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Конференцияның пленарлық мәжілісіне облыс әкімі 
Қырымбек Көшербаев, ҚР Білім және ғылым министрлігінің Ба-
лалар құқығын қорғау комитеті төрағасының орынбасары Ер-
жан Ерсаинов, ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің Салауатты 
өмір салтын қалыптастыру проблемаларының Ұлттық орталығы 
директоры Жамиля Баттакова, Қазақстан Республикасындағы 
ЮНИСЕФ бағдарламаларының координаторы Айгүл Қадірова 
бастаған денсаулық сақтау саласының мамандары мен білім беру 
ұйымдарының өкілдері қатысты.

Конференцияны ашқан облыс әкімі шараның маңыздылығына 
тоқталды.

– Мемлекет басшысы – Ұлтымыздың көшбасшысы Нұрсұлтан 

Әбішұлы Назарбаев Алаштың анасына балаған біздің аймақ 
еліміздің жаңғыруына септік етер жасампаздықтың ортасы, талай 
батыл бастамалардың қайнар көзі болып келеді. Бүгінгі конфе-
ренция аясында сөз болатын балалар мен жасөспірімдерге тәрбие 
беру, оларды түрлі қауіп-қатерлерден сақтап, денсаулығын 
нығайту, қазіргі заманға қажетті өмір дағдыларын қалыптастыру 
бастамасы да сол қатардағы аса маңызды елдік мәселе деп 
білеміз. Көптен бері біздегі саяси және экономикалық айналым-
нан түсіп қалған адами капитал ұғымы жаңғыртылды, оның сапа-
сын көтеру мәселесі мемлекеттік маңызы бар басымдыққа айнал-
ды. Сапалы ұлттық адами капитал – әр жастың тұлға және маман 
ретінде қалыптасып, жетілуіне қатысы бар барлық салалардың 

тиімді жұмысына құралатын ортақ нәтиже. Сондықтан адами ка-
питалды жақсарту – салааралық негіздегі жүйелі жұмысты та-
лап ететін күрделі міндет. Ғаламдық деңгейдегі экономикалық 
тұрақсыздық, экологияның нашарлауы, мәдениет пен моральдің 
құнсыздануы, жаңа технологиялар мен медианың қуатты күші 
– әсіресе, өскелең ұрпақтың денсаулығына, ақыл-ойы мен мінез-
құлқына, тұлғалық қасиеттері мен азаматтық бет-бейнесіне қатты 
әсер етуде. Бұл тек бізге ғана тән емес. Барлық озық елдер, жал-
пы әлем өскелең ұрпақтың тәні мен жанын аман сақтап, олар-
ды санасы сау, сезімі сергек, ертеңінен үміті зор, үлкен 
өмірге дайындығы жоғары, жетілген тұлға ретінде қоғамға 
қосудың амалын іздеуде, – деді облыс басшысы.

«Қазатомөнеркәсіп» аҚ басҚармасының 
төрағасын Қабылдады
Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев «Қазатомөнеркәсіп» 

ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамы басқармасының төрағасы 
Асқар Жұмағалиевті қабылдады. Кездесуде А.Жұмағалиев Елбасыға 
«Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» АҚ жұмысының нәтижелері 
туралы есеп берді. Сондай-ақ, жалпы атом саласын дамыту барысы 
жөнінде мәлімет ұсынды. А.Жұмағалиев өткен жылдың қорытындысы бой-
ынша кәсіпорынның жоспарланған барлық өндірістік және қаржылық 
көрсеткіштерге қол жеткізгенін баяндады. Компанияның нақты табысы алғаш 
рет 108 млрд теңгеден асқан.

Бұдан бөлек, Мемлекет басшысына кәсіпорынды трансформациялау 
бағдарламасының іске асырылу барысы туралы мәлімделді. Одан 16 млрд 
теңгеден астам экономикалық пайда түскен.

Елбасы «Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясын әртараптандыру 
және жаңғырту жөніндегі жұмыстарды жалғастыру қажет екенін айтты.

медИЦИналыҚ 
саҚтандырУдың 
алғаШҚы Қадамы
Кеше Өңірлік коммуникациялар қызметінде облыстық 

денсаулық сақтау басқармасы басшысының орынбасары 
Жақсылық Әбдусамитов БАҚ өкілдеріне арналған бри-
финг өткізіп, Қазақстанда 5 сәуірден бастап «Емханаға 
тіркел де – МӘМС жүйесіндегі өз мәртебеңді анықта!» 
атты емханаларға тіркелу науқаны басталғанын жеткізді. 
Сондықтан да облыстың әрбір тұрғыны өзінің тіркелген 
емханасына барып, қайтадан тіркеуден өтуі тиіс. Ол жер-
де бар болғаны екі құжат қана қажет. Біріншісі – жеке ба-
сын куәландыратын құжаты, екіншісі – емхананың бас 
дәрігеріне тіркеуге алу туралы жазған өтініші. Осы екі 
құжат арқылы емханаға қайта тіркелетін болады. 

Тіркелу барысындағы екінші маңызды мәселе ол – 
міндетті медициналық сақтандыру жүйесіндегі өзінің 
мәртебесін анықтап алу. Оның маңыздылығы ертеңгі 
күні сақтандыру жүйесі енгізілгенде әрбір азаматқа кепіл-
дендірілген медициналық көмек қолжетімді болуға тиіс. 
Ол үшін әрбір азамат осы жүйеге қатысты болуы қажет. 
Бұған дейін хабарланғандай, жарнасын мемлекет төлейтін, 
өздері төлейтін және жұмыс орны төлейтін санаттар бар. 
Төленетін жарналардың мөлшері де қай санатқа жататы-
на байланысты. 

Сонымен үстіміздегі жылдың 1 шілдесінен бастап 
міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі 
енгізіледі. Сол кезден бастап төлемдердің мерзімінде 
төленіп тұруы жүйенің толыққанды сапалы жұмыс істеуін 
қамтамасыз етпек. Сондықтан да бұл ақпарат аймақтың 
әрбір отбасына, әрбір тұрғынына жетуі қажет. 

Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ.

БрифингреспуБликалық конференция

өскелең ҰрпаҚтың санасы саУ, сезімі серГек болсын
Дүниежүзілік 

денсаулық 
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атты 
республикалық 

ғылыми-
тәжірибелік кон-

ференция өтті.

Баршаға Қамбаш атауымен мәлім көлдің 
аумағына қоныстанған  қауымның еңбегі – еңселі, 
тіршілігі – түзу. Ауылдың тұрғындары замана 
ағымымен кәсіпкерлік саласын да дөңгелентіп 
отыр. Елді мекенде аралас заттар дүкені мен нау-
байхана, май құю бекеті, су тасу қызметі, есік-
терезе жасау цехы және өзге де кәсіпкерлік ны-
сандары  халыққа қызмет көрсетеді.

 Нақты кезеңде Қамыстыбас ауылдық округі 
бойынша 6 жауапкершілігі шектеулі серіктестік, 
4 шаруа қожалығы, 46 жеке кәсіпкер тіркеліп, 
жұмысын жандандыруда. Өткен жылы ауыл-
да жеке кәсіпкер салған тойхана пайдалануға 
берілген болатын. Сүйсінерлігі сол, «Қуаныш 
бөліссе көбейеді» деген қазақы кеңпейіл 
қағиданы тұтынған осы кәсіпкер қуаттылығы 
жылына 18 тонна нан өнімдерін шығаратын нау -
байхана да ашыпты. Сондай-ақ, өз қаражаты 
есебінен ағаш өнімдерін өңдеу және пластик 
есік-терезе жасау цехын ашқан тұрғын да шаруа-
сын игеріп әкетті. Бұған қоса, Қамыстыбаста қаз 
шаруашылығын дамыту, түйе өсіруді қарқындату 

мақсатында, «Құлан» бағдарламасы аясында 
«Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» 
АҚ облыстық филиалы арқылы несие алғандар да 
жемісті еңбек етуде.

Арал теңізі және Қамбаш көлінің орнала-
суы аудандағы туризм саласының дамуына зор 
мүмкіндік береді. Облыс көлемінде туристік 
кластерін дамытуға басымдық беріліп отырған 
«Байқоңыр» ғарыш айлағына аудан арқылы 
теміржол және автокөлік жолдары жүргізілген. 
Сонымен қатар, аудан  экономикасын  дамытудың  
басты  көзі  болып  табылатын, жалпы көлемі 
494 гектар жерді құрайтын «Қамбаш» демалыс 
аймағын құру  жұмыстары жасалуда. Соған орай 
«Қамбаш» демалыс аймағын дамытуға қатысты 
аудан әкімінің арнайы іс-шаралар жоспары жа-
салып бекітілді. Бұл шаралар аясында туристер 
үшін қолайлы жағдай жасаудың барлық тетіктері 
іске қосылады. 

Бүгінде кәсіпкерлер тарапынан демалыс 
аймағына  80-ге жуық нысан салынып, 30 млн 
теңгеден астам инвестиция құйылып отыр. 

Көл жағалауында катер, үрлемелі қайық, ката-
маран, гидроцикл сынды жүзу құрылғылары 
тынығушыларға қызмет көрсетеді. Құрылыс 
жұмыстарына  350-ден астам жергілікті адам тар-
тылса, 150-ден астам адам маусымдық жұмыспен 
қамтылды. Өткен жылғы жазғы демалыс маусы-
мында демалыс аймағына 70 мыңнан астам адам 
келіп тынықты. 

Сонымен қатар, Қамыстыбас демалыс 
аймағын дамыту үшін қосымша инвестиция тарту 
мақсатында заңдылыққа сәйкес берілген 1 гектар 
жер теліміне  жеке кәсіпкер М.Өтеев 75 млн теңге 
қаржы салып отыр. 10 үйдің құрылыс жұмыстары 
аяқталып пайдалануға берілді. Аталған демалыс 
аймағында заманауи үлгідегі волейбол, футбол 
алаңдары және теннис корттары орналасатын бо-
лады.

Кәсіпкері көп ауыл – керемет ауыл.

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ.
Арал ауданы,

Қамыстыбас ауылдық округі.

КӘСІПКЕРІ КӨП АУЫЛ

Айдың аяғына таман Сыр еліне елдің әр 
түкпірінен суретшілер ағылады. Симпозиум 
өтпек. Оған қатысып, бір жағы байланысты 
бекітпек ниетте. 

27 сәуір мен 3 мамыр аралығына жоспарланған 
«Жайнай бер, Қызылорда!» атты республикалық 
суретшілер симпозиумы Қызылорда қаласының 

200 жылдық мерейтойына арналады. Оны облыс әкімі Қырымбек 
Көшербаевтың қолдауымен облыстық мәдениет басқармасы 
ұйымдастырып жатыр. Ауқымды шараның маңыздылығы туралы 
Қызылорда көркемсурет галереясының меңгерушісі Гүлнар Рамаза-
новадан сұрап білдік. Оның айтуынша, симпозиумға Алматы, Аста-
на, Павлодар, Орал, Өскемен, Шымкент, Ақтөбе, Жезқазған және 
Қызылорда өңірлерінен қылқалам шеберлері қатысады. Олардың 
қатарында Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткерлері Өмірбек 
Жұбаниязов, Мәжит Бәйтенов, Қазақстанның мәдениет қайраткерлері 
Мәлік Қайдаров, Өсербай Шоранов, Бақытнұр Бүрдесбеков, Ғани Ба-
янов және басқа да бейнелеу өнерінің шеберлері 
– бас-аяғы 25 шақты адам бар. 

– Осы уақыт аралығында пленэр 
ұйымдастырылады. Яғни қатысушылар ауада 
жұмыс істейді. Ашық аспан астында, табиғат ая-
сында, белгілі бір орындарда өздері куә болған 
көріністерді кенепке бейнелейді. Мысалы, 
таңның арайлап атқаны, кештің қызарып батқаны, 
жаңбырдың жауғаны сияқты құбылыстар. Ол үшін 
біз қонақтарды Қызылорда қаласында Сырдария 
өзенінің жағалауына, Қармақшыдағы «Қорқыт 
ата» мемориалды кешеніне, Жаңақорғандағы 
Қаратауға апарамыз, – дейді Гүлнар Тәжікқызы. 

Шараның тағы бір ерекшелігі, суретшілер 
бір-бір туындысын, пленэр барысында салған 
суреттерін сыйға тартып, галерея қорын 
толықтыра түседі. Айта кетейік, мұнда қазіргі 

күні Әбілхан Қастеев, Айша Ғалымбаева, Ағымсалы Дүзелханов, 
Гүлфайрус Исмаилова, Қойшыбек Мамақовтан бастап отандық және 
сырбойылық өнер иелерінің 300-ге жуық туындысы сақтаулы. Одан 
бөлек, жерлестеріміз әркез шет елде де, республиканың басқа облыста-
рында да қарым-қабілеттерін дәлелдеп, жетістіктерімен танылып жүр. 

Республикалық суретшілер симпозиумы 27 сәуір күні сағат 16.00-де 
көркемсурет галереясында (бұрынғы облыстық әскери комиссариаттың 
ғимараты) салтанатты түрде ашылып, 3 мамырға дейін жалғасады. 
Шараның соңғы күнінде сағат 11-де сурет көрмесі ұйымдастырылады. 
Қатысушыларға диплом, сертификат және сурет салуға қажетті құрал-
жабдықтар табыс етіледі. Барлығына бір реттік стипендия беріледі. 

– Бұл әріптестеріміздің бір-бірімен тәжірибе алмасып, әріптестік 
әрі шығармашылық байланыс орнатуы үшін керек. Бұл оларды ынта-
ландыра түседі, – дейді галерея меңгерушісі.

Н.ҚАЗЫБАЙҚЫЗЫ.

сӘуІрДЕгІ сурЕТШІЛЕр 
сИМПОЗИуМЫ

Бүгінгі таңда дария суының арнасынан асу қаупі 
сейілді. Сондай-ақ, оңтүстік аудандарда таудан 
ағар қарғын су қатер төндірмейді деуге әбден бо-
лады. Әрине, сең жүру кезінде Қазалы ауданында 
бірнеше шаруа қожалықтары мал шығынына душар 
болды. Қазіргі сәтте шығынның орнын толтыру мен 
сең сөккен арналарды қалпына келтіруге дайындық 
жұмыстары басталып кетті. Жалпы, биылғы көктемде 
қызыл суға тас-түйін дайындық жасалды. Келер 
жылға дейін де атқарылар істер қатары қалың. Біз 
енді осы мәселелерді тарқатып айтсақ...

Аймақ басшысы жиындағы кіріспе сөзінде тілсіз 
жаудың алдын алу жұмыстары биыл тыңғылықты 
ұйымдастырылғанын алға тартты. Қажет кезде ар-
найы техникалар мен адам күштерін жұмылдыра 
отырып, халық алдындағы міндеттерін абырой-
мен атқарған жандарға өз ризашылығын жеткізді. 
Сонымен қатар, аймақ басшысы қиын сәтте үлгілі 
еңбегімен ерекшеленген бірнеше азаматты облыс 
әкімінің «Алғыс хатымен» марапаттады. Олардың 
қатарында ұстаз, көлік жүргізуші, кәсіпкер, мекеме 
басшылары, тағы басқалар болды.  

Биыл өңірдің оңтүстік аудандарында дарияда 
мұз қатпады, есесіне солтүстік аудандарда мұздың 
қалыңдығы 20-55 см аралығында болды. Ал, өзен 
арнасындағы мұздың жүруі наурыз айының басын-
да басталды. Дегенмен, салқын күнде баяу қозғалған 
сең біршама қиындық туындатты. Жиында облыстық 
жұмылдыру дайындығы басқармасының басшысы 
Серік Сермағамбетов тасқынға қарсы атқарылған 
жұмыстар турасында баяндама жасады. 

Басқарма басшысының айтуынша, облыстық 
бюджеттен жыл басында бөлінген 53 млн теңге 
қаржыға аса қауіпті жағдайда тұрған Сырда-
рия өзенінің үш учаскесіндегі қорғаныс бөгеттері 
қалпына келтірілген. Су басу қаупінің болмауына осы 
жұмыстар бірден-бір себеп. Сонымен қатар, Сырда-
рия ауданында ұзындығы 2,7 шақырымды құрайтын 
қорғаныс бөгеттері жөнделген. Әрине, мәселе 
тудырған жағдайлар кездесті. Айталық, желтоқсан 
айында Далдабай елді мекені тұсында мұз кептелісі 
салдарынан су деңгейі көтеріліп, «Жалағаш-Жосалы» 
тас жолындағы автожол көпірінің 3 метр бөлігі 
құлады. Сонымен бірге, Қызылорда қаласындағы 
Талсуат елді мекеніне қарасты «Дружба» және қалаға 
жақын орналасқан «Ягодка», «Пищевик» саяжайлары 
тұстарында тірескен мұз құрсау салдарынан қорғаныс 
бөгеттері сумен шайылған. Бүгінгі таңда сыр берген 
бөгеттердің осал тұстары нығайтылған.

Көктемнің алғашқы күнінен бастап өзен арна-
сында мұздың жүруі басталды. Серік Сағитжанұлы 
мұз көші Қармақшы, Қазалы аудандарын-
да қолайсыз жағдай қалыптастырғанын жеткізді. 

Нақтылағанда, Қармақшы ауданы Абыла елді 
мекені тұсында мол судың жайылуы орын алған. 
Бұл орайда мұз жару жұмыстары жүргізіліп, су 
қоршауында қалған тұрғындардың төрт түлігі 
қауіпсіз жерге шығарылыпты. Сонымен қатар, баян-
дамашы Дүр Оңғар елді мекені тұсындағы қорғаныс 
бөгеттерінің жырылып кету қаупі төнуіне байланыс-
ты уақытша бөгеу жұмыстары жүргізілгенін ха-
барлады. Өкініштісі, Қазалы ауданы шекарасына 
кірген дариядағы мұз кептелісі «Басықара» су тора-
бында дария деңгейінің көтерілуіне себепші болды. 
Нәтижесінде, қорғаныс бөгеттері жарылып, алдын ала 
ескертуді қаперге алмаған шаруа қожалықтарының 
төрт түлігі шығынға ұшырады. 

– Сең жүру кезеңінде малдарын қауіпсіз жерге 
көшіру жөнінде ескертілгенімен, Қазалы ауда нының 
Сарыкөл, Құмжиек ауылдық округтеріне қарасты  су 
басу аймағында  орналасқан екі шаруа қожалығының  
321 бас майда мал, 27 бас ірі қара, барлығы 348 бас 
малының өлгені анықталды. Қазіргі таңда бұлардың 
тіркеу базасында есепте бар-жоқтығы жөнінде зерттеу 
жұмыстары жүргізіліп, оның 112-нің базада тіркелгені 
анықталып отыр, – деді Серік Сермағамбетов.

Осыған орай, Қазалы ауданы бойынша 3 ауылдық 
округтегі елді мекендерге су басу қаупі төнуіне бай-
ланысты аудан әкімінің шешімімен табиғи сипаттағы 
төтенше жағдай жарияланған. Баяндамашы сөзінің 
соңында   ағымдағы жылы 30 қауіпті учаскені 
қалпына келтіруге қажетті қаржы 484,9 млн теңгені 
құрап отырғанын айтты.

Облыс әкімі қалыптасқан жағдайға байланысты 
Қазалы ауданы әкімі Нәжмадин Шамұратовқа са-
уал қойды. Аудан әкімі шаруаларға келген шығын 
заң аясында өтелетінін, өкінішке орай, бұзылған 
қорғаныс бөгеттерін қалпына келтіру үшін дариядағы 
су деңгейін төмендетпесе болмайтындығын жеткізді. 
Аймақ басшысы бұл орайда су мамандарының пікірін 
тыңдады. Сонан соң, облыс әкімінің орынбасары 
Серік Сүлейменовке Қазалыдағы жағдаймен таны-
сып, тиісті ұсыныстар дайындауды тапсырды.

Жиында, сонымен қатар, Жаңақорған ауданындағы 
қарғын судың тасқынына дайындық жайы тыңдалды. 
Аудан әкімінің орынбасары Серқожа Ыдырысовтың 
айтуынша, аудандағы тоғандар толықтай су қабылдап 
болған. Қорғаныс бөгеттері бекем.

Аймақ басшысы мәжіліс соңында күн тәртібіндегі 
мәселеге орай тиісті тапсырмалар беріп, олардың 
орындалуын жеделдетуді жүктеді.

Нағымжан сАуЯЕВ.
Бағдат ЕсЖАНОВ (сурет).

ТАС-ТҮЙІН ДАЙЫНДЫҚ 
ТАСҚЫНҒА ТӨТЕП БЕРДІ

Бейсенбіде облыс әкімі Қырымбек Көшербаев көктемгі сең жүру кезеңі бой-
ынша мәжіліс өткізді.
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ҚР Білім және ғылым министрлігінің Балалар құ
қығын қорғау комитеті төрағасының  орынбасары Ер
жан Ерсаинов Білім министрінің республикалық кон
ференцияның ашылуымен құттықтаған хатын оқып 
берсе, Қазақстан Республикасындағы  ЮНИСЕФ бағ
дар ламаларының координаторы Айгүл Қадірова өткен 
жылы еліміздің Білім және ғылым, Денсаулық сақтау 
және Ішкі істер министрліктері мен ЮНИСЕФтің 
бірлесе отырып, Қызылорда облысында суицидтің ал
дын алуға арналған пилоттық жобасының іске асы
рыл ғаны жөнінде айтып өтіп, конференция жұмысына 
сәттілік тіледі. 

Жалпы, Біріккен Ұлттар Ұйымының балалар қоры 
– ЮНИСЕФтің мәліметтері бойынша, қазақстандық 
оқушылардың жартысы ғана денсаулығы жақсы деген 
топқа жатады, қалған балалар түрлі аурулар бойынша 
тәуекел топтарына тіркелген. Жастар денсаулығының 
индексі жылдан жылға төмендеп келеді. Мәселен, 5тен 
14 жасқа дейінгі жасөспірімдер арасындағы суицид, 
яғни, өзіне өзі қол салу көрсеткіші бойынша Қазақстан 
әлемдегі ең нашар он елдің қатарында болса, 15тен 29 
жасқа дейінгі жастар арасындағы суицид жиілігі бойын
ша еліміз әлемдегі 4орында екен. 

ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты 
өмір салтын қалыптастыру проблемаларының Ұлт тық 
орталығының директоры Жамиля Баттакова «Мек теп 
жасындағы балалардың өз денсаулықтарына қарым
қатынасының тәртібін бағалау және қоғамдық денсаулық 
сақтау бойынша ұсыныстар» тақырыбындағы баяндама
сында облысымыздағы мектептер бойынша жүргізілген 
зерттеулердің қорытындысымен таныстырды. 
Мәліметтерге сүйенсек, 1115 жас аралығындағы мек
теп оқушыларының апталық шылым шегу көрсеткіші 

1,8 пайызды қамтыса, бұл жастағылардың 
алкогольді сусындарды апта лық тұтынуы 3,6 
пайызды құрайды екен. Мектепте айына екі 

реттен кем емес кемсітушілікке ұшырайтын балалар 
(1115 жас аралығындағы) 6,9 пайызды құраса, осы жас 
шамасындағылар арасында айына екі реттен кем емес 
өзгелерге күш көрсететін оқушылар көсреткіші 3,7 пай
ызды қамтиды, ал, 1115 жас шамасындағылар арасын
да үш және одан да жиі төбелесетіндер 7,4 пайызды 
құрап отыр екен. Сондайақ, мектеп жасындағы бала
лар арасында таңғы ас ішпейтін, фасфуд пен тәтті су
сындарды жиі қолданатындардың көп екенін зерттеу 
нәтижесі анықтаған. Осы орайда мамандар, таңғы ас 
ішпеу, тәтті сусындарды көп пайдалану балалар арасын
да семіздіктің белең алуына әкеп соқтыратынын айтады. 

Пленарлық мәжіліс барысында, сонымен қатар,  
 «Ин теграциялық процестер арқылы психикалық 
ден   сау лық қызметтеріне қолжетімділікті арттыру» 
тақырыбында «ҚР ДСМ штаттан тыс бас психиатр
наркологі, «Пси хи калық денсаулығының рес пуб
ли калық ғылымитәжірибелік орталығының» бас 
дирек торы Сағат Алтын бековтің, «Қызылорда 
облысын да білім беру мек тептерінде кәмелеттік жасқа 
толмаған жасөспірімдер арасында суицидті болдыр
мау мақсатында екіжылдық тәжірибелік жобасын 
енгізу: жетістіктерге қол жеткізу» тақырыбындағы 
облыстық білім басқармасының басшысы Бақытжан 
Сайлыбаевтың өзге де бірқатар ма мандардың баяндама
лары тыңдалды.

Конференция барысында, сондайақ, секциялық 
жұмыс тарға кезек берілді. «Кәмелетке толмаған жас
өспірімдер арасындағы суицидті болдырмау» және 
«Жас тар мен жасөспірімдер арасында салауат
ты өмір салтын қалыптастыру дағдыларын үйрету» 
тақырыптарында өткен секциялық мәжілістерде 
бірқатар баяндамалар оқылып, ұсыныспікірлер ортаға 
салынды, соңында конференцияның резолюциясы 
қабылданды. 

Айнұр БАТТАЛОВА.
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ҚР Президенті Н.Назарбаев биылғы 
«Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық 
бәсекеге қабілеттілік» атты Жолдауында ауқымды 
бес басымдықты атап берді. Соның бірі, екінші 
басымдыққа сәйкес, бүгінгі күні биылдан бастап 
енгізілген «Нәтижелі жұмыспен қамту және жап
пай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасын» іске 
асыруға кірісіп те кеттік. Бағдарламаны жүзеге 
асыру туралы облыс әкімімен ісшаралар жоспа
ры бекітілді.

Жалпы бағдарламаны жүргізуге респуб
ликалық бюджеттен 3,7 млрд теңге қаралды, 
мемлекеттік қолдау шараларымен 11455 адам 
қамтылатын болады. Бағдарлама үш бағыттан 
тұрады. Бұл бағыттар арқылы азаматтарды 
қысқа мерзімді кәсіптік оқумен, техникалық 
және кәсіптік даярлаумен, микрокредиттермен 
қамтылу көзделген. Жаппай кәсіпкерлікті дамыту 
Жол картасы бекітіліп, биылғы жылы берілетін 
барлық микрокредиттер бір жерге топтасты
рылды. Бұл тұрғындарды нәтижелі жұмыспен 
қамтуға және еңбек өнімділігін арттыруға 
мүмкіндік беріп отыр. Сонымен қатар, облы
ста халықты жұмыспен қамту және мемлекеттік 
қолдау шараларымен қамтамасыз ету мақсатында 
Кешенді жоспар әзірленді.

Жалпы, статистикалық мәліметтерге сәй
кес 2016 жылдың төртінші тоқсанында жұмыс
сыздық деңгейі 4,8 пайызды құрап, еңбек 
нары ғындағы тұрақтылық сақталды. Дәл 
осын  дай ауқымды тапсырмалардың бірі – 
Жолдау дың төртінші басымдығында қаралды. 
Яғни, биылғы жылдың 1 шілдесінен бастап 
мемлекеттің, жұмыс берушілердің, азаматтардың 
ортақ жауапкершілігіне негізделген міндетті 
медициналық сақтандыру жүйесі (ММСЖ) 
енгізіле бастайды. Бұл жүйенің тиімділігі әлемдік 
тәжірибе арқылы дәлелденген. Медициналық 
сақтандыру жүйесіне қатысушыларға кең 
ауқымдағы медициналық қызметтер ұсынылады. 
Оған халықтың әлеуметтік әлсіз топтарының 
қатысуына мемлекеттік қолдау көрсетіледі. Осы 
бағытта облыс әкімдігі жанынан «100 нақты 
қадам» Ұлт жоспарының денсаулық сақтау және 
әлеуметтік  даму саласы бойынша түсіндіру 
және мәртебесі анықталмаған азаматтардың 
мәртебесін анықтау мәселелерімен айналы
сатын өңірлік штаб құрылды. Аудандар бой
ынша аудандық штаб мүшелері сайланып, 
ақпараттандыру жұмыстарын жүргізуде. 

Жолдауда көрсетілген міндетті әлеуметтік 
медициналық сақтандыру туралы жұмысты жүр
гізудің басты мақсаты – тұрғындар арасында 
ақпараттықтүсіндірме жұмыстарын жүргізуді 
кең түрде жүргізу. Оның қолжетімділігін артты
ру. Осы мақсатта арнайы медиажоспар дайын
далып, бүгінгі күні бұл жұмыстар тұрақты түрде 
жүргізілуде. Яғни, облыстық «Сыр бойы», «Кы
зылординские вести» газеттерінде «Денсаулық», 
«Медициналық сақтандыру», «100 сұрақ100 
жауап», «100 вопросов100 ответов» айдарла
ры ашылды, барлығы  51 материал жариялан
ды. Облыстық «ҚазақстанҚызылорда», тәуелсіз 
«Қоғам ТВ» телеарналарының «Ұлт саулығы», 
«Жаңа күн», «Өзекжарды», «Мезгіл мәселесі» 
бағдарламалары мен жаңалықтар топтамасы
нан 13 сюжет көрсетіліп, міндетті әлеуметтік 
медициналық сақтандыру туралы бейнеролик ай 
сайын (10 күннен) эфирден берілуде.  

ҚР Денсаулық сақтау министрлігі арқылы 
дайындалған буклеттер мен  бейнероликтер 
облыстық, Қызылорда қалалық, аудандық 
 ем деу мекемелеріне таратылды. Осылайша 
мін  детті медициналық сақтандыру бойынша 
тұрғындар кез келген сұрақтарына жауап алуы
на толықтай мүмкіндік жасалып отыр. Сонымен 
қатар, облыс бойынша 8 мыңнан астам адамның 
қатысуымен 90 кездесу ұйымдастырылды, оның 
ішінде қала, аудандардың тұрғындары, медицина 
қызметкерлері, бюджеттік сала қызметкерлері, 
кәсіпкерлер, ауылшаруашылық мамандары, 
өзінөзі жұмыспен қамтушылар, зейнеткерлер, 
жұмыссыздар бар. 

