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Тарихқа көз жіберсек, əрбір 
мемлекеттің орталық қалалары 
халық тағдырында ерекше маңызға 
ие болып келгенін байқаймыз. 
Қысқа мерзімде қасиетті қазақ 
жерінің қақ ортасында бой 
көтеріп, Алаш жұртының бағын 
жандырған Астана қаласының да-
муы жас мемлекетіміздің тарихы-
мен тығыз байланысты. 

Сарыарқа төсіндегі өзендер 
бойы бірнеше өркениет тоғысқан 
киелі аймақ болып саналады. Арқа 
жерінде қала мəдениеті ежелден 
жоғары деңгейде дамыған. Қазіргі 
Қазақстанның солтүстік бөлігі 
1831 жылы Ресей империясының 
қарамағына кіргені белгілі. Осын-
дай мəдениет ошағы болған 
Қараөткел тұсындағы ежелгі 
Бозоқ қаласы маңынан 1832 жылы 
əсери бекініс ретінде Ақмола 
қаласының іргетасы қаланады. 
Араға 166 жыл салып ел астанасы 
Алаштың қасиетті Арқа даласына 
көшірілді.

Үш жүз жылға жуық отарлық 
езгіні бастан өткізген, одан жет-
піс  жылдан астам қызыл им-
перия  ның қысымында болған жас 
мемлекетіміздің астанасын ауыс-
тыру, расында да тарихи шешім 
еді. 

Өздеріңізге белгілі, 1994 жылы 
6 шілде күні Жоғарғы Кеңесте Ел-
басы Нұрсұлтан Назарбаев астана-
ны Алатау баурайынан Сарыарқа 
төсіне көшіру жөнінде ой айтқан-
ды. Мұндай саяси шешімнің 
қаншалықты қажеттігін ол кезде 
көпшілік түсінбеді.

Тұңғыш Президентіміз: «Бұл 
мен үшін емес, бұл ел үшін ке-
рек, мұның мəнін қазіргі адам-
дар ұғар-ұқпас, бірақ болашақ 
ұрпақтарымыз ұғатын болады», 
деген көшелі ойын жария еткен-
ді сол кезде. Ал, кейін ұлы көш 
басталар тұста: «Біз Алатаудың 
бауырындағы Алматыға сыя 
алмағаннан емес, Алматыны қия 
алмай кетіп барамыз» деген бір 
ауыз жүрекжарды сөзі ел мен 
жер тағдырын арқалаған үлкен 
жауапкершілік болды. 

Бас-аяғы 10 жылдың ішінде 

Елбасының ұстанымы расқа 
шықты. Астана қаласы өткен 
жылдар ішінде адам танымас-
тай өзгеріп, жаһандық сəулет 
өнеріндегі бірден-бір қайталанбас 
«Ғасыр жобасына» айналды. Осы-
лайша, Астананың басқа қалаға 
ауысуымен ұлт тарихының жаңа 
парағы ашылды. 

Былтырғы өткен 15 жылдық 
мерейтой қарсаңында ару қала 
Астананың ажарына ажар қосатын 
қаншама стратегиялық маңызды 
нысандар пайдалануға берілді. 
Бүгінде келешекке қол созған 
Елордамыздың картасында біре-
гей сəулеттік құрылыс нысандары 
пайда болды.

 «Ақорда» ҚР Президентінің 
Резиденциясы, Президенттік 
мə  дени орталығы, Ислам мəде-

ни орталығы, еркіндік пен 
елдіктің символына айналған 
«Бəйтерек» кешені, «Атамекен» 
этномемориалдық паркі, «Ду-
ман» жəне «Хан шатыры» ойын-
сауық орталығы, цирк ғимараты 
мен «Сарыарқа» велотрек кешені, 
ұлтаралық ынтымағымызды əйгі-

лейтін Бейбітшілік пен келісім 
сарайы, «Қазақ елі» монументі, 
Тəуелсіздік сарайы, «Нұр Аста-
на» жəне «Əзірет Сұлтан»  
мешіттері, «Астана-Арена» стади-
оны, «Сарыарқа» велотрек кешені, 
Ұлттық академиялық кітапхана 
мен Ұлттық мұрағат, Парламент 
жəне Үкімет үйлері – бəрі-бəрі 
елордамыз бен Отанымыздың 
символына айналды.

Мұнда ғасырда бір-ақ салы-
натын алып құрылыстар əлі де 
тоқтаусыз бой көтеруде. Соның 
ішінде  88 қабаттан тұратын 
Абу-Даби кешенін ерекше атап 
өтуге болады. Осы бір биік ны-
сан Қазақстан мен Орта Азиядағы 
бірегей ғимарат болғалы тұр. 

Жас мемлекетіміздің аз уақыт 
ішінде əлемдегі озық архи тек-

туралық ой-жобалар негізінде 
сəнді де салтанатты қала тұрғызуы 
– əлем халықтарының жаңа та-
рихында бұрын-соңды болмаған 
оқиға. Сондықтан да əсем Аста-
на – əрбір қазақстандықтың ортақ 
мақтанышы, ғылым мен білімнің 
орталығы!

Бүгінде Астана еліміздің эко-
номикалық, саяси-мəдени өмірінің 
қайнаған ортасына айналды. 
Соңғы 10 жылдан бері əлемдік 
деңгейдегі түрлі басқосулар ару 
қала Астанада өтіп келеді. Ұлы 
тарихтың осы бір жүгін лайықты 
көтере білген Елордамыздың 
бүгінгі күні айдай əлем алдындағы 
жүзі жарқын, мерейі үстем, абы-
ройы асқақ екендігі тағы бар. 
Қазірде жиі айтылып жүрген 
«Астана – Елбасының ерлігі» 
деген баға өте орынды. Аста-
на қаласымен аспандаған дүние 
алдындағы абыройымыз жəне 
де осы бір жарқын да үстем 
мерейіміз үшін біз ең əуелі бір 
адамға – Қазақстан Респуб-
ликасының Тұңғыш Президенті, 
Ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан 

Назарбаевқа алғысымызды ай-
тар едік. Өйткені, XXІ ғасырдағы 
қазақ елін, ата-бабаларымыз үшін 
ғасырлар бойы арман болған 
тəуелсіздігімізді, бүгінгі Астана-
сыз көз алдыңызға елестету қиын. 

«Біз – алыс сапарға бел буып, 
кемемізді тəуекел дариясына 

түсірген елміз, ерлік пен елдік 
мұратын кемеміздің тұғырына ту 
етіп байлаған елміз» деп Елба-
сы атап өткендей, тəуекелге бел 
буып, өз қайығын тəуелсіздік атты 
мұхитқа салып, кемел келешекті 
бетке алып айдынға шыққан 
бүгінгі Қазақстанның орталығы 
Астана – өзінің сəні мен салтана-
ты келіскен, сəулеті мен дəулеті 
асқан ару қала!  Əлемнің үмітті 
астанасы! 

Ендеше, бабалар рухын қас-
тер леудің үлгісіндей, баянды 
болашақтың ордасындай Сары-
арқаның төрінде орын тепкен ару 
қала  Астанамыздың туған күні 
құтты болсын, мəртебесі биіктей 
берсін!

Дəуіржан ЕЛУБАЕВ.

ҚОС ПАЛУАН,
ҚАЙСАР АҚЫН

Сейсенбіде облыс əкімі Қырымбек Көшербаев «Қазақстан 
барысы-2011» турнирінің алтын, «Қазақстан барысы-2014» 
турнирінің қола белбеу иегерлері, ағайынды балуандар Ұлан 
Рысқұл мен Руслан Əбдіразақовты, өмірмен қайсарлықпен 
күресіп, талантты жырларымен оқырман қауымнан оң 
бағасын алған ақын Нұрмұхаммед Əбілқасымды қабылдады. 
Оларға жұртшылық атынан ризашылығын білдіріп, облыс 
орталығынан жаңа пəтерлердің кілті табыс етілді.  

Облыс басшысы бүгінгі таңда республикалық деңгейге көтерілген 
турнир 2010 жылы алғаш рет Қызылорда қаласында облыстық 
деңгейде тəжірибелік негізде өткізілгенін атап өтті. Осылайша 
бұрыннан қалың қазақтың құтты қонысына айналған өркенді өңір 
өзгеге өнеге көрсете білді. Республикалық деңгейге шыққан алғашқы 
жылда да қызылордалық Ұлан Рысқұлдың бабы мен бағы қатар шау-
ып, қазақ күресі дегенде түн ұйқысын төрт бөлетін тəмам елдің үміт 
күтетін үздігіне айналды. Биылғы турнирде де сол дəстүрді 
лайықты жалғастыра білген Руслан Əбдіразақов жеңімпаздар 
қатарынан көрініп, Сыр өңірінің атақ-абыройын тағы бір 
мəрте асқақтата түсті. 
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ӘЛЕМ ТАНЫҒАН  АСТАНА

Кеше облыс əкімі Қырымбек Көшербаевтың қатысуымен 
облыстық мəслихаттың кезекті сессиясы болып өтті. Сессияға 
облыстық мəслихаттың депутаты Аманжол Оңғарбаев 
төрағалық етті. Сессияның күн тəртібіндегі алғашқы мəселе 
– облыстағы табиғат пайдаланудың жайы жəне оны жақсарту 
шаралары туралы облыстық табиғи ресурстар жəне табиғат 
пайдалануды реттеу басқармасының басшысы Еркебұлан 
Бекжанов баяндама жасады.
Баяндамашы атап өткеніндей, Қазақстан Республикасының Су, 

Орман, Жер, Экология кодекстеріне жəне 2010-2014 жылдарға арналған 
“Жасыл даму” салалық бағдарламасына, ҚР-ның “жасыл экономикаға” 
көшуі жөніндегі тұжырымдаманы іске асыру жөніндегі 2013-2020 
жылдарға арналған іс-шаралар жоспарына сай табиғат пайдаланудың 
тиімділігін арттыру бағытында облыста бірқатар шаралар жүзеге 
асырылуда. Қызылорда облысының жер есебіне сəйкес оның қоры 
24041,4 мың гектар. Оның ішінде – егістік жерлер 144 мың га, тыңайған 
жерлер – 65,8 мың га, шабындықтар – 106,3 мың га, жайылымдықтар 
– 11825,4 мың га, көпжылдық екпелер мен бақшалықтар – 18,7 мың 
га, барлығы 12160,2 мың га ауыл шаруашылығы алқаптары. Облыстағы 
егістік жерлерінің көлемі кейінгі жылдары тыңайған жəне жайылымдық 
жерлер есебінен өсуде. 2005 жылдан бері шаруашылықтардың 
суландыру жүйелерін суғаруға жарамды қалыпқа келтірудің арқасында 
егістік алқаптар көлемі 8,9 мың гектарға өсті. 2013 жылы 
жалпы көлемі 37656 гектарды құрайтын 262 жер учаскелері 
ауыл шаруашылығы өндірісі үшін табысталып, айналымға 
қосылды. 

МӘСЛИХАТ

АЙМАҚ ТАБИҒАТЫН 
ЖАҚСАРТУ ШАРАЛАРЫ 
АЙҚЫНДАЛДЫ

Биыл Отанымыздың жүрегі Астана қаласы 
16 жасқа толғалы отыр. Тарих үшін қас-қағым 
сəт болып саналатын осы қысқа мерзім ішінде 
қазақ елінің бүгінгі бас қаласы – Астана өз атын 
жас тəуелсіз мемлекетіміздің шежіресіне алтын 
əріптермен жазып үлгірді.

ТЕЛЕКӨПІР

ЖАҢАЛЫҚТЫҢ 
ЖАРШЫСЫ – 
«ТЕЛЕГАЗЕТ»
Бұл тек Қазақстанның ғана емес, əлемнің əр тарабынан ақпарат 

алып отыру үшін таптырмас құрал екені белгілі. Бəрінен бұрын 
құмның арасында қарапайым өмір сүріп жатқан ауыл Елбасымен 
телекөпір арқылы сөйлесті. Ризашылықтарын білдірді.

– Əлемдегі озық технологияның біздің ауылға келгеніне, 
өмірімізге дендеп енгеніне өте қуаныштымыз. Осыдан үш күн бұрын 
«Телегазет» ашылды. Бұл біз үшін өте үлкен жаңалық болды. Аста-
надан шығатын газеттерді үйде отырып-ақ оқитын дəрежеге жеттік. 
Күнделікті саяси, əлеуметтік, мəдени-рухани жаңалықтармен осы 
«Телегазет» арқылы таныса аламыз. Ал басылымдардағы көлемді 
мақалалар мен терең талдауларды, сараптамалар мен эсселерді газеттің 
өзінен асықпай оқитын боламыз. Еліміздегі шалғай ауылдарды дамы-
туды үнемі қолдап келе жатқаныңыз үшін  зор алғыс айтамын. Рах-
мет Сізге! Осының бəрі Сіздің сындарлы саясатыңыздың арқасы. Біз 
оны қолдаймыз. Сізге ауылдастарымның атынан тек қана жақсылық, 
амандық тілеймін, – деді Сарбұлақ ауылының тұрғыны Сахи Бегали-
ев. Бүгінде алпыстың асқарына шыққан Сахи аға «Қазақтелеком» АҚ-
ның Сарыбұлақ елді мекеніндегі монтері. Жұбайы Даража Орынбаева 
екеуі 4 бала, 2 немере тəрбиелеп отыр.

