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Жер ҚОЙнаУЫн иГерУде 
ЖҮЙеЛІ ЖҰМЫСтар ЖҮрГІзІЛУде

“Сыр медиа” ЖШС жанындағы облыстық коммуника-
циялар орталығында журналистермен кездескен “Оңтүстік
Қазжерқойнауы” өңіраралық департаменті мемлекеттік меке месінің 
Қызылорда аймақтық геология және жер қойнауын пайдалану 
инспекциясының басшысы Шахизат Қалбергенов инспекцияның 
өткен жылы атқарған жұмыстары жайында айтып берді.
Шахизат Балтабайұлы Елбасының “Қазақстан жолы-2050: Бір мақсат, 

Бір мүдде, Бір болашақ” атты Жолдауында Қазақстан геологиялық бар-
лау саласы бойынша әлемдік нарыққа шығуды тапсырғанына тоқталды. 
Шындығында шетелдерден инвестиция тарту ел экономикасының қай сала-
сын болмасын дамытуға жол ашады.

Мұнан кейін инспекция басшысы облыстағы геологиялық зерттеу және 
жер қойнауын пайдалану жағдайын атап өтті. Облыста үстіміздегі жылғы 1 
қаңтарға дейін 90 мекеме жер қойнауына пайдалану жүргізіп келген. Осы 
жер қойнауын пайдалануға жасалған келісім-шарттар мен арнайы рұқсаттар 
143-ке жеткен. Өткен жылы инспекция 46 нысан бойынша 11 жоспарлы тек-
серу жүргізді. Оның қорытындысымен 94 заң бұзушылық анықталып, 144 
әкімшілік құқық бұзушылық іс қозғалды. Барлығы 27207,732 мың теңге 
көлемінде айыппұл салынып, мемлекет пайдасына өндірілді. Сот органда-
рына 2 әкімшілік іс жолданды.

Жер қойнауын пайдалану саласындағы негізгі қағидалардың бірі ол 
пайдалы қазбаларды тиімді игеру. Алайда, жер қойнауын пайдаланушылар 
әртүрлі себептермен өндірілген пайдалы қазбаларды тиімсіз қолдануға жол 
беруде. Ол негізінен мұнай-газ кен орындарынан өндірілген  ілеспе газды 
нормативтен тыс рұқсатсыз жағуға жол беруге байланысты.

Өткен жылы облыста мұнай-газ кен орындарында 9858,6 мың тонна 
мұнай мен 1,466 млн текше метр газ өндірілді. Сонымен қатар желтоқсан ай-
ында «Ақсай» кен орны іске қосылды. Бүгінде бұл кен орны өндірген газ об-
лыс халқының тұтынуына бағытталуда. Қазіргі күні ҚР Үкіметі геологиялық 
барлау жұмыстарының жүргізілуі мен дамуына ерекше көңіл бөліп отыр. 
Осы мақсатта “ҚР геологиялық барлау жұмыстарының 2015-2019 жылдарға 
арналған бағдарламасы” да бекітілді. Осы бағдарламаға орай облыста кең 
ауқымдағы жұмыстарды жүзеге асыру да жоспарланған. Елімізде жүзеге 
асырылып жатқан “Ақбұлақ” бағдарламасына орай да облыс аумағында елді 
мекендерді жерасты су қорларымен қамтамасыз ету мақсатында кең көлемді 
іздестіру-барлау жұмыстары жүргізілуде.

Кенді минералдануды болжамдау үшін өңірлік геологиялық зерттеудің 
қазіргі заманғы әдістерін енгізу мақсатында жылжымалы нысандар әдісін 
кеңінен пайдалану жоспарлануда. Бұл әдістер озық зерттеу әдістері түрінде, 
сондай-ақ, дербес іздеу тәсілдері ретінде де қолданылады. 2013-2014 жыл-
дары Шиелі ауданында орналасқан Қарамұрын рудалы алаңында пайдалы 
қазбалар мен тау жыныстарының әртүрлі тереңдіктерде орналасқан терең 
қабаттағы кесінділерді картаға түсіріп, анықтау жұмыстары аяқталды. Енді, 
бүгінде осы ауданның бірқатар кенді аумақтарында алтын, мыс секілді пай-
далы қазбаларды іздеу-барлау жұмыстарын жүргізу қолға алынды. Осы 
облыс аумағында орналасқан болжамдық қоры бар қатты пайдалы қазба 
учаскелерін игеріп, пайдалану мақсатында «Байқоңыр» ӘКК ҰК» АҚ инве-
стициялар тарту жұмыстарын жүргізуде.

Баспасөз мәслихатында инспекция басшысы сонымен қатар геологиялық 
ақпаратты қалыптастыру және оның жұмыс істеуін қамтамасыз ету, жер 
қойнауын пайдалану құқығын беру және тендер мен аукциондарды өткізудің 
тәртібі секілді мәселелер жөнінде де кеңінен айтып берді.

Айғали ҚАРАБАЛАЕВ.

БрифинГ

МИНИСТРЛІККЕ МАҢЫЗДЫ 
МІНДЕТТЕР ЖҮКТЕЛДІ

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Ауыл шаруа
шылығы министрі Асылжан Мамытбековті қабылдады, деп 
хабарлады Ақорданың баспасөз қызметі.
А.Мамытбеков министрліктің қазіргі қызметі, көктемгі егіс 

жұмыстарына дайындық барысы, сондай-ақ алдағы кезеңге арналған 
жоспарлары туралы баяндады.

Нұрсұлтан Назарбаев республика алдында ауыл шаруашылығы 
саласына қатысты бірқатар маңызды міндеттер тұрғанына назар ау-
дарды.

Қазақстан Президенті көктемгі егіс жұмыстарын сапалы әрі дер 
кезінде жүргізу қажеттігін де атап өтті.

А.Мамытбеков көктемгі егістік жұмыстары елдің оңтүстік 
өңірлерінде басталып кеткенін, солтүстік облыстарда дайындық 
жүріп жатқанын айтты. Бұл шараларға қажетті техника бар, аграр-
шылар жанар-жағармаймен және республикалық бюджеттен 60 мил-
лиард теңге көлеміндегі несиелермен қамтамасыз етілген. Сондай-ақ 
өзге де көздерден қаржыландыру жүзеге асырылуда.

Ауыл шаруашылығы министрі 2013 жылдың көрсеткіштерімен 
салыстырғанда, 2014 жылы бірінші рет импорттың 6 пайызға, 
соның ішінде Кеден одағы елдерінен келетін импорт 10 пайызға 
төмендегені байқалғанын атап өтті. Жалпы, сырттан әкелінетін ауыл 
шаруашылығы шикізаты мен өңделген өнімдердің көлемі 4 миллиард 
долларды құрайды. Соның 1 миллиардқа жуығы еліміз өндіре алмай-
тын тауарларға тиесілі.

Кездесу қорытындысы бойынша Мемлекет басшысы қаралған 
мәселелерге қатысты бірқатар нақты тапсырма берді.

Арал. Өткен сенбіде Аралда 
Қазақстан халқы Ассамблеясының 
20 жылдығы құрметіне  орай 
жасақталған «Менің Қазақстаным» 
атты үгіт-насихат пойызы келіп 
жетті. Той өлең-жырсыз болған ба?! 
Аралдық  өнерпаздар меймандарға 
арнау жолдаса, ұлттық дәстүрмен  
шашу шашылды. 

Өзінің тілегінде  Арал ауданының 
әкімі Абзал Мұхимов  мерекелік 
пойызды барша тұрғындардың  зор 
ықыласпен тосқанын, ел бірлігі бар-
ша қазақстандықтарға  аса қасиетті 
құндылық саналатындығына тоқ-
талды. Ал үгіт пойызының басшы-
сы Ғазиз Төлебаев биылғы жылдың  
бірлік жылы екендігін, көпұлтты  
халқымыз үшін бұл ұғымның 
маңызы ерекшелігін айтып өтті.

«Менің Қазақстаным» пой-
ызы бағдарламасына сәйкес 
бірнеше нысандарда түрлі шаралар 
ұйымдастырылды. Мәселен, Арал 
аудандық кәсіпкерлік палатасын-
да шаруасын нығайтып, жаңа кәсіп 
түрін ашамын деушілерге арналған 

кеңес отырысы өткізілді. Оған 
«Жастар кәсіпкерлерінің қолдау 
қоры» қоғамдық қорының,  «Цес-
набанк» АҚ бөлшек несие, «Цес-
набанк» АҚ шағын және орта биз-
нес департаменттерінің,  «Ауыл 
шаруашылықты қаржылай қолдау 
қоры» АҚ-ның,  Қызылорда об-
лысы Кәсіпкерлер палатасының, 
өзге де құрылымдардың өкілдері 
қатысып кәсіпкерлер тарапынан 
қойылған сұрақтарға тұшымды жа-
уап қайтарды. Кеңестерімен бөлісті. 
Әсіресе мемлекеттік бағдарламалар 
бойынша несиенің пайыздық 
мөлшерлемесінің бір бөлігін суб-
сидиялау,  ішінара кепілдік 
беру, инновациялық гранттар, 
инфра  құрылымдарды тарту, жер 
телімдерін бөлу және жылжымай-
тын мүліктерін кәсіпкерлік мақсатқа 
ауыстыру, басқа да кәсіпкерлерге 
өте қажетті тақырыптар қамтылды.  

Сондай-ақ «Менің Қазақстаным» 
пойызының мүшелері аудандық 
тарихи-өлкетану және балықшылар 
мұражайына бас сұқты. Мұндағы 

екі жарым мың жәдігер қонақтар 
назарына ұсынылды. Меймандар  
мұражайдың құрметті кітабына 
қолтаңба қалдырды.

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ.
Арал ауданы.

***
Жаңақорған. Қазақстан халқы 

Ассамблея сының 20 жылдығына 
арналған «Менің Қазақстаным» 

пойы зы» Жаңақорған ауданы-
на кідіріп, жұртшылықпен арқа 
-жарқа кездесулер өткізді. Вок-
зал перронында құрметті мей-
ман дарды қонақжайлылықтың 
сән- салтанатымен қарсы алған ау-
дан басшылығы мен түрлі ұйым 
мү шелері шашу шашып, құрмет 
көрсетті.   

«Менің Қазақстаным» пойызы-
ның насихатшы өкілдері әуелі 
аудандық тарихи-өлкетану музейіне 
барып, ондағы құнды жәдігерлер 
мен дәйекті деректермен,  әдебиет 
және өнер залындағы жергілікті 

ақын-жазушылардың тұтынған зат-
тары мен ғұмырдеректеріне на-
зар аударды. Еліміздегі халықтар 
достығын паш ететін шара «Ор-
дакент» ардагерлер және жастар 
ресурстық орталығында жалғасын 
тапты. Осында «Менің Елім – 
Мәѓгілік Ел» фото, кітап көрмесін 
тамашалағаннан кейін, үгіт пойызы 
мүшелері «Сығанақ» этно-мәдени 
орталығы» қоғамдық бірлестік 

мүшелері және ел ағалары, жас 
буын өкілдерімен жүздесті. Кезде-
суде ҚР Президентінің жанындағы 
«Қоғамдық келісім» Республикалық 
мемлекеттік мекемесі дирек-
торы ның орынбасары, «Менің 
Қазақстаным» пойызының директо-
ры, философия ғылымдарының док-
торы Ғ.Телебаев пен ҚР Президенті  
жанындағы   Мемлекеттік  басқару 
академиясының аға  ғылыми 
қызметкері Т.Жакиянов еліміздегі 
этносаралық толеранттылық пен 
қоғамдық келісімді нығайту, 
Қазақстан халқы Ассамблеясының 

қызметін қамтамасыз ету, этно-
мәдени бірлестіктердің жұмысына 
жағдай жасау жөніндегі тұшымды 
ойларын ортаға салды. 

Үгіт пойызының басшылары 
Ұлы Отан соғысының ардагері Мах-
метжан Сапарбаевтың шаңырағына 
бас сұғып, ардагерді Ұлы Жеңістің 
70 жылдығымен құттықтады. 
Мерекелік сый-сияпаттар ұсынды. 

Үгіт-насихат құрамындағы 
20-ға жуық ақ халатты абзал жан-
дар аудандық емханада 351 аудан 
тұрғындарын қабылдап, дәрігерлік 
кеңестерін берді. 

Кездесулер барысында «Жол 
картасы-2020»  бағдарламасы  ая-
сында  несие алу, зейнетақы 
және оралмандардың азаматтық 
алу, жерді рәсімдеу  мәселелері 
қозғалды.  «Менің Қазақстаным» 
пойызы» акциясы аясында ҚР Білім 
және ғылым министрлігі өкілдерінің 
қатысуымен №110 мектеп-лицейінің 
мәжіліс залында «Мәңгілік ел жаста-
ры – индустрияға!» тақырыбында 
мектеп бітіруші түлектермен кез-
десу өткізілді. Кездесуге 900 мек-
теп бітіруші түлектер мен ұстаздар 
қатысты. 

Ал кәсіпкерлерді  қолдау 
орталығының конференция залында  
«Менің Қазақстаным»  акциясының 
шеңберінде  аудан кәсіпкерлеріне  
және тұрғындарына кәсіпкерлік  са-
ласы бойынша,  қаржылық  қолдау  
көздері мен  тәртіптері бойынша  
кеңес беру жұмыстары жүргізіліп,  
шаруа қожалықтардың  көкейде 
жүрген мәселелері  талқыланып,  
ұсыныс-пікірлер айтылды. 

Үгіт-насихат пойызы мүше-
лерінің аудандағы кез десу леріне 
аудан әкімі Р.Рүстемов пен ар-
дагерлер кеңесінің төрағасы 
З.Шермағанбетов жолбасшылық 
жасады. 

Н. НАЗЫМХАНҰЛЫ.
Жаңақорған ауданы.

«МЕНІҢ ҚАЗАҚСТАНЫМ» СЫР ЕЛІНДЕ

Облыс әкімі Қырымбек 
Көшербаев Қазалы ауда
нындағы жұмыс сапарының 
екінші күні «LCI – MK» ЖШС 
Қазалы филиалында бол-
ды. Бұрынғы «МО – 1» ЖШС 
құрамында қайта құрылған за-
уыт жылына 10 мың текше 
метр темірбетон бұйымдарын 
және конструкцияларды 
өндіруге бейімделген. Негізінен 
құрылысқа қажетті материал-
дар әзірленеді.
Сәл уақыт бұрын «Бейнеу- 

Жезқазған» теміржол магистралы-
на, «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» 
халықаралық автокөлік дәлізі 
құрылысына  керекті бұйымдарды 
дайындады. Бұл өз кезегінде  көр-
сеткіштің артуына септігін тигізді. 
Аудандық мәслихат депутаты Сәбит 
Өтегенов басшылық жасайтын 
ұжымда қазір 100 адам еңбек етеді. 
Яғни, орташа есеппен  ең кемі 400-500 
қазалылық тұрғын несібесін осы жер-
ден табады деген сөз.

Зауыттың өндірістік базасын ара-
лап, жұмыс процесімен танысқан 
облыс әкімі Қырымбек Көшербев 
кәсіпорынның бас директоры Мұрат 
Раушановқа  жергілікті басшылықпен 
келісе жұмыс ауқымын ұлғайтуды, 
әріптестік байланысты онан әрі дамы-
туды тапсырды.

«Газ келді дегенше жаз келді» 
десейші. Көпшілік Р.Бағланова 
көшесіне  газ құбыры  жүргізіліп 
жатқанын үлкен қуанышпен 
қабылдап отыр. Атақты әншінің 
есімін иеленген кең көшеде қарбалас 
жұмыстар жүруде. Аймақ басшы-
сы өзін тағатсыздана тосып тұрған 
ардагерлер қауымы, тұрғындармен 
жылыұшырай сәлемдесті. Мұның 
себебі де бар. Бұған дейін Қазалы 
өңірі көпшілігіне қатты отынды пай-
даланып келді. Бұл табиғаты қатал 
ауданға  онша қолайлы тәсіл емес еді. 
Қалтаға салмақ түсіретіні өз алдына 
бейнеті де жеткілікті болатын. Аймақ 
басшысының  тікелей қолдауымен  
кентішілік газдандыру шаралары 
қолға алынды. Бұған үлкен-кіші  ерек-
ше шаттануда. Ардагерлер кеңесінің 
төрағасы, ауданның құрметті аза-
маты Оразғали Бекбанов бастаған 
ақсақалдардың аймақ басшысының 
тарапына шынайы алғысын білдіруі 
осыны аңғартты. Әрбір ауылдың 
сөзін ұстар қариялары болары анық. 
Аузынан даналық нақыл төгілген 
Қошқарбай Сәрсенбаев атамыз үлкен 
іске оң болсын айтып бата берді. 
Қарты бар елдің – қазынасы бар.

