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Сенбілік сауда 
қызып тұр

Сыр өңірінде түрік компанияларымен 
бірлескен жобалар аясы кеңеюде. Екіжақты 
мүдделестік нәтижесінде аймақта жаңа 
өндіріс орындары мен нысандар салынбақ.

Облыс әкімінің шақыртуымен сенбі күні 
Қызылорда өңіріне Түркияның  «KOÇ Holding» 
компаниясының өкілі Өзгур Бурак Ақколь және 
отандық «Orbis Kazakhstan» компаниясының 
басшысы Сухраб Махмудов арнайы келді.

Облыс әкімінің міндетін атқарушы Мархабат 
Жайымбетов инвесторлармен бірге Жаңақорған 
ауданында қызанақ пастасын шығаратын зауыт 
мәселесін талқылады.

Облыс экономикасын әртараптандыру бағы
тындағы ірі жобаларды Индустрияландыру бағ
дар ламасы аясында «Қызылорда – Агроплюс» 
серіктестігінің томат пастасын өндіру жобасы іске 
асырылуда. Қызанақ пастасын шығаратын зауыт 
салу үшін Жаңақорған ауданында 30 гектар жер 
телімі белгіленген.

САЙЛАУ 
ҚҰЖАТТАРЫНЫҢ 
НЫСАНДАРЫ 
БЕЛГІЛЕНДІ

ҚР Орталық сайлау 
комиссиясының төрағасы Нұрлан 
Әбдіровтің жетекшілігімен Қазақстан 
Республикасы Орталық сайлау 
комиссиясының отырысы өтті. 
Отырысқа саяси партиялардың, 
Мемлекеттік қызмет істері 
агенттігінің, Ішкі істер және 
Әділет министрліктерінің, Бас 
прокуратураның және бұқаралық 
ақпарат құралдарының өкілдері, 
бейнеконференцбайланыс режимінде 
облыстардың, республикалық маңызы 
бар қалалардың және астананың 
аумақтық сайлау комиссияларының 
мүшелері қатысты.

Отырыста 2022 жылғы 20 қарашаға 
тағайындалған Қазақстан Республикасы 
Прези дентінің сайлауы бойынша сайлау 
құжат тарының нысандарын белгілеу туралы, 
Президенттікке кандидаттардың заңнама 
талаптарына сәйкестігін тексеруді ұйым
дастыру туралы мәселелер қаралды.

Сайлау құжаттарының нысандарын 
белгілеу туралы ҚР ОСК Төрағасының орын
басары Константин Петров баяндама жасады.

Ол «Қазақстан Республикасындағы сайлау 
туралы» ҚР КЗ сәйкес Орталық сайлау 
комиссиясы Президент сайлауын өткізу 
бойынша сайлау құжаттарының 18 нысанын 
дайындағанын хабарлады:

– кандидатты ұсыну бойынша құжаттар;
– аумақтық сайлау комиссияларының 

өкі  лет  тіктері шеңберінде қабылданатын құ
жаттар;

– учаскелік сайлау комиссияларының өкі 
лет  тіктері шеңберінде қабылданатын құ жат
тар;

– сайлау құжаттарының басқа нысандары.
Президенттікке кандидаттарды респуб

ликалық қоғамдық бірлестіктер атынан олар 
дың жоғары органдары ұсынады. Прези
дент тікке кандидаттар ұсыну туралы шешім 
республикалық қоғамдық бірлестіктің 
жоғары органы мүшелерінің жалпы санының 
көп шілік даусымен қабылданады және 
хаттамадан үзінді көшірмесімен ресімделеді.

Республикалық қоғамдық бірлестіктің 
жоғары органының шешімі:

1) Президенттікке кандидаттың назарына 
жеткізіледі;

2) Президенттікке кандидаттың дауысқа 
түсуге келісуі туралы өтінішімен бірге 
Орталық сайлау комиссиясына ұсынылады.

Республикалық қоғамдық бірлестіктің 
жоғары органы хаттамасының үзінді көшір
месінде республикалық қоғамдық бірлестіктің 
жоғары органы мүшелерінің жалпы саны 
және кандидатты ұсыну туралы дауыстарды 
қолдау туралы мәліметтер болуға тиіс.

Сайлау туралы Конституциялық заңда 
белгіленген өкілеттіктерге сәйкес, ҚР ОСК 
президенттікке кандидаттың Конституцияда 
және «Қазақстан Республикасындағы сайлау 
туралы» ҚР КЗ қойылатын талаптарға сәйкес
тігін анықтау туралы хаттама қа былдайды.

Аумақтық сайлау комиссияларының 
функцияларына қатысты бірқатар құжаттар 
әзірленді.

СӘН-САЛТАНАТТЫҢ 
салығы да салмақты

Бұған дейінгі Президент Жолдауларында негізінен саяси реформаларға 
басымдық берілсе, бұл жолғы тарихи құжат еліміздегі саяси жаңғырудың 
экономикалық өзгерістерге ұласуына бастау болмақ. Солардың 
қатарында салық реформасына қатысты бірқатар тапсырмалар бар. 
Елең еткізген бір жаңалық – сән-салтанатқа салық салу.

Марафонбәйгенің жетінші күнінің 
қорытындысы бойынша алғашқы үздік 
үштіктің қатарында ең алғаш сөре 
сызығынан аттаған Жамбыл облысының 
сәйгүліктері болды. Екінші болып 
Маңғыстау облысының, артынша 
Түркістан облысының аттары келді. 
Көптен күткен Сыр елінің сәйгүліктері 
сөреге төртінші болып жетті. Айта 
кетейік, бұл – тек осы күнгі нәтиже.

«Ұлы Дала жорығы» жобасының 
авторы Бақытжан Тұрлыбеков оның қалай 

қолға алынғанынан хабардар етті.
– 12 күндік аламан жарыс ат спортына 

дүмпу беріп, ұлттық спортқа жастардың 
қызығушылығын оятты. Қазір бәрі қазақ 
аттарына соғым ретінде қарауға көшкен. 
Біз оның кереғар пікір екенін және қазақ 
аттарының 1200 шақырымдық жолды 
еңсере алатынын дәлелдегіміз келеді. 
Кезінде батырлар Атырау мен Алтайдың 

арасын қорғады емес пе? «Ұлы Дала 
жорығы» шабандоздары сол бабалар 
ізімен жүріп, тарихымызды қайта түлетті. 
Әр елдің брендіне айналған дүниелер 
бар. Мысалы, Грекияда спартандықтар, 
Италияда легиондар, тағысын тағы. Бұл 
бәйге қазақ халқының брендіне айналады 
деп ойлаймын, – деді жоба авторы.

Арқадан басталған жорық 
Сырға жетті

Тілшілік тіршілікпен осы 
ауданға қарасты Аранды 
ауыл дық огругінде болдық. 
Елді мекен аумағында «Агро
Өркен» серіктестігі жұмыс 
істейді. Ауыл шаруа шы
лығы өнімдерін өндірумен 
айналысатын серіктестік биыл 
700 гектар жерге күріш еккен. 
Қосымша 300 гектар жоңышқа 
мен 150 гектар бидай бар. 
Жиынтерім кезінде мұнда 60
қа жуық адам егін даласында 
жүреді.

– Қазір науқан нағыз 
қызған шағында. Суға 
бастыру кезінде қиындық 
болмай қалған жоқ. Бірақ 
егінші жігіттердің еңбегінің 
арқасында күрішке су толық 
жетті. Қазір гектарына 5055 
центнерден өнім алынуда. 
Әрі техникалары да жап
жаңа. Одан бөлек, 50 шақты 
ауыл тұрғыны қырық гектар 
жерге бақша егіп, өзөздерін 
жұмыспен қамтып отыр. 
Бұл кәсіпке де шаруашылық 
басшысының көмегі болды, – 
дейді Аранды ауылдық окру
гінің әкімі Әбілғазы Томаев.

Бүгінде қамбаны дәнге 
толтыруға кіріскен қазалылық 
шаруалар күнтүн демей, 
бел жазбастан даладағы 
еңбек майданында. Біз 
шаруашылықта 30 жылдан 
аса егіс бригадирі әрі агроном 
болған Кеңес Шайықовпен 
кездескенбіз. Оның айтуынша, 
қарамағындағы 10 күрішшімен 

бірге егінді жауыншашынға 
ұрындырмай, тезірек жинап 
алмақ. Бар мақсаты да – сол. 

– Күріш орымы кезінде 
уақытқа қарамастан еңбек 
етесің. Оның үстіне ауа 
райына сенім жоқ. Жаздай 
бейнетіңді бір нөсер жауын
ақ рәсуа етеді. Құдай қаласа, 
келесі айдың басында орақты 
аяқтаймыз деп отырмыз. Тағы 
бір айта кететін нәрсе, былтыр 
шаруашылық төрағасы Медеу 
Есқожаев үздік шығып, 
озат атанған жігіттерге қос 
көлік мінгізді. Биыл да сол 
үрдіс қайталанады деп ес тіп 
отырмыз. Егінші көлік та қым
даса, бұл өзге де жігіт терді 
ынталандыратыны сөз сіз. Ал 
қосымша аудан төңіре гіндегі 
түрлі әлеуметтік шара ларда 
серіктестік ұдайы демеушілік 
көрсетеді, – дейді бригадир.

Қазалы жері әу бастан 
егінге бейім. Аяқ су жолынан 
жаңылмай келіп тұрса, 
мұндағы ағайын еңбек тен 
тартынбасы анық. Жалпы 
аудан көлемінде 17402 гектар 
жерге ауыл шаруашылығы 
дақылдары егілген. Ал күріш 
6361 гектар жерге себіліпті. 
Қазір оның 1960 гектарға 
жуығы орылса, 1240 гектардан 
астамы бастырылып біткен.

Сондайақ аудандағы 
күріш орағына 42 комбайн, 
29 жатка, 115 трактор, 40 
жүк көлігі және 60қа жуық 
трактор тіркемесі қатысуда.

МӘМІЛЕ

ЖЫЛЫНА 24 МЫҢ ТОННА
қызанақ пастасын дайындайтын зауыт салынады

Батыстағы қос ауданның бірі – Қазалыда егін орағы 
енді қызуда. Әрине, күрішке алғашқы комбайнды өзге 
аудандар әлдеқашан салған. Облыста тамыздың үшінші 
онкүндігінде басталған науқан қазан айының онына 
дейін бітуі тиіс. Меже солай.

Дән 
даласындағы 
дүбір

«ҰЛЫ ДАЛА ЖОРЫҒЫ»

Жексенбі күні «Ұлы Дала 
Жорығы» республикалық бәйге 
марафонының жетінші кезеңінде 
шабандоздар 800 шақырымдық 
межені аяқтап, Сыр еліне табан 
тіреді. Марафон қатысушылары 
бұл жолы жүздеген шақырымды 
артқа тастап, Қызылорда 
қаласынан 189 шақырым 
қашықтықта, «Қызылорда-
Жезқазған» трассасының 
бойындағы жазық далада аялдады. 
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Бұдан басқа, мынадай 
сайлау құжат тарының нысан
дары әзір ленді: сайлау шы лар 
тізімі; Прези дент тікке кан ди
даттарды қолдау үшін сайлау
шылардың қолдарын жинауға 
арналған қол қою парағының 
нысаны; кандидаттың куәлігі; 
сенім білдірілген адамның 
куәлігі; шет мемлекеттің, ха
лық   аралық ұйымның бай
қаушы куәлігі.

Күн тәртібіндегі екінші 
мәсе ле бойынша Ортсайлау
ком мү шесі Шавкат Өтемісов 
баян дады. Ол Конс титу цияға 
және «Қа зақ стан Респуб
ликасындағы сайлау туралы» 
ҚР КЗ сәйкес Прези денттікке 
кандидат болып тумысынан 
Республика азаматы болып 
табылатын, қырық жасқа 
толған, мемлекеттік тілді 
еркін меңгерген, Қазақстанда 
соңғы он бес жыл бойы тұра
тын және жоғары білімі 
бар Республика азаматы 
Прези дентікке үміткер бола 
алатынын хабарлады. Прези 
дент болып сайлану үшiн 
азамат мемлекеттік қыз метте 
не ме се сайланбалы мем ле
кеттік лауазым дарда кемінде 
5 жылды құрайтын жұмыс 
тәжірибесі болуға, сондайақ 
белсендi сайлау құқығына ие 
болуға тиiс.

Сот әрекетке қабілетсіз деп 
таныған, сондайақ сот үкімі 
бо йынша бас бостандығынан 
айыру орындарында отырған 
азамат тардың сайлауға және 
сайлануға, республикалық 
рефе  рендумға қатысуға құ
қығы жоқ. Сот талғандығы 
белгі ленген тәртіп пен өтел
ме ген немесе алып тастал
маған, сонымен бірге, сыбай
лас жемқорлық қылмыс және 
сыбайлас жемқорлық құ қық 
бұзушылық жасау дағы кінә
сін сот заңда бел гілен ген 
тәртіппен таныған адам да 
Пре зиденттікке үміткер бола 
алмайды.

Президенттiкке канди дат
тың қойылатын талаптарға 
сәйкес тiгiн Орталық сайлау 
комиссиясы респуб ликалық 
қо ғамдық бiрлес тiктiң жо
ғары органы отырысының 
кан дидатты ұсыну туралы 
хат  тамасынан үзiндi көшірме 
канди даттың дауысқа түсу
ге келiсiм беруi туралы өтi
нiшiмен және канди даттың 
сайлау жарнасын енгізгенін 
куәландыратын құжатпен 
бірге ұсынылған кезден бастап 
бес күн iшiнде айқындайды.

Кандидаттың сайлауға 
түсуге келісімі туралы өті ніші
нің нысаны Орталық сайлау 
комиссиясының қаулысымен 
бекітіледі. Өтінішке жеке 
нысан бойынша өмірбаяндық 
деректер, мемлекеттік қызмет
тегі немесе сайланбалы мем ле
кеттік лауа зымдардағы жұмыс 
тәжірибесі туралы мәліметтер, 
сайлау жарна сын енгізу тура
лы құжат қоса беріледі.

Президенттікке канди дат 
Ор талық сайлау комис сия 
сының шо тына заңнамада бел
гіленген ең төменгі жала қы
ның елу еселенген мөл ше рінде 
сайлау жарнасын енгізеді.

