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әз наурыз құтты болсын!

облыс әкімінің құттықтауы
Құрметті жерлестер!

Жер-жаһанға тіршілік нәрін сеуіп, ару көктем алып келген 
жарқын мерекеміз – Ұлыстың ұлы күні баршаңызға құтты бол-
сын!

Наурыз – ізгілік пен бірліктің мерекесі. Бұл күні барша жұрт 
өкпе-ренішті ұмытып, ағайынмен бір дастархан басында қайта 
табысады. Адамдар бір-біріне бақыт пен береке тілейді. Келер 
жылдан кемелдік тілеп, амандық айтып, ақ пейілдерін арнай-
ды. Бұл кезеңді біздің халқымыз береке мен бірліктің, ырыс пен 
ынтымақтың мезгілі санайды. 

Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев айтқандай, «Ұлыстың 
ұлы күні – көңілде кірбің қалмай қауышатын, түсіністікпен та-
бысатын күн». Бірлігі берекелі, тірлігі мерекелі, ынтымағы 
жарасқан елдің ғана ырысы мен табысы мол болмақ. Елбасы 
бастаған Тәуелсіз Қазақстанның бүгінгі қол жеткен жетістіктері 
соның айғағы.

Өткен жыл Сыр өңірі үшін ерекше табысты жыл болды. Біздің 
өңір – әлеуметтік-экономикалық даму, өңдеуші өнеркәсіптің өсу 
қарқыны тұрғысынан республикада  көш бастап тұр. Күріштен 
кезекті рекордтық өнімге қол жеткізіп, мыңдаған жаңа пәтерлер 
ел игілігіне берілді, көптеген өндірістік және әлеуметтік 
объектілер іске қосылды. 

Өскелең ұрпақ білім саласында жақсы жетістіктерге жетті, 
елдің денсаулығы нығаюда, спорт дамуда, мәдени мұрамызды 
насихаттауда жаңа белестерге жеттік, әлеуметтік қолдау шара-
лары іске асты. 

Ұлыстың ұлы күнінде айтылған барлық тілек 
қабыл болады деген ежелден келе жатқан сенім 
бар. Олай болса, Наурыз мерекесі баршаңызға 
жаңа жетістіктер, молшылық пен татулық әкелсін. 
Тәуелсіз еліміз тыныш, әрбір жаңа күн барлық отбасы-
на шат көңіл, бақыт және береке сыйласын! 

Ұлыстың ұлы күні құтты болсын! 

Құрметпен,
Қызылорда облысының

әкімі 
Қ.Көшербаев

Ұлттық спорт дегенде Сыр 
спортшыларының арасында Жарқын-
бек тің аты ерекше аталады. Себебі, 
теңге алғанда тақымы мықты тарлан 
Қызылордаға сан мәрте жеңіс сыйлады. 

Бұл күнде ол шеберлігі озық шабандоз.
Қалың оқырманның есінде болса, осы-

дан бірнеше жыл бұрын Жаңақорған ауда-
нында көкпар, аударыспақ, теңге ілу, жам-
бы ату ойындарынан чемпионат өткен бо-
латын. Осы сайыста Жарқынбектің жарқын 

жеңісі биік тұғырға 
жетеледі. Жам-

бы атудан алды-
на жан салмаған 
ол арайлы Ақ ме-

шітке бас жүлдені 
сыйға тартты. Мұ-

нан бір жыл бұ рын да Шым-
кентте өткен рес пуб ликалық 

«Ақ бидай» ауыл спорты ойындарында теңге 
ілуден қола жүлдені облыс қоржынына сал-
ды. Байрақты бәсекедегі бұл жүлденің өзі зор 
жетістік болатын. Тартысты сайыста Қызылорда 
14 облыстың ішінен 7-орынға қол жеткізді.

Қазақ хандығының 550 жылдығы мен 
Қазақстан халқы Ассамблеясының 20 
жылдығына орай ұйымдастырылған ұлттық 
спорт түрлерінен ІV фестиваль өткен еді. Ашы-
лу салтанатында ҚР Ұлттық спорт түрлері 
қауымдастығының президенті Бекболат 
Тілеухан: «Қашаннан ұлтымыздың қаймағы 
бұзылмаған халық екенін осындай фести-
вальдан білеміз. Елдің қай жерінде болма-
сын, ұлттық спорт түрінен өтетін бәсекелерге 
Сыр спортшылары белсенді қатысуда. Бұл – 
өңірдің қанымызда бар қасиетті ұлықтағаны», 
– деген еді.  Бұл шарада да Жарқынбек 
Алмағанбетовтың мерейі үстем болды. Ол 
фестивальдің жалауын ортаға әкелді, 15 дүркін 

түйе палуан Абылай Жолдыбаев спортшы-
ны жоғарыға көтерді. Мұның өзі оның өзге 
спортшылардан оқ бойы озық спорт майталма-
ны екенін дәлелдейді. Сыр спортында өзіндік 
орнын қалыптастырып үлгерген майталман 
ХХVІІІ Дүниежүзілік қысқы Универсиаданың 
«Алау эстафетасына» қатысушылар қатарынан 
да табылды. Бұл – өз биігіне қол жеткізген, әлі 
де асқар шыңдарға құлаш ұрған, бір жетістікке 
тоқмейілсіп тоқтап қалмайтын Жарқынбектің  
жетістігінің бір парасы ғана. Сыр халқы оған 
әлі де үлкен үміт артады. Ұлт ұлылығын паш 
етіп, ұлттық спорттың шоқтығын биікке қоятын  
оның әрбір қадамы ел мүддесімен сабақтас.

Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, 
елімізде 265 мыңнан астам адам ұлттық спорт 
түрлерімен айналысады екен. Өткен мен бүгінді 
жалғайтын ұлттық спорт – ат үстінде ойнаған 
ерекшеліктің белгісі. Алтай мен Атыраудың 
арасын білектің күшімен, найзаның ұшымен 
жаудан қорғаған Ұлы дала халқының ұландары 
екеніміз осындай рухы биік ұлтжанды азамат-
тардан айқын көрінеді.

Ұлыстың Ұлы күні – наурыз мейрамына орай 
Ұйымдастырылатын мерекелік шаралардың

БАҒДАРЛАМАСЫ
«19 наурыз – Наурыз тарту» ұлттық өнер күні

1. Ақын, жыршы, термеші жастардың қатысуымен 
«Домбыра-думан» атты мәдени кеш

сағат 19:00 Қызылорда қаласы, Орталық алаң

2. «Қош келдің, әз Наурыз» тақырыбындағы 
этнографиялық көрме

сағат 10:00 Жалағаш аудандық тарихи-өлкетану мұражайы

«20 наурыз – Наурыз-береке» жәрмеңке, ұлттық тағам күні

3. Ауыл шаруашылығы өнімдерінің жәрмеңкесі сағат 9:00 Қызылорда қаласы мен аудандардың орталық 
алаңдары

4. «Дәм-думан» атты ұлттық тағамдар сайысы сағат 9:00 Жалағаш аудандық Орталық алаңы

5. «Кең болсын қазағымның керегесі, құтты болсын 
Наурыз мерекесі!» атты мерекелік шара

сағат 10:00 Сырдария ауданды, Тереңөзең кенті, Орталық 
алаң

6. «Наурыз жыл басы» тақырыбында ұлттық тағамдар 
жәрмеңкесі

сағат 11:00
сағат 12:00
сағат 13:00

Қызылорда қаласы, «Қыз Жібек» мейрамханасы
«Тағам» асханалар желісі
«Браунис» кафетерийі

«21 наурыз – Наурыз шуағы» мәдени-көпшілік, жалпыхалықтық серуен күні

7. Киіз үй тігуден, қазақтың салт дәстүрлерінен көрініс 
көрсету

сағат 9:00 Қызылорда қаласы, Орталық алаң

8. «Қош келдің, әз Наурыз!» атты мерекелік концерт сағат 10:00 Қызылорда қаласы, М. Ералиева атындағы 
мәдениет үйі

9.  «Қимылға толы Қаражорға» тақырыбында қара 
жорға биінен сайыс

сағат 11:00 Қызылорда қаласы, Орталық алаң

10. Наурыз мерекесіне арналған мерекелік шара сағат 12:00 Қызылорда қаласы, «Атамекен» отбасы 
үлгісіндегі балалар аулы

22 наурыз – Ұлыстың Ұлы күні

11. Театрландырылған қойылымдар, концерттік 
бағдарламалар, ұлттық қолөнер бұйымдарының 
көрмесі, спорттық ойындар жарысы мен мерекелік 
шаралар

сағат 10:00 Қызылорда қаласы мен аудандардың, ауылдық 
округтердің орталық алаңдары

12. «ЭКСПО – 2017» халықаралық көрмесін 
насихаттауға бағытталған «Саяхат және ту-
ризм» тақырыбында тарихи-танымдық орындарға, 
мұражайларға саяхат

сағат 9:00-
20:00

Қызылорда қаласының мұражайлары, Рәміздер 
аллеясы, «Қорқыт Ата» мемориалдық кешені

13. «Төрлет, әз Наурыз, Сыр еліме!» атты мәдени 
көпшілік іс-шарасы

сағат 10:00 Қызылорда қаласы, Орталық алаң

14. Наурыз мейрамына арналған мерекелік шара, 
түркітілдес елдерден келген өнерпаздардың  
концерті

сағат 11:00 Қызылорда қаласы, Орталық алаң

15. «Домбыра-думан», «Бауырсақ-party», «Наурыз Fest» 
мәдени шаралары

сағат 17:00 Қызылорда қаласы, Орталық алаң

23 наурыз

16. Түркітілдес елдерден келген өнерпаздардың  
концерті

сағат 9:00 Шиелі аудандық мәдениет үйі

елбасы тапсырмасына орай өңірлердің 
экономикалық және әлеуметтік әріптестік қарым-
қатынасын қалыптастыру мақсатында Қызылорда 
облысының әкімі Қырымбек Көшербаев пен ақтөбе 
облысының әкімі бердібек Сапарбаевтың өзара 
келісіміне сай ақтөбе облысының Қарғалы ауда-
нынан жұмыс сапарымен келген делегация Наурыз 
мерекесі қарсаңында шиелі ауданында болды. 
Делегацияны күтіп алған Шиелі ауданының әкімі 

Қайратбек Сәрсенбаев Қарғалы ауданының әкімі Рақат 
Сыдықов бастаған қонақтарға Сыр бойының ауыл 
шаруашылығы мен өнеркәсібі қатар өрбіген оңтүстік 
ауданның экономикалық және әлеуметтік жағдайынан 
қысқаша мәлімет берді. Нақты кезеңде мекен етуші халқы  
82  мыңның үстіне шыққан өткен жылы еліміздің мерейлі 
25 жылдық Тәуелсіздік мерекесін лайықты табыстармен 
қарсы алды. Ауыл шаруашылығы саласында облыс бой-
ынша бірінші орынға көтеріліп, ақ күріштің атасы атанған, 
екі мәрте Еңбек Ері Ыбырай Жақаевтың  125 жылдығын 
айрықша атап өтті. Кезінде  бір ауданның өзінен 41 Еңбек ері 
шыққан бейнетшіл ұрпақтың еңбегі тәуелсіздік жылдарында 
да жалғасып жатқандығын нақты іспен дәлелдеді. 

Аудан көлемінде уран өндіру рудниктері, ванадий мен 
қиыршық тас өндіру зауыттары мен цехтары жылдан жылға 
ауқымы ұлғайғанын атап өткен аудан әкімі Қ.Сәрсенбаев 
өңірде орта және шағын кәсіпкерліктің де өрістеп келе 
жатқандығын жеткізді. «2017 жылдың 1 қаңтарына ауданда 
шағын кәсіпкерліктің 4265 субъектісі тіркеліп, оларда 7269 
адам жұмыспен қамтылды. Аудандағы шағын және орта 
кәсіпкерлік субъектілеріне қолдау көрсету мақсатында 2016 
жылы «Бизнестің жол картасы – 2020» бағдарламасы аясында 
15,1 млн теңге болатын 3 жобаның пайыздық мөлшерлемесі 
субсидияланды» деді аудан басшысы. Ауданда, Сыр 
өңірінің негізгі дақылы – күріш өсіру және өндірумен жан-
жақты жасақталған 4 ірі шаруашылық және көптеген шаруа 
қожалықтары шұғылданады. Мал басы өсіп келеді. Бүгінде 
ауданда жыл қорытындысымен ірі қара саны – 49264, қой-
ешкі – 83191, түйе – 1237, жылқы – 11695, құс – 18450 басты 
құраса, тірілей салмақта – 4324 тонна ет (103,4 пайыз), 16991 
тонна сүт (1003 пайыз), 1028 мың дана жұмыртқа (103,6 пай-
ыз) өндірілді. Мемлекет басшының бағдарламаларына сәйкес 
аудандағы мал шаруашылығымен айналысатын 
азаматтарға тиісті қолдау көрсетіліп, мемлекет тара-
пынан 286,2 млн теңге субсидия берілді. 

наурыз – дода 

наурыз – әріптестік

ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ӨРІСІ

ЖАРҚЫНбекТІң 
ЖАРҚЫлЫ

Кеңес мәжілісіне БҒМ құқықтық қызмет және 
халықаралық ынтымақтастық департаментінің 
директоры Н.Байжанов селекторлық режимде 
қатысты. Университет ректоры Қ.Бисенов өткен 
жылы оқу орнында 4500-ден астам студент, маги-
странт, докторант білім алғанын, оларға 1000-нан 
аса оқытушы дәріс оқитынын атап өтті. Соңғы 
жылдары бөлінген облыс әкімінің білім гранты 
университеттің қаржылық жағдайына оң әсер етті. 
Бүгінде 300-ден астам студент осы мүмкіндіктің 
негізінде білім алып жатыр. 

Университет аймақтағы инновациялық мек-
тептермен тығыз байланыс орнатқан. Облыстық 
білім басқармасының басшысы Б.Сайлыбаев 
46 инновациялық білім беру ұйымының 
жұмысына тоқталды. Біріктірілген білім беру 
ұйымдары қосымша тереңдетілген сабақтар 
өткізу мүмкіндігімен ерекшеленеді. Қазір аталған 
мектептердің жұмысын бір ізге түсіріп,  Назарбаев 
Зияткерлік мектептері мен Қазақ-түрік лицейлері 
тәжірибесімен оқыту мақсаты қойылған. 

Инновациялық мектептерде пәндер бой-
ынша бейімделген және жаңадан жасалған оқу 
бағдарламалары университеттің тиісті кафедралары  
ғалымдарының қарауына ұсынылып, сараптамадан 
өткізілуде. Ғалымдар оқушылар арасындағы пәндік 
олимпиадалар мен ғылыми жоба жарыстарының, 
мұғалімдер арасындағы кәсіби шеберлік 
байқауларының қазылар алқасының құрамына 
тұрақты енгізіліп отырады. 

Басқарма басшысы қала мен ауыл мектептері 
арасындағы білім беру сапасының алшақтығын 
азайтуда атқарылуы тиіс жұмыстарды баянда-
ды. Ауылдық жерде орналасқанына қарамастан, 
білім беру ұйымының статусын мектеп-лицей не-
месе мектеп-гимназияға айналдырып, ғалым-
ұстаздардың бірінші кезекте ауылдық жердегі 
осы мектептерге баруы білім бөлімдерінен та-
лап етіледі. Ауыл мектебіне тереңдетілген оқыту 
жүйесі енгізілген соң, оның басқа мектептерінен 
деңгейі қаншалықты жоғарылайтыны бақыланады. 
Жинақталған тәжірибе осы инновациялық 
мектептер арқылы қалған магниттік мек-
тептерге таратылатын болады.

ИнноВаЦИЯлар мен Жаңа теХнолоГИЯлар
білім беру үрдісіне батыл енуі керек

Облыс әкімі 
Қырымбек 

Көшербаевтың 
төрағалығымен 

Қорқыт ата атындағы 
мемлекеттік 

университеттің байқау 
кеңесінің мәжілісі өтті. 

Мәжілісте оқу орнының 
өткен жылғы қаржылық 

есебі тыңдалып, 
инновациялық мек-
тептермен бірлескен 

жұмыстары 
талқыланды. Сондай-

ақ 2017-2021 жылдарға 
арналған стратегиялық 
жоспары талқыланып, 

университеттің ішкі ау-
дит қызметі ережесі 

бекітілді.

Гүлжазира Жалғасова

Мөлдір ҚалыМбет
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Облыс басшысы Сыр өңірі жан басына шаққанда 
әлеуметтік салаға бөлінген қаржы бойынша республикада 
бірінші орында тұрғанын, бюджеттің 64 пайызы әлеуметтік 
салаға бағытталғанын атап өтті. Бұл қаржының, әлбетте, 
сұрауы болады. Сондықтан қаражатқа атүсті қарап, тиімсіз 
жобаларға жұмсауға жол берілмейді. Алдағы жылдары 
инновациялық мектептерді дамыту үшін 9 млрд теңгеден 
астам қаржы бөлінбек.  

Біздің өңір халқының 60 пайыздан астамы ауылдық жер-
де тұрады. Сондықтан аймақ басшысы ауылдардағы 
шағын комплектті мектептерді дамытудың арнайы 
бағдарламасын жасауды тапсырды. Облыста 22 шағын 
комплектті мектеп бар. Жоба екінші жартыжылдықта 

БҒМ қарауына ұсынылуы тиіс.  
Соңғы жылдары көпбалалы, тұрмысы төмен, баласын 

оқытуға шамасы жетпейтін отбасылардың жеткіншектерін 
облыс әкімінің грантымен оқыту жолға қойылды. 
Қ.Көшербаевтың айтуынша, олар әлеуметтік әділеттілікті 
өмірінің бірінші қадамынан бастап сезінуі керек. Уақыттың 
ағымына ілесу үшін ақпараттық технология саласының ма-
мандарын дайындауға басымдық беруді тапсырды. Келесі 
жылы Мәскеу мен Санкт-Петербург университеттерінде оқып 
жатқан түлектердің алғашқы легі оқуларын бітіреді. Оларды 
жұмысқа орналастырудың нақты жоспары жасалуы тиіс.  

Университеттің 2017-2021 жылдарға арналған 
стратегиялық даму жоспары төрт басым бағыттан және  21 

міндеттен тұрады. Жоспар Білім және ғылым министрлігінің 
стратегиялық жоспары негізінде жасалған. Жобаны 
университеттің оқу ісі жөніндегі проректоры-бірінші прорек-
тор А.Жүнісов таныстырды. 

Облыс басшысы стратегиялық жоспардың жобасына 
қатысты өз ұсыныстарын білдірді. Жоғары білім берудің, ин-
новация мен жаңа технологияның   озық үлгілеріне сүйенуді, 
уақыт талап етіп отырған жаңа міндеттерді ескеруді тапсыр-
ды. Стратегиялық жоспар Экономикалық ынтымақтастық 
және даму ұйымының талаптарына сай болуы керек. Сондай-
ақ  еліміздің даму Стратегиясымен, Елбасы Жолдауымен, 
БҒМ-нің және өңірдің даму стратегияларымен үндесуі тиіс. 
Жобаны әлі де жетілдіріп, алдағы кеңес отырысында бекіту 
келісілді.  

Мәжілісте оқу орнының ішкі аудит қызметі туралы ере-
же таныстырылып, бекітілді. Университеттің оқу тәрбие ісі 
жөніндегі проректоры мен стратегиялық даму және қаржы 
жөніндегі проректорының еңбек шартын үш жылға созу 
жөнінде ұсыныс жасады. Ұсыныс бірауыздан мақұлданды. 

ИННОВАЦИЯЛАР МЕН ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАР
білім беру үрдісіне батыл енуі керек

Қорқыт Ата атындағы 
ҚМУ ұстазы, экономика 
ғылымдарының кандидаты, 
академиялық профессор, уни-
верситет ардагерлер кеңесінің 
төрағасы Қазбай Құдайбергенов 
биыл – 75 жаста. Осыған орай 
іргелі оқу орнының Студент-
тер сарайында ғылыми кеңестің 
мәжіліс салтанаты өтті. 

“Ортам менің – ой парасат ор-
дасы” тақырыбында өткен шараға 
Қорқыт Ата атындағы ҚМУ рек-
торы, профессор Қылышбай Бисе-
нов, облыстық ардагерлер кеңесінің 
төрағасы Сейілбек Шаухаманов, 
жоғары, техникалық және кәсіптік 
білім оқу орындарының басшыла-
ры қатысып, ғалымның ғылыми-
педагогикалық қызметі төңірегінде 
баяндама жасады. Сондай-ақ, мерей-
той иесіне “Университеттің құрметті 
профессоры” атағы табысталды. 

– Қазбай Құдайбергенұлының 
атқарған еңбегі бір төбе. Саналы 
ғұмырын ұрпақ тәрбиесіне арнап, 
ғылым көкжиегін дамытуға атсалы-
сып келе жатқан ұстаз осы уақыт 
аралығында педагогикалық инсти-
тутта қоғамдық ұйымдардың бас-
шысы, кафедра меңгерушісі, тәрбие 
жұмыстары жөніндегі проректо-
ры, “Экономика және менеджмент” 
факультетінің деканы, ғылыми 
жұмыстар жөніндегі проректоры, “Та-
рих, филология және өнер” ғылыми-
зерттеу институтының директоры мен 
ректор кеңесшісі секілді қызметтер 

атқарды. Абыройлы еңбегінің 
нәтижесінде Елбасының, облыстық 
мәслихаттың, облыс әкімінің Алғыс 
хаттарымен, “Ерен еңбегі үшін” 
медалімен, “Қорқыт Ата атындағы 
Алтын медалі” төсбелгісімен марапат-
талды. Талаптанған жанның шығар 
тауы биік болатынын дәлелдеген 
Қазбай Құдайбергенұлының өмірі 
көпке өнеге. Бүгінгі мерейтойыңызбен 
сізді шын жүректен құттықтаймын, 

– деді университеттің оқу-тәрбие 
жұмыстары жөніндегі проректоры, 
физика-математика ғылымдарының 
докторы, профессор Бақытхан 
Әбдікәрімов. 

Әрі қарай қатысушылар ұстаздың 
ұлағатты жолын баяндайтын 
фотокөрмемен танысып, естелік су-
ретке түсті. 

Айта кетейік, Қазбай Құдай-
бергенұлының ұстаздық өтілі – 45 

жыл. 2005 жылдан бастап ғалым – 
Мәскеудегі педагогикалық білім беру 
халықаралық ғылым академиясының 
корреспондент-мүшесі. Соны-
мен қатар 130-дан астам ғылыми 
мақаланың, бір монография, бірнеше 
оқу құралдарының және үш көпшілік 
оқырманға арналған кітаптың авторы. 

М.СНАДИН.

Мерей

ҒҰМЫРЫН ҒЫЛЫМҒА АРНАҒАН

1. Су қорғау аймақтарының шегінде:
1) су объектілерін және олардың су қорғау 

аймақтары мен белдеулерінің ластануы мен қо қыс-
тануын болғызбайтын құрылыстармен және құ-
рыл ғылармен қамтамасыз етілмеген жаңа және ре-
конструкцияланған объектілерді пайдалануға беруге;

2) ғимараттарға, құрылыстарға, коммуни-
кацияларға және басқа да объектілерге реконструкция 
жүргізуге, сондай-ақ құрылыс, су түбін тереңдету және 
жарылыс жұмыстарын жүргізуге, пайдалы қазбалар 
өндіруге, кәбіл, құбыр және басқа да коммуника-
цияларды төсеуге, белгіленген тәртіппен жергілікті 
атқарушы органдармен, уәкілетті органмен, қоршаған 
ортаны қорғау саласындағы уәкілетті мемлекеттік 
органмен, жер ресурстарын басқару жөніндегі орта-
лық уәкілетті органмен, энергиямен жабдықтау және 
халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауат-
тылығы саласындағы уәкілетті органдармен және 
басқа да мүдделі органдармен келісілген жобасы жоқ 
бұрғылау, жер қазу және өзге де жұмыстар жүргізуге;

3) тыңайтқыштар, пестицидтер, улы химикаттар 
мен мұнай өнімдерін сақтайтын қоймаларды, көлік 
құралдары мен ауыл шаруашылығы техникасына 
техникалық қызмет көрсету, оларды жуу пункттерін, 
механикалық шеберханаларды, тұрмыстық және 
өнеркәсіп қалдықтарын төгетін құрылғыны, аппара-
тураларды пестицидтермен және улы химикаттар-
мен толтыратын алаңдарды, авиациялық-химиялық 
жұмыстар жүргізуге арналған ұшу-қону жолақтарын 
орналастыруға және салуға, сондай-ақ судың сапасына 
кері әсер ететін басқа да объектілерді орналастыруға;

4) мал шаруашылығы фермалары мен кешендерін, 
сарқынды су жинағыштарды, сарқынды сумен суа-
рылатын егістіктерді, зираттарды, мал қорымдарын 
(биотермиялық шұңқырларды), сондай-ақ жерүсті 
және жерасты суларының микробпен ластану қаупіне 
себепші болатын басқа да объектілерді орналастыруға;

5) жүктелім нормасынан асырып мал жаюға, су 
тоғандарының режимін нашарлататын мал тоғыту мен 
санитариялық өңдеуге және шаруашылық қызметінің 
басқа да түрлеріне;

6) су көздеріндегі су кемерінен екі мың мет-
рге жетпейтін қашықтықта орналасқан ауыл 
шаруашылығы дақылдары мен орман екпелерін улы 
химикаттармен авиациялық өңдеу және авиация 
арқылы минералдық тыңайтқыштармен қоректендіру 
тәсілін қолдануға;

7) концентрациясының жол берілетін шегі 

белгіленбеген пестицидтерді қолдануға, қардың үстіне 
тыңайтқыш себуге, сондай-ақ залалсыздандырылмаған 
көң қосылған сарқынды суды және тұрақты 
хлорорганикалық улы химикаттарды тыңайтқыш 
ретінде пайдалануға тыйым салынады.

Су қорғау аймағында мәжбүрлі санитариялық 
өңдеу жүргізу қажет болған жағдайда уыттылығы әлсіз 
және орташа тұрақсыз пестицидтерді қолдануға жол 
беріледі.

2. Су қорғау белдеулерінің шегінде:
1) су объектілерінің сапалық және гидрологиялық 

жай-күйін нашарлататын (ластану, қоқыстану, сар қы-
лу) шаруашылық қызметіне немесе өзге де қыз метке;

2) су шаруашылығы және су жинайтын құрылыстар 
мен олардың коммуникацияларын, көпірлерді, көпір 
құрылыстарын, айлақтарды, порттарды, пирстерді 
және су көлігі қызметіне байланысты өзге де көлік 
инфрақұрылымдары объектілерін, жаңартылатын 
энергия көздерін (гидродинамикалық су энергиясын) 
пайдалану объектілерін, сондай-ақ су объектісіндегі 
рекреациялық аймақтарды қоспағанда, ғимараттар мен 
құрылыстарды салуға және пайдалануға;

3) бау-бақша егуге және саяжай салуға жер 
учаскелерін беруге;

4) су объектілерінің және олардың су қор ғау 
аймақтары мен белдеулерінің ластануын болғыз-
байтын құрылыстармен және құрылғылармен қамта-
масыз етілмеген қазіргі бар объектілерді пайдалануға;

5) жекелеген учаскелерді шалғындандыруға, егін 
егуге және ағаш отырғызуға арналған жерлерді өңдеуді 
қоспағанда, топырақ және өсімдік қабатын бұзатын 
жұмыстарды жүргізуге (оның ішінде жер жыртуға, мал 
жаюға, пайдалы қазбаларды өндіруге);

6) шатыр қалашықтарын, көлік құралдары 
үшін тұрақты тұрақтарды, малдың жазғы жайылым 
қостарын орналастыруға;

7) тыңайтқыштардың барлық түрлерін қолдануға 
тыйым салынады.

3. Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген тәртіппен келісілген және салалық 
сараптамалардың түйіндерін қамтитын, құрылыс жо-
баларына (техникалық-экономикалық негіздемелерге, 
жобалау-сметалық құжаттамаға) ведомстводан тыс 
кешенді сараптаманың оң қорытындысы алынған жо-
балар болмаса, су қорғау аймақтары мен белдеулерінде 
кәсіпорындар, ғимараттар, құрылыстар мен комму-
никациялар салуға (реконструкциялауға, күрделі 
жөндеуге) тыйым салынады.

«Қазақстан Республикасының Жер кодексі» Қазақстан 
Республикасының 2003 жылғы 20 маусымдағы Кодексіне 
және «Қазақстан Республикасының Су кодексі» Қазақстан 
Республикасының 2003 жылғы 9 шілдедегі Кодексіне сәйкес 
Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Бекітілген жобалық құжаттама негізінде Қызылорда 
облысының Қызылорда қаласының аумағы шекарасында Сырда-
рия өзенінің су қорғау аймақтары мен белдеулері;

Қызылорда облысының Қызылорда қаласының аумағы шека-
расында Сырдария өзенінің су қорғау аймақтары мен белдеулерінің 
шаруашылықта пайдалану режимі осы қаулының қосымшасына 
сәйкес белгіленсін.

2. Қызылорда облысы Қызылорда қаласының әкімі және 
«Қызылорда облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдала-
нуды реттеу басқармасы» мемлекеттік мекемесі осы қаулыдан ту-
ындайтын шараларды қабылдасын.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы 
әкімінің орынбасары С.С. Қожаниязовқа жүктелсін.

4. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін 
күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қызылорда облысының
                  әкімі                        Қ. КөшЕрбАЕв

КЕЛІСІЛДІ
«Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы министрлігі
Су ресурстары комитетінің 
Су ресурстарын пайдалануды 
реттеу және қорғау жөніндегі 
Арал-Сырдария бассейндік 
инспекциясы» республикалық 
мемлекеттік мекемесінің басшысы
_______________ Ә. Қарлыханов 
2017 жылғы «____» ___________

Қызылорда облысы әкімдігінің
2017 жылғы «24» ақпандағы
№ 720 қаулысына қосымша

Қызылорда облысының Қызылорда қаласының аумағы 
шекарасында Сырдария өзенінің су қорғау аймақтары мен 

белдеулерінің шаруашылықта пайдалану режимі

Қызылорда облысы әкімдігінің
2017 жылғы «____»___________ №____ қаулысына

2-қосымша

басым ауыл шаруашылығы дақылдарының тiзбесі
 және субсидиялар нормалары

«Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды 
дамытуды мемлекеттік реттеу туралы» 2005 жылғы 8 
шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына және «Ба-
сым дақылдар өндiрудi субсидиялау арқылы өсiмдiк 
шаруашылығының шығымдылығын және өнім сапасын арт-
тыруды, жанар-жағармай материалдарының және көктемгi 
егiс пен егiн жинау жұмыстарын жүргiзу үшін қажеттi басқа 
да тауарлық-материалдық құндылықтардың құнын және ауыл 
шаруашылығы дақылдарын қорғалған топырақта өңдеп өсіру 
шығындарының құнын субсидиялау қағидаларын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 27 ақпандағы 
№4-3/177 бұйрығына (нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 11094 нөмірімен тіркелген) 
сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Осы қаулының 1-қосымшасына сәйкес аудандар бой-
ынша субсидиялар көлемдері белгіленсін.

2. Осы қаулының 2-қосымшасына сәйкес басым ауыл 
шаруашылығы дақылдарының тiзбесі және субсидиялар нор-
малары бекітілсін.

3. 2016 жылғы 23 маусымдағы №498 «Аудандар бой-
ынша субсидиялар көлемдерін (басым дақылдардың егістік 
алаңдарының болжамды құрылымына қарай) белгілеу ту-
ралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
Тізілімінде 5555 нөмірімен тіркелген, «Сыр бойы» және «Кы-
зылординские вести» газеттерінде 2016 жылғы 19 шілдеде 
жарияланған) және 2016 жылғы 16 тамыздағы №554 «Басым 
ауыл шаруашылығы дақылдарының тізбесін және субсидия-
лар нормаларын (1 гектарға және (немесе) 1 тоннаға) бекіту 
туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
Тізілімінде 5587 нөмірімен тіркелген, «Сыр бойы» және «Кы-
зылординские вести» газеттерінде 2016 жылы 8 қыркүйекте 
жарияланған) Қызылорда облысы әкімдігінің қаулыларының 
күші жойылсын деп танылсын.

4. «Қызылорда облысының ауыл шаруашылығы 
басқармасы» мемлекеттік мекемесі осы қаулыдан туындай-
тын шараларды қабылдасын.

5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облы-
сы әкімінің орынбасары С.С. Қожаниязовқа жүктелсін.

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

         Қызылорда облысының 
                            әкімі                                           Қ. КөшЕрбАЕв.

ЖОБА

Басым ауыл шаруашылығы дақылдарын 
суБсидиялау туралы

Аудан (қала) атауы Барлық субсидия көлемдері,
теңге

Жаңақорған 285 667 500
Шиелі 292 295 215
Сырдария 373 263 720
Жалағаш 414 625 000
Қармақшы 334 772 595
Қазалы 190 326 650
Арал 1 637 000
Қызылорда қаласы 107 412 320
Барлығы 2 000 000 000

р/с Басым ауыл шаруашылығы 
дақылдардың тізбесі

Бір гектарға (тоннаға) 
субсидия нормасы,

теңге
1 Күріш 18 000
2 Қорғалған топырақ жағдайында 

өсірілетін көкөніс дақылдары 
(фермерлік жылыжайлар)
(екі дақыл айналымы)

10 000 000

3 Сүрлемдік жүгері 23 050
4 Бірінші жылы өсіп жатқан көп жылдық 

шөптер 16 370

5 Майлы дақылдар 26 275

Қызылорда облысы әкімдігінің
2017 жылғы «____»___________ №____ қаулысына

1-қосымша

Аудандар бойынша субсидиялар көлемдері

Қызылорда облысы әкімдігінің қаулысы
2017 жылғы 24 ақпан

№720

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
Тізілімінде

15.03.2017 жылы № 5758 тіркелген

Қызылорда облысының 
Қызылорда қаласы аумағындағы 

Сырдария өзенінің су қорғау 
аймақтарын, белдеулерін және 

оларды шаруашылықта пайдалану 
режимін белгілеу туралы

ҚҰҚЫҚТЫҚ САУАТТЫЛЫҚ – ЗАМАН ТАЛАБЫ
бейсенбi күні қалаға қарасты Абай ауылында «Мәртебелі 

Қазақстан» қоғамдық қоры «Құқықтық сауаттылық – заман талабы» 
атты тақырыпта кездесу өткізді. Оған елді мекен тұрғындары, мек-
теп ұстаздары мен ата-аналар, заңгерлер, құқық қорғау органдары 
қызметкерлері қатысты. 
Кездесуді аталған қоғамдық қордың президенті, заңгер, полиция 

подколковнигі Қайрат Байқадамов жүргізіп отырды. 
– Кездесудің мақсаты – ауыл тұрғындарына заңгер мамандар мен құқық 

қорғау органы қызметкерлерінің түсіндірме жұмыстарын жүргізуді жүзеге 
асыру және құқықтық сауаттылықты арттыруға мүмкіндік жасау. Сондай-ақ, 
терроризмді алдын алуға байланысты түсіндірме жұмыстарын жүргізу, – деді ол.

Жиын барысында Қорқыт Ата атындағы ҚМУ аға оқытушысы, заңгер Айнұр 
Исаева жеке тұлғалардың құқықтық сауаттылығын арттыру бағыты бойынша ха-
барлама жасап, ауылдағы ағайынды толғандырған сауалдарға жауап берді. Мұнан 
соң, жер телімі, тұрғын-үй құжаттарын заңды рәсімдеу бойынша «Геостар сер-
вис» ЖШС заңгері, жер ресурстары жөніндегі маманы Омарғали Мұхамединұлы 
тұрғындар пікірлерін тыңдады. Ал, тұрғындар тарапынан қойылған орта және 
шағын кәсіпкерлікті дамыту бағытындағы сұрақтарға «Даму» кәсіпкерлікті да-
мыту қорының кеңесшісі Шолпан Үндербаева жауап берді. 

 
Н.АЛПЫСбАЙҰЛЫ.

ҚАУІПСІЗДІКТІ КҮШЕЙТПЕК
 

Облыстық көліктік бақылау инспекциясында саласындағы  
террористік тұрғыдан осал объектілердің қорғалуын қамтамасыз ету 
қажеттігі жөніңде дөңгелек үстел өтті. Оған халық көп шоғырланатын 
мемлекеттік нысандар мен жеке объектілерге жауапты мамандар 
қатысты.
Онда аумағы бар объектілер периметр бойынша көлік құралдарының 

бақылау-өткізу пунктін орап өтіп, объектіге еркін өтуіне кедергі жасайтын 
қоршаумен жабдықтау жөнінде және автокөліктік бақылау-өткізу пункті адам-
дар өтуге арналған орталық бақылау-өткізу пунктіне жақын жерде орнала-
суы тиістігі, автомобиль мен теміржол көлігінің бақылау-өткізу пунктін қатар 
қолдануға жол берілетіні айтылды.

Мұнан соң, инспекция басшысы Ержан Жолдасов көлік құралдарына арналған 
пункттер электроөткізгіші бар және қашықтықтан басқарылатын үлгілік жылжы-
малы немесе айқара ашылатын қақпалармен  және орталықтандырылған бақылау 
пультіне қосылған дабыл сигнализация жүйесімен жабдықтау қажеттігін айтты. 

Ал, объектілерге жауапты мамандардың сөзінше, адамдар көп жиналатын 
орындар міндетті түрде  телевизиялық бейнебақылау жүйесімен жабдықталуы 
керек. Сонымен қатар, объект аумағының жай-күйі туралы көрсететін бейне 
аппараттардағы ақпараттар орталықтандырылған күзет пунктінің мониторы-
на берілуі тиіс екендігі назарға алынды. Ақпаратты сақтау мерзімі кемінде 30 
тәулікті құрауы тиіс. Бұның барлығы объектте және оның аумағында төтенше 
жағдайлар туындаған кезде жедел іс-қимыл жасауға мүмкіндік бермек.

Н.ҚАЗбЕКОв.

АҚПАРАТТАНДЫРУДЫҢ ТЫҢ ТӘСІЛДЕРІ

«Нұр Отан» пар-
тиясы облыстық фи-
лиалының қоғамдық 
қабылдау бөлмесінде 
облыс әкімінің орын-
басары Серік Қожа-
ниязов азаматтарды 
қабылдады.

Алдымен Күлшара 
Қаражанова тұрғын үйін 
жекешелендіру барысын-
да жер телімі рәсімделмей 

қалғанын айтып келді. Бүгінде рәсімделмеген телім 
жеке кәсіпкер Т.Жукашев сатып алған жер учаскесінің 
аумағында. Ол жердің рәсімделуіне көмек сұрады. Бұған 
облыс әкімінің орынбасары екі аптаның ішінде жер 
егесімен келісіп, орындалатынын айтты. 

Ал, Еркебұлан Қайнарбаевтың тұрғын үйі саяжай-
да орналасқандықтан, жер телімі мемлекет қажеттілігіне 
алынған. Жер егесі төленетін өтемақы көлеміне 
қанағаттанбай отыр. 

– Жер теліміне 4 млн 900 мың теңге беріліп отыр. 
Мен бұл қаржыға қаладан 1 бөлмелі де пәтер ала алмай-
мын. Менімен көршілес тұрған үлкен үйлерді 26 млн 

теңге деп бағалаған. Ол, әрине, қаланың орталығынан 
дәл сондай үй салып алады. Егер жер кезінде бізге бау-
бақшалы деп берілген болса, барлық жер телімі неге 
бірдей бағаланбайды? – деді Е.Қайнарбаев.

Бұл азаматтың өтінішін Серік Салауатұлы тәуелсіз 
мекемелерге бағалатып, сот арқылы өндіруге болаты-
нын түсіндірді. Ал тиісті басшыларға даулы жерлердің 
сүрілетін уақытын сайттарда жариялап отыруды тапсыр-
ды. 

Өз кезегінде қоғамдық қабылдау бөлмесінің 
меңгерушісі Мақсұт Баекеев:

– «Нұр Отан» партиясы облыстық филиалы төрағасы 
Қырымбек Көшербаевтың бекіткен кестеге сәйкес, об-
лыс әкімінің орынбасарлары, атқарушы орган бас-
шылары тұрақты түрде қабылдау өткізіп тұрады. Бұл 
шара халықтың әлеуметтік жағдайын, олардың тұрмыс-
тіршілігін жақсарту мақсатында жүргізіліп отыр. Бүгінгі 
қабылдауға тиісті атқарушы органдардан да маман-
дар қатыстырылып, тұшымды жауап алған азаматтар 
ризашылықтарын білдіріп жатыр, – деді.

Айта кету керек, қабылдауға онға жуық аза-
мат жазылған. Барлық азаматтың өтініші тұрғын үйді 
жекешелендіру және жер телімін рәсімдеуге байланысты 
болды. Ең бастысы, сауал жауапсыз қалмады. 

САУАЛ ЖАУАПСЫЗ ҚАЛМАДЫ

Облыс әкімдігінің ұйымдас-
тыруымен «Қазіргі саяси байла-
ныс әдістері» тақырыбында се-
минар өтті. Конрад Аденауэр 
атындағы қордың Қазақстандағы 
өкілдігінің директоры Томас 
Хельм екі күндік семинарда 
«Дағдарыс кезіндегі саяси байла-
ныс» және «Қазіргі саяси байла-
ныс әдістері» тақырыбында дәріс 
жүргізді. Семинарға баспасөз хат-
шылары, жергілікті атқарушы 
органдардың баспасөз саласы-
на жауапты мамандар және бАҚ 
өкілдері қатысты. 
Семинардың алғашқы күні тео-

рия жүзінде өтсе, екінші күні тәжірибе 
түріндегі топтық жұмыстармен, тақы-
рыптық зерттеулермен жалғасын тапты. 

Томас Хельм Еуропаның медиа 
саласындағы тың жаңалықтары мен 
әлеуметтік желілердің ықпалы туралы 
мағлұмат берді.

– Бүгінгі күні ірі апаттар болсын, 
жазатайым оқиғалар немесе ақшаның 

құнсыздануы секілді дағдарыс орын алуы 
мүмкін. Сондықтан бүгінгі семинар-
да осы жағдайды қалай тұрақтандыруға 
болатыны жайлы бөлісетін боламыз. 
Айта кететін жайт, дағдарыс көп емес, 
тек оны ақпараттандыру тәсілдері көп. 
Себебі, осындай жағдайлар, «Facebook», 
«Twitter», «Whatsapp» секілді әлеуметтік 
желілері арқылы белсенді түрде тез тара-
уда, – деді ол. 

Семинарға қатысып, тәжірибе 
алмасқан сала мамандары да өздерінің 
әсерімен бөлісті. 

«Расында, қазіргі таңда заман 
ағымына ілесіп отыру үшін ақпарат ал-
масу саласында жедел және тиімді 
әрекет ету қажет. Томас Хельм осы 
тақырып аясында тәжірибелерімен 
бөлісіп, қатысушылардың сұрағына жа-
уап берді. Бір қызығы, Еуропа елдерінде 
біздің еліміздегідей «Facebook» желісі 
емес, «Twitter» әлеуметтік желісі көп 
қолданылады екен. Жалпы мен үшін 
семинардың тақырыбы қызықты бол-
ды. Екі күндік семинар тәжірибе алма-

су үшін қажет шара деп білемін», – деді 
қала әкімінің баспасөз хатшысы Руслан 
Қаюпов.

– Томас мырза, бізге бүгінгі уақытта 
ақпаратты қалай дайындау керек, 
оны қалай таратқан дұрыс, дағдарыс 
уақытында резонанс ақпаратты қалай 
беруге болады және т.б. көптеген БАҚ 
пен халық және билік арасындағы 
қарым-қатынас туралы сөз етті. 
Түрлі практикалық амалдар, топтық 
жұмыста жүргізілді. Жалпы, теория-
ны тәжірибемен ұштастырған мәнді се-
минар болды, – деді «Ақмешіт жаста-
ры» газеті редакторының орынбасары 
Гүлбану Мақажан.

Айта кету керек, Конрад Аде-
науэр атындағы қор мекемесі Аста-
на қаласында орналасқан. Сондықтан 
мұндай семинарлар көбіне Астана, Ал-
маты қалаларында тұрақты өтіп тұрады. 
Біздің өңірге облыстық әкімдіктің 
шақыртуымен алғаш рет келген. 

шынар бЕКбАН.

ОРТАҚ ОЙ ТАЛҚЫСЫ
Алдымен, «Sarap Time» сараптама клубының қызметіне құлақ түрсек, 

ол негізінен   қоғамдағы маңызды проблемаларды сараптамалық талқылауға 
арналған диалог алаңы деген дұрыс. Осы арқылы  қоғамдық пікірді 
қалыптастырады.

Ашық қоғамның  басты құндылықтарына сай демократия, нарықтық 
экономика, құқықтың үстемдігі, азаматтық идеялар мен бастамалардың 
ордасына айналған. Сол себепті Қызылорда облысында бірнеше шара 
ұйымдастырып отыр.  

Қасиетті жұма күнгі жүздесуіміз «Достық» үйінді өтіп, оған құқық 
саласының қызметкерлері, журналистер, жастар,  қоғамдық ұйым өкілдері 
қызығушылық танытты. Модератор облыс әкімінің кеңесшісі Артур 
Нығметов шараның шымылдығын түріп, мәнісін мәлім етті. Ал, Астана-
дан арнайы келген «Қазақстан Республикасының Заңнама институты» МУ 
жетекші ғылыми қызметкері, заң ғылымдарының кандидаты, доцент Ме-
реке Ғабдуалиев конституциялық  құқық жөніндегі жүйелі ойымен бөлісті.  
Елдегі саяси тұрақтылық пен демократиялық даму үрдістерін, саяси про-
цестер туралы қызықты мәселелердің астарын ашып, ақиқатын арқау етті. 
Әсіресе Елбасы бастамасымен мемлекеттік билік тармақтары арасын-
да «өкілеттіліктерін қайта бөлу» реформасы аясында диалогтық ой жүрді. 
Ең бастысы, көпшілікті толғандырған сауалдар жауапсыз қалмады, өз 
деңгейінде түсіндірілді.

Қ.ҚҰрбАН.

БАҒДАРЛАМА ОРЫНДАЛУЫМЕН БАЯНДЫ
«Нұротандықтар» өңірдегі білім саласына қатысты бағдарламалардың орындалуын пысықтады. Бұл туралы 

облыстық филиал жанындағы партиялық бақылау комиссиясының отырысында кеңінен талқыланды. 
Жиында облыстық партия филиалы жанындағы партиялық бақылау комиссиясының төрағасы, облыстық 

мәслихат депутаты Шаутай Тілеуберген мемлекеттік бағдарламалардың орындалуын бақылауда партия тарапынан 
елеулі қадамдар жасалғанын айтты.

– Бұл бағыттағы жұмыстарды тиімді жүзеге асыруда қатаң тәртіп пен бақылауды әлі де күшейту керек, – деді ол.
Облыстық білім басқармасы басшысының орынбасары Бағдат Бердәулетов білім беру деңгейлерінің бірінші са-

тысы – мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды жүзеге асыратын балабақшадан бастады. 
– Нақты кезеңде облыс бойынша 52899 баланы қамтитын 791 мектепке дейінгі ұйым жұмыс жасайды. Олардың 

542-сі балабақша болса, 249-ы шағын орталық. 1-6 жастағы балаларды қамту 54,3 пайыз, ал 3-6 жастағы балалардың 
қамтылуы 100 пайызды құрайды. Сондай-ақ, үш ауысымдық мектептердің мәселесі де толық шешілді, – деді ол.

Ал білім саласына қатысты бағдарламалардың өңірде жүзеге асуына бақылау жасайтын облыстық білім 
саласындағы бақылау департаменті басшысының міндетін атқарушы Роза Жиенбаева білім беру ұйымдарының 
кейбір кемшіліктеріне тоқталды.

– Өткен жылы облыс бойынша 97 білім беру ұйымында мемлекеттік аттестаттау жүргізіліп, оның 34-і өтпеген. 
Осындай тексерулер ағымдағы жылдың қаңтар-ақпан айларында 21 білім беру ұйымында жалғасып, 1 білім беру 
ұйымының қызметі «жалпыға міндетті білім беру стандартының талаптарына сәйкес еместігі» анықталды, – деді ол. 

Партиялық бақылау комиссиясының төрағасы Шаутай Тілеуберген болса, Елбасы Жолдауындағы білім саласы-
на қатысты айтылған міндеттерді атқаруды кәсіби көзқараспен нақты іс қажет деп жеткізді.

ш.АЛТЫНбЕКҚЫЗЫ.
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Ақтөбе облысы Қарғалы ауданының әкімі Рахан Сыдықов облыстағы Ресей-
мен шектесетін үш ауданның бірі болғандықтан сыртқы байланыстардың өрісі 
кеңейгенін атап көрсетті. Дегенмен, дамуы жоғары қарқын алған Қызылорда 
облысының аудандарымен экономикалық және әлеуметтік қарым-қатынас жасаудың 
екі жаққа да пайдалы болатынына сенім білдірді. Өйткені, бұл – Елбасының байыпты 
ұстанымынан өрбіп жатқан сабақтастықтар. Бұл еңбеккерлердің тәжірибе алмасуы-
мен бірге достық пейілді нығайтады. Ал әр аймақта өндірілген өнімнің екінші жағына 
тартымдылығымен қатар нарықтық талапқа сай тиімді бағаға саудалануы әріптестік 
ықпалдастықты арттыруы тиіс. Мәселен, Қарғалы ауданында 130 мың гектар алқапқа 
бидай егіледі, құнарлылығы жоғары, бидайын диірменде ұнға тартып пайдалану бұл 
жақтың да көптеген мұқтаждықтарын өтеуі тиіс, деген Қарғалы ауданының әкімі 
бордақыланған мал етін де саудаға шығарудың тиімділігін және де тарының көптеген 
сорттарының бар екендігін айтты. 

Осы күні аудан орталығындағы «Арман» мәдениет үйінің алаңында екі ау-
дан тауар өндірушілерінің көрмесі өтті. Әріптестік байланысқа бет бұрған аудан 
шаруашылықтарының әрқайсысы өз өнімдерін жете таныстырып, қолдау алып жатты. 

Әріптестік кездесудің ресми бөлігінде қос аудан басшысы  ынтымақтастық келісім 
шартына қол қойса, кәсіпкерлер мен кооператив төрағалары да өзара әріптестік 
жөнінде келісім жасасты. 

Ақтөбеден келген қонақтар пластикалық құбыр шығаратын зауыт жұмысымен, 
жеке кәсіпкер Ә.Шорабаевтың шаруашылығымен, сондай-ақ, С.Ермахановтың 
шұбат өндіретін цех жұмысымен танысты. Көршілес ағайындарға Шиелінің сау-
да орындары мен «Береке» сауда үйінің де жұмысына назар аударды. Мейман-
дар Ы.Жақаев атындығы күріш өсіру тарихы мұражайын аралап, көп мәліметке 
қанықты. Н.Бекежанов атындағы мемориалдық музейде болды. «Тағзым» алаңына 
гүл шоқтарын қойған қонақтар кездесу соңынан Шиелі аудандық мәдениет бөлімі 

өнерпаздарының концертін тамашалады. 
Н.НАЗЫМХАНҰЛЫ. 

Шиелі ауданы.

ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ 
ӨРІСІ

Береке мен бірліктің бастауы, көктемнің ең көркем – 
мерекесі Наурыз да келіп жетті. Ұлттық тағам мен салт-дәстүр 
дәріптелетін, ынтымақ пен мейірімділік шарықтайтын бұл 
мерекенің орны тек қазақ халқы үшін емес,  Орта Азия мен 
түркітілдес халықтары үшін де ерекше. Себебі Наурызды тойла-
уда әр ұлттың өзіне тән салт-дәстүрлері бар. 

Мәселен, қырғыз халқы Наурыз мерекесінде ұлттық 
киімдерін киіп, туған-туыстың басын қосып, «нооруз көжесін» 
әзірлейді. Сонымен қоса, «ауз көже» және «кавут» деп аталатын 
өздерінің дәстүрлі тағамдарын дайындайды. 

Ал Түркияда Наурызды «Жыл басы» деп есептейді. Себебі 
ежелгі түрік аңызына сүйенер болсақ, бұл күні түрік халқы 
қоршаудан аман-есен шыққан. Түркияның әр аймағында Наурыз 
мерекесін тойлаудың өз дәстүрі болғандықтан, бұл мерекенің ел 
арасында «Айдың соңы», «Сұлтан неврузы», «Невруз сұлтан» 
деген түрлі атаулары да бар. Бұл күні түбі бір бауырлар бейіт 
басына барып, дұға оқиды. Ал қала көшелерінде мерекелік іс-
шаралар өткізіліп, ұлттық тағамдардан мол дастарқан жайыла-
ды. Сондай-ақ, бұл күні араздасып қалған жандар татуласып, 
бір-біріне деген бар өкпе-реніштерін ұмытады.

Наурыз мейрамы Тәжікстан халқы үшін де ерекше орынға 
ие. Тәжіктер Наурызды «Хадир айиам», яғни «үлкен мереке» 
деп атайды және бірліктің кілті мен тіршіліктің оянуы деп са-
найды. Наурыз мейрамына бір апта қалғанда балалар «Голгар-
дани» рәсімін орындайды. Бұған сәйкес,  балалар туыстарының 
үйлеріне көктем гүлдерін апарып, сый-сияпат көрсетеді. Ұлттық 
тағамдар әзірлеп, кең дастарқан жайып, Наурыз мерекесіне жа-
салатын арнайы дайындықты «Хане текани» деп атайды. Жаңа 
жылдың алғашқы күні дастарқанға ұн мен еттен жасалған 
тағамдар молынан  қойылады. Бұған қоса, Наурыз мерекесіне 
арнайы дайындалатын «суманақ» тағамын әзірлейді. Мереке-
ге жасалған тағамға бірінші Құран оқылып, содан кейін туған-
туыс пен көрші-қолаңға таратылады. Тәжік халқында арнайы 
жасалған тағамды татпас бұрын іштей тілек тілейтін дәстүр де 
бар екен. 