Облыс әкімін қазалылық жастар 
қуанышпен қарсы алды. Өздерін исі 
түркінің абызы Қорқыттың, әулие әрі 
батыр Жанқожа бабаның, жастардың 

жалынды жетекшісі Ғанидың ұрпағы 
санайтын оғландардың қашан да  
белсенді екені көпке мәлім. Жастар 
орталығындағы жүздесудің аса мәнді 
сипатты  жылы ықыласпен өткеніне 
куә болдық. Қырымбек Елеуұлының 
өздеріне ыстық ілтипат жасауы кез-
десуге қатысушылардың көңілдеріне 
батылдық ұялатқандай. Бұл жерге 
түрлі салада жетістікке жеткендер, жас 
кәсіпкерлер  жиналған екен. Жасалып 
жатқан  жұмыстарға қолдау білдірген 
жастар туған жерінің өркендеуіне өз 
үлестерін қосатындықтарын жеткізді. 

Қазалының аумақты қамтитын те-
леарнасы болуы басқа аудандардан 
шоқтығын асырып тұрады. «Серік» 
телеарнасы көпшіліктің ықыласына 
бөленіп жүрген ұжым. Аудан 
көлеміндегі жаңалықтарды қалт 
жібермейтін  қазалылық тележурна-
листер аймақ басшысы Қырымбек 
Көшербаев, аудан әкімі Бақыт Жаха-
нов өзге де ел ағаларына   қызықты 
әрі жауапты жұмыстары жайлы 
әңгімелеп берді. Телеарна басшысын 
мұқият тыңдаған облыс әкімі шалғай 
аудандағы осындай өнегелі шаруаға 
алғысын айтып, барынша қолдау жа-
салатынын жеткізді.

Қарлаң көпіріне жеткенімізде 
тілшілер қауымы қатты қиналдық. 
Тіпті қалқымалы көпірден өту үшін 
лайсаңда  тайғанақтаған жүйрік 

көлігімізді қолдап итеруге  мәжбүр 
болдық. Ауыл тұрғындары осындай 
қиындықты көптен бері көріп жүргенін 
аймақ басшысы жақсы білетін еді. 
Бірліктегі ағайындар көтерген осы 
өтінішке  облыс әкімі  «Сіздерді ұзақ 
уақыттан бері мазалаған қалқымалы 
көпір,  апатты жағдайдағы мектепті 
жаңадан салу мәселесі  жақында 
түпкілікті шешіледі. Көп ұзамай бұл 

ауыртпалықтан құтыласыздар» деп 
нақты жауап қайтарды.     

Сапар барысында облыс әкімі 
Қырымбек Көшербаев Өркендеу,  
Қожабақы, Бозкөл, Кәукей, Лақалы, 
Сарбұлақ, Байқожа ауылдарында бол-
ды.

                                                                                    
Жұмабек ТАБЫНБАЕВ.

Қазалы ауданы.

ҚАЗАЛЫ ҚҰЛАШЫН КЕҢГЕ ЖАЙДЫ

Кеше облыс әкімі Қырымбек Көшербаевтың 
төрағалығымен облыс әкімі аппаратының мәжілісі өтті. Күн 
тәртібінде 7 мәселе қаралып, олардың әрқайсысына жан
жақты талдау жасалды. 

Мектеп бітірушілердің білім сапасын анықтайтын ең басты 
өлшемге айналған Ұлттық бірыңғай тестілеуге 2 айдай уақыт қалды. 
Облыстық білім басқармасының басшысы Б.Сайлыбаевтың айту-
ынша, оқу жылының басынан бері өткізілген сынама тесттердің 
қорытындысы ай сайын талданады. Қазіргі уақытта сынама тестке 
мектеп бітірушілердің 69,1 пайызы қатысуда. Алдын ала сынақты 
тегін өткізу үшін кітапша алып беру, бітірушілерді облыстық олим-
пиадалар және қосымша білім беру орталығында дайындық курс-
тарынан өткізу қарқынды жүргізілуде. Наурыз айындағы орташа 
балдық көрсеткіш 76,4 болды. Қыркүйектегі 61,3 балдық көрсеткіш 
едәуір көтерілгенмен, осы кезеңде орташа балл 70-80-ге дейін жетуі 
тиіс еді. «Алтын белгіден» үміткерлердің 40,8 пайызы, «Үздік ат-
тестаттан» үміткерлердің 29,8 пайызы  ғана әзірге өз білімдерін 
дәлелдеп отыр. Хабарламашының айтуына қарағанда, математи-
ка, орыс тілі пәндері бойынша балл көрсеткіші көтерілмей келеді. 
Бұл осы пәндер мұғалімдеріне ерекше талап қоятын уақыт жеткенін 
аңғартады. 

Былтыр  Ресейдің жоғары оқу орындарына 107 түлек оқуға 
түскен болатын. Биыл грант саны 300-ге дейін ұлғаймақ. Ресей 
ЖОО-ларында оқитын балалар федералдық бюджет есебінен білім 
алып жатқанын ескерсек, сырбойылық өрендерге қолдау көрсету 
арқылы қажетті мамандар әзірлеу жүйелі түрде жүзеге асуда. 
Бүгінде Ресейдің басқа да ЖОО-ларымен келіссөздер жүргізілуде. 
«Серпін-2050» бағдарламасы да білім аламын деген жастардың та-
лабын ұштауға қызмет етеді. 

Бүгінде Сыр өңіріндегі 22 мектепті Назарбаев интеллектуалдық 
мектебі деңгейіне көтеру үшін жұмыстар жасалуда. Алдағы жыл-
дары осы мақсатқа 9 млрд. теңге қаржы бөлінбек. Талабы таудай, 
маңдайы жарқыраған балаларға қолдау көрсету одан әрі жалғасады. 
Жас ұрпақтың білім алуы үшін салынған инвестиция еселеп 
қайтатыны сөзсіз. Алдағы уақытта орташа балды ең кемінде 80-ге 
жеткізу үшін күш салу керек.

Білім басқармасының басшысы оқушылардың жазғы демалысын 

ұйымдастырудың кейбір мәселелеріне, лагерьлердің демалыс мау-
сымына әзірлігіне  тоқталды. Жаз бойы қала сыртындағы, күндізгі 
лагерьлермен, демалыстың басқа да түрлерімен оқушылардың 
шамамен 93 пайызын қамту жоспарланған. Оқу-сауықтыру 
орталықтарының жыл бойы жұмыс істеуін жолға қою уақыт тала-
бына айналып отыр. 

Облыстағы 9 демалыс орнының ішінде Шиелі ауданындағы ла-
герь ыңғайластырылған ғимаратта орналасқан. Былтыр бірқатарына 
күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп, қажетті жабдықтармен 
қамтылды. Демалысты ұйымдастыруда аула клубтарын, спорттық 
сауықтыру, мәдени  шараларды үйлестірудің маңызы зор.  

Мерекеге толы мамыр айында Қазақстан халқының бірлігі 
күні, Отан қорғаушылар күні және  Жеңістің 70 жылдығы атала-
ды. Облыстық ішкі саясат басқармасының басшысы Ғ.Жарқынбаев 
мамырдағы мерекелердің оны қызықтаушыларға тағылым 
берерліктей үлгіде, кең көлемде атап өтілетінін айтты. Бұл күндері 
бірлігі мықты елдің іргесі бүтін болатынын  дәлелдейтін шаралар 
ұйымдастырылады. Достық мекеніне айналған Сыр еліндегі  сал-
танаттарды өз деңгейінде өткізу әзірлігі басталып кетті. Облыстық 
жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар 
басқармасының басшысы Ж.Жылқышиева Жеңіс күні қарсаңында 
біржолғы материалдық көмек 7208 адамға көрсетілетінін атап 
өтті. ҰОС қатысушысы мен мүгедегіне 100 мың  теңге, оларға 
теңестірілген жекелеген санаттағы адамдарға 30 бен 70 мың теңге 
аралығында, тыл еңбеккерлеріне 25 мың теңгеден бір дүркін 
материалдық көмек көрсетілмек. Қосымша әлеуметтік қолдау шара-
ларына облыстық бюджеттен 450 млн теңге бөлінді. 

Жеңіс жолында қан кешкен аталардың ерлігін бүгінгі ұрпақ 
қадір тұтады. Бүгінгі бейбіт өміріміз бен бақуатты тірлігіміз үшін 
қарт сарбаздарға қарыздармыз. Дегенмен, жасы жүзге жақындаған 
қарияларды алдына салып, мемлекет есебінен өз материалдық 
жағдайын жақсартуды көздейтіндер де бар. 

Көктемгі әскерге шақыруды ұйымдастыру барысы туралы хабар-
лама жасаған жұмылдыру жұмыстары және дағдарыс жағдайындағы 
шұғыл талдау орталығының басшысы Ж.Шынтасовтың айтуын-
ша, көктемгі шақыру 1 сәуірден басталды. Әскери есепте тұрған 50 
мыңнан астам азаматтың 23 мыңнан астамы әскерге шақыртуға жа-
тады.  Өткен жылы 1161 адам әскери қызметке жіберілген. Хабарла-

машы медициналық комиссия қателігінен азаматтардың облыстық 
жиын пунктінен кері қайтарылған жағдайлары да орын алғанын ай-
тып өтті. Бұл кемшіліктің қайталануы  медкомиссия құрамының 
білікті мамандармен толықтырылу керектігін байқатады. 

Тепсе темір үзер азаматтардың Отан алдындағы борышын 
өтеуден жалтаруы да үлкен мәселеге айналып отыр. Мәселен, был-
тыр қорғаныс істері департаменті мен ішкі істер департаменті 
шақыртуға келмеген 414 азаматты іздестірген.  

Жылу беру маусымының аяқталуына санаулы күндер қалды. 
Облыстық энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 
басқармасының басшысы Е.Әбдіхалықов биылғы жауапты кезең 
қиындықсыз өтті. Халықты жылу, жарық, газбен қамтамасыз ету-
де күрделі проблема туындаған жоқ. Дегенмен, пайдаланылған 
коммуналдық қызметтердің қарызы қордаланып қалды. Алдағы 
маусымға дайындық жасау үшін қарыздардың өтелуі керек.  

Көктемгі көркейту-көгалдандыру және тазалық айлығын 
ұйымдастырудағы кейбір мәселелерге тоқталған облыстық табиғи 
ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының бас-
шысы Е.Бекжанов жұмысшы топтар ұйымдастырған рейдтер 
нәтижесін көрсетті. Өткен көркейту маусымында 126 мыңнан астам 
көшет отырғызылса, оның 57 пайыздан астамы шыққан. Қызылорда 
қаласын жасыл белдеумен қоршау жұмыстары қарқын алып келеді. 
Көгалдандыру мәселесі көктем мен жаз айларындағы ең талқылаулы 
тақырыптардың бірі.    

Көктемгі дала жұмыстарының барысы туралы хабарлама жасаған 
облыстық ауыл шаруашылығы басқармасы басшысының орынбаса-
ры Ө.Пашкеновтың айтуынша,  164,1 мың гектар жерге егіс егу ме-
желенген. Субсидиялау тәртібіне тұқым сапасына қатысты бірқатар 
өзгерістер енгізілді. Бүгінде минералды тыңайтқыштар, техника, 
жанар-жағармай жеткізу жұмыстары қарқын алды. «Қазсушардың» 
қарызы өтелмесе, су жеткізіп беру қызметін атқаратын мекеменің 
мәселелері күрделене түспек. Алдағы уақытта қарызды қайтарудың 
кестесі жасалуы тиіс.  

Мәжіліс қорытындысында күн тәртібіндегі мәселелерге орай 
шешімдер қабылданды. 

Гүлжазира ЖАЛҒАСОВА.

МәЖІЛІС

БІЛІМГЕ САЛЫНҒАН ИНВЕСТИЦИЯ ЕСЕЛЕП ҚАЙТАДЫ

кеңеС

ШЫНЫ ЗАуЫТЫ: 
СәуЛЕТІ МЕН ДәуЛЕТІ

Кеше аймақ басшысы Қырымбек Көшербаевтың төраға
лығымен облыстық сәулетқала құрылысы кеңесінің кезекті 
отырысы өтті. Жиында облыс әкімі кеңестің күн тәртібінде 
қалада салынатын шыны зауытының құрылысы қаралатынын 
жеткізді.

«Промстройпроект Қарағанды институты» серіктестігінің бас 
инженері Ерғазы Темірбеков Қызылорда қаласында шыны табақшасын 
өндіретін және өңдейтін зауыт құрылысының эскиздік жобасын таны-
стырды. Шыны зауытының құрылысын Қызылорда қаласы «Титов» 
мөлтек ауданында орналасқан индустриалдық аймақта жүргізу жоспар-
ланып отыр. Бөлінген аумақтың көлемі – 50 гектар. 

Зауыт күніне 600 тонна, жылына 197 100 тонна шыны табақшасын 
өндіреді. Қажетті шикізатты Қызылорда облысында орналасқан 
Сарышоқы кен орнынан жеткізу көзделуде. Қосымша қоспалар 
Қазақстанның басқа облыстарынан, Ресейден, Қырғызстаннан және 
Өзбекстаннан жеткізіледі. Барлық шыны өнімдері ең жоғары еуропалық 
және әлемдік стандарттарға сай шығарылады.

Зауыттың аумағында балқыту, күйдіру, кесу цехтары мен қоймалары 
және басқа да нысандар орын тебеді. Құны шамамен 52 миллиард 
тұратын жобаны «Orda Glass LTD» серіктестігі қаржыландырады. Ал 
зауытқа қажетті инженерлік инфрақұрылымның жеткізілуі мемлекеттік 
бюджеттің есебінен қамтамасыз етілген. 

Үдемелі индустриалды-инновациялық бағдарлама аясында жүзеге 
асып жатқан өндіріс толық іске қосылса, 200 жаңа жұмыс орны ашы-
лады. Құрылысты биыл бастап 2017 жылдың қазан айында толықтай 
аяқтау көзделіп отыр. 

Сәулет-қала құрылысы кеңесінің мүшелері эскиздік жобаны 
мақұлдап, қала әкімдігіне зауыт құрылысының құжаттарын қысқа 
мерзімде әзірлеуге ықпал етуге шешім шығарылды. 

Аймақ басшысы кеңес мүшелерін, қызылордалықтарды экономи-
камызды әртараптандыруға мол мүмкіндік беретін аталмыш жобаның 
қолға алынуымен құттықтап, құрылыс осы сәуір айында басталатынын 
мәлімдеді.

Дәурен ОМАРОВ.
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БІЗДІҢ КҮШІМІЗ 
БІРЛІКТЕ

Кеше Қазақстан Республикасы Президенттігіне Үміткер 
Н.Ә.Назарбаевтың Республикалық қоғамдық штабының мүшелері 
Алматы облысында болды. Бұл жерде олар студент жастармен, 
«Қорғас – Шығыс қақпасы» АЭА-ның  (арнайы экономикалық аймақ) 
қызметкерлерімен жүздесті, сондай-ақ, Ұлт Көшбасшысының 
мыңдаған жақтастарының форумына қатысты.

Делегация құрамында – Республикалық қоғамдық штаб жетекшісі Мұхтар 
Құл-Мұхаммед, Қазақстанның «Ауыл» социал-демократиялық партиясының 
төрағасы Ғани Қалиев, ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаттары, ҮЕҰ өкілдері, 
ғылыми және шығармашыл зиялы қауым, белгілі қоғам қайраткерлері және 
басқалары бар.

