
сатып алу үшін келісімшарттардың 
уақытылы жасалуын бақылауды 
күшейту керектігін ескертті. 

ДИЗЕЛЬ ОТЫНЫ:
БҰЙРЫҚ ЖОБАСЫ НЕ ДЕЙДІ?

Үкімет отырысында және бір өткір 
қозғалған мәселе – дизель отынына 
қатысты. 

«Бұл азаматтарымыздың наразы
лығын тудыруда. Егін науқаны 
баста лар алдында мұндай проблема 
қалай орын алып отыр?» деді Әлихан 
Смайылов энергетика министріне. 

Ал, Болат Ақшолақовтың айтуын
ша, дизель отынына жоғары сұ
ранысты жабу үшін барлық ресурстар 
бірінші кезекте ауыл шаруашылығы 
тауарын өндірушілер мен ЖҚСға 
бөлінеді. Өнеркәсіп кәсіпорындары 
мен ҚТЖ үшін екінші кезекте 
қарастырылады. 

Аталған министрлік шекара 
периметрі бойынша транзиттік көлік 
үшін дизель отынына сараланған баға 
белгілеуді көздейтін бұйрық жобасын 
әзірлеген. Демек, баға тұрғылықты 
жеріне, тұтыну көлеміне және көлік 
түріне қарай сараланатын болады.

Мәселен, қазақстандықтар үшін 
жүргізуші куәлігі болған жағдайда, 
қазіргі баға – 230260 теңге бойынша 
лимит тәулігіне 100 литр дизель 
отынын құрайды. Қазақстанда 
тіркелген жүк көлігі үшін тәулігіне 
– 300 литр. Қалған адамдар тобына, 
сондайақ көрсетілген көлемнен 
артық дизель отыны үшін 1 литр 450 
теңгеден сатылмақ. 

Осы ретте Үкімет басшысы Энер
гетика министрлігіне отан дық на
рықта жанаржағармай тапшы лығын 
болдырмау үшін барлық ша ра ларды 
уақытылы қабылдауды тапсырды.

«Жанармай құю станцияларының 
иелерімен тиісті жұмыстар жүргізу 
керек. Азаматтарымыз бен ауыл 
шаруашылығы саласы зардап шекпеуі 
тиіс. Болат Оралұлы, жағдайды күн
делікті жеке бақылауыңызда ұстаңыз» 
деп тапсырды Премьерминистр.

ОҚУ МЕРЗІМІ – 36 АПТА

Енді санаулы күнде жаңа оқу жылы 
басталады. Балалардың қауіпсіздігі 
үшін барлық жағдай жасалуы тиіс. 

Оқуағарту министрі Асхат 
Аймағамбетовтың мәлімдеуінше, 
жаңа оқу жылы 1 қыркүйекте бас
талып, 36 аптаға созылып 31 мамырда 
аяқталмақ. Мектептерге қатысты 
бірқатар жаңашылдықтар да бар.

Ел арасында өткір пікір талқысына 
түскен үштілділік мәселесі де осы 
жолы бір ізге ойысқан секілді. Өйткені 
кейінгі арнайы зерттеулер1сынып 
оқу шысына үш тілді бірден меңгеру 
қиын екенін көрсеткен. Ендігі жерде 
қазақ тілді мектептерде 1сынып 
оқу шысын тек қазақ тілінде оқыту, 
ал орыс тілді мектептерде қазақ тілі 
мен орыс тілін оқыту туралы шешім 
қа былданған. Ал екінші сыныптан 
бастап қазақ тілді мектептерде орыс 
тілі енгізіледі, ағылшын тілі барлық 
мек тептерде үшінші сыныптан 
басталады. 

Сонымен қатар, білім беру ұйым
дарының басшыларын рота циялау  
институты енгізіліп отыр. Педа гог
терді жұмысқа қабылдаудың жаңа 
қағи далары да іске асырылу үстінде. 
Бұған қоса атааналар жиналыстары 

да жаңа, мейлінше тиімді форматта 
өткізіледі.

СТИПЕНДИЯ 20 ПАЙЫЗҒА ӨСТІ

Ғылым және жоғары білім 
министрі Саясат Нұрбектің мәліме
тінше, елімізде 120 ЖОО жұмыс 
істейді, олардың 104де жөндеу 
жұмыстары жүргізілген.

20222023 оқу жылында 
мемлекеттік тапсырыс көлемі 88 214 
орынды құрады, оның ішінде 42 303 
грант техникалық мамандықтарға 
бөлінген. Бұл ретте жаңа оқу жылынан 
бастап бакалавриат деңгейінде 
стипендия 20%ға (31 423 теңгеден 
36 660 теңгеге дейін, педагогикалық 
бағыттағы студенттер үшін 58 
800 теңгеге дейін) ұлғайтылды, 
магистратура және докторантура  
15%ға (76 950 теңгеден 86 987 
теңгеге дейін және тиісінше 172 500 
теңгеден 195 000 теңгеге дейін) өсті. 
Бұл норма шамамен 161 мың білім 
алушыға қатысты болады.

АЗ ДА БОЛСА ҚОЛДАУ

Жаңа өңірлердің оқу жылына 
дайындығы туралы Абай облысының 
әкімі Нұрлан Ұранхаев, Жетісу 
облысының әкімі Бейбіт Исабаев 
және Ұлытау облысының әкімі Берік 
Әбдіғалиев баяндады.

Премьерминистр 1 қыркүйекке 
дейін елімізде 81 жаңа мектеп ашу 
және тағы 213ін толық жөндеуден 
өткізу жоспарланғанын атап өтті. 

Үкімет басшысы білім беру 
объектілерінің бәрі бірдей қауіпсіздік 
талаптарына сай емес екеніне назар 
аударды. Бұл мәселені ерекше 
бақылауға алып, балалардың 
қауіпсіздігі үшін тез арада тиісті 
шаралар қабылдау қажет. 

Премьерминистр биыл оқу
шыларды тасымалдауға 515 жаңа 
автобус сатып алынғанын, сондай
ақ мектепке қажетті киімкешек 
пен канцеляриялық тауарларды 
өздері сатып алу үшін аз қамтылған 
отбасылар кемінде 37 мың теңге 
көлемінде ақшалай қаражат алатынын 
атап өтті. Мұндай көмек 470 мың 
балаға көрсетілетін болады.

Сонымен қатар жастарды кәсіптік
техникалық біліммен қамту үшін 
биыл мемлекеттік тапсырыс 128 
мың орынға ұлғайтылған. Универ
ситеттерде білім алуға берілетін 
грант саны 88 мыңға дейін көбейіп, 
инженертехник кадрларды даярлау 
мақсатында шетелдік жетекші жоғары 
оқу орындарының еліміздегі 3 жаңа 
филиалына қабылдау басталды.

«Жалпы, жаңа оқу жылына 
дайындықты қамтамасыз ету үшін 
қажетті шаралар қабылданды» деді 
Әлихан Смайылов.

Жалпы Үкімет отырысында кел
тірілген деректерге қарағанда, есеп
ті кезеңде 7 экономикалық көр
сеткіш бойынша өңірлер арасында 
жалпы жағдай мынадай сипатқа ие. 
Барлық көрсеткіштер бойынша оң 
өсу 3 өңірде – Шымкент қаласы, 
Қарағанды және Солтүстік Қазақстан 
облыстарында байқалса, 6 көрсеткіш 
бойынша оң өсім 8 өңірге, яғни 
Алматы және НұрСұлтан қалалары, 
сондайақ Алматы, Қызылорда, 
Шығыс Қазақстан, Павлодар, Ақмола 
және Ақтөбе облыстарына тән. 5 
көрсеткіш бойынша оң өсім 6 өңірде 
– Қостанай, Атырау, Түркістан, 
Маңғыстау, Жамбыл және Батыс 
Қазақстан облыстарында, 4 көрсеткіш 
бойынша оң өсім Ұлытау және Абай 
облыстарында, 3 көрсеткіш бойынша 
– Жетісу облысында тіркеліп отыр. 

Қ.ӘБІШ

ЖЕТІ АЙ ЖӘНЕ АЛДАҒЫ МІНДЕТ

Айталық, 384 млн теңгеге спорт 
кешенін салып, 137 млн теңгеге 
ауылдық ғимарат жаңадан бой көтерді. 
Сондайақ, Ұлы Отан соғысында 
қаза тапқандарға арналған ескерткіш 
құрылысы жүргізілген. 

Аймақ басшысы ауыл халқының 
тұрмыс сапасын жақсарту басты 
міндет екенін айтты. Ауылда жүзеге 
асып жатқан жобаларды уақытылы әрі 
сапалы аяқтау қажет. 

– Әрбір жоба халықтың игілігіне 
арнап жасалады. Оның шапағатын сол 
ауылдың тұрғындары сезінгендіктен, 
әрбір іс сапалы әрі уақытылы 
аяқталуы керек. Туған жерді, ауылды 
бірге көркейтуге тиіспіз. Ең бірінші 
кезектегі әлеуметтік мәселелерді 
шешсек, ауыл халқының тұрмысын 
жақсартамыз, – деді облыс әкімі. 

Мұнан соң облыс басшысы 
Жалағаш ауданындағы «Таң» ауы лына 
қарасты «Таң ЛТД» серіктес тігінің 
күріш алқабында мамандармен пікір 
алмасты. 

Кездесу барысында аймақ бас
шысына «Ауыл – ел бесігі» аясында 
елді мекенді абаттандыру  және «Таң 
ЛТД» серіктестігінің ауылдық округті 
дамыту мақсатындағы атқарылған 
жұмыстар назарға ұсынылды. Ауылда 
мемлекеттік бағдарлама арқылы 14 
көшеге орташа және орта мектепке 
күрделі жөндеу жұмыстары жүріп, 
жаңа дәрігерлік амбулатория салынған.

Мұнан бөлек, 2016 жылдан бастап 
«Таң ЛТД» ЖШС жеке қаражаты 
есебінен «Таң» елді мекенін абат
тандыру және тұрғындарды әлеу меттік 
қамсыздандыру бағыт тарына 701 млн 
теңге қаржы бөлген.

– Біздің серіктестік күріш өсірумен 
және өңдеумен айналысып келеді. 
Биыл «Таң» ауылы бойынша егілген 
1200 гектар күріштен 9 мың тонна 
өнім алынады деген жоспар  бар. 
Ал жыл сайын біздің ақталған 

күріш Қазақстаннан бөлек, көрші 
мемлекеттерге де экспортталады. 
Шаруашылықтың техникалық паркі 
2011 жылдан бастап жаңартылды. 
Соңғы технологияларды пайдалана 
отырып, күріш сапасын арттыру 
жұмыстары да қолға алынған. Ал 
әлеуметтік жұмыстарға келер болсақ, 
ауыл ішіне керекті нысандар салуға 
шаруашылық қолдауы әрдайым 
жалғасын табуда. 100 орындық «Таң 
бөбегі» балабақшасы мен мешіт қайта 
жаңғыртылып, жаңа спорт кешенін 
пайдалануға бердік. Биыл аталған 
спорт кешенін ұлғайту мақсатында 
тамыз айында 150 орындық жаңа 
ғимараттың іргетасын қаладық. Бұл 
нысан келесі жылы бітеді. Өз өнімімізді 
шығару мақсатымен ет өңдеу цехын 
да іске қостық. Бұдан өзге ауылды 
абаттандырукөркейту жұмыстарына 
да жиі қолдау көрсетіп келеміз, – дейді 
серіктестік өкілі Сәкен Шағыртаев. 

«Таң» ауылындағы кездесуде 
облыс әкімі өнім өндіру мәселесіне 
тоқталды. Сырттан келетін өнімдерге 
деген тәуелділікті төмендету үшін 
ауылдардың шаруашылық әлеуеті 
жоғары болуы керектігін айтты. 

– Өнімнің мол болғаны халық 
еңбегінің қайтқаны. Президенттің, 
Үкімет басшысының қолдауы негізінде 
биыл су көлемі былтыр ғыдан жоғары 
болды. Бірлескен келіссөздердің 
арқасында аймақта айтарлықтай 
қиыншылық туындамады. Келесі жылы 
да мол өнім алу үшін жерді алдын ала 
дайындап, егін алқаптарына қажетті 
жұмысты осы кезден бастап анықтау 
қажет. Астық көлемі мол болып, 
қажеттілікті толық өтей алсақ, азық
түлік қауіпсіздігін тұрақты түрде ұстап 
тұра аламыз. Егін егуге икемі бар 
отбасыларға бос жерлерді табыстап, 
еңбек етулеріне мүмкіндік қарастыруды 
тапсырдым. Бақша дақылдарын өзіміз 
өндірсек, сырт өңірдің өнімдеріне 
деген сұранысты болдырмаймыз, – деді 
өз сөзінде облыс әкімі.

АУЫЛ АЖАРЫ –
АЗАМАТ АБЫРОЙЫ
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Жаңа оқу жылы 
жақындап қалды. Биыл 
білім беру саласында 
қандай жаңалықтар 
орын алады?  Ұстаздар 
мен оқушыларды нендей 
өзгерістер күтіп тұр? 
Сонымен...

