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ҰЛТ ЖОСПАРЫ – 100 ҚАДАМ

БАРШАҒА АРНАЛҒАН ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ МЕМЛЕКЕТ

Бүгін біз
Мемлекет басшысы
Нұрсұлтан Назарбаевтың
бес институттық
реформасын жүзеге
асыруға бағытталған
100 нақты қадамды
жариялап отырмыз
2-5 беттер.

СЫР ЕЛІ БАТЫР ҰЛЫН ЕСКЕ АЛДЫ

ИНДУСТРИЯЛАНДЫРУ ИГІЛІГІ

ШЫНЫ ЗАУЫТЫНЫҢ
ҚҰРЫЛЫСЫ БАСТАЛДЫ
Кеше облыс әкімінің
орынбасары Ғалым Әміреев
қаладағы өндірістік аймақта
ірге көтеретін шыны
зауытының орнында болып,
осындағы жұмыс барысымен
танысты.
«Қызылорда өлкемізде шыны зауыты салынады» дегенімізге де 10
жылдан аса уақыт өтіпті. Алайда
қазір инновациялық технологиясыз
өрге басу жоқ. Ал осыған дейін талап
білдірген шетелдік инвесторлардың
технологиясы
жарамсыз
болып
шығыпты. Сондықтан да зауыт
құрылысы тоқтап қалған еді. Енді
міне Сыр өңіріне заманауи озық технологияны меңгерген америкалық
инвестор келіп отыр.
Бірнеше жылдан бері инфра
құрылымдары жасақталып жатқан
қала іргесіндегі өндірістік аймақта
кеше шыны зауытының елімізде дайын өнімін қабылдайтын қойманың
іргетасын қалау жұмыстары басталды. Облыс әкімінің орынбасары Ғалым Әміреевтің айтуынша, еліміздің Индустрияландыру картасы аясында аймақта
18 жоба іске асырылып жатыр. Оның ішінде
республикалық картаға енген құны 52,1 млрд
теңге құрайтын ірі жоба осы шыны зауыты
құрылысы. «Қызылорда қаласында қуаттылығы
жылына 197 100 тонна табақша шыны шығару
және өңдеу зауыты құрылысы» жобасының инвесторы болып американдық «STEWART инженеринг» атты компаниясы танылды. Осылайша, олар «Бәйтерек» Ұлттық басқару холдингі»
АҚ-мен бірге өңірдегі ірі индустриалдық жобаны жүзеге асыратын болды.
Ал бас мердігер – «Шымкентхиммонтаж»
ЖШС. Күрделі құрылыс салуда тәжірибесі мол
компанияның құрылғанына жарты ғасырдан
асқан. Шымкентте фосфор, қорғасын зауыттарын, Жаңақорған ауданында күкірт қышқылы
зауытын қолданысқа берген осы серіктестік.
Нысанның құрылыс бөлімінің басшысы Әділбай
Бадамбаевтың айтуынша, өндірістік аумақта
өткен сәуір айынан бері алаңды қоршау және
жерді дайындау жұмыстары жүргізілген. Бүгін
дайын өнім сақтайтын қойманың іргетасы мен

18 мамыр – танымал әнші, қазақ өнерінің қайталанбас тұлғасы Батырхан Шөкеновтің туған күні.
Осыған орай, әншінің жерлестері Орталық алаңға жиналып, еске алу кешін ұйымдастырды. Шараға
облыс әкімі Қырымбек Көшербаев пен әншінің анасы мен бауырлары, өнердегі және өмірдегі достары
қатысып, түрлі естеліктер айтты.
– Батырханды үлкен де, кіші
де қадір тұтты, жас та, жасамыс
та әндерін жатқа айтты. Ол елден жырақта жүрсе де әрқашан
өз Отанының патриоты болды. Сондықтан соңында өшпес із
қалдырған Батырхан Шөкеновті
халқы еш ұмыт қалдырған жоқ.
Оның есімі қазақ өнерінің тарихында алтын әріптермен мәңгі жазылып
қала бермек, – деді аймақ басшысы
Қ.Көшербаев.
Еске алу кешінде Батырханның
әндері шырқалып, оның өмірі
мен өнеріне арналған «Сағым
дүние» деректі фильмі көрерменге
ұсынылды. Сондай-ақ, әншінің
өмірінің соңғы уақытында қатысқан
Ресей
телеарнасындағы
«Один

в один» жобасынан үзінділер
де
көрсетілді.
Кеш
соңында
алаңға жиналған көпшілік көкке
шар ұшырды. Осылайша, Сыр
жұртшылығы талантты әншінің өнері

халқымен
білдірді.

мәңгі

жасайтындығын

Мейрамгүл
ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ.

ТҮЛЕКТЕР ҚАУІПСІЗДІГІ
ҚАПЕРДЕ БОЛАДЫ
бетон жасау қондырғысының іргетасын құю
жұмыстары басталды. Бұған қоса алаңға 500
орындық вахталық қалашық орналастырылуда.
Зауыт құрылысы 2017 жылы аяқталады.
Жобаның алғашқы кезеңінде 300 адам жұмыспен
қамтылып, кәсіпорын құрылысқа арналған
шыны табақшасын шығарып, республиканың
сұранысын толық өтейді. Тіпті өнімнің 30 пайызын сыртқа шығара аламыз. Нақты кезеңде
еліміздегі құрылыс компаниялары аталған тауарды Ресей мен Қытай мемлекеттерінен сатып алуда. Кәсіпорын толық қуаттылыққа
көшкен кезде өнімнің бірнеше түрін, атап
айтқанда, табақша шыны, энергия үнемдегіш
әйнек, айна, ламинатталған әйнек, шыңдалған
және оқшауланған әйнектер шығарады. Шыны
өндірісіне қажетті негізгі шикізат – жергілікті
кварц құмының қоры өзімізде бар. Жүргізілген
барлау жұмыстарының нәтижесінде Арал
ауданындағы
Сарышоқы,
Қосжар
және
Жантілес кеніштерінде осы шикізаттың 50 млн
тоннасы бары анықталған, ол бір ғасырдан
астам уақытқа молынан жетеді екен. Соңғы
жүргізілген химиялық сараптаулар біздегі кварц

құмының 98,5 пайызы кремний тотығынан
тұратынын айқындаған. Бұл оның сапасының
өте жоғары екендігін айғақтайды. Құрылысқа
арналған шынының 60 пайызы осы кварц
құмынан тұрады. Жоғары сапалы әйнек өндіру
үшін бұдан өзге оған доломит, әк және түрлі
химиялық қоспалар мен кальцийленген сода
қосылады. Әзірше соңғысын ғана сырттан сатып аламыз. Ал алдағы жылы «Аралтұз» АҚ
осы өндірісті қолға алып, кальцийленген сода
шығаратын зауыт салғалы отыр.
Облыста өңдеу өнеркәсібінің баяу дамуы
осыған дейін шешімін таппаған басты мәселенің
бірі еді. Шикізаттарға бай аймақта отырып
өңдеуші кәсіпорынның болмауы көпшілікті де
қынжылтып келгені рас. Бірер жыл бұрын шыны
зауыты Үкімет шешімімен Ақтөбе облысына салынатын болған. Осы тұста аймақ басшысының
табандылығы арқасында зауыт өзімізде салынатын болды. Осылайша шыны зауыты облыс
орталығында ел тәуелсіздігін алғалы салынып
тұрған тұңғыш ірі өндіріс ошағына айналмақ.
Дәуіржан ЕЛУБАЕВ,
Бағдат ЕСЖАНОВ (сурет).

Санаулы күндерден кейін оқу жылы аяқталады. Соңғы қоңырау
сыңғыры тағы естіледі. Соңғы жылдары мектеп бітірушілер арасын
да сауық кеші мен автошеру ұйымдастыру әдетке айналуда. Мек
теп бітіру кешін мейрамханада дүркіретіп атап өту көз үйренген
құбылысқа айналды. Оған ата-аналар тарапынан қомақты қаражат
жиналатыны да жасырын емес. Баласы үшін олар да барын аяма
сы анық. Тиісті сала мамандары мектеп бітіру кешіндегі думандар
мен шерулерде шектен шыққандар кездесетінін айтып отыр. Жу
ырда өткен мәжілісте аймақ басшысы мектеп бітіру кешінде артық
даңғаза мен түлектер автошеруін болдырмауға тапсырма берді. Осы
ретте аталған мәселеге орай облыстық ішкі істер департаментінің
әкімшілік полиция басқармасының бастығы, полковник Алтынбек
Ахметовпен әңгімелескен болатынбыз.
– Алтынбек Меңлібайұлы, өзіңіз
білетіндей, алда түлектердің сыналар сәті жақындап калды.
Осыған сәйкес қауіпсіздік шараларын сақтау, болдырмау және алдын
алу мақсатында қандай жұмыстар
атқарылып жатыр?
–
Қазақстан
Республикасы
Ішкі Істер министрлігінің арнайы
бұйрығына сай еліміз бойынша мектеп бітіруші түлектердің қауіпсіздік

жағдайын қатаң бақылауға тапсырма берілген. Қазіргі таңда
біздің тарапымыздан облыстық
білім басқармасы, өңірдегі мектеп
ошақтары мен ата-аналар арасында түсіндірме жұмыстары жоғары
деңгейде жүргізіліп жатыр. Кездесулер ұйымдастырылып, атааналарға бала қауіпсіздігі жайында кеңінен айтылуда. Осы орайда
облыстық ішкі істер департаментінің

нұсқаулығына сәйкес барлық мектептерге
арнайы
қызметкерлер
бекітілген. Түлектердің автошеруі
кезінде жүргізуші куәлігі жоқ
кәмелет жасына толмағандардың
көлік басқаруы көп кездеседі. Ондай жағдайда баланың ата-анасы
әкімшілік жауапкершілікке тартылатын болады. Жасөспірім көлікті
тізгіндегеннен кейін жылдамдықты
арттырып, оқыс оқиғаға ұрынуы
мүмкін. Біз баланы тоқтатып, хаттама толтырып, көлігін айып
тұрағына қойып, тиісті әкімшілік
шара
қолданып,
сын-ескертпе
айтқанымен, алдын алу жұмысына
ата-ана жауапты болуы керек.
Біз 25 мамыр – Соңғы қоңырау
күні
күшейтілген
іс-шараларға
көшетін боламыз. Бұл орайда аймақ
басшысының мектеп бітірушілердің
автошеруіне тыйым салу туралы тапсырмасын негізге 6
аламыз.

КӨКТЕМГІ ҚАРЕКЕТ

ДАЛА ТӨСІНДЕГІ ЖҰМЫС
ҚАРҚЫН АЛА ТҮСТІ
Облыстық ауыл шаруашылығы басқар
масының мәліметі бойынша қазір облыс бойын
ша 18,2 мың гектар жаңа жоңышқа, 5 мың гектар
мақсары, 107 гектар жаздық арпа, 1,4 мың гектар
жаздық бидай және 27 гектар сұлы дақылдары
егілді.
Сонымен қатар биылғы жылдың егісіне қажетті 51,7
мың тонна минералдық тыңайтқыштардың бүгінгі күнге
39,3 мың тоннасы немесе 75,9 пайызы дайындалды.
Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің
қолында бар ауыл шаруашылығы техникалары толықтай

дала жұмыстарына қатысуда. Жанар-жағармай қоры
жеткілікті.
Бүгінгі күнге облыс бойынша 1420 гектар картоп,
766,5 гектар көкөніс, 1503,3 гектар бақша, 46,5 гектар
дәндік жүгері, 200 гектар сүрлемдік жүгері дақылдары
егілді.
Облыста негізгі дақыл – күріш егу жұмыстары
жалғасуда. Бүгінгі күні 59,9 млн гектарға тұқым
себіліп, 48,6 мың гектары суға бастырылды. Сөйтіп
дала төсіндегі диқандардың көктемгі жұмыстары қазіргі
уақытта қарқын ала түсті.
Айғали ҚАРАБАЛАЕВ.
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РУХАНИЯТ

ТҮЛЕКТЕР ҚАУІПСІЗДІГІ
ҚАПЕРДЕ БОЛАДЫ
–
Осындай
ретсіз
думанды
ұйымдастыратын тағы өзіміз ғой...
– Әрине, ата-ана бала көңіліне
қарайды. Бұл сәтті ерекше етіп атап
өткенді жөн санайды. Күннің шапағын
қарсы аламыз деп су жағалауларына
да барады. Қымбат көліктерді жалға
алып, барынша думандатады. Алайда автошеру кезінде түрлі жазатайым оқиғалар орын алуы мүмкін. Енді
бір айдан кейін түлектердің
сауық кеші өтеді. Бұл жағдайда
біз барлық қызметкерлерді
жұмылдырамыз.
Әкімшілік

полицияның қызметтік көліктеріне арнайы бейнетіркегіш құралдарын орнату арқылы да қатаң бақыланатын болады. Бірақ «апат айтып келмейді» деген
ғой. Сақтықта қорлық жоқ. Ең бастысы
жауапкершілік мол болуы керек.
– Осы мәселеге орай
ұсыныс,
пікіріңіз бар ма?
– Бала – біздің болашағымыз.
Сондықтан, бұл – үлкен жауапкершілік.
Әрине, әркім де өз баласын ақтайды. Бұл
барлық ата-анаға тән қасиет. Бірақ, бір
сәт құқық қорғаушылардың да айтқанына
құлақ салып, мәселеге байыппен қараған

АТА-АНАЛАР ҚОЛДАП ОТЫР
Қалалық білім бөлімінің бұйрығына сай 11-сынып
оқушыларынан ақша жинауға тыйым салынды. Жалпы, мектепте 30 түлек болса, оның 27-сі ҰБТ-ға қатысады. Қазіргі
кезде олар тек дайындық үстінде. Алда үлкен сынақ. Ал мектеп бітіру кеші мен автошеру ұйымдастыру тоқтатылды. Тек
25 мамыр – Соңғы қоңырау шарасын өткізу ғана жоспарланып отыр. Осы тақырыпқа байланысты мектепте ата-аналар,
құқық саласының мамандары мен қалалық білім бөлімінің
қызметкерлері және психолог мамандардың қатысуымен кең
көлемде жиын өтті. Онда ата-аналарға түсіндірме жұмыстары
жүргізіліп, түлектердің автошеру мен сауық кешін өткізуіне
жол бермеу мақсатында қолхат алынды. Олар қарсы болмай,
бала болашағы мен жеке басының қауіпсіздігі үшін қолдады.
Осы мәселеге орай жоғары сынып оқушыларымен мектеп психологы жұмыс жасап жатыр.
Гүлмира ҚОҢЫРБАЕВА,
№140 мектеп директоры.