 «Жастар» спорт сарайында Талдықорған қаласының 6 мыңнан астам 
тұрғындары, соғыс және еңбек ардагерлері, Жетісудың танымал және құрметті 
азаматтары, қоғам және мәдениет қайраткерлері, этномәдени бірлестіктердің, 
үкіметтік емес және кәсіподақ ұйымдарының өкілдері, студенттік жастар мен 
спортшылар жиналып Ұлт Көшбасшысы Н.Ә.Назарбаевқа өз қолдауларын 
білдірді. 

«Біз, қазақстандықтар, шын мәнісіндегі бақытты халықпыз! Көптеген елдер 
екі халықтың арасындағы бейбітшілікті сақтай алмай отырғанда, Қазақстанда  
100-ден астам ұлт бейбіт пен келісімде өмір сүруде. Егер  біз оны сақтап 
қалғымыз және арттыра түскіміз келсе, мен баршаңызды Елбасымызға дауыс 
беруге шақырамын. Күш – бірлікте!» – деген үндеу тастады сөйлеген сөзінде 
ҚХА мүшесі, Алматы облысының құрметті азаматы Светлана Гаитова. 

Республикалық қоғамдық штаб мүшелерінің І.Жансүгіров атындағы Жетісу 
мемлекеттік университетінің студенттерімен кездесуі барысында облыс 
жастарының бірауыздан Елбасы есімімен байланысты жарқын болашақ үшін 
дауыс беруге дайын екендігі атап өтілді.

«Жастар барлық уақытта да өз халқының үкіліген үміті болған. Бүгінгі 
студенттер – ол ертеңгі күндегі инженерлер, ұстаздар, дәрігерлер. Бүгін 
Президент бізге зор қамқорлық көрсетуде. Ертеңгі күні біз жауапты қадам 
жасап – Отанымызды өз қамқорлығымызға алуға тиіспіз! Бұл – Ұлтымыздың 
Көшбасшысы үлгі көрсетіп, ойдағыдай жүзеге  асырып жүрген абыройлы міндет. 
Біз Президентпен біргеміз, біз Президентті қолдаймыз!» – деді жетісулық 
жастардың атынан сөз сөйлеген І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік 
университетінің жас ғалымы Дамир Дигай.  

Сондай-ақ, РҚШ мүшелері Панфилов ауданында орналасқан «Қорғас – 
Шығыс қақпасы» АЭА-ның жұмыскерлерімен жүздесті. «Казстройкомпания» 
Бас директоры Әділжан Тұрсынжанов «Нұрлы жол-болашаққа бастар жол» 
Жолдауында елдің инфрақұрылымдық дамуы мен экономикасын көтеруге 
ерекше көңіл бөлінгеніне» тоқталды.

«Нұрлы жол» шеңберінде бірінші «құрлық порты» кешені мен  «Қорғас – 
Шығыс қақпасы» АЭА құрылысы аяқталып, жаңа шетелдік инвестициялар 
тартылып,  экономикамыз нығая түседі. Біздің ұжымның бірауыздан Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевтың кандидатурасын қолдап, дауыс беретініне сенімдімін», 
– деп атап өтті ол.

Түстен кейін Республикалық қоғамдық штаб мүшелері Талғар ауданы ауыл 
шаруашылығы қызметкерлерімен кездесті. «Баденко Ю.А» шаруашылығы 
қожалығының басшысы Юрий Баденко өз шаруашылығының «Агробизнес 
-2020» бағдарламасы бойынша жұмыс істеп жатқанын әңгімелеп берді.

«Біз көмек қаржысы түріндегі мемлекеттік қолдау шараларын сезінудеміз, 
бұл бизнесті дамыту үшін кәсіпкерлерімізге барлық жағдайдың жасалып 
жатқанын көрсетеді. Осының бәрі де біздің Президентіміздің еңбегінің арқасы», 
– деп атап өтті Ю.Баденко.

Алматы облысының тұрғындары, Мемлекет басшысының жерлестері 
бірауыздан Елбасын қолдауға ниет білдірді. 

АЙМАҚТЫҚ ШТАБТАР 
ЕСЕП БЕРДІ

Кеше ҚР Президенттігіне кандидат Тұрғын Сыздықовтың 
республикалық сайлауалды штабында басқосу болып өтті.

– Мен Астана, Көкшетау, Петропавл және Қостанай қалаларында студенттермен, 
оқытушылармен және өндіріс орындарының өкілдерімен кездестім. Мен оларға біздің 
партияның кешегі күнін ой елегінен өткізіп, күрделі кезеңнен ысылып шыққандығын 
жеткіздім.

Біз өз жұмысымызды әділ қоғам туралы марксистік-лениндік түсініктерді сақтай 
отырып құруға және осы арқылы әділетсіз тұстарын жоюға тырысамыз, – деді ҚР 
Президенттігіне кандидат.  

Сондай-ақ, ол сайлаушыларын мазалап жүрген, Коммунистік партия тұғыр-
намасындағы дәстүрлі ұстанымдар туралы ой бөлісті.

– Студенттер мен жұмысшылар біздің ұстанымымыз ескіріп, қазіргі заманның 
талаптарына жауап бере алмайды деген пікірлерін білдіргенде, мен оларға ғылыми 
коммунизм классиктерінің «материализм негізіне құрылған марксизмнің күші мен 
өміршеңдігін тарихи дамудың әрбір қадамы дәлелдеп отыр» деген сөздері мен 
тезистерін мысалға келтірдім. Батыстың кемшіліктері әсіресе мәдениет саласында анық 
байқалады, себебі тұтынушылық сана, көп жағдайда, жеке бастың қамын өмірдің мәні 
деп қарастырады. Батыстық адам біртіндеп адамгершілік құндылықтарын жоғалтуда. 
Кез келген әдіспен айналасынан ерекшеленіп, өзіне назар аудартқысы келеді, – деп 
мәлімдеді Тұрғын Сыздықов.

Сондай-ақ, батыстық мәдениеттің үздік көрінісі мен оның қазіргі заманда адамдар 
көп еліктейтін мысалдары туралы пікірлер айтылды.

ҚР Президенттігіне кандидат Т.Сыздықовтың Алматы қаласындағы сайлауалды 
штабының атқарылып жатқан жұмыстары туралы айтылды.

– Бүгін қалалық сайлауалды штабы ҚР Президенттігіне кандидат Т.Сыздықовты 
қолдау үшін қала тұрғындарымен іс-шаралар өткізуде, – деді қалалық партия 
комитетінің жетекшісі Е.Бейсембаев.

Кандидаттың маркстік-лениндік идеяларға негізделген сайлауалды тұғырнамасы 
Қазақстан Коммунистік Халықтық партиясының идеяларын насихаттайды.

Қоғамдық идеалдардың батыстық тұтынушылық стандарттармен алмастырылуы, 
жастарды жауапсыз «тоғышар тіршілік иесіне» айналдыруы мүмкін.

Тұтынушылыққа деген бетбұрыс жастардың бағдарын өзгертеді. Осы ықпалға 
көніккендердің өз күшімен жетістікке жетуге деген ықыластары жойылып «дайын асқа 
тік қасық» қасиет қалыптасады.

Кандидаттың сенімді өкілі, ҚКХП мүшесі Ирина Смирнова «Сайлауалды насихат 
кезінде партия батыстық мәдениет пен құндылықтардың көлеңкелі әсеріне баса назар 
аударатын болады.  

Батыстық адам біртіндеп адамгершілік құндылықтарын жоғалтуда. Кез келген 
әдіспен айналасынан ерекшеленіп, өзіне назар аудартқысы келеді. Батыс өнері өзінің 
мазмұнын жоғалтып, примитивті-эмоционалдық деңгейге дейін түсіп кетті» деген 
пікірін жеткізді.

Сонымен қатар, Павлодар аймақтық сайлауалды штабының жұмысы жайлы есеп 
берілді.   

Облыстық комитеттің жетекшісі Г.Нұғманованың айтуынша, ҚКХП ұсынған 
Президенттікке кандидат Т.Сыздықовтың сайлауалды насихат жоспарына сәйкес 
сайлаушылар арасында сапалы насихат жұмыстары жүргізілуде.

ЕҚЫҰ халықаралық бақылаушылары, журналистер және аймақтық қоғамдық 
бірлестіктердің өкілдерінің қатысуымен «дөңгелек үстел» ұйымдастырылды.

ҚКХП өзінің науқанын жоспарға сай өткізуде, барлық бұқаралық ақпарат 
құралдарымен байланыс орнатылған. Тұрғындармен белсенді түрде кездесулер 
өткізіліп, кандидаттың сайлауалды тұғырнамасы кеңінен түсіндіріліп жатыр.

– Сайлауалды жұмыста партияның сайты және әлеуметтік желілер кең 
қолданылуда. Облыс аудандарындағы сайлаушылармен кездесулер жоспарланған, – 
деді Г. Нұғманова.

Өз кезегінде кандидаттың Павлодар облысындағы сенімді өкілі Н.Рақымжанов 
орталық комитеттен келіп түскен барлық үгіт-насихат материалдарын белгіленген 
орындарға орналастырғанын, Штабқа түрлі сауалдарға байланысты кеңес алу үшін  
көптеген сайлаушылардың келіп жатқандығын айтып өтті.

ЖАҺАНДЫҚ ЭКОЛОГИЯНЫҢ 
ЖАЙЫН ОЙЛАЙЫҚ

Қазақстан Республикасы Президенттігіне кандидат Әбілғазы 
Құсайынов Қызылорда қаласының жұртшылығымен кездесу өткізді.
Кездесу барысында Әбілғазы Құсайынов жиын қатысушыларын экология саласына 

негізделген өз сайлауалды бағдарламасының басты бағыттарымен таныстырды.
Ә.Құсайынов жиынға қатысушыларға жаһандық экологиялық қызметтің негізгі 

векторлары туралы баяндап, табиғатты қорғау мәселесінде ғылымның маңызына ерекше 
тоқталды. Оның айтуынша, бұл – экологиялық қауіпсіздік, климат пен су ресурстарын, 
«жасыл» технологияны зерттеу жұмыстарын қоса алғанда, бірталай міндеттер кешенін 
қамтитын маңызды мақсат. 

Кандидаттың айтуынша, әлемде күні бүгінге дейін экологиялық проблемаларға тиісті 
назар бөлінбей келеді. 

Халықаралық қауымдастықтар мен мамандандырылған ұйымдардың атқарып жатқан 
экологиялық жұмыстары конференция, талқылаулар, шешімі жоқ даулармен ғана 
шектеліп отыр. 

Ал әлемде табиғат қойнауын тиімсіз пайдалану, гендік қор мен биологиялық 
әртүрліліктің азаюы топырақтың құнарсызданып, судың ластануына, жалпы, қоршаған 
ортаның құлдырауына алып келуде. 

Сондай-ақ, кандидат әлемдік өнеркәсіптің қарқынымен артып отырған техногендік 
апаттардың алдын алу мәселесіне жеке тоқталып өтті. 

Адам іс-әрекетінің табиғатқа келтірген ең үлкен залалы – жаһандық жылыну. Бұл 
парниктік әсер тудырып отыр. 

Тұғырнамасымен таныстырған кандидат қазіргі заманда адамдар жаңартылмайтын 
табиғи ресурстарды шексіз тұтына отырып, қалпына келтіруге болатын қорлардың қайта 
толысуына кедергі жасауда деген пікірін жеткізді. 

Адамзат табиғат дамуын жағымсыз бағытқа бұрып барады. Бұл биологиялық және 
әлеуметтік феномен ретінде оның физикалық және рухани дамуына нұқсан келтіруі 
ықтимал. Қоршаған ортаның ластануы күн сайын күрделі мәселеге айналып барады. 

Бүгіннің өзінде Жер шарын мекендеген 7 млрд адамға қажетті құнарлы жердің 
тапшылығы қатты байқалып тұр. Бұл көрсеткіш жаһандық жылынуға байланысты бұдан 
бетер нашарлай бермек. 

Осы кездесуге қатысқан кандидаттың аймақтық штабының жетекшісі Жандос 
Тұсмағанбетов экологиялық мәселенің өзектілігіне тоқталды. 

«Біз қоғам назарын халықаралық экологиялық мәселелерге аудартып, ол тек сөз 
жүзінде ғана емес, барлық мемлекеттердің келісілген ұстанымымен нақты қолдау 
көрсетуді қажет ететін шешімін күттірмейтін түйткіл екенін көрсеткіміз келеді», – деді 
Ж.Тұсмағанбетов. 

БАҚЫЛАУШЫЛАРДЫҢ
БАҒАСЫ

Қазақстан Республикасы Президенттігіне кандидат Әбілғазы 
Құсайынов Астана қаласындағы өзінің кеңсесінде кезектен тыс 
сайлауды бақылау жөніндегі Республикалық қоғамдық комиссияның 
өкілдерімен кездесті.
Әбілғазы Құсайынов Республикалық қоғамдық комиссияның мүшелеріне 

республикалық сайлауалды штабының жетекшісі Р. Жоламанды, штаб қызметкерлерін 
таныстырды.

Кандидат комиссия мүшелерін штаб жұмысынан хабардар етті, насихат 
материалдарымен таныстырып, аймақтардағы шаралар мен алдағы жұмыс жоспарлары 
туралы айтып берді.

– Бүгінге дейін біз жоспарланған шаралардың төрттен бірін орындадық. Аймақтарда 
болған кезімде сайлауалды штабтар жұмысының жоспарлы түрде жүріп жатқандығына 
көз жеткіздім. Менің ойымша, Қазақстанда сайлау насихатын өткізуге барлық мүмкіндік 
жасалған. Сайлау науқанын жүргізу барысында аумақтық сайлау комиссиялары 
тарапынан берілген кеңестері мен бейімді заң талаптары, БАҚ-тың мәселелерді толықтай 
қамтуы, Орталық сайлау комиссиясы тарапынан дайындалған әдістемелік нұсқаулықтар 
– мұның барлығы сайлау науқанын қалыпты және келеңсіз өткізуге толық мүмкіндік 
береді,– деді Ә. Құсайынов. 

Республикалық қоғамдық комиссиясының төрағасы Нұрлан Ерімбетовтің пікірінше, 
Қазақстан Республикасы Президенттігіне кандидат Әбілғазы Құсайыновтың сайлауалды 
штабының қызметі қалыпты жұмыс тәртібінде өтуде.

– Штабтармен келісіле отырып жасалған кандидаттардың сайлауалды штабтарын 
аралау кестесіне сай, біз бақылаушылар ретінде алғашқы кездесуімізді ҚР Президенттігіне 
кандидат Әбілғазы Қалиақпарұлы Құсайыновтың сайлауалды штабынан бастадық. Бұл 
жерде бізді жеткілікті мөлшерде дайындалған насихат материалдарымен таныстырды. 
Республикалық және аймақтық сайлауалды штабтың жұмыс жоспары, аймақтық 
шараларды өткізу кестесі ұсынылды. Фотоесептер, аймақтық штабтардың есептері, 
аймақтық сапарлар нәтижелерінің фотоматериалдарымен таныстық. Ешқандай ереже 
бұзушылықтары тіркелмеді.

ҚР Президенттігіне кандидат Әбілғазы Құсайынов өзінің сайлау науқанын заң 
талаптарына сәйкес жүргізуде. Штабтың жұмысымен толықтай қанағаттандық», – деді 
Н.Ерімбетов.

САЙЛАУ – 2015

ЕЛДІГІМІЗ СЫНАЛАР СӘТ БІРКІСІДЕЙ ҚАТЫСУҒА 
ШАҚЫРАМЫН
Еліміздегі ең басты саяси науқан – Қазақстан Республикасы 

Президентін сайлайтын күн де жақын қалды. Бұл саяси науқан 
экономикамызды, әлеуметтік дамуымызды жетілдіруге бастайтын нық 
қадам болмақ. 