Телекөпір соңында Елбасы елде атқарылып жатқан жұмыстың 
барлығы қарапайым халық үшін, ауылды түлету мақсатында жаса-
лып жатқанын айтты. Ал «Телегазеттің» жұртшылық үшін жақсы 
жаңалықтың жаршысы екенін жеткізді.

Ержан БАЙТІЛЕС.
Арнайы “Сыр бойы” үшін.

Қызылорда облысындағы 
шет жайлап, қиыр қонған 
елді мекеннің бірі – Қазалы 
ауданындағы Сарбұлақ ауы-
лы. Астанадан мың жарым, 
ал Қызылорда қаласынан бес жүз шақырым қашықтықта 
жатқан ауыл өркениет көшінен қалып отырған жоқ. Бүгінде 
Сарбұлақ ауылдық округінде 83 отбасы тұрып жатыр. Ал 
осы 83 шаңырақтың 74 түтіні үйлеріне «Отау ТВ» спутниктік 
қондырғысын орнатып алған. 

Кеше облыс орталығында 200 орындық 
«Ана мен бала» орталығы халық игілігіне 
пайдалануға берілді. Салтанатты жиынға 
аймақ басшысы Қырымбек Көшербаев 
қатысып, орталықтың ұжымын жаңа 
ғимараттың ашылуымен құттықтады.

«Құрметті денсаулық сақтау саласының 
қызметкерлері, ардагерлері! Баршаңызды 
ең алдымен еліміздің төл мерекесіне 
айналған Астана күнімен құттықтаймын! 
Ана мен баланың денсаулығын қорғау –
бұл еліміздің болашағын қорғау. Қазақ елі 
дамуындағы  стратегияны жетілдірудің 
басты құралы. Президент  Н.Назарбаев 
өз Жолдауында «Біз ананы қолдап, 
қорғауымыз керек. Елбасы ретінде мен 
əрбір сəбидің құқығының қорғалуын та-

лап ететін боламын. Біздің топырағымызда 
туылған кез келген сəби қазақстандық, 
сондықтан мемлекет оны қамқорлығына 
алуы тиіс» деп ерекше атап өткен бола-
тын. Бүгінгі ашылып жатқан орталық осы 
игілікті істің бастауы деп білемін. Сол 
себепті де, орталықтың жұмысына жəне 
ұжым қызметкерлеріне сəттілік тілеймін», 
– деді аймақ басшысы.

Мұнан соң  облыс əкімі Қырымбек 
Көшербаев, облыстық ардагерлер кеңесінің 
төрағасы Сейілбек Шаухаманов жəне ме-
дицина саласының ардагері Ақмырза 
Сыздықов Астана күніне орай ашылған 
ғимараттың лентасын қиды.  

 Айта кету керек, 2008 жылы «100 мек-
теп, 100 аурухана» бағдарламасы бойынша 

қолға алынған перинаталдық орталықтың 
құрылысы 2011 жылы аяқталуға тиіс бола-
тын. Алайда, белгілі себептермен құрылыс 
жұмыстары тоқтап қалып, алты жылдан 
соң іске қосылуда. Десек те, ендігі жер-
де бұл орталық əйелдер мен балаларды 
мамандандырылған арнайы стационарлық 
көмекпен жəне диагностикалық кеңеспен 
қамтамасыз етеді. Сондай-ақ,  неонато-

логия, анестезиология, реаниматология 
жəне гинекология саласы бойынша қызмет 
көрсететін болады. Сонымен қатар, мұнда 
алдағы уақытта жасанды ұрықтандыру 
бөлімі мен генетикалық орталық ашу жəне 
неоанталды хирургияны дамыту көзделіп 
отыр. 

Жалпы, аймағымызда денсаулық са-
ласын дамыту мақсатында 2013-2014 

жылдарға арналған 
«Жол картасы» бекітіліп, 
оған облыстық бюд-
жеттен 4,4 млрд. теңге 
қаржы бөлінген. Қазіргі 
таңда аталмыш салада 
ілгерілеу бар. Мəселен, 
соңғы 2 жылда өңірде 
ана өлімінің көрсеткіші 
30 пайызға, сəбилер 
өлімінің көр сеткіші 27 
пайызға төмендеген. 
Жыл сайын халық саны 
4 пайыздың көлемінде 
өсіп келеді. Яғни, алдағы 
7-8 жылдың ішінде 
аймақ халқының саны 

1 млн.-ға жетеді деген болжам бар. Со-
нымен қатар, соңғы үш жыл көлемінде 39 
медициналық нысан пайдалануға берілсе, 
биылғы жылдың өзінде 18 жаңа нысан 
халық игілігіне беріледі деп жоспарлануда. 
Бұл өз кезегінде өңірдің денсаулық сақтау 
саласында даму сипаты қарқын алып келе 
жатқандығын білдірсе керек.

Мейрамгүл ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ.
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АЙМАҚ ТЫНЫСЫ

Бiздiң қоғамда гендерлік 
теңдік тақырыбы талқыға 
түскелі бері бірталай уақыт 
болды. Пікірлер де əрқилы. Бір 
топ гендерлік теңдіктің түпкі 
мақсаты билік құрылымындағы 
əйелдер мен ерлерді теңестіру 
деп түсінеді. Əйелдер мен ер-
лер үшін тең мүмкіндіктер 
қамтамасыз етілсе, бизнестің да-
муы, қызмет көрсету сапасының 
артуы сияқты экономикалық 
мəселелер шешімін таба-
ды. Адамды жынысына қарап 
төмендетпеу,  отбасындағы 
міндеттер мен құқықтарды 
тең дəрежеде атқаруға жағдай 
жасау осы саясаттың бас ты 
ұстанымдарына жатады. Енді 
бір топ “гендер деген əйелдерді 
ерлермен таластырып қойды” 
деген пікірде. 

Мұндай пікір 
қайшылықтарының өрістеуіне 
не себеп? Гендерлік саясат 
мəселелерін бұқаралық ақпарат 

құралдарында қалай насихаттап 
жүрміз? Астанада өткен “Масс-
медиа кəсіби бірлестігіндегі 
гендерлік сезімталдық үлгісі” 
тақырыбында өткен семинар-
тренингте осы мəселелер 
кеңінен талқыланды.  Семи-
нарды Қазақстан Республи-
касы Президенті жанындағы 
Əйелдер істері жəне 
отбасылық-демографиялық са-
ясат жөніндегі ұлттық комис-
сия, Қазақстан Республика-
сы Президентінің жанындағы 
мемлекеттік басқару акаде-
миясы мен Біріккен Ұлттар 
Ұйымының Қазақстандағы даму 
бағдарламасы ұйымдастырды. 
Семинар-тренингті Скандина-
вия академиялық мобильдік 
институтының директоры, 
Балтық тренинг орталығының 
директоры, Санкт-Петербург 

мемлекеттік психология инс-
титутының əлеуметтік қызмет 
жəне əлеуметтік ғылым 
кафедрасының доценті Эли-
на Ванхемпинг жүргізді. Оған 
республиканың барлық об-
лыстарынан 30-дан астам 
бұқаралық ақпарат құрал-
дарының өкілдері шақыры-
лыпты.

Біздің санамызға сіңген, жа-
дымызда жатталған тəрбиеміз 
бойынша əйел ең алдымен 
отбасының ұйтқысы. Қалғаны 
екінші, үшінші қатардан 
орын алады. Ванхемпинг ха-
ным гендерлік саясаттың 
қазақстандық моделін 
қалыптастыруда осы ғасырлар 
бойы қалыптасқан ұғымдарға 
сүйену керектігін атап өтті.  

– Бұрынғы Кеңес Одағы 
елдерінің арасында Қазақстан 

мен Грузия гендерлік 
сезімталдықтың ұлттық моделін 
сақтап қалды. Мəселен, əйелдер 
ісі, отбасы жəне демографиялық 
саясат  жөніндегі комиссия де-
ген атаудың өзі əйелдің отба-
сынан, балалардан бөлінбейтін 
тұтастығын көрсетеді, –деді ол.

Екі күндік семинарға елдің 
батысы мен шығысынан, сол-
түстігі мен оңтүстігінен жинал-
ған журналистер бір тақырыпты 
əр аймақтың менталитеті 
тұрғысынан да талдады.

– Қазіргі бұқаралық ақпарат 
құралдарында гендерлік сезім-
талдыққа негізделген, тап-
таурын көзқарастардан ада 
материалдар аз кездеседі. 
Нəзікжандылар заманға бейім-
делмесе, ескі үрдістерді 
уақыт сүзгісінен өткізбесе, 
өмірден өз орындарын таба ал-

мауы мүмкін, – дейді семинар 
ұйымдастырушылары.

Əйелдердің жағымды 
бейнесінің БАҚ-та насихат-
талуы кемшін емес. Бірақ 
гендерлік теңдіктің ұлттық 
үлгісін қалыптастыруда жур-
налист қауымына ауыр жүк 
артылып отыр. Семинар ба-
рысында отбасы мен ман-
сап жолында əйелдердің алды-
нан кездесетін қиындықтарды 
шешу үшін əр топ өз əдістерін 
ұсынды.    Гендер туралы 
айтқанда гендерлік идентифи-
кация жəне гендерлік стерео-
типтерден айналып өте алмай-
мыз. Осы екі ұғыммен байла-
нысты дəрістер мен арнайы 
жаттығулар қатысушылардың 
түсінігін кеңейте түсті. 

Гүлжазира ЖАЛҒАСОВА.  

Жуырда Гонконг қаласында ITE 
халықаралық туристік көрмесі болып өтті. Осы 
маңызды шараға біздің еліміздің сала маман-
дары  да қатысты. Олар – ҚР Индустрия жəне 
жаңа технологиялар министрлігінің Туризм 
индустриясы комитетінің  туризм саласы бой-
ынша мамандары жəне Қызылорда облыстық 
кəсіпкерлік жəне туризм басқармасы мен  
Байқоңыр қаласының мəдениет, жастар сая-
саты, спорт жəне туризм басқармасының ма-
мандары.

Гонконг – бұл Оңтүстік Қытай теңізінің 
екі жүз алпыс аралы. Қытайдың екі айрықша 
аймағының бірі, Аспан асты елінің  арнау-
лы əкімшілігі бар ауданы. Əлемдегі ірі 
халықаралық қаржы орталықтарының бірінен 
саналатын Гонконг экономикасы еркін сау-
дамен жəне төмен салығымен сипаттала-
ды. Төбесі көк тіреген ғимараттары бар 
қаланы аралаған саяхатшы мұнда Шығыс пен 
Батыстың архитектурасы үйлесім тапқанын 
байыптар еді.  Аталған қала 1997 жылдың 
1 шілдесіне дейін 1,5 ғасыр бойы Британ 
империясының боданы болып келді. 1960-
1990 жылдары қарқынды дамуы арқылы 
Гонконг қаласы төрт Азия жолбарысының 
бірі атанды. Сонымен бірге Гонконг Қытай 
мен Британ империясы дəстүрінің астасуы, 
əлемдегі миллионерлер мен миллиардерлерді 
барынша көп тоғыстырған қала.

Бүгінгі таңда заманауи технологиялардың 
ордасы саналатын Гонконг экономикасын-
да туризм индустриясы жетекші орын алады. 
Сондықтан да аталған қаланың барлық  жері 
туристік аймаққа жатады.

Міне, кезекті халықаралық көрме жұмыр 
жердің бетіндегі осындай ғажайып қалада 
өтті. Көрме шеңберінде еліміздің туристік 
мүмкіндіктері, атап айтқанда, елордамыз Аста-
на, Алматы қалалары мен Алматы, Маңғыстау, 
Оңтүстік Қазақстан, Батыс Қазақстан жəне  
Қызылорда  облыстарының туристік əлеуеті 
таныстырылды. Туристік көрмеге шамамен 
70 мың адам келді. Оған  680 мың экспонат-
тар ұсынылып, 40-тан астам мемлекеттен 
сала мамандары қатысты. Гонконг қаласында 
халықаралық туристік көрменің өту себебіне 
келсек, өткен жылдың статистикалық 
мəліметтері бойынша, жыл көлемінде 96 млн. 
қытайлық шетелдерге саяхат жасап, 120 млрд. 
АҚШ долларын жұмсаған. 