Заң қолданысқа енгізілгеннен бастап мем
лекет міндетті әлеуметтік медициналық сақтан
дыру Қорына (МӘМС) жарнапұлдарды ауда
руды қаржыландырады, ал өзінөзі жұмыспен 
қамтыған азаматтар үшін жарнапұл аудармайды 
деген сөз, себебі өзінөзі жұмыспен қамтығандар 
сол уақытқа дейін жеке кәсіпкер ретінде тіркелуі 
немесе жеке тұлға ретінде жарнаны өзі салуы 
керек. Сонымен қатар, айта кету керек, өзін
өзі жұмыспен қамтығандар, ешқандай табыс 
әкелмейтін, жеке кәсіпкер ретінде тіркелгеннен 
көрі, арнайы салымдарды төлемеу үшін 
жұмыссыз ретінде тіркелгісі келеді. Сондықтан 
тіркелген жұмыссыздардың саны елімізде еселеп 
өсетін болады.

Статистикалық мәліметтерге сәйкес Қызыл
орда облысы бойынша өзінөзі жұмыспен қам

тығандар саны 121 мың адамды құрап отыр. 
Міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесі енген 
жағдайда бұл азаматтар өздерінің қай санатқа 
жататындығын немесе басқа да мәселелерге 
қатысты туындаған сұрақтар бойынша жұмыспен 
қамту орталықтарына хабарласа бастауы әбден 
мүмкін.

Осындай келеңсіздіктерді болдырмау мақ
сатында бүгінгі таңда Жұмыспен қамту орган
дары аймақ тұрғындарының мәртебесін (қандай 
санатқа жататынын) нақтылау жұмыстарын 
жұргізуде. Нәтижесінде аймақта мәртебесі 
белгісіз 238 602 адамның 3 660ның мәртебелері 
анықталды немесе 1,5 пайыз. Соның ішінде: 
зейнеткерлері – 40, жұмыс істейтіндері – 190, 
жұмыс істемейтіндері – 24, жұмыссыз ретінде 
тіркелгендері – 17, қайтыс болғаны – 12. Әрбір 
азамат туралы мәліметті бір электрондық жүйеге 
енгізу мақсатында бүкіл республика бойын
ша байланыстырылған «ЕХалык» ақпараттық 
жүйесі жасақталған. 

Үстіміздегі жылдың сәуір айынан бастап 
аталған ақпараттық жүйемен жұмыс жүргізу 
үшін Қызылорда қаласы мен аудандық халыққа 
қызмет көрсету орталықтарында жұмыспен 
қамту орталықтарынан арнайы 2 қызметкерден 
бөлініп, жұмыс жүргізілуде. Осыған байланыс
ты жұмыссыздар мен өз бетінше жұмыспен 
қамтылған адамдар осы кезден бастап өздерінің 
санаттарын нақтылау мақсатында халыққа қызмет 
көрсету орталықтары мен тұрғылықты жұмыспен 
қамту орталықтарына, ауыл әкімдеріне хабарла
суларына болады.  

Өзекті мәселелердің бірі – «ЕХалык» ақпа
раттық жүйесін облыстың елді мекендеріне 
қосу. Бұл туралы біздің басқармамен жүйелі 
сызба (схема) дайындалды. Егер ұсынысымыз 
министрлік тарапынан  қолдау тапқан жағдайда 
аудан орталықтарынан қашықта орналасқан 
елді мекендердегі тұрғындардың санаттарын 
анықтауға үлкен мүмкіндік берері сөзсіз. МӘМС
ті енгізу нәтижесінде медициналық қызметтің са
пасы және қолжетімділігі артады, тұрғындардың 
денсаулығының көрсеткіші жақсарады. Оның 
ішінде азаматтардың өмір сүру ұзақтығы өседі. 
Осыған сәйкес көрсетілетін қызметтің сапа
лы да толық болуына емделуші тарапынан та
лап күшейеді. Сондықтан әрбір адамның 
«Медициналық сақтандыру маған не береді?» де
ген сұрағына жауап алуы үшін жұмыстар жан
жақты жүргізіліп жатыр. Нәтижелі болатынына 
сенімім мол.

Аманжол АЛДАЖАРОВ,
облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру 

және әлеуметтік бағдарламалар
басқармасының басшысы.

ЖҰМЫССЫЗДЫҚТЫ 
АЗАЙТУ БАҒЫТЫНДА

ӨСКЕЛЕҢ ҰРПАҚТЫҢ 
САНАСЫ САУ, 
СЕЗІМІ СЕРГЕК 
БОЛСЫН

Брифингке облыс әкімінің орын
басары Р.Рүстемов, Қазақстандағы 
БҰҰның (ЮНИСЕФ)  Балалар қоры 
бағдарламаларының үйлестірушісі 
А.Қадырова, ҚР Денсаулық сақ тау 
министрлігі психикалық денсау
лықтың республикалық ғылыми
тәжірибелік орталығының директо
ры С.Алтынбеков, ҚР Денсаулық 
сақтау министрлігі Салауатты өмір 
салтын қалыптастыру проблемала
ры Ұлттық орталығының директоры 
Ж.Баттакова, ҚР Білім және ғылым 
министрлігінің Балалар құқығын 
қорғау комитеті төрағасының орын
басары Е. Ерсаинов қатысты.

Бүгінде бүкіл әлемді алаңдатқан 
суицид проблемасы тек қана ден
саулық сақтау немесе білім беру 
салаларының «бас ауруы» бо
лудан қалып барады. Бұл кесел
ге қатысты статистиканың сандық 
көрсеткіштері де сұрғылт тартып 
тұр. Сондықтан суицидтің алдын 
алу алғышарттарын қалыптастыру 
күн тәртібінен берік орын алған бо
латын. Біздің облыста 2015 жылы 
республикада алғашқылардың 
бірі болып «ЮНИСЕФ» Балалар 
қорының «Кәмелетке толмағандар 

арасындағы суицидтер превенция
сы» пилоттық жобасы енгізілген еді. 

Облыс әкімінің орынбасары 
Р. Рүстемов суицидтің алдын алу 
жұмысын тиімді ұйымдастыру үшін 
біздің өңірде білім беру, денсаулық 
сақтау, әлеуметтік қамсыздандыру, 
құқық қорғау, ақпараттандыру 
қызметтерін қамтитын салааралық 
кешенді жұмыстар атқарылғанын 
айтты. Әлемде бар тәжірибені бейім
деп енгізуге жағдай жасаған БҰҰ
ның Балалар қоры – ЮНИСЕФтің 
еңбегіне алғыс білдірді. Қазір жүйелі 
сипаттағы бұл жоба оң нәтижесін 
беруде. Қазақстандық маман
дар тиімді әдістеме мен жұмысты 
ұйымдастыру дағдыларына ие бол
ды, жобаны бүкіл ел көлемінде 
жүзеге асыруға байланысты өзіндік 
көзқарас пен ісқимыл алгоритмі 
қалыптасты. Алдағы уақытта 
қызылордалықтар тәжірибесі бүкіл 
елге таратылып, жас ұрпақты сала
уатты өмір салтына үндеу, жат ой
лардан бойын аулақ ұстауға үйрету 
бастамаларына негіз болмақ. 

Брифингке қатысушылар жоба 
қолға алынардан бұрын және 
жақында жүргізілген мониторинг 

нәтижесі көңіл қуантарлық деп 
отыр. Осыдан 2 жыл бұрын сауал
намаға қатысушылардың арасын
да өзөзіне қол жұмсауға талпы
ныс жасағандар болған еді. Осы 
уақытта жасөспірімдер мен ба
лалардың көзқарасы мүлде өзгер
ген. Қайта жүргізілген сауална
ма қорытындысы суицидке бейім 
балалардың бұрынғы ойынан 
айнығанын көрсетті. 

Психологтар мен әлеу метта
ну шылар жасөспірімдердің өз
өзіне қол жұмсау себептерін 
бала ның тұрмыс жағдайынан, өт
пелі кезеңдегі психикалық күйзе
лістерден,  атаана мейірімінің 
жетім сіздігінен іздейді. Қалай бол
ғанда да бұл дерт осы жағдайды 
бастан өткерген отбасының не
месе атаананың ғана емес, 
қоғамның мәселесіне айналды. 
Қоғам бір жеңнен қол шығарып, 
осы проблеманың шығу төркіні 
мен оның алдын алуға ден қойды.  
Жобаның келесі кезеңіне өту ал
дында жергілікті мамандар зерт
теу материалдарымен, бай жұмыс 
тәжірибемен қаруланды. Бұл ке
селге тосқауыл болуға септігін ти
гізетіні сөзсіз. 

М.МЕРЕЙ.

АУРУДЫ АЛДЫН АЛСА, 
АСҚЫНБАЙДЫ

Өңірлік коммуникациялар қызметінде «Жастар денсаулығы 
мен өмірлік дағдылары: заманауи тәсілдер мен озық тәжірибелер» 
атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция аясында 
журналистерге арналған брифинг өтті.

Төрт жылда бір рет ұйымдас
тырылатын сайыста жастар спорт
тың 35 түрі бойынша бақ сынайды. 
Ал Сыр елінде тек тоғызқұмалақ 
пен гандбол ойындары бойынша 
жүлделер сарапқа салынады. Спорт 
ойындарының ашылу салтанатын
да облыстық мәслихат хатшысы 
Наурызбай Байқадамов жастарға 
сәттілік тіледі.

– Елімізде жастардың спорт
пен шұғылдануына барынша жағ
дай жасалған. Спорт алаңдары 
мен түрлі кешендер пайдалануға 
беріліп, үлкен нысандар салыну
да. Алдымызда бұқаралық спортпен 
шұғылданатын азаматтар санын 30 

пайызға жеткізу мақсаты тұр. Ертең 
ел намысын қорғайтын жастар 
осындай бәсекелерден шыңдалып 
шығады, – деді ол.

Сыр өңіріндегі спорттық ойын
дарға арнайы келген ҚР Спорт 
және дене шынықтыру істері 
комитетінің төрағасы Елсияр Қана
ғатов аймақтағы спорттың да
муын жоғары бағалап, белсенді 
қолдау көрсетіліп жатқанын атап 
өтті. Мұнан соң ауыр атлетикадан 
жасөспірімдер арасындағы әлем 
чемпионатының қола жүлдегері 
Евгений Ломанов, дзюдодан жас
тар арасындағы Әлем  чемпионы 
Мағжан Шәмшадин, дзюдодан 

жасөспірімдер арасындағы Олимпи
ада чемпионы Бауыржан Жауынта
ев Жастар спорт ойындарының ала
уын жақты. Ал төрешілер атынан 
тоғызқұмалақтан ҚР еңбек сіңірген 
жаттықтырушысы, жарыстың бас 
қазысы Айнұр Жақапбаева, спорт
шылар  атынан каратэдодан Әлем 
чемпионы Мөлдір Жаңбырбай сай
ысты әділ жүргізуге ант қабыл дады.

Ашылу салтанатында қызыл
ор да лық гандболшылар мен қара
ғандылық спортшылар керемет 
ойын өрнегін көрсетті. Тартысты 
бәсекенің алғашқы таймындаақ, 
алаң иелері басымдық танытып, 
қарсыластарын ойсырата ұтты. 
Ойын қорытындысында 44:16 
есебімен қызылордалықтар жеңіске 
жетті. 

Айта кетейік, жастар арасында
ғы тартысты бәсеке 12 сәуірге 
дейін жалғасады. Ал жалпы спорт 
ойындарының жабылу салтанаты 
Ақтөбе қаласында өтеді.

Кенжетай ҚАЙРАҚБАЕВ.

ЖЕҢІСКЕ ДЕГЕН ЖІГЕР БАРСПОРТ САЛАСЫ 
ЖОСПАР ТАЛАБЫН 

САРАЛАДЫ
«Мұз айдыны» спорт 
кешенінде Қазақстан 

Рес публикасында дене 
шынықтыру және спорт 

 саласын жаңғыртудың    2025 
жылға дейін гі  Ұлттық іс-
қимыл  жоспарын әзірлеу 

жөніндегі жұмысшы тобы ның 
кеңейтілген отырысы өтті. 

Мәжіліске ҚР Мәдениет және  
спорт министрлігінің Спорт 

және дене шынықтыру істері 
комитетінің  төрағасы Елсияр  

Қанағатов, Астана, Алматы 
қалалары және облыстардың 
дене шынықтыру және спорт 

басқармаларының басшы-
лары, аймақтағы спорт 
саласының мамандары 

қатысты. 
Отырыста, ісқимыл жоспарын

да қамтылған бұқаралық, жоғары 
және мүмкіндігі шектеулі азамат
тар арасындағы спортты дамы
ту, мамандар әзірлеу, саланың 
қоғамдық бірлестіктер жүйесін, 
инфрақұрылымдарды  дамыту, жа
рыс өткізу кезіндегі және спорт тық 
инфрақұрылымдардағы қо ғам дық 
қауіпсіздік, допингке қар  сы ша
раларды жетілдіру, елдің спорт
тық имиджін арттыру, саланы 
қаржыландыру жүйесін жетілдіру 
мәселелері жанжақты талқыланып, 
нақты ұсыныстар берілді.

Жиын қорытындысында ҚР 
Мәдениет және  спорт министр
лігінің Спорт және дене шынықтыру 
істері комитетінің  төрағасы  Елсияр  
Қанағатов ісқимыл жоспарын әзір
леуге байланысты қажетті жұмыс
тар атқарылатынын жеткізді.

К.БАЛҒАБАЙҰЛЫ.

Еліміздегі білім беру ұйымдары жас ұрпақ қа уақыт талабына 
сай сапалы білім, саналы тәрбие жолында жетілуді бастан өткеруде. 
Материалдықтехникалық базаны нығайту, ұстаз дар қауымының 
біліктілігін көтеру мақса тында ауқымды жұмыстар атқарылып 
келеді. Мұндай жаңашылдыққа Исатай Әбдікәрімов атын дағы 
Қызылорда аграрлықтехникалық жоғары колледжі де ие десек, 
артық айтқандық емес. Оқу ордасы биылдан бастап білім берудің 
жаңаша моделіне сәйкес «жоғары» статусына ие болды. Бұл үздіксіз 
ізденіс пен тынымсыз еңбекті серік еткен педагогикалық ұжымның 
жетістігі екендігі даусыз.

Әрине, өткенсіз бүгін жоқ. Тарихқа көз жүгіртер болсақ, білім 
ордасының іргетасы 1930 жылдары қаланды. Өнеркәсіп, теміржол, 
ауылшаруашылық мамандарын даярлау жолын дағы әрбір асу мен 
шыққан биіктің әр жылдарда өз үлесі бар. 87 жылдық тарихтың 
бүгін гі бейнесінен жаңарғандық, жасарғандық айқын көрінеді. 
Атаулы жылдарға  арнайы тоқ тала түссек, 1997 жылы 8  мамырда 
оқу орны Қызылорда ауылшаруашылық, политех никалық және 
теміржол колледждерін бірік тіру арқылы қайта құрылды. 2003 
жылы Қызылорда аграрлық техникалық колледжіне қоғам 
қайраткері, Социалистік Еңбек Ері, соғыс және еңбек ардагері, тех
никум түлегі – Исатай Әбдікәрімовтың аты берілді. Иә, жайсаңдар 
мен жақсыларға қанат қақтырған білім ошағы өткенімен өрістей 
түседі, бүгінімен биіктейді. Қызылорда облысының әкімдігінің 
2017 жыл дың 7 наурызындағы №729 қаулысына сәйкес колледжіміз 
Қызылорда облысының білім бас қар масының «И.Әбдікәрімов 
атындағы Қы зыл орда аграрлықтехникалық жоғары кол леджі»  
коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорын болып қайта атал
ды.

Кез келген істің өз нәтижесін беруі қажет тіліктердің қамтылуы
мен тікелей байланысты. Ғылым мен техника қарыштап дамыған 

мына заман оқу процесін үздіксіз түлетуді, материалдықтехника
лық базаны сәт сайын жаңалауды талап етеді. Осы талап үдесінен 
шығуды әрдайым мақсат тұтамыз. Колледждің 2оқу ғимаратында 
оқу процесіне қажетті стенділермен және техникалық  оқу 
құралдарымен жабдықталған 24 зертхана және  99 оқу кабинеті 
бар. Сондайақ, жүз мыңнан астам кітап қоры бар кітапхана 
шәкірттердің білім нәрімен сусындауына қызмет етеді. Акт залы, 
спорт кешені (2 спорт залы, тренажерлыатлетикалық зал, жүзу 
бассейні, сауна), 200 орындық жатақхана, 150 орындық асхана сту
денттерге бар жағдай жасап отыр. Ал, колледждің оқуөндірістік по
лигоны 150 га жерді құрайды. 7 оқу шеберханасында  оқушылар ме

талды жону, тегістеу және электрлік пісіру жұмыстарын жүргізіп, 
жұмысшы мамандығына дағдыланады. 40 оқу кабинеті интерактивті 
тақталармен, химия және физика кабинеттері зерттеу жүргізуге 
толық жабдықталған. Бүгінгі таңда оқу орнында 2000нан астам сту
дент білім алуда.

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың ұлт жоспарына айналған «100 
нақты қадам» бағдарламасының 77қадамында «Экономиканың 
алты негізгі саласы үшін алдыңғы қатардағы он  колледжде біліктілігі 
жоғары мамандарды даярлау, одан әрі еліміздің басқа да білім беру 
орындарында тәжірибені тарату» міндеттелген болатын. Осыған 
сәйкес, ҚР Білім және ғылым министрлігі және  КЕ АҚ «Кәсіпқор 
Холдингі» бірігіп, біліктілігі жоғары мамандарды «Нақты даярлау
ды» қамтамасыз ету мақсатында 10 базалық колледжді анықтады. 
Жан жадыратар жаңалық – 10 колледждің бірі И.Әбдікәрімов 
атындағы Қызылорда аграрлықтехникалық колледжі атанды. 

Елбасы Н.Ә.Назарбаев: «...Ел байлығы  деген не, ол – білім, ол 
– жаңа технология, ол – бәрінен бұрын отаншылдық сезім», – де
ген еді. Бұл орайда колледжімізде білікті мамандар даярлау үшін 
әрқашанда білім саласындағы тың жаңалықтарды оқу, тәжірибе 
үдерісіне енгізіліп отырады. Мәселен, 2013 жылдан бастап кол
ледж дуальды оқыту жүйесін қабылдады. Оның шеңберінде тиісті 
жұмыстар өз жалғасын табуда.

Сонымен қатар, интеграцияланған оқу бағ дар ламасын жүзеге 
асыру мақсатында жоғары колледжіміз 5 мамандықпен тоқтап 
қалмай, 20182021 жылдар аралығында 30 мамандықты лицензияға 
ұсынғалы отыр.   

Сұлтанбек ТӘУІПБАЕВ, 
И.Әбдікәрімов атындағы

Қызылорда аграрлық-техникалық
жоғары колледжі директоры.

«Евразия» спорт 
кешенін де ҚР IV Жастар 

спорт ойын дарының ашылу сал-
танаты өтті. Дүбірлі додаға еліміздің 
барлық облысы мен Астана, Алма-

ты қалаларынан спорт шылар 
қатысып, өзара мықтыны 

анықтады.

базалық үздік колледж атанды
Кеше Қорқыт ата атындағы Қызылорда мем-

лекеттік университеті қала әкімдігі, қалалық 
жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімімен бірге «Түлек - 2017» бос жұмыс орын-
дары жәрмеңкесін ұйымдастырды. 
Шарада университет ректоры, техника ғылым

дарының докторы, профессор Қылышбай Бисенов 
20152016 оқу жылында университетті бітірген 633 
жастың 85 пайызы жұмысқа орналасқанын жеткізді. Бұл 
іргелі оқу орнының сұранысқа сай мамандар даярлап, 
еңбек нарығының қажеттілігін тап басып отырғанын 
көрсетеді. 2018 жылға дейін аймақтағы өндіріс орын
дарымен, білім беру ұйымдарымен бітірушілердің 
біліктілік талаптарына сәйкес болуы үшін әлеуметтік 
әріптестік жөніндегі келісімшарттар жасалған. Универ
ситет ректоры шара барысында 4курс студенттеріне 
жұмысқа орналасу жолдамаларын табыстады. Қала 
әкімінің орынбасары Шахмардан Байманов, облыстық 
әділет департаментінің бастығы Қалдыбек Сапаров, 
«Сбербанк» АҚ филиалының өкілі Жанар Оспано
ва, «Жастар ресурстық орталығы» КММ бөлімінің аға 
кеңесшісі Сәдірбек Жұмабеков талпынғанға жұмыс та
былатынын айтып, жастарға сәттілік тіледі. 

Жәрмеңкеде 100ден астам жұмыс беруші бос 
жұмыс орындарын ұсынды. 40қа жуық өндіріс орны 
студенттерді өндірістік тәжірибеден өткізіп, оқу бітірген 
соң жұмысқа қабылдауға келісім берді. Университет 
ректоры Қ.Бисенов пен жұмыс беруші 9 мекеменің бас
шылары өзара қызмет және ынтымақтастық туралы 
меморандумға қол қойды. 

Назерке САНИЯЗОВА.

ТАЛПЫНҒАНҒА 
ЖҰМЫС ТАБЫЛАДЫ
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БАСПАНАЛЫ БОЛУҒА
ЖАҢА МҮМКІНДІК

– Медициналық сақтандыру жүйесі 
әлемдік үрдіс. Әлемдік тәжірибеде ол өзінің 
өміршеңдігін көрсетіп отыр. Сақтандыру 
жүйесі – медицина саласының қаржылық 
тұрақтылығын қамтамасыз етудің, 
ынтымақтастық жауапкершілік пен жүйенің 
тиімділігін арттырудың озық үлгісі. Біздің 
елімізде де жүйені енгізу бағытында біршама 
жұмыстар атқарылуда. Оны іске асырудың 
заңды тетіктері қарастырылған. «100 нақты 
қадам» – Ұлт жоспарының 80-қадамында 
міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру 
жүйесін енгізу көзделсе, 2015 жылы қарашада 
«Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру 
туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 
қабылданды, – деді облыстық денсаулық 
сақтау басқармасы басшысының орынбасары 
Ж.Әбдусаматов.

Мамандардың айтуынша, өткен жылы 
аталған жүйені тұрғындар, жұмыс берушілер, 
медицина қызметкерлері арасында талқылау, 
түсіндіру жұмыстары жүргізілген. Об-
лыс көлемінде арнайы штабтар құрылып, 
ақпараттандыру жұмыстары жүргізілген. 
Осындай талқылаулардың нәтижесінде былтыр 
Заңға толықтырулар мен өзгерістер енгізіліп, 
мерзімі алты айға кешіктірілсе, қазіргі 
таңда жаңа жоба ҚР Парламенті мәжілісінің 
қарауында. 

Жалпы, алдағы жылдың 1 қаңтарынан 
міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру 
жүйесі іске асырылады. Ал, осы жылдың 1 
шілдесінен бастап әрбір азамат сақтандыру 
қорына жарна төлеуге міндетті. 

– Халықтың әлеуметтік тұрғыдан осал са-
наттары үшін мемлекеттің МӘМС- жарналары 
2018 жылы – 3,75 пайыз, 2019 жылы – 4 пайыз, 
және 2022 жылдан бастап мемлекеттің жарнала-
рын есептеу объектісінің 4 пайызынан кем емес, 
бірақ 5 пайызынан артық емес, бұл ретте ҚР 
аумағында тұрақты тұратын шетелдіктер мен 
азаматтығы жоқ адамдар көрсетілген санатқа 

кірген жағдайда мемлекет олар үшін де төлейді. 
Жұмыс берушілердің қорға аударымдарының 
мөлшерлемелері 2017 жылы 1 пайызға дейін, 
2018-2019 жылдары 1,5 пайызға дейін, 2020 
жылдан бастап 2 пайызға дейін және 2022 жыл-
дан бастап 3 пайызға дейін. Өзін-өзі жұмыспен 
қамтыған адамдардың қорға аударылатын 
жарналарының мөлшерлемесі мен объектісі 
қайта қаралады, – деді медициналық қызметке 
ақы төлеу комитетінің Қызылорда облысы бой-
ынша департаменті басшысы Б.Исмаханбетов. 

Егер жарна төленбеген жағдайда еліміздегі 
әрбір азаматқа мемлекет тегін медициналық 
көмектің төмендегі түрлеріне ғана кепілдік 
береді. Атап айтқанда, жедел жәрдем және 
санитарлық авиация, әлеуметтік маңызы 
бар аурулар кезінде, профилактикалық егу-
лер және 2020 жылға дейін амбулаториялық-
емханалық көмек пен амбулаториялық дәрімен 
қамтамасыз ету. Ал жоспарлы стационарлық 
медициналық көмек, мейіргерлік күтім, 
паллиатитвтік көмек пен 2020 жылдан бас-
тап амбулаториялық-емханалық көмек және 
амбулаториялық дәрімен қамтамасыз ету 
ақылы негізде көрсетілетін болады. Сондықтан 
да мамандар қазірден бастап барлық отбасы 
әрбір мүшесінің қай санатқа жататынын және 
ол үшін жарна қалай төленетінін анықтауы 
маңызды екенін айтады. 

Айта кету керек, тұрғындардың 14 сана-
ты бойынша, мәселен, балалар, жұмыссыздар, 
жұмыс істемейтін жүкті әйелдер, іс жүзінде 
үш жасқа толғанға дейінгі баланы тәрбиелеп 
отырған адамдарға, 18 жасқа дейінгі мүгедек 
балаға күтім жасайтын жұмыс істемейтін 
адамдарға, зейнеткерлерге, ҰОС ардагерлері 
мен мүгедектеріне, «Алтын алқа», «Күміс алқа» 
иегерлеріне, мүгедектерге, сотталғандарға, 
күндізгі бөлімде оқитын студенттерге жарнаны 
мемлекет төлейді.

Айнұр БАТТАЛОВА.

Автокөлік жолдары сапасының жоғары болуының маңызы зор. Осы орайда, автомобиль жол-
дары сапасының сақталуының қамтамасыз ету шараларының бірі,  ол көктем мезгілінде жалпы 
пайдаланымдағы республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында автокөлік құралдарының 
қозғалысына шектеу енгізу болып табылады. Қызылорда облысы V жол-климаттық аймаққа  
жатқандықтан  ҚР Көлік және коммуникация министрлігінің 11.03.2013 жылғы №162 бұйрығына 
сәйкес жыл сайын 1 наурызбен 1 сәуір аралығында уақытша шектеу енгізіледі.

Өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте Қызылорда облысы бойынша көліктік 
бақылау инспекциясы басшысының орынбасары Гүлмира Пірназарова шектеу енгізілген кездегі 
іс-шаралар туралы айтып берді. Оның атап өткеніндей, шектеу кезінде  автокөлік құралдарының 
рұқсат етілетін білікке түскен салмақтық параметрлері 20 пайыз төмендету арқылы анықталады. 
Ауыр салмақты автокөліктер арнайы рұқсат көктемгі шектеу кезінде көрсетілген салмақтық 
параметрлердің есебімен беріледі.  

Аталған шектеулерді  тасымалдаушылардың назарына жеткізу үшін және жол желісінің 
сақталуына бағытталған облыс әкімімен бекітілген іс-шара жоспары  аясында көктемгі шектеу 
кезінде қойылатын талаптары бойынша арнайы мәжіліс өткізілген болатын. 

Сонымен бірге, көктемгі шектеу кезінде Инспекцияның ұсынысымен жергілікті және 
әкімшілік полиция «Казавтожол» ҰК Қызылорда облысы бойынша филиалының мамандарымен 
бірлесіп  рейдтік тексерулер жүргізіп отырды. Инспекция өкілі тексеру нәтижесінде салмақтық 
параметрлерді сақтамағаны үшін 105-тен астам құқық бұзушылар әкімшілік жауапкершілікке тар-
тылып, 12 млн теңге айыппұл салынғанын жеткізді. Сонымен бірге, тексеру барысында автокөлік 
құралдарының өздігінен борттарын өсірген деректер бойынша жергілікті және әкімшілік полиция 
тарапынан шаралар қолданылды.

Брифингте «Қазавтожол» ҰК» АҚ Қызылорда облысы бойынша филиалы директорының орын-
басары Шанжархан Мырзабай автомобиль жолдарын пайдалануда ауыр көліктерді тізгіндеген 
жүргізушілер тарапынан әлі де көптеген қателіктер кездесетінін және оларға қарсы шаралардың 
жүргізіліп жатқаны туралы атап өтті. Брифинг барысында журналистер сондай-ақ жоғарыда 
келтірілген шектеу жаз мезгілінде де қолданылатыны туралы мамандардан естіп білді. Ол 1 мау-
сым мен 31 тамыз аралығын қамтиды.  Осы аралықта күн райы 25 градустан жоғары болған кезде 
таңғы сағат 10-мен кешкі сағат 10 аралығында ауыр жүк автокөліктерінің республикалық маңызы 
бар жолдарда  жүруіне тыйым салынады.

Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ.

– Нақты кезеңде кәсіпкерліктің 
алға басуына «Бизнестің жол кар-
тасы-2020» бағдарламасы зор 
септігін тигізіп отырғаны белгілі. 
Әңгімеміздің желісін қазалылық 
іскер жандардың бағдарламаға деген 
қызығушылығы қандай деген сауалдан 
бастасақ...