Бүгінде Отанымыз Қазақстан Республикасы халықаралық аренада 
жоғары беделге ие мемлекетке айналды.  Қазақ елі бейбітшілік пен 
тұрақтылықтың ең озық үлгісі екенін мақтанышпен айтамыз. Бұл тарихи 
шындық. Бір шаңырақтың астында мекендеген сан ұлт өкілдері еліміздің 
одан әрі дамуына, әлемнің отыз дамыған мемлекеттерінің қатарына 
қосылуына үлесін қосып, бұдан әрі серпінді қызмет етеді. Мемлекетіміздің 
саясаты – еліміздің жарқын болашағының кепілі. 

Сыр елі халқы Қазақстанның болашағына үлкен сеніммен қарайды. 
Бақытты ғұмыр кешудің бірден-бір тетігі – ел тыныштығы, халықтың 
өзара тату-тәтті болуы. Сайлауға қатысу – әрбір азаматтың борышы. Олай 
болса, Отанымыздың жарқын болашағы үшін жерлестерімізді  ел тағдыры 
сынға түсетін  саяси науқан – ҚР Президенті сайлауына біркісідей 
қатысуға шақырамын. 

Нұрмұрат ЕРМАНОВ,
«Хақ-Нұр» адвокаттық кеңсесінің директоры,

облыстық мәслихат депутаты.

ӘРБІР АЗАМАТТЫҢ МІНДЕТІ
Біз бүгін еліміз үшін аса маңызды 

саяси оқиғаның қарсаңында тұрмыз. Ол – 
кезектен тыс Президент сайлауы. Енді са-
наулы күндерден кейін сайлаушылар ел-
дің болашағына қатысты тарихи таң дау ын 
жасайды. Сондықтан барша қызыл орда-
лықтарды алдағы 26 сәуірде өтетін Президент 
сайлауына біркісідей белсенді түрде қатысуға 
шақырамын.

Биылғы жыл, жасыратыны жоқ, төрткүл 
әлем жұртшылығы үшін үлкен сынақтармен 
басталғаны белгілі. Дүние жүзін дүр 
сілкіндіріп отырған дағдарысты қай ел қалай 
шешетіндігі сол елді басқарып отырған 
басшыға тікелей байланысты екендігі 
айтпасақ та түсінікті. Десек те, әлемдегі 
күрделі ахуалдарды жете ескермей болмайды. 
Дағдарыс толқыны талай мемлекетті 
кедейшілік деңгейіне жеткізді. Ал тәуелсіз 
еліміз осынау сынақтардың барлығынан 
мүдірмей өтіп келеді.

Иә, сайлау – бұл біріншіден, жалпыха-

лықтық тетік, екіншіден – үлкен жауап-
кершілік. Осы сайлауды өткізу саяси тұрақ-
тылықты, қазақстандық қоғамдағы ұлтаралық 
және конфессияаралық келісімді нығайтуға 
да ықпал етеді деп сеніммен айта аламын. 
Сондықтан азаматтығымыз сыналар сәтте 
сайлауға белсенді қатысу басты борышымыз 
болмақ.

Біздер, ардагерлер, қос дәуірдің куәгер-
леріміз. Тәуелсіз Қазақстан қаншама қиын-
дықтарды еңсеріп, белестерді бағындырғанын 
өмір көрген біздер жақсы білеміз. Осынау 
сындарлы шақтарда елдің елдігін сақтау, 
ұлттың еңсесін тіктеу, халықтың сенімін 
ақтау аса күрделі іс десек, сол асулардан біз 
бірліктің арқасында өттік. Осы құндылық 
алдағы Президент сайлауында да жұртты 
жұмылдырып, Қазақстан халқы жаңа тарихи 
қадам жасайды деп сеніммен айта аламын.

Ернияз ОМАРОВ,
медицина саласының ардагері.

Үстіміздегі жылдың 26 сәуірінде 
Қазақстан Республикасы Президентінің 
кезектен тыс сайлауы өтеді. Бұл сайлау 
өміріміздің маңызды мәселелеріне қоғам 
назарын аударып отырғаны белгілі. 
Өйткені, ол қазақ елінің тарихына алтын 
әріптермен жазылып қалады. Сондықтан да 
бұл сайлаудың мәні де, маңызы да ерекше 
сипатқа ие.

Қазақстан өз тәуелсіздігін алған 
жылдар ішінде өзіндік өсіп-өну жолынан 
өтті. Әрине, бұл жолда небір қиын-
қыстау кезеңдер де кездесті. Дегенмен де 
елімізді мекендеген бірнеше ұлттар мен 
ұлыстардың бірлігі мен татулығының және 
экономикамыздың қарыштап дамуының 
арқасында Қазақстан бұрын-соңды 
болмаған жетістіктерге қол жеткізді. Елде 
саяси тұрақтылық қалыптасты. Қазақстанда 
әлемдік деңгейдегі бірнеше маңызды 
халықаралық жиындар өтті. Бұл да болса 
әлем елдерінің Қазақстанды мойындағанын 

көрсетеді. Әрине, осындай жақсы істер 
алдағы уақытта да жалғасын таба береді 
деп ойлаймын.

Жалпы биылғы өткізілгелі отырған 
Қазақстан Республи касының Президентін 
кезектен тыс сайлауы ел болашағының 
тағдырын шешуде аса маңыздылығымен 
ерекшеленеді. Бұл сайлауға бүкіл ел болып 
қатысып, өз таңдауын жасауы адамдардың 
азаматтық міндеті деп білемін. Сондықтан 
да өркениетке қарай қадам басқан кезде 
осы міндетті зор абыроймен орындау әрбір 
саналы азаматтың борышы саналады. 
Осы жайттарды түсіне білген әрбір азамат 
сайлау күні сайлау учаскесіне барып, өз 
таңдауын жасап, дауыс береді деп сенемін. 
Мен өзім де осы күні сайлау учаскесіне 
барып азаматтық міндетімді орындаймын.

Сейітқали АЛШЫНБАЕВ,
“Нұрай” ЖШС директоры, 

облыстық мәслихат депутаты.
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Қызылорда облысы әкімдігінің
2015 жылғы 27 ақпандағы  №858 қаулысы
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 

Тізілімінде
31.03.2015 жылы № 4931 тіркелген

«Қызылорда облысы әкімінің 
аппараты» мемлекеттік 

мекемесінің Ережесін бекіту 
туралы

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік 
басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан 
Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына сәйкес 
Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса берілген «Қызылорда облысы әкімінің аппараты» 
мемлекеттік мекемесінің Ережесі бекітілсін.

2. «Қызылорда облысы әкімінің аппараты» мемлекеттік 
мекемесі осы қаулыдан туындайтын шараларды қабылдасын.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау «Қызылорда 
облы сы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің басшысы 
Қ.Б.Жай санбаевқа жүктелсін.

4. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап 
қолданысқа енгізіледі. 

 
Қызылорда облысының әкімі              Қ. Көшербаев.

Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 
«27» ақпандағы  №858 қаулысымен бекітілген

«Қызылорда облысы әкімінің аппараты» 
мемлекеттік мекемесі туралы Ережесі

1. Жалпы ережелер

1. «Қызылорда облысы әкімінің аппараты» мемлекеттік 
мекемесі                    (бұдан әрі - Аппарат) Қызылорда 
облысы әкімінің қызметін ақпа раттық-талдамалық, ұйымдық-
құқықтық және материалдық-техни калық жағынан қамтамасыз 
ету саласындағы басшылықты жүзеге асыратын Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік органы болып табылады.

2. «Қызылорда облысы әкімінің аппараты» мемлекеттік 
мекемесінің ведомстволары жоқ.

3. Аппараттың құрылтайшысы Қызылорда облысының 
әкімдігі болып табылады. Аппаратқа қатысты коммуналдық 
меншік құқығы субъектісінің құқықтарын «Қызылорда 
облысының қаржы басқармасы» мемлекеттік мекемесі жүзеге 
асырады.

4. Аппарат өз қызметiн Қазақстан Республикасының 
Конститу циясына және заңдарына, Қазақстан 
Республикасының Президентi мен Үкiметiнiң актiлерiне, өзге 
де нормативтiк құқықтық актiлерге, сондай-ақ, осы Ережеге 
сәйкес жүзеге асырады.

5. Аппарат мемлекеттiк мекеме ұйымдық-құқықтық 
нысанын дағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттiк тiлде 
өз атауы бар мөрi мен мөртаңбалары, белгiленген үлгiдегi 
бланкiлерi, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 
қазынашылық органдарында шоттары болады.

6. Аппарат азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан 
түседi.

7. Аппарат егер заңнамаға сәйкес осыған уәкiлеттiк 
берiлген болса, мемлекеттiң атынан азаматтық-құқықтық 
қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.

8. Аппарат өз құзыретiнiң мәселелерi бойынша заңнамада 
белгi ленген тәртiппен Аппарат басшысының бұйрықтарымен 
және Қа зақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
басқа да актiлермен ресiмделетiн шешiмдер қабылдайды.

9. Аппараттың құрылымы мен штат санының лимитi 
қолданыстағы заңнамаға сәйкес бекiтiледi.

10. Заңды тұлғаның орналасқан жері: индексі 120000, 
Қазақстан Рес пуб ликасы, Қызылорда облысы, Қызылорда 
қаласы, Бейбарыс сұлтан көшесі, құрылыс 1.

11. Мемлекеттік органның толық атауы - «Қызылорда 
облысы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі.

12. Осы Ереже Аппараттың құрылтай құжаты болып 
табылады. 

13. Аппараттың   қызметін   қаржыландыру    облыстық   
бюджет тен жүзеге асырылады.

14. Аппаратқа кәсiпкерлiк субъектiлерiмен Аппараттың 
функ циялары болып табылатын мiндеттердi орындау 
тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.

Егер Аппаратқа заңнамалық актiлермен кiрiстер 
әкелетiн қыз меттi жүзеге асыру құқығы берiлсе, онда осындай 
қызметтен алынған кiрiстер мемлекеттік бюджеттiң кiрiсiне 
жiберiледi.

2. Аппараттың миссиясы, негізгі міндеттері,
функциялары, құқықтары мен міндеттері

15. Аппараттың миссиясы: облыс әкiмнiң қызметiн 
ақпараттық-талдау, ұйымдық-құқықтық және материалдық-
техникалық қамта масыз ету.

16. Негізгі міндеттері: 
1) облыс әкімінің қызметін ақпараттық-талдау 

қамтамасыз ету;
2) облыс әкімінің қызметін ұйымдастыру-құқықтық 

қамтамасыз ету;
3) облыс әкімінің қызметін материалдық-техникалық 

қамтамасыз ету.
17. Функциялары:
1) облыс әкімінің Қазақстан Республикасы Президентінің 

Әкім шілігімен, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 
Кеңсе сі мен, орталық атқарушы органдарымен, облыстық 
мәслихатпен, об лыстың мемлекеттік органдарымен, саяси 
партиялармен, діни бірлестіктермен, үкіметтік емес және басқа 
да ұйымдармен өзара әрекет етуін қамтамасыз ету;

2) Қазақстан Республикасы Президентінің және Премьер-
Министрінің қатысуымен іс-шараларды ұйымдастыру;

3) облыстың әлеуметтік-экономикалық дамуын талдау;
4) облысты басқару схемасын әзірлеу;
5) жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқаруды 

жетілдіру жөніндегі жұмысты ұйымдастыру;
6) облыстың әкімшілік-аумақтық құрылысын жетілдіру 

жөніндегі жұмысты ұйымдастыру;
7) аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) 

әкімдіктерінің және әкімдерінің, аудандар (облыстық маңызы 
бар қалалар) әкімдері аппараттарының, облыстық бюджеттен 
қаржыландырылатын атқарушы органдардың қызметін 
үйлестіру, олардың жұмысын жетілдіру;

8) облыс әкімінің бұқаралық ақпарат құралдарымен іс-
қимыл жұмыстарын ұйымдастыру; 

9) Қазақстан халқы облыстық ассамблеясының жұмысын 
ұйымдастыру;

10) гендерлік саясатты жүзеге асыру жөніндегі жұмысты 
ұйымдастыру;

11) құқық қорғау органдарының облыс аумағында 
ведомствоаралық мәселелер бойынша, оның ішінде қоғамдық 
тәртіпті және қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қылмыстылықпен 
күрес, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және 
терроризмнің алдын алу бойынша өзара іс-қимылын 
ұйымдастыру және үйлестіру;

12) облыс әкімінің қатысуымен іс-шараларды, облыс 
әкімдігінің мәжілістерін ұйымдастыру;

13) заңнамалық және заңға тәуелді нормативтік құқықтық 
актілердің, Қазақстан Республикасы Президенті мен Үкіметі, 
Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі, Қазақстан 
Республикасы Премьер-Министрі Кеңсесі тапсырмаларының, 
облыс әкімдігі қаулыларының, облыс әкімі шешімдерінің, 
өкімдерінің және тапсырмаларының орындалуына бақылауды 
жүргізу;

14) облыс әкімімен халыққа есеп беру кездесулерін 
өткізуді ұйымдастыру және аудандар (облыстық маңызы бар 
қалалар) әкімдерімен халыққа есеп беру кездесулерін өткізуді 
үйлестіру;

15) кадрлық саясатты ұйымдастыру, облыс әкімімен 
тағайындалатын лауазымды тұлғаларды, әкім аппаратының 
қызметкерлерін тағайындауды, тәртіптік жауапкершілікке 
тартуды, жұмыстан босатуды, олардың біліктілігін жетілдіруді 
ұйымдастыру;

16) мемлекеттік наградалармен наградтауға ұсыну 
жөніндегі жұмысты ұйымдастыру;

17) сайлауға дайындықты ұйымдастыру;
18) облыс әкімінің қызметін талдамалы-құқықтық 

қамтамасыз ету;
19) облыс әкімдігі қаулылары, облыс әкімі шешімдері 

мен өкімдері жобаларының Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы заңнамасына сәйкестігіне сараптама жүргізу;

20) облыс әкімінің және әкімдігінің заңға тәуелді 
нормативтік құқықтық актілеріне құқықтық мониторинг 
жүргізу, сондай-ақ, аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) 
әкімдіктерінің норма шығармашылық қызметін үйлестіру;

21) алқа билерге үміткерлердің тізімдерін құрастыру 
бойынша жұмысты ұйымдастыру;

22) қызметтік құжаттарды, жеке және заңды тұлғалардың 
өтініштерін қарауды қамтамасыз ету, жоғарғы тұрған және 
төменгі тұрған мемлекеттік органдармен және облыстық 
ұйымдармен құжат айналымын ұйымдастыру;

23) облыс әкімінің қызметін ақпараттық қамтамасыз ету;
24) «электрондық үкімет» пен «электрондық әкімдікті» 

дамыту жұмыстарын ұйымдастыру;
25) жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын 

мемлекеттік органдардың электрондық құжат айналымы 

жүйесінің жұмыс істеуін ұйымдастыру;
26) облыстық бюджеттен қаржыландырылатын 

атқарушы органдардың, аудандар (облыстық маңызы бар 
қалалар) әкімдіктерінің интернет-ресурстарының қызмет етуін 
үйлестіру;

27) облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы 
органдардың, аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) 
әкімдіктерінің электрондық мемлекеттік қызмет көрсету 
жөніндегі қызметін үйлестіру;

28) жергілікті мемлекеттік басқарудың мемлекеттік 
органдарымен мемлекеттік қызметтің ұсынылуына талдауды 
жүзеге асыру;

29) Қызылорда облысы әкімдігінің Ситуациялық 
орталығын ақпараттық және талдамалық қамтамасыз ету 
жұмысын ұйымдастыру;

30) облыстың халықаралық ынтымақтастығын 
ұйымдастыру;

31) мемлекеттік құпияларды қорғаудың мәселелері 
бойынша жұмысты ұйымдастыру;

32) облыс аумағында жұмылдыру дайындығы мен 
жұмылдыру жөніндегі іс-шаралардың орындалуын қамтамасыз 
ету;

33) жергілікті әскери басқару органдарына олардың бейбіт 
уақыттағы және жұмылдыру жарияланған кездегі жұмысына 
жәрдем көрсету, облыс аумағында әскери-экономикалық және 
командалық-штабтық оқулар (жаттығулар) өткізуге қатысу;

34) әскери міндеттілерді бекітіп қою жөніндегі жұмысты 
ұйымдастыру;

35) облыс аумағында мемлекеттік органдар мен 
ұйымдарды жұмылдыру, соғыс жағдайы кезеңінде және 
соғыс уақытында жұмыс істеуге көшіру жөніндегі іс-шаралар 
кешенін іске асыруды қамтамасыз ету;

36) облыс аумағында шақырылуға тиісті азаматтарды дер 
кезінде хабардар етуді және жеткізуді, жиналу орындарына 
немесе әскери бөлімдерге техника беруді ұйымдастыру және 
қамтамасыз ету, жұмылдыру және соғыс жағдайы кезеңінде 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша оның 
басқаруындағы облыстың коммуналдық меншігін қорғаныс 
мұқтаждарына беру;

37) облыс аумағында жұмылдыру жоспарларын әзірлеу 
және бекіту, жұмылдыру дайындығы жөніндегі іс-шараларды 
жүргізу;

38) облыс аумағында жұмылдыру дайындығы мақсатында 
жұмылдыру, соғыс жағдайы кезеңінде және соғыс уақытында 
тауарларды өндіруге, жұмыстарды орындау мен қызметтерді 
көрсетуге ұйымдармен шарттар (келісімшарттар) жасасу;

39) жұмылдыру дайындығы саласындағы уәкілетті 
органға жұмылдыру дайындығын жетілдіру жөнінде 
ұсыныстар енгізу;

40) мемлекеттік органдармен бірлесе отырып жұмылдыру 
жоспарларын орындауға экономиканы дайындау жөніндегі іс-
шараларды жүргізу;

41) аудандар, облыстық маңызы бар қалалар 
әкімдіктерінің жұмылдыру жоспарларын келісу;

42) Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сәйкес жұмылдыру дайындығы жөніндегі іс-шараларды 
қаржыландыру көлемін көздеу;

43) жергілікті мемлекеттік басқару мүддесінде Қазақстан 
Республикасының заңнамасымен жергілікті атқарушы 
органдарға жүктелетін өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыру.