Палаудың отаны – Өзбекстанда бұл мереке ұзаққа созылады. 
Өзбекстан халқы «Навруз» мейрамына 15-20 күн бұрын дайын-
дала бастайды. Яғни, арықтарды қоқыстан тазартып, ағаштардың 

түбін әктейді. Екі апта бойы өзбек 
жұрты туған-туыстарын аралап, 
той тойлайды. Бір қызығы, 
келесі жылдың қандай бола-
тынын өзбек халқы үйге кел-
ген алғашқы қонақтың көңіл 
күйінен аңғарады екен. Яғни, 

келген қонақтың көңіл күйі 

көтеріңкі, жайдары болса, жыл жақсы өтіп, үйге бақыт кіреді 
деген сөз. Олар мереке күндері істеген игі істері айдан айға 
ұласып, бір жыл бойына жалғасады деп сенеді. Сол себепті 
өзбек халқы бұл күндері ескі реніш пен қарыздарын кешіріп, 
барынша көңілді жүруге тырысады. Мерекенің алғашқы 
күндері түрлі ұлттық ойындар ұйымдастырылып, танымдық 
іс-шаралар өткізіледі. Мейрам қарсаңында бидай қайнату мен 
мақтаның майын қосу арқылы жасалатын арнайы тағам «сума-
лак» әзірленеді. Бір қызығы, сумалак неғұрлым көп уақыт дай-
ындалса, соғұрлым дәмді болады екен. Тіпті 20-24 сағат бойы 
әзірленетін кездері болады. Қалыптасқан дәстүр бойынша, су-
малакты ән айтып отырып, билеп, не әзілдесіп жүріп пісіру ке-
рек екен.

Әзербайжан халқы Наурыз мейрамын «Новруз байрам» деп 
атайды. Олар Жаңа жыл кірген күні ерте тұрып, 
өзенге немесе бұлақ басына барып, шомы-
лады. Осылайша  жаңа жылдың бірінші 
күнін таза ниетпен, ақ пейілмен 
қарсы алады. Сонымен қоса, 
мерекенің бірінші күнінде 
әзербайжандықтар оразасын 
балмен немесе қантпен аша-
ды. Бұл Жаңа жыл бал мен 
шекер сынды тәтті бол-
сын деген ниеттен туған 
дәстүр екен. 

Олар мереке 
күн дері үйді жын-
шайтаннан, өздерін 
теріс пиғылдан таза-
лау үшін үйді жұ пар 
иісті түтінмен ала-
стап шығады.  Ме-
рекелік ас мәзірде 
«йеди-левин» та-
ға мы болады. Бұл 
тағам біздің Нау-
рыз көжемізге ұқсас. 
Себебі оған да жеті 
түрлі дәм қосылады. 
Дастарқанға айна мен 
боялған жұмыртқа міндетті 
түрде қойылады. Өйткені 
айна мен жұмыртқаның 
бұл күні атқарар рөлі ерекше. 
Әзербайжан халқының ежелден 
келе жатқан аңызы бар. Ол аңызға сен-
сек, жер үлкен өгіздің мүйізінде тұр. Жаңа 
жыл кіргенде бұқа жерді бір мүйізінен екінші 
мүйізіне ауыстырады.

Дәл сол кезде жер қозғалып, көптен күткен Жаңа жыл да 
кіреді. Міне, сол жердің қозғалған сәтін қалт жіберіп алмау үшін 
айнаның үстіне боялған жұмыртқаны қояды. Жұмыртқа орны-
нан сәл қозғалса немесе қимылдаса – Жаңа жыл кірді деген сөз.

Наурыз мейрамын тойлауда әр халықтың өзіндік дәстүрлері 
болғанымен, мерекенің мақсаты бір, ол – халық арасындағы 
бірлікті, татулықты, ынтымақты нығайту. Себебі бірлік бар жер-
де береке де, мейірімділік те, даму да бар. Сондықтан көпұлтты 
елімізге Наурыз мерекесі тек жақсылығымен келсін! Наурыз 
мейрамы барлығымызға құтты болсын! 

Айнұр БАТТАЛОВА.

Көктем мезгілінде табиғатқа жан бітіп, Жер-ана буса-
нып, ағаштар бүршік жара бастайды. Міне, сол мезгілдегі 
ұлы мереке – әз Наурыз мейрамы да келді. Жаңару, 
ынтымақтастық пен жылулықтың мерекесі атанған 
бұл күні барша қазақстандық бір-бірін жыл басымен 
құттықтап, түрлі мерекелік іс-шаралар ұйымдастырады. 
Соған орай, облыстық филармонияда «Армысың, ару-нұр 
көктем!» атты концерт өтті.

Алдымен, облыстық білім басқар масының басшы-
сы Б.Сайлыбаев, облыс тық   кәсіподақ   комитетінің 
төрайымы Р.Байназарова барша жұртшылықты мерекемен 
құттықтады. Мұнан соң, кеш жүргізушілері сахна төріне 

көтеріліп, тарихи күндегі айтулы оқиғалардан үзінді 
оқыды. 

Ұлыстың ұлы күні қарсаңындағы бұл шарада 
«Сен мені сағынбайсың ба?», «Мен сыйға тартқан орамал» және тағы да басқа  елге белгілі композиторлардың 

әндері орындалды.
Сонымен қатар, сахна төрінде М.Сүгірбай  «Сөз сөйлейін бөлмелеп», Э.Қалқожаева халық әні  «Құрбым-

ай», Ж.Төлебай  «Желдірме», Ү.Медеуова «Наурыз-думан» мен «Ақмешіт аспаны», Г.Әлиханова 
«Шақырады көктем»,  «Наурыз», Р.Үсенов «Ерке қыз», Б.Молдабергенов «Ерке қыз», «Түнгі қала», 
Н.Тілеулесова «Туған жер», Н.Нұраддинова, О.Нұралиевтер «Дүние-ай» және «Әнім сен едің» әндерін 
шырқаса, «Томирис» би ансамблі мың бұралған билерімен тамсандырды.

Ұлттық нақышта безендірілген залға жиылғандар көңілді кеш ұсынған өнер ұжымына алғыстарын 
білдірді. Ұйымдастырушылар көрермен көңілінен шыққан мұндай концерттер алдағы уақытта да жиі 
өткізілетіндігін жеткізді.

***

АРМЫСЫҢ, АРУ КӨКТЕМ!

Той – ТәліМ
“Наурызым – дәстүрлі ізгілігім”. Осындай тақырыппен қаладағы №3, 19 

кітапхана ұжымы мерекелік шоу-думан ұйымдастырды. 
Ұлтымыздың ұлы мерекесін дәріптеген шарада жас оқырмандар көңілді күйден 

күмбірлетті, мың бұралған бишілер биден шашу шашты. Сондай-ақ, Наурыз 
тақырыбында жазылған ақын-жазушылардың өлеңін оқып, халқымыздың ежелден 
келе жатқан “Тұсаукесер” дәстүрінен көрініс көрсетті. Шара соңында қонақтарға 
7 түрлі тағамнан дайындалған наурызкөже ұсынылып, үлкендер баршаға батасын 
беріп, бақ тіледі. 

Орталықтандырылған кітапханалар жүйесінің әдіскері Райхан Сисекееваның ай-
туынша, мереке күндері осындай шаралар тізбегі жалғасын табатын болады. 

Ж.ЕҢСЕБАЕВА,
Ш.КҮЛМАҒАНБЕТОВА.

Бекзат Жақыповтың бос уақыты бола бермейді. Себебі қолөнерді 
дамытуды қалайтын шебер қолы қалт етсе, жеке ұстаханасында ұлттық 
нақыштағы әшекей-бұйымдар жасауға кіріседі. Қыз-келіншектерге 

арналған сырға, сақина, шолпының түр-түрін жасап, 4-5 
күн ішінде тапсырыс берушінің сұранысына сай 

дүние шығарады. Тәжірибелі зергердің әсем 
дүниелері бүгінде дүйім жұрттың кәдесіне жа-

рап отыр. Және оның бұл еңбегі көпке үлгі 
десек, артық айтқанымыз емес.

– Зергерлік – түп-тамыры әріде жатқан 
ежелгі өнер. Ол ұрпақтан ұрпаққа қанмен 
беріледі. Темірден түйін түйген хас 

таланттардың шебер отбасынан шығатыны 
содан. Мен де бұл өнерге кездейсоқ келмедім. 

Себебі, атам Өтеулі кезінде өз заманының ұстасы 

болған. Сол қасиет маған дарыса керек. Жастайымнан осы өнер түрін 
жақын тартып, құжаттарымды Алматы қаласындағы көркем-сурет 
училищесіне тапсырдым. Оқуды тәмамдай салысымен, туған жер-
ге оралдым. Ол кездері қазақы дүниелерге деген сұраныс аз болатын. 
Бірақ ойға алғанымнан қайтпай, үйімнің бір бөлмесін ұстахана етуді 
шештім. Алтын-күміс тазалау, бұйым жөндеумен айналыстым. Уақыт 
өте тұтынушылар қатары қалыптасты, күміс топтама шығаруымды 
сұрайтындар пайда болды. Осылайша алға қойған мақсатым орында-
ла бастады, халықты жаңа дүниелермен таңғалдыруға кірістім. Бүгінде 
қала орталығынан жалға ғимарат алып, өңірде алғашқылардың бірі бо-
лып қолөнер дүкенін ашқан Аида Керімқұлова есімді қарындасыммен 
бірлесіп жұмыс істеудемін. Біраз бұйымым сол дүкенде сатылым-
да тұр. Бұдан бөлек, республика, қала көлемінде өткізілетін қолөнер 
бұйымдары көрмелеріне қатысып тұрамын, – дейді ол.

“Зердің жайын зергер білер”. Кейіпкермен тілдесу барысында 

біз біршама дүниені пайымдадық. Әшекей бұйымдарды қалай таза-
лайтынын, алтынды қалай балқытатынын көрдік. Өте қызықты әсер 
қалдырды. Алдымен құты отпен ысытылып, онда алтын ерітілді. 
Қалыпқа құйылғаннан кейін ол бірнеше cекунд ішінде қатып үлгерді. 
Одан соң шебер арнайы салынған ою-өрнекті алтын бетіне арнайы 
құралдармен жабыстырып, көз қызығарлық әшекей жасап шығарды. 
Қорыта айтқанда, кез келген тұрғын базар мен дүңгіршектен табы-
ла бермейтін ерекше дүниені тағу мүмкіндігіне тағы бір рет ие бол-
ды. Осыған қарап, асқан сабырлық пен төзімді, ептілікті талап ететін 
өнерде қанша жылдан бері шыңдалып, қолтаңбасы қалыптасқан Бек-
зат Әнесұлының атқарған еңбегі көп деп айта аламыз. Оның бұл ісі 
елеусіз қалмағанына да қуаныштымыз. Себебі Бекзат Әнесұлы бұған 
дейін республикалық, облыстық “Қолөнер – сырлы өнер” көрмесінің 
жүлделерін, шейх Заид бен Сұлтан Әл Нахаян атындағы Әбу Даби 
Халықаралық мәдени мұра фестиваліне белсене қатысқаны үшін 
алған Біріккен Араб Әмірліктері елшілігінің Алғыс хатын иеленді. 
Бұйымдарының Оңтүстік Корея, Моңғолия, АҚШ, Канада елдерінде 
жеке жинақ ретінде сақталғаны да көп нәрсені аңғартады.

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ.

Наурыз-кәсіп
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Ұлыстың ұлы күні қарсаңында 
М.Мәметова атындағы Қызылорда 
гуманитарлық колледжінде «Кел, 
Наурыз» бірлігі бекем еліме, 
берекелі жеріме!» атты мерекелік 
кеш өтті.

Думанды шарада студенттер 
сахналық көрініс қойып, өнерлерін 

көпшілік назарына ұсынды. Бірі ән ай-
тып, би билесе, енді бірі – әз Наурызға 

арнап өлен оқыды. Ал, ер балалар жағы 

гір көтеру, арқан тарту, қол күрес ойындарынан сынға түсіп, 
нәтижесінде жеңімпаздар бағалы сыйлықтарға ие болды.

Бұған дейін, аталған колледждің ұйымдастыруымен 
«Қайырымдылық  –  асыл қасиет», «Туған өлкем – тұңған тарих», 
«Ізгілік пен берекенің бастауы» атты тақырыпта мерекелік ша-
ралар мен қазақтың салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарды жас-
тар арасында кеңінен дәріптеу, отансүйгіштікке тәрбиелеуге 
бағытталған түрлі интеллектуалдық сайыстар мен байқаулар 
өткізілген болатын.

Нұрсұлтан ҚАЗБЕКОВ.

ТЕМіРДЕН ТҮйіН ТҮйГЕН

ҚАЗАҚСТАН ЭНЦИКЛОПЕДИЯСЫ
«100 нақты қадам» Ұлт жоспарының 

87-қадамын жүзеге асыру аясында ҚР 
Сыртқы істер министрлігі «Қазақстан – 
Ұлы Дала Елі» мобильді қосымшасын 
әзірледі. 

Қосымша география, тарих, 
мәдениет, экономика, туризм және 
халықаралық қатынастар сияқты кең 
ауқымды тақырыптарды қамтиды. Бір 
сөзбен айтқанда, Қазақстан туралы эн-
циклопедия. Жүздеген бірегей фотосу-
рет, бейнеклип, 3Д нысан, панорома, ин-
фографика мен интерактивті карталар, 
басқа да пайдалы ақпараттар қазақ, орыс 
және ағылшын тілдерінде ұсынылған.

Қосымша – Қазақстанға туристік 
немесе іскерлік мақсатпен келуді жо-
спарлайтын шет ел азаматтары үшін, 
сондай-ақ туристер, студенттер, 
зерттеушілер, журналистер мен іскерлік 
топтардың өкілдері үшін таптырмай-
тын құрал. «ЭКСПО-2017» халықаралық 
көрмесі қарсаңында мұндай ақпараттық 
материалдың маңызы жоғары.

Мемлекет басшысы Жолдаудың екінші басымдығында 
жаңа Еуразиялық логистикалық инфрақұрылымды дамыту-
ды міндеттеді. Осы жоспармен өңірде атқарылатын жұмыстар 
туралы облыстық жолаушылар көлігі және автомобиль жол-
дары басқармасы басшысының міндетін атқарушы Ерлан 
Жаңабаев Өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен бри-
фингте мәлімдеді.

ҚР Үкіметінің 2014 жылғы қаулысымен Қорқыт ата 
әуежайына халықаралық ұшуларды қамтамасыз етуге рұқсат 
берілді. Бүгінде аптасына Астана, Алматы, Қарағанды, Аты-
рау және Ақтау қалаларына 30 рейс орындалуда. Жыл сайын 
жолаушылар саны көбейіп келеді. Өткен жылы 97,1 мың жо-
лаушы, 2017 жылдың екі айында 14,2 мың жолаушы тасымал-
данды. 

– Мемлекеттік-жекеменшік әріптестік аясында зама-
науи жолаушы терминалының құрылысы жоспарлану-
да. Нәтижесінде өңірдің логистикалық инфрақұрылымы да-

мып, әуежайдың мүмкіндіктері 
кеңейтілмек. Сондай-ақ, Қыр-
ғызстан, Өзбекстан, Қытай 
және Ресей елдеріне жаңа 
рейстер ашу жоспарда 
бар, – деді Е.Жаңабаев.

Облыста көлік 
тасы ма лының басқа да 
түрлері белсенді да-
мып келеді. Адам саны 
жүзден асатын шағын 
елді мекендер толықтай көлік қатынасымен қамтылған. 

– Өңірде 211 автобус маршруты ұйымдастырылған. 
Олардың 71-і – ауданаралық, 109-ы – кентішілік, 31-і 
қалаішілік маршрут. Олардың ішінде 11 маршрут облыс және 
аудан орталықтарынан шалғай орналасқан, жолаушылар 
ағымы аз және жол сапасы төмен әлеуметтік мәні бар марш-
руттар қатарына жатқызылып, бюджет есебінен жыл сайын 
қаржыландырылып келеді, – деді ол.

Айта кету керек, өткен жылы 335,4 млн жолаушы тасы-
малданып, 2015 жылмен салыстырғанда 112,5 пайызға артты.

Шынар АЛТЫНБЕКҚЫЗЫ.
Нұрболат НҰРЖАУБАЙ (сурет).

Әуе ӘлеуеТІ, 
кӨлІк ҚАТЫНАСЫ

ДОСТЫҚ 
ДӘрІПТЕЛДІ
Конрад Аденауэр атындағы қордың 

Қазақстандағы өкілдігінің директоры Томас 
Хельм «Достық үйіндегі» кездесуде ұлттар 
достығына маңыз қойды. 

Алдымен қонақтар «Достық үйінің» 
мұражайынан этнос өкілдерінің бірнеше 
ғасырлық тарихы және мәдениетімен 
және «Wiedergeburt» облыстық неміс 
этномәдени бірлестігінің бөлмесімен таныс-
ты. Мұнда Т.Хельм Сыр өңіріне түрлі тари-
хи жағдайлардың әсерімен қоныс тепкен эт-
ностар, олардың жергілікті қазақтармен 
қарым-қатынасы, дәлірек айтсақ, аймақтағы 
татулықтың тарихи тамырларына баса назар 
аударды. 

Жүздесу барысында облыстық ассам-
блея хатшылығының басшысы Л.Төрешова 
ел бірлігі және оны қамтамасыз етудегі 
Елбасының байыпты саясатының басым 
бағыттары, этносаралық ынтымақтың іргесін 
бекіту бағытында атқарылған жұмыстардың 
нақты нәтижелерін атап өтті.

Шынар ЖАМАЛТЕГІ.

Республикалық «Жарқын болашақ» 
қазақ тілі олимпиадасына облыс бой-
ынша 7-11 сынып оқушылары арасынан 
үздіктер іріктелді. 

Оны «Білім-инновация» 
лицейлерінің базасында облыстық білім 
басқармасы мен «Дарын» ғылыми-
практикалық орталығы ұйымдастырды. 
Орталық директорының орынбаса-
ры Гүлжамал Ахметова айтқандай, 
олимпиаданың басты мақсаты – 
мемлекеттік тілдік қолданыс аясын 
кеңейту, қазақ халқының мәдени, әдеби 
және рухани қазыналарын кеңінен на-
сихаттау. Одан бөлек, мұндай шара-
лар оқушылардың шығармашылық, 
ізденушілік қабілетін ашып, 
дүниетанымын кеңейтеді. 

Талапкерлер бес түрлі байқауда 
бақ сынады. Мысалы, «Тілші-
әдебиетшілер» бөлімі тест сұрақтарына 
негізделсе, «Жас ғалымдар» бөлімінде 

қазақ тілі мен әдебиетіне қатысты 
ғылыми жобаларын қорғады. «Жазу-
шылар» бағытында өз ойларын қара 
сөзбен және өлең түрінде жеткізіп, 
«Сөз шеберлері» байқауында прозалық 
не поэзиялық шығарманы жатқа айт-
са, «Әнші-бұлбұлдар» байқауы, аты 
айтып тұрғандай, баланың вокалдық 
мүмкіндігін саралады. 

Олимпиаданың аймақтық кезеңіне 
қатысуға 60-қа жуық оқушы ниет 
білдіріпті. Солардың бірі – Айбек 
Берікболұлы. Шиелі ауданының №244 
орта мектебінің 7-сыныбында оқиды. 
Аудандық кезеңде алдына жан салма-
ды. Ал облыстық сында жаңақорғандық 
ақын Әкім Мейірбекұлының «Ана 
тілім» деген өлеңін мәнеріне келтіре 
орындап берді. Жырға жаны құштар 
өрен Ілияс Жансүгіров, Мұқағали 
Мақатаев, Мұхтар Шахановтардың 
жырларын сүйіп оқиды. Ал Қызылорда 

қаласындағы №267 орта мектептің 7- 
сынып оқушысы Назерке Жарылқасын 
Тұманбай Молдағалиевтің «Туған жер-
ге» өлеңін жатқа айтты. «Мағынасы 
терең, сүйіспеншілікке толы болған соң 
таңдадым», – дейді ол. 

Қатысушылардың қай-қайсысының 
да ынтасы жоғары. Қазылар алқасына 
үздіктерді анықтау оңайға соққан жоқ. 
Ортақ шешімге сәйкес бес байқаудың 
қорытындысымен І орынды Арал 
ауданындағы №13 мектеп оқушысы 
Нұрай Қожақова, Қазалыдағы №249 
мектеп оқушысы Гюзаль Бержан, 
Жалағаш ауданының №31 мектеп 
оқушысы Еркебұлан Жахат, Қызылорда 
қаласындағы №10 «Білім-инновация» 
лицейінің оқушысы Жанар Бақытжанова 
және Шиелі ауданындағы №252 мектеп 
оқушысы Жұлдызай Исахай иеленді. 

Н.ҚАЗЫБАЙҚЫЗЫ.

ҚАЗАҚ ТІЛІ ОЛИМПИАДАСЫНЫҢ ҚАРЛЫҒАШТАРЫ

дАРхАНдЫҚ 
жӘНе 
дАСТАРхАН

Наурыз-тұғыр
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Дастарханның сәні болған ұлттық 
та ғам дар туралы әңгіме болғанда, есі
міз ге құрт пен ірімшіктен, жент пен 
майсөктен, қазықарта, жалжая, қы
мызқымыраннан басқа ештеңе түс пей 
қоятыны бар. Қазір мүлде жасалмай
тын, ұмытылып кеткен ұлттық тағамдар 
туралы  білетіндер де азайып барады. 
Ас мәзірінің түртүрін дайындайтын 
кәнігі аспаздардың өзі кейбір ұлттық 
тағамдардың жасалу ретінен хабарсыз. 

Мұндайда ауылдағы көнекөз әже
лер ге сұрау салатынымыз бар. Олар да 
өздерінен бұрын өткендерден көрген
білгенін бізбен бөлісуге дайын. Соны
мен ұмытылған ұлттық тағамдар туралы 
Гүлжахан Асанқызының айтары көп.    

– Бір білетінім, жаужүрек тағамы. Ол ат 
үстінде жүрген ерлердің асы. «Ер азығы мен 
бөрі азығы жолда» дегендей, бұл тағамды 
дала табиғатына бейімделген қойшылар, 
аңшылар марқа қозыны немесе киікті сойып 
жіберіп дайындаған. Жаңа сойылған қойдың 
бауырын төрт бұрыштап турап, үстіне май-
далап туралған сарымсақ қосып, тұз, бұрыш 
сеуіп, 5 минуттай қояды. Қойдың шарбы 
майын төрт бұрыштап кесіп онымен бау-
ырды орап, ағаш істікпен шаншып бекітеді. 
Дайын болған соң табаға салып қуырады.

Жөргем де – ескі тағамның бірі. Қазақта 
«Жүрген аяққа жөргем ілінеді» деген сөз бар. 
Біздің шешелеріміз, әжелеріміз бұл тағамды 
мал өнімін ысырап етпеу үшін жасаған.

Ішек-қарынды жуып, тазалап алған 
соң, қарынды жалпақтығын 2-3 сантиметр-
дей етіп, таспалап тіледі де қасына тоқ 
ішекті қатарластырып екеуін сыртынан 
ащы ішекпен өреді. Кей кезде тоқ ішек пен 
қарынның қасына, төстің етек жағындағы 
жұқа етті таспалап тіліп қосады. Ащы ішекті 
тарқап кетпейтіндей бекітіп, қазанға салып 
пісіреді.

– Қазіргі жастар малдың ішек-қарынын 
пайдалануға риза емес. Тазалауға  еріне 
ме, білмеймін. Майдан да бойларын аулақ 
ұстайды. Бірақ ішек-қарыннан, өкпе-ба-
уыр  дан жасалған тағамдардың тез қоры-
тылатынына, ағзаға пайдасына мән бермейді, 
– дейді. 

Ата-бабаларымыз ішер асын қадірлеп, 
соның айғағы боларлықтай «астан үлкен 
емессің», «ерді қорласаң, састырар, асты 
қорласаң, құстырар» деген  сөздер қалдыр-
ған. Қазір жасалу жолы ұмыт болған осын-
дай тағамдарды қайтадан жаңғыртуға талап 
бар. Бұл тағамдар күнделікті мәзірге енбе-
се де, қазақтың мырзалығын, мәрттігін, асқа 
талғампаздығын танытады. 

Жаңа жыл жарылқа,
ҰМЫТЫЛҒАН 

ҰЛТТЫҚ 
ТАҒАМДАР

Наурыз-сый

Н
ау

ры
з-

до
да

Наурыз-дәстүр

Наурыз-бастама

Наурыз-киім

Наурыз – ғашық жүректердің тоғысқан сәті. Пер-
зент өсіріп, оларды ұясы мен қиясына қондыруды 
көксейтін қазақта адам ғұмырының көктемі табиғаттың 
көктемімен астасып жатқан, үйлесім тапқан. Тіршілік 
жанданып, табиғат біткен ерекше құбылған тұста 
адам бойында да нәзік бір үміттің оянатыны белгілі. 
Наурыздағы той-томалақ, басқосулар, думанды кеш-
тер әсіресе жастарға айрықша әсер берері сөзсіз. Жігіт 
біткен арманындағы аруына, бойжеткен қиялындағы 
ханзадасына көңілін білдірер оңтайлы сәт осы шақ 
болса керек. Түні бойы алтыбақан теуіп, ауылдың 
алты ауызын айтып көңілді отырған жігіттер жағы 
қыздар ұсынар «Ұйқыашардан» дәмелі болса, арулар 
сайыпқыранның «Селтеткізерін» күтеді.

Яғни, Наурыз тойында қыз-келіншектер жігіттер 
ұйықтап қалмасын деп, уыз қосып  жақсы тағамдардан 
«Ұйқыашар» дайындаған. Жігіттер «Ұйқыашардан» дәм 
татқан соң, қыз-келіншектерге тазалықтың, пәктіктің 
нышанындай айна, тарақ, иіссу, әшекей бұйымдарын 
сыйлаған. Мұны «Селтеткізер» деп атайды. Жоғарыда 
айтып өткеніміздей, «Ұйқыашар» қыз-жігіттердің 
сезімін арттыра түсуіне себепші болған. Яки, табиғат оя-
нып, тіршілік атаулыға жан жүгірген көгілдір көктемде 
«Ұйқыашардың» уыз дәмі ұғымдының үмітін оятқан. 
«Селтеткізер» сырғалыны сезімге бөлеген. 

Бір деректерде былай дейді: «Наурызда Қазақстан-
ның орталық өңірлерінде Үркердің қос жұлдызы бұқа-

ның мүйізі секілді батқан Күн жолының екі жағынан 
қылтиып көрінеді. Аспан денелерін жіті байқап 
отырған дана халық Ұлыстың ұлы күнін Өгізханның 
Күн сұлумен жұптасқан одағы ретінде әдемі өрбіткен. 
Өгізхан туғаннан бастап ерекше қасиетті жан болған 
екен. Ол бір жасқа толғанда өз атын өзі Өгізхан деп 
атаған. Жас бала туған күнінен бастап аспан әлемімен 
әуестеніп, Ай орағын қолымен өлшеп ойнайды-мыс. 
Күндердің бір күнінде ол тауда жүргенде аспаннан 
түскен ғажайып жарық нұрлы сәуле көреді. Қасына 
келсе, сәуле ішінен Күн сұлу қыз шығады. Өгіз соған 
үйленеді. Сол аспан анадан үш ұл туады. Олардың ат-
тары – Күн, Ай, Жұлдыз. Мұны ертеде Низами өзінің 
«Жеті ару» немесе «Жеті қат көк» атты астрономиялық 
поэмасында : «Көтерген Ай сұлуды алып Өгіз, Көктемде 
аспан туы, ол – Наурыз» деп жырға қосқан екен. Демек, 
«Ұйқыашар» мен «Селтеткізер» қашанда екі жастың 
бір-бірін тауып, қосылуын діттеген қазақта ерте, ерте, 
ертеде түйенің құйрығы жер сызған, ешкінің мүйізі көк 
тіреген замандарда бастау алғаны ақиқат».   

Олай болса, бүгінде ұмыт болып бара жатқан 
осы бір ұлттық дәстүріміз, яғни, «Ұйқыашар» мен 
«Сел теткізер» – атам қазақтан қалған Ұлыстың ұлы 
күніндегі сыңардың жұпқа ұласуы, аздың көпке айна-
луы деп бағаланған. 