Орталық сайлау комис
сиясы көрсетілген құжаттар 
келіп түскен кезден бастап 
уәкілетті мемлекеттік орган
дарға дереу сұрау салулар 
жібереді. Көрсетілген мем
лекеттік органдардың сұрау 
салуларды қарау және 
Орталық сайлау комиссиясына 
мәліметтерді ұсыну мерзімі 
сұрау салу келіп түскен күннен 
бастап күнтізбелік екі күн.

Өкілетті органдардан тиісті 
мәліметтер түскеннен кейін 
Орта лық сайлау комиссиясы 
Қазақстан Республикасы Пре
зиденттігіне канди даттың Қа
зақстан Респуб ликасы Конс
титуциясы мен Қазақ стан 
Республикасының «Қазақстан 
Республикасындағы сайлау 
туралы» Конституциялық заң 
талаптарына сәйкестігін ор
нату туралы Орталық сайлау 
комиссия сының қаулысымен 
бекітілген нысандағы хат
таманы құрайды.    

Орталық сайлау комис
сиясының хаттамасында кан
дидаттың лин гвис тикалық 
комис  сияның мемле кеттік 
тіл ді меңгергені туралы қо
ры    тын  дысын қоса алғандағы, 
қол  даныс тағы заңнамаға сәй
кес ке ле тіні немесе кел мейтіні 
белгі ленеді.

***
Кеше өткен Қазақстан Рес

пуб ликасы Орталық сайлау 
комиссия сының отырысында 
Президент сайлауында мү
гедек азаматтардың дауыс 
беруін қамтамасыз ету 
туралы Ортсайлауком мү шесі 

Анастасия Щегорцова баян
дама жасады. «Сайлау туралы» 
Қазақстан Республикасының 
Конституциялық заңында да 
мүгедек азаматтардың сайлау 
құқықтарын қамтамасыз ету 
жөнінде бірқатар нормалар 
бар екенін хабарлады. Орт 
сайлау комның 2018 жылғы 
қаулысы мүгедек жан дар
дың сайлау құқық тарын іске 
асыру жөніндегі ұсы ным
дарды бекітті. 2021 жылдан 
бастап Қазақстан Рес пуб ли
касы Орталық сайлау ко мис
сиясы оты рыстары трансля 
циясы мен ақпараттық 
бей не   материалдары сурдо ау 
дар мамен қам тамасыз еті  леді. 
Орталық сайлау комис    сия 
сының сайтында «Мүм    кін  дік
тері шектеулі аза мат  тардың 
сайлау құқық тары» бөлімі 
жұмыс жасайды.

2017 жылдан бастап БҰҰ
ның мүгедектердің құқықтары 
туралы Конвенциясын іске 
асыру мақ сатында Ортсай
лауком жанында мүгедек
тердің сайлау құқықтарын 
қам тамасыз ету жөніндегі 
Жұмыс тобы жұмыс істейді. 
Жұмыс тобының 19 мүшесінің 
17сі мүгедек жандардың 
қоғам дық бірлес тіктерінің 
өкілдері болып табылады, 
олар – 11 облыстың, респуб
ликалық маңызы бар қаланың 
және астананың өкілдері.

Баяндама аясында сайлау 
науқаны кезінде мүге
дек азамат тардың сайлау 
құқық  тарын қамта масыз ету 
бойынша бірқатар тапсыр
малар берілді.

Ортсайлауком мүшесі 
Асыл бек Смағұлов қол қою 
парақтарын дайындау, беру 
мерзімдері, сондайақ сайлау
шылардың қолдарын жалған 
деп тану туралы сөз сөйледі.

Ол «ҚР сайлау туралы» 
Заңына сәйкес Президенттікке 
канди датты қолдап қол 
жинауды сенім білдірілген 
адамдар ұйымдастырады және 
кандидаттың Конституциямен 
және «ҚР сайлау туралы» 
Заңында белгіленген та лап
тарға сәйкестігін тек серу
ден кейін бес күн мер зімнен 
кешіктірмей ҚР ОСК беретін 
қол қою парақтарымен ресім
делетінін хабарлады.

Президенттiкке канди
датты облыс  тардың, респуб
ликалық маңызы бар 
қалалардың және Рес  пуб 
лика астанасының кем де
генде үштен екiсiнiң атынан 
теңдей өкiлдiк ететiн сайлау
шы  лар дың жалпы санының 
кем де генде бiр процентi 
қолдауға тиiс. Қазақстан Рес
публикасының сай лаушы 
аза  мат тарының бірыңғай 
электрондық тізіліміне сәйкес 
2022 жылғы 1 шілдедегі жағ
дай бойынша республика сай
лаушыларының жал  пы саны 
11 млн 827 мың 277 адам  ды 
құрайды. Осылайша, Пре
зи  денттікке үміткерді ке
мінде 118 мың 273 сайлаушы 
қолдауы керек.

«ҚР сайлау туралы» 
Заңына және ОСК қаулысына 
сәйкес қол қою парағының 
үлгісі бекітілді. Әрбір қол 
қою парағының реттік нөмірі 
болады және сайлаушылардың 
қол дарын жинауға арналған 
20 жолдан тұрады.

Сенім білдірілген адам 
Қа зақстан Республикасының 
аза маты болуға тиіс, қандай 
да бір сайлау комиссиясының 
мүшесі, саяси мемлекеттік 
қызметші лауа зымындағы 
адам болмауға тиіс. Сайлау 
комиссиясы сенім біл дірілген 
адамдарды тіркегеннен 
кейін оларға тиісті куәліктер 
береді. Қол жинаушы адам 
қол жинаған кезде тиiстi қол 
қоятын парақта жеке қолы 
қойылған кандидаттың сенiм 
бiлдiрген адамының тiркелгенi 
туралы куәлiктiң көшiрмесiн 
көрсетуге тиiс. Қол жинауды 
жүргізетін адам қол қою 
парағына міндетті түрде өзінің 
қолын қояды.

Президенттікке канди
дат ты қолдауға қол жинау 

жөніндегі толтырылған қол 
қою парақтары аумақтық 
сайлау комиссиясына тап
сырылады, ол 10 күн мерзімде 
паспорт қызметті қыз мет
керлерін тарта отырып, 
қойылған қолдардың дұрыс
тығын тексеруді жүзеге асы
рады, Президенттікке кан 
дидатты қолдап қойылған 
қолдардың растығын тексеру 
нәтижелері туралы тиісті 
хаттаманы ресімдейді және 
оны Орталық сайлау комис
сиясына жолдайды.

Ортсайлауком отырысында 
қабыл данған қаулыда қол 
қою парақтарын беру және 
Прези денттікке кандидатты 
қолдауға қойылған қолдардың 
растығын тексеру мерзімдерін 
қысқарту көзделген. Бұл шара 
Президенттікке кандидатты 
қолдауға қол жинау үшін 
сайлау процесіне қаты сушы 
лардың уақытын ұл ғайту 
мақсатында қол қою парақ
тарын беруді ұйымдас тыру 
және қолдардың расты ғын 
тексеру рәсімдері бо йынша 
мерзімдерді қыс қарту үшін 
ұсынылды.

Мәселен, ҚР ОСК қау
лысына сәйкес Прези дент тікке 
кандидатты қол дауға қолдап 
қол жинауға арналған қол қою 
парақтары оның Конституция 
мен Консти туциялық заңмен 
белгіленген талаптарға сәй
кес тігі тексерілгеннен кейін 
күнтізбелік екі күн ішін де 
беріледі. Аумақтық сайлау 
комис сияларының Прези
денттікке кан ди датты қол
дайтын қолдардың рас тығын 
тексеру мерзімі де күнтіз
белік 10 күннен 5 күнге дейін 
қысқартылды.

Сайлаушылардың қою 
парақ та рында қойған қолдары 
келесі себеп термен жалған 
болып танылады:

1) қол қою парағына сай 
сайлау шының деректері толық 
болмаған;

2) қарындашпен қойылған;
3) түзету немесе өзге де 

бұрмалау іздері бар;
4) сайлаушы атынан басқа 

адамдар қойған;
5) нақты кандидат үшін қол 

қою парақтарында бір адам бір 
реттен артық қойған;

6) бір адам бірнеше адам 
үшін қойған;

7) қайтыс болған адамдар 
үшін қойған;

8) белсенді сайлау құқығы 
жоқ адам қойған;

9) өзі қойған қолын кері 
қайтарып алушы сайлау
шының жазбаша өтініші 
болған кезде сайлаушылардың 
қолдарын жалған деп тану 
ұсынылсын.

Аумақтық сайлау комис
сиясы, егер қол заңнама 
талаптарын бұза отырып 
алынғаны анықталатын өзге 
жағдайларда да сайлаушының 
қолын жалған деп тануы 
мүмкін.

Н.Әбдіров отырыс соңында 
«Президенттікке канди дат
тарға қол қою парақтарын 
беру мерзімдерін қысқартуға 
келетін болсақ, біз сайлау 
заңнамасының негізінде Пре
зи денттікке кандидаттарға 
қол қою парақтарын беру 
мерзімін екі еседен астамға 
– бес күннен екі күнге дейін 
қысқартқанымызды тағы 
да атап өткім келеді. Бұдан 
басқа, аумақтық сайлау комис
сияларының Прези денттікке 
кандидатты қолдауға қойылған 
қолдардың растығын тексеру 
мерзімі оннан бес күнге 
дейін қысқартылды. Біздің 
тарапымыздан кандидаттарға 
сайлау рәсімдеріне бөлінген 
мерзімдерді қысқарту арқылы 
қол жинауға көбірек уақыт 
беріледі. Осыған байланысты 
сайлау комиссиялары бел
гіленген мерзімдерді қатаң 
басшылыққа алуы қажет», – 
деп атап өтті.

Отырыс қорытындысы 
бойынша бұқаралық ақпарат 
құралдарының өкілдеріне ар
налған брифинг өтті, онда 
ҚР ОСК мүшелері БАҚ 
сұрақтарына жауап берді.

Құны 13,5 млрд теңгені 
құрайтын жоба бойынша 
жылына 24 мың тонна томат 
пастасын дайындау мүмкіндігі 
бар. Жобаны қос компания тең 
көлемде қаржыландырады. 
Зауыт іске қосылғанда 154 жұ
мыс орны ашылады. Өндірісті 
толық  жүзеге асыру 2025 
жылға дейін жоспарланған. 

Мархабат Жайымбетов 
зауыт салу мәселесіне қа
тыс ты әкімдік тарапынан 
қа жетті қолдау шаралары 
жүр  гізілетінін қаперге са
лып, бұл жобаның аймақ 
үшін маңыздылығына тоқ
талды. Зауыттың құрылыс жұ
мыстарын жүргізуде инфра 

құ рылыммен (сумен, газ, 
электрмен) жаб дықтау, жо
балықсметалық құжат та маны 
жасау мәселелері тал қыланды. 

Әлемнің 13 елінде қызанақ 
өнімін өндірумен айналысатын 
түрік компаниясымен бір
лесіп, биыл тәжірибеден 
өт кізу үшін  тамшылатып 
суару арқылы 10 гектар жер
ге қызанақ егілді. Оған су 
жеткізу дариядан 2 шақырым 
жерге насос қондырғылары 
арқылы қамтамасыз етілді. 

Мұнан бөлек, ҚР Ауыл 
шаруа  шылығы министрлігі, 
Қы зылорда облысының әкім
дігі мен «KOÇ Holding» түрік 
компаниясы және отан дық 
«Orbis Kazakhstan» ком
паниясы араларында төрт жақ

ты атқарылатын шара лар мен 
мерзімдері көрсетілген. Жол 
картасы әзірленіп, бекітілді.

Айту керек, қызанақ 
пастасын өндіретін зауыт 
құрылысын келер жылдан 
бастау жоспарланып отыр.

Еске салайық, биыл түрік 
инвесторларының қолдауымен 
республиканың тек екі 
аймағында ТМД елдерінде 
теңдесі жоқ заманауи жылу
электр орталығының құры
лысы салынбақ. Алғашқысы 
Қызылордада бастау алып, 
аймақ жұрты жылуэлектр 
орталығының  капсула салу 
рәсіміне куә болды.

«СБ» ақпарат

САЙЛАУ ҚҰЖАТТАРЫНЫҢ 
НЫСАНДАРЫ БЕЛГІЛЕНДІ

ЖЫЛЫНА 24 МЫҢ ТОННА
қызанақ пастасын дайындайтын 
зауыт салынады

«Отандық ақпараттық кеңістікте және 
әртүрлі әлеуметтік медиада түрлі тақырыптар 
бойынша көрінеу жалған ақпарат тарату 
жағдайлары жиілеп кетті.

Бұл ретте олар жекелеген блогерлердің 
арандатушылық мәлімдемелерімен және 
әлеуметтік желілер пайдаланушыларының 
ұлттық алауыздықты тудыратын белгілері бар 
комментарийлерімен қоса жүреді.

Жекелеген азаматтардың арнамысы мен 
қадірқасиетіне нұқсан келтіретін, сондай
ақ бірқатар танымал адамдарды ұстау және 
қылмыстық жауаптылыққа тарту туралы 
жалған хабарламалар жариялануда.

Мұндай фейктік мәліметтер қоғамдық 
жалған пікірді қалыптастырып ғана қоймай, 
сонымен бірге қоғамдық тәртіпке де теріс әсер 
етуі әбден мүмкін.

Осындай шынайлыққа сәйкес келмейтін 
мәліметтерді таратуды көбіне блогерлер 

қасақана, өздерінің және үшінші тұлғалардың 
мүдделері үшін жүзеге асырады.

Олардың мақсаты – жеке пайда табу және 
бопсалау арқылы материалдық табыс көру.

Көрсетілген ұлттық алауыздықты қоздыруға, 
қорқытып алуға, көрінеу жалған ақпарат 
таратуға бағытталған ісәрекеттер Қазақстан 
Республикасы Қылмыстық кодексінің 174, 
194 және 274баптары бойынша қылмыстық 
жауаптылыққа әкеп соғады.