– Өте орынды. Өзіңіз айтқандай, 
«Бизнестің жол картасы–2020» бағ-
дарламасы кәсіпкерліктің қарқынды 
дамуына тікелей ықпал етуде. Бұл 
бағдарламаға аудан кәсіпкерлерінің 
қатысуы жоғары деңгейде. Мыса-
лы, өткен жылы құны 235,9 млн теңге 
құрайтын 9 жоба іске асырылса, осы 
жылдың өзінде 141,9 млн теңгелік 
4 жоба қаржыландырылды. Бұл 
Қызылорда қаласынан кейінгі жоғары 
көрсеткіш десек, жаңылмаймыз. 

Ал «Даму-Өндіріс» бағдарламасы 
іске асырылғалы бері 2 жоба жүзеге 
асырылып, аудан экономикасының да-
муына өз әсерін тигізуде. Бұған қоса, 
«Даму-Аймақтар» бағдарламасы ая-
сында 2 жобаға айналым қаражатын 
ұлғайту бойынша 110 млн теңге не-
сие берілді. Биылғы жылдан бастап 
«Нәтижелі жұмыспен қамтуды және 
жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-
2021 жылдарға арналған» бағдарламасы 
жүзеге асырылмақшы. Бағдарлама  ая-
сында кәсіптік даярлауға, қайта даярлау 
курсына оқыту, «жаппай кәсіпкерлікті 
дамыту» бойынша мал және ауыл 
шаруашылығымен, жүк көлігі және жо-
лаушылар тасымалымен айналысу үшін 
несие беру жоспарлануда. Кәсіпкерлік 
негізде оқытылатын адамдардың тізімі 
аудандық кәсіпкерлік палатасына 
берілді. Осы айдан бастап кәсіпкерлік 
негізде оқыту межеленуде. Сондай-
ақ, «халықты жұмыспен қамтуға 
жәрдемдесу және еңбек ресурстарының 
ұтқырлығы арқылы еңбек нарығын да-
мыту» бойынша әлеуметтік жұмыс ор-
нына  жалақыны субсидиялауға 15,1 
млн теңге бөлінді. Жұмыс берушімен 
келісімшарт жасалып, 38 адам жыл 
аяғына дейін әлеуметтік жұмыс орны-
на,  жас мамандар жастар тәжірибесіне 
жіберілді. Жыл басталғалы 106 адам 
тұрақты жұмыспен қамтылды.

– Индустриялық аймақ ұйым-
дастырып, оны қажетті инфра-

құры лыммен қам та   -
масыз ету, кә сіп  кер лікті 
дамыту ды бірден-бір қол-
дау шарасы екені мә лім. 
Осы төңіректе қан дай 
жұмыстар ат қарылуда? 

– Бұл бағытта аудан-
да «Өндірістік аймақ» 
ұйымдастыру жобасы бойынша 12,7 
гектар жер учаскесін инженерлік-
инфрақұрылым желілерімен қамта-
масыз етуге республикалық бюд-
жеттен қажетті қаржы бөлініп, тиісті 
жұмыстар атқарылды. Қазіргі таңда ау-
дан кәсіпкерлері тарапынан жаңа 10 
жоба бойынша жер учаскелері алынды. 
Оның ішінде жалпы құны 70 млн теңге 
құрайтын 3 жоба іске қосылып, 33 жаңа 
жұмыс орны ашылды. Қалған жоба-
лар бойынша іске асыру мерзімдеріне 
сәйкес қаржыландыру жолдары зертте-
луде. «Өндірістік аймақ ұйымдастыру 
жобасы» бойынша бос тұрған  жер 
учаскесіне өнім сақтау қоймасы мен 
сауда қатарларын ұйымдастыру және 
жылыжай орналастыру көзделуде. 
Сондай-ақ, «Сауда-логистикалық 
орталық ұйымдастыру» жобасы бой-
ынша Әйтеке би кентінің орталығынан 
бірнеше инвестициялық жобаны жүзеге 
асыру жұмыстары жүргізілуде. Жоба 
аясында 50 жаңа жұмыс орны ашыла-
ды деп күтілуде. «Батыс Еуропа-Батыс 
Қытай» халықаралық автокөлік дәлізі 
бойынан сервистік қызмет көрсететін 
нысан салуға 3 жер учаскесі алынған-
ды. Салынған нысандардың бірі осы 
жылы пайдалануға беріледі. Жоба 
толық іске қосылған кезде 20 адам 
жұмыспен қамтылатын болады.

– Қазалы ауданы кезінде алыс 
және жақын шет елдерге «Сыр 
қауыны» деген брендке ие болғанын 
жұртшылық мақтанышпен еске ала-
ды. Тіпті сонау 1948 жылы Брюс-
сельде өткен халықаралық көрмеде 
Қазалының қара күләбісі алтын ме-
даль иеленгені көзі қарақтыларға аян. 
Ендеше осы тақырыпты тарқатып 
берсеңіз... 

– Жергілікті халықты бау-бақша 
егу жұмыстарына тарту, ынталанды-
ру мақсатында түсіндірме жұмыстары 
жыл бойы жүргізілді. Бүгінде аудан 
жұртшылығы, оның ішінде ауылдық 

жерлердегі тұрғындардың бау-бақша 
өнімдерін егуге деген талпынысы 
өте жоғары. Бұл бағытта өнімді егу-
ден бастап тұтынушыға жеткізуге 
дейінгі аралықтағы барлық жұмыстар 
үйлестірілуде. Ауыл шаруашылығы 
тауарларын өндірушілердің бақша 
өнімдерін сыртқа экспортқа өткізу 
мақсатында өткен жылдың желтоқсан 
айында Мәскеу қаласында іссапармен 
болған делегацияны аудан әкімі 
Наж мадин Шамұратов бастап бар-
ды. Нәтижесінде аудан әкімдігі мен 
Қазақстандық тауарларды көтерме 
сауда орталығында өткізетін «Kaz-
Food» компаниясының бас директоры 
А.Рапиев арасында меморандумға қол 
қойылды. Биылғы жылдан бастап ау-
данда өндірілген ауыл шаруашылығы 
өнімдері Мәскеу қаласындағы көлемі 
90 га жері бар «Фуд-Сити» көтерме 
сау  да орталығына тасымалданып, 
тиімді бағамен өткізілетін болады. Со-

нымен қатар, Қазалының 
қауынының Ақтөбе облы-
сында саудалануы жолға 
қойылды. Жуырда Оңтүстік 
Қазақстан облысының Жеті-
сай ауданына коопера-
тив төрағалары және ауыл 
әкім дері іс сапарға барып, 
ондағы жергілікті бақша 
өсіру шілермен кездесті. 
Тә жірибе алмасып, плен-
ка астында тұқым өсірумен 
танысты. Нәтижесінде жер-
гілікті жиеншар (торпеда), 
колхозница, жұлдыз, ва-
лет қауын тұқымдары коо-
ператив мүшелерінің қар-
жысына сатып әкелінді. 
Енді осы тұқымдар ауыл  ша-
руашылығы коопера тив тері 
арқылы өндірістік негізде 
егілетін болады. Оған қоса 
75 мыңнан астам тұрғыны 
бар көршілес Байқоңыр қа-
ласындағы пайдаланыл-
май тұрған бұрынғы сау-
да және қызмет көрсету 
ғи мараттарын аудандық 
ком  му налдық меншікке 
алу арқылы кәсіпкерлік ая-
сын кеңейтіп Қазалыда  
өн дірілген көкөніс, бау-
бақша, азық-түлік өнімдерін 
ғарыш айлағының халқына өткізудің 
алғышарттары жасалуда. Су айдайтын 
насос алу үшін биыл облыстық бюд-
жеттен  қаржы қаралып, 8 насос алу жо-
спарланып отыр. Бақшалық жерлерді 
қоршау жұмыстарына аудандық бюд-
жеттен қаржы бөлінді. 

– Орайы келгенде ауданда жүзеге 
асырылуға тиісті инвестициялық 
жобаларға тоқтала кетсеңіз. 

– «РЗА» АҚ-ның «1200 басқа 
арналған ірі қара өсіру кешені мен 
сүт зауытының II кезеңі» жобасы іске 
асқанда сүт зауытының қуаттылығы 

еселеніп, тәулігіне 30 тоннаға дейін 
жеткізілетін болады. Ол үшін зау-
ытты қайта жарақтандырып, қажетті 
қуаттылықтағы инфрақұрылым жүйе-
лерімен қамтамасыз ету жұмыстарын 
атқару қажет. Осы орайда жоба-
сметалық құжаттарын әзірлеуге 
аудандық бюджеттен 13,5 млн теңге 
қаржы бөлінді. Алдағы уақытта 
ұсынысымызға байланысты зауытты 
инфрақұрылыммен қамтамасыз етуге 
республикалық немесе облыстық бюд-
жеттен қаржы бөлу қажеттілігі туын-
дауда. «Қазалы Керуен» БК» ЖШС-
ның «Көлік, сауда-логистикалық 
орталық» жобасы бойынша «Сенім-
Табиғат» ЖШС «Байқоңыр» әлеуметтік 
кәсіпкерлік корпорациясымен бірлесіп 
«Қалааралық автовокзал құрылысын» 
салу жобасы іске асырылуда. Осы 
мақсатта   «Байқоңыр»  ӘКК» 77,4 
млн теңге, серіктестік 80,4 млн теңге 
қаражат бөліп отыр. Құрылысқа 
қажетті материалдардың басым бөлігі 
жеткізіліп, жер жұмыстары, іргетасын 
орналастыру жүргізілуде. Жоба аясын-
да сағатына 250 адам қабылдап- өткізу 

қызметін көрсететін көлемі 1100 шар-
шы метр болатын автовокзал ғимараты, 
50 автокөлікке арналған автотұрақ, 
басқа да қызмет көрсету орындары мен 
демалыс алаңдары салынатын болады. 
Автовокзал құрылысы осы жылдың 
шілде айында аяқталып, облыстық жо-
лаушылар көлігі және автомобиль жол-
дары басқармасы арқылы арнайы реес-
трге алынады  деп күтілуде. Басқа да 
игілікті жобалар бар.

– Әңгімеңізге рахмет.
Жұмабек ТАБЫНБАЕВ.

Қазалы ауданы.

ЖАҢА СПОРТ 
НЫСАНЫ БОЙ 
КӨТЕРЕДІ
«Әкім бол, халқыңа жақын бол». Осы 

қағиданы тұтынған Арал ауданы әкімі 
Мұхтар Оразбаев елді мекендерді жиі 
аралайды. Дала перзенттерінің тыныс-
тіршілігімен етене танысуды мұраттаған 
әкім ауылдардағы қалыптасқан жайттарға 
қанықты. Өткен аптада Сексеуілге  жол 
тартқан аудан басшысы кенттегі дене 
шынықтыру-сауықтыру кешенінің алғаш-
қы қазығын қағу рәсіміне қатысты.

Оқырмандарға түсінікті болуы үшін 
дерекке жүгінсек. Аталған кешен құры-
лысы Арал ауданының экономикасын 
дамытудың 2017-2019 жылдарға арналған 
«Жол картасы» бағдарламасына енгізілген 
болатын. Жоспарға сәйкес  ағымдағы 
жылға  нысанның құрылыс-монтаж жұ-
мыстарына 100 млн теңге қаржы бөлініп, 
мемлекеттік сатып алу негізінде мердігер  
«Асанасдар» ЖШС жеңімпаз болып таныл-
ды. Қазіргі таңда құрылыс алаңына алдын 
ала дайындық жұмыстары жүргізілуде.

Сонымен қатар, 2016 жылы «Нұрлы 
жол» бағдарламасы аясында кенттің ішкі 
су желілерін қайта жаңғырту және кеңейту 
қолға алынған болатын. Аудан әкімі осы 
мәселе төңірегінде атқарылып жатқан ша-
ралармен танысты.

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ.
Арал ауданы.

2016 жылы облыс өңірінде қатты және кең таралған 
пайдалы қазбалар бойынша жер қойнауын пайдалану-
шылар 117 млрд теңгенің инвестициясын игерді. Ол 2015 
жыл көрсеткішімен салыстырғанда 265 пайыз құрайды. 
Бұл туралы газет тілшісіне ҚР Инвестиция және даму 
министрлігі Қызылорда аймақтық геология және жер 
қойнауын пайдалану инспекциясының басшысы Ғалым 
Әлімбаев хабардар еткен еді.

Инспекция басшысынан мәлім болғанындай, өткен 
жылы Қызылорда облысы аумағында 92 заңды және жеке 
тұлға тиісті рұқсат құжаттары негізінде жер қойнауын 
пайдалану жұмыстарын жүргізді. Олар негізінен өндіру, 
барлау жұмыстарын қамтиды. Рұқсат негізінен уран, ва-
надий, полиметалл, алтын, күміс, натрий сульфаты, жер-
асты сулары, емдік балшықтар кеніштерін барлау үшін 
берілді.

Сондай-ақ, инспекция тарапынан жер қойнауын 
пайдаланушылармен жобалық шешімдерді және жер 
қойнауын пайдалану саласындағы заңнамалықтарды 
орын дауына 2016 жылы 30 тексеру жұмыстары 
жүргізілді.

Нәтижесінде 96 әкімшілік құқық бұзушылық 
анықталып, 20 млн теңгеге жуық айыппұл салынып, 
толығымен өндірілді. Заң бұзушылықтар негізінен 
өндіру кезінде құлама жар бұрышының сақтамауымен, 
өндіру көлемі бойынша жоспарлық көрсеткіштерді 
орындамауымен байланысты болды.

Мысалы, Байжарқын алаңында «Karatau Mining» 
(Каратау Майнинг) ЖШС мысты, алтынды және iлеспе 
құраластарды барлау жұмыстарын жүргізуде. Жоба 
бойынша кәсіпорын 6 жылда 881 млн теңге инвести-
ция салуды жоспарлап отыр. Сонымен қатар облыс 
аумағында пайдалы қазбалар кен орындары негізінде 
бірқатар өнеркәсіп мекемелер ашылып, болашақта ірі 
зауыттар мен фабрикалар салу жоспарлануда. Мұндай 

кәсіпорындардың іске қосылуы жер қойнауының 
қарқынды игерілуіне септігін тигізеді.

2015-2016 жылдары мемлекет қаржысы есебінен 
облыс аумағында «Ақжар кенішінде алтын, мыс пай-
далы қазбаларына іздеу жұмыстарын жүргізу» және 
«Қызылорда облысы Қармақшы ауданында тереңдігі 
3500 метрлік тіректі-параметрлік ұңғыманы қазу» жо-
балары бойынша жұмыстар жүргізіліп, толығымен 
аяқталды. Нәтижесінде Ақжар кенішінде бірқатар перс-
пективалы жер қойнауы учаскелері анықталды.

Екі жоба бойынша – «Дарбаза учаскесіндегі ал-
тын, мыс рудаларына іздеу-бағалау жұмыстарын 
жүргізу» және «Өңірлік тірек кескіндері бойынша 
кешенді геологиялық-геофизикалық зерттеулер (гео-
траверстер) жұмыстарын жүргізу» бойынша жұмыстар 
қаржы тапшылығына және мемлекеттік табиғи қорық 
аумағында жұмыс жүргізуге рұқсат алуға байланысты 
тоқтатылды.

Сондай-ақ, Геология және жер қойнауын пайдалану 
комитеті Қызылорда облысы аумағында австралиялық 
әдіспен жер қойнауын пайдалану құқығын табыстау 
үшін 2 алаң дайындады. Олар Қызылорда Солтүстік Сыр-
дария және Шиелі аудандарын, сондай-ақ, Қызылорда 
Оңтүстік Жаңақорған ауданын қамтиды. 

Ал аукцион арқылы жер қойнауын пайдалану 
құқығын табыстау үшін Қызылорда облысынан 2 нысан 
дайындалды. Қоскөл – алтын барлауға және Приараль-
ное – темір рудасын барлауға бағытталып отыр.

Аталған жұмыстардың жүзеге асырылуы жер 
қойнауын пайдалану саласына қосымша инвести-
ция тартуға мүмкіншілік туғызады. Бұл Сыр өңірінің 
болашақтағы экономикалық әлеуеті зор екенінің айғағы 
болып табылады.

Ж.ӘЛМАХАН.

Айталық, биылғы жылдың 
3 сәуірінен бастап тұрғын 
үй құрылыс жинақтары ту-
ралы және келісімшарттағы 
ақшаны көбейту туралы 
келісім жасалғанда комиссия 
мүлде алынбайды. 

– Директорлар кеңесінің 
шешімімен тұрғын үй құрылыс 
жинақтары шартын жасағаны 
үшін және шарттық сома-
ны арттыру үшін алынатын 
комиссия көлемі 0 теңге бо-
лып бекітілді. Бұл өзгертулер 
күшіне енді. Естеріңізге 
сала кетейік, бұрын аталған 
қызметтер үшін алынатын 
комиссия көлемі шарттық 
соманың және депозиттің арт-
тыру сомасының 0,55% пай-
ызын құраған еді. Әрине, 
бұл қызмет түрі тұрғын үй 
жағдайын жақсартқысы 
келетін азаматтар үшін 
қолайлы болары сөзсіз. Осы 
пилоттық жоба негізінде 
жұмыс жалғасатын болады, 
– деген А.Ізтілеуова аталған 
банктегі оң өзгерістерге 
тоқталды. 

Қазіргі таңда қалада 
құрылыс қарқынды жүр-
гізілуде. Шаһарда бой 
көтерген көпқабатты зәулім 
үйлерден пәтер алу әрбір 
жас отбасылар мен баспа-
насыз жүрген азаматтардың 
арманы. Аталған жинақтау 
банкідегі бұл өзгерістер сол 
арманға қанат бітіргелі тұр. 
Бұлай дейтінім, сіз пәтер 
құнының 30 пайызын депо-
зитке салсаңыз, ал қалған 
қаржы жылдық мөлшері 5 
пайыздық үстемақымен ұзақ 
жылға рәсімделеді. Тағы бір 
қуантарлығы, банк жүйе-
сіндегі жаңа өзгерістерге 
сәйкес салымшының несиелік 
тарихын қарастырмайды. Мә-
се  лен, басқа банк те несиеңіз 
болса немесе, бұрын не-
сие рәсімдеп, оны мезгілінен 
кешігіп төлесеңіз де осы 
жинақтау банктен үй алуға 
мүмкіндік бар. Сонымен бірге, 
ауылдағы ағайындар да қала 
орталығынан пәтер алуға бо-
лады. 

Банк өкілінің сөзінше, 

қазіргі уақытта «жергілікті 
атқарушы органдарда кре-
диттік тұрғын үй құры лысы» 
бағыты бойынша «Нұрлы 
жер» бағдарламасы арқылы 
облыс орталығындағы Жап-
пасбай батыр көшесі бойын-
да орналасқан №12,13 және 
Ә.Қашаубаев көшесі бойында 
орналасқан №1,2 көпқабатты 
50 пәтерлік тұрғын үйлерге 
дауыс беру түрінде өтініштер 
қабылдануда. Тұрғын үй 
бағасының 1 шаршы метрі 
136 600 теңгеден басталады. 
Бағдарламаның талабы тұрғын 
үй бағасының 30 пайызы 
конкурсқа қатысу барысында 
салымшының депозиттік шо-
тында болуы шарт.

Сонымен қатар, брифинг 
барысында «Нұрлы жер» 
бағдарламасы бойынша жеке 
тұрғын үйлерді салу жоспарда 
бар екендігі айтылды. Демек, 
алдағы уақытта үй кезегінде 
тұрған отбасыларға жер 
үйлердің де кілті табысталмақ.

Нұрсұлтан ҚАЗБЕКОВ.

«Қазақстанның Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» 
енді депозит ашарда тұтынушыдан комиссияның 
құнын сұрамайды. Бұл туралы сәрсенбі күні  өңірлік 
коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз кон-
ференциясында «Қазақстанның Тұрғын үй құрылыс 
жинақ банкі» АҚ облыстық филиалы директорының 
орынбасары Айзат Ізтілеуова мәлімдеді.

ЖАЛПЫҒА ОРТАҚ ЖҮЙЕ
Облыстық Өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифнгте облыстық 

денсаулық сақтау басқармасы басшысының орынбасары Жақсылық Әбдусаматов 
пен медициналық қызметке ақы төлеу комитетінің облыс бойынша департаменті бас-
шысы Бақыт Исмаханбетов елімізде қолға алынғалы отырған міндетті әлеуметтік 
медициналық сақтандыру жүйесі жайында айтып берді.

УАҚЫТША ШЕКТЕУ ЖОЛ САПАСЫН САҚТАЙДЫ

КӘСІПКЕРЛІГІ КЕМЕЛ
ҚАЗАЛЫ

Мемлекет басшысының еліміздің әлеу
меттікэкономикалық даму тұрақ

тылығын одан әрі қалыптастыру, 
халықтың әлауқатын көтеру 

жөніндегі тапсырмаларын 
орындау Қазалы ауданында 
күн тәртібіне тұрақты түрде 
қойылған. Соған орай 
ша ғын және орта кәсіп
кер лікті қолдауға бағыт
тал ған ісшара жоспарла-

ры қабылданып, жүзеге асырылуда. Өткен жылы Қазалы ауданының 
20162018 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту картасы бекітіліп, 
атқарылған шаралар өз нәтижесін беруде. Мәселен, шағын кәсіпкерлік 
субъектілерінің саны 4173 бірлікті құраған. Бұл өткен жылдың тиісті 
кезеңімен салыстырғанда 5,1 пайызға артық. Жұмыспен қамтылған 
адамдар саны 8819ға жетіп, жаңадан 538 кәсіпкер тіркелген екен. 

 Біздің аудандық кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм бөлімінің басшы-
сы Әліби Әбиевпен жасаған сұхбатымыз осы бағытта өрбіген болатын.

инвестиция
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Уақытты уысыңда ұстап тұра алмайсың, сынап-
тай сырғыған қалпын бір сәт тоқтатқан жоқ. Кеше 
ғана секілді көрінген оқиғалар санамаласаң, бірнеше 
жылдың болмысына айналады. Арамыздан кеткен 
абыз-арыстар қаншама, енді еске алып, елге сіңірген 
еңбегін жаңғырту перзенттік парызымыз, тіріге тән 
міндеттің ең қомақтысы, сауабы мол іс екен. Бүгін сол 
парыздың бір парасына кірістік. 

Иә, әркімге өз әкесі өзіне асқар тау ғой, әлбетте. 
Ол ұрпағы үшін қайталанбас тұлға, табанды тірек 
ұғымын ұқтырады. Тіпті, терминологиялық сөздікте 

ұшырасатын патриархат сөзі 
грек тілінен аударғанда 

отбасыдағы ең үлкен 
билік ер адамға тиесілі 

деп түсіндіреді. 
Бұл әкенің 
отба   сындағы 

орны, ролі болса, 

ел мен жұрттың, өзі туып-өскен атамекеннің алдындағы 
жауапкершілігі мен парызын терең түйсіне, сезіне 
білген азаматтың абыройы қашанда асқақ тұратыны 
тағы бір озық қыры. Көңілде көрікті ой көп қой, жақсы 
сөзден сыбаға, жарқын істен мұра, халықтық қағидадан 
үлгі алсақ, қазақтың қайраткер ұлы Камал Бердәулетов 
туралы толғағанда сөз басындағы салиқалы ойлардың 
әрбірі оның болмысында бар қасиет екенін ескеріп 
тұрмын. Және ол жайлы терең толғаныстар, орамды 
ойлар тарқатуға тура келеді. Өмірден өткеніне 5 жыл 
болыпты, ұмытылмас жылдар, өшпес есімдер уақыт 
қалтарысында қалмау керек, мені тарихтың кешегі 
беттерін ақтаруға жетелеген осы ойлар еді.

Камал аға сабырдың адамы болатын. Қай істі 
де сабырға салып, ақылмен арашалап, парасатпен 
парықтайтын. Ол болаттай берік болатын, қорғасындай 
еріп, сынаптай сырғи салатын әлдекімнің әрекетінен 
жат тұғын. Жаратылысының бір озығы осында деп ой-
лаймын. Екінші қыры, жауапкершілік дегеннің жүгі 
көтере алатын кісіге артылады. Оған жүктелген жұмыс 
бітпей, не аяқсыз қалғаны жоқ. Ал, үшінші үлгісі – 
қанағатшыл, дүние қумаған, барды қанағат тұтқан, бір 
тоға табиғат иесі. Ендеше, адами қалыбынан аумаған 
ағаның жарқын бейнесінен естелік айтып, ойды ойға 
жалғасақ дұрыс деймін.

Мәрттік пен дарқандықтың, кеңпейілдіктің сынға 
түсетін тұстары кездесіп тұрады. Ондай сәттер Камал 
көкемнің басынан өткен қанша оқиға да бар. Осы орай-
да оның сүт кенжесі, бүгінде Алматыда тұратын Гүлсім 
Камалқызының әңгімесін тыңдап көрелік.

– Әкеміз қиындықты көп көрді, оған ештеңе де 
оңайлықпен келмеді.  Небәрі  12 жасында әкеден жетім 
қалып, «халық жауының баласы»  атанып, басқа түскен 
нәубетті көтере білді,  анасының, іні-қарындасының 
қамқоры болды, ерте ержетті... Біреуден кем, біреуден 
ілгері жүріп ес білді, етек жиды.. Тырмысып, тырбанып 
жүріп  еңбекке ерте араласты.  Комсомол қатарына ер-
терек өтемін деп, жасын 2 жасқа үлкейтіп жаздырып,  
он сегізге толған азамат ретінде Ұлы Отан соғысына 
аттанды. Сөйтіп 16 жастағы балаң жігіт қызу майдан 
ортасына түсіп, Ржев, Великие Луки, Смоленскіні жау-
дан азат ету шайқастарына қатысты. Әскери басшылар 
қолынан бірнеше жауынгерлік медаль алды. Майданда 
үш рет ауыр жараланды. 

Соғыстан аман-есен оралған әкеміз ауыл 
шаруашылығы өндірісіне белсене араласты, жауап-
ты учаскелерде қызмет етті. Іскерлігімен көзге түсіп, 
Жалағаш аудандық ауыл шаруашылығы инспекциясы 
басшылығына тағайындалады. Одан кейін Жалағаш, 
Қармақшы аудандық атқару комитеті төрағасының 
орынбасары, Қармақшы өндірістік басқармасы 
бастығының орынбасары қызметтерін атқарады. 

Коммунист К.Бердәулетов 1963 жылы КПСС 
Орталық Комитеті мен КССР Министрлер Советінің 
«Шөл және шөлейт аймақтарды игеру және  қой 
шаруашылығын өркендету туралы» қаулысына 
сәйкес Жалағаш ауданында қой өсіретін «Аққыр» 
кеңшарының қазығын қағып, 1973 жылға дейін сонда 
директор болды. Қызылқұмның  қиясында өзі тұңғыш 
қазығын қаққан,  «Аққыр» қой совхозы бой көтеріп, 
сәнді елді мекенге айналды.  

«Кәмекеңнің  қажыр-қайраты, іскерлік қабілеті, 
жоғары  талап-талғамы, ұйымдастырушылық таланты – 
Қызылқұмның ортасынан  орын тепкен «Аққыр» совхо-
зын өз қолымен құрып, ауыр бейнетін  бастан өткізіп, 
он жыл абыроймен  басшылық жасаған тұста  жарқырап 
көзге  көрінді. Совхоз алғашқы он жыл көлемінде 
таза пайдамен шығып, бірнеше рет республикалық 
жарыстың жүлдегері болды, мемлекеттік Ту табыстал-
ды. К.Бердәулетовтің сайын даладан берекелі ауыл 
тұрғызған ерен еңбегі халықтың аузында әлі күнге 
аңыз болып айтылып жүр»,– деп еске алады қадірменді 
ағамыз Қаһарман Табынбаев.

Социалистік Еңбек Ері, ауыл шаруашылығы 

саласының ардагері Ұзақ Еспанов ол кісі дүние салған 
кездегі өзінің азалы сөзінде былай деп еді: «...Шөл да-
лада қиян шеттен шаруашылық құрып, елдің басын 
құрау айтуға  ғана оңай. Болмаса Қызылқұмда Кәмекең 
жұмысты нолден бастады ғой. Шаруашылықтан кейінгі 
оның қызметі халықтың көз алдында. Қайран Кәмекең, 
қайда барса да пендешілікке бой алдырмады, асып-
таспады, дүние қумады, қарапайым салиқалы, сырбаз 
қалпында қалды».

Ақын Темірше Сарыбаев кезінде «Жас алаш» 
газетінде мынандай пікір білдіріпті: «Сыр бойын-
да құм ішінен, сексеуіл арасында совхоз салған Ка-
мал Бердәулетов деген азамат болды. Оның совхо-
зы шөлдегі оазис іспеттес еді. Міне, соларды «халық 
адамы» деу қисынға келеді. Шынын айту керек, қазір 
мұндай адамдар аз, некен-саяқ. Сондықтан кез келген 
адамға «халық адамысыз» деп көлгірсу қажет емес. 
Халық кімнің кім екенін біледі». Міне, осының бәрі 
әкеме берілген баға емес пе?

