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Құрметті оқырмандар!

2017 жылдың екінші жартыжылдығына  «Сыр 
медиа» ЖШС-на қарасты ба сылымдарға («Сыр 
бойы»,  «Кызылординские вести», «Ақмешіт жас-
тары», «Ақмешіт ап талығы», «Толқын», «Қазалы», 
«Қар мақшы таңы», «Жалағаш жаршысы», «Тіршілік 
 ты нысы», «Өскен өңір», «Жаңақорған тынысы») 
 жазылу науқаны басталғанын  хабарлаймыз. 

Анықтама телефондары: 
8 (7242) 40-03-93, 40-05-81, 70-14-08.
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Елбасы Астана қаласының әлеуметтік-эконо-
микалық даму мәселелері және  «ЭКСПО-2017» 
халықаралық маман дандырылған көрмесіне 
дайындық барысы жөніндегі кеңеске қатысты.

Кеңесте елорданың өзекті проблемалары мен 
даму перспективалары, сондай-ақ халықаралық 
көрмені ұйымдастыру мәселелері талқыланды.

Мемлекет басшысы еліміз бен халқымыз үшін 
алдағы «ЭКСПО-2017» көрмесінің маңыздылығын 
атап өтіп, шетелдік қонақтар мен Қазақстанның 
барлық өңірінен келетін туристерді қабылдауға 
жан-жақты дайындалу қажет екеніне назар аударды.

– Біз дайындықтың соңғы кезеңіне жеттік, 
ауқымды жұмыс атқарылды. Елорда көп адамды 
қарсы алуға дайын болуы тиіс. Инфрақұрылымды, 
қонақ үйлерді, мәдениет ошақтарын, қалалық 
қызмет көрсету мекемелерін әзірлеп қою қажет, – 
деді Қазақстан Президенті.

Нұрсұлтан Назарбаев Астананың тұрғындар 
үшін қолайлы әрі жайлы, сондай-ақ әлемнің үздік 
қаласының біріне айналуға тиіс екенін атап өтті. 
Осы орайда, Мемлекет басшысы елорданы одан әрі 
дамыту жөнінде бірқатар тапсырма берді.

– Қаланы басқарудың барлық саласында қазіргі 
заманғы цифрлық технологияларды енгізу қажет. 
Үкімет Астананы цифр лық технологиялар енгі-
зілетін негізгі алаңға айналдыруы керек. Менің 
тапсырмам бойынша, «ЭКСПО» аумағында IT-
стартаптардың халықаралық технопаркі ашылатын 
болады, – деді Елбасы.

Сондай-ақ, Қазақстан Президенті қаланы Ду-
бай, Гонконг, Сингапур қалаларының үлгісімен да-
мытуды және онда Еуразия кеңістігі ауқымындағы 
қаржылық және іскерлік хаб құруды тапсырды.

– Бүгінде Астанада шетелдік 2700 компания 
жұмыс істейді. Олар қала экономикасына 3,2 мил-
лиард АҚШ доллары көлемінде инвестиция салды. 
Дегенмен, бұл ретте қолда бар мүмкіндіктер толық 
пайдаланылмай отыр. Астана арнайы экономикалық 
аумағының әлеуеті жеткіліксіз пайдаланылуда. 
Елорданы одан әрі дамыту барысында урбаниза-
ция үрдісін ескеруге тиіспіз. 2030 жылға қарай қала 
тұрғындарының саны тағы 1 миллион адамға өсуі 
мүмкін. Бұл қала алдына үнемі жаңа жұмыс орын-
дарын ашу арқылы ел-жұртты еңбекпен қамтамасыз 
ету міндетін қояды, – деді Нұрсұлтан Назарбаев.

Елбасы тұрғын үй секторын дамыту жайына ар-
найы тоқталып, Үкіметке мемлекеттік тұрғын үй 
қорынан баспана алу үшін кезекте тұрғандардың 
мәселесімен айналысуды тапсырды.

– Қала жалпы көлемі кем дегенде 2 милли-
он шаршы метр болатын тұрғын үйлерді жыл сай-
ын пайдалануға беріп отыруы қажет. Бас жоспар-
да болмауға тиіс заңсыз құрылыстарды, 15 мың 
бау-бақша учаскелерін сүру жұмыстарын жандан-
дыру керек. Қаланың орталық аудандарын ескірген 

үйлерден тазарту қажет. Астана әкіміне елор-
да құрылысын ықшамдап салу жөнінде ұсыныс 
енгізуді тапсырамын, – деді Мемлекет басшысы.

Бұдан бөлек, Қазақстан Президенті тұрғын үйді 
жалға беру жөнінен «көлеңкелі» нарықтың белең 
алып отырғанына, үлескерлердің проблемалары-
на тоқталып, заманауи көлік инфрақұрылымын 
ұйымдастыру қажеттігіне назар аударды.

– Туристік орталыққа айналу үшін Астананың 
әлеуеті жеткілікті. Үкіметке әкімдермен бірлесіп, 

елорда туризмін дамыту жөнінде шаралар қабыл-
дауды тапсырамын, – деді Нұрсұлтан Назарбаев.

Мемлекет басшысы елорданы азық-түлікпен 
қамтамасыз ету жұмысының кемшін тұстарына 
тоқталды.

– Қалада салынған көкөніс қоймасы, комму-
налдық рынок, сауда павильондары желісі әлі 
де толық пайдаланылмай отыр. Мәселен, сегіз 
көкөніс қоймасының екеуі жұмыс істемейді, ал 
қалғандарының төрттен бір бөлігі ғана толтырылған. 

Өткен екі жыл ішінде ғана Астанаға құны 42 млрд 
теңгеден асатын қаражатқа импорттық азық-түлік 
әкелінген. Олардың көбісі – өзіміз өндіре ала-
тын өнім. Мұның бәрі, түптеп келгенде, Астана 
төңірегінде азық-түлік белдеуін дамыту жөніндегі 
жұмыстың сәтсіз болғанын білдіреді, – деді 
Нұрсұлтан Назарбаев.

Мемлекет басшысы «ЭКСПО-2017» халық-
аралық көрмесіне қаланың дайындығы мәселелеріне 
назар аударып, ұлттық компания мен Үкімет 
алдындағы басымдығы бар міндеттерді анықтады.

– Нысандардың көпшілігінің құрылысы аяқ-
та  лып, пайдалануға берілуге дайын. Сонымен 
бірге, Конгресс-орталық пен мейрамхананың 
құры лыс жұмыстары әлі де жалғасуда. Олардың 
уақытылы тапсырылуын қамтамасыз ету керек. 
Қонақтар алғаш әуежай мен вокзалға келген сәттен 
бастап-ақ көргенін көңілге түйе бастайды. Барлық 
инфрақұрылым толық дайын болуы қажет. Алма-
ты, Қарағанды және Көкшетау қалаларының да 
әуежайлары резерв ретінде қонақтарды күтіп алуға 
дайын болуы керек, – деді Қазақстан Президенті.

Нұрсұлтан Назарбаев автокөлікпен келетін 
туристерге жол бойында қызмет көрсету ісін 
ұйымдастыру қажеттігін атап өтті.

Сондай-ақ, Мемлекет басшысы көрме өтетін 
күндері мәдени-көпшілік және ерекше маңызы бар 
іс-шаралар ұйымдастыруға, ақпараттық жұмысқа, 
Астана қонақтары мен тұрғындарының қауіпсіздігі 
мәселелеріне назар аударып, қонақтарды қарсы 
алуға волонтерлердің дайындық дәрежесі жөнінде 
сауал қойды.

– Енді көрмені мазмұндық жағынан толтыру 
мәселесіне келейік. Қатысушы елдер экспозиция 
жобаларын әлі бекітіп болған жоқ. Барлық шетелдік 
қатысушылардың өз павильондарын мазмұндық 
жағынан толтыру процесін тездетуді «Астана 
 ЭКСПО-2017» ұлттық компаниясы мен Сыртқы 
істер министрлігіне тапсырамын. Қазақстанның 
павильонына да ерекше назар аударылады. Оған 
отандық 28 әзірлеме, соның ішінде жоғары оқу 
орындарының жобалары іріктеп алынды. Біздің экс-
понаттар жәдігерлердің халықаралық экспонаттар-
дан кем түспеуі тиіс, – деді Қазақстан Президенті.

елбасы шығармашылық 
зиялы қауым өкілдерімен кездесті
Кездесуге белгілі жазушылар Бексұлтан Нұржекеев, Дулат Исабеков 

және Смағұл Елубаев қатысты.
Әңгіме барысында ел өмірінің мәдени-гуманитарлық саласымен 

қатар, қоғамдық-саяси саладағы кең ауқымды мәселелер қозғалды. 
Атап айтқанда, латын әліпбиіне көшу, демографиялық ахуал, көші-қон 
саясаты, үш тілде білім беру жүйесін енгізу, тағы да басқа мәселелер 
қамтылды.

Қазақстан Президенті өзінің таяуда жарық көрген «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласының кейбір бағыты мен 
басымдықтарына тоқталды.

Тәуелсіздік жылдарында іске асырылған ірі шығармашылық 
жобалардың маңызды мәселелері талқыланды. Мәселен, Қазақстан 
аумағындағы тарихи-мәдени ескерткіштер мен нысандарды қалпына 
келтіруге септігін тигізген «Мәдени мұра» бағдарламасы, сондай-ақ 
әлемнің жетекші архивтерінен еліміздің тарихына қатысты құжаттарды 
жүйелі түрде жинақтап, талдау жүргізуге мүмкіндік берген «Халық та-
рих толқынында» бағдарламасы әңгімеге арқау болды.

Нұрсұлтан Назарбаев туған жерге деген сүйіспеншіліктен бастау 
алатын патриотизм тақырыбын жандандыру қажеттігіне назар аударды.

ЖАҢА ЖЫЛУ 
МАУСЫМЫНА 
ӘЗІРЛІК 
ПЫСЫҚТАЛДЫ

Облыс әкімі Қырымбек Көшербаевтың төраға лық 
етуімен өткен кезекті селекторлық мәжіліс 2016-2017 жыл-
ғы жылу беру маусымының қоры тындысы және алдағы 
жылу беру маусымына дайындық барысына арналды. 
Облыс басшысы өткен қыс кезеңі аязды болса да, тіршілікті 

қамтамасыз ету нысандарында апат болмағанын, әйтсе де 
қысқамерзімді тоқтаулар орын алғанын еске салып өтті. Оларды дер 
кезінде қалыпқа келтіру жұмыстары жүргізілді. Жылу, газ, ауыз-
су тұтынушыларға тұрақты беріліп тұрды. Жылу беру маусымына 
сәйкес коммуналдық мекемелер арасындағы қарыздар өткен жыл-
дармен салыстырғанда едәуір төмендегенін жеткізді. Оның ішінде 
«Қызылордажылуэлектрорталығы» МКК алдындағы қарыздар 
толық төленіп, «Қызылорда электр тарату тораптары компаниясы» 
АҚ алдындағы қарыздары екі есеге азайды. Жылу орталығының 
газ таратушы компанияларға қарызы үш есеге жуық төмендеген. 
Жалпы соңғы жылы коммуналдық мекемелердің өзара қарыздары 
үлкен ұйымдастырушылық жұмыстарының нәтижесінде 3,2 млрд  
теңгеден 750 млн теңгеге немесе 77 пайызға азайды. Алайда бұған 
тоқмейілсуге болмайды деді облыс басшысы.

2016-2017 жылдардағы жылу беру маусымы облыс бойын-
ша өз деңгейінде өтіп, оны қамтамасыз етуші кәсіпорындар – 
«Қызылордажылуэлектрорталығы», «Қы зыл орда электр тарату то-
раптары компаниясы», «ҚазТрансГаз Аймақ», және «Қызылорда 
Су жүйесі» штат тық режимде жұмыс жасағаны туралы облыстық 
энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы бас-
қармасының басшысы Медет Усаин өз хабарламасында атап өтті. 
Облыс бойынша әлеуметтік нысандар қажетті отын қорымен 
жасақталды. Білім саласындағы – 464, мәдениет және спорт 
саласындағы – 377, денсаулық саласындағы 336 нысан және орта-
лықтандырылған жылу жүйесіне қосылған 647 көпқабатты тұрғын 
үйлер жылумен тұрақты қамтамасыз етілді. 

«Қызылордажылуэлектрорталығының» тоқтаусыз жұмыс жа -
сауы үшін Үкімет резервінен 2016 жылдың 4-тоқсанына бөлін-
ген 1 184 млн теңгеге 22,9 мың тонна мазут алынып, ол мақ  сатты 
пайдаланылды. Бұған қоса, қаңтар, ақпан айларында ТЭЦ-ке 
газ берудің шектелуіне байланысты ағымдағы жылу беру ма-
усымын сапалы аяқтауға облыстық резервтен 150 млн теңге 
бөлініп, 2 мың тонна мазут сатып алынды. Бүгінгі күнге, 
«Қызылордажылуэлектрорталығы» бойынша эксплуа-
тациялық қорда  4664 тонна мазут бар. 

Брифингте су қоймаларының межеден 
артық толуын болдырмау үшін артық судың 
өзен арнасына босатылып жатқандығы ай-
тылды. Сырдария өзенінің жоғары ағысында 
жауын-шашынның мол түсуінен «Шардара» су 
қоймасына секундына 1600-1700 текше метр су 
түсуі мүмкін. Осыған орай, Ауыл шаруашылығы 
министрлігі Су ресурстары комитеті «Шар-
дара» су қоймасына 5000 млн текше метр су жи-
нау және «Арнасай» ойпатына су жіберу үшін 
Өзбекстан Республикасымен арнайы келісім жа-
сады. 

– Облыс аумағында әлі де болса судың мол 
келуіне байланысты қала, аудан әкімдіктері мен 
тиісті сала қызметкерлері тарапынан дария бой-
ына кезекшілік ұйымдастырылған. Сонымен 
қатар Азаматтық қызметтер күшейтілген режим-
де жұмыс жасауда. Таулы аймақта орналасқан 
Жаңақорған ауданының елді мекендерін қарғын 
судан қорғау мақсатында осы аумақта орналасқан 
4 су қоймасының жағдайы қатаң бақылауға алы-
нып, тәуліктік кезекшіліктер ұйымдастырылды, 
– деді Ғ.Жаңабаев.

Бүгінгі күнге дейін «Шардара» су қойма-
сынан төменге секундына 1100 текше метр 
су түсіп, облыс шекарасындағы «Көктөбе» 
су бекетінен секундына 1000 текше метр су 
өтуде. Аталған су бекеті мен «Қызылорда» 

су торабы аралығындағы су таратушы ка-
налдар арқылы секундына 292 текше метр су 
ағызылған. Жаңақорған ауданының елді ме-
кендерін судан қорғау мақсатында тәуліктік 
кезек шілік ұйымдастырылып отыр. «Сондықтан 
Сырдарияға жақын орналасқан елді мекендерді 
су басу қаупі жоқ» дейді мамандар.

Облыс аумағына келген секундына 1050 тек-
ше метр судың Қызылорда су торабына дейін се-
кундына 190 текше метр су каналдармен алы-
нып, жоңышқа суаруға және жайылымдық 
шабындыққа, көлдерді толтыруға жұмсалуда. 

– Бүгінгі күні «Шардара» су қоймасы мен 
«Көксарай» су реттегішінен қоса есептегенде 
жиналған су көлемі, Қызылорда облысындағы 
жоспарланып отырған егістігін сумен толықтай 
қамтамасыз етуге жеткілікті. Ал, Қараөзек арна-
сы бойындағы көлдерге 520 млн текше метр су 
жиналды. Қазіргі күні секундына 110 текше метр 
су қабылдануда. Су қабылдау жұмыстары мамыр 
айының ортасына дейін жүргізіледі деп күтілуде, 
– деді Ә.Қарлыханов. 

Осы уақыт аралығында Қараөзек арнасы 
бойындағы көлдерге 750 млн текше метр су жи-
налады. Жиналған су маусым, шілде айларында 
Қазалы ауданының егістігін суғаруға пайдаланы-
лады. 

Шынар БЕКБАН.

өҢІРДе ТАСҚЫННАН
ҚАУІП ЖОҚ
Мұндай мәлімдемені өңірлік коммуникация қызметінде өткен брифингте «Арал-

Сырдария» бассейндік су шаруашылығы инспекциясының басшысы Әділхан Қарлы-
ханов, облыстық төтенше жағдайлар департаменті азаматтық қорғаныс басқарма 
басшысының орынбасары Саид Молдақараев, облыстық жұмылдыру дайындығы бас-
қар масы басшысының орынбасары Ғабит Жаңабаев жасады.