БӘРІ БАЛА ҮШІН ДЕСЕК ТЕ...
Менің қызым биыл мектеп бітіреді. Үлгілі оқушы. Мектепте тапсырып жатқан сынақтардан жоғары бал иеленіп жүр.
Өзі армандаған мамандығына түседі деген сеніміміз мол. Бірақ
бұл оңай шаруа емес екен. Соңғы қоңырау шарасына дайындалып жатыр. Оған қоса сынып жетекшісі, пән мұғалімдері
мен мектепке сый ретінде сыйлық қалдыру үшін қаражат жи-
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Талғат МАҚАШОВ, облыстық филармония директоры:

жөн болар еді. Келеңсіз жайттар болмас үшін қауіпсіздік шараларын жасауды ең алдымен ата-ана ойлағаны дұрыс.
Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы
кеңінен насихатталса, әрбір тұрғынға ой
салса, құба құп болар еді деп ойлаймын.
Сол себепті қоғамдық тәртіпті сақтауға
және жол қауіпсіздігі ережелерін қатаң
есте ұстауға түлектер және ата-аналар
мен өзге де тиісті сала мамандарын
бірлесіп жұмыс жасауға шақырамын.
Сұхбаттасқан
Сара ҚОРҒАНБАЙҚЫЗЫ.

нап әлекпіз. Орташа табысы бар отбасы үшін бұл артық шашылу. Мұғалімдерге қымбат сыйлық жасайтынымыз тағы бар.
Қосымша пәндері де ақылы түрде өтеді. Қызымның көңілі үшін
қосымша пәндері ақылы түрде өтуіне келісемін деп қол қойып
бердім. Сауық кеші мен автошеруге тыйым салып жатқанын
қолдаймыз.
Жаңылған АЛДАМҰРАТ,
ата-ана.

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ
КЕҢЕСТЕР БЕРІЛУДЕ
Түлектердің нағыз сыналар шағы жақындап қалды.
Сондықтан жоғары сынып оқушыларымен барынша жұмыс жасап жатырмыз. Ата-аналармен тығыз байланыстамыз. Оқушы,
ата-ана және оқытушы арасында тренинг-семинар, кездесулер
ұйымдастырып, түсіндірме шараларын жасаудамыз. Сондайақ, ата-анамен бала арасындағы қарым-қатынасты, мінезқұлқын, көңіл-күйін де үнемі назарда ұстап, бақылаймыз.
Және де оқушылардың депрессияға ұшырамауының алдын
алудамыз. Тағы бір айта кетерлігі, түлектердің сауық кеші мен
автошеру өткізудің еш тиімділігі жоқтығын түсіндіріп, тиісті
жұмыстар атқарылуда.
Мұрат СМАЙЛОВ,
№136 мектеп-лицейінің психологы.
Әзірлеген
Сара ҚОРҒАНБАЙҚЫЗЫ.

АҚТЫҚ САПАРҒА ШЫҒАРЫП САЛДЫ
Кеше Қызылордада белгілі мемлекет
қайраткері, Сыр елінің асыл азаматы Сабыр
Арыстанбаевты ақтық сапарға шығарып салу
рәсімі өтті. Оған замандастары, үзеңгілес
достары, ағайын-туыстары және облыстағы
су шаруашылығы саласының қызметкерлері
қатысты.
Қаралы жиында еңбек және соғыс
ардагері, қоғам қайраткері Ыдырыс Қалиев
және ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты, Халық қаһарманы, генерал-лейтенант
Бақытжан Ертаев сөз сөйлеп, Сабыр
Шәйменденұлының елімізге, облысымызға
сіңірген ерен еңбегі мен қажыр-қайратын

ерекше атап өтті. Сондай-ақ адами асыл
қасиеттерін тізбектеп айтып, орны толмас
қайғыға ортақтасты.
Бұдан бөлек, облыс әкімінің орынбасары
Серік Қожаниязов еліміздің түкпір-түкпірінен
ел азаматтары Сабыр Арыстанбаевтың
қазасына қайғырып, көңіл айтып жатқанын
жеткізді. Солардың ішінде алғашқысы болып, облыс әкімі Қырымбек Көшербаев Сабыр ағаның отбасына арнайы барып, жақын
туыстарының қайғысымен ортақтасты. Ал ҚР
Мемлекет хатшысы Гүлшара Әбдіхалықова,
ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің төрағасы Ислам Әбішев

және мәжілісмендер, сенаторлар көңіл айту
жеделхаттарын жолдаған.
Айта кетейік, Арыстанбаев Сабыр
Шәймерденұлы 1932 жылы Шиеліде туған.
Ол Сыр өңірінде су және ауыл шаруашылығы
саласында басшылық қызметтер атқарып,
елге өлшеусіз үлес қосты. Еңбегі еленіп,
«Еңбек Қызыл Ту», «Халықтар достығы»
ордендерімен және медальдармен “ҚазКСРнің еңбек сіңірген гидротехнигі” атағымен
марапатталған.
Дәурен ОМАРОВ.

ЖАЗАСЫН ӨТЕГЕНДЕР
ЖҰМЫСПЕН ҚАМТЫЛМАҚ
Әртүрлі себептерге байланысты қателікке ұрынған, темір
тордың ар жағында тиісті жазасын өтеп шыққан азаматтардың
қоғамдық өмірге бейімделіп кетуіне жағдай жасау – көп көңіл
бөлуді қажет ететін маңызды мәселе. Осы орайда, аймағымызда
бұл бағыттағы шаралар лайықты деңгейде жүзеге асырылуда. Облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік
бағдарламалар басқармасы түзеу мекемелерінен босатылған
адамдарды жұмыспен қамтуға жәрдемдесу бойынша жұмыстар
жүргізуде. Мәселен, оларды «Жұмыспен қамту – 2020 жол картасы» бағдарламасының негізінде жұмыспен қамту квотасы
белгіленді. Нәтижесінде, квота бойынша аталмыш санаттағы
23 азамат қамтылып, оның ішінде 9 адамға бағдарламаның
екінші бағыты аясында шағын несие беру жоспарлануда. Сонымен қатар, әлеуметтендіру және оңалту мақсатында 20152017 жылдарға арналған Жол картасы әзірленіп, бекітілді. Бұл
Жол картасымен биыл облыс бойынша 51 адамды жұмыспен
қамту, 33 адамды «Жұмыспен қамту – 2020 жол картасы»
бағдарламасына қатыстыру және 2 адамды жоғары немесе арнаулы орта оқу орындарына жіберу көзделуде. Кәсіптік оқу
және қайта даярлау курстарына 2015 жылға 16 мамандық бойынша оқыту белгіленген. Даярлық курстан кейін жұмыспен
қамтуға ықпал жасалады.
Бүгінде жазасын өтеп келген 12 адам квота бойынша тұрақты жұмысқа орналасса, 10 адам ақылы қоғамдық
жұмысқа, кәсіптік оқу және қайта даярлау курстарына 1 адам
жолдануда. Сондай-ақ, әлеуметтік төлемдер бойынша 3 адам
– атаулы әлеуметтік көмек, 12 адам 18 жасқа дейінгі балалар
жәрдемақысын және 6 адам тұрғын үй көмегін алуда.
Ағымдағы жылдың 12 ақпанында Қылмыстық жазаны
және қылмыстық-құқықтық ықпал ету шараларын орындайтын органдар мен мекемелер қызметіне жәрдемдесу жөнінде,
яғни қылмыстық жазаларын өтеген адамдарға әлеуметтік
және өзге де көмекті ұйымдастыру жөнінде облыс әкімдігі

жанындағы консультациялық-кеңесші органның кезекті отырысы өткізілді.
Үстіміздегі жылдың ақпан-наурыз айларында облыстық
прокуратура, ОІІД, ҚАЖ департаментімен бірге түзеу
мекемелерінен босатылғандарды және қоғамнан оқшаулаумен
байланысты емес жазаларға сотталғандарды жұмыспен
қамтуда құзырлы мемлекеттік жұмысын үйлестіруде бірлескен
Іс-шаралар жоспарлары қабылданып, тиісті жұмыстар да
ұйымдастырылып отыр.
Сонымен қатар, облыс бойынша ҚАЖ департаменті
басшылығының ұйымдастыруымен облыстық Кәсіпкерлер
палатасының өкілдерін, облыс мекемелері басшыларын, консультациялық-кеңесші орган мүшелерін ЗК-169/5
мекемесінің өндіріс аймағымен таныстыру мақсатында
көшпелі шара өткізілді. Ал Шиелі ауданындағы Тартоғай
қоныстандыру колониясында жылына 3,5 млн дана кірпіш
шығаратын кірпіш зауытын ашу жоспарланып отыр. Аталған
өндіріс орнында 75 адамды жұмыспен қамтуға мүмкіндік болады деп күтілуде. Дегенмен де, жазасын өтеп, бостандыққа
шыққан жандардың түйткілді мәселелері жетерлік. Бірінің
денсаулығы болмаса, бірінің жеке куәлігі жарамсыз, енді бірі
белгілі бір тұрғылықты жерде тіркеуде жоқ. Осы мәселелерді
шешу мақсатында биылғы жылы жазаларын өтеп келген
азаматтарға облыс орталығынан «Оңалту және әлеуметтік
бейімдеу орталығын» ашу мүмкіндіктері қарастырылуда.
Сондай-ақ, мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс негізінде
Тұтынушылардың құқығын қорғау қоғамдық бірлестігінің
«Бостандығынан айыру орындарынан босатылып шыққандарды
қайта әлеуметтендіру» жобасын биылғы жылы жалғастыруға
жергілікті бюджеттен 6170,0 мың теңге бөлінуде.
Қызылорда облысының
жұмыспен қамтуды үйлестіру және
әлеуметтік бағдарламалар басқармасы.

ТЕРРОРИЗМГЕ ТЕГЕУРІНДІ ТӨТЕП БЕРУ МАҢЫЗДЫ
Қазақстан Республикасының 1999
жылғы 13 шілдедегі «Терроризмге
қарсы іс-қимыл туралы» Заңының
10-3-бабына сәйкес меншік нысанына
қарамастан, террористік тұрғыдан осал
объектілер басшыларының немесе өзге
де лауазымды адамдарының міндеттері
қойылған.
Адамдар көп жиналатын объектілер:
- сауда алаңы 500 және одан да көп
шаршы метр болатын сауда объектілері;
- 100 және одан да көп отыратын орны
бар қоғамдық тамақтану объектілері;
- көп адамдардың келуіне арналған
немесе дайындалған, бір мезгілде
200 және одан да көп адамның болу
мүмкіндігі бар;
- өздеріне жапсарлас ашық аумақты
қоса алғанда, концерт залдары, спорт,
ойын-сауық, көлік және өзге де көпшілік
ғимараттары, білім беру және денсаулық
сақтау ұйымдары;
- туристерді орналастыру орындары
болып табылады.
Қазақстан Республикасы Үкіме
тінің 2013 жылғы 28 тамыздағы
№876
қаулысымен
«Қазақстан
Республикасының
террористік
тұрғыдан осал объектілерінің тізбесі»
бекітілген.
Осы
тізбекте
көрсетілген
меншік
нысанына
қарамастан,
террористік тұрғыдан осал объектілер
басшыларының немесе өзге де лауазымды адамдары террористік іс-әрекеттің
алдын алу, сондай-ақ объектілердің тер-

роризмге қарсы қорғалуы және олардың
қауіпсіздігінің тиісті деңгейін сақтау
мақсатында:
1) тиісті өткізу режимін, объектілерге
қойылатын қойылатын талаптарға сәйкес
оларды қазіргі заманғы инженерліктехникалық
күзет
жабдықтарымен
жарақтауды қамтамасыз ету;
2) үлгілік паспорттың негізінде
–
өздеріне
сеніп
тапсырылған
объектілердің
терроризмге
қарсы
қорғалуы паспортын әзірлеу;
3)
персоналды
үй-жайларды
қарап тексеру техникасына үйрету,
жарғыш құрылғылардың орнатылуы
мүмкін орындарды анықтау бойынша
профилактикалық және оқу-жаттығу ісшараларын өткізу;
4) жасалған терроризм актісінің
салдарынан туындаған техногендік
сипаттағы қатерлерді жою бойынша
мүдделі мемлекеттік органдармен және
ұйымдармен бірлескен іс-қимылдарды
жоспарлау мен пысықтау;
5) объектінің ақпараттық желілерін
қорғауды, ақпараттық қауіпсіздікті
қамтамасыз
етуді
ұйымдастыру
жөніндегі іс-шараларды іске асыруға
міндетті.
Меншік
нысанына
қарамастан,
террористік тұрғыдан осал объектілер
басшыларының немесе өзге де лауазымды
адамдарының
аталған
міндеттерді орындамауы Қазақстан
Республикасының заңдарында көзделген
жауаптылыққа әкеп соғады.

www.syrboyi.kz

Атап айтқанда, «Әкімшілік құқық
бұзушылық туралы» 2014 жылғы 5
шілдедегі Қазақстан Республикасының
Кодексінің 149-бабына сәйкес:
1. Террористiк тұрғыдан осал
объектінің меншік иесінің не иелену
шісінің не басшысының өзiне сенiп
тапсырылған объектiнiң терроризмге
қарсы қорғалуын қамтамасыз ету және
қауiпсiздiгiнiң тиiстi деңгейiн сақтау
жөнiндегi мiндеттердi орындамауы және
(немесе) тиiсiнше орындамауы –
жеке тұлғаларға немесе лауазымды
адамдарға – бір жүз, шағын кәсiпкерлiк
субъектiлерiне немесе коммерциялық
емес ұйымдарға – екі жүз, орта
кәсiпкерлiк субъектiлерiне – үш жүз,
iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне бес жүз
айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде
айыппұл салуға әкеп соғады.
2. Осы баптың бiрiншi бөлi
гiнде
көзделген,
әкiмшiлiк
жаза
қолданылғаннан
кейiн
бiр
жыл
iшiнде қайталап жасалған әрекеттер
(әрекетсiздiк) –
жеке тұлғаларға немесе лауазымды
адамдарға – екі жүз, шағын кәсiпкерлiк
субъектiлерiне немесе коммерциялық
емес ұйымдарға – үш жүз, орта
кәсiпкерлiк субъектiлерiне – бес жүз,
iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне бір мың
айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде
айыппұл салуға әкеп соғады.
Еліміздің ең басты қазынасы – адам
және оның өмірі. Сондықтан, терроризмге тегеурінді төтеп беру маңызды.