Осыған байланысты, Қазақстан Респуб
ликасының Бас прокуратурасы ел азаматтарын, 
бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін, 
әлеуметтік желілердің пайдаланушыларын 
заңнаманы бұлжытпай сақтауға және жоғарыда 
келтірілген кез келген құқық бұзушылықтардың 
жасалуына жол бермеуге, арандатушылыққа 
бой бермеуге және тек ресми ақпарат көздеріне 
ғана сенуге шақырады» делінген үндеуде.

БАС ПРОКУРОРДЫҢ ОРЫНБАСАРЫ ҮНДЕУ ЖАРИЯЛАДЫ

Алдымен генералпол
ковник Р.Жақсылықов Қы
зыл орда облысындағы штаб
тың жұмысымен, әскери 
қыз  мет шілердің тамақтану 
жағ дайымен танысты. Мұнда 
ол әскери бөлімнің атқаратын 
міндеттері мен жауынгерлік 
мүмкіндіктері, оқужаттығу 
жауынгерлік қызметінің бары
сы туралы пікірлесті. 

Министр жауынгерлік 
машиналар паркіндегі әскери 
техниканың жайкүйі мен 
оларды ұстау тәртібін, қаруды 
сақтау жағдайын тексерді. 
Сонымен қатар, қорғаныс 
ведомствосының басшысы 
оқужаттығу алаңдарын ара
лап, олардың практикалық са
бақтарға дайындығын бақылап 
көрді. 

Нысан аралау барысында 
Мархабат Жайымбетов ми
нистрмен бірге алдағы уақытта 
әскери инфра құрылымды 
дамыту мәселелері бойынша 
бір лескен жұмыстарды тал
қыға салды. 

Жұмыс сапары соңында 
министр жеке құрамның 
жауын герлік оқу сапасын 
арттыру, жауынгерлік даяр
лықтың оқуматериалдық 
база сын жетілдіру, оқужауын
герлік тапсырмаларды орын
дау кезінде қауіпсіздік шара
ларын сақтау жөнінде бірқатар 
нұсқау берді.

Қорғаныс 
министрінің 
Қызылордаға сапары

Cенбі күні Қорғаныс министрі Руслан Жақсылықов 
Сыр еліне жұмыс сапарымен келіп, бірқатар маңызды 
нысандарға барды. Ведомоство басшысын облыс әкімінің 
міндетін атқарушы Мархабат Жайымбетов күтіп алып, 
әскери нысандарды бірге аралады.
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Ақтілек БІТІМБАЙ,
«Сыр бойы»

Облыс әкімінің 
баспасөз қызметі

«Салық реформасы аясында 
сән-салтанатқа салық салуды 
енгізген жөн. Мұның орта 
тапқа қатысы жоқ, бұл салық 
тек аса қымбат жылжымайтын 
мүлік және автокөлік сатып 
алған кезде салынады» деді 
бұл жөнінде Президент. Не-
гізінде мұндай салық, яғни 
байлыққа салынатын салық 
дамыған мемлекеттерде бұ-
рыннан қолданылып келеді. 
Сон дықтан кімнің аса қымбат 
көлігі, зәулім сарайы, қымбат 
әшекей-бұйымы бар, соған 
салық салу – дұрыс әрі тиімді 
шешім.

Ал енді мұндай салық 
елімізде қай уақыттан бас-
тап енгізілмек? Премьер-
Ми     нистрдің орынбасары 
– Қар   жы министрі Ерұлан Жа-
мау баевтың айтуынша, 2024 
жылдың 1 қаңтарынан бас тап 
қолданысқа енгізілетін Салық 
кодексінде сән-салтанат са-
лығы көрініс табады. «Біз оны 
2023 жылдың қыркүйегіне 

дейін пысықтап, содан кейін 
Мәжіліске енгізуіміз керек. 
2023 жылы заң қабылданып, 
2024 жылдың басынан бастап 
күшіне енеді деп үміттенеміз» 
деді Қаржы министрі.

Ұлттық экономика ми-
нистрі Әлібек Қуантыровтың 
тү сін діруі бойынша «Сән-сал-
танат салығы белгілі бір құны 
қым бат, тіпті инвестициялық 
құны бар жылжымайтын 
мү  лік, көлік және басқа да 
сән-салтанат нысандарына 
қол  данылады. Құнына бай ла -
ныс ты үдеме болады. Мысалы, 
яхталар, спорттық авто  мо-
бильдер, шетелдік вил  лалар, 
жеке ұшақтар. Бұ ларға сән-
салтанат салығы қол данылады. 
Шартты түрде жоғары салық 
салынатын көлік құны 100-
150 мың доллардан басталады, 
одан да жоғары болуы мүмкін. 
Жылжымайтын мүлікке де 
қатысты, ол сәйкесінше жоғары 
баға  ланады. Жылжымайтын 
мүлік тің өзі жылжымалы 
мүлікке қарағанда қым ба-
тырақ».

Бұл салық түрі орта тап 
өкілдеріне қатысы болмайды. 
«Байлық салығы» бағалы 
яхтасы, жеке ұшағы бар 
адамдарға салынады. Әрі 
бір емес бірнеше элиталы 
жылжымайтын мүлігі бар, 
көлігінің құны 100 мың 
доллардан асатындар есе-
ленген салық төлейді.

Бірақ мұның бәрін ай-
қындап алу керек. Бұл мәселеде 
біраз қиындықтар туындауы 
ықтимал. Өйткені, алдымен 
кімнің қанша табыс табатынын 
біліп алу керек еді. Ал бізде 
жалпыға бірдей декларация әлі 
толық жасалып біткен жоқ. 

Мемлекеттік кірістер 
комитеті басқарма басшы-
сының орынбасары Айнұр 
Сартаеваның айтуынша, ал-
дағы уақытта Президент 
тапсырмасы бойынша жұмыс 
тобы құрылып, бұл мәселе 
жан-жақты талқылаудан өтеді. 
«Әділет министрлігі мен Ішкі 
істер министрлігінде мүлікті 
рәсімдеу процесі жүргізіледі. 
Республика бойынша жыл-

жымайтын мүлік деректері 
«Азаматтарға арналған үкімет» 
мемлекеттік корпорациясында 
сақтаулы. Осы ұйым жыл 
сайын азаматтардың мүлік 
салығын төлеу үшін бізге 
тиісті ақпарат береді. Мем-
лекеттік кіріс органдары 
құнына байланысты тиісті 
мүлік салығын белгілейді. 
2022 жылдың 1 қазанында 2021 
жылдың мүлік салығын төлеу 
мерзімі аяқталады. Аталған 
уақытқа дейін төленбесе, 
өсімпұл тағайындалады. Осы 
ретте жаңадан енгізілетін 
сән-салтанат салығының іске 
асуына біз де қатысамыз. 
Бірақ оның әлі нақты тұ-
жырымдамасы енгізілген жоқ. 
Президент тапсырмасы бо-
йынша өте үлкен сомадағы 
қымбат мүліктерге салық 
салу айтылған болатын. Бұл 
туралы ақпарат бізге Әділет 
министрлігі арқылы келуі 
мүмкін», – дейді А.Сартаева.

Қазіргі күні жылжымайтын 
мүлік құны қымбаттап кеткенін 
жақсы білеміз. Мәселен, 

Астана мен Алматыда бір 
бөлмелі пәтердің бағасы  20 
млн теңгеден бастау алады. 
Екі-үш бөлмелі пәтер бағасы 
бұл сомадан екі есе артық екені 
түсінікті. Сонда сән-салтанат 
салығына жатқызылатын дү-
ние мүліктің бағасы қанша 
болуы керек? 

Сарапшылар мұның бәрі 
есептелетінін келтіреді. Мы-
салы, аумағы 300 шаршы 
метрден асатын элиталық үйі 
болса, ол салықты көбірек 
төлейді. Үйдің аумағымен 
қатар құрылыс материалының 
сапасы да ескерілуі тиіс. 
Көліктің маркасы мен көлемі, 
қуатына қарай салық көлемін 
арттыруға болады.

Бірақ бізде табысын жа-
сырып қалудың түрлі айла-
амалы бар екенін де естен 
шы ғармауымыз керек. Өзі-
нің «көлеңкелі табысын» жа-
сыру үшін мүліктерін ту ған-
туысына, құдасы мен алыс 
ағайынының атына ау дару 
секілді әрекеттер де бола-
тыны жасырын емес. Мұн-

дай жағдайда құзырлы орган-
дардың өзі ешқандай әрекет 
қолдана алмай қалуы мүмкін.

Міне, осындай мәселелердің 
бәрін келесі жыл соңына дейін 
реттеп алу міндеті тұр. Иә, 
тиісті мемлекеттік органдар 
бұл бағытта біраз шаруаларды 
атқаратын болады. Оған дейін 
декларация тапсыру тиіс 
тұлғалардың тегіс тапсырып 
бітуін қамтамасыз еткен жөн.

Сән-салтанат салығын 
енгізудегі мақсат – бай адам-
дардың мемлекетке төлейтін 
салығын байлығына сәйкес 
көбірек төлеуін қамтамасыз 
ету. Біздің елімізде мұндай 
санатқа жататын адамдар онша 
көп те болмауы мүмкін. Алайда, 
Жаңа Қазақстан құруды мақсат 
тұтып отырған шағымызда 
мұндай нәрселердің өзі жолға 
қойылуы қажет.

Мемлекет басшысының 1 
қыр күйекте Қазақстан халқына 
жа саған Жолдауы да «Әділетті 
мемлекет. Біртұтас ұлт. Бере-
келі қоғам» деп  бекерден- 
бекер аталмаса керек.

СӘН-САЛТАНАТТЫҢ 
салығы да салмақты

Облыста тұңғыш рет ұйымдастырылып 
отырған жарысқа 7 команда, 8 түйе палуан 
қатысты. 66, 74, 82, 90 және 100 келі салмақ 
дәрежесінде ҚР ҰҚК Қы зылорда облысы 
және Бай қоңыр қаласы бойынша депар-
таменті,  облыстық сот, облыстық полиция 
депар таменті, ҚР ҰҚК Шекара қызметі 
облыстық депар таменті, облыстық маман-
дан дырылған күзет қызметі  басқармасы, 
облыстық тө тен ше жағдайлар депар-
таменті, «Ұлттық ұлан» №5547 әскери 
бөлімінің құрама ко мандалары бақ сынады. 
Боз кілемдегі бәсекеге ұлттық дәрежедегі 
төреші Ғалым Ержанов төрелік етті.

Жарыс қорытындысы бойынша 
командалық сайыста облыстық полиция де-
пар таментінің құрама командасы І орынды 
қанжығасына бай лады. Ал ҚР ҰҚК Қы-
зыл орда облысы және Байқоңыр қаласы 
бойынша департаменті ІІ орын иеленсе, 
ҚР ҰҚК Шекара қызметі облыстық депар-
таментінің құрама ко ман дасы ІІІ орынға 
табан тіреді.

Сонымен қоса, кештің ұйытқысы 
болған түйе палуан дар сайысында ҚР 
ҰҚК Қызылорда облысы және Байқоңыр 
қаласы бо йынша департаментінен қазақ 
күресінен халықаралық дәре жедегі спорт 
шебері, қазақ күресінен екі дүркін Әлем 
чемпионы, екі дүркін Азия чемпионы 
Ғалымжан Әбдірахманов І орын иеленіп, 
«Күштік құрылымдар барысы – 2022» 
атағын жеңіп алды. Бозкілемдегі тар тыс-
ты бә се  кеде облыстық полиция де пар  та-
ментінен «Дзюдо» және «Самбо» спорт 
түр ле рі нен спорт шебері Ержан Абдул лаев 
ІІ орын алса, «Ұлттық ұлан» №5547 әс кери 
бө лімінен күрес спорт түр ле рінен спорт 
шебері Арнат Ысмайл ІІІ орынды қанағат 
тұтты.

Осылайша, жеңімпаздар «Алтын 
белбеу», «Күміс белбеу» және «Қола бел-
беу лерін» тақты. Барлық жүл де герлерге 
қаржылай сыйлық, арнайы диплом мен 
медаль табысталды.

БОЗКІЛЕМДЕГІ 
БЕЛДЕСУ

«Евразия» спорт кешенінде 
қазақ күресінен құқық қорғау 
мамандары арасында «Күштік 
құрылымдар барысы» өтті.

ҚР Ұлттық қауіпсіздік 
органдарының құрылғанына 
30 жыл толу мерекесі аясында 
өткен іс-шарада ҚР Парламенті 
Сенатының депутаты Мұрат 
Бақтиярұлы, қала әкімі Асылбек 
Шәменов, Қазақстанның Еңбек 
ері Абзал Ералиев, облыстық 
ардагерлер кеңесінің төрағасы 
Серік Дүйсенбаев, ҚР ҰҚК 
Қызылорда облысы және 
Байқоңыр қаласы бойынша 
департаментінің бастығы Болат 
Қалмырзаев құттықтау сөз сөйлеп, 
барша қатысушыларға сәттілік 
тіледі.

Форум Президенттің саяси-
эко номи калық реформаларын 
қол дауға бағытталды. Форум жұ-
мысын жүргізген облыстық ар-
дагерлер кеңесінің төрағасы Серік 
Дүйсенбаев сөз басында жиынның 
көтеріп отырған жүгі салмақты 
екенін атап өтті.

– Биыл ардагерлер кеңесінің 
құ рылғанына 35 жыл толып 
отыр. Осы уақыт ішінде облыс 
ар дагерлері қоғам бірлігі мен 
мемлекеттің тұрақтылығын қам-

тамасыз етуде белсенді үлес 
қосып келеді. Бұл тарихи кезеңде 
Мемлекет басшысының елдің 
әл-ауқатын арттыруға тікелей 
бағытталған бастамаларын әркез 
қолдап, белсенді азаматтық 
ұстанымымызды көрсетеміз деп 
сенемін. Өйткені біздің мақсатымыз 
– жаңа әділетті Қазақстанды құру, – 
деді Серік Дүйсенбаев.

Өз кезегінде облыс әкімінің 
орынбасары Нұрымбет Сақтағанов 
аға буынның қоғам тұрақтылығын 
сақтаудағы ерекше орны туралы 
пайымды пікір білдірді.

– Біздің қазақта қадірменді қа-
рия лардың, абыз ақсақалдардың 
орны ерек. Бұл ұлы қасиеттер, 
са йып келгенде, ұлттық коды-
мыз дың уызына жатады. Қай кез-
де де қазыналы қариялар елді 
бірлік пен адал еңбекке жетелеп 
отырған. Ұлтымыздың ұлағатты 
салт-дәстүрлерін өмір мектебі 
ретінде дамытып, ұрпақтар са-
бақ тастығына ұластырып, келе-
шекті кемелдендіруден аянбаған. 
Өз деріңіздей ел ағалары еге-
мендігіміздің, оның ішінде Сыр 
өңірінің дамуының бастауында 
болып, рухани-мәдени өсуіне зор 
үлес қостыңыздар. Бүгінгі таңда 
облы сымызда 77 мыңнан астам 
зейнетке шыққан ардагерлеріміз 
бар. Олар біздің ұлттық құнды-
лы  ғымыз, байлығымыз. Бұл ретте 
аймағымызда ардагерлер кеңесінің 
жұ мысы жақсы жолға қойылған, – 
деді ол.

Сондай-ақ, облыс әкімінің 
орын басары алдағы уақытта зиялы 
қауым өкілдері, ардагерлермен 
ақыл даса отырып өңір болашағына 
әсер ететін әрбір маңызды мәселені 
шешу бойынша нақты жұмыстар 
атқарылатынын айтты.

– Қазіргі тарихи өзгеріс ке-
зеңінде халықтың әл-ау қатын 
арттыруға бағыт талған баста-
маларды бірлесіп жүзеге асыру 
– барлығымызға ортақ, елдік ша-
ра лар. Сондықтан ардагерлер – ха-

лықтың үні, биліктің кеңесшісі, 
қоғамда туындаған түйткілдердің 
сарапшысы ретінде мемлекеттік 
бастамаларға қолдау білдіріп, саяси 
реформалардың жүзеге асуына 
атсалысады деп сенемін, – деді 
Н.Сақтағанов.

Мұнан соң философия ғылым-
дарының докторы Баймырза Қо-
жамберлиев жаңа Қазақстан ал-
дында тұрған саяси, әлеуметтік, 
рухани факторлар бойынша сал-
мақты ой-тұжырымдарын білдірді.

– Қазіргі заманда дамыған ел-
дерде нарықтың не екенін біліп, 
оны терең түсініп, нарыққа адам-
гершілік сипат беру мәселесі 
кеңінен қаралып жатыр. Жаңарған, 
әділетті Қазақстан экономикасында 
осы сипат орын алуы керек. 
Әділетті Қазақстанның негізі 
– заңның үстемдік етуінде, әді-
летті болуында. Сондықтан біз-
дің болашақ қоғамымызда осы 
мәсе лелер болғаны дұрыс деп ой-
лаймыз. Қасым-Жомарт Тоқаев Қа-
зақстан халқына үндеуінде сайлау 
науқаны елдің бүкіл саяси жүйесін 
түбегейлі өзгертетін сайлау кезеңін 
бастайтынын айтты. Сайлаудың 
әділ, таза өтуі де – алдымызда тұрған 
үлкен сын. Бастамалардың барлығы 
азаматтардың саяси белсенділігін 
арттыруға бағытталған. Бізде саяси 
белсенділік болғанда ғана саяси 
өзгерістер болады, – деді Баймырза 
Қожамберлиев.

Форумда Қызылорда қала лық 
ардагерлер кеңесінің төр ағасы 
Сұлтанбек Тәуіпбаев жаңа Қа-
зақстанды құрудағы арда гер лердің 
рөлі туралы ойын ортаға салды.

– Облысымыздағы 77 мың 
ардагердің 26 мыңнан астамы 
Қызылорда қаласында. Биыл 
облыс орталығы мен оған қарасты 
ауылдарда бес рет алқа жиынын 
өткіздік. Мемлекет басшысының 
үндеуін талқылап, ардагерлермен 
ой-пікір алмасу барысында біраз 
мәселелер қозғалды. Президент 
Конституциялық сот құрылып, 
алдағы қаңтар айынан бастап жұмыс 
жасайтынын айтты. Өте орынды. 
Конституциялық сот әділ, ашық 
болуы керек. Бүгінде құқық қорғау 
органдарында сондай ашықтық 
бар ма? Сот әділдігін қамтамасыз 
етуде күрделі мәселе көп. Олардың 
барлығын қоғам алдына шығарып, 
ашық түрде ұсыныс-пікір айтылуы 
керек. Сондай-ақ, жергілікті 
жердің әкімдері баламалы жолмен 
сайланатыны айтылды. Жергілікті 
өзін өзі басқару туралы заң бұған 

дейін де болған. Дегенмен, ол заңды 
біз іске асыра алмадық. Ол заң 
талабы өз деңгейінде жүзеге асқан 
жоқ. Алдағы уақытта ардагерлер 
осы бағытта да жұмыс жасауы, 
өз ықпалын тигізуі керек, – деді 
Сұлтанбек Тәуіпбаев.

Ал, «ҚазГерМұнай» ЖШС 
жанындағы «Ардагер мұнайшы» 
қоғамдық қорының төрағасы Разия 
Қалжанова ұрпақ тәрбие сіндегі 
бірқатар түйткілдерге тоқталды.

– Мемлекет басшысы бала-
ларды балабақшамен қам тамасыз 
ету мәселесін түпкілікті шешу 
қажет екенін айтты. Оған қоса, 
тәрбиешілердің әлеуметтік мәр-
тебесін арттырып, жалақысын 
көбейту керегін, осы саладағы 
мамандарға қойылатын нақты 
талаптар бекітілуге тиіс екенін 
атап өтті. Қазір өңірімізде 
жеке балабақшалар көп. Олар-
дың арасында да өз ісіне 
жауапкершілікпен қарап, бала 
тәрбиелеуде тынымсыз еңбек етіп 
жүргендері бары анық. Дегенмен, 
жекенің аты жеке. Балабақшаны өз 
меншігі санайтын кәсіп иелерінің 
жеке үйіндегі балалар тәрбиесі 
қалай жүруде? Бүлдіршіндердің 
тамағы, жай-күйі қалай? Олардың 
жұмысын тексеріп отыратын 
қоғамдық ұйымдар, мемлекетік 
органдар жұмыстарын бұрынғыдан 
да жандандыруы керек, – деді ол.

Сонымен қатар, жаңа Қа-
зақстандағы отбасы құн дылықтары 
мәселесіне тоқталып, аға буын 
өкілдерінің басты мақсаты – 
атадан балаға мирас болып келе 
жатқан ұлттық жәдігерлерімізді, 
салт-дәстүрімізді дәріптеу, отбасы 
құндылықтарына баса назар аудару, 
тіліміз бен дінімізді, мәдениетімізді 
құрметтеу екенін атап өтті. Разия 
Қалжанова ардагерлер жастар 
тәрбиесі бағытындағы жұмыстарын 
жандандыру қажетін алға тартты.

Аға буынның жинақтаған тә-
жірибесін, білігін, парыз бен намыс 
ұғымын сақтап, жеткізу – келешек 
ұрпақтың алдағы жетістіктерін 
одан әрі дамыта түсетін негізгі 
бастау. Бұл ретте ұрпақтар са-
бақтастығының маңызы зор. 
Форумда Қармақшы аудандық 
ардагерлер кеңесінің төрағасы 
Асқар Мереков жас буынға 
адамгершілік тәрбие беру, сондай-
ақ еңбексүйгіштікті насихаттап, 
қара пайым еңбек адамының имид-
жін көтеру мақсатында ат қарылып 
жатқан жұмыстар туралы баяндады.

– Аудан жастарының өлке 
тарихын танып-білуі, ұлттық 
құндылықтарымызды бойға сіңіруі, 
ел мен жердің тарихын насихаттауда 
ардагерлердің еңбегі ерен. Қазіргі 
таңда Қармақшы ауданында 
5300 зейнеткер бар. 53 бастауыш 
ұйымына 4270 ардагер мүшелікке 
қабылданған. Жастармен кездесу, 
еркін форматтағы сыр-сұхбат, 
көптеген өзге де іс-шараларда 
қазыналы қарттарымыз саралы сөз, 
салмақты ойларымен жас ұрпақтың 
озық ойлы болып қалыптасуына 
көмектесуде. Ауданның киелі 
жерлеріне танымдық сапарлар 

ұйымдастырып, жастармен рухани 
сабақтастық қалыптастыруда, – 
деді Асқар Мереков.

Ел бірлігі, ырысты ынтымақ, 
ұрпақтар сабақтастығы, жастар 
тәрбиесі жөнінде келелі әңгімелер 
де қозғалды. Шиелі ауданы 
Ақмая ауылдық округі бастауыш 
ардагерлер ұйымы төрағасы 
Кенжетай Балмағанбетов жас-
тарға қолдау көрсету бойынша 
ұсыныстар айтты.

– Мемлекет басшысы жастарға 
жан-жақты қолдау көрсету – 
мемлекетіміздің басты міндетінің 
бірі екенін атап өтті. Еңбекпен 
қамтитын түрлі шаралар арқылы 
келесі жылы 100 мың жасқа 
жұмыс беруіміз керек. Жастардың 
кәсіпкерлік бастамаларына қол-
дау көрсетіле бермек. Оларға 
жеңілдетілген тәртіппен жылдық 
өсімі 2,5 пайыз болатын шағын 
несие беріледі. Президенттің бұл 
бастамалары қоғамның барынша 
үйлесімді әрі әділетті болуына 
ықпал етері сөзсіз. Жастар тәр-
биесіне бәріміз де жауаптымыз. 
Жастармен жұмыс жүргізуде ау-
дандық жастар ресурстық ор-
талығының орны бөлек. Аудан 
бойынша 14-24 жас аралығында 
20 мыңнан астам жас бар. Оның 
10 мыңнан астамы – ауыл жас-
тары. Бүгінде Шиелі ауданы 
жастары арасында жұмыссыздық 
деңгейін барынша төмендетуге 
күш салып отыр. Ауданның 9800 
жасқа жүргізілген сауалнама 
нәтижесінде олардың тарапынан 
төмендегідей ұсыныстар айтылған. 
Жұмыссыздық, тұрғын үй, жас 
кәсіпкерлерге қайтарымсыз грант 
санын көбейту, жас жұмыс-
шылардың жалақысын көтеру 
және жастардың бос уақытын 
тиімді өткізуіне қолайлы орта 
қалыптастыру мәселелері, – деді ол.

Форумда өткір сындар да 
айтылып, халықтың әлеуметтік-
тұрмыстық жағдайын жақсартудың 
нақтылы жолдары жөнінде ұсы-
ныс тар да білдірілді. Ардагер 
С.Дәрібаев бірқатар қарапайым жұ-
мыс шылардың әлеуметтік құ қық-
тары қорғалмай отырғанын айтты.

Жиын соңында республикалық 
арда герлер ұйымының 35 жылдық 
мерейтойы аясында өңірдегі 
ардагерлер ұйымының жұмысын 
ілгерілетуде аймақтың әлеуметтік-
экономикалық және рухани да-
муына үлес қосып жүрген бірқатар 
ардагерлер облыстық ардагерлер 
кеңесінің Құрмет грамотасымен 
марапатталды.

Атап айтқанда, Қазалы ау-
дан дық ардагерлер кеңесінің 
төр  ағасы Оразғали Бекпанов, 
Жо салы кенті ардагерлер кеңе-
сінің төрағасы Ерболат Ұзақбаев, 
«Ардагер мұнайшы» қоғамдық 
қоры ның төрағасы Разия Қал жа-
нова, Жалағаш аудандық ар да-
герлер кеңесінің төрағасы Садық 
Әлиев, Шиелі ауданы Ақ мая 
ауылдық округі бастауыш ар да-
герлер ұйымы төрағасы Кенжетай 
Балмағанбетовке Құрмет грамотасы 
табыс етілді.

Жаңашылдық рухының 
жаңғырығы

Sb
Биболат СӘТЖАН,
«Сыр бойы»

«Достық үйінде» «Жаңа Қазақстанды бірге құрайық» 
атты облыстық ардагерлер форумы өтті. Оған облыс 
әкімінің орынбасары Нұрымбет Сақтағанов, облыстық 
жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар 
басқармасының басшысы Ғабит Жаңабаев, ардагерлер 
ұйымының белсенділері, сала мамандары мен жастар қатысты.

ФОРУМ
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Мына түрімді көріп анам 
аяуына болатын еді. Шыным-
ды айтсам, мен одан ондай 
мейірім күтпедім. Үстімдегі 
алба-жұлба киім мен жырым-
жырым кейпімді көрген анам 
аямай сабады. 

Шынымды айтсам, ба-
лалық шағымда ұрып-
соғу мен үшін үйреншікті 
жағдайға айналды. Себебі мен 
балаларға физикалық жаза 
қолдану қалыпты жағдай са-
налатын отбасында өстім. 
Біздің ата-бабамыз да осы-
лай тәрбиеленген және одан 
ешкім көп зардап шекпеген, 
қылмыскер немесе нашақор 
болмаған. «Егер бұл әдіс 
жұмыс істесе, онда оны несіне 
өзгертеміз?» деп ойлаған болу 
керек туыстарым. Сөйтіп, 
үлкен әжеміз кішкентай 
кезінде кіші әжемді ұрған, 
мұны көріп өскен әжем анам-
ды ұрған.

Екі жасқа  толғанымда  
әкем қайтыс болды. Сон-
дықтан наға шыларымның қо-
лында өстім. Мені анам, әжем 
және тәтем бағып-қақты. Бұл 
қамқоршыларымның ара  -
сын да тағы екі әйел бола-
тын. Сол себепті үнемі және 
ойлағанымнан екі есе көп 
таяқ жейтінмін. Бір қы-
зығы, отбасындағы бала 
тәр  биелеудің осынау әдісін 
ешкім ешкімнен жасырған 
емес. Әжеміз алты баласының 
тілалғыш болып өскенін ай-
тып мақтанып отыратын. Неге 
бұлай деп ойлайтын болар-
сыз? Өйткені оларды ешкім 
аяған жоқ. Бәрі таяқпен өскен. 

Менің есімде қалғаны 
сол, олар балаларды қолмен, 
швабрамен, тәпішке немесе 
ағаш таяқпен ұратын. Басты-
сы, ешкім жазасыз қалмау 
керек. Жаңа айтқанымдай, 
жазата йым құлап түсіп, бет-
ауызымды сырып алғаным 
үшін де ұрып-соғатын. Ең 
сорақысы, дұрыс емес жерде, 
дұрыс емес уақытта болғаным 
үшін де талай таяқтың астын-
да қалдым. «Тәртіпсіздік 
жаса дың ба, ендеше жазаңды 
ал» дейтін де, таяқтай жөне-
летін.

Бала кезімде жиі ұрып-
соққандықтан менде ауыр-
сынуға қарсы иммунитет 
пайда болған сияқты. Анам 
солай дейтін. Бірақ бәрінен 
де сорақысы, физикалық жаза 
емес, психологиялық қорлау 
еді. 11 жасқа толғанымда 
анам басқа жаққа жұмысқа 
кетті. Ол жұмыстан еңбек де-
малысына шыққанда, яғни, 
жылына бір рет қана келетін. 
Сол уақытта көзімнен жас 
арылмаушы еді. Бұл тек анаға 
деген сағыныштың көз жасы 
десеңіз, қателесесіз. Өйткені, 
анам кеткен соң нағашыларым 
маған екі есе қорлық көрсетті. 
Сол таяқ, сол баяғы соққылар 
жалғаса берді. Алайда мені ең 
қатты ренжіткені, тілі өткір 
апамның сөздері болды. Тәтем 
менің түр-келбетімді мазақ 
еткенді ұнататын. «Сен сырға 
тақсам, әдемі боламын деп 
ойлайсың ба?» немесе «Сенің 
би алаңындағы тұрысың қа-
бірден көтеріліп, дірілдеген 
қаңқа сияқты болатын шығар, 
ә?» деп кекетуін бір доғарған 
емес. Осындай әр әзілінен 
соң өзінен өзі тарқылдап 
күле береді, ал менің оның 
сүйкімсіз қылығынан тек 
жүрегім айнитын.

Оның қорлығы жалғыз 
бұл емес. Тәтем менің осал 
тұсымды біле тұра, әдейі сол 
жерден ұратын. Осының бәрі 
жаныма батқаны сонша, бір 
күні осы азаптан құтылудың 
жолын қарастыра бастадым. 
Содан ойлана келе, мені 
жоқшылықтан жақсы білім 
ғана құтқарады деп сендім. 
Сол күннен бастап бар ынта-
жігерімді салып жақсы оқы-
дым және оқуда қандайда бір 
жетістікке жете алатыныма, 
өзімнің қарым-қабілетіме се-
нетінмін. Ал әлгі тәтем: «Сен 
колледжге түскің келе ме? Ар-
мандама! Анаңның жіберген 

ақшасы оқу ақысын төлеуге 
жетпейді!» деп үркітіп, үнемі 
райымнан қайтаруға тыры-
сты.

Осы сөздерді естігенде 
көзім қарауытып кетуші 
еді. Бірақ бір жақсылықтың 
боларына сеніп, бақытты 
болашақтан үмітімді үз-
ген емеспін. Жазықсыз адам 
қорлық көргенде не ал-
данғанда Жаратқан иеміз 
оны көріп, кінәсіз құлына 
жақсылық жібереріне се-
нетінмін. Осы сенім ғана мені 
құр  дымға кетуден құтқарған 
сыңайлы. 

Талай түндер ұйқысыз 
өтті. Сондай мұңлы түндердің 
бірінде мынаны анық тү-
сіндім. Анамның, әжемнің 
және тәтемнің бір ортақ 
ұқсастықтары бар екен. Ол 
– өздері алған тәрбиенің 
құрбаны болуында. Мен ба-
лаларыма олардың берген 
тәрбиесін беруім керек пе? 
Олардың маған жасағанын 
жасауым қажет пе? Осы ойлар 
мазалап біразға дейін ұйықтай 
алмадым. Мен сол түні 
олардың жолын қайталамауға 
және мұндай жағдайдың 
алдын алу үшін қолдан 
келгеннің бәрін жасаймын деп 
өзіме уәде бердім.

Ол уақытта менің өмірім 
қызығарлықтай емес еді. 
Сондықтан тек болашақ тура-
лы армандадым. Алдыма биік 
мақсаттар қойдым. Өскен соң  
жоқшылықтан арыламын деп 
өз-өзіме серт еттім. Міне, сол 
кезде ғана олар мені мазақ ете 
алмайды. Осы оптимистік ой-
лардан кейін таңертең ерте оя-
нып, маған жаңа күн әкелетін 
барлық игі іске білек түре 
кіресетінмін. 

Осы сәттен бастап өмі-
рім шынымен жақсы жақ қа 
өзгерді. 13 жасымда федерал-
дық олимпиадада бірінші 
орын иеленіп, ең беделді 
мектептердің біріне оқуға 
грант ұтып алдым. Мектеп 
басқа қалада болды, бірақ олар 
мен тұратын жердің ақысын 
төлеп беруге уәде етті. Осы-
лайша, ақыры үйден кетуге 
мүмкіндік туды. Рас, ол кез-
де анамның менің оқуымды 
төлейтіндей мүмкіндігі бол-
мады,  бірақ оған бір тиын 
салудың да қажеті жоқ еді. 
Менің шәкіртақым елдегі 
ең жақсы колледждердің 
біріндегі оқу құнын төлеуге де 
жетті. Колледжді бітіргеннен 
кейін беделді және жақсы 
жалақы алатын жұмысқа ор-
наластым, ал бұл маған көп 
мүмкіндіктерге жол ашты.

Арада біршама жыл өтті. 
Есейіп, етек-жеңімді жи-
наған тұста анам «Егер мен 
қазір білетінімді сол кезде 
білгенімде, саған мұндай 
қиындық көрсетпес едім» деп 
балаларын ұрғысы келмегенін 
мойындады. Егер менің 
балалық шағым бақытқа толы 
болса, өмірім қалай өрбір еді 
деп ойлаймын кейде. Деген-
мен, мұның қазір маңызы 
жоқ. Мен түбі жеңіске жеттім 
емес пе?  Бәлкім, мен тағдыр 
дайындаған сынақтардан ер-
терек өтіп, қиындықтарға 
әбден ысылған шығармын. 
Бас тысы, аман қалдым ғой.

Қазір ұл-қызым бар, алай-
да бала кезімде өзіме берген 
уәдемді ешқашан бұзбауға 
тырысамын. Мен мінсіз ана 
болғым келеді, бірақ мен де 
мені өсірген әйелдер сияқты 
анда-санда жарылып кете жаз-
даймын.

Өмір деген біртүрлі. Бала 
кезімде болашақ туралы ар-
мандар күш беретін. Қа зір 
есейдім, енді өткен күннің 
сабағы алға жылжуға жәр-
дем десуде. Мен балалық 
шағымдағы психологиялық 
қысымды жеңіп шығып, ата-
анамнан гөрі бақытты адам, 
балаларыма қамқор ана бола 
алдым.

Жаклин ЛОРИ,
аударған 

Ақтілек БІТІМБАЙ,
«Сыр бойы»

Өткен күннің 
елесі

Үйге келгенімде тұла бойым қанжоса еді. Өйткені 
«Төбе патшасы» ойынын ойнаймын деп бірнеше 
рет қатты құладым. Ол кезде небәрі сегіз жаста 
 болатынмын.

Кітап оқуды насихат-
тау арқылы қоғамның ин-
теллектуалды әлеуеті мен 
мәдени құндылықтарын қа-
лыптастыру, өскелең ұр-
пақтың рухани-адам гершілік 
білімін арттыру, жастардың 
кітап оқуға, көркем әдебиетке 
деген құштарлығын ояту 
мақсатында өткізілген мә-
дени-көпшілік жиын қа ты-
сушыларға ерекше әсер сый-
лады. 

Фестивальға қатысу шы-
ларды  облыстық кітапхана 
басшысы Нұрлыбек Мыңжас  
құттықтап, осынау рухани 
орталықта жыл бойы білім 
мен таным, әдебиет пен өнер, 
жалпы шығармашылықты 
қолдау бағытында жан-жақты 
жұмыс жүргізілетінін атап 
өтті. Соның көрінісі – кітап 
фестивалі  қатысушыларына 
сан түрлі мазмұндағы қызықты 
бағдарламалар ұсынылды. 

Айталық, «Жас ақындар 
жырлайды» поэзия алаңында 
кітапхана жанынан құрылған  
«Жауқазын-ғұмыр» шығар-
машылық клубының мү-
шелері, жас оқырмандар 
Сыр бойы ақындары – 
М.Әміреев, Ә.Рахымбекұлы, 
Р.Наурызбаева, Р.Бақ бер-
генова сынды белгілі ақын-
дардың туған жерге арнаған 
«Қызылорда», «Аяу лы ме-
кенім», «Туған қала туралы 
жыр», «Сырдария – Жыр-
дария», «Жаса, жайна Қы-
зыл орда!», «Қала көркі», 
«Қы зылорда, болдың қорған» 
атты  жырларын оқып, көрер-
мен қауымның қоше метіне 
бөленді.

«Жазушылар алаңында» 
ҚР Білім беру ісінің үздігі, та-
нымал ақын, сазгер Ділдахан 
Торғаева, Қазақстанның Құр-
метті журналисі, жазушы 

Несібелі Рахмет, Қазақстан 
Жазушылар одағының мү-
шесі, ақын, облыстық 
«Сыр бойы» газетінің ар-
наулы аға тілшісі Ғазиза 
Әбілда, «Ақмешіт жас тары» 
газетінің тілшісі, жас ақын 
Дина Бөкебай, «Ақмешіт 
апталығы» газетінің тілшісі 
Аслан Нұразғали оқыр-
мандармен жүздесті. Қа-
лам герлер жаңа туындыла-
рын оқып, шығармаға арқау 
болған қызықты оқиғалар 
жайлы әңгімеледі.

«Кітап оқы, көңілге тоқы» 
деп аталатын бөлімде Ду-
бай, Түркия және Грузия-
да өткізілген Халықаралық 
байқаулардың жеңімпазы, 
облыстық телеарнаның  «I 
бала» бағдарламасының жүр-
гізушісі, жас талант Ержігіт 
Сармырзаев ән шырқап, 
көрермен қошеметіне бө-
ленді. Ал «Ұшқыр ой ала-
ңындағы»  интеллектуалды 
ойынға әртүрлі жастағы 
оқыр мандар қатысып, білімі 
мен қабілетін байқатты. 
Сон дай-ақ, қатысушыларға 
«Сыр сандықтан» сұрақтар 

қойылды. Ойынға оқырмандар 
шынайы қызығушылық таны-
тып,  белсенділік көрсетті.  

Қызылорда қаласының 
кешегі және бүгінгі келбеті, 
баянды болашағы жайлы 
«Туған жерім – Қызылорда» 
тақырыбында кітап көрмесі 
ұйымдастырылды. Әртүрлі 
кітаптардан кітап инсто-
ляциясы жасалды. Қала 
тұрғындарын сұлулық әле-
міне тартуға, кітапхана  
мен  оқырмандардың бір-
лес   кен шығармашылық 
жұ мы сының мүмкіндігін 
ке   ңейтуге  арналған фото-
ай  мақ  ұйымдастырылып, 
ұмы    тылмас кадрлар, жарқын 
фо то суреттер жасалды. Бұ-
дан бөлек, «Арт-алаңда» 
үйір менің жас суретшілері 
өз ойларын ақ қағазға бояу 
арқылы түсірсе, домбыра 
үйірмесінің қатысушылары 
қазақ  композиторларының 
шы ғар маларын орындады. 

Жалпы республикалық 
кітап фестиваліне қатысқан 
оқыр мандар жақсы әсер 
алғандарын айтып, кітапхана 
ұжымына алғысын білдірді.

Ән шырқалып, жыр 
толқыған әсерлі жиын

Қала күніне арналған мереке аясында Ә.Тәжібаев 
атындағы облыстық  әмбебап ғылыми кітапханасында 
«Kitap-timе» жалпы республикалық кітап фестивалі өтті. 

Ғазиза ӘБІЛДА,
«Сыр бойы»Sb

Ғылыми шараға өнер 
зерттеушілері, әлшекей та-
ну  шы ғалымдар қатысты.   
Мәдени шараны аудан әкімі 
Мұрат Тілеуімбетов сөз 
сөйлеп ашты: «Қарт Қаратау 
мен Сыр ананың бойын 
жайлаған Жаңақорған өңірі 
– талай табиғи таланттар мен 
дарындар шыққан киелі өнер 
өлкесі. Аузымен құс тістеген 
Құлан ақын, Құтбай, күй ата-
сы Әлшекей, «бір өзі бір те-
атр» атанған Манап Көкенов, 
ән еркесі Бексұлтан, қазақ 
мәдениетінде өзіндік орны 
бар Төлепберген Әбдірашев, 
ақын Адырбек Сопыбеков 
туған қасиетті топырақтан 
өнер көшінің керуені бір сәтке 
тоқтаған емес», – деді аудан 
басшысы. Сондай-ақ, ол өз 
сөзінде Жаңақорған ауданын-
да күйшінің мерейтойына 
орай ақпан айында үлкен өнер 
фестивалі өткізілгенін айтып, 
игі шаралардың жалғасын таба 
беретіндігін жеткізді.

Мұндай шаралардың ел 
тарихын халық санасында 
жаңғыртып, жастар тәрбиесіне 
үлкен үлес қосатыны анық. 

Әлшекей Бектібайұлы 
1848-1932 жылдары өмір 
сүрген күйші. Қазақтың 
күйшілік өнеріне қымбат 
қазына қосқан қайталанбас 
дара тұлға. Әлшекейдің: 
«Тоқырау», «Адасқан қыз», 
«Аққу жеткен», «Нарсоққан», 
«Терісқақпай», «Қара жорға», 
тағы басқа күйлері ел арасын-
да кеңінен тарап кеткен. 

Дәулескер күйшінің 
мұрасы қазақ өнерінің айна-
лымына кешеуілдеп қосылды. 
Мұның бірінші себебі – 
күйшінің кеңес өкіметінен 
қуғын көргені, екіншісі елден 
жырақта жүріп, сүйегінің де 
сырт жерде қалғаны. 

1902 жылы «Орынбор-
Ташкент» темір жолы тар-
тылып, Жаңақорған же-
ріндегі Төменарық вокзалы 
салынғанда оның ашылу сал-
танатында Сыр мен қырдың 
күйші-жыршылары жиналып, 
өнер көрсетеді. Сол салтанатқа 
Түркістан өлкесінің генерал-
губернаторы Николай Иванов 
арнайы келеді. Орыс шендісі 
өнерге жақын адам екен. Ол 
әсіресе күйшілер өнеріне ерек-
ше тамсанады. Күй шеберлері 
арасынан домбыра қағысына 
көз ілеспейтін Әлшекейдің 
күйшілігіне тәнті болады. Осы 
сезімінің разылығын білдіру 
есебінде күйшінің суретін сал-
дырып, вокзал төріне ілгізіп 
қояды. Мұның өзі күйшінің 
ел ішіндегі беделі мен бет-
бейнесінің көрінісі болса ке-
рек.    

Конференцияға жиналған 
көпшілік алдымен жазу-
шы-драматург Жолтай Әл-
машұлының «Әлшекей. Күй-
ғұмыр» атты тарихи драма сын 
тамашалады. Пьесаны «Бір лік» 
ауылдық халықтық театрының 
артистері сахналады. Қоюшы 
режиссеры – Дінмұхамед 
Әбжаппаров.

Ғылыми конференция-
да Қожа Ахмет Яссауи атын-
дағы халықаралық уни-
верси теттің қызметкері, 
фи ло  логия ғылымдарының 
док  торы, профессор Тыныс-
бек Қоңыратбаев, филология 
ғы лым дарының кандидаты, 
дәс  түрлі музыка өнерін наси-
хаттаушы Берік Жүсіпов, та-
рих ғылымдарының докторы, 
профессор Хазіретәлі Тұрсын 
күйші Әлшекейдің мұрасын 
зерттеу бағытындағы бүгінге 
дейін орын алған олқылықтар 
мен зерттеу жұмыстарында ке-
лешек қандай қадамдар жаса-
луы керектігін саралады.   

Келесі кезекте жазушы 
Жолтай Жұмат сөз алып, ғы-
лыми айналымға енген кү й-
шіні өзі зерттей бас таған кез-
ден тарқатып, шығармаларына 
талдау жасады. Әлшекейдің 
қуғын көрген күйлері, 
жеке басының өмірі тура-
лы тағдырлы шығарманың 
алдағы кезеңде үлкен театр-

ларда қойылатынын айт-
ты. «Бұл – Әлшекей күйші 
жөнінде жазылған алғашқы 
пьеса. Оның идеясы – күй 
мен қазақ тарихының біртұтас 
екендігі. Біз шығармада осы 
ойды  жеткізуді көздедік. 
Ендігі кезекте көрермен Әл-
Фарабидің өміріне арналған 
шығармам мен башқұрт 
драматургі Флюр Галимовтың 
«Олимптің күйреуі» атты та-
рихи драмасының аудармасын 
тамашалайтын болады», – деді 
жазушы-драматург. 

Шара барысында сөз 
алған Жаңақорған ауданының 

құрметті азаматы Зинабдин 
Шермұхамедұлы бабаның 
туған жерінде дәріптелуіне зор 
ризашылығын білдіріп, әсіресе 
бүгінгі қойылымның күйшіні 
қайта тірілткендей болғанын 
толқыныспен жеткізді. Аудан-
да Әлшекей атындағы өнер 
мектебінің жұмыс істейтінін, 

сонымен қатар Әлшекей 
атындағы халықтық оркестр 
құрылғанын айтып, оның 
жетекшісі Бәден Айсыновтың 
атын атады.

Күйші бабаның ұрпағы, 
«Құрбан ата» қоғамдық 
қорының президенті  Оңғар 
Дәнебеков баба мұраларын 
зерттеуде зор еңбек сіңіріп 
келе жатқан өнер және руха-
ният өкілдерін күйші бабаның 
мерекелік медалімен марапат-
тады.

Шараға жиналғандар үшін 
Сығанақ қалашығының орны-
на тарихи экскурсия ұйым-
дас тырылды. Күйші рухына 
арнап ас берілді.

Осы күні ауданның орталық 
алаңында Әлшекей мұрасына 
арналған «Ақжелең» атты 
рес публикалық күй фестивалі 
өтті.

Фестиваль шымылдығын 
Тұрмағанбет атындағы қазақ 
ұлттық аспаптар оркестрі 
ашты. Өнер сайысының 
құрметті қонақтарын ау-
дан әкімі М.Тілеуімбетов 
және облыстық мәдениет 
және спорт басқар масының 
басшысы Руслан Рүстемов  
құттықтады.

Оркестр Әлшекейдің он-
даған күйін шарықтата тол-
ғады. Сондай-ақ күйші Мараи 
Жанғазы өзінің туындысы 
«Жиделі-Байсын – Әлшекей 
сарынын» орындады.

 Күйші тойына концерттік 
бағдарламамен келген «Дос-
Мұқасан» ансамблінің әншісі, 
Қазақстанның еңбек сіңірген 
артисі Ақжол Мейірбеков, ҚР 
Мәдениет саласының үздіктері 
Төлжанбек Жақсыбаев, Жады-
ра Арыстанова, Өмірқұл Ай-
ниязов, «Жігіттер» квартетінің 
әншісі Мырзахан Маханов 
жаңақорғандықтарға ән шаш-
уын шашып, өнер мерекесінң 
мазмұнын байыта түсті.   

Әлшекей Бектібайұлы 
атын дағы республикалық 
ұлттық өнерді дамыту 

қоры күй алыбының өнерін 
насихат тау мақсатында рес-
пуб ликамыздың өзге де 
өңірлерінде игі шаралар 
ұйымдастырып отыр.

Біз мұнан дәулескер 
күйшінің халық жүрегіндегі 
екінші өмірінің басталғанын 
анық сеземіз.

ҚАРАТАУ КҮЙ ТӨККЕН КҮН
Жаңақорған аудандық Манап Көкенов атындағы 

мәдениет сарайында дәулескер күйші, халық композито-
ры Әлшекей Бектібайұлының 175 жылдық мерейтойы 
аясында «Дәстүрлі күйшілік өнер және күйші Әлшекей 
Бектібайұлының мұрасы» атты республикалық ғылыми-
теориялық конференция өтті.

Дүйсенбек АЯШҰЛЫ,
«Сыр бойы»Sb
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Осы орайда өткен сенбіде 
банк облыс орталығында 
«Жарқын Қызылорда» ата
уымен жеңіл атлетикадан са
йыс ұйымдастырды. Орталық 
алаңнан басталған аталған 
шара Арбат бойымен 3 
шақырымға созылды. Оған 
барлығы 600ден астам адам 
қатысып, жарыстың қызықты 
өтуіне белсене атсалысты. 

Біз барған сәтте орталық 
алаңда көпшіліктің ерек
ше көңілкүйде жүргенін 
аңғардық. Қазіргі заманғы 
әндер орындалып, сах
на көркем безендірілген. 
Халықтың жүзінде мерекелік 
көңілкүй айқын аңғарылып 
тұрды. 

– Әрбір азамат өзі ме
кен еткен қаласын жақсы 
көреді. Оның көркейіп, 
дамығанын қалайды. Жа
қында Қызылордада қала 
күні жоғары деңгейде ата
лып өтті. Оған арналған ша
ралар ай бойына жалғасып 
келеді. Біздің банк сол игі іске 
қолдау көрсетуді жөн көрді. 
Осы орайда жеңіл атлети
кадан тұрғындар арасында 
сайыс өткізуге көңіл бөлді. 
Аталған шараға қатысуға ниет 
білдірген азаматтардың саны 
аз болған жоқ. Олардың жа
сын да шектеген жоқпыз. Бұл 
тұрғындарға ерекше көңіл
күй сыйлады деген ойдамын. 
Біздің банк жастардың жарқын 
өмір сүруіне бағытталған 
мұндай шараларға әрдайым 
қолдау білдіруге әзір. 
Сайысқа қатысушыларға 
үлкен ризашылығымызды 
білдіреміз, – деді Jusan Bank 
Қызылорда филиалының 
бөлшек бизнес жөніндегі ди
ректоры Райхан Асқар. 

Қашанда сергектік тұр
ғындардың салауатты өмір 
сүру салтына оң әсерін 
тигізеді. Оның ішінде 

жеңіл атлетика жастардың 
спортқа қызығушылығына 
үлкен ықпалын жасайды. 
Сондайақ, ол денсаулықты 
нығайтуға, күнделікті өмірде 
белсенділікті арттыруға жол 
ашады. Сол себепті қала 
тұрғындарының осы шараға 
белсенділікпен қатысқанын 
байқадық. Сайыс барысында 
мектеп оқушыларынан бастап 
орта жастағы азаматтар да 
жүгіру жолына шықты. 

– Менің жасым 12де. 
Қаладағы «Мансап» мек
тебінде білім аламын. Жеңіл 
атлетика сайысына қатыс
қаныма қуаныштымын. Ал
ғаш қыда ойландым. Әрине, 
менің жасымда мұндай қа
шықтыққа жүгіру оңайға 
соқпайды. Десе де тәуекелге 
бел байлап, қатысушылар 
қатарынан көріндім. Жалпы, 
спорт біз секілді балалардың 
алға мақсат қоюына, оған 
жету үшін белсенді әрекет 
етуіне оң ықпалын жасай
ды. Мен біраз уақыттан бері 
футбол үйірмесіне қатысып 

жүрмін. Өзіме спортпен 
айналысқан өте ұнайды. 
Сондықтан Jusan Bank қолдау 
көрсеткен жеңіл атлети
ка сайысынан шет қалған 
жоқпын. Алдағы уақытта да 
мұндай сайыстарға белсенді 
түрде қатысамын, – деді 
мектеп оқушысы Ерсұлтан 
Қыпшақбаев.

Сайыс барысында жа
рысқа қатысушыларға жан
күйерлік жасаған көпшіліктің 
саны аз болған жоқ. Жүгіру 
шарасынан шет қалмаған 
азаматтар бірінен кейін 
бірі мәре сызығын өтті. 
Әсіресе, олардың арасынан 
жас өспірімдердің қызығу
шылығы ерекше болғанын 
байқадық. Жүзі балбұл жанған 
өрендер туған қаласының 
келешегі жарқын боларына 
зор үміт артып, оған өзінің де 
үлкен үлес қосқанын ерекше 
сезіммен жеткізіп жатты.

Орталық алаң маңында 
орналасқан сахнада көңілді 
әуендер қойылып, түрлі мә
дени шаралар ұйым дас ты 
рылды. Түрлі ойындар тұр
ғындардың қызығу шы лығын 
туғызды. 

Jusan ұйымдастырған 
мәдениспорттық шара әрбір 
қызылордалыққа жарқын эмо
ция сыйлап, олардың туған 
қалаға деген ыстық сезімін 
арттыра түскендей.

Көпшілік назарындағы – 
«Жарқын Қызылорда»

Jusan Bank әрдайым дарынды қазақстандық 
азаматтардың бастамаларына қолдау білдіріп, оларға 
демеу көрсетіп, дамуы үшін жаңа мүмкіндіктер береді. 
Жаңа жетістіктерге шабыттандырады. 

Әділжан ҮМБЕТ,
«Сыр бойы»Sb

Сұлтан Шаханұлы 1932 
жылы Қазалы ауданының қазіргі 
Жанқожа ауылында дүниеге кел
ген. 1951 жылы Қазалыдағы №7 
орта мектебін күміс медалімен 
бітіргеннен кейін Алматыдағы 
Қазақ Мемлекеттік уни вер си
тетіне түсіп, оның экономика 
факультетін 1957 жылы үздік 
бітіріп шықты.

Еңбек жолын Қазалыдағы 
ауылшаруашылығы технику
мында ұстаздық етуден бастай
ды. Алымды, сауатты, іскер 
кадр ретінде облыстық комсо
мол комитетінде әуелі бөлім 
меңгерушісі, кейін екінші және 
бірінші хат шылығына дейін 
көтерілді.

Жұмысты ұйымдастырудағы 
қабілетімен көзге түскен ол 
Шиелі аудандық партия коми
тетінің екінші хат шысы болып 
сайлан ды. Мұнда да жақсы жа
ғынан көрініп, Жалағаш аудан
дық советі атқару коми тетінің 
төрағалығына жоға ры ла тыл ды.

Облыстық халықтық ба
қылау комитетінің төрағасы 
болып жұмыс істеді. Жалағаш 
аудандық партия комитетінің 
бірінші хатшысы, облыстық пар
тия комитетіне хатшы болды.

Мәскеудегі Орталық партия 
комитеті жанындағы Қоғамдық 
Ғылымдарының Академиясына 
оқу  ға жіберілді. Бұдан кейінгі 
оның өмірі Алматы қаласында 
өтті. Академияны бітіргеннен 
кейін ол республикалық мем
лекеттік кә сіптіктехникалық 
оқу ко ми теті төрағасының орын 
басары, республикалық ха     лық
ты еңбекке тарту, ор на лас тыру 
жөніндегі ко митеті төра ға сының 
бі рінші орынбасары болып жүр
генде, 1990 жылы дүние салды.

Оның қандай бір мәселені 
талқылау кезіндегі сол сала 
бойынша жанжақты терең 
білім дарлығы қызметтес бол
ған барлығымызды тәнті етуші 
еді. Жұмсақ, қоңыр даусы дана
лықтан, мейір бан дықтан хабар 
беретіндей әсер қалдыратын. 
Отырыстарда өзін еркін 
ұстайтын және басқаларды да 
еркін отыруға шақыратын.

Қолына домбыра алып, 
шертіпшертіп жіберіп «Қара
кесек» атты әнді айт қанда кім
кімді болса да тамсандыратын
ды.

Сонда Сұлтекең:
– Мен Мәдидің «Қаракесек» 

әнін айтқанымда бойыма бір 
күш пайда болғандай сезінемін. 
Мінекей, ән жолдарының өзінен
ақ оның адамды елдікке, ерлікке 
шақырып тұрғанын аңғаруға бо
лады, – дейтін. Сондағысы:

– Сұрасаң руымды 
Қаракесек,

Досымнан дұшпаным көп 
қылған өсек.

Үстінде шәйі мамықтың 
толықсушы ем,

Жатқаным қу қара жер 
болып төсек.

Міндім де қаракөкпен 
жылыстадым,

Бардым да қара өткелге 
жыл қыстадым,

Науқасым жанға батып 
жатқан кезде,

Болмады жаны ашитын 
туысқаным, – 

деген өлең жолдары еді.
Сұлтекең осы әнді айтқан 

кезде тыңдаушысы әнмен бірге 
толқып, әнмен бірге  көңіл күйі 
көтерілгенінің талай рет куәсі 
болғаным бар. «Жігіт сегіз 
қырлы, бір сырлы болсын» деген 
нақыл сөз осындай тұлғаларға 
айтылса керекті. Өйткені, ол 

бірінші хатшымын деп бәлсінбей 
осындай отырыстарда әнді әнге 
қосатын және де оны:

– Жігіттің қайда қалмас 
жиған мүлкі,

Жақсының жүрген жері 
ойынкүлкі, – 

деп аяқтайтын.
Оның кеудесіне екі рет 

«Құр мет белгісі» ордені,  кеңес
тік дәуірдің ең жоғарғы награ 
дасының бірі – «Ленин ор дені» 
тағылды. «Қазақстан Рес пуб 
ликасының еңбек сіңірген құр
метті эко но мисі» деген атаққа 
ие болды.

Әсіресе оның «Ленин» ор
денін Жалағаш ауданында 
аудандық партия комитетінің 
бірінші хатшысы болып жүр
генде алғанын айырықша атауға 
тура келеді. Аудан 1973 жылы 
облыс бойынша мемлекетке 
күріш тапсыру міндеттемесін 
артығымен орындап, күріштің 
өнім ділігінен бірінші орынға 
шыққанды. Әрине, қан дай 
табысты да жалғыз адамның 
еңбегі деу ден аулақпыз. Де
генмен жеке адамдардың 
ұйым дастырушылық рөлі мен 
еңбегін айтпай кетуге болмай
ды. Ауданның бірінші хатшы
сы ретінде Сұлтан Амановтың 
осындай дәрежеге көтерілуіне, 
құрметке бөленуіне, мемлекет 
тарапынан жоғары наградаға 
ие  болуына, қазіргі заманның 
тілімен айтқанда оның коман
дасындағы азамат тар ауыз бір
шілікпен ұйым дасқан түрде 
еңбек етті. Ендеше олардың да 
аттарын атаудың артықшылығы 
бола қоймас. Олар – аудандық 
советі атқару комитетінің 
төрағасы Сейітнәби Мұқашев, 
орынбасарлары Темірхан Бек
жанов, Мәди Әбдіраманов, 
аудандық партия комитетінің 
екінші хатшысы Қаһарман 
Табынбаев, хатшысы Нәзтай 
Сермаханова, аудандық ауыл 
 шаруашылығы бас қармасының 
бастығы Ойшы Ысқақов, «Мә
дениет» совхо зының директо
ры Ұзақ Еспанов, «Жаңаталап» 
совхозының директоры Шатбек 
Ержанов, Қазақстанның Ленин 
комсомолы атындағы совхо
зының директоры Молдағали 
 Сариев, «Коммунизм» совхо
зының директоры Мөр әлі 
Шәменов, «Аққұм» сов хозы 
 директоры  На ғымар  Назмаха
нов, Калинин атындағы совхоз 
директоры Төлеген Сүлеев, 
«Таң» совхозының директоры 
Молдаш Мусаев, «Жаңадария» 
совхозының директоры Қаппар 
Ысқақов, Жалағаш совхозының 
директоры Өмірзақ Тұң ғышбаев, 
аудандық ауыл  шаруашылығы 
қыз мет  керлері кәсіп одағының 
төрағасы Телжан Есниязов және 
басқалар болатын. Олардың 
әрқайсысы бір тұлға еді.

Сұлтан Аманов жайын
дағы мақалада оның кісілік 
келбетін, адамгершілік қа  
сиетін айтпау мүмкін емес. Бұл 
адамның бауыр малдығы мен 
мейір ман дығында шек жоқ десе 
болғандай. Турасын айт қанда, 
ол кең пейілді, қайырымды, 
досқа бүкпесіз, ашық та адал, 
дұшпанына ымырасыз, қатал 
да әділ. Әлсіздерге басынып 
кеуде көтермейтін, күштілерге 
бағынып бас имейтін, өзін 
көзінше мақтағанды, өзгені 
сырттан даттағанды ұнатпайтын. 
Айқайлап дауыс көтермейтін, 
үні майда, сөзі маңызды, 
сөйлескен адамын еріксіз өзіне 
баурап алатын дарын иесі еді.

Сұлтан Амановтың аялы ала
қанынан талай азамат тардың 
үлкен өмірге жолдама алғанын,  
оның қарымын қайтарған кадр
лардың да бар екенін айтсам, 
оның аруағы риза болар.

Өмірзақ Тұң ғыш баевты Жа
лағаш сов хозына директор, 
Садық Әлиевті аудандық «Қаз
сель хозтехника» бірлестігіне 
бастық, Зордан Салықбаевты 
«Жаңадария» газетіне редактор, 
Көптілеу Тоқ сановты «Аққыр» 
сов хо зына партком хатшысы, 
Балғабай Имашевты аудан дық 
ауыл шаруашылық басқар масы 
бастығының бірінші орын
басарлығына, Ғазиз Ержановты 
жол жөндеу мекемесіне бастық 
етіп жоғарлатқанды.

Әрине, бұл тізімді одан 
әрі тізбектей берудің қажеті 
бола қояр ма екен деп тоқтамға 
келдік. Уақыт бірінші хатшының 
кадр таңдауда қателеспегеніне 
жоғарыда аты аталған азамат
тардың өмір жолы дәлел бола 
алады. Бір сөзбен айтқанда, Сұл
текеңнің тәрбиелеген кадрлары 
сол дәуірдің белді азаматтары, 
білікті басшылары болып өсті. 
Шаруашылық аудан, облыс, тіпті 
республика деңгейіндегі жауап
ты қызметтерге көтерілді.

Әңгіме арасында Сұл текең 
әкеден жалғыз екенін айтып 
отыратын еді. «Артыңда інің, 
алдыңда арқасүйер ағаң болғанға 
не жетсін?!» дейтінді. Құдайға 
шүкір, жұбайы Лиза екеуі 36 
жыл бірге өмір сүріп, үш қыз, 
бір ер бала тәрбиелеп өсірді. 
Мұраты Алматыда техникалық 
училищенің директоры, қызы 
Алма Қарағанды қаласында 
мектеп директоры, Айнасы Ал
маты қаласының әкімшілігінде 
сектор меңгерушісі, Анары рес
публикалық кітапханада бөлім 
меңгерушісі қызметін атқарды. 
Бүгінде барлығы зейнеткер.

Туған ауыл, кіндік қан 
тамған жер кімге болса да ыстық, 
жаныңа жақын тұрады. Соның 
белгісі ретінде туған жері оның 
есімін мәңгі есте қалдыру үшін 
1998 жылы Қазалы қаласындағы 
өзі тұрған, балалық шағын 
өткізген үйдің көшесіне Сұлтан 
Аманов аты беріліп, ескерткіш 
 орнатылды.

Әрине, қоғамның бір орында 
тұрып қалмайтын жансыз дүние 
еместігіне тарих куә. Ол әрдайым 
өзгеру, даму мен даралану сияқты 
кезеңдерді бастан кешіреді. 
Алдыңғы буын ағалар, кеше 
мен бүгінге куә болғанымызға 
мақтаныш се зіммен шүкіршілік 
ете міз. Жаңа дәуірдің, жаңа 
заманның, өркендеуіміздің, ел
дігіміз бен егемендігіміздің 
бүгінгі ұрпақтың пешенесіне 
жазылғанына олар мақтаныш 
сезіммен қарауға тиіс.

Бүгінде елдің тұлғалы аза
маттары атанып, тарихты 
жасауға үлес қосқан біздің 
тұр ғы ластарымыздың бір сы
пы  расы арамызда жоқ. Олар 
жайлы айту, жазба түрде де
рек қал дыру біздің үлесімізде. 
Сол борышты, сол аманатты 
атқару, Сыр топырағының түлегі 
Сұлтан Аманов жайлы және ол 
сияқты тұлғалар туралы сыр 
шерту, олардың азаматтығын 
әр қырынан бүгінгі ұрпаққа ай
тып беруді қалай болғанда да 
біреу атқаруы тиіс. Олар жай
лы білгенімді айтуым, үзеңгілес 
еңбек еткендіктен. Ендеше, әр 
нәрсе өз дәуіріне қарай сипатта
лады деген тұжырым осындай 
негізден туса керек. 

Шыңғыс 
АЙБОСЫНОВ,

Қазақстан Журналистер 
одағының мүшесі

Жақсының 
жолы жарық 
шамдай

Мен Сұлтан Шаханұлы 
Амановты бұрын сырттай 

білетінмін, ал 1973-1975 жыл-
дары бір мекемеде қоян-қолтық  

қызмет істедім. Сол уақытта оның та-
лай тамаша қасиеттерін аңғардым. Содан 
бері отыз жеті жылдан астам уакыт артта 

қалыпты. Осы кезеңде жеке адам өмірінде де, қоғам 
өмірінде де айтулы өзгерістер болды.

Кәсіп бастаушыларға биыл 
мемлекеттік грант беруге жал
пы 120 млн теңге, оның ішінде 
тек жастарға 70 млн теңге 
қаржы бөлінді. Конкурстық 
іріктеуге 673 кәсіпкер қатысып, 
3 млрд теңгеден астам сомаға 
өтінім берді. Бұл жаңадан кәсіп 
бастауға ниетті азаматтардың 
биыл едәуір артқанын 
байқатады. 

Конкурстық іріктеу 31 та
мыз бен 8 қыркүйек аралығында 
өтіп, нәтижесінде 92 млн 
667 мың теңгеге 26 жобаны 

қаржыландыру мақұлданды. 
Оның ішінде, әлеуметтік осал 
топтағы кәсіпкерлердің 11 жо
басы 29,6 млн теңгеге қар жы
лан дырылып, үлесі 42,3%ды 
құрады.

Заң талабына сай грант беру 
конкурсын ұйымдастыру үшін 
облыс әкімдігі арнайы комиссия 
құрды. Комиссия құрамында 
қоғамдық бір лестіктер, білім 
және ғылым мекемелері, бұ
қаралық ақ парат құралдары, 
атқарушы билік органдары 
өкілдерінен және салалық са

рапшылардан жа сақталған 11 
адам бар.

Комиссияның әрбір мүшесі 
грант талаптарына қойылатын 
ережелерді қатаң  ескеріп, 
үміткерлерге қандай да бір 
ар тықшылық көрсетпейді. 
Та лапқа сай лайықты жоба

ларды қолдап, ал сай емес
теріне қарсы дауыс берді. 
Мемлекеттік грант беру туралы 
шешімді бизнесидеялардың 
жаңашылдығы, бәсекеге қабі
леттілігі, бизнесжобаның да
йындығы критерийлері не гізінде 
қабылдады.

Бизнесидеяның жаңа шыл
дығы халықтың әлеуметтік 
осал тобындағы, оның ішінде 
үшінші топтағы мүгедектігі 
бар азаматтардан заң шең
берінде талап етілмейді. Бір
қатар әлеуметтік желі пай
даланушылары наубайхана 
мен фитнес клуб жобалары
на берілген грант бойынша 
сыни бағытта пікір білдірді. 
Қызылорда қаласы мен Қазалы 
ауданының Тасарық ауылында 
наубайхана ашу жобаларының 
жетекшілері зейнеткерлік 
жасы және көпбалалы отбасы 
статусымен әлеуметтік осал 
топ санатына жатқызылды. 
Ал, фитнес клуб ашу жобасын 
Қармақшы ауданы Жосалы 
кентінің жас кәсіпкері ұсынған. 
Ұлттық статистика бюросының 
деректемелер базасына сәйкес 
фитнес клуб қызметімен Жо
салы кентінде тек осы кәсіпкер 

тіркелгенін ескерген жөн.
Конкурс талаптарына 

сай емес жоба авторлары
на өзге мемлекеттік қолдау 
ша раларын көрсету үшін 
«Биз неске арналған үкімет» 
кеңсесінде «Аграрлық не
сие корпорациясы», «Даму» 
кәсіпкерлікті дамыту қоры», 
«Қызылорда» өңірлік инвес
тициялық орталығы, об лыс
тық кәсіпкерлер пала та сының 
өкілдерімен кез десу ұйым
дастырылып, түсін  дір ме лер 
жа салып, БАҚқа арнайы бри
финг  берілді.

Айта кету керек, келіс
пеушіліктер нақты дәлелмен 
ұсынылса, кәсіпкерлік және 
өнеркәсіп басқармасы, комис
сия өкілдері сауалдарға жауап 
беруге дайын. 

Облыстық кәсіпкерлік 
және өнеркәсіп басқармасы

Талапқа сай жобаларға ғана грант берілді
Кейінгі күндері мемлекет тарапынан берілетін 

қайтарымсыз гранттарға қатысты түрлі пікір тарады. 
Грант беру қағидалары ашық әрі конкурстық негізде 
өтті. Комиссия мүшелері де ашық пікір қалдыруға 
мүдделі. Кейбір тұрғындар арасында туындаған сауал-
дарды ескере отырып, нақты ақпаратты ұсынуды жөн 
көрдік. 

E-mail: smjarnama@mail.ru

Жарнама.  Жарнама.  Жарнама
«Сыр бойы», «Кызылординские вести», «Ақмешіт 
апталығы», «Ақмешіт жастары» және ауданның 

барлық басылымдарына хабарландыру 
орналастырғыңыз келсе:  70-00-52  телефон ы 

арқылы байланысуға болады.



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)

Меншік иесі

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 24716         Тапсырыс №1604

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.

e-mail: syrboyi@yandex.kz   /   www.syrboyi.kz Кезекші редактор Ақтілек БІТІМБАЙ

www.facebоok.com/syrboyi.kz/ https://twitter.com/syrboyi www.instagram.com/syrboyi_kz

Сан сала6 www.facebоok.com/syrboyi.kz/ https://twitter.com/syrboyi

S
№146 (20420) 27 қыркүйек, сейсенбі  2022 жыл b

ҚАЛА КҮНІ

«Шиелі  Жарығы» ЖШС бойынша электр энергия-
сымен бөлшек сауда нарығында жабдықтау тарифтері 
бойынша жария тыңдаулар өткі зілетінін хабарлаймыз. 
Жария тың даулар мына мекен-жайларда өт кізіледі: 

- 2022 жыл13 қазанда  сағат 10.30-да Сырдария ау-
даны, Терең өзек кенті, Қонаев көшесі №8, «Тереңөзек 
кенті Мәдениет үйі» ғимараты;

- 2022 жыл 13 қазанда сағат 12.00-де Жалағаш ауда-
ны, Жалағаш кенті, Желтоқсан көшесі №11, «Мәдениет 
және тілдерді дамыту орталығы»  ғимараты;

- 2022 жыл 13 қазанда сағат 15.00-де Қармақшы ау-
даны, Жосалы кенті, А.Иманов көшесі №38, «Жыраулар 
үйі» ғимараты;

- 2022 жыл 14 қазанда сағат 11.30-да Шиелі ауданы, 
Шиелі кенті, Байтұрсынов көшесі №5, «Шиелі Жарығы» 
ЖШС ғимараты; 

- 2022 жыл 14 қазанда сағат 15.00-де Жаңақорған ау-
даны, Жаңа қорған кенті, Шонабаев көшесі №8 А, «Шиелі 
Жарығы» ЖШС Жаңақорған филиалы ғимараты.

«Шиелі  Жарығы» ЖШС  әкімшілігі

ХАБАРЛАНДЫРУ

(ҚР Табиғи монополияларды реттеу агенттігінен 2009 жылдың 16 шілдесінде №000507 мемлекеттік лицензиясы берілген)

Белгілі ақындар Оңталап 
Нұрмаханов, Серік Ыдырысов, 
Қаршыға Есімсейітова, Қазына 
Өзденбаева, Елубай Әуезов, Мамыр 
Байдәулетов, Ғазиза Әбілда бастаған 
жыр көшін Толқын Қабылша, Назгүл 
Бердіқожа, Мөлдір Айтбай, Ғабит 
Кәдірбаев, Ұлықбек Бекұзақұлы, Би-
болат Сәтжанов сынды жас ақындар 
шоғыры жалғастырып, Алаштың 
анасы атанған Ақмешіттің арғы-
бергі тарихын жырға қосты. 

Поэзия кешін Сыр елінің талант-
ты жас ақыны, бірнеше танымал 
әндердің авторы Ақжол Түменбай 
жүргізіп, өлеңге құштар көрерменге 
өзгеше леп сезіндірді.

Алқалы жиында сөз алған 
қала әкімі Асылбек Шәменов 
қатысушыларды қала күнімен 
құттықтап, Сыр өңірінің рухани да-
муында сүбелі үлесі бар ақындарға 
алғыс білдіріп, естелік сыйлықтар 
табыс етті.

– Әлімсақтан «Сыр елі – жыр 
елі» деген айдар тағып, қаймағы 
бұзылмаған қазақ халқының 
қасиетті мекеніне айналған Сыр-
дария жағалауындағы шырайлы 
шаһардың өткені мен бүгіні тарихта 
алтын әріптермен жазылып келеді, 
жазыла да бермек, – деді ол.

Иә, «Сыр елі – жыр елі» дейтін 
қанатты сөз бекер айтылмаса ке-
рек. Мысалы, кешегі сүлейлер са-
рынымен жеткен сарқылмас қазына 
күні бүгінге дейін із-жолын тауып, 
үндесіп, жалғасып жатыр. Айталық, 
Сырдың ақиық ақыны Әбілда Тәжі-
баевтың «Сырдария» атты өлеңі – 
халықтың жүрегінен орын алған асқақ 
туындылардың бірі. Осынау жыр жол-
дарында ақын: 

– Жазса Тарас Днепрді, 
Жазса Пушкин Еділді.
Неге маған жырламасқа,
Сырда туған елімді?! – 

деп тебіренеді.
Ашық аспан астындағы поэзия 

кешінің айрықша әсерлі өтуінің бір 
себебі, онда өлең-жырға құштар, 
сөз қадірін саралай білетін оқырман 
жиналған. 

«Сырға келіп, жыршымын 
деме» дейтін сөз бар, ел ішінде. 
Сол айтылғандай, жыр мерекесінде 
«Құрмет» орденінің иегері, жыр-
шы Шолпан Бейімбетова, әнші-
сазгер Үкітай Ерниязов, Әл-Фараби 
Бекарысұлы бастаған өнерпаздар Сыр 
сүлейлерінің нақыл термелері мен 
қазақ композиторлары әндерінен, жеке 
шығармашылығының жауһар туын-
дыларынан шашу шашып, жиылған 
жұрт ерекше әсермен тарқасты.

«Неге маған 
жырламасқа, 
Сырда туған 
елімді?!»

Облыс орталығындағы 
Қорқыт ата кітабының 
1300 жылдығына арналған 
ескерткіш-кешенде орналасқан 
амфитеатр алаңында Сыр бойы 
ақындарының қатысуымен 
«Неге маған жырламасқа, 
Сырда туған елімді?!» 
тақырыбында жыр мерекесі 
өтті. Қала күніне арналған 
кезекті әдеби жиында ақындар 
сөз маржанын төгіп, сүйікті 
қаламыздың келбетін жырмен 
кестеледі.

Ғазиза ӘБІЛДА,
«Сыр бойы»Sb

Оның айтуынша, алда шабандоз-
дар Сыр елінен кейін киелі Түркістан 
өлкесіне бет алмақ.

– Марафоншылардың ендігі 
бағыты – Түркістан облысы. Сыр 
еліне жеткенше әр күн сайын жүз 
 ша қырымдап жүріп келдік. Осыған 
дейін  Сарыарқаның   бойымен  тас-
тақты  жермен  келген  болсақ,  Жез қаз-
ғаннан өткенде  Бетпақдала  бас талды.  
Содан жол  біраз  қиындады, күн 
ысыды. Бірақ шабандоздарымыздың 
мықтылығының арқасында Сырға 
жақсы жеттік. Сыр өңірі де – шө-
лейтті, құмды жер. Климаты қатаң, 
су жоқ десе де болады. Соған қарай 
су мен жем-шөп жайын жетерліктей 

қамдап келдік. Негізі, жолдың жар-
тысынан көбін басып өттік. Алда 400 
шақырым қалды, – деді ол.

Шабандоздар командала рымен 
бірге әр өңірдің ат бегілері және 
бапкерлері де 800 шақырымдық жол-
ды басып өтті. Озып келе жатқан 
команданың жақсы көрсеткіші 
– тұлпардың жүйріктігі мен 
шабандоздың шеберлігінен ғана 
емес, атсейістің қажырлы еңбегінің 
нәтижесі екенін айта кеткен жөн. 
Соның арқасында оқ бойы озып 
шыққандар сөреге тез жетіп отыр. 
Бүгінгі күннің нәтижесі бо йынша, 
жалпы есепте Ақтөбе облысы көш 
бастап келеді. Одан соң Маңғыстау 
мен Жетісу өңірі үздік үштікті 
қорытындылап тұр. 

Орайы келгенде айта кетейік, Сыр 
жұртшылығы шабандоздарымызды 
қошеметпен қарсы алды. Қас қарая 
шабандоздардың шатырлы қалашығы 
думанды кешпен көңілдене  түсті. 
Облыстық мәдениет және спорт 
басқармасы басшысының орынба-
сары Асылжан Жаманқұл Арқадан 
бастау алған «Ұлы Дала жорығы» 
бәйге марафонына қатысушыларға 
сәт-сапар тіледі.

– «Ұлы Дала жорығы» – қазақ 
халқының салт-дәстүрін жаң ғыр-
татын, рухын көтеретін, елі  міздің 
тарихын зерделеп, жаңа ту ристік 
маршруттар қалып тас ты ратын тың 
жоба. Тарихта ең ұзақ қашықтыққа 
созылған 1200 ша қырымдық 
республикалық ма рафон-бәй геге 
еліміздің түкпір-түкпірінен 20 коман-
да, 100 шабандоз және 200 сәйгүлік 

қатысуда. Аламанға қатысушылар 
күніне 100 шақырыммен Қарағанды, 
Ұлытау облыстарын артта қалдырып, 
Алаштың анасы – Сыр еліне келді. 
Алдағы жарыста барлық шабандозға 
сәттілік тілеймін, – деді ол.

Барша қазақтың басын қосқан 
дүбірлі дода ашық аспан астындағы 
мерекелік кешке ұласты. Сыр халқы 
мен қонақтары үшін кең далада 
үйлер мен шатырлар тігіліп, арнайы 
жасақталған сахнада облыстық фи-
лармония өнерпаздары өз өнерлерін 
паш етті. Домбыраның үні мен күміс 
көмей әншілеріміз еліміздің түкпір-
түкпірінен жиылған қауымның 
көңілінен шықты. 

Кеше марафоншылар түркінің 
төрі Түркістанға бет алды. Шешуші 
кезең киелі мекенде мәре сызығын 
аттаған сәт болмақ.

Арқадан басталған жорық 
Сырға жетті

ЖӘРМЕҢКЕ ҚҰҚЫҚ ҚҰРЫҒЫ

Мұнда шаруалар жаз 
бойы бап таған өнімін қала 
тұрғындарына әдет тегі на-
рықтан 10-15 пайызға тө мен 
бағада саудалады. Бұл жолы 
жаңақорғандықтар 25 көлікпен 
азық-түлік әкелді. Нақ тырақ 
айтсақ, ау даннан 25 тоннадан 
астам күріш, 25 тоннаға тар-
та картоп, 15 тонна қауын мен 
қарбыз, 15 тонна асқабақ, 10 
тонна пияз, әрқайсысы 5 тонна-
дан сәбіз бен көкөніс өнімдері 
жеткізілді.

Астана даңғылында ұйым-
дастырылған жәрмеңкеде жер-
гілікті картоп, асқабақ, пияз, 
сәбіз өнімдеріне сұраныс жо-
ғары болды. Әсіресе, тұрғындар 
Жаңақорғанның брендіне ай-
налған қауын мен қарбызын 
кезекпен алды. Бұған қоса, 
Жаңарық, Қыркеңсе, Аққорған 
ауылдық округтерінен жет-
кізілген күріш сауда легін 
көбейтті. Орайы келгенде айта 
кетейік, мұнда картоптың келісі 
140, сәбіз 150, пияз 70-80, қауын 
мен қарбыз 70-80, асқабақ 100, 
қызанақ 200, қияр 260-300, 
күріштің келісі 280 теңгеден са-
тылды.

Таңсәріден басталған 
сауданың көркі сағат санап 
қыза түсті. «Байқоңыр» ӘКК» 
АҚ ұсынған өнімдерге ағылған 
жұртшылықтың да қарасы 
қалың. Олар да әкелген өнімінің 
біраз бөлігін санаулы сағатта 
өткізді. Мұнда азық-түліктің 
ішінде ет, балық, сүт өнімдері, 
көкөніс, бақша дақылдары 
жақсы өтті. Әсіресе, данасы 29 
теңге тұратын жұмыртқаға ке-
зекке тұрғандар көп.

Осылайша, ауылдағы аға-
йын бейнетпен өсірген өнімін 
қала халқына ұсынды, ал сапалы 
өнім мен баға шарықтаған тұста 
қалтаға ауырлық түсірмей, 
елдің дәмін татуға мүмкіндік 
алған тұрғындар шаруаларға 
ризашылығын білдірді.

Сенбілік сауда 
қызып тұр

1-бет

Өткен сенбі күні облыс орталығында 
Жаңақорған ауданы және «Байқоңыр» ӘКК» АҚ 
ұйымдастыруымен ауыл шаруашылығы өнімдерінің 
жәрмеңкесі өтті.

Ақтілек БІТІМБАЙ,
«Сыр бойы»Sb

Екі келіге жуық 
есірткі алып жүрген

«Қарасора» іс-шарасына жұмылдырылған 
облыстық ПД есірткі қылмысына қарсы іс-
қимыл басқармасының қызметкерлері Нағи 
Ілиясов ауылы тұсында «Шымкент-Самара» 
тас жолының 1756-шақырымында жол 
ережесін бұзған «Лада» автокөлігін тоқтатқан. 

Тексеру барысында көліктен 1 ұңғылы, 12 калибрлі, 
«МР-155» шолақ мылтық, 4 патрон және пакеттерге 
салынған жасыл түсті зат анықталып, айғақ зат ретінде 
алынды. Сараптама қорытындысымен алынған өсімдік 
зат екі келіге жуық кептірілген марихуана екендігі 
нақтыланды. 

Автокөлікті тізгіндеген 27 жастағы жүргізуші 
және 30 жастағы жолаушысы Қызылорда облысының 
тұрғындары болып шықты. Күдіктілер уақытша ұстау 
изоляторына қамалды. Аталған дерек бойынша сотқа 
дейінгі тергеп-тексеру әрекеттері жүргізілуде. 

Заңсыз қару 
сақтаған

Аймақта заңсыз қару сақтаған тұрғын 
анықталды. Арал ауданы полиция бөлімінің 
қызметкері «Қару» жедел-профилактикалық 
іс-шарасы барысында Аманөткел елді мекені 
тұрғынының мекенжайын тексерген. 

Тексеру барысында ІІО-да тіркеуде жоқ, 2 ұңғылы, 
12 калибрлі аңшы мылтығы анықталған. Аталған дерек 
бойынша әкімшілік хаттама рәсімделіп, тиісті шешім 
қабылдау үшін сотқа жолданды.

«СБ» ақпарат

Жарнама.  Жарнама.  
Жарнама

«Сыр бойы», 
«Кызылординские 
вести», «Ақмешіт 

апталығы», «Ақмешіт 
жастары» және 

ауданның барлық 
басылымдарына 
хабарландыру 

орналастырғыңыз 
келсе:  70-00-52 

 телефон ы арқылы 
байланысуға болады.

E-mail: smjarnama@mail.ru