сала басшыларына сенім
Бейсенбіде облыс әкімі Қырымбек Көшербаев актив 

 жиынында бірқатар тағайындаулар туралы мәлімдеп, жаңа 
сала басшыларын таныстырды. 
Облыс әкімінің өкімімен Ертілеу Жалғасбаев облыстың еңбек 

саласындағы бақылау басқармасының басшысы, Ержан Әбдіхалықов 
жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының бас-
шысы, Бақытжан Ідірісов облыс әкімі аппаратының ұйымдастыру-
инспекторлық жұмыс және аймақтық даму бөлімінің басшысы лауа-
зымдарына тағайындалды. Одан бөлек, Өркен Сейітов – ҚР Бас про-
куратурасы Құқықтық статистика және арнайы есепке алу комитетінің 
облыс бойынша басқармасының, Мұрат Даулетбахов – қорғаныс 
істері жөніндегі департаменттің, Әсет Мұстафин ҚР Ұлттық банкі 
Қызылорда облыстық филиалының басшылық тізгінін қолға алды. 

Аймақ басшысы олардың білікті әрі білгір мамандар екенін айта 
келе, сенім артып, алдағы жұмыстарына сәттілік тіледі. 

Назерке САНИЯЗОВА.

ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ – 
АСЫЛ ҚАСИеТ
Сыр елінің жастары 18 сәуірден бастап Ақтөбе облысындағы су тасқынынан зардап шеккен 

тұрғындарға қолдау көрсету шараларын ұйым дастыруда. Аталған мәселеге байланысты «Жастар 
ресурстық орталығы» КММ көмек қабылдау пункті ретінде жұмыс жасайды. Мұндай орындар 
барлық аудандарда ашылған. Өңір жастарының айтуынша, қайырымдылық көрсетуде жергілікті 
кәсіпкерлер мен жомарт жандар белсенділік танытуда.  Олар аталған орынға азық-түлік, жылы 
киім мен басқа да тұрмысқа қажетті тауарлар әкеліп тапсыруда. 

Айта кетейік, 24 сәуір күні Ақтөбе облысына гуманитарлық көмек тиелген 7 жүк автокөлігі 
жөнелтіледі. Қайырымдылық акциясын ұйым дастырушылар көптеген кәсіпкерлердің базар-
лар мен сауда орындарынан жаңа заттар әкеліп жатқанын атап өтті. «Жомарт» мейірімділік 
үйінің еріктілері қоғамдық орындарда заттар жинауға белсене қатысып, көмек көрсету жөнінде 
үндеулер таратуда. «Жастар ресурстық орталығы» КММ қызметкерлері алғашқы қажеттілік зат-
тарын жинап қана қоймай, зардап шегушілерге бір күндік еңбекақысын аударатындарын атап 
өтті. 

«Абзал и К» компаниясы зардап шегушілерге 30 тонна күріш пен 2 тонна тұз жібереді. 
Жүктердің алғашқы партиясын әкелген «Мағжан и К» ЖШС директоры Мағжан Ерали-
ев қазақстандықтар бір-біріне көмектесуде ұйымшыл әрі белсенді болу керектігін атап өтті. 
Қайырымдылық акциясы әлі де жалғасуда. Себебі, табиғи апаттан зардап шеккен басқа да облыс 
тұрғындарына көмек көрсету қажет. Көмек қабылдау орнының мекен жайы: Қызылорда қаласы, 
К.Байсейітова көшесі №82 «Жастар ресурстық орталығы». Байланыс телефоны: 8-7242-40-12-33.

Кенжетай ҚАЙРАҚБАЕВ.

халықаралық көрмеге дайындық кеңесі

«Мал баққанға бітеді» дейтін ата-
лар сөзінің бекер еместігін уақыт қайтара 
дәлелдеп отыр. Расы да сол ғой, қарамасаң, 
қораңа қара бітуі қиын. Қаршадайынан 
мал шаруашылығының арасында жүрген 
Әбдіманап өз балалары жігіт болған соңғы 
жылдары мал өсіруге шындап ден қойды. 
Әуелгіде уақ малдың басын көбейтіп, оны өз 
төлі есебінен молайтқан жігіт ағасы бертінде 
бірыңғай ірі қара малын өсіруге бет бұрды. 

– Адал бейнеттің наны қашанда тәтті. 
Мемлекет те мал өсіремін дегенге не-
сие беріп, қарасып жатыр. Жайылымдық 
жер болса да жер жетеді, жем-шөптен де 
тарықпауға мүмкіндік бар. «Сақалын сатқан 
кәріден еңбегін сатқан бала артық» демекші, 
малы бардың көтерілер жалы бар. Бәрін 
айт та, бірін айт, еткен еңбектің берекесін 
берсін деңіз, – дейді Жаңақорған ауданы 
Сүттіқұдық ауылының тұрғыны Әбдіманап 
Дүйсебаев. 

Ілгеріде қой төлдей бастағанда тау 
беткейдегі қыстау «Қаздың құмында» от-
ыратын еді, енді қолда сиыр малы қалған 
соң бұл жаққа кешеуілдеңкіреп, сәуір айын 
аяқтаңқырап ғана жылжиды. Оның үстіне 
биыл дария суы да көтеріңкі, бұл малдың 
арғы беттен бері өтуіне ептеп қиындық 
туғызады. Әзірге бір үйір жылқысын тауға 
қарай айдап салып, аңдысын аңдып отырған 
жайы бар. 

Еске түседі ғой, кеңшар тарағанда бұл 
үлесіне оншақты қой алып шыққан. Со-
дан кейін бөлінген бір шаруа қожалығының 
есебінде жүрді. Өзі ауыл халқын қамтамасыз 
етемін деп  арнайы автокөлікпен тұрғын-
дардың ауыз суын тасымалдады. Басқа 
да жұмыстарға араласып байқады. Де-
ген де, бүгінде рахатты осы мал өсіруден 
көріп отыр. Ұлы Дүкенбай мен келіні 
Гүлзира айтқанынан шықпай, уақ малмен 
бірге көшіп, қыста Сыр жақта қыстатып 

жүріп, қолдағы азғана малды үш жүздің 
үстіне, одан отарға жеткізді.  Әрине, науқан 
кезінде жұбайы Баян екеуі де шаруашылық 
жұмысынан қалыс қалмайды. Қыстау ба-
сында болады. Төл түсімі болған соң жаз-
да Жиделі өзенінің бойына жылжиды. Сол 
жерден де бұлақ басынан үй, қора-қопсы са-
лып алған. Қажетті жем-шөпті жазда дай-
ындап алады. Қойдың қиын күрегеннің 
мұрты майға шыланады екен, қазіргі күні 
ескі үйін жаңалады, жеңіл көліктің қос-
қосын тақымдады. Ағайынға барыс-келісті 
де жиілетіп, алыс-берістен тарықпағанын 
да айтуға болар. Оқуға талаптанған бала-
ларының бірі өз мамандығы бойынша қыз-
мет етіп жүр.  

– Елбасының жыл сайынғы Жолдаула-
рында, халық қа арнаған Үндеулерінде әр 
адам өзінің оң жамбасына келетін қолайлы 
кәсіпті меңгеру қажеттігін айтып, жергілікті 
басшыларға осыны тапсырумен келеді. Бұл – 
қарапайым еңбек адамына деген қамқорлық. 
Оның үстіне жұмыс істеймін деген адамға 
бар мүмкіншілік жасалған. Қазіргі бағытты 
түсініп отырмыз, біреуден бірдеңе дәметпей, 
еңбек ету қажет. Жуырда ауданымызды 
аралаған облыс әкімі де жұртшылықпен кез-
дескенде осы мәселені баса айтты. Үкімет 
тарапынан берілетін несиені де тиімді пай-
далануымыз керек. Өз замандастарым мен 
ауылдастарымның арасында атакәсіпті 
өркендетуге кіріскендер қатары молайды. 
Бұл өте жақсы деп ойлаймын, – дейді Әбекең 
ағынан жарылып. 

Міне, атакәсіпті қолға алған Әбдіманап 
өнегелі еңбек ұйымдастырып, балаларын да 
осы жолға бейімдеді. 

Нұрмахан ЕЛТАЙ.
 Жаңақорған ауданы, 

Сүттіқұдық ауылы.

отарлап қой өргізген
шопандар слеті қарсаңында
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ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНЫҢ ЕҢБЕК САЛАСЫНДАҒЫ БАҚЫЛАУ 
БАСҚАРМАСЫНЫҢ БАСШЫСЫ ТАҒАЙЫНДАЛДЫ

Облыс әкімінің өкімімен Жалғасбаев 
Ертілеу Шынтасұлы  Қызылорда 
облысының еңбек саласындағы бақылау 
басқармасының басшысы лауазымына 
тағайындалды.

Е.Жалғасбаев 1962 жылы туған. 
Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік 
университетін «заңгер» мамандығы бойын-
ша бітірген. Еңбек жолын 1984 жылы «Сель-
хозтехника» бірлестігінің заңгер-кеңесшісі 
ретінде бастаған. 1985-2017 жылдары проку-
ратура органдарында қызмет атқарды.  Арал, 
Қазалы аудандары мен Байқоңыр қаласының 

прокуроры, облыс прокурорының орынбасары секілді жауапты басшылық 
қызметтер атқарған.

2010 жылдан бастап ағымдағы жылдың ақпан айына дейін Қазақстан 
Республикасының Бас прокуратурасы Құқықтық статистика және ар-
найы есепке алу комитетінің Қызылорда облысы бойынша басқармасының 
бастығы.

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНЫҢ ЖОЛАУШЫЛАР КӨЛІГІ ЖӘНЕ 
АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ БАСҚАМАСЫНЫҢ БАСШЫСЫ 

ТАҒАЙЫНДАЛДЫ

Облыс әкімінің өкімімен Әбдіхалықов 
Ержан Қыпшақбайұлы Қызылорда 
облысының жолаушылар көлігі және авто-
мобиль жолдары басқармасының басшысы 
лауазымына тағайындалды.

Ержан Әбдіхалықов 1982 жылы туған. Ал-
маты энергетика және байланыс институтын 
«инженер-энергетик» және «жылу энергетика 
магистрі» мамандықтары бойынша бітірген.

2013-2016 жылдары Қызылорда 
облысының энергетика және тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық басқармасын 
басқарды.

2016 жылдың қараша айынан бастап осы 
кезге дейін «Байқоңыр» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы ұлттық ком-
паниясы» акционерлік қоғамы басқарма төрағасының бірінші орынбасары.

ҚР БАС ПРОКУРАТУРАСЫ ҚҰҚЫҚТЫҚ СТАТИСТИКА ЖӘНЕ 
АРНАЙЫ ЕСЕПКЕ АЛУ КОМИТЕТІНІҢ ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ 
БОЙЫНША БАСҚАРМАСЫНЫҢ БАСТЫҒЫ ТАҒАЙЫНДАЛДЫ 

Қазақстан Республикасының Бас про-
куратурасы Құқықтық статистика және 
арнайы есепке алу комитетінің Қызылорда 
облысы бойынша басқармасының бастығы 
лауазымына Сейітов Өркен Құрбанбайұлы 
тағайындалды.

Өркен Сейітов 1974 жылы туған. Әл-
Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін 
«заңгер» мамандығы бойынша бітірген. Про-
куратура органдарында 1999 жылдан бастап 
еңбек етуде. 

2013 жылдан бастап осы кезге дейін 
Қазақстан Республикасының Бас прокуратура-

сы Құқықтық статистика және арнайы есепке алу комитетінің аға прокуроры. 

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНЫҢ ҚОРҒАНЫС ІСТЕРІ ЖӨНІНДЕГІ 
ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ БАСТЫҒЫ ТАҒАЙЫНДАЛДЫ

Даулетбахов Мұрат Шымкент байұлы 
Қызылорда облысының қорғаныс істері 
жөніндегі депар таментінің бастығы лауа-
зымына тағайындалды.

Мұрат Даулетбахов 1966 жылы туған. 1994 
жылдан бері әскери қызметте. 

2013 жылдан бастап осы кезге дейін Жам-
был облысы қорғаныс істері департаменті 
бастығының орынбасары. 

ОБЛЫС ӘКІМІ АППАРАТЫНЫҢ ҰЙЫМДАСТЫРУ-
ИНСПЕКТОРЛЫҚ ЖҰМЫС ЖӘНЕ АЙМАҚТЫҚ ДАМУ 

БӨЛІМІНІҢ БАСШЫСЫ ТАҒАЙЫНДАЛДЫ

Облыс әкімі аппаратының 
ұйымдастыру-инспекторлық жұмыс және 
аймақтық даму бөлімінің басшысы лау-
азымына Ідірісов Бақытжан Жеткерұлы 
тағайындалды.

Бақытжан Ідірісов 1971 жылы туған. 
Қызылорда педагогикалық институтын «био-
логия және химия пәнінің мұғалімі», сондай-ақ 
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік 
университетін «экономика және бизнес бака-
лавры» мамандықтары бойынша бітірген.

2012-2014 жылдары облыстық жұмылдыру 
дайындығы, сондай-ақ мұрағаттар және құжаттама басқармаларында 
басшының орынбасары қызметтерін атқарған.

2014 жылдың желтоқсан айынан бастап осы кезге дейін облыс әкімі 
аппаратының ұйымдастыру-инспекторлық жұмыс және аймақтық даму 
бөлімінің бас инспекторы.

ҚР ҰЛТТЫҚ БАНКІ ҚЫЗЫЛОРДА ФИЛИАЛЫНЫҢ
ДИРЕКТОРЫ ТАҒАЙЫНДАЛДЫ

Қазақстан Республикасының Ұлттық 
банкі Қызылорда филиалының директо-
ры қызметіне Мұстафин Әсет Жапарұлы 
тағайындалды.

Әсет Мұстафин 1969 жылы туған. Но-
восибирск электротехникалық институтын 
«инженер-электромеханик», сондай-ақ Қазақ 
еңбек және әлеуметтік қатынастар академи-
ясын «экономист» мамандықтары бойынша 
бітірген.

Еңбек жолын 1993 жылы «Жарыс» кіші 
кәсіпорнының инженер-энергетигі ретінде 
бастаған. Қазақстан Республикасының 

Ұлттық банкі жүйесінде  2005 жылдан бері еңбек етуде.  2013 жылдың нау-
рыз айынан бастап осы кезге дейін Ұлттық банкінің Алматы облыстық фили-
алы директорының орынбасары. 

тағайындаулар

2017 жылы Қазақстан экономикасы неге үміт арта алады? 
Халықаралық валюта қоры қандай болжамдар айтады? Осы 
сауалдардың жауабы тұтастай алғанда ел экономикасының 
таяу болашақтағы даму мүмкіндіктерін айқындайтын негізгі 
факторлардың бірінен саналады.

Халықаралық валюталық қоры Қазақстан экономика-
сы 2017 жылы 2,5 пайызға өседі деген болжамды алға тар-
тып отыр. Бұл орайда Қазақстан Үкіметінің болжамы да 
осыған шамалас. Бірақ, кейбір сарапшылардың пікірінше, 
сыртқы факторларды да ескермеуге болмайды. Біріншіден, 
Иранда үлкен мұнай қоры табылды. Екіншіден, АҚШ өте 
көп дәрежеде мұнай қорын жинаған. Бұл АҚШ-тың кез кел-
ген уақытта әлем нарығына өз мұнайын шығару арқылы 

оның бағасын түсіруі мүмкін екенін ескеру керек. Ал, мұнай 
бағасы күрт төмен түссе, экономикалық өсім Қазақстанда 
біршама баяулауы мүмкін. 

Қазір Еуразиялық экономикалық одаққа мүше елдердің 
арасында ортақ баға саясаты жүргізіліп жатыр. Ендігі жер-
де көптеген тауарлар бағасына антимонополиялық коми-
тет араласпайтын болды. Бағаны енді мемлекет емес, нарық 
реттейді. 

Елбасының атап көрсетіп жүргеніндей, Қазақстан 
астық тасымалдаушы, ет және ет өнімдерін Қытайға, Араб, 
Азияның бірқатар елдеріне экспорттаушы елге айналады. 
Одан бөлек, Қазақстан тауарлары эко-өнімдер болып санала-
ды. Қытай біздің азық-түлік өнімімізге қызығушылық таны-

тып отырғанын атап өту керек. Бұл елімізде миллиардтаған 
тұтынушысы бар нарық ашылады деген сөз. Ол Қазақстан 
экономикасының қалыпты дамуына септігін тигізеді. Одан 
кейін негізгі салалардың бірі ретінде логистикаға көңіл 
бөлініп отыр. Ол – «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» дәлізі. 
Осының төңірегінде «Жібек Жолы» идеясын жаңғырту 
қолға алынуда. Әлемдік нарықтың тасымалдау саласында 
Қазақстанның теміржол тарифтері жоғары болғандықтан ав-
тобан қызметі таяу жылдары тиімді болады деп күтілуде. 