СЫР МАҚАМЫНА

ШЕТЕЛДІКТЕРДІҢ ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҒЫ ЗОР
Сырдың жырын ел шекарасынан асырып, дүние
жүзіне танытып жүрген
облыстық филармонияның
мәдениет саласындағы орны
айрықша. Бұл өнер ордасын
Ақмешіттің бренді деуге лайық.
Осы орайда мекеме директоры Талғат Мақашов мырзамен
сұхбаттасқан болатынбыз.
–
Талғат
Бақытбекұлы,
биыл осыған дейін облыста бол
маған камералық оркестрді қолға
алдыңыздар. Классикалық өнердің
осы саласы туралы кеңінен
айтсаңыз?
– Филармония жұмысы тек қана
жыраулық өнермен шектелмейді.
Тұрмағамбет атындағы халық
аспаптар оркестрі, фольклорлық
ансамбль жұмыс істейді. Дәл біздің
филармонияның техникалық базасындай база кез келген облыста
жоқ. Облыс әкімінің қолдауымен
камералық
оркестрді
аштық.
Жоқтан бар жасап, скрипкашыларды
әр ауданнан алдырдық.
Сырттан да шақыртудамыз. Сыр
мектебінде классикалық музыка өнері қалыптасып келе жатыр.
Оркестрді дамыту мақсатында Петербург қаласынан ресейлік мамандарды шақырдық. Алматыдағы
Өнер академиясынан ұстаздар келіп
тәжірибелерімен бөлісіп, дәріс
оқыды. Шеберлік сыныптарының
арқасында камералық оркестріміз
қадамын нықтап келеді.
– Былтыр шетелдіктерге Сыр
мектебінің өнерін көрсеттіңіздер.
Биыл қандай жоспар бар?
–
Биылдан бастап іссапар

шығындарын
өзіміз
қамтама
сыз етудеміз. Ол үшін Санк-Пе
тербургтегі филармониямен өзара
меморандумға қол қойсақ, енді республика ішінде Батыс Қазақстан,
Ақтөбе,
Жамбыл,
Оңтүстік
Қазақстан облыстық филармонияларымен меморандум жасастық.
Олар біздің, біз олардың жергілікті
жерде
концерттерін
өткізуге
мұрындық боламыз. Сондай-ақ,
Омбы мен Орынбор қалаларына
баруды жоспарлап отырмыз. Ал
бүгін-ертең
өнерпаздарымыз
Өзбекстанға жол жүрмек.

–
Филармония ұжымы бір
шама елдерді аралап шықты.
Қай елдің ілтипаты ерекше есте
қалды?
– Сыр елі өнердің туын тіккен
жер десек, әсте қателеспейміз.
Қай елге барсақ та, біздің
дәстүрлі өнерімізді құрметтеп,
өнерпаздарымыздың
аяқтарын
жерге тигізбейді. Қара домбыраның
құдіреті күшті. Кез келгеннің
сай-сүйегін сырқыратады. Кө
мейімен
бүлкілдетіп,
әртүрлі
қайырымдарды,
иірімдерді
салғанда көрермен сілтідей тына
қалады. Былтыр Өзбекстанның
Шыршық деген жерінде концерт
бердік. Сонда қандастарымыз,
ақсақалдарымыз, ақ жаулықты аналарымыз көздеріне жас алып, ұлт
өнерін сағынып қалғандықтарын
жасыра алмады. Аспаптардың
үнімен туған жерге бір барып келгендей болдық деп көңілдері босады. Сыртқа шығып кетіп бара
жатқанда тоқтатып қойып, домбырамызды қайта тартқызып,
көңілдері көтеріліп қалды. Біз
үшін
халықтың
ықыласынан
артық құрмет жоқ. Түркиядағы
қандастарымыздың да, Татарстан
дағы
бауырларымыздың
да
ілтипаттары ерекше.
– Түркітілдес елдерге гастроль
ге барғанда қандай ұқсастық пен
ерекшелік байқадыңыз?
–
«Түріксой» халықаралық

ұйымының ұйымдастырумен наурыз айында Түркияда түркітілдес
отыз елдің оркестрі жиналды.
Қазақстанның намысын қорғап
Қызылорда облыстық филармония
сы барды. Қобыз деген құдіретті
аспап
түркітілдес халықтардың
барлығында бар. Алтайыңда да,
туваңда да, өзбегіңде де, түрік,
татарыңда да, фестивальға келген
отыз елдің барлығында да Қорқыт
бабамыздың қобызы бар. Түпкі тамырымыз бір болғандықтан аспаптарында ұқсастықтар өте көп.
– Шетелден өзімізге оралсақ.
Ел ішінде облыстарды аралап өнер
көрсетесіздер. Жұртшылық Сыр
өңірінің дәстүрлі өнерін қалай
қабылдайды?
– Сырдың төрт мектебі төрт
аяғын тең басқан, өзіндік әуенімен,
сарынымен қалыптасқан. «Батысқа
барып күйшімін деме, Сырға
келіп жыршымын деме», - дейді.
Сондықтан, біздің ерекшелікке ие
өнерімізге тәнті болып жатады. Біз
Арқаның, Шығыстың, Жетісудың
өнеріне сүйсінеміз. Әрқайсысы
өзінше бағалы, құнды.
– Қызметкерлеріңіз мемлекет
тік марапаттарды, стипендия
ларды, атақтарды қаншалықты
жиі иеленеді?
– Былтыр біраз байқауларға
қатысып, жүлдегер болдық. Биыл
да қалыс қалып жатқанымыз жоқ.
Жақында Астана қаласында өткен

Нұрғиса
Тілендиев
атындағы
«Өз елім» байқауында Бибігүл
Тыныштық екінші, Мәдина Айдарбек үшінші орын алып келді.
«Мәдениет қайраткерлері» атанып жатқан мамандарымыз да бар.
Биыл да олжасыз қалмаймыз деген
үміттеміз.
– Филармония жастарының
қарқыны қандай?
– Былтыр мекемемізде бірден
60 штат ашылды. Ел билігінің
өнерге деген қамқорлығын осыданақ көреміз. Жастардың да саны артты. Өнерімен көзге түсіп, топ жарып жүрген жастар көп. Оларды баулитын аға буындар да
мықты. Жастардың ізденістері көз
қуантады.
–
Мереке үстінде әріптес
теріңізге құттықтауыңызды біл
дірсеңіз...
– Мәдениет мамандарының
төл
мерекесі
құтты
болсын! Мәдениет – қызығы мен
қиындығы қатар жүретін сала. Бұл
саладағылар ыстыққа да, суыққа
да, әуеге де, шойын жолға да, тас
жолға да қарамай еңбек етеді. Ең
әуелі, отбастары аман болсын деп
тілеймін. Ел аман, жұрт тыныш
болсын!
–
Сұхбатыңыз үшін үлкен
рахмет!
Әңгімелескен
Балғын ӘДІЛБАЕВА.

ЖЕРЛЕС ҚАЛАМГЕРДІҢ
ЖЕКЕ КІТАПХАНАСЫ

МӘДЕНИЕТТІ ЕЛДІҢ
МӘРТЕБЕСІ БИІК
Елбасы атап көрсет
кеніндей, мәдениет – ел
мәйегі,
мемлекеттілікті
айшықтайтын ең басты
факторлардың бірі. Сон
дықтан да өнерін сүйген,
өнерпазын мәпелеген елдің
мәртебесі қашан да биік.
Халқымыздың
шежіресі,
көнекөз естелігі ең алдымен оның әні мен күйінде,
жыр-толғауында
болған.
Мәдениеті
төмен
елдің
болашағы бұлыңғыр. Өсер
ұрпақты
ұлтжандылыққа
тәрбиелеу, ұлттық өнерімізді
дәріптеу сала қызметкерлері арқылы жүзеге асып
келеді.
Адамның ең үлкен жетістігі өнері мен мәдениеті
екені баршаға белгілі. Бұл мамандық жоғары
кәсібилікті, адамгершілікті және адамды сүюді талап етеді. Осындай қасиеттердің бәрін бойларына
сіңіре білген сала қызметкерлері өз қызметтерінің
қиындықтарын жеңе отырып, жемісті еңбек етуде.
Мәдениет пен өнер қызметкерлері саланың одан
әрі гүлденуіне, өнеріміздің асқақтауына қызмет етіп
келеді. Елді шығармашылық табыстарымен қуантып
жүргені рас.
Мен
әріптестеріме
мереке
қарсаңында
шығармашылық толағай табыс тілеймін. Өнерлері
өрге жүзе берсін!
Сәбит АМАНКЕЛДИЕВ,
облыстық халық шығармашылығын дамыту
және мәдени-продюсерлік
орталығының директоры.

21 мамыр – Мәдениет және
өнер қызметкерлері күні аясында
Ә.Тәжібаев атындағы облыстық
әмбебап ғылыми кітапханасында
қоғам қайраткері, драматург,
Қазақстанның халық жазушысы
Қалтай Мұхамеджановтың жеке
кітапханасы ашылады.
Кітап, кітапхана туралы сөз қозғала
қалса, құнды дүниелерді жинақтап, зерделеп, көзінің қарашығындай сақтап
келген ұлт зиялылары еске түседі.
Кітап жинау, атадан балаға мирас етіп
қалдыру дәстүрі осындай зиялы қауым
өкілдерінен қалса керек. Өйткені кез
келген қаламгер өз үйіне түркі жұртына
ортақ құнды шығармаларды да, араб
қарпімен жазылған көне кітаптарды
да жинағанын білеміз. Арпалысқа толы
қым-қуыт уақыттарда да қазақ зиялылары кітаптан бас тартқан емес.
Кітапханаларда кездеспейтін кейбір сирек туындылар да ұлт зиялыларының
үйінде тұрды.
Әрбір қаламгердің жеке кітапханасы
болғаны баршамызға белгілі. Көрнекті
драматург, Қазақстанның халық жазушысы Қалтай Мұхамеджановтың да
кітапханасын ең бай кітапханалардың
біріне жатқызады. Міне, сол мол мұра
Сыр бойы оқырмандары үшін сыйға
тартылып, жарты миллионға жуық
бай қоры бар Ә.Тәжібаев атындағы
облыстық кітапханадан жазушының
жеке кітапханасы ашылды. Кітапхана –
кітаптан басталады десек, мұндай тарту
облыстық кітапхана ұжымы үшін баға

жетпес құнды дүние болды.
Қазіргі
таңда
Ә.Тәжібаев
атындағы облыстық әмбебап ғылыми
кітапханасының қоры 8 мың данадан аса
кітаппен толықты. Осы рухани азықтың
шашауын шығармай, жоғалтпай бізге
жеткізген Қалтай ағаның жары Фарида Бекжанқызы мен ұрпақтары Жәмила
мен Алтай Мұхамеджановтар.
Қ.Мұхамеджанов кітапханасының
қорында қазақ тілінде 1830, орыс
тілінде 5767 кітап бар. Сонымен қатар
кітапханада жазушының көп жылдар бойы пайдаланған жеке заттары:
жазу үстелі, орындығы, жазу
құралдары, ескерткіш жазулары бар
кәдесыйлары,
портреті
қойылды.
Жазушының айтулы мерейтойларында жер-жерден келген ақ тілекке толы
құттықтау хаттар да осы жерден орын
алған. Қаламгер отбасының өмірі мен
қызметіне қатысты құжаттар, белгілі
қайраткерлермен,
оқырмандармен
түскен фотосуреттерімен де танысуға
болады. Құнды дүниелердің бірі –
Елбасының жазушыға арнайы сыйға
тартқан шапаны.
Алдағы уақытта білім іздеген,
ғылым қуған пайдаланушылар іздегенін
таба алатын, көркем дүниемен ойын дамыта алатын тағы бір қасиетті орын
ашылды деп айтуға толық негіз бар.
Н.МЫРЗАМҰРАТОВА,
Ә.Тәжібаев атындағы облыстық
әмбебап ғылыми кітапхана
директоры.

МЕРЕЙ

ҚАЗАЛЫДАҒЫ ЛЕВИТАН
Бүгінгі кейіпкеріміз, кенттік
клубтың директоры
Кенже-Әлі
Асқарды ауыл арасы тіпті жыға танитын сырт жердегілер де осылай
атайды.
Ұлы
Отан
соғысының
отты
жылдарындағы «Совет информбюросынан» деп басталатын өр дауыс аға буынның
жадында берік сақтаулы. Жаныңа жігер
құйып, намысыңды жанитын осынау тума
дарын Левитанның күндей күркіреген
үні майданнан хабар күткен елдегілердің
еңсесін тіктеген екен. Бертін келе Әнуарбек
Байжанбаев көкеміздің талантына бас идік.
Дәтке қуаты мұндай өнер иесі арамызда әлі
де бар. Оған Қазалыға келіп, мәдени шараға
қатыссаңыз көзіңіз толық жетеді. Сезіміңді
баурайтын қуатты дауыс киіктің асығындай
шымыр, шақтас тұлғалы азаматтан шықты
десе, қайран қалмаңыз.
Өнер алды – қызыл тіл. Кенже-Әлі
Асқардың сөйлеу мәнеріне жетіктігі, сөз
байлығының молдығы, кәсібіне беріл
гендігі қашанда шоқтығын өзгелерден
асқақтата түседі. Бұл – оған көпшіліктің
берген бағасы. Оған қоса
қазақы
қалжыңды ретімен, шебер пайдалана
біледі. Ел ішінде «Кенже-Әлі айтыпты»
деген ұтырлы әзілдерді жиі естуге болады. Өзі де аңшылыққа құмар ағамыздың
күлкіге толы әңгімелерін тыңдағанда құдды
«Аңшының әңгімесіндегі» кейіпкерлермен
қауышқандай әсерленесіз.
Кенжекеңнің шыққан тегі Мақ
сатбаевтар әулеті елге танымал, өскенөнген жандар. Атының өзі айтып тұрғандай
ағамыз көп ағайындылардың ең кенжесі.
Алды жетпіс жасты алқымдаған бауырлар
әлі күнге бір-бірінің сөзін жүре тыңдаған
емес. Өздері де немере сүйіп, ата атанғанмен