БІЛІМ: 
Жүктемені 
азайту қалай 
жүйеленбек ?
Біріншіден, келесі оқу жы лы 

1 қыркүйекте басталып, 31 ма
мырда аяқталады. 20222023 оқу 
жылының ұзақтығы 1сы ныптар 
үшін 35 оқу апта сын құраса, 211 
сынып аралы ғын дағылар 36 апта 
оқиды. Жаздың бі рінші күнінен 
бастап оқушылар дәстүрлі дема
лыс тарына шығады. 

ҚР Оқуағарту министрі Ас
хат Аймағамбетовтың сөзінше, 
бұл бір жағынан оқушылардың 
оқу жүктемесін азайтуға мүм
кіндік береді. Сондайақ, бір
не ше кешенді проблеманы ше
шеді. Бүгінгі таңда 1,5 млн ба ла 
5 күндік оқу форматына кө шеді, 
демек осыншама бала үшін 
қосымша 36 демалыс күні пайда 
болады. Қабылданған ше шімнің 
арқасында аталған 100 мектеп екі 
ауысымда оқуын жал ғастырады. 
Қазіргі кезде елі мізде 1,5 мил
лионнан астам бала түстен кейін 
оқиды. Енді оқу жүк темесінің 
азаюына байланысты кабинеттер 
босатылып, екінші ауысымда 
оқып жатқан 300 мыңнан астам 
бала бірінші ауысымға кө ше
ді. Бұл да атааналар үшін өте 
маңызды. Жалпы 3,6 млн ба
ланың оқу жүктемесі азаймақ.  

  Атааналар қуана қабылдаған 
жаңалықтың бірі – биыл қазақ 
тілінде білім алатын бірінші сы
нып оқушылары «Әліппе» мен 
«Ана тілін» ғана оқиды. Ал орыс 
тілін екінші сыныптан, ағыл
шын тілін үшінші сыныптан 
бас тап меңгереді. 511 сыныпта 
оқи тындарға «Жаһандық құзы
реттер» курсы енгізіледі. 

Жаңа оқу жылында оқушылар 
тасымалдауға 515 жаңа автобус 
алынады. Аз қамтылған отбасы
лар мектепке қажетті киімкешек 
пен кеңсе тауарларын өздері са
тып алу үшін 37 мың теңге кө
лемінде ақшалай қаражат алады. 
Мұндай көмек 470 мыңнан астам 
балаға көрсетіледі.

Мектеп формасына қойыла
тын талаптар өзгеріссіз қалады. 
Өткен жылдағыдай заңнамалық 
нормалар қолданылады, яғни, 
оқушылар бұрын сатып алған 
немесе дайындаған формамен 
мектепке еркін келе алады.

Комиссия отырысында 
күн тәртібіндегі бірқатар мә
се лелер талқыланды. Атап 
айтар болсақ, кәмелетке тол
мағандарға қарсы жасалған 
қылмыстар, демалыс кезеңін
де балалар арасындағы өрт 
және су қауіпсіздігінің алдын 
алу мәселелері қаралды. Сон
дайақ, кәмелетке толма
ған  дарға қатысты құқық 
бұ    зу  шылықтар үшін жауап
кер  шілікті реттейтін заңна
ма ны жетілдіру, балаларды 
қор ғау тәсілдері, өмірлік дағ
дарыс жағдайына тап болған 
жасөспірімдерге психоло гия
лық көмек көрсету шаралары 
туралы айтылды.

Осы орайда, облыстық по
лиция департаменті, жергілікті 
полиция қызметі басқармасы 

басшысының орынбасары, 
по  лиция подполковнигі 
Б.Мол дабеков қылмыстардың 
алдын алу профилактикалық 
ісша ралардың іске асырылуы 
туралы баяндама жасады.

Одан соң балалардың жаз
ғы демалыс кезеңінде өрт жә
не су қауіпсіздігін бақылау 
бойынша облыстық төтенше 
жағдайлар департаменті мем
лекеттік өрт бақылау бас қар
масының басшысы, пол ков ник 
А.Оразбеков пен облыстық 
төтенше жағдай лар депар
та менті азаматтық қорғаныс 
бас қармасының басшысы, 
пол ковник А.Тоғызбаевтың 
баян дамалары тыңдалды.

Сондайақ, ерекше тәртіп 
бойынша өрттехникалық тек

серулер жүргізу барысында 
анықталған кемшіліктерді 
жою және тиісті қаражат бөлу, 
кәмелетке толмағандардың 
бос уақытын ұйымдастыру, 
кеш кі және түнгі беймезгіл 
жүрістерден тыю, олардың 
тарапынан қылмыс пен құқық 
бұзушылықтардың алдын 
алу шараларының жүргізілуі 
мен психолог жұмысының 
са пасын арттыру бойынша 
қа былданған шаралар сөз 
болды.

Жалпы, аталған деректерге 
қарағанда кәмелетке толма
ған оқушылар арасында құ
қық бұзушылық қылмыс 
көбейген. Комиссия төрағасы 
тиісті мамандарға аталған 
қыл мыстардың көбею себе
бін анықтап, алдын алу шара
ларын күшейтуді тапсырды. 
Сондайақ, мұндай жағдайда 
жасөспірімдердің атаана сы 
немесе білім беру ұйымда
рының басшылары жауапқа 
тартылу керектігін айтты.

Жиын соңында қаралған 
мәселелерге орай комиссия 
мүшелері өздерінің ұсыныс
пікірлерін ортаға салды. Ко
миссия төрағасы Нұрымбет 
Аманұлы кәмелетке толмаған 
жасөспірімдердің қауіпсіздігі, 
жат әдетқылықтардан аулақ 
болуы, қажетті деңгейде білім 
мен тәрбие алуы, олардың 
құқықтарының қорғалуы жа
уапты мекемелердің ұдайы 
назарында болуын айтып, 
нақты тапсырмалар жүктеді.

Ауданда атқарылып жат
қан ауқым ды істің бірі – бұл. 
Жалпы құны 2,4 млрд тең
гені құраған 4 жолақты жол 
құ рылысы жыл аяғына дейін 
ел игілігіне берілмек. Жоба 
аясында 7 шақырымды құ рай
тын автомобиль жолы 4 жо
лаққа кеңейіп, 2 темірбетон 
көпірі мен 2 су өткізгіш құ
быры жаңғыртылатын болады. 
Сонымен қоса, мұнда аял да
малар және түнгі жарық шам
дары орнатылмақ. Тіпті, күре 
жолда автобус аялдама сының 
алаңы да салынады. Айтпақшы, 
облыстық жолаушылар көлігі 
және автомобиль жолдары бас
қармасының тапсырысымен 

са лынатын жолды «Стандарт 
ОЙЛ КЗО» серіктестігі салуда.

– Жыл басынан бері аудан 
бойынша 7 аудандық маңызы 
бар автомобиль жолы және 
кентішілік 11 көше жөндеуден 
өтуде. Алдымызда аталған 
жұ  мыстарды жыл соңына де
йін аяқтау межесі тұр. Сәтін 
салып, бәрі ойдағыдай болса, 
бұл жұмыстар аудандағы жол
дардың жақсы және қана ғат
танарлық деңгейін 85 про цент
ке жеткізуге септігін тигі зетін 
болады. Сонымен қоса, аудан
дық маңызы бар үш жолды және 
кент, ауылішілік 52 көшенің 
жол құрылысына облыстық, 
рес публикалық бюджеттен қар

жыландыруға ұсыныс бе рілді. 
Жоба мақұлданса, кезең кезе
ңімен жүзеге асатын болады, 
– деді аудандық жолаушылар 
көлігі, автомобиль жолдары 
жә не тұрғын үйкоммуналдық 
ша руашылығы бөлімінің бас 
маманы Нұрман Бердәлиев.

Осы тұста айта кетейік, кент 
пен қаланы жалғайтын ав  то
жолдың құрылысы 2020 жы
лы басталып, баға өзгерісіне 
бай ланысты жобасметалық 
құ  жаты қысқартуға енген бо
ла тын. Сондықтан арада бір
ша ма уақыт жұмыс тоқтап 
қал  ған. Бүгінде жұмыс қайта 
жан дануда.

Ауданда табанымыз тиген 
келесі орын –  Қазалы қаласы. 
Мұнда қазір газ жүргізіліп, 
тұр ғындар игі бастаманың 
игі лігін көріп отыр. Мақсат 
– ел қуанышын көзбен көру. 
Толығырақ айтып өтсек, қа
ладағы 1558 тұрғын үй «көгілдір 
отынмен» қамтылды. Елді елең 
еткізген жоба 2020 жылы бас
талып, биыл ерте көктемнен 
бастап тұрғындар игілігін кө
руде. Қалаға газ кіргізу үшін 60 
шақырымға жуық газ құбыры 
жүргізіліп, 1 дана ПГБ мен 9 
ГРПШ орнатылыпты. Бүгінде 
қаладағы 260 тұрғын үй газға 
қосылған.

Ендігі бастаманың игі лігін 
көретіндер қатарында Жа
лаң төс батыр, Қ.Пірімов пен 
Ба сықара елді мекендері де 
бар. Мысалы, Жалаңтөс ба
тыр елді мекеніндегі сәуірде 
басталған орамішілік газ же

лісінің құрылысы қазан айын
да аяқталса, ауылдың мың жа
рымнан аса тұрғыны газбен 
қамтылады. Ізінше Қ.Пірі мов 
пен Басықара елді меке нін
дегі отын кіргізіп, күл шы ға
ратын бұрынғы күйбең тірлік 
тоқтайтын болады. Қазіргі таң

да қатар жатқан қос ауылда 
газ құрылысы бойынша желі 
жүргізіліп, газ тарату құрыл
ғылары монтаждалды. Ендігі 
кезекте желілері жоғары ауа 
қысымымен тексеріліп, үр леп 
тазалау жұмыстары жүргі зі
луде. Өз кезегінде Жалаңтөс 
батыр ауылында барлығы 14 
шақырымды құрайтын газ же
лісі жүргізіліп, жоғары қы
сымды 4,5 шақырым газ құ
быры төселуде. Бұған қоса, 
«ЮгГазПроект» ЖШС дирек
торы Ж.Тәңірбергеновтің де
меушілігімен Ақтан батыр, 
Жанқожа батыр, Бекарыстан 
би, Майдакөл мен Ү.Түктібаев 
елді мекендеріне газ құбырын 
жеткізу үшін ЖСҚ әзірленіп, 

қазіргі таңда мемлекеттік са
раптамадан өтуде.

Қарқынына қарқын қосқан 
Қазалы ауданында бұдан өзге 
де ауқымды істер жетерлік.  
Соның бірі – «Қарлан» көпі
рі. Аудандық маңызы бар «Қа
за лыҚожабақыБозкөлКәу

кей» автомобиль жо лының 16 
шақырымындағы «Қарлан» 
учас кесінен Сырдария өзені 
арқылы көпір салынып жатыр. 
Бұл жобаны жүзеге асыру 
үшін жобасметалық құ жат
тарын әзірлеуге әжептәуір қар
жы қарастырылып, жоба ма
құлданған. Жалпы құны 4484,7 
млн теңгені құраған бұл жоба 
аясында ұзындығы 248,29 метр 
көпір салынады. 17 айға со
зылатын құрылыс ІІІ санатты 
автожол саналады. Бү гінде мұн
дағы жұмыс қарқынды.

Нарық ырыққа көнбей тұр
ғаны рас. Алайда қазалылықтар 
оның шешімін табуға тырысып 
жатыр. Бүгінде Қазалыда бар
лығы 17 мың гектарға егін 

егілген. Аймақ басшысы Нұр 
лыбек Нәлі баев тың тапсырма
сына сәй кес, ау данда қосымша 
114 гек тар жер дайындалып, 
оның 30 гек тарына картоп, 
70 гек та рына көкөніс пен 14 
гек тарына бақша дақылдары 
егілген.

− Бақшамен айналысып 
отырғаныма 5 жылдан асты. 
Зейнетке шыққаннан бастап 
мемлекеттен жалға жер алып, 
егін егеміз. Қазір бақшада кар
топ, қызанақ, қызылша, асқабақ 
өсіп жатыр. Жердің салығы 
қымбат емес, суғаруға да жағдай 
жасалған. Осы бақшаның арқа
сында қыстай өзіміздің өнімді 
тұтынамыз. Судан да аса бір 
тапшылық жоқ, каналдан әр 
бақша иесі насоспен тартып 
алады. Ешқандай дәрісіз, тек 
шіріген көңнің көмегімен осын
ша өнім алып отырмыз, − дейді 
аудан тұрғыны Сахи Татаев.

Зейнеткер бақшалық қыз
мет ті әбден меңгерген. Жаз
да егінмен қатар, көң шірітіп, 
тыңайтқышын да өзі дайын
дайды. Қалаға іргелес орна лас
қан  шаруашылық аумағында 
бақшамен айналы сатын тұрғын 
көп. 