18. Құқықтары мен міндеттері:
1) Аппарат өзіне жүктелген міндеттерді және өзінің 

функцияларын жүзеге асыру барысында заңнамада бекітілген 
тәртіппен:

мемлекеттік органдардан, ұйымдардан, олардың 
лауазымды тұлғаларынан қажетті ақпараттар мен 
материалдарды сұрауға және алуға;

өз құзыретіне кіретін мәселелер бойынша кеңестер, 
семинарлар, конференциялар өткізуге;

қолданыстағы заңнамада қарастырылған өзге де 
құқықтарды атқаруға құқылы;

2) Аппарат:
заңды және негізделген шешімдер қабылдауға;
қабылданған шешімдердің орындалуын бақылауды 

қамтамасыз етуге;
жеке және заңды тұлғалардың Аппаратқа жолдаған 

өтініштерін қарауға, олардың орындалуын бақылауға, 
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
жағдайларда және тәртіппен олар бойынша жауаптар беруге;

жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін 
қабылдауды ұйымдастыруға;

қолданыстағы заңнамада қарастырылған өзге де 
міндеттерді іске асыруға міндетті.

3. Аппараттың қызметін ұйымдастыру

19. Аппаратқа басшылықты Аппаратқа жүктелген 
міндеттердің орындалуына және оның функцияларын жүзеге 
асыруға дербес жауапты болатын бірінші басшы жүзеге 
асырады.

20. Аппараттың бірінші басшысын облыс әкімі қызметке 
тағайындайды және қызметтен босатады.

21. Аппараттың бірінші басшысының Қазақстан 
Республи касы ның заңнамасына сәйкес қызметке 
тағайындалатын және қызметтен босатылатын орынбасарлары 
болады.

22. Аппараттың бірінші басшысының өкілеттігі:
1) өз өкілеттігін жүзеге асыру кезінде облыс әкіміне есеп 

береді;
2) өз құзыреті шегінде барлық мемлекеттiк органдарда 

және өзге де ұйымдарда Аппаратты бiлдiредi;
3) еңбек қатынастары мәселелері өз құзыретіне 

жататын Аппарат қызметкерлерін заңнамаға сәйкес қызметке 
тағайындайды және қызметтен босатады;

4) стратегиялық және бағдарламалық құжаттардың 
әзірленуін қамтамасыз етеді;

5) еңбек қатынастары мәселелері өз құзыретіне жататын 
Аппарат қызметкерлеріне заңнамада белгіленген тәртіппен 
тәртіптік жаза қолданады және көтермелеу шараларын 
қабылдайды;

6) бұйрықтарға қол қояды;
7) Аппарат атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
8) шарттар жасасады;
9) сенімхаттар береді;
10) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі 

жұмысты ұйымдастыруға дербес жауапты болады;
11) Аппараттың жұмысын ұйымдастырады, үйлестіреді 

және бақылайды;
12) облыс әкімдігі мен әкімінің актiлерi мен 

тапсырмаларын орындайды;
13) Аппараттың құрылымдық бөлiмшелерi туралы 

ережелердi бекiтедi;
14) құзыретi шегiнде нормативтiк құқықтық актiлердiң 

жобаларын әзiрлеудi ұйымдастырады;
15) қызметтік этика нормаларының сақталуын 

қамтамасыз етеді;
16) гендерлік теңдік саясатын жүзеге асырады;
17) жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін 

жеке қабылдау кестесін бекітеді;
18) Қазақстан Республикасы заңнамасымен көзделген 

басқа да өкілеттіктерді жүзеге асырады.
Аппараттың бірінші басшысы болмаған кезеңде 

оның өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамаға сәйкес оны 
алмастыратын тұлға орындайды.

23. Бірінші басшы өз орынбасарларының өкілеттіктерін 
қолданыстағы заңнамаға сәйкес белгілейді.

24. Аппараттың жұмыс режимі:
1) Аппарат дүйсенбі және жұма аралығында аптасына 5 

(бес) күн жұмыс істейді;
2) Аппараттың жұмыс уақыты жергілікті уақыт бойынша 

сағат 09.00-ден сағат 19.00-ге дейін. Сағат 13.00-ден сағат 
15.00-ге дейін үзіліс;

3) Аппарат сенбі және жексенбі күндері, сондай-ақ 
Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген 
мереке күндері жұмыс істемейді.

25. Аппарат пен облыс әкімдігі арасындағы, Аппараттың 
әкімшілігі мен оның еңбек ұжымы арасындағы өзара қарым-
қатынастар қолданыстағы Қазақстан Республикасының 
заңнамасымен реттеледі.

4. Аппараттың мүлкі

26. Аппараттың заңнамада көзделген жағдайларда жедел 
басқару құқығында оқшауланған мүлкі болуы мүмкін.

Аппараттың мүлкі оған меншік иесі берген мүлік, сондай-
ақ өз қызметі нәтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай 
кірістерді коса алғанда) және Қазақстан Республикасының 
заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен 
қалыптастырылады.

27. Аппаратқа бекітілген мүлік облыстық коммуналдық 
меншікке жатады.

28. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, Аппарат өзіне 
бекітілген мүлікті және қаржыландыру жоспары бойынша 
өзіне бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті өз 
бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей тәсілмен билік 
етуге құқығы жоқ.

5. Аппаратты қайта ұйымдастыру және тарату

29. Аппаратты қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

Аппарат таратылған жағдайда оның мүлкiн пайдалану 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге 
асырылады.

ЖАРАМСЫЗ ДЕП ЕСЕПТЕЛСІН
«Қалалық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылыр көлігі және 

автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесінің теңгеріміне берілген уақытша 
(ұзақ мерзімге, қысқа мерзімге) өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беретін 
актісі (кадастрлық №10-156-022-2341, №0208345) жоғалуына байланысты жарамсыз 
деп есептелсін. 

***
Түменова Жансая Ершағырқызының атына Қызылорда гуманитарлық-экономикалық 

колледжін «Бастауыш сыныпты оқыту» мамандығы бойынша 2005 жылы бітіргені 
жөнінде берілген ОАБ №0367525 дипломы жоғалуына байланысты жарамсыз деп 
есептелсін.

«Байқоңыр (Байконур)» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» Ұлттық 
компаниясы» акционерлік қоғамының ұжымы басқарма төрайымы Самат Жанат 
Саматқызына әкесі

Байгужин Саматтың
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

***
«Қызылорда Жарығы» Холдингтік бірлестігі Қазақстан Республикасына еңбегі 

сіңген энергетигі, «Қызылорда РЭК» АҚ кәсіподақ комитетінің төрағасы
Дәрібаев Нағымадин Көшербайұлының

қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен туған-туыстарына қайғыларына 
ортақтасып, көңіл айтады.

***
«Қызылордажылуэлектрорталығы» мемлекеттік коммуналдық кәсіп орын ұжымы 

«Қызылорда электр тарату тораптары компаниясы» акцио нерлік қоғамының кәсіподақ 
комитетінің төрағасы
 Дәрібаев Нағымадин Көшербайұлының
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен туған-туыстарына қайғыларына 
ортақтасып, көңіл айтады.

Уақыт шіркін қандай жүйрік еді. 
Бір кезде ауылда сұрапыл соғыстан 
оралған ағалардың шоғыры жиын-тойды 
думандатып отыратыны естен кетпейді. 
Әжмағанбет, Назар, Бәлке, Рақымбек, 
Оразбек, Жүніс, Алуаддин, Шәмшат, 
Қуаныш, Рүстем сынды ағалар төрдің сәні 

болатын. Ортада ау ылдың айтқыры, әзіл-
оспақтың көм бесі – майдангер Шахап 
Қаюпов дүй ім жұртты күлкіге батырып, 
оты рыстың ажарын келтіруші еді-ау. Қа-
зір ауылда сұрапыл соғысқа қатыс қан 
майдангерлер жоқ, қысқасы май дангерсіз 
ауыл.

Бүгінгі әңгімеде ауылдың соңғы май-
дангері Шәкең – Шахап Қаюпов жайында 
тағы да әңгіме қозғауды па рыз тұттық.

Ағайынды Қайып пен Еспенбетті 
бүкіл ауыл қадір тұтты. Қайыптың екі 
бірдей ұлы Қасым мен Досеке май данға 
аттанып, Досеке оралмай қалды. Қасым 
үрім-бұтақ көріп, дүниеден оз ды. Ал 
Еспенбеттің жалғыз ұлы Ша хап сұрапыл 
соғысқа қатысып, не містің тұтқынына 
түсті. Азапты өмір Берлин түбіндегі шағын 
қаладағы концлагерьде өтті. Ажалы жоқ 
болар, дәм-тұз бұйырды ма, әйтеуір бір 
түнде төрт жігіт концлагерьден қашып 
шықты. Түні бойы үлкен қаңылтыр мор-
жаны қырқып, қандары шынжыр тор-
дан сорғалап, сыртқа домалап түс ті. 
Со дан төрт жауынгер Польша же ріне 
қарай қашқаны бар. Он жеті күн бойы 
құрт-құмырсқаны, тал қабығын қорек 
етті, талай рет әлсіреп құлады. Төрт 
жігіттің екеуі жолда көз жұмды. Шәкең 
мен ауылдасы Қуаныш екеуі бір-бірін 
сүйеп, шекараға жақындады. Шәкең 
талықсып құлады. Қуаныш ба сын сүйеп, 
тал қабығын, бір жұтым суды аузына 
тосты. Сәлден соң екеуі маужырап, ұйқы 
құшағына енді. Шәкең түс көріп оянды, 
жүзінен қуанған белгі байқалды.

– Балам, – деді Еспенбетқажы, – көрер 
қызығың алда, ауылға жетесін. Бала 
сүйе сін. Жолдағы орманда бір киік өліп 
жатыр. Соны қорек ет, сонымен екеуің 
шекарадағы өз солдаттарыңа қосыласын, 
– деді де әкесі ғайып болды.

Құданың құдіреті орман ішінен өліп 
жатқан киікті Қуаныш екеуі бұтарлап жеп 

әлденді, қуаттанды. Қос солдат Польша 
жеріндегі өз солдаттарына қо сылды. 
Мұн дағы командирлер қос тұт қыннан 
үр ке қарап, біраз миын шақ ты. Тексеру 
қайта-қайта жүргізілді. Әй теуір амалсыз 
тұтқынға түскендері анықталып, Қуаныш 
екеуі солдаттар қатарына қосылды.

Иә, бұл бір ұзақ әңгіме еді. Шәкең 
бір көрген бейнетін тамылжыта айтатын 
жарықтық. Неміс тілін біркісідей білетін 
жауынгер “гутен таг” пен “аупидерзейн” 
деп талай күлкіге көмілгені бар еді.

Жауынгер Шахап Қаюпов сонау 1946 
жылдың күзінде әскерден оралды. Анасы 
Тәтен кемпір жиған-тергенін шашып, той 

жасады. Шәкең Құлболды ишанның не-
мересі  Патымамен отау құрып, ұл-қыз 
өсірді.

Әлі есімде бірде Шәкең әңгімені әзіл-
шыны аралас төгіп отырды.

– Мен мына мұрынның үлкенінен 
көп таяқ жедім. Концлагерьде менің тұм-
сығыма қарап, еврей деп көзімді жоймақ 
болды. Бірақ, тексеріп-тексеріп қазақ еке-
німді білген соң ажалдан қалдым. Талай 
мұрындылар “еврейге ұқсастықтан” көз 
жұмып кетті.

– Ойпырмай, ә? Қойшы, концлагерьден 
қалай қашып шықтыңыз, Шәке?

– Ой, шырағым-ай, ол бір ұзақ жыр. 
Концлагерьде бір топ тұтқын қаңылтыр 
қиятын цехта жұмыс істеуші едік. 
Қолымызда өткір қайшы. Сол қайшының 
бірнешеуін бір жерге көміп, мына Қуаныш 
екеуміз концлагерь жатақханасынан 
сырт   қа шығатын қаңылтыр моржаны 
күн сайын білдірмей қырқа бердік. Өзі 
де мүлдем ұзын еді. Сірә, бір айдай қы-
рық тық-ау. Содан төбесіне жақын  даған 
сәтін тауып, қашып шықтық. Өң шең 
ті ке нек қоршауды бұза жарып, күзет-
ші лер ұйқыға кеткен кезде шықтық 
ғой. Ертеңіне артымыздан өңшең адам 
жейтін иттермен күзетшілер жортуылға 
шықты. Қолға түссек құримыз. Бірақ, 
біз ол кезде бірнеше шақырымға ұзап 
кеткен едік. Иттердің дауысы естілген 
сайын иманымызды үйіріп отырдық. 
Көрер жарық бар екен, Алла қолдады ғой, 
шырағым, – деп Шәкең орамалымен көзін 
әлсін-әлсін сүртіп отырғаны бар еді.

Біз білетін Шәкеңнің балалық шағы 
қиындықпен өтті. Әкесі Еспенбет қажы 
екі рет қажылыққа барған білімдар кі сі 
болатын. Асыра сілтеу кезінде Шә кеңе 
қажының баласы деп жала жабы лып, ау-
ылдан ауылға қоныс аудару мен бол ғаны 
бар. Содан өз әкесі Еспен бетқажы екенін 
жасырып, әкесінің ағасы Қайыптың аты-

на жазылып, Қаюпов болып әскерге алын-
ған-ды.