үлкендерінің тапсырмасы оларға бұлжымас
заң іспетті. Жас ұрпаққа үлгі тұтатын өнеге.
Ең кереметі жақсы үрдіс жалғасын табуда. Кенжекеңнің ағасы Нағашыбайдың
балаларының осы уақытқа дейін іргелері
ажыраған жоқ. Бірлігі жарасқан ұлдардың,
алты келіннің аяқ-табағы салдырлап көрген
емес. Өздері туып-өскен Лақалы ауылында
түтін түтетуде.
Кенже-Әлімен бірге осы қарашаңы
рақтан дәм ауыз тигенім бар. Сол жолы
қаймағы бұзылмаған қазақы тәрбиенің
куәсі болдым. Амандық-саулық сұрасып,
еркін жайғаса бастаған едік, бір топ
қарадомалақ бала сау етіп бөлмеге енді.
Әлдеқандай шаруамен жүрген мектеп оқушылары, бір кластың шәкірттері
шығар деп топшылаған едім. Қателесіппін.
Сәлемдескелі келген Нәкеңнің немерелері
екен. Оларды алма-кезек бауырына басқан
Кенже-Әлі алдын ала дайындап қойған үштөрт қолдорбадағы (пакет) тәтті-дәмдіні таратып жатыр. Қуақы дағдысымен «Құдай
көпсінбесін. Бұларға базарлық әкелуге бір
айлығыңды тұтас жұмсайсың. Шағын ауыл
ғой. Мақсатбаевтар басқа жерге қоныс аударса өзгені қайдам, мектепке қиын соғары
хақ. Ондай жағдайда тұтас бір сынып босап
қалатын болар» деп ду күлдірді.
Кенжекең
мықты әншілердің қа
тарындағы өнерпаз. Оның шырқата салған
әсем әндері,
дана Абайша жеткізсек,
«құлақтан кіріп, бойды алады». Ауылда тұратын нағашым Кенже-Әлінің өлеңін
тыңдағанда «мына баланың даусы киіз
үйдің түндігін желпілдетеді екен» деп
тамсанған еді.
Кенжекең жастайынан өнердің тұма
бұлағынан сусындап жетілді. Олай
деуіміздің себебі бар. Оның бауырла-

ры шетінен осы
саланың майталмандары. Өзі мектеп қабырғасынан
көзге ілікті. Қы
зылордадағы ме
дицина
учили
щесінде
оқып
жүріп
көркем
ө н е р п а з д а р
үйірмесінің белді
мүшесі атанды. Аудандық ауруханада қызметте болғанмен өнерден қол
үзбеді. Түрлі концерттік бағдарламаларды
жүргізді. Ол орындаған әндер облыстық
радионың Алтын қорына жазылды. КСРО
Композиторлар одағының төрағасы Тихон
Хренников қол қойған диплом, төсбелгімен
марапатталды. Азуын айға білеген Кеңес
өкіметі тұсында мұндай марапат иеленудің
салмағын көзіқарақтылар жақсы біледі. Табыс мұнымен шектелген жоқ. Бүкілодақтық
байқаудың
жүлдесін
жеңіп
алды.
«Қорқыт сазы» фольклорлық ансамблінің
сүйемелдеуімен әні “Қазақстан” ұлттық
арнасының Алтын қорына тағы да жазылды. Біршама жыл медицина саласында
еселі еңбек етті. Әріптестері арасында абыройлы болды. Өнерпаз жігітті басшылары да бағалай білді. Дегенмен, қанға сіңген
үрдістен алшақ кете алмады. Ақыры өзі
жан-тәнімен берілген киелі өнер өлкесіне
қайта оралды. Біржолата орнықты. Сонан бері де сынапша жылжып жылдар
өтті. Шәкіртсіз – ұстаз тұл. Қазіргі таңда
Кенжекеңді көптеген өнерпаздар өзінің
ұстазы есептейді. Шын тәлімгерге мұнан
асқан бақыт болар ма?!
Жұмабек ТАБЫНБАЕВ.
Қазалы ауданы.
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БАЙҚОҢЫР – 60!
Белгілі журналист
Олег Ахметовтің
Байқоңыр айлағы жайлы
“Ғарышқа ұмтылған
ауыл” атты туындысы
қолымызға тиді. Осыдан
тура 60 жыл бұрын
жасанды жер серігін
ғарышқа аттандырған
өңірдің өткені жайлы
кітап тарихи тың
деректерімен құнды.
Бүгін сол туындыдан
үзінді ұсынып отырмыз.

Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 24 сәуірдегі №934 қаулысы
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 18.05.2015 жылы № 4983 тіркелген

Концессиялық жобаларды консультациялық қолдау бойынша
заңды тұлғаны айқындау туралы

жеткізіле бастады. Ал 1955 жылдың
маусымынан бастап 135-нысанның
құрылысы басталды. Кейін дүние жү
зіне «Гагариндік ұшыру алаңы» деп
танылған бұл алғашқы ұшу кешені
болды.
Осы тұста әлемдегі тұңғыш ға
рыш айлағының құрылысы жөнінде
алып қашпа сөздер көп болды. Соның
ішінде оны «сотталғандар тұрғызды»
деген лақап та тарады. Алайда бұл
шындыққа жанаспайтын еді. Мұндай
әңгіме нысанның құрылысы аса құпия
болғандықтан шыққан. Сондықтан
да оны тұрғызу тек әскерилерге се
ніп тапсырылды. Айтпақшы, айлақ
құрылысы Кеңес Одағы үшін қым
батқа шыққан жоқ. Әскерилер идея
үшін ғана тынымсыз еңбек етті. Са
лыстырмалы түрде алатын болсақ,

ҒАРЫШҚА
ҰМТЫЛҒАН АУЫЛ
ТАРИХҚА ШОЛУ
Әлқиссамызды, ғарыш айлағы
ардагерлерінің айтқанынан бастайтын
болсақ,
«Байқоңырдан
Жердің
алғашқы жасанды серігі мен тұңғыш
ғарышкер – Юрий Гагарин мінген
«Восток» кемесі ұшырылса да, осы
екі оқиғаның өзі адамзат тарихында
алтын әріптермен жазылып қалатын
оқиға болар еді. Оған қоса, бұл ХХ
ғасырда қол жеткізілген бірден-бір
жетістік».
Ғарыш айлағының ресми ашы
луы 1955 жылдың 2 маусымы деп
саналады. Алайда, әлемдегі ең ірі
ғарыш айлағының тарихы бұл датадан
жарты жыл бұрын басталды. Қыстың
көзі қыраудағы кештердің бірінде,
дәлірек айтқанда, 1955 жылы 12
қаңтарда Төретам теміржол бекетіне
көрші қала Аралдан әскери құрылыс
шылардың алғашқы легі келеді.
Құрылыс десантына қатысушы
лардың бірі сол күнді еске алғанда, көз
алдындағы көрініс көңіл көншітерлік
емес екенін айтады. «Сүйектен өте
тін ызғар, тас қараңғы, ол аздай де
неңді тітіркендіретін иттердің ұлуы
жан-жақтан естіліп жатты». Ғарыш
айлағының алғашқы құрылысшылары
Төретам разъезінің бірнеше үйіне
орналастырылады. Бұл кездесу елдімекен тұрғындарына сәтті болды деуге
негіз бар. Өйткені, кейін құрылысшыжауынгерлер жергілікті балаларды
түрлі спорт ойындарына баулыды.
Бұған дейін Қызылорда облысының
шөлді аймағында волейбол мен бас
кетбол дегеннің не екенін ешкім біл
мейтін. Оған қоса, әскерилер үшін
кино көрсетілетін. Әрине, оны жер
гілікті тұрғындар да тамашалауға
мүмкіндік алды. Осы жерде айта кете
тін жайт, болашақ ғарыш айлағы орна
ласар жері екені ұзақ дау туғызды.
Алғашында ғарыш кемелері Краснояр
аймағында немесе Солтүстік Кав
каздан ұшырылады делінген екен.
Осылайша, ғарыш айлағының
мекені таңдала басталды. Оның ба
рысында 5 нәрсеге басымдық етілді.
Алдымен, ол жерде тұрғындар саны
аз болуы керек. Экватордың жақын
дығы мен су және темір жол магист
ральдеріне жақындығы да маңызды.
Сондай-ақ, ауа райының тиімділігі де
ескерілді. Жоғарыда келтірілген та
лаптарға Қазақстанның Қызылорда
облысындағы Төретам разъезі ғана
сәйкес келді.
Міне, киелі мекенге құрылысшы
лардың аяқ басқанына да бір апта өтті.
Төретам стансасына таусылмайтын
бір техника, қосымша жұмыс күштері
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«Гагариндік ұшыру алаңы» аз ғана
қаражатқа
тұрғызылды. Ал, 1983
жылы орын алған зымыран жарылы
сының салдарын жоюға қыруар ақша
жұмсауға тура келді. Байқоңырдың
негізгі ұшу кешенін мамандар 8 ай
бойына жөнге келтірді. Олар аянбай,
бар күшін салып 3 ауысымда тер тө
гуге мәжбүр болды. Кеңес үкіметі
болса, бар шығынды өтеуге дайын еді.
Ал №1 алаңын қайта жарамды етуге
атсалысқан әр құрылысшыға айына
бір жарымнан 2 мың рубль төленіп
отырды. Ол кезде 6-модельді «Жи
гули» автокөлігі ескі кеңес ақшасымен
5 жарым мың рубль тұратын.
Ғарыш айлағында ұшу алаңымен
қатар, онда қоныс тепкендерге арна
лып қалашық бой көтере бастады.
1955 жылдың 5 мамырында Байқо
ңырда айлақтың әкімшілік орталы
ғының алғашқы ғимаратының тасы
қаланды. Қазір ол тас тарихи орнынан
жүздеген метр алыста жатыр. Қаланың
бірінші тасы жол салуға кедергі кел
тірген болса керек. Ал тұрғызылған
үйлердің барлығы ағаштан салынды.
Осы күнге дейін құрылысшылар ауыл
ынан басталған қала ауданын, бай
қоңырлықтар «ағаш қалашығы» деп
атайды.
Адамзат тарихындағы тұңғыш
ғарыш айлағының тұрғызылуын Ұлы
Отан соғысына қатысқан, өзендерде
өткелдер мен басқа да инженерлік
ойларын іске асыра білген тәжірибелі
құрылысшы-генерал Георгий Макси
мович Шубников жүргізді. Соғыстан
кейін оның бастамасымен Берлиндегі
әйгілі «Трептов саябағы» деп аталған
мемориалдық кешені салынған соң
оның есімі әлемге әйгілі болған.
Ғарыш айлағының құрылысы аса
құпия болғандықтан, оның нақты ор
наласқан жері де жеті құлыптың ас
тында жатты. Сондықтан да болашақ
айлақ Жезқазған облысындағы Бай
қоңыр атымен аталды. Бұл атау
жер-жерге жайылып, осы күнге
дейін сақталып келеді. Осылай деп
атауды баллистик мамандар баста
ғанын бүгінде екінің бірі біле бер
мейді. Өйткені, алғаш рет адам ға
рышқа аттанған кезде зымыранның
ұшырылған жері айтылуы керек еді.
Бұл қиынның қиыны болды. Өйткені
№5 полигон КСРО-ның бас құпиясы
саналатын. Сол кезде баллистиктерге
ой келді. Олар Жерден зымыранның
бірінші сатысының бөліміне дейін
перпендикуляр өткізеді. Сызық шеті
Байқоныр ауылына келіп тірелді. Сол
уақыттан планетадағы тұңғыш ғарыш
айлағы осылай атанып кетті. Айта
кететін тағы бір жайт, Америка құрама

штаттары бұл құпияны біліп қалмас
үшін, Байқоңыр ауылының маңынан
айлақтың ағаш нұсқасы тұрғызылды.
Ал оның шындыққа жанасуы үшін,
оны арнайы әскери бөлім күзетті.
Жалпы айлақтың әкімшілік орталы
ғының атауы бірнеше рет өзгертілді.
Мәскеу-400, Тәшкент-90, Қызыл-Ор
да-50, «Заря» поселкісі, Ленинский
поселкісі, тіпті Ленинск қаласы деп
аталды. Ең соңында, яғни 1995 жылы
ғана қала Байқоныр делінді.
Қысқа мерзім ішінде, яғни бір
жарым жыл дегенде ұшу кешені мен
құрастыру - сынау корпусы салынды.
Онда Р-7 зымыраны құрастырылып,
сыналды. Ал, 1957 жылдың 15 ма
мырында №1 алаңынан (болашақ «Га
гариндік ұшыру алаңы» осылай құпия
атаумен аталды) Сергей Королевтың
Р-7 зымыраны тұңғыш рет ғарышқа
ұшырылды. Осы күнге дейін Коро
левтің кемесі «Союз-У» зымыран
тасығышы ретінде белгілі. Ол ғарышқа
ғарыш кемелерін, жүк тасымалдағыш
«Прогресстер» мен басқа да көпте
ген зымыран аппараттарын жеткі
зеді. Алайда тілге тиек етілген зымы
рантасығыш алғашқы күннен бас
тап қалыпты ұшты деп айту қиын.
Өйткені, 1957 жылы ұшырылған
алғашқы Р-7 апатқа ұшырады. Ол
кезде ұшу ұзақтығы бар болғаны
109 секундқа созылды. Екінші және
үшінші талпыныс та сәтсіз аяқталды.
Ал 9 маусымда зымыран мүлдем әуеге
көтерілген жоқ. Зауытта жіберілген
қателік кесірінен қозғалтқыштар 3
мәрте оталдырылып, одан түк шыққан
жоқ. Зымыранды зауытқа қайтаруға
тура келді. 12 маусымдағы ұшыру әре
кеті кезінде зымыран жарылып кетті.