Ауданда ауыл шаруашылы
ғымен айналысу былтыр қуаң 
шылық кезінде қиынға соқты. 
Себебі бұл жерлерде соңғы 
40 жылда бірдебір құдық қа
зылмаған. Ал бұ ған дейінгі 
су көздері істен шыққан. Бұл 
кемшілікті жою үшін Қара
шеңгел, Шәкен мен Арықбалық 
ауылдарында 3 ұңғыма қазуға 
республикалық бюджеттен 61,8 
млн теңге бө лінген. Қазіргі таңда 
Қара шеңгелде «Прайд ЛТД» 
се рік тестігі мердігер ретінде 
анық талып, ұңғыма қазуды 
бастады. Ал Арықбалық пен 
Шәкен ауылдық округтерінде 
«Энергия НҰР» ЖШС мердігер 
ретінде анықталды. Ұңғыма 
қазу жұмыстары жақын күндері 
басталады деп күтілуде.

БАСПАСӨЗ ТУРЫ

Қазалының 
қарқыны жоғары

Жыл санап аудандар дамып келеді. Ал әлеуметтің 
әлеуеті артуына мұндағы жасалып жатқан жұмыстардың 
маңызы зор. Өткен аптада өңірлік коммуникациялар 
қызметі батыс беткейдегі Қазалы және Арал ауданының 
тыныс-тіршілігін бағамдауға арналған баспасөз турын 
ұйымдастырды. Қазалыда әуелгі көргеніміз – Әйтеке 
би кенті мен Қазалы қаласы арасындағы жол жөндеу 
жұмыстары болды.

Ақтілек БІТІМБАЙ,
«Сыр бойы»Sb

Айсәуле ҚАРАПАЕВА,
«Сыр бойы»Sb

Жасөспірімдер қауіпсіздігіне 
қатаң бақылау қажет

Облыс әкімінің орынбасары Нұрымбет 
Сақтағановтың төрағалығымен облыс әкімдігі 
жанындағы кәмелетке толмағандардың істері және 
олардың құқықтарын қорғау жөніндегі комиссия 
отырысы  өтті. Жиынның мақсаты – жасөспірімдерді 
отбасылық-тұрмыстық және жеке басына қатысты 
зорлық-зомбылықтан қорғау, олардың қауіпсіздігі мен 
құқықтарын қамтамасыз ету.

Аружан ЕРАЛЫ,
«Сыр бойы»Sb

Тұрғындар жалға беріле
тін пәтерлердің, жалға алу
шы лардың санитарлық та
лап  тарды сақтамауы, түнгі 
уақытта қоғамдық тыныштық 
ережелерін бұзуы жайлы 
өзек ті мәселелерді көтерді.

Полиция департаментінің 
бастығы Өсербаев көшесінде
гі өзекті мәселелер, учаскелік 
инспекторлардың жергілікті 
жерлердегі жұмысы туралы 
білді, қауіпсіздікті жақсарту 
және құқық бұзушылық тар
дың алдын алу бойынша ұсы
ныстарды тыңдады.

Ашықтық, тұрғындардың 
проблемаларына жедел ден 
қою – полиция қызметінің 
бас ты ұстанымы. Әйтсе де 
қауіп сіздік пен қоғамдық тәр
тіпті қамтамасыз етуде бір
лескен әрекет керек. Өйткені 
өткір мәселелерді полиция 
біржақты шеше алмайды.  

Қала әкімі кездесу қоры 
тын дысы бойынша осы ау
дандағы бейне бақылау каме
ра ларының санын арттыру, 
көшелерді жарық тан  дыру, 
Өсербаев көше сіне модульдік 
полиция бекетін орнату мә
селесін шешуге уәде берді. 
Өз кезегінде қала прокуроры 
заңдылықтың сақталуын ба
қылауға алуды, санитарлық
эпидемиологиялық бақылау 
департаментінің өкілдері осы 
ауданда санитарлық нор ма 
лардың сақталуын бақы лай
тын болды. 

Кездесуге қатысқан қоғам 
белсенділері осы әкімшілік 
учаскеде қауіпсіздік пен құ
қық бұзушылықты қамтама
сыз ету бойынша бірқатар 
ұсы ныстарын айтты.

«СБ» ақпарат

«Қылмысқа қарсы күрес және қаламызда тәртіп 
орнату – біздің ортақ мақсатымыз». Облыстық 
полиция департаментінің бастығы Мұхтар Қожабаев 
қаладағы Өсербаев, Қорқыт ата, Әйтеке би көшесінің 
тұрғындарымен кездесуде осылай деді. Кездесуге қала 
әкімі Асылбек Шәменов, қала прокуроры Ағыбай 
Жақанов, қалалық мәслихат депутаттары, мемлекеттік 
мекеме өкілдері және қоғам белсінділері қатысты.

Қоғамдық тәртіп нығаяды

Облыстық жұмыспен 
қам  туды үйлестіру және 
әлеу  меттік бағдарламалар 
бас  қармасы басшысының 
орын басары Мейрамбек Әбді
кәрімовтің айтуынша, осы 
жылға бюджеттен 5,1 млрд 
теңге қаржы қаралған. Жыл 
басынан облыста 10656 отба
сыға тағайындалып, оған 2,9 
млрд теңге төленген. Оның 
ішінде 8542 отбасы көмектің 
шартты, 2114 отбасы шартсыз 
түрін алған. Бір адамға шақ
қандағы көмектің орташа ай
лық мөлшері 7372 теңге. 

– Атаулы әлеуметтік кө
мек алушылар арасындағы 
1784 еңбекке жарамды  адам 

жұмыспен қамтылса, оның 
ішінде 878і тұрақты жұмысқа 
орналастырылып, 906 адам 
уақытша жұмыс орындарына 
тартылған. Өткен жылдың 
осы кезеңімен салыстырғанда 
көмек алушылардың саны 906 
отбасына  азайды. Аз қам
тылған отбасылардағы 1ден  
6 жасқа дейінгі  бала ларды 
кепілдендірілген әлеу меттік 
топтамамен қамта ма сыз етуге 
республикалық бюд жеттен 
1,2 млрд теңге қаржы бөлінді. 
Мұндай қолдау 13 188 балаға 
көрсе тілді.  Орта білім беру 
ұйым дарында оқитын 6539 
балаға қоғамдық көлікте тегін 
жү руі үшін 74 млн теңгеге 

әлеу меттік көмек төленді,  – 
дейді М. Жақсылықұлы.

Атаулы әлеуметтік көмек 
тоқсан сайын тағайындалып, 
ай сайын төленеді. Басты 
шарт тарының бірі – отба
сының еңбекке қабілетті мү
шелері жұмыс істеп, отбасы 
үшін жауапкершілікті сезінуі 
тиіс. Ол үшін бірінші кезекте 
аз қамтылған отбасындағы 
ең бекке жарамды жұмыссыз 
азаматтар тұрақты жұмыспен 
немесе жұмыспен қамтудың 
белсенді шараларына тарты
лады. Сонымен қатар, олар
ға бос жұмыс орында рына, 
мем лекет арқылы субси  дия
ланатын жұмыс тарға, қо ғам
дық жұмысқа орна ласуға, 
жастар тәжірибесінен, қайта 
даярлаудан өтуге мүмкіндік 
беріледі. Өз бизнесін ашу 
үшін кәсіптік білімге баулып, 
жеңілдікпен микрокредит жә
не қайтарымсыз гранттар алу 
ұсынылады. 

Отбасының еңбекке қабі
летті мүшесі ұсынылған жұ
мыстан және жұмыспен қамту 
шараларынан бас тартатын 
болса, АӘК беру тоқтатылады.

БРИФИНГ

Екі жыл бұрын елімізде атаулы әлеуметтік 
көмек көрсетудің жаңа тәсілдері енгізілген еді. 
Бұл – ашықтық пен әділдікке негізделіп, бастысы 
адамдарды еңбекке ынталандыруға бағытталды. 
Мұндай көмекті алатын отбасының әрбір мүшесіне 
шаққандағы орташа табысы кедейлік шегінен төмен 
болуы керек. Биылғы 3-тоқсан бойынша облыстағы 
есептелген кедейлік шегі 27 339 теңгені құраған.

Айсәуле ҚАРАПАЕВА,
«Сыр бойы»Sb

Жұмыстан бас тартқандарға 
көмек берілмейді
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Бір қызық айтсам, басқалар 
қалай қабылдайды, білмеймін. 
Негізі хирургия орта ғасырларда 
медицина саласына кірмеген. 
Оны сол заманда қолөнершілер 
ат қарыпты. Осындай дерекке ке
зік кенімде таңғалдым. Демек, хи
рургия – өнер. Тарихта дәрігерлік 
білімі жоқ американдық Ферди
нанд Уолдо Демара деген  дараның 
ондаған ота жасап, нау қастарды 
ажалдан алып қалғаны туралы 
қызық мәліметтер кездеседі.

Демек, хирургия – туабітті 
дарын ғана атқара алатын іс.

Сіз Болатбек Бимендіұлының 
өнер адамы екенін білесіз бе? Ком
позитор Елена Әбдіхалықо ваның 
сө зіне жазылған оның «Дә рігерлер 
гимні» өлеңін әуен ырғағында тың
дағанда көзіңде жас мөлтілдеп қа
лады.   

«Жұртымыз әмән, 
жүрсін деп аман,

Еңбегіміз арналады туған ел, 
саған.

Адам үшін, далам үшін 
әбігерміз, әбігерміз біз.

Арлы орманы, жан қорғаны 
дәрігерміз, дәрігерміз біз!»

Кешегі жыланның уындай 
тез тараған жаһандық кеселден 
бір жұтым ауаға зар болған 
адамдар дәрігердің табаны басқан 
топырақты көзге сүртпеді ме?

Ақ желеңді абзал жандардың 
сол сәтте хас сертінде тұрғанын 
көрдік, сезімге ерідік.

Баяғыда адам жанына араша 
бо лам дегендер Аполлонның, Аск
ле пийдің, Гигиея мен Панакеяның 
және түрлі тәңірлер мен тәңірия
лардың атын атап, оларды куәға 
тарта отырып серт берген.

Жайшылықта байқала бер мей ді 
екен, Гиппократ антына адал дәрі
герлермен біз сол бір теперішті 
кезде кезіктік. 

«Өз өмірім мен өнеріме дақ 
түсірмей, мұнтаздай таза, ақаусыз 

сақтап өткіземін. Қай үйге кірсем 
де ол үйдің табалдырығын арам 
пиғыл, зымияндық ойдан аулақ, тек 
ауруға шапағат тигіземін деген ақ 
ниетіммен аттаймын...»

Бұл – дәрігер анты. Не деген 
ғажап адамдық, асыл болмыс!

Мен әңгімелескен адамдар Бо
латбектің ең алдымен адами қа
сиетін сөз етеді. Енді оны өзім де 
бай қаймын.

2009 жылы болар, ер жетіп 
қалған баламды ертіп, облыстық 
денсаулық сақтау басқармасының 
бастығы, дә рігер Болатбек Бай
махановтың ка бинетіне кірдім. 
Бастық адам ғой, жұмыс тәртібін 
бұзғаныма қалай қарар екен деген 
күдігім де бар. Бірақ ол орнынан 
тұрып амандасып, танитын адам
ша халжағдай сұрай бастады. 
Мен баламның кішкентай кезінен 
гепатитпен ауырғанын айт тым. 
Тамырына түтікшемен дәрі айдау
дан көз ашпады, Алматыға дейін 
барды. Тіке отырсам бауырым 
ауырады деп орындықта шалқалап 
жататын. Ал, ащы жеме, майлы 
жеме, жүгірме, бүгілме дейтін ты
йымдары тым көп. Соның бәрін 
түсіндірдім.

Дәрігер Болатбек баламның ау
ру тарихы жазылған қағаз дарды 
ақтарып отырып, басын шайқады. 
«Қанын суға айналдырып жіберіпті 
ғой», – деді. Шамасы әріптестеріне 
риза еместігін білдірді. «Бұл – жүз 
мыңның бірінде кездесетін кесел, 
тамырына дәрі құй дырмайақ қой
сын. Тамақтан да шек теудің қажеті 
жоқ. Келекеле өзі қа лыпқа түседі», 
– деді.

Сол айтқаны келді, балам келе
келе кеселінен сауығып кетті.

Дәрігерлер нақ диагноз қою 
емнің елу проценті дейді. Аурудың 
себебін дәл табуға келгенде дәрі
гердің бәрі қабілетті емес сияқты. 
Дәрігерлік тұ жырымның жаңылыс 
жасалғанынан белін емдеудің ор

нына бүйректің дә рісін ішіп жүр
гендер де бар.