Айта кетейік, Гонконг қаласындағы 
туристік көрмеге келуші шетелдіктер 
Қызылорда облысының туристік əлеуетіне 
ерекше қызығушылық танытыпты. Облыстық 
кəсіпкерлік жəне туризм басқармасының бас-
шысы Тельман Сүлейменовтің айтуынша, 

аймағымыздың туристік əлеуетін таныстыру 
мақсатында көрмеге қатысушылар назарына 
құнды материалдар, атап айтқанда, 400 дана 
туристік жолсілтеме, 300 дана жарнамалық 
флаерлер жəне өңірдегі суретшілер мен 
қолөнершілердің еңбектері бейнеленген 
кітаптар ұсынылған.

Мұнан өзге халықаралық туристік 
көрме аясында еліміздің қайталанбас ерек-
ше табиғаты, кең-байтақ даласының көрікті 
тұстары насихатталып,  сайын даланың 
төсін мекен еткен қазақтың əні мен жыры 
шырқалып, ұлттық тағамдарымыз ұсынылды. 
Көрмені ұйымдастырушылар – еліміздің 
туристік мүмкіндіктерін жоғары деңгейде 
бағалап, нəтижесінде Қызылорда облысынан 
барған делегация  «Ең үздік тұсаукесер жəне 
стенд» аталымы бойынша бас жүлдеге ие бол-
ды. 

«ITE халықаралық туристік көрмесі біздің 
елімізге  сырттан келетін саяхатшылардың 
қатарын көбейтуге, яғни ішкі туризмнің да-
муына ықпал жасайтын болады. Бұған қоса, 
оның ұлттық  нарықтағы туристік қызметтер 
туралы  ақпараттарды шетелдіктерге таратуға 
мол мүмкіндік бергенін атап өтуге тиіспіз», 
– деп ойын сабақтаған облыстық кəсіпкерлік 
жəне туризм басқармасының басшысы 
Т.Сүлейменов бүгінгі таңда бүкіл елімізде 
туризм саласын дамытуға айрықша көңіл  
бөлініп отырғанын жеткізді.

Ал, сапар мақсаты туралы ойын ол бы-
лайша өрнектеді: – Аталған туристік көрме 

саланың дамуына жəне туристік фирмалар 
арасында бəсекелестікті тудыруға жол ашады. 
Көрме аясында біз 40-қа жуық туристік фир-
малармен жұмыс жасау жөнінде келіссөздер 
жүргіздік. Олардың қатарында Қытай елінің 
«Dragon Trail Interactive» жəне Тайланд елінің 
«Amazing THAILAND» секілді ірі компани-
ялары бар. Осы компаниялардың басшыла-
ры біздің елге, əсіресе Қызылорда өңіріне 
қызығушылық танытты. Енді біз олармен 
тығыз байланыс орнатып, осы аталған екі 
елдің туристік нарығында жұмыс жасауды 
жос парлап отырмыз. 

Аймақ басшысы атап өткендей, облысы-
мызда туризмді дамыту кезек күттірмейтін 
мəселе. Өйткені, ол аймақтың дамуы-
на үлес қосушы сала болуы тиіс. Бұған 
алғашқы қадамдар жасалып, байсалды 
жұмыстар атқарылуда. Мəселен, жылына 
екі мəрте «Байқоңыр» инвестициялық фору-
мы өткізіліп,  онда жасалған келісім-шарттар 
аясында өңірімізге туристік операторлар 
көптеп шақырылуда. Сала мамандарының 
Алматы мен Гонконг қалаларында өткен 
туристік көрмелерге қатысу осының дəлелі. 
Ал, алда мұндай көрмелер Англия мен Қытай 
елінде ұйымдастырылады. Жалпы, мұның 
бəрі алдағы уақытта Сыр өңіріне  шетелдік 
туристерді көптеп тарту үшін жасалып жатқан 
жұмыстар. 

Дəуіржан ЕЛУБАЕВ.

Өткен аптада Қызыл-
орда облыстық телеком-
муникация дирекция-
сы үшін қос мереке қатар 
келген күн болды. Ком-
пания Байланыс жəне ақ-
парат қызметкерлерінің 
күнін атап өтумен қатар, 
“Қазақтелеком” АҚ-ның 
20 жылдығын тойлады. 
А.Тоқмағамбетов атындағы 
мəдениет үйінде осы қос 
мерекеге арналған салта-
натты шара болып өтті. 
Оған сала қызметкерлері 
мен ардагерлері, жергілікті 
бұқаралық ақпарат құрал-
дары басшылары қатысты. 

Салтанатты шара 
бас  та лар алдында об-
лыс əкімінің орынбасары 
Серік Қожаниязов бастаған 
құрметті қонақтарға теле-
коммуникация қызметінің 
жаңа түрлері таныстыры-
лып, 4G LTE  мобильдiк 
байланысының 4-ші буын 
GSM желісінің тұсаукесері 
болып өтті. Мұнан соң 

С.Қожаниязов байланысшы-
ларды кəсіби мерекесімен 
жəне мерейтойларымен  
құттықтады. Ол байланыс 
жəне ақпарат саласының 
бүгінгі замандағы маңызды 
қызметіне тоқталды. Серік 
Салауатұлы осыдан кейін 
байланыс саласының 
қыз мет керлеріне об-
лыс əкімінің құрмет гра-
мо тасын жəне алғыс ха-
тын табыс етті. Қызылорда 
ОДТ бас директоры Серік 
Балтабайұлы өз кезегінде 
компанияның осы жылдары 
жеткен жетістіктеріне шолу 
жасады. Аймақта барлық 
аналогтік АТС-тер цифр-
лы АТС-терге ауыстыры-
лып, цифрлы радиорелелік 
жəне талшықты-оптикалық 
желілер іске қосылды. 
Ауылдағы ағайындардың 
мүм кіндігі артты. Осы жұ-
мыстардың қарқынды ат-
қа рылуы арқасында Сыр 
өңірі қазіргі таңда  Респуб-
лика бойынша телекомму-

никациялар желісін 100 
пайыздық цифрландыруға 
қол жеткізген екінші аймақ 
болып отыр. Компания бас-
шысы мұнан соң ҚОТД 
қызметкерлерін мере-
келерімен құттықтап алғыс 
хаттар  табыс етті. Ол со-
нымен қатар, ақпараттық 
құралдар басшыларын 
кəсіби мерекесімен құт-
тықтап, алғыс хатпен жəне 
сыйлықтармен марапатта-
ды. 

Мерекеге жиналған 
қауым ды сондай-ақ, Қы-
зылорда қаласы əкімінің 
орынбасары Руслан Рүс-
темов, Қазақстанның еңбек 
сінірген қайраткері, Журна-
листер одағының лауреаты 
Ержан Уəйіс, “Қазақстан-
Қызылорда” телеарнасының 
директоры Жағыпар Қара-
бала құттықтады. Салта-
натты шараны жергілікті 
өнер паздар əн-шашуымен 
өрнектеді.

Ы.ТҰРЛЫҒҰЛОВ.

Жылдам хабар алғызған. Қандай қоғамда 
да почта қызметі бəсін төмендеткен жоқ. 
Бүгінгі таңда шалғай ауылдардың өзінде де 
бұл сала жолға қойылған. Солардың бірі – 
Қазалы аудандық почта байланыс торабы 
десек артық емес. Байырғы маман Жайлау-
бай Нұрбаев басшылық жасайтын аталмыш 
ұжымда сексенге тарта адам еңбек етеді. 
Мұнда почта тасымалымен қатар қаржылық 
қызмет те көрсетіледі. Яғни, екінші деңгейлі  
банктің рөлін атқарады дегенді аңғартады. 
Айта кетерлігі, қазалылық байланысшылар 
қашанда аудан көлеміндегі БАҚ-қа берілген 
межені орындап, биіктен табылуда.

Еңбегіне қарай құрмет. Кəсіби мереке-
ге орай почта байланыс торабында салта-

натты жиын өткізілді. Рəсімде мекеме бас-
шысы Жайлаубай Нұрбаев құттықтау сөз 
сөйледі. Мұнан соң сала озаттары марапат-
талды. Торап инкассаторы Қайырбек Табын-
баев «Қазпочта» АҚ басқарма төрағасының, 
электроншы Ғазизбек Қоламсақов Қазалы 
ауданы əкімінің алғыс хатымен марапат-
талды. Сондай-ақ ұжымға аудан əкімінің 
алғыс хаты, бағалы сыйлығы тапсырылды. 
Жиын барысында кəсіподақ комитетінің 
төрағасы Төрехан Майлыбаев бір топ ұжым 
мүшелеріне «Нұр Отан» партиясының 
мүшелік билетін табыстады.

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ.
Қазалы ауданы.

Шілденің алғашқы күні  
облыстық дін істері басқармасы дін 
мəселелерін зерттеу орталығының  
ұйымдастыруымен Ə.Тəжібаев 
атындағы облыстық кітапханада 
кент жəне ауылдық округ əкімдерін 
“Діни бірлестіктер мен мемлекеттің 
қарым-қатынасы: зайырлы мем-
лекет модельдері” тақырыбында 
оқыту семинары болып өтті. Семи-
нарды облыс əкімінің орынбасары 
Ақмарал Əлназарова қысқаша сөз 
сөйлеп ашты.

– Елімізде ғасырлар бойы 
қалыптасқан дəстүрлі дінге 
мемлекеттің дұрыс көзқарасы 
көп жайттарды айқындайды,– 
деді əкім орынбасары. – Біздің 
елімізде дінаралық татулық, яғни 
конфессияаралық қатынас əлемге 
үлгі. Бізде сан түрлі діни бағыт 

ұстанатын бірнеше  ұлт өкілдері 
тату-тəтті өмір сүріп келеді. Со-
лай бола тұрғанымен де, дəстүрлі 
емес діни ағымдар жетегінде кетіп, 
шалыс басқан қазақ жастарының 
тағдыры бізді бейжай қалдырмаса 
керек. Тіпті  түрлі жұқпалы ауру-
ларға қарсы медициналық екпе-
лерден бас тартушылар да бой 
көрсетіп жатыр. Бұл – ойланарлық 
мəселе.

Мұнан кейін əкім орынбасары 
аймақтағы жат ағымдар əсерінен 
болып жатқан келеңсіз жайттардың 
бетін ашты. Жастарды қараусыз 
қалдырмау, олардың бос жүрісін 
азайту, ата-аналардың, мектеп 
пен оқу орындарының, қоғамдық 
ұйымдардың  жауапкершілігін арт-
тыру қажеттігін баса айтты.  Ауыл, 
кент əкімдері өз огругтеріндегі 

əрбір адам тағдырына жанашыр-
лықпен қарағаны абзал. 

Семинар барысында облыстық 
прокуратураның бөлім бастығы 
Нұркен Тұрғанбай, дін мəселелерін 
зерттеу орталығының директоры 
Тұрар Əбуов, орталықтың бас ма-
маны Қанат Мырзабеков, облыстық 
ішкі істер департаментінің  экс-
тремизмге  қарсы басқармасының 
жедел уəкілі  Нұрлан Үсенұлы,  
ҚМУ-дың аға оқытушысы Болат 
Əпенов, Қызылорда облысы жəне 
Байқоңыр қаласы бойынша ҰҚК 
департаментінің қызметкері Қанат 
Майтенов  түрлі тақырыптарда ба-
яндама жасады. Олар негізінен  
мемлекеттік саясаттағы ар-ождан 
мен діни сенім бостандығы, діни 
бірлестіктер мен  мемлекеттің 
қарым-қатынасы, саладағы  заңна-

ма ның бұзылуы, еліміздегі ис-
лам дінін жамылған деструктивті 
ағымдардың негізі мен сипаттама-
лары жəне  негізгі ұстанымдары 
мен əдістері жайында жан-жақты 
əңгіме өрбітті. Бұл шараның негізгі 
мақсаты діни радикализмнің шек-
тен шыққан формаларының алдын 
алу, азаматтардың тыныштығы 
мен мемлекеттің тұрақтылығын 
сақ тау, елдегі əртүрлі діндер жəне 
конфессияаралық өкілдерінің бей-
біт қатар өмір сүруі мен өзара тиім-
ді қарым-қатынас жасауы үшін 
қолайлы жағдай жасау болып та-
былады.

Семинарға қатысушылар өзде-
рін толғандырған сұрақтарға  жау-
ап алып, ой-пікірлерін ортаға сал-
ды.

Жұмагүл ОРАЛБАЕВА.   