Әрбір аса ауыр сәтсіздікті Сергей
Королевтың өзі білікті мамандармен
бірге қадағалап отырды. Себептерін
анықтауға тырысты. Өзгерістер енгі
зіп, жөнделетін жерін жөндейтін. Ма
мандар «осылай зымыранды ұшуға
үйрететінбіз» дейтін. Үйретті де.
Р-7 зымыраны Л1-8 жаңа атауымен
1957 жылдың 21 тамызында сағат
18-ден 15 минут кеткенде қайта ұшы
рылды. Алғашында зымыран тасы
ғыш жұмысы сәтті болып көрінді.
Белгіленген уақытта оның бас жағы
ажыратылды. Алайда, басқа бөлігінің
өзі Байқоңырдан 6 мың шақырымдық
жерде құлауы жоспарланғанымен, ат
мосферада жанып кетті. Тек бір ап
тадан соң, Жерде оның қалдықтары
табылған кезде ғана ТАСС хабарла
масында «ұшырылу сәтті болды» деп
жарияланды. Алайда, жердің алғашқы
жасанды серігін ғарышқа ұшырмас
бұрын зымыран тағы да сыналды.
Осылай 7-қыркүйекте Р-7 зымыран
тасығышы тағы бір рет ұшырылды.
Одан соң тұңғыш жасанды жер серігін
ұшыруға дайындық жұмыстары бас
талды.
Міне, көптен күткен сәт. 1957 жыл
4 қазан. Мәскеу уақытымен 22 сағат

28 минут. Қазақстанда бұл 5 қазан.
«Спутник» деп аталған жаңаланған
Р-7 зымыраны жұлдызды аспанға
жол тартты. Ұшырылғанына 10 ми
нут өткенде 228 шақырым биіктен
спутниктің жаһанға жайылған «Бипбип» еткен дыбысы жерден естілді.
Жер шарының алғашқы жасанды
спутнигі темірден жасалған шағын
дөңгелек іспеттес болған. Диаметрі –
58 сантиметр, салмағы – 83 келі 600
грамм. Оның үстіне толқын ұзындығы
7,5 және 15 метрлік 2 хабарлағыш
пен 4 антенна орнатылды. Ол жерді
96 минут ішінде толық айналып өтті.
Тұңғыш спутник ғарышта 92 тәулік
болып, жерді 1400 рет айналып өтті.
Одан кейін спутник атмосфераның
тығыз қабатында жанып кетті.
Осылай адамзаттың кемелдену
мен келешекке құлаш сермеудің тама
ша кезеңі – ғарыш дәуірі басталды.
Адамның алып кеңістікті зерттеуге
деген құштарылығы сонша, 1 айдан соң
3 қарашада Лайка атты ит мінгізілген
екінші спутник ұшырылды. Мұнымен
шектелуді жөн көрмеген мамандар
1958 жылдың 15 мамырында Жер
үстінде келесі қадам жасады.

АЙҒА БІРІНШІ
КІМ ҚОНАДЫ?
Ғарыш кемелерінің аспанға жібе
рілуі басқа планеталарды зерттеу
ге мүмкіндік берді. Ғалымдардың
қызығушылығын, әрине, жерге жа
қын – Ай тудырды. Сондықтан да,
Королевтың құрастыру бюросы Бай
қоңырдан ұшырылған спутниктерден

кейін, Айға сапар жасауға дайындық
жұмыстарын бастап кетті.
Бұл мақсатта Р-7 зымыранының
жанынан жетілдірілген үш сатылы
зымыран тасығыш құрастырылды.
Бұл зымыран аспан көгіне алғаш рет
1958 жылдың 23 қыркүйегінде көте
рілмек болды. Бірақ, оған дейінгі
мүмкіндіктер сәтсіз аяқталды. Бұл
мамандарды әбігерге салды. Ұшудың
92 секундында зымыран бір бүйі
ріндегі қозғалтқыштан айырылып,
аспанда шыр айналды да қалды. Нә
тижесінде, ұшырылған жерінен алыс
қа бармай жерге құлады. Оның сал
дарынан зымыран құрастыру-сынауға
арналған ғимарат зақымдалды. Абы
рой болғанда барлық адам дін аман.
Келесі ұшырулар да сәтсіз болды.
12 қазанда зымыран 100 секундтан
кейін жарылып кетті, ал 4 желтоқсанда
одан ұзақтау ұшып, 245 секундта қоз
ғалтқышы істен шықты. Тағы да сәт
сіздік. Бұл жерде, алғашқы Р-7 зы
мырандарын сынаудағы жағдай қай
таланды десек қателеспейміз. Тек 4
дегенде ойлары жүзеге асты. Алайда
тек 1959 жылдың 2 қаңтарында ғана
«Луна-1» ғарыш аппараты тұңғыш
планета аралық стансасы ретінде
танылды. Ол жер спутнигі Айдан 6
мың шақырымдық қашықтықта ұшып
өтті. Ал, сол жылы 12 ші қыркүйекте
ұшырылған «Луна -2» аппараты ТАСС
агенттігі хабарлағандай айға қонып,
КСРО жалауын орнатты. Шынына
келгенде, «Луна-2» айға қону кезінде
күл талқан болған. Өйткені, жұмсақ
қонуға арналмаған болатын. Дей
тұрғанмен, кенес космонавтикасының
жетістігін шет елдерінің іскерлері ба
ғалап үлгерді. Тіпті, шампан шарабын
дайындайтын бір француз өндірушісі
айдың теріс жағын суретке түсіргенге
бір жәшік коллекциялық шампан
берілетінін жария етті. 2 жылдан соң
«Луна-3», айды бүге-шүгесіне дейін
суретке түсірді. Француз азаматы уә
десінде тұрып, Сергей Павлович Ко
ролевке 1 жәшік шампан жөнелтеді.
Оның бөтелкелері осы күнге дейін
сақтаулы.
Сол мезетте, 60 жылдардың орта
шенінде Кеңес Одағында адамның
Айға ұшу бағдарламасы дайындалды.
Оның барысында С.Королевтың бас
шылығымен Л-1 - Л-3 бірнеше ғарыш
кемесі жасап шығарылған.
Бұл кемелер үшін Сергей Коро
левтың құрастыру бюросы жаңа Н-1
зымыран тасығышын дайындады.
Оның мақсаты ғарыш кемесін айға
апарып, Жерге қайтару. Өкінішке
қарай, барлығы ойдағыдай болмады.
Зымыранды ұшыру қиынға соқты.
Оның түйткілді мәселесі 32 қозғалт
қыштан тұратын бірінші сатысының
сапасының төмендігі болды. Құрасты
рушылар қалай талпынса да, барлығын
бірдей бір мезетте қозғалта алмады.
Нәтижесінде, Н-1 4 мәрте ұшырылды.
Жарылды да, құлады да. Н-1 адамзатты
ғарыш зерттеуінде жаңа сатыға көте
руге септігін тигізетін болып есеп
телгенімен, зымыран тасығышқа қа
тысты бағдарлама тоқтатылды. Ал
қозғалтқыштардың жұмысын қара
пайым борт компьютерлері реттестіріп
бере алар еді. Бірақ, өкінішке қарай, ол
кезде ондай құрал керемет әлі ойлап
табылған жоқ еді.
Өз кезегінде америкалықтар та
айға саяхат жасау жолын ойластырып
жатты. Сондықтан да, ғарышқа бірін
ші болып аяқ басуда Кеңес Одағы
бас қарсыласын қуып жетуі ғана
емес, басып озуы керек болды. Осы
орайда, Айды 1967 жылы «Протон»
зымыран тасығышымен Л-1 ғарыш
кемесі айналып өтуі керек еді. Ол үшін
Байқоңыр айлағының 81 алаңында
бірден екі зымыран шығару қон
дырғысы құрастырылды. 1967 жылы
ғарыштағы бағдарламаларды орын
дауда «Протон» қолданылды.
(Басы. Жалғасы бар).

«Концессиялар туралы» Қазақстан Республикасының 2006 жылғы
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шілдедегі Заңына сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын сүйемелдеу орталығы»
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі концессиялық жобаларды консультациялық
қолдау бойынша заңды тұлға ретінде айқындалсын.
2. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы әкімінің

Қазақстан Республикасы Президентінің жыл сайынғы
Жолдауының ауылдық округ көлемінде өз деңгейінде
насихатталуын және облыстық, аудандық ақпараттық насихат
тобымен жұмыстарды ұйымдастыру.
Ауылдық округ әкімі аппаратының функционалдық
міндетіне жататын өзге де тапсырмаларды орындау, жұмысты
тиімді және нәтижелі ұйымдастыра білу.
Үміткерлерге қойылатын негізгі талаптар: Жоғары
кәсіптік білімі.
Мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем емес немесе
осы санаттағы нақты лауазымның функционалдық бағытына
сәйкес облыстарда екі жылдан кем емес жұмыс өтілі бар
болған жағдайда ортадан кейінгі кәсіптік білімі барларға
рұқсат етіледі.
Конкурсқа қатысуға қажетті құжаттар:
1) өкілетті орган белгілеген нысандағы өтініш;
2) 3х4 үлгідегі суретпен қоса өкілетті орган белгілеген
нысанда толтырылған сауалнама;
3) білімі туралы құжаттардың нотариалдық куәлан
дырылған көшірмелері;
4) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық
куәландырылған көшірмесі;
5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министр
лігінің 2010 жылғы 23 қарашадағы №907 бұйрығымен бекітіл
ген (Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық
актілердің тізілімінде 2010 жылы 21 желтоқсанда №6697
болып тіркелген) нысандағы денсаулығы туралы анықтама;
6) Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігінің
көшірмесі;
7) құжаттарды тапсыру сәтінде уәкілетті органмен
белгіленген шекті мәннен төмен емес нәтижемен тестілеуден
өткені туралы қолданыстағы сертификат (немесе нотариатты
куәландырылған көшірмесі).
Егер азамат еңбек қызметін жүзеге асырмаған және
конкурс жарияланған бос лауазым бойынша жұмыс өтілі талап
етілмейтін жағдайларда осы тармақтың 4) тармақшасында
көрсетілген құжатты ұсыну талап етілмейді.
Құжаттардың толық емес пакетін ұсыну конкурс комис
сиясының оларды қараудан бас тартуы үшін негіз болып
табылады.
Мемлекеттік қызметшілермен тапсырылатын осы тармақ
тың 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген құжаттарды
олар жұмыс істейтін мемлекеттік органдардың персоналды
басқару қызметі (кадр қызметі) куәландыра алады.
Азаматтар бiлiмiне, жұмыс тәжiрибесiне, кәсiби шебер
лiгiне және беделіне қатысты (бiлiктiлiгiн арттыру, ғылыми
дәрежелер мен атақтар берiлуi туралы құжаттардың көшiр
мелерi, мiнездемелер, ұсынымдар, ғылыми жарияла
нымдар және өзге де олардың кәсіби қызметін, біліктілігін
сипаттайтын мәліметтер) қосымша ақпараттарды бере алады.
Азаматтар жоғарыда аталған құжаттарды хабарламада
көрсетілген электрондық почта мекен-жайына электронды
түрде бере алады. Конкурсқа қатысу үшін жоғарыда көр
сетілген құжаттарды электрондық почта арқылы берген
азаматтар құжаттардың түпнұсқасын әңгімелесу басталғанға
дейін бір жұмыс күн бұрын кешіктірілмей береді. Жоғарыда
аталған құжаттардың түпнұсқасы берілмеген жағдайда тұлға
әңгімелесуден өтуге жіберілмейді.
Құжаттар конкурс өткізу туралы хабарландыру БАҚта («Кызылординские вести» және «Сыр бойы») соңғы
жарияланған күннен бастап он жұмыс күні ішінде «Қазалы
ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі, 120400,
Қазалы ауданы, Әйтеке би кенті, Әйтеке би көшесі №60 үй, 8
кабинетте қабылданады.
Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер конкурс комиссия
шешім қабылдаған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде

Қызылорда облысының
әкімі

Қ. Көшербаев.

ЖОБА

«2015 жылға арналған асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды,
мал шаруашылығының өнімділігін және өнім сапасын арттыруды
субсидиялау туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы
5 наурыздағы №864 қаулысына өзгеріс енгізу 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. «2015 жылға арналған асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды,
мал шаруашылығының өнімділігін және өнім сапасын арттыруды субсидиялау
туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2015 жылғы 5 наурыздағы №864 қаулысына
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №4934, 2015 жылғы
11 сәуірдегі «Сыр бойы» және «Кызылординские вести газеттерінде жарияланған»)
мынадай өзгеріс енгізілсін:
көрсетілген қаулының 2-қосымшасындағы:
ағымдағы жылғы 1 қаңтарға меншігіндегі сүт
бағытындағы мүйізді ірі қара малының қашары 400
«сүт бағытындағы
бастан кем емес;
мүйізді ірі қара
малдың бірдейлендіру нөмірінің болуы және мал
малының қашары,
басын ауыл шаруашылығы малдарын сәйкестендіру
1-деңгей
және асыл тұқымдық жүйе базасында тіркеу;
ветеринариялық,
ветеринариялық-санитариялық
iс-шараларды ұйымдастыру және жүзеге асыру,
зоотехникалық есепті жүргізу»
деген жол

«сүт бағытындағы
мүйізді ірі қара
малының қашары,
1-деңгей

«ағымдағы жылғы 1 қаңтарға меншігіндегі сиыр мен
қашардың аналығы (2 жастан ересек) 400 бастан кем
емес;
малдың бірдейлендіру нөмірінің болуы және мал
басын ауыл шаруашылығы малдарын сәйкестендіру
және асыл тұқымдық жүйе базасында тіркеу;
ветеринариялық,
ветеринариялық-санитариялық
iс-шараларды ұйымдастыру және жүзеге асыру,
зоотехникалық есепті жүргізу»

деген жолмен ауыстырылсын.
2. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы әкімінің
орынбасары С.С. Қожаниязовқа жүктелсін.
3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа
енгізіледі.
Қызылорда облысының әкімі
КЕЛІСІЛДІ
Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрі
_____________ А. Мамытбеков
2015 жылғы «___» ___________

Қ. Көшербаев.

ХАБАРЛАНДЫРУ!

ХАБАРЛАНДЫРУ

Егер Сіз тұрмыстық зорлық-зомбылыққа душар
болсаңыз, құқығыңыз тапталса немесе уақытша паналауды
қажет ететін болсаңыз, діни ағымдардан зардап шегіп
жүрсеңіз, өміріңізде бір мәселенің шешімін қабылдауға
қиналып жүрсеңіз, әлеуметтік-психологиялық, құқықтық
кеңес қажет етілсе, онда «Азаптаулардың және адамның
құқықтары мен бостандықтарына қарсы басқа да қылмыс
тардың, тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алуға
бағытталған «Қамқорлық» дағдарыс орталығына хабар
ласыңыз!
Орталықта заңгер, психолог маманның көмегін
алумен қатар оңалту-бейімделу жұмыстары жүргізіледі.
Орталықта уақытша бейімделетін тұрғындар ыстық
тамақпен және жатын орынмен ақысыз негізде қамтамасыз
етіледі.
Біздің қызметтер облыс тұрғындары үшін тегін
көрсетіледі.
«Қамқорлық» дағдарыс орталығының мекенжайы: Қызылорда қаласы, Желтоқсан көшесі №90 үй.
Орталықтың «Сенім телефондары»: 8 /7242/ 2302-59. Жұмыс уақыты: дүйсенбі-жұма күндері, сағат
09.00-19.00. Электронды пошта: samruk87@rambler.ru

Қызылорда мамандандырылған ау
данаралық экономикалық сотының 2015
жылдың 8 мамырындағы ұйғарымымен
«Жер-Ана груп» ЖШС-не банкрот
деп тану туралы іс қозғалды. Талаптілектер Қызылорда қаласы, Әй
теке би көшесі №29 үйде, Қызылорда
мамандандырылған
ауданаралық
экономикалық сотында қабылданады.