Дәрігерге қажетті қасиеттің бі
регейі ауруға жылы сөйлеу, оның 
өмірге деген құштарлығын ояту 
бол са керек. Бұл жөнінде Болатбек 
Бай махановтың атына айтылатын 
ал ғыстың шегі алыс. Талай 
адаммен тіл дестік, олардың бәрі де 
дәрігер Бо латбектің адами биіктігі 
мен ақылпарасатын сөз қылады.    

Тамағынан өтпей жатқан суды 
ажалдың бетіне шашып жіберген 
қайсар күрескер мен қаһарман дә
рігер біріккенде жаналғыштың өзі 
жылыстап кетедіміс. Сондықтан 
дәрігерлер науқасқа «Ауру – біреу, 
біз – екеуміз» дейді екен. Болатбек 

дәл осындай дәрігер екенін дә
лелдеген. Сезім мен ойлау, тәрбие 
мен ісәрекет жүйесін бір арнаға 
тоғыстыра білген майталман 
маман, ұлағатты ұстаз.

Болатбек Бимендіұлының 
хирур гия саласына баулыған 
шәкірттері өте көп. Бүгінде олар 
елімізде және шетелдерде күрделі 
оталар жасап жүр. Хирургияның 
қырсырын меңгерген мамандар 
қатарында облыстық көпбейінді 
ауруханасының бас дәрігері Нұрид
дин Әмитов, облыстық психикалық 
денсаулық орталығының директоры 
Әділбай Медетбаев және қалалық 
көпбейінді ауруханасының бас 
дәрігері Бауыржан Төлеген де бар.  

Бекет Мантаев, Бауыржан Қуа
нышбаев, Вероника Цой, Бауыржан 
Жұмандіков, Нұрболат Тұяқбаев 
се кілді азаматтар да – даңқты дә
рігердің тәрбиесін көрген, келе
шегінен мол үміт күттіретін ақ 
желеңді абзал жандар.

Оның тұлғалық сипаты өз ал
дына. Болатбектің есімі бүгінде елі
мізден әрі асып, алысжақын шет
елдерге де танылды. Шетелдіктер 
оның медицинадағы жетістіктерін 
әл деқашан мойындаған. Отандық 
ме дицинаға жаңашылдық енгізу 
жо лында білімін де, күшін де ая
май тын абзал жанның денсаулық 
сақ тау саласының дамуына ерен 
үлес қосып келе жатқаны жай 
айта салуға келмейтін сөз. Ішкі ағ
заларды транс плантациялау ісінде 
он сағаттап ота жасап, талайды 
ажал аузынан алып қалғаны ел 
арасында аңызға айналып кетті. 

Қашан да туған жерінің ары мен 
намысын, дамуы мен өркендеуін 
естен шығармайды. Баспасөз бетте
рінде жарияланған мақалалары мен 
сұхбаттарын да оқыдым. Осының 
бә рінде адамдардың денсаулығы 
үшін қажетті нәрселерді тәптіштеп 
тү сін діріп, қайткенде алға қарай 
адым дай жүруді айтып отырады.

Соның бірі міндетті әлеуметтік 
медициналық сақтандыру жайында. 
Көп адамның осы саясатты дұрыс 
түсінбегені, сенбегені рас. «Ақ ша
ны мемлекет бөлмей ме?» «Мен 
көп ауырмаймын, дәрігерге қарал
май мын, сонда менің ақшам қайда 
кетеді?» дейтіндер табылды.

«Денсаулық үшін мемлекет 
не месе медицина саласы емес, 
алдымен әр адам өзі жауап беруі 
тиіс. Сонда ғана ұлт денсаулығы 
жақсарады, – депті Болатбек 
Баймаханов, – Адам өзінің 
қай уақытта ауырып, қандай 
жағдаймен ауруханаға түсуі 
мүмкін екенін тап басып болжай 
алмайды.  Өмір болған соң түрлі 
жағдайлар орын алуы мүмкін. 
Елі мізде жүрек, бүйрек, бауыр ал
мас тыруды қажет ететін қаншама 
па циент бар? Мысалы, бір ғана 
бүйрек алмастыруды қажет ететін 
пациент саны 2,5 мыңнан асады. 
Ал, бұл операциялардың орташа 
құны шамамен 1 миллион теңгеден 
жо ғары. Өкінішке орай, ондай ақша 
екінің бірінен табыла бермейді. 
Міне, әлеуметтік медициналық сақ
тандыру қорына жинақталған қара
жат осындайда керек...».

Менің өзім де әлгі әнтек үміт
тілер қатарында едім. Дәрігердің 
осы сө зінен соң басқа насихатты 
керек қылғаным жоқ.

Жалпы, кейде маған өз заман
дастарымыздың қоғамдағы орнын 
дұрыс анықтай алдық па деген ой 
түседі. Жақсы, «100 жаңа есім» 
жеңімпазы дейік. «Құрметті аза
мат» атағын бердік, соның бәрі 
Болат бек Баймаханов секілді дәріп
ті дә рігердің тұлғасын айшықтай 
ала ма?

Біз неге осындай даралары
мызды мемелекеттің, ұлттың атын 
асыра түсуге пайдалана алмаймыз. 
Олар туралы шығарма жазуға, 
фильм түсіруге, оны шет елдерге 
таратып жіберуге не кедергі?   

Әйгілі шипагер емші Өтей
бойдақ Тілеуғабылұлы есімін кім 
білмейді? Оған бес ғасыр бұрын 
жазған еңбегі үшін қытайлар мем
лекеттік сыйлық берген. Болатбек 
Баймахановты да сол дәрежеге 
шығаруымыз керек деп есептеймін.

Қазақта дәрігер болып, атын 
ал тынмен жазып қалдырған тұл ға
лар жоқ емес. Алысқа бармайақ, 
ХІХХХ ғасырдың тұлға ларын ал
сақ таақ Петербор им пе ра торлық 
уни верситетін бітір ген атақты дә
рі гер Барлыбек Сыртан ұлы, Пе
тер   бордағы әскеридәрігер лік ака 
демияда білім алып, І Дүние жү зілік 
соғыс кезінде күрделі сани тарлық 
жағдайда  иммита цияланған лаза
рет терде меди циналық қызмет 
көр сетіп, жауынгерлерге ота жа
саған Санжар Асфендияров, им
ператорлық әске римедицина 
ака демиясын алтын ме дальмен 
бі тірген Хәлел Досмұ хамедов, 
Шы ғыс халықтары әйел дерінің 
ара сында медицина факу льте тін 
бі тірген алғашқы қазақ қызы Ақ
қағаз Досжанова секілді тарихи 
ел сүйген есімдер сапында Қа зақ
стандағы адам ағзасын транс план
тациялаудың тамаша шебері Бо
латбек Баймахановтың ойып ал ған 
орны тұр.     

Сонау 900ыншы жылдары 
өмір сүрген Ибн Синаның алғашқы 
ота  сынан соң қаншама адамның 
ағза сында қандауыр ойнап, қан
шама жан ның үміт шырағы жанды 
екен. Солардың бәрін бірбір кі
тап қылып жазса, әлемнің әр пен
десі тек жақ сылықпен көз іліп, 
ізгілікпен оянар еді.

Өйткені дәрігер еңбегінің дәрпі 
ықылас ырғағы, риясыз ризалық... 

Әрине, мұндай сыйабырой, 
құр мет жастайынан алдына биік 
мақсат қойып, кездескен қиын
дықтардан тайсалмай, табанды
лықпен жанын аямай, уақытпен са
наспай жасаған еңбегінің нәтижесі 
екеніне күмән жоқ. Ол, сірә, бала 
кезінен еңбектің қадірін біліп өс
кендіктен болар. Осы жолдарды 
қағаз бетіне түсіре отырып, біз 
қолдан тұлға жасаудан аулақпыз. 
Бірақ, батырды батыр, ақынды 
ақын, жақынды жақын дегеніміз 
жөн. Болатбекпен біздер, қолына 
қандауыр ұстаған еліміздің ақ 
халатты абзал жандары, яки ота
шылар қауымы, мақтанамыз, мақ
тан тұтамыз. 

Ол оған әбден лайық жан.
Б.Баймаханов Қызылорда облы

сы Жалағаш ауданы Ақ су ауылында 
дүниеге келді. Орта мектепті үз
дік бітіріп, 1980 жылы жүрек қа
лауымен Алматы мемлекеттік 
ме ди цина институтының емдеу 
фа  культетіне оқуға түсті. Әр сәтті 
ұтымды пайдаланып, уа қытты 
бос жібермеуге, терең білім алуға, 
медицинаның қы ры мен сырын 
барынша те рең меңгеруді мақсат 
етті. Жо ғары курста бала кезінен 
ар мандаған хирургия саласын 
таң дап алып, оны игеруге барын 
салды. Оның еңбегі бос кеткен жоқ. 
Алтыншы курста хирургтар тобына 
өтіп, білгір оташыдәрігерлер, до
центтер Сапар Орашев пен Тұрар 
Кө кеевтен көп дүние үйренді. 

Табандылықпен талпы нып 
жү ріп, оқудың жетінші жылы ин
тер натураға жолдама ал  ды. Бір
жылдық оқутәжіри     бе қа лыптас
тыруды Қы    зы    лордадағы облыстық 
ме ди  ци  налық ор талықта өткізіп, 
өңір   дегі белгілі хи рург тардан 
(Ш.Аб  дул лаев, Т.Ма ханов, С.Құл 
сар тов, А.Шүлен баев) тәлімтәрбие 
алып, маман дығын игеріп, білімі 
мен ше берлігін жетілдірді. Сөйтіп, 
бірер жыл тәжірибе жинап, оташы 
ағаларының ақылке ңесіне құлақ 
асып, оңы мен солын танып, ғы
лымға бет бұрғанды жөн санады.

Клиникалық ординатураға 
«елі міздің хирургиясының қара 
ша ңырағы» атанған Ал  матыдағы 
А.Сыз ғанов атын  дағы Ұлттық 
ғылыми хи  рургия орталығына 
қабыл да нып, білімін жетіл
дірді. Оның еңбекке деген жанып 
тұрған қабілетін, ізденім паз дығын, 
алғырлығын, іскер лігін бай
қаған Ш.Жураев, М.Сейсен баев, 
Ж.Досқалиев сынды ұс таздарының 
кеңе сімен ас пи рантураға қабыл
данды. Со дан ғылымға алып 
барар дара жол баста лып кетті. 
Елімізге белгілі ға лымхирург, 

қазақ стан дық хи рургтар мектебін 
қа лып тас тырған ұлтжанды аза
мат, Халық Қаһарманы, академик 
Мұхтар Әлиевтің жетекшілігімен 
кандидаттық, докторлық 
диссертацияларын сәтті қорғап 
шықты. 

Өмірлік ұстазына айналған 
Мұқаңның Болатбекке деген 
көңілі, ойы, көзқарасы, мейі
рімі ереше болды. Оның бо
лашағынан үлкен үміт күтіп, 
қанатын қатайтып, жауапты 
қызметтерді батыл сеніп тап сырды. 
Оңтүстік Қазақстан және сәл кейін 
Қызылорда облысының денсаулық 
сақ   тау басқармаларының бас шы  
лығы қызметіне ұсынып, тәжі рибе 
жинап, ең бекке ысылт ты, жұ мысқа 
шың дады. Қандай қыз метте бол
масын, талап шыл Б.Бай ма ханов 
хирур  гия  ны «кө лең  кеге» тастамай, 
жұ мыс тың ауырлығымен, уа
қыт пен санаспай, шеберлігін әрі 
қарай жетіл діруден, ізде нуден 
шаршамады. Ерте, таңғы 6да 
жергілікті ауруханаға барып, 23 
сағат ота жасап, сағат 9да жұмыс 
орнынан табылып жүрді. Мұндай 
жан кештілік, табандылық кез
келген дәрігердің, басшының 
бойынан табыла бермейтінін 
мойындауымыз керек.

Өмірдің өзі Болатбекке көп 
нәрсені үйретті. Тәжірибе жинақтай 
келе басқару ісі не барынша төселіп, 
әбден ысылып, шебер ұйымдасты
рушы дәрежесіне қол жет кізді. 
Жүрген ортасында сый лы болды, 
елі құрметтеді. Оның барлығы 
адал еңбектің, озық ойдың, адами 
жақсы қасиеттерінің арқасында деп 
ойлаймын. 