Осы тұста ауылдас ағамыз, Халықаралық 
«Қазақстан Заман» газетінің бас редакторы Ертай 
Айғалиұлы өз шығармасында: «Қазақ ауылының 
үйлері әдетте тарыдай шашылып жатады. Біз келген-
де Аққырда салынған үйлер аз болатын. Бар болғаны 
екі көшенің сілемі. Көше-көшеде құрылыс қызу жүріп 
жатты. Мен ол кезде 5-сыныпта оқимын. Аққыр 
ауылының салыну жобасы өзге шашыраңқы ауылдарға 
ұқсамайтын. Көшелері атқан оқтай түзу. Екі жағына 
арықтар қазылып, шыбықтар егілген. Ауылдың сыр-
тына да жан-жағы қоршалып мәуелі бақ егіле бастап-
ты. Оған бас бағбан етіп бізбен бірге көшіп келген 
Пірмахан деген ағамыз тағайындалыпты. Ауылдың 
сырты түгелімен қоршалып тасталған. Кірер қақпа 
біреу-ақ. Оның өзі шлагбаум арқылы қатал тәртіппен 
көліктер кіргізіледі. Қысқасы, ауылға машина түгілі 
тышқан да кіре алмайды. Мұның бәрі көше-көшеде 
егілген шыбықтарға малды тигізбеу. Гараж ауыл сыр-
тына салынған. Жазда ел Майлыөзектің жағалауына 
киіз үй тігіп, жайлауға шығып кететін...

Әрине, мұның бәрін ұйымдастырып басшылық 
жасаған совхоздың №1 директоры Камал Бердәулетов 
ағамыз. Камал ағаның осындай іскерлігін, қатаң 
тәртібін бала да болсақ біліп өстік, үлгі алдық. Ол 
кісінің игі істері ауыл-ауылға аңыз болып тара-
ды. Кеңдікке үйренген қазекең мұндай тәртіпке 
көніңкеремей неше түрлі бұлтаққа салатын. Бірақ 
негізінен Кәмекеңнің темірдей тәртібіне түсіністікпен 
қарады. Бәлкім, Камал ағаның қатал тәртібі болмаса, 
Аққырдай әсем ауыл дүниеге келмес пе еді? Иә, ауылға 
сіңірген ұшан теңіз еңбегін Кәмекеңнің елі өте жоғары 
бағалайды. Іскер, жаңашыл, парасатты, ең бастысы, 
тәртіптің адамы. Ол кісі ХХІ ғасырдың ауылын салды. 
Аққырды аз жылдардың ішінде облыстағы ең көрікті, 
ең жетістігі мол берекелі ауылға айналдырды. Әрине, 
оның командасы да мықты һәм іскер болатын. Әттең, 
осы әдемілікті, осы жетістікті кейінгі басшылар әрі 
қарай жалғастыра алмады. Қазір ауылға тағы да Камал 
аға сияқты қатал да іскер басшы ауадай қажет!»

...Иә, топырағында әкемнің табанының іздері сай-
рап жатқан  «Аққыр» совхозының  құрылғанына 50 
жылдан асып барады. Қай заманда да, қай бір ортада 
да халқының қадірмендері болған. Олар тар соқпақта 
адас пай, халықтың арасында болып, ыстық-суығын 
бірге көріп, күн демей, түн демей, елінің қамын 
ойлаған. Осындай тұлғаларымыздың ерлік істерін 
кейінгі ұрпаққа паш ету – әрқайсымыздың борышы-
мыз. Аққырдың әрбір үйінің тасын қалап, шегесін 
қаққан Камал Бердәулетовтың баласы болу – бізге  
асқан жауапкершілікті жүктейді, – дейді.            

Батырдың да, басшының да бірінші жанашыры – 
оның жары. Қоғам үшін жаралған жанның отбасына 
қайырылатын жөні жоқ. Оған зейін қойған зайыбы бар. 
Осы арада Нағима апаның пікірін тыңдасақ. 

– Ол көптің адамы болды. Жеке мүдде дегенге жаны 
қас еді. Бәлкім, сонан кейін шығар, ауыл көркейіп, ау-
дан, облыс, тіптен республикаға танылғанша қаншама 
ұйқысыз түндерді басынан өткізді. Небәрі қырық жа-
сында ел тағдырын мойнына алған азаматқа сонша-
ма ауыр жүк артылғанын жете түсініп,  адал ақылын 
қосқан азаматтарға ол барынша риза көңілін үнемі 
білдіріп отыратын. Күн-түн қатып, 40-50 градус аяз-
да үстіне тұлып, аяғына ұйық етік киіп, қой отарла-
рын аралап, әрбір шопанның тыныс-тіршілігін көзімен 
көріп, қолдан келер қамқорлығын аямаған азаматым 
абыройсыз болмады. Бұл еңбек адамының ерлігі, ел де-
ген ердің  еңбегі емес пе?

Ол зейнеткерлікке шыққаннан кейін де  қатардан 
қалмады. Облыстық ардагерлер Кеңесіне 12 жыл 
қатарынан басшылық етті. «Жоғалмайды адамның 
сараңдығы, мәрттігі, кімнің қалай болғанын танытады 
қарттығы», – деп Қадыр Мырза Әлі айтқандай, осы тұста 
ол  жастарға салиқалы сөз айтатын, Тәуелсіздігіміздің 
мән-мағынасын ұлықтап, Елбасының саясатын елге на-

сихаттайтын қадірлі ақсақал болып еді. Елбасының Сыр 
еліне сапары кездерінде келелі мәселелерді көтеріп, 
көшелі сөз сөйлейтін, бата беретін абыз қарты болды. 
Қара қылды қақ жаратын әділдігін, шыншылдығын 
бүкіл ел біліп, сол үшін де қадірлейтін, – деді ол.

Қоғам қайраткері Ыдырыс Қалиевтың өз қолымен 
жазып берген бір үзік сырынан үзінді келтірсек. «Ұлы 
Жеңістің 60 жылдығына арналған Мәскеуде өтетін 
үлкен жиынға облыс атынан мен баратын болдым. 
Тіптен ойымда жоқ. Сұрастырып көрсем, Камекең об-
лыс басшысымен, республика ардагерлерінің төрағасы 
Сағдиевпен келісіп, мені ұсыныпты. Былай қарағанда, 
Мәскеуге баратын адам  Камекеңнің нақ өзі еді, «мен 
барайын» деп бір ауыз айтпаған ғой, сонда. Ұлы 
Отан соғысының ардагері, оның үстіне облыстағы 
ардагерлердің басшысы да өзі. Олай етпеді. Бұл оған 
Алланың берген қасиеті. Еш уақытта қызғанбай, 
іштарлық жасамай, өзіне тиістіні де жолдасымен 
бөлісетіндігі. Қандай ерлік, парасаттылық, кеңдік. Мен 

соны көрдім», – деп жазды. 
Мемлекет және қоғам қайраткері, облыстық арда-

герлер кеңесінің басшысы Сейілбек Шаухаманов «Ар 
мен намыстан жаралған» атты мақаласында:  «Кәмекең 
зейнетке шыққасын он екі жыл қатарынан облыстық 
ардагерлер Кеңесін басқарды. Өңір орталығы 
Қызылордада аймақтың барлық зиялысы – бұрынғы 
облыс, қала, аудан, сала басшылары, облыстың бар 
қаймағы, ығай мен сығайлары тұрады емес пе? Жасы-
ратын несі бар, алғашында олар Кәмекеңді қомсынған 
сыңай танытты. Көп ұзамай Кәмекең өзінің білімімен, 
білігімен және табанды, тұрақты, принципті, салау-
атты, салиқалы, салмақты, анау-мынау ноқтаға сия 
бермейтін мінезімен, біртұтас, бүтін болмысымен бәрін 
де ықтырды, бәрін де мойындатты. Бүкіл облыстың 
Кәмекесі болды. Бәрі де Кәмекеңді тыңдайтын, сыйлай-
тын, құрметтейтін, ақылдасатын, есептесетін, ескеретін 
болды», – деп тоқталды.   

Бала кезінен білсем деген талабы ұшқыр, ізденісі 
үлкен ағамыз анасы Әлиманың аузынан қисса-дастан 
тыңдап, адамгершілік қасиеттің салмағын, ақ пен 
қараның арасын, елдің берекесі мен бірлігін біліп 
өсті. Ал, әкесінің ағартушы, журналист жолы да 
қаннан келген қасиеті еді. Бәлкім, «Ата көрген оқ жо-
нар» деген ғой, қолынан қаламын тастамай, өнеге мен 
тағылым нәрін ұрпаққа мұра еткен «Аққыр ақиқаты», 
«Бұқарбай батыр», «Атажұрт», «Ұрпағыма ұлағат» 
секілді кітаптарды аманаттап кетті. Осы орайда құдасы 
Өндіріс аға былай толғанды: «...Ол Сыр бойының та-
рихынан, ертеде өткен  аты шыққан адамдардың 
өмірінен хабары мол кісі еді. Өткен діни кісілердің, 
батырлардың, шешен-шайырлардың, жыраулардың 
айтқандарын қызықты, тартымды әңгіме етіп, жырла-
рын жатқа айтып отыратынына таң қалатын едік». Жал-
пы, қаламгер ретінде Камал Бердәулетовтің облыстық, 
республикалық басылымдарда көптеген тарихи-
танымдық мақалалары жарияланды. Ол Қазақстан 
Журналистер одағының мүшесі болды.

Кезінде жазушы, ақын  Қомшабай Сүйеніш  
«Атажұрт» кітабы жөнінде  былайша жылы лебізін 
білдірген еді: «Сан алуан тақырыпты егжей-тегжейлі 
тәптіштеп, тәпсірлеп дегендей, қауызы мен дәнін 
айы рып, масақ қалдырмай қамтитын мұндай кітапты 
өз басым көптен бері оқыған жоқпын. Жұрттың 
қойны-қонышына тығып, іздеп жүріп оқитын сүйікті 
кітабына айналарына бек сенемін. Кемел жасқа келген 
Камекеңнің көкірегін жарып шыққан кемел кітабына ақ 
жол тілейміз», – деп жазыпты.

Түрі сұсты көрінгенімен, тілегі адал, жүзі салқын 
сезілгенмен, жаны жомарт, жүрегі жұмсақ еді, бұны 
оның әрбір ісінен, көзқарасынан байқайтынбыз. Бекзат 
қалпымен өтті өмірден.         

Жас та болса оның қадір-қасиетін құлағына сіңіріп 
өскен аққырлық жас ақын Қуат Ахетов Кәмекеңнің 
қазасындағы жүрекжарды өлеңінде: 

...Алла басқа  салғанда сынақ күштi,
Ажал да салады екен, бұрап тiстi.
Сырдағы топыраққа тамыр жайған,
Нән бәйтерек  қапыда құлап түстi, – деп суреттеді.
Иә, өмір болған соң ұрпақ сабақтастығы, өмір 

жалғасып жатыр. Адам ұрпағымен мың жасайды. 
Бүгінде Кәмекеңнен 6 бала, 9 немере, 14 шөбере  та-
рап, қарашаңырақтың құты қайтқан жоқ. Бұл да бол-
са әкеден алған тәрбиенің тәлімі, тектіліктің танымы. 

К.Бердәулетовтің ел алдындағы еңбегі елеусіз емес, 
кеңестік дәуір «Еңбек Қызыл Ту», тәуелсіз Қазақстан 
«Құрмет» орденімен марапаттады. Мұнан бөлек, 
көптеген медаль кеудесіне тағылды. Ал, 2008 жылы 
«Қызылорда облысының құрметті азаматы» атағына  
ие болды. Міне, еңбек өлшемі осылай дәріптейді.

Жан-жағына жемісін жайған, биігі, өрісі бар аза-
матты бәйтерекке теңейміз. Сол бәйтеректі айтқанда 
Камал көкем көз алдыма келеді. Тау алыстаған сай-
ын асқақтай беретін еді,  сағыныштың сарқыты ма, 
оның орны ойсырай бастады. Тәйірі, жақсы адамның 
қашанда жүзі нұрлы, ісі нәрлі ғой, тағзымға лайық 
тұлғаға айналған ағаның артындағы ізі уақытпен бірге 
айшықтала береді, ол мәңгіге өшпек емес. 

Қаныбек ӘБДУОВ.

«Бәсекелестік» деген сөздің мағынасы 
кең. Өмір сүруде бәсекелестік өте қажет. 
Өмірде бәсекелестік болмаса, ұлт бо-
лып қалыптасу мүмкін емес. Адамзаттың 
өркендеуі үшін де ұлт пен ұлттың, ел мен 
елдің арасында бәсекелестік болуы керек. 
Ал Қазақстанның бәсекеге қабілеттілігін 
жүзеге асырудың тиімді жолдары Елбасы-
ның «Бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің 
қатарына кіру стратегиясында» айқындалған.

Бәсекелестік – адам баласының ең түпкі  
мақсаты мен міндетінің орындалуының 
қозғаушы күші. Адамзатқа дүниені және өзін 
жан-жақты тану үшін де бәсеке керек. Жал-
пы бәсекелестік ортақ сипат – әріптестерінен 
қорғану, үзеңгілес  жүру және басып озу. 
«Адамзат үшін ХХІ ғасыр – жаңа техноло-
гиялар ғасыры болмақ, ал осы жаңа техно-
логияларды жүзеге асырып, өмірге енгізу, 
игеру және жетілдіру – бүгінгі жас ұрпақ, 
сіздердің  еншілеріңіз. Ел ертеңі – білімді 

және еңбекқор жастардың қолында. 
Ал бәсекеге қабілетті болу үшін әрбір 

оқушыда өз-өзіне сенімділік, баланың денінің 
саулылығы, әлеуметтік жағдайының қалыпты 
болуы, ерінбей еңбектене ізденуі, өзіндік жеке 
пікірі болуы, бірнеше тілді қатар меңгеруге 
ұмтылу, әрбір оқыған тақырыбының ғылыми 
негізін зерттеп отыру, ақпараттық технологи-
ялармен қарулану, кітапханамен тығыз бай-
ланыс орнату және оқыған дүниелерін қоғам 
өмірімен байланыстырып отыруы шарт.

Елбасы Н.Назарбаев айтқандай, ХХІ 
ғасыр білекке сенетін заман емес білімге 
сенетін заман. Сол үшін бүгінгі жастар білім 
мен ғылым жолына түссе, оның шыңына 
жетсе, еліміздің келешегі бүгіннен нұрлы, 
болашағы кемел болады деп ойлаймын. 

С.БЕКЖАНОВА,
 №4 облыстық дарынды балаларға 

арналған мектеп-интернаты
 10 сынып кураторы.

ҰСТАЗ ҰЛАҒАТЫ
Ұстаз жүгі – ауыр жүк. Ұстаздың лаулаған жалыны – әр жүрекке жылу сеуіп, нұр құятын 

қуаттың қайнар көзі. Ол – сезім мен нұр шашар сәуле. Келешек үшін тырмысып, жан ая-
май күрескен, өз бойындағы пенделігін жоя білген жан. Тіршіліктегі шырақтың сөнбес 
ошағы. Ұстаз – өзінің бар күнін, бүкіл өмірін бала тәрбиесіне сарп етуге бел буған періште. 
Ұстаздардың әсерлі үнмен, асықпай мәнерлеп сөйлеген сөзінен әрбір оқушыға деген 
қамқорлықтың, аналық, әкелік сезімнің, дана ойдың ыстық лебі есіп тұрғандай. Иә, адамның 
жан дүниесін түсініп, ренжітпей, қателігін сездіре білу бұл нағыз шеберлік емес пе?! Бала бой-
ына ата-анадан кейінгі ақыл-ой, адамгершілік, әдептілік, ар-ұят, ұлттық сана-сезімді сіңіруші 
адам – мұғалім. Ендеше өз ісіне берілген, жаңалықты жатсынбай қабылдайтын, шәкіртінің жа-
нына нұр құйып, өмірде өзі де бақытты болып, өзгелерді де бақытқа жеткізсем деп жүретін 
ұстаздардың жөні де, жолы да бөлек. Әрбір оқушының өз жүрегіне жақын сүйікті ұстазы бо-
лады. Ұстаз былайша айтқанда, мектептегі екінші анамыз. Осы ұстаздар жайында Елбасы-
мыз Н.Ә.Назарбаев  «Жаңа адамды жаңашыл мұғалім ғана тәрбиелейді» дегендей, сондай 
ұстаздардың бірі, менің білім алып жатқан алтын ұя мектебімдегі жаңашыл, тарих пәнінің 
мұғалімі, менің сүйікті ұстазым, әрі сынып жетекшім – Меруерт Шерімбетова Сарыбайқызы. 
Ұстазым өз мамандығын сүйеді, сабаққа жан-жақты дайындықпен келіп, оқыту шеберлігімен, 
қарапайымдылығымен, шығармашылығымен, адамгершілігімен бізді баурап алды. Оқушыны 
сабаққа қызықтыру мақсатында сыныптан тыс іс-шараларды да жиі өткізеді. Сынып жетекшім 
бізге білім беруге, ой-пікірімізді тиянақтауға бар күшін жұмсап атсалысады. Білгенін үйретеді. 
Оқушының жаманын жасырып, жақсылығын асырады.

Кейбіреулеріне ұстаз анасындай болып кетеді. Ал, ана деген әрбір адам баласына қымбат 
жан. Ұстазға әрдайым жылы жүзбен мейірбандылық танытып, сыйлап, құрметтеу – біздің па-
рызымыз. Ұстазға қандай құрмет көрсетсе де аз емес. Сондықтан да ұстаз деген ұлы есімді 
мәңгілік қастерлеп өтемін. 

Ақбаян МАхСАтхАН,
№52 Б.Аралбаев атындағы

орта мектептің 9-сынып оқушысы.
Жаңақоран ауданы,
Сүттіқұдық ауылы.

Есімі ұлықталып отырған Ұлы Отан соғысының ардагері Ж. Жанаев 1920 жылы 
Арал ауданының Көктем елді мекенінде дүниеге келген. Ол 1938 жылы Аралдағы 
ФЗУ-ға оқуға түсіп, оны 1941  бітіріп шығады. 1941-1945 жылдар аралығында Ұлы 
Отан соғысына қатысып, Сталинградтан Берлинге дейін барады. Екінші гвардиялық 
зениттік артиллериялық дивизиясы құрамында соғысқа қатысқан гвардия сержанты 
Жанаев  майдандағы жанқиярлық ерліктері үшін «Қызыл Жұлдыз», «Отан соғысы» 
ордендерімен, «Сталинградты қорғағаны үшін», «Берлинді алғаны үшін» және басқа 
да оншақты медальдармен марапатталған. 

Елге келгеннен кейін 1945 жылдан бастап 1981 жылдың тамыз айына дейін, 
яғни өмірінің соңына дейін Арал кеме жөндеу зауытында электрик болып жұмыс 
істейді. Бір жерде табан аудармай 36 жыл жұмыс атқарған майдангер бірінші болып 
Арал қаласын электр жарығымен қамтамасыз етуге үлесін қосқан жан. 1981 жылы 
61 жасында дүниеден озған кешегі соғыс жауынгері жұбайы Өтеқызы Алтынмен 36 
жыл отасып, 4 ұл, 1 қыз тәрбиелеп өсірген үлгілі ата-ана бола білді. Балаларының 
бәрі жоғары білімді, қазіргі таңда еліміздің түрлі салаларында қызмет атқарып жүр. 
«Адам ұрпағымен мың жасайды» дегендей, ардагердің ұл-қыздарынан 15 немере, 28 
шөбере өрбіді.

Ж.Жанаев атындағы көшенің ашылу салтанатында Арал ауданы әкімінің орын-
басары Жұмагүл Әлішова, Арал қаласының әкімі Бауыржан Махатов қатысып, сөз 
сөйледі. Ардагермен қызметтес болған Хайрулла Абылаев естеліктер айтса, Алтын 
әжейдің інісі Бекжан Махамбетұлы арнау өлеңін оқыды. Мұнан кейін ескерткіш 
тақта ашылып, соңынан ас берілді. 

Ы.тҰРЛЫҒҰЛОВ.
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МАЙДАНГЕР
ЕСІМІ КӨШЕГЕ БЕРІЛДІ

Арал қаласында көп уақыттан бері атауы өзгертілмей келе жатқан 
Красноармейская көшесі ендігі жерде соғыс және еңбек ардагері 
Жанғазы Жанаевтың есімімен аталады. 

БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІ ҰРПАҚ – 
КЕЛЕШЕКТІҢ ТҰТҚАСЫ

ТАҒЗЫМҒА ЛАЙЫҚ

ғибрат

“БАРСАКЕЛМЕС” ТАБИҒАТЫ – 
ЖАСТАРДЫ ТАМСАНДЫРДЫ
Ә.Тәжібаев атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасында «Барсакелмес 

мемлекеттік табиғи қорығының» ұйымдастыруымен «Парктер шеруі – 2017» акциясы 
өтті. Шараға кітапхана қызметкерлері, белсенді жастар, жоғары және арнаулы орта оқу 
орындарының студенттері қатысты. Онда табиғатты аялауға шақыратын сабақ өткізіліп, 
дәрістер оқылды. 

– «Парктер шеруі» акциясы облыстық аумақтық орман шаруашылығы және жануар-
лар дүниесі бойынша инспекциясы мекемесімен бірлеп өткізілуде. Бұл шара жастарды 
отансүйгіштік пен табиғатты аялауға, туған өлкеге жанашырлықпен қарауға, Туған жердің 
табиғатына сүйіспеншілікпен қарап, қамқорлық жасауға, ерекше қорғалатын аумақтарды 
ұлттық құндылық ретінде тануға шақырады, – деді «Барсакелмес мемлекеттік табиғи қорығы» 
РММ-ның ғылым, ақпарат, мониторинг, экологиялық ағарту және экотуризим бөлімінің бас-
шысы Хамит Қаниев.

Қорықтың географиялық орналасу жері мен ондағы жан-жануарлар дүниесі кімді болса 
да қызықтырары анық. Онда 27 сүтқоректі аңдар мен жануарлар, 12 бауырымен жорғалаушы, 
2 қосмекенді және екі мыңнан астам жәндіктер мекендейді. Сонымен қатар, жылдың әртүрлі 
мезгілінде 178 түр құстар, оның ішінде қызыл кітапқа енгізілген 27 түр: бұйра бірқазан, кіші 
аққұтан, сары құтан, сұр тырна, бидайық, қарабас өгіз шағала, сұңқылдақ аққу, жыланшы 
бүркіт, дала қыраны, қарақұс, джек-дуадақ, жәй дуадақ, тарғақ ақбауыр және қарабауыр 
бұлдырықтар, үкі, қоқиқаз, қарабай, мәр-мәр шүрегей, ақкөз сүңгуір, жалбағай безгелдек, 
ителгі, қылқұйрық бұлдырық кездеседі. Осы тақырыптарды кеңінен тарқатқан «Барсакелмес 
мемлекеттік табиғи қорығы» өкілдері оқушыларды қызықтырған сауалдарға жауап берді. 

Мұнан соң, шараға қатысушылар кітапхана ауласына ағаш көшеттерін отырғызып, 
көгалдандыру жұмыстарына атсалысты. 

Нұрсұлтан ҚАЗБЕКОВ.

Мемлекеттік шекараны қорғау шекаралық кеңіс-
тікте Қазақстан Республикасының ұлттық қауіп-
сіздігін қамтамасыз етуден тұрады және оны Қазақстан 
Республикасының Үкіметі мен уәкілетті орган-
дар өз құзыреті шегінде саяси, құқықтық, ұйым дас-
тырушылық, экономикалық, шекаралық, әскери және 
өзге де шараларды қолдану жолымен жүзеге асырады.

Қазақстан Республикасының құрлықта, теңізде, 
өзендер мен өзге де су жолдарындағы мемлекеттік ше-
караны күзету ҚР ҰҚК шекара қызметіне жүктелген. 
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекара-
сы туралы заңының 19-бабы «Шекаралық аймақ пен 
шекаралық өңiрге бару» тәртібін анықтайды

Егер басқа тәртiп белгiленбесе, шекаралық аймақта 
тұрақты тұрмайтын ел азаматтарының iшкi iстер 
органдарының рұқсатынсыз бұл аймаққа кiруiне тый-
ым салынады.

Еліміздің шекаралық аудандарының тұрғындары 
үшiн адамдардың шекаралық аймаққа, шекаралық 
өзендер мен басқа да су қоймаларының қазақстандық 
бөлiгiнде орналасқан аралдарға баруы (өтуi) жеке ба-
сын куәландыратын құжаттар бойынша жүзеге асыры-
лады.

Қызметтiк iссапарларға, емделу мекемелерiне, де-
малыс үйлерiне, туристiк базаларға баратын республи-
ка азаматтары, шетелдiктер және Қазақстан Респуб-
ликасында тұрақты тұратын азаматтығы жоқ адам-
дар шекаралық аймаққа жеке басын куәландыратын 
құжаттары болған жағдайда iссапар куәлiктерi мен 
жолдамалары бойынша бара алады. Сондай-ақ әскери 
қызметшiлердiң қызмет қағаздары, өту куәлiктерi, өту 
билеттерi баруға құқық беретiн құжаттар болып табы-
лады, Парламент пен мәслихаттар депутаттары және 
сол аумақ қарауына жататын лауазымды адамдар - 
Парламент пен мәслихаттар депутатының куәлiктерi 
немесе қызмет куәлiктерi бойынша өтедi. Шекаралық 
аймаққа баруға, уақытша болуға, тұруға және 
жұмыстар жүргiзуге рұқсатты ҚР Ұлттық қауiпсiздiк 
комитетiнің Шекара қызметi бередi.

Шетелдiктер мен азаматтығы жоқ адамдар 
шекаралық аймаққа, егер Қазақстан Республикасының 
халықаралық шарттарында өзгеше көзделмесе, 
Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары 
беретiн өткiзу қағаздары бойынша өтедi.

Ал, заңның 26-бабы «Заңды тұлғалардың Қазақстан 

Республикасының Мемлекеттiк шекарасы мәселелерi 
бойынша мiндеттерi» бойынша заңды тұлғалар, 
олардың лауазымды адамдары ҚР Ұлттық қауiпсiздiк 
комитетiнiң Шекара қызметiне және Қазақстан Рес-
публикасы Қарулы Күштерiнiң Әуе қорғанысы 
күштерiне, кеден органдарына және басқа да 
мемлекеттiк органдарға Қазақстан Республикасының 
заң актiлерiне сәйкес Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттiк шекарасын күзетуге көмек көрсетуге, 
олардың заңды талаптарын орындауға, оларға қажеттi 
ақпарат беруге құқылы.

Шекарамыздың сақтығын, ұлтымыздың қауіп-
сіздігін қорғауға Қазақстан Республикасының әр аза-
маты атсалысуға тиіс.

Айтқымыз келгені, жергілікті тұрғындардың 
көмегімен шекара қызметінің мүмкіндіктерін одан әрі 
кеңейтеді және оған деген сенімді арттырады. Осының 
өзі-ақ шекара шептерін қорғауда шекаралық аудандар 
тұрғындарының ролі зор екенін білдіреді.

К.МЕРГЕНБАЕВ,
2019-әскери бөлімінің офицері.

МЕМЛЕКЕТ – ШЕКАРА ШЕБІНЕН БАСТАЛАДЫ



Елге еңбегі сіңген, кезінде 
талай лауазым тұтқасын ұстаған 
азаматтарды құрметтеу – ұрпақ 
парызы. Ашаршылық, қуғын-
сүр  гін, сұрапыл соғысты бастан 
кешкен ағалар мен әжелер бүгінде 
сиреп қалды. Қазір көптеген ауылда 
майдангер жоқтың қасы. Жүйткіген 
уақыт өз әмірін жүргізері ақиқат.  
Бабалардың «Елу жылда – ел жаңа» 
дейтін сөзіне тағы да бас имей 
болмайды.

Мен баспасөз саласында 50 
жылдан аса еңбек етіп, зейнетке 
шыққан ардагермін. Қазіргі «Сыр 
бойы» (бұрынғы «Ленин жолы») га-
зе тінде Хамза Сыздықов, Зейнулла 
Жарқынбаев, Қалқабай Әбенов, 
Нұрділда Уәлиев, Ұзақ Бағаев 
сынды ағалармен қоян-қол тық ең-
бек еттік, тәрбиесін көр дік. Біз 
со лардың мектебінен өткенімізді 
мақтан етеміз. Жоғарыда аты атал-
ған ағалардың дүниеден өткеніне 
көп теген жылдың жүзі болды. 
Есімдері ардақталып, көше, мек-
тептер берілді, тұрған үйлеріне ес-
керт кіш тақта орнатылды. Әрине, 
бұған қуанбай болмайды. Өшпей із 
қалды деген осы.

Біз қазір отырған жерде артында 
«іздеушісі бар лар құрметтеліп жа-
тыр» деп әңгімелеуге шықтық. 
Шындығы солай. Ал еңбек еткен 
ұжым, көзкөргендер неге ықы-
лас таныт пайды? Ал, олар ықылас 
танытпаса, мықты іздеушіні қайдан 
іздейміз?

Облыс баспасөзінде көп жыл 
еңбек еткен, дү ние  ден өткеніне 
отыз жылдан асқан Жарылқасын 
Шөкенов деген ардагер журналист 

болды. Кезінде Жамбылдың, 
Мерке, Жаңақорған аудандық 
газетінде редактор, Қызылорда 
облыстық «Ленин жолы» газеті 
редакторының орынбасары, об лыс-
тық баспасөзде құ пия лықты сақтау 
басқармасының бастығы, бұдан соң 
облыстық радиохабарларын тарату 
комитетін ұзақ жыл басқарып, 
зейнетке шықты. Бір адамдай ма-
ра паты жетерлік еді. Амал не, осы 
азаматқа, ең болмаса, бір көше 
бұйырмай тұр. 

Тағы бір әңгіме. Журналист 
Тойбазар Елемесов 1971 жылы 
пәни дүниеден өтті. Зер салсақ, 
дүние салғанына елу жылға жуық-
тап қалыпты. Оның бала лық дәуірі 
Аралдың «Шөмішкөлінде» өтті. 
Ата-анасынан ерте айырылып, 
Тәш кен дегі мектеп-интер наттың 
тұз-дәмін татты, шығыс жұлдызы 
Ғ.Мұрат баевтың қамқор құшағына 
бөленіп, 1928 жылы Шымкенттегі 
пед техникумды бітіргенін талай 
аңыз етіп, әңгімелегенін естідік, 
құй ма құлақ шежіре, қала мы ұшқыр 
журналист еді.