МӘЛІМЕТ

«Қалалық
коммуналдық
шаруа
шылығы, жолаушылар көлігі және
автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік
мекемесінің
басшысы
Молдабаев
Марсбек Рүстемұлының 2014 жылғы
жеке табысы және мүлкі туралы мәлімет:
айлық табысы – 3068384 теңге, тұрғын
үйі, «Волга» автокөлігі.

БАҚҰЛ БОЛ, АЯУЛЫ АҒА

Су шаруашылығы саласында
ұзақ уақыт қызмет атқарған,
Қазақ ССР еңбегі сіңген құрметті
гидротехнигі, еңбек ардагері
Сабыр Шәймерденұлы 2015
жылдың 18 мамырында 85 жасқа
қараған шағында дүниеден озды.
Арыстанбаев
Сабыр
Шәймерденұлы 1931 жылдың 9
мамырында Қызылорда облысы,
Шиелі ауданы, Шиелі кентінде
дүниеге келген. 1953 жылы

ҚЫЗМЕТКЕ КОНКУРС
«Қазалы ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік
мекемесі, 120400, Қазалы ауданы, Әйтеке би кенті, Әйтеке
би көшесі, 60 үй, анықтама үшін телефондары: 8(724-38)
26-6-01, 22-6-25, факс 21-7-78 email: info@kzl.orda.gov.kz
«Б» корпусы бос мемлекеттік әкімшілік лауазымдарға
орналасуға конкурс жариялайды:
1. «Қызылқұм ауылдық округі әкімінің аппараты»
мемлекеттік мекемесінің бас маманы (Е-G-3 санаты)
– 1 бірлік. Қызмет атқарған жылдарына байланысты
лауазымдық жалақысы 53813 теңгеден 72391 теңгеге
дейін (экологиялық коэффициентті есепке алмағанда).
Негізгі функционалдық міндеттері:
Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлықтары
мен Қазақстан Республикасы Заңдарының, Үкімет
қаулыларының, облыс, қала әкімдерінің өкім, шешімдерінің,
облыс және аудан әкімдіктері қаулыларының орындалуын
қамтамасыз ету.
Мемлекеттік жастар саясатына байланысты мемлекет
пен жастар ұйымдарының өзара байланысын ұйымдастыру,
қоғамдық-саяси және мәдени іс-шаралардың жүзеге
асырылуын ұйымдастыру, ауыл жастарының қоғамдықсаяси ахуалын, әлеуметтік жағдайларын зерттеу мақсатында
сауалнамалар
жүргізіп,
жастар
саясаты
бойынша
сараптамалық материалдар дайындау. Аудандық ішкі саясат,
жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімімен,
білім беру, мәдениет, спорт ұйымдары, ішкі істер органдары,
үкіметтік емес ұйымдар және кәсіподақ ұйымдарымен бірлесе
іс-қимылдар жүргізіп, жастар ісі бойынша мониторинг пен
талдаулар жасау.
Қазақстан Республикасы Президентінің жыл сайынғы
Жолдауының ауылдық округ көлемінде өз деңгейінде
насихатталуын және облыстық, аудандық ақпараттық насихат
тобымен жұмыстарды ұйымдастыру.
Ауылдық округ әкімі аппаратының функционалдық
міндетіне жататын өзге де тапсырмаларды орындау, жұмысты
тиімді және нәтижелі ұйымдастыра білу.
Үміткерлерге қойылатын негізгі талаптар: Жоғары
кәсіптік білімі.
Мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем емес немесе
осы санаттағы нақты лауазымның функционалдық бағытына
сәйкес облыстарда екі жылдан кем емес жұмыс өтілі бар
болған жағдайда ортадан кейінгі кәсіптік білімі барларға
рұқсат етіледі.
2. «Ғ.Мұратбаев ауылдық округі әкімінің аппараты»
мемлекеттік мекемесінің бас маманы (Е-G-3 санаты)
– 1 бірлік. Қызмет атқарған жылдарына байланысты
лауазымдық жалақысы 53813 теңгеден 72391 теңгеге
дейін (экологиялық коэффициентті есепке алмағанда).
Негізгі функционалдық міндеттері:
Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлықтары
мен Қазақстан Республикасы Заңдарының, Үкімет
қаулыларының, облыс, қала әкімдерінің өкім, шешімдерінің,
облыс және аудан әкімдіктері қаулыларының орындалуын
қамтамасыз ету.
Мемлекеттік жастар саясатына байланысты мемлекет
пен жастар ұйымдарының өзара байланысын ұйымдастыру,
қоғамдық-саяси және мәдени іс-шаралардың жүзеге
асырылуын ұйымдастыру, ауыл жастарының қоғамдықсаяси ахуалын, әлеуметтік жағдайларын зерттеу мақсатында
сауалнамалар
жүргізіп,
жастар
саясаты
бойынша
сараптамалық материалдар дайындау. Аудандық ішкі саясат,
жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімімен,
білім беру, мәдениет, спорт ұйымдары, ішкі істер органдары,
үкіметтік емес ұйымдар және кәсіподақ ұйымдарымен бірлесе
іс-қимылдар жүргізіп, жастар ісі бойынша мониторинг пен
талдаулар жасау.

орынбасары Н.Н. Годуноваға жүктелсін.
3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа
енгізіледі.

Алматы қаласындағы Алматы
ауыл шаруашылығы институтын
инженер-гидротехник
мамандығы бойынша бітірген.
Еңбек
жолын
Қызылорда
қаласындағы
Қызылорда
гидротехникумында
мұғалім
қызметінен бастап, кейін аталған
оқу орнында оқу бөлімінің
меңгерушісі қыметін атқарған.
1961-1966 жылдар аралығында
«Казгидрострой»
тресінде
бөлімше
бастығы,
жобалау
тобының инженері, «Гипрорис»
Одақтық
Су
шаруашылығы
министрлігінің
жобалауізденіс экспедициясының бас
инженері қызметінде болды.
1967-1991 жылдары облыстық
су шаруашылық мекемесінің бас
инженері, бастығы қызметтерін
абыроймен атқарған.
Осы жылдар аралығында
облыстың су шаруашылығы
жан-жақты
жетілдіріліп,
мелиорациялық
жүйені
пайдалану тиімділігі артты.
Әсіресе, Сырдың төменгі
ағысындағы тұзды шөл жерлерді

суармалы егістікке айналдырып,
облыс
экономикасы
мен
әлеуметтік
дамуына
қосқан
айрықша еңбегі үшін Сабыр
Шәймерденұлы
1976
жылы
«Қазақ ССР еңбегі сіңген
гидротехнигі» құрметті атағымен,
1982 жылы Қазақ ССР Президумы
Жоғарғы
Кеңесінің
Алғыс
хатымен, «Еңбек Қызыл Ту»,
«Халықтар Достығы» ордендері,
«В.И.Лениннің туғанына - 100
жыл», «Тың жерлерді игергені
үшін» және «Еңбек ардагері»
медальдарымен марапатталған.
Сыр
өңірінің
өсіпөркендеуіне өлшеусіз үлес қосқан
Сабыр Шәймерденұлының өмірі
өзінен кейінгі ұрпаққа үлгі болып
қалары сөзсіз. Оның абыройлы
істері мен азаматтық бейнесі
біздің баршамызға мақтаныш
және жадымызда мәңгі сақтала
бермек.
Жатқан жерің жайлы болсын,
абзал жан.
«Қазсушар» РМК
Қызылорда филиалы ұжымы.

ҚАНБАЕВ АБЗАЛ БОЛАТҰЛЫ

әңгімелесу өткізу күні туралы конкурс комиссиясының
хатшысымен хабарландырылады. Хабарландыру қатысушы
лардың электрондық мекен-жайларына және ұялы телефон
дарына ақпарат жіберу жолымен жүзеге асырылуы мүмкін.
Үміткерлермен әңгімелесу «Қазалы ауданы әкімінің
аппараты» мемлекеттік мекемесінде (Қазалы ауданы, Әйтеке
би кенті, Әйтеке би көшесі №60 үй) әңгімелесуге шақырған
күннен бастап бес жұмыс күні ішінде өтеді.
Конкурс комиссиясы жұмысының ашықтылығы мен
объективтілігін қамтамасыз ету үшін оның отырысына
байқаушыларды қатыстыруға жол беріледі.
Конкурс комиссиясының отырысына байқаушылар
ретінде Қазақстан Республикасы Парламентінің және
барлық деңгейдегі мәслихат депутаттарының, Қазақстан
Республикасы
заңнамасында
белгіленген
тәртіпте
аккредиттелген бұқаралық ақпарат құралдарының, басқа
мемлекеттік органдардың, қоғамдық бірлестіктердің
(үкіметтік емес ұйымдардың), коммерциялық ұйымдардың
және саяси партиялардың өкілдері, уәкілетті органның
қызметкерлері қатыса алады.
Байқаушы ретінде конкурс комиссиясының отырысына
қатысу үшін тұлғалар әңгімелесу басталуына 1 жұмыс
күні қалғанға дейін кешіктірмей персоналды басқару
қызметіне (кадр қызметіне) тіркеледі. Тіркелу үшін тұлғалар
персоналды басқару қызметіне (кадр қызметіне) жеке басын
куәландыратын құжаттың көшірмесін, ұйымдарға тиесілілігін
растайтын құжаттардың түпнұсқасын немесе көшірмелерін
ұсынады.
Осы Қағидалардың мемлекеттiк органның басшысымен
(жауапты хатшы) конкурс комиссиясының отырысына
сарапшылардың қатыстырылуына жол беріледі. Сарапшы
ретінде конкурс жариялаған мемлекеттік органның қызмет
кері болып табылмайтын, бос лауазымның функционалдық
бағыттарына сәйкес облыстарда жұмыс тәжірибесі бар
тұлғалар, сондай-ақ персоналды іріктеу және жоғарылату
бойынша мамандар, басқа мемлекеттік органдардың мемле
кеттік қызметшілері, Қазақстан Республикасы Парламентінің
және мәслихат депутаттары қатыса алады.
«Б» корпусының бос мемлекеттік әкімшілік лауазымына
үміткерлер Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет
істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл
агенттігінің Астана, Алматы, Атырау, Көкшетау, Павлодар,
Тараз, Өскемен, Орал, Петропавл, Қостанай, Қызылорда,
Қарағанды, Талдықорған, Ақтөбе, Ақтау және Шымкент
қалаларындағы аймақтық тестілеу орталықтарында белгі
ленген тәртіппен өтеді.
E-G-3 - cанаты үшін тестілеу бағдарламасы: мемле
кеттік тілді білуге тест (20 тапсырма); логикалық тест (10
тапсырма); Қазақстан Республикасының заңнамасын білуге
арналған тестке Қазақстан Республикасының Конституциясы
(15 сұрақ) Қазақстан Республикасының конституциялық
заңы; «Мемлекеттік қызмет туралы» (15 сұрақ), «Сыбайлас
жемқорлыққа қарсы күрес туралы» (15 сұрақ), «Жеке және
заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы» (15
сұрақ), «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы»
(15 сұрақ), «Қазақстан Республикасындағы жергілікті
мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» (15 сұрақ)
Қазақстан Республикасының заңдарын бiлуге арналған тест
сұрақтары кiредi.
Азаматтар конкурсқа қатысу шығындарын (әңгімелесу
өтетiн жерге келу және қайту, тұратын жер жалдау, байланыс
қызметiнiң барлық түрлерiн пайдалану) өздерiнiң жеке
қаражаттары есебiнен жүргiзедi.
«Қазалы ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік
мекемесінің конкурстық комиссиясы.

Сыр елінің перзенті,
жасындай
жарқыраған
аяулы
азамат
Абзал
Болатұлы Қанбаев баржоғы 26 жасынан енді
ғана
асқан
шағында
мезгілсіз өмірден озды.
Абзал
Болатұлы
1989 жылы 24 наурызда Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы, Жалағаш кентінде
дүниеге
келген
еді.
2011 жылы Қ.А.Яссауи
атындағы халықаралық
қазақ-түрік университетін
«есеп және аудит» мамандығы бойынша бітіріп шықты.
Еңбек
жолын
2008
жылы
туған жері Жалағаш ауданында
«Темірқазық» қоғамдық бірлестігінің
үйлестірушісі қызметінен бастап,
өзінің біліктілігімен сол бірлестіктің
төрағасы қызметіне дейін көтерілді.
2011 жылдан бастап Жалағаш
аудандық ішкі саясат бөліміне
жетекші маман болып келген білікті
жас, арада екі жыл өткеннен кейін

облыстық ішкі саясат
басқармасының
бас маманы қызметіне
кірісті. Оның ұйым
дастырушылық
қабілеті мен еңбекке
деген адалдығы барша әріптестері арасында жоғары бағаланып,
2014 жылы Жалағаш
аудандық ішкі саясат бөлімінің басшысы
қызметіне тағайындал
ды.
Атқарған қызметі
мен адал еңбегі әркез
ескеріліп, бірнеше алғыс хаттармен
марапатталды.
Жас болса да мемлекеттік идеологияны жүргізуде, сындарлы сая
сатты халық арасында оң бағытта
насихаттауда белсене еңбек еткен
Абзал
Болатұлының
атқарған
еңбегі оны білетін көпшіліктің,
замандастарының жүрегінде ұзақ
уақыт сақталатын болады.
Облыс жастарының атынан.