2011 жылы астанадағы «Шұ 
ғыл медициналық жәр дем орта
лығын» басқар ды. 2012 жылы 
әсем Алма ты ға қайта оралып, 
1000 төсектік қалалық №7 клини
калық ау  ру хананың бас дәрігері 
бо лып тағайындалды. Қыз мет  тің 
ауырлығына, уақыт тың тапшы лы
ғына қарамай, бұл жерде де хирур
гия саласын дамытуға көп күш 
салды. Ал матыда алғашқы лардың 
бірі болып трансплан тологиямен 
(ағзаларды алмас тырумен) ай налы
сып, шетелдік белді кли никаларға 
арнайы дәрі гертрансплантологтар 
тобын жіберді. Шеберлігін жетіл
діріп, сол жылы бауыр, бүй рек, 
ұйқы безін алмастыру оталарын 
күнделікті іске ба тыл енгізді. 
Сөйтіп, қина лып жүрген көптеген 
науқас тардың өмірін ұзартуға се
бепкер болды, елжұрттың ба тасын 
алып, құрметіне бө ленді. Атап өт
кеніміз жөн, еліміздегі бірдебір 
аурухана ұжымы осыншама ағза 

ал мастыру отасын жүргізуге қол 
жеткізген емес. Сол кез дері бір 
ұшы расқанымызда Болат бек Би
мен ді ұлының мы на сөзі есімде: 

– Экономикасы дамыған ел
дер де трансплантология са ласы 
жақсы дамуда. ТМД ел дері ара
сында Украина, Бе лоруссия ағза 
алмас тыруда үлкен жетістіктерге 
қол жет кізді. Қазақстанда жыл 
са йын органдарды ауыстыруға 
бай  ла нысты шамамен 300 опе
рация жүргізіледі, мұндай опе
рация жасалуға тиіс адам дар саны 
бүгінгі күнде 3,5 мыңға жетіпті. 
Жағдайды қиын датып отырған до
нор лар тапшылығы. Бізде негізі
нен науқастың жақын туыс тары, 
әкешешесі донор бо лып тұр. Бұл 
бағытта әзір ше көп қиындықтар 
туын дап отыр. Өкініштісі, біз ха
лыққа бұл мәселені толы ғымен 
мәнді түсіндіріп, сана ларына жет
кізе алмай отыр мыз. Халық ара
сында кереғар пікірлер аз емес. 
Со ларды рет  теп, көпшілікке транс
план  тологияның пай дасы, оның 
сауабы жайлы мәлімет терді жеткізе 
білгеніміз жөн, – деген еді.

Ой таразысынан өткізсек, елі
мізде трансплантология ісі әлі де 
мәз емес. Тіпті, соң ғы жылдары 
көрсеткіштер тө мен деп кеткен 
сияқ ты. Оған себептер аз емес: қар
жы тап шылығы, пандемия зардабы, 
донорлардың жоқтығы және т.б.

2016 жылы Б.Баймаханов Ал
ма тыдағы «А.Сызғанов атын дағы 
Ұлттық ғылыми хи рургия орта
лығы» АҚ Бас қарма төрағасы 
қызметіне тағайындалды. Сонымен 
бірге оған ҚР Денсаулық сақтау 
министрлігінің штаттан тыс бас 
хирургі міндетін қоса ат қару тап
сырылды. Ғылыми орталықтың 

қырсырын бұ рыннан білетін ол 
ұжымның ісіне жаңа леп берді. 
Көптеген жағымды өзгерістер 
енгізді, елімізде хирургия саласын 
жетілдіруге, білікті мамандар да
йындауға бар күшқуатын бүгінге 
дейін жұмсап келеді. Оның түбе
гейлі қызметі мен ерен еңбегі жай
лы көпшілік әркез жылы лебіз біл
діріп отырады.

Сардар азаматтың адал еңбегі 
мемлекет тарапынан орынды ба
ғаланып келеді. Ол «Құрмет», 
«Отан» орден дерімен, бірнеше ме
ре келік медальдармен, «Алғыс» 
хат тар мен марапатталды. «Ден
сау  лық сақтау ісінің үздігі», «Ден
саулық сақтау ісіне қос қан үлесі 
үшін» төсбел гілері мен мақтау 
грамоталары тағы бар. Жоғары 
санатты, қолы шебер хирург атағы 
берілген. Ол үшін бәрінен қымбаты 
– ел аузындағы «Алтын қолды 
оташы» деген құрмет. Мұнан асқан 
атақ, абырой жоқ. 

Б.Баймахановтың жетек ші лі
гі мен 4 докторлық, оннан астам 
кан дидаттық диссер та циялар сәтті 
қорғалған. Ол отандық және әлем
дік бас   паларда 300ден астам ғы  
лымипрактикалық мақа  ла жа рия
лап, 45 патент тің ав тор лық иесі 
атанды. Ха лық аралық хирургтар 
кон грес стеріне, конферен ция ла
ры на қатысып, тартымды баян
дама жасап, еліміздің хирургия 
са  ласындағы жетістіктерін дер ке
зінде үзбей көпшілікке жеткізіп 
оты рады.

Профессор Болатбек Бай маха
новпен кейінгі бір кез дескенімізде 
еліміздегі ме ди циналық көмектің 
қазіргі жағ дайы, дәрігерлердің бі
лік ті лігі жайлы сөз болды. Содан 

көптен ойда жүрген біраз мәселелер 
қозғалды. 

– Дәрігерлік мамандық  аса 
жауапкершілікті, терең біліктілікті 
талап ететін жа уапты қызмет 
екенін білеміз. Оның жұмысында 
ұсақтүйек болмайды. Оның басты 
міндеті – адамның денсаулы ғы мен 
өмірін сақтау. Түптеп келгенде, 
оның қолында адам өмірі, болашақ 
тағдыры тұр. Алдыңа үміт артып 
кел ген науқастың көңілінен шы
ғу, сенімін ақтау – үлкен же
тістік. Ендеше, көпшілік арасында 
білгір маман ре тінде бағаланып, 
абыройға бөлену – әрбір дәрігердің 
басты мақсаты екені рас. Жалпы, 
дәрігер өмір бойы оқумен, білімі 
мен шеберлігін жетілдірумен ай
на лысуға мін детті. Сонда ғана 
ол жақ сы маман, сұранысқа ие 
аб  зал дәрігер болады. Әйт песе, 
қан дай мамандық иесі болмасын 
тоқырауға ұшы  райды. Өйткені, 
қазіргі инно   вациялық технология 
мен емдеу процесі күн сайын же
тілдірілуде, диагнос тикалық, 
ем дік мүмкінші ліктер кеңейе 
түсу де. Тіпті, бүгін қол да нылып 
отыр ған дәрідәр мек ертең керексіз 
болып қа луы да әбден мүмкін. 
Мы  салы, ертеректе жиі пай да
ланылған  «гемодез» дәрі сін қазір 
дәріханалардан, стацио нарлардан 
көр мейсіз, ол емдік шаралардан 
алынып тасталып, ешкімге керек 
болмай қалды. Емдеу, хирургиялық 
ота жа сау тактикасы да біраз өзге
рістерге ұшырады. Уақыт бір ор
нында тұрмайды, тоқтаусыз зы
мырандай зулап өтіп жа тыр. 

Дәрігер этиканы сақтай оты
рып, пациентпен және оның туыс
тарымен әңгіме лесе білуі керек. 
Бай қап жүр міз, қазіргі кейбір жас 

тар пациенттермен, оның туыс 
тарымен жөнді сөйлесе де біл
мейді. Олардың сөзі нен, жүзінен 
жылылық, кі ші пейілдік, зиялылық, 
бі лім ділік білініп тұруы керек. 
Ал дыңа жаны қиналып кел ген 
пациентпен орынды сөй лесіп, оның 
сұрақтарына дұ рыс жауап беру де 
дәрі герге деген сенімді арта тү сі
реді, ризашылығына бө лейді. Иә, 
дәрігер – қазіргі зия лы қауым ның 
алдыңғы тол қы нында болып, өзінің 
жо ғары қабілетімен, мәде ние  тімен, 
ақжарқын мінезі мен ерекшеленіп 
тұруды та лап ететін жауапты қыз
мет. Сондықтан жастар маман дық 
таңдар алдында мың ой ланып, 
жүз толғанып барып дәрігерлікке 
барғаны дұрыс. Әйтпесе, бар өмірін 
зая кеті ріп, дәрігерлердің беде лін 
тү сіреді, қоғамда теріс пікіртү сінік 
туғызады, – деп ой түйді Болатбек 
әріптесім. 

Онысы рас, бүгінгі елжұрт 
базбір дәрігерлерге се нім сіздікпен 
қарайды. «Олар дың басым көп
шілігі па циенттерге жүрдімбар
дым қарайды, жауапкершілік де ген 
жоғалып барады. Тіпті, қолында 
табақтай дипломы болғанмен, бі
лімі таяз, тәжі рибесі жеткіліксіз, 
бір каби неттен екінші кабинетке, 
бір зертханадан тағы екін шісіне, 
бір маманнан екін шіүшіншісіне 
жұмсап таба ныңды тоздырып, 
уақы тыңды бос алады, жүйкеңді 
жұ қар тады, қалтаңды қағады» 
деген пікірді жиі естуге болады. 
Бұл шырылдаған шындық екенін 
мо йындауымыз керек. 

Медицина саласына өз қабі
летіне қарамай, біреудің айдауымен 
барған жандар жоқ емес. Дәрігердің 
беделін түсіріп жүрген де солар. 
Оларға қарайсың да бетіңнен от 
шыға ұялып, көңілің жа бырқайды. 
«Қайран да бос кеткен шіркін, 
уақытай!», деп бармағыңды тістеп, 
кү міл жисің.

...Міне, Ұлттық ғылыми хи
рургия орталығында әдет тегідей 
тағы бір жұмыс күні басталды. 
Лездеме өткізіліп, туындаған проб
лемалар тал қыланып, кезекті жос
парлы оталар жасалу қарба ласы 
бас талды. Халық денсау лы ғын қор
ғауға елеулі үлес қосып, шипасы 
мол іске бір кісідей, жұдырықтай 
жұмыл ған, ырысы мол айтулы 
ұжымның бұл күнделікті ісәрекеті. 
Көптің алғысына бөленіп жүрген 
жеңіл қолды оташы, профессор 
Болатбек Баймаханов ақ желеңін 
жа мылып, тағы бір күрделі ота 
жасау мақсатымен, ішкі дүниесін 
тастүйін жиып алып, үлкен сенім
мен, аяқтарын нық басып ота бөлі
міне аяңдап бара жатты. Біз оған: 
«Әр жасаған отаңыз сәтті болсын, 
Бөке!» деген тілек білдірдік.

Сағындық ОРДАБЕКОВ, 
дәрігер-хирург, медицина 

ғылымдарының докторы, 
профессор

Дәрігер дәреметінің дәрпі
Б.БАЙМАХАНОВ – 60

Сырдың саңлақ перзенті, медицина ғылымдарының 
докторы, профессор, атақты хирург Болатбек Баймаханов 
жайында жазу мен үшін ауыр тақырып болса да, қолымдағы 
қаламым жеңіл жосылып жүрді. Ол кісі жайлы анық 
білетінім, Қазақстандағы хирургия дейтін күрделі саланың 
аса білгірі, бауыр трансплантациясына түрен салған алғашқы 
дәрігер. Оның дарынын, еңбегін, ерекшелігін осы бір 
сөйлеммен түйіндеуге болады. Сол бір сөйлемде Болатбектің 
бейнеті де, бейнесі де бар.

Дүйсенбек АЯШҰЛЫ,
«Сыр бойы»Sb

Халықтың батасын алған азамат
Дәрігер-хирург, медицина ғылымдарының докторы, 

профессор, ҚР Ұлттық Ғылыми академиясының корреспендент-
мүшесі Болатбек Бимендіұлы Баймахановтың есімі еліміздің 
дәрігерлері арасында кеңінен таныс. Өйткені оның кәсіби 
шеберлігі қазіргі отандық медицинада орынды, әділ бағаланып, 
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Жансары Адыранқызы 
1950 жылы Киров колхозының 
орталығындағы жетіжылдық 
мектеп табалдырығын ат тай
ды. 

Ол кездің балаларында 
ба лалық шақ болған жоқ де
сек, құлаққа тосын естілетін 
сөз. Алайда, ақиқаты солай. 
Тұлымшағы желбіреген ты
ным сыз бала Жансары да таң
ның атысы, күннің батысы жұ
мысқа жегілді. Қой қайырды, 
сиыр сауды. Аяғының астына 
кесек қойып күбі пісті, белін 
байлап диірмен тартып, келі 
түйді. Ол заманда сабын жоқ, 
отынды арқалап тасып, сек
сеуілдің сілтісін қайнатып 
сабын алатын, шөп оратын, 
қи тазалайтын. Осының бәрін 
буыны қатпаған баланың істеп 
жүргенін бүгінгілер көзге де 
елестете алмайды. 

Сөйтіп жүріп, зерек, зерделі 
қыз сабағынан қалып көрген 
жоқ, үздік оқыды. Мектеп жа
нынан ұйымдастырылған оқу 
тәжірбие бөлімшесінің же
текшісі болды. Бұл бөлімшеге 
мүше болған озат оқушылар да 
алажаздай жұмыс істеп, бақша 
дақылдарын егетін. Бұл мектеп 
бөлімшесі 1956 жылдың қо
рытындысында көрмелерге 
қатысып, мектептер арасы нан 
республика бойынша бі рінші 
орынды жеңіп алды. «Көргені 
жақсы көш бастайды» деген
дей, ел ағасы болған Най зақара 
атасының тәрбиесін алған 
Жан сары сонда алтыншы клас
тың оқушысы еді. 