Дайындаған
Барлыбек Батыр.

ҰЙЫҚТАТПАҒАН «ҰЙҚЫАШАР», 
СЕЗІМ СЫЙЛАҒАН «СЕЛТЕТКІЗЕР»

Қазіргі уақытта әйелдердің баскиіміне 
қатысты даудамай көп. Бір анығы, қа
зақ әйелдері жалаңбас, шашын жайып 
жүр меген. Бірақ тұмшаланып, оранбаған. 
Бүгінде дін мен дәстүрдің алтын орта
сын таба алмай, әрқайсымыз әр жаққа 
тартып жүргеніміз қынжылтады. Қазақ 
әйелдері киген бас киімдер жас шамасы
на қарай, әлеуметтік жағдайына қарай 
ерекшеленіп отырған. Қолөнер шебері  
Жұмакүл Сейтенқызы әйел баласының 
қыз дәуренінен бастап, кейуана болғанға 
дейінгі басынан түспейтін киімдердің атын 
атап, түсін түстеп берген еді.  

– Тұлымшағы желбіреген қыз ең алдымен 
тақия киеді, – деді шебер.  – Тақия – қазіргі 
кезге дейін қолданыстан шықпаған баскиім. 
Қыздардың тақиялары қыздық дәуреннің 
белгісі іспетті асқан ұқыптылықпен, зерлі 
тігістен басқа да әртүрлі моншақтармен, күміс 
теңгелер, маржан тастармен әшекейленетін 
болған. Төбелеріне жіп шашақтар, ұсақ 
моншақтар немесе тұмар ретінде үкі тағылған. 
Осылай әсемдеп тігіліп, қыздарға арналған 
тақия өте сәнді көрінген. 

Қыздардың баскиіміне сәндік үшін құс 
қауырсыны қадалып отырған, соған байла-
нысты «қарқара» деген атау қалыптасқан. 
Қарқара – жас әйелдердің, қыздардың төбесі 
биік, шошақтау келген, салтанатта киетін 
баскиімі. Биік төбелі қарқараның милығына ай-
нала құндыз тұтып, маңдай тұсын жоғарыдан 
төмен қарай үшкілдеп жыра тігеді де, төбесіне 
құс қауырсынын орнатады. Биік, әрі шошақ, 
әсем безендірілген және сұлу құстардың 
қанат қауырсынын қадаған баскиімді жас 
келіншектер, қыздар сән-салтанаты мен жара-
сымын арттыру үшін киген.

Кейбір деректерге қарағанда, қарқараны 
тек қыздар ғана емес, сұлтан, төрелер, хан ба-
лалары да өздерін басқалардан ерекшелендіру 
үшін киген. Бұған Есік обасынан табылған 
«Алтын Адам» тәжі мысал бола алады.

Бөрік – аң терісінен тігіліп, жиегіне жұрын 
жүргізіліп, жұқа жүн не жібек материалмен 

тысталған құлақсыз келген, ерлер де, қыздар 
да киетін баскиім. 

– Қазіргі заманауи бөріктердің түп-төр-
кінінде біздің ата-әжелеріміз тұтынған бас-
киімдердің үлгісі байқалады. Қыздарға арнал-
ған бөрік сырты мақпал  пүліш, барқыт сияқты 
қалыңдау, қымбат бағалы матамен тысталып 
тігіледі. Жиегін қымбат бағалы аң және мал 
терілерімен көмкереді, – деді шебер. 

Қазақ ғұрпында қыз өз теңін тапқасын сал-
танатты түрде ұзатылады. Қыздық дәуреннің 
белгісі болған тақия шешіліп, орнына сәукеле 
киеді. Сәукеле – қызды ұзатқанда киетін аса 
қымбат, бағалы, кәделі әрі әсем баскиім. 

– Жалпы біздің ата-бабаларымыз киім 
кию мәдениетіне аса мән берген. Әрбір 
оюдың, тігістің, белгінің айтары, ерекшелігі 
болған. Одан кейін жас келін түскен жерінде 
бір жылға дейін желек жамылып жүретін 
болған. Желек – жас келіншектер басына жа-
мылып жүретін шәлі орамал. Кейде желектің 
күнделікті тұрмыста қолдануға ыңғайлы 
үлгілерін келіншектер бала тапқанға дейін 
пайдаланды, – деп әңгімесін жалғады. 

Келіншек балалы болған соң жаулық тар-
тады. Жаулықты ақ түсті матадан немесе ақ 
жібектен тігеді. Оны орта жастағы әйелдер 
ғана емес, кәрі әжелер де таққан. Оларды 
ардақтағанда «ақ жаулықты» деп дәріптеуі 
сондықтан.

Жаулықпен қоса тұрмыс құрған әйелдер 
бастарына орамал тартқан. Қазақ әйелдеріне 
бастарына орамал салудың маңызы, себебі 
болған. Қыздар басына ақ, қара орамал 
салмаған. Емшекте баласы бар әйел жалаңбас 
отырып бала емізбейді, орамал салып оты-
руы керек. Жалаңбас болса, бала есейген-
де мәңгүрт болады, анадан безеді, басына 
шығып, аяқасты етеді деп біледі. 

– Тағы бір айтатыным, ер адам әйелдің 
киімін кимейді, жаулығын салмайды. Себебі, 
рухы жасиды. Ал қазір қаптаған театрлардың 
әртістері жұртты күлдіру үшін әйелдің киімін 
киіп шығуды, кейуананы, әйелді мазақтауды 
әдетке айналдырды.  

Кимешек туралы айтар болсам, оны ма-
тадан тігіп, жиегін астарлайды. Кимешектің 
иекті айнала, маңдайды жауып тұратын 
екі жағын шықшыт дейді. Кимешек жас 
ерекшелігіне қарай көркемделеді. Жасы ег-
деленген әйелдердің ою-кестесі жеңіл, сары, 
ақ жіппен сырылады. Жас әйелдердікі қызыл, 
жасылмен әшекейленеді. Кимешектің шылау-
ыш деп аталатын түрін жас келіншектер, орта 
жастағы әйелдер, әжелер де киеді. 

Ұлттық  киімдерді тек Наурыз мерекесінде 
ғана іздейтін әдетіміз бар. Олардың ерек-
шелігін білмей, қалай болса солай тұтыну 
белең алды. Киімдердегі әрбір тігістің сы-
рына қанық шеберлер осындай ғибратты 
әңгімелерді көбірек айтса, уақыт өте келе 
қолдағы барымызды қадірлеуді үйренетін 
шығармыз. 

М.МЕРЕЙ. 

ЗЕРЛІ ТАҚИЯДАН КЕСТЕЛІ 
КИМЕШЕККЕ ДЕЙІН

Көктем келді. Табиғаттың ең тамаша мезгілі. Тіршіліктің оянатын кезі. Бар 
жақсылық, жылылық көктемнен, Наурыздан басталады. Тау етегінде қызылды-жасылды 

гүлдер кілемдей жайнап, қырдың қызғалдағы, Сырдың сарғалдағы көздің жауын алады.
«Табиғат – Наурызымен ажарлы,

Наурыз – мейрам ғажабы».
Наурыз мейрамы негізінен 22 наурыз күні өткізіледі. Наурыз мерекесі – халқымыздың табиғат-

анаға таза, жылы жүрегі, ықыласы ауған күн! 
Наурыз – ажарлы, әдемі, сұлу сәнін әкелген күн!

Наурыз – ырыс, несібенің артқан күні!
Наурыз – малды ауылдың аузы аққа тиген күн!
Наурыз – тіршілікке жан бітіп, дүниені түрлі түске бояп, ұйқысынан оятқан күн!
Наурыз – достық мерекесі! Әрбір қазақ дастарқанын ұлттық тағамға толтырып, ағайын-туыс, 

жора-жолдасты шақырып, дастарқаннан дәм татып, татуласып, ауызбірлікте болатын тамаша мей-
рам. Қазақтың жаңа жылы келді деп, ойын-сауық, өнер көрсететін, әртүрлі жарыстар ұйымдастырып, 
арнайы сыйлық берілсе, ұлттық ойындарға бәйге жарияланса. Наурыз туралы әртүрлі кәдесыйлар, 

кітапша таратылса, әр бала өз жаңа жылын өз биігінде қабылдар еді. Наурыз мейрамын тойлағанда 
дастарқан төрінде қазақтың ішсең, таңдайынды үйіріп, көңіліңді шалқытатын, шөліңді басатын 

қадірлі сусындары қымыз, қымыран, шұбат пен қатық, сүзбе, құрт-майы мен ірімшігі, сөк-
талқаны, қазы-қартасы, жал-жаясы тұрса, қандай берекелі. Әрбір баланың Наурыз тойы 

есінде қалады. Қазақтың әдет-ғұрыптары, салт-дәстүрлері, жыр-термелерінен насихат 
жүргізу әлде де болса өз дәрежесінде емес. Санамызға сіңіп қалған орыстың Жаңа 

жылын асыға күтеміз. Аяз ата арманымызды орындайды деп одан үміт күтеміз. 
Өз жаңа жылымызды – Наурызды балалар асыға күтетіндей неге жағдай 

жасамасқа? Төрткүл дүние ескі жылды артқа тастап, жаңа жылды жаңа 
үмітпен, жаңа леппен қарсы алайық. Наурыз мейрамы құтты бол-

сын!
Алтынай БЕРІК,

№267 мектептің 5сынып 
оқушысы.

ПЕРЗЕНТ ПАЙЫМЫ

ЕСІМ ЕРЕКШЕЛІГІ

– Кешегі жылдар қазаққа ауыр тиді ғой, ақ 
пен қызылдың астаң-кестең арпалысы, неміс-
пәшистермен соғыс, елдегі тапшылық халыққа 
оңай тиген жоқ. Қаншама азамат оққа байланып, 
елге оралмай қалды. Сол оқиғалардың біразын 
көзіміз көрді. Қиындықтың бәріне төзіп, алпы-
сыншы жылдардан бері қарай ғана қарын тоя бас-

тады. Айтпақшы, қасқа бас патшаның жүгері на-
нын да жеп көрген екенбіз ғой, – деп бір қойды. 

– Соншама ауыртпалық, қаншама қиыншы-
лықтан қазақтың жүні жығылмай шығуына 
жаны   ның дархандығы, жеріміздің кеңдігі және 
де көкпары мен домбырасы жалау болды ғой деп 
ойлаймын. Өйткені бұларда қазақтың рухы жа-
тыр, жаны осыған мықтап байланған. Бұлар бар-
да қазақ жаншылмайды, өлмейді. Бір қызық ай-
тайын,  – деген Сәден қарт тамағын кенеп алып, 
желісті әңгімені бастады.

– Соғыстан кейінгі жылдардың бірінде Көктө-
бенің үстіндегі тақырда үлкен бір көкпар салымы 
өтті. Айналма көкпар тәмамдалып, салымның өзі 
де орталынып қалған тұс-тын. Жоғарғы жақтың 
атақты көртақым шабандозы көкпарды сүйрете 
додадан сытылып шыға бергені сол тосыннан 
пайда болған шұбар атты жас жігіт анаған серкені 
тақымына бастыруға іліктірмей, жұлды да кетті. 
Құлақшынын алқымынан баса байлап алған екен, 
кім екенін тани да алмай қалдық. Со күйі зулай 

Наурыз-тіршілік

Наурыз-сыбаға

Жылда Наурыз мерекесі 
еліміздің барлық аймағында 
кеңінен тойланады. Орталық 
алаңда қаз-қатар киіз үйлер 
тігіліп, бауырсақ пен нау-
рыз көже пісіріліп, шұбат, қы-
мыз сапырылып, самаурын 
қайнап бір жасап қаламыз. 
Жиналған жұртшылық бірге 
ән айтып, би билеп, алтыбақан 
тебеді. Білекті жігіттер өзара 
күресіп, көкпар тартады. Осының 
бәрі ақшаңқан киіз үйдің айналасында 
өтетіндігі белгілі. 

Бала күнімізде көктем шыға ауылдағы ағайындар 
киіз үй тігу қамына кірісетін. Оны құрастырар кезде  
көршілер келіп, бәрі бірге үйді тұрғызатын. Бұрынғы 
бабаларымызға пана болған бұл үйді тұрғызу кезіндегі 
ең маңызды сәті ол шаңырақ көтеру деседі. Себебі, 
қазақта шаңырақты құлатып алуды жаман ырымға 
балаған. Соны ескерсе керек, кереге маңына уықтарын 
тосқан білекті ағайындар шаңырақты көтеріп, барлығын 
қолында бір-бір уықты шаңырақтың жан-жағынан 
қадап, түзулетіп байлайтын. Оның арасында анамыз-
бен бірге біз де жүрміз. Бағанды ұстаған әкелеріміз 
алты қанатты керегенің қақ ортасынан шаңырақты 
жоғары көтерді. Сол сәтте жан-жақтан уық шаншы-
лып, шаңырақ орнында тұра қалды. Әлі есімде, сол кез-
де бәрі бір-біріне «Шаңырақ биік болсын!» деген тілек 
білдіріп жатты. Одан кейінгі безендіру жұмыстары 
кезінде анамызбен бірге үйді әрлеуге кірісетінбіз. Ең 
қызықты сәті, сол күнді біздің отбасы үшін үлкен мере-
ке ретінде сезіндік. 

Құрылымы қарапайым киіз үй жасаудың бейнеті 
көп. Ал үй тіккенде ең алдымен қолайлы жер таңдап алу 
аса маңызды. Киіз үйдің негізін кереге, уық, шаңырақ 
пен сықырлауық құрайды. Бір ерекшелігі, киіз үй тігу 
үшін бірде-бір шеге пайдаланылмайды. Құрылыс ны-
саны тек табиғи материалдардан жасалады. Шеберлер 
керегені жайып, таңғышпен біріктіреді. Оларды бір-
біріне жалғап, есік есебіне сықырлауықты орнатады. Ке-
реге ағаштарының айқасқан тұсын түйіп, жинап жазуға 
ыңғайлы етіп жасайды. Шаңыраққа уық шаншиды. 
Шаншылып біткен уықты айналдыра құрмен таңады. 

Осылайша, уық кереге мен шаңырақты жалғайды. Одан 
кейін туырлық, үзік, түндік және киіз есіктерді жаба-
ды. Киіз үйдің негізін туырлық, үзік, түндікпен жабу 
төменнен басталады. Туырлықтың бір ұшы есікке бай-
ланыстырылады. Содан кейін керегені орай айналдыра-
ды. Уық бойына үзік жабылады. Үзіктің төменгі шеті 
туырлықтың жоғары шетімен біріктіріледі. Ол кере-
ге басына бекітіліп, қалған бөлігі бақанның көмегімен 
түндік жабылатын жерге дейін көтеріледі. Үзік киіздер 
арасында ашық жер қалмайтындай етіп жабылады.

Үлкендерден естуімізше, киіз үйдің ішіне қойы-
латын ағаштан жасалған жиһаздардың қатарында сан-
дықты ерекше атап өтуге болады. Қазақстанның әртүрлі 
өңірлерінде оны кейде «кебеже» немесе «әбдіре» деп те 
атайды. Сандықтар арнайы жүк аяқтың үстіне орнала-
сатын болған. Сандықта түрлі заттар сақталынды. Сол 
себепті, олар көбіне төрдің артын ала орналасатын. Ал, 
киіз үйдің шаруашылық бөлігінде ыдыс-аяқ қоятын – 
асадал, жатаған орындық, айран пісетін күбі, ет жейтін 
ағаш астау, қымыз ішуге қажетті тостағандар қойылды.

Қорыта айтқанда, қазақтар өздерінің киіз үйлерін 
тұрмысы мен табиғи ортаға ғана бейімдеп қоймай, оған 
өзіне тән әдемілік те берді. Қазақ қоғамындағы эко-
номикалық теңсіздік әлеуметтік жағдаймен байланы-
са отырып, тұрғын үйге де әсерін тигізді. Киіз үйдің 
сырт қы көрінісі мен ішкі жасауы үй иесінің тұрмыс 
жағдайымен тығыз байланысты болды. 

Нұрбина КӨПТІЛЕУ.
Жалағаш ауданы,

Ақсу ауылы.

ҚҰТ 
ҚОНҒАН 
КИІЗ ҮЙ

Наурызға тән нышан дейміз бе, әлде ырым дейміз бе, әйтеуір атаудың 
шығу тарихы бар. Мысалы, Наурызым – Қостанай облысындағы ау-
дан орталығы. Сол Наурызым сөзінің этимологиясы белгісіз. Кейбір 
зерттеушілер  қалмақтың – «намырзын» сөзінен пайда болған дейді. 
Ол қазақ тілінде күзек деген мағынаны білдіреді. Екінші мағынасы – 
қарағай.  Соған қарағанда бұл сөздің негізгі түп тамыры түркілік сөз-
дер ден бастау алады. Тойға қатысы болмай шықты. 

Ал, мерекеге байланысты балаға есім қою қазақ дәстүрінде бар 
жағдай. Ол жайлы сұрастырып та көрдік. Наурызға қатысты есімдер ел 
ішінде аз емес екен. Солардың ішінде Наурыз, Наурызбай, Наурызғали, 
Наурызбек деген есімдер елге сіңісті. Енді есімдер ерекшелігін ескеріп 
көрсек.

Әскербек Рахымбекұлы, «Сыр бойы» газеті ардагерлері 
кеңесінің төрағасы:

– Мен 1942 жылдың 22 наурызы күні жетіайлық болып шала ту-
ылыппын.  Соғыс жүріп жатқан ауыр кез ғой. Енді шала балаға онша 
қуана қоймаған, өйткені  маған дейін бір ұл, бір қыз, менен кейін тағы 
да бір ұл, бір қыз тоғыз ай, тоғыз күні толып туылса да, шетінеп кет-
кен. Құдайдың назары түсті ме, әйтеуір маған жарық дүние сыйлап-
ты.

Әкем броньмен қалып, ауылдық кеңесте қызмет істейтін, құжат 
деген қолында ғой, бірақ Наурыз емес, Әскербек қойыпты. Баласын 
көріп, майданға кетті, тоғыз ай дегенде жаралы елге оралды.

Әжемнің айтуынша, көтеруге келмегенмін, тымаққа салып, іліп 
қояды екен. Адам болмайды деп те ойлаған шығар, сонан соң тамақ 
сұрап жылаған жан емеспін. Шешем мамыр айында егін жұмысына 
шығып кетті де  мен нағашы әжемнің қолында өстім. Екі жасқа 
дейін отыра алмай, кейіннен қатарға қосылып кетіппін. Есімім ме-
рекеге байланысты болмаса да, шүкір, 75 рет Наурыз тойына куә бо-
лып пын.

Наурызбай Байқадамов, облыстық мәслихат хатшысы: – 
Менің атым мерекеге сәйкес дей алмаймын. О баста  әке-шешемнің 
айтуынша, белгілі бір кісіге бағыттап қойылған.  Жақсы адамға ба-
лап, ырымдаған секілді.

Наурыз Елтаев, кәсіпкер, Шиелі ауданы: – Мен 1991 жылы 13 
наурыз күні дүниеге келдім. Ол кезде Наурыз есімін қою сирек бол-
са керек, алғашқыда ағайын-туыс таңырқапты. Әкем Самарқанның 
көк тасы еріген күн деп ырымдап, Наурыз қойыпты. Енді ойлауым-
ша, есімге де көп нәрсе байланысты. Наурыз –менің тек есімімді ғана 
білдірмейді, ол жаңаруға жетелейді, жақсылыққа бастайды. Шүкір, 
алға басқан жолымда бөгеліп қалған кезім болған емес. Соған қарап, 
есімімді таңдау әкемнің тапқырлығы деп ойлаймын.

Қаныбек ӘБДУОВ

Нұрмахан ЕЛТАЙ

Байшұбар атпен
Сәден қария әңгі-

ме шіл кісі еді. Иегін бір сипап 
қойып, ескіліктің сөзін қоздатқанда 

жаның жылып, амалсыз иіріліп оты-
ра бересің. Бүгін де бір қызықты оқиғаны 
баян етпек сыңайда сияқты. Ағаш түбін 

қопсытып, арық тазалап жүрген кетпен-
күректерімізді жан-жағымызға тас-

тай салып, айнала жайғаса 
кеттік.



шауып бара жатып, көкпарды тақымына баса ытырылып кете бар-
ды. Бірен-саран көкпарға қол созғандарға құйқа де тимеді. Әлі 
көз алдымда бір керемет көрініс еді, шұбарыңының аяқ тастасы 
сұмдық! Желдей ескен шығар, со күйі бір атқа жеткізбей салым-
ды мәреге салды да кетті. Айнала гу-гу. «Ойпырмай мына бала 

кім?! Арыны тіптен қатты ғой...» десіп жұрт шуласып жатты. Ал 
шұбар атты жас жігітті төрт-бес атты тасалап, топ шеңгелге қарай 
алып кетті. Көкпаршы, бәйге шапқандардың сондай әдеттері бар, 
жұрт көзі қадалған ат пен шабандозды бөгде көзден алып қашатын. 
Араға екі-үш салым салынған соң ақалақшы бас салымға үш жа-
сар өгіз тігілгендігін хабарлады. Бұ жолға дода тіптен ұзады, өлмей 
беріскісі келмей тартысып, тырысып жүрген біреу. Айнала шаң, ала 
қиқу! Шеттеу тұрған қалың жұртшылықтың арасында  құнанымды 
тепсініп мен де жүрмін. Ана топырға аралассаң, нөпірің таптап ке-
туден тайынбайды-ау! 

Бір кезде «Ал, кетті!» деді бір шал. Доданы жарып, қара қасқа 
аттылы түркістандық шабандоз шыға бергені сол баяғы шұбар атты 
жігіт тағы да килігіп, серкені ілді де кетті. Манағы шабыс шабыс 
па, бетін мәреге түзеген соң тіптен қара шалдырмады. Созыла аяқ 
тастағанында байқадым, тұлпары байшұбар екен...

– Байшұбарыңыз қандай ат? – деп сұрады Ермаш.
– Ой, ақымағым-ау, естен шығарып алғансың ба, Алпамыс 

батырдың атын Байшұбар демейтін бе еді, көк, қоңыр, қызыл 
түстің араласуын қазақ солай атайды. Қызыл нүктелер аттың сау-
ырына қарай майдаланып, тіптен көбейіп кетеді. Байшұбарың сол! 
Тек, сөзді бөле берме, кейіннен білдік қой, әлгі ғаламат шабандо-
зымыз өзіміздің Жұмекеңнің баласы екен. Колхоздың жылқысын 

бағатын қыпшақ Жұмабай мен Қыздан апамыздың 4 қызы болса, 
соның екіншісі Күлбибіні әкесі жас кезінен ер балаша киіндіріп, 
жанынан тастамайтын. Оны үй тірлігінен оқшау, ат үстіндегі жұ-
мыс тарға қосты. Күлбибі ер жігіт секілді қарулы, тарамыс бо-
лып өсті. Сырт жақтағылар кімнің кім екендігін қайдан білсін, ал 
ауылдағылар  білсе де, отағасының көңіліне қарап, «Жұмабайдың 
баласы» дейді де қояды. 

Шардара жақтан ақалтеке тектес ат әкелді деп жүретін жұрт, 
Байшұбарымыз сол екен. Атты да, баласын да  оңашада баптап, 
топқа салған кезі екен біздің көргеніміз. Кейіннен талай көкпарда 
салым салып жүрді ол. Жұмекең  айналасына өзіне тәбін шабандоз 
жігіттерді топтастырып, қалың тобырдан бөлек тұратын-ды. Сәті 
келген кезде ғана баласын көкпарға қосып, аламанды қыздыратын 
еді. Несін айтасың, Күлекең өңірдің айтулы шабандозы болды ғой. 
Байшұбар ат мінген қыпшақ қызы! Мына Нұрманның да доп қуып 
селтеңдеп жүргені сол қанда бар өнердің жұғыны ғой, – деп Сәден 
көкеміз әңгімесін аяқтағандай болды. «Балалар, енді орнымыздан 
тұралық, деректіріміз Әбсеметов келіп қалып, көкемізді танытар», 
– деген комендант жиде сапты кетпенін қолына алды... 

Жаңақорған ауданы, 
Қандөз ауылы. 

танымСб
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Ескі жыл есірке!

Наурыз-достық Наурыз-бата

Наурыз-көже

Наурыз-тағылым

Бүгінгі әңгімемізге арқау болып отырған Май-
ра әжеміз тоқсан жасқа аяғын салып отырған кейу-
ана. Жас ұлғайғандығына мойып отырған жоқ, әлі 
қажырлы, тың, көзәйнексіз газет-кітап оқуға жа-
рап тұр. Сонау жетпіс жыл бұрынғы оқиғаларды көз 
алдыңа әкеліп, тартымды суреттейді. Өйтпегенде ше, 
қазақ әдебиетінің алыптары – Сәбит Мұқанов пен 
Ғабит Мүсіреповтің ауылдасы, сол кісілердің тәрбие-
тәлімін, атақты жазушылардың жары – Мәриям 
мен Құснидің қамқорлығы мен өнегесін көріп өссе, 
жады тазалыққа суғарылған болар. Өзі де қазақ тілі 
мен әдебиетінің маманы ретінде үнжарияда қызмет 
істесе, осал жан болмағаны. Айтпақшы, қан майдан-
ды өткеріп, журналисттік һәм жазушылықты қатар 
өргізіп, сөз зергері атанған Әзілхан Нұршайықовтың 
қарамағында еңбек етіп, қалам қадірін түйсіну екінің 
бірінің маңдайына жазыла бермейтін бақ десек, дөп 
айтқанымыз. 

– Биылғы әтешің керіліп-созылып, уақытылы 
шақы  рар емес қой. Наурыз айының ортасы ауып бара-
ды, күнің әлі қытымыр, жазушы  Мағзұм Сүндетовтің 
«Көктем де ызғарлы» атты повесі болушы еді. Соның 
айтқанындай, күн қабағы шешілмей тұр, әр нәрсенің 
өз уақытында болғаны жақсы ғой, – деп бір қойды 
әжей. «Ә», дедік біз де кештеу ұғынып. «Әтешің» деп 
отырғаны биылғы Тауық жылы болар, ал, сол әтешіңді 
ертерек шақырту біздің қолдағы шаруа емес, мейлі ғой, 
айта берсін, үлкен кісіні әрі қарай тыңдай берелік. 

– Солтүстік жақта өскен қазақ қызымын ғой, 
 Наурыз мерекесінің әдемі де әсерлі тойлануын осы 
Сыр бойынан аңғардым. Кеңестік тәрбиенің салқыны, 
бұрынғының бәрін жоққа шығарудың салдарынан бұ 
жақты артта қалды санап, ауылдың ахуалын төмен, 
қаланы көтеріңкі көру үрдісі қара шекпенділердің кері 
пиғылынан бастау алған қылықтар деп түсінемін. Сыр 
өңіріне, оның ішінде Шиеліге 1966 жылы келдік. Сол 
кездегі адамдардың пейілі, ағайын-туыстың бір-біріне 
деген мейірімі, көктем шыққанда қуанып, наурызкөже 
беруі, ат арбасын жегіп дала қосына шығуы қандай жа-
расымды, табиғи еді десеңізші! 

– Естуімше, алып жазушыларды көрген екенсіз, 
Павлодар облыстық «Қызыл ту» газетінде қызмет ет-
кен екенсіз, біздің жаққа қалай жолыңыз түсіп жүр, 
тарқата баяндасаңыз дұрыс болар еді.