ҚОС ПАЛУАН, ҚАЙСАР АҚЫН

ҚОС ТОЙЫ ҚАТАР КЕЛГЕН 
ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ

БАЙЛАНЫСШЫЛАР МЕРЕКЕСІ

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ
ТУРИСТІК КӨРМЕДЕ
Қызылордаға қызығушылар  көп болды
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ДІНАРАЛЫҚ ТАТУЛЫҚ – ТЫНЫШТЫҚ КЕПІЛІ

– Қазақстан Республикасы Президентінің жүлдесіне 
арналған турнирге еліміздің барлық өңірінен мықты ба-
луандар жиналды, – деді облыс басшысы жұртшылық ал-
дында. – Барлығы да бас жүлдеге қол созуды қалайтын та-
лапты өрендер екені белгілі. Дүбірлі додаға дзюдо, самбо 
жəне қазақ күресінен əлемдік жəне құрлық біріншілігінде 
топ жарып жүрген балуандар келді. Солардың арасы-
нан озық шығып, жүлделі орыннан көрінген Русланға 
зор ризашылығымызды білдіре кеткеніміз артық емес. 
Сыр жұртшылығы өздері үкілеп қосқан үздіктеріне 
үлкен үміт артты. Жерлесіміз сол сенімнен табыла білді. 
Қызылорда қалың қазақ қоныс еткен киелі мекен. Біздің 
өңір əрдайым ұлттық құндылықтарды дəріптеуге өзгелерге 
үлгі көрсетуге көңіл бөледі. Облыста қазіргі таңда қазақ 
күресімен шұғылдануға ынта білдірген өрендердің қатары 
көбейіп келе жатқаны қуантады. 

«Қазақстан барысы-2011» турнирінде топ жарған Ұлан 
Рысқұл 1986 жылы дүниеге келген. Ол он жасынан бас-
тап спортпен шұғылданады. Дзюдодан ел біріншілігінің 
үш дүркін чемпионы, самбодан да көптеген жарыстар-
да жүлдегерлер қатарынан көрінді. Руслан 1988 жылы 
өмірге келіп, күрес өнерімен бала кезінен айналысқан. 

Көптеген күрес түрлерінен халықаралық жəне 
республикалық жарыстарда мерейі үстем болды.  

– Мен аталмыш жарысқа алдыма үлкен мақсат 
қойып аттанған едім. Бас жүлдеге қол созсам де-
ген мақсатым болды. Соған тынбай тер төктім, 

тыңғылықты дайындалдым. Əрине, жарыста бəрі де 
кездеседі. Бұл жолы Шығыс Қазақстан облысының балуа-
ны Мұхит Тұрсыновтың жолы оңғарылды. Алдағы уақытта 
биылғы қателігімді қайталамай, өз жерлестерімді үлкен 
қуанышқа бөлеуге бар күш-жігерімді саламын, – деді Рус-
лан ағынан жарылып.

Облыс басшысы қос балуанның да алдағы уақытта 
үлкен жетістікке қол жеткізуіне тілектестігін білдірді. 

Нұрмұхаммед 1978 жылы Сырдария ауданында дүниеге 
келген. Бала жасынан оған ДЦП-ның ауыр түрі диагнозы 
қойылған. Өмірдің тауқыметі маңдайына жазылса да, оған 
ешбір мойымастан қайсарлықпен күресіп келеді. Осындай 
жігерлілігі арқасында 2010 жылы «Тағдырымның жана-
ры» атты жинағын оқырман қауымға ұсынды. 2011 жылы 
ол мүмкіндігі шектеулі жандар арасындағы «Самғау» 
сыйлығына ие болды. 

Облыс басшысы Нұрмұхаммедтің қайсарлығы, 
жігерлілігі, өжеттігі əрбір азаматқа үлгі болатынына 
тоқталды. Кейбір азаматтар өмірдің болмашы қиындығына 
төтеп бере алмай, сағы сынып, салы суға кетіп жатады. 
Ал Нұрмұхаммед сəби кезінен қол-аяғы қозғала қоймаса 
да, өзінің ынтасы арқасында əріп үйреніп, өсе келе өзінің 
қиялындағы өлең жолдарын ұялы телефонға түсірді. 
Соның нəтижесінде оқырман қауымға толымды туынды-
сын ұсынып үлгерді. Өз кезегінде Н.Əбілқасымов аймақ 
басшысының ағалық қамқорлығына алғысын білдірді. 

Əділжан ҮМБЕТ. 

“САРАТС 1” жобасының жүзеге 
асуы нəтижесінде Сырдария өзенінің 
су өткізу қабілеті екі есеге ұлғайып, 
Солтүстік Арал теңізі толығуда. Су 
көлемі 27 текше шақырымға жетіп, 
облыста балық шаруашылығының 
дамуына біршама жағдай жасалды. 
Аймақта балық шаруашылығына 
маңызы бар 166 су айдыны тізімге 
алынды. Облыс бойынша өткен 
жылдармен салыстырғанда балық аулау 
көлемі 2,5 есеге өсті. 

Облыс аумағында жалпы көлемі 

6,5 млн. га мемлекеттік орман қоры 
жерлеріне кейінгі 5 жылда барлығы 
33754 га сексеуіл, саялы жеміс 
ағаштарын егу жұмыстары атқарылды. 

Қоршаған ортаны ластағаны үшін 
2013 жылы төлем көлемі 15323484 
мың теңге түсіп, оның 4236930 мың 
теңгесі экологиялық жəне қоршаған 
ортаны қорғау шараларына жұмсалған. 
Облыс елді мекендеріндегі 145 поли-
гонда 835 мың тонна шамасында тұр-
мыстық қалдықтар шоғырланған. Осы 
полигондардың 142-сі заңдас тырыл-
маған жəне белгіленген талап тарға сай 
емес. Басқарма басшысы баян дамасында 
сондай-ақ облыс бойынша тұрмыстық 
шаруашылықтан жылына 12 млн. текше 
метр су шыққанмен, олар жиналатын су 
алаңы Қызылорда қаласы мен Əйтеке би 
кентінен басқа елді мекендерде толық 
шешілмегенін келтіріп өтті. 

Депутат А.Оңғарбаев аймақта 
жылдар бойы шешілмей келе жатқан 
кейбір өзекті мəселелерге тоқталып өтті. 
Мəселен, Арал қаласындағы сор көлдер 
тұрғындарға қиындықтар туғызып 
келе жатса, Көкарал бөгетінен төмен 
қарай кеткен шабақтар миллиондап 

қырылуда. Ол, сонымен 
бірге, бүгінде балықты 
электр тоғымен аулау секілді  
өрескел жайттардың көрініс 

беріп отырғанын тілге тиек етті. 
Сонымен қатар, мал өлекселерін өртеу 
орындары, тұрмыстық қалдықтарды 
өңдеу, қызыл мия тамырларын заңсыз 
жинауға қатысты шешімін таппаған 
жайттарды ортаға салды. Ал депутат 
Қылышбек Əбішев өз кезегінде жерасты 
суының көтеріліп кетуінен көптеген 
елді мекендер тұрғындары азап шегіп 
отырғандығына сессияға қатысушылар 
назарын аударды. І.Тілеп, Р.Байназарова 
жəне басқа да депутаттар аймақ 
экологиясын жақсартуға қатысты өз 

ойларын жеткізді. 
Сессияда сөз алған облыс əкімі 

Қырымбек Көшербаев экология жəне 
табиғат қорғау мəселелері Елбасы 
ерекше маңыз беретін салалардың 
бірі екен атап өтті. Аймақ жетекшісі 
депутаттарды “САРАТС 2” жобасын 
жүзеге асыруға қатысты қолға алынып 
жатқан жұмыстар жайынан хабардар 
етті.  Ол, сонымен бірге, аймақтағы 
166 көл біздің табиғат қорымыз 
болуымен қатар, кəсіпкерлік саласын 
дамыту мүмкіндігінің көзі екенін 
жеткізді. Су ресурстарын дамытуға 
қатысты Үкіметке облыстан ұсыныстар 
берілгенмен, олардың көбісі 2016-
2020 жылдары жүзеге асырылады деп 
жоспарға енгізілген. Облыс əкімі осы 
жобаларды ертерек уақытқа жылжыту 
үшін мақсатты жұмыстар жүргізу керек 
болатынын айтты. Сонымен бірге соңғы 
жылдары егістік алқаптары 40 мың 
гектарға артқанын жеткізді. Негізгі 
дақыл күрішті суғаруға жұмсалған 
судың 40 пайызын жоғалтамыз. 
Болашақта су азаймаса, көбеймейді. 
Сондықтан егістікті əртараптандыруды 
ұмытпауға тиіспіз. Арал теңізінің 
құрғаған табанына сексеуіл егуді 
жалғастыруды ойластырған жөн. 
Облыс басшысы аймақ флорасы мен 
фаунасының қызыл кітаптарын жасау 

бағытында жұмыстар қолға алынып 
жатқанын жеткізді. Бүгінде елімізде 
тұрмыстық қалдықтарды өңдеп, қайта 
кəдеге жарату жайы тек Астанадағы 
зауытта іске асуда. Қызылордада 
осындай зауыт салу мақсатында 
инвесторлармен, Еуропалық даму 
банкімен нақты жұмыстар жүргізіліп 
жатыр. 

Күн тəртібіндегі алғашқы мəселе 
бойынша арнайы комиссия құрылып, 
барлық ұсыныстар талқылаудан 
өткеннен кейін облыстық мəслихат  

Қызылорда облысында табиғат қорғау 
шаралары туралы арнайы шешім 
шығарды. Мұнан соң күн тəртібінде 
белгіленген өзге де мəселелер талқыға 
салынып, олар бойынша тиісті 
шешімдер шығарылды. 

Сессия жұмысы аяқталар сəтте 
облыс басшысы депутаттарға  соңғы 
айлары атқарылған жұмыстар туралы 
қысқаша мəлімдеп берді. Қызылорда 
облысының делегациясы Түркияда 
болып, ондағы бизнес өкілдерімен 
кездесулер өткізді. Енді алдағы қазан 
айында олардың делегациясы біздің 
өңірге келіп, бірлескен бизнес форумға 
қатысады. Түрік бизнес өкілдеріне 
тек өндірістік жобалармен келу 
туралы айтылған. Қазір Қызылорда  
əуежайының терминалы құрылысы 
басталды, алдағы уақытта тікелей 
Түркияға авиарейс ашылатын болады.

Облыс əкімі Астанада Қызылорда 
облысының күндері табысты өткенін 
мəлімдеді. Енді келесі аптада облысқа 
Премьер-министр Кəрім Мəсімов 
жұмыс сапарымен келеді. Үкімет 
басшысының алдында негізгі екі 
мəселе – аймақта металлургия кластерін  
жəне ауылдық медицинаны дамыту 
мəселелері қойылмақ. 

Ыдырыс ТƏЖІҰЛЫ.

АЙМАҚ ТАБИҒАТЫН ЖАҚСАРТУ 
ШАРАЛАРЫ АЙҚЫНДАЛДЫ
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НАЗАР 3

«Сыр бойы», 
«Кызылординские 

вести» және ауданның 
барлық басылымдарына 

хабарландыру 
орналастырғыңыз келсе: 

70-00-49, 70-00-52 
телефон да ры арқылы 
байланысуға болады. 

E-maіl: smjarnama@mail.ru

Бейсенбі, 3 шiлде, 2014 жыл

Мерзімді əскери қызметтен 
жалтарушылар

«Қызылорда облысының жолаушылар көлігі жəне автомо-
биль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі бос мемлекеттік 
əкімшілік лауазымға орналасуға ашық конкурс жариялайды:

1. Жолаушылар көлігі жəне көлік инфрақұрылымы бөлімінің 
басшысы (D-O-3) – 1 орын.

Қызмет атқарған жылдарына байланысты лауазымдық жалақысы 
84563 теңгеден 114032 теңгеге дейін (экологиялық коэффициентті 
есепке алмағанда).

Қызметтік міндеттері:
Əлеуметтік мəні бар ауданаралық (облысішілік қалааралық) 

жəне қала маңындағы жолаушылар қатынастары (маршруттар) бой-
ынша темір жол көлігімен жолаушылар тасымалдарын жүзеге 
асыруға байланысты тасымалдаушылардың залалдарын субсидиялау 
есептемелерін жинақтайды. 

Ауданаралық (облысішілік қалааралық) жəне қала маңындағы 
қатынастарды айқындайды. 

Ауданаралық (облысішілік қалааралық) жəне қала маңындағы жо-
лаушылар қатынасын ұйымдастыру туралы шешімдерді тасымалдау-
шы қабылдайтын жағдайларды қоспағанда, осындай шешім қабылдау 
жөнінде облыс əкімдігі қаулысының жобасын əзірлейді. 

Ауданаралық (облысішілік қалааралық) жəне қала маңындағы 
қатынастарды айқындайды.

Жолаушылар мен багажды тұрақты облысаралық, қалааралық, 
ауданаралық (облысішілік, қалааралық) тасымалдауды ұйымдасты-
рады, оларға қызмет көрсету құқығына конкурстар өткізеді. 

Жолаушылар мен багажды тұрақты ауданаралық (облысішілік 
қалааралық) тасымалдаулар маршруттарын жəне қозғалыс кестелерін 
бекіту туралы облыс əкімдігі қаулысының жобасын əзірлейді. 

Жолаушылар мен багажды тұрақты облысаралық, қалааралық 
автомобильмен тасымалдау маршруттарын жəне жүру кестелерін 
келіседі.  

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар:
- жоғары техникалық немесе экономикалық немесе заңгерлік 

білім.
Жұмыс тəжірибесі келесі талаптардың біріне сəйкес болуы тиіс:
1) мемлекеттік қызмет өтілі екі жылдан кем емес;
2) мемлекеттік органдарда басшылық немесе өзге лауазымдарда 

жұмыс өтілі бір жылдан кем емес;
3) осы санаттағы нақты лауазымның функционалдық бағыттарына 

сəйкес облыстарда жұмыс өтілі үш жылдан кем емес, оның ішінде 
басшылық лауазымдарда бір жылдан кем емес;

4) жоғары оқу орнынан кейінгі білім бағдарламалары бойын-
ша Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы білім беру 
ұйымдарында мемлекеттік тапсырыс негізінде немесе шетелдік 
жоғары оқу орындарында Шетелде кадрлар даярлау жөніндегі 
республикалық комиссия бекітетін басым мамандықтар бойынша 
оқуды аяқтауы;

5) ғылыми дəрежесінің болуы. Қазақстан Республикасының 
Конституциясын, Қазақстан Республикасының «Қазақстан 
Республикасының Президенті туралы», «Қазақстан Республикасының 
Парламентi жəне оның депутаттарының мəртебесi туралы», 
«Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы» Конституциялық 
заңдарын, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік қызмет ту-
ралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы», «Əкімшілік 
рəсімдер туралы», «Жеке жəне заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау 
тəртiбi туралы» Заңдарын, осы санаттағы нақты лауазымның маман-
дануына сəйкес облыстардағы қатынастарды реттейтін Қазақстан 
Республикасының нормативтік құқықтық актілерін, «Қазақстан-2050» 

Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» стратеги-
ясын білуі.

Осы санаттағы лауазымдар бойынша функционалдық міндеттерді 
орындау үшін қажетті басқа да міндетті білімдер:

Компьютерде жұмыс жасай білуі. Мемлекеттік жəне орыс тілдерін 
білуі. 

Конкурс «Мемлекеттік əкімшілік лауазымдарға орналасуға кон-
курс өткізу жəне конкурс комиссиясын қалыптастыру қағидаларын 
бекіту туралы»  Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет 
істері агенттігі Төрағасының 2013 жылғы 19 наурыздағы №06-7/32 
бұйрығына сəйкес өткізіледі. (Қазақстан Ремпубликасының Əділет 
министрлігінде 2013 жылдың 20 наурызында №8380 болып тіркелді).

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар: 1) нысанға сəйкес 
өтініш; 2) 3х4 үлгідегі суретпен нысанға сəйкес толтырылған сауал-
нама; 3) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық куəландырылған 
көшiрмелерi; 4) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық 
куəландырылған көшiрмесi; 5) Қазақстан Республикасы Денсаулық 
сақтау министрлігінің 2010 жылғы 23 қарашадағы №907 бұйрығымен 
бекітілген (Қазақстан Республикасының Нормативтік-құқықтық 
актілердің тізілімінде 2010 жылы 21 желтоқсанда №6697 болып 
тіркелген) нысандағы денсаулығы туралы анықтама; 6) Қазақстан Ре-
спубликасы азаматының жеке куəлігінің көшірмесі; 7) құжаттарды 
тапсыру сəтінде уəкілетті органмен белгіленген шекті мəннен төмен 
емес нəтижемен тестілеуден өткені туралы қолданыстағы сертификат 
(немесе куəландырылған нотариалдық көшiрмесi). 

Егер азамат еңбек қызметін жүзеге асырмаған жəне конкурс 
жарияланған бос лауазым бойынша жұмыс өтілі талап етілмейтін 
жағдайларда 4) тармақшасында көрсетілген құжатты ұсыну та-
лап етілмейді. Құжаттардың толық емес пакетін ұсыну конкурс 
комиссиясының оларды қараудан бас тартуы үшін негіз болып та-
былады. Мемлекеттік қызметшілермен тапсырылатын 3) жəне 4) 
тармақшаларында көрсетілген құжаттарды олар жұмыс істейтін 
мемлекеттік органдардың персоналды басқару қызметі (кадр қызметі) 
куəландыра алады.

Азаматтар бiлiмiне, жұмыс тəжiрибесiне, кəсiби шеберлiгiне жəне 
беделіне қатысты (бiлiктiлiгiн арттыру, ғылыми дəрежелер мен атақтар 
берiлуi туралы құжаттардың көшiрмелерi, мiнездемелер, ұсынымдар, 
ғылыми жарияланымдар жəне өзге де олардың кəсіби қызметін, 
біліктілігін сипаттайтын мəліметтер) қосымша ақпараттарды бере 
алады.  Азаматтар жоғарыда аталған құжат тігілетін мұқабада 
орналастырылған құжаттарды қолма-қол тəртіпте немесе почта 
арқылы құжаттарды қабылдау мерзiмiнде бере алады.

Азаматтар жоғарыда аталған құжаттарды хабарламада 
көрсетілген электрондық почта мекен-жайына электронды түрде бере 
алады. Конкурсқа қатысу үшін жоғарыда көрсетілген құжаттарды 
электрондық почта арқылы берген азаматтар құжаттардың 
түпнұсқасын əңгімелесу басталғанға дейін бір жұмыс күн бұрын 
кешіктірілмей береді. Жоғарыда аталған құжаттардың түпнұсқасы 
берілмеген жағдайда тұлға əңгімелесуден өтуге жіберілмейді.

Əңгімелесуге жіберілген үміткерлер оны кандидаттарды 
əңгімелесуге жіберу туралы хабардар ету күнінен бастап бес жұмыс 
күн ішінде 

Қызылорда облысының жолаушылар көлігі жəне автомобиль 
жолдары басқармасының ғимаратында, Қызылорда қаласы, Бейбарыс 
сұлтан көшесі нөмірсіз (облыс əкімдігінің жаңа ғимараты, 445 каби-
нетте мекен-жайы бойынша өтеді.

Конкурстық комиссияның қорытынды мəжілісі əңгімелесу 
жүргізілгеннен кейін 2 жұмыс күні ішінде өткізіледі.

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар аталмыш хабарлан-
дыру соңғы жарияланған күннен бастап 10 жұмыс күні аралығында 
Қызылорда қаласы, Бейбарыс сұлтан көшесі нөмірсіз, 445 кабинетке, 
анықтама телефоны 60-54-76, электрондық пошта info@auto.orda.gov.
kz тапсырылады. 

Конкурс комиссиясы жұмысының ашықтылығы мен 
объективтілігін қамтамасыз ету үшін оның отырысына байқаушыларды 
қатыстыруға жол беріледі.

Конкурс комиссиясының отырысына байқаушылар ретін-
де Қазақстан Республикасы Парламентінің жəне барлық дең-
гей дегі мəслихат депутаттарының, Қазақстан Республикасы 
заңнамасында белгіленген тəртіпте аккредиттелген бұқаралық 
ақпарат құралдарының, басқа мемлекеттік органдардың, қоғамдық 
бірлестіктердің (үкіметтік емес ұйымдардың), коммерциялық 
ұйымдардың жəне саяси партиялардың өкілдері, уəкілетті органның 
қызметкерлері қатыса алады.

Байқаушы ретінде конкурс комиссиясының отырысына қатысу 
үшін тұлғалар əңгімелесу басталуына 1 жұмыс күні қалғанға дейін 
кешіктірмей персоналды басқару қызметіне (кадр қызметіне) 
тіркеледі. Тіркелу үшін тұлғалар персоналды басқару қызметіне 
(кадр қызметіне) жеке басын куəландыратын құжаттың көшірмесін, 
ұйымдарға тиесілілігін растайтын құжаттардың түпнұсқасын немесе 
көшірмелерін ұсынады.

Осы Қағидалардың мемлекеттiк органның басшысымен (жау-
апты хатшы) конкурс комиссиясының отырысына сарапшылардың 
қатыстырылуына жол беріледі. Сарапшы ретінде конкурс 
жариялаған мемлекеттік органның қызметкері болып табылмайтын, 
бос лауазымның функционалдық бағыттарына сəйкес облыстарда 
жұмыс тəжірибесі бар тұлғалар, сондай-ақ персоналды іріктеу жəне 
жоғарылату бойынша мамандар, басқа мемлекеттік органдардың 
мемлекеттік қызметшілері, Қазақстан Республикасы Парламентінің 
жəне мəслихат депутаттары қатыса алады.   

 «Б» корпусының бос мемлекеттік əкімшілік лауазымына 
үміткерлер Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері  
агенттігінің Астана, Алматы, Атырау, Көкшетау, Павлодар, Та-
раз, Өскемен, Орал, Петропавл, Қостанай, Қызылорда, Қарағанды, 
Талдықорған, Ақтөбе, Ақтау жəне Шымкент қалаларындағы аймақтық 
тестілеу орталықтарында белгіленген тəртіппен өтеді.

D-O-3 cанаты үшін тестілеу бағдарламасы: мемлекеттік 
тілді білуге тест (20 тапсырма); логикалық тест (10 тапсыр-
ма); Қазақстан Республикасының заңнамасын білуге арналған 
тестке Қазақстан Республикасының Конституциясы (15 сұрақ); 
«Қазақстан Республикасының Президенті туралы» (15 сұрақ), 
«Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы» (15 сұрақ) Қазақстан 
Республикасының конституциялық заңдары; «Мемлекеттік қызмет 
туралы» (15 сұрақ), «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес ту-
ралы»  (15 сұрақ), «Əкімшілік рəсімдер туралы» (15 сұрақ), 
«Нормативтік құқықтық актілер туралы» (15 сұрақ), «Жеке жəне 
заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тəртiбi туралы» (15 сұрақ), 
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы»  (15 сұрақ) Қазақстан 
Республикасының заңдарын бiлуге арналған тест сұрақтары кiредi.

Азаматтар конкурсқа қатысу шығындарын (əңгімелесу өтетiн жер-
ге келу жəне қайту, тұратын жер жалдау, байланыс қызметiнiң барлық 
түрлерiн пайдалану) өздерiнiң жеке қаражаттары есебiнен жүргiзедi.

Қызылорда облысының жолаушылар көлігі жəне 
автомобиль жолдары басқармасының 

конкурстық комиссиясы.

ҚЫЗМЕТКЕ КОНКУРС

Облыстық ауыл шаруашылығы басқарма-
сына қарасты тұқым шаруашылығын дамы-
ту бөлімі көрсететін  мемлекеттік қызметтер 
қатарына бірегей жəне элиталық тұқым, 
бірінші, екінші, үшінші көбейтілген тұқым 
өндірушілерді жəне тұқым өткізушілерді атте-
статтау жатады.  

Бөлім  осы қызметтерді көрсету кезінде  
«Тұқым шаруашылығы  туралы» Қазақстан 
Республикасының  2013  жылғы  8 ақпандағы  
заңының  5-бабына сəйкес, «Бірегей жəне 
элиталық тұқым, бірінші, екінші жəне үшінші 
көбейтілген тұқым өндірушілерді жəне тұқым 
өткізушілерді аттестаттау қағидаларын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің  
2011 жылғы 30 қарашадағы  №1393  қаулысын  
басшылыққа алып жұмыс жасайды. Заңға 
сəйкес əзірленген  осы аттестаттау қағидалары  
бірегей жəне элиталық тұқым, бірінші, екінші 
жəне үшінші көбейтілген тұқым өндірушілер 
мен тұқым өткізушілерді аттестаттау тəртібін 
белгілейді.

 Аттестаттау дегеніміз – жеке жəне 
заңды тұлғалардың тұқым шаруашылығы  
субъектісінің мəртебесіне сəйкестігін анықтау 
болып табылады. Жергілікті атқарушы 

органның ауыл шаруашылығы саласындағы 
тиісті құрылымдық бөлімшесі – жергілікті 
атқарушы органның  жұмыс органы. Жеке жəне 
заңды тұлғаларға  бірегей тұқым өндіруші, 
элиталық тұқым шаруашылығы, тұқым 
шаруашылығы  мəртебесін беру жергілікті 
атқарушы органның  қаулысымен  жүзеге 
асырылады. Бірегей тұқым өндірушілерді, 
элиталық  тұқым  өсіру шаруашылықтарын ат-
тестаттау тəртібі төмендегідей.

Бірегей  тұқым өндіруші, элиталық тұқым 
шаруашылығы, тұқым шаруашылығы тұқым 
өткізуші мəртебесін алу үшін жеке жəне заңды 
тұлғалар  жергілікті  атқарушы органға мына-
дай құжаттарды ұсынады:

Нысан бойынша белгіленген үлгідегі 
өтініш;

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу тура-
лы куəліктің көшірмесі, немесе жеке тұлғаның 
жеке басын куəландыратын құжаттың 
көшірмесі;

Жер учаскесіне арналған сəйкестендіру 
құжатының көшірмесі;

Тұқым өндірумен тікелей айналысатын 
мамандардың тізімі.

Жергілікті атқарушы  орган бірегей тұқым 

өндіруші,элиталық тұқым шаруашылығы, 
тұқым шаруашылығы, тұқым өткізуші 
мəртебесін алуға жеке жəне заңды тұлғалардың 
құжаттарын алған сəттен бастап  екі жұмыс күні 
ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын 
тексереді. Ұсынылған құжаттардың толық 
болмау дерегі анықталған жағдайда жергілікті 
атқарушы орган көрсетілген мерзімде өтінішті 
бұдан əрі қараудан жазбаша түрде  бас тарта-
ды.

Жергілікті атқарушы органның қаулысы-
мен құрамы кемінде бес адамнан тұратын 
сараптамалық комиссия құрылады. (комиссия 
төрағасы жəне төрт мүшесі).

Сараптамалық комиссия жеке немесе 
заңды тұлғаның аттестаттауға, немесе қайта 
аттестаттауға өтініші түскен күннен он бес 
жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттарды 
зерделеп, орналасқан жеріне бару арқылы  
жеке,  немесе заңды тұлғаның бірегей 
тұқым  өндірушілерге, элиталық тұқым 
шаруашылығына, тұқым шаруашылығына, 
тұқым өткізушілерге қойылатын сəйкестігі 
дəрежесін анықтайды. Сараптамалық ко-
миссия  тексерісі негізінде нысан бойынша 
үлгіде  тексеру актісі жасалып, қойылатын 

талаптарға сəйкестігі, немесе сəйкес еместігі 
туралы шешім қабылданады. Сəйкес емес-
тігі анықталған жағдайда өтінім беруші тұл-
ғаларға  куəлік  беруден бас тартудың  се-
бептері көрсетіліп, жазбаша түрде  дəлелді 
жауап қайтарылады. Комиссияның оң қоры-
тындысын алған жеке жəне заңды тұлғаларға 
жергілікті атқарушы органның қаулысымен 
нысан бойынша  үлгідегі  аттес таттау  туралы 
куəлігі  беріледі.

Сараптамалық комиссияның шешіміне 
заңнамада көрсетілген тəртіппен шағымда-
нуға болады. Тұқым  шаруашылығы субъек-
ті лерін қайта аттестаттау бірегей тұқым 
өндірушілер үшін бес жылда бір рет, элиталық 
тұқым шаруашылықтары үшін 3 жылда бір 
рет, тұқым өткізушілер үшін 2 жылда бір рет 
өткізіледі. Тұқым  шаруашылығымен айналы-
сатын  жеке жəне заңды тұлғалар осы қағидаға 
сəйкес нысан бойынша  қайта аттестаттауға 
өтінішті  аттестаттау  туралы куəлігінің  қол-
да ну мерзімі аяқталуына  күнтізбелік  отыз 
күн  қалғанда береді. 

З.САДАҚБАЕВ,
Қызылорда  облыстық  ауыл 

шаруашылығы  басқармасының түқым 
шаруашылығын  дамыту  бөлімінің   

басшысы.   

ТҰҚЫМ  ШАРУАШЫЛЫҚТАРЫН  АТТЕСТАТТАУ

«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» акционерлік қоғамының əкімшілігі 
мен кəсіподақ комитеті еңбек қауіпсіздігі жəне еңбекті қорғау бөлімінің 
ЕҚжЕҚ жөніндегі жетекші инженері Жүндібаева Айткүлге анасы

Əминаның 
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл қосын білдіреді.

***
Қызылорда облысы бойынша Экономикалық қылмысқа жəне сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы күрес департаментінің (қаржы полициясы) ұжымы де-
партамент басқарма бастығы Ниязов Бақытжан Мақсұтұлына анасы

Ниязова Рахиланың
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл қосын білдіреді.

ОҚУҒА ҚАБЫЛДАУ

Павлодар мемлекеттік технологиялық 
колледжі 1226000 «Тамақтандыру 
кəсіпорындары өнімдерінің техноло-
гиясы жəне өндірісті ұйымдастыру» 
мамандығы бойынша 11 сынып 
түлектерін техникалық жəне кəсіптік 
білім беру кадрларды даярлауға 
құжаттарды қабылдайтындығын жари-
ялайды, оқу мерзімі 2 жыл 6 ай. Оқыту 
бюджеттік негізде. Колледжге оқуға түсу 
ҰБТ сертификатының немесе қабылдау 
емтихандарының негізінде. Оқушылар 
жатақханада тұру, шəкіртақы алу жəне 
тамақтанумен қамтамасыз етіледі. Екі 
жаққа жолақысы, киіндіру (қыс мерзімі 
кезінде қысқы киім) беріледі. 

Біздің мекенжайымыз:  
Павлодар қаласы,  Я.Геринг. 78 көш. 
Телефоны:  87182-51-58-59; 50-53-16 
e.mail: tehcol@mail.ru

ХАБАРЛАНДЫРУ 
Қазақстан Республикасы Табиғи монополи-

яларды реттеу агенттігінің Қызылорда облы-
сы бойынша департаментінің 2014 жылғы 19 
маусымдағы №51-НҚ бұйрығымен бекітілген 
«Казсушар» РМК-ның «Арал» СЖКБД 
филиалының магистральды құбырлар жəне суды 
таратушы желілер арқылы беру қызметі 2014 
жылдың 1 тамызынан бастап 1 текше метр судың 
бағасы ҚҚС-сыз 490,30 теңге.

ЖАРАМСЫЗ ДЕП ЕСЕПТЕЛСІН

Мейрман Ақнұрға 2012-2013 оқу жылында Сырдария ауданы, 
Тереңөзек кентіндегі №131 орта мектепті бітіргені жөнінде берілген ЖОБ 
№0649004 аттестаты жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Куанышбаева Айгуль Камаловнаның атына Қызылорда қаласы, Əбу 

Насыр Əль-Фараби м/а, А.Төлеубаев көшесі, 10 үй бойынша берілген 
№0106849 жер учаскесіне жеке меншік құқығын беретін актісі (тіркеу 
№4151, 05.10.2006 жыл)  жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Керденова Айгерим Калибековнаға 01.07.2013 жылы Қызылорда 

қаласындағы Болашақ университетін «5В011100-Информатика» маман-
дығы бойынша бітіргені жөнінде берілген ЖБ-Б №0651871 дипломы 
жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін. 

***
Кикбаева Аида Жандаулетовнаға 1999 жылы Қызылорда қаласындағы 

№173 Ə.Молдағұлова атындағы мектепті бітіргені жөнінде берілген МОБ 
№ 0352878 аттестаты жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

РОТАВИРУСТЫҚ ИНФЕКЦИЯ 
ДЕГЕНІМІЗ НЕ?

Ротавирустық инфекция – асқазан-ішек жолдарының зақымда нуы-
мен сипатталатын вирустық ауру. Оған көбінесе кішкентай балалар жиі 
шалдығады. Алайда дəрігерге уақытылы жүгіну арқылы инфекцияның 
алдын алуға болады. 

Баланың ағзасына ауыз қуысы арқылы түскен вирус мұрын-
жұтқыншақ, асқазан жəне жіңішке ішекті сілемейін зақымдайды, онда 
тоқ ішекке дейін жетіп көбейеді, өз кезегінде ағзаның кебірсуі мүмкін, 
диареяға (іш өтуге) əкеп соқтырады. Атап айтқанда, бала ағзасының 
кебірсуі РВИ ауруының қауіпсіздігімен қорытындыланады. Ауру көп 
ретте жұқтырғаннан кейін айқындалу: құсу, іш өту, дене қызуы, тамақ 
жəне су ішпеу, жалпы жағдайының нашарлауы, əлсіздік, енжарлық, 
емшекті немқұрайлы ему (нəрестелерде) немесе тамақтанбау 
белгілерімен 12-24 сағаттан соң басталады.

Ақгүл МАХАНОВА,
Аманкелді ауылдық ауруханасының медбикесі.

Сырдария ауданы.

«Шағын бизнес ұрпақтан 
ұрпаққа берілетін отбасы дəстүріне 
айналуы тиіс» деген Елбасының 
Жолдауын өмірлеріне ұстаным ет-
кен ағайынды Ашировтар Астана 
күні қарсаңында жаңақорғандық 
өрендерге тамаша тарту жасады. 
Яғни, аптап күннің ыстығында 
қайда барарын білмей жүрген 
жасөспірімдерге ойын-сауық орта-
лы ғын ашты. Мұнда үлкен жəне 
кіші бассейндер, балаларға таңсық 
батут атты үрлемелі ойын алаңы 
балғындардың жазғы демалы-
сын  көңілді өтіуіне өзіндік үлесін 
қосуда.

«Мұнда атамның ауылына қы-
ды рып келдім. Күн болса қатты 
ыстық. Інім екеуміз рахаттанып 
бассейнге түсудеміз. Бұл жер бізге 

ұнады» дейді, 7 жасар алматылық 
Дарын есімді балғын. 

 Айта кетейік, ағайынды Ер-
болат, Нұрболат, Бекболат есімді 
бауырлар кəсіпкерлікпен сонау 
тоқсаныншы жылдардағы тоқырау 
кезеңнен бастап айналысып келеді. 
Бұл ойын-сауық орталығынан бас-
қа «ЕрНұрБек» ЖШС-ның ау-
дан орталығында «Ақ жол» сауда 
орталығы, құрылыс дүкені, шағын 
жиһаз жасау жəне дəнекерлеу ше-
берханасы,  жергілікті тұрғындарға 
қалтқысыз қызмет көрсетуде. Со-
нымен қатар, аталмыш құрылыс 
заттары мен жиһаз жабдықтарын 
қолжетімді бағада несиеге алу жол-
дарын да қарастырып қойған.

Нұрбек САҒАТҰЛЫ.

БАЛАЛАРҒА БАЗАРЛЫҚ



Бейсенбі, 3 шiлде, 2014 жыл
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Электронды оқылым 19000.
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АҚПАРАТ АЙДЫНЫ

БАҒАСЫ – 2500 ТЕҢГЕ, ЕМДЕУ КУРСЫ – 6 ҚОРАПША

«Алтай шипагері»
бальзамы

Қан қысымын қалпына келтіріп, құлақтағы шуды кетіреді, 
простата аденомасында, буындардың сырқырауы мен ауыру-
ында, қант диабеті, эндокриндік жүйенің бұзылуы, асқазан-
ішек жолдарының ауруларына жақсы көмек көрсетеді.

Бағасы - 3500 теңге, зейнеткерлерге 3000 теңге.

«Тас майы +7»
(күшейтілген кешен)

Ағзадағы микроэлементтер тепе-теңдігін 
қалпына келтіреді. Қан құрамын жақсартады.

Бағасы – 3000 теңге,
зейнеткерлерге – 2500 теңге.

Байланыс телефондары:8-701-677-42-42, 8-777-114-13-20. Эл. сайт: www.zdsemya.kz

Сəйкестiк сертификаты № РОСС RU. AE96.HO4264, 2011  жылғы 29-шілдесінде берілген. Сəйкестiк сертификаты № РОСС RU. AE96.HO4100, 2011  жылғы 25-сəуірде берілген.

Мен – ерекше, кəсіпқой əрі күшті шипа 
беруші, сонымен қатар ешқандай да жоғары 
білімсіз, дипломсыз наркологпын! Бұлай 
деуімнің себебі – маскүнем күйеумен он-
жылдық отбасылық өмір тəжірибем бар жəне 
қол жеткізген нəтижем барлық медициналық 
дипломдардан артық. Мен күйеуімді арақтан 
бір жылдың ішінде ажыратып алдым.

Бұрын күйеуім үнемі ішетін, екі-үш 
аптаға дейін тоқтамай салынып ішетін 
кездері болған. Үйдегі бес жасар қызым Катя 
екеуміз үшін бұл тозақтан бетер еді. Күйеуім 
ылғи ұрыс, төбелес шығаратын, бағалы зат-
тарды, видеотехниканы, киімдерді, басқа да 
бұйымдарды араққа сатып жіберетін. Бірде 
тіпті маған балта ала жүгірген кезі бар. Абы-
рой болғанда, көршілер таяу маңнан табы-
лып, көмектесті.

Күйеуім кейде салынып ішуін доғаратын. 
Мұндайда ол сауығып, бірақ солғын тартып 
жүреді. Өкінеді. «Үлгілі отағасы» кезеңі бас-
талады.

Ол жұмысқа тұрды, бала тəрбиесіне 
қарайтын болды. Ал кейін бұрынғы қылығын 
қайта бастады...

Бірде мен өзіме: «Жетер! Біздің отбасын-
да енді маскүнемдікке жол жоқ!» – дедім. 
Өйткені əбден мезі болған едім, бұл тозақтан 
құтылу үшін барлығын жасап баққанмын. 
Күйеуім «кодталды», наркологиялық диспан-
серде де, биотокпен де емделді. Олардан əсер 
болды, бірақ ұзаққа созылмайтын.

Қысқасы, алдыңғы жылы мен 
маскүнемдікке ұшырап, оның тырнағынан 
құтылған адамдардың нақты тəжірибелерін 
зерттеуге кірістім. Мен халықтық тəсілдерге 
назар аудардым, арақты тастаған адамдарға 
телефон шалдым, хат жаздым, олармен 
кездестім. Ақырында маған маскүнемдікпен 
күресте көмектесетін ескі халықтық ем 
негізінде жасалған жаңа, заманауи құрал 
жөнінде жұрт аузынан естігенім жəрдем 
берді. Бұл құрал ғасырлар бойы қолданылу 

тəжірибесінен өткен екен.
Мен оның құрамына кіретін табиғи 

компоненттердің бауырдың алкогольді 
өңдеуге жауапты ферменттеріне, бауырдың 
ғана емес, ұйқы безінің де атқарымдық 
күйіне белсенді əсер ететінін білдім. Ол 
сондай-ақ алкогольдік синдромның алдын 
алады, ішкіш адамның психикалық жəне 
эмоциялық күйлерін қалпына келтіреді екен. 
Ал тəжірибе жүзінде анықталған ең басты-
сы, ол ас қорыту деңгейінде алкогольге деген 
жиіркенішті туындатады.

Қазір, нақты нəтиже көргеніме бір жыл 
толғаннан кейін патенттеліп, «АлкАтекАк-
тив» деген атауға ие болған бұл ерекше 
табиғи формула жөнінде батыл түрде айта 
аламын. Ол біздің отбасы үшін құтқарушы 
болды. Қазір күйеуім арақты татып алмайды.

Мені маскүнемдікпен өмір сүріп азапқа 
түсіп жүргендердің барлығы да түсінеді ғой 
деп ойлаймын.

Оның құрамындағы ААА@ – алкоголь-
ге құмарлықты жəне алкогольден улану 
кезіндегі жайсыз əсерлерді өзгертетін па-
тенттелген өсімдіктекті кешен.

ААА@ – тау өсімдіктерінің табиғи қуаты 
мен емшіліктің ғасырлық тəжірибелерін 
жəне алкогольге тəуелділік кезіндегі емнің 
тибеттік əсер ету тəсілдерін біріктірген 
табиғи таза құрылым.

Құрамында AAA@ табиғи сығындысы, 
копринус (шампиньондар тобына жататын, 
маскүнемдікке қарсы қолданылатын ақ түсті 
саңырауқұлақ), қарапайым түлкішек (лисич-
ка обыкновенная), жайылып, сұлап жатып 
өсетін жебіршөп (тимьян ползучий), год-
жи (Азия аумағында өсетін дəрілік өсімдік) 
жемісі, сүйментамыр (любисток), асылтекті 
лавр, шұрық-тесікті шайшөп (зверобой), 
ащы жалбыз (мята), дəрібалдырған (дягиль) 
жəне артемиядан (теңіздің таяз аумағында, 
тұзды көлдерде тіршілік ететін шаянтəріздес 
жəндік) алынған шипалы заттар бар.

Арақты таста! Жаңа өмір баста!
Заманауи жоба!
Алкогольге тәуелділікке қарсы әсер ететін 
химиялық емес аса қуатты формула!
Алкогольге құштарлықтың әлсіреуі, 
алкогольден толықтай арылу!

«АлкАтекАктив»

Сəйкестік сертификаты 
РОСС RU.AE-96H06507 от 12.12.2013

«АлкАтекАктив» – бұл:
- алкогольге тәуелділіктен 
арылтатын таби�и кешен;
- алкогольге ��марлы�ты 
	згертетін таби�и ��рам;
- ж�рек-�ан тамырлары, ж�йке, 
ас �орыту ж�йелері мен бауырды� 
ферменттік ж�йесіне таби�и әсер 
ету формуласы.

Көк дөненнен қиял жүйрік.
Алдабергенді тамсана тыңдай 
тұрып осындай тұжырымға кел -
дім. Кейіпкерімнің айтар сө зін 
шебер тілмен жеткізгені сон-
шалықты қызғылықты роман 
оқы ғандай əсерлендім. Іштей 
кəсіпкер емес, жазушы болатын-
дай қабілеті бар екенін пайым-
дап үлгергенмін. Алдаберген орта 
мектепті үздік бітіріпті. Көркем 
шығармаларға жақын өсіпті. Тіпті 
мектеп кітапханасындағы туын-
дыларды тұтас оқып шығыпты. 
Əбу Сəрсенбаевтың «Толқында 
туғандарын» қолынан тастамай-

ды екен. Оған себеп те жеткілікті. 
Алдабергеннің əкесі Төлеу балық 
қорғау инспекциясында ұзақ жыл-
дар мерейлі еңбек етіпті. Сұңғақ 
бойлы, кеуделі көкесіне арнайы 
үлгідегі формасы ғажап жараса-
тын. Фуражка, жидесін кигенде 
ойын баласы мұның көзіне əкесі 
көк теңіздің қаһарманы қайсар 
капитандай көрінетін. Əсіресе, 
«Вихрь» маркалы моторлы қайық-
пен шалқар айдынды қақ жа-
рып бара жатқанда керемет əсерге 
бөленетін. Кеудесін мақтаныш 
кернейтін. Перзенттерінің үлкені 
Алдабергенді көкесі өзіне аса 
жақын тартты. Қайда барса да, 
қасынан қалдырмайтын. Қамбашқа 
шомылып жүргенде бұл өзін елсіз 
аралдың қожайынына айналған Ро-
бинзон Крузо санайтын. 

Табиғатты, теңізді сүю Алдабер-

генге қанмен дарыған. Атасы Иса 
төңірекке мəлім балықшы-тұғын. 
Ол тарихқа өшпестей жазылған 
Еділ бойындағы қалжыраған 
ағайынға балық жөнелтуге 
атсалысқандардың бірі. Сом 
тұлғалы атасы нағыз қара күштің 
иесі еді. Əрбір саусағы жас баланың 
білегіндей қарияның қайраты көзі 
жұмылғанша қайтпаған деседі. 
Ендеше, жақсының жалғасы 
Алдабергеннің жігеріне таңдануға 
болмас. «Кəсіпкер» аталатын бей-
нетке толы жолда Алдаберген сан 
мəрте тығырыққа тірелді. Талай рет 
қарсы алдынан есігі тарс жабылған 

лауазымды кабинет иелері 
жолықты. Кейде жөн сұрайтын 
жібі түзу жан жолықпай қамықты 
да. Бірақ қанмен сіңген қайсарлық 
түңілуге жібермеді. Əкесі Төлеудің 
ширақтығы, анасы Зағипаның бай-
салды дағдысынан ғибрат алды. 
Қалайда бейнеттің зая кетпесіне 
үміт артты. Солай болды да. 

Ғасыр тоғысы Алдабергеннің 
өміріне үлкен өзгерістер əкелді. 
БҰҰ Арал, Қазалы аудандарынан су 
тұтынушылар қоғамдық бірлестігін 
құруды ұйғарды. Алдабергеннің 
көктен тілегені жерден табылды. Де-
реу іске кірісті. Осылайша Төлеудің 
ұлы басқаратын «Қамыстыбас» су 
тұтынушылар қоғамдық бірлестігі 
дүниеге келді. Жүйрік əліне қарай 
шабады. Əу баста қос ауданнан 
ашылған 15 қоғамдық бірлестік 
уақыт жүрісінен жаңылды. Түгелге 

жуығы жұмысын тоқтатты. Тек 
Алдабергеннің ұжымы ғана сыннан 
сүрінбей қалпын сақтап қалды. 

Сол тұста отандық, шетелдік 
компаниялар Қамбаш көлінің 
жағасынан демалыс аймағын ұйым-
дастыруды межелеген-ді. Зия лы 
қауым бас қосқан алқалы жиында 
осы мəселе терең талқыланды. 
Алайда, құнды идеяның соңы сиыр-
құйымшақтанып кетті. Алдабер-
ген Қамбаштың туризмді дамытуға 
бірден-бір қолайлы мекен екендігін 
дəлелдеп, құзырлы орындарға 
хат жолдаудан жалықпады. Бұл 
бірнеше жылға созылды. Ақыры 
Туризм агенттігі жобаларға кон-
курс жариялады. Мұқият сарапта-
удан соң Алдаберген Исаевтың жо-
басы үздік деп бағаланды. Озып 
шықты-ау. Қолға тиген қара бақыр 
да жоқ. Тағы да қиындыққа тап 
келді. Десе де, ел ағасыз емес екен. 
Садық Мұстафаев, Құрманкүл 
Датқабекова, Серік Сермағамбетов 
тəрізді игі жақсылар жанашырлық 

танытты. Бұл қадам тауы шағыла 
бастаған Алдабергенге рухани 
серпін берді. 

Қазір Қамбаштың жағасындағы 
ақшаңқан киіз үйлерден көз 
сүрінеді. Қайда қарасаңыз да, 
ұлттық нақыштағы дүниелерді 
байқайсыз. Қазақы дархан пейіл, 
аста-төк дастарқан, жайдары жүз, 
бəрі-бəрі жаныңа шаттық ұялатады. 
Ас мəзіріне де мейлінше ұлттық 
тағамдар дайындалады. Ұлы 
жолдың бойында орналасқандықтан 
келушілер арылмайды. Демалыс 

күндері көл басына шағын қалашық 
орнағандай сезінесіз. Бұл жер-
де Айгүл Құрмырзаева, Гүлнұр 
Смағұлова, Айнұр Жакупова, Мей-
рамбек Төреханов, Рамазан Меде-
тов ізеттілікпен қызмет жасайды. 

«Торжынбай-Түр ке» Ж Ш С 
  д и  рек тор ы А лдаберген Исаев та-
биғаттың шынайы жанашыры. 
Биылғы қыстың қатал болғаны 
белгілі. Құм ішінде шұбырындыға 
тап келген киіктерді ажалдан 
арашалауға Алдекең сүбелі үлес 
қосты. Еліктердің жүрер жолы-
на автокөлікпен жем, шөп шаш-
ты. Үсікке шалдығып, мейірімсіз 
пенде қолынан топ-тобымен жай-
рап жатқан киіктерге жүрегі езілді. 
Даланың сəні киіктердің қыстан 
аман-есен шығуын тіледі. Ақ пейіл 
азамат құтты қонысы Қамбаштың 
туризм орталығына айналуын ар-
мандайды. Əрі сол тұрғыда тер 
төгуден жалыққан емес. 

Ол өзінің туған көліне “Менің 
Қамбашым, асыраушым да қол-

дау шым” деп түсетінін көрдік. Та-
би ғатқа табынған, көк айдынға 
тар тып туған перзенттің оны ая лау-
дағы қасиетіне тəнті боласың. Бір 
қызығы, Аралға келген бірде-бір 
ту рист немесе саяхатшы Алдабер-
генге соқпай өтпейді. Өйткені ол 
көптеген шетелдік фирмалармен 
байланыс жасайды. Талай жерде 
бол ған олар Қамбаш көлін əлемдегі 
ең таза, тамаша көгілдір көл санай-
тын көрінеді.

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ.
Арал ауданы.
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ТАБИҒАТҚА ТАРТЫП ТУҒАН

ҚЫЛМЫСТЫҚ ІСТІ ҚЫСҚАРТАМЫН ДЕП 
ҚҰРЫҚТАЛДЫ

Маусым айының соңғы күндерінде Қаржы полициясы департаменті облыстық 
ішкі істер департаменті тергеу басқармасы бастығының орынбасары Ғ.Баетовке 
қатысты пара алу дерегі бойынша қылмыстық іс қозғады. 

Ғ.Баетов ҚОІІД тергеу басқармасы өндірісіндегі Б. деген азаматқа қатысты 
қозғалған қылмыстық істі қысқарту үшін 5000 АҚШ доллары көлемінде пара талап 
еткен. Параны бөлшектеп, ол барлығы 900 мыңға жуық ақша алған. Соңғы бөлігі 100 
мың теңгені алып жатқан кезде қолға түсті.

Қазіргі таңда қылмыстық іс тергелуде. 

ПАРА БОПСАЛАҒАН БАСТЫҚ

9 мамырда Шиелі аудандық ІІБ-ның криминалдық полиция бөлімшесінің бастығы 
А.Тұрлыбеков, ал бұдан бұрын 23 мамырда жедел уəкіл М.Шабдан қамауға алынды.

Олар алдын ала сөз байласу бойынша алаяқтығы үшін қылмыстық 
жауапкершілікке тартылатындығын айтып қорқытып, азамат С-ны 400 000 теңге пара 
беруге бопсалаған. Жəне көрсетілген соманың бір бөлігі 100 000 теңге қаражатты 
пара ретінде алғандығы үшін айыпталып отыр.

Қазіргі таңда қылмыстық іс тергелуде, басқа ақпарат тергеу мүддесіне байланыс-
ты жарияланбайды. 

А.ЖАҢАБЕРГЕНОВА,
Қызылорда облысы бойынша ЭСЖҚД (қаржы полициясы) 

баспасөз хатшысы.

Облыстық ішкі саясат  
б ас қа рмасы мен «Бо ла шақ 
жас тары» жастар қоғам -
дық бірлестігінің ұй ым    -
дастыруымен 5547 əс-
ке  ри бөлімінде əскерге 
шақырылушылар мен əс-
кер дегі сарбаздар арасында 
əскери-спорттық сайыс болып 
өтті. 

Шараның басты мақсаты 
– ойын-жаттығу аясында 
төтенше жағдайларда іс-əрекет 
етуге қажетті қасиеттерді 
қалыптастыру жəне онымен 

қоса əскери қолданбалы спорт 
түрлерін дамыту, сондай-ақ, 
салауатты өмір салтын наси-
хаттау. Жарысқа əскердегі сар-
баздардан 4 команда, əскерге 
шақырылушы жастар арасы-
нан «Барыстар» жəне «Қыран» 
атты 2 топ қатысып бақтарын 
сынады. Командалар саптық  
даярлық, автоматты бөлшектеу 
жəне жинақтау, əскери кросс, 
кермеге тартылу, арқантартыс 
сынды 5 кезең бойынша 
сайыстары дода барысын-
да командалар ептіліктерін, 

жылдамдылықтарын көрсете 
білді. Нəтижесінде жүлделі I 
орынды 5547 əскери бөлімінің 
«1 рота» командасы жеңіп 
алса,  II орынды жастардан 
құралған «Барыстар» коман-
дасы иеленді. Ал, III орын-
ды əскердегі сарбаздар-
дан құралған «Авто взвод» 
тобы қанжығасына байла-
ды. Жүлделі орын алған 
командаларға ақшалай сыйақы 
жəне дипломдар табысталды. 

М.ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ. 

Бүгінгі таңда мектепте оқушыларға 
психологиялық-педагогикалық қолдау 
көрсету өзекті мəселе болып отыр. 
Сондықтан да  түрлі емтиханға дайындық 
кезінде оқушылардың мінез-құлық 
стратегиясы мен өзін-өзі реттеуі жəне 
бақылау дағдысын оқыту, сенімділігін 
арттыру мақсатында практикалық 
сабақтар өткізуді жоспарлау керек. 

Түлектердің емтиханға дайындықта 
қорқыныш пен іштей қинаған 
сезімдерден құтқарып, бойлары-
на сенімділік ұялата білу қажет. Ал-
дымен, өзіне  сенімділігін арттыру, 
айналасындағыларға сенім білдіруді 
ояту қажет. Сондай-ақ, ішкі резервтерді 
тірек етіп, өзін-өзі бақылау дағдыларын 
дамыту керек. 

Мектеп психологы оқушылармен  
диагностикалық зерттеулерді, коррек-
циялық (түзету) жұмыстарды жүргізеді. 
Оқушының мінез-құлқын, əсіресе 
темпераментін анықтау керек. Арнайы 
берілген балалардың темпераменттік 
шкалалары бойынша əр оқушының  жа-
уабына қарай оның темперамент типін 
анықтауға болады. 

Психологиялық жағынан емтиханға 
дайындық кезінде əрбір оқушы мына 
ұстанымдар  арқылы өзіне көмектесе 
алады.

Өзіңнің дайындығың мен ойыңды 
біржақты етіп жинақтауға тырысу ке-
рек. Ар ман-мақсаттарыңыздың қандай 
жағдайда болмасын жүзеге асатыны-

на өзіңізді сендіріңіз. Ата-ананың 
үмітін ақтай алмай қаламын, құрбы-
құрдастарымның соңы болып қаламын 
немесе төмен балл алсам не болады 
деген ойлармен өзіңіздің миыңызды 
шаршатпаңыз. Сіз қандай балл алсаңыз 
да ата-анаңыздың сүйікті баласы, 
құрбы-құрдастарыңыздың ортасын-
да адал дос болып қала беретіңізді 
естен шығармаңыз. Болашаққа қойған 
асыл армандарыңызды қалай да орын-
дап шығатыныңызға сенімді болыңыз. 
Зердені, жадыны шынықтыратын 
жаттығулар жасап, дұрыс тамақтанып, 
уақытыңызды дұрыс жоспарлап, жүйелі 
түрде дайындық жүргізіңіз. Өзіңізді 
өзіңіз тексеріп көруден жалықпаңыз. 
Өзіңіздің шын мəнінде білімді екеніңізге 
көз жеткізсеңіз, ешқандай емтихан ал-
дында жүрексінбейтін боласыз.

Емтихан – үлкен асу! Бірақ бұл асу-
дан сабырсызданбай, өзіңізді барын-
ша қолыңызға алып, нық сеніммен тап-
сырамын деп сенсеңіз ғана толығымен 
жетістікке жетесіз. Сынақ өткеннен 
кейін де өмір жалғаса береді! Сынақ 
өміріңіздің құлшынысын төмендететін 
немесе өміріңізді мүлде өзгертіп 
жіберетін құбылыс деп қабылдамай, 
тек өміріңізде кездесетін кезекті 
емтихандардың бірі ретінде қарау керек.

Гүлсім ҚОЖАМЖАРОВА,
№212 мектеп-гимназия 

психологы.

ÏÑÈÕÎËÎÃÈßËÛҐ ҐÎËÄÀÓ 
ҰÑÒÀÍÛÌÄÀÐÛ

БОЛАШАҚ САРБАЗДАР МЕН ЖАУЫНГЕРЛЕР ҚАТАР ЖАТТЫҚТЫ

АлкАтекАктивтің айрықша 
қасиеттері туралы сіз мына 
күндері өткізілетін сатылым 

кезінде біле аласыз:
Қызылорда қаласында 

16-шiлдеде сағат 10.00-ден 
11.00-ге дейін №3 гимназия 
Жанқожа батыр көшесі, №5

Қасиетті Рамазан айы-
ның қарсаңында Шиелі ауда-
нындағы Бестам ауылын-
да имандылық үйі – жаңа 
мешіт ғимараты ашылып, 
пайдалануға берілді. 

Ауыл адамдарының бұрын-
ғы мешіттің күмбезін ауыс-
тырып беру туралы өтінішін 
қабылдаған ел азаматы Тілеу-
берген Шəутай жаңадан мешіт 
үйін салып беруге шешім қа-
былдап, өз қаржысына осы Дос-
ман қажы атындағы сəулетті 
ғимаратты тұрғызды. Бұл оның 

осы тұрғыдағы алтыншы сауап-
ты ісі екен. 

Аллаға сыйыну үйінің 
ашы  лу салтанатында аудан 
əкі мі Қайратбек Сəрсенбаев 
құт тықтау сөз сөйлеп, игі 
тілегін білдірумен қатар 
жамағаттың ынтымақты қарым-
қатынасын жəне де жаңа 
мешіт ғимаратының сəулетті 
бой көтеруіне атсалысқан 
азаматтарға алғысын білдірді. 
Салтанатты жиын барысын-
да мемлекет жəне қоғам қай-
раткері Əбдіжəлел Бəкір бұл 

жа ңалыққа өз қуанышын біл-
ді ріп, Мешіт үйі – тек дұға жа-
саумен шектелмей, ауыл ақ-
са  қал дарының келелі кеңес 
өт кі зетін имандылық орны-
на айналғаны жөн, ол тəрбие 
беретін мекенге тиіс деген ой 
айтты. Ауыл тұрғындары аты-
нан Досман қажының ұлы 
Нығметхан ризашылығын жет-
кі зіп, жамағатты арнайы ас пен 
дұға қайыруға шақырды.  

Нұрмахан ЕЛТАЙ.
Шиелі ауданы.

ИМАНДЫЛЫҚ ҮЙІ

Жасөспірімдер мен балалардың жазғы де-
малысын тиімді өткізу мақсатында облыс 
əкімдігінің ұйымдастыруымен Астана қаласына 
туристік саяхатқа облыс көлеміндегі үкіметтік 
емес ұйымдар жəне этномəдени орталықтар, 
қоғамдық қорлар тарапынан ұсынылған балалар 
жіберіледі.  Туристік сапарға аймақтан 20 бала 
жетекшісімен жəне медбике жіберілу көзделуде. 
Олар «Ауған жəне жергілікті соғыс ардагерлері 
одағы» қоғамдық бірлестігінен, «Чернобыль 
жəне Арал балалары» балалар қайырымдылық 
қорынан, «Көкжиек» мүгедек балалар қоғамдық 

қорынан, ОКЦ «Славяне» этномəдени орталы-
ғынан, «Батыр-Ана», «Бибі-Ана», «Ару-Ана», 
«Жəрдем-Содействие» жəне «Қызылорда Се-
мей-Невада» қоғамдық бірлестіктері атынан 
ұсынылған жасөспірімдер. 

Ағымдағы жылдың 6 шілдесінде балалар 
Астана қаласына саяхатқа шығады. Үш күндік 
ту ристік саяхат бағдарламасына орай балаларға 
еліміздің Тұңғыш Президенті мұражайы, “Бəй-
терек” сынды Елорданың ең əсем əрі көрікті жер-
лері көрсетілетін болады. 

Нұрбек ДƏУРЕНБЕКОВ.

БАЛАЛАР АСТАНАҒА БАРАДЫ

Осы күнге дейін мен бұл 
өмірде ең бақытсыз жан бо-
лып келдім. Бұған дейін 
жақсы қызметте жұмыс 

істедім, балаларым бар, елден кем емес 
өмір сүрдік.

Бірақ күйеуімнің ішкеніне 40 жыл 
болды, арақтың кесірінен жанұямыздың 
берекесі қашып, тынышымыз кетті. 
Сондай қиын күндері өмірге келгеніме 
өкінетінмін. Əйткенмен ұл-қызым үшін 
бəріне шыдап жүрдім. Өкініштісі сол, 
ұлым есейген соң əкесінің жолын қуып, 
ол да араққа құмар болып шықты. Бұл 
енді мен үшін өте үлкен қайғы болды.

Көрген, естіген барлық амал-
тəсілдерді қолдансам да балама арақты 
тастата алмадым. Осылай күдерім үзіле 
бастаған кезде қолыма жарнама түсті. 
Онда «ААА» сұйық табиғи өнімі тура-
лы жазылыпты. Ақырғы амал деп оны 
пайдаландық, өйткені жас баламның 
денсаулығы мен болашағын ойла-
дым. Оның өз еркімен емделмейтінін 
білгендіктен мен ААА-ны оның 
тамағына күнделікті жасырын түрде 
қосып беріп жүрдім. Екі ай шамасында 
балам ішкенін доғарды. Отбасына ора-
лып, жұмысына белсене кірісті. Сөйтіп 
сөне бастаған үмітім қайта жанды. 

Менің бір таңғалғаным, балам ішуін 
қойғанымен қатар денсаулығын да түзеп 
келе жатқандай. Өйткені оның тамаққа 
тəбеті ашылып, аздап салмақ қосты, реңі 
кіріп қалды. Осының бəрі «ААА» сұйық 
табиғи өнімінің арқасында. Менің бұл 
өнімге сенімім мол, енді оны күйеуіме 
де берсем деп жүрмін.

Айткүл,  
Семей қаласы.