1960 жылы Қызылорда 
қаласындағы Ғани Мұратбаев 
атындағы орта мектепті «өте 
жақсымен» аяқтап, Гоголь 
атындағы педагогикалық инс
титуттың жаратылыстану фа
культетіне түседі. Институтты 
бітіріп, туған ауылындағы 
№143 қазақ орта мектебіне 
мұ ғалім болып орналасып, 
бас тауыш кластарға орыс тілі 
пәнінен сабақ береді. Ком
сомол комитетінің хатшы сы 
болады. 19671969 жылда
ры осы мектептің оқу ісі жө
ніндегі орынбасары, 1970
1974 жылдары аудандық оқу 
бөлімінде әдіскер, 19741977 
жылдары Айдарлы совхо зын
дағы №139 Амангелді атын
дағы қазақ орта мектебінің ди
ректоры болып қызмет етеді.

Жансары апай сол жыл
дар да аудандық оқу бөлімі
нің меңгерушілері Сейт қасым 
Жүнісов, Дауылбай Нау рыз
баев және облыстық білім бас
қармасын жиырма жыл бас
қарған Уәли Төрәлиев сынды 
ағаларының қамқор лығын кө
ріп, ақылкеңесін алып, тә жі
рибелі тәрбиеші ұстазға айна
лады.

Кейіннен кеңес, партия 

қыз меттеріне ауысып, жемісті 
еңбек етті. 

19771983 жылдары Сыр
дария аудандық совет атқару 
комитетінің орынбасары, 
19831988 жылдары Сырдария 
аудандық партия комитетінің 
хатшысы және бюро мүшесі 
болды.

Сол жылдары Алматы қа
ласындағы жоғары партия 
мек тебінің тыңдаушысы 
болып, диплом алды. 1989
1991 жылдары Сырдария ау
даны мә дениет бөлімінің мең
геру шісі, 19921993 жыл дары 
аудандық кеңес тө рағасының 
орын басары, 19941997 жыл
дары аудандық оқу бөлімі бас
шысының орын ба сары қыз
метін атқарды.

Көп жыл аудандық партия 
комитетінің бюро мүшесі, 
пленум мүшесі, ауылдық, ау
дандық кеңестің депутаты бо
лып сайланған. Сондайақ, 
әр  жылдары облыстық пар
тия кон ференцияларына де
ле гат болып, бірнеше рет 
рес  пуб ликалық қоғамдық 
ұйым  дардың съездеріне қатыс
қан.

Осының бәрі нәзікжанды 
адамның иығына ауыр салмақ 
екені аян. Алайда, Жансары 
Адыранова қызмет еткен жыл
дары айналасына тек елшіл 
кеудесімен, ер азаматтан зият 
ерен бейнесімен танылды.

Әсіресе, ол руханиятшыл
дығымен дараланған жан. Бұл 
болмысы өнер адамдарына 
деген құрметіненақ көрінеді. 
Осы жөнінде бесарықтық Жұ
мабай Байзақұлы газет бетінде 
де айтыпты:

«1989 жылы «СССРдің 
50 жылдығы» совхозы ĸǝ сіп
одақ ĸомитетінің төра ға сы 
едім. 1991 жылы ҚР Пре зи
дентінің сайлауы өтĸі зіл ді. 
Мен ауылдағы сайлау ĸо мис
сиясының төрағасы едім. 
1желтоқсанға қараған ĸүні 
ĸешĸе аудандық мǝде ниет бө
лімінің басшысы Жан сары 
апамыз ешĸімге есĸерт пестен 
ауылға ĸеліп тұр. Қасында 
ǝйгілі Нұрғали Нүсіп жанов, 
ǝнші Сұлушаш Нұрма ған
бетова жǝне «Жазира» ұлт
тық аспаптар ансамблінің 
мү  шелері бар. Белгілі ǝнші 
Рамазан Стамғазиев осы ан
самбльдің жетеĸшісі ǝрі дом
бырашысы. Талап бойынша 
сайлау үйінде сайлау өтетін 
ĸүні үгітнасихат, ісшара өт
ĸізуге болмайды. Аудандағы 
мǝдениет ошақтары сайлау
ға байланысты өнер қайрат
ĸерлерін қабылдай алмапты. 
Жансары апамыз: «Ал, бала, 
өгізді де өлтірме, арбаны да 
сындырма. Мына ĸісінің ĸон
цертін өтĸізіп бер» деді. Ол 
ĸезде халық мұндай атақты 

ĸісілердің ĸонцертін қалт 
жібермейтін. Үш жүз орындық 
зал лық толып, ĸонцерт жақсы 
өтті. Құрметті қонақтар ауыл 
дǝмін татып, ĸелесі шығар
машылық сапарға зор ризашы
лықпен аттанды», – дейді ол.

Осы естелікті оқығанда 
шынында Жансарының өнер 
адамдарына деген құрметінің 
шексіз екенін түсіндім. «Кон
церт өткізуге болмайды» деп 
бірақ кесуге де болатын. 
«Адам заң үшін тумайды, 
заң адам үшін жазылады» де
гендей, ол кісі екінің бірінің 
қолынан келе бермейтін қа
дамдарға бара алатын еді.

Өнер адамы демекші, қыз
мет етіп жүрген жылдары 
ауданға келген қонақтың бар
лығын басшылар Жансары мен 
Сайлау ағаның отбасынан дәм 
татқызады екен.

Өйткені, бұл аудандағы 
ең үлгілі отбасылардың бірі 
болған. Аудандық, облыстық 
басылымдардан басқа респуб
ликалық «Мәдениет және тұр
мыс», «Қазақстан әйелдері» 
секілді журналдар да бұл 
отбасы туралы үнемі үлгі етіп, 
мақала жазып тұрған.

 Қырық жылдан аса өмірін 
мемлекеттік қаржы саласына 
арнаған ағамыз, Жансарының 
жары Сайлау Нұрсейітов өз 
естеліктерінде былай дейді.  

«Біздің үйімізге – жазу
шылар, депутаттар, қоғам және 
мемлекет қайраткерлері, мәде
ниет қызметкерлері, әншілер, 
әртістер, тағы да басқа елге 
қызмет істеп жүретін адамдар 
жиі келетін. 

 Бір жылы белгілі жазушы
сыншы Мұхаммеджан Қара 
таев  тың 70 жылдық мерей
то йын біздің ауданда өткізді. 
Мұхаң Жансарымен бөле бо
лып ке леді. Жансарының ана
сы Әли манмен Мұхаңның ана
сы бір туған. Ол кісі ауданға 
келген соң Әлиман апаға сәлем 
бе ремін депті. Соны естіген 
аудан басшылары оларды біз
дің үйде қонақ қылып, күтуді 
қалады. Мұхаңмен бірге Әбіл
да Тәжібаев, Сырбай Мәу
ленов, Ілияс Есенберлин, жас 
жазушы Төлен Әбдіков және 
аудан басшылары келді. Үйі
мізден дәм татқан игі жақ сы
лар ақ тілектерін айтып, риза
шылығын білдіріп аттанды.

Солармен бірге Роза Бағ
ланова, Асанәлі Әшімов, Би
бі гүл Төлегенова, Абай Бай 
тоқаев өнер саңлақтары да 
отбасымызда болып, бата ла
рын берген».

Бұл әңгімелерді еске тү
сіріп отыруымыз жайданжай 
емес. «Би бол, би болмасаң 
би түсетін үй бол» дегендей, 
Жансары жайған дастарханнан 
қазақтың қаншама жайсаң 

тұлғалары дәм татыпты. Қа
зақшылықпен қоса жүретін 
қонақшылдық қасиет әркімде 
бола бермейді. Мұның өзі 
текке барып тіреледі. 

Адыран әкеміздің азан 
ша қырып қойған аты Әбіл
қасым екен. Ол кісі 1910 жы
лы дүниеге келген. БК(б)П 
мүшесі болған. Ұжымдастыру 
кезінде бастауыш біліммен
ақ артель бастығы, колхоз 
бастығы қызметтерін атқарған.  
Қызылқұмда малмен жүрген 
Алаша, Кете руларының бі
раз үйлерін көшіріп әкеліп, 
ұжымға мүшелікке тартып, 
оты рықшыландыруға өз үлесін 
қосқан.  Найман руынан, оның 
ішінде Ақтаз, Балықшы ата
лығынан тарайтын Адыран  
Найзақараұлы заманында 
ық палды, көшбасшы кісі бо
лыпты.

Ал, Жансарының наға шы
сы атасы  үш мәрте қажы лыққа 
барған Батырбай қажы исі 
қазаққа шапағаты тиген Ахмет 
ишанмен аталас, мұраттас бол
ған.

Жансары зейнет дема
лысында да қоғамдық жұ
мыс тарға белсене араласты. 
Мәденикөпшілік идеоло гия
лық маңызы бар қоғамдық іс
шараларды ұйымдастырды. 
Осындай еңбектері үшін әр 
жылдары облыстық кеңестің 
грамотасымен, облыстың Құр
мет грамотасымен, сала лық 
және әкімдік марапат тарын 
иеленді.

«Менің бой жетіп, бел тік
теуім, елге танылуым – анам 
Әлиманның, Төлепберген аға
йым мен Дәмеш жеңгемнің, 
Еркесары апайымның қамқор
лығының арқасы», – дейді 
Жансары апай аяулы да, қимас 
адамдарын еске алып. 

Бүгінде Сайлау аға мен 
Жансарыдан жарық дүниеге 
келген перзенттер әр салада 
адал қызмет етіп жүр. Ұлдың 
үлкені Нұрлан – Жаңақорған 
аудандық мемлекеттік кірістер 
басқармасының басшысы, Ра
хымжан – ҚР Парламенті Се
натында бөлім басшысы. Ал, 
Айгүлі – жеке кәсіпкер. Өне
гелі отбасынан шыққан өрелі 
ұлқыз екенін көрсетіп, абы
ройлы қызмет етіп, халықтың 
алғы сын алып жүр.

Жансары апамыз – әзиз әже, 
әулеттің ақылшысы. Апамызда 
бір адамның Құдайдан сұрай
тын бақыты бар. Бұл – жігерлі 
де кең жүректі жанның ең
бекпен, ерлікпен жеткен өмір 
жетістігі. 

Серік ДҮЙСЕНБАЕВ,
облыстық ардагерлер 

кеңесінің төрағасы

Жігері алмастан, 
жүрегі асылдан    

1942 жылы соғысқа аттанып бара жатқан Адыран әкеміз 
құндақтағы сәбиі Жансарыны алдына алып, иіскеп отырып, 
сені қайтып көрем бе, жоқ па деп көзіне жас алыпты деседі. 
Сонда іші сезген екен, қайран боздақ майданнан қайтпайды. 1994 
жылы із-түссіз оралмағандар қатарында болған атамыздың қай 
уақытта, қай жерде қайтыс болғанын «Боздақтар» кітабынан 
білдік дейді бүгінгі ұрпақтары.  

«Қызметті электронды түрде көрсету – 
жемқорлықты жоюдың  негізгі 

шарттарының бірі»
Артық төленген салықты қайтарып алу немесе басқа салық 

түріне есепке алу бағытындағы мемлекеттік қызметтің түрі 
толықтай автоматты түрде жүргізіледі.

Қызметті электронды түрде көрсету, біріншіден, халыққа 
жылдам әрі сапалы қызмет ұсынылып, уақытты ұтымды 
пайдалануға мүмкіндік берсе, екіншіден, жемқорлыққа 
тәуекелділікті төмендетеді, себебі құжаттарды өңдеуге 
жауапты лауазымды тұлғалардың салық төлеушілерімен 
тікелей байланысы болмайды.

Салықтық өтінішті ұсыну электронды түрде www.egov.
kz «электрондық Үкімет» вебпорталы немесе Мемлекеттік 
кірістер комитетінің «Салық төлеушінің кабинеті» web
қосымшасы, сондайақ, «eSalyq Azаmat» мобильді қосымшасы 
арқылы  жүзеге асырылады.

Артық төленген салықты қайтарып алу немесе басқа 
салық түріне есепке алу шаралары 5 (бес) жұмыс күні ішінде 
жүргізіледі.

Ағымдағы жылдың 6 айында артық төленген салықты 
қайтару/есепке алу бағытында 6 090 салықтық өтініштердің 
барлығы электронды түрде ұсынылып, мемлекеттік қызметтің 
бұл түрі уақытылы көрсетілді.

Қызылорда облысы бойынша
Мемлекеттік кірістер департаменті

Оқушылар қабылданады
Еркін Әуелбеков атындағы дарынды балаларға арналған 

№4 облыстық мектепинтернатына халықтың әлеуметтік осал 
топтарына жататын отбасы санатындағы 6сынып бітіруші 
үміткерлерден 1623 тамыз аралығында құжаттар қабылдау 
басталғанын хабарлаймыз. 

Тел.: 8(7242)70-01-03.