– Е-е, қарағым-ай, «мен кезбеймін, несібем кезеді» 
деген қазақтың сөзі бар емес пе, тұз-дәм осы жақтан 
бұйырып, келіп қалдық қой. Тағдырыма өкпелемеймін, 
Шиелінің жігіті, жан жарым Лепестің етегінен ұстап, 
Сырдың бойына келдім, осында тұрақтап қалғаныма 
да, міне, жарты ғасырдан асыпты ғой. Әлгі сауалыңа 
жауап беріп көрейін. Қостанай облысында Жаңажол 
атты ауыл бар. Қазір ол ұлы жазушының құрметіне 
Ғабит Мүсірепов ауданы, Мүсірепов ауылы аталады. 
Менің ата-анам сол жердің жергілікті тұрғындары, сол 
ауылда дүниеге келіп, мектепте оқыдым. Қазақ тілі 
мен орыс тілін қатар меңгеріп шықтым. Әкем Бірімжан 
1948 жылы 52 жасында ауыр науқастан қайтыс бол-
ды. Менің оқуға бейім екенімді білді ғой деймін, өзі 
науқастанып жүрсе де, қалаға барып оқуым қажеттігін 
құлағыма құя берді. Сол бағытпен Алматыға келіп, 
Сәбит ағаның үйінде жатып, педучилищеде оқыдым. 
Мәриям апаның қамқорлығында болдым. Ара-тұра 
Ғабит ағаның үйіне де барып тұратынмын. Ол үйдегі 
жеңгеміз Құсни – жаны жайдары, үйіне кісі дүмеп 
жатса да, қабағын шытпайтын жақсы адам еді, жиі 
келіп тұруымды қалайтын. «Қарның ашып қалмасын, 
тоңып қалма» деп бәйек болып, қолындағысын ая-
май бөлісуші еді, жатқан жерің жайлы болғыр, асыл 
жеңгелерім! Бұл кісілер ауылдас әрі туыстарымыз 
ғой. Маған айрықша қарайтындықтары содан да бо-
лар. Ата-анамды да ауыздарынан тастамай, мақтап от-
ырушы еді. Алыста жүргеніңде әке-шешеңді ыстық 
ықыласпен еске алуы да ғанибет екен ғой, шіркін! 
Мектеп қабырғасында жүріп өлеңдерім газеттерге 
шығып тұратын еді, соны ескерді ғой деймін, ағаларым 
менің бастауыштың мұғалімі болып қалмай, әрі қарай 
оқығанымды қалады. Сол ақылмен Қыздар педагоги-
ка институтының қазақ тілі мен әдебиеті факультетінде 
оқуымды жалғастырдым. 

Менің өскен жерім, туыстарым жөніндегі дерек-
тер Сәбит Мұқановтың «Менің мектептерім», Ғабит 
Мүсіреповтің «Ұлпан» романында, Ғафу Қайыр-
бековтің «Елтінжал» кітаптарында айтылды. Көзі қа-
рақты оқырман білер деп, әңгімемді қысқалау қайырған 
себебім сол. 

Майра Бірімжанқызының әңгімесінен  жоғары 
оқу орнын бітірген соң  «Советтік Қазақстан» жур-
налы на қызметке орналасқандығын білдік. Сонан 
соң шеткі аймақ газетін жас кадрлармен толықтыру 
мақсатындағы жоғарғы орындардың ұйғарымымен 
аталған журналда қызмет етіп жүрген ақын Әбдікәрім 
Ахметов екеуін Павлодар облыстық «Қызыл ту» 
газетіне жолдамамен жібереді. Кейіпкеріміздің атақ-
ты жазушы, редактор Әзілхан Нұршайықовпен қыз-
меттес болғаны осы тұс. Газетте әдеби қызметкер 
ретінде толысып, осында тәжірибе жинақтаған алғыр 
бойжеткеннің тағдырына, жоғарыда айтқандай, Лепес 
ағамыз кездесіп, Қарағандыға қоныс аударады. 

– Менің өзімнен төрт жас үлкен әпкем Сәлкен 
Қарағандыда тұрады. Сол үйге  демалыстарымда 
барып-келіп жүргенімде ағаңмен танысып, көңіл 
жа рас тырдық. Сонан сол кісінің ықпалымен әуелі 
Қарағандыда тұрсақ, кейіннен туған жері Шиеліге 
келіп тұрақтадық қой, – дейді Майра апамыз. 

 Иә, туған жердің түтіні қашан да ыстық. Екі тілде 
сауатты сөйлеп, жаза білетін Майра Бірімжанқызы 
әуелі Шиелі аудандық «Өскен өңір» газетіне қызметке 
орналасса, кейіннен поселкелік кеңес төрағасының 
орынбасары қызметіне жоғарылатылады. Бертінде 
өзінің сүйікті мамандығы бойынша Ы.Алтынсарин 
мектебінде шәкірт тәрбиелеумен де шұғылданды. Ол 
1978 жылдан бері зейнетте. Құдай қосқан қосағы екеуі 
Марал, Марат, Мұрат атты ұлдары мен қызы Райхан-
ды өсіріп жетілдірді. Наурыз тойын асыға күтіп жүрген 
апамыздың қысқаша өмір жолы осындай. 

 – Наурыз ізгілік пен мейірімділіктің мерекесі. Ме-
рекеден мерекеге амандықпен жете берейік. Еліміздің 
іргесі бекем, шаңырағы мықты бола берсін. Осы жолда 
тер төгіп жүрген азаматтарымыз ынтымақты болсын, 
Қазақстанымыз мәңгі жасасын! – дейді көпті көрген 
көнекөз ана. 

Н.НАЗЫМХАНҰЛЫ. 
Шиелі кенті. 

СӨЗ 
ЗЕРГЕРЛЕРІНІҢ 
ТӘРБИЕСІ

Қазақта екі жаңа жыл бар. Әуелгісі 31 желтоқсанның түнінде 
сағат тілі он екіні соққанда кіреді. Жұрт жылды жабамыз деп жан-
таласады. Әр сала өзінің есеп-қисабын жасайды. Әзірлікті күн 
емес, апта емес, ай бұрын бастап кетеді. Баға бағынбай қояр деп 
базар барып, қам қылады. Кафе-мейрамханаға ерте бастан тапсы-
рыс бермесең, біттім дей бер! Мұның бәрі үшін қыстың сақылдаған 
сары аязы сөз емес. 

Екіншісі қар еріп, күн көзі жылт ете бергенде жетеді. 22 наурыз 
– қазақ үшін, бүкіл Шығыс халқы үшін ұлы мейрам. Кеңес өкіметі 
кезінде «ислам дінінің қалдығы», «ескінің сарқыншағы» саналып, 
тойлауға тыйым салынды. Тек арада алпыс жыл өткесін өшкеніміз 
жанып, күнтізбеде қайтадан қызылмен айшықталды. Елдің батыс 
бөлігіндегі, Ресейдің шекаралас аймақтарындағы ағайын мейрам-
ды ерте, 14 наурыздан бастап кетеді. Бұл күнді көрісу күні неме-

се амал мерекесі деп те атайды. Қалың көпшілік қыстан қысылмай 
шыққанына шүкіршілік етеді. Бір-бірімен төс қағыстыратын дәстүр 
жетпіс жылғы тепкіден соң батыстан басқасында ұмыт болған. 
Әйтпесе, көрісу дәстүрін күні кешеге дейін күллі қазақ жасап кел-
ген көрінеді. 

Әз Наурызда ұлттық бояуымыз қанық әрі анық бола түседі. 
Шаң басқан сандықтардан шапан-қамзолдарымызды шығарып, 
үстімізге ілеміз. Ақшаңқан киіз үйлер тігіледі, алтыбақан тебіледі. 
Асық ойнатылып, арқан тартылады. Көшет отырғызылады. Қыдыр 
атаның жолын тосамыз. Наурызкөжесіз Наурыздың сәні келген бе?! 
Көрші-көлем, жақын-жуық бір-біріне қонақ боп, дәмнен ауыз тиеді. 
Мейрамның негізгі атрибуттары – шамамен осылар. Жалпыұлттық 
һәм жалпыхалықтық деңгейде жылдағы сценарий бойынша өтеді. 

Әз Наурызды григорианша жаңа жылмен  салыстыратын 
әдетіміз бар ғой. Жуырда Мәдениет және спорт министрі 
 Арыс танбек Мұхамедиұлы «Наурыз бүлдіршіндердің мерекесі 
 болуы тиіс» деген ой айтты. Сонда ғана мерекенің маңызы тереңдей 

түспек. Қоштарлық. Мысалы, қыстыгүнгі ресми жаңа жылды бала-
лар ерекше көңіл-күймен күтеді. Карнавалдық үлгіде киініп, неше 
түрлі жан-жануардың кейпіне енеді. Шыршаны құрып, безендіруге 
асығады. Аяз ата келетін, сыйлық беретін күнді санаумен болады. 
Осынау жарқ-жұрт еткен қызылды-жасылды дүниелер бала атау-
лыны шаттыққа бөлейді. 

Самарқанның көк тасы еритін шақтағы жаңа жылдың да 
сценариіне сәл-пәл өзгеріс енгізген жөн сияқты. Қыдыр ата 
сыйлыққа сараңдық танытпаса, кішкентайлар қуанып қалар еді. 
Киіз үйлерде балалар бұрышы болса дейміз. Ішін өздері жасаған 
дүниелермен безендіріп қойса, қандай ғанибет?! Сол жерде жүріп 
үлкендерден қонақ күтудің әдебін үйренер еді. Ертегіге сенетін 
өрендерді елітудің басқа да амалдарын ойластыруға болады. 

Жастар мен үлкен буын үшін де солай. Бәйшешекті я 
жауқазынды Наурыздың басты символы ретінде бекітіп, әртүрлі 
нұсқада жарыққа шығарса, шыршаның танымалдығынан кем 
түспеуші еді. Қазақта қолөнер шеберлері жетерлік, селтеткізер, 
ұйқыашар сыйлықтарын жаңа заманға лайықтап шығарса, ұмытыла 
бастаған ұлттық дәстүрді қайта жаңғыртуға үлес қосар еді. Соңғы 
жылдары қазақы нақыштағы киім-бұйымдардың былайғы өмірде 
кеңінен қолданылуы көңіл қуантады. Алайда ұлттық фэшн-
өндірістің жетімсіздігінен соның көбі эксклюзив күйінен әрі аса ал-
майды. Ал эксклюзив дегеніңіз пәленбай сом тұрады. 

Наурыз мейрамы тар шеңберден шыққанда ғана қазақты, 
Қазақстанда тұратын халықтарды біріктіретін күшке ие бола ала-
ды. Ол үшін жаңаша көзқарас, сергек сана керек. 

Наурыз-нышан

СЕРГЕк СаНа кЕРЕк

Жыл сайын Ұлыстың ұлы күні – Наурыз 
мерекесі Ресейдің қазағы көп шоғырланған 
Астрахань облысында да жоғары деңгейде 
аталып өтіледі. Осы шараның барысы тура-
лы репортажды  арнайы «Сыр бойы» басы-
лымы үшін дайындады. 

Қалыптасқан үрдіс бойынша бұл күні об-
лыс орталығындағы «Аркадия» мәде ниет және 
демалыс паркі мыңдаған астрахандықтарды 
біріктіріп, мереке мен сән-салтанаттың ошағы-
на айналды. Сәнді безендірілген  демалыс 
орны, әсем ән мен тәтті күй, мың бұралған 
бишілер, ұлттық киімдер мен нақыштар,  төс 
қағыстырып, мәре-сәре болып жатқан жандар 
қуанышында шек жоқ. Мейрам ешкімді  бей-
жай қалдырмады.

Астрахань облысы – көпұлтты, ауызбір-
шілігі жарасқан құтты мекен. Мерекенің ла-
йықты өтуіне жергілікті әкімшілікпен қатар, 
қазақ, татар, ноғай, өзбек, әзірбайжан,  шешен, 
түрік, тәжік, ингуш, тағы басқа ұлттық-мә-
дени орталықтары да белсенді атсалысып, өз 
ұлтының  рухани байлығын  суреттейтін бағ-
дарлама әзірлеп, салт-дәстүр көріністері мен 
түрлі ұлттық тағамдар дайындайды.

Дегенмен, айта кету керек, бұл  жерде 
қазақтар халық саны жағынан орыстардан кейінгі 
орында тұр. Яғни, Атырау мен Батыс Қазақстан 
облыстарымен шектесіп жатқан Ресейдің об-
лысында 200 мыңға жуық қандасымыз тұрады. 
Оның ішінде отыз мыңның үстіндегі қазақ – 
облыс орталығы Астрахан қаласында. Еңбек 
ардагері Серғали Кенжеғалиев – солардың бірі.

– Наурыз – мыңдаған жылдар бойы тамыры 
тереңге жайылған қасиетті  мейрам, – дейді 72 
жасар ақсақалды қария. – Ата жұрттан шалғай 
тұрсақ та, қай кезде болмасын, салт-дәстүрімізді  
сақтау, оны ардақтау – әрбір қазақтың парызы. 
Қуантарлық жайт, мұны жергілікті өскелең жас-

тар да жақсы түсінеді. Әйтпесе, оларсыз мына 
ұлан-асыр тойдың сәні келер ме еді?

Дегендей, астрахандық жастар мейрамға 
белсене қатысуда. «Шығыс базары» сәндік-
қолөнер бұйымдарының көрме-жәрмеңкесі 
олардың жылдағы сүйікті іс-шараларының бірі. 
Олар ұсынатын қазақтың тоқыма кілемдері, 
ұлттық киімдері мен ою-өрнектері қиял әлемі-
нің шексіз тұңғиығына жетелейді. Наурыз 
мейрамының ажарын басты сахнада  түрлі 
ұлт өкілдерінің шығармашылық ұжымдары 
«Астраханская песня», «Радуница»,  «Дос лык», 
«Ақмарал», «Тұлпар», «Перс», «Тантана», 
«Мирас», «Эверест», «Яз», «Сабантуй», «Ял-
кын», тағы басқалары аша түссе, облыстық 
Крупская атындағы ғылыми кітапханасының 
тематикалық кітап көрмесі жалғастырды.

Міне, Астраханьдағы Наурыз мерекесінің 
айшықтары осындай. Ал бізбен тікелей бай -
ланысқа шығып, мән-жаймен бөлісіп отыр-
ған әріптесіміз, тележүргізуші  Альбина 
 Мухамбаева Астрахань теледидарының таңер-
тең гілік бағдарламасының редакторы  болып 
қызмет істейді. Ол – көпшіліктің жақсы көре-
тін, мыңдаған қазақстандық жанкүйердің 
көзайымына айналған жергілікті «Камызяк-
тар» көңілді тапқыштар командасының беделді 
мүшесі Ренат Мухамбаевтың жұбайы.

– Наурыз бізде жыл сайын ауқымды 
атап өтіледі. Бір қызығы, бұл күні бізде ауа-
райы әрдайым жылы болады. Біздің қала 
өзінің көпұлттылығымен, ауызбіршілігімен  
ерекшеленеді. Мына көрініс соның нақты 
дәлелі. Қызылордалықтарға жалынды сәлем 
айта отырып, мейрам құтты болсын дегім 
келеді. Мұндағы қандастар үнемі тілекші.

Астрахандық әріптестермен 
байланысқан

Жәнібек ИСАЕВ.

РЕСЕЙДЕГІ 
ҚаНДаСТаР ҚУаНЫШЫ

Ұлыс оң болсын,
Ақ мол болсын.
Қайда барса жол болсын!
Ұлыс бақты болсын,
Төрт түлік ақты болсын!
Ұлыс береке берсін,
Бәле-жала жерге енсін!

* * *
Жаңа жыл бақыт жылы болсын,
Малың тоқ,
Уайым-қайғы жоқ болсын.
Көген толы қозы,
Желі толы құлын болсын.
Малың базарлы,
Ұлың назарлы,
Қызың ажарлы болсын!

* * *
Әуелі, құдай оңдай көр,
Оң жолына бастай көр,
Адасса жолға сала көр,
Сүрінсе қолдан ала көр!
Кездессе шайтан қаға көр!
Жұлдыздармен жалғастыр,
Жақсылармен жанастыр,
Жамандардан адастыр!

* * *
Бай қылсын,
Төрт түлік сай қылсын,
Кетпес дәулет берсін,
Отауыңа сәулет берсін.
Бастарыңа бақыт қонсын,
Қастарыңа нөкер толсын.
Дұшпандарың жоқ болсын.
Көре алмаған қаскөйдің,
Іші күйіп шоқ болсын.

Ризық, нәсібің тасып,
Көңілдерің тоқ болсын.
Туған балаларың ер жетіп,
Өсіп үлкен ел болсын,
Бақталасың кем болсын.
Дәулетің шалқып, сел болсын,
Дастарқаның кең болсын!

Дайындаған
Ж.ӘЛМАХАН.

Назерке САНИЯЗОВА

ӨСИЕТ ӨРІмІ
Наурыз келді. Көңіл шалқыды. Кең дастарқан жайылды. Көл-көсір қуаныш үстінде, мол 

дастарқан басында жиылған халық елге белгілі аталарынан ақ тілек айтуын сұрайды. Наурыз 
батаның бірнеше шумақтарын оқырмандар назарына ұсынуды жөн көрдік.

ЖаҢа кҮН
Көктемгі күннің жылы шуағы терезеден төгі-

ліп, бөлмені жарық нұрға бөледі. Қыс бойы 
жинал ған ауыр жүкті иығымыздан тастағандай, 
бір жеңілдікті сезінеміз. Терезені айқара ашып, 
кеудемізді таза ауаға толтырып, көктемнің алғашқы 
күнімен бірге сергек оянып, шабыттанамыз. Себебі 
халқымыздың төл мерекесі – 
Наурыз келіп жетті. Бұл мей-
рам әр қазақ отбасы үшін 
ерекше жақын болғандықтан, 
біздің үйде де қызу дайындық 
басталып кетті. 

Бастарына әдемі орамалда-
рын тағып, үлкен дерге сәлемін 
салып, түрлі қамзол киген 
келіндер дастарқан дайында-
уды бастап кетті. Ас бөлмеде 
үлкен қазанға ет салынып, 
бауыр сақ пісіріп, апаларымыз дәстүрлі тағам нау-
рызкөжені жасап жатыр. Ағаларымыз ауланы та-
зартып, інілеріміз су шашып жүр. Ал әкеміз қонақ 
болып келген ақсақалдарды  құшақ жая қарсы алып, 
әңгіме-дүкен құрып отыр. Кішкентай балалар бол-
са, ауа-райының жылын ғанына шын жүректен 
қуанып, далада асыр салып ойнап жүр. Осылайша 
кеше ғана жұмыс бабымен жан-жақта жүрген отба-
сы мүшелері қара шаңырақта жиналды. 

Ас бөлмеге кірдім. Басына ақ орамал таққан 
апам қасы на келіндерін алып, ұлттық тағамдарымыз 

– сөк, талқан, ірімшік пен құрт жасап, ақылын ай-
тып отыр: 

– Айналайын, қыздарым! Бұл біздің ата ба-
бамыздан келе жатқан ұлттық тағамдарымыз. 
Ешқандай қоспасы жоқ таза табиғи өнімдер. 
Қалай жасалатынын жақсылап үйреніп алыңдар. 
Себебі, осы тағамдардың құндылығы мен қадірін 
жоғалтпай, келесі ұрпаққа жеткізетін мына сен-
дер. Бұлардың қалай жасалатынын сендерге үйрету 

менің парызым болса, өскелең 
ұрпаққа үйрету сендердің мін-
деттерің.

Барлығымыз  дастархан 
басы на жайғастық. Дәмді 
 нау  рызкөжеден ауыз тидік. 
Өт кен-кеткенді айтып, бір мәз 
болып қалдық. Төрде отырған 
ақсақал жақсы тілектерін ай-
тып, бата берді. «Әумин» деп, 
бетімізді сипадық. Міне осы-
лайша, төл мерекеміз – әз 
 Наурыз көптен көріспеген от -

басы мүшелерін біріктірді, бір-біріне деген сағы-
ныштарын басуына мүмкіндік берді. 

 «Наурыз» сөзі парсы тілінен аударғанда «Жаңа 
күн» деген мағынаны білдіреді екен. Жаңа күн 
жақсы сәттерден басталды. Әрі қарай да әр күніміз 
бақытты сәттерге толы болғай. Халқымыздың 
ұлттық мерекесі, бірлік пен ынтымақтың,  береке 
мен қуаныштың бастамасы Наурыз мейрамы бар-
лығымызға құтты болсын!

Әсел БЕГМАН,
ҚазМУ-дың 4-курс студенті.

көкпар тартқан қазақ қызы
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құрмет

Ғафекең мен Айекең шын мәнінде нағыз  бақыт
ты жандар. Ал бақыт  деген  сұрап, тартып,  сатып, 
алдап алатын зат емес, біреудің біреуге  кигізе, сый
лай салатын шапаны, мінгізе салатын аты да емес. 
Бақыт деген  – Құдайдың өзінің сүйген жанына 
көрсететін құрметі, сыйлайтын сыйы, жасайтын 
жақсылығы. Ғафекең мен Айекең өз бақыттарын 
анасының ақ сүтінен, атасының қанынан, ақ ба
тасынан, адал  өмірден, жасампаз еңбектен, ақыл
парасаттан, адамгершіліктен тапқан жандар. Осын
дай бақыт қана баянды  болмақ.

Ғафекең мен Айекең өмірдің, еңбектің, 
бейнеттің, тұрмыстың қызығын   да, қиындығын 
да, барын да, жоғын да, аштықты да, тоқтықты да  
халқымен бірге көріп келеді. Қуаныш пен қайғының 
да дәмін татқан, оның парқын, нарқын ойлай да 
біледі, бойлай да  біледі. Ғафекең жөнінде халықта, 
елде бөлінбейтін, жарылмайтын, жаңылмайтын, 
талқыға салынбайтын  бірақ  пікір қалыптасқан. 
Ол – Ғафеке, Сіздің адалдығыңыз, тазалығыңыз, 
тұрақтылығыңыз, қажырлылығыңыз, әділдігіңіз, 
батылдығыңыз, іскерлігіңіз,  талапшылдығыңыз. 
Бұл – елдің, халықтың бағасы, бұл Исекеңнің, 
Тәкең нің, Әмзе ағайдың, Көмекеңнің, Қонекеңнің, 
Елекеңнің, Ыдекеңнің, Әзекеңнің,  Бәкеңнің, және 
тағы басқа  көптеген  замандастарыңыздың  бағасы.

Біздің  Ғафекеңді мақтағанымыз – Айекеңді  
мақ тағанымыз, Айекеңді мақтағанымыз – Ғафекеңді  
мақтағанымыз.  Бұл екі кісі  денесінің  бөлек тігі 
болмаса, жаны, қаны, тәні, бүкіл өмірі, болмы
сы, тағылымтанымы  бір  адам. Қазақта  «Жігіттің  
қосы  оңбай – ісі  оңбайды», «Келіннің  аяғынан,  
қойшының таяғынан» деген  қасиетті  сөздер бар. 
Айекең  Мұхамеджановтар  әулетіне  жан, бақ, 
тақ, береке, абырой, атақ  алып  келді. Айекең  
Ғафекеңнің тірегі, жүрегі, терезесі тең ақыл қалтасы, 
ұстазы, бапкері, демеушісі, ақыл  қосары, ашу ба
сары, жан жолдасы, мәңгілік өмірсерігі. Қазақтың 
қасиетті  аналарында  бұдан  артық арман да, 
мақсатмұрат та жоқ. Өмірін асыл  азаматқа арнау, 
оның өркенін  өсіріп,  көсегесін көгерту, төңірегін  
түгелдеу, іргесін бүтіндеу, амандығы мен абыройын 
қамтамасыз ету ұлтымыздың ұлағатты аналарының 
азаматтық ерлігі, адами парызы, борышы, Алланың 
аманаты сияқты.  

Ал, құрметті аға Ғафеке, Айеке! Құдіреті  күшті 
Құдай қанша өмір берсе сонша  өмір сүріңіздер, 
қанша бақыт сыйласа, соншалықты бақытты бо
лыңыздар. Міне елдің, халықтың алдында берілген 
баға, айтылған сөз, ақ тілек осындай еді. 

Қай жағынан келсең де, қай өлшеммен алсаң 
да, қай таразымен безбендесең де Ғафекең, сөз  
жоқ, кеңес дәуіріндегі облыстағы тұғыры биік, туы 
жоғары  тұлғалардың  бірі болды.

Ғафекеңнің өмір жолы, өсу жолы өзгелерден 
ерекшелеу, бөлекшелеу. Соғыстан оралғасын 
Шиелі аудандық партия комитетінің қабылдау 
бөл ме  сіндегі көмекшіліктен   тіршілік  сүрлеуіне  
қадам басады да,  20 жылда бір жерде, бір елде 
комсомол, кеңес, партия басшылығының барлық 
баспалдағынан аттамай өтіп, сол аудандық пар
тия комитетінің бірінші хатшылығына дейін өсті. 
Аупарткомның  есігінен тарыдай боп кіріп,  таудай 
боп төріне шығып төрелік жасайды.

Қазақтың біртуар, кемеңгер тұлғасы Д.Қонаев 
Шиеліге келгенде, осы отбасынан дәм татып,  оның 
өмір  жолына  ризашылығын білдіріп: «Ғафеке,  
жұмысты таза, әділ, батыл жасайды екенсіз» деп  
жылы да тұжырымды  лебіз  білдірген екен. Ғафекең 
Шиелі, Жаңақорған, облыстық партия, кеңес 
атқару комитеттерінде басшылық жұмыста, жал
пы 40 жылдан астам ат арқасында, абырой аясында  
 болып, еліне, халқына мінсіз еңбек етті, жоғарыдан 
да, төменнен де ескертпе алмай тек алғыспен, 
ризашылықпен еңбек демалысына шықты. Әсіресе,  
Шиелі ауданы Ғафекеңнің тағдырынан  ерекше 
орын алады, Ғафекең де бұл киелі өңірдің, іргелі 
елдің, қабырғалы халықтың тасқа жазылған тари
хындай. Нағыз қиын да қызық, жемісті де жеңісті 
ширек ғасыр ғұмыры осы Шиелі топырағында өтті.

Жиырма ұлттың өкілінен тұратын, Қызылор
даның Швецариясы атанған Шиелінің халқымен 
Ғафекең  бітеқайнасып,  туысып,  жуысып кетті.  
Ол кісінің елмен  бірге күліп, бірге жылағандығы, 
тірісіне де, өлісіне де жақсы қарағандығы сонша
лықты Жаңақорғанға көшерде шығарып салып 
тұрған басқа ұлттың өкілдері: «Тірі адам  тіршілігін  
жасар  ғой,  енді бізді кім жерлейді?», деп қамыққан 
екен. Бұл жай ғана ауыздың ұшымен жеңілжелпі 
айтыла салған сөз емес, жүректің  түбінен   шыққан 
шын, шынайы сыр, ықылас, тебі реніс қой.

Ғафекеңнің ең басты айшықты  қасиеті өзі өмір 
сүріп жатқан ортада, төңірегінде аяқ, ауыз  же
тер  ағайын арасында,  қоғамда  орын алып отырған 
іріліұсақты, ретсіз оқиғаларға, жөнсіз жайттарға, 
жолсыз көріністерге, өрескел кемшіліктерге, ке

лең сіздіктерге, әттегенай мен ағаттықтарға   «бұл  
мәселенің  маған қатысы жоқ», деп жалт беріп, 
бұғып қалып, бұра тартып, бейжай, бейтарап, нем
құрайлы қарай алмайтындығы. «Бұл болмасаң, күл  
бол», «Басқа бәле тілден», «Тура айтып туғаныңа 
жақпайсың» деген халықтық қасқабас қағидалардан 
дер кезінде, сын сағатында ойланбастан  аттап өтіп, 
тез қасында қисық ағаш жатпау үшін, бетің бар, 
жүзің бар деместен, «Тура биде туған жоқ» деп 
ардың, намыстың, жігердің, әділеттіліктің  ақ боз 
арғымағына жайдақ мініп, жауға шапқан жеке ба
тырдай  ашық айқасқа шығады.