ЕСКЕ АЛУ
25-і мамырдың
Туған күнің тойланатын күн еді
Бауырым, сені сағындым
Жыл болды бізбен жүрмедің.
Осыдан бір жыл бұрын алып бәйтеректің
жайқала өскен жеті жапырағының бірі мезгілсіз
үзіліп түскен еді. Мамырдың 25-і күні 27 жасқа
толды да, 28-мамырда құс болып ортамыздан ұшып
кетті. Бауырдың орны бір бөлек екен.
Қуанышбаева Жарқынай Кенжебайқызы 1987
жылдың 25 мамырында Қаратерең ауылында дүниеге
келген. Жарқынайдың жайдары, тез тіл табыса
кететін мінезіне ауыл адамдары тәнті болатын еді.
Ол болашаққа ынтық еді, арман-мақсаттары да көп болатын. Міне, көзді
ашып-жұмғанша бір жыл уақыт та зымырап өтіпті.
Жан бауырым, Жарқынайым, жатқан жерің жайлы, топырағың торқа,
иманың жолдас, орның жаннаттың төрінде болғай.
Осы жылдың 29 мамыр күні қонақасысы, 30 мамырда жылдық
асы берілетінін барлық ағайын-туыс, құда-жекжат,тілеулес жандарды
бауырымыз Жарқынай Кенжебайқызының рухына арналып оқытылатын
қасиетті құранның ішінде болуға шақырамыз.
Еске алушылар: Қуанышбаевтар әулеті.

«Сыр бойы», «Кызылординские вести», «Ақмешіт апталығы»,
«Ақмешіт жастары» және ауданның барлық басылымдарына
хабарландыру орналастырғыңыз келсе:
70-00-49, 70-00-52
телефондары арқылы байланысуға болады.
E-maіl: smjarnama@mail.ru

СБ
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8
ды.
Бесаспап
өнерпаз жандар
жанына кішкене
балаларын алып,
той тамашасын
қыздырып жү
ретін-ді. Құдды
бір қызмет жа
сау
міндеттері

ситеттің
«музыкалық
білім»
факультетін бітірген. 2002 жы
лы
«Асқаралы»
баспасынан
«Жүрек толғауы» атты ән-жыр
жинағы жарық көрген. Клуб
үйінде сүйемелдеуші қызметін
атқарады. Ал зайыбы Гауһар
Бидашева осы аты аталған клуб
үйінің меңгерушісі әрі ансамбль

АУЫЛДАҒЫ АНСАМБЛЬ
Өнердің өлке де, өріс
те таңдамай, таланты
мен еңбегін серік еткен
талапшыл, бейтнеткеш
жандарға қонатындығы
Оразғали мен Гауһарды
көргенде еріксіз есіме
түседі. Жалпы, өмірдің
биік баспалдағы
мақсатын алға ұстап,
сол жолда талмай
еңбек еткендерге ғана
ашылатындығы айқын.
Орталықтан алыстағы шалғай
дағы елді мекен тұрғындарына
мына нарық заманының атқан
оқтай, шапқан аттай зымыраған
уақыты жалын кештеу сипататы
нына илансақ та, сонау Жаңақор
ғанның Келінтөбе аулында жүріп,
үлкен өнерге өзіндік үлесін қосып
жүрген, жоғарыда өзіміз тілге тиек
еткен отбасының жетістігіне сөзсіз
қуанамыз. Бидашевтар отбасылық
ансамблі бұл маңға кеңінен таныс,
танымал және де зор беделге ие.
Өйткені, аудан көлеміндегі әр
үйдің қуанышы мен шаттығы
бұларға да ортақ секілді, тойжиыны мен мерекесі оларсыз өтуі
сирек. Барлық нәрсе тапшылық
кездерде де қазекем той жасау
мен қызықшылық өткізуден кенде
қалмады, қарызданып, қауғаланса
да, ағайын-туыстың басын қосып
бір думандату қанға сіңген әдет
те шығар, бәлкім. Сол ортадан
Оразғали мен Гауһар табылатын-

скілді,
мереке
тарқағанша
тартынбай жағдай жасайтындығы
ұмытылған жоқ. Осындай думан
ның арасында Оразғали көңілін
тербеткен әндерін жазып, түрлі
байқауларға да үздіксіз қатысып
жүрді. Онда олжасыз емес, талай
аламанның бірінші жүлдесін қан
жығасына байлап келіп жүрді.
Оқырмандарымызға кеңірек
мәлімет беру үшін бәрін тарата
баяндалықшы: Бидашевтар отба
сылық ансамблі, 1989 жылы
Жаңақорған аудандық мәдениет
үйіне қарасты Келінтөбе ауылдық
клуб үйінде құрылды. Ансамбль
жетекшісі – Оразғали Бидашев.
Жоғары білімді музыкант. Шым
кенттегі халықаралық универ

мүшесі. Ол да жоғары білімді.
Үлкен ұлы – Бақыт Бидашев
музыкалық колледж бітірген.
Әншілік, сазгерлік өнері бар.
Аудандық, облыстық, респуб
ликалық конкурстардың лауре
аты. Ансамбль құрамында кла
вишті аспапта ойнайды және
аранжировкамен айналысады. Ор
таншы ұлы – Бексұлтан Шымкент
қаласындағы жоғары оқу орнында
музыкалық білім факультетінде
оқиды. Ансамбль құрамында әнші,
ұрмалы аспапта, аппаратурамен
жұмыс жүргізеді. Кенжесі – Балжан
ансамбль құрамында лидер-вокал
қызметін атқарады. Көптеген
аудандық, облыстық, аймақтық,
халықаралық
конкурстардың

лауреаты. Қазіргі таңда Алматы
қаласында Ж.Елебеков атындағы
эстрада және цирк колледжінің
эстрада-вокал факультетінің соңғы
курсында оқиды. Биылғы жылдың
басынан бері белгілі продюсер
Баян Есентаеваның «КешYOU»
тобына әнші болып қабылданды.
Ансамбль жетекшісі О.Бида
шевтің өнер өлкесіне танылып,
көп құрметіне бөленіп жүргеніне
де отыз жылдай болды. Ол 1980
жылдары Түркістан қаласында
«Яссы» вокалды-аспапты ансам
блін ұйымдастырса, «Пульс»
қыздар ансамблін, №93 КТУ-де
ұлттық ансамблін құрып, об
лыс деңгейінде жүлделі орын
дарды иеленіп жүрді. Өнер жо
лындағы жетістіктері бірталай,
1998 жылы Қызылорда қала
сында өткен облыстық эстрада
лық V «Таңшолпан» телевизия
лық байқауының «Үздік аранжи
ровщик» номинациясы бойынша
ІІІ орын мен лауреат атағын ал
ғаннан бастап талай биіктіктерді
бағындырды.
«Бидашевтар» халықтық от
басылық ансамблінің былтырғы
жылы Қызылорда қаласында өткен
«Мерейлі отбасы» атты отбасылық
фестивалінде керемет концерттік
бағдарлама
дайындағандығы
жұртшылық есінде. Өнерімен
танылған әулет биыл да “Мерейлі
отбасы” байқауына қатысуға бел
буып отыр.
– Өнердегі және өмірдегі же
тістіктеріміз еліміздегі бейбітші
ліктің арқасы. Ұлттар мен ұлыс
тардың татулығы, әр адамның
қабілетіне қарай еңбек етуіне
ашылған жол мен қолдаудың
нәтижесі деп түсінемін. Сондықтан
да жамағаттың көңілін серпілтер
өз өнерімізді дамыта береміз, –
дейді біздің кейіпкерлеріміз.
Нұрмахан ЕЛТАЙ.
Жаңақорған ауданы,
Келінтөбе ауылы.

«Қанатты қалам-2015» байқауының ЕРЕЖЕСІ
Жалпы ереже
1. «Қанатты қалам - 2015» байқауы
облыстық деңгейде ұйымдастырылады.
2. Байқаудың үйлестірушісі және
ұйымдастырушысы Қызылорда облыстық
ішкі саясат басқармасы.
Байқаудың мақсаты
3. Облыстағы журналистердің шығарма
шылығының дамуына қолдау көрсету.
4. Облыстың оң имиджін ақпараттан
дыруға үлес қосу.
Байқаудың тақырыбы
5. «Қанатты қалам - 2015» байқауы.
Байқауда қамтылатын номинациялар
6. - «Үздік сюжет»;
- «Үздік бейнеролик» (мәтін болу міндетті
емес, әуенмен көрікті жерлердің бейнесін
көрсетуге де болады);
- «Үздік очерк»;
- «Үздік сарапшы» (телеарна);
- «Үздік сарапшы» (газет);
- «Үздік фоторепортаж»;
- «Үздік әмбебап тілші»;
- «Үздік телеоператор»;
- «Үздік телережиссер»;
- «Үздік насихатшы»;
- «Үздік журналистік зерттеу»;
- «Сәтті бастама» (жас журналист);
- «Үздік жоба» (Жақсы танылған айдар,
бағдарлама, мақала жиынтығы болуы
мүмкін);
- «Үздік тележүргізуші»;
- «Үздік аудандық газет»;
- «Үздік дизайн» (жақсы дизайнмен
шығатын газеттер);
- «Үздік монтажер»;
- «Қамқор журналист» (сюжет немесе
мақаласына кейіпкер қылған адамның

мәселесінің шешілуі);
- «Заманауи журналист» (соңғы техно
логияны жетік меңгеріп, оны үздік насихаттап
журген журналист);
- «Жаңалық жаршысы» (жылдам ақпарат
таратушы).
Байқауды ұйымдастыру және оған
қатысушыларға қойылатын талаптар
7. Байқауды ұйымдастырып, өткізу мақ
сатында Қызылорда облыстық ішкі саясат
басқармасы жанынан Ұйымдастыру комитеті
құрылады. Ұйымдастыру комитетінің құра
мын Қызылорда облыстық ішкі саясат бас
қармасының бастығы бекітеді.
8. Байқау 2015 жылғы 15 қаңтар мен 15
маусым аралығында жарық көрген жария
ланымдарды, эфирден өткен хабарларды
қамтиды.
9. Байқау материалдары жарияланған
күйінде (газет-журналдар беттерінде, бейне
және аудиотаспалар түрінде) тиісті баспа
және электрондық бұқаралық ақпарат құрал
дары жетекшілерінің ұсынысы бойынша
қабылданады.
10. Байқау материалдарын сараптау ба
рысында тақырыптың өзектілігі және маңызы,
мазмұнының ашылу тереңдігі, шынайылығы,
жанрлық шарттарға сәйкестігі, жаңа әдіс,
соны стильді қолданысқа енгізе білуі, тілі
және стилінің ұғынықтылығы, журналистік
шығармашылық әдістерінің ерекшелігі, тың
ақпаратты сараптау мен зерттеу әдістерін
енгізе білу ерекшелігі, ұтымды қолдана білуі
есепке алынады.
Байқау материалдарында Елбасының
биылғы Жолдауы, мемлекеттік бағдарлама
ларды жүзеге асыру мақсатында облыста
атқарылып жатқан жұмыстар, жалпы айма

ғымыздың оң имиджін қалыптастыру бағы
тындағы іс-шаралар, идеялар қамтылуы тиіс.
11. Байқауға қатысушылар Ұйымдастыру
комитетіне (Қызылорда қаласы, С.Бейбарыс
көшесі, нөмірсіз, Қызылорда облысы әкімдігі
ғимаратының № 313-бөлмесі, байланыс теле
фондары:60-53-21) мынадай құжаттарды қоса
жібереді:
1) төмендегі деректер көрсетілген өтініш:
- автор туралы мағлұматтар /туған жері,
күні, айы, жылы, ұлты/;
- жұмыс немесе оқу орны, қызметі, тұр
ғылықты мекен-жайы, байланыс құралдары.
2) байқау материалы жарияланған газет,
журналдың көшірмелері (сканер арқылы),
теле-радио бағдарламалардың DVD, CD
форматындағы дискілерге жазылған нұсқасы
(қағазға түсірілген нұсқасымен бірге).
12. Байқауға жіберілген материалдар
авторларға қайтарылмайды.
13.Байқауға ұсынылған материалдарды
қазылар алқасы бағалайды. Қазылар алқасы
ның құрамы Ұйымдастыру комитетімен
анықталады.
Байқауды өткізу және қорытындысын
шығару тәртібі
14. Байқау үш кезеңнен тұрады:
1) 2015 жылғы 15 мамырдан 15
маусымға дейін – байқауға қатысушылардан
материалдарды қабылдау;
2) 2015 жылғы 16 маусымнан 20
маусымға дейін – материалдарды сараптау
және жеңімпаздарды анықтау;
3) Байқау жеңімпаздарын салтанатты
марапаттау рәсімі «Қанатты қалам – 2015»
журналистер форумында өтеді.
15. Байқау жеңімпаздары Қызылорда об
лысы әкімдігі тарапынан дипломмен, арнайы
сыйлықтармен марапатталады.
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ӨМІРДІҢ ӨЗІНЕН

“ОНЫҢ ЕСІМІН
ЕСТІГІМ КЕЛМЕЙДІ”

Бала дейміз, олар ештеңені
ойламайды, сөздің байыбына бара
бермейді деп сенеміз. Анығы, өзімізді
соған сендіреміз. Лып еткен сезім
жетегіндегі жігіт пен қыз ертеңгі
күнін, болашағын бір сәттік қызыққа
қияды. Соның нәтижесінде баға
алмасын деп құлға, масқара болсын
деп қызға берілетін күнәсіз сәби
өмірге келеді. Қыздары оң жақта
отырып, өмірге әкелген баладан әр
ата-ана әртүрлі жолмен құтылғысы
келеді. Бірі сәбилер үйіне өткізсе,
екіншісі
әлдекімнің
бауырына
салады, енді бірі көшеге тастап кетеді. Ілеуде құдайдан
бір, обалынан екі қорыққан жандар өсек-сөзге көз жұма
қарап, баланы өз бағуына алады. Біздің әңгімемізге
арқау болған Дәурен де нағашы ата-әжесінің бауырында
өсіп келе жатқан тірі жетім. Некесіз келген баланы өз
аттарына жаздырып алуға құлықты болған әке-шешесіне
дес бермеген Ұлжан әлдеқашан өзге жанның етегінен
ұстап кеткен. Баласын бауырына алуға күйеуі қарсы. Ал
үлкен шаңырақта отырған ұл мен келінге, олардан туған
балаларға Дәурен бауыр емес, қаймана қазақ, тастанды
бала. Тіпті атасының өзі өскен сайын мінез-құлқымен,
бой-сойымен тастап кеткен әкесымағына тартып бара
жатқан жиеніне жирене қарайды. Пайғамбар жасына
жетсе де ащы сумен аралас-құралас жүретін ата ішкен
кезінде бар ашуын жыбырлақ мінезімен айналасына
сүйкімсіздеу көрінетін жиенінен алады. Содан болар
Дәурен үйде әжесі болмаса отбасымен бірге дастарқан
басына еркін отыра алмайды, көңілі қалағанына қол
созып, тойғанынша ішіп-жей алмайды. Бірде ащы судан
ұрттап алған атасы әдеттегідей дастарқанға жасқана
басып жақындаған жиенін болмашыны сылтауратып,
көкірегінен түйіп қалды. Жерге құлаған баланы боқтық
сөзбен сыбай жүріп, екі-үш рет теуіп те жіберді.
Арашалаған баласы мен келінін де біраз жерге апарды.
Атасынан таяқ жеп ішқұса болып отырған Дәурен әжесі
келгенде ішіндегі бар мұңын өкси отырып
сыртқа
шығарды.
– Мені бұл үйде ешкім де жақсы көрмейді,– деді ол.–
Ағам балалары бірдеңені бүлдірсе, оны менен көреді,
жеңешем өз балаларына тәттіні менен жасырып береді,
шай құйылған кесені сілкініп ұсынады. Атам ішіп алса,
мені ұрады. Тәтемнің (анасы) менімен шаруасы жоқ,
сыныпта кітап-қаламы, қажетті құралдары, спорт киімі
жетіспейтін мен ғана. Баға алмайтыны бар, несіне туған
мені. Оның тастап кеткеніне мен кінәлімін бе?
Әкесінің атын айтқысы жоқ. Ол туралы әңгіме қозғала
қалса, қабағы қарс түйіледі. Кішкентай кезінде әкесі
туралы көп сұрайтын, білгісі келіп тұрушы еді. Бірде
жиенінің әкесі жайлы сауалына күйіп кеткен әжесі “ол
адам емес, мейірімі жоқ шошқа, енді сұрама” деп бір-ақ

кескен. Содан кейін әкесі туралы жақ ашпайтын болды.
Мектептегі жағдай әлгіндей.
Кей жандар “заман өзгерді, оның ілгері жылжыған
ағымы адамдардың ойы мен түсінігін, талабы мен
талғамын, адами болмысын өзгертті” дейді. Кінәратты
басқадан, кінәні өзгеден іздеп тұратын әдетіміз емес пе?
Ойлап қарасақ, заман емес адамның өзі, оның пиғылы екен
өзгерген. Әйтпесе, көп жандар біреудің бір нәрсесін іліп
кетуге, алдап-арбауға, жоқ жерден пайда көруге, ұрыпсоғуға бейім тұрмас еді ғой. Сосын бүгін танысқан қызын
ертең төсекке сүйрейтін қазіргі заманның кей жастары
әкелік парыз, обал-сауап дегеннен жұрдай. Өздерінің
де әпкесі мен қарындасы барын есепке алғысы жоқ.
Сонымен қатар олар бұл дүниеде жасаған қиянатының
күндердің күні өз алдынан шығатынын, мың асқанға бір
тосқан болатынын мүлде еске алмайды. Өйткені, олардың
ойынша, өздеріне бәрі жарасымды, қалай бүлдірсе де
ұсталмайды. Арқа сүйейтін, басшы қызметтегі әкесі мен
шешесінің өзін заң алдында кінәлі болса да суырып алар
қауқары бар. Қыз бәріне де өз еркімен барды, өзінен
көрсін, бұл оған басын қатырмайды. Ал некесіз туған
бала, оның болашағы жайында тіпті ойламайды да.
Жасынан бөлектеудің сан түрін көрген бала бар мұңы
мен қайғысын ішке бүгіп, булығып өседі. Өз ойын еркін
білдіріп, қарсылығын жария ете алмайды. Кекшілдігі
басым, ұрысқа бейім, көпшілікті жақтыра қоймайтын жан
болып ержетеді. Тәрбиесі жақсы болып, өз өзін қолға алса,
бар зейінін білім алуға жұмсаса игі. Ал өзінен өзгенің
бәрін кінәлі санап, кек қайтаруға, өзінің көрген теперішін
өзгеге көрсетуге бейім тұрса ше? Оның келешегі қандай
болмақ?! Айналасындағы туыстары басқан ізінен, айтқан
сөзінен кінәрат іздеп тұратын, қит етсе ең жақынынан
таяқ жейтін Дәуреннің болашағы жарқын болады дегенге
үміттен көрі күдік басым. Көз жасын жұтып, булығып
өсіп келе жатқан балаға ет жақындарының туыстық
мейірімі мен шынайы сезімі, қамқорлығы қажет. Олай
болмайынша, тағы бір тоңмойын жанның ержетуіне,
оның өзгеге күш көрсетуіне мүмкіндік туады. Ойланайық,
ағайын!
Жұмагүл ОРАЛБАЕВА.

ХАБАРЛАНДЫРУ!
Құрметті
сырбойылық
қыз-келіншектер!
Об
лыстық ішкі саясат басқармасының тапсырысы не
гізінде «Мәртебелі Қазақстан» қоғамдық қорының ұй
ымдастыруымен «Шаңырақ» клубында 2015 жылдың
1 маусымынан бастап 10 күндік аспаздық курстың
басталатыны туралы хабарлайыз.
Курсқа қатысу тегін, сабақтардың тәжірибелік бөлімі
арнайы жасақталған орында өтеді. Курсқа қатысушыларға

сертификат беріледі.
Қатысамын
деген
қыз-келіншектер
27-42-12,
87057100207, 87057215868 телефондарына хабарласып
немесе Қызылорда қаласы, Әйтеке би көшесі, №2 («Білім
үйінің» 4 қабаты) мекен-жайына келу арқылы жазылуға
болады.
«Мәртебелі Қазақстан» қоғамдық қоры.

ЖЕРЛЕСТЕРІМІЗ ЖҮЛДЕЛІ ҚАЙТТЫ
Тайландтың Патайя қаласында
өткен шахматтан оқушылар арасын
дағы әлем біріншілігінде біздің
елімізден барған өрендер жоғары
нәтижеге қол жеткізіп қайтты.
Дүбірлі додада Қазақстан құрамасы
алтын медаль саны жөнінен жалпы
командалық есепте 4 орын алды. Ал
алған барлық медаль санынан 2-3
орынға ие болды.
Жер-жаһанның әр қиырынан
келген үздіктер арасында ел құра
масы сапында Сыр ұландары да
сынға түсті. Олардың арасында
үздіктер қатарынан көрінген оқу
шылар да бар. Атап айтқанда, 7
жасқа дейінгілер арасында қазіргі
таңда Астана қаласында тұратын

Алдияр Аңсат күміс жүлдеге қол
созды. Сондай-ақ, тағы бір шах
матшымыз Назерке Нұрғали үздік
үштіктен көрінді. Әлем бірінші
лігінде біздің елімізден астаналық
Әмина Қайырбекова мен орал
дық Жанат Сайын алтыннан алқа
тағынса, алматылық Дениз Құр
манәлина күміс, астаналық Қазыбек
Нөгербек, ақтөбелік Арыстанбек
Оразаев қола алды.
Оған қоса Қазақстанның 18
жас өрені әлемнің мықты шахмат
шыларының ондығына енді. Бұл ел
құрамасының үздік нәтижесінің бірі
саналады.
Нұртай БЕРДӘЗІМ,
оқушы.

ҮСТЕЛ ТЕННИСІНЕН САЙЫС ӨТТІ

ЖАРАМСЫЗ ДЕП ЕСЕПТЕЛСІН
Байтөреева Ботагөз Меңдалықызының атына Қызылорда облысы,
Қармақшы ауданы, Жосалы кентіндегі Омар Шораяқұлы атындағы №30
қазақ орта мектебін 16.06.1999 жылы бітіргені жөнінде берілген МОБ
№0347762 аттестаты жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.
***
Тілеубаев Әділет Алтынбайұлының атына Қызылорда облысы,
Жаңақорған ауданы, Төменарық ауылындағы №53 А.Д.Романов атындағы
орта мектепті 20.06.2011 жылы бітіргені жөнінде берілген ЖОБ 0143353
аттестаты жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.
***
Базарбай Жәудір Есентайқызының атына Қызылорда облысы,
Жаңақорған ауданындағы №163 орта мектептің 9 сыныбын 26.06.2011
жылы бітіргені жөнінде берілген №0465949 куәлігі жоғалуына байланысты
жарамсыз деп есептелсін.
***
Токпанбетова Рита Дилдахметовнаның атына Қызылорда облысы,
Сырдария ауданы, Жетікөл ауылы, Рахменше көшесі №8 үйге берілген
жер учаскесіне жеке меншік құқығын беретін актісі (кадастрлық №10153-023-166, №0109044), келісім-шарт (жылжымайтын мүлікті сатып

алу-сату туралы) №3009 20.07.2013 жыл, анықтама (№4273 19.07.2013
ж.), құрылысы біткен нысанды қабылдау актісі (№Б/Н 09.08.2013 ж.),
техникалық паспорты жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.
***
Налибаев Данияр Жумабековичтің атына берілген қызметтік куәлігі
(№КЗ 06584, фирмалық бланк №004845) жоғалуына байланысты жарамсыз
деп есептелсін.

«Халықаралық Аралды құтқару қорының Қазақстан Респуб
ликасындағы Атқару Дирекциясы» қоғамдық қоры және Қызылорда
қаласындағы филиалының ұжымы «Қазсушар» республикалық
мемлекеттік кәсіпорнының Қызылорда филиалының директоры
Арыстанбаев Болат Сабырұлына әкесі
Сабыр Шәймерденұлының
қайтыс болуына байланысты қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады.
***
«Халықаралық Аралды құтқару қорының Қазақстан Респуб
ликасындағы Атқару Дирекциясы» қоғамдық қоры және Қызылорда
қаласындағы филиалының ұжымы «Барсакелмес мемлекеттік
табиғи қорығы» республикалық мемлекеттік мекемесінің директоры
Әлімбетова Зәуреш Жансұлтанқызына әкесі
Жансұлтан Ізбасарұлының
қайтыс болуына байланысты қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады.
***
Су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі
Арал-Сырдария бассейндік инспекциясы ұжымы «Қазсушар» РМК
Қызылорда филиалының директоры Арыстанбаев Болат Сабырұлына
әкесі, Қазақ КСР-нің еңбек сіңірген гидротехнигі
Арыстанбаев Сабыр Шәймерденұлының
қайтыс болуына байланысты қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады.

***
«Қазсушар» РМК Қызылорда филиалының «Жаңақорғансушар»
өндірістік учаске ұжымы филиал басшысы Арыстанбаев Болат
Сабырұлына әкесі
Арыстанбаев Сабыр Шәймерденұлының
қайтыс болуына байланысты қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады.

***
Кузембаев Бакбергеннің атына Қызылорда қаласы, Қорқыт ата
көшесі, 396 а кварталдың №7 бөлшегіне берілген жер учаскесіне жеке
меншік құқығын беретін актісі (кадастрлық №10-156-023-048, №0080384
05.08.2002 ж.) жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.
***
Ақмырзаев Арысбайдың атына Қызылорда облысы, Сырдария
ауданы, Қалжан ахун ауылы, Бейбітшілік көшесі 30 үйге берілген жер
учаскесіне жеке меншік құқығын беретін актісі (кадастрлық №10-153-010042, №0033652), техникалық паспорты жоғалуына байланысты жарамсыз
деп есептелсін.

***
ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман шаруашылығы
және жануарлар дүниесі комитетінің ұжымы «Барсакелмес
мемлекеттік табиғи қорығы» республикалық мемлекеттік мекемесінің
директоры Әлімбетова Зәуреш Жансұлтанқызына әкесі
Жансұлтан Ізбасарұлының
қайтыс болуына байланысты қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады.
***
Қызылорда облыстық ішкі саясат басқармасының ұжымы жастар
көшбасшысы
Қанбаев Абзал Болатұлының
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасына,
туған-туысқандарына қайғыларына ортақтасып көңіл айтады.

И.Әбдікәрімов атындағы Қызылорда аграрлық техникалық
колледжде үстел теннисінен облыстық ашық біріншілік өткізілді.
Жарысқа Қармақшы, Қазалы, Жаңақорған, Сырдария, Қармақшы
және Қызылорда, Байқоңыр қалаларының спортшылары қатысты.
Аталмыш жарыста 45 жасқа дейін 32, 45 жастан жоғары топта 15
спортшы бақ сынады. Жарыс қорытындысы бойынша үздік үштікке
45-жастан жоғарылар арасында Жұматай Сүйіндіков, Ілияс Әбутәліпов,
Орынбай Құрмантаев, ілікті 45 жасқа дейінгі топта Максим Капустин
Б.Бакуов пен А.Хегай жүлделерді өзара бөлісті. Жарысқа жақсы
дайындықпен келген спортшылар да марапатталды. Колледждің тәрбие
ісі жөніндегі орынбасары Б.Сайдулла жеңімпаздарды марапаттап, бағалы
сыйлықтар табыс етті.
Болат БАКУОВ,
И.Әбдікәрімов атындағы колледж қызметкері.

ДОНОР БОЛУ – САУАПТЫ ІС
Облыстық қан орталығы қызметкерлерінің
ұйымдастыруымен «Донор болу – сауапты іс» акциясы өтті.
Облыс орталығындағы «С.Ысқақов атындағы Қызылорда құрылыс және
бизнес колледжі» ұжымымен бірлесе өткізілген шараның мақсаты қанға
мұқтаж науқастардың өмірін сақтап қалуға ықпал ету болып табылады.
Мамандардың мәлімдеуінше, бүгінде облыста түрлі қауіпті аурулар,
яғни, қатерлі ісік, гинекологиялық аурулары, бала босану және түрлі апат
жағдайларында қан кету салдары жоғары. Сол себепті мекемелерде көшпелі
жағдайда қан алу, тұрғындарды донорлыққа шақыру мақсатындағы ісшаралар өткізу жолға қойылған. Дәрігерлер донор болу адам денсаулығына
зиян келтірмейтінін, керісінше, организмге жағымды әрі пайдалы екенін
айтады.
Акция барысында аталған оқу орнының 30-ға жуық қызметкері өз
еркімен келіп қан тапсырып, сауапты істе белсенділік танытты.
Барлыбек БАТЫР.
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