Хабарландыру
«Байқоңыр» ӘКК» АҚ Қызылорда облысының аудан орталық

тарында орналасқан сауда орындары бар кәсіпкерлік субъектілерін, 
19 әлеуметтік маңызы бар азықтүлік тауарларының бағасын 
тұрақтандыру үшін займ алуға шақырады. Займ бойынша ақпаратты 
www.spkbaikonur.kz сайтынан алуға болады.

154 келі балық тәркіленді

Браконьерлікті анықтау, оның жолын 
кесу мақсатында облыс көлемінде «Киік» 
жедел профилактикалық іс-шарасы 
өткізілуде. 

Қызылорда ҚПБ Ақсай полиция бөлі мінің 
қызметкерлері «АралҚызылорда» ба ғытында 
қатынайтын «Сетра» жолаушылар автобусын 
тоқтатты. Тексеру барысында жолаушыдан 154 
келі заңсыз ауланған балық тәркіленді. Ол балықты 
Қызылорда қаласына апарып сатпақшы болған. 

Тиісті сараптамалар тағайындалды. Жо лаушы 
полиция бөліміне жеткізіліп, одан ІІО келу туралы 
міндеттеме алынды. Аталған дерек бойынша ҚР 
Қылмыстық кодексінің 335бабының 1бөлігімен 
сот қа дейінгі тергептексеру әрекеттері жүр
гізілуде. Оқиғаның мәнжайы анықталуда.

Полицейден қашпа!

Рейд барысында түнгі уақытта 
патрульдік полиция экипажынан қашпақ 
болған жүргізуші ұсталды. 

Патрульдік полиция орталық көшелер дің 
бірінен жол ережесін бұзған «УАЗ» автокөлігін 
байқап, одан тоқтауды талап етеді. Алайда, 
жүргізуші қозғалысты жал ғастыра береді. 
Ескертуге мән бермеген жүргізуші қала шетінде 
қолға түсті. Тек серу барысында көлік құралын 
басқару құқығынан айырылған 46 жастағы қы
зылордалыққа ҚР Әкімшілік құқық бұ зушылық 
туралы кодексінің екі бабы бойынша әкімшілік 
хаттама толтырылды.

Сексеуілді кеспе!

11 тамыз күні облыс орталығында 
«Вольво» маркалы жүк көлігі тоқтатылды. 

«Киік» жедел профилактикалық ісшарасы 
аясындағы тексеру барысында 40 жастағы 
азаматтың басқаруындағы автокөліктің жүк 
салғышынан көлемі 3 кубты құрайтын заңсыз 
кесілген сексеуіл анықталды. Аталған дерек 
бойынша ҚР Қылмыстық кодексінің 339бабының 
1бөлігімен сотқа дейінгі тергептексеру әрекеттері 
жүргізілуде. 

Заңсыз қару сақтаудың 
3 дерегі

Қызылордалық полицейлер рейдтік 
шаралар барысында заңсыз қару сақтаудың 
3 фактісін анықтады.

Қазалы ауданы полиция бөлімінің 
қызметкерлері Сырдария өзені бойынан ІІОда 
тіркелмеген, 16 калибрлі аңшы мыл тығын алып 
жүрген жергілікті тұрғынды тоқтатқан. Осы тектес 
деректер Арал, Жалағаш аудандарында тіркелді.

Аталған деректер бойынша Қазақстан 
Республикасы Әкімшілік құқық бұзушылық 
кодексінің 482бабының 1бөлігімен әкім шілік 
хаттамалар рәсімделіп, шешім қа былдау үшін 
сотқа жолданады.

«СБ» ақпарат

ҚҰҚЫҚ ҚҰРЫҒЫ

Онда «ҚазТрансГаз Ай
мақ» АҚ Қызылорда өнді
ріс  тік филиа лы ның инвес ти
циялық міндеттеме лерінің 
орындалуы жайлы айтылды.

Қазіргі таңда «ҚазТрансГаз 
Аймақ» АҚ Қызылорда өңір
лік филиалының теңгерімінде 
2336 шақырымнан астам газ 
құбыры бар. 20222023 жыл
дарға арналған жылыту мау
сымына орай нысандардың 
қауіпсіз, ақаусыз және үздік
сіз жұмысын қамтамасыз ету 
үшін күрделі жөндеу жүргі
зілген. 

Баспасөз туры барысында 
қала көлемінде екі газ құ
бырлары орналасқан бекетке 
бардық. Онда мамандар газ 
құбырларының жаңаланған 
тетіктерін көрсетті. 

– Мердігер мекемелермен 
келісімге отырып, арнайы 
белгіленген уақыт ішінде 
жұ мыстың сапалы әрі тез 
аяқталуы қатаң тапсырылады. 
Биылғы жасалып жатқан 
жұ мыстар тамызқыркүйек 

ай ларында аяқталады деп 
күтілуде. Жөндеу жұмыстары 
негізінде газ қысымының 
реттегішін ауыстыру, бекіту 
арматурасы мен қазандықтары 
қайта қалпына келтірілетін 
болады. Газ қысымы 
жоғары болғандықтан, оған 
үлкен деңгейдегі сапалы 
құрылғылар пайдаланылады. 
«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ 
Қызылорда өңірлік филиа
лының 20202025 жылдарға 
арналған инвестициялық бағ
дарламасының жалпы со
масы 99492 мың теңге. Тех
но логиялық жабдықтарды 
ауыстыру дер кезінде аяқ
талмақ. Бұл мақсаттағы жұ
мыстар авариялық жағдай
лардың туындау тәуекелін 
тө мендетіп, абоненттерді 
қа уіпсіз және үздіксіз, апат
сыз газбен жабдықтауды 
қам тамасыз етпек, – дейді 
об лыстық департамент бас
шы сының орынбасары Ғалым 
Тойлыбек.                                                                       

БАСПАСӨЗ ТУРЫ

Жуырда ҚР Ұлттық экономика министрлігі 
Табиғи монополияларды реттеу комитеті Қызылорда 
облыстық департаментінің ұйымдастыруымен баспасөз 
туры өтті.

Гүлбану МАҚАЖАН,
«Сыр бойы»Sb

Газ құбырлары 
жаңартылған

Айыппұл салынады
Қала ішіне басқа облыстар мен елді мекендерден карантинге 

жатқызылған өнімдерді – жемісжидектер, көкөністер, гүлдер, 
тұқымдық материалдарды өткізу мақсатында тасымалдау 
жүргізіледі. Сонымен қатар шет мемлекеттерден  ағаш (бөрене) 
өнімдері жеткізіледі.

ҚР «Өсімдіктер карантині» туралы Заңының 13бабының 
4тармағында карантинге жатқызылған өнімдерді ел аумағынан 
тыс жерлерге тасымалдау кезінде фитосанитариялық және 
карантиндік сертификаттар болуы тиіс.

Аталған сертификаттар ҚР Ауылшаруашылығы министрлігі 
агроөнеркәсіптік кешеніндегі комитетінің қала және аудандық 
аумақтық инспекциялары мен мемлекеттік қызмет көрсету 
арқылы беріледі.

Бақылау, қадағалау кезінде карантинге жатқызылған 
өнімдерді өткізуші кәсіпкерлерде фитосанитариялық және 
карантиндік сертификаттар болмаған жағдайда ҚР «Әкімшілік 
құқық бұзушылық туралы» Кодексінің 400 бабының негізінде 
хаттама толытырылып, айыппұл салынатындығы ескертіледі.

Е.ӘБІШЕВА, 
ҚР АШМ АӨК МИК-нің Қызылорда қалалық 

аумақтық инспекциясының бас маман-өсімдіктер 
карантині жөніндегі инспекторы             
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БАС ДИРЕКТОР
Аманжол ОҢҒАРБАЕВ
қабылдау бөлмесі тел/факс: 8/7242/ 70-00-36, 40-11-10 (1002)

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

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

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

Газет аптасына 3 рет (сейсенбі, бейсенбі, сенбі күндері) шығады.

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

Қызылорда облыстық «Сыр бойы» газеті 
ҚР СТ ISO 9001-2016 (ISO 9001:2015) 
«Сапа менеджменті жүйелері» талаптарына 
сәйкес KZ.4310318.07.03.01178 нөмірімен 
сертификатталған. Авторларға қаламақы тапсы-
рыс  бойынша төленеді, қолжазба өңделеді және 
 қайтарыл майды. Жариялымдар газеттің 
түпкілікті көзқарасын білдірмейді. 
«АҚ» - ақылы қызмет. 
Жарнама мазмұнына жарнама беруші жауапты.

Редакция мекен-жайы: Қызылорда қаласы, Бейбарыс Сұлтан көшесі, 4 “А”. Таралымы 24643         Тапсырыс №1367

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

Айсәуле ҚАРАПАЕВА,
«Сыр бойы»Sb

Ғалия Тоқма ған бето  ваның ме
дицина сала сында тер төккеніне 
30 жылдан астам уақыт болыпты. 
Еңбек жолын Сырдария аудандық 
ауру ханасында  бастайды. 1992
2004 жыл дары аудандық тубер
кулезге қарсы күрес дис  пансерінде 
жұмыс істеді. 20042005 жылдар 
аралығында Елордада теміржол 
ауруханасының терапия бөлімінде 
еңбек етті. Ал 2005 жылдың қазан 
айынан күні бүгінге дейін қалалық 
№4 емханада жоғары санатты 
мейірбике. 

– Мейірбике болу үшін ең 
бірінші сабыр лылық, адамға 
деген жанашырлық қасиеттер 
керек. Әсіресе балаларға жылы 
шырай танытып, оған деген 
ыстық ықыласыңды шынайы жет 
кізе алуың қажет. Мен – балалар 
хирургия каби нетінің мейір
бикесімін. Бізге 15 жасқа дейінгі 
ба лалар қаралады. Бірі отадан 
кейін жарақатын таңдыруға келсе, 
енді бірін үлкен қалаларға отаға 
дайындап жібереміз.  Балалар ара
сында әсіресе ойнап жүріп, қолын 
не аяғын сындырып келе тіндер 
көп. Сондайақ, жарық (грыжа), 
кис та сияқты белгілері бар жет
кіншектер жиі жү гінеді, – дейді 
Ғалия Жақаншақызы.

Бұл отбасын дәрігерлер динас
тиясы деуге болады. Үлкен қызы 
Гүлжайна медицина саласында ең
бек етсе, кіші қызы Гүл дана  мен 
күйеубаласы Абы лайхан да дәрігер 
болуды қалапты. Қайын ененің 
топырағынан де гендей, келіні 
Айдана да мейірбике болып жұмыс 
істейді. Бір сөзбен айтқанда, 
облыстың ден саулық сақ тау сала
сының дамуына отба сымен бірге 
үлес қосуда. 

Ұлдың үлкені Мұқан әскери 
қызметте болса, кенжесі Нұрхан 
биыл 11 сыныпқа өткен. Осы 
балалардың бар лы ғын жолдасы 
Абай Өте ге новпен бірге тең 
жүріп жетілдірді. Отағасы Ауған 
соғысының ардагері, көп жыл 
Тасбөгет авто базасында жүргізуші 
бо лып еңбек еткен. 

Баланы алдай алмайсың. 
Сондықтан өзі ана, немере сүйіп 
отырған әже кішкентайлармен қа
лай тез сөйлесуді біледі. «Баламен 
бала болып сөйлескенде ғана тез 
ұғынысып кетуге болады. Олар 
шынайылық пен өтіріктің арасын 
бірден ажыратады» дейді мейірімді 
жан.

Ақ халатты жандардың 
жұмысы үлкен 
жауапкершілікті қажет 
етеді. Олардың адамдарға 
сүйіспеншілікпен қарауы 
да маңызды. Медбикелер 
– шеберлік пен білімді 
ұштастырған, науқас жанға 
жан-жақты күтім жасайтын, 
тиянақты ем-шарасымен 
бірге жылы сөзімен 
жағымды көңіл-күй сыйлап, 
аурудан тез айығуына 
ықпал ететін кішіпейіл де 
мейірімді жандар. Бүгінгі 
медбикелерді тек дәрігер 
айтқанының орындаушысы 
ғана деп түсінуге болмайды. 
Олардың міндеті ауқымды. 
Дәрігер алдына келген 
науқастың қабылдауға 
дейінгі барлық жұмысын 
тап-тұйнақтай етіп және 
одан кейінгі сан түрлі 
шаруаны атқаратын да 
осылар. 

Медбике 
мейірімі

Иә, тартылған теңізді өлкеден 
бастап Қызылды бойлай Жаңақорған 
жеріне жетіп жатқан шекара шебі 
Қызылорда облысына тиесілі. 
Ұзындығы – 745 шақырымнан 
астам. Құмды әрі шөлейтті өлке. 
Мұндай жерді кірпік қақпай күзету 
тек біздің қайсар шекарашыларға 
ғана тән. Отанына адал, ержүрек 
ерлердің еңбегін қалай мадақтасақ 
та жарасады. Ал біз әңгімелегелі 
отырған кейіпкер 2019 жылдан бері 
шекарашылар сапында. Ефрейтор 
Бақытбек Үмбетқұлов ҚР ҰҚК ШҚ 
облыс бойынша департаментінің 
арнайы мобильдік ұшқырлар іс
қимыл тобында қызмет атқарады.