«О, халайық!» – деп алады да, өзінің  өмір 
сахнасындағы басты қаруы – қылыштың  жүзіндей, 
мірдің оғындай нысанаға дәл тиетін өткір де өжет, 
құдіретті сөздерімен тіліптіліп, тураптурап  тас
тайды, ал енді өздерің жинап алып қажеттеріңе 
жаратыңдар, мен өзімнің тағдырыма жазылған та
рихи парызымды орындадым дегендей. Жақсы 
адамның ашуы, шәйі орамал кепкенше демей ме? 
Сонан  соң ашудың алаулаған  жалынына  ақылдың  
нұрын сеуіп  сөндіріп, өзін де, сөзін де әлде неше рет 
таразылайды, ойланады, толғанады, өзінөзі тәрбие 
деген тәңірдің талқысына  салады, өзінеөзі ақыл 
айтып, төрелік жасайды. Бұл менің шынайы өмірім, 
өзім, принципім,  болмысым деп тұжырымдайды. 
Бұл – тентектік емес, тектілік, нағыз зиялылық.  
Әсілі, барлық білімі теңіздей терең ғалымдарды, да
рынды, талантты мәдениет, өнер, қоғам қайраткерін, 
көп жасағандарды, көп көргендерді, шетінен зия
лы деп айту қиын. Зиялы деген ерекше қасиет, ол 
екінің бірі, егіздің сыңары түгілі, мыңның бірінің 
де маңдайына сыя бермейді.  Қандай жағдайда бол
масын, әрдайым халықтың қамын ойлайтын, сөзін 
сөйлейтін, жоғын жоқтайтын, мұңын мұңдайтын, 
зарын зарлайтын, ханның алдында да, қараның ал
дында да, ақты ақ, қараны қара деп айта алатын, 
халқымен  бірге жылап, бірге күлетін, сын сағатында 
елі үшін  басын бәйгеге тіге алатын адамды жұрты 
зиялы деп атайды.

 Сол сара да сарабдал сахилар керуенінің көш 
басында Абылай хан,  Есім хан, Қасым хан, Тәуке 
хан мен Төле би, Қазыбек би, Әйтеке билер тұрса, 
оның жарасымды жалғасы алаштың әйгілі алып
тары һәм кешегі Қонаев пен Тәшеновтер болса, 
Ғафекеңдер мен Бердіқұловтар осынау   байрақты 
ағаларымыздың жалғасы, тұрлаулы тұяғы, ұшқыны,  
жаңғырықтары іспетті.

Ғафекең отырған, тұрған, жүрген жерінде 
тәр тіптің, реттіліктің, түзуліктің, жөнділіктің, 
әділеттіліктің, адалдықтың, адамдықтың  сақшысын
дай, шырақшысындай. Сөзіне, пікіріне жұртшылық 
құлақ асады, сыйлайды, тыңдайды, ескереді, елейді, 
есептеседі, аяғын тартады, абайлап сөйлейді, бой
ын, ойын түзейді. Кезінде ол өткізген жиындарда, 
жиналыстарда, бюроларда  шыбынның да  ызыңы 
естілмейтін.

Ғафекең тәртіп пен талаптың үлгісіндей кісі. 
Қай заманда болмасын, адамға, әсіресе, қазаққа 
жұмыс істету қай бастыққа да оңай тимеген. 
Өйткені олардың «неге жұмыс істемейсіңдер, 
қашан жұмыс істейсіңдер?» деген сұраққа алдымен: 
«істейін деп жатырмыз ғой», сонан соң: «істейін деп 
отырмыз ғой», содан  кейін: «істейін деп тұрмыз 
ғой» деп  барып шаруаға зордан  кірісетіні  ешкімге 
құпия емес. Әр басшының жұмыс  стилі,  әдісі, ай
ласы, әрекеті әртүрлі. Сан жылдар бойы өкшелес, 
үзеңгілес, қызметтес бола жүргенде  біз  білетін 
Ғафекең мен Қонекеннің әдісі  темірдей  тәртіп, 
қатаң талап, өзін де өзгені де аямау, қаталдық пен 
қатыгездікті, талапшылдық пен дөрекілікті шата
стырмау. Халықты дегеніне қажырқайратымен, 
айбатымен, қабағымен, сұсымен сендіру, көндіру, 
бағындыру. Қабағынан қар жаудырады, айбаты
мен ат үркітеді, түнереді, түнереді бірақ жаумайды, 
жар басына әлденеше рет апарады, бірақ жықпайды, 
қысқасы, ешкімге қиянат  жасамайды, әділеттіліктің 
ақ жібінен  аттамайды, нәтижесінде  қой да аман, 
қасқыр да тоқ, жұмыс та ретімен  жүріп жатады. 

Ал Исекеңнің (Әбдікәрімов) құпиясы адамсүй
гіштікке негізделген. Ол кісі  еңбек  адамдарының  
жүрегіне өзі түгілі, олардың балаларының да  атын 
біліп бағалап, арқасынан қағып, майдан қыл тарт
қандай әдіспен жол табатын. Ешкімге жел боп ти
мей, көңіліне көлеңке түсірмей, «жылыжылы 
сөйлесең – жылан інінен шығады»  деген прин
циппен ел басқарды. Тәкеңнің (Есетов) басшы
лық сахнасындағы басты қаруы – ол кісінің  
ақыл  дылығы, жер қозғалса да, қозғалмайтын  сал
мақ тылығы, байсалдылығы, салиқалылығы, сыр баз
дығы. Тәкең сұсыменен  бағындыратын,  қаба ғы мен 
бұқтыратын, қасыменақ ықтыратын  басшы еді. 
Асау ат айдалада өзінен  күшті адамды кездестірсе, 
оның жанары жанарына түскенде жіпсіз, арқансыз, 
құрықсызақ тылсым күштің қазығына байланып,  
денесі  дірдір  етіп, тырп етпей  тұрып қалады ғой. 
Өйткені ол жаратылыстың құдіретті  шығармасы,  
сәтті туындысы – адамға бағынады, табынады. 
Мұны  еске  алып  жатқаным, Тәкеннің алдында да 
талай мықтылардын, талай  басына ноқта, жүген 

ілдірмеген асаулардың «Біз сіздің жәрдемшіңізбіз, 
біз сіздің солдатыңызбыз»  деп   тұрғанын  көргенбіз. 
Ықсанов Мұстекеннің сыры да, қыры да – еңбекте. 
Еңбек әлемнің әміршісі болса, Мұстекең еңбектің 
әміршісі еді. Өзінің жеке басының өнегесімен, 
қарапайымдылығымен, ерекше жасампаздық ең
бегі мен, білімділігімен, біліктілігімен халықты, 
елді соңына ерте білді. Үндемей жүріпақ үйдей 
істер тындырды. Бердіқұлов Нұрекеннің  әдісі – 
асар. Тереңөзектегі барлық өндірістік,  әлеуметтік  
ғимараттар асармен салынған. Нұрекең өз үйінде  
иіліп жерден шөп іліп алмайтын бейпайда, бей
қам жандардың  асарда алдына жан салмайтын 
менталитетін жетік игерген  көреген басшы еді. 
Ал даланың данагөй қариясы Мәлібаев Оспан 
әріптестеріне  тапсырма  бергенде: «Шырағымау, 
денеміздің бөлектігі болмаса  жанымыз  бір ғой» деп  
ең  еріншек, жағымсыз, жұғымсыз адамға тапсырма 
бергенде «Қарағымау, осы  жұмысты тек саған ғана 
сеніп  тұрмын ғой»  дейтін еді  жарықтық.

Осының бәрі теңдесі жоқ, тағылымды тәжірибе, 
өлмес  өнеге, өмір мектебі, жүйелі білім де, ғылым 
да емес пе?!

Міне, Ғафекеңнің абыройын бетке  ұстай оты
рып, қаншама ардақты ағаларымыздың аруағын 
тербеттік. «Атымды ата да, сыбағамды итке таста» 
деген қазақпыз ғой. Осының өзі бір ғанибет емес 
пе?!

Ғафекеңнің бір өзі тәрбие мектебіндей. Әлбетте 
қанша адам болса, соншама пікір бар. Арамызда 
Ғафекең көбірек, қаттырақ сынайды,  өкпелегіш, 
атқарған ісін айта береді дейтіндер де бар. Оларға 
менің айтар уәжім: ұлы Абай қазақ халқының 
барлық кемшіліктерін теріп, түгін қалдырмай тізіп, 
аямай, ашына сынап, мінеп, қазақтың ең қатыгез, 
ең кінәмшіл дұшпанының қолынан  келмейтін іс 
тындырды. Ал ақиқатында Абай қазақтың бар бол
мысын, даналығын, даралығын, артықшылығын, 
ұлылығын кімнен де болса артық білген. Қазақтың  
тәңір берген, тағдыр сыйлаған барша жақсы қа
сиеттері – бүкіл қазақтың бақыты, сарқылмас 
байлығы. Оны ешкім, ешқашан, ешқайда алып кете 
алмайды. Ол – халқымыздың  асыл  қазынасы, абы
ройы, айбаты, атағы, беделі мен берекесі.

Ұлы Абай – қазақтың бірінші досы. Ал дос 
жылатып айтады, дұшпан күлдіріп айтады. Абай 
барлық сынын  қазақ сүйегіне, қанына сіңген, ет 
пен терінің  арасындағы кемшіліктерден тазарсын, 
арылсын  деп; қазақ құдіретті, кемеңгер ұлы халық 
болсын деп айтқан. Арнамысын оятып, жігерін  жа
нуды, қажырын қайрауды мақсат тұтқан.

Ғафекеңнің де барлық сындарының, өкпелерінің 
зілі, запыраны, залалы, зардабы жоқ; жеке бастың 
мүддесімен,  бақай есеппен айтылмаған; тек өмірде 
барлығы да жақсы  болсын,  дұрыс болсын, оңсын, 
әр нәрсе  өзінің ретімен, жолымен, жөніменен, 
тәртібімен болсын деген ізгілікті, биік  мұрат 
мақсатты көздейді. 

Орыста бір ақылды сөз бар: «Нельзя опираться 
на то, что не оказывает сопротивление». Мен мұны 
қазақша: «Суға сүйенуге болмайды. Суға сүйенсең 
алдымен қолың, сонан соң өзің батасың» деп ау
дардым. Яғни, тірек  болуға  жарамайтынды тиянақ  
тұтпа  деген  ой ғой  бұл.

 Іргелі мемлекет, қабырғалы  халық  болу үшін  
бізге өзінің ойы, пікірі, ізі бар елдің қажетіне жа
рар сөзі бар, оны жалтақтап, жаутаңдамай, ханның 
алдында да, қараның алдында да қасқайып тұрып 
айта алатын зиялылар керек. Әрине, сын кәмпит 
емес, басқа түгілі  бауырыңнан  жаралған балаң  да 
сыныңды жақтырмайды. «Шортан басқа балықтар 
қалғып кетпеу үшін керек» дегендей, сын да қоғам, 

адамзат өсіпөркендеу үшін, даму үшін қажет, ол – 
қозғаушы күш.

«Дос жылатып айтады, дұшпан күлдіріп айта
ды». Кімнің дос, кімнің  дұшпан екенін ажырата білу 
керек. Біздің қоғамға  өрелі, өркениетті,  азулы  оп
позиция  керек. Біздің  халқымыз бірнеше жүздеген 
жылдар бодандықта, 70 жыл қызыл империяның 
құрсауында болған,  мың өліп, мың тірілген халық; 
сенім үшін, наным үшін асылған,  атылған, айдалған, 
бір тақия бидай үшін,  бір сөз үшін сотталған 
халық; бұл қазақ не көрмеді? Осының бәрі  бір за
манда өжет, қайсар, өркөкірек кеудесін ешкімге 
бастырмаған, төбесіне ешкімді шығармаған, 
тарихтың қилы кезеңдерінде тегеуріндік танытып  
Пекин мен Москваны ықтырып  жүрген өр мінезді 
халықтың ұрпағының еркін езіп, сағын сындырып, 
жігерін құм қылды, менталитетін өзгертті.

Егемендік  алғанымызға 25 жыл толса да хал
қымыз әлі құлдық психологиядан, жәутеңдеуден, 
жаутаңдаудан, жалпақтаудан түбегейлі арылған 
жоқ; жалтақ, әлі де үрей, күдік пен  қорқыныш 
құшағында; сенгіш, көнгіш, еліктегіш, жайдақ,  
ашықшашық; жүндеген түйедей жуас, етінен 
ет кесіп  алса да мыңқ  етпейтін қойдан  да мо
мын, қояннан да қорқақ. Қазір  ұлтымызға  істің, 
қимылдың, сөздің, сананың, ойдың,  рухтың тәуел
сіздігі, еркіндігі,  қиялдың  қырғилығы, арманның  
асқақтығы  қажет. 

Егер қандастарымыздың көпшілігі Ғафекеңдей 
күрескер, батыл,  тегеурінді болса төбемізден темір 
жаумас еді, Арал тартылмас еді, байлығымыздың 
игілігін басқалар көрмес еді, ешкім басынбас еді,  
көлденеңді көк аттының қанжығасында кетпес 
едік. Ал өкпеге келсек, оның өкпесі жалғыз ғана 
жеке басының өкпесі емес, Ғафекеңнің барлық 
замандастарының, тағдырластарының,  мақсаттас
мұраттастарының өкпесі. Бәрінің өкпесі және  
баршамыздың өкпеміз. Ең алдымен бұл ұрпақ 
балалықтың бал дәуренін  сүре алмаған, балаң 
жігіттіктің тұма бұлағынан мейірі қанып сусындай 
алмаған,  нағыз жігіттіктің жілігінің  майын жей 
алмаған, қарны тойып тамақ ішпеген, бүтін  киім ки
меген,  қажетті академиялық білім ала алмаған,  ХХ 
ғасырдың  бүкіл қанды қайғықасіретін арқалаған 
ұрпақ. Олар – конфескені,  коллективтендіруді, 
қуғынсүргінді, қазақтың жартысын жұтқан  қолдан 
жасалған ашаршылықты, қазақтың генефондының, 
рухани мәйегінің  тамырына балта шапқан қанқұйлы 
репрессияны,  азаматтарымызды  қынадай қырған 
сұрапыл соғысты, одан жермен жексен боп қираған 
халық шаруашылығын  қалпына келтірудің  барлық  
қияметі мен қиянатын басынан кешкен ұрпақ.

Осы ұрпақ қаршадайынан елмен, ересектер
мен иық тіресе жүріп, осынау адам төзгісіз  қиын
дықтарды бастан өткерді. Тағдыр тауқыметін   
бөлісті. Бұның бәрі Ғафекең мен оның замандаста
рын қайыстыра алмады, қайта шынықтырды, шират
ты, шыңдады; пісірді, қуырды, қажымас, қайтпас, 
қажырлы  қайраткер  етіп  тәрбиеледі.

Осы  ұрпақ еліміздің  соғыстан кейінгі  өмірінің, 
өсуінің, өркендеуінің  өзегіне, темірқазығына  ай
нал  ды. Олар  ХХ ғасырдың  екінші  жартысындағы  
облыстағы барлық игілікті, ізгілікті жұмыстардың 
ұйтқы, ұйымдастырушысы болды, барлық елеулі 
уақиғалардың қасында, ортасында,  басында болды; 
олардың  тарихи тағдыры осылай болды. Біз, бүгінгі 
күнгі  бейбіт,  егемен  елде өмір сүріп  жатқан  ұрпақ,  
өзі де, өмірі де өнеге аға ұрпақтың алдындағы па
рызымыз бен қарызымызды ешуақытта естен 
шығармауымыз керек. Бұл – біздің тарих, халық, 
уақыт алдындағы  азаматтық  борышымыз.

Осы ұрпақ табан  ет, маңдай терімен, қанымен, 
жанымен; жанқиярлық, жасампаз еңбегінің нәти
жесінде қаншама қыруар халық пен мемлекет  
байлығын жасады, оны көзінің қарашығындай 
сақтады.  Енді бүгінде осы байлықтың  рахатын, 
игілігін, қызығын  бірдебір тісшұқығыш  шығармай
ақ  бар  нәрсені бірінебірі әлденеше рет қайта са
тып, қиратып, ұрлапжырлаған көшеден келген 
кездейсоқ  көкаттылар  көруде. Тырнақтап  жинаған  

байлық  ұстағанның  қолында,  тістегеннің аузында  
кетті,  ешкімнің де үлесі, ақыл,  ой, білім, зияткерлік, 
ұйымдастырушылық  еңбегі  еленбеді. Кешегі об
лыс, қала,  аудан, сала  басшылары  енді қатардағы 
қарауылдың,  еден жуушының  зейнетақысын  алып  
жүр. 

Егемен еліміз бұрынғы облыс басшылары
на, алғашқы әкімдерге  кезінде қызыл  империя  
жасаған  жақсылық пен қамқорлықтың  жүзден 
бірін  де  жасамай отыр. Олардың қоғамдағы орны, 
мәртебесі, оларды қолдау, құрметтеу мен сый
лау  дәстүрі,  үрдісі,  үлгісі  бізде бүкіл әлемдегідей 
қалыптаспаған. Бұл сонда қандай әділеттілік? Бұл 
біздің итімізге ар, мысығымызға намыс боларлық 
жағдай емес пе?

Әдетте ел  ағасыз, тон жағасыз  болмайтыны 
әмбеге  аян. Ал  кез келген мемлекет пен қоғамда әр 
дәуірде халық, ел алдындағы барша жауапкершілікті  
көтеріп, ілгері дамуды  қамтамасыз етіп, сол үшін 
отқа да, суға  да түсіп, жалпы жұртшылықтың 
мүддесіне қабілетін, білімбілігін,  күшжігерін 
сарқа аянбай адал қызмет ететін атпал азаматтардың  
болуы  заңды. Бұл тұғырлы тұлғалар басы жер
ге жеткенше мемлекеттің және  ұлтының  ресми,  
рухани, моральдық  және материалдық марапат
тауы мен дәріптеуіне ие болып отырған. Өзіміздің 
төл тарихымызға жүгінсек те, осындай  мысалдар
ды көреміз. Айталық, қазақ хандықтарында уәзір,  
сұлтан, бек, би, батыр, қазы секілді лауазым иелері 
өлеөлгенше  елі  мен  жұртының сыйқұрметіне 
бөленіп жүрген. Қазіргі тілмен айтқанда әр дәрежелі 
қызметтің өзіңе сай статусы болған. Тарихтан 
тағлым алған лазым. Енді өзіміз ұмтылып отырған 
өркениетті мемлекеттер қатарына қосылумыз үшін 
де сол озық елдердің үздік үрдісінен үйренуіміз 
керек емес пе? Ендеше, ең алдымен кадрлар мен 
тұлғаларымыз білімбілігі және елге жасаған 
еңбегіне сай еленуі  тиіс емес пе? Бұл жас ұрпаққа 
жағымды  өнеге, үлгі, үрдіс, жол, із болары сөзсіз. 
Өкінішке қарай, бізде әзірге бұлай болмай тұр. Ен
деше Ғафекеңнің де, қара қазандай өкпесін арқалап 
дүниеден өтіп жатқан өлі, тірі  аға  ұрпақтың да 
өкпереніштері ретті, орынды, заңды демеске 
әддіміз  жоқ.  

Олардың бірқатары өкпелері мен даттарын 
маған айтып кетті, мен мойныма  қарыз  болмасын 
деп еліне,  жұртына  жеткізіп жатырмын.

Бұл өкпе – қазіргі заманға, қоғамға, билікке 
берілген баға, артылған ауыр жүк, аманатқарыз. 
Қазіргі кейбір басшылардың ісәрекеттері мен 
қимылдарына қарап, олардың тірілердің тіршілігінен 
гөрі, өлілердің  дабырадақпыртымен көбірек ай
налысып кеткендігін байқауға болады. Олардың 
түсінігі бойынша барлық жақсылар мен жайсаңдар 
дүниеден өтіп кетіп, қазір тек қара дүрсін тобыр
лар өмір сүріп жатқанға ұқсайды. Көрмес түйені де  
көрмес  деген осы  да.

–  Жоқ! Жоқ! Мырзалар, бұл дұрыс емес. Мін
детті түрде, шартты  түрде әр қоғамның өзінің 
жақсылары мен жайсаңдары, асылдары мен 
ардақтылары болады. Өкінішке орай, «Қазақ 
өлгенінің жаманы жоқ,  тірісінің  жамандаудан  ама
ны  жоқ» халық. Қазақ «Қолда барда алтынның 
қадірі  жоқ» дегендей, тірісінде бірінің бірі қадір
қасиетін түсіне алмай, бірін бірі  бағалай, сағалай, 
паналай алмай, өшкенің  жағып, үзілгенін  жалғап, 
жоғын  іздеп, өткеніне өкініп жүрген халық. «Мың 
күн жұмақтан бір күн ұшпақ артық» деген аталы 
сөз бар. Сондықтан өлгеннен кейін айтылған  мың 
сөзден  гөрі көзі тірісінде айтылған бір сөз артық. 
Өлгеннен кейін жасалған мың  құрметтен, көзінің  
тірісінде  жасалған бір  құрмет артық деп ойлаймын.

Егемендік алғалы қаншама билер мен болыстар
ды, батырлар мен ақындарды, хандарды, әулиелерді, 
әмбиелерді  атан жарыс жасап тойлап,  ас  беріп, 
ат шаптырып, ескерткішкесенелер тұрғызып жа
тырмыз. Негізінен бұл құптарлық та қуанарлық 
жәйт. Алайда, оның бірқатарының тарихтағы орны, 
еңбегі, ерлігі, ерекшелігі тасқа таңба  басқандай әлі 
де анықталмаған;  тек  қолында  билігі бар, байлығы 
бар іздеушілерінің, қандастарының қиялы мен  
арманының  жемісі екені  баршаға  аян.

Алланың өзі, өткендердің аруағы мені кешірсін, 
солардың бәрі Исекеңнен, Тәкеңнен, Зәкеңнен, 
Қонекеңнен, Сүлекеңнен, Әлекеңнен, Көмекеңнен, 
Ыдыкеңнен, Ғафекеңнен, Елекеңнен артық бол
ды деп  ойлаудың өзі орынсыз сияқты. Аспан
да ұшып жүрген періштең болмаса, жерде жүрген  
жұмырбасты екі  аяқты, ет пен сүйектен жаралған, 
пендең, осы  кісілерден артық кім болуы керек, 
қандай болуы керек, не істеуі керек?  Осындай тау
дай ағаларымызға, ақсақалдарымызға бүгінгі күні 
кез келген  балашағаға,  кездейсоқ  келімсектерге, 
көлденеңді көк аттыларға жасалынып жатқан құр
мет тің жасалмауы, «ауылдағының аузы сасық» де
геннен азаматтарымыздың аса алмауы, әрине, 
өкініштіақ.  

Енді Ғафекең істеген  жұмысын айта береді де
генге келсек. Қазақта «Еңбек ет те, міндет ет» де
ген сөз  бар. Әрбір адал, ауқымды да қарымды  
еңбек істеген азаматтың елге, халыққа, мемлекетке 
міндеті, назы болады. «Біреу сөзіңді сөйлесе, аузың 
қышып бара ма» деген де бар. Ешкім еңбегіңді  
бағаламаса, ешкім айтпаса, өзі айтпай қайтеді. 
Ғұлама Әлкей Марғұлан  айтқан екен: «Білгесін ай
тамыз да» деп, сондайақ, айтарға тұрарлық жұмысы 
болғасын айтады да, оның несі артық. Оған кімнің 
бес бидайы шығын  болды.

Ғафекеннің абыройы мен атағын бетке ұстап, 
батылдығы мен  батырлығын басшылыққа алып, 
біраз принципті, өміршең, өткір  мәселелердің бетін  
аштық қой деп ойлаймын. Халқыма  айтарым: бұл 
фәни жалғанда  қолда барымыздың қадіріне жетіп, 
бағалай, құрметтей, сыйлай, сақтай білейік, ағайын.

 
Сейілбек  ШАУХАМАНҰЛЫ,

облыстық ардагерлер кеңесінің төрағасы.

Тұғыры  биік тұлға

Қадірменді ел ағасы Ғафур Мұхамеджанов пен жансерігі Айбибі Сейдахметқызының  

тағдырларын жұптап отасқанына жарты ғасыр  толған алтын тойының беташар 

сөзін осылай бастап едім...
– Бүгінгі  той – ерекше  той! Бүгінгі той – алтын той, өмір  тойы,  бақыт  

тойы! Бүгінгі той – Мұхамеджановтар әулетінің, туыстарының,  жолдастарының,  

тілектестерінің, замандастарының  тойы.

Өздеріңізге  белгілі, Мұхамеджановтар  әулеті – өсіп-өнген, өркен жайған тамы-

ры  терең, бұтағы  бүтін, жапырағы  жасыл, облыс, республика  тарихында  өзінің  

лайықты  орны, ізі, қолтаңбасы  бар, қалың елге танымал, беделді де  берекелі  

әулет.
Бұл әулеттен генералға бергісіз панфиловшы жауынгер, полковник,  ғалым,  

қайраткер Әлім Мұхамеджанов шықты, бұл отбасында қазір төрт  полковник бар, 

бұл әулеттен партия, кеңес, қоғам қайраткері Ғафекең  шықты, бұл әулеттен 

республикаға белгілі журналист, одақтық депутат, министр, дәрігер, ғалым,  

бірнеше кәсіпкер,  Құдайға  шүкір,  бәрі де шықты. Тақыр жерге шөп те шықпайды. 

Ал Мұхамеджановтар әулеті  – текті, киелі,  жүйелі  әулет,  тұлпардың  тұяғы, 

асылдың  сынығы.

Жалпы әлемнің дамуына жаңаша көзқараспен реформа жасап, өркениеттік, 
адамгершілік, имандылық өміршең идеялық жолға бет бұруында ислам дінінің ерек
ше ролі мен әсері болды. Оны талай ғұламалар мен көріпкел көрегендер дәлелдеп 
келді. Және де осы діннің мәңгілік жасайтынына адамзаттың көзін жеткізді. Осы 
қатарда Мұхаммед пайғамбардың атқарған қызметі ерекше құдыретті. Ол дүние 
жаратылғаннан бері атақты тарихи тұлғалар арасында теңдесі жоқ ең бірінші ұлы 
адам екені мойындалған. Оның жолын ұстаған ізбасар сахабалары да, ислам дінінің 
насихатшылары да, таратушылары да барлық өмірлерін осы бағыттың кемелденуі 
үшін жұмсап, сарып етті. Сол арқылы тарихта есімдері мәңгі айшықталып жазы
лып қалды.

Орта Азия аймағына ислам дінін жеткізіп, таратушы болып Араб елінен кел
ген діни ғұламалардың бірі әрі бірегей білгірі Ысқақ баб еді. Ол Қожа Ахмет 
Иассауйдің он үшінші атасы. Мұхаммед ибн алХанафия әулетінен. Пайғамбар 
қызы Фатимадан туған ұл, ӘлХұсейіннен тарайтын діни қайраткер.