Бала кезімізде ауылда әскерден орал-
ған дар көп болды. Ертай, Дүйсенбай деген 
ағаларымыз немістің киімін әр жерге 
лақтырып, бізге қызық етіп әңгімелеп 
отыратын. Жүніс, Оразбек, Қонысбайлар 
майдан әңгімелерін бір таңға жеткізе ай-
татын-ды. Жүніс аға бүкіл медаль, орденді 
тізесіне дейін тағып, көшеге шірене 
шыққанда көп қарайлайтынбыз. Ал Ораз-
бек аға лейтенант шені бар костюмін 
үсті нен тастамай, бізге мектепте қазақ 

тілінен сабақ берді. Жұмабайдың екі ұлы 
бірдей жаралы оралды. Іздіқұл бір аяқты 
тізеден, ал Қонысбай аға қос жамбастың 
күл-талқанын шығарса да күрең қасқа 
атымен тұлпар үстінен түспей ғұмыр 
кешті. Атқұмар азамат еді. Бұлардың бәрі 
де Шәкеңді – жауынгер Шахан Қаюповты 
ортаға алып, әңгіме айтқызатын. Өйткені, 
Шәкең әңгіменің бояуын қоюлатып, май-
ын тамызып, төгілдіре айтатын жарықтық.

Бірде Шәкең әкесі жайында:
– Менің әкем Еспенбетқажы екі рет 

қажылыққа барды дедім ғой. Соңғы рет 
1934 жылы жолда алты ай жүріп, ауылға 
оралды. Жолда жаяу жүріп, бейнеттенгені 
болар, башпайлары түгелдей шіріп кет-
кенін көзім көрді. – Менің діни сауатым, 
қажылығым сендерге түбінде зи ян болар. 
Мына үкімет молда-қажыларға шүй-
ліге бастайтын кез туғалы тұр. Мек-
кеден оралғанда бір қаптай құран кі-
таптарын алып келген едім, соны мына 
“Ақтүбектегі” бір жерге көміп тастайын 
деп арқаланып, жолға шықты. Бір түп 
шеңгелдің түбіне көмді. Сол көмілген 
жерге кейін талай рет барып, іздедім, таба 
алмадым. Шындығында, кейін қуғын-
сүргін кезінде үйімізден құран кітаптарын 
іздеген белсенділерге кезіктік, мен мына 
қазіргі бір кездегі Киров ауылындағы 
нағашыларымды паналадым, жездем 
Мә дінің көмегімен қаладағы “Пищевик” 
де ген артельге жұмысқа тұрып, ғұмыр 

кештім. Осылайша есейдім. Анам екі 
бірдей қызын ержеткізіп, отау құрғанын 
көрді.

Сұрапыл соғыстан оралған жауынгер 
Шәкең туған жерге еңбек етіп, елді 
түлетті. Ауылдық кеңес хатшысы, сауда 
қызметкері, бригадир болды. Талай мара-
патқа ие болды. Елге қадірмен ақсақал 
ретінде төрде отырды. Шәкеңнен тараған 
ұлы Басахаддин, Ислам бастаған ұл-
қыздары, немере-шөберелері бір қауым 
елге айналды. Ислам – ауылдағы орта 
мектептің директоры.

Тағдыр Шәкеңе өмірінің соңғы жыл-
дарында бірқатар қиындықтарды кезік-
тірді. Сүйікті жары Патымадан беймезгіл 
сәтте көз жазып қалды. Тағы басқа жү рек-
ке салмақ салар кездейсоқ кездер кезікті.

Бүгінгі “Қоғалы” ауылының кәрі-жа-
сы жауынгер Шахап Қаюповты жиі еске 
алып, әңгімелерін  әлі алға тартады. Ауыл 
ардагері Камал Рүстемов:

– Мен ауылда ұзақ жыл әкім болып 
қызмет атқардым. Шәкеңдей азаматтар 
сирек, ол кісі нағыз жаны жомарт кісі 
еді. Қанағатшыл еді. Жағдай айтып, бас-
шыларды мазаламайтын. Бір оқиғаны 
айта кетейін.

– Шәкең ауылдағы бір азаматпен атқа 
мініп, мал қарауға шығады. Содан Шә-
кеңнің қасындағы азамат малы табылмай, 
ауылға тартып отырса керек. Шәкең оған 
ермей, іздеуін жалғастырады.  Күтпеген 
оқиғаға кезігеді. Атының аяғы оқпанға 
ұрынып, Шәкең мұрттай ұшады. Ат ер-
тоқымын ала қаша жөнеледі. Шәкең 
то ғай арасында ортан жілігі сынып, 
қан сырап отырып қалады. Сынған аяқ-
тың салбыраған тұсын орнына салып, 
орамалмен байлап, еңбектеп жылжиды. 
Әр жерге от жағып, “мен аттан құладым. 
Менімен ерген азаматтан көріп жүрмең-
дер” деп қағазға жазып, бұта түбіне 
жа зып кете беріпті. Содан екі күн өт-
кенде әр жерден будақтаған түтінді көр-
ген қыстауда отырған малшылар ке ліп, 
Шәкеңді ауылға жеткізсе керек. Кө-
мекшілер әр жерге жазылған қағазды қал-
таларына салып, ауыл-үйге, туыстарға 
таратқан көрінеді.

– Мұныңыз қалай, Шәке? дегендерге:
– Жұрт не ойламайды. Егер жазым 

болып өліп кетсем, ағайындар қасымдағы 
жігіттен көрмесін, обалына қалармын, 
– деген аманатым еді, – деп жұртты 
таңырқатса керек.

Бір елдің айтулы азаматы, майдангер 
Шахап Қаюпов дүниеден өткеніне де біраз 
жылдың жүзі болды. Енді бірер жылда 
Шәкеңнің туғанына жүз жыл толғалы тұр. 
Ұлы Жеңістің 70 жылдығы қарсаңында 
майдангер ағаны тағы бір еске алып, 
өзі нің атақонысы “Қоғалыдағы” Бәлтік 
маңайындағы бір көшеге есімі берілсе, 
артықтық етпес еді...

 
Қайырбек МЫРЗАХМЕТҰЛЫ,

ардагер-журналист..

АУЫЛДАҒЫ СОҢҒЫ 
МАЙДАНГЕР

Атам Ыдырыс Өмірзақұлы  
1904 жылы орта шаруаның отба-
сында дүниеге келген. Соғыс 
бас талғанда атам 38 жаста екен.  
1942 жылдың қазан айында 
әскер қатарына шақырылып, ал-
ғашқы ұрысқа Дон бойында еніп, 
содан басталған жорыққа Эльба 
бойында нүкте қойды. Бай ла-
ныс шы әскер болып штаб пен 
алғы шептің арасында тартылған 
желіні жалғаған сәттері көп бо-
лып ты. Туған жерге, елге деген 
сүйіспеншілік сезімі атамды 
та лай ерлікке  жетелеген. Май-
дан даласынан оралмаған қан-
ды көйлек қаруластарын, 19 жа-
сын да «Амангелді» ауылдық  
ке ңе сінен  әскерге алынып, 1941 
жылы шілдеде Таллин қала сын-
да хабарсыз кеткен інісі Өмір-
зақұлы Жақсылықты есіне тү-
сіргенде еріксіз күрсініп, көзіне 
жас алатын. 

– Украина жерін неміс бас-
қын шыларынан азат ету жо-
лын дағы ірі шайқас болып 
жат қан уақыт еді.  Днепр өзе-
ні нен 300-400 қаралы солдат 
өзен нің арғы жағалауына өтіп 
үл герген бетіміз еді. Немістер 
ірі бекіністен оқ боратып, арғы 
жағалауға өтіп келе жатқан сал-
дарымызды атқылай бастады. 
Өзеннің арғы бетіндегі біздерге 
«кері қарай шығыңдар» деген 
бұйрық берілді. Жау тылында 
қалуға әрине болмайды. Амал 
жоқ, өзенге түсіп, тал қармап 
де гендей, өз жағымызға қарай 
малти бердік. Қолымдағы авто-
матты ауырсынып, амалсыз-

дан су түбіне жіберіп алдым. 
Өзен нен өз жағымызға қарай 
аман өткенде, немістер біздің 
әскерлерімізді ілгері қуып кет-
кен еді. Әр жерден қылқиып 
екі орыс, бір татар жігіті және 
қазақ мен төртеуміз басы мыз-
ды қосып, кері жылжып келе міз. 
Жан-жағымыздан неміс танк-
тері, жаяу әскерлері, төбемізден 
ұшақ тар өтіп жатыр.  Бізге бой 
көтеріп, күндіз жүруге еш қан-
дай мүмкіндік болмаған соң,  тек 
түн батып қас қарая, алды мыз-
ды алдын ала  межелеп қой ған 
бағытпен түнделетіп жүре міз. 
Ал тыншы түнді жүруге қа раң-
ғылықты күтіп аштан-аш ж атыр-
мыз.  Төртеуміздің бү гін гі түнгі 
мақсатымыз мей лі жаудан болса 
да, тамақ тауып жеуіміз керек. 
Әйтпесе жүруге де шамамыз 

жетер емес. Алдымызда кішкене 
тасшоқы  тұрған еді, біздің жүру 
бағыты мыз сол шоқының оң 
жағынан өту керек  болатын. 

Жолға шығар алдында кө-
зім ілініп, ұйықтап кетіппін. Түс 
көріп жатыр екенмін.  Түсім де 
тас шоқының жанында  Мөр әлі-
нің әкесі Шәмен  ақ киім киген, 
ақ құманы қолында  дәрет алып, 
тұрып, «Әй, Ыдырыс балам, 
мы на шоқының  сол жағынан 
өтіңдер» деп жол сілтеп тұр 
екен. Оянып кетіп, әлгі көрген 
түсімді қасымдағыларға айтып 
жатырмын. Сонда орыс жігіті  
«Әкеңнен жол сұрағанша, неге  
бір бөлке нан сұрамадың?» деп  
бәрімізді  бір күлдірген еді. Со-
ны мен жолға шықтық. Әлгі тү-
сімдегі Шәмен бабамның  айт-
қаны ойымнан шықпай қой-

ды. Шоқыға жақындай келе, 
қасымдағы татар жігітінің же-
ңі нен тартып, шоқының сол жа-
ғына беттей бердім. Сол сәтте  
немістер бізді байқап оқ жау-
дырды.  Жер бауырлап жата 
қал дық. Оқ атуды тоқтатқан 
не містер қаудыр-қаудыр сөйле-
сіп, әрі қарай жылжып бара 
жат  ты. Екеуміз еңбектеп ке ліп, 
оқ қа ұшқан серігімізді тауып 
алып, қалтасындағы құжат тар 
мен мекен жайы жазыл ған ме-
да льдарды алып, әліміз кел ген-
ше денесін жер қойнау ы на жа-
сырып,  әрі қарай жүріп кет тік. 

Көп ұзамай немістер біз ді 
тағы байқап қалып, оқ жаудыр-
ды. Қасымдағы татар серігім де 
оқ тиіп көз жұмды. Оның дене-
сін де жерлеп, мұсылман ғой 
деп, білгенімше құран оқып жү-
ріп кеттім.  Түн ортасы  ауа  бір 
хутордың үстінен түстім. Бар-
лап қарасам қараңғыда  неміс 
танктері  қатар түзеп орналас-
ты рылған екен. Бой тасалай  
ке ліп хутордағы шеткі үйдің 
тере зесінен қарадым. Үй ішінде 
пеш тің үстінде отырған қызды 
жә не қыздың шешесін көріп, 
іш те жау жоқ екенін білген соң,  
үй ге кірдім. Пеш үстінен 17-18 
жас шамасындағы украин қызы 
түсті. Мен олардан біздің әс кер-
лер қайда екенін сұрадым. Олар 
біздің әскерлердің түске дейін 
осы хуторда соғысып, түс тен 
кейін шегініп кеткендігін жә-
не қазір хуторда жаудың тан-
кілері мен солдаттар түнеп жат-
қандығын айтты. 

Қыздың сілтеуімен біздің 
әс кер лердің шегінген бағытына 
қарай бет алдым. Шамамен 
үш-төрт шақырым жүргенімде 
біз дің әскерлердің  «Стой, кто 
идет?» – деген сауалын  естіп, 
«свои» дегенімде, паролімді 

сұ ра ды. Соғыс кезінде пароль 
күн де өзгеріп тұратын. Мен 
осы дан алты күн бұрынғы паро-
льді айттым. Олар мені сенім-
сіздікпен штаб бастығына алып 
келді.  Штаб бастығына болған 
жағдайды толығымен баяндап, 
бағанағы өлген серіктерімнің құ-
жаттары мен медальдарын та быс 
еттім. Хутордағы танкілер мен 
адамдар туралы баян дадым. Сол 
сәтте штаб бас тығы тез шешім 
қабылдап, қа сыма 28 автоматшы  
ертіп, сол хутордағы  танктерді 
адамымен ұйықтап жатқан 
жерінен қолға түсіруді бұйырды. 
Бас аяғы он-он бес минутта 
жи налып, 28 солдатты ертіп, 
жаңағы ху тор ға қарай өзімізбен 
бірге бай  ла ныс сымын тартып, 
жол ға шықтық. 

Содан деревняға ке ліп, 
қарулы жауынгерлермен түн 
ішінде шырт ұйқыда жат қан 
жау ды басып алып, қару сыз дан-
дырып, штабқа  хабар бердік.  
Көп ұзамай олар да біз тұрған 
ху тор ға келіп жеткенде, таң да 
атып жа рық болған кез еді. 

Соғыстан аман-есен елге 
оралған атамыз Қаракеткен стан-
циясында МТС-та, көп жылдар 
бойы «Игілік» балық колхозының 
төрағасы,   Қаракеткен ауылдық 
кеңесінің басшысы қызметтерін 
атқарды. Жұмыс жасаған жерле-
рінде үнемі абыройлы болып, 
Мәскеудегі бүкілодақтық көрме-
ге қатарынан 2-3 жыл қатысып 
жүрді.  Балық өнеркәсібін дамыт-
қаны үшін көптеген грамоталар 
иеленді. 

Атамыз 1992 жылы 88 жа-
сын да дүниеден озды. Қаракет-
кен станциясынан бір көше   ата-
мыз дың атына берілді. 

Жанар АҚБЕРГЕНОВА, 
немересі.

Қызылорда қаласы.

АТАМЫЗДЫҢ 
ЕРЛІГІ ЕЛ ЕСІНДЕ

Сонау 1941 жылы басталған Ұлы 
Отан соғысы адамзат баласына алапат 

қиындық алып келді. Сол жылдардағы 
сұрапыл елдің есінен әлі күнге дейін шыға 
қойған жоқ.  Соғыстың кесірінен талай 
боздақтар туысынан, отбасынан, балала-
рынан, жарынан айрылды.  Майдан да-

ласынан қайтпай қалған немесе жоғалып 
кеткен жандар қаншама. 

Жеңіс күні жұрттың жүзін жадырат-
ты. Содан бері қаншама жылдың жүзі өтті. 
Біздің бейбітшілік бесігінде тербелуімізге 
өлшеусіз еңбек сіңірген аяулы кісілер ара-
мызда бар екендігі қуантады. Олардың 
кейбірі тыл даласында еңбек етіп, жеңісті 
жақындатуға бар күшін салды. 

Бүгінгі таңда құрметті ана, 
сүйікті әже атанып, отбасы бірлігінің 
ұйытқысы болған анамыз – Нышанкүл 

Әшімқызы Мұстафаева.  Қадірлі анамыз  
Қызылорда облысына қарасты Қараөзек 
елді мекенінде 1931 жылы 3 қаңтарда 
дүниеге келген. Әшім атамыздың от-
басында Әбдіхалық, Әбіл, Мәлік де-

ген  үш ұл, Нышанкүл атты жалғыз қызы 
болыпты. Атамыз балаларын барын-
ша төзімді, ұқыпты болуға тәрбиеледі. 
Әрбірін өз ісіне  жауапкершілікпен 
қарауға шақыратын. Ол кісінің тұлабойы 
тұңғышы – Әбдіхалық, яғни анамыздың 
ағасы да майданға аттаныпты. Ана-
мыз соғыс кезінде небәрі он жаста екен. 
Балалық шағы сол соғыс кезімен тұспа-
тұс келген. Балдәурен шақпен ерте 
қоштасты. Бауырларына қамқорлық та-
нытты.