Бақытбектің өзгелерден ерекшелігі 
– спортқа бар ынтасымен берілуінде. 
Рас, біздегі қай шекарашы болмасын, 
оның спорттық дайындығы алдыңғы 
орында тұратыны белгілі. 

Әскери өмірде «қоянқолтық 
ұрыс» деген бар. Бұны нағыз ер 
жігіттер үшін аса шыдамдылық пен 
техникалық әдістәсіл және күшті 
қажет ететін спорттың бір түрі 
десек болады. Әлемдегі ең танымал 
жекпежек спорт түрлерінің (бокс, 
каратэ, күрес, таэквондо, т.б.) барлық 
шабуылын, қорғанысын қамтитын 
нағыз әмбебап жүйе. Кейінгі жылдары 
әскери қызметшілер арасында дәл 
осы спорт түрінің танымалдылығы 
артқан.

Былтыр сәуір айында Бақытбек 
осы спорт түрінен облыс атынан сынға 
түсті. Ерлер мен әйелдер арасында 
республикалық чемпионат Ақмола 
облысындағы Щучинск қаласында 
болған еді. Мұндайда әр өңірден 
келген шекарашы спортшылардың 
барлығында да жеңіске деген 
ұмтылыс бары анық.

Жарысқа тыңғылықты дайын
дықпен барған біздің кейіпкер бұл 
додада 90 келі салмақ дәрежесінде 
өнер көрсетті. Барлық қарсыластарын 
ойсырата жеңіп, ақтық сайыста 
да өз айласын асырған Бақытбек 

шекара қызметінің туын 
желбіретіп, алтын 
медаль иеленді.

Бұл жеңіс шекарашы 
жігітке үлкен жүлде ғана 
емес, көрші елде өтетін 
үлкен жарысқа жолдама 
болып келді. Осылайша 
Бақытбек Өзбекстанның 
Ташкент қаласындағы Әлем 
чемпионатына Қазақстан атынан 
қатысып, ел намысын тағы абыроймен 
қорғап шыққан еді. Батыр тұлғалы 
жігіт бұл жолы да 90 келі салмақпен 
тамаша өнер керсеткен. Иә, әлемнің 
38 елінен келген, кіл «сен тұр, мен 
атайын» апайтөс жігіттерді жығу оңай 
шаруа емес. Бақытбек дүниежүзілік 
додада үшінші орыннан көрінді. 

Жалағаштық жігіттің спортқа 
әуестігі бала күннен басталған 
сияқты. Өз достарымен грекрим 
күресі үйірмесіне жазылып, бала 
күнінен жүлделі орын алып жүреді. 
Осындай сәтте өз жаттықтырушысы 
Бақытбекті кәсіби түрде шыңдалу 
үшін арнайы мектепке баруды 
ұсынады. Ұстаз кеңесін құп алған 
оқушы Бақытбек жетінші сыныптан 
бастап облыс орталығындағы 
Жалаңтөс баһадүр атындағы 
спорттағы дарынды балаларға 
арналған мектепинтернатта білім 
алады. Мұнда да өз қабілетімен көзге 
түсіп, арнайы жаттығуларға да бар 
ықыласымен қатысады. Ал мектептен 
соң Алматыдағы республикалық 
спорт колледжін тәмамдап, грекрим 
күресінен жаттықтырушыоқытушы 
мамандығын алған. 

Спортпен қатар әскери болуды 
қалаған жігіттің арманы да 
орындалды. Қаладағы «Болашақ» 
университетінде «құқықтану» ма
ман  дығын оқып, тіпті жоғары оқу 
орны қабырғасында да жарыстарға 
қатысып жүрді.

Осы уақыттары ол өзінің 
спорттық жолына басқа бетбұрыс 
жасап, аралас жекпежек өнеріне 

ауысады. Күресе жүріп, ұру, тебу 
тактикаларын машықтанған. Бокс, 
таэквондо сынды ұрыс дағдыларын 
меңгереді. Алғашында әуесқой 
жарыстарда өнер көрсеткен Бақытбек 
кейіннен қоянқолтық ұрыс бойынша 
чемпионаттардың бірнеше дүркін 
жеңімпазы атаныпты. 

– Менің қызығушылығым – тек 
грекрим күресі ғана емес, жалпы 
жекпежектің кез келген түрі десек 
те болады. Спорттың қайсысы 
болмасын, ол тән мен жанды, 
рухты шынықтырады. Сонымен 
қатар, ерікжігер мен мінезді 
шыңдауға көмектеседі. Сондықтан 
мен өз шеберлігімді шыңдауды 
еш ұмытпаймын. Үнемі жаттығу 
алаңында болған ұнайды. Жалпы, 
спорт деген дүние маған әскери 
өмірде көп көмектесті. Мысалы, 
әрбір десантшы жауды тек сеніп 
тапсырылған қарумен ғана емес, 
қарусыз ұрыста да жеңе білуі керек. 
Өйткені, шекара шебінде кез келген 
күтпеген жағдайға тап болуыңыз 
мүмкін. Тағы бір қуанатыным, мұнда 
спортпен шұғылдануға мүмкіндік 
көп. Әрдайым қолдау білдіріп, 
республикалық, әлемдік жарыстарға 
қатысуыма өз септігін тигізіп 
жүрген облыстағы департамент 
басшылығына да алғысым шексіз. 
Ендігі мақсат – әлем чемпионы болу, 
– дейді Бақытбек.

Шекарашы Бақытбек бүгінде 
«грекрим» күресінен спорт шеберіне 
үміткер. Сондайақ аралас жекпежек 
және қоянқолтық ұрыс түрлерінен 
спорт шебері. Жары Мәдина екеуі екі 
ұл, екі қыз тәрбиелеп отыр.

Шекара шебінде 
шыңдалған...

Алмағайып кезеңдерді бастан 
кешкен Қазақстанның Шекара 
әскерлері, Кеңес одағының қарулы 
күштерімен тікелей байланыста 
дамыды. 1924 жылы Қазақстанның 
Шығыс шекара округі құрылып, 
Қытай мен КСРО арасындағы шекара 
шебін қорғауға кіріседі.

Осы тұста Әлихан Бөкейхан 
бастаған бір топ зиялы азаматтар қазақ 
жерінің шекарасын деморкациялап, 
саяси географиялық картасын 
дайындаған. Алаш зиялылары оны 
Кремльде Ленинге дәлелдеп, оған осы 
жер аумағының картасын бекіткен 
декретке қол қойдырды. Осылайша, 
ресми түрде құжаттар рәсімделіп, 
мемлекеттік шекарамызды бізге 
аманаттап кеткен болатын.

Тәуелсіздіктен асқан киелі 
ештеңе жоқ. Еліміз тәуелсіз болған 
1991 жылдың желтоқсанынан кейін 
іргелі мемлекеттің шекарасын күзету 
саясаты күн тәртібіне қойылды. Осы 
мақсатты жүзеге асыру үшін 1992 
жылдың 18 тамызында Республика 
Президенті Н.Назарбаевтың Жар
лығымен Қазақстан Респуб ликасы 
ҰҚК Шекара қызметі құрылды.

Ұлттық шекара әскерлерін құру 
кеңесқытай және кеңесауған учас
келерінде мемлекеттік шекараны 
қор ғаған КСРО Шекара әскерлері 
Шығыс шекара округінің негізінде 
жүзеге асырылды. Қазақстан Респуб
ликасының әскери және ұлттық қауіп

сіздігін қамтамасыз етудегі шаралар 
жүйесінде Шекара қызметі мем
лекеттік шекараны күзету мен қорғау 
бойынша міндеттерді орындайтын 
ведомство болып табылады.

Мемлекеттік шекараның беріктігі 
– елдіктің басты белгілерінің бірі. 
Сондықтан Қазақстан Республикасы 
– мемлекеттік шекарасын шегендеп, 
іргемізді мызғымастай етіп бекіту 
жолында кешенді жұмыстар 
жүргізіліп келеді.

Көршілес мемлекеттермен бейбіт 
аспан астында достық қатынаста ғана 
болу біздің елдің өмір сүру салтына 
айналса, басты күшіміз – бірлікте. 
Десе де, ұшқан құстың қанаты, 
шапқан тұлпар тұяғы талатын ұлан 
ғайыр атырап шебін шекарашылар 
жіті қорып, кірпік қақпай күзетуде. 
Сондықтан да олар қандай болсын 

құрметке лайықты.
Араға 30 жыл салып, мемле

кетіміздің шекарасын бүгінгі күнде 
заман талаптарына сай инно вация
лық технологиялар, заманауи 
электрон ды жүйелерді қолдана оты
рып қырағы күзетуде. Жоғары бас
шы лықтың қолдауымен ел шебі 
әртүрлі құрылғылар және қон дыр
ғылармен бекемделіп, олар дың 
үнемі жетілдірілуіне байла нысты 
жолай жаңаларына ауыстыру қолға 
алынған. Бұл – әрине, темірдей тәртіп 
пен Отанға деген сүйіспеншіліктің 
нәтижелі жемісі.

Темірлан СЕРІКҚАЛИЕВ,
шекара  қызметі әскери 

патриоттық қызмет 
басқармасының офицері

Қалқан

18 тамыз – ел тыныштығы үшін күндіз 
түні күзетте тұрған шекарашылардың кәсіби 
мерекесі. Ал, биыл Қазақ мемлекетіндегі шекара 
қызметінің құрылғанына – 30 жыл.

АЙЗАДА – 
ЖЕҢІМПАЗ

Түркияда өтіп жатқан 
V Ислам ойындарында 
ауыр атлетикадан +87 
келіде сынға түскен Сыр 
спортшысы Айзада Мүптілдә 
жеңімпаз атанды.

Айзада серпе көтеруде 116 
келі, жұлқа көтеруде 150 келіні 
бағындырып, Ислам ойындарының 
рекордын орнатты. Спортшымыз 
жалпы жарыс қорытындысы 
бойынша 266 келі зіл темірді 
көтеріп, 1орын  иеленді.

«ҚАЙСАРДЫҢ» 
КУБОКТАҒЫ 
ҚАРСЫЛАСЫ 
АНЫҚТАЛДЫ

Футболдан Қазақстан 
кубогы ширек және 
жартылай финал 
ойындарының жеребесі 
тартылды.

Ширек финалда Қызылорданың 
«Қайсары» Шымкенттің «Орда
басы» клубымен кездеседі. Өзге 
жұптарда «Тараз» бен «Шахтер» 
(Қарағанды), «Қайрат» (Алматы) 
пен «Ақжайық» (Орал), «Астана» 
(НұрСұлтан) мен «Мақтарал» 
(Түркістан облысы) өзара шеберлік 
байқасады.

Ал Қазақстан кубогының жар
тылай финалына шыққан жағдайда 
қызылордалық клуб «Астана» 
мен «Мақтарал» жұбының 
жеңімпазымен кездеседі. «Қайрат» 
пен «Ақжайық»  арасындағы 
жеңімпаз жартылай финалда 
«Тараз» бен «Шахтер» ойынының 
жеңімпазымен жасыл алаңға 
шығады.

Айта кетсек, Қазақстан 
кубогының топтық кезеңі 8 
шілдеде жалауын көтерді. Ол 15 
тамызда мәресіне жетті.

ТОСПАДОП 
ТАРТЫСЫ

ҚР Спорт күніне орай 
«Мұз айдыны» спорт 
кешенінде волейболдан 
жарыс ұйымдастырылуда.

Оған облыстық мәдениет және 
спорт басқармасы, оған қарасты 
мекемелер және қалалық спорт 
бөлімі қызметкерлері қатысуда.

Ойын тәртібі бойынша төрт топ 
құрылды. Әр топтан жеңімпаз бір 
команда анықталмақ. Олар ақтық 
бәсекеде сынға түседі.

ҚОЛДАУ ЖӘНЕ 
НАСИХАТТАУ

Сырдария ауданында 
«Мектепке жол» 
қайырымдылық акциясы 
аясында денешынықтыру 
пәнінің мұғалімдері арасында 
футзалдан жарыс өтті.

Ісшараның мақсаты белгілі, 
жаңа оқу жылына дайындық 
уақытында аз қамтамасыз етілген 
және көпбалалы, тұрмысы төмен 
отбасылардан шыққан оқу
шыларға қолдау және көмек 
көрсету. Сондайақ, бұл салауатты 
өмір салтын қалыптастыруды 
насихаттау көрінісі.

Sb

Биыл ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитетіне қарасты шекара қызметіне 
30 жыл толып отыр.  Кеңестік кезеңде Шекарашылар күні 29 мамыр 
болатын. 2012 жылдан бастап 18 тамызға ауысты.

Ержан ҚОЖАС,
«Сыр бойы»