Пайғамбардың атақты куйеубаласы әрі немере інісі Әзірет Әлінің сегізінші 
ұрпағы Ысқақ баб пен Әбдіжәлил (Хорасан ата) бабтың әкесі Әбдірахман баб Шам 
шаһарының (қазіргі Сирияның Дамаск қаласының) патшасы болған. Ол қайтыс 
болғанда ең лайықты мұрагері деп тағына үлкен ұлы Ысқақ баб отырғызылған. 
Құдіретті ислам діні жолында тақтан бас тартып, Алатаумен түйісетін қарт 

Қаратау өңірін аралап, Сыр бойын жағалап, Өзгент, Баршынкент, Жаптірсек, Жар
кент елдеріне келіп, Сейхун дарияның сол жағалауындағы Қызылқұм өңіріндегі 
Тотықұс аралына (қазіргі Жаңақорған ауданы аймағына) келіп мекендейді. 
Осы жерде ол ислам дінінің туын тіктеп қадап, пайғамбардың өсиетін орындап, 
айналасындағы жұртшылықты жаңа дінге үгіттеп, иландырып, кіргізіп, оның 
көсем насихатшысына әрі атақты абызына айналды. Ислам дінінің білгір ақылшы 
әулиесі дәрежесіне көтеріледі де, мойындалған «баб» деген жоғары діни атақты 
иемденіп, теңдесі жоқ данышпан ғұлама дәрежесіне жетті.

Елбасының: «Түбіміз – Түрік, дініміз – Ислам, Құран кәрімді әсте есте сақ
тайық» деген ұлағатты сөзі өзінің өміршеңдігін көрсетіп келеді. Ең басты
сы имандылыққа бетбұрыс жасалды. Бабалар рухына тағзым, олардың өнегелі, 
игілікті істері ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келеді. Оның жастардың болашағы үшін 
маңызы зор. 

Міне, өткен жылы Оңтүстік Қазақстан облысы, Созақ жеріндегі Баба атада – 
Ысқақ баб кесенесінде үлкен ісшара өткізілді. Ал, Әбдіжәлил баб (Хорасан ата) 
кесенесінде осы ұлағатты іс жалғасын табуда. 

Еліміз Тәуелсіздік алғаннан соң, яғни 1995 жылы алғаш рет баба кесенесінде 
ұрпақтарының ұйымдастыруымен Құран бағышталып, ас берілді. Сол іс жыл сай
ын дәстүрге айналуда. Ең бастысы, мың жылдан артық уақыт баба есімі ұлықталып, 

ұрпақ есінде мәңгі сақталуда. Әсіресе көркейтукөгалдандыру ісі қолға алынып, 
үш гектар жерге жеміс ағаштары отырғызылды. Әбдіжәлил Баб – Хорасан Ата 
кесенесінің даму жоспары жасалынды. Алдағы уақытта осында Хорасан Ата мешіті, 
сондайақ зиярат етуші қонақтар үшін мейманхана үйі тұрғызылады. Осы Хора
сан Ата қорымында ел қорғаған батырлар, ел билеген шешендер, билер кесенелері 
бар. Қыпшақ елінің ұрпақтары Шашты Ата, Көкмұрын батыр, Қоңырат елінің 
ұрпақтары Құйысқансыз деген лақап аты бар  Қожамберді батырдың кесенелері 
де бар. Сондайақ қоғам қайраткері, осы елдің тумасы Бердібек Сапарбаевтың 
атабабалары жатыр. Тарихта Шоқан Уәлихановтың атын Мұхаммед Ханафия 
деп қойған Шоқанның әжесі Айғаным ханымның ағасы болған Төрежан ахунның 
бейіті бар. Міне, ұрпақ сабақтастығы, аруақтарды қастерлеу, бүгінгі ұрпаққа үлгі
өнеге. 

Ұзындығы 30 шақырымға асфальт төселді. Хорасан Ата кесенесіне электр 
желісі тартылған. Осы ісшаралардың ашылуына Қызылорда және Ақтөбе облыс
тарының әкімдері Қырымбек Көшербаев пен Бердібек Сапарбаев қатысты. 

Ұлық мерекеміз – әз Наурыз басталған күні 23 наурызда жыл  сайын  кешенде 
Қазақстанның түкпірінен, Өзбекстаннан, Қарақалпақстаннан арнайы қонақтар 
келіп, баба басына зиярат етеді. Ғылымитанымдық конференция ұйымдастырылып, 
баба рухына Құран бағышталып, ас беріледі. 

Бабалар туралы деректер жинақталып, тарихи кітаптар шығарылуда.
          

Ержан УӘЙІС,  
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері.

Әбдіжәлил Баб – Хорасан Ата  қоғамдық қорының президенті.

Бабалар рухына тағзым
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Мен қырық жеті жастамын және он бес жылдан бері тізені 
жарақаттап алғанымның салдарынан туындаған гонартрозбен 
қиналып жүрдім. 2 рет ота жасаттым, алайда отадан кейін де 
тіземде ауру мен сықыр қалды.

Ғаламтор арқылы танысқан және дәл менікіндей ауруға 
шалдыққан бір адам маған буындар ауырған кезде тиімді 
көмектесетін магниттік терапияны қолдануға кеңес берді. Ол 
магниттік өріс ауруды, яғни ауру белгілерін басып қана қоймайды, 
сондай-ақ буынның қан айналымына және қоректенуіне жақсы 
әрекет ететінін, сондықтан буындардың күйі жақсаратынын айт-
ты. Бас кезінде мен бұл ақпаратқа күмәндана қарадым және кеңес 
беруші адамның пайдакүнемдік ниеті бар ма деп ойлап қалдым 
(мүмкін, ол маған бір нәрсе сатқысы келетін шығар деп ойладым). 
Осындай ем алып шыққандардың медициналық хаттамаларымен 
танысып, пікірлерін тыңдағаннан кейін мен үйде емдеуге арналған 
импульстік магниттік өрісті қолдануға бел будым. Тәжірибелі 
физиотерапевт-дәрігерді тауып алып (бұрын ойыма келмепті), 
онымен кеңестім және ол маған осы емделуге рұқсат берді.

Күн сайын ұйықтар алдында (емдеу рәсімінен кейін буынға 
салмақ салмаған және жылы ұстаған маңызды) мен ауыратын тізе 
буынына небәрі 20 минут магниттік терапия сеансын жүргіздім. 
Сеанс кезінде де, сеанс аяқталғаннан кейін де ештеңе сезген 
жоқпын. Шамамен екі аптадан кейін аурудың азайғандығын 
сезіндім, жақсы ұйықтай бастадым. Тағы бір аптадан кейін тізем 
мүлдем ауырған жоқ - өмір сүруге деген құлшынысым арта түсті! 
Дәрігердің рұқсатымен алғашқы емдеу курсын 18 күннен 32 күнге 
дейін ұзарттым, содан кейін емдеу курсына бір ай үзіліс жасадым. 
Емдеуді уақытша тоқтатқан кезде ауырғандық, ісіну қайтадан ба-
сталатын шығар деп ойладым, бірақ олай болған жоқ. Керісінше, 
емдеу курсында үзіліс жасаған кезде тіземнің күйі жақсара берді! 

Бір айдан кейін тіземе магниттік терапияны одан әрі 
жалғастырдым, соның арқасында тіземнің күйі күннен күнге 
жақсара берді. «Асықпаған арбамен қоянға жетер», бұл 
мақал магниттік терапияға да қатысты. Емдеу жұмсақ, бірақ 
шоғырланатын әсер етеді, ол шоғырланған кезде емдеу әсері ем-
деу аяқталғаннан кейін ұзаққа, яғни бірнеше айға созылады. 

Бірінші жыл емделген кезде мен магниттік терапияның алты 
курсынан өттім және жиырма күн санаторияда өткіздім, ол жер-
де жүргізілген емдеу рәсімдерінен кешенді физиоәсерді зор 
ықыласпен қабылдадым. Неліктен осыншама ұзақ және көп ем-
делуге тура келді? Ауру 15 жыл бойы өрши түсті және жылдам 

емделіп кету мүмкін еместігіне мен дайын болдым, бұл туралы 
емделген адамдар мен менің мейірман физиотерапевт-дәрігерім 
ескерткен еді. Егер менде артроз жақында ғана туындаса (бір-екі 
жыл), айтарлықтай жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін магниттік 
терапияның бір-екі курсы жеткілікті болар еді. Бірақ бұл жағдайда 
да магниттік терапия - өмірлік қолдау көрсететін емдеу: аурудың 
өршігуіне жол бермеу үшін жылына кем дегенде екі емдеу курсы-
нан өту керек.

Екінші жылы тізем ауырмаса да, үйде әр үш ай сайын тағы 
төрт рет магниттік терапия курсынан өттім. Мен буыным ауырған 
кездегі күйге түскім келмейді. Мен жазылған сәтімнен бастап 
үшінші жыл.  Мен өзімнің күйім - бұл тұрақты ремиссия екенін 
білемін. Көп жылдық артрозды толықтай емдеп шығу мүмкін 
емес. Магниттік терапия сияқты кертартпа емдеудің тапсырмасы 
– буынның бұзылу үдерісін тоқтату, буынның бұзылуына жол бер-
меу және адамды мүгедектікке, буынды ауыстыруға және басқа 
қиындықтарға жеткізбеу. 

Қазір мен өзімді жақсы сезінемін, ауруды сезінбеймін 
және ғажайыпты күтпеймін. Мен қалыпты жүремін (кейде тіпті 
жүгіремін), жұмыс істеймін, яғни толыққанды, сау адамның, 
әйелдің, ананың және тіпті әженің өмірін сүріп жатырмын. 
Магниттік терапияны жүйелі түрде қабылдаймын, себебі мен 
үшін бұл – профилактика. Менің танысым сияқты, мен де қазір 
барлығына магниттік терапияны қабылдауға кеңес беремін, себебі 
ол буындары ауыратын адамдарды аурудан құтқарады.

Агафонова Татьяна, Курск қ-сы.

Алмаг-01 – жүгіртпе импульстік 
магниттік өрістің аппараты

Алмаг-01 аурудың дамуын тоқтатуға және буындар-
ға бұрынғы қозғалмалықты қайтаруға мүмкіндік береді. 
15 жылдан астам физиокабинеттерде, сол сияқты үй 
жағдайларында қолданылып келеді. Ол тұтынушылардың 
сенімін қолданатын бірегей медициналық аппарат болып 
танылды.  

ҚОЛДАНУҒА КӨРСЕТІМДЕР:
• артрит, артроз, 
• құяң, 
• остеохондроз, 
• радикулит 
• соққылар, сынықтар 

ҚР Денсаулық сақтау министрлігімен мақұлданған.  
РК-МТ-7 №001382 21.08.2020 ж. дейін

ҚАРСЫ КӨРСЕТІМДЕР БАР. МАМАННАН КЕҢЕС АЛЫҢЫЗ.
Қолданар алдында қолдану жөніндегі басшылықпен 

танысыңыз.

Акция! «КЕРЕМЕТ ТӨМЕН БАҒАЛАР»
Тек қана 18-31 наурыз аралығында 

АЛМАГ-01 аппараты 20% төмендетілген бағаға 
Қызылорда қаласында 

• А.Тоқмағанбетов көшесі, 1; 
• М.Шоқай көшесі, 21;

• «Шұғыла» ы/а, 19;
• Абай даңғылы, 39. 

Сонымен қатар, аппараттарға жеңілдікпен салынған 
төлеммен біздің сайт www.almag.kz  арқылы 

тапсырыс бере аласыз.
ОҚО және Кызылорда қаласы бойынша өкілдің телефоны: 

8 705-746-21-71
Анықтамалар ТЕГІН жедел желі телефоны бойынша:

8-8000-80-40-40  
(барлық қоңыраулар ҚР бойынша тегін)

АУРУ  БУЫНДАРДЫ  ҚҰТҚАРУ
«Арысқұм кенішіндегі мұнай жинау жүйесі. №№225, 230, 236, 257, 258, 

260, 261 ұңғымалардан аралық құбырлар тарту», «Арысқұм қенішіндегі 
№№225, 236, 257, 258, 260, 261 ұңғымаларына баратын кірме жолдар салу» 
және  «Арысқұм кенішіндегі №№225, 236, 257, 258, 260, 261 ұңғымаларды 

электрмен қамту»  жұмыс жобалары бойынша қоғамдық тыңдаулар 
қорытындылары.

  
Қызылорда қаласы, Қазыбек би көшесі, №13 мекенжайы бойынша 

«Арысқұм кенішіндегі мұнай жинау жүйесі. №№225, 230, 236, 257, 258, 260, 261 
ұңғымалардан аралық құбырлар тарту», «Арысқұм қенішіндегі №№225, 236, 
257, 258, 260, 261 ұңғымаларына баратын кірме жолдар салу» және  «Арысқұм 
кенішіндегі №№225, 236, 257, 258, 260, 261 ұңғымаларды электрмен қамту» 
жұмыс жобаларының «Қоршаған ортаны қорғау» тақырыбына қоғамдық тыңдау 
өтті.  

Тыңдау жергілікті атқарушы орган өкілдерінің, «ПҚҚР» АҚ-ның және жоба-
лау тобы  өкілдерінің қатысуымен өтті. Жоспарланып отырған қызметті бағалау 
кезінде ықтимал әсер ету объектілері атмосфералық ауа, топырақ пен өсімдіктер 
болып табылады. Беткейлік және жерасты сулары біріншілердің шалғайлығына 
және екіншілерге едәуір әсер тимейтіндігіне байланысты қарастырылмайды. 
Жоба әзірлеушілердің айтуынша объектілерді пайдалану кезінде қоршаған 
ортаға әсер болар-болмас болады және кері әсерін тигізбейді және табиғат 
қорғау іс-шаралары сақталған жағдайда экологиялық қауіп-қатерге әкеп 
соқпайды. Осыған байланысты іс-шараларға қатысушылар шешім қабылдады: 
ҚОҚБ материалдары мемлекеттік сараптамаға жіберілсін.  

* * *
«Оңтүстік-Батыс Қарабұлақ кенішіндегі мұнай жинау жүйесі. №57, 58 
ұңғымалардан аралық құбырлар тарту», «Оңтүстік-Батыс Қарабұлақ 

кенішіндегі №№57, 58, 60 ұңғымаларға баратын кірме автожолдар салу» 
және «Оңтүстік-Батыс Қарабұлақ кенішіндегі №№57, 58, 60 ұңғымаларды 

электрмен қамту» жұмыс жобалары бойынша қоғамдық тыңдаулар 
қорытындылары.

  
Қызылорда қаласы, Қазыбек би көшесі, №13 мекенжайы бойынша «Оңтүстік-

Батыс Қарабұлақ кенішіндегі мұнай жинау жүйесі. №57, 58 ұңғымалардан 
аралық құбырлар тарту», «Оңтүстік-Батыс Қарабұлақ кенішіндегі №№57, 58, 60 
ұңғымаларға баратын кірме автожолдар салу» және «Оңтүстік-Батыс Қарабұлақ 
кенішіндегі №№57, 58, 60 ұңғымаларды электрмен қамту» жұмыс жобаларының 
«Қоршаған ортаны қорғау» тақырыбына қоғамдық тыңдау өтті.  

Тыңдау жергілікті атқарушы орган өкілдерінің, «ПҚҚР» АҚ-ның және жоба-
лау тобы  өкілдерінің қатысуымен өтті. Жоспарланып отырған қызметті бағалау 
кезінде ықтимал әсер ету объектілері атмосфералық ауа, топырақ пен өсімдіктер 
болып табылады. Беткейлік және жерасты сулары біріншілердің шалғайлығына 
және екіншілерге едәуір әсер тимейтіндігіне байланысты қарастырылмайды. 
Жоба әзірлеушілердің айтуынша объектілерді пайдалану кезінде қоршаған 
ортаға әсер болар-болмас болады және кері әсерін тигізбейді және табиғат 
қорғау іс-шаралары сақталған жағдайда экологиялық қауіп-қатерге әкеп 
соқпайды. Осыған байланысты іс-шараларға қатысушылар шешім қабылдады: 
ҚОҚБ материалдары мемлекеттік сараптамаға жіберілсін. 

* * *
 «ПҚҚР» АҚ-ның Солтүстік Нұралы кенішіндегі  мұнай жинау жүйесі. 

№1 көлденең  ұңғымадан ТҚ-01 топтық қондырғысына дейін 
аралық құбырын тарту»

Солтүстік Нұралы кеніші Торғай ойпатының оңтүстік-шығысында, ал 
әкімшілік тұрғыдан алғанда Қарағанды облысы Ұлытау ауданында орналасқан. 
Облыс орталығы Қызылорда қаласы 200 км-ді құрайды. «ПҚҚР» АҚ Солтүстік 
Нұралы кенішінде №1 мұнай жинау жүйесі ұңғымасынан ТҚ – 01 көлденең  
топтық қондырғыларын қосу жобасын жүзеге асырмақ. №1 ұңғымадан ТҚ-01 
топтық қондырғысына колданыстағы №108 ұнғымаға қосу мұнай жинау жүйесі 
құрылысы. №1 ұңғыма сағасында 2 м3 көлемді сыйымдылық және 6х4 іске қосу 
қырғыш камерасы қаралған. Мұнай жинау жүйесі №1 ұңғымадан ТҚ-01 топтық 
қоңдырғысын қолданыстағы №108 ұңғымаға қосу арақашықтығы 42 м. Бұл 
кезеңде №1 ұңғыма ТҚ-01 топтық қондырғысына қосылады.

* * *
 «ПҚҚР» АҚ-ның Солтүстік Нұралы кенішінде 

су айдамалау жүйесінің құрылысы

Солтүстік Нұралы кеніші Торғай ойпатының оңтүстік-шығысында, ал 
әкімшілік тұрғыдан алғанда Қарағанды облысы Ұлытау ауданында орналасқан. 
Жақын елді мекендер Жалағаш теміржол стансасы - 170 км-де, Жосалы - 156 км-
де, Қарсақпай – 181 км-де орналасқан. Облыс орталығы Қызылорда қаласы және 
Жезқазған қаласына дейінгі  арақашықтық 175 пен 240 км-ді құрайды. «ПҚҚР» 
АҚ Солтүстік Нұралы кенішінде су тарату бекеті (СТБ), сондай-ақ су айдама-
лау құбыры, коллекторлар және автожол құрылысын жүргізу қарастырылуда. 
Су айдамалау құбыры СТБ мен ұңғымаға су тасымалдау мақсатында пайда-
ланылады. СТБ-ның мақсаты – су айдағыш ұңғымаларға су тарату. Жерасты 
құбырлары 2 м тереңдікте қазылған жерге салынады. Жобаланып отырған авто-
жол дара орналасқан мұнай және су ұңғымаларына техникалық қызмет көрсету 
мақсатында салынады. 

* * * 
«Қарабұлақ кенішінде мұнай жинау жүйесі. №18 және №19 ұңғымалардан 

аралық құбырлар. №5 спутнигінің құрылысы» және «Қарабұлақ 
кенішіндегі СП-5 спутнигіне және №19 ұңғымаға баратын кірме ав-
тожолдар салу»   жұмыс жобалары бойынша қоғамдық тыңдаулар 

қорытындылары.

 Қызылорда қаласы, Қазыбек би көшесі, №13 мекенжайы бойынша 
«Қарабұлақ кенішінде мұнай жинау жүйесі. №18 және №19 ұңғымалардан 
аралық құбырлар. №5 спутнигінің құрылысы» және «Қарабұлақ кенішіндегі 
СП-5 спутнигіне және №19 ұңғымаға баратын кірме автожолдар салу»   жұмыс 
жобаларының «Қоршаған ортаны қорғау» тақырыбына қоғамдық тыңдау өтті.  

Тыңдау жергілікті атқарушы орган өкілдерінің, «ПҚҚР» АҚ-ның және жоба-
лау тобы өкілдерінің қатысуымен өтті. Жоспарланып отырған қызметті бағалау 
кезінде ықтимал әсер ету объектілері атмосфералық ауа, топырақ пен өсімдіктер 
болып табылады. Беткейлік және жерасты сулары біріншілердің шалғайлығына 
және екіншілерге едәуір әсер тимейтіндігіне байланысты қарастырылмайды. 
Жоба әзірлеушілердің айтуынша объектілерді пайдалану кезінде қоршаған 
ортаға әсер болар-болмас болады және кері әсерін тигізбейді және табиғат 
қорғау іс-шаралары сақталған жағдайда экологиялық қауіп-қатерге әкеп 
соқпайды. Осыған байланысты іс-шараларға қатысушылар шешім қабылдады: 
ҚОҚБ материалдары мемлекеттік сараптамаға жіберілсін.

ХАБАРЛАМА

«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» акционерлік қоғамы «Қарабұлақ 
кенішінде мұнай жинау жүйесі. №18 және №19 ұңғымалардан аралық құбырлар. 
№5 спутнигінің құрылысы» және «Қарабұлақ кенішіндегі СП-5 спутнигіне және 
№19 ұңғымаға баратын кірме автожолдар салу»   жұмыс  жобалары жөніндегі 
құжаттаманың мемлекеттік экологиялық сараптамаға жолданғандығы жайлы 
хабарлайды. 

2007 жылғы 9 қаңтардағы №212-ІІІ Қазақстан Республикасының Экология 
кодексінің 57-бабының 2-тармағының талаптарына сәйкес, барлық мүдделі аза-
маттар мен қоғамдық бірлестіктерге мемлекеттік сараптамадан өткізу кезеңінде 
өздерінің ой-пікірлерін білдіру мүмкіндігі беріледі.

Анықтама алу телефоны (7242) 29-92-11.
* * *

«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» акционерлік қоғамы «Оңтүстік-Батыс 
Қарабұлақ кенішіндегі мұнай жинау жүйесі. №57, 58 ұңғымалардан аралық 
құбырлар тарту», «Оңтүстік-Батыс Қарабұлақ кенішіндегі №№57, 58, 60 
ұңғымаларға баратын кірме автожолдар салу» және «Оңтүстік-Батыс Қарабұлақ 
кенішіндегі №№57, 58, 60 ұңғымаларды электрмен қамту»    жұмыс  жобалары 
жөніндегі құжаттаманың мемлекеттік экологиялық сараптамаға жолданғандығы 
жайлы хабарлайды. 

2007 жылғы 9 қаңтардағы №212-ІІІ Қазақстан Республикасының Экология 
кодексінің 57-бабының 2-тармағының талаптарына сәйкес, барлық мүдделі аза-
маттар мен қоғамдық бірлестіктерге мемлекеттік сараптамадан өткізу кезеңінде 
өздерінің ой-пікірлерін білдіру мүмкіндігі беріледі.

Анықтама алу телефоны (7242) 29-92-11.
* * *

«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» акционерлік қоғамы «Арысқұм 
кенішіндегі мұнай жинау жүйесі. №№225, 230, 236, 257, 258, 260, 261 
ұңғымалардан аралық құбырлар тарту», «Арысқұм қенішіндегі №№225, 
236, 257, 258, 260, 261 ұңғымаларына баратын кірме жолдар салу» және  
«Арысқұм кенішіндегі №№225, 236, 257, 258, 260, 261 ұңғымаларды электрмен 
қамту»  жұмыс  жобалары жөніндегі құжаттаманың мемлекеттік экологиялық 
сараптамаға жолданғандығы жайлы хабарлайды. 

2007 жылғы 9 қаңтардағы №212-ІІІ Қазақстан Республикасының Экология 
кодексінің 57-бабының 2-тармағының талаптарына сәйкес, барлық мүдделі аза-
маттар мен қоғамдық бірлестіктерге мемлекеттік сараптамадан өткізу кезеңінде 
өздерінің ой-пікірлерін білдіру мүмкіндігі беріледі.

Анықтама алу телефоны (7242) 29-92-11.

«Батыс Тұзкөл кенішіндегі су айда-
малау жүйесі. СТБ-2 бекетінен СТБ-3 
бекетіне дейін 6'' айдау коллекторы; 

СТБ-3 алаңы; СТБ-3 бекетінен №№58, 
104, 201 және 205 ұңғымаларына дейін 

4” айдамалау құбырларын тарту» 
және «Көлжан» ЖШС объектілерінің 

антитеррорлық қорғаныс жүйесін 
қамтамасыз ету жұмыс жобала-

ры бойынша қоғамдық тыңдаулар 
қорытындылары.

 Қызылорда қаласы, Қазыбек би көшесі, 
№13 мекенжайы бойынша «Батыс Тұзкөл 
кенішіндегі су айдамалау жүйесі. СТБ-2 
бекетінен СТБ-3 бекетіне дейін 6'' айдау 
коллекторы; СТБ-3 алаңы; СТБ-3 бекетінен 
№№58, 104, 201 және 205 ұңғымаларына 
дейін 4” айдамалау құбырларын тар-
ту» және «Көлжан» ЖШС объектілерінің 
антитеррорлық қорғаныс жүйесін қамтама-
сыз ету жұмыс жобаларының «Қоршаған 
ортаны қорғау» тақырыбына қоғамдық 
тыңдау өтті.  

Тыңдау жергілікті атқарушы орган 
өкілдерінің, «Көлжан» ЖШС-нің және жо-
балау тобы өкілдерінің қатысуымен өтті. 
Жоспарланып отырған қызметті бағалау 
кезінде ықтимал әсер ету объектілері атмо-
сфералық ауа, топырақ пен өсімдіктер бо-
лып табылады. Беткейлік және жерасты су-
лары біріншілердің шалғайлығына және 
екіншілерге едәуір әсер тимейтіндігіне 
бай ланысты қарастырылмайды. Жоба әзір-
леушілердің айтуынша объектілерді пайда-
лану кезінде қоршаған ортаға әсер болар-

болмас болады және кері әсерін тигізбейді 
және табиғат қорғау іс-шаралары сақталған 
жағдайда экологиялық қауіп-қатерге әкеп 
соқпайды. Осыған байла нысты іс-шараларға 
қатысушылар ше шім қабылдады: ҚОҚБ 
материалдары мемлекеттік сараптамаға 
жіберілсін.  

* * *

«Солтүстік-Батыс Қызылқия 
кенішіндегі мұнай жинау жүйесі. №130 

ұңғымасынан аралық құбыр тар-
ту», «Солтүстік-Батыс Қызылқия 
кенішіндегі мұнай жинау жүйесі. 

№130 ұңғымасына баратын кірме жол 
салу» «Солтүстік-Батыс Қызылқия 
кенішіндегі №130 ұңғыманы элек-

трмен қамту» және «Солтүстік-Батыс 
Қызылқия кенішінде су айдамалау 

жүйесі. №125, 126 ұңғымаларына СТБ-
3-тен су айдамалау құбырларын тарту»  
жұмыс жобалары бойынша қоғамдық 

тыңдаулар қорытындылары.
  
Қызылорда қаласы, Қазыбек би көшесі, 

№13 мекенжайы бойынша «Солтүстік-
Батыс Қызылқия кенішіндегі мұнай жи-
нау жүйесі. №130 ұңғымасынан аралық 
құбыр тарту», «Солтүстік-Батыс Қызылқия 
кенішіндегі мұнай жинау жүйесі. №130 
ұңғымасына баратын кірме жол салу» 
«Солтүстік-Батыс Қызылқия кенішіндегі 
№130 ұңғыманы электрмен қамту» және 
«Солтүстік-Батыс Қызылқия кенішінде су 
айдамалау жүйесі. №125, 126 ұңғымаларына 

СТБ-3-тен су айдамалау құбырларын тар-
ту»  жұмыс жобаларыының «Қоршаған 
ортаны қорғау» тақырыбына қоғамдық 
тың дау өтті.  