1928-1932 жылдары Аралда 
ал ға шында қатардағы мұғалім, 
мек   теп директоры, аудандық оқу 
бөлі мін басқарды. Кейін ұзақ жыл 
Арал аудандық «Екпінді балықшы» 
газетінде редактор болды. Бұдан соң 
ау данда кеңес төрағасының орын-
ба сары, Ақтөбе об лыс  тық атқару 
комитеті төрағасының орынбасары 
лауазым дарын атқарды.

Өмір деректеріне жүгінсек, 
өмі рі нің көп бөлігі журналис тика 
саласында еңбек етуге арналғаны 
бай қалады. 1935-1937 жылдары 

Қостанай облыстық «Большевистік 
жол», 1938-1939 жылдары КазТАГ  
директоры, СОКП Ор та лық ко ми-
тетінің «Жетіқора» алтын ком бина-
тын дағы жауапты ұйым дас тырушы, 
«Казправда» газетінің меншікті 
тілшісі қызметін абы роймен атқар-
ғанына өз қолымен жазылған өмір-
бая ны нан көз жеткіздік.

Ұлы Отан соғысы жылдарында 
Тойбазар Елемесов Қызылорда об-
лыстық «Ленин жолы» газетінде 
1939-1946 жыл аралығында ре-
дак тор болып, баспасөздің қуатты 
қаруын жауды жеңуге бағыттады. 
«Аралдағы айқас», «Жанқожа» 
атты екі романды баспадан шы-
ғарды.

Соғыстан соң Қармақшыда ау-
дандық кеңес төра ғасы, облыстық 
мәдениет басқармасының мең ге ру -
шісі, тағы басқа қызметтерді абы-
рой мен атқарып, респуб ликалық 
дең гейдегі зейнетке шықты.

Отызға жуық орден, медаль, 
Жоғарғы Кеңестің талай мара пат-
та рын алған, бірнеше рет аудандық, 
об лыстық кеңестің депутаты болған 
жур налистің ең бегі лайықты баға-
сын алуға тиісті секілді. Біздіңше, 
Тойбазар Елемесовтің кіндік қаны 
тамған Аралдағы «Шөмішкөл» елді 
мекеніндегі мектепке есімі берілсе, 
артықтық етпес еді. Мұны тиісті 
орындар қолдаса, кәнеки?! 

Қайырбек 
МЫРЗАХМЕТҰЛЫ,

ардагер журналист.
Толыбай АБЫЛАЕВ,

Қазақстан Жазушылар 
одағының мүшесі, ақын.
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ЕЛГЕ СІҢІРГЕН 
ЕҢБЕГІ ЕЛЕНСЕ ЕКЕН...

Редакцияға хат

ел аузынан

Биыл «Алаш»  қозғалысына – 100 жыл. Осыған 
орай А.Тоқмағамбетов атындағы мәдениет үйінде 
қала лық орталықтандырылған кітапханалар жүйесінің 
ұйымдастыруымен «Алаш қозғалысы – тәуелсіздік 
жаршысы» атты  ғылыми-танымдық конференция өтті.

Ондағы мақсат – Алаш көшбасшыларының шы-
ғар  ма шылық мұрасын, тәуелсіздік мұраттары үшін 
кү рестегі рөлі мен маңызын, оның көшбасшы лары-
ның саяси-құқықтық, демократиялық, ұлттық құн-
дылықтарға қатысты көзқарастарын, тұжырым дарын 
жаңа заман ның талаптарына сай зерделеп, зерттеу. 

Конференцияға мемлекеттік органдар өкіл дері, 
қаламыздағы жоғары оқу орындарының тарихшы-
әдебиетші оқытушылары, ғылыми қызметкерлер, 
магистрант тар мен жас ізденушілер, студенттер және 
кітапхана оқырмандары қатысты.

Шара барысында М.Аңсатова «Алаш қозғалысы 
идеясы және тәуелсіз Қазақстан», Д.Сәтбай «Алаш 
көшбасшылары және қазақ мемлекеттілігінің тағ-
дыры», С.Серікбаев «Алаш партиясының құрылуы», 
С.Тайманова «Алаш идеясын жырлаған ақындар», 
Н.Нұрмаханов «Алаш қозғалысының бұқаралық сипат 

алуындағы қазақ баспасөзінің рөлі», А.Бекқұлиева 
«Алаш зиялыларының әдеби мұрасы», Қ.Бектұрғанов 
«Мұстафа – Түркістан бірлігі идеясының рухани 
көсемі» тақырыбында баяндамалар оқып, Алаш зиялы-
ларының қазақ елінің тәуелсіздігі үшін жасаған ерен 
еңбектерін, ағартушылық жұмыстарын ашып көрсетті. 

Конференция жұмысына арналып 4 бөлімнен 
тұратын «Алаш идеясы – мәңгілік елдің ұйытқысы» 
атты кітап көрмесі ұйымдастырылды. Жүректері ел 
деп соққан ұлт қайраткерлері туралы слайд көрсетілді. 
Көрмеге Алаш қайраткерлері мен қатысушылардың 
өмірбаяны, Алаш қозғалысына, партиясына қатысты 
ұғымдар мен атаулар, сол кезеңнің тарихи-қоғамдық, 
мәдени, әдеби дамуы туралы жазылған «Алаш қоз-
ғалысы» атты энциклопедиялық анықтамалықтар, 
Алаш қозғалысының көсемдері мен ұлт зиялыларының 
өмірі мен шығармашылығы туралы жазылған кітаптар 
мен мерзімді басылымдар, олардың еңбектері қойылды.

Осылайша, жиналған қауым «Алаш» қозғалысының 
ғасырлық ғұмырынан сыр шерткен ғибратты әңгімеге 
толы тарихи тағылымы мол кештен зор әсер алды.

Н.АЛПЫСБАЙҰЛЫ.

АЛАШ ҚОЗҒАЛЫСЫ – 
ТӘУЕЛСІЗДІК ЖАРШЫСЫ

Қармақшы ауданы Тұрмағамбет ауылында тұратын 
қариядан осы тәрбиелік мәні зор әңгімені естігеніме де 
10-15 жылдың жүзі болыпты.

Майтан Маханбетова бүкіл саналы ғұмырын 
өскелең ұрпақтың тәрбиесіне арнаған жан. Ол жүз 
шайыр шыққан ауылдағы іргетасы өткен ғасырдың 
1925 жылдары қаланған №29 мектепте 40 жылға 
жуық ұстаздық еткен. Кезінде мұнда майдангер-ақын 
Ә.Егізбаев та мектепке басшылық жасап, балаларға 
сабақ берген-ді. Ал сауат ашу мектебінде тіпті даңқты 
шайыр Т.Ізтілеуовтің өзі ұстаздық жасапты деген дерек 
бар. Сол кезде сексен жастан асқан Майтан әжейден 
есте қалған қызықты бір оқиғаның бірін айтып беруін 
өтіндім.

«Жастау кезіміз. Жұмыстан келген соң кешкілік 
сиыр сауып отырғанмын. Қарасан келгірдің малы 
тентектеу еді, теуіп жібергені», – деп бастады әңгімесін 
қария.

Ашуланып: «Мал емес, шошқа екенсің!» – 
деппін. Мұны қораға жақын жерде жүрген отағасы 
есітіп қойыпты. Шалым Пірімжар жасынан мұсыл-
маншылық жолын берік ұстаған молда адам еді. 
Кеңестік дәуірдің өзінде жұрттан жасырынып, күндіз 
терезені қараңғылап қойып, намаз оқитын. Дереу 
«тәйт!» деп тыйып тастады. Қарасам жүзі қатулы екен. 
Ұрысар деп ойлағанымша болған жоқ маған қарата: 

– Сиырдың бас жібін шешіп алып, көшеге алып 
шық! – деп бұйырды.

Жазған құлда шаршау бар ма, айтқанын екі 
етпей орындадым. Сиырды жетекке алған мен алда, 
ол соңымызда, көшені жағалап, жеті үйді аралап 
шықтық. Сол жеті үйдегі ауылдастардан отағасының 
тапсырмасымен: «Мынау шошқа ма, әлде сиыр ма?» 
– деп сұрап шықтым. Бұл іске таң-тамаша қалған 
көршілеріміз: 

– Әрине, сиыр, – деп жауап қатып жатты. Мұны 
қызық көрген ауылдың бар баласы соңымызға еріп 
жүр. Сөйтіп көршілерден куәлік алып болған соң 
үйге оралдық. Сиырды үйреншікті орнына байлап, 
сауып алдым. Осы оқиғадан соң өмірімде «шошқа» 
деген сөзді аузыма алған емеспін. Молда шалымның 
бұл тыйымы бүкіл ғұмырыма сабақ болды. Пірімжар 
молда әулие адам еді ғой, жарықтық», – деп аяқтады 
әжей әңгімесін.

Біз осы күні дүкендер мен сауда үйлерінен «Халал 
ет», «Халал шұжық» деп адал асты іздеп жүріп 
аламыз. Халал стандартын Оңтүстік Шығыс Азиядағы 
Малайзия мемлекеті тағамға ғана емес, білімге де, 
денсаулық саласына да, басқаға да баяғыда енгізіп 
қойыпты. Соның нәтижесінде бір кездері жолбарыс 
жортқан ну орманда тұратын малай халқы қазір 
әлемнің мықты дамып келе жатқан елдерінің бірінен 
саналады. Сол Малайзияның үлгісін енгіземіз деп 
жүрсек, мұсылманшылықтың жолын берік ұстанған 
кейбір аталарымыз оны бұрыннан өмірлік салтқа 
айналдырған екен деген ойға келдім.

Р.АРЫСТАНБАЙ.

ӨНЕГЕ

ШАМ
Электр жарығы жалп етіп сөнді. Меңіреу тыныштық орнады. Тіршілік тұтастай 

тоқтағандай әсер берді. Балауыз шам жақты. Шамды ортаға алып, дастархан басында жағалай 
отырмыз. Көз бір ғана нүктеде, шамның дем ырғағымен иретілген сезімтал сәулесінде. 
Қызықты әңгіме дүкен басталды. Бірінің сөзін бірі бөлмейді, ынтымаққа ұйыған. Бір кезде 
электр жарығы жанды, ұйып отырған бәріміз тым-тырақай тарадық. Бірі компьютер 
құлағында, бірі теледидар алдында, бірі басқа шаруамен.

Ой келді. Оттың құдіреті қайран қалдырды. Болар-болмас алау-сәуленің өзі қауымды 
бірлікке бағындырып, жұдырықтай қылып жұмылдырып қойды. Оттан отбасы, оған ұрпақ 
ұйыған ұғым шықты.

Заман өркені жақсы ғой, тіршілікпен тарау-тарау бағытқа бет алып жатырмыз. Бірақ 
бытыраған біздерді бірлікке қосатын от құдіретін ескермейді екенбіз.

Қаныбек ӘБДУОВ.

Қазақ халқының өнері хақында әңгіме болғанда 
жұртты ән мен өлең-жырдан оқшау лау мүмкін 
емес. Оған сан ғасырдан бері ұрпақ тар жадына 
көшіп, ауыздан түспей келе жатқан аталған өнер 
жұқаналары куә. Бұл орайда Э.Диваев, В.Радлов 
сияқты өзге ел ғұламаларының берген бағасына 
жүгініп, мақ тауы мызға да, мақтануымызға да 
әбден болады. Ал, дала академигі М.Көпеевтің 
ғылы ми талдамалары мен берген бағасын әркез 
бойтұмардай қастерлеп, алға ұстауымызға негіз 
бар.

Жасыратыны жоқ, ақындық-жыраулық өнер 
туралы сөз болғанда сан ғасырдан бері бұл өнер 
көбіне тек ер кісілерге тән деп, соларға теліп 
келдік. Нәтижесінде әйелден шыққан таланттар 
тасада қалып келді. Оларға салғырт қарадық. 
Бұл баяғы әйелдерді кемсітіп, төменетектілер 
деп келген қитар көзқарастың салдары еді. 
Бұл пікірімізге айтыскер әйел ақындардың 
өнеріне салынған тұсауды мысалға алуға әбден 
болады. Кезінде әйелден шыққан айтыскер 
ақындар өнерін жасырып, бүркеп көрсетіп, дін 
шырмауына маталған көрсоқырлардан сазайын 
тартып отырды.

Айтыс – ақын, жыраулардың 
шабытын қоз дырып, талант 
көзін ашатын бірден-бір өнер 
қайрағы. Сондықтан да ол сан 
ғасырдан бері ұмы тылмай, 
рухани қазынаның сүбелі қай-
нары болып келеді. Сыпыра 
жырау, Асанқайғы, Қазтуған, 
Доспанбет, Шалкиіз, Жиенбет 
жы раудың кезінде қыз-келін-
шектермен айтыс пауы, жарыс 
сахнасына шығып «жын» 
шақырмауы мүмкін емес. 
Тіпті, ақындар ша быты 
келіп «жын» қыс қанда өз 
әйелімен, атымен, тазы-
сымен, ұшқан құспен 
және т.б. айтысып, көбіне 
екі жақтың да ролінде өзі 
ойнап, өзі шығарып, көңілін 
демдеп отырған. Оған Кете 
Жүсіптің өз әйелі Күзенмен, 
Мәнсұр ақынның бесіктегі қара-
қалпақ қызы Дәмемен айтысын 
мысалға келтірсек, уәжіміз дәлел-
дене түседі.

Ақындар айтысы туралы әң-
гіме қозғалғанда бұл өнердің ту 
ұстаушылары ретінде Күйкентай, 
Шәріпжамал, Дәме, Ұлбике, Тыныштық, Шәкей, 
Қарлығаш, Ақсұлу, Ақбала, Рысжан, Сара, 
Болық және Шәбия сияқты («Айтыс» кітабы, 
2-том) айтыскер әйелдердің есімін айтпай кетуге 
болмайды. Бұл тұста Сара Тастанбекқызының 
есімі алдымен ауызға оралады. Рас, оның жарты 
өмірі қапаста, қайғы-қасірет қамауында өткен. 
Дегенмен, оның айтысы көп таралған, өмірі аңыз-
ға айналған, әр кезеңде өз бағасын алған да.

Қазақта Сарамен тағдырлас, таланты дей-
гейлес, бірақ зерттелуі, насихаты әлі кемшін 
түсіп жатқан бір айтыскер ақын бар. Ол – Сырдан 
шыққан Ұлбике Жанкелдіқызы. Ұлбике Сарадан 
жарты ғасырдай бұрын Қызылорда облысы, 
Қараөзек бойында 1825 жылы дүниеге келген. 
Әкесі Жанкелді мен анасы Жаңыл да өнерпаз, 
«бірқағары» бар жандар болған. Әсіресе, анасы 
әнші лігімен төңірекке мәшһүр екен. Демек, 
Ұлбике бойындағы таланттың өте ерте оянуына 
ата-анасының ықпалы болып, олар перзент жүре-
гіндегі жалынды өшірмей, үнемі үрлеп отырған. 
Оны енді Ұлбикенің өз аузынан естиік:

Моншағымның әр тасы – бір өлеңді,
Бесігімде үйренгем мен өлеңді.
Балапандай кезімде қайран шешем,
Тал бойыма дарытқан күллі өлеңді.
Жә, осы сәт сәл шегініс жасайық. Ұлттық 

дәстүрмен Ұлбике шыққан шежіре-текке үңілсек – 
ол Ұлы жүз Үйсін әулетінің Ошақты аталығының 
қызы. Сыр бойында туылғанмен топырақ Жамбыл 
облысындағы Талас өзені бойынан бұйы рады. 
Себебі академик М.Жолдасбековтың айтуы 
бойынша, Ұлбикенің бойжетіп, сылана бас таған 
шағында Ошақтының Есмырза деген бе делді биі 
әулетін бастап Әулиеата маңына қоныс аударады. 
Олардың ортасында Ұлбикенің әкесі Жанкелді де 
отбасымен болған. Ел ішінде «Ұлбикені топырақ 
тартты» деген аңыз әңгіменің шығуы да міне, 
осыдан.

Ұлбике Жанкелдіқызын ән-жыр өлкесіне 
жас тай жетелеген «Сыр елі – жыр елі» атанған 
аймақтың шабыт қоздырар киелі қасиеті еді. 
Өйткені, ол есейіп, етек жаба бастаған шақта 
Сыр бойында жыршылық өнер, ақындар сайысы 
дүрілдеп тұрған болатын. Ұлы дарияның бойын 
ен жайлап отырған халықтың әр күні ән-жырсыз, 
ақындар айтысынсыз өтпейтін. Сондай-ақ, ду-
манды топқа әке-шешесі Ұлбикені қалдырмай 
апарып жүреді. Сөйтіп, олар ақыры қызын ша-
быт қысқан топтан арашалап ала алмай қалды. 
Қайран, ата-ана алғашында қыз өнерін мақтан 
тұтқанымен перзентінің тәтті тілі оның түбіне 
жететінін қайдан білесін?!

Ұлбикенің пәрін ашып, талант отының тұта-
нуына Сыр бойындағы жыршылық өнер себепші 
болды. Әлгінде айтқанымыздай, ауыл ішінде жаяу 
ақын жігіттермен сөз қағысып, ән салып, қара 
үзіп, жүрген ақын қыздың дабысы елдегі сүбелі 
сүлей лерді де елең еткізіп, олар да оза шауып 
жүрген Ошақтының қызын сынамақ ниеттері 
болады. Сөйтіп жүргенде Ұлбикемен жыр жа рыс-
тың пердесін Қарақалпақ елінен келген Жанкел 
(Жанкелді емес) деген кедей жігіт ашады. Қара-
өзек өзенінің сол жағында Ұлбикемен қағы су-
дың сәтін аңдып жүрген Жанкел өзеннің оң жақ 
жағасында сиыр сауып отырған Ұлбикеге былай 
деп өлең айтады:

– Топ қамыс, топ-топ қамыс сайда болар,
Көп жылқы, қоралы қой  бойда болар.
Аржақта сиыр сауған Ұлбикежан,
Өткелі Қараөзектің қайда балар?
Жігіт дауысын естісімен Ұлбике сиырдың 

бауынан басын көтеріп, былай деп жауап береді:
– Аржақта Жанкел отыр қардай борап,
Нағып жүр, әкең байғұс алдыңды орап?
Бара ма малың өтпей сорлы кедей,
Өткелін Қараөзектің менен сұрап?
Жанкел:
Әңгіме табылады құрағанға, 
Өзіңдей жақсылармен ұнағанда
Байталдай шапқа түрткен шамдандың ғой,
Өткелін Қараөзектің сұрағанға.
Ұлбике:
Жігітім, біздің байтал тарпаң еді,
Тарпаңнан кедей қорқақ жалтаң еді.
Жүрмесін тепкі тиіп маңдайыңа,
Жанкел-ау, жүресің де байқап енді.
Бұл айтыс та екеуара сөзжарысқа, жоғары-

дағы үзіндіде келтірілгендей бір-бірінің мінін 
бетіне басып, ең қызықтысы ойнақы юморға 
құрыл  ған. Қайымдасу үстінде өз сөзінен ұста-
лып, Ұлбике жеңіледі. Бірақ бұрынғы ауыл 
арасындағы қалабай қалжыңнан гөрі ұстамды, 

күрделірек бол ған дықтан Ұлбикені ширатып, 
тұсауын кескен нағыз сөз айтысы осы болған еді.

Ұлбикенің ақындық жолындағы тұсауын кес-
кен, ұстараның жүзін жаныған қайрақтың ролін 
атқарған, талантты шын танып, батасын берген 
қожа руынан шыққан, Сыр бойына танымал 
ақын Еркөшекұлы Күдері еді. Ұлбикемен алғаш 
сөз жарысына шыға бастағанда ол қырықты ал-
қымдап қалған егде жігіт ағасы екен. Ұлбикемен 
сөз жарастыра бастағанын естіген әкесі Күдеріге: 
«Балам, Ұлбикемен айтысу үшін Бұхараға барып 
үш жыл оқып кел, әйтпесе онымен айтысуға 
жарамайсың» депті, деген аңыз бар. Мұның өзі 
Ұлбикенің тапқырлығын, шешендігін, ой-өрісінің 
кең дігін, ақындық алымдылығының дәлелі. 
Бұл айт қа ны мызды шегелей түсетін айғақтар, 
Ұлбикенің бағасын үстемелей түсетін бұрын-
соңды өткен сөз зергерлері айтқан әлденеше 
тұ шым ды мысал дарды алға ұстауға болады. 
Мысалы, халық ақыны Қуаныш Баймағанбетұлы:

Күлдіреп Күдері өтті Таспаменен,
Айтқан талай жүйрік қасқаменен.
Айтысып Ұлбикемен бәсі түскен,
Тең таппай теңесуге басқаменен, – деп 

Ұлбикенің ақын-
ды  ғын айшықтай тү-

седі. Бүтін оңтүстік өл ке сіне 
ақындығымен, оған қоса жыр-
шылық, ән шілік өне рімен жете 
таныс Мәделіқожа да Ұл би ке нің 
ақын дығы мен көркіне қайран 
қалып жырға қосады:

Сұлу қызға тұс-тұстан көз тү седі, 
Қысылса да аузына сөз түседі.
Өлең айтып отырған Ұлбикенің,
Кеудесінде бұлбұл құс тілдеседі.
Қысқасы, Ұлбике айтыс ауылына 

аз уақыт ат шалдырғанда өзінің ерекше 
көр  кімен де, ше шендік шеберлігімен де тәмам 
жұртты там сан  дырған. Оған сол тұстағы сөз қуған 
сүлей лердің көпшілігі өлең арнап, ақындығы 
мен ақылдылығын паш еткен. Жә, ақын қыздың 
та лан тына табынушылардың ол туралы жүрек-
жарды лебіздерін Нартай ақынның сөзімен түйін-
дейік:

Сұлудың құралайдай сәні қалды,
Шырындай өнерінің мәні барды.
Содырдың сойылынан мерт болса да
Ұлбикенің өлмейтін әні қалды!
Ұлбикенің айтыстағы талантын ұштап, тұ-

сауын кескен Күдері Қожа Еркөшекұлы деген 
болжам бар. Жаны бар сөз. Өйткені, бұлардың 
ауылы қоңсылас болған. Ұлбикенің әкесі мен 
шешесі қызын сол кезде ақындық даңқы дүрілдеп 
тұрған Күдерінің алдына апарып батасын алады. 
Қыз өсе келе ұстазымен де бірнеше рет сөз 
қағысады. Қазіргі дерек бойынша екеуі екі рет 
айтысыпты. Шәкіртін сынау үшін әуелі «бәлені» 
Күдеріқожа бастаған. Сөйтіп, қыз өнеріне риза 
болған Күдері кездесе қалса, оны сөзбен қағытып, 
сынап жүреді екен. Келе-келе қайсысы бұрын 
көрсе, сол өлеңді қоя беретін болған. Аяғы үлкен 
айтысқа ұласқан. Бірақ ол кезде Ұлбике тым жас 
болған соң Күдеріқожаның өзі әдеп сақтап, ол 
қағысулардың тарауына қарсы болған.

Қош, енді құр баяндау тізгінін тартып, ақын    -
дар айтысын тыңдайық. Белгілі ғалым М.Жолдас -
бековтың айтуынша, Ұлбике Күдеріден басқа 
Майлықожа, Мәделі, Таспақожамен, Сералы-
қо  жа мен, Жанкелмен және т.б. жігіттер мен 
де қайымдасқан. Осы жерде Мәшһүр Жүсіп-
тің тоқтамына жүгініп барып сөз жалғайық: 
«Қайым» деп екі ақынның айтысқанын айтады 
екен. «Қайым» өлеңінің басында Күдеріқожа мен 
Ұлбике айтысқан. Бұл екеуінен бұрын қайым 
өлең де жоқ, айтыс та жоқ. Бұрынғылардыкі 
мақал, тақпақ...». Ендеше қайымға кезек берейік:

Күдеріқожа:
Ата-бабам шынжыры қойылған қол,
Қожа келіп тұрады оң менен сол,
Әшейін-ақ бір айтқан сөзің шығар
Ақылы бар баланың айласы мол,
Ата-бабаң пір тұтып қожа қылған,
Не себепті қожаға тимейді жол?
Ұлбике:
Аулақ тарт қожа болсаң, кеселіңді, 
Осы жол қайтарамын меселіңді.
Ат мініп, біздің елден тон киген соң,
Сатқансың Қашқарлыққа есегіңді.
Жеп едің ел қыдырып сынық малта, 
Айтамын әлі талай өсегіңді.
Қожеке, пайғамбардың атын сатып, 
Алмай ма құдай сенің есебіңді?
Енді Қарақалпақ жігіті Жанкелмен сөз қағы-

сынан үзінді келтірейік:
Ұлбике:
Жанкел-ау, біздің байтал тарпаң еді,
Тарпаңнан кедей қорқақ жалтаң еді.
Жүрмесін тепкі тиіп маңдайыңа,
Жанкел-ау, жүресің ғой байқап енді.
Жанкел: 
Әрине, Сіздің байтал тарпаң еді, 
Көңілім байтал мінсем тарқар еді.
Асаудың шоқтығынан бір ұстаса,
Кеудесін кедей сонда артар еді.
Күдері бастап, Ұлбикемен қағысқан Тас па-

қожа, Мәделіқожа, Сералықожа, Жанкел, т.б. 
ақын дар ақын қызға әртүрлі тақырыпта сұрақ 
қойып, оны жаңылыстырмақ болған. Бірақ 
Ұлбике бәріне ұтымды жауап беріп, өзінің ой-
өрісін, өресінің биіктігімен сүрінбей келген. 

Жоғарыда Ұлбике атақты ақын Сарамен 
тағдырлас дедік. Оған дәлел – екеуі де малға 
сатылып, теңін таппай жастық шағы жылаумен 
өткен, екіншісі содыр күйеудің қолынан мерт 
бол ған заман дәстүрінің құрбандары еді. Бұл 
қор лықты екеуі де зар қылып жырлап кеткен. 
Сарадан жарты ғасырдай бұрын туған Ұлбике 
сол кездегі әйел теңсіздігін былайша жырлап, зар 
жылады:

Көшкен елдің жақыны, ұзағы бар, 
Таулы, тасты, шөл дала, құз-жары бар.
Қайда барсам жолымды кескестейтін.
Құрып қойған Бойтанның тұзағы бар.
Ташкеннен алып келген сырнайып-ты,
Жөнін білген тартады желқайықты.
Ақ шәйі мен көк шәйінің қиығындай, 
Өзіме таба алмадым лайықты....
Ал, алғашқы жары өзіне тең болмай, кембағал 

адамға айттырылған Сара Тастамбекқызы да:
Тақсыр-ай, күні құрысын, ұрғашының,

Билігі болмаған соң бір басының,
Берген соң тері-терсек ит те алады,
Пұлындай берекесіз арбашының, – деп аһ 

ұрып еді ғой.
Шу дегенде, айтқанымыздай, Ұлбикенің елі 

Әулиеатаға келіп (1837ж.) ата-бабаның туған 
жеріне орныққан соң жылдар өтіп, өнері мен 
ажар-көркіне тәнті болған Қарақойлы руының бір 
байы үш қыздың қалың малын беріп құда түседі. 
Ұзамай Ұлбике сол байдың еркетотай боп өскен 
Бойтан деген баласына ұзатылады. Сол күннен 
бастап Ұлбикенің маңдайының соры қалыңдай 
түседі. Ата-енесі де жайсыз болады. Келген жері 
оның әр қадамын бақылап, өнерін ұштамақ түгіл 
әр әрекеті аңдуда болады. Қысқасы, Ұлбикені 
қорлық, зорлық тұманы шырмап алады. Бұл 
сөзімізге Ұлбикенің өз зары айғақ. Бұл қорлық 
жанына батқан ақын бірде шөл қысып келген 
бір жолаушыдан әке-шешесіне сәлем жолдайды. 
Оны, әрине толқымай тыңдау мүмкін емес. Ал, 
тыңдайық:

Не деген қайын атам қас кісі еді,
Аузынан айқайласа тас түседі.
Ел-жұрттан осындағы жөн сұрасам,

Бір түнде сәтін тауып қаш деседі.
Ғұмырым ойлай берсем болды қауіп, 
Отырмын, жүре алмаймын басым ауып,
Айта бар бұдан барсаң көкешіме,
Өзімен ала келсін тәуіп тауып.
Аңыз бен шындыққа шеңдестіре отырып 

созайын әңгімемді. Қызылорданың іргесіндегі 
Аманкелді ауылында Рахмет Мәзхожаұлы деген 
жырау болғаны баршаға мәлім. Тоқсан екіге келіп 
дүние салды. Ескі жыр-терме, айтыс, қиссаларды 
көп білетін адам еді. Өзі Күдеріқожамен ағайын-
дас. Мен оны көп тыңдап, біраз айтыстарды 
(Ұлбикенің бір айтысын) сол кісіден жаттап 
алғанмын.

Оның айтуы бойынша, Ұлбикенің ұстазы 
болған Күдері көбіне Арқада өмір сүріпті. Онда 
да талай адаммен қайымдасып өнерін паш етіпті. 
Сөйтіп, Ұлбикенің дерегін естіп, Балқашты 
жағалап, Шу бойына келген ақын сұрастыра 
отырып, шәкіртінің ауылына түседі. Күдерінің 
даңқын білетін жұрты жиналып, ақынға қонақасы 
беріп, жырлатады. Сол басқосуда жиылған жұрт 
қолқалап екі ақынды айтыстырады. Бұрыннан 
сыр мінез және өнер бәйгесін сағынған екі 
ақынның айтысы шу дегеннен қызып, ұзаққа 
созылады. Қас қарайып, түн жамылғанда тар 
көңіл, қараниет біреу ен далада жылқы күзетіп 
жүрген Бойтанға барып: «Әйеліңнің Күдері деген 
көңілдесі бар екен, сол келіп күні бойы екеуі 
айтысып отыр. Сенбесең үйіңе бар» деп хабар 
береді. Есер Бойтан шауып үйіне келсе, айтыс әлі 
жүріп жатыр екен. Кеудесін қызғаныш кернеген 
Бойтан іргедегі балтаны ала салып Ұлбикені 
көкжелкеден бір ұрады. Ақын талып түседі. Бұл – 
1849 жылғы тамыз айының орта кезі болса керек. 

Содан Ұлбике төсек тартып жатып қалады. 
Жарасы жазылмай, дерті күн сайын меңдей 
береді. Бұл кеселден тұрмасын білген Ұлбике 
өткен-кеткенге өлеңмен мұң шағады. Бірде 
үйіне ел ақтап жүрген дуана бас сұғып, көңілін 
сұрапты. Одан Ұлбике «Сыр еліне барасың ба?» 
– деп сұрапты. «Барамын», – депті ол. «Ендеше 
сондағы жұртқа айта бар» деп мына бір ауыз 
өлеңді үйретіпті:

Тұс-тұстан халық келіп анталады,
Айтыс деп Күдерімен қолқалады.
Болғанда түн ортасы Бойтан келіп,
Атылып көкжелкемнен балталады....
Абайсызда басынан қатты жарақат алған 

Ұлбике қыркүйек айының басында небәрі 24 жа-
сында көз жұмады. 

Әлгі дуана Сыр бойына, Жаңақорғанның түс-
тік бетіндегі бір ауылға келіп, әлгі өлеңді айтады. 
Үй егесі қожа екен. Мұны қай жерде, кім айтқанын 
білгеннен кейін, «Оһ, Ұлбике өлген екен ғой, қой 
барып көңіл-қос айтып, бата қылайық» деп еліне 
хабар салыпты. Ұзамай Күдеріқожаны ортаға 
алып бір топ адам марқұмның ауылына барады. 
Барса Ұлбикеге ас беріп жатыр екен. Ас аяқталған 
соң құн дауы басталыпты. Жол төркініне беріліпті. 
Төркіні таңдауды Күдері айтсын деп ұйғарады. 
Қожекең сөзді шариғаттан бастапты: «Өлер 
Ұлбике өлді. Аярда да ас жоқ, тоярда да ас жоқ. 
Көрді ашып, өкпесін сойып көріңдер, өкпесінде 
жыбырлаған жазу болу керек. Жазу жоқ болса, сөз 
басқа, егер жазу болса – ол өлең. Онда үш кісінің 
құнын бересің», – депті. Айтқандай көрді қазып, 
өкпесін ашса, жазу (құрт) жыбырлап тұр екен 
дейді. Көрген жұрт ботадай боздапты. Сөйтіп 
Қарақойлылар үш адамның құнын төлепті.

Түйін: Сөйтіп «таңдайында өлеңнің ұясы 
бар» (М.Көпеев) Ұлбике небәрі 24 жыл өмір 
сүріп, 1849 жылы өз күйеуінің қолынан қыршын 
кетті. Шынын айтқанда, мұның тағдыры Сараның 
тағдырынан әлдеқайда аянышты. Сара айттырған 
кембағалдан құтылып, жөнді жанға тиді. Одан 5 
ұл-қыз сүйді, Ұлбикеден екі есе ұзақ өмір сүрді. 
Өз ажалынан өлді. Шығармалары сан рет жария 
болды. Ескерткіштері бар. Ал, Ұлбикеде ше? 
Оның жиырма шақты рет айтысқа түсіп, бірнеше 
өлең шығарғаны, асқақ әнші әрі күйші болғаны 
халқына ертеден аян. Оның талантына М.Көпеев, 
Ә.Диваев, В.Радлов секілді әйгілі фольклор жи-
нау  шылар ерекше мән беріп, ыждағатпен қара-
ған. Тіпті, қазақтың М.Әуезов, С.Мұханов, 
Ш.Мұртаза сияқты даңғайыр жазушылары да 
ерекше бағалаған. Онан кейінгі буын өкілдерінен 
қар ымды қаламгер Қ.Мұхамеджанов, академик 
М.Жолдасбеков, Р.Бердібаев, С.Дәуітұлы, та-
лант  ты журналист И.Төлепберген, ақындардан 
Қ.Мырзалиев, Ә.Жәмішев, К.Ахметовалар Ұл-
би ке нің таланты жөнінде тұшымды, жағымды 
ойлар айтып, қалам тербеген. Әйтсе де, Ұлбике 
Жанкелдіқызы талантының насихат бағасы әлі 
кемшін жатқаны жасырын емес. Ол әліге дейін 
қазақ әдебиеті мен өнері сахнасына еркін шыққан 
жоқ. Есімі тіпті бұлыңғыр. Туған жерінде (Сыр 
бойында) өлген жерінде (Жамбыл облысында) 
есімін еске түсірер көше немесе мүсін ескерткіші 
жоқ. Өткен жылы ақынның туғанына 190 жыл 
толды. Тәуелсіздік алғанына ширек ғасыр болған 
елі, туған жері, мәңгілік мекені, тіпті Қазақстан 
Жазушылар одағы да «таңдайына өлең ұя салған 
бұлбұлын» ардақтамай үнсіз қалды. Тіпті мәңгілік 
мекені де белгісіз. Өкінішті-ақ.

Өтеген ЖАППАРХАН,
Қазақстанның құрметті журналисі.
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өлкетану
Қазалы Қаласына – 150 жыл

Талай тарихы шындықтың куәсі 
болған, аз зерттелген қалалардың бірі 
– Қазалы. Уезд орталығы болған көне 
шаһарға биыл 150 жыл толып отыр.

Қазалы бекетінен оңтүстікке қарай 
12 шақырым жерде, Сырдарияның оң 
жағында орналасқан қала ең алғаш 
рет 1847 жылы Қазалы форты ретінде 
құрылды. 1853 жылы №1 форт деп ата-
латын әскери бекініс болды. 1867 жыл-
дан кейін қала мәртебесін алды. Оның 
Орынбор-Ташкент жолында орналасуы 
тезірек қалаға айналуына қолайлы жағдай 
туғызды. Қала өзінің қалыптасу кезінен-

ақ аймақтың экономикалық дамуына үлес 
қоса бастады. 1867 жылғы әкімшілік ре-
формадан кейін әлеуметтік-экономикалық, 
мәдени-ағартушылық үрдістер жаңа 
серпін берді. Қазалы Ресейдің Орта Азия 
халықтары үшін Хиуа, Бұқара, Ташкент-
ке тауар өткізуде транзиттік роль атқарды. 
Қаншама ұрпаққа құтты қоныс, жайлы 
мекен болған қасиетті топырақта Жан-
кент, Шірік-Рабат, Бәбіш молда, Жент, 
Жаңақала сияқты қалалар өмір сүрген. 
Онда қолөнер мен мәдениет, архитектура, 
түрлі шаруашылық салалары дамыды. XIX 
ғасырдың ортасына дейінгі аймақ тарихы 3 
бағытта баяндалады.

1. Сырдарияның сол жағалауында, 
Қазалының оңтүстік бетінде орналасқан 
Жанкент шаһары байлыққа кенел-
ген, бау-бақшалы, көк желекке оранған, 
алты Алаштың әулеттері орналасқан ірі 
орталық болған. Тарихшы Раш ад-Диннің 
деректеріне сүйенсек, Жанкентті XIII 
ғасырдың үшінші онжылдығында Шыңғыс 
ханның ұлы Жошы хан қиратқан.

2. Қазалы жері небір батырлар мен 
ақындардан кенде емес. Батырлығы мен 
даналығының арқасында Самарқанды 
40 жыл билеген Жалаңтөс баһадүр, 
адамзат баласына ислам идеология-

сын ұсынған жаңа жүйені насихаттау-
шы, Сыр сүлейлерінің арасынан шыққан 
жаңашыл ақын Қарасақал Ерімбет, айба-
ты мен қайраты аңызға айналған Жанқожа 
Нұрмұхаммедұлы сол қатарда. 

3. XIX ғасырдың басында Арынғазы 
сұлтанның хан сайлануы үлкен тари-
хи бетбұрыстың бастамасы болды. 
Арынғазының қоғамдық-саяси өмірінде 
тарихи оқиғалар басталды. Ол Сыр бойы 
қазақтарын қайтадан Кіші жүз хандығына 
қосып біріктірмек болды (З.Әділбекова, 
«Қазалы қаласы мен уезінің әлеуметтік-
экономикалық және мәдени дамуы», Алма-
ты, 2009 ж.). Алайда Ресей империясының 

40-50-жылдарынан бастап отарлау 
мақсатымен қазақ даласында құрылыс 
күшейді. 1847 жылы жер ерекшеліктерін 
зерттеп картаға түсіру, жаңа бекеттер 
салу қызу қарқынмен жүргізіле бастады. 
Сырдарияның Арал теңізіне құяр саласын-
да Райым бекінісі тұрғызылды (А.Якунин, 
В.Шахматов, «Восстание в Казахстане 50 г. 
ХІХ в.», Алматы, 1940 ж.). Бекіністің «Рай-
ым» аталуын білетіндер Райым имамның 
моласымен немесе Райым көлімен байла-
ныстырады. 

Ресей бекіністің сауда керуендерін то-
наушылардан қорғау үшін салынғанын 
мәлімдеді. Ал шынында, бұл Ресейдің Хиуа 
хандығына қыр көрсетуі әрі Түркістан 
аймағын отарлауға жасалған алғашқы 
қадамы еді. Хиуа хандығы Сырдария бой-
ына орыс әскери бекіністерінің салы-
нуына қарсылығын оның төңірегіндегі  
қазақтарды тонаумен білдірді. Бірақ 
әскери күші басым Ресей империясы Рай-
ым бекінісінің негізін қалаған соң Арал 
теңізі мен Сырдария өңіріне ықпалын 
жүргізе бастады. Сырдария сағасына Ре-
сей әскерлері келгенге дейін жергілікті 
қазақ халқы Хиуа және Қоқан әскерлерінің 
тұрақты шапқыншылығынан зардап 
шегіп отырды. Бекініс салынғасын Орын-
бор генерал-губернаторы Перовскийдің 
басшылығымен 1852 жылы 29 қаңтарда 
соғыс министріне Қазалы өзеншесінің 

Сырдарияға құяр тұсына форт орнатуға 
«рұқсат» сұрап рапорт жазады (М.Кереев, 
«Казалинск начинался так», «Путь Лени-
на», 1968 ж.). Рапорттың мазмұны импера-
тор Александр ІІ-ге таныстырылады. Им-
ператор рұқсат беріп, форт құрылысы ге-
нерал Перовскийдің жауапкершілігінде 
екенін ескертеді. Патшалық Ресейдің 
шенеуніктері жергілікті халық арасынан 
шыққан өте беделді, артынан елді ерте 
алатын, сауатты, оқыған адамдарды осы 
бекініс-қалалардың құрылысына кеңінен 
қатыстырған. Жергілікті оқығандар қала 
салуға қай жердің ыңғайлы екенін, пат-
ша шенеуніктеріне қарағанда жақсы 
білген. Орыс тілін жақсы білетін, суретші, 
зауряд-хорунжий Сердалы Бекшоринді, 
би Рахмет Айтов, би әрі хорунжи Үмбет 
Молдағалиұлы, жақайым руының биі 
Жетес Қыстаубаевтарды құрылысқа 
пайдаланған. №1 форт жобасы әскери 
құрылыс инженері Богдановтың жобасы 
бойынша жасалып, 1853 жылдың күзінде 
жұмыс жүргізе бастайды. Форттағы әскери 
гарнизонды, башқұрт жұмысшыларын, 
инженерлерді азық-түлікпен қамтамасыз 
етуді патша үкіметі арнайы реттеп отырған.

Патша үкіметі Қазалы аймағына еніп, 
бекіністерін орнатып болған соң жергілікті 
халық патшаға 1 сом 50 тиын күміс есебімен 
салық төлеп тұрған. Бекіністерді күшейту 
арқылы патша үкіметі Хиуа, Қоқан 
хандығы шекарасына жақындай түсті. 
Себебі Орта Азияға енуге қажетті плац-
дарм дайындау қажет болды. Осы жолда 

Сырдарияның төменгі ағысын мекендеген 
кішкене шекті, шөмекей, төртқара сияқты 
рулардың көші-қон қыстаулары бар еді. 
Олар өздерін тәуелсіз санап, Хиуа-Қоқанға 
қарсы үздіксіз соғыс жүргізді. 1853 жылы 
№1 форт (Қазалы) болып құрылғаннан 
кейін оның алғашқы тұрғындары Рай-
ым бекінісінен қоныс аударғандар, Орын-
бор казактары, Арал флотының матроста-
ры, солдаттары болды. Алғашқы кезде бұл 
әскери бекініс-ті. Кейін мұнда Орал ка-
зактары, қырғыздар, өзбектер, татарлар 
қоныстанды. Ресейдің Бұқара, Ташкент, 
Хиуа қалаларымен сауда байланысының 
дамуынан керуен жолы өтіп, Қазалы 1867 
жылы уездік қалаға айналды.

1867 жылы 11 маусымда Түркістан 
генерал-губернаторлығы құрылып, №1 
форт атауы өзгертілді. Қазалы қаласы 
Сырдария облысының құрамына кірді. 
Қазалы уезінде 1868 жылғы 1 сәуірден 
бас тап 6 болыс құрылды. Олар – Қарақұм, 
Райым, Қостам, Сарытоғай, Қарабастоғай 
және Заңғар (ҚРОММ 267-қор, 1 т., 4 іс, 
2 п.) Уезд басшысы Қаракөл, Қостам, 
Сарытоғай болыстарында адам санының 
артуына байланысты тағы 3 болыс құру 
керектігін, тіпті 7 болысты екі еселеу-
ге болатынын, оның әрқайсысында 1000-
1600-дей үй барын хабарлайды. Түркістан 
генерал-губернаторы 1875 жылы 20 
қарашада патшалы Ресейге адал қызмет 

еткен Алайғыр, Райым, Қостам, Ақтөбе, 
Қараман-Мақпал, Сарытоғай, Қарабас-
тоғай, Көшербаев, Заңғар, Қорғаншы бо-
лыстарын арнайы марапаттаған.

1860 жылы 21 қаңтарда тұңғыш Қазалы 
училищесі ашылды. 1861 жылы 9 ақпанда 
дінбасы Победаносцевтің бастауымен 
қыздар мектебі ашылды. Мектеп 1862 
жылдың аяғында оқытушылардың басқа 
жаққа кетуіне байланысты жабылды. 1865 
жылы Қазалыда қазақ балалары үшін мек-
теп ашылып, онда аптасына алты күн сабақ 
өткізілді. 16 бала білім алды. Сондай-ақ 
1879 жылы 19 тамызда 2 сыныптық қыздар 
училищелері ашылды. 1897 жылғы халық 
санағы бойынша Қазалы уезінде 140 541 
адам тұрды. Оның ішінде қазақтар – 135 
860 (96,6 пайыз), орыстар – 2 821 (2 пай-
ыз). Қазалы қаласында 7 585 адамға жетті 
(Первая всеобщая перепись населения Рос-
сийской империй 1897 г., Сырдаринской 
область). Ұлты татар орынборлық көпес 
Хусайыновтың сауда дүкендері шаһардың 
көркін қыздырды. Осыдан соң Орынбор 
татарлары Қазалыға ағылып көше бастады. 

1861 жылы №1 фортта 96 лавка са-
лынып, 8 орыс, 4 қырғыз, 96 бұқар және 
1 хиуалық сауда жасады. 1869 жылы ба-
зар алаңында 256 үй және 300 лавка бол-
ды. Оның 70-і орыстарға тиесілі бол-
са, 180-і – бұқарлық, 80-і – хиуалық. Ірі 
саудагерлердің сауда айналымы 45 мың 
сомға дейін жетті («Туркестанский сбор-
ник», 5-том). Бұл мәліметтерден Қазалы 
жерінде сауда керуендері жиі болғанын 

көреміз. Керуен жолдарының бойын-
да керуен сарайлары, тоқтап дем алуға 
арналған үйлер болды. Орыс саудагерлер 
мен азиялық керуендер әртүрлі жолдармен 
жүрді. Орыс керуендері қазақ бекеттерін, 
азиялық керуендер қазақ жайлаула-
рын жағалап жүрген. Екі керуен жолда 
тоқтап, қазақтармен айырбас сау  да жасап 
отырған. Ресейден нан, иленген тері, жүн 
және мақта-мата, темір бұйымдар әкелінсе, 
Ресейге мал, мақта, жеміс, шай, қағаз 
бұйымдар сатып алынды. Соның ішінде 
астық, иленген тері мен маталар Қазалы 
арқылы өтті. «Бұл жердің көпестері Ірбіт 
пен Нижний Новгордтан Ресей тауарла-
рына Чугучак пен Құлжа сияқты Қытай 
қалаларынан – шай, жібек маталар, фар-
фор, әртүрлі ұсақ бұйымдар, ал Таш-
кент, Бұқара мен Қоқаннан – халат, кілем, 
күріш, кептірілген жеміс, қазақ даласы-
нан жылқы, қара мал, қой, киіз, түлкі және 
басқа аңдардың терілерін айырбас тап от-
ырды», – деп жазды А.Янушкевич («Днев-
ники и письма из путешествия по казах-
ским степьям», А., 1965 ж.).

1880 жылы Қазалы уезінде сыра 
қайнататын зауыт жұмыс істей баста-
ды. Онда 900 шелек сыра өндіріліп, жы-
лына 4 мың сом пайда әкелді. 1881 жылы 
арақ-шарап, ал 1886 жылы екінші сыра 
қайнататын зауыт ашылды («Обзор Сыр-
даринской области за 1886 г.», Ташкент, 

1887 ж.). 1879-1880 жылдары болған жұт 
адам айтқысыз әсерін тигізді. Әсіресе, 
1891-92 жылғы жұттан уездің өзінде 
жылқының – 90, қойдың – 80, түйенің 60 
пайызы өлді (Х.Арғынбаев, «Қазақтың мал 
шаруашылығы жайында этнографиялық 
очерк», А., 1969 ж.). Осы жағдайға байла-
нысты 1892 жылы қаңтар, ақпан айларында 
Самарқан, Ферғана облысының уездерінен 
1 900 сом 27 тиын ақшалай көмек келді. 
Қайырымдылық комитеті көмек көрсетті. 

Қазалы өлкесінің экономикасы үшін 
су және теміржол транспортының маңызы 
орасан зор еді. Алайда қазақ даласын-
да қатынас жолдары жоқтың қасы бол-
ды. Бұл ішкі және сыртқы сауданың даму-
ына бөгет жасады. «Орынбор-Ташкент» 
теміржолының салынуы арқылы Түркістан 
өлкесінен Ресейге мақта, жеміс, былғары, 
тері, қаракөл елтірісі, шарап және басқа 
ауыл шаруашылығы тауары жеткізілді. 
Бұл жолды қалай тарту жөніндегі талас 
туған кезде теміржол салуды жақтаған от-
аршыл әкімшіліктің әскери ведомствосы, 
Москва мануфактурашылары, Түркістан 
буржуазиясы, сондай-ақ Орынбор мен 
Самара саудагерлері жеңіп шықты. 
Теміржолдың салынуына байланысты 1904 
жылы Жаңа Қазалы поселкесінің негізі 
қаланды. Қазіргі локомотив 1905 жылы 
паровоз жөндейтін шеберхана ретінде 
ашылып, кезінде вагондар жөнделген. 
Жергілікті теміржолшылар 1905 жылғы 
бүкілресейлік саяси ереуілге үн қосты 
(«Советы и ревкомы Казахстана», А., 1971 

ж.). Революциялық қозғалыс барысын-
да Қазалы теміржолшыларының социал-
демократиялық тобы қимыл жасады. Топ 
революцияшыл жұмысшылардың үйірмесі 
ретінде 1905 жылы құрылды. 1905-1907 
жылғы революциялық қозғалысқа белсе-
не қатысқаны үшін кейбірі сотталып, ай-
далып кетті. (А.Бакиров, «Это было в Ка-
залинске»).

Қазалы қаласының елтаңбасында ал-
тын түстес жердегі қара қалқанда жүк 
артқан түйе, жоғары жағында алтын 
жалатқан ашамай құрал бейнеленген. 
Бос бөлігінде – Сырдария облысының 
елтаңбасы. Қалқан ашамайдан бастап 
күміс түсті тәжбен көмкерілген және 
Александр лентасымен жалғасатын ал-
тын түстес екі жүзім шоғымен қоршалған. 
Теміржол вокзалының іргесі Ақиректен 
алынған шақпақ тастан қаланған. Вок-
зал ғимаратының сәулетіне қызыққан 
жергілікті тұрғындар оны «Сұлу, әдемі 
үй» деп бағалап, кейін «Сұлу там» атап 
кеткен. Ауданның даңқты революциялық 
тарихы бар. Қазан революциясын Қазалы 
халқы «Аврораның» тарихи үнінен 
кейін бес күннен соң қарсы алып, Кеңес 
үкіметін орнатты. 1917 жылғы наурыз-
да мұнда жұмысшы шаруа және сол-
дат депутаттарының кеңесі құрылды 
(Т.Елеуов, «Установление Советской 
власти в Казахстане», А., 1956 ж.). 1917 
жылдың қараша айында Қазалыда кеңес 
үкіметі орнады. Алғашқыда кеңестер 
құрамында солшыл эсерлер мен меньше-
виктер болды, желтоқсанда олар Кеңес 
үкіметінен аластатылды. 

1928 жылы сәуір пленумының 
шешіміне сәйкес Қазақстанда әкімшілік-
ай мақтың бөлінісіне байланысты 
Қызылорда және Қазалы уездері тараты-
лып, бұрынғы екі уезд негізінде Қызылорда 
округі құрылды. Округтік комитеттің 
Қазалы және Қызылорда уездерін ау-
дандастыру жөніндегі қаулысы бойын-
ша 1928 жылғы 12 мамырда республикада 
алғашқылардың бірі болып Қазалы ауда-
ны құрылды. 61 жыл бойы уезд орталығы 
болған Қазалы ауданға айналды. Соғыс 
аяқталып, ел тыныштық өмірге қалыптаса 
бастаған уақытта аудан орталығы Әйтеке 
би (Жаңа Қазалы) кентіне ауыстырылды. 
Бұл 1958 жылы еді. Ол кезде ауданның 
бірінші хатшысы Камаладдин Бердіқұлов 
болды. Солақай саясаттың кесірінен 
Қазалы қаласы даму жөнінен кенже қалды.

Сөйте тұра, Қазалы  – Сыр бойындағы 
тұнып тұрған тарихы бар рухани қазыналы 
бай өлке. Заманында оғыздардың Отаны 
болған Жанкент көне тарихтың көмбесі 
іспеттес. Ғалымдардың пайымдауынша, 
түркі әлемінің көреген көсемі, ойшыл, фи-
лософ Қорқыт атаның осы топырақтан 
нәр алуы Қазалы жерінің киесін аңғартса 
керек. Жалаңтөс баһадүр, Әйтеке би, 
Жанқожа батыр, Ақтан батыр, Бекарыстан 
би, Қарасақал Ерімбет, Ғани Мұратбаев 
тәрізді батырлар мен билердің, ғұламалар 
мен қоғам қайраткерлерінің қазыналы 
Қазалы топырағында кіндік кесіп, Орталық 
Азия мен қазақ халқы үшін ғұмырларын 
сарп етуі бекер болмаса керек.

Өтеубай ҚОЖАҚҰЛЫ, 
тарих ғылымдарының докторы, 

профессор.

ӨНЕ ТАРИХТЫҢ КӨМБЕСІК

Облыстық ауыл шаруашылығы басқармасы 
«Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіптік 
кешенін дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасын» іске асыру аясында 
2017 жылдың 10 сәуірінен бастап инвестициялық са-
лымдар кезінде агроөнеркәсіптік кешен субъектісі 
шеккен шығыстардың бір бөлігін өтеу бойынша 
субсидиялаудың басталғаны туралы хабарлайды. 

Инвестициялық субсидиялау ҚР Премьер-ми  нистрі-
нің орынбасары – Ауыл шаруашылығы ми нистрінің 
2017 жылғы 1 ақпандағы №48 бұйрығымен бекітілген 
«Ин вес тициялық салымдар кезінде агроөнеркәсіптік 
кешен субъектісі шеккен шығыстардың бір бөлігін өтеу 
бо йынша субсидиялау» қағидалары негізінде жүзеге 
асы рылады. Субсидиялауға өтініш берілген жылға 
дейін 2 жылдан кеш емес пайдалануға берілген, жаңа 
өн дірістік қуаттылықтар құруға немесе жұмыс істеп 
тұр ғандарын кеңейтуге бағытталған (инвестициялық 
салымдар) инвестициялық жобалар жатады. Бұл рет-
те, субсидиялауға инвестор инвестициялық жоба пай-
да лануға берілетін күнге дейін 24 айдан ерте емес 
мерзімде шеккен инвестициялық жоба шеңберінде тех-
ника мен жабдықты сатып алуға кеткен шығыстар жа-
тады.

Қағиданың 1-қосымшасына сәйкес, бірінші топтың 
бағыттары бойынша инвестициялық субсидиялар 
берілетін инвесторлардың өтінімдері 2017 жылдың 
1 шілдесіне дейін қабылданады және қаралады. Осы 
жылдың 1 шілдесінен кейін бірінші және екінші 
топтардың бағыттары бойынша инвестициялық суб-
сидиялар берілетін инвесторлардың өтінімдері 
қабылданады және қаралады. Жыл бойында комиссия 
отырысында ауыл шаруашылығы кооперативтерінің 
өтініштері басым тәртіппен қаралады.

Субсидиялауды жүзеге асыру үшін инвестор (ауыл 
шаруашылығы субъектісі) Қағиданың 18-тармағына 
сәйкес мынадай құжаттарды қалыптастырады және 
Мемлекеттік корпорацияға тапсырады:

1) инвестордың уәкілетті адамы немесе қол қою 
құқығына сенімхаты бар адам қол қойған және мөрмен 
бекітілген, осы Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес ны-
сан бойынша инвестициялық субсидиялауға арналған 
өтінім (бұдан әрі – өтінім);

2) заңды тұлға үшін – мемлекеттік тіркеу (қайта 
тіркеу) туралы куәліктің көшірмесі немесе анықтама 
немесе жеке тұлға үшін – жеке басын куәландыратын 
құжат.

Ескертпе: «Қазақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне заңды тұлғаларды мемлекеттік 
тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу 
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» 2012 жылғы 24 желтоқсандағы ҚР 
Заңы күшіне енгенге дейін берілген заңды тұлғаны 
(филиалды, өкілдікті), мемлекеттік (есептік) тіркеу 
(қайта тіркеу) туралы куәлік заңды тұлғаның қызметі 
тоқтағанға дейін жарамды болып табылады.

3) бизнес-жоспарды, шарттар немесе коммерция-
лық ұсыныстарды қоса бере отырып, жаңа өндірістік 
қуаттылық құруға немесе жұмыс істеп тұрғандарын 
кеңейтуге арналған инвестициялық салымдар және 
оларды іске асыру мерзімдері туралы ақпарат;

4) жобаны тартылған қаражат (кредит/лизинг) 
есебінен іске асырған жағдайда, инвестордың осы 
Қағидаларға сәйкес субсидия алу ниеті туралы қаржы 
институтына жіберген хабарламасының көшірмесі.

Егер инвестициялық жоба пайдалануға берілген, 
сондай-ақ инвестициялық жоба шеңберінде техни-
ка мен жабдықтар сатып алу жүзеге асырылған болса, 
инвестор осы Қағидалардың 19-тармағында көзделген 
құжаттарды да ұсынады.

19. Жаңа өндірістік қуаттылықтар құру немесе 
жұмыс істеп тұрғандарын кеңейту және инвестициялық 
жоба объектісін пайдалануға беру немесе техни-
ка мен жабдықтарды сатып алу бойынша барлық 
жұмыстар аяқталғаннан кейін инвестор Мемлекеттік 
корпорацияға комиссия екінші кезеңде қарауы 
үшін мынадай растайтын және құқық белгілейтін 
құжаттарды ұсынады:

1) инвестициялық жобаның объектісін пайдалануға 
қабылдау туралы мемлекеттік қабылдау не қабылдау 
комиссиясы актісінің көшірмесі (жаңа өндірістік 
қуаттылықтар құру кезінде);

2) сатып алушы мен жеткізуші арасындағы 
жабдықтарды пайдалануға беру актісінің көшірмесі 
(жабдықтарды сатып алу кезінде);

3) жаңа өндірістік қуаттылықтар құруға не жұмыс 
істеп тұрғандарын кеңейтуге арналған инвестициялық 
салымдарды растайтын сатып алу-сату шарттарының, 
шот-фактуралардың, төлемді растайтын құжаттардың 
көшірмелері;

4) ауыл шаруашылығы техникасын, арнайы тех-
ника мен технологиялық жабдықтарды қабылдап алу-
беру актілерінің көшірмелері;

5) ауыл шаруашылығы техникасын сатып алған 
кезде құқық белгілейтін құжаттардың (көлік құралын 
мемлекеттік тіркеу туралы куәлік, техникалық пас-
порт) көшірмелері ұсынылады;

6) қаржы институттарында тартылған қаражат 
есебінен инвестициялық салымдар жүзеге асырылған 
жағдайда, қаржы институты куәландырған кредиттік/
лизингтік шарттар көшірмелері;

7) бизнес-жоспарда көзделген мерзімдерде, 
өндірістік қуаттылықтардың жүктемесі кемінде 30%-
ға жеткеннен кейін осы Қағидалардың 11-тармағының 
2) тармақшасына сәйкес инвестор растайтын құжат-
тарды (бизнес-жоспар, өндірілген өнім түрлері бой-
ынша өткізуді заттай және құндық мәнде рас-
тай тын құжаттар) ұсынады. Қуаттылықтардың 
жүк те месін растау үшін, осы тармақшада көрсетілген 
құ жаттардың, сондай-ақ екінші кезеңде инвестордың 
өтінімді ұсынған сәтінің алдындағы 3 ай немесе тоқсан 
үшін инвестордың статистикалық есебі негізінде 
құрастырылған өндірістік дайындалатын жүктемесіне 
қол жеткізу туралы жұмыс органы мониторингінің 
актісі жасалады.

Инвестициялық субсидиялаудың шарттары тура-
лы толық ақпаратпен zan.gov.kz сайтынан танысуға, 
қосымша ақпараттармен Қызылорда облысының 
ауыл шаруашылығы басқармасына, 8 (7242) 60-54-50 
нөміріне қоңырау шалу арқылы білуге болады.

Қызылорда облысының
ауыл шаруашылығы басқармасы.

хабарландыру
БІР ЖЫЛДА –

БІР ЖАРЫМ ТОННА
Облыс аумағында «Есірткісіз болашақ» 

жобасы жүріп жатыр. Облыс әкімдігі мен 
прокуратураның бірлескен іс-шарасы заңсыз 
есірткі айналымының жолын кеспек.

Деректерге сүйенсек, өткен жылы об-
лыс көлемінде есірткінің заңсыз айналымына 
байланысты сотқа дейінгі тергеп-тексерудің 
бірыңғай тізіліміне 355 қылмыстық іс 
құжаттары тіркелген. Оның 38-і есірткі затын 
сатуға, 36-сы аса ірі мөлшерде заңсыз сақтауға 
байланысты. Сондай-ақ, 77-сі құрамында 
заңмен тыйым салынған есірткі құралы 
бар сора өсімдігін егу дерегіне қатысты бо-
лып отыр. Нәтижесінде, заңсыз айналымнан 

барлығы бір жарым тоннадан астам есірткі 
заты алынған. Ал, есірткі алқаптарының басы-
нан 75 тонна 300 келі болатын 89667 түп сора 
өсімдігі жойылыпты. 

АЙЫППҰЛҒА АҚША 
ҚИМАҒАНДАР КӨЛІГІ 
ҚАМАЛАДЫ
Сонымен қатар, қаламызда «Борышкер» 

жедел-профилактикалық іс-шарасы өтуде. 
Әкімшілік полиция, жергілікті полиция 
қызметкерлері, сот орындаушылары біріге 
атқарған іс-шара нәтижесіз емес. Айыппұл 
төлеуге сылбырлық танытқандар төлем жасау-
ды жеделдетуде. 

Шара барысына толығырақ тоқталсақ, қала 
бойынша құрылған 5 мобильді топ айыппұл 
төлеуден жалтарып жүрген борышкерлердің 
автокөліктерін автотұраққа қамап жатыр. 
Іс-шара басталғалы 4 млн 459 мың теңге 
айыппұлын төлемей жүрген 154 автокөлік 
анықталып, оның 65-і айып алаңына қойылды. 
Қалған 89 автокөліктің мемлекеттік белгілері 
алынып, 2 млн-нан астам айыппұл өндірілген. 
Айта кету керек, аталған іс-шара жыл ба-
сынан бері екінші мәрте өткізілуде. Соны-
мен қатар, айлығынан айыппұлға ақша қимай 
жүрген 670 жүргізушінің мәселесі сот орын-
даушыларына жолданған. Жалпы, жылдың 
алғашқы үш айында салынған 222 млн 105 
мың теңге айыппұлдың 92 млн 76 мың теңгесі 
өндірілген.

Н.САУЯЕВ.

Қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, атыс қаруы мен жарылғыш 
заттарды қолдана отырып жасалатын қылмыстар және құқық 
бұзушылықтардың алдын алу мақсатында 2017 жылғы 10 сәуірден бас-
тап республика аумағында тұратын тұрғындарда заңсыз сақтаудағы 
атыс қаруын, оқ-дәрі, жарылғыш заттарды алу бойынша кезекті акция 
өткізіледі.

Акцияның негізгі мақсаты азаматтарда заңсыз сақталған қару-
жарақтар мен оқ-дәрілерді өтемді түрде қабылдау болып табылады.

Қазіргі таңда барлық қалалық және аудандық ішкі істер бөлімдерінде 
азаматтар тапсырған атыс қаруының, жарылғыш заттардың, оқ-дәрінің 
техникалық жай-күйі мен оларды тапсырғаны үшін сыйақы белгілеу 
жөніндегі комиссия құрылды.

Заңсыз сақталған атыс қаруын, оқ-дәріні және жарылғыш зат-
тарды өз еркімен тапсырған азаматтар қылмыстық және әкімшілік 
жауапкершілікке тартылмайды. Азаматтарға тапсырған қаруының, 
жарылғыш заттардың, оқ-дәрінің түріне және техникалық жай-

күйіне байланысты айлық есептік көрсеткіштің 10-нан 100-ге дейінгі 
мөлшерінде сыйақы тағайындалады.

2016 жылы азаматтардан заңсыз сақталған 344 қару өтемді түрде 
қабылданса, олардың 312-сі тегіс ұңғылы аңшы мылтығы, 32-сі 
иір ойықты аңшы қаруы, 235 дана қарудың оқ-дәрілері болды. Об-
лыс көлемінде 2014 жылы тұрғындар арасында қару-жарақ өткізген 
292 азаматқа барлығы 15 млн теңге төленген. Биылғы акцияға 
республикалық бюджеттен 15 млн теңге қарастырылған.

Азаматтардың заңсыз сақтаудағы қаруларды, оқ-дәрілерді, 
жарылғыш заттарды ішкі істер бөлімдеріне өткізіп, қарумен жасалатын 
қылмыстардың және төтенше оқиғалардың алдын алуда өз үлестерін 
қосады деп үміттенеміз.

Алмат ШАРИПОВ,
Қызылорда ҚІІБ-ның ӘПБ-нің АҚҚАБт инспекторы,

полиция капитаны.

ҚұҚы
Қ

ЗаҢСыЗ Қаруды СаТыП алу аКЦИЯСы

Соңғы кездері елімізде алаяқтық 
сарындағы оқиғалар тым жиілеп барады. 
Оның ішінде алаяқтықты жасаушылардың 
көбіне әйелдер екені тағы бар. Әккілердің 
құрығына алдымен түсетіндердің қатарын 
да нәзікжандылар құрайды. Олардың көбісі 
әлеуметтік жағдайларды түзеп беруге, атап 
айтқанда, жұмысқа орналастырудан бастап, 
мемлекеттік жәрдемақыларды тағайындау 
жұмыстарына көмектесуге уәде етеді. 

Мысалы, қалалық сотта Ә.Темірханқызы-
на қатысты қаралған қылмыстық іс бойын-
ша соттың 06.06.2016ж. үкімімен Қылмыстық 
кодекстің 190-бабы 2-бөлігінің 2-тармағымен 
алаяқтық қылмысы бойынша кінәлі деп таны-
лып, 2 жылға бас бостандығын шектеу жазасы 
тағайындалды. Сотталушы Ә.Темірханқызы 
бірнеше жәбірленушілермен танысып, өзінің 
әкімшіліктегі таныстары арқылы кезек-
тен тыс пәтер алып бере алатыны туралы 

сендіріп, құрығына түскен жәбірленушілердің 
әрқайсысынан 1 млн теңге ақшасын алып, 
мақсатына жеткеннен кейін бой тасалап кет-
кен.

Жоғарыда аталғандай, алаяқтардың жә-
бірленушілерді алдау тәсілдері негізінен 
олардың ең мұқтаж қажеттіліктеріне ба-
ғытталады. Атап өтер болсақ, жер телімдерін 
алу, жеңілдікпен пәтер алу, банктерден 
кедергісіз тез арада несие алу, жұмысқа ор-
наласу сияқты мәселелер. Алаяқтар осы 
мұқтаждықтарды өз пайдасына шебер пайда-
лана біледі.

Осы орайда жәбірленушінің де іс-
әрекеттеріне тоқталмасқа болмайды. Нақ-
тылай келгенде, жәбірленушілер де заңсыз 
жолмен ойлаған мақсаттарына жетуге 
ұмтылады. Мұндайда жәбірленуші тек алда-
нып қана қоймай, өзінің пайдакүнемдігімен 
мұратына жеңіл жету жолдарын қарастырады. 

Мысалы, қаралған қылмыстық істер бойынша 
кей жәбірленушілер мемлекеттік бағдарлама 
аясында пәтер алу үшін өзінің бұрынғы 
пәтерін сатып не оны басқа біреудің аты-
на рәсімдеп, тағы да пайда көру үшін кезек-
тен тыс пәтер алмақ болған әрекеттер бар. 
Сөйте тұра, сол қылмысын жасырып-жасқап, 
алаяқтарға берген ақшасын «қарызға бердім» 
деп, заңсыз жолмен делдал арқылы пәтер 
алуға әрекет жасағанын мойындамайды. Көп 
жағдайларда жәбірленушілер өздерінің заңға 
қайшы әрекеттерін жасырып, тіпті, құқық 
қорғау органдарына да хабарламайды. Соның 
салдарынан алаяқтық қылмыстар дер кезінде 
ашылмай, қылмыстың алдын алуға кедергі 
келтіреді. 

Абай САРКӨБЕН, 
Қызылорда қалалық 

прокуратурасының бөлім аға прокуроры, 
1 сыныпты заңгер.

алаЯҚТыҚ – бИЗнЕСТІҢ ҚылМыСТыҚ ЖОлы



Облыстық ауыл шаруашылығы бас қар 
масының ақпараттықмаркетингтік жүйе сі 
арқылы күнделікті негізгі азықтүлік өнім
дерінің бағасына монито ринг жүргізіліп отыр. 
Жүргізілген  мо ни торингтің нәтижесінде бүгінгі 
күні ең арзан өнімдерді облыс аудандары мен 
Қызылорда қаласының төмендегі  сауда үйлері 
мен базарларынан алуға бола тындығын хабар
лаймыз.
Қызылорда қаласы бойынша 

«Дәмді» әлеу меттік дүкендерінде 
күріш –120, нан – 50, қант – 235, тұз  
– 45, сары май – 450, өсімдік майы – 
365, картоп – 90, сәбіз – 85, пияз – 65, 
1 сұрыпты ұн кг 85 теңгеден сатылуда.

«Мирас» сауда үйінің ауласында 
орналас қан қоймада картоп  – 90-120, 
пияз – 70-75, сәбіз – 90-95, қырыққабат 
– 80-85, қызылша – 120 теңге. 

Арал. Арал қаласының жеке 
кәсіпкері С.Саяновтың «Әлеуметтік», «Қуантқан» 
дүкен  дерінде картоп – 120, пияз – 100, сәбіз – 110, 
қырыққабат – 110, қант – 235, күріш – 135 теңгеден са-
тылса, «Алтай» базарының жанындағы жеке кәсіпкер 
Т.Исмайлованың дүкенінде өсімдік майы – 338-350, ма-
карон өнімдері – 115-125, қант 220-230 теңгеден  саты-
луда.

Қазалы. «Әлеуметтік сауда дүкені» қант – 240, 
сиыр еті – 1250, қой еті – 1250, күріш – 145, пияз – 90, 
картоп – 120, сәбіз – 90, жұмыртқа – 25, қарақұмық жар-
масы – 300 теңге, ал «Фея перизат» сауда үйінде қант – 
250, қырыққабат – 90, пияз – 90, картоп – 120, сәбіз – 90, 
қызылша – 100 теңге. 

«НұрДәулет» әлеуметтік дүкенінде 1 сортты ұн 
85, күріш – 120, өсімдік майы – 330, қант – 230, «Пиала» 
шайы 250 гр – 530, макарон өнімдері – 135, ұнтақ жар-
масы – 120, қарақұмық жармасы – 310, жұмыртқа – 24, 
картоп – 90, жуа – 70, сәбіз – 80, қырыққабат – 80, сары 
май 380-450 теңгеден сатылуда. 

Қармақшы. «Сұлтан» сауда орталығы, «Орда» 

көтерме сауда орталығы және «Жандос» дүкендерінде 
картоп – 110-130, сәбіз – 100, жуа – 70-90, жұмыртқа 
– 25-27, ұн 1 сорт – 86-96, нан – 60, тауық еті, кг –540,  
өсімдік майы – 310-380 теңгеден сатылса, «Таңсықбай», 
«Бибінұр» базарларында картоп – 100-120, жуа – 100, 
сәбіз – 100, қырыққабат  100 теңгеден сатылуда.

Жалағаш. «Бәйтерек», «Жібек» базарларында 
өсімдік майы – 350, картоп – 120, сәбіз – 90, пияз – 90, 

ет – 1400, жұмыртқа – 25, қырыққабат – 
90, «Ақниет», «Айдана» және «Қаракөз» 
дүкен дерінен І сұрыпты бидай ұны – 87-
100, нан – 50, жұмыртқа – 25, өсімдік 
майы – 350, пияз – 90, сәбіз – 90, картоп  
– 120,  тауық еті – 550, қырыққабат – 90 
теңге.

Сырдария. «Өркен» және «Серікбол» 
дүкендерінде нан – 55, өсімдік майы – 
360-380, қант – 240, картоп – 110, сәбіз 
– 90-100, пияз – 60-70, қырыққабат – 80, 
тауық еті – 520-550, жұмыртқа – 260-

280, «Бақытжан», «Нұр» дүкендерінде жұмыртқа – 24-
25, өсімдік майы – 400, қант – 250 теңгеден сатылу-
да. «Коммуналдық» базарында нан – 55 теңге, өсімдік 
майы, – 400,  қант – 250, жұмыртқа – 24-25, бірінші 
сортты бидай ұны – 85 теңге. 

Шиелі. «Ә.Шорабаев» базарында картоп – 110-140, 
пияз – 80-100, сәбіз – 90-110, қырыққабат – 100, өсімдік 
майы – 350-390, қант – 230, жұмыртқа – 22, тауық еті – 
550, ет – 1250-1300, тұз – 45 теңгеден алуға болады. Со-
нымен қатар, І сортты бидай ұны 98-100  теңгеден са-
тылуда.

Жаңақорған. «Мағжан», «Заңғар», «Сырдария», 
«Кәусар», «Нұрәділ» және «Нұрасыл» дүкендерінде ұн 
1 сорт – 88-96, нан – 50-65, өсімдік майы – 310-370, кар-
топ – 100, пияз – 70-75, сәбіз – 90-110, қырыққабат – 90-
100, тауық еті – 480-540, жұмыртқа – 21-22, ет – 1200-
1250, «Нұр» базарында  бірінші сортты ұн  – 96-100, 
өсімдік майы – 310-380, жұмыртқа – 18-21, тауық еті 
– 500-530,  ет бағасы – 1200-1250, жуа  – 80, сәбіз – 90-
100, қырыққабат – 110, картоп  120 теңгеден сатылуда. 
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АЛМАГ – буындардың «қандас досы» 
АЛМАГ-01 жүгіртпе импульстік магнит өрісі сауығу-

дың басты шарттарының бірі – қан айналымының жақса-
руына ықпалын тигізеді.

Егер өсімдікті нашар суарсақ, ешқандай тыңайтқыштар 
оған көмектеспейді. Олар жеткілікті су мөлшерінде еріген 
күйде ғана тамырларға және жапырақтарға сіңеді. Сол 
сияқты адам да – мүшелерге қанның дұрыс «кетпеуінсіз», 
препараттармен емделу пайдасыз болуы мүмкін.

АЛМАГ-тың міндеті – артроз және артрит кезінде 
дәрі-дәрмектердің және жақпа майлардың жақсы сіңуі 
үшін «негізді жағдай жасау».

АЛМАГ – әрқашан қол астында!
Артрозды және артритті емдеу өте қиын процесс бо-

лып табылады. Дәрігердің ұсынымдарын ұзақ уақыт бойы, 
курстармен орындауға тура келетініне дайын болу қажет. 
Бұл аппараттың «отбасыға кіруі» және науқас адамды 
үйде де, сапарда да сүйемелдеуі үшін маңызды дәлел. 
Оған қоса, оның көрсетіміне буындардан басқа, остеохон-
дроз (оның ішінде жарықпен асқынған), құяң, гипертония, 
асқазан жарасы және қимыл-тірек аппараты жарақатының 
асқыну терапиясы және профилактикасы кіреді.

АЛМАГ01 сатып алып, адам не алады?
• АЛМАГ ісікті және буынның айналасындағы тіндер-

дің қабынуын жоюға және ауырсынуды басуға мүмкіндік 
береді.

• АЛМАГ буындардың құрысуынан құтылуына, 
ауыр сынусыз жүрістің алыстығын арттыруға ықпал 
етеді, бұл өмірін физикалық жұмыссыз және белсенді де-
малыссыз елестете алмайтын адамдар үшін өте бағалы.

• АЛМАГ ремиссияны ұзартуға, дәрі-дәрмектердің 
емдік қасиетін күшейтуге және осылайша олардың мөл-

шерін азайтуға, ал кейде оларды қабылдаудан мүлдем бас 
тартуға көмектесе алады.

• АЛМАГ-пен бірге өз бетінше емдеу шаралардың 
уақытын таңдауға және үнемі, жайлылықта магнитоте-
рапияны өткізуге болады.

Толыққанды өмір сүру үшін жабысқақ құрыстауды 
және аяқ-қолдағы ұюды толығымен жою қажет. Бұл 
адамның зиянкестермен күресуге арналған белгілі құрал 
– АЛМАГ-тың міндеті.

АЛМАГ01 – емдеу нәтижелерін әкелуі үшін!
ҚР Денсаулық сақтау министрлігімен мақұлданған.  
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ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛІМДЕР БАР. МАМАННЫҢ 
КЕҢЕСІНЕ ЖҮГІНІҢІЗ.

ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА НҰСҚАУЛЫҚПЕН 
ТАНЫСЫҢЫЗ.

Артроз бен артритті нәтижелі емдеу үшін
не істеу керек?

Дұрыс «негізді жағдай жасау керек»!

ЕҢ СОҢҒЫ ЖЕҢІЛДІКТЕР! 
Алмаг – 01 аппаратын 8-25 сәуір 

аралығында рекордты – төмен бағаға сатып 
алуға үлгеріңіздер! 

Қызылорда қаласында «Доктор плюс» дәріханалар 
желісінде мына мекенжайлар бойынша:

• 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: 87057462171

ТЕГІН Анықтамалар жедел желі 
телефоны бойынша:

 88000804040  
(барлық қоңыраулар ҚР бойынша тегін)

САҒЫНЫП ЖүРМІЗ өЗІҢДІ
Отбасымыздың арқасүйер ардақты ұлы, асыл 

жар, қимас бауырымыз Қойшыбаев Алтынбай 
Үсенұлы 2016 жылдың 13 сәуірінде өмірден озған 
еді.  Уақыт неткен жүйрік десеңші, қимасымыздың 
арамыздан алыстағанына да жыл болды. 

Алтынбай Үсенұлы ұзақ жыл ішкі істер сала-
сында абыройлы қызмет атқарып, биік адамгер-
шілік қасиетімен ұжымында сыйлы болды. Мейі-
рімді жүзінен нұр төгіліп тұратын асыл жанның ал-
дына қойған арман-мақсаттары көп еді. Ағайынның, 
жолдас-жораларының арасында қадірлі, қолынан 
келгенінше көмегін аямайтын асыл азамат бола-
тын. Артында қалған ата-анасы, бауырлары, асыл 
жары, достары тұрғанда ардақтымыздың нұрлы 
бейнесі көңілден өшпек емес.

Жыл өтті ғой көрмегелі өзіңді,
Еске аламыз жарқылдаған жүзіңді.
Қойны суық қара жерге бере алмай,
Сағыныштан жүрегіміз езілді.

Алла алды өзі берген жандарын,
Тілейміз біз жұмақтан орын алғанын.
Туыс, бауыр, достарынан сұраймыз,
Дұға оқып естеріне алғанын, – дей отырып, Алтынбай Үсенұлының 

қонақасысы 12 сәуір күні сағат 18.00-де, жылдық асы 13 сәуір күні сағат 10.00-
де Шиелі ауданы, Ш.Қодаманов ауылы, Қылышбаев көшесі №16 үйде болаты-
нын барлық ағайын-туыс, құда-жекжат, достарына хабарлай отырып, қасиетті 
құранның ішінде болуға шақырамыз.

Еске алушылар: атаанасы, зайыбы, бауырлары. 

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мем-
ле кеттік басқару және өзін-өзі басқару  туралы» 
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаң тардағы 
Заңына және «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан 
Республикасының 2011 жылғы 1 нау рыздағы Заңына 
сәйкес Қызылорда облысының әкім дігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. «Қызылорда облысының білім басқармасының 
«Аймақтық дене тәрбиесі орталығы» мемлекеттік ком-
муналдық қазыналық кәсіпорны «Қызылорда облысының 
білім басқармасының Аймақтық дене тәрбиесі орталығы» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесіне өзгерту жолымен 
қайта құрылсын.

2. «Қызылорда облысының білім басқармасы» 
және «Қызылорда облысының қаржы басқармасы» 
мемлекеттік мекемелері заңнамада белгіленген тәр тіппен 
осы қаулыдан туындайтын шараларды қабылдасын.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда 
облысы әкімінің орынбасары Р.Р. Рүстемовке жүктел сін.

4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қол-
данысқа енгізіледі.

Қызылорда облысының
              әкімі   Қ. Көшербаев

МЕМЛЕКЕТТІК КОММУНАЛДЫҚ ҚАЗЫНАЛЫҚ КӘСІПОРЫНДЫ 
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕГЕ ҚАйТА ҚҰРУ ТУРАЛЫ

ХАБАРЛАНДЫРУ
Өмірдің қиын жағдайына тап болған балаларға психологиялық-әлеуметтік, 

құқықтық көмек көрсету мақсатында тәулік бойына жұмыс жасайтын бірың-
ғай ұлттық сенім телефоны «150», балалардың құқықтары бойынша өкілі 
З.Балиеваның «111» және кәмелетке толмаған балалар және ересек азаматтар 
үшін қолжетімді «11616» нөмірлі сенім телефондары жұмыс жасайды.

Тел.: 223822, 87054116498, 87758037557.

бұрын 
106 кг

 қазір 
68 кг

Доктор Р. Хайруллина тәсілімен жылдам әрі 
оңай арықтаңыз. 

Нәтижесі 100 %.
•	 Біздің әдісіміз ғылыми дәлелденген 

және 20 жыл бойы патенттелген.
•	 Сізге ашығудың және калория есептеп 

жатудың қажеті жоқ.
•	 Сеанстан соң Сіз тәттіден және ұн 

тағамдарынан оңай бас тартасыз.
•	 Біз Сізбен 4 ай ғана жұмыс жасаймыз, 

сөйтіп тамақтану тәртібіндегі жаңа өзгерістерге 
қалыптасуыңызға көмек береміз. www.pohudet.kz

Кеңес беру тегін!
Сеанс Қызылорда қаласында 2017 жылдың 
22 сәуірінде сағат 15.00де болады.  

ХАБАРЛАНДЫРУ
«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» акционерлік 

қоғамы ҚР-ның Экологиялық кодексінің 57-2-бабының 
3-тармағына сәйкес «Солтүстік Нұралы кенішіндегі 
су айдамалау жүйесі» және «Қарабұлақ кенішіндегі 
№№27, 28, 35 ұңғымаларына баратын кірме автожол-
дар» жұмыс жобаларының қоршаған ортаны қорғау 
бөлімін талқылау үшін қоғамдық тыңдау өткізеді. 

Нысандар бойынша ақпарат алуға және өз пікірін 
білдіруге барлық мүдделі азаматтар мен қоғамдық 
бірлестіктерге мүмкіндік беріледі. 

Тапсырыс беруші: «ПетроҚазақстан Құмкөл Ре-
сорсиз» акционерлік қоғамы, байланыс телефоны: +7 
(7242) 29 92 11.

Жоба әзірлеушілер: «Сыр-Арал сараптама» 

ЖШС, байланыс телефоны: +7 (7242) 23 03 16 және 
«Eco Engineering» ЖШС, байланыс телефоны: 8(7242) 
70-03-08, 70-03-06.

Материалдардың электронды түрде орналасқан 
Интернет-ресурс мекен-жайы: www.tabigat.e-
kyzylorda.gov.kz.

Ескертулер мен ұсыныстарды қабылдау 
элек   трондық поштасы: Azhimurat.Orazbayev@
petrokazakhstan.com;

Жобаның баспа түрімен танысу үшін: Қызылорда 
қаласы, Қазыбек би 13, «ПетроҚазақстан Құмкөл Ре-
сорсиз» акционерлік қоғамының №224-бөлмесі, бай-
ланыс телефоны: +7 (7242) 29 92 11.

Қоғамдық тыңдау өткізілетін уақыты мен орны: 
2017 жылдың 28 сәуір күні сағат 16:00-де, Қызылорда 
қаласы, Қазыбек би 13, «ПетроҚазақстан Құмкөл Ре-
сорсиз» акционерлік қоғамының кеңсесі. 

АРЗАН БАҒА ҚАЙДА БАР?

Құрметті 
қызылордалық кәсіпкерлер!
Қызылорда облысының кәсіпкерлер палата-

сы ҚР Президентінің «Алтын сапа» сыйлығы мен 
«Қазақстанның үздік тауары» көрме-байқауына 
қатысуға шақырады.

Байқауға заңды тұлғалар немесе дара кәсіп-
керлер қатыса алады. 

«Алтын сапа» сыйлығы  бойынша қатысу-
шылар Комиссияға кемiнде үш жыл iшiнде 
шығарылатын өнiмнiң немесе көрсетiлетiн 
қызметтiң жоғары сапасын растауға тиiс. 

Ұйымдар байқауға мынадай номинациялар бойынша қатысады: 
1) «Өндiрiстiк мақсаттағы үздiк кәсiпорын»; 
2) «Халық тұтынатын тауарларды шығаратын үздiк кәсiпорын»; 
3) «Қызметтер көрсететiн үздiк кәсiпорын».
Әр номинация бойынша мынадай:
1) шағын кәсіпкерлік субъектісі;
2) орта кәсіпкерлік субъектісі;
3) ірі кәсіпкерлік субъектісі санаттары бойынша сыйлық беріледі.
Ал «Қазақстанның үздік тауары» көрме-байқауы мынадай үш номина-

ция бойынша жүргізіледі:
1) «Өндірістік мақсаттағы үздік тауарлар»;
2) «Халық тұтынатын үздік тауарлар»;
3) «Үздік азық-түлік тауарлары».
Байқау талаптарымен танысқысы келген кез келген азамат мына 

нормативтік-құқықтық құжаттарды басшылыққа ала алады:
- «Қазақстан Республикасы Президентінің «Алтын сапа» сыйлығын 

алуға арналған конкурс және «Қазақстанның үздік тауары» республикалық 
көрме-конкурсы туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 

жылғы 9 қазандағы №194 Жарлығы;
- «Қазақстан Республикасы Президентінің «Ал-

тын сапа» сыйлығын алуға арналған конкурсқа 
қатысушылардың материалдарын ресімдеу, ұсы-
ну және алдын ала бағалау ережесін және «Қазақ-
станның үздік тауары» өңірлік және республикалық 
көрме-конкурстарына ұсынылатын  материалдар 
мен өнімді ресімдеу, ұсыну және алдын ала сарап-
тамалық бағалау ережесін бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 31 шілдедегі 
№1167 Қаулысы;

- «Қазақстан Республикасы Президентінің «Ал-
тын сапа» сыйлығын алуға арналған конкурсқа 
қатысушылардың материалдарын ресімдеу, ұсыну 
және алдын ала бағалау ережесін және «Қазақ-
станның үздік тауары» өңірлік және республикалық 
көрме-конкурстарына ұсынылатын  материалдар 
мен өнімді ресімдеу, ұсыну және алдын ала 
сараптамалық бағалау ережесін бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 31 

шілдедегі №1167 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 11 наурыздағы №125 
қаулысы.

«Қазақстанның үздік тауары» облыстық көрме-байқауына құжаттар 
2017 жылғы 1 мамырға дейін, «Алтын сапа» сыйлығына құжаттар 2017 
жылғы 1 шілдеге дейін қабылданады. 

Мұнан өзге, ағымдағы жылғы 19 сәуір сағат 09.00-де Қызылорда облы-
сы кәсіпкерлер палатасының мәжіліс залында «Атамекен» ҰКП өкілінің 
қатысуымен аталмыш шараларға қажетті құжаттарды әзірлеу бойынша се-
минар өткізіледі. 

Қосымша ақпараттар қажет болса, Қызылорда қаласы, Әйтеке би 
көшесі 28 үйде орналасқан Кәсіпкерлер палатасының жауапты мама-
ны Гүлдана Таңатоваға жолығуға немесе  8 /7242/ 40 09 81 (ішкі 4311) 
хабарласуға болады.

Қызылорда облысының 
кәсіпкерлер палатасының баспасөз қызметі.

– Неліктен мен жұмыс 
беруші ретінде МӘМС жүйесіне 
қатысуым керек?

– Пайда болған қаржылық дағ-
да рыс жағдайында әрбір кәсіп-
орын үшін шығындарды қысқарту 
мәселесі бірінші орынға шығады. 
Бұл қиын кездерден өту үшін 
басшыларға барлығын, бірінші 
орында – жұмыс күшін үнемдеуге 
тура келеді. Дегенмен, персо-
налды қысқарта отырып, қалған 
жұмыскерлердің мойнына артыл-
ған ерекше жүк проблемасы ту-
ралы екінің бірі ойлай бермейді. 
Басшыға персоналдың өзара ал-
масу жүйесін үнемдеуге тура кел-
генде, кез келген жұмысшының 
ауруы кәсіп орын үшін одан да күрделі салдарға 
әкеп соғады. 