Анасы – Ұлбалаға көмек берумен 
қатар майданға кеткен ағасына, қаһарман 
азаматтардың жеңісті жақындатуына ба-
рынша атсалысты. Қиындыққа мойымаған 
жас қыз ерінбей еңбек етті. Анасымен 
бірге масақ теріп, оны қол диірменмен 
тартып ұн жасады.  Қой, ешкі жүнінен 
шұлық, қолғап тоқыды. Оны майданға 
жіберді. Ашаршылық, таршылық зама-
нына тұспа-тұс келген анамыздың өмірі 
осылайша өрбіді. Жеңіс туы желбіреп, 
қиындық артта қалды. Ағасымен, ба-
уырларымен қауышты. Үлкен әулетке 
келін болып түсіп, 7 бала өсірді. Бүгінгі 
таңда олардан 13 немере сүйіп, 6 шөбере 
қолынан су ішті. 

    Манар ШАЙХНАЗАРОВА,  
№128 Қараөзек мектебінің 

мұғалімі.

АСЫЛ АНА
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Қызылорда облысының 
қаржы басқармасы.

ойтолғау

№ 14014826  лицензияны Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Байланыс, ақпараттандыру  және 
ақпарат комитеті 09.10.2014 жылы берген.

күлкі керуені 

Өткен аптада «Хан шатыры» 
мейрамханасында кәсіпкерлер, 
суретшілер мен сәнгерлердің 
қатысуымен аймақтық «Сән мен 
сахна» халықаралық сахна киімдері 
фестивалі болып өтті. 
Шараның негізгі мақсаты – шағын 

кәсіпкерлікті қолдау, өңірдегі өнерлі 
сәнгерлердің туындыларын жарыққа шығару, 
«Қазақстанда жасалған» акциясына үлес 
қоса отырып, көпшілікті отандық өнімдерді 
пайдалануға үндеу болды. Бұған дейін бұл 
фестиваль Астана қаласында бес мәрте 
өткен. Ал аймақтар арасында жоба алғаш рет 
Сыр елінен бастау алуда. Биылғы шараның 
ерекшелігі қызылордалық дизайнерлер 
«Патшайымдар көзайымы» көрсетілімі 
бойынша сынға түсіп, бақтарын сынады.

Фестивальге келген жұртшылық алдымен 
жергілікті кәсіпкерлердің көрмесімен 
танысты. Көрмеде қолөнер шеберлерінің 
әшекей бұйымдары, сәні өзгеше бағалы 
заттар мен киізден жасалған киімдер секілді 
түрлі дүниелер ұсынылды. Мұнан соң 
сәнгерлер байқауының салтанатты ашылу 
рәсімі болды. Сахнаны Қазақстан Жазушылар 

одағының  мүшесі, ҚР мәдениет қайраткері, 
ақын Сәуле Досжанова мен «Сән мен сахна» 
халықаралық сахна киімдері фестивалінің 
бас директоры Ханум Айдаш ашып, байқауға 
қатысушы сәнгерлерге сәттілік тіледі.

– Сыр өңірі бүгінде мәдениет пен 
өнердің ордасы. Осы қасиетті ордада бүгін 
«Сән мен сахна» халықаралық фестивалінің 
«Патшайымдар көзайымы» көрсетілімі 
бойынша облыстың жас дизайнерлері 
арасында байқау өтуде. Байқауда ұлттық 
нақыштағы ұлттық киімдерге ерекше 
ден қойылмақ. Себебі, ұлттық киім – ұлт 
мәдениетінің өзегі. Оны кең көлемде зерттеп, 
насихаттау біздің парызымыз. Сондай-ақ, 
соңғы он жылда отандық сән әлемінде үлкен 
өзгерістер болып, жаңа толқын сәнгерлер 
қатары көбейіп келеді. Бұл қуантарлық 
жағдай. Осыған орай, Сыр өңірінде де 
сән әлеміне өз үлестерін қосатын жақсы 
дизайнерлер шығады деп білеміз. Сондықтан 
да осы байқаудың жұмысына және қатысушы 
сәнгерлерге сәттілік тілеймін, – деді қазылар 
алқасының мүшесі, ақын С.Досжанова.

Фестиваль аясында өткен байқауға 
«Аружан» коллекциясы бойынша «Adiana» 

сән үйі, «Нуновойлок» сән үйі мен «Торғын» 
киіз коллекциясымен «Кәмшат» сән үйі 
және «Ханшайым» коллекциясы арқылы 
«Венеция» сән үйлері қатысып, ұлттық 
нақышта тігілген киімдердің тамаша 
үлгілерін көрсетті. Сәнгерлер байқауына 
ҚР еңбек сіңірген қайраткері, этнолог, 
сәнгер Х.Айдаш төрағалық еткен қазылар 
алқасы қазылық етті. Байқау барысында 
киімнің ою-өрнегі, қолданылған матасы 
мен композициясына, сонымен бірге түр-
түстің үйлесімділігіне баса назар аударылды. 
Нәтижесінде ІІІ орын «Adiana» сән үйінің 
дизайнері Ләззат Рамазановаға бұйырса, ІІ 
орын «Нуновойлок» сән үйінің дизайнері 
Райхан Асанға, ал, І орын «Кәмшат» сән 
үйінің дизайнері Райымкүл Әділбайқызына 
табыс етілді. Жеңімпаз алдағы уақытта өтетін 
халықаралық «Сән мен сахна» фестиваліне 
қатысатын болады. Сән үлгілерінің 
ерекшелігін паш еткен фестиваль осылайша 
көпшілікке серпін беріп, айрықша әсер 
қалдырды.

Мейрамгүл ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ.

А.Тоқмағамбетов атын дағы мәдениет үйінде классикалық  
музыкалық кеш болып өтті. Кеште Санкт-Петербург 
қаласынан ар найы шақырылған өнерпаздар халықаралық 
байқаудың лау реат тары скрипкашы Андрей Кузнецов және 
пианист Виталий Стариков өнер көрсетті. Үлкен өнердегі 
танымал қос тарлан әлемдік классиктер Бетховен, Паганини, 
Чайковский, Шопеннің шығармаларын шебер орындап, 
көрермен құлағының құрышын қандырды.
Музыка әлемінің шеберлік шыңына талпынған, тағылым көгін 

сиқырлы музыка әлемінен іздеген өнер шеберлері  жас та болса, 
бүгінде өнер айдынының белестерін бағындырып үлгерген. 

Андрей Кузнецов 1990 жылы Саратов қаласында туған. Осы 
қаладағы  № 3 балалар музыка мектебінде Ресейдің еңбек сіңірген 
мәдениет қызметкері Елизавета Штейнфельдтің  класында, Мәскеу 
қаласының Н.Я.Мясковский атындағы балалар музыка мектебінде 
Ресейдің еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Ирина Сытинаның 
класында білім алған. «ДЕМЮКС» атты жасөспірім скрипкашылардың 
VІ халықаралық Демидов байқауының ІІ жүлделі лауреаты. 

Виталий Стариков -– 1995 жылы Екатеринбург қаласында 
музыканттар отбасында дүниеге келген. 2013 жылы Урал мемлекеттік 
музыка колледжін профессор Сергей Белоглазовтың класында тәлім 
алып бітірген. 2013 жылдан бастап П.И.Чайковский атындағы Мәскеу 
мемлекеттік консерваториясында Ресейдің Халық артисі, профессор 
Вера Горностаеваның класында білім алуда. Жас музыканттар «Читта 
ди Барлетта» халықаралық конкурсының «Соло фортепиано» және 
«Камералық оркестр» номинациялары бойынша  І жүлделі лауреаты.

Сиқырлы саз өнерінің салтанат шырайын, үн үйлесімінің  рухани 
болмысын ашып жүрген талант иелері  жеке концерттерін Мәскеу, 

Екатеринбург қалаларында өткізіп үлгерген. Өнерпаздар бүгінгі кеште 
сырбойылық көрермендердің ыстық ықыласы мен зор қошеметіне 
бөленді.

Ақмарал ОЛЖАБАЕВА.

«Мінекей, Мейірманның ізбасарлары» 
аталынған бұл шара дарынды актер, 
«Тамашаның тарланы» Мейірман 
Нұрекеевтің 70 жылдығы мен Күлкі 
күніне арналды. Өнерпаздарға сәттілік 
тілеген Шиелі ауданы әкімінің орынбасары 
Т.Жағыпбаров Шиеліде туылып, атағы 
Қазақстанды шарлаған сахна шеберінің 
есімін ұлықтаудың мән-маңызы зор екенін 
жеткізді. 

– Бүгінгі шараның мақсаты – әзіл-
сықақ отауларының жұмысын дамыту, 
талапкерлердің орындаушылық шеберлігін 
арттыру және де жергілікті сықақшылардың 
шығармашылығын насихаттау, – деді ол.

Әзіл-сықақ отаулары түрлі қойылым 
қойып, көпшіліктің қошеметіне бөленді. 
Барлығы да тапқырлық пен таңдандырудан 
құр емес екен, әдемі әзілі көрерменнің 

езуіне еріксіз күлкі үйірді. 
Нәтижесінде, байқаудың бас жүлдесі 

Кенжебай Жүсіпов жетекшілік ететін 
Шиелі ауданы Алғабас ауылының 
«Қытық» әзіл-сықақ отауына бұйырды. 
Бірінші орынды Арал ауданынан 
келген «Тамаша, бәрі бізде жаңаша» 
отауының әзілкештері даусыз жеңіп алса, 
Қазалының «Қазалы қалжыңдары» мен 
Жаңақорғанның «Жаңаша» отауларының 
өнерпаздары екінші орынды иеленді. Ал 
үшінші орынды Жалағаш, Қармақшы, 
Қызылорда қаласынан келген сахнагерлер 
қанағат тұтты.

Жеңімпаздар алғыс хаттар пен сый-
сияпаттармен марапатталды. 

Нұрмахан ЕЛТАЙ. 
Шиелі ауданы.

Әзіл-сықақ
отауларының байқауы

Шиелі ауданында әзіл-сықақ отауларының облыстық байқауы өткізілді. 
Көрермендер тарапынан жоғары бағаланған өнер сайысын Шиелі аудандық 

мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі мен облыстық халық шығармашылығын 
дамыту және мәдени-продюсерлік орталығы бірлесіп ұйымдастырды. Өнер 

додасына аймақ бойынша 12 ұжым қатысып, бақ сынасты. 

СайыС

Пай-Пай, ҚаЗаҚТыҢ келінДері-ай!

Қашанда шәкірттеріне 
тек жақсылық тілейтін 

ұстаздар қауымы қандай 
қошеметке де лайықты. 

Солай да болып жүр. 
Ал ұрпақ бойына 

тағылым шуағын себетін 
мұғалімдердің өзіне ақыл-
кеңес қосатын адамға ше? 

Ондай жанға «Алланың 
нұры жаусын» деуден өзге 

айтарымыз жоқ.
Арал аудандық білім бөлі-

мінің бас маманы Ғайни Орын-
басарова жайлы осылай сөз 
бастауымыздың себебі жет-
кілікті. «Өмірдің өзі есеп» де-
ген  қарапайым қағиданы естіген 
шығарсыз. Ғайнидың негізгі 
мамандығы  математика пәнінің 
мұғалімі. Еңбек жолына на-
зар аударсаңыз бай тәжірибе 
жинақтағанын байқайсыз. Түрлі 
ортада, алуан өңірде қызмет 
жасаған. Ақтөбе облысының 
Абдыбұлақ мектебінен бас-
тал ған ұстаздық жолын-
да сан асуларды бағындырды. 
Ақтау қаласындағы білім меке-
мелерінде  маман, жетекші ма-
ман, бас маман,  жалпы білім 
беру бөлімінің басшысы лауа-
зымын атқарды. Қайда жүрсе де 
«ұстаз» деген мәртебелі атқа дақ 

түсірмеді.  Айбынды Аралының 
даңқын бойтұмарындай қас-
терледі. Киелі де ежелгі теңіздің 
перзенті екендігін жадына берік 
тұтты. Сол атаққа сай болуға 
тырысты, жалықпай ізденді. 
Математиканың күрделі фор-
мулаларын ұғынықты әрі 
қарапайым тәсілмен оқушы-
ларының зердесіне жеткізуге 
күш салды. Еңбегі текке 
кетпеді. Сынақтарда шәкірттері 
сан мәрте топ жарды. Ұстазға 
мұнан асқан бақыт кездесер ме. 

Еңбегіне орай өзі де қошеметке 
бөленді. 

Ғайнидың салада жүргеніне 
отыз жылдан асыпты. Оған 
берілген мінездеме қандай. 
Онда жас ұрпақтың өзіндік жеке 
тұлға, еркін ойлы азамат ретінде 
қалыптасуына бар күш-жігерін 
жұмсағаны, өз мамандығы 
мате  матика пәні бойынша тео-
риялық, әдістемелік білімін 
ұдайы шыңдап, жетілдіріп 
отыр  ғаны, шығармашылық 
жұмыс  тармен айналысқаны, 
са бақ  тың тиімді түрлері мен 
жаңа технологияның әдістерін 
жиі қолдану арқылы көптеген 
жетістіктерге жеткені жазылып-
ты. Сондай-ақ бөлімге бас маман 
болғаннан  бері де аудандағы 
мектептердің әкімшілігі, мұға-
лім дерінің заман талабына сай 
білім беру жолдарын ізгі лен-
діруіне, шығармашылық ба-
ғыт ұстануларына ықпал жа-
сап келе жатқаны да қалыс 
қалмапты. Және білгеніміз бі-
лім беру саласындағы орын 
ал ған заңнамалық өзгерістер,  
толықтырулар жайында білім 
қызметкерлері арасында арнайы 
семинарлар ұйымдастырып, 
бі лім беру үдерісінің қатаң 
түрде белгіленген нормаларға, 

талаптарға сай келуін тұрақты 
назарда ұстайды екен. Ең бас-
тысы,  ұстаздармен оқу-тәрбие 
саласындағы көпжылдық 
тәжірибесімен бөлісуді дағ дыға 
айналдырған. Оларды жан-
жақты ізденім паздыққа баулуы 
ауданда шығармашыл ұстаздар 
шоғырының  қалып тасуына оң  
әсерін тигізуде.

Білім, тәрбиеге қатысты 
байқаулар, пәндік олимпиадалар 
өткізуде,  оқу жылының жемісін 
саралайтын ҰБТ-ға дайындық 
шараларын  ұйымдастыруда  
Ғайни Кенжебайқызы асқан 
тиянақтылық танытады.

– Табиғатынан қарапайым 
да көпшіл Ғайнидың  бойындағы 
оқушылар жанын терең түсі-
нетін, тез тіл табысатын, кез-
дес кен өзекті мәселені ақыл-
мен, сабырмен шешетін 
қасиет терін ерекше бағалаймыз. 
Ол республикалық  көлемде  
жүргізілген семинарларға тұ-
рақ ты түрде қатысады. Жаңа-
шыл, тың ұсыныстарымен  
марапаттауларға ие болып жүр, 
– дейді әріптестері.

Жұмабек
ТАБЫНБАЕВ.

Арал ауданы.

«Егемен Қазақстан» газетінің осы жылдың 13-наурызындағы санын-
да жарияланған Төрегелді Шармановтың «Құндылықтар құлдырауы» атты 
мақаласының «Сыр бойы» газетінде берілуі құптарлық іс болған екен. 

Себебі, біріншіден, Сыр бойы қазақтың (көшпенділердің) салт-
дәстүрінің, рухани құндылықтарының ертеден қалыптасқан Отаны десем 
қателеспеймін. Сондықтан аталған мақаланы қолдап, оған алғашқы болып 
ой-пікір айтуды өзімнің азаматтық парызым деп санадым. 

Төрегелді ағаны сырттай, баспасөз бен телеарналар арқылы білемін. 
Ол кісінің әсіресе қай жылғы мерейтойын дабыралап өткізбей, керісінше 
көптеген медицина мекемелеріне қажетті құрал-жабдықтар алдыртып 
бергені елдің есінде. Осы ретте кешегі кеңестік құрылымнан, сол кездегі 
саясаттан қалған – білім беру мен денсаулық сақтау саласының кенжелеп 
қалуы әлде де болса қынжылтады. Болмаса өркениетті елдердің көбінде 
осы екі сала қызметкерлерінің жалақы мөлшері алдыңғы қатарда ғой. 
Құқық қорғау саласы (сот, прокуратура) қызметкерлерінің жалақысын 
қанша көбейткенмен, нәтижесі қандай? Одан қылмыс көбеймесе азаймай 
жатыр ғой. Ұзаққа бармай-ақ жол сақшыларының қызметтік жағдайларын 
дұрыстағаннан жол ережесін бұзушылардың саны азайды ма? Миллиардтап 
мемлекет қаржысын қымқырып, шамалы уақыт отырып, санаторийде дема-
лып шыққандай жайраңдаған жүзбен бостандыққа шығып жатқан лауазым 
иелерін көргенде қынжыласың, таңғаласың! 

Ал болмашы сомамен ұсталған дәрігер не мұғалімді дабыралатып хабар-
лаудан, масқаралаудан жемқорлыққа тыйым салатындай екпіндейміз. Мен 
бұл ретте оларды пара ала беру керек деген ойдан аулақпын, бірақ жүз бен 
миллиардтың арасындағы сандық көрсеткішті, соған қарай берілетін жаза 
мөлшеріне меңзеп отырмын.  

Төрегелді аға: «Жас ұрпаққа осындай тағылым беретін үлкендер саны 
да азайып бара жатқаны қынжылтады» деп жазады. Толық келісемін. Біздер, 
көп жағдайда жастарды кінәлауға дайын тұрамыз. Ал оларға қандай өнеге 
көрсетудеміз деген мәселеге келгенде мәнді ештеңе айта алмаймыз. Себебі, 
көбіміз пенделік шама-шарқымыздан аса алмаймыз. Кейбіріміз не жасы-
ратыны бар өз жайын күйттеп, әкім қаралардың дегеніне бас изей береді. 
Ол да шындық. Ал қазіргі жастар (әмәнда бақытты болсын!) кешегі 30-шы 
жылдардың зобалаңын, 40-шы жылдардың қырғынын, одан кейінгі халық 
шаруашылығын қалпына келтіру жылдарының қиындығын көрмеген ұрпақ 
қой. Сондықтан оларды өзімен қатар қойып, сын садағына ала беруді орын-
сыз деп есептеймін. Ақсақалдылықты алға тарта бермей нақты болмысымыз-
бен жастарға өнеге көрсетейік!

Төрегелді ағаның шетелдік әртүрлі академияның сатылатын 
«академиктік» атақтарын  сынға алуы өте орынды. Одақта негізін ғұлама 
- ғалым Қаныш Сәтбаев қалаған Ұлттық Ғылым Академиясын қоғамдық 
бірлестік аясынан тікелей мемлекет құзырына алып, қаржыландырып, 
тәуелсіз еліміздің ғылыми қара шаңырағына айналдыру қажет-ақ деп санай-
мын. Сонда Ұлттық Академиямыздың академиктерінің беделі артып, іріктеу 
талабы да көтерілер еді.  

Шетелдегі барлық атақтардың сатыла беретіні жайлы кезінде жерлесіміз 
ғалым-математик Асқар Жұмаділдаев та айтқан болатын. Оларда ғылымның 
бизнеске айналғанына көп жылдар болған. Біздерде өнер тапқыштардың  
жасаған жаңалықтарын, экономиканың барлық саласында өндіріске ендіру 
машақаты жалғасын табуда. Содан да болар, шетелдік компаниялар біздің 
ғалымдарымыздың жаңалықтарына әр кезде қызығушылық танытып жата-
ды. 

Кейбір басқосуларда балаларының шетелдік оқу орындарында білім 
алып жатқандарын немесе сол жақта тұратынын желпіне айтатын азаматта-
рымыз баршылық. Иә, шекарамыз кеңейді, әлемдік кез келген құбылыстарға 
үлес қосатын дәрежеге жеттік. Дегенмен, өркениеттің Шығыста басталып, 
енді қайтадан Батыстан Шығысқа бет бұра бастағанын ұмытпайық. Бұл 
ретте «Болашақ» бағдарламасы арқылы Батыстың біраз дүниелерін алдық, 
пайдаландық. Бірақ оларды саралап, ұлтымыздың болмысына келетінін, 
қажеттілігін алған абзал. Болмаса ер мен ер, әйел мен әйел «үйленіп» жатқан 
мемлекеттерден қазақ не тәлім-тәрбие алады? Жоғарыдағы Төрегелді аға ай-
тып отырған «академик» атағы да сондай шетелдік оқу орындарының ди-
пломдарын қанжығалаған кейбір мамандар жайлы да айтар едім. 

Кеңестік дәуірде, әсіресе, өткен ғасырдың 70-80 жылдары Компартия 
«серкелерінің», жоғары лауазымды мемлекеттік қызметкерлердің біразы 
гуманитарлық саладан ғылыми атақтар алғандары да шындық. Бірақ олардың 
көбісі ғылыми атағына сай ғалымдар болмағаны да белгілі.

Иә, нарықтық қатынас қоғамдық санамызға көптеген өзгеріс әкелді. 
Жастар үшін ең жаманы ақшаның, тауардың ерекше рөлге ие болуы (фети-
шизм) жақсылықтың нышаны емес. Содан болар, қазір олардың санасына 
«ақшаң болса қалтаңда, талтаңдасаң талтаңда» деген ұғым еніп бара жатыр. 
Бұл ең қауіпті індет. Себебі адамгершілікті, сыйластықты, парасаттылықты, 
тазалықты, шынайылықты ақшаның кейінге ысыруы болашақтың індеті 
болмақ. 

Адамдар арасындағы қатігездік те нарық жағдайында тереңдей 
түсуде. Оның басты себебі меншік қатынастарының өзгеруінде жатыр. 
Көптеген фирмалар, кафелер, ресторандар, ойын-сауық орындары, т.б. жеке 
азаматтардың иеліктерінде болғандықтан, мемлекет тарапынан олардың 
іс-әрекеттеріне тежеу болатын тетіктер жоқтың қасы. Себебі, олар мемле-
кетке салықтарын төлеп отырады. Дегенмен, олардың рухани қандай зиян 
келтіретінін әсіресе жастар мен жасөспірімдер елей бермейді. Ойын-сауық 
орталықтардың аттракциондарында көбіне балаларды еріксіз тартатын 
атыс-шабыс, қантөгіс, аунап түсу сияқты жанкешті қимылдар көрсетіледі. 
Жастарымызға, жеткіншектеріміздің санасына әсер ететін қазақтың ұлттық 
ойындары мен әдет-ғұрыптары жеткілікті ғой. Соларды неге көрсетпеске, 
насихаттамасқа!

Төрегелді ағаның жаппай тойқұмарлығымыз жайлы толғаныстары да 
құптарлық. Той бәсекесінің соншалықты шарықтау шегіне жеткендігі сон-
дай, шетелдік жұлдыздарды шақыру тойдың үлкен бір көрсеткішіне айналып 
бара жатыр. Қарызданып тойға шашатындардың талай зардап шегетіндерін 
де білеміз. Ал біздің қоғамда материалдық жіктелу тереңдеп барады. Теле-
хабарлардан науқас ұлдары мен қыздарын емдете алмай көмек сұрайтындар 
да баршылық. Сондықтан, тойға, өлімге, асқа ақшаны көп шашатындар 
тәубелеріне келіп, жоқ-жұқаларға, ауруға шалдыққандарға көмек қолдарын 
созса нұр үстіне нұр болар еді. 

Тіптен ТМД елдерінің кейбірінде «Жетімдер үйі» жоқ қой. Мемлекеттің 
тікелей араласуымен жоғарыдағылар үшін «арнайы көмек қоры» 
ұйымдастырылса да артық болмас еді. 

Ағаның кітапты насихаттау жайлы ой-пікірлері мен ұсыныстары да 
ойға оралымды. Қазіргі санамызды улай бастаған интернет, компьютер, т.б. 
кітапты ығыстыра бастады. Кемтігіміз жөнделер, жетпегеніміз жетілер, бірақ 
құндылықтарымызға сақ болайық деген абыз ағаның ескертуі бәрімізге ой 
салатын дүние деп ойлаймын. 

Қазыбай ҚұДАЙБЕргЕНұЛЫ, 
ҚМУ-дың профессоры.  

резина адам
Үндістанның 15 жасар тұрғыны Джасприт Сингх Калраны 

Пенджаб штатындағы танитын адамдар резина адам деп атайды. 
Ол өзінің басын 180 градусқа бұра алады. Осындай ерекше 

қасиеттеріне бай ланысты оны резина адам деп атап кеткен. 

Вьетнамдағы ғажайып үңгір
Вьетнамда орын тепкен үңгір көрген адамды таңғалдырады. Оны бір фермер ашқан. 

Қызығы, үңгір өте кең. Биіктігі де біршама. Шамамен 40 қабатты үйдің биіктігіне жетеді. 
Өзінің флорасы мен фаунасы бар.

Үңгір Вьетнам Phon Nha-Ke Bang ұлттық паркінде орналасқан. Ел астанасы Ханойдан ша-
шамен 200 мильдей қашықтықта орын тепкен. Зерттеушілердің айтуынша, үңгірдің «жасы» 

шамамен 2-5 млн жылдарға жетеді. Деген-
мен, үңгірдің құпиясының ашылғанына жи-
ырма жылдың жүзі енді болды. Вьетнам 
фермері оны 1991 жылы ашқан. Оның ені 
87 мильге жетеді. Онда өзен, көл бар. Тіпті, 
жағажайда жасалған. 

Вьетнамдықтар мұнда туристік саяхат 
жасауды ұсынады. Мәселен, 7 күндік саяхат 
$2300 тұрады.

Дайындаған Ә.ТұрСЫНБЕКұЛЫ.

Құрметті абонент!
Назарыңызға “Қазақтелеком” АҚ және “Алтел” АҚ бірлескен өнімі - “Әмбебап нөмірді” 

ұсынамыз. Енді ҚАЛАЛЫҚ, ҰЯЛЫ нөмір және ЖЫЛДАМДЫҒЫ ЖОҒАРЫ ИНТЕРНЕТ бір SIM-
картада болады!

Артықшылықтары:
Сізге кез келген қалалық нөмірлерден тегін қоңырау шалады
Сіз тегін қоңырау шаласыз; “Қазақтелеком” АҚ нөмірлеріне күніне 180 минут
Сіз тегін қоңырау шаласыз; “ALTEL” АҚ нөмірлеріне күніне 180 минут
Жылдамдығы жоғары 4G интернеті
Желі ішінде күніне 200 sms
Тегін қосылу
Абоненттік төлем айына 1990 тг бастап
Толығырақ www.telecom.kz және  www.altel.kz сайттарында
                                                                                         

Құрметті абонент!
«iD TV Online+» «iD TV Online Bonus» қызметі - кез келген гаджеттен (планшет, компью-

тер, смартфон және т.б.), өзінің онлайн сүйікті арналары мен телехабарларын және «Megogo+» 
фильмдерін «Қазақтелекомның» телевидениеге арналған қондырғысынсыз, Қазақтелеком АҚ-ның 
Megaline Start пен Megaline Hit Optima/ Megaline Light Optima тарифтік жоспарларынан басқа Интер-
нетке қосылған барлық абоненттері үшін көру мүмкіндігін ұсынады.

«iDTV Online»  қызметіне қосылу: 
1)    Қазақтелекомның қызмет көрсету желілеріне өтінім беру арқылы
2) Өздігінше idport.kz. сайты арқылы қосылғанда, жүйе автоматты түрде www.online.id-tv.kz. 

Сайтына тіркелетін 12-белгілік код береді.
Анықтама телефоны 160

Ғалам ҒажайыПТары

маманДыҚ мерейі

өнер

ҰстазДық ЕтКЕн ЖалықПас...

қҰнДылықтарыМызДы 
қастЕрлЕй білу Өз қолыМызДа«Сыр медиа» ЖШС жанындағы ком-

муникациялар орталығында об лыс  тық 
денсаулық сақтау басқар масының басшы-
сы Сапар Рахменшеев пен медициналық-
фармацевтикалық қызметті бақылау депар-
таменті дирек торының орынбасары Ғалия 
Бәйменова бұқаралық ақпарат құралдары 
өкіл деріне арнап брифинг өткізді.

Онда басшылар дәрі-дәрмек баға-
сының қымбаттауына жол бермеу, бағаны 

тұрақты ұстап тұру мақсатында денсаулық 
сақтау басқармасы мен дәріханалар ара-
сында  меморандумға қол қойылғанын 
мәлімдеді. 

– Өткен аптада ҚРДенсаулық сақтау 
және әлеуметтік даму ми нистрлігі мен 
еліміздегі ірі фармфирмалар арасында 
жыл аяғына дейін дәрі-дәрмек бағасын 
тұрақты ұстауға арналған меморандумға 
қол қойылған болатын. Осыған орай 

біздің өңірімізде де денсаулық сақтау 
басқармасы  мен дәріханалар арасында ме-
морандум бекітілді,– дейді Сапар Рахмен-
шеев.

Мамандардың айтуынша, өткен жылы 
облыста 134 дәріхана болса, биыл оның 
саны 217-ге жеткен. Осы дәріханалардың 
барлығымен бағаны тұрақты ұстау жөнінде 
келісімге келген.  Меморандум бойынша 
200-ге жуық дәрінің атауы бекітіліп отыр.  

Бақылау департаменті дәріханаларға 
мониторинг жүргізіп, меморандумда бел-
гіленген дәрілер бағасының кө терілмеуін 
бақылап отыратын болады.

Барлыбек БАТЫр.

ДенСаулыҚ жаЗылҒан жайДыҢ жаҢҒырыҒы

ДӘрі-ДӘрМЕК баҒасы 
тҰрақтанДырылаДы

«сӘн МЕн саХна» ФЕстИВалі

нЕВа ЖаҒасынан сазДы сӘлЕМ

Шиелі ауданындағы “Думан” балабақшасында 
өткен мерекелік шара осылай аталды. Сайыстың 
мақсаты – бір қолымен бесікті, бір қолымен 
әлемді тербеткен келіндердің отбасындағы 
орнының ерекшелігін, шаңырақтың ұйытқысы 
екендігін насихаттау, келінге деген сыйластықты 
арттыру, заман талабына сай оларды ұлттық өнер 
мен өнегеге баулу, салт-дәстүрді қастерлеудегі 
танымдық қабілетін арттыру.

Өнер сынында үміткерлер жеті кезеңнен 
тұратын сайыс шарттары бойынша бақ сы-
нады. Өздерін таныстырудан бастаған олар 
халқымыздың мақал-мәтелдерін, сондай-ақ 
салт-дәстүрлерін жетік білетіндіктерін байқатса, 
отбасының сүйікті асын дайындау, он саусағы 

майысып құрақ құрау, мың бұрала би билеп, 
әуелете ән салудан шеберліктерін көрсетті.

Сайыс қорытындысында әділқазылар 
шешімімен қазақтың әдет-ғұрпы мен салт-
дәстүрлері бойынан табылған Қарлығаш Әлімбет 
“Шебер келін” деп танылса, Мақпал Әлжанова 
“Өнерпаз келін”, ал Махаббат Әуелбекова “Ина-
батты келін” атанды. Аталған номинациялар бой-
ынша жеңімпаздарды балабақша меңгерушісі 
Сұлушаш Смағұлова марапаттап, сый-сияпат тар-
ту етті. Сайысты балабақша тәрбиешісі Айнұр 
Жүнісбекова ұйымдастырды.

Айгүл САПАрОВА,
“Думан” балабақшасының әдіскері.

Шиелі ауданы.
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МҮЛіКТі ЖАрия ЕТУгЕ

БАЙЛАНЫСТЫ
 ЕСЕПТіЛіКТің ҚОрЫТЫНДЫСЫ

Аудан Келіп түскен 
өтініштер 

саны

Орны

Қызылорда 
қаласы

262 1

Қармақшы 
ауданы

46 2

Жаңақорған 
ауданы

25 3

Шиелі ауданы 16 4
Жалағаш 
ауданы

14 5

Қазалы ауданы 13 6
Сырдария 

ауданы
11 7

Арал қаласы 9 8
Арал ауданы 6 9

Қазалы қаласы 0 10