Тыңдау жергілікті атқарушы орган 
өкілдерінің, «Көлжан» ЖШС-нің және жо-
балау тобы  өкілдерінің қатысуымен өтті. 
Жоспарланып отырған қызметті бағалау 
кезінде ықтимал әсер ету объектілері 
атмосфералық ауа, топырақ пен өсімдіктер 
болып табылады. Беткейлік және жерасты 
сулары біріншілердің шалғайлығына және 
екіншілерге едәуір әсер тимейтіндігіне 
байланысты қарастырылмайды. Жоба әзір-
леушілердің айтуынша объектілерді пайда-
лану кезінде қоршаған ортаға әсер болар-
болмас болады және кері әсерін тигізбейді 
және табиғат қорғау іс-шаралары сақталған 
жағдайда экологиялық қауіп-қатерге әкеп 
соқпайды. Осыған байланысты іс-шараларға 
қатысушылар шешім қабылдады: ҚОҚБ 
материалдары мемлекеттік сараптамаға 
жіберілсін.  

ХАБАРЛАМА

«Көлжан» ЖШС «Солтүстік-Батыс 
Қызыл қия кенішіндегі мұнай жинау жүйесі. 
№130 ұңғымасынан аралық құбыр тарту», 
«Солтүстік-Батыс Қызылқия кенішіндегі 
мұнай жинау жүйесі. №130 ұңғымасына ба-
ратын кірме жол салу», «Солтүстік-Батыс 
Қызылқия кенішіндегі №130 ұңғыманы 
электрмен қамту» және «Солтүстік-Батыс 
Қызылқия кенішінде су айдамалау жүйесі. 
№125, 126 ұңғымаларына СТБ-3-тен су ай-

дамалау құбырларын тарту»  жұмыс  жоба-
лары жөніндегі құжаттаманың мемлекеттік 
экологиялық сараптамаға жолданғандығы 
жайлы хабарлайды. 

2007 жылғы 9 қаңтардағы №212-ІІІ 
Қазақстан Республикасының Экология 
кодексінің 57-бабының 2-тармағының та-
лаптарына сәйкес, барлық мүдделі аза-
маттар мен қоғамдық бірлестіктерге 
мемлекеттік сараптамадан өткізу кезеңінде 
өздерінің ой-пікірлерін білдіру мүмкіндігі 
беріледі.

Анықтама алу телефоны (7242) 29-92-
11.

* * *

«Көлжан» ЖШС «Батыс Тұзкөл 
кенішіндегі су айдамалау жүйесі. СТБ-
2 бекетінен СТБ-3 бекетіне дейін 6'' ай-
дау коллекторы; СТБ-3 алаңы; СТБ-3 
бекетінен №№58, 104, 201 және 205 
ұңғымаларына дейін 4” айдамалау құбыр-
ларын тарту» және «Көлжан» ЖШС 
объектілерінің антитеррорлық қорғаныс 
жүйесін қамтамасыз ету  жұмыс  жобала-
ры жөніндегі құжаттаманың мемлекеттік 
экологиялық сараптамаға жолданғандығы 
жайлы хабарлайды. 

2007 жылғы 9 қаңтардағы №212-ІІІ 
Қазақстан Республикасының Экология ко-
дексінің 57-бабының 2-тармағының талап-
тарына сәйкес, барлық мүдделі азамат тар 
мен қоғамдық бірлестіктерге мем лекеттік 
сараптамадан өткізу кезеңінде өз дерінің ой-
пікірлерін білдіру мүмкіндігі беріледі.

Анықтама алу телефоны (7242) 29-92-
11.

«Сыр бойы», «Кызылординские вести», «Ақмешіт апталығы», «Ақмешіт жастары» және ауданның 
барлық басылымдарына хабарландыру орналастырғыңыз келсе: 

70-00-49, 70-00-52 телефон да ры арқылы байланысуға болады. E-maіl: smjarnama@mail.ru

«Қызылорда» автобус паркі» ЖШС ұжымы серіктестік қызметкері Бектібаев 
Бақытбек Шәкіманұлына әкесі, Ұлы Отан соғысы және еңбек ардагері

Шәкіман Бектібайұлының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.



Жылқы жайлы естіп-көрген керемет өте көп. Бүгін соның бірін 
айтқым келді. Ендеше тыңдаңыз.

Басқасын қайдам, қазақ үшін жылқы қасиетті жануар. 
Сондықтан жеті қазынаның бірі санайды. Қамысқұлақты 
жануардың жаратылысы да жарасымды, мойнынан түскен 
жалыны жібектей сусылдап, сирақтары ұзын, көздері бо-
тадай әдемі. Ол – адамның мінез-құлқы мен іс-әрекетіне 
бейімді,  иесіне шын беріледі. Қобыландының Тайбуры-
лы, Алпамыстың Байшұбары, Ер Төстіктің Шалқұйрығы, 
Қамбардың Қарақасқасы соның айқын көрінісі.

Зерттеушілер жылқының бес мүшесі өте жақсы дамы-
ғанын айтады. Олар: құлағы, көзі, аузы мен мұрыны және 
сезім түйсігі. Сол себепті болар, құлағы өте сақ, көзі көреген, 
мұрыны иіс сезгіш, аузы кез келген дәмді ажырата алады.  

Бұл – теңіздің арғы бетінде болған оқиға. Оны жеткізген Құлан 
ауылының тұрғыны, атбегі Мейілбек Бегазиев еді.

Екі қазақ жігіті сексенінші жылдары Америкаға жұмыс сапарымен 
барса керек. Содан кафеге тоқтап тамақтанып, темекі тартып тұрады. Кафемен 
іргелес бір фермердің ат қорасы бар екен, кенет ішінен бір тұлпар тулап, кісіней береді. – 

Мынаған не болды? – дейді де, олар қораға жақындайды. Бұлар жақындаған 
сайын тұлпар тыпырлап, бас жібін тартқылып ынтыға түсті. Есікке тесіле 

қарап, қонағын ұзақ күткен кісіше елеңдейді жарықтық. Жігіттер 
жақындап, маңдайына сипап еді, момақан бола қалды. Сөйтіп 

тұлпар тұмсығын бұрып, жігіттердің қолы мен жеңінен иіскей 
берді. Иіскей түсіп, сәлем беруге иілген келіндей басын төмен 
салды. Осы сәтте жылқының жанарынан жас парлап кетті. Мына 
жағдайға түсінбей абдырап қалған олар дереу кетпек болды. 
Ат тағы тулап кетті. Осы кезде фермер де келе қалды. – Сіздер 
мұнда қайдан жүрсіздер? Жылқыға не істеп қойдыңыздар? – деді 
де, жөн сұрасты.

– Қазақстаннанбыз. Мына жылқы оқыс қылық көрсетіп 
жатқан соң көргіміз келді. Бар-жоғы осы ғана, – деді жігіттер.

– Түсінікті, – деді фермер, – тұлпар Луговой жылқы зауытынан 
сатып алынған. Жерлестерін танып тұрған ғой!
О, тоба десеңші, қазақша сөзге еліп, туған жерге деген сағынышын 

баса алмаған тұлпардың күйі күйзеліске түсті. Сезімтал жарықтық-ай, нет кен 
киелі едің! Мұңға толы бір тамшы жас жігіттердің де жүрегін елжіретіп жіберді. 

Қ.ҚҰРБАН.
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Құрметті  қызылордалықтар!
«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ бас-

шылығы мен жеке өзімнің атымнан жаратылыс-
табиғаттың оянып-түлеуін, оның жасанып-
жаңаруы мен бүр жарып, шешек атуын кейіптейтін 
жарқын мереке – Наурыз мейрамымен шын 
жүректен құттықтаймын! 

Бұл мейрамға мейлінше терең мағыналық си-
пат сыйғызылған. Көктем мезгілі өзімен бірге 
ала келетін жылы шуақ пен ізгі үміттермен қоса 
 Наурыз рухани тазаруға септеседі, бейбітшілік пен 
келісім мұраттарын нығайтады. Мереке адамдарды 
ортақ дастарқан басына біріктіреді, бейбіт өмірге, 

тату көршілікке және әсем үйлесімділікке үндейді. 
Наурыз халықтың ұлы мұрасына неғұрлым жіті қарауға және 

лайық ты бағалауға, оның салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарына 
тереңірек бойлауға мүмкіндік береді. Наурыз мейрамының ежелден 
жаңа жылдың басталуы әрі жасампаздықтың шұғылалы күні болып са-
налып келе жатқандығы жайдан-жай болмаса керек.  

Осы бір тамаша мазмұнды мереке қарсаңында сіздердің барша-
ларыңызға және отбастарыңызға шын көңілден мықты ден сау лық, 
бақыт пен молшылық тілеймін. Көктемгі жаңару күні 
сіздердің шаңырақтарыңызға ырыс-береке әкелсін, 
барлық ойға алған ізгілікті істеріңізде өзара 
түсіністік пен үйлесім сыйласын! 

Наурыз мейрамы құтты болсын!

Құрметпен және ризашылықпен,
«ПетроҚазақстан 
Құмкөл Ресорсиз» АҚ 
Басқарма төрағасы                       Цинь Хунвэй

Сіздерді Ұлыстың ұлы күні 
– Наурыз мерекесімен шын жү-
ректен құттықтаймыз! Ша ңы-
рақтарыңызға шаттық, отбасы-
ларыңызға ырыс-береке тілей міз. 
Көктем мерекесінде еңбектеріңіз 
жеміске, құшақтарыңыз қуаныш-
қа, жүректеріңіз жылылыққа тол-
сын!

Наурыз – жылдың басы, 
күн мен түннің теңелер шағы. 
 Тамырын тереңнен тартқан осы-

нау мейрам – береке мен бірліктің, тазалық пен татулықтың тұғырын 
нығайтып, риясыз шаттық пен қуанышқа кенелтер ұлы мереке. Бұл күн – 
– тіршіліктің бастауы, дәстүрлі құндылықтар, игілікті жаңа бастауларға 
ниет білдірудің нышаны. Күннің алғашқы нұры әрбір шаңыраққа бақ-
береке, өзара түсіністік пен болашаққа деген сенімділік әкелсін!

Наурыз мерекесі баршаңызға жаңа жетістіктер, молшылық пен 
татулық әкелсін! Ұлыс оң болсын! Мереке құтты болсын!

«Қазгермұнай» БК» ЖШС
Бас директоры                            Жэнь Лисинь

«Қазгермұнай» БК» ЖШС
Бас директорының 
бірінші орынбасары           Кәрім Медет Сапиұлы

Құрметті сырбойылықтар!

Құрметті 
теміржолшылар!

Теміржол саласының барша қызметкерлері мен 
осы саладан зейнетке шыққан ардагерлерімізді 
Ұлыстың Ұлы күні – әз Наурыз мерекесімен шын 
жүректен құттықтаймыз.

Бүгінгі күні теміржол саласы қуатты өндірістік 
базасы бар, жан-жақты дамыған, сапалы көлік 
қыз меті. Мұның негізінде Сіздердің баға жетпес 
тәжірибелеріңіз бен  өлшеусіз еңбектеріңіз жатыр. 
Ардагерлеріміз бастаған игі бастамалар бүгінгі күні 
жақсы жалғасын тауып, көңіл қуантуда.

Нұрлы көктем барша  жақсылығымен келіп, 
әрбір отбасын мейірім мен шапағатқа толтырсын.

Шуақты Наурыз Сіздерге және сіздердің жақын-
дарыңызға зор денсаулық, баянды бақыт, мол ырыс-
несібе, нәтижелі жемістер әкелсін!

Құрметпен, 
«ҚТЖ-Жүк тасымалы» акционерлік 

қоғамы, «ГП Қызылорда бөлімшесі» фи-
лиалы, «Нұр Отан» партиясы «Теміржол» 

филиалының басшылығы, ардагерлер кеңесі 
мен кәсіподақ комитеті.

ХАБАРЛАНдыРу
 
Қызылорда облысының кәсіпкерлер палата-

сы «Кәсіпкерлер үшін сервистік қолдау»  компо-
нентінің басталғандығын хабарлайды.

Ұсынылатын қызмет түрлері: 
1. Бухгалтерлік және салық есептілігін жүргізу, 

сондай-ақ статистикалық есептілікті жасау қыз-
меттері;

2. Кеден рәсімдері бойынша қызметтер;
3. Кәсіпкерлердің және кәсіпкерлік бастамасы бар 

тұрғындардың өтінімдерін сүйемелдеу;
4. Заң қызметтері;
5. Маркетинг сұрақтары бойынша қызметтер;
6. Ақпараттық технологиялардың қызмет көрсетуі 

саласында кеңес беру қызметтері;
7. Мемлекеттік сатып алулар, ұлттық компания-

лар мен жер қойнауын қолданушылардың сатып алу-
лары бойынша қызметтер;

8. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік саласындағы 
қызметтер.

ҚыЗМЕТТЕР АҚыСыЗ ТҮРдЕ КӨРСЕТІЛЕдІ.  
Жоғарыда көрсетілген қызмет түрлерін Қызыл-

орда қаласы, Әйтеке би, 28 мекен-жайында орна-

ласқан Қызылорда облысының кәсіпкерлер палатасы-
нан алуға болады.

Облыс аудандарындағы  Қызылорда облысының 
кәсіпкерлер палатасының филиалындағы Кәсіпкер-
лікті қолдау орталықтарында қызмет түрлері кәсіп-
керлер өтінішіне сәйкес көрсетіледі.

Кәсіпкерлікті қолдау орталықтарының мекен-
жайлары:

Арал ауданы – Арал қ., Бақтыбай батыр к-сі, 46 
үй, тел.: 8/72433/79199;

Қазалы ауданы – 1.  Әйтеке би кенті – Әйтеке 
би к-сі,  9 «а» үй, тел.: 8/72438/79243; 2. Қазалы қ., 
Жалаңтөс баһадүр к-сі, 23 үй, тел.: 8/72438/79243;

Қармақшы ауданы – Жосалы кенті, Рысқұлов к-сі, 
8 үй, тел.: 8/72437/ 79120;

Жалағаш ауданы –  Жалағаш кенті, Сәрке батыр 
к-сі, 7 үй, тел.: 8/72431/ 79199;

Сырдария ауданы – Терңөзек кенті, Қонаев к-сі, 
12 үй, тел.: 8/72436/79179;

Шиелі ауданы –  Шиелі кенті, Рысқұлов к-сі, 5 үй, 
тел.: 8/72432/ 79255;

Жаңақорған ауданы – Жаңақорған кенті, 
А.Иманов к-сі, 134 «а» үй, тел.: 8/72435/79120.

Анықтама үшін телефон: 40-08-74, 40-02-02
Сall-Center - 597960

МЕКТЕП БІТІРГЕНІМІЗГЕ – 50 ЖыЛ 
Арал қаласындағы №15 орта мектебін 1967 жылы 10 «Г» класын 

бітірген түлектерді мына ұялы телефонына байланысуын сұраймыз:          
8 777 338 53 91, 8 705 539 16 11.  

ЖАРАМСыЗ дЕП ЕСЕПТЕЛСІН
Байкенжеев Ергешбай Кадырхановичтің атына Қызылорда облысы, 

Сырдария ауданы, Бесарық ауылы, С.Мінайдаров көшесі №45 үйге берілген 
жер учаскесіне жеке меншік құқығын беретін актісінің (кадастрлық №10-
153-025-091, №КЗ 0109824 07.01.1997 ж.) түпнұсқасы жоғалуына байланы-
сты жарамсыз деп есептелсін.

* * *
Оспанов Акылбек Касымовичтің атына Қызылорда облысы, Сырдария 

ауданы, Бесарық ауылы, Абылай Таженов көшесі №29 үйге берілген жер 
учаскесіне жеке меншік құқығын беретін актісінің (кадастрлық №10-153-
025-126) түпнұсқасы жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

Облыс 
тұрғындарының 

назарына!
2017 жылғы 20 наурыз 

күні сағат 9:00-ден бастап бар-
лық аудан орталықтарында 
және Қызылорда қаласы 
Ас тана даңғылы бойында 
(Е.Көшербаев және А.Иманов 
көшелерінің аралығы) азық-
түлік өнімдерінің жәрмеңкесі 
өтеді.

Наурыз-түлік

ЖЫЛҚЫНЫҢ КӨЗ ЖАСЫ

Түркі халықтарының ортақ мерекесі, жыл басы 
–  Наурыз мейрамын «ҚазГерМұнай БК» ЖШС өз 
дәрежесінде атап өтуді дәстүрге айналдырған. Жыл 
сайын серіктестік ұжымы кен орындарында киіз үй 
тігіп, ұлттық спортымыз бен салт-дәстүрімізді наси-
хаттап келеді. Биыл  да айтулы шара «Наурыз-көктем 
– 2017» деген атаумен «Ақшабұлақ» және «Нұралы» 
кен орындарында жалғасын тауып, мерекелік кеш 
ұйымдастырылды. 

Айтулы мерекеге «Қазмұнайгаз» Барлау Өндіру» 
АҚ бас директорының еңбекті, қоршаған  ортаны қорғау 
және келешекті даму жөніндегі орынбасары Мәлік 
Сәлімгереев, «Қазмұнайгаз» Барлау Өндіру» АҚ бас 
директорының өндіріс жөніндегі орынбасары Бек-
зат Абайылданов, Мұнай сервистік жобалар жөніндегі 
басқарушы директоры Айнұр Шәненова мен Барлау 
және өндіру активтерін басқару жөніндегі бас қарушы 
директоры Мақсат Ибағаров және «Петро Қазақстан 
Құмкөл Ресорсиз» АҚ пре зи дентінің орын басары Тур-
сун Абудурэсити мырза арнайы келді. Мәр тебелі мей-
мандарды қызылордалық мұнай шылар сал танатты түрде 
күтіп алып, жырауларымыз арнау айтты. Сондай-ақ, 
олар қара алтын игеруде ауқымды жұмыстар атқарып жатқан 
қызылордалық мұнайшылардың еңбегін жоғары бағалап, 
Ұлыстың ұлы күні – Наурыз мерекесімен құттықтады. 

– Құрметті әріптестер, Наурыз мерекесі баршаңызға 
құтты болсын. Осындай қуанышты күнде басқосуымызға 
айтулы мейрам арқау болып отыр. Біз төл мерекені 14 нау-
рыздан бастап республикамыздың бірқатар аймағында атап 
өтудеміз. Осыған дейін Батыс Қазақстан облысындағы 
кен орындарында болдық. Ол жерде де, Сыр өңірінде де 

ауқымды істердің атқарылып жатқанына куә болып отырмыз. 
Осының барлығы қара алтынды игерудегі қызылордалық 
мұнайшылар еңбегінің жемісі деп білемін. Отбасыларыңызға 
амандық, дендеріңізге саулық тілеймін. Жасап жатқан 
жұмыс тарыңыздың жемісін көріңіздер. Тағы да мереке 
құтты болсын, – деді «Қазмұнайгаз» Барлау Өндіру» АҚ 
бас директорының еңбекті, қоршаған ортаны қорғау және 
келешекті даму жөніндегі орынбасары Мәлік Сәлімгереев.

Мәртебелі меймандар мереке қарсаңында мұнай өнді-
ру саласында тәжірибелі қызмет 
атқарған бірқатар Сыр елі мұнай-
шы ларын «Қазмұнайгаз» Барлау 
Өндіру» АҚ-ның және «Петро-
Қазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ 
ар найы алғыс хаттарымен және 
құрмет грамоталарымен марапатта-
ды. Сон  дай-ақ, марапат иесі Назер-
ке Қасымова осындай жетістіктер 
меке ме жұмысының алға басуы-
на жол ашатынын жеткізіп, барлық 
қызметкерлер атынан алғыс білдірді. 

– Наурызда «Қазмұнайгаз Бар-
лау Өндіру» АҚ-ның арнайы алғыс 
хатына ие болдым. Бұл – мен үшін 
үлкен жетістік. Мұнай өндіру 
саласындағы еңбегімізді елеп, мара-
паттап жатқан ағаларға алғысымыз 
шексіз. Осындай жетістіктер бізді 
қанаттандырып, мекеме жұмысы-
ның алға басуына жол ашады. 
Алдағы уақытта серіктестік артқан 

сенімді ақтап, аянбай еңбек етемін, – деді, «ҚазГерМұнай 
БК» ЖШС-ның геология бөлімінің жетекші геологі 
Қасымова  Назерке.

«ҚазГерМұнай БК» ЖШС-ның Бас директоры Жэнь 
Лисинь мен серіктестік директорының бірінші орын-
басары Медет Кәрім қатысушыларды Ұлыстың ұлы 
күнімен құттықтап, келген қонақтарға алғысын білдірді. 

Мұнайшылар ұжымының Наурыз тойына арнайы 
келген Қазақстанның эстрада жұлдыздары  Тамара Асар, 
Ақылбек Жеменей, Абай Бегей мен  «Дауыс International» 
тобы ән шырқап, кештің көркін қыздырды. Сондай-ақ, 
облыстық филармония әншілері мен «Думан» би тобы да 
өз өнерлерін ортаға салып, қонақтарға көтеріңкі көңіл-
күй сыйлады. Шара соңында ұлттық спорт түрлерінен 
сайыс ұйымдастырылып, қатысушылар өзара мықтыны 
анықтады. Қара алтын игеруде қарқынды жұмыс жа-
сап жатқан қызылордалық мұнайшылар ұлттық спорт 
түрлерінен де қаражаяу емес екенін дәлелдеді. «Асық 
ату» және «Ләңгі тебу» сияқты сайыстарда сынға түскен 
олар мергендігімен көпшілікті тәнті етті. Жеңімпаздар 
серіктестік тарапынан арнайы алғыс хаттар мен бағалы 
сыйлықтарға ие болды. 

Ұлыстың ұлы күні – Наурыз мерекесі мұнымен шектел-
ген жоқ. Дәл осындай шара «Нұралы» кен орнында жалғасын 
тапты. Мұнда да «ҚазГерМұнай БК» ЖШС-ның Бас ди-
ректоры Жэнь Лисинь мен Бас директордың жалпы істер 
жөніндегі орынбасары Айтбай Көшербаев мұнайшыларды 
Наурыз мерекесімен құттықтап,  мекеме жұмысының алға 
басуы на қосқан үлесін жоғары бағалады. 

Кенжетай ҚАЙРАҚБАЕВ.

МҰНАЙШЫЛАРдЫң НАУРЫЗ МЕРЕКЕСІ

Облыстық ауыл шаруашылығы басқарма-
сының ақпараттық-маркетингтік жүйесі арқы-
лы күнделікті негізгі азық-түлік өнімдерінің 
бағаларына мониторинг жүргізіліп отыр. 
Мони  торингтің нәтижесінде бүгінгі күні ең ар-
зан өнімдерді облыс аудандары мен Қызылорда 
қала сының төмендегі сауда үйлері мен базарла-
рынан алуға болатындығын хабарлаймыз.

Қызылорда. «дәмді» әлеуметтік дүкендерінде 
күріш – 135, нан – 50, қант – 235, тұз – 45, сары май 
– 450, өсімдік майы – 365, картоп – 85, сәбіз –85, пияз 
– 75, 1 сұрыпты ұн – 85 теңгеден және сиыр еті 1200 
теңгеден сатылуда.

«Мирас» сауда үйінің ауласында орналасқан 
қоймада картоп – 90-110, пияз – 60-65, сәбіз – 80-85, 
қырыққабат – 80-85, қызылша 120 теңгеден. 

Арал. Арал қаласының жеке кәсіпкері С.Саяновтың 
«Әлеуметтік», «Қуантқан» дүкендерінде картоп – 90-
100, пияз – 80, сәбіз –110-120, қырыққабат – 90, қант – 
235, күріш – 135,  «Алтай» базарының жанындағы жеке 
кәсіпкер Т.Исмайлованың дүкенінде өсімдік майы – 
340-350, макарон өнімдері – 115-125, қант 232 теңгеден.

Қазалы. «Әлеуметтік сауда дүкені» қант – 230, 
сиыр еті – 1250, қой еті – 1250, күріш – 145, пияз – 80, 
картоп – 100, сәбіз – 90, жұмыртқа – 27, қарақұмық жар-
масы – 330 теңгеден сатылуда.  «Фея перизат» сауда 

үйінде қант – 230, қырыққабат – 90, пияз – 80, картоп 
– 100, сәбіз – 90, қызылша –100 теңгеден. 

«Нұр-дәулет» әлеуметтік дүкенінде 1 сұрыпты ұн 
– 86, күріш – 120, өсімдік майы – 330, қант – 220, «Пи-
ала» шайы 250 гр – 530, макарон өнімдері – 135, ұнтақ 
жармасы – 120, қарақұмық жармасы – 310, жұмыртқа 
– 27-25, картоп – 80, жуа – 70, картоп – 90, сәбіз – 80, 
қырыққабат – 80, сары май – 380-450 теңгеден. 

Қармақшы. «Сұлтан» сауда орталығы, «Орда» 
көтерме сауда орталығы және «Жандос» дүкендерінде 
картоп – 110-130, сәбіз  – 100, жуа – 60, жұмыртқа – 
26-28, 1 сұрыпты – 86-96, нан бағасы – 60, тауық еті 
– 540,  өсімдік майы 310-380 теңгеден. «Таңсықбай», 
«Бибінұр» базарларында картоп – 100-120, жуа – 100, 
сәбіз – 100, қырыққабат 100 теңгеден.

Жалағаш. «Бәйтерек», «Жібек» базарларында 
өсімдік майы – 350, картоп – 110, сәбіз – 90, пияз – 80, 
ет – 1400, жұмыртқа – 25, қырыққабат – 80, «Ақниет», 
«Айдана» және «Қаракөз» дүкендерінде І сұрыпты би-
дай ұны – 87-100, нан – 53, жұмыртқа – 25, өсімдік майы 
– 350, пияз – 55, сәбіз – 90, картоп  – 110,  тауық еті – 
550, қырыққабат – 90 теңге.

Сырдария. «Өркен» және  «Серікбол» дүкендерінде 
нан – 55, өсімдік майы – 360-380, қант –  240, картоп – 
100, сәбіз – 90-100, пияз – 60-70, қырыққабат – 80, тауық 
еті – 520-550, жұмыртқа – 260-280, «Бақытжан», «Нұр» 
дүкендерінде жұмыртқа – 300-310, өсімдік майы – 400, 
қант 250 теңгеден. «Коммуналдық» базарында нан – 55, 
өсімдік майы – 400,  қант – 250, жұмыртқа – 25, бірінші 
сұрыпты бидай ұны – 85 теңге. 

Шиелі. «Ә.Шорабаев» базарында картоп – 100, пияз 
– 80, сәбіз – 100, қырыққабат – 100, өсімдік майы – 350-
390, қант –  240, жұмыртқа –  25, тауық еті – 550, ет – 
1200-1300, тұз – 45 теңгеден. Сонымен қатар, І сұрыпты 
бидай ұны 98-100  теңгеден.

Жаңақорған. «Мағжан», «Заңғар», «Сырдария», 
«Кәусар», «Нұрәділ» және «Нұрасыл» дүкендерінде 1 
сұрыпты ұн – 88-96, нан – 50-65, өсімдік майы – 310-370, 
картоп – 100, пияз – 70-75, сәбіз – 90-110, қырыққабат 
– 90-100, тауық еті – 480-540, жұмыртқа – 210-220, ет 
– 1200-1250, «Нұр» базарында  1 сұрыпты ұн – 96-100,  
өсімдік майы – 310-380, жұмыртқа – 18-21, тауық еті 
– 500-530,  ет –  1200-1250, жуа  – 80, сәбіз – 90-100, 
қырыққабат – 110, картоп  120 теңгеден сатылуда. 

АРЗАН БАҒА ҚАЙДА БАР?

Газетіміздің келесі номері сенбі, 25 наурыз күні шығады.