Қазір Қазақстанда шағын және орта бизнесті 
ынталандырудың жаңа мүмкіндіктеріне жол ашылды. Несие 
алу, оны кепілдендірудің оңтайлы жүйесі қалыптаса баста-
ды. Еліміздің басты кіріс көзі – мұнай рыногында қолайлы 
ахуал қалыптасады деген болжамдар бар. Ал, ең басты-
сы, бүгінде Үкімет үшін инфляцияны 2017 жыл көлемінде 
белгіленген 6-8 пайыз шамасында қалыптастыру маңызды 
міндет болып табылады.

Ж.ӘЛМАХАН.

ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің 
тапсырмасына сәйкес республика көлемінде, 
оның ішінде біздің өңірімізде де ағымдағы 
жылдың 5 сәуірі мен 31 маусымы аралығында 
«Емханаға тіркел де – әлеуметтік-меди-
циналық сақтандыру жүйесіндегі өз 
мәртебеңді анықта!» ұранымен тұрғындарды 
емханаға тіркеудің науқаны жүргізілуде. 
Шараның қалай өтіп жатқанын білу 
мақсатында және өз мәртебесін анықтау 
үшін облыс әкімінің орынбасары Руслан 
Рүстемов қаладағы іргелі емдеу, алдын алу 
мекемесінің бірі №3 емханаға барды.

Емхананың бас дәрігері Гүлстан 
Мақсұтова үшайлық шараның белсенді 
жүргізіп жатқанын айтты. Емха-
на қызметкерлері келген тұрғындарды 
тіркеп ғана қоймай, өздері де үйлерді ара-
лап, міндетті әлеуметтік-медициналық 
сақтандыру жүйесі туралы ақпарат беретін 
жадынама парақшаларды таратып, ауызша 
түсіндіру жұмыстарын жүргізуде екен.

– Елімізде 2018 жылдың 1 қаңтарынан 
бастап міндетті әлеуметтік медициналық 
сақтандыру жүйесі енгізілетіні белгілі. Ал, 
үстіміздегі жылдың 1 шілдесінен бастап әрбір 
азамат сақтандыру қорына жарна төлеуге 
міндетті. Егер жарна төленбеген жағдайда 
азаматқа мемлекет тегін медициналық 
көмектің  белгіленген түріне ғана кепілдік 
береді. Олар жедел жәрдем және санитарлық 
авиация, әлеуметтік маңызы бар аурулар 
кезінде, яғни, онкологиялық аурулар, тубер-

кулез, қант диабеті және басқа ауру түрлері, 
сонымен бірге профилактикалық егулер 
мен 2020 жылға дейін амбулаториялық-
емханалық және 

амбулаториялық 
дәрімен қам та ма-
сыз ету. Қалған 
жағдайларда аза-
мат ақылы қызмет 
түрін ғана ала 
алатын бола-
ды. Сондықтан 
қазірден ба-
стап барлық отбасы әрбір мүшесінің қай 
санатқа жататынын және ол үшін жар-
на қалай төленетінін анықтауы маңызды. 
Жүргізіліп жатқан науқан осыған байла-
нысты ұйымдастырылып отыр. Бүгінде 
емханаға келген тұрғындардың барлығына 
жаңа жүйе жайында ақпарат беріліп жа-
тыр. Тіпті тұрғындармен арнайы кездесу-
лер өткізіп, жалпыға ортақ жүйенің жай-

жапсарын түсіндірудеміз. Қалған уақытта 
емхана қызметкерлері үйлерді аралап, 
ақпараттық парақшаларды таратуда,– дейді 

бас дәрігер Гүлстан Әубәкірқызы.
Сондай-ақ, емханадан арнайы міндетті 

әлеуметтік-медициналық сақтандыру жүйе-
сін енгізуде әлеуметтік мәртебесін анықтау 
бөлмесі ашылған. Бұл бөлмеде келген 
тұрғындарға мәртебесін анықтауға байланы-
сты кеңестер беріледі. 

– Жалпы, №3 қалалық емханасы 60 
мыңға жуық тұрғынға медициналық қызмет 

көрсетеді. 60 мыңға жуық тұрғынның 50 
пайызы мәртебесін анықтауға жататын-
дар. Бүгінде оның 34 пайызының мәртебесі 
анықталды. Анықталғандардың ішінде 4,8 
пайызы жұмыссыздар, 20-30 пайызы жұмыс 
істейтіндер, 40 пайызының әлі мәртебесі 
анықталмаған. Анықталмағандарды жұмыс-
сыз болса, жұмыспен қамтуды үйлестіру 
мекемесіне, өзге де тиісті орындарға 
жіберіп жатырмыз. Жалпы, келген кісі бізде 
тіркеуде бар ма, жоқ па соны ЖСН арқылы 
тексереміз. Егер тіркелген болса, жүйеден 
оның жұмыс істейтіні, істемейтіні бірден 
көрсетіледі. Егер жұмыссыз болса, кел-
ген тұрғынға жұмыссыздығы жайлы тиісті 
орынға тіркелуге кеңес беріп, бағыт сілтеп 
жібереміз. Егер бұрын жұмыссыз болып, 
қазір жұмыспен қамтылса, қай жерде жұмыс 
істейтінін тіркеу жүйесіне енгіземіз, зей-
неткерлерге, мүмкіндігі шектеулі жандарға 
мемлекеттен төленетінін айтып жатырмыз. 
Біз бұл жұмысты осы айдың аяғына дейін 
бітіреміз деп отырмыз – деді бас дәрігер.

Науқан аясындағы жұмыспен танысқан 
облыс әкімінің орынбасары Руслан Рүстемов 
емхана қызметкерлеріне жаңа жүйенің 
маңыздылығын айтып, жұмысты барын-
ша тиянақты жасауды тапсырды және өзі 
де емхананың тіркеу базасынан міндетті 
әлеуметтік-медициналық сақтандыру жүйе-
сін дегі мәртебесін анықтады. 

А.СӘРСЕНБАЙҚЫЗЫ.

Бейсенбіде облыс әкімі Қырымбек Көшербаев 
қаладағы «Профессор Хачатрян» клиникасын-
да болып, емдеу, алдын алу мекемесінің қызметімен 
және жуырда ашылған мейірбикелік күтім бөлімінің 
жұмысымен танысты.
Аталған клиника өткен жылы ашылған. Бүгінге дейін 

мұнда 500-ден аса адам ем және консультация алған. 
Оның 400-і толықтай емделген. Осының ішінде 320-сы 
қызылордалықтар болса, 20-сы алыс-жақын шет елден кел-
ген азаматтар, 60-ы республиканың өзге өңірлерінен келіп 
қаралғандар. 

Клиникада келушілерге ақылы негізде қызмет 
көрсетіледі. Десе де, жаңадан ашылған мейірбикелік күтім 
бөлімінде бүгінде тегін қызмет алып жатқан науқастар бар. 6 
төсек-орынға арналған бөлімде жатқан төрт науқасқа бүгінде 
«Содружество» қоғамдық бірлестігімен жасалған екі жақты 
келісім негізінде ақысыз қызмет көрсетіліп отыр. 

–  Мейірбикелік күтім бөлімінің қызметі қимыл-қозғалысы 
шектеулі, өзін-өзі қамтамасыз ете алмайтын науқастарға 

арналған. Яғни, қимыл қозғалысы шектеулі жандарға дәрігер 
тағайындаған емдерді уақытылы қабылдауына жағдай жаса-
лады, – дейді клиника жетекшісі Раушан Базарбай.

Аталған бөлімде қызмет алушылардың бірі 48 жастағы 
қызылордалық Несібелі Мүсілімова І топ мүгедегі. 2005 
жылы инсульт алып, сонан бері ауру азабын тартып келеді. 

– 2005 жылдан бері аурумен алысып келемін. Жылы-
на бір рет ем аламым, қалған уақытта өзіммен өзім. «Про-
фессор Хачатрян» клиникасында мейірбикелік күтім бөлімі 
ашылғанына қатты қуандым. Кеше маған хабарласып, 
осыған жатуға қалай қарайсыз дегенде бірден келісімімді 
бердім. Ем шаралар уақытылы жасалуда әрі ақысыз. Мұндай 
қызметке мұқтажбыз, мен секілді қаншама жан бар, қуанып 
отырмын,– деп ағынан жарылды Несібелі Мүсілімова. 

Медициналық стандартқа қарама-қайшы келмейтін 
альтернативті ем жүргізетін клиника қызметімен танысқан 
облыс әкімі Қырымбек Көшербаев оң пікірін білдіріп, 
жұмыстарына сәттілік тіледі.

Айнұр БАТТАЛОВА.

Биылғы жылғы қаңтар айында Арал, Қазалы аудандарын-
да бірнеше жыл болмаған табиғи сипаттағы төтенше жағдай 
орын алды. 7 қаңтарда аталған аудандарда ауа райы күрт 
бұзылып, ауа температурасы төмендеді. Ауа ылғалдылығы 
95-98 пайызды құрап, тұман басты. Нәтижесінде 110, 35 
және 10 кВ әуе желілерінде қалыңдығы 15 см-ге дейін мұз 
қатты. Осының салдарынан 9 қаңтарда екі ауданда электр 
бағаналары құлап, желілері үзілді. Нәтижесінде екі аудан 
жарықсыз қалды. Авариялық-қалпына келтіру жұмыстарына 
«КРЭК» АҚ-ның 44,5 млн  теңге тұратын авариялық запастағы 
материалдары пайдаланылып, барлығы 105 адамнан тұратын 
21 бригада және 32 дана арнайы техникасы жұмылдырылды. 
Екі ауданды ауыз сумен қамтамасыз етуші «Арал-Сарбұлақ» 
топтық су құбыры, Қазалы жылу орталығы мен әлеуметтік 
нысандар өздерінің және Қызылорда қаласынан жеткізілген 
автономды энергия көздеріне қосылып, жұмыстарын 
жалғастырды. 14-15 қаңтарда төтенше жағдай зардабы жой-
ылып, екі ауданның барлық елді мекендері электр қуатымен 
қамтамасыз етілді.

2016-2017 жылдың күзгі-қысқы маусымы кезінде әртүрлі 
себептерге байланысты 4 рет тұрғын үйлердің газдан ажыра-
тылуы орын алды. Нәтижесінде 5600 тұрғын үй уақытша газ-
дан ажыратылды. Бұл жағдайларда газ жөніндегі авариялық-
қалпына келтіру құрылымдары дер кезінде әрекет жа-
сап, қысқа уақытта газбен қамтамасыз  ету жүйесі қалпына 
келтірілді.

«Қызылорда электр тарату тораптары компаниясы» АҚ 
басқарма төрағасы Мұхитжан Кәрімбаев соңғы жылы ажы-
ратулар 14 пайызға азайғанын жеткізді. Ал, Энергоконсор-
циум отырыстарында аймақтың энергетикалық кешенін да-
мыту концепциясы әзірленіп, осы бағыттағы жұмыстар 
жалғасуда деді. «Еуропа қайта құру және даму банкі» 
қаржысынан биыл 120 млн теңге, келесі жылы 480 млн теңге 
жұмыстарын жүргізу жоспары бар. Облыс басшысы «КРЭК» 

АҚ-ға төтенше жағдай кезінде жұмсалып кеткен 
авариялық запасты толтыруға көмек болатынын 
жеткізді. 

Мәжілісте аймақ басшысы «Қызылордажылу электр-
орталығы» МКК директоры Бауыржан Мадраймовқа, 
«Қызылорда су жүйесі» МКК директоры Нұржан 
Дихамбаевқа жылу орталығы мен ауыз сумен қамтамасыз 

ету саласына халықаралық банктен, бюджеттен қыруар 
қаржы салынуда екенін айтып, жұмыс тиімділігін арттыру-
ды қатаң тапсырды.

Коммуналдық қызметтің бірыңғай төлем құжатын 
енгізуге қатысты жұмыстар атқарылып жатқаны жөнінде 
«Энергосервис» ЕЖШС директоры Еркебұлан Есенбаев ба-
яндады. Облыс әкімі бұл бағыттағы жұмысты жеделдету 
жөнінде қала басшылығына тапсырма берді. 

Мәжіліс барысында Қырымбек Елеуұлы «Каз-
ТрансГаз Аймақ» АҚ Қызылорда өндірістік филиалы 
Талғат Жетпісбаевқа жылу орталығы өте күрделі нысан 
болғандықтан, қарыз жағдайына түсіністікпен қарау қажет 
деді. 

«Қазсушар» РМК «Арал» құрылысы салынып жатқан 
кәсіпорындардың бірлескен дирекциясы филиалының дирек-
торы Имамадин Оңғарбаев облыстағы сумен жабдықтаушы 
нысандарды бірыңғай операторға, яғни республикалық 
меншікке өткізуге қатысты жұмыстар жүргізіліп жатқанын 
баяндады. Аймақ басшысы бұл жұмыстарды мамыр айы-
на дейін бітіру қажеттігін ескертті. Мәжіліс соңында аудан 
әкімдері аудандардағы жұмыстар жайын жеткізді.

Мәжілісті қорытқан облыс әкімі бұрын бір-бірімен сотта-
сып жататын мекемелер енді консорциум аясында бас қосып, 
мәселелерін бірлесе талқылап, бір шешімге келіп жатқанын 
атап өтті. Ендігі үлкен міндет – алдағы жылу беру маусы-
мына дайындық жұмыстарын ұйымдастыру және өткізу 
жөніндегі облыстық штаб құру. Қызылорда қаласы және ау-
дан әкімдіктері, бюджеттік бағдарлама әкімшілері тарапынан 
алдағы жылыту кезеңіне түсетін әлеуметтік нысандардағы 
жөндеуге жататын жылу қазандықтарын нақтылау және 
қажетті отын қорын анықтау жұмыстарын жүргізуі тиіс. 
«Еуропа қайта құру және даму банкі» қаржысына атқарылып 
жатқан жобаларды тиімді жүзеге асыруды және бюджеттен 
бөлінген қаржыны толықтай игеруді тапсырды. 

Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ.

ЖАҢА ЖЫЛУ МАУСЫМЫНА әзірЛік ПЫСЫҚТАЛДЫ

МЕЙірБИкЕЛік кҮТіМ ҚЫзМЕТіН ҚОЛҒА АЛДЫ

Медициналық сақтандыру

денсаулық

ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИКАСЫ:
болжамдар мен дәйектемелер

ЕМХАНАҒА ТІРКЕЛІП,  
МӘРТЕБЕҢДІ 
АНЫҚТАДЫҢ БА?
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әлеумет

«Қайырымдылық – қайырлы іс» дейді дана 
халқымыз. Қайырымды, жомарт, қолы ашық 
жанды көпшілік абыройлы азамат ретінде 
мақтан тұтады. Сондай азаматтардың 
бірегейі облыстық мәслихат депутаты Ра-
сул Есенов екенін Сырдария ауданы 
жұртшылығы жақсы біледі. Тындырымды 
тірлігімен көпшілік алғысына бөленген ол 
қоғаммен тығыз қарым-қатынас орнатып, 
қиын кезеңде ел жанынан табыла 
біледі. 
Ол үнемі аудан көлемінде ұйым

дастырылатын қайырымдылық шара
ларына белсенді қатысып, өз үлесін 
қосып келеді. Мәселен, бұрнағы 
жылы аудан орталығында мешіт 
құрылысына қажетті материал
дар алып бергені белгілі. Ал, жыл 
сайын Құрбан айт мерекесінде 
ірі қара малын сойып, әлеуметтік 
аз қамтамасыз етілген отба
сы мүшелеріне үлестіретіні 
өзгелерге үлгіөнеге. Сонымен 
бірге, халық қалаулысы «Нұр 
Отан» партиясының бастама
сымен ұйымдастырылатын 
«Есіктен – есікке» акциясына 
да белсене қатысып, бірқатар 
отбасыға ұн, май, макарон 
өнімдері, қант, шай секілді азықтүліктерді таратып келеді. 
«Бұл менің қоғам алдындағы азаматтық парызым», – дейді Ра
сул Әбутәліпұлының өзі. 

Кейіпкерімізді таныпбілу үшін сәл кейінге шегініс жа
сайық. Еліміз егемендік алған тұс. Жоғары оқу орнын бітір
ген Расул өз мамандығына сәйкес жұмыс таппаса да, атаанаға 
қарап отыруды өзіне ар санады. Әртүрлі кәсіпті жасап жүріп, 
бизнес ашуды ойлады. Сөйтіп, 1999 жылы «Углесбыт» ЖШС 
құрды. Басында елге аса қажет әрі сол кездері тапшы қара 
отын – көмір тасумен айналысқан мекемеде баржоғы 23 адам 
жұмыс істейтін. Бірақ, көмір тек жылу маусымында керек. Ал, 
жаз бойы не істемек?! Осылайша серіктестіктің жұмыс ауқымы 
кеңейтілді. Қыс бойы аудан тұрғындарын, мекемелерді 
көмірмен қамтыса, жыл бойы құрылыс заттарын тасыды. 
Оған арнайы бағытталған дүкен ашты. Өскеменнен – цемент, 
Қостанайдан ағаш жеткізумен айналысты. Қазір мекемеде от

ыздан астам адам тұрақты жұмыспен қамтылған. Құлашын 
күнненкүнге жайып келе жатқан мекеме құрылыс салу
ды қолға алды. «ҚызылордаЖалағаш» трассасы бойын
да кентке қарасты жаңа шағын аудан бой көтерді. Мұнда 
ауданға керекті мамандарға және аз қамтамасыз етілген 
жандарға арнап үйлер салынды. Мұнан бөлек, Қалжан 
ахун, Асқар Тоқмағанбетов ауылдарында «Тағзым» 
алаңдарын қайта жаңғыртып, күрделі жөндеуден 

өткізді. Қалжан ахун ауылдық округі әкімдігінің 
ғимаратын, «ПетроҚазақстан Құмкөл Ресор

сиз» АҚ үшін Құмкөл кенішінде шағын 
қалашық тұрғызды. Заманауи талаптарға 

сәйкестендіріліп салынған бұл кешен
де мұнайшыларға барлық жағдай 
жасалған. 

Осы жылдар Расул үшін өсу, 
өркендеу жылдары болды де
сек, артық емес. Қанша қиындық 
болғанымен, елде шағын және 
орта бизнесті дамытуға барлық 
жағдай жасалғаны белгілі. Міне, 
осы тұсты тиімді, ұтымды пайда
лана білген кәсіпкер жігіт 2007 
жылы «Углесбыт+7» мекемесін 
ашты. Негізінен, жанаржағармай 
тасымалымен айналысатын ме
кемеде бүгінде 10 адам жұмыс 
істейді. Мекеме, кәсіпорындарды, 
шаруашылықтарды сұйық отын

мен қамтамасыз ету ісінде өзгелерге үлгі етерлік істері басым. 
Жанармайды жеткізу үшін тікелей ШНОСпен келісімшартқа 
отырды. Бұл өз кезегінде май бағасын өз деңгейінде ұстап 
тұруға септігін тигізді. Қазір «ОрдаПетрол» арқылы келетін 
бензин бағасы нарық бағасынан төмен. Аймағымыз әсіресе, 
суармалы егіспен айналысатындықтан су құрылғыларының 
немесе каналдардың таза, суды өткізу қабілетінің жоғары 
деңгейде болуы басты шарт болып саналады. Бұл жұмыстарда 
да «Углесбыт+7» серіктестігінің мамандары ұршықтай иіріп 
әкетті. Қазір ауданнан тысқары елді мекендерде де каналдар
ды тазалап, диқандар ризашылығына бөленіп жүр. Қалжан 
ахун, Шағаннан бөлек, Шиелі ауданына қарасты «Сұлутөбе» 
каналы да тазаланып, күріш атыздарына мол су іркіліссіз 
келетін болды. 

Кәсіптен нәсіп тапқан халық қалаулысын үнемі бір нәрсе 
мазалайтын. Ол жеріміздегі шексіз байлықты өзге емес, өз 

халқымыз пайдаланса, елдің игілігіне қызмет етсе деген пай
ым еді. Осы орайда тағы бір жобаны іске асырмақ ниеті барын 
аудан басшылығымен ақылдасқанда олар да қуана құптады. 
Бұл жоба медицина саласында кеңінен қолданылатындықтан 
ел денсаулығы үшін маңызды. Сондықтан тағы бір серіктестік 
«STEPPE GRASS» өмірге келді. Яғни, «Дала шөптері» деп 
аталатын бұл компания мия тамырын өңдеумен айналысады 
және серіктестік болашақта кемінде 5060 адамды жұмыспен 
қамтымақ. 

Біз «Углесбыт» ЖШС бас директоры, облыстық мәсли
хат депутаты Расул Әбутәліпұлы Есеновке жолығып, 
әңгімелескенімізде, сөзден гөрі іске мығым жігіт алдағы 
атқарылар шаруалардың мол екенін айтты. 

– Ең алдымен елге қызмет ету парызым деп білемін, – 
деді ол. – Бұл менің бизнесті бастағандағы басты ұстанымым. 
 Солай болып қала береді. Екіншіден, қай шаруаны атқарсақ та 
мейлі ол құрылыс, жанаржағармай тасымалы болсын бағаны 
барынша тұрақтандыру, көтермеу. Елге қызмет еткен соң сол 
халыққа жағдай жасауымыз керек. Себебі, мен осы елден 
шықтым. Осы елдің тумасымын. Сонан соң кірпіш зауытын 
ашу ойда бар. Себебі, қазіргі талап басқа. Әр адам жақсы, за
манауи үйлерде тұрғысы келеді. Сондықтан кірпіш іздеп са
былып ел асқанша, өзімізде қалта көтеретін бағада болғаны 
жақсы емес пе? Бұл, бір жағынан елге қажет өнім, екіншіден 
жұмыссыздықты азайтады. Тағы да елге керек дүниенің бірі 
саз, топырақ, шеге құм алатын қазба орынның жоқтығы. 
Осы жұмыстарды қолға алу үшін жер ресурстарын пайдала
ну мекемесінен рұқсат алу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. 
Мен бизнесте қандай жетістіктерге жетсем де, бұл ең алды
мен менің ұжымдастарыммен бірге жасаған жұмыстардың 
нәтижесі. Болашақта шағын және орта бизнесті дамытуға, 
жұмыссыздықты жоюға қолдан келгенше үлесімді қоса 
беремін. Себебі, Елбасы Н.Назарбаев кәсіпкерлікті дамытуға 
барлық жағдайды жасап отыр. Елдегі шағын бизнес өкілдеріне 
үлкен сенім артуда, – деді. 

Расул Есенов аудандық мәслихаттың екі шақырылымында 
халық қалаулысы атанды және бүгінде облыстық мәслихат 
депутаты. Сан салалы жұмыстар арасынан уақыт тауып 
қоғам өміріне белсене араласатын талапты азамат бірнеше 
рет мемлекеттік наградаларға да ие болды. Бұл оның шын 
жүректен атқарған жұмысының жемісі. 

Бұл халық қалаулысының қоғам алдындағы өтелген 
борыштарының бір парасы ғана. Әсіре мақтап, абырой жи
нау ойымызда жоқ екенін алға тарта отырып, «Жақсының 
жақсылығын айт, нұры тасысын» деген халық даналығы 
негізінде азаматтың үлгілі істерін өзгелерге өнеге етуді жөн 
санадық. 

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ.
Сырдария ауданы.

ЕЛ АЛҒЫСЫ ЕРЕКШЕ

Елімізде «Ардагерлер кеңесі» қоғам дық ұйым-
дардың құрылғанына биыл 30 жыл толып отыр. 
Осыған байланысты сәрсенбіде «Достық» үйінде 
облыстық ардагерлер кеңесінің пленумы болып 
өтті. Оған облыс әкімінің орынбасары Р.Рүстемов 
қатысты. 
Жиында облыстық ардагерлер кеңесінің төрағасы 

С.Шаухаманов «Ардагерлер ұйымдарының 30 жылдығы 
және алда тұрған міндеттер» тақырыбында кең көлем ді ба
яндама жасады. Онда еліміздегі ардагерлер ұйымдарының 
құрылу тарихына шолу жасап, аға буын өкілдерінің қоғам 
алдындағы жауапкершіліктеріне сәйкес атқарып жатқан 
жұмыстарының ауқымды екенін атап өтті.

Баяндама барысынан білгеніміздей, ХХ  ғасырдың 
80жылдарында одақтың ардагерлер қоғамын құру 
мәселесін алғаш рет, сол кездегі СОКП Орталық коми
теті нің Бас хатшысы Ю.В. Андропов көтерген екен. Ол 
ардагерлер қауымдастығының қоғамдағы алатын ор
нына, мақсатміндеттеріне жете мән беріп, оны беделді 
де біртұтас күш ретінде қарастырған болатын. Сол 
бастаманың негізінде 1986 жылдың желтоқсан айында 
Бүкілодақтық соғыс және еңбек ардагерлерінің құрылтай 
конференциясы өткізіліп, онда ұйымның орталық атқару 
органдары сайланып, алдағы міндеттері мен негізгі 
бағыттары айқындалған еді.

Ал облыста алғашқы құрылтай конференциясы 1987 
жылы наурыз айында өткен. Бұл жиынға 379 делегат 
қатысып, 43 адамнан кеңес, алқа мүшелері және төраға 
сайланған. Осылайша облыстағы беделді де берекелі ұйым 
– соғыс және еңбек ардагерлері ұйымы өмірге келіп, өз 
жұмысын бастады. Сол кезден аталған ұйымды облыстық 
кәсіподақ комитетінің төрағасы болған М.Ф.Когут, мем
лекет және қоғам қайраткері Е.Көшербаев, облыс ауыл 
шаруашылығы саласының ірі ұйымдастырушыларының 
бірі К.Бердәулетовтер басқарған еді. 

Қызылорда облыстық ардагерлер кеңесі бүгінге 
дейін Ұлы Отан соғысы және тыл, еңбек ардагерлерінің 
әлеуметтік, құқықтық мәселелерін шешуде мемлекеттік 
ұйымдармен бірлесе отырып, өз мақсаттарына сәйкес 
белсенді жұмыстар атқарып келеді. Соңғы дерек бой
ынша, облыста 55 Ұлы Отан соғысы ардагерлері мен 
мүгедектері, 693 Ауған соғысына және Чернобыль апатын 
жоюға қатысқандар болса, сондайақ Ұлы Отан соғысына 
қатысушыларға теңестірілгендер мен тыл ардагерлерінің 
саны 2564 адамды құрап отыр.

Облыстық ардагерлер кеңесінің төрағасы С.Шауха
мановтың айтуынша, осынау уақыт аралығында аймақ
тағы ардагерлер ұйымдарында бірқатар оң өзгерістер, 
жақсы тәжірибелер жинақталып, халыққа, елге, қоғамға 
пайдалы дәстүрлер қалыптасып, ардагерлер арасында 
жүргізілетін сан алуан жұмыстардың заман талабына сай 
жаңа бағытбағдардары айқындалып, іс жүзінде қалыптаса 
бастады. Соның бір айғағы, елдің бірлігін, халықтың 
арасында салауатты өмір салтын қалыптастырып, 
ұрпақтар сабақтастығын сақтауда, елімізде жүргізіліп 
жатқан саясатты, қоғамдағы өзгерістерді  насихаттауда   
ардагерлердің үлесі ауқымды екенін атап өткеніміз жөн 
болар.

Сондайақ, төраға баяндамасында бастауыш арда
герлер ұйымдарында атқарылған жұмыстарды сарала
ды. Сөзін түйіндей келе, кеңес төрағасы С.Шаухаманов 

қазіргі таңда шешімін таппай тұрған бес мәселені назарға 
ұсынды. Оның алғашқысы, көп жылдан бері күрмеулі 
күйде қалып отырған «Ардагерлер туралы Заңның» 
қабылданбауы, екіншісі, Соғыс ардагеріне теңестірілген 
еңбек ардагерлерінің заңды мәртебесі берілуі тиіс. Себебі, 
бүгінде олардың теңестірілуі тек сөз жүзінде ғана қалып 
отыр. Алатын жәрдемақыларының айырмасы өте алшақ. 
Сондықтан келешекте соғыс ардагерлеріне теңестірілген 
еңбек ардагерлеріне 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде 
жәрдемақы берілуін қарастыру қажет.

Үшіншіден, ақшаның құнсыздануы, азық
түлік, дәрідәрмек және коммуналдық төлем
дердің тұрақты өсуі тұрмысы төмен отбасы
ларға өзіндік әсерін тигізіп отыр. Ардагерлердің, 
студенттердің және мектеп оқушыларының 
қоғамдық көліктерде тегін жүруін қамтамасыз 
ету мәселесі – шешімін табуы тиіс өміршең 
мәселенің бері. Ал соңғысы, облыста соғыс, 
еңбек ардагерлерінің, мүгедек азаматтар мен 
Батыр аналардың, Ауған және Чернобыль 
ардагерлеріне әлеуметтік қолдау ретінде шипа
жайларда демалуға  жолдамалар беру жұмысы 
жүйелі жалғасын табуы қажет. Әрине, аталған 
мәселенің бірқатары бюджет есебінен шешілетін 
болса, кейбірі бюджеттен тыс, демеуші қорлар 
арқылы жүзеге асырылып жататыны белгілі. Де
генмен, ардагер қауымды толғандырып отырған 
жайттардың ұзынырғасы осы. 

Облыстық ардагерлер кеңесінің плену
мына қатысқан облыс әкімінің орынбаса
ры Р.Рүстемов қоғам алдымен аймағымыздың 
аға толқын ардагерлердің алдындағы жауапты 
міндеттерін абыроймен атқарып келе жатқанын 
атап өтті. Сондайақ таяуда жарияланған Мем
лекет басшысының «Болашаққа бағдар: ру
хани жаңғыру» атты мақаласындағы  ұлттық 
бірегейлікті қалыптастыру бағытына сәйкес 
атқарылатын шаралардың басында ардагерлеріміздің 
де белсенділік танытып, жас ұрпаққа айқын жол 
нұсқайтындықтарына сенім білдірді. Руслан Рүстемұлы 
алдағы Ұлы Жеңіс мерекесіне әзірлік шаралары баста
лып кеткенін атап өтіп, ардагерлерге берілетін мерекелік 
жәрдемақының жайынан да хабардар етті. Ал ардагерлер 
пленумының қаулысымен ұсынылған мәсе лелердің өз 
кезегінде тиісті шешім табатынын айтты.

Жиын соңына таяу бірқатар ардагерлерге Республи
калық орталық кеңестің тарапынын түрлі  марапаттау
лар табыс етілді. Олардың қатарында «Ардагер айнасы» 
газетінің бас редакторы, Қазақстан  Жазушылар одағының 
мүшесі М.Әміреев, Шиелі, Сырдария аудандарының 
ардагерлер кеңесінің төрағалары С.Оразымбетов, 
Қ.Әбенов тер    Республикалық орталық кеңестің «Құрмет 
белгісі» төсбелгілерімен марапатталды. Сонымен бірге, 
«Бейбітшілік әлемі» Халықаралық Жазушылар одағы 
Қазақ творчестволық бірлестігі облыстық филиалының 
төрағасы Б.Ұзақбаев облыстық ардагерлер кеңесінің 
төрағасы С.Шаухамановқа жоғарыда аталған бірлестіктің 
мүшелік куәлігін, ақын М. Әміреевке осы бірлестік төр
ағасы ның «Құттықтау хатын» табыс етті.

 
Ғазиза ӘБІЛДА.

АҒАДАН – АҚЫЛ,
АТАДАН – НАҚЫЛ Сәрсенбі күні облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және 

әлеуметтік бағдарламалар басқармасы «Оралман мәртебесін 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметтің 2016 жылдың есебі 
бойынша жария талқылау өткізді. 

Талқылау отырысына облыс бойынша мемлекеттік қызмет 
істері департаментінің, «Азаматтарға арналған үкімет» Мем
лекеттік корпорациясы» КЕ АҚ «Халыққа қызмет көрсету 
орталығы» департаменті қалалық бөлімінің, мүдделі бас
қармалар мен бөлімдердің жауапты қызметкерлері, ҮЕҰ өкіл
дері және оралмандар қатысты. 

Былтыр басқармаға «Оралман мәртебесін беру» қызметі бой
ынша этникалық қазақтардың 38 өтініші тіркелген. Оның ішінде 
36 өтініш ХҚКОның қалалық және аудандық бөлімшелері 
арқылы, 2 өтініш тікелей басқармамен қабылданған. 

Мемлекеттік қызметті алушылардың қатарында 36 отбасы 
(57 адам) Өзбекстан Республикасының азаматтары болса, Укра
ина мен Моңғолиядан бірбір адамнан қоныс аударған. Олардың 
өтініштері қанағаттандырылып, қызмет көрсету нәтижесі бой
ынша кәмелет жасындағы 45 оралманға куәліктер берілген. 

Жалпы «Оралман мәртебесін беру» қызметі бойын
ша мемлекеттік корпорация арқылы 95 пайыз  және басқарма 
арқылы 5 пайыз көрсеткішпен нәтижелі орындалған. 

Шетелден келген қандастарға басқарма тарапы қабылдау, 
түсіндіру жұмыстарын үйлестіріп келеді. Өйткені тілдік, 
құқықтық жағынан зардап шекпес үшін басқарма көшіқон, білім 
алу, жер, тұрғын үй кезегіне тұру, жұмыспен қамту, әлеуметтік 
қорғау, басқа да құқықтық мәселелері бойынша ақпараттық 
түсіндірмелер береді. Қызмет стандартына сәйкес ұсынылатын 
құжаттар тізбесі жадынама түрінде, брошюра, өтініштің үлгісі 
әрбір қандастарға қызмет көрсетуші ретінде ұсынылады. Кез
келген сұрақтар бойынша ақпараттар береді. Осы қызметтің 
көмегімен былтыр 3 оралман отбасына (24 адамға) тұрғын үй 
көмегі көрсетілсе, 18 жасқа дейінгі балалар жәрдемақысына 8 
отбасы (34 бала) ие болған. Бұндай әлеуметтік немесе басқа да 
мемлекеттік көмектер басқарма көмегіне жүгінген барлық орал
ман отбасыларына тиесілі.

Шара барысында қызмет алушылар сала мамандарына 
сұрақтарын қойып тиісті жауаптар алды.

Н.САҒАТұЛы.  

ОРАЛМАНДАРҒА 
КӨМЕК

Сәрсенбі күні облыстық сайлау комиссиясының ашық отырысы өтіп, онда  
2016 жылы атқарылған жұмысы мен 2017 жылға жұмыс жоспары талқыланды. 
Отырысты ашқан облыстық сайлау комиссиясы төрағасының  орынбасары 
Қорғанбек Қайруллаұлы комиссия құрамындағы өзгеріс жайлы хабарлады. 
Қазақстанның патриоттары партиясы қызметінің тоқтатылуына байланысты 
осы партияның өкілі болып табылатын облсайлауком мүшесі Руслан Чагай өз 
міндеттерінен босатылып, облыстық мәслихаттың 2017 жылғы 15 ақпандағы 
сессиялық шешімімен «Туған жер» қоғамдық бірлестігімен ұсынылған, 1977 
жылы туылған, облыстық білім басқармасы бастығының орынбасары қызметін 
атқаратын Бағдат  Бердәулетов сайланды.
Мұнан кейін күн тәртібіне сәйкес Қ.Қайроллаұлы  «Сайлаулардың заңы және қаржы

лай қамсыздандырылуы мәселелері бойынша 2016 жылы атқарылған жұмыстардың есебі 
мен 2017 жылға жоспар» тақырыбында  хабарлама жасады.

2016 жылы Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі депутаттарының кезек
тен тыс және ҚР мәслихаттары депутаттарының кезекті сайлауы өткізілді. Өткен жылғы 
Парламент Мәжілісінің сайлауына республикадағы 6 саяси партияның партиялық тізімі 
ұсынылды. Облыстық сайлау комиссиясының отырысында саяси партиялардың ара

сында өзара Келісім жасалып, сайлау науқаны даудамайсыз, заң бұзушылықтарсыз 
өткізіліп, оған қатысқан шетелдік байқаушылар сайлаудың жоғары деңгейде 
ұйымдастырылғандығын атап өтті.

Сайлаулардың қаржылай қамсыздандырылуына келетін болсақ, 2016 жылы 
республикалық бюджеттен сайлауды өткізу үшін  235060,0 мың теңге бөлініп, оның 
234353,4 мың теңгесі игерілді, 706,6 мың теңгесі жыл соңында республикалық бюджет
ке қайтарылды. Қайтарылған қаражаттың қалыптасу себебі аудандық орталықтарда те
левизия мен радиохабардың болмауы салдарынан кандидаттардың көпшілігі бұқаралық 
ақпарат құралдарынан шығып сөйлеуге бөлінген қаражатты пайдаланудан бас тар
туы салдарынан болды. Сонымен қатар, сайлау науқанында мәслихат депутаттығына 
тіркелген 468 кандидаттың 22,6 пайызы (106 кандидаты) тіркеуден алынып, бөлінген 
қаражаттың толықтай игерілмеуіне септік етті.

2017 жылға жұмыс жоспарында мәслихаттардың шығып қалған депутаттарының ор
нына сайлау жылына екі рет өткізілетіндігі заңмен белгіленген, сондықтан 1тоқсанда 
1 депутаттың босаған орнына сайлау өткізілді, 3тоқсанда босаған жағдайда сайлауды 
ұйымдастыру шаралары жүргізіледі. Сол секілді ҚР Парламенті Сенатының өкілеттік 
мерзімі аяқталған депутатының орнына сайлаудың өткізілуі мен ұйымдастырылуын 

қамтамасыз ету, ҚР ОСК жоспарына сәйкес маусым айының соңында өткізу жоспарланған.
Ашық отырыста облыстық сайлау комиссиясының хатшысы Аягөз Сырлыбаева 

2016 жылғы сайлау науқандарында сайлау науқанының құжаттамалық және әдістемелік 
қамтамасыз етілуі бойынша сайлау комиссияларының тарапынан бірқатар жұмыстар 
атқарылғаны туралы айтып өтті.

2016 жылы облыстық сайлау комиссиясының облыс әкімдігінің ресми интернет
ресурсында «сайлау» бөлімшесі ашылған болатын. Үстіміздегі жылы осы сілтемедегі 
ақпараттар ауқымы ұлғайтылып, мұндай бөлімшелер барлық аудан, қала әкімдіктерінің 
интернетресурстарында ашылды. 

2016 жылғы жалпыға бірдей сайлау науқанында Қызылорда облысында ЕҰҚжЫҰ 
(ОБСЕ) миссиясының 10 байқаушысы, Түркітілдес мемлекеттердің әріптестік кеңесінің 
қысқамерзімді 7 байқаушысы, ТМД елдерінің миссиясынан 2 байқаушы қатысқаны тура
лы Б.Бердәулетов айтып берді. 

2016 жылы облыстық сайлау комиссиясының төрағасы мен қалалық сайлау ко
миссиясы төрағасының орынбасары Беларусьте өткізілген сайлауға ТМД елдерінің 
байқаушылар миссиясының құрамында болып, байқау жүргізуге қатысты. Үстіміздегі 
жылы Ортсайлауком мүшелері мен аппарат қызметкерлерін электораттық оқыту және 
жаңа ақпараттық технологияларды қолдану жөніндегі жұмыс тәжірибесімен таныстыру 
үшін Қырғыз Республикасына, Грузияға, Ресей Федерациясына, Молдова Республикасы
на, Үндістан Республикасына жіберу жоспарланған.

ыдырыс ТӘЖІұЛы.

САЙЛАУ КОМИССИЯСЫ жұМЫСЫН САРАЛАДЫ

Тәжірибелі педагог Эльмира Нұрмағанбетова басқаратын № 21 «Ал
памыс» бөбекжайбалабақшасы – аудандағы мақтаулы ұжымдардың 
бірі. Пайдалануға берілгеніне көп болмаса да, балабақшаның 
тәрбиешіқызметкерлері көпшіліктің ықыласына бөленіп үлгерген. 
Оған балабақша меңгерушісі Э.Жалпақбайқызының өткен жылдың 
қорытындысы бойынша «Жыл үздігі» номинациясымен марапатта
луы дәлел болады. Қашанда ізденуді мұрат тұтқан бала жанының 
бағбандары  жаңа әдіс, озық тәжірибені насихаттаудан жалыққан емес. 

«Нәтижеге бағытталған білім беру моделі және педагог шығар
машылығы» тақырыбында ұйымдастырылған облыстық семинар 
аса тартымдылығымен ерекшеленді. Мектепке дейінгі ұйымдағы 
тәрбиешілердің шығармашылық шеберлігін шыңдау, педагогикалық  
тәжірибесін көпшілікке тарату, мектепке дейінгі жастағы балалардың 
заманауи ақпараттық технологияны пайдалану арқылы білім, білік, 
дағдыларын меңгерту мақсатындағы  семинарға   облыстық білім 
басқармасының бас маманы Зарипа Матжанова, облыстық оқу орталығы 
директорының орынбасары Гүлнар Дихамбаева, Қазалы аудандық білім 
бөлімі әдістемелік кабинет меңгерушісі Бағдат Орымбас және Әйтеке 
би кенті әкімі орынбасары Қази Иманбаев бастаған көптеген  қонақтар 
қатысты.

Семинарға қатысушылар балабақша ауласындағы көгалдандыру
көр кейту шараларын және балабақша қызметкерлерінің өз ойлары
нан туындаған бүлдіршіндердің жас ерекшеліктеріне сәйкестендіре 
орналастырылған безендіру жұмыстарын тамашалады. Аулада 
орналасқан «Алпамыс батыр» ауылы, ішкі ғимараттағы  «Тілек ағашы», 
«Су астындағы әлем», «Балалық  қиялдың әлемі», «Педагогикалық 
вернисаж», «Жетістіктер галереясы», тағы басқа да көрмелер жұрт
шылықтың назарын өзіне аударды. Әсіресе, семинардың ашылу рәсі
міндегі бүлдіршіндердің «Бір шаңырақ астында» атты сахналық 
қойылым көрсетуі баршаны тәнті етті. 

Облыстық семинардың бағдарламасы бойынша тәрбиешілер 
Жаңагүл Кадирова, Айгүл Назарбаева, Гүлзира Өмірзақова, Гүлайша 
Жолмырзаева, Райкул Алгазиева, Ақнұр Рысмамбетова мектепке 
дейінгі білім берудің бес  саласымен  заманауи технологияларды пайда
лана отырып, оқу қызметтерін көрсетті. 

Тәуліктің екінші бөлігінде тәрбиешілер Гүлдана  Уразымбетова 
семи нарға қатысушы педагогтармен «Интерактивті тапсырмалар 
және флипчарт сабақтарды оқытудағы әдістәсілдер» атты шеберлік 
сағатын өткізсе, Жолмырзаева Айнұр тәрбиеленуші бүлдіршіндермен 
бірге «Ертегілер сыр шертеді» атты театр түрлерінің кешінде ертегілер 
желісімен  көлеңке, қуыршақ театрын біріктіре отырып сахналық  
қойылым  қойып  қонақтарға көтеріңкі көңілкүй сыйлады.

Қорытындылау барысында семинар жұмыстары «жоғары дәрежеде  
өткізілді» деп бағаланды.

Жұмабек ТАБыНБАЕВ. 
Қазалы ауданы.

«АЛПАМЫСТАҒЫ» 
АЛҚАЛЫ КЕҢЕС

Бұл шара еліміздің Мәдениет және ақпарат министірлігінің 
қолдауымен, ҚР Ұлттық ака де миялық кітапханасы мен Кітап ханашылар 
ассоциациясы бастамасымен өткізілуде. Мақсаты – қазақ әдебиетін 
көпшілікке танымал ету, қоғам ның кітап оқуға және әдеби мұраны зерт
теуге деген қызығушылығын арттырып, өскелең ұрпақтың рухани да
муына ықпал ету. Ұлттық әдебиетіміздегі ең үздік деген туындыны на
сихаттау. Кеш барысында оқырмандар С.Торайғыровтың өлеңдерін 
оқыды. Ақынның көзін көрген замандасы Әлкей Марғұланның туы
сы Шәйбай Аймановтың 1960 жылы ай тылған естелігін және жазушы 
Роллан Сейсенбаевтың пікірін қатысушылар көрініс ар қылы  тыңдады. 
Сондайақ, ақын ғұмырының бір үзік сырын баяндайтын сахналық 
қойылым тамашаланды. Жасын отындай жарқ еткен қысқа ғана ғұмы
рында мол мұра қалдырған ардақты ақын туралы ойтолғаныстар 
кеңінен талқыланды. 

Кеш соңында кітапхана ди рек торының орынбасары Б.Тілеп берген
қызы келген қонақ тарға риза шылығын білдіріп,  белсене қатысушыларға 
кітап сыйға тартты. Осылайша, оқырмандар тағды рың өз өлеңінде су
реттеген ақын шығарма шылығынан сусындап қайтты.

Рәпіш ТӨЛЕП,
Қорқыт ата атындағы 

ҚМУ-дың 1-курс студенті.

«БІР ЕЛ – БІР КІТАП»
Ә.Тәжібаев 

атындағы облыстық 
әмбебеап ғылыми 

кітапханасында 
республикалық ак-

ция аясында аса 
көрнекті ақын 
Сұлтанмахмұт 

Торайғыровтың 
шығармашы-

лығына арналған 
«Жалындап өткен 
жас ғұмыр» атты 
поэзия кеші өтті.
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1963 жылдың соңғы 
айы. Сенбілік кеш. 
Қызылорда пед инс титу
тының үшінші курсында 
оқимын. Аядай бөлмеде 

елегізіп отыра алмадым. Бірге тұратын Кенебай дос (бұл күнде 
ол ғылым докторы) аяқ астынан ауылына барып келетін бо
лып «Алматы–Мәскеу» пойызына түс қайта отырғанды. 
Оны жолға шығарып салғасын тіптіке пәтеріме келдім. Сырт 
киімімді шешініп тастап, шиқылдақ темір керуетке шалқамнан 
түсіп Ілияс ақынның атақты «Құлагер» поэмасын жаттауды 
одан әрі жалғастыруға кірістім.

Біз пединституттың бұрынғы ректоры, енді Шымкент 
пединститутында ұстаздық ететін ғалым Әділ Ермеков
ке еліктейтін едік. Ол кісі бізге бірінші курстың алғашқы 
күндерінен жыл бойына «Тіл біліміне кіріспеден» лекция 
оқыған еді. Байқағаным: Ермеков – орыс, қазақ тілдеріне бірдей 
жүйрік, бойынан білім бұлағы ағып тұрған ғажап адам. Мұқтар 
Әуезовтың төрт томдық эпопеясын, Ілиястың құдіретті поэ
маларын, Сәбиттің – «Ботагөзін», Ғабиттің «Оянған өлкесін» 
жатқа соғады. Еліктемей көр! «Болмасаң да, ұқсап бақ» 
демекші, біраздан бері қолым қалт еткенде «Құлагерді» жат
тап жүрген едім. Бірақ осы бүгін көңілім әлденеге алабұртып 
аблыға берді. Қолыма домбырамды алдым. Бала күнімнен 
құлағыма сіңісті болып қалған Қазанғаптың «Көкілін» қайта
қайта тартып, күй ырғағына қосылып ыңылдаған болдым. 
Бәрібір көңілім көншір емес, өрекпумен болды.

Байыз таппағасын кеш түсе жұқа пальтомды киіп тысқа 
шықтым. Шыпшымыр аяз бірден ішібауырымды қалтыратып 
жіберді. Сонда да кері беттегім келмеді, қалың қарды 
сықырлатып қаланың ұлы көшесіне түстім. Ол кездің жастары 
бүгінгінің үрпек бастарындай жанаяр емес, үштөрт аялдамаға 
бола автобус күтіп аңырып тұрмаймыз. Көшеде адымды 
кең алып, қарыштап жаяу жүре беруші едік. Сол дағдымен 
екпіндегенім сонша, шамалыдасын бусанып сала бердім. Ал, 
жүрегім әлде неге аблығып басылар емес. Мені дедектетіп 
қандай қанатты құдіреттің алып ұшқаны беймәлім, тура сол 
бетіммен келіп тоқтаған жерім – Төлебаев көшесіндегі он 
бесінші үйдің жетінші есігі екен.

Бұл ақын Зейнолла Шүкіровтың үйі еді. Есікті ақынның 
асыл анасы – Набат апамыз ашты.

– Сәлем бердік, апа!
– Ау, құлдығым, көп жаса, бақытты бол! Аманбысың? 

Қайда жүргенің бұл, соқпағаныңа көп болды, әкешешеңнен 
хабар алып тұрамысың? – деп ақын анасы қарсы алды.

– Ассалаумаәлейкүм, Зеке!
– О, біздің Аңқибайымыз келді ғой! – деп қолын ұсынған 

ақын да көңілді екен, жайдары отыр. – Жақсы келдің! – дейді 
көзілдірігінің астынан өткір жанары лапылдап. – Енді мына 
ағаңа сәлем бер де, қасына отыр, – деді менің қолымды төрде 
таудай болып отырған кісіге икемдеп.

– Ассалаумаәлейкүм, аға!
– О, бәрекелді, әлейкүмсалам!
– Бұл отырған нар қазақ кім, танисың ба? – деді Зекең 

жайғасып отырғасын.
Бір жерде көрген адамым сияқты: кинодан ба, газет

журналдардан ба, мүмкін кітаптан көруім. Төрде кәдімгі 
қазақы тілмен айтқанда: маңдайы жарқыраған, екі беті нарт
тай қызыл, екі иығына екі кісі жайғасқандай, шынында да бір 
нар қазақ отыр. Ақсары өңді, кең танау. Жүзі жылы, көзқарасы 

мейірімді. «Оһ, білдім, есіме түсті!» – дедім ішімнен.
– Мұқағали Мақатаев қой!
– Өй?! – Ақын орнынан қопаңдап маған еңсеріле түсті. – 

Мені бұрын көріп пе едің?
– Жоқ.
– Өй, өзің бір шәңгегің жөндем жігіт болдың ғой! Зеке, 

келші, мынаны алып жіберелікші! – деп алдында мөлдіреп 
тұрған рюмкесін көтере берді.  

Алдындағы дәмді тағамнан әрібері қарбытып алған 
Мұқаң:

– Сонымен сенің атың Аңқибай болды ма? – деді.
– Жоқ.

– Ой, арланымай, сен Алматының Аңқибайы болсаң, бұл 
біздің өз Аңқибайымыз, – деп сол бір жамбасына құлай жатқан 
күйі күліп жатыр. Кәдімгі баланың күлкісі. – Мен ғой Аңқибай 
дейтін…

Мұқаң да тар бөлмені теңселте күлді.
– Бұл ағаң біз екеуімізді қатырдыау… – дейді. – Қалай ай

тады, ә?!
Желпініп алғасын Зекең: – Ал, арланым, ілгері кеттік, 

жалғастыр, – деді.
Мұқағали тамағын көмейден бірер кенеп алып, құдды 

баяғыдағы сөзге жүйрік абыз әулиедей (айырмашылығы – 
қағазға қарап) толғап кетті:

Бұл не өзі, найзағай ма, дауыл ма?
Болмаса, нөсерлі жауын ба?
Болмаса, күреске шақырған,
Ашу ма, ұран ба, дабыл ма?
Болмаса, қарғыс па айтылған,
Қатыгез, тоғышар қауымға?..
Ақын ұзақ сүреге түсіп алып толғап отыр. Зекеңнің қабағы 

бір түйіліп, бір жазылады, бар пейілімен беріліп, теңселе 
тыңдайды. Бұл ғажап болды: «Аппассионата» ғой, – дедім 
ішімнен. Ақын жыр айтқанда, тіпті тауланып, ажарланып 
кетеді екен. Тұлғасына кейпі сай, шабыттанып, арқаланып, 
әруақтанып отырған осы болмысына барқыттай жұмсақ үні 
сай. Ақын адам осындай тұлғалы, осындай келбетті болуы ке

рек қой! Әр сөзін текке айтпайтын Зекеңнің «арланым» деп 
ақтарылып отыруы тегін бе? – деймін ішімнен күбірлеп.

 Арада біраз жыл өткенде зерделеп отырсам, алпысын
шы жылдар   Мұқағалидың парасатты қауымға парқын таныта 
бастаған шағы екен. Алпыс екінші жыл емес пе, «Аппассиона
тасын» жариялап, айды аспанға бірақ шығарғаны.

Не айтатыны бар, бұл түн Шүкіров шаңырағын ән мен жыр 
кернеген түн болды. Зекең бұл түні Мұқағалиды тыңдаумен 
болды, өзі толастоласта мандолинасымен ән салып қояды жіп
жіңішке бала дауысымен. Әсіресе қайырмасы: «Қиялдаған Но
вои жоқ жары маау деп едім, қайта туған Абайдың Тоғжаны 
маау деп едім» – деп келетін әнді өте тым беріле Мұқағалидың 

әлсінәлсін сұрауымен де құшырланып айт
ты.

Айтып болған сайын Мұқаң:
– Оай, дегенай… – деп демін құдды 

шыңыраудан тартқандай ыңыранып, 
теңселіптеңселіп алады.

Бір тыныс созған сәтте: – Осы күндері не 
жазып жүрсің? – деп сұрап қалды Зекең.

– Құдайдың өзі жар болсын, – деді Мұқаң 
танауы шуылдап. – Мен бір азапқа түстім…

– Е, е, арланым… – деп Зекең кеңккеңк 
күлді.

– Рас, Зеке! «Аппассионатамен» тоқтап 
қалғаным жоқ. Ленинге айналып соға беретін 
болармын. Көңілге түйіп жүргенім де, түртіп 
жүргенім де аз емес. Маркс туралы да жазып 
жүрмін. Дантенің «Құдыретті комедиясы
нан» «Тамұғын» әурелеймін деп бір айықпас 
азапқа тап болдым…

– Жағдайың қиын екен… – деді Зекең 
күліп. Осы сәт Мұқаңның мұрнының шуылы 
күшейіп кеткендей болды.

– Шын айтам, Дантенің «Тамұғын» 
аударуға батылың қалай барды? Біз сияқты 
жарлыжақыбайлар ұлыларды қазақша 
сөйлетуге қор жинап алғасын баруына болар 
еді. Үзідігіп қалма. Денсаулықты да ойлау 
керек. Байқа, Мавр мен Ильич, «Тамұқ» пен 
тапшылық жаныңды жеп қойып жүрмесін.

Мұқаң қамқор көңілмен тілек айтқан до
сына өлеңмен жауап қайтарғысы келгендей 
толғап кетті:

Адам бар ма мәңгілікке өлмеген,
Заман бар ма бағы тайып көрмеген,
Азап бар ма ауыр жолда көлбеген,
Ашу бар ма адам ұлы жеңбеген,
Ақын бар ма шамшырағы сөнбеген,
Батыр бар ма туды қолдан бермеген,
Ақын бар ма ақиқатқа шөлдеген?
Десе біреу.
Ол – сен, Мавр, сен дер ем! – деп бір қайырып тастады.
Мұқаң осылай таң атқанша жырлайтын жыраудай, ара

арасында мен құйып беріп отырған сүтсіз қара шайды сіміріп 
алады да, жыр селін түйдектүйдегімен төгіп тастап «ал, 
мұным қалай» дегендей бір дем маңқиып отырады.

Түннің бір уағында Мұқаң киініп сыртқа шығып кеткен
де Зекең: «Бұл ағаң да бір жүрген әулие. Маған соғатыны бар, 
Алматыдан шығарда телефон соға салмай ма? Жанжақпен ха
барласып, жігіттердің басын қосып, жақсылап қонақ ететін. 
Қазалыға бара жатыр екен. «Қазақстан» пойызынан түскен 
де, мені іздеп жетіп келген. Ертең сол пойызына мінуі керек, 
әйтпесе билеті күйіп кетеді. Қазалыда Зұлқарнай Сақиев де
ген жазушы ағаң тұрады. Соған телефон соғып, күтіп ал. Сыр 
бойы на бірінші  келуі ғой, дұрыстап қонақ етіңдер дегелі отыр
мын. Ертең күн демалыс қой, сен бұл ағаңды жолына шығарып 
салатын бол» деді.

Сыр елінің толымды тұлға
ларының бірі Әлсейіт Жұбаниязов 
қоғам қайраткерлігімен бірге бар 
ғұмырын, істәжірибесі мен білімін 
ел игілігі үшін сарп еткен жан. 

Ол 1907 жылы Сырдария гу
берниясы, Қазалы уезі, Шыбын
ды болысында шаруа жанұясында 
дүниеге келеді. Туғанына екі апта 
толғанда анасы Оңай дүние салып, 
жастайынан жетім қалады. Әкесі 
Жұбанияздың және кіші шешесі 

Күларшынның тәрбиесінде бо
лып ерте есейеді. Күләршыннан 
Ерсейіт, Зылиха, Ақзияш, Пәди, 
Амандық атты перзенттер дүниеге 
келеді. Ерсейіт Ұлы Отан соғысына 
қатысып, елге жеңіспен оралған 
соң балық шаруашылығына еңбегі 
сіңген азамат атанды. 

Жанұяда күнкөріс жағдайының 
ауырлығына байланысты еңбекке 
ерте араласты. Он екі жасынан бас
тап 19191934 жылдар аралығында 
Арал ауданына қарасты Бөген 
ауылдық кеңесінің Қарашалаң кол
хозында балықшы, ағаш, темір 
ұстасы болып әртүрлі жұмыстар 
атқарады. 19341938 жылдары ар
найы дайындықтан өткеннен кейін 
балық аулау кемесінде моторист, 
механик болып жұмыс істейді. Ал 
1938ші жылдан 1941 жылға дейін 
Солтүстік Арал МРС кеме жөндеу 
зауытында тораптық механик 
қызметін атқарды. 

Сол жылдарда Арал теңізі 
ССРОдағы балық шаруашылығы 
жақсы дамыған ішкі су 
бассейндерінің қатарына жататын. 
Теңіз балық қорына өте бай бола
тын. Арал қаласында Қазақ ССР 
балық шаруашылығы министрлігіне 
қарасты Арал балық тресі, ихтиоло
гия ғылымизерттеу институты, со
нымен қатар теңіздің солтүстік және 
шығыс жағалауларында ондаған 
колхоз болды. 

Теңізден балық аулау 
қауіпсіздігін сақтау мақсатында 
балықшыларға арнайы бөлінген ке
мелер топтасып аулау жұмысына 
пайдаланылатын. Әр кемеге 1015, 
кей кездерде 20ға дейін балықшылар 
қайығы тіркелетін. Кемелердің 
қозғалтқыш механизмдері әлсіз 
болғандықтан, жиі бұзылып істен 
шығып, оған қажетті қосалқы 
бөлшектер табыла бермейді. Арал 
теңізінде жүзетін балықшылар 
кемелерін күрделі және ағымдағы 
жөндеуден өткізетін екі зауыт бо
латын. Ол – Бөгендегі Солтүстік 
Арал МРСі және Қасқақұланда 
орналасқан Қуаңдария МРСі. 
Теңізде балық аулау сапары кезінде 
бұзылып істен шыққан кемелерді 
жақын орналасқан зауытқа сүйретіп 
әкеліп жөндеуден өткізіп, қайта іске 
қосатын.      

1941 жылы Ұлы Отан 

соғысы басталды. Ел басына 
қауіп төнген осы сұрапыл шақта 
қатарларынан қалыспай Әлсейіт 
те аудан орталығындағы әскери 
комиссариатқа келіп, өз еркімен 
әскерге жіберуін өтінеді. Бірақ соғыс 
жағдайына байланысты бір топ ма
мандар «броньға» жатқызылып, өз 
қызметтерін жалғастыру үшін тыл
да қалдырылады. Сол азаматтардың 
бірі Әлсейіт 19411944 жыл
дарда Солтүстік Арал МРСда 

балықшылар кемелерін жөндейтін 
механикалық зауыт  меңгерушісі 
және осы МРСтің техникалық ди
ректоры қызметіне тағайындалады. 
Осы қызметте жүріп, кемелерді 
уақытында күрделі және ағымдағы 
жөндеуден сапалы өткізуге бар күш
жігерін салады. Осының арқасында 
аудан балықшылары да күнтүн де
мей тынымсыз еңбек етіп, мемлекет 
жоспарын артығымен орындап ел 
ырысын еселей түседі. 

Қасқақұланда қызмет істеген 
соғыс жылдарында жұмысшылар 
мен балықшылар жанұяларының 
әлеуметтік жағдайын жақсарту 
бағытында қыруар істер атқарады. 
Ауылда Әлсейіт Жұбаниязовтың 
бас тамасымен өз күштерімен 
еңбектен тыс уақытта электр 
желілерін тартып, қолдан трак
тор қозғалтқышы мен электр ге
нераторын үйлестіріп орнатады. 
Жұмысшылар мен балықшылардың  
үйлерінде бұрынсоңды болып 
көрмеген электр жарығын алғаш рет 
жағып, үлкен қуанышқа бөлейді. 

Ол кездерде жаз айларын
да балық өнімдерін және азық
түлік сақтайтын тозаңытқыштар 
болмағандықтан, қашық орналасқан 
аудан орталығындағы комбинатқа 
жөнелтіп жеткізгенге дейін 
балықтың сапасы бұзыла беретін. 
Сондықтан, осы жағдайды ескеріп, 
қыс айында мұзқала салу науқаны 
басталатын. Әлсейіт ойлана келіп 
мұз тасымалдау жұмысын жеңілдету 
мақсатында механикаландырылған 
конвейерлі құрылғы құрастырып 
шығарды. 

Жүзу сапарында қозғалтқышы 
істен шығып, көк теңізде ығып 
(дрейф жасап) жүрген балықшы 
кемелері капитанынан рация 
арқылы көмек сұраған хабарлар 
ең бірінші осы МРС әкімшілігіне 
келетін. Осындай сәттерде Әлекең  
жүрдек катермен апатқа ұшыраған 

кеменің ақауын сол  жерде анықтап, 
жөндеп, талай рет өз күшімен аман
есен портқа жеткізіп жүрді. 

Ол кезде өндірісте білікті 
кадр лар тапшы, ересек азамат
тар майданға аттанып, көбісі орал
май, елде тек әйел балашаға және 
жасөспірімдер қалған. Әлсейіт 
қарауындағы жастардың арасынан 
талапты жастарды іріктеп алып, 
оларды өзінің істәжірибесіне бау
лып үйретуден  әсте жалықпайтын. 

Нәтижесінде өндіріске аса қажетті 
токарь, слесарь, фрезеровщик, 
темір ұстасы, моторист, меха
ник сынды білікті мамандар
ды өз күштерімен даярлау ісін 
жолға қойды. Олардың санатын
да, кейін өндіріс озаттары қатарын 
толықтырған ағайынды Бааль Алек
сандр, Андрей Сафрон, Гейст Бог
дан, Әбекен Сермағамбетов, Кел
жан Жұмағалиев, Иван Сухачев, 
Жеткербай Байжанов, Василий Зуев 
есімді көптеген азаматтарды атауға 
болады.   

Қасқақұлан жанындағы 
көлдерден балық аулайтын 
балықшылардың да еңбегі жеңіл 
болмайтын. Олар ау құру үшін ау
ылдан 2530 шақырым, кейде 
онан алыс жерлерге қайықтарын 
қарапайым құралдар ескек, таяу 
арқылы жүргізіп апарып, көп 
уақыттарын алдыратын. Осы 
қиындықты ескерген Ә.Жұбаниязов 
қолдан қосарландырып үш қайықтан 
катамаран жасатып, оған «ДТ» 
тракторының қозғалтқышын орната
ды. Оны сынақтан сәтті өткізгеннен 
кейін колхоз балықшыларының 
пайдалануына берді. 

Техника дами келе балықшы 
қайықтарына орнатылатын шағын 
жүргізуші қондырғылар зауыт
тарда жасала бастады. Оның Арал 
теңізі жағдайына жарамдылығы мен 
төзімділігін анықтау үшін өндірістік 
сынақтан өткізу Әлсейіт басқаратын 
МРС зауыт шеберханасына сеніп 
тапсырылды. 

Ол 1954ші жылы Арал ауда
нына қарасты №226 Қамыстыбас 
сайлау округі бойынша Қазақ ССР 
Жоғарғы Советінің депутаты бо
лып сайланды. Жоғарғы Советтің 
әр сессиясына қатысқан сайын 
сайлаушылардың аманат, тілектерін 
Республика Жоғарғы Өкілетті ор
гандары басшыларының назарына 
ұсынып, оң шешім қабылдануына 

бар күшжігерін салды. Депутаттық 
уәкілеттігін атқарған жылдарын
да халық тілегі бойынша әртүрлі 
қылмыс жасауына байланыс
ты сот шешімімен ату жазасы
на үкім шығарылған 3 азаматты 
өлім құрығынан құтқарды. Ол кез
де ауыр қылмыс жасаған адамдарға 
тағайындалған ату жазасы орында
латын. Сайлаушылардың өтініші 
бойынша сол кездегі Қазақ ССР 
Жоғарғы Советі президиумының 
төрағасы Ташеневтің алдына ба
руына тура келген. Әр барған са
парда болған жағдайды барын
ша түсіндіріп, қылмыстық істерді 
Жоғарғы Сотта қайта қарауына 
жіберіп, істің оңтайлы шешілуін 
өтінетін. Нәтижесінде үкімнің 
күшін жойдырып, қылмыскерлердің 
әрқайсысының жазаларын 1520 
жыл мерзімге ауыстырып қайта 
үкім шығартты. Кейін аталған адам
дар жылдарын өтеп, елге аманесен 
оралды. 

Қоғам қайраткері Әлсейіт 
Жұбаниязовтың өмір жолы өрнекті: 
19581959 жылдарда Бөген ауылдық 
советінің төрағасы қызметін 
атқарды. 19591961 жылдар
да Жамбыл атындағы колхоздың 
басқарма төрағасы болып сайла
нып, электр стансасын, тоңазытқыш 
және балықшылар жанұяларына ар
нап жергілікті материалдарды пай
даланып тұрғын үйлер салдырды. 
19621963 жылдарда  Бөген балық 
зауытында механикалық цехты 
басқарды. Содан соңғы екі жылда 
тәжірибелі еңбек ардагері Әлсейіт 
Жұбаниязов Бөген мемлекеттік ба
засына қарасты Ақеспе, Тастүбек 
балық аулау учаскелерін, 19651967 
жылдары Бөген мемлекеттік балық 
аулау базасында механикалық ше
берхана меңгерушісі болып қызмет 
атқарады.  1967 жылдан бастап дер
бес  зейнеткер лауазымында еңбек 
демалысына шығады. 1972 жылы 
65 жасқа толған шағында ауыр 

науқастан кейін қайтыс болды. 
Қазақ ССР Жоғарғы Советінің  

депутаты, дербес зейнеткер, еңбек 
ардагері Әлсейіт Жұбаниязовтың  
бүкіл саналы өмірі туған өлкесі 
Арал теңізі және жерді мекендеген 
халықпен тығыз байланыста өтті. 
Оны білетін замандас азаматтардың 
қатары жылдар өткен сайын си
реп қалды. Сол сұрапыл соғыс және 
одан кейінгі ауыр жылдарда ел эко
номикасын көтеру мақсатында ау
дан көлемінде бірге қызметтес 
болған Уәйіс Қосымов, Төлеген 
Медетбаев, Бақыт Рысқалов, Өтеп 
Өтеғұлов, Жазықбай Байназа
ров, Мақсұтқали Демесінов, Шам
ша Кеулімжаев, Сейілхан Айса
уытов, Арал балық тресінің бас
шылары Иманғали Сатаев, Хамит 
Мусағалиев, Имаддин Суханбер
лиев,  Мұқанғали Тұрмағамбетов, 
Құдайберген Саржанов, Қуаңдария 
МРСнің директорлары Бадма Лид
жигаряев, Қали Құмаров, Өтеген 
Сырлыбаев, Әбдіғани Жүсіпов 
бірлесе еңбек етті. 

Осы жылдарда Арал теңізі 
бассейні балықшыларының еңбе
гін және тұрмысын жеңілдету 
мақсатында өндіріске көптеген 
тың жаңалықтар енгізгені және та
быс көзін молайтып, Ұлы Отан 
Соғысы жылдарында ел эконо
микасын дамытуға қосқан үлесі 
бағаланып, 1946 жылы оған «Ра
ционализатор и Изобретатель 
СССР» және «Қазақ ССР балық 
шаруашылығы өндірісінің шебер 
ұйымдастырушысы» атағы берілді. 
1947 жылы «19411945 Ұлы Отан 
соғысы жылдарындағы ерен еңбегі 
үшін», 1948 жылы «Еңбек Қызыл 
Ту» ордені және «Ерен еңбегі үшін» 
медалімен марапатталды. Бала
сы Болатбек Әлсейітов Алматы 
мемлекеттік медицина институтын 
бітіргеннен кейін 1966шы жылдан 
2005ші жылға дейін Арал  ауда
нында «Ана мен бала денсаулығын 
қорғау» саласында ұзақ жыл
дар жемісті қызмет атқарды. 2005 
жылдан бастап осы уақытқа дейін 
Қызылорда қаласындағы меди
цина колледжінде ұстаз болып 
қызмет атқарады. Қазір Әлсейіт 
Жұбаниязовтың қара шаңырағының 
түтінін түтетіп отырған баласы, 
төрт немересі, он үш шөбересі бар. 

Қарапайым еңбек адамы жұмыс 
арасында, демалыс күндері уақыт 
тауып балық, құс аулауға да шығып 
тұрғанды жақсы көретін. Домбы
раны шебер тартушы еді. Кейде 
көңіл хошы келген кездерде, дом
быра үніне қосып қиссажырлардан 
үзінділер айтып отыратын. 

Сонау қиын да күрделі жылдар
да елі үшін еселі еңбек етіп, оның 
өсіпөркендеуіне лайықты үлес 
қосқан айтулы азаматқа ғибратты 
өмірі кейінгі ұрпаққа үлгіөнеге.

Амангелді СУХАНБЕРЛИЕВ,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі.

     АЛҚЫНА 
ҚАМҚОР БОЛҒАН

Өнеге Х

Зейнолла мен Мұқағали

3.Шүкіров – 90

жаңа жүйеге
жан-жақты дайындық

Облыстық денсаулық сақтау басқармасы мен облыс әкімінің 
баспасөз қызметінің ұйымдастыруымен Қазалы ауданындағы 
дәрігерлерік қызмет  және елімізде енгізілгелі жатқан міндетті 
әлеуметтік-медициналық сақтандыру жүйесін тұрғындар ара-
сында насихаттау, түсіндіру аясында жасалып жатқан шаралар-
мен және «Емханаға тіркел де, әлеуметтік мәртебеңді анықта!» 
ұранымен  өткізіліп жатқан науқанның өту барысымен танысуға 
арналған баспасөз туры өтті. 
Шара аясында тілшілер қауымы алдымен Қазалы теміржол аурухана

сына ат басын бұрды.  
Жалпы, Қазалы теміржол ауруханасының қызметі аудан халқына 

жақсы таныс. Ғасырдан аса тарихы бар аурухана 140 орынға арналған. 
Мұнда хирургиялық, гинекологиялық, неврологиялық, балалар, жалпы те
рапия және жансақтау секілді алты бөлім бар. Кеңес берудиагностикалық 
бөлімі ауысымына 250 келушіні қабылдауға қауқарлы. Өткен жылдың 
ақпан айында аурухана базасынан нейроинсульт орталығының ашылуы 
тек қазалылықтарға ғана емес, сонымен бірге Қармақшы, Арал тұрғындары 
үшін де мол мүмкіндік болып отыр. Нейроинсульт орталығы 24 төсек 
орынға арналған. Оның ішінде 10ы инсульт бөліміне арналған, тағы 10 
төсек нейрореабилитация, 4 төсек орын жансақтау бөлімі. Орталықтың бас
ты мақсаты бөлімшеге келген науқастарға жоғары дәрежелі медициналық 
көмек көрсету, диагноздарын анықтап, стандарттарға сәйкес сапалы ем жа
сау болып табылады. Орталық дәрігерлермен, мейірбикелермен және кіші 
буын медицина қызметкерлерімен толық қамтамасыз етілген.

– Орталық заманауи құралжабдықтармен толық жабдықталған. 
Мәселен, тәуліктік мониторинг аппараттар, тыныс алу құралдары, элек
троотсос, дефибриллятор, электрокардиограф құрылғылары жұмыстың 
өз деңгейінде жүріп, науқас жағдайының жақсаруында үлкен маңызға 
ие. Облыстық медицина орталығынан кейін тек біздің орталықта 
ғана бар КТ,УЗИ аппараттары тәулік бойы жұмыс жасайды. Соны
мен бірге науқастың сауығып кетуіне мол мүмкіндік беретін жаттығу 
залы, физиотерапиялық кабинетіміз қажетті құралжабдықтармен толық 
қамтылған,– дейді Қазалы теміржол ауруханасының бас дәрігері Құбыл 
Ршымбетов. 

– Инсульттің геморрагиялық және ишемиялық түрлері бар. Ишемиялық 
инсульт алған жағдайда науқас үш сағат ішінде ауруханаға келіп үлгерсе, 
онда оны құтқарып қалу мүмкіндігіміз мол. Яғни, медикаментозды ре
перфузионды терапия жүргізіледі. Былайша айтқанда, дәрі егу арқылы 
науқастың тартылған аяққолын, қисайған бетауызын қалыпқа келтіруге 
болады. Ал, басына қан құйылған жағдайда оның қаншалықты көлемде 
екені анықталған соң ота жасалады, – дейді бас дәрігер.

Орталық жұмысымен танысу барысында оңалту бөлімінде ем алып 
жатқан Қазалы ауданы, Ғ.Мұратбаев ауылынан келген Айша Асанова
мен әңгімелесудің сәті түсті. 1957 жылы туылған Айша ағымдағы жылдың 
28наурызы күні ауыр жағдайда ауруханаға түскен. Дер уақытында 
келгендіктен мамандардың көмегінің арқасында аман қалған. Он бес 
күндей емделіп үйіне шығарылған ол осында қайта келіп үштөрт күннен 
бері оңалту бөлімінде емін жалғастыруда.

– Екінші рет инсульт ал
дым. Осында келген соң  әуелі 
Алланың, онан соң дәрігерлердің 
арқасында қазір жағдайым 
қалыпқа түсті. Бүгінде, міне, 
өздеріңіз көріп отырғандай, 
сөйлеп отырмын, аяққолымды 
қозғалта аламын, – деді Айша 
апа.  

Екінші рет инсульт алған 
Бейсенкүл Шеріпбаеваның 
оңалту бөлімінде жатып ем 
алғалы бері сөйлеу қабілеті 
қалпына келе бастаған.

– Заманауи медициналық 
көмектің арқасында жағдайым 
күн санап жақсарып келеді. Ау
данымыздан мұндай орталықтың 
ашылғанына қуанып отыр
мыз. Әйтпесе менің мынадай 
жағдайымда облыс орталығына 
жету дегеніңіз азап болар еді. 
Орталықты ашуға сеп болған 
азаматтарға алғысым шексіз. 
Мұнда аурудың айығып кетуіне 
барлық жағдай бар, мамандар да жақсы, – деп Бейсенкүл апа ағынан жа
рылды.

Өткен жылы бұл орталықтан 292 науқас емделіп шыққан, оның ішінде 
100ге жуығы ерте оңалту курсынан өткен. Былтыр 11 ота, ал үстіміздегі 
жылдың алғашқы тоқсанында 6 ота жасалған. 

Баспасөз туры аясында тілшілердің келесі тоқтаған нысаны бұл – 
Қазалы аудандық ауруханасы. 

Бес жыл бұрын қазалы аудандық ауруханасының ескі ғимараты ап
патты деп танылып, жаңа ғимараттың құрылысын салу көзделді. Оған 
республикалық бюджеттен 4 млрд теңгеден астам қаржы қаралды. Бүгінде 
құрылыстың алғашқы кезеңі аяқталған. 

Жаңа аурухана аудан орталығы – Әйтеке би кентінде салынуда. 150 
төсектік аурухана үш қабаттан тұрады. Бас мердігер – «Қазқұрылыс 
сервис» ЖШС. Жаңа нысан үстіміздегі жылдың желтоқсан айында 
пайдалануға беріледі деп күтілуде. Бұл жерде ауысымына 250 келушіге 
арналған аудандық емхана да бой көтеретін болады. 

– Аурухананың жаңа ғимаратқа көшірілуімен бірге медициналық 
қызмет сапасы да жақсара түседі, жаңа заманауи құралжабдықтармен 
қамтылады деп отырмыз. Әзірге ескі ғимаратта ауруларды қабылдап, 
ем жасап жатырмыз, – деді аудандық аурухана бас дәрігерінің міндетін 
атқарушы Бақыткүл Әлішева. 

Айта кету керек,  ауруханада хирургиялық бөліммен қатар басқа да 
бірнеше бөлім бар. Бөлім меңгерушісі Көбек Наршабаевтың айтуынша, 
хирургиялық бөлімде жоғары мамандандырылған құралжабдықтардың 
көмегімен түрлі операциялар жасалуда. 

– Мысалы, 2016 жылы лапраскопияның көмегімен 100ден аса ота 
жасалса, үстіміздегі жылдың бірінші тоқсанында ота саны 34ке жетіп 
отыр. Бұл құралдың арқасында науқас отадан кейін 23 күнде үйлеріне 
шығарылуда, сонымен бірге аталған құрал түрлі аурулардың диагнозын 
қоюға мүмкіндік береді, – дейді К.Наршабаев. 

 5сәуір мен 31маусым аралығында «Емханаға тіркел де, міндетті 
әлеуметтікмедициналық сақтандыру жүйесіндегі өз мәртебеңді анықта!» 
ұранымен ұйымдастырылған науқан аудан көлемінде де қарқынды 
жүргізілуде екен. Мамандардың айтуынша, емханаға келген әрбір азаматқа 
жаңа жүйенің жайжапсары түсіндіріліп, тиісті ақпараттар берілуде.

Мәселен, Жетес би ауылдық емханасының меңгерушісі Фатима 
Мұстафаеваның айтуынша, аталған емханаға 17500 тұрғын қарайды, оның 
6200і бала. Тұрғындарға телефон арқылы ақпараттар берілуде және ме
дицина қызметкерлері үйүйді аралап түсіндірме жұмыстарын жүргізуде. 
Арнаулы кабинет те ашылған. Бүгінде тұрғындардың 70 пайызының 
мәртебесі анықталған. 

Баспасөз туры аясында тұрғындармен кездесу өтті. Онда аудандық 
аурухана бас дәрігерінің міндетін атқарушы Бақыткүл Әлішева бастаған 
мамандар жалпыға ортақ жаңа жүйенің маңызы мен міндеті туралы жан
жақты түсіндірді. Аудандық аурухана бас дәрігерінің орынбасары Раушан 
Қалуова арнайы хабарлама жасап, тұрғындар сауалдарына жауап берді. 

– Акция басталғалы бері біз еңбек ұжымдарымен, ауыл тұрғындарымен 
кездесіп, түсіндіру жұмыстарын жүргізудеміз. Ауданда 59 мың тұрғын 
бар, бүгінде соның 60 пайызы бастапқы медициналықсанитарлық көмек 
көрсететін ұйымға тіркеліп, мәртебелері анықталды. Бұл бағыттағы жұмыс 
әлі де жалғаса береді, – дейді аудандық аурухана бас дәрігерінің міндетін 
атқарушы Бақыткүл Әлмәмбетқызы.

Айнұр БАТТАЛОВА.
Қазалы ауданы.

БаспасӨз туры
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Қаныбек Әбдуов, «Сыр бойы» 
газеті бас редакторының орын ба
сары: – Елбасы мақаласын оқығанда 
өзім сұхбат алған қарт майдангердің 
әңгімесі есіме түсті. Ақсақал «Қан 
майданның ортасында жүрсек те, 
саяси жетекші үнемі қасымыздан 
табылатын. Политрук Отан үшін 
отқа түссек те, күймейтінімізді 
құлағымызға құйып тұрғанда, алғы 
шепке екпіндей ұмтылатынбыз» 
деген еді. Бұл идеологияның жігерді 

жанитын күш-қуатын білдірсе керек. 
Елбасы мақаласында ерекше мән 

берілген латын әліпбиіне қатысты 
мәселеге орай төл басылымның 
архивіне зер салдық. «Сыр бойы» 
«Ленин жолы» аталған 1929-1939 
жылдар аралығында латын қарпімен 
басылыпты. Сол 1939 жылдың ал-
ғашқы нөмірлерінен «Ленин жолы» 
деген атаудың латын қарпімен жа-
зылған нұсқасына, кириллицаның 
қосылғанын көріп отырсыздар. 1940 
жылғы нөмірлерде тақырыптар, 
кейбір мақалалар жаңа қаріппен жа-
рияланған. Бірте-бірте аралас, яғни 
латын және кириллицамен қатар ба-
сылып, оқырман көзін үйреткен 
сыңайлы. Осылайша 1941 жылдың 
орта шеніне дейін жалғасқан. Тек 
1941 жылдың қазан айындағы 
нөмірлер таза кириллицаға көшкен. 
Біздің газет Қазақстандағы байырғы 
басылымдардың бірі болғандықтан, 
бұл – біздің тарихымыз, бір жағынан 
әліпби ауыстырудағы тәжірибеміздің 
бар екенін көрсетеді. 

Сайлаубай Жұбатырұлы: – 
Елбасы мақаласында қазір көп 
талқыланып жатқан латын қарпіне 
көшу, экология, білім, патриотизм 
сияқты мәселелер ғана қамтылған 
десек, қателесеміз.  Қазір рухани, 
адами күрделі үдерістер кезеңінде 
тұрмыз. Бұл мақаланың өзегіндегі 
өте ауқымды мәселе – адам, адамның 
дүниетанымы. Қай мәселенің де, қай 
қоғамның да қозғаушы күші – адам. 
Ерлікті жасайтын да, саяси жүйені 
орнықтыратын да, экономикалық 
тұғырды бекемдейтін де – адам.  
Руханият майданының өкілі ретінде 
біз осыны өмір бойы іздеумен 
келеміз. Мақаланы оқып, іздегеніміз 
табылғандай болды. 

Елбасы айтқан прагматизм, 
ашық сана, тарихи мұраларды тану 
мәселелері өте өзекті. Бұған дейін 
табысты жүзеге асқан «Мәдени мұра» 
осы жолдағы алғашқы қадам болды. 
«Мәңгілік ел» идеясы, «Ұлы дала» 
деген рухани статусымыз, кешегі өткен 
Қазақ хандығының 550 жылдығы 
тамырымызға оралуға әсер етті.          

Гүлжазира Жалғасова: – Елбасы 
мақаласына пікір білдірушілердің 
басым бөлігі латын қарпіне көшуді 
қызу талқылады. Кейбіреулердің 
бұл мәселені тым саясиландырып 
жібергенін де байқап отырмыз. Латын 
графикасы туралы Елбасы 2006 
жылы Қазақстан халқы Ассамблеясы 
сессиясында айтқан болатын. Кейін 
бұл мақсат 2012 жылғы Жолдауға, 
«Қазақстан-2050» стратегиясына ен-
ді. Жоғарыда айтылғандай, латын 
қар пі бізге жат емес. Тарихымыз 
бен әдебиетіміздің бір бөлшегі осы 

қаріппен таңбаланған. Енді алдымызға 
«2025 жылға қарай іс қағаздарын, 
мерзімді баспасөзді, оқулықтарды, 
бәрін де латын әліпбиімен басып 
шығара бастауға тиіспіз» деген міндет 
қойылды. 

Байқап жүргеніміздей, қазір жастар 
әлеуметтік желілерде кириллицадан 
гөрі латын қарпін көп қолданады. Бұл 
олардың ағылшыншаны қарқынды 
меңгеріп жатқанына дәлел. Орта буын 
да латын қарпін үйренуде қиындыққа 

тап болмайтын сыңайлы. Дегенмен, 
бұл міндетті жүзеге асыруда ең 
алдымен қандай қадамдар жасалу 
керек деп ойлайсыздар? 

Болат Боранбай: – Латын 
әліпбиіне көшу туралы саяси шешім 
шықты деп есептеймін. Жазу – 
адамзат баласының үлкен жетістігі. 
Оның төрт түрі болады. Біріншісі 
– пиктография, адамның бейнесіне 
құрылады. Жаңақорған мен Шиеліде 
кездеседі. Екіншісі – идеографиялық, 
жекелеген сөздерді, морфемаларды 
сурет немесе шартты таңбалар ар-
қылы бейнелейді. Буын жазуында 
әрбір буын жеке таңбамен белгіленеді. 
Дыбысты немесе әріптік жазуды біздің 
эрамызға дейін арғы ата-бабаларымыз 
қолданған. Ғалымдардың айтуына 
қарағанда, дыбыстық жазу таңбасы 
20 мен 40-тың, буын жазуының 
таңбасы 40 пен 200-дің арасында 
болуы керек. Сонда біздің жазуымыз 
саны жағынан үшінші қатардағы буын 
жазуы деңгейінде қалып қойған ба 
дейсің. Ал латын әліпбиіне көшкен 
жағдайда артық әріптен арыламыз. 
Таңба санын одан да азайтуға болады. 
Түркі халықтарын біріздендіру ал-
ғаш қы қатарда тұр. Әлем елдерінің 
ба сым көпшілігі, оның ішінде Еуропа 
осы алфавитті қолданады. 1926 жылы 
жұрт жаппай латыншаға көшкен кезде 
Ахмет Байтұрсынов ғасырлар бойы 
қалыптасқан төте жазуды сақтап 
қалу туралы ойынан айныған жоқ. 
Оны қызметтен түсіріп, содан кейін 
қабылданған бұл шешім. 

1929 жылы орыстың сөздерін 
бұзбай жазу жөнінде мәселе көтерілді. 
Ахаңның ұсынған принципі - 26 (28). 
Мұнда г мен ғ, к мен қ әріптерін бір 
таңбамен беріледі. Бұдан шығуға 
болмайды. «Біз түрік не әзербайжан 
алфавитіне неге жақындамаймыз?» 
деу  шілер табылады. Тарихқа үңілсек, 
біздің тіліміз қыпшақ тобына жатады. 
Әлемдік тілдер қатарына енген қыпшақ 
тілі нің тікелей мұрагеріміз. Махмұд 
Қашқари «Диуани лұғат ит түрк» атты 
еңбегінде де, басқа да еңбектерінде 
біздің тілімізге «нағыз таза, кіршіксіз» 
деп баға береді.

Орыс әліпбиінде 32 әріп бар. Ал 
қазақ баласына 42 әріпті үйретіп, 
сауатын аштырады. Бала мектепке 
барғанға дейін сайрайды. Барған соң 
басылып қалады. «Әліппені» тауыс-
қанша төпелейміз кеп. Сөйтеміз де 
тілін қырқып тастаймыз. Әріптің 
көптігі өзімізге де, ұрпағымызға да 
кері әсерін тигізіп келеді. Ал латын-
шамен оқытсақ, онда біз орыстан ер-
терек бітіреміз. Әріп азайған сайын 
проблемасы да азая бастайды. Ин фор-
матиктер 23 таңба ұсынып отыр, яғни 
тағы 3-ге қысқарды. Халықаралық 

терминдерді, кейбір қиын сөздерді 
жазуда осы тәсіл, яғни апостроф 
қолдану жақсы көмектеседі. 

Нұрсәуле Мұсаева:  – Латын 
әліпбиіне көшу туралы бұрын да 
айтылды.  

Елбасы «2017 жылдың аяғына 
дейін ғалымдардың көмегімен, барша 
қоғам өкілдерімен ақылдаса отырып, 
қазақ әліпбиінің жаңа графикадағы 
бірыңғай стандартты нұсқасын қа-
былдау керек. 2018 жылдан бастап 
жаңа әліпбиді үйрететін мамандарды 
және орта мектептерге арналған оқу-
лық тарды дайындауға кірісуіміз қа-
жет» деп нақты уақытын белгілеп, тап-
сыр ма берді. Бұл ретте осы саланың 
ма мандарына үлкен жауапкершілік 
жүктеліп отыр. Мақала руханиятқа, 
салт-дәстүр, әдет-ғұрыпқа, біздің бі-
тім-болмысымызға рухани жаңғыру 
керек уақытта  жарияланып отыр. 

Латын қарпіне көшу – үш тілде 
білім беру, «Цифрлы Қазақстан» бағ-
дар лама ларымен үндес жоба. Мәселен, 
ағылшын тілін оқыған бала латын 
қарпін толық меңгереді. Сон дық тан 
қиынға соқпайтыны анық. 

Рухани ізденіс дегеннің өзін еш-
те ңеге селқос қарамау деп түсінемін. 
Көз бояушылықпен, асыра мақтанмен 
іс бітпейтініне көзіміз жетті. Мәселен, 
Наурыз мерекесі алғаш тойлана 
бастағанда ұлттық киім киіп, ою 
жапсырып шығуды дұрыс көрдік. Қазір 
ха лық тың санасы жетілді. Дәстүр-
салт тарымыз өзінің мәніне қарай келе 
жатыр. Осыдан он шақты жыл бұрын 
жастардың сөздің парқына мән бер-
мей тінінен қорқатын едім. Қазір түрлі 
шығармашылық байқауларда, ғы-
лыми жобалар жарыстарында, жалпы 
жастармен кездескенде бұл үрдістің 
жақсы жағына өзгеріп келе жатқанына 
көзім жетті.  Мүмкін барымызды ба-
ғалауды үйрену үшін өтпелі кезеңнен 
өтуіміз керек болған шығар. 

Меніңше, «халықаралық стандарт» 
деген мәселеге біржақты қарауға 
болмайды. Ғылым мен технологияны, 
экономиканы халықаралық стан-
дарт қа сәйкестендіру құптарлық 
қа дам. Елбасы «заман ағымына 
икем   делу арқылы жаңа дәуірдің жа-
ғымды жақтарын бойға сіңіруіміз 
керек» дегенде, табиғатымызға жат 
дүниелерді талғамай жұтудан ары-
луды айтып отыр.  Өзгенің қалыбы 
мен тәжірибесін өзімізге таңу, тарихи 
тә жірибе мен ұлттық дәстүрлерге 
шекеден қараудан сақтануымыз керек. 

Бақытнұр Мырзахметова: – 
Ел басы Абай, Мұхтар, Жамбыл, 
Құрманғазы мұраларының рухани 
мәдениетіміздегі орнын атап өтті. 
Ұлттық рухымыз бойымызда қалуы 
үшін қазақтың мінезін, дәстүр-салтын, 
жөн-жоралғысын шы ғармаларына ар-
қау еткен клас сик терді жастар оқуы 
керек. Бұл жерден жастардың кітап 
оқы май ты ны мен байланысты тағы бір 
мәселе алдымыздан шығады. Бірақ 
біздің тәжірибеміз «кітаптың дәурені 
өтті» деп тым түңілуге болмайтынын 
көр сетіп отыр. Рас, бұл – әлемде қа-
лып тасқан тенденция. Соңғы кездері 
шы ғармашыл жастардың ізденудің 
клас сикалық үлгісін таңдап, яғни, 
кітаптан ізденуге бейімделіп келе 
жатқанын байқаймыз. Қазір жазу шы-
лардың шығармалары қайта басылып 
шығуда. Бұл кітапқа сұраныс бар 
екенін білдіреді.  

Елбасының гуманитарлық білімнің 
барлық бағыттары бойынша әлемдегі 
ең жақсы 100 оқулықты әртүрлі 
тілдерден қазақ тіліне аудару керек деп 
тапсыруы талапкерлерді кітап оқуға 
үйретеді деп ойлаймын. Кітапханалар 
дәстүрлі және виртуалды түрде қызмет 
көрсетуді бірдей алып жүруге әбден 
машықтанды. Сондықтан оқырман 
қандай қызметті таңдаса да дайынбыз.  

Болат Боранбай: – Өткен ға сыр-
дың 20-жылдары қазақ зиялылары 

әрбір пәнді бөліп алып жазды. 
Мы салы, Мағжан Жұмабаев – 
«Педагогика», Жүсіпбек Аймауытов  
– «Психология», Ахмет Байтұрсынов  
«Тіл – құрал» атты оқу   лықтарды 
шығарды және бұған бар лығы бірдей 
атсалысты. Елбасы ұсынып отырған 
«100 оқулық» жобасы осы үлгімен 
орындалуы керек. 

Сайлаубай Жұбатырұлы: – 
Мақаладағы «ұлттық код» деген 
ұғымды таратып айтқым келеді. Код 
дегенің – кілтін таппасаң, ашылмайтын 
құлып. Біздің әрқайсысымыздың бо-
йымызда ана сүтімен дарыған қа-
сиет теріміз бар. Ұлттық кодымыз 
ке шегі Кеңес дәуірінде қыспаққа түс-
кенмен, оның жалғасқан тіні бізді 
тұр мыстық дәстүрлеріміз, ата-баба 
үрдісі, бесік жыры, т.б ретінде сүйреп 
келеді. Ұлттық код – қазақи тәрбие, 
болмысымыз, дәстүріміз, ырым-ты-
йымдарымыз. Мұның артында праг ма-
тизм мен ашық сана тұр.   

Бізді талай қиындықтардан сүй-
реп алып шыққан прагматизм деп ой-
лаймын. Мәселен, жүргізуші рульді 
ай налдырып, жылдамдықты қосуды 

білумен шектелсе, қанша адам да лада 
қалатынын кім білсін?! Біздің жүр-
гізушілер бұзылғанды жөндей алатын 
механик те болды. 

Қазақта «кең», «кем» деген сөздер 
бар. Айырмашылығы бір-ақ әріп. «Кең 
болсаң, кем болмайсың» деген мақалды 
бәріңіз білесіздер. Бірақ, мына ғасырда 
асқан кеңдік керек пе? Біз нанымызды 
аузымыздан жырып, өзгемен бөлістік. 
Намысшылдығымызды ұсақ бәсекеде 
көрсететін болдық. Кешегі күні қазақ 
қарызданып-қауғаланып баласын 
оқуға түсіретін. Қазіргі қарызға бел-
ше ден батып той жасағаннан, сол 
оқыт қаны дұрыс еді. Мәрттік пен 
кеңпейілділігімізді жоғалтпайық. Де-
ген мен, бұл барымызды шаша беру 
деген сөз емес.     

«Ашық» деген жақсы сөз бол ға-
нымен, біздің далақтаған ашық ха-
лыққа айналып кеткен жайымыз бар. 
Рухымыздың қақпасын ашып жі-
бергендіктен, сырттың қаңсығы бізге 
кино сияқты көркем туындылар ар қы-
лы еніп кетті. Мәселен, жапон халқы 
ең соңғы самурайын жоғалтса да, 
кодын сақтай білді. Сондай-ақ, тау 
ха лықтары бір түнде туған жерінен 
күштеп аластатылса да, рухын жо-
ғалтпады.

Буддизмнің ірі тұлғасы Сиддхартха 
Гаутама 19 жасына дейін кедейшілік, 
өлім, қайыршылық дегеннің не екенін 
білмей өсіпті. Бір күні қорғанды 
аралап жүрсе, опырылып құлап кеткен 
қабырғадан аяғы ақсақ, үсті-басы алба-
жұлба біреуді көреді. Күтушісінен 
«мынау не нәрсе?» деп сұрапты. Бүкіл 
әлемнің сұмдығын көрсетіп қойған 
күтуші басы өлімге тігілгенін білсе де, 
ол адамның қайыршы екенін, мұндай 
бақытсыздықтың өмірде болатынын 
айтыпты. Бұл көрініс Гаутаманың 
өмірін мүлде басқа арнаға бұрып 
жібереді. Ол әкесінің өзіне берген бар 
байлығын тәрк етіп, дүниені жалаңаяқ 
кезіп кетіпті. Күндердің күнінде аш, 
жалаңаш өлім хәліне келіп, дарияның 
жағасында жатса, бір қайық ығып 
барады екен. Үстінде екі музыкант 
отырыпты. Біреуі – шәкірті, біреуі – 
ұстазы. Ұстазы шәкіртіне «Қолыңдағы 
дутардың құлағын қатты бұрама, 
шегі үзіліп кетеді. Бос қойма, қалаған 
әуенің шықпай қалады. Сондықтан 
ортасын тапсаң, аспабың да аман, 
қалаған музыкаңды да ойнай аласың» 
деп келе жатыр екен. 

Сол уақытта Гаутама «әкеме рен-
жіп, пейіштен тозаққа түсу ар қылы екі 
шекті мәселеге барыппын. Мен мұның 
ортасын табайын» деп райынан қайт-
қан екен. Біздің қазақи кеңпейілдігіміз 
бен прагматизм есебі әдемі жарасып, 
со ның ортасынан құбақан жол та буы-
мыз керек. 

Алтынай Есжанова: –  Елбасы  
атап көрсеткендей, білімді, көзі 
ашық, көкірегі ояу болуға ұмтылу – 
біз дің қанымызда бар қасиет. Оны 
мен шәкірттерімнің бойынан бай-
қай мын. Жоғары сыныптарға сабақ 
беретіндіктен, олардың білімге, өр ке-
ниетке құштарлығына, талабына қол-
дау көрсетуге тырысамын. 

Қазіргі оқушылар осыдан жиыр-
ма жыл бұрынғы оқушылардан мүл де 
басқа. Әлемнің маңдайалды уни вер си-
теттерінде оқуды, ғаламдық дең гейдегі 
ірі компанияларда жұмыс істеуді 
ар ман дайды. Елбасы айтқан тех но-
ло гиялық революцияның әсерінен  
таяуда жойылуы мүмкін кәсіптерді 
игеруден бой ларын аулақ ұстайды. 
Бұған ақпаратқа қолжетімділіктің  де 
әсері бар. Қазіргі балалар бәсекелестік 
ортада қалай озық шығудың жолдарын 
іздейді. Бірақ олардың арманындағы 
табысты, бақуатты адам ең алдымен 
білімді болу керек екенін үнемі тү сін-
діріп отырамыз. 

Жаңа әліпбиге көшу жолында 
ал дымен оны үйрететін мамандар 
дайын   далатынын, бұл жұмыстың ау-
қымды бөлігі мектеп мұғалімдеріне 
жүк телетінін білеