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«Жұмыс беруші күні»
тараптар үшін тиімді

ҮКІМЕТ ОТЫРЫСЫ

СЕРПІН

ӨЗЕКТІ

Миграция жағдайы 
тұрақты

Бірінші мәселе бойынша Ұлттық 
экономика ми нистрі Әлібек Қуантыров 
баян  дама жасап, аталған ке зеңде 
республикада ЖІӨ өсу қарқыны 2,5%-ды 
құрағанын, өңір лер ара сында инвес тиция-
лардың өсу қарқыны бойынша Қы зылорда 
облысы бірінші орын да екенін, яғни аймақ-
тағы өсім 25%-ды құра ғанын жеткізді.

«Есепті кезеңде инвес ти цияның өсу 
қар қыны бойынша үздік көрсет кіш тер 

Қызылорда, Шығыс және Батыс Қазақстан 
облыстарында тіркелген», – деді Әлібек 
Қуантыров.

Министр құрылыс-мон таждау жұмыс-
тарының кө лемі бойынша Шымкент қаласы 
мен Ақмола және Қы зылорда облыстары 
ал дыңғы қатарда екенін баса айтты. Есепті 
кезеңде Сыр өңірінде құрылыс-мон таждау 
жұмыстарының көлемі 22,9%-ға ұлғайды.

өңір көшбасшылар қатарында
ОН АЙДЫҢ ОЛЖАСЫ

Сейсенбіде ҚР 
Премьер-Министрі Әлихан 

Смайыловтың төрағалығымен 
өткен Үкімет отырысында 

Қазақстанның биылғы 
10 айдағы әлеуметтік-

экономикалық даму 
қорытындысы мен жылу 
маусымы кезеңіндегі өрт 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
мәселелері қаралды. Жиынға 
министрлер мен селекторлық 

байланыс арқылы өңір 
әкімдері қатысты.

Келесі оқу жылынан бастап 5-8 және 
10-сынып оқушылары қазақ тілінен 

емтихан тапсырады. Бұл туралы Оқу-
ағарту министрлігі хабарлады. 

Жер-жаһан жұртшылығы асыға көз тіккен футболдан 
Әлем чемпионатының басталуына небәрі екі күн қалды. 

Катар елінде жалауын көтеретін доп додасында барлығы 
32 құрама айға жуық уақыт бойы дүние жүзіне қызықты 

ойындар сыйлайды. Жасыл алаң төрінде шыңдалған футбол 
жұлдыздары тағы бір мәрте жанкүйер қауымына тартысты 

бәсеке тарту етпек.

Әлем көз тіккен 
Катар

Президент кездесу бары-
сында Алматының ел тари-
хында айрықша орын ала-
тынын атап өтіп, осы қалада 
Егемендік декларациясы мен 
Қазақстанның Тәуелсіздігі 
жария ланғанын айтты.

Мемлекет басшысы бірқатар 
түйткілді мәселені атап өтіп, 
тұрғын үй-коммуналдық ша-
руа  шылығына баса мән беру 
қа жеттігін жеткізді.

– Бірқатар ауданда орта-
лықтан берілетін су жоқ. 
Ал матының 30 мыңға 
жуық тұрғыны суды тасып 
ішеді. Әкімдікке 3 жылдың 

ішінде барлық тұрғындарға 
орталықтан су беруді тап-
сырамын, – деді Президент.

Қасым-Жомарт Тоқаев 
қала халқының саны күн 
өткен сайын өсіп келе жат-
қанына тоқталып, тұрғын үй 
құрылысына айрықша мән 
берілетінін айтты.

– Жалпы, Алматы жастары 
үшін баспаналы болу қол жет-
пес арман болмауы керек. 
Басында баспанасы бар жас-
тардың ертеңгі күнге деген 
сенімі артады. Қалада тұрғын 
үй тапшылығын азайту – аса 
маңызды міндет. 

ҰЛТ ҰСТАЗЫНЫҢ 
ӨМІРІ – ЕЛДІ 
СҮЮДІҢ ЖАРҚЫН 
ҮЛГІСІ

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 
Алматыға жұмыс сапары аясында алдымен Changan, 

Chery, Haval маркалы автомобильдер шығаратын 
зауыттың іргетасын қалау рәсіміне қатысты.

Салтанатты іс-шараға облыс 
әкімінің орынбасары Нұрымбет 
Сақтағанов, облыстық экономика 
және қаржы басқар масының 
басшысы Нұрғали Қордабай, 
қаржы саласының арда герлері 
Дайрабай Ысқақов, Ниязбек 
Мақанжанов, Қалқазбек Әжібеков 
қатысты.

– 1992 жылы Ұлттық тең-
геміздің толық кескіні бекітілген 
болатын. Сол кезден бүгінгі 
күнге дейін төл теңгеміз қаржы 
саласының ең маңызды бөлігі 
ретінде роль атқаруда. Атап 
айтсақ, ел экономикасына ше-
телдік инвес тициялар тартылып, 
өндіріс пен ауыл шаруашылығы 
на рықтық экономикаға сай қайта 
жаңғыра бастады. Бұл халықтың 
әлеуметтік жағдайын оңтай лан-
ды руға өз септігін тигізуде. Сол 
себеп ті бүгінгі атаулы мерекенің 
тарих та ойып тұрып орын алуы 
тегін емес, – деді қаржы және 
салық саласының ардагері 
Дайрабай Ысқақұлы. 

Басқосуда төл теңгенің 
тарихы мен бүгінге дейінгі қаржы 
жүйесінің қалыптасу кезеңіне 
шолу жасалды. Осы саланың 
қырыққа жуық үздік қызметкері 
марапатталды.

Атап айтсақ, Қазақстан Рес-
пуб ликасы Қаржы министрі Ер-
ұлан Жамаубаевтың «Қаржы ор-
гандарының құрылуына – 100 
жыл» мерекелік төсбелгісімен 
Ринат Құдайбергенов, Фарида 
Аббасова, Әлия Жақыпбаева, 
Айнұр Сыздықова мен Жанар 
Бекжанова марапатталды. Сондай-
ақ, Гүлзат Қарабалаева, Ғалым 
Шағдаров, Берік Қалдыбекұлы мен 
Жасұлан Алайдарұлына ҚР Қаржы 
министрлігінің аппарат басшысы 
Абзал Бейсенбекұлының «Алғыс 
хаты» табысталды. Бұған қоса, 
облыс әкімінің «Алғыс хатымен» 
бас қарманың үздік қызметкерлері 
марапатталып, оларға құрмет 
көрсетілді.

«СБ» ақпарат

ТЕҢГЕ КҮНІНІҢ 
ТАРТУЫ

«ҚАЗАҚ ТІЛІНЕН» 
ЕМТИХАН:
АҚИҚАТҚА 
ҚАМШЫ АУЫР

Бүгінде Ұлттық валютамызға – 29 жыл толып отыр. 
1993 жылдың қараша айында Ұлттық теңгеміз қолданысқа 

енгізіліп, төл валюта ретінде айналымға қосылған болатын. 
Сейсенбі күні қаржы саласы қызметкерлерінің кәсіби мерекесі 

қарсаңында арнайы жиын өтті.

Президентке жобаның төл-
құжаты таныстырылып, 2024 
жылдың төртінші тоқсанында 
ашылады деп жоспарланған 
зауыттың үлгісі көрсетілді. 
Зауыттың өндіріс аумағы 100 
мың шаршы метрден асады. 
Үш автокөлік маркасының 
әрқайсысы үшін дәнекерлеу 
және құрастыру жұмыстарына 

арналған жеке цех салынады.
Зауыт іске қосылғаннан 

кейін оның өндірістік қуаты 
жылына 90 мыңнан астам 
көлік шығаруға жетеді. 
Инвестицияның жалпы құны 
100 миллиард теңгеден асады. 
«Astana motors»  компаниясы 
2200-ге жуық жұмыс орнын 
ашады.

***
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 

Алматы қаласының жұртшылығымен кездесті.

Sb
Биболат СӘТЖАН,
«Сыр бойы»

Тың жобалар қолға алынуда
Қазақстан кейінгі бес жылда жыл сайын 

шамамен 20 млрд доллардан астам шетелдік 
инвестиция тартқан. Бұл – Ұлттық банк ұсынған 
ресми дерек. Ендігі міндет – осы көрсеткішті 

25 млрд долларға жеткізу. Үкімет 2026 жылға 
қарай аталған межені бағындыруды жоспарлап 
отыр. Шетел инвесторларының берекелі 
елге үйір екенін ескерсек, тұрақты қалпынан 
танбаған еліміз үшін бұл межені бағындыруға 
мүмкіндік мол.

ҚЫЗЫЛОРДАНЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ӘЛЕУЕТІ ЖОҒАРЫ
Экономиканы 

дамыту үшін тікелей 
инвестицияға 

басымдық беру 
маңызды. Өйткені 
инвестиция – кез 

келген экономиканы 
алға жылжытушы. 

Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт 

Тоқаев 1 қыркүйектегі 
кезекті Жолдауында 

«Инвестиция тарту 
жұмысын жүйелі 

жүргізу керек. Бұл – 
Үкіметтің алдында 

тұрған басты 
міндеттің бірі»

деген болатын. 

7 АЙДА 18 НЫСАН 
жаңа ғимараттар һәм игі бастамалар

Кейінгі 7 айда Қызылорда өңірінде заманауи 
нысандар салу ісі қарқын алды.    Ел Президенті 
Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың Сыр еліне 

қолдауы негізінде облыс орталығында қала көркін 
келтіріп, ажарын аша түсетін бірнеше зәулім 

ғимараттың іргетасы қаланып, жаңа әлеуметтік 

нысан салу бастамасы сәтті жүзеге асуда.
Облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев аймақта туған 

жеріне жанашыр демеушілерді ортақ іске біріктіріп, 
9 млрд теңгеге жететін ауқымды жобалардың 

жүзеге асуына дәнекер болды. 

Азаттық жолындағы 
күрес

«Сыр бойы түгел 
сол қызды мақтап...»
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Ақтілек БІТІМБАЙ,
«Сыр бойы»Sb

Sb Айнұр БАТТАЛОВА, 
«Сыр бойы»

САЙЛАУ – 2022

 Осы жексенбіде еліміз үшін ең маңызды 
саяси науқан – Президент сайлауы өтеді. 
Бүгінде өңірлерде дайындық жұмыстары 

қызу жүріп жатқаны белгілі. Біздің облыста 
да ҚР Орталық сайлау комиссиясы бекіткен 

күнтізбелік жоспарға сәйкес, сайлау 
учаскесі шекараларын қалыптастыру 
жұмыстары жүргізіліп, аумақтық және 

учаскелік сайлау комиссияларының 
құрамдары БАҚ 

беттерінде жарияланды.  

Облыстық сайлау комиссиясының төрағасы 
Ғалым Баймырзаевтың айтуынша, аймақта  382 
сайлау комиссиясы жұмыс істеуде, оның  9-ы 
аумақтық, 373-і учаскелік комиссия. Оларда 2710 
комиссия мүшесі  жұмыс атқарады.

– Электоралдық оқыту үшін облыстық 
бюджеттен 11 мил лион теңге қаржы қаралып, 
17 қазан-3 қараша аралығында Қа зақстан Рес-
публикасы Президенті жанындағы мемлекеттік 
басқару академиясы Қызылорда облысы бойынша 
филиалымен бірлесіп, 800 тыңдаушыға 41 
семинар-тренинг өткізілді. Онда 54 аумақтық 
сайлау комиссиясының мүшелері мен барлық 
учаске төрағалары және хатшылары қамтылды. 
Одан бөлек, 253 төраға орынбасарларына да 
семинар-тре нингтер өткізіліп, сертификаттар та-
бысталды.  Қалған барлық ко миссия мүшелерін 
аудандық, қалалық сайлау комиссиялары, учаске 
төрағалары мен хатшылары каскад әдісімен 
оқытты.  Қазақстан Республикасы Орталық сайлау 
комиссиясының тапсырысы бойынша әзірленген 
«Қазақстан Республикасы Президентінің сай-
лауын өткізу кезіндегі сайлау процесінің құқықтық 
негіздері және сайлау комиссияларының жұмысын 
ұйымдастыру» оқу-әдістемелік кеше ніндегі 
кейстер мен ситуациялық және тест сұрақтары 
барлық учаскелерге шығарылып таратылды, – дейді 
комиссия төрағасы.

Облыс бойынша 482 мың 934 сайлаушы тізімге 
енгізілген. Оған 1 пайыз резервімен 487 мың 763 
бюллетень дайындалды. 

– Орталық сайлау комис сиясынан бюл-
летеньдер жеткізілді. Орналасқан бөлме мөрмен 
бекiтiлiп, iшкi iстер органдарының күзетуiне 
тапсырылды. Аудандық, қалалық аумақтық сайлау 
комиссияларына кестеге сәйкес бюллетеньдерді 
iшкi iстер органдарының күзетімен жеткізетін 
болады, – деп атап айтты Ғалым Баймырзаев. 

Азаматтарды дауыс берудің күні, уақыты, орны 
туралы  ақ парат тандыру бойынша бір қатар  шаралар 
атқарылды.  Атап айт   қан да, азаматтарды ақпарат-
тандыру дың бірыңғай форматтағы мате риал дардың 
150 мың дана шақыру қағаздары шығарылып, 
учас келік сайлау комиссиялары сайлау шы лардың 
тұрғылықты мекен жайы бо йынша таратып, 
ақпараттандырды. Одан бөлек, А3 форматта 10 
мың дана сайлау учаскесінің орналасқан жері мен 
байланыс телефондары көрсетілген 8 мың 828 
ақпараттық пла каттар көпқабатты үйлердің кіре-
берістері  мен саяжайларда орна лас тырылды. 
Қазіргі таңда учаске лерде азаматтардың сайлауға 
қа тысуға құқығы бар адамдардың тізімінен өзі 
туралы деректермен та нысуына толық мүмкіндігі 
бар. Қажет болған жағдайда комиссия ті зім-
дегі қателіктерді түзету мәселе лерін қарап, тиісті 
шешімдерді қабылдайды. 

Облыс тұрғындарына сайлау учас келерінде 
тізімде бар-жоғын анықтайтын «Өзіңді 
сайлаушылар тізімінен тап!» жүйесі мен Call-
орта лықтары құрылды. SAYLAU.ORDA.GOV.kz 
ресми веб сервис, sailau_kzobot телеграм чат бот,  
SmartQyzylorda мобильді қосымшасы және 109 
нөмірі жүйелері бойынша кез келген сайлаушы 
ЖСН арқылы дауыс беретін сайлау учаскесі 
жайлы толық ақпарат ала алады. Осы орайда 
сайлау комиссиясы төрағасы әзірге аза маттардан 
деректеріндегі қате лік тер мен жаңсақтықтарды 
түзе ту бо йынша өтініштер түспегенін айтты. 

– Дауыс беру күні, уақыты, орны туралы 
және азаматтардың тұрғылықты тіркелген ме-
кен-жайы жөнінде мәліметтерді нақтылау үшін 
тиісті ақпараттар барлық аумақтық сайлау комис-
сияларының интернет-парақшаларында орна-
ластырылған. Жергілікті  телеарналарда және 9 
лэд экранда бейнероликтер  көрсетілуде. Барлық 
учаскелік сайлау комиссиялары бекітілген кестеге 
сәйкес демалыссыз жұмыс жасауда. Облыс 
бойынша 6 учаскеде аумақтық комиссияның тиісті 
шешімімен  дауыс берудің басталу уақыты сағат 
6.00-ге белгіленді, – дейді төраға. 

Облыс бойынша бүгінгі күнге барлық 
кандидаттардың сенім білдірген азаматтары 
тіркеліп, 1035 азамат куәліктерін, 389 адам есептен 
шығару талондарын алған.

Сайлаудағы маңызды нәрсенің бірі – 
байқаушылар қызметі.  Ғалым Баймырзаевтың 
айтуынша, Еуро падағы қауіпсіздік және ынтымақ-
тастық ұйымының демократиялық институттар 
және адам құқығын бақылау бюросы Миссиясының 
мүшелері, ұзақмерзімді байқау шылары Томас Нидр 
мен Марек Матусяк 26 қазаннан бастап облыста 
зерделеу жұмыстарын жүргізуде. Алдағы күндері 
қысқамерзімді байқаушылар келеді деп күтілуде. 

Отандық байқаушылар дауыс беру күнi сайлау 
учаскесi ашыл ған сәттен бастап, дауыс беру нәти-
желерi белгiленгенге дейiн сайлау учаскесiнде бiр 
мезгiлде әрбір саяси партиядан,  қоғамдық бір-
лестіктен,  коммерциялық емес ұйымдардан бір 
байқаушыдан жеке басын куәландыратын құжат 
және байқаушының тегі, аты, әкесінің аты, сайлау 
учаскесінің нөмірі көрсетілген, байқаушыны 
жіберген ұйымның мөрімен расталған, қол 
қойылған жазбаша жолдама болған кезде 
тіркеледі. Сенім білдірілген адамның куәлігі 
және Қазақстан Республикасы азаматының жеке 
басын куәландыратын құжаты болған кезде әрбір 
кандидаттан бір сенім білдірілген адамнан және  
әрбір бұқаралық ақпарат құралынан қызметтік 
куәлігі және редакциялық тапсырмасы бар бір 
өкілден қатыса алады. 

Жалпы, мұның алдындағы саяси науқандарда  
Сыр елі белсенділігімен өзге өңірлерге қарағанда 
алдыңғы қатардан көрініп келеді. Мәселен, 2019 
жылы өткен Президент сайлауында тұрғындардың 
қа тысуы 81,6 пайызды құраса, 2021 жылы ҚР 
Мәжіліс пен мәслихат сайлауында 73,9 пайызды 
көрсеттті.  Референдумда 79,9 пайызға жетті. 
Ғалым Баймырзаев  көбіне ауыл азаматтарының 
белсенділігі арқа сында қатысу көрсеткіші жоғары 
болатынын айтады.

ТАРИХИ 
ТАҢДАУ 
ЖАСАЛАР 
КҮН ЖАҚЫН

Баяндамадан соң Үкімет 
басшысы барлық негізгі макро-
көрсеткіштер бойынша Қостанай, 
Ақмола, Шығыс Қазақстан, 
Қызылорда облыстары мен 
Алматыда өсім бар екенін айтты. 
Бұл ретте тұрақты даму қарқынын 
ұстап тұру үшін экономиканы әрі 
қарай әртараптандыру, инвес-
тиция тарту және тұрақты жұмыс 
орындарын құру бойынша жұ-
мысты күшейтуді тапсырды.

Екінші мәселе бойынша Тө-
тенше жағдайлар министрі Юрий 
Ильин Қазақстанда жыл басынан 
бері 9647 өрт тіркеліп, онда 
адамдардың қаза табуы әртүрлі 
дәрежедегі күйіктер мен уланулар 
орын алғанын хабарлады. Қаза 
тапқандардың басым бөлігі мас 
күйінде болған.

Премьер-Министр алдағы 
уақытта қайғылы жағдайларды 
бол дырмас үшін қауіпсіздік шара-
ларын күшейтуді міндеттеді.

Үкімет отырысынан кейін 
Премьер-Министрдің тапсыр-
ма ларын орындау бағытында 
облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев 
жиын өткізіп, аймақта макро эко-
номикалық көрсеткіштер бойын-
ша өңдеу өнеркәсібінде оң тен-
денция бар екенін жеткізді. Есепті 

кезеңде 193,8 млрд теңгенің 
өнімі өндіріліп, өсім 8,3 пайызды 
құраған. Дегенмен, мұнай көле-
мінің азаюына байланысты өңдеу 
өнеркәсібінде әлі де төмендеу 
орын алғанын қаперге салды.

Жиында аймақ басшысы 
Қызылорда қаласында өңдеу 
өнер кәсібінің бір қатар секторы 
бо йынша жұмыстар баяу 
жүргізілгенін тілге тиек етіп, қа ла 
әкімі Асылбек Шәменовке қол да 
бар барлық ре сурстарды пайда-
ланып, тиісті ша ра лар қабылдау 

қажет екенін ес кертті.
Сондай-ақ, ауыл шаруашылығы 

өнімінде өсім небәрі 0,1% құрағаны 
айтылып, төмен көрсеткішке жол 
берген аудан әкімдеріне жұмысты 
күшейту тапсырылды. 

– Мұнай қоры азайды екен деп 
қол қусыруға болмайды. Жаңа 
тетіктерді іздеп, өндірісті алға 
жылжытуға баса мән беру керек. 
Ауыл шаруашылығы бағытында 
негізгі астығымыз күріштің 
көлемі қысқарғанын білесіздер. 
Егіс басталмас бұрын шаруаларға 

нақты күріштің көлемін белгілеуді 
тапсырдым, бізге жалған сандық 
деректердің қажеті жоқ. Биыл егін 
егуге ынталы шаруа отбасыларға 
жер бөліп, қажетті өнімді алуға 
мүмкіндік қарастырдық. Күрішпен 
қатар басқа да дақылдарды егіп, әр-
тараптандырудың аясын кеңейтіп, 
бақша өнімдерін егуге тиіспіз. Істің 
ұтымды жағын таба білу маңызды. 
Аудан әкім дері мұнай мен күрішке 
иек артып отыра бермей, өндірісті 
дамытуға, шағын және орта 
кәсіпкерлікті жандандыруға және 
мал шаруашылығының әлеуетін 
көтеруге жұмыс жүргізуі тиіс, – 
деді Н.Нәлібаев.

Сондай-ақ азық-түлік қорында 
тапшылықты болдырмау, халық 
күнделікті тұтынатын өнімдердің, 
әсіресе күріштің бағасын тұрақты 
ұстап тұру үшін жауапты сала 
бас шыларына нақты жұмыстарды 
міндеттеді.

Жылу маусымы кезінде көмір 
қорының жеткілікті болуын, 
тұрғын үйлер мен әлеуметтік 
нысандарда жылу беру жұмыстары 
іркіліссіз жүруі қажет екенін алға 
тартты. Жиын соңында бірқатар 
бағыттар бойынша тапсырмалар 
берді.

Облыс әкімінің 
баспасөз қызметі

өңір көшбасшылар қатарында
ОН АЙДЫҢ ОЛЖАСЫ

Келесі жылдан бастап тұрғын 
үй құрылысын жыл сайын 10 
пайызға арттыру қажет. Әрине, 
Алматыда бос жер аз. Бұл жағдай 
құрылыстың қарқынын күшейтуге 
кедергі келтіруі мүмкін. Сол 
себепті жаңа жерлерді игеру керек. 
Қалада 1500-ге жуық ескі үй бар. 
Шағын аудандарда тұрған мұндай 
үйлерге күрделі жөндеу жүргізген 
жөн. Әкімдікке осы шаруаны кезең-
кезеңмен жүзеге асыру үшін нақты 
жоспар әзірлеуді тапсырамын, – 
деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Президент Алматының жол-
кө лік жүйесіне, экология мәсе -
лесіне, әлеуметтік инфра құры-
лымды дамыту қажет екеніне 
тоқталды. Қаланың денсаулық 
сақ тау саласының жайын, ерекше 
күтімді қажет ететін жандарға 
мейлінше ыңғайлы қоғамдық орта 
қалыптастыру керек екенін айт-
ты. Сондай-ақ қауіпсіздік пен құ-
қықтық тәртіпті қамтамасыз ету, 
қалалық басқарма жүйесін цифр-
ландыру мәселелеріне ар найы 
тоқ талды. Алматы ғылым мен бі-
лім нің орталығы екенін атап өтіп, 
ғы лымды дамыту мәселесіне ерек-
ше назар аударды. 

Кездесу барысында Мемлекет 
басшысы қаңтар оқиғасының 
еліміз үшін зор сынақ болғанын 
атап өтті.

– Қаңтар оқиғасының астарына 
үңілсек, оның себептері айқын 
көрінеді. Елімізде ұзақ уақыт 
әлеуметтік әділдік назардан тыс 
қалды. Мемлекет пен қоғамның 
арасы алшақтап кетті. Жылдар 
бойы шешілмеген әлеуметтік-
экономикалық мәселелерден жұрт 
әбден қажыды. Бұл – түсінікті 
жайт. Алайда, қылмыскерлердің 
көздегені басқа еді. Олар бейбіт 
шеруді жаппай тәртіпсіздікке 
айналдырғысы келді. Алдын 
ала әзірлеген аран дату шылар, 

бұзақылар, тіпті қарақ шыларды 
пайдаланды.  Соның ке сірінен 
Ал  матыдағы жағдай күрт на шар-
лады, тіпті, бақылаудан шық-
ты. Қылмыскерлер әкімшілік 
ғи  мараттарды басып алды. Көше-
лерді жауып, жолында кездес-
кеннің бәрін қиратты, тонады. 
Қыс қасы, ойларына не келсе, 
соны істеді. Бірақ, қандай жағдай 
бол сын, азаматтарымыз, ең бас-
тысы, Алматының асқақ рухын 
құлатқан жоқ. Қала тұрғындары 
жұдырықтай жұмылды, сүйікті 
қаласын қорғап қалу үшін бірікті. 
Әрине, содырлардың мұндайды 
күтпегені айдан анық. Еліміздің 
алтын бесігі – Алматыны қиратып 
жатқаны осы қаланың перзенті 
ретінде менің де жаныма батты. 
Дегенмен дәл сол сәтте абдырап, 
уақыт ұттыруға еш қақымыз 
болған жоқ. Онда әбден дандайсып 
кеткен қарақшылар қаламызды 
күл-талқан етер еді. Ел тағдыры 
сынға түскен жауапты сәтте 
халқымыз мызғымас бірлігі мен 
қайтпас қайсарлығын танытты. 
Мемлекеттігімізді сақтап қалу 
үшін біз қандай тәуекелге де 
баратынымызды айқын көрсеттік, 
– деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Сонымен қатар Президент 
қыл мыс керлердің қолшоқпары 
бол ған, арандап қалған жандарға 
ке шіріммен қарау керек деген 
шешімге келгенін айтты.  

– Мен ауыр қылмыс жасамаған 
осындай  азаматтарға кешіріммен 
қараған жөн деп шештім. Осыған 
орай Рақымшылық туралы заң 
қабылданды. Бұл – адамгершілік 
тұрғыдан дұрыс қадам. Өйткені 
кешірім – ізгіліктің белгісі. 
Қажетті заңдық рәсімдерден кейін 
рақымшылық жасалған адамдар 
босатылып, отбасына оралады, – 
деді Мемлекет басшысы.

Президент кездесу соңында 
еліміздің дамуына ерен еңбегімен 
үлес қосып жүрген бірқатар 

алматылық азаматты мемлекеттік 
наградалармен марапаттады. 

***
Мемлекет басшысы 

Қасым-Жомарт Тоқаев 
Алматы қаласына жұмыс 

сапары барысында 
ағартушы, ұлт ұстазы Ахмет 

Байтұрсынұлының музей-
үйіне барды.

Президент алдымен музей 
зал дарындағы жәдігерлермен та-
нысты. Мұнда ұлы тұлғаның өмірі 
мен шығармашылығы туралы 500-
ге жуық экспонат жинақталған.

Ахмет Байтұрсынұлы бұл үйде 
қызы Шолпанның отбасымен бірге 
1934-1937 жылдары тұрған. Музей-
үйі 1998 жылы Алаш қайраткерінің 
125 жылдық мерейтойында сал-
танатты түрде ашылды.

Содан кейін Қасым-Жомарт 
Тоқаев Ахмет Байтұрсынұлына 
арналған ескерткішті ашты. Іс-ша-
раға ақынның туыстары мен зиялы 
қауым өкілдері қатысты. Мем лекет 
басшысы ескерткіштің ашылу 
рәсіміне жиналғандар ал дын да сөз 
сөйлеп, тұлғаның ұлт та ри хын дағы 
рөлі жоғары екенін айтты.

– Жұртына пайдасы тиетін 
жұмыстың бәріне Ахаң үлес қос-
қан. Тіпті, бірқатар саланы өзі 
бастап берген. Ол қазақтың төл 
әліпбиін жасады, алғашқы әліп-
пемізді құрастырды. Сондай-ақ 
оқулық жазып, тіл білімінің негізін 
қалады. «Қазақ» газетін шығарып, 
баспасөздің дамуына жол ашты. 
Арада қанша жыл өтсе де, оның 
рухани мұрасы жұртының игі-
лігіне жарап келеді. Сол себепті 
жұртымыз оны «Ұлт ұстазы» деп 
ардақтайды. Ахмет Байтұрсынұлы 
– ағартушы-ғалым ретінде бүкіл 
өркениетті әлемге танымал. Ол 
халқымыздың тағдыры сынға 
түскен күрделі кезеңде ерекше 
ұлтжандылық танытты. Еліміз 

бүтін, жеріміз тұтас болуы 
үшін өлшеусіз еңбек сіңірді. 
Қазаққа қызмет ету жолында 
бар күш-жігерін жұмсады. Ұлт 
көшбасшысының өмір жолын 
елді сүюдің жарқын үлгісі деуге 
болады. Оның ғибратты ғұмыры 
– өскелең ұрпақ үшін әрдайым 
өнеге, – деді Мемлекет басшысы. 

Президент Алаш арысының 
туған жері Торғай өңірінде дүбірлі 
той өткенін, ЮНЕСКО, ТҮРКСОЙ 
ұйымдары аясында алқалы жиын-
дар ұйымдастырылғанын атап 
өтті. Ахмет Байтұрсынұлының 
12 томдық шығармалар жинағы 
басып шығарылып, таңдамалы 
еңбектері 4 тілде  жарық көрді.  

– Қостанай қаласындағы әуе-
жайға Ахмет Байтұрсынұлының 
есімі берілді. Торғайда Міржақып 
Дулатұлы екеуіне ескерткіш ор на-
тылып, қос алыптың әдеби музейі 
толық жаңғыртылды. Был тыр осы 
Алматыдағы мұра жайы мемлекет 
меншігіне қайтарып алын  ғанын 
білесіздер. Енді, міне, қала төрінде 
сәулетті ескерткіші бой көтерді. 
Осының бәрі – хал қы мыздың ұлт 
ұстазына деген ерек  ше құрметінің 
белгісі, – деді Қасым-Жомарт 
Тоқаев.

Мемлекет басшысы салтанатты 
рәсімнен кейін ақынның ұр-
пақтарымен,  зиялы қауым өкіл-
дерімен, сондай-ақ ескерткіш ав-
тор лары Айдос Бүркітбаевпен 
және Тимур Ермұхаметовпен әңгі-
мелесіп, суретке түсті.

***
Мемлекет басшысы 

Алматыда студенттермен 
және жас ғалымдармен 

кездесті.

Олардың сөзін зейін қойып 
тыңдағанын  атап өтіп, ұсынылған 
барлық маңызды ғылыми жобалар 
мен технологиялық стартаптардың 
ел үшін мәні зор екенін айтты.

ҰЛТ ҰСТАЗЫНЫҢ ӨМІРІ –
ЕЛДІ СҮЮДІҢ ЖАРҚЫН ҮЛГІСІ

Атаулы күн аясындағы іс-шара 
И.Әбдікәрімов атындағы Қы зылорда 
аграрлы-техникалық жоғары 
колледжінде өтті. Оған облыс әкімінің 
орынбасары Нұрымбет Сақтағанов, 
облыстық білім басқармасының 
басшысы Мейрамбек Шермағанбет, 
өңірлік кеңес төрағасы Ерлан 
Раимов, кәсіпкерлер палатасының 
директоры Пірмұхаммед Сыздықов 
пен аймақтағы ірі жұмыс беруші 
мекеме басшылары, кәсіпкерлер мен 
оқу орындарының өкілдері қатысты.

Облыс әкімінің орынбасары 
Нұрымбет Аманұлы бірқатар кәсіп-
керлер мен өзге де ұйым басшыларын 
Оқу-ағарту министрінің, облыс 
әкімінің алғыс хатымен, өңірлік кеңес 
төрағасы Ерлан Раимов пен палата 
директоры Пірмұхаммед Сыздықов  
алғыс хатпен марапаттады.

90 жылдық тарихы бар оқу 
орнын былтыр 250-ден аса түлек 

бітіріп шыққан. Оның 70 пайызға 
жуығы жұмыспен қамтылған. Бұл 
көрсеткішті алда 90 пайызға жеткізу 
көзделіп отыр.

– Біз 127 әлеуметтік серік тес-
тікпен келісім-шартқа отырғанбыз. 
27 мамандықтың 5 мамандығы 
бойынша дуальді оқыту жүйесін 
іске қостық. Дуальді оқыту жүйесі 
дегеніміз, бұл – 80 пайызға дейін 
практикалық жұмыс істейді де, 
20 пайызы ғана теорияға беріледі. 
Сондай-ақ, сол 80 пайыздың 
барлығы өндірістік базаларда жұмыс 
істейді, – дейді  Қызылорда аграрлы-
техникалық жо ғары колледжі 
директорының орынбасары Мағрипа 
Әйтенова.

Басқосу барысында кәсіпкерлер 
палатасының директоры өңірде 
шағын және орта бизнесте 104 
мыңнан астам адам жұмыс істейтінін 
тілге тиек етті. 

– Кәсіпкерлер палатасы құрылған 
сәттен бері кәсіпорындарға, білім 
беру ұйымдарына кәсіби бағдар 
беру жұмыстарын ұйымдастыруда 
әдістемелік көмек көрсетуде. Бұдан 
өзге, дуальді оқыту жүйесін жүзеге 
асыру барысында да колледждер 
мен жұмыс берушілер арасында 
тығыз қарым-қатынас орнатып, 
өзекті мәселелердің республикалық 
деңгейде шешілуіне үлес қосып 
келеміз, – деді ол.

Шара соңында Қызылорда 

аграр лы-техникалық, Абылай хан,  
«ORDA», М.Ықсанов атын да ғы 
Қы  зылорда поли тех никалық кол-
леджінің директорлары «РЦКУ-
Қы зылорда» ЖШС, «ҚазСуШар» 
шаруа шылығы республикалық 
мем   ле кеттік кәсіпорны Қызылорда 
фи лиалы, «Әсем-Құрылыс-Қызыл-
ор да» ЖШС, «Ас-кА» ЖШС, «Қы-
зыл ордаэлектр-жылуорталығы», 
«Ме лио ратор» ЖШС басшыларымен 
ынтымақтастық жөніндегі мемо-
рандумға қол қойды.

«ЖҰМЫС БЕРУШІ КҮНІ» 
ТАРАПТАР ҮШІН ТИІМДІ

Елімізде кейінгі жылдары жұмысшы мамандықтарға 
сұраныс артып келеді. Сондықтан кәсіптік білім беру 

жүйесіне ерекше мән берілуде. Облыста қазір 20 мыңнан 
астам студент кәсіптік білім алып жатыр. Оларды жұмыспен 
қамту мақсатында түрлі кәсіпорындармен келісім-шарттар, 

меморандумдар жасалған. Бұл байланысты одан әрі 
нығайту мақсатында облыстағы барлық білім беру 

ұйымдарында «Жұмыс беруші күні» ұйымдастырылды. 
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Шынында да, кейінгі бес 
жылдағы көрсеткіш жақсы. Тек 
2020 жылы ғана COVID-19 панде-
миясына байланысты инвестиция 
ағыны төмендеп, 17,2 млрд доллар-
ды құраған. Мұндай жағдай жал-
пы әлем бойынша қалыптасқанын 
ескерсек, дүрлігерлік ештеңе 
жоқ. 2020 жылы әлемдегі ин-
вестиция ағыны 35 пайызға, 
ал Қазақстанда 29,8 пайызға 
қысқарған болатын. Дегенмен, 
2021 жылы Қазақстан жағдайды 
жедел түзеп алды. Былтыр тікелей 
шетелдік инвестицияның жал-
пы ағынының 23,8 млрд дол-
ларды құрауы соған дәлел. Бұл 
2020 жылмен салыстырғанда 38,9 
пайызға жоғары. Негізі кейінгі 
бес жылдағы ең жоғары көрсеткіш 
2019 жылы тіркелген екен – 24,4 
млрд доллар.

2022 жылдың қаңтарында 
Қазақстан 54 елдің, соның ішінде 
АҚШ, Ұлыбритания, Герма-
ния және Жапонияның азамат-
тары үшін визасыз режимді 
қалпына келтірді. Ал өткен жылы 
кәсіпкерлерге салықты үш жылға 
дейін кейінге қалдыруға мүмкіндік 
беретін инвестициялық салық 
несиесін енгізді.

Бұл ретте Мемлекет бас шы-
сының Жолдауынан туындайтын 
негізгі міндеттердің бірі – отандық 
және шетелдік инвестиция тар-
ту. Республика бо йынша 2025 
жылға қарай жалпы ішкі өнімнің 
құрамындағы инвестицияның 
үле сін 25%-ға жеткізу міндеті қо-
йылған. 

Биылғы маусымда Үкімет 2026 
жылға дейінгі жаңа инвестициялық 
саясатты бе кітті. Соған сәйкес 
Қазақстан қосылған құны жоғары 
тауар лардың бәсекеге қабілетті 
өн дірісіне инвестиция салумен 
басқаша жұмыс істемек.

Аймақ 
алдыңғы қатарда
Инвестициялық саясаттың 

жаңа тұжырымдамасында не-
гізінен жеке инвестицияларға 
басымдық беріледі. Сондықтан 
Сыр өңірінде де инвестиция тарту 
мәселесі жолға қойылып келеді. 
Аймақтың экономикасын қалпына 
келтіру мен дамытудың драйвері 
болатын жобаларға басымдық 
берілуде.

Бұл  бағытта  аймақта ат-
қарылған жұмыстар да ай-
тарлықтай. Инвестиция тар   ту 
– облыстың басты басым дық  та-
рының бірі. Шетелдік тікелей 
инвестиция да тартыла бас-
тады. Аймақтың инвестиция са-
ласындағы оң динамика туралы 
осы сейсенбіде, яғни, 15 қарашада 
ҚР Премьер-министрі Әлихан 
Смайыловтың төрағалығымен 
өт кен Үкімет отырысында да 
 айтылды. 

Ұлттық экономика министрі 
Әлібек Қуантыров Қызылорда 
облысының инвестициялар көлемі 
республика бойынша алдыңғы 
қатарда екенін айтты.

Жыл басынан бері рес-
публиканың жалпы ішкі өні мінің 
өсу қарқыны 2,5 па йызды құрады. 
Атап айтқанда, экономиканың 
нақты секторы 2,8 пайызға, 
қызмет көрсету саласы 1,6 пайызға 
өсті. Салалардың ішінде ауыл 

шаруашылығында 8,2, ақпарат 
және байланыс бо йынша 7,1, 
құрылыста 5, өңдеу өнеркәсібінде 
4,3, сауда саласында 4,1, көлік 
және қоймалауда 3,9% өсім бар.

– Өңірлер арасындағы ең 
жоғары өсім Қызылорда, Шығыс 
Қазақстан, Батыс Қа зақ стан об-
лыстары мен Алматы, Шымкент 
қалаларында байқалды, – деді 
Әлібек Қуантыров.

Сондай-ақ, Үкімет отырысында 
Премьер-Министр бү  гінде ел эко-
номикасы қа лыпты өсу қарқынын 
сақтап отырғанын, ал нақты сек-
тор оның тұрақтылығының негізгі 
факторы болып қала беретінін 
айтып, аймағымызда оң дина-
мика байқалатынын атап өтті. 
Оның айтуынша, экономика 
өсімінің негізгі факторларының 
бірі – отандық және шетелдік 
 инвестицияларды тарту. Жалпы, 
есепті кезеңде негізгі капи талға 
салынған инвес тицияның өсімі 6,7 
пайызды құрады.

– Бұл ретте өндіруші емес 
салаларға инвестиция тарту бо-
йынша белсенділік бар. Жыл-
жымайтын мүлікпен операция-
ларда, көлік пен қоймада, ауыл 
шаруашылығында, өнеркәсіпте 
жоғары көрсеткіштер бай қалды. 
Барлық негізгі мак роин   дикаторлар  
бойынша Қос танай, Ақмола, Жам-
был, Шығыс Қазақстан, Қызылорда 
облыс  тарында, Алматы мен Шым-
кентте өсім байқалады. Ең төменгі 
көрсеткіштер Ұлытау, Абай және 
Маңғыстау облыс тарында тіркелді. 
Оң серпінді сақтау үшін экономи-
каны одан әрі әртараптандыру, 
инвестиция тарту және тұрақты 
жұмыс орындарын құру бо йынша 
жұмысты жандандыру қажет. 
Өңір лердің әкімдіктері жоспар лан-
ған көрсеткіштерді ұс танып, инве-
стицияларды тарту және қолдау 
бойын ша жұмысты күшейтіп, 
инвес ти циялық жоба лардың іске 
асырылу барысына тұрақты мо-
ниторинг жүргізіп отыруы керек, 
– деді Үкімет басшысы.

Айта кетсек, өткен қыр-
күйектегі Үкімет отырысынан 
кейін облыс әкімі Нұр лыбек 
Нәлібаев жиын өткізіп, биылға 
373,5 млрд теңге көрсеткіш 
бекітілгенін қаперге салған бола-
тын. Сондай-ақ, ірі инвестициялық 
жобаларды әкелу бойынша қала, 
аудан әкімдері, бірқатар басқар-
маларға нақты тапсырма бер ген.

– Әрбір инвестицияның артын-
да жаңа мүмкіндік бар, яғни жаңа 
мүмкіндік, ол – ең әуелі жұмыс 
орындары. Халықтың табысын 
арттырып, әл-ауқатын осындай 
ірі жобалармен ғана көтере ала-
мыз. Әкімдер бел сенді түрде ин-
вестиция тарту бағытында жұмыс 
жасауға тиіспіз. Былтырғы болған 

бір реттік жобалардың орнын ба-
сатын жаңа жобалар табу қажет. 
Ірі инвесторлармен кездесіп, 
келіссөздер жүргізіңіздер. Тек 
нақты нәтиже болуы керек, – деген 
еді облыс әкімі.

Он айда 
290 млрд теңге
Облыс әкімінің инвести ция лық 

әлеуетті арттыру ба ғы  тындағы 
тапсырмалары бо йынша Сыр өңірі 
бірқатар нә тижелерге қол жеткізді. 
Жоспарға сәйкес биыл облысқа 
373,5 млрд теңге инвестиция тар-
ту қажет. Осы жоспарды орындау 
үшін 19 шілдеде облыс әкімінің 
төрағалығымен өткізілген алқа 
отырысында қала және аудан 
әкімдіктеріне белсенді кәсіпкерлік 
субъек тілерінің үлесіне сәйкес 
меже бекітілді. Өткен он айда 
өңірге 290,9 млрд теңге инве-
стиция тартылып, көрсеткіштің 
өсімі 25%-ды құрады. Жоспарлы 
көрсеткіш 77,8%-ға орындалды.

Осылайша, аймақтың бар-
лық аудандары мен Қызылорда 
қаласында оң көрсеткішке қол 
жеткізілді. Өткен жылмен салыс-
тыр ғанда көрсеткіштің ең жоғары 
өсімі – Сырдария, Жаңақорған, 
Шиелі және Қазалы аудандарын-
да байқалды. Бұл өсім негізінен 
өнеркәсіп, құрылыс, сауда, көлік 
және жинақтау сала ларына, қаржы 
және сақтандыру қызметіне, жыл -
жымайтын мүлікпен операция-
ларда, кәсіби, ғылыми және тех-
никалық қызметте, әкімшілік және 
қосалқы қызмет көрсету, өнер, 
ойын-сауық, демалыс және басқа 
салаларда байқалып отыр.

Айта кету керек, инвести-
ция тартудың оң нәтижесіне қол 
жеткізу үшін облыста қолайлы 
климат қалыптасқан. Облыс әкім-
дігінің тарапынан инвес тиция тар-
ту бо йынша тиісті жұмыстар атқа-
рылуда.

Жобалар 
жандана бастады
Нәтиже көңіл қуантарлық. 

Айталық, биылдан бастап ше-
тел компанияларымен бірлескен 
жобалар жандана бастады. Осы 
жылдың қыркүйек айында ин-
вестиция саласына жетекшілік 
ететін облыс әкімінің бірінші 
орынбасары Серік Қожаниязов 
Түркия еліне жасалған іссапар 
барысында бір топ түрік инвес-
торымен кездескен болатын.

Қос тараптың қызығу шы лы-
ғын оятқан ірі бастаманың бірі – 
жылына 28 мың тонна томат пас-
тасын өндіру жобасы. «Tat Gida» 

компаниясының басшылығымен 
Қызылордада қыза нақ пастасын 
шығаратын зауыт салу мәселесі 
талқыланды. Кездесу нәтижесінде 
шетелдік инвесторлар қыркүйек 
айында өңірге іссапармен келіп, 
зауыт орналасатын және то-
мат егілетін жер телімдерімен 
танысты. Келер жылы зауыт 
құрылысын бастау жоспарланып 
отыр.

Атап өтерлігі, биыл «Таt» ком-
паниясымен бірлесіп, 10 гектар 
жерге тәжірибелік қы занақ егілді. 
Зауыт құрылысы үшін 30 гектар 
жер телімі табысталды. Жоба бас-
тамашысы қажетті инфрақұрылым 
жеткізу мақсатында жоба-
сметалық құжаттама әзірлеуге 
кірісті.

Сондай-ақ, тамыз айында 
Ауыл шаруашылығы ми нистрлігі, 
Қызылорда об лы  сының әкімдігі, 
«KOC Holding» түрік компания-
сы мен қазақстандық инвестор 
арасында арнайы Жол картасы 
бекітілді.

Жаңа ЖЭО – 
ең ауқымды жоба
Түркия тарапынан жүзеге 

асырылатын тың жобалардың 
қатарында қуаттылығы жы-
лына 240 МВт болатын жылу-
электр орталығын салу жобасы 
да бар. Ол үшін «Акса энерджи» 
компаниясының бас   шылығымен 
кездесу ұйым дастырылып, облыс 
ор та лы ғынан жылу-электр ор-
талығын салу жобасына қа тысты 
кейбір мәселелер пы сықталған. 
Құны 215 млрд теңгені құрайтын 
жылу-электр орталығының капсу-
ла салу рәсімі 7 қыркүйекте түрік 
инвес торларының қаты суымен 
Қызылорда қаласында өткі зілгені 
баршаға мәлім.

Жоба аймағымызды алдағы 
уақытта жылумен, электр энергия-
сымен толық қамтамасыз етеді. 
Артылғанын сатуға да мүмкіндік 
болады. Осылайша, Қызылорданы 
ғана емес, басқа да өңірлерді 
қауіпсіз энергиямен қамтамасыз 
етуге жол ашады. Келісім-шарт 
бойынша жобаның мерзімі – 36 
ай. Дегенмен, аймақ басшысы 
жоба құрылысының алғышарты 
жасалған инвесторлармен кездесу 
жиынынан соң журналистерге бер-
ген сұхбатында құрылысты 1,5-2 
жылда толық бітіруге мүмкіндігі 
бар екенін мәлімдеді. Бұл ба-
ғытта компания басшыларымен 
қосымша келіссөздер жүруде.

Айта кетейік, «Акса Энерджи» 
– мазут, табиғи газ, жел генера-
торлары мен су-электр станцияла-
рында электр энергиясын өндіру 

саласындағы әлемдік тәжірибесі 
мол, же текші компаниялардың 
бірі. Алпауыт мекеме Африканың 
Гана, Мали, Мадагаскар, Кон-
го елдерінде және Өзбекстан 
мен Түркияда жылу-электр 
орталығын салған. Келер жылы 
компания Қызылордада құрылыс 
жұмыстарын бас тайды.

Айту керек, жалпы құны 215 
млрд теңгеден асатын жаңа нысан 
энергия жетіспеушілігін едәуір 
төмендетеді. Бұл – Тәуелсіздік 
алған жылдары елімізде бюд-
жеттен тыс қаржы көздерінен, 
яғни шетелдік инвесторлардың 
қаржысына іске асырылатын ең 
ауқымды жоба.

Қызылорда қағаз 
қаптар өндіреді
Келесі жоба қағаз қаптар 

өндірісіне арналған. «Kazakh 
Invest» ұлттық компаниясы-
мен бірлесіп түркиялық «Isiklar 
Holding» компаниясына аталған 
жобаны облыс аумағында жүзеге 
асыру үшін қажетті инженерлік 
инфрақұрылымы жеткізілген 
бос тұрған өндірістік ғи ма раттар 
ұсынылған.

Нәтижесінде осы жылдың 
қыркүйегінде түркиялық ком-
панияның бас директоры Ока 
Хусейн облыс әкімінің орын-
басары Мархабат Жайымбет-
овпен кездесіп, жобаны іске 
асыру мәселелерін талқылады. 
«Isiklar Holding» – Түркияда қағаз 
қораптарды өндірумен айналыса-
тын, жылдық айналымы 250 млн 
АҚШ долларын құрайтын ірі ком-
пания. Кездесу аясында түркиялық 
инвесторға өңірдің инвестициялық 
әлеуеті және жобаны орналастыру 
үшін бірнеше өндірістік объекті 
таныстырылған болатын.

Ірі жобаның тағы бірі – қағаз 
қораптар өндірісі. Дәлірек айтсақ, 
гофрленген қағаз қораптар 
өндірісі жобасы. Түркиядағы гоф-
рленген қағаз қораптардың ең 
ірі өндірушісі саналатын «Barem 
Ambalaj» компаниясына облы-
ста бірлескен кәсіпорын ашу 
ұсынылды.

Сондай-ақ, Түркияның «Milat 
Hali» компаниясының кілем 
өндірісіне инвестициялар салуға 
қатысты ұсынысы қарастырылып, 
жобаны ор на лас тыру үшін 
бірнеше өн дірістік нысан тізімі 
мен сипаттамасы берілді.

Иранмен 
ынтымақтастық
Сыр өңірі Иран Ислам Рес-

публикасымен де ынты мақ тас тық 
орнатуға бейілді. Осы жыл дың та-
мызында Иранның Қазақстандағы 
төтенше және өкілетті елшісі Мад-
жид Самадзаде Сабердің облысқа 
арнайы іссапармен келуі – соның 
дәлелі. Кездесу барысында елші 
облыс әкімімен кездесіп, аймақтың 
инвестициялық әле уетін, атап 
айтқанда, жүгері егу, жылыжай 
кешендерін салу, мал өсіру және 
ет өңдеу жобаларын жүзеге асыру 
бойынша мәселелерді талқылаған 
еді.

Осыдан бір айдай уақыт 
бұрын облыс әкімі Нұрлыбек 
Нәлібаевтың және облыс әкімінің 
бірінші орынбасары Серік 

Қожа ниязовтың қабыл дауында 
«Fortescue Future Industries» 
компаниясының өкіл дері болды. 
Бұл – «жасыл энергетика» сала-
сына инвестиция салуға ниетті 
аустралиялық компания. Кездесу 
барысында жаңғыртылатын энер-
гия өндірісін, Қазақстандағы және 
өңірдегі жасыл өнеркәсіпті дамыту 
мәселелері талқыланды.

Жаңа әуежай – 
халық күткен 
шешім
Өте өзекті әрі аймақ халқы 

күткен шешім – жаңа, замана-
уи әуежайдың терминалын салу. 
«Қорқыт ата» әуежайының жолау-
шылар мен жүк ағымын одан әрі 
ұлғайту, қызмет көрсету сапасын 
жақсарту мақсатында әрі қазіргі 
замануи ғимараттың қажеттілігіне 
орай, Қызылорда қаласында өткізу 
қабілеттілігі сағатына 250 жолау-
шыны құрайтын әуежайдың жаңа 
терминалын салу жөнінде шешім 
қабылданған болатын.

Бұл ретте жеке инвестор Бо-
лат Өтемұратовтың қоры әуежай 
терминалының жұмыс жоба-
сын әзірлеуде. «Верный Капи-
тал» тобы жүзеге асырып жатқан 
жобаның құны шамамен 25 мил-
лион АҚШ долларын құрайды. 
Құрылыс аяқталғаннан кейін 
нысан қаланың коммуналдық 
меншігіне тегін беріледі.

Жаңа әуежай терминалы үздік 
халықаралық тәжірибеге сай 
болады және бүкіл өңірдің да-
муына серпін береді. Шыныдан 
жасалған витражды қасбеттері 
бар екі қабатты терминалдың жал-
пы ауданы 7 500 шаршы метрді 
құрайды. Халықаралық және ішкі 
ұшу аймақтары сәйкесінше 130 
және 160 қонақты қабылдай ала-
ды. Терминалда телескопиялық 
өтпе жол, эскалаторлар мен 
лифттер, жүктерді тапсыру мен 
өңдеудің автоматтандырылған 
жүйесі, транзиттік жолау шы-
ларға арналған зал, CIP залы 
қарастырылған. Жаңа ғимаратта 
өзін-өзі тіркеу пункттері, на-
мазханалар, Duty Free аймағы, 
сондай-ақ шекара және кеден 
қызметтері, фитосанитарлық 
және ветеринария, санитарлық-
эпидемиологиялық бақылау 
қыз меткерлері мен желілік по-
лиция бөлімшелері үшін маман-
дандырылған орындар ашыла-
ды. Құрылыста халықаралық 
брендтердің жабдықтары, техно-
логиялары және жобалық матери-
алдары пайдаланылады.

Әуежай құрылысы келер 
жылы басталып, 2024 жылдың ІІІ 
тоқсанында пайдалануға берілуі 
жоспарлануда.

Біз жүзеге асы рылмақ ірі 
жобалардың кей біріне ғана 
тоқталдық. Жалпы, Сыр өңірінің 
инвес тициялық әлеуеті жоғары. 
Пысықталып жатқан жобалар да 
жетерлік. Ең бастысы – облыс 
әкімдігі тарапынан бекітілген 
жос парлы көрсеткішке қол 
жеткізу мақсатында іске асыры-
лу сатысындағы, алдағы уақытта 
іске асырылатын жобаларға 
сүйемелдеу, бақылау орнату, 
туындаған мәселелерін шешу 
бағытындағы жүйелі жұмыстар 
ойдағыдай жүргізіліп жатыр.

ҚЫЗЫЛОРДАНЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ӘЛЕУЕТІ ЖОҒАРЫ
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Нәтижесінде, өңірде бір 
мезетте Өнер сарайы, Неке са-
райы мен Қан орталығының 
құрылысы басталды. Келер 
жылы халықаралық әуежайдың 
жаңа терминалы, стадион мен 
заманауи үлгідегі Оқушылар са-
райы және көпсалалы аурухана 
салынады.

Республика күнінде бірнеше 
нысан қызылордалықтарға 
тар  ту етілді. Жалағаш ауда-
нында құны 431 млн теңгеге 
200 орындық Оқушылар үйі 
мен 50 орындық Өнер мектебі 
пайдалануға берілді. Теңізді өлке 
Арал ауданында 150 млн теңгеге 
«Балықшылар монументі» мен 
аллея ашылды. Меценат қар-
жысы есебінен Жаңақорған ау-
данында құны 790 млн теңгені 
құрайтын заманауи демалыс 
паркі ел игілігіне берілді. Ал 
Сырдария ауданының Н.Ілиясов 
ауылында жергілікті демеушінің 
қолдауымен 350 млн теңгеге 
«Ең бекшілер аллея сы» бой кө-
терді. Қызылорда қаласындағы 
Автобус паркі заманауи үлгідегі 
стандарттарға сай жаңа 82 
көлікпен толықты. 

Келер жылдың соңына 
қарай Қызылорда қаласында 
Бейбарыс сұлтан көшесінің 
бо йынан құны 3,7 млрд тең-
генің 1000  орындық  Өнер ор-
талығы ел игілігіне беріледі. 
Мұнда мәдениет саласының 
сим фониялық, эстрадалық және 
ұлттық өнер бағытында кон-
церттік бағдарламалар мен түр-
лі форматтағы қоғамдық іс-ша-
ралар да өткізіледі.

Аймақта шаңырақ көтеруге 
ниеттенген жастар үшін құны 
1,6 млрд теңгені құрайтын зама-
науи үлгідегі Неке сарайы келер 
жылы тұрғындарға есігін айқара 
ашады.

Сырдың сол жағалауында 
тағы бір әлеуметтік нысанның 
іргетасы қаланды. Құны 2,7 
млрд теңгені құрайтын «Қан 
орталығы» жылына қан мен оның 
компоненттерін донация лау көр-
сеткішін 500-ден 10 мыңға дейін 
жеткізеді. 

Белгілі кәсіпкер, меценат 
Марат Дүйсенбаевтың демеу-
шілігімен құрылысы басталған 
құны 1,5 млрд теңгені құрайтын 
«Анаға тағзым» орталығы 
шаһардың ажарын аша түспек. 
Өңірдің Түркістан облысымен 
шекараласатын тұсынан демеуші 
есебінен құны 200 млн теңгеге 
облыстың кіреберіс қақпасының 
құрылысы жүргізілуде.

Мемлекет басшысының 
биыл жариялаған «Балалар жы-
лына» тарту ретінде Сыр елінде 
демеушілердің қолдауымен құ-
ны 1,6 млрд теңгеге 80 балалар 
спорт-ойын алаңы пайдалануға 
берілді.

Сол жағалауда қасбеттері за-
манауи талаптарға сай келетін 
7-9 қабатты тұрғын үй, физика-
математикалық мектеп бой 
көтерсе, «ҚазГерМұнай» ұлттық 
компаниясы басшылығымен ке-
лісім нәтижесінде жаңадан «Оқу-
шылар сарайы» еңсе тіктейді.

Шыны зауыты да алғашқы 
өнімдерін шығара бастады. 
Кәсіпорын өндірген 6 вагоннан 
тұратын алғашқы өнім Шымкент, 

Алматы және Астана қаласына 
жөнелтілді.

Қазіргі кезде Өзбекстан, Ре-
сей, Түрікменстан, Тәжікстан, 
Ауғанстан мен Үндістан қазақ-
стандық шыны өнімдерін сатып 
алуға дайын. Алайда шетелге 
барлық өнімнің тек 30 проценті 
ғана сатылады. Негізгі міндет – 
ішкі нарықты қамтамасыз ету. 
Алдағы уақытта зауыттың жа-
нынан 8 ілеспе өндіріс ашылып, 
шыны талшық, композиттік ма-
териалдар, айна және тағы басқа 
өнім түрлері жасалады.

Облыста түрік компанияла-

рымен бірлескен ынтымақтастық 
жаңа деңгейге көтерілді. Биыл 
«Акса энерджи» компаниясымен 
бірге қала аумағын жылу және 
электрмен толық қамтамасыз 
ететін қуаттылығы 240 мега-
ватты құрайтын жылу-электр 
орталығының іргетасы қаланды. 
Құны 215 млрд теңгеден аса-
тын жоба 2025 жылы аяқталады. 
Тағы бір түрік компаниясымен 
құны 13,8 млрд теңгеге жы-
лына 24 мың тонна қызанақ 
пас тасын шығаратын  зауыт 
салу туралы келіссөздер жүр-
гізілуде. KOÇ Holding құ-

рамындағы компанияның бұл 
өндірісі аймақтағы азық-түлік 
қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, 
экспортқа қабілетті өнімдердің 
қатарын толықтырады.

Қаланың негізгі қақпасы 
әуежай да қайта жаңарады. Бо-
лат Өтемұратовтың тікелей 
қолдауымен құны 12 млрд 
теңге болатын «Қорқыт ата» 
әуежайының жаңа терминалы са-
лынады. Қазірдің өзінде өзге де 
демеушілермен 100 млн теңгеге 
бұрынғы терминалдың ішкі 
және сыртқы әрлеу жұмыстары 
жүргізілді.

Биыл өңірде 4 жаңа білім 
ошағы ашылып, 8 мектеп жыл 
соңына дейін табысталады. 
Арал ауданының Тоқабай елді 
мекеніндегі апатты мектептің 
 орнына  500 млн теңгеге жаңа 
білім ордасын салу мәселесі де 
жеке инвестор қаражатының 
есебінен шешімін тауып отыр. 
Ал «Жайлы мектеп» Ұлттық 
жоба аясында 21 білім ұясы 
бой көтермек. Алдағы 3 жыл-
да Қызылорда облысында 27 
денсаулық сақтау нысанының 
құрылысы салынады. Орталық 
атқарушы органдармен бірге 
жасалған орнықты жұмыстардың 
нәтижесінде 36,4 млрд тең геге 
Қызылорда қаласынан көп-
са лалы аурухана мен емхана 
тұрғындардың игілігіне қызмет 
етеді.

Спортсүйер қауым алдағы 
жылдары футбол ойында-
рын жаңа стадионда көруге 
мүмкіндік алды. «Саутс Ойл» 
компаниясының демеушілігімен 
Қызылорда қаласында келер 
жылы жаңадан жабық стадион 
салынады.

Сондай-ақ келесі жылы облыс 
орталығында Болат Өтемұратов 
қорының тікелей қолдауымен 
«Қызылорда Арена» көпбейінді 
заманауи спорт кешені бой 
көтермек. Мұнда олимпиада та-
лаптарына сәйкес 50 метрлік 8 
жолды бассейн, футболға ар-
налған жабық алаң, спорттық 
ойын алаңы, жекпе-жек залы бо-
лады.

Бір сөзбен айтқанда, Сыр 
елінде серпілістің жаңа кезеңі 
бас талды.

Облыс әкімінің 
баспасөз қызметі

7 АЙДА 18 НЫСАН 
жаңа ғимараттар һәм игі бастамалар
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Алаш ардақтысының туға
нына биыл 150 жыл толып отыр. 
Алдымен әділетсіз өмірдің ащы 
көрінісі он үштегі бала жүрегін 
жаралайды. Əкесі Байтұрсын 
мен оның інісі қысымға, қорлық 
пен зорлыққа шыдамай, уезд 
басшысы, полковник Яковлевтің 
басын жарады. Бұл жағдайдың 
соңы олардың дүниемүлкін 
тар  тып алып, өздерін Сібірге 15 
жылға жер аударуға апарып со
ғады. Ахметтің әкесі орыс отар
шылдарымен осылай жа ғаласып, 
Қазаннан келген әскери округтің 
сот комис сиясы шешімімен ка
торгаға айдалған. Байтұрсын 
Шо шақұлы туралы М.Дулатов 
былай дейді: «Егер Еуропаның 
әралуан және әдемі табиғаты 
Ньютон, Маркс, Толстой, Ра
фа эль және т.б. ғылым мен 
өнер дің ұлы адамдарын ту дыр
ған болса, ал Азияның дала
лық табиғаты Шыңғысхан, Те 
мірлан, Кенесары, Сырым жә не 
т.б. сияқты өзіндік ерек ше ұлы 
қа һармандарды ту ғызды. Күш
ті адамдардың санына құрметті 
Ахметтің әкесі Бай тұрсын Шо
шақұлы да жатады. Болашақ 
күш ті және таби ғатынан туабіт
кен қуатты Бай тұрсын бостан
дық сүйгіш тігімен ерекшеленді 
және өзі де ешқан дай билікті 
мойындамады».

Ахмет ауыл молдасынан хат 
таниды, содан соң Орынбордағы 
мұғалімдік мектепте төрт жыл
дай оқып, білім алды. Оны бі
тірісімен Ақтөбе, Қостанай, 
Қар қаралы уездерінде ауылдық, 
болыстық мектептерде мұғалім, 
кейіннен Қарқаралы қалалық 
училищесінде меңгеруші қыз
метін атқарды. Осы тұста ол 
өмір, тіршілік майданына ара
ласып, әділет үшін күресті, зор
лықшылдарға қарсылық біл
дір ді, патшаның отаршылдық 
сая сатын айыптады. Жастығына 
қарамастан терең білімді де 
білікті, еркін мінезді, ойшыл 
Ахметтің ел ішінде беделі өсіп, 
салмағы арта бастады. Жан
жақты ізденіп, сан алуан кітаптар 
оқып, аудармамен шұғылданып, 
ғылым жолына түсті. 

Ахметтің саяси күрес жолына 

түсуіне ықпал еткен оқиға 1905 
жылғы патша манифесі болды. 
Ол 1905 жылы жазылып, 14500 
адам қол қойған Қарқаралы пе
тициясы авторларының бірі бол
ды. Ресей Министрлер Кеңесінің 
төрағасы Виттенің атына жа
зылған бұл петицияда сол кез
дегі қазақтың бүкіл талаптілегі 
көрініс тапты. Онда қазақ халқы 
патша үкіметінің отарлық сая
сатты тоқтатуын, тартып алын
ған жерлерді қайтаруын, дала 
губернаторының қазақты еш
қан дай сотсыз айдатып жібе руін 
тоқтатуды, қазақша газет, мек
теп, баспахана ашуға цен зура 
қой мауын, халықтың мүд десін 
қорғау үшін Ресей Думасына 
қазақтардан депутаттар сайла
нуын талап етті. Петиция Пе
тербургке жөнелтілген соң, бір 
жарым айдан кейін қазақтардан 
Мемлекеттік Думаға депутаттар 
сайлануға рұқсат берілген хабар 
келді. Депутат болып сайланған 
қазақтар Дума мінбесінен сөз 
сөйлеп, ұлт мүддесін қорғады. 

Дегенмен қазақтардың саяси 
белсенділігінің артуы патша 
үкіметіне ұнаған жоқ. Сөйтіп, 
петиция авторларын қудалап, 
соттап, жер аударды. Осы кез
де Қарқаралы училищесінің 
мең герушісі қызметін атқарып 
жүр ген Ахметті жұмыстан бо
сатып, Қарқаралы абақтысына 
қамады. Ол ешнәрсеге мойы
мастан өзінің «Маса», «Қырық 
мысал» жинақтарын жазып, 
баспадан шығарды. Екінші рет 
1909 жылдың шілде айында гу
бернатор Тройницкийдің бұй
ры ғымен қайта тұтқындалып, 
Се мей түрмесіне қамалды. Бір 
жылдан соң, 1910 жылы нау рыз
да түрмеден босатылып, Орын
борға жер аударылды. 

Ахметтің Орынборда болған 
кезі – саяси қызметінің жарқын 
беттері. Онда 1917 жылға дейін 
қызмет жасады. Орынборда бол
ған кезінде Уфадағы «Ғалия» 
медресесінде оқып жүрген қазақ 
жастарының инициативасымен 
елден қаражат жинап, 1913 жыл

дан бастап «Қазақ» газетін шы
ғарып, оған 1917 жылдың со ңы
на дейін редактор болды. 

Бес жылдай уақыт өз қара
жатымен шығып тұрған «Қа
зақ» газеті, ең алдымен, қазақ 
хал қының ұлттық азаттығы мен 
мәдениәлеуметтік дамуы үшін 
кү рескен орган болды. Ата

мыз дың өз тілімен айтқанда: 
«әуе лі газет – халықтың көзі, 
құлағы һәм тілі болады». Бұл – 
мерзімді баспасөздің қоғамдық 
ақпараттық қызметіне жанжақ
ты берілген баға. 

«Қазақ» газетінің жарық кө
руі қазақ ұлтының өркенде уін 
өмірлік мақсатына айналдыр ған 
көрнекті қайраткерлер А.Бай
тұр  сынұлы, Ə.Бөкейханов, 
М.Ду  ла товтың тынымсыз еңбе
гі мен күресінің нәтижесі бол
ды. Бұл газет туралы Мұхтар 
Əуе зов: «Қазақ» газетінің сү
тін еміп өскен бір буын осы 
күнде білім жолында бұғанасы 
бекіп, іс майданына шығып 
отыр са, кейінгі жас буын Ахаң 
салған өрнекті біліп, Ахаң аш
қан мектепті оқып шық қалы 
та балдырығын жаңа аттап, іші
не жаңа кіріп жатыр. Ахаң ның 
жаңа істеген еңбегі – қазақ тың 
ұзынырға тарихымен жал ға
сып кететін қызмет, істе ген 
ісімен өзіне орнатып кет кен 

мәңгілік ескерткіш» деп жаз ды. 
«Қазақ» газетінің бетінде Ахмет 
Байтұрсынов қазақ қо ғамының 
келелі саясиәлеуметтік мәсе
ле сін көтеріп, оны өзінің отар
лық бұғаудан қазақты құтқа ру 
жолындағы күресінің құра лына 
айналдырды. Өзінің саясиәлеу
меттік көзқа расын газет бетінде 
насихат тау мен қатар, оны іске 
асыру үшін үлкен ұйымдастыру 
жұ мыстарын да жүргізді. Жал
пы  қазақ съездерін шақыруға мұ
рындық болып, оларды шақыру, 
өткізу жұмыстарына белсене 
қатысты. Сондай съездің алғаш
қысы 1917 жылы 28 сәуір де 
Орынбор қаласында «Тор ғай 
об  лыстық съезі» деген ат пен 
өт  кізілді. Съезде он төрт мә
селе талқыланып, ауыл дық, уез
дік, болыстық және облыс тық 
аза маттық комитеттер құ руға 
шешім қабылданды. Жалпы қа
зақ съезін шақыруға шешім қа
былданып, Əлихан Бөкейханов 
пен Ахмет Байтұрсынұлы бас
таған сегіз адам ұйымдастыру 
бюросын құрды. Оған съездің 
бағдарламасын даярлау, өткізі
летін уақыты мен орнын белгілеу 
тапсырылды. Съезд мерзімді 
бас пасөздің маңыздылығын ес
кере отырып, «Қазақ» газетін 
жиі рек шығарып тұру қажет 
деп тапты. Жалпыға бірдей 
мін детті бастауыш білім беру 
қажет деп, әрбір жүз мың үйге 
бір мектептен болу керектігін 
көрсетті. Съезд қарарларын 
орын дауды ұйымдастыра оты
рып, Ахаң қазақтың ұлттықде
мократиялық партиясы «Алаш
ты» құруға белсене қа тысты. 
Оның бағдарламалық құжат
та рын даярлауға және құруға 
атсалысты. 

1917 жылы шілденің 2126 
аралығында шақырылған Екін
ші Жалпықазақ съезі Орын
бор да болды. Съезде қазақ тың 
территориялықұлттық автоно
мия сын құру, жер мәселесін 
шешу, мемлекет басқару ісін, 
халықтың милиция, сот құру, 
ха лыққа міндетті түрде бас
та уыш білім беру, қазақ тың 
саяси партиясын құру, т.б. бол
ды. Съездің шешімі бойын ша 
Алашорда үкіметі құрыл ды, 
құ рамы бекітілді. Оқуағарту 
ко  миссиясы құрылып, оның тө
рағалығына Ахмет Байтұр сын
ұлы бекітілді. Онда қызметте 
жүрген кезінде қазақ халқының 
жаппай, соның ішінде қазақ ба
лаларының ұлт тілінде сауат 
ашуын қалап, білім беруге ар
налған бағдарламалар дайын
дады. 1920 жылы тамызда құ
рылған Қазақ АКСР үкіметінің 
құрамына еніп, 19201921 жыл
дар аралығында Қазақ АКСР 
халық ағарту комиссары қызме

тін атқарды.
Ахмет қай кезде болмасын 

саяси қызметпен қатар ағарту 
қызметін де алып жүрді. Алды
мен төл әліпбиімізді жасап, оқу
лықтар құрастырды. 1912 жылы 
ана тіліміздегі тұңғыш әліппеміз 
«Оқу құралын» жазып шығарды. 
Одан кейін қазақ тілінің «Тіл 
құралы» атты тұңғыш оқулығы 
жазылды. Бұл – сөз, сөйлем, 
буын, дыбыс, сөз тұлғалары, 
сөз жазудың жалпы ережелері, 
жұрнақтар, сөз таптары жөнінде 
тұңғыш теориялық мәселелер 
талданып, таразыланған құнды 
еңбек. «Əдебиет танытқыш» ат
ты ғылымизерттеу еңбегі әде
биеттің барлық жанрларына, 
көркемдік құралына Еуропаның 
әдебиеттануындағы ұғым, тер
мин, категорияларға қазақша 
ба лама табады. Баспасөзде қа
зір кеңінен қолданылатын сөз 
дұрыстығы, тіл тазалығы, тіл 
анықтылығы, тіл дәлдігі, көр
не кілігі, оның тараулары, көр
нектеу, меңзеу, теңеу, ауыстыру, 
бейнелеу, алмастыру, кейіптеу, 
әсірелеу, арнау, қайталақтау, 
шен дестіру, дамыту, үдету, түй
дектеу, бүкпелеу, кекесіндеу 
сияқ ты ұғымдарды тұңғыш ен
гізіп, термин дәрежесіне көте ріп, 
анықтап бергені тарихи шын
дық. Оның әдебиет, лингвистика 
салаларында жасаған термин
дері күні бүгінге дейін өз құнын 
жоймай халық игілігіне жарауда.

Халқы үшін осындай өлшеу
сіз қызмет қылған Ахмет азап 
отынан айналып кете ал мады. 
1929 жылы 2 маусымда Ал  ма
тыда тұтқындалып, сол жыл 
дың соңына қарай Мәскеу дегі 
«Бу тырка» түрмесіне жібе ріл
ді. 1930 жылы 4 сәуірде ату 
жа засына кесіледі. Бірақ бұл 
шешім қайта өзгеріп, 10 жылға 
бас бос тандығынан айыру жа
засымен ауыстырылып, Архан
гельскіге жер аударылды. 1934 
жылы Максим Горькийдің әйелі 
Е.Пешкованың араласуымен 
ай даудан босайды. Одан кейін 
бір неше жыл өз отбасымен 
Ал  матыда тұрып, 1937 жылы 
қайта тұтқындалып, ату жа
засына кесіледі. 1937 жылы 8 
желтоқсанда үкім орындалып, 
атылды. Ол өз өмірінде жалған 
жаламен 5 рет түрмеге қамалған. 
Соңғысынан аман қала алмады. 

Тарих өз шындығына бәрібір 
жетпей қоймайды. Елу жылдан 
соң шындық ашылып, 1988 
жылы ақталды. 

Қ.ҚЫПШАҚБАЕВ, 
«Болашақ» университеті 

жоғары колледжінің 
оқытушысы, педагогика 

ғылымдарының магистрі, 
педагог-зерттеуші

Азаттық 
жолындағы күрес 

Ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы туралы 
кезінде Сәкен Сейфуллин  «Өзге оқыған 

замандастары өз пайдасын ғана іздеп, ар һәм 
имандарын сатып жүргенде Ахмет халықтың 

арын іздеп, өзінің ойға алған ісі үшін бір басын 
бәйгеге тіккен. Ахмет Байтұрсынұлы – ұлтын 

шын сүйетін ұлтшыл» деп жазды. 

«Қазақ тілі» пәнінен емти
ханды 58, 10сынып оқушылары 
тапсырады. Мұндай өзгерістер 
келесі, яғни 20232024 оқу жы
лынан бастап енгізіледі. Бұған 
дейін қазақ тілінен емтиханды 
тек 9 және 11сынып оқушылары 
ғана тапсыратын. Олар да осы 
пәннен емтихан тапсыруды жал
ғастырады.

Бұл ұсыныс қазақ тілі мұға
лімдерінің съезінде және 
Оқуағарту министрінің қаты
суы  мен өткен мұғалімдер қа
уым дас тығы өкілдерінің кез
де суінде айтылған болатын. 
Қа зақ тілінен емтихан жазбаша 
және ауызша түрде өтеді. Тың
дау, айту, оқу және жазу сияқ ты 
дағдылар бағаланады. Емти хан 
тапсырмаларын оқыту шылар 
ака демиялық адал дық қағи дат
тарын сақтай отырып өздері 
құрастырады. Бұл пән бойын
ша қоры тынды бағалар 58, 
10сыныптарда емтихан және 
жылдық бағалау қорытын ды ла
ры бойынша қойылады» де лін
ген хабарламада. 

Жаңалық жария болғаннан 
қоғамда қызу талқылана бас
тады. Əрине, қолдаушылар да, 
қарсылық та бар. Қарсы лық 
та нытушылардың аса белсен
ділері Оқуағарту министрлігіне 
«мектепті сынақ алаңына ай
налдыруды доғарыңдар! Алды
мен қазақ тілін оқытудың әдіс
темесін жөндеңдер!» деген 
си  паттағы үндеу жасап үл гер ді. 
Орыс мектептерінің атаана  ла
ры балаларының қазақ ша қа
рапайым мәтінді жаза алмай
тынын, жазбақ түгілі берілген 
тапсырманы түсінбейтінін ай
тып дабыл қағып жатыр.  

Дегенмен бір ақиқаттан ат
тап өте алмаймыз. Ол – орыс 
сыныбын бітірушілердің көбі
сінің қазақ тілінің бастапқы 
деңгейін де игере алмауы. Бұл 
проблема біздің өңірде де бар, 
бірақ  аса біліне қоймауы мүмкін. 
Солтүстік өңірлерде өте өзекті. 
Оған министрліктің Facebook 
парақшасына жазылған пікірлер 

дәлел. Мәселен, солтүстік об
лыс тағы орыс мектебінің қа зақ 
тілі пәні мұғалімі Медет Бе
кішов былай деп жазыпты: «Бұл 
жаңалықты оқып, қуандым әрі 
қорықтым. Түсіндіріп көрейін, 
біздің қоғамда «қазақ тілінсіз 
де күнімді көре аламын» деген 
көзқарас бар. Мына бастама 
соны өзгертетін шығар. Неден 
қорқатынымды айтайын, ол 
– үлгерім мен білім сапасы. 
Емтихан өткізгенде шындықты 
бүркемелемей, жағдайды қалай 
бар солай көрсетуіміз керек. 
Сонда ғана сапа мен үлгерім 
деңгейі жайлы нақты картина 
көз алдыңызға келеді.» 

Тағы бір пікір «емтихан еш
теңе шешпейді. Егер 2 қойсаң, 
өзіңді түрткілейді. Сабақ бере 
алмайсың деп. Айқайдың астын
да қалмайын деп 45ті қоясың. 
Бірақ көрсеткіш ноль» дейді. 
«Бәріміз де орыс тілін жақсы 
көріп бара жатқаннан үйренген 
жоқпыз, қоғамда аяғыңды аттап 
бассаң жанжағыңның бәрі 
орыс ша болған соң үйрендік 
емес пе?!» Бұл да – сол жердегі 
ко мен тарийдің бірі. Жаны бар 
сөз, қажеттілік туындаса адам
ның алмайтын қамалы жоқ.  

Орыс сыныбы деймізау, қа
зақ сыныбында оқитындардың 
өзінде кездесетін, көзге ұрып 
тұрған келеңсіздік – қазақша 
жа зу сауаттылығының тым 
құл  дырап кеткені. Балалардың 
WhatsApp арқылы жазысқан ха
бар ла маларын оқысаңыз, «айна
лайындарау, сендерге мектепте 
қазақ тілі сабағы бола ма?» деп 
сұрайсыз. Ескерту айтсаңыз, 
«асығып жазғаным, қысқартып 
жазғаным, бірбірімізді түсінсек 
болды емес пе?» деген уәж ес
титініңіз анық. Өзөзіне аса се
німділері «мен шетелге оқуға 
түсем немесе айтишник болам, 
қазақ тілінің қажеті қанша?!» 
деп шалқаңнан түсіре жаздайды. 
Əлеуметтік желіде қатеден көз 
сүрінеді және жазғыштар мұны 
білімсіздік деп есептемейді. 
«Бас тысы, ойын жеткізсе болды 
да, соның қатесін тергіште ген
нен не пайда?» деп өзіңді кінә
лайтынын қайтерсіз... Қашықтан 
оқу кезінде WhatsAppқа келген 
не бір жазбаларды айтпайақ 
қоя йық... 

Жаңалықты  қазақ тілі мен 
әдебиетінен сабақ беретін бірне
ше мұғаліммен бірге талқыға 
салдық. 

– Орыс сыныптарындағы 
қа зақ тілі  мен әдебиеті бұрын 
екі бөлек пән еді, қазір бір пән 
бо лып оқытылады. Орыс сы
нып тарының оқушылары  әуелі 
орысша ойлап, сосын аударма 
жасау арқылы тапсырманы 
орын дайды.  Қазақ тілі  пәнінен 
бағ дарлама бойынша  бұрынғы
дай сауаттылыққа бағыттайтын  
диктант жұмысы  алынбайды. 

Орыс сыныптарындағы оқу
шылар қазақша әдеби кітаптарды 
көп оқымағандықтан, қазақ ті
лінің сөздік қорындағы көп сөз
дерді түсінбейді, – дейді олар 
бірауыздан. 

Бұдан шығатын қорытынды 
қандай? Қазақ тіліне қажеттілік 
жоқтықтан оны оқуға деген ынта 
шамалы, күлбілтелеп қайтеміз, 
жоқ деп турасын айтайық. Қа
жеттілік неден туындайды? 
Осындай емтиханда қойылатын 
талаптардан. Ауыл мектебінен 
түлеп, қалаға оқуға барған аға 
ұрпақтың мысалынан көп нәр
сені байқауға болады. Оларға 
орысшаны өмір қажеттілігі  үй
ретті, қарапайым күнкөрістен 
бастап, жұмысқа тұру, қызметте 
өсу үшін орыс тілін білу міндетті 
еді. 

– Бала жауапкершілікті се 
зінуі үшін емтихан алған өте 
дұрыс. Оқушының 1011 сы нып
та ҰБТ деп алдына мақ сат қойып, 
сабаққа деген қызығушылығы 
мен жауап кер шілігі арта түсе
ді. Ем тихан тапсыратын болса 
да дайындалады. Негізі бұрын
ғыдай билет алып, жауап бер
се дейміз. Өйткені балада ай
ты лым дағдысы қалып бара 
жа тыр. Қазақ тілі пәнінде тек 
орыс сыныптарының ғана емес, 
қазақ сыныптарының да оқу
шы лары әдеби кітаптарды оқы
мағандықтан көп сөздерді тү
сін бейді. Ауызекі сөйлегенде 
де жаргон сөздерді қосып ай
тады. Грамматика жоқтың қа сы 
болғандықтан, сауат жағы ақ
сап тұр. Бұрынғыдай бір із бен 
5сыныпта фонетикадан бас
тап, 9сыныпқа барғанда грам
матиканы меңгеріп, құрмалас 
сөйлем, пунктуацияны өтіп аяқ
таса, одан әрі жоғары сынып
тарда шешендік сөз өнерімен 
танысса, ойын дәл жеткізер еді. 
Сондықтан емтихан тапсыру өте 
дұрыс шешім  болды, – дейді 
пән мұғалімдері.            

Оқуағарту министрлігі мен 
Ы.Алтынсарин атындағы Ұлт
тық білім академиясы орта білім 
беру ұйымдарында оқутәрбие 
процесін ұйымдастырудың 
20222023 жылдарға арналған 
әдістемелік нұсқау хатын ұсын
ған. «Жалпы білім беретін орта 
мектепте қазақ тілі пәні нен 
академиялық білім беру дің мақ
саты – қазақ тілінің әлеу меттік
қоғамдық қызметі (ана тілі – ұлт 
тілі, мемлекеттік тіл) туралы 
біртұтас білім бере отырып, 
тілдің танымдық, құрылымдық, 
тарихи мәнін, тілді қолданудың 
нор мативті жүйесін игеріп, сөй
леу мәдениеті тәсілдерін мең
герген, ұлттық рухты бойына 
сіңірген дара тұлға тәрбиелеу» 
делінген осы әдістемелік нұс
қаулықта. 

Аталған құжаттан түсінге
німіздей, қазақ тілі бастауыш, 
орта жоғары сыныптарда құры
лымдық, функционалдық, тари
хи жүйесі өзара тұтастықта, 
бірлікте кіріктіріліп оқытылады. 
Нәтижесінде оқушылар тілдің 
таңбалық жүйесі, әдеби тілдік 
нормасы, тарихы және тіл ар
қылы ұлтты, адамды тану ту
ралы кешенді білім алады. Бұ
лар оқушының тіл тазалығын, 

тіл анықтығын, дәлдігін игеріп, 
сөйлеу мәдениетін, сөз шебер
лігін жетілдіруіне айтар лықтай 
үлес қосады. 

Оқыту қазақ тілінде жүргізіл
мейтін мектептерде «Қазақ тілі 
мен әдебиеті» бағдарламасының 
мақсаты – оқушылардың тілдік 
дағдыларын дамыту, қазақ тілін 
қадірлейтін, қоғамдық мәнін 
тү сінетін тұлға қалыптастыру, 
тіл нормаларын сақтап, дұрыс 
қолдана білуге, еркін сөйлесуге 
және сауатты жазуға үйрету. 
«Қазақ тілі» пәні бағдарламасы 
оқушының тіл сауаттылығы мен 
сөз байлығын дамытуды, әлеу
меттік ортада еркін қарымқа
тынасқа түсуін жетілдіруді және 
дүниетанымдық дағдыларын 
ке ңейтуді көздейді. Бұл пән бо
йынша оқушылардың білім, 
білік, дағдыларына қойылатын 
талаптар «Тілдерді меңгерудің 
жалпыеуропалық құзыреті» 
(CEFR) деңгейлерін (А1, А2, 
В1, В2, С1) ескере отырып құ
рас тырылды.  Білім алушылар 
бастауыш сыныпты аяқтағанда, 
қазақ тілін қарапайым А1, А2 
(бастапқы) деңгейінде меңге
реді. Мұғалім сабақ барысында 
оқушылардың сөйлеу құзырет
тілігін қалыптастыруға баса на
зар аударады. Сонымен қатар, 
бастауыш сыныптарда сабақ 
са йын сөздік диктант пен кө
шіріп жазуды өткізуге болады. 
Бұл жазба жұмыстары оқушы
лардың сауатты жазу дағдысын 
қалыптастырады. 

Байқағанымыздай, мақсат 
ай қын, дегенмен оған қол жетті 
ме? Егер қол жетті десек, қазақ 
тілін білу, сауатты жазу туралы 
талапқа  «болашақта менен біреу 
бастауыш пен баяндауышты 
сұрамайтын шығар» деген әзір 
жауап беретіндер қайдан шық 
ты? Бастауыш түгілі, он бір 
жыл дықты бітірген орыс сыны
бының оқушысы қазақ тілін 
қа рапайым бастапқы деңгейде 
меңгере ал маса оның сұрауы 
кімнен?   

Мемлекеттік тілді білу тура
лы талап болашақта қатая түс
песе, босаңсымайтын шығар. 
Сондықтан оқушылардың қазақ 
тілінен емтихан тапсыруы ай
қайшуға айналдыратын проб
лема емес деп ойлаймыз. 

 
Гүлжазира ЖАЛҒАСОВА,

«Сыр бойы»
1-бет

«Қазақ тілінен» емтихан:
Ақиқатқа қамшы ауыр
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Түс мезгілі. Маржанкүл 
Орын басарқызы шақыру хат
та ғы өлең жолдарын заулатып 
оқып отыр.

– Сан жылды артқа тастап 
қасқағымда,

95тің келіп қалыппын 
асқарына.

Сондықтан ақ дастархан 
жайылады,

Ағайын, құдажекжат, 
достарыма!

– Ауу, бұл жүзге қарай 
өрлеген қарияңыз кім болды? – 
деп сұрадым зайыбымнан.

– Бұл ма, бұл Толқын есімді 
құдағи Шәуенқызы, Аймахан 
келіні, – деді толық түсінік бе
ріп, – өзі он екі жасынан балық 
аулапты, әуелі ауылаймақ 
ма  ңындағы көлдер мен өзен
нен жылым тартуға қатысса, 
ал он төрт жасынан, яғни 1942 
жылдан бастап, соғыс кезінде 
тұрақты қонысынан тым шал
ғайдағы ашық теңізді шар
лапты. Әйтеуір, келінкеп шік
тері осылай да осылай деп аса 
құрметтейді.

– Ашық теңізге... Он төрт 
жасында!.. Апырай, ә?! Әрине, 
соғыс тұсында, 1314 жас ша
масындаақ теңіз тере ңі нен ба
лық сүзгендердің бірсыпы ра
сын баспасөзде жариялаған да 
едік. Өзім де солардың сапында 
болғанмын. Ал Шәуенқызы?

– Білдің бе, қай ауылдан 
екен?

– Сірә, бұрынғы «Райым» 
қалқозының ізінен болса керек.

«Райым» колхозының құ
рыл ғанына 60 жыл толуына 
орай басқарма төрағасы Дәу
қара Аймағамбетұлының тап
сы рысымен шағын кітапша 
шы ғарғанмын. Соны ақтарсам, 
19411945 жылдардағы Отан 
соғысы кезінде ашық теңізге 
шыққан қызкеліншектер ара
сынан Шәуенқызы Толқын құр 
дасымның атыжөні де шы ға 
келді. Сосын не тұрыс болсын, 
апылғұпыл киініп, жол ға шық
тым...

– Ее, әдіріс бойынша келіп 
тұрсыз, – деді келімі келісті 
Толқын бәйбіше Роза келіні 
құйған қызыл күрең шайдың 
бір кесесін тастап жіберіп, –  
туыпөскен мекеніміз – қазіргі 
«Қызылжар» ауылы. 1928 
жыл   дары сол маңдағы Шө
міш    көл, Аманөткел, Райым, 
Қы    зылжар, Кәрібөгет, Алаша, 
Бесжарма, Таспа, Бұхар, Ес
кі ұра жәнежәне де шағын 
ауылдар «Қамыстыбас» серік
тес тігіне беріледі. Кейін әр
қай сысы өз алдына колхоз 
болып ұйымдасады ғой. Соғыс 
жылдары ауылдық ке ңесті Ша
хиева Аққатша, ал «Ра йым» 
колхозын Демісінов Мақ
сұт  қали басқарды. «Қызыл
жар да» үш сыныптық мектеп 
болды. Соны бітірдім. Жеті
жыл дық мектеп қалқоз орта
лығы – «Райымда». Оған ба
ру үшін Сырдария өзенінен 
өтіп, «Райым» көлін жағалап, 
«Водокачка» маңындағы арқы
рап ағып жатқан арық үстін
дегі қалтқұлт еткен көпір ар
қылы жету керек. Алтыжеті 

шақырым. 910 жастағы балалар 
үшін қауіпті. Шәйман анам 
жібермеді. Ал әкем Шәуен мен 
56 жастағы кезімде дүниеден 
озған. Алдымда  Жәкебай мен 
Уақ есімді ағаларым болды. 
Жәкебай балықшы, бригадир 
қызметтерін атқарды. Уақ ағай 
1940 жылы әскер қатарына 
шақырылды. Одан әрі Ұлы 
Отан соғысына қатысып, ақыры 
қанды шайқастан оралмады. 
Шәйман анам 1941 жылдың 
күзінде шалының жанына кетті. 
Сөйтіп 1213 жасқа толартол
маста тұл жетім болып қалдым.

Қария тағы бір кесе шайды 
сызылта тартты. Көзіне іркілген 
жасты жеңімен сүртіп тастады.

– 1941дің жазында соғыс 
өрті бұрқ етті, – дедім көңілін 
әңгімеге аударғым келіп.

– Сұмдықай! Сұмдық де
сеңші. Елдің қаймағын сыпы
рып кетті. Нар жігіттер еді
ау! Шағын «Қызылжардың» 
өзі нен 1520сы эшелонға 
мінді. Жұрт қайғы құшты. Еш
кім селт етпейді. Олол ма, 
1943 жылдың бас шамасында 
«Еңбек армиясына» деп 5060 
адамды, елу бес жастағыларды  
тағы әкетті. Қаусаған кемпір
шал қалды. Тіпті түнде ит те 
үрмеді. Кеткендердің орнын 
біз бастық. Шалшауқан, келін
кепшік. Бойжеттіге ілінбесек 
те, сапқа тұрдық. Сол 1941
дің қыркүйегінде «Райым» 
мен  «Жалаңаш» көлінен жы
лым тартуға қатыстым. Қыс 
болды. Мұз қатты. «Қосжар» 
мен «Қаракөлге» ауыстық. 
Орын  бай, Жалғасбай, Омар, 
Жан пейіс, Көптілеу, Әбжәми, 
Шайғон  есімді қариялар бас
көз болды. Ал көктем келе, 
нау рыз айында арқаланып, 
ұлы теңіз қай дасың деп жаяу 
тарттық.

– Жаяуыңыз қалай? Сонша 
шалғайға ма?

Толқын құдағи күлді. Шай 
кесесін дастарқанға қойып ма
ған тесіле қарады.

– Сіз «Қаратерең» ауылынан
сыз. Ол – Сырдарияның теңізге 
құяр аяғындағы қыстақ. Үйің
нен шығасың да қайыққа мі
несің. Бел ескекке отырып тар
тып кетесің. Рақат қой! Ол бізде 
жоқ. Ауқұралды, қайықты 
да түйеге артады. Ізінен біз 
жая улаймыз. Машина жоқ. 
Екіүш күн сапарлап теңіз жа
ғасындағы «Жыңғылтүп» ай
ма ғына құлаймыз. Осы арада 
ауқұрал жинайтын қойма бар. 
Керекжарақты содан аламыз. 
Жылым бригадасына он екі 
адам мүшеміз. Қыздардан Ал
ма, Жәміш, Әлия, Шәмшу жә
не мен. Өзгелері – күйеуі со
ғысқа алынған келіндер. Звено 
жетекшісі Орынбай Кете бай
ұлы. «Жыңғыл түптен» теңіз 
ор тасындағы «Қасқақұлан», 
«Көз жетпес» аралдары еміс
еміс көзге шалынады. Бұлар
да ел бар. Ал біз олардан бе
ріректегі «Көзкөрмес» ара лына 
барып түстік. Мұнда ел жоқ. 
«Көзкөрмес» десең – көз көр 
мес. Төбесінен түспе сең кө
рін  бейді. Міне, суға жылым 

жі бер дік. Төрт қыз ескекте, 
мен – жы лымның арқа лы ғына 
иемін. Сұлубике жеңгем табан
дық  тағы тасты сілт еткізбей 
суға тастайды. Орынбай ата ко
мандир:

– Былай қарай, оңғасолға, 
ескекті тартыңқыра, – деп, 
майлыққа жылым келгенше 
бақылау жасайды. Құбыладан 
жел тұрса, әлгі аралшық су 
астында қалады. Қайыққа мі
неміз. Төсекорын да осында, ас 
та қайық ішінде асылады. Жел 
ішін тартса жылым төгеміз. 
Балық бар. Ертелетіп балық 
қабылдайтын моторлы қайық 
келеді. Тәулігіне бір, кейде екі 
мәрте жылым тартамыз. 

– Әлгі «Көзкөрмес» деген 
қылдай аралшықта Кәрібай 
Әді шевтің звеносымен серіктес 
болыпсыздар?

– Аа, сіз оны қайдан білесіз? 
– деп сұхбаттасым таңырқады 
да қалды.

– «Райым» колхозының 60 
жылдығында көп адамдармен 
сөйлескенмін. Соның бірі Оң
дасынұлы Жәли еді. Екі ағасы 
Смағұл мен Ысқақ соғысқа 
кеткен. Анасы болса сырқат. 
Сосын да оқудан шығып, балық 
аулағанын айтқанды. 

– Әә, есіме түсті. Қостас 
болғанымыз рас. Бір оқиға ойға 
оралды. Төрт тәулік құбыладан 
дауыл соқты. Приемкамен бірге 
азықтүлік, ішетін тұщы су 
келетінді. Ол да жоқ. Қорегіміз 
тек балық. Шөл алып барады. 
Кәрібай звено ер балдарға суға 
тереңірек сүңгіп су ішіңдер 
және бөтелкемен қыздарға да 
су әкеліңдер деп тәртіп берді. 
Расында солай болды. Әйтеуір 
дәтке қуат. Балықты да сол 
суға астық. О кезде ақша жоқ. 
Урлон береді. Соған ұн, шай, 
шекер, шикі сөк деп жазылады. 
Азықтүлік тапшы. Урлонның 
өзіне де есеппен, әр рабкооп өз 
көлемін ғана қамтиды. Төртінші 
тәуліктің ертеңіне Кәрібай 
Әді шов ақсақал, өзі алпысты 
алқымдап қалған кісі:

– Әй, Жәли! – деді әлгіде 
сіз атын атаған он төрттегі 
Оңдасыновқа, – мін қайыққа, – 
кеттік «ЖалпақМанасқа»!

– Ауу, ағасы қойыңыз, осы 
дауылда екі жүз шақырымдағы 
құрлыққа қалай жетесіз? – деп 
өзгелер үрпиісіп қалды.

– Сонда қалай?! Ұнсыз, шай
қантсыз екі қостағы жиырма 
жанды ашқұрсақ ұстаймыз ба? 
Жел арттан, желқұм көтереміз!

Сөйтіп Жәли екеуі кетті 
де қалды. Екі тәуліктен кейін 
оралды. Барарда он бес сағат та 
жеткен. Қайтарда жел қырын
дау келіп көбірек жүрген. «Жал
пақтың» Нағи деген сатушысы 
қарияны сыйлап урлонына 56 
қап ржанай ұн, шай, шекер 
беріп, жұртқа көрінбей кетіп 
қалыңдар депті. Өйткені, ол 
магазин бағынатын рабкооп 
бізге азықтүлік босатуға мін
детті емес екен. Әні, солай! 
Мұндай кездейсоқ жағдайларға 
көз үйренген. Солдатша киініп 
алып керзі етікпен теңізді кешіп 
жүреміз. Көбіне жылымды таң 

біліне шығаратын кезіміз бо
лады. Бес жүз метрлік жылым 
ғой. Осылайша 1942, 1943, 1944, 
1945тегі соғыс жылдарының 
жазын теңіз үстінде өткердік. 
Жұмысқа әбден төселдік. Ба
лық аулаудың қырсырын, тә
сілін меңгеріп, күнтүні дауыл
жауынмен арпалыста да сыр 
бермедік. «Бір торта – жауға 
атыл ған бір оқ» деген ұран, ша
қыру болды. Соған лайықты  
үлес қостық. Сөйтесөйте Же
ңіс күніне де жеттікау!

– Соңғы деректе «Жыңғыл
түп» жақтан 1946ның күзінде 
оралыпсыз? 

– Иә, иә... Он сегіз жасқа 
толдым, – деді құдағи жүзі 
жай нап, – «Қыз он сегізге тол
ғанда...» деген әнде «Девушку 
крутит любовь» демей ме? 
Солай болды. Соғыстан жарақат 
алып, елге есенсау оралған 
118атқыштар полкінің айтулы 
мергені Нұрғали Аймахановпен 
бас қостым. Арал теңіз портына 
қарасты «Коммуна» кемесінде 
рулевой әрі капитанның орын
басары қызметінде екен. Ба ла
шағалы болып, одан әрі жұ мыс
қа шыға алмадым. 

Ерлізайыптылар әдепті де 
бауырмал ұлқыз өсірген. Жал  
пы саны сегіз. Гүлханыс, Жет
керген, Гүлмараш, Өткел бай, 
Әлмұхамбет ертерек өмірден 
озыпты. Жарасып, білісіп қо
сылған аяулы жары Нұрғали 
да 1970 жылы бақилыққа ат
танған. Қазіргі бары Гүлстан, 
Қонысбек, Әділбектер өз айна
ласында. Қария Қонысбек есім
ді ұлының қолында. Оннан 
ас там немересі мен он бір шө
бересі «әжелеп» шапқылап жүр. 
Омырауында әлденеше медаль 
жарқырайды. Олар: «19411945 
жылдардағы Ұлы Отан со ғы
сындағы Жеңіске елу, ал пыс, 
алпыс бес және жетпіс жыл» 
мерекелік медальдары екен. 

Демек, ол – тыл ардагері. 
Біз әдетте тыл ардагеріне соғыс 
ке зінде кемі алты ай еңбек ет
кендерді жатқызып жүрміз. 
Бұрын әр шарбақтың сыртында 
«Бұл үйде соғыс ардагері тұ
рады» деген жазу болушы еді. 
Олар мүлде азайды. Біздің 
ауданда тіпті жоқ. Сол орынды 
тыл ардагері басса артық па және 
бұл ұсыныс ұрпақ сабақтастығы 
идеясына да сай келер еді. Сон
дайақ кейіпкерімнің ау дан
ның Құрметті азаматы ата ғы
на сұраныпақ тұрғанын да 
жасырғым келмейді.

 Толқын құдағи қоштасарда:
– Тәуелсіздік елімізге бере

кебірлік берсін, келер ұрпақ 
біз азабына куә болған соғыс 
атты пәлені көрмесін, рухани 
жаңғырып, көркейіп, өркениетті 
елдердің қатарынан көрінуге 
баршасы болып жұмылсын, – 
деп аналық ақ батасын берді.

Шәкірат 
ДӘРМАҒАМБЕТҰЛЫ,

Қазақстан Журналистер 
одағының  мүшесі.

Арал қаласы

 «Он төрт жасымда 
ашық теңізге 
шықтым...»

Хабарландыру
«СЕАД Логистик»    жауапкершілігі  шектеулі серіктестігі 2022 жылдың 18 

наурыздағы 3Т бұйрығының мерзімі аяқталуына сәйкес, жылжымалы құрамның 
өтуі үшін кірме жолды беру қызметіне ҚР Ұлттық экономика министрлігі Табиғи 
монополияларды реттеу комитетінің Қызылорда облысы бойынша департаментінің 
2021 жылдың 10 наурыздағы 21НҚ бұйрығына сәйкес жылжымалы құрамның өтуі 
үшін кірме жолды беру қызметіне 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап 1 вагон/шақырымға 
ҚҚСсыз 1798,20 теңге мөлшерінде тариф бекітілгенін хабарлайды.

 

 «СЕАД Логистик»    ЖШС әкімшілігі

«Сіз шаруашылықтарда 
ең бек етіп, өңірдің дамуына 
үле сіңізді қостыңыз. Тасбөгет 
кен тінің көркеюіне де атса
лыстыңыз. Бүгінгі күні жас
тарға өрнекті өнеге мен кемел 
үлгі көрсетіп отырсыз» деді 
ұйым төрағасы. Өз кезегінде 
Қалилдин қарт көрсетілген 
құрметке ризашылығын біл
дір ді.

Жыл сайын қараша айы
ның үшінші аптасында Ха
лық  аралық зағиптар күні ата
лып өтетіні белгілі. Облыс тық 
ардагерлер кеңесі төрағасы
ның орынбасары Өмірбек 
Шә менов осы атаулы күнде 
об лыстық соқырлар қоғамына 
барып, қоғам мүшелерімен 
кездесті.

Ө.Шәменов олардың жұрт 
қатарлы өмір ағымынан қал
май, облыстың дамуына үлес 
қосқандарын айрықша атап 
өтті. Сондайақ, биыл об лыс
тық ардагерлер кеңесі қоз ға
лысына 35 жыл толып отыр
ғанынан хабардар етіп, ізгі 
тілегін білдірді. Өндірістік 

кәсіпорын цехында ұзақ жыл 
еңбек еткен зейнеткерлер Не
сіпкүл Нарботаева мен Написе 
Дәрібайды, сонымен қатар, 
зейнетке енді шығып жатқан 
Бибігүл Келесбаеваны атаулы 
күнімен құттықтап, құрмет 
көрсетті.

Кездесу соңында 88 жас
тағы еңбек ардагері Несіпкүл 
Нарботаева еңбек адамына 
құрмет көрсеткен облыстық 
ардагерлер кеңесіне алғысын 
айтып, елдің амандығын тілеп, 
ақ батасын берді.

Өмірбек Шәменов «Нева
даСемей» қозғалысының мү
ше сі, ұзақ жылдар бойы «Сель
строй» мекемесінде жүргізуші 
болып жұмыс істеген еңбек 
ардагері Бағдат Төлегеновтің 
үйіне арнайы барып, сый
құрмет көрсетті. Ал аталған 
қоғамның төрағасы Сәбит 
Әбішов науқастанып қалған 
зейнеткерге ұйым атынан ем
дом алуына көмектесетінін 
жеткізді. 

«СБ» ақпарат

Ардагерлерге 
құрмет 
көрсетті

«Қарты бар үйдің қазынасы бар» 
дейді қазақ. Аймақта осындай қазыналы 

қарттарымыздың қатары қалың. Солардың 
бірі – Тасбөгет кентінің тұрғыны Қалилдин 

Достыбаев ақсақал. Өнегелі ғұмыр кешкен 82 
жастағы зейнеткерді облыстық ардагерлер 

кеңесінің төрағасы Серік Дүйсенбаев 
құттықтап барып, еңбекпен есейіп, алғыспен 

көркейген қарияның кеудесіне «Облыстың 
құрметті ардагері» медалін тақты. 

− Аймаққа келген 12463 
шетелдік арасында әкім шілік 
жауапкершілікке тартыл ған
дары да бар. ҚР Көшіқон 
заңнамасын бұзған 1291 шет
елдік жауапкершілікке тар
тылған. Сондайақ 625 аза
мат тығы жоқ адамды заңсыз 
еңбекке тартқаны үшін 73 об
лыс тұр ғынына әкімшілік шара 
кө рілген. Әкімшілік жолмен 
93 шетелдік республика аума
ғы нан шығарылды. Жыл ба
сынан бері біздің елдің аза
мат тығын алуға облыстан 43 
шетел азаматы өтініш біл
дірді, − дейді облыстық поли
ция департаменті көшіқон 
қызметі басқармасы басты ғы
ның орынбасары Руслан Әбіл
қасымов. 

«Қазақстан Республикасы
ның кейбір заңнамалық акті
леріне еңбек көшіқоны мәсе
ле лері бойынша өзгеріс тер 

мен толықтырулар енгізу тура
лы» Заңына сәйкес этника лық 
қазақтар облысқа қоныста ну да. 
Бұл туралы облыстық жұмыс
пен қамтуды үйлестіру және 
әлеуметтік бағдарламалар бас
қармасы нысаналы топ тарды 
әлеуметтік қорғау бө лімі нің 
басшысы Ләззат Шіл манова 
айтып берді. 

«Республикалық «Қандас» 
деректер қорының мәліметі 
бойынша облыс аумағына 2020 
жылы 5, былтыр 34 отбасы 
қоныстанған. Аймаққа 2013 
жылдан бастап осы жылдың 
1 қарашасына дейін 382 адам 
қоныс аударған. Оның басым 
бөлігі Өзбекстаннан 336 және 
Қытайдан 22 адам келген. Ал 
биыл Сыр өңіріне жыл басынан 
бері 27 этникалық қазақ отбасы 
көшіп келіп, қан дас мәртебесі 
берілген», −  дейді ол.  

Миграция 
жағдайы тұрақты

Облыстық полиция департаменті көші-
қон қызметі басқармасының мәліметінше, 
осы жылдың тоғыз айында облысқа 12463 
шетел азаматы келген. Олардың 6289-ы – 

Ресей Федерациясының азаматтары. Көрші 
ел азаматтарының көптеп келуіне алаңдауға 

негіз жоқ. Себебі 5755 Ресей азаматы 
уақытша тіркелу мерзімі аяқталған соң елден 
шығып кеткен. Қазіргі таңда 534 адам облыс 

аумағында. 
Гүлбану МАҚАЖАН,
«Сыр бойы»Sb

Хабарландыру
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Қызылорда 

облыстық филиалы 2022 жылғы 18 қарашада 
үй-жайлар мен аумақтарды кешенді жинау, 
инженерлік жүйелер мен жабдықтарды ағым-
дағы пайдалану бойынша қызмет жеткізушіні 
таңдау бойынша ашық тендерді жариялайды

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ 2022 жылғы 
18 қарашада, сағат 15.00де үйжайлар мен 
аумақтарды кешенді жинау, инженерлік жүйелер 
мен жабдықтарды ағымдағы пайдалану бойынша 
қызмет жеткізушіні таңдау бойынша  ашық тендер 
өткізетіні туралы хабарлайды.

Тендерлік құжаттама пакетін 2022 жылғы 17 
қарашаға дейінгі мерзімде мына мекенжай бойынша 
алуға болады: Қызылорда қаласы, К.Байсейітова 
ксі 91А, Әкімшілікшаруашылық бөлімі, сағат 
9.00ден 18.00ге дейін немесе электрондық пошта 
арқылы: Nurbolnu2@halykbank.kz

Тендерлік өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі 
– 2022 жылғы 18 қараша, сағат 10.00ге дейін. 
Тендерлік өтінімдерді ұсыну орны: Қызылорда қ., 
К.Байсейітова ксі 91А.

Тендерлік өтінімдер салынған конверттер 
тендерлік өтінім берген барлық келген әлеуетті жет
кізушілердің қатысуымен келесі мекенжай бойынша 
ашылады: Қызылорда қаласы, К.Байсейітова ксі 
91А.

Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына 
телефон арқылы білуге болады: 8(7242) 55-00-99  
немесе e-mail: Nurbolnu2@halykbank.kz 

ДЕРЕК ПЕН ДӘЙЕК

Мұралық істің ашылғанын хабарлайды
Қызылорда қаласының жеке нотариусы Султанова Гульбану Султановна 

(лицензия №0002726, 08.10.2009 ж.) 2019 жылдың 5 тамызында қайтыс 
болған азамат Махамбетов Нурлан Ермашовичтің атынан мұралық істің 
ашылғанын хабарлайды. Мұрагерлері болса, мына мекенжайға хабарласуын 
сұраймыз: Қызылорда қаласы, Абай даңғылы 54/24, тел.: 87011631870. 
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Биыл 22-мәрте өткізілетін доп до-
дасы жөнінде шешім 2010 жылы 
Швейцарияның Цюрих қаласында 
қабылданды. Алғашқыда аталған 
турнирді ұйымдастыруға Катар, Ав-
стралия, АҚШ, Оңтүстік Корея, Жапо-
ния ниет білдірді. Алғашқы екі турда 
олардың үшеуі қажетті дауыс жинай ал-
мады. Төртінші турда Катар – 14, АҚШ  
8 дауыс алып, осылайша шағын мем-
лекет 2022 жылғы Әлем чемпионатын 
өткізу құқығын иеленді. 

Катар дүние жүзі жұрт шылығына 
мұнайға бай ел ретінде танылған. Сон-
дықтан олар айтулы аламанға үлкен 
дайындық жасады. Әдетте, мұнда жаз 
мезгілінде өте ыстық ауа райы тіркеледі. 
Сондықтан турнирдің финалдық сатысы 
өз тарихында тұңғыш мәрте күз және 
қыс мезгілінде өтетін болды. Әрбір ста-
дионда ауа салқындатқыш желісі іске 
қосылады. Температураның 27 градус-
тан жоғары болмауы қадағаланады. 

Әлем чемпионаты Катардың бес 
қаласында орналасқан сегіз стади-
онда өткізіледі. Олар дың арасында 
Лукаил қаласындағы Ұлттық стади-
он 80 мың адамды емін-еркін қабыл-
дай алады. Сондай-ақ, Эль-Хаур 
қаласындағы «Эль-Байт» стадионы 60, 
Эр-Райян қаласындағы «Халифа» 45,4, 
«Эдьюкейшн сити» 45,3, Эль-Вакра 
қаласындағы «Ахмед бин Али» 44,7, 
«Эль-Джануб», Доха қаласындағы 
«Стадион – 974» пен «Эль-Тумама» 40 
мыңнан астам жанкүйерге арналған. 

Катарда өтетін Әлем чемпионатына 
деген жанкүйерлердің қызығушылығы 
зор. Олар алғашқы күннің өзінде 
1,2 миллион билет алуға сұраныс 
жасаған. Оған қызығушылық білдірген 
тұрғындар арасында Катардан өзге Ар-
гентина, Мексика, АҚШ, Біріккен Араб 
Әмірлігі, Англия, Үндістан, Сауд Ара-
биясы, Бразилия және Франция елінің 
фанаттары бар. Сондай-ақ, жарыстың 
ашылуына қатысуға 80 мыңнан астам 
адам билет алуға ниет білдірген. Ал 
финалды көруге 140 мыңнан астам 
сұраныс түскен. Шетелдік жанкүйерлер 
үшін билеттің минималды бағасы – 69 
доллар. Ол Ресейде өткен Әлем чемпио-
наты билетінен 36 долларға арзан. Ал 
төртінші санаттағы ең арзан билеттер 11 
доллардан сатылымға шықпақ.

Дүбірлі додада 36 төреші қызмет 
етеді. Оларға алаң жиегінде 69 лайнсмен 
көмектессе, VAR жүйесіне 24 төреші 
жауап береді. Олардың қатарында Сте-
фани Фраапар (Франция), Салима Му-
касанга (Руанда) және Йошими Ямасита 
(Жапония) сынды әйел төрешілер бар. 
Тарихта тұңғыш рет Әлем чемпиона-
тында нәзікжандылар төреші қызметін 
атқарады.

2022 жылдың 30 наурызында  
 ай тулы аламанның ресми добы бекі-
тілді. Ол араб тілінде «Al Rihla» атауын 
иеленді. Тәржімалағанда «саяхат» деген 
мағына білдіреді. 

Биылғы жылдың 1 сәуірінде Әлем 
чемпионаты финалдық сатысының 
жеребесі тартылды. Нәтижесінде 32 
құрама сегіз топқа бөлінді. 

Құрамалардың топтарға бөлінуі 
төмендегіше:

А тобы: Катар, Эквадор, Сенегал, 
Нидерланды.

В тобы: Англия, Иран, АҚШ, Уэльс.
С тобы: Аргентина, Сауд Арабиясы, 

Мексика, Польша.
D тобы: Франция, Австралия, Дания, 

Тунис.
E тобы: Испания, Коста-Рика, Гер-

мания, Жапония.
F тобы: Бельгия, Канада, Марокко, 

Хорватия.
G тобы: Бразилия, Сербия, Швейца-

рия, Камерун.
H тобы: Португалия, Гана, Уругвай, 

Оңтүстік Корея.
Әлем чемпионаты 20 қарашада 

Катар және Эквадор құрамаларының 
кездесуімен басталады. Әлемдік до-
дада алаң иелері тұсаукесер ойынын 
өткізбек. Дүбірлі додаға дайындықты 
аталған құрама биылғы көктемнен бас-
тап кетті. Сол кезден бері футболшы-
лар жолдастық кездесуде шеберлігін 
шыңдап келеді. Дегенмен, нәтиже 
көңіл толарлық емес. Қыркүйек ай-
ында олар Сербияның олимпиадалық 
құрамасынан жеңіліп қалды. Осының 
өзі катарлық футболшылардың да-
йындығына сын болып тұрған жайы 
бар. Аталған құрамаға 2017 жылдан 
бері испаниялық маман Феликс Санчес 
жетекшілік жасап отыр.

Оңтүстік Америка құр лығынан кел-
ген Эквадор құра масы іріктеу саты-
сында талайды таңғалдырды. Аталған 
жарыс сатысын сәтті өткізді. Олар 
Перу, Колумбия, Чили және Парагвай-
ды артқа салып кетті. Құрама сапында 
Эннер Валенсия және Первис Эступи-
ньян секілді есімі белгілі бірқатар ой-
ыншылар ғана бар. Осыған қарамастан 
аргентиналық бапкер Густаво Альфаро 
әлемдік деңгейдегі жұлдыздары жоқ 
құраманы Әлем чемпионатына алып 
шықты.

Бүгінгі күнге дейін финалдық 
кезеңге көп қатысу жөнінен Бразилия 
құрамасы алда тұр, олар 22-ші мәрте 
айтулы аламанда бақ сынамақ. Одан 
кейінгі орындардағы Германия – 20, 
Италия мен Аргентина – 18, Мексика 
– 17, Англия, Франция, Испания – 16, 
Уругвай мен Бельгия 14-мәрте әлемдік 
додаға қатысады. 

Қазірге дейін чемпиондық тұғырға 
небәрі 8 құрама көтерілді. Мұндай 
атаққа Бразилия 5 (1958, 1962, 1970, 
1994, 2002) мәрте ие болып, көш бас-
тап тұр. Одан кейінгі орындардағы 
Германия (1954, 1974, 1990, 2014) және 
Италия (1934, 1938, 1982, 2006) төрт-
төрттен кубок алса, Аргентина (1978, 
1986), Уругвай (1930, 1950), Франция 
(1998, 2018) екі-екіден чемпион атан-
ды. Ал Испания (2010) мен Англия 
(1966) бір-бір мәрте жеңімпаз тұғырына 
көтерілді. Қазірге дейін чемпиондық 
кубок тек Еуропа және Оңтүстік Аме-
рика құрлықтарының құрамаларына 
тиесілі болып тұр.

Бразилия  және   Германия   құра ма-
лары бірде-бір рет Әлем біріншілігінің 
ірік теу кезеңінде сүрінбей, турнирдің 
фи налдық сатысында тұрақты түрде бақ 
сынап келеді. Тек Германия 1930 және 
1950 жылдардағы Әлем біріншілігіне 
қатысудан бас тартқан еді. 

Әлем біріншілігінің ең үздік сұр-
мергені атағы Германия ойыншысы 
Мирослав Клозенің (16 гол) еншісінде 
тұр. Одан кейінгі орындарда Роналдо 
(Бразилия) – 15, Герд Мюллер (Герма-
ния) 14 голдан соқты.

 Әлем чемпионатын 17 мемлекет өз 
жерінде өткізді. Атап айтқанда, Брази-
лия, Франция, Италия, Германия және 
Мексика, әрқайсысы екі рет қабылдады. 
Ал Уругвай, Швейцария, Швеция, 
Чили, Англия, Аргентина, Испания, 
АҚШ, Жапония және Оңтүстік Корея 
(бірлесіп), Оңтүстік Африка және Ре-
сейде бір мәртеден ұйымдастырылды. 
Биылғы турнирден кейін 2026 жылы 
Канада, АҚШ және Мексика бірігіп 
өткізеді. Бұл Мексикаға үш Әлем чем-
пионатын өткізген алғашқы ел болуға 
мүмкіндік береді.

Әлем чемпионатын қазақ стандық 
телеарналар тікелей эфирде көрсетеді. 
Мұндай міндет «Qazaqstan» және 
«Qazsport» телеарналарына жүктелген. 
Сондай-ақ, qazaqstan.tv және qazsporttv.
kz сайттары да тікелей көрсетілім тара-
тады. Оған қоса «Qazaqstan.tv» мобильді 
қосымшасы арқылы да көруге болады.

Дүбірлі додадан тарататын тікелей 
көрсетілімдерді жүргізетін 14 ком-
ментатор белгілі болды. Олардың 
қатарында қазақ тілінде Есей Жеңісұлы, 
Ермұхамед Мәулен, Жандос Байділдә, 
Ерсін Ерікұлы, Уәлихан Қосанбай, 
Әлімжан Асқарұлы, Руслан Бақытжан 
бар. Ал орыс тілінде Сергей Райлян, 
Ербол Қайыров, Дмитрий Нестерен-
ко, Виктор Кирилюк, Дінмұхаммед 
Төлегенов, Дидар Қадыров және 
Әділет Құсайынов тікелей эфир тізгінін 
ұстайды.  

Әлем көз тіккен
КАТАР

1-бет

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

апталығы», 
«Ақмешіт 

жастары» және 
ауданның барлық 
басылымдарына 
хабарландыру 

орналастырғыңыз 
келсе:   70-00-52 

 телефон ы арқылы 
байланысуға 

болады. 
 E-maіl:

smjarnama@mail.ru

Аружан ЕРАЛЫ,
«Сыр бойы»Sb

Сайыстың мақсаты – қазақ 
халқының төл мәдениеті мен 
өнерін, салт-дәстүрін дәріптеп, 
жаңаша сипат беру.

–  Ең алдымен    барлық   қаты-
сушы қыздарға сәттілік тілеймін. 
Салт-дәстүрімізді қастерлеп, 
әдет-ғұрыптарды қадірлей білетін 
ару қыздарымыздың көптігі 
жаныңа жылу сыйлайды. Сай-
ыста жеңіске жету мақсат емес, 
сол сайысқа бар күш-жігерін са-
лып қатысқанның өзі – жеңіспен 
пара-пар. Сол себепті өздеріңізге 
сеніңіздер, жеңіске әрбір қазақ 
қызы лайықты, – деді Қ.Кәрімова.

Бұған дейін байқау қатысу-
шыларын анықтау үшін қалалық 
«Qosyl» жастар орталығының 
ұйымдастыруымен кастинг өт-
кен болатын. Кастингке 80-нен 
аса қатысушы келді. Олардың 
арасынан байқау талаптары-
на сай келетін 12 қыз «Сыр 
аруы-2022» облыстық сұлулық 
байқауына жолдама алды. Ұйым-
дастырушылардың айтуынша са-
йыс қатысушыларына қо йылған 
басты талап жас аралығы 16-23, 
бойы 1 метр 68 см-ден кем болма-
уы керек.

Жетінші рет сахна шымыл-
дығын түрген байқау 4 кезең бо-
йынша өтті. Сымбаты мен сыры 
жарасқан арулар алғашқы кезеңде 
қазақ қызына тән әдебімен өздерін 
таныстырды. Екінші кезеңде 
мың бұрала билеп, тамылжыта 
ән салып өз өнерлерін көрсетті. 
Үшінші кезеңнің ережесі бойын-
ша қыздар қазылар алқасының 
дайындаған сұрақтарына жауап 
берсе, соңғы айналымда кешкі 
сән үлгісін көрсетіп, көпшілікті 
таңғалдырды.

– Қазақ қашанда қызға құрмет 
көрсетіп, төрден орын бер-
ген. Бүгін қыздардың сыртқы 
сұлулығы ғана емес жан дүниесінің 
байлығы, білімі сарапқа салына-
ды. Сайыста жеңімпаз атанған 

ару республикалық «Қазақ 
аруы» байқауына жолдама ала-
ды. Сондықтан барша қатысушы 
қыздарға сәттілік тілеймін, – деді 
Ж.Тәжмаханов.

«Өз өнері» кезеңінде ару-
лар халқымызға тән өнер 
түрлерін паш етті. Бірінші бо-
лып шыққан Айгерім  Афиева   
халық   биін  билеп, көрерменнің 
ыстық ықыласына бөленді. Ал 
Әмина Ақмағанбет пен Айгерім 
Қуанышова жанды дауыста 
ән шырқаса, Әсел Шералиева, 
Бибігүл Жексенбаева және Әсел 
Нұрсұлтанқызы Шығыс биін 
биледі. Қазақ зиялылары тура-
лы қойылымда қайсар әйелдің 
рөлін сомдаған Дильназ Кеңесова 
жиналған қауымның жанарын 
жасқа толтырды. Аталған кезеңді 
аяқтаған Асылзат Өртай, Ма-
хаббат Жалғасова және Мөлдір 
Абылаева үнді биін бұрала билеп, 
көрермен көзайымына айналды.

Сайыс арасында кеш жүргі-
зушілері көрермендерге сұрақ 
қойып, демеушілердің бірі «Smart 
Shop» дүкені дайындаған арнайы 
сыйлықтарды табыстады.

Қазылардың шешімі бо йынша 
байқаудың бас жүлдесін Жалағаш 
ауданынан келген Махаббат 
Жалғасова иеленіп, «Сыр аруы» 
атанды. 1-орынды сырдариялық  
Дильназ Кеңесова алса, жүлделі 
2-орын Әсел Нұрсұлтанқызына 
бұйырды. Ал 3-орынға Дильназ 
Шермахан және Ақбота Төлеген 
есімді ару қыздар лайық деп та-
нылды.

Сайыс жеңімпаздары арнайы 
дипломмен, қалған қатысушылар 
түрлі номинациялар бойынша 
мара патталды. Барлық қыздар 
демеу шілер дайындаған арнайы 
сыйлықтарға ие болды.

Кеш соңында халықтың 
ықыласына бөленіп жүрген отан-
дық әншілер, кеш қонақтары ән 
шырқап, көрермен көңілін көтерді.

Н.Бекежанов атындағы облыстық академиялық музыкалық 
драма театрында «Сыр аруы-2022» сұлулық байқауы өтті. 

Іс-шараға облыс әкімі жанындағы әйелдер істері және 
отбасылық-демографиялық саясат жөніндегі комиссия 

хатшысы Қаламқас Кәрімова мен қалалық мәдениет және 
тілдерді дамыту бөлімінің басшысы Жағыпар Тәжмаханов 

қатысты.

«Сыр бойы түгел 
сол қызды мақтап...»

СЫР АРУЫ-2022