Осындай жағдайларда қыз меткерлердің 
ден сау лығы туралы ойламау зиянды болады. Өз 
жұмыс  шыларының  проблемаларын шеше оты-
рып, басшы бірінші орында өз бизнесі туралы 
уайымдайды. Тек қызметкерлердің денсаулығы 
проблемасын қалайша оңтайлы шешуге болаты-
ны  мәселе болып тұр.

Сақтандыру медицинасы Сіздің жұмыскер-
леріңізге, олардың табыстарына тәуелсіз барлық 
медициналық көмек көлемін, оның ішінде 
жоспарлық стационарлық көмек пен дәрілік 
қамтамасыз ету және жоғары мамандандырылған 
медициналық қызметтерді, оңал ту қолдауын, 
консультациялық-диагностикалық кө мек ті, 

мейіргерлік күтім және паллиативтік көмек 
алуға мүмкіндік береді.

Мысалы, егер бүгін Сіздің жұмысшыңыз 
қатты ауырып қалса, ол қымбат ем алуға 
мұқ таж және ұзақ науқастық демалыс алу-
ға мәжбүр. Медициналық қызметке ақы тө-
леу үшін жеткілікті жеке қаражаты  болмай 
ол өз жұмыс берушісіне және кәсіпорын 
ұжымына материалдық көмекке жүгінеді, ол 
барлық тараптардың маңызды материалдық 
шығындарына әкеп соғады. Әлеуметтік меди-
ци налық сақтандыру жағдайында науқас 
жұмыс шыны емдеу, күту және оңалту бойынша 
шығыстарды медициналық сақтандыру қоры өз 
мойнына алады. 

Бұдан басқа, жұмыс берушілер мен жұ-
мыс  кер лердің жарналары, бірінші  орында 

ден  саулық сақтау жүйесінің бірінші  буынын 
кеңейтуге, емдеуге жатқызу жағдайларын 
азайту мақсатында аурулардың алдын алуға, 
тиісінше тиімді амбулаториялық-емханалық 
көмек есебінен жұмыс уақытын жоғалтуды 
азайтуға бағытталған.

Сонымен қатар, бүгін еңбек нарығында 
жұмыс берушілердің бір бөлігі ғана  біліктілігі 
жоғары мамандарды тар туға басым дылық 
ретінде қолдана отырып, өз жұмыскерлеріне 
толық әлеуметтік пакетті, оның ішінде 
медициналық сақтандыруды ұсына алады. 
МӘМС енгізу арқылы аталған әлеуметтік па-
кет еңбек нарығының барлық қатысушыларына 
қолжетімді және әмбебап артықшылық болады, 
ол кадрлық мәселелерді шешуді жеңілдетеді. 

Мысалы, экономикасы да мы ған, еңбек өнді-
рісі жоғары деңгейлі елдерде (Франция, Герма-
ния, Корея, Жапония) міндетті медициналық 
сақтандыру үлгі сі не артықшылық танытты. 
Өйткені, бұл үлгі шығындарды азайту, өнімнің 
өсуі және кәсіп орынның табысын арттыру 
арқылы бизнес үшін даусыз экономикалық пай-
даны қамтамасыз етеді.

Медициналық сақтандыруды енгізудің не -
гізгі пайдасы жұмыскер лердің уақытша жұмыс-
қа жарам сыздығына байланысты өндірістегі 
шығындарды азайту.

Осылайша, жыл сайын 2,6 млн астам қыз-
меткер уақыт ша еңбекке жарамсыздығына 
бай ланысты еңбекке жарамсыздық парағын 
рәсім дейді. Егер күн сайын орта есеппен әр-
бір қызметкер 12,6 мың теңгеге өнім (неме-
се қызмет көрсетуді) шығаратын, онда жұмыс 
берушілердің жыл сайынғы шығыны шамамен 
370 млрд теңгені құрайды.

Ең жақсы клиникаларда уақытылы про-
филактикалық қарап-тексеру ден өту, сапа-
лы ем және қымбат тұратын арнайы көмек 
қабылдау жұмыс істейтін азаматтардың ден-
саулығын сақтауға, олардың уақытша еңбекке 
жарамсыздық күндерін қысқартуға және осының 
нәтижесінде жұмыс берушінің шығындарын  
азайтуға мүмкіндік береді.

Қызылорда облысының индустриялықинновациялық даму басқармасының 
басқарма басшысы мен орынбасарларының азаматтарды және заңды тұлғалардың 

өкілдерін жеке қабылдау кестесі

Жергілікті 
атқарушы 

органның атауы

Азаматтарды 
қабылдауды 

жүргізген адамның
Т. А. Ж.

Азаматтарды 
қабылдауды 

жүргізген адамның
лауазымы

Азаматтарды 
қабылдау күні 

мен уақыты

Мемлекеттік 
органның 

орналасқан жері

Байланыс 
телефоны

Қызылорда 
облысының 

индустриялық-
инновациялық 

даму басқармасы

Сұлтангереев Ринат 
Қалдыбекұлы Басқарма басшысы Сәрсенбі

16.00-18.00
Қызылорда қаласы, 
Бейбарыс Сұлтан 

көшесі,
құрылыс №1

60-54-07

Еламан Жолмырза 
Қайыпұлы

Басқарма 
басшысының 
орынбасары

Сейсенбі
16.00-18.00 60-54-05

Берденова Жанар 
Серікқызы

Басқарма 
басшысының 
орынбасары

Бейсенбі
16.00-18.00 60-54-11

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Қызылорда облысының индустриялық-инновациялық 

даму басқармасы мемлекеттік қызметшілердің Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік қызметі, сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамаларының және 

мемлекеттік қызметшілердің Әдеп кодексінің талаптарының 
бұзылуына жол бермеуі және олардың алдын алу мақсатында 
Қызылорда облыстық индустриялық-инновациялық басқар-
масында 8 (7242) 60-54-08 «Сенім телефоны» жұмыс істей-
тіндігін хабарлайды.

жәрмеңке өткізілеДі
Қызылорда қаласы тұрғындарын әлеуметтік 

маңызы бар тауарлармен қамтамасыз ету мақсатында 
2017 жылдың 8 сәуірінде Қызылорда қаласының 
Тасбөгет кентіндегі орталық алаңда «Байқоңыр» 
әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы» ұлттық ком-
паниясы» акционерлік қоғамының еншілес кәсіп-
орыны «Қызылорда қаржы компаниясы» ЖШС 
ұйым дастыруымен жәрмеңке өткізіледі. 

Жәрмеңкеде тұрақтандыру қорындағы өнімдер 
арзан бағада халыққа ұсынылатын болады. Мәселен, 
картоп – 90 теңгеден, күріш – 135 теңгеден, мака-
рон – 135 теңгеден, өсімдік майы – 355 теңгеден, 
тауық еті – 620 теңгеден, шай (250 гр) – 555 теңгеден, 
қарақұмық жармасы 270 теңгеден сатылады.

Жоба
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«Саган Дали» табиғи топтамасы –  
өміріңізді сақтап, денсаулығыңызды нығайтады!

«Бұл өсімдікті алғаш рет сонау жастық 
шағымда, Байкалдың оңтүс тігінің өсімдік терін 
зерттеп жүргенде кездестірген бола тынмын. 
Таулы аймақта табанымнан то зып, ұзақ жүріп, 
кешке қарай қой бағып жүрген шопанға кез 
болдым. Ол маған иісі жұпар аңқыған шай ұсынды. 
Шайға керемет дәм берген бұл қай өсімдік екен деп 
ойладым. Бір шыны шай ішкеннен-ақ бойымдағы 

шар шаңқы сезімнің бәрі жоғалып, көңіл көк жиегім 
кеңіп, ойымның ұштала түскенін сезінгендей 
болдым.  Шопан маған мұның «Саган Дали» деп 
аталатын өсімдік екенін айтты. Содан бері бұл 
өсімдік менің сенімді серігіме айналды...» 

 
«Саган Дали» өсімдігінің емдік қасиеттері туралы 

сібірлік халық емшісі А.В. Емельянцев осылай айтады.

 «Саган Дали»  бальзамын 
мынадай ауру түрлеріне 

қолдануға болады:
- қан қысымын реттеу үшін, тіпті 

созылмалы гипертонияда да;
- қан айналымын реттеу және қал-

пына кел тіру; 
- жас ұлғаюына байланысты түрлі 

өзгеріс терге қарсы;
- қант диабетіне;
- ми қызметінің бұзылуына;
- жүрек-қан тамыры қызметінің бұ-

зылуына қарсы, атап айтқанда, 
атеросклероз, инфаркт пен ин сульт 

алу мүмкіндігін жояды; 
- ісіктік өзгерістердің алдын алады;
- қалқанша безінің қызметі бұзы-

луына;
- ағзадағы зақымданған жасушалар-

дың қалпы на келуін қамта масыз етеді;
- белсіздікке қарсы, қалпына келтіру 

әсері жоғары;
- көздің көру қабілетінің төмен деуіне;
- өкпе мен тыныс жолы мүшелерінің 

өзгеріс теріне;
- тірек-қимыл аппараты кеселдері 

мен артрит, ревматизмге;
- жыныс және зәр шығару жүйесі;
- бауыр өзгерістері;
- ас қорыту органдары мен ұйқы безі 

қыз метінің бұзылуына;
- терідегі өзгерістерге (ақтаңдақ, 

безеу, аллергия, дерматит, псо риаз);
- ұйқының бұзылуы мен ашушаң-

дыққа;
- ұмытшақтық пен аутоиммунды 

ауру  ларға (эпилепсия, полиартрит 
т.б.).

«Саган Дали» табиғи компоненттер 
жиынтығы ауру ағзаға саулық дәнін 
сеуіп, науқастың әрбір жасушасына 

жаңа өмір сыйлайды. 

«Саган Дали» немесе «Рододендрон Адамс» ата латын бұл өсімдік өзінің пайдалы қасиет терімен ерекшеленеді. Ал 
өсімдіктің атауын бурят тілінен аударғанда «өмірді ұзартушы» дегенді білдіреді. Сондай-ақ, тибеттіктер де бұл 
өсімдікті емдік мақсатта пайдаланады. Олардың тілінен аударғанда «Ақ қа наттар», өмірді ұзартушы деген мағына 
береді. Бұл өсімдіктің пайда болуы туралы мынадай қызық аңыз да бар. Аңыз бойынша, ертеде жеңімпаз болып, 
жауды жеңіп келе жатқан жауынгерлер бойларында тасыған күш-қуаттарын жерге сіңіру үшін Саян қыраттарына 
найзаларын шаншиды. Арада бірнеше уақыт өткен соң әлгі жерге адамның бойына күш-қуат беретін, денсаулығын 
нығайтатын өсімдік өсіп шығады. 

Бүгінгі медицина тұрғысынан алып қарасақ, «Саган Дали» өсімдігі нен жасалған бальзам керемет қуаттан-
дырғыш зат. Ол бүйрек пен жүректің, мидың жұмысын жақсартады. Ер аза маттардың жыныс бездерінің жұмысын 
қалыптандырып, қуатын арттырады. Шар шауды басып, алкогольді ішім діктен болатын бас ауруын басады.

«Саган Дали» бальзамы  кө не Сібір емшілерінің білімі негізін де айрықша рецепт бойын ша дай  ындал ған. Заманауи 
техно ло   гия ларды қолдану арқылы жа салған бальзамның құрамын да өсімдіктің барлық табиғи компо ненттері мен 
пайдалы қасиеттері сақталуымен қатар, ағзаға кері әсер тигізуі ықтимал спирт, қант және өзге де консерванттар 
жоқ. Бальзам құрамындағы таби ғи ком позицияның негізгі компо ненті – «Саган Дали» дәрілік шөбі болып табылады. Ал 
құрамындағы өзге табиғи компоненттер ағзаның сауы ғуын жеделдетеді.  «Саган Дали» бальзамының емдік қасиеті 
аса жоғары. Оны қатерлі ісік (он кологиялық) ауруларының алдын алуға және емдеуге де қолданады. 

«Саган Дали» табиғи ком позициясы адам ағза сындағы ау ру дың негізгі себебін анықтап, со ған қарсы әсер етумен 
бірге, көп теген жанама кеселдерді де емдейді.

КелгенДерге  Сыйлыққа «Брагшун» таС майы БерілеДі.

қызылорда қаласында 18 сәуір күні сағат 10.00-11.00 
аралы ғында Ә.тәжібаев атындағы кітапханада. 

абай даңғылы, 53 д, 1-қабат, конференц зал.

мына телефонДар арқылы 
маманнан КеңеС алып, тапСырыС Беріңіз:

8 702 911 55 55, 8 777 114 13 20, 8 727 327 88 02
«Саган Дали» топтамаСының қаСиеті туралы 

Сәйкестік сертификаты №РОСС RU.MH08.H29129. 04.02.2016 жылдан 03.02.2019 жылға дейін жарамды.

назар ауДарыңыз!

Бір қораптың БағаСы — 4000 теңге.

АКЦИЯ 
3+1

Бір курсқа 
бальзамның 

6 қорабын 
қабылдау 

ұсынылады.
4-ші қорапша тегін

3 қорапша 

алсаңыз  

тұтынушыларымыз Біз туралы:

сіз мына күні өткізілетін сатылым кезінде біле аласыз:

Әкем Алтыбаев Бақтөре 
(81 жаста) «Саган Дали» 
препаратын простатит ау-
руына  қабылдап, қазір шү
кір, шағымы азайып, тағы 
кезекті курсын қабылдап 
жа  тыр. Денесінің бел тұ
сында тері астындағы ұсақ 
жировиктер  кетіп, ау ыр
сынуы жоғалды. Әкем
нің денсаулығы мен үшін 
қымбат. Өзім медик бол

ғандықтан жылына 2 рет емдеп отыратынмын. 
Қазір шүкір Аллаға, еш уколдәрі қабылдамайды. 
Осы препаратты пайдаланғалы, денсаулығына 
шипа болып жатыр.

Алтыбаева Асыл,
Ақтау қаласы. 

Мен Ишенбаев Өтеген Қожах
метұлы, зейнеткермін, жасым 80де. 
Бұрын асқазаным тесіп қатты ауыра-
тын. Басымда шу болып, айналып, қан 
қысымым бір қалыпта тұрмай, бірде 
жоғары, бірде төмен болып өзгере 
беретін. Қаншама дәрідәрмек іштім, 
нәтижесі болмады. «Саган Дали» 
баль замын алып, пайдаланып жатыр-
мын. Осы бальзамды қабылдағалы 
ішкен асым дұрыс қорытылып, асқа
занымның ауырғаны басылды. Бас 
ауруы мен қан қысымы өз қалпына 

келгендей. Қазіргі уақытта денсаулығым жақсарып, өзімді 
жеңіл жақсы сезінудемін.

Ақтөбе обл.,
Мұғалжар ауд.,

Ақкемер а/ округы.

Қазақстанда «Емханаға тіркел де, 
МӘМС жүйесіндегі өз мәртебеңді анықта!» 
атты емханаларға тіркелу науқаны бастал-
ды. Ол туралы пресс-конференцияда ҚР 
Денсаулық сақтау вице-министрі Лязат 
Ақтаева мәлімдеді.

«Емхана – ол кез келген медициналық 
көмек алу үшін «кіреберіс қақпа» болып та-
былады. Шын мәнінде қайда тіркелгеніңізді 
тексеру – сіз  үшін маңызды. Себебі, азамат
тардың басқа қалада, ауданда тұрып, өзге 
өңірлерде тіркелетін жағдайлары жиі кезде
седі. Мұндайда медициналық қызмет көрсету 
бойынша қиындықтар туындауы мүмкін.
Осыған байланысты, 5 сәуір мен 31 мау-
сым аралығында әлеуметтік медициналық 
сақтандыру жүйесінде өз мәртебесін анықтау 
керек», – деді Лязат Ақтаева. 

Өз кезегінде «Әлеуметтік медициналық 
сақтандыру қоры» КЕАҚ басқарма төрағасы 
Елена Бахмутова емханаға тіркелу науқанының 
ерекше маңыздылығына тоқталып өтті. Оның 
айтуынша, бұл міндетті әлеуметтік меди
циналық сақтандыру (МӘМС) жүйесін енгі
зуге дайындық шараларының бірі болып табы-
лады.

«Қазірден бастап өзіңіздің азаматтардың 
қай санатына жататыныңызды анықтап 
алуыңыз керек. Жарнаны сіз үшін кім төлейді: 
мемлекет пе, жұмыс беруші ме, әлде өзіңіз 
бе? Осыны түсініп алу керек»,  деп түсіндірді 
Е.Бахмутова.

Қор төрайымы МӘМС заңы бойынша 
әлеуметтік жағынан аз қамтылған 15 санаттағы 
азаматтар үшін жарнаны мемлекет төлейтінін 
тілге тиек етті.

Азаматтарды алғашқы медициналық
сани   тариялық көмек көрсету ұйымдарына 
(бұ дан әрі – МСАК) тіркеу тұрақты неме-
се уақытша тұратын жері, жұмыс, оқу орны 
бойынша жүзеге асырылады. Сондайақ, 
тұрғындар дәрігерді еркін таңдауға және бір 
әкімшілікаумақтық бірлік құзыреті бойын-
ша медициналық ұйым нан көмек сұрауға 
құқылы. Азаматтар дәрігер мен емхананы 
еркін таңдаған кезде, емханаға тіркелу бір рет 
қана жүзеге асырылады.

МСАК ұйымдары азаматтарды жеке 
өтініші арқылы ғана тіркейді

Отбасы мүшелерін тіркеу отбасы мүшеле
рінің біреуі арқылы, өзге отбасы мүшелерінің 
жазбаша келісімі болған жағдайда және 
отбасы ның әрбір мүшесінің жеке басын куә
лан дыратын құжаттарын көрсету арқылы 
жүзеге асырылады.

«Медициналық қызмет алу үшін өз 
үйіңізге жақын маңда орналасқан емхананы 
таңдағаныңыз жөн. Емхананың жақын орна-
ласуы сізге және учаскелік дәрігерге ыңғайлы 
болмақ. Себебі дәрігерді үйге шақырған кез-
де, ол сізге уақытылы келіп, сапалы қызмет 
көрсете алады»,  деді ҚР ДСМ Медициналық 
көмекті ұйымдастыру департаментінің дирек-
торы Ажар Төлеғалиева.

Сонымен қатар, ҚР Денсаулық сақтау 
вицеминистрінің айтуынша, МӘМС жүйесіне 
қатысу үшін азаматтарды емханаға тіркеу өте 
маңызды. Өйткені, емхана арқылы денсау
лық сақтау жүйесіне жол ашылмақ және 

сақтандырылған азаматтар медициналық сақ
тандыру пакеті арқылы медициналық қыз
меттерге қол жеткізеді».

Еліміздің әр тұрғыны емханаға тіркелу 
науқаны аясында бастапқы медициналық 
ұйымға тіркелгенін тексерумен қатар, өзінің 
санаты туралы мәлімдеуі қажет. Сіз кімсіз 
– жалдамалы қызметкер, жеке кәсіпкер, өзін
өзі жұмыспен қамтушы азамат,әлде ресми 
кірісі жоқ немесе еш жерде жұмыссыз ретінде 
тіркелмеген жұмыссыз азаматсыз ба?

Болашақта сақтандырылатын адамның са-
натын анықтау қажетті медициналық көмек 
алу кезінде қиындықтар туындатпау үшін 
маңызды болып табылады.

МӘМС жүйесіне қатысу туралы барлық 
ақпаратты, жарналар мөлшері және төлеу 
схемаларын Сіз өз емханаңыздағы тіркеу 
орныңыз немесе сіздің учаскелік дәрігеріңіз 
арқылы біле аласыз.

Сонымен Сіз емхананы таңдадыңыз, енді 
оған қалай тіркелу керек? Мұны жүзеге асы-
ру өте оңай.

Бұл үшін Сізге емханаға жеке басты 
куәландыратын құжатпен келіп, бас дәрігердің 
атына өтініш жазуыңыз керек. Ешқандай ата-
улы анықтама талап етілмейді. Сізді тіркеу 
өтініш түскен күні жүзеге асырылады.

Емханаға тіркелудің екінші тәсілі ғаламтор 
пайдаланушылар үшін ыңғайлы. «Электрон-
ды үкімет» (еgov.kz) порталы арқылы элек
трондық құжат нысанында азаматтың мәлі
меттерін көрсете отырып, сұрау салу қажет. 
Емханадағы жауапты қызметкер электрондық 
сұрау салуды тиісті ақпараттық жүйелерден 
алады және сіздің тіркеу туралы электрондық 
түрде талоныңызды ресімдейді. Тіркелгеніңіз 
жөніндегі туралы ақпаратты «еgov» пор
талындағы «Емхананы таңда» бөлімінде анық
тай аласыз.

«Сондайақ, азамат тек бір емханада ғана 
тіркеле алады. Оның біруақытта бірнеше 
емханада тіркелуі мүмкін емес. Пациент 
өзөтінішімен МСАК ұйымына тіркелу кезінде 
осыған дейін тіркелген МСАК ұйымынан 
«Азаматтарды тіркеу регистрі» порталы 
арқылы автоматты түрде шығарылады»,  деп 
атап өтті Ажар Төлеғалиева.

Анықтама: ҚР ДСМ-нің Медициналық 
қыз меттерге ақы төлеу комитетінің 2017 
жылғы қаңтардағы ақпараты бойынша 17 
млн 635 мың 937 адам тіркелген. Оның ішінде: 
ер адамдар – 8 млн 460 мың 120 адам және 
9 млн 175 мың 817 – әйел адам. 18 жасқа 
дейінгі балалар саны 6 млн-ға жуық, жұмысқа 
белсенді 60 жасқа дейін – 9,6 млн, 60 жас 
және одан жоғары егде жастағы адамдар 
саны 2 млн-нан асады.

ҚР бойынша АМСК ұйымдарының саны 
– 479, оның ішінде қалалық – 268, ауылдық – 
211, соның ішінде жекеменшік – 97.

Тегін медициналық көмектің кепілді көлемі 
(ТМККК) шеңберінде медициналық қызмет 
көрсететін жеткізушілер барлығы – 1043, 
оның ішінен 70,4% мемлекеттік медициналық 
ұйымдар.

ҚР ДСМ Баспасөз қызметі, 74-31-37, 74-
32-41

6-сынып оқушыларының 
нАзАРынА!

«Білім-инновация» лицейлерінің (қазақ-түрік 
лицей лері) қабылдау емтиханының І-кезеңіне тіркеу 
бас тал ды. Қабылдау емтиханы қала мектептерінің 
оқу шылары үшін 30 сәуірде, аудан мектептерінің 
оқушылары үшін 23 сәуірде төмендегі мектептерде 
өткізілетіндігін хабарлаймыз.

1. Арал ауданы – №262 мектеп
2. Жалағаш ауданы – №246 мектеп
3. Қазалы ауданы – №226 мектеп
4. Қармақшы ауданы – №26 мектеп
5. Сырдария ауданы – №35 мектеп
6. Шиелі ауданы – №46 мектеп
7. Жаңақорған ауданы – №125 мектеп
Байланыс тел.: №9 БИЛ, 21-24-92, №10 БИЛ 29-

03-09.
(31)

«емханаға тірКел Де, мӘмС жүйеСінДегі 
өз мӘртеБеңДі анықта!»

«Сырдың сыршыл ақындары» атты 
кездесу кешін қалалық мәдениет және 
тілдерді дамыту бөлімінің басшысы 
Ғалым Баймырзаев ашып, қос ақынды 
мерейтойларымен құттықтады. 

– Әскербек Рахымбекұлы тұлпар 
тек тес ақын болса, Махмұтбай Әміре
ұлының өлеңдері оқырманын сезім 
шуағына бөлеп, ой тереңдігі мен 
парасатқа баулитын сезімтал ақын 
ретінде таныс, – деген Ғалым Қонақ
байұлы қос ақынға ілтипатын білдірді. 

Шара барысында ақындардың жас
тық шағынан диалогқойылым көр
сетіліп, пролог орындалды. Ақын 
Махмұтбай Әміреұлының сөзі не жа
зылған «Қимаймын», «Қызылорда 
вальсі» және Әскербек Рахым бекұлы
ның сөзіне жазылған «Келінге өсиет» 
әндері орындалды. Ақындардың қағы
лез жас оқырмандары олардың өлең
дерін жатқа, мәнерлеп  оқыды. Кезде-

су кешіне Жазушылар одағы облыстық 
филиалының директоры, журналист 
Қаршыға Есімсейітова, Қазақстан 
 Жазу шылар одағының мүшесі, Халық
аралық жазушылар одағы мен Әлем 
халықтары жазушылар одағының Қы
зылорда облысындағы атқарушы ди-
ректоры, жазушы Бегімбай Ұзақбаев 
қатысып, ақындардың өмір жолы мен 
шығармашылығы жайлы кеңінен әңгіме 
қозғады.

Кеш барысында «Қарымды  қалам
гер лер» атты кітап көрмесі ұйымдас
тырылды. Онда Сыр ақындарының 
туын дылары қойылды. 

Кездесу кешіне «Нұр Отан» партия-
сы қалалық филиалы, қалалық мәслихат, 
қалалық ішкі саясат, жергілікті ақын
жазушылар, сондайақ кітапхана оқыр
мандары мен жоғары, орта арнаулы оқу 
орындарының студенттері қатысты.

нұрбек ДӘУРЕнБЕКОВ.

Сырдың сыршыл 
ақындары

Ежелден мәдениеті дамыған, құді ретті өнердің киесі дарыған Сыр 
жерінің ақындық қасиеті ұрпаққа сабақтасып келеді. Өмірдің мойыл 
ақиқатындай «Сыр елі – жыр елі» атауы осы қасиетті жердің өркен жайған 
өрісті өнері мен мерейлі мәдениетінің айшықты нышаны іспетті. 

Ақмешіт атырабының ақындары өлеңді өнердің пірі тұтып, табиғат 
сый лаған талант қуатымен шығармасына қанат байлап, аламан бәйгеге 
қосқан тұлпарлардай бір-бірімен жарысып жыр додасына түскен. Сол до-
дада ерен дарындылығымен есімдері ел аузында жатталған ақындарымыз 
Махмұтбай Әміреұлы мен Әскербек Рахымбекұлы биыл 75 жасқа толып 
отыр. 

Айтулы мерейтойға орай қалалық мәде ниет және тілдерді  дамыту 
бөлімі және қалалық кітапханалар жүйесі қос ақынның өмірі мен шығар-
машылығына  арнап Асқар Тоқмағамбетов атындағы мәдениет үйінде кеш 
ұйымдастырды. 

Қазіргі уақытта Сырдария өзеніне көп мөлшерде 
судың келуіне байланысты барлық каналдар арқылы 
көлдер мен жайылымдарға су жіберілуде. Су жіберу 
кезінде каналдардың дамбалары бұзылып, республикалық 
маңызы бар автомобиль жолдарының екі қапталын су 
басу оқиғалары орын алуда. Бұл автомобиль жолдарының 
үстіңгі қабатына, жер қыртысына және автомобиль жол-
дарын жайғастырудың басқа да элементтеріне үлкен зия-
нын келтіріп, қауіпсіз көлік қозғалысын қамтамасыз ету-
ге кедергі келтіреді.

Осыған байланысты Сіздерден республикалық ма
ңызы бар «Батыс ЕуропаБатыс Қытай» халықара лық 
дәлізі, «ҚызылордаЖалағашСамараШымкент», ав-
томобиль жолдары бойында орналасқан тұрғын дар
мен түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, көлдерге, жайы
лымдарға және егістікке су жіберу кезінде канал дарға 
бақылау жұмыстарын жүргізіп, қатаң бақылауға алуды 
сұраймыз.

Жол қапталын су басып, Автомобиль  жолдарын 
пайдалану қағидасын бұзған жағдайда Қазақстан Рес
публикасының заң актілеріне сәйкес жауапты болаты-
нын ескертеміз.

«ҚазАвтоЖол» ҰК» акционерлік қоғамының 
Қызылорда облыстық филиалы.

«Қазақавтожол» РМК
Қызылорда облыстық филиалы.

ҚАЛА, КЕнТ, АУыЛ ӘКІМДЕРІ 
ЖӘнЕ ШАРУА ҚОЖАЛыҒы 

БАСШыЛАРыныҢ нАзАРынА!

1012 сәуірде кей жерлерде 
жаңбыр жауып, найзағай болады. 
Кей жерлерде тұман болады. Жел 
оңтүстікшығыстан солтүстікбатыс, 
батысқа ауысып 914 м/с, 1012 
сәуір күндері кей жерлерде 1520 
м/с. Апта басында ауа температура-

сы түнде  27, кей жерлерде 10 0С жылыдан 510, кей жер-
лерде 13 жылыға ауытқиды, апта соңында 05, кей жерлерде 
8 жылыға төмендейді, күндіз 1722, кей жерлерде 25 жылы-
дан 2025, кей жерлерде 17 жылыға көтеріліп, апта соңында 
1015, кей жерлерде 18 жылыдан 1318, кей жерлерде 21 
жылыға аздап ауытқиды.

«Қазгидромет» РМК 
Қызылорда облысы бойынша филиалы.

Күн қаБағы

ХабарланДыру

Қосалқы алаңда өте
тін «ҚайсарТобыл» ко
мандалары арасындағы 
матч «Локомотив» ста
дионына ауыстырылды.  
уақыты: 8 сәуір, сағат 
16.00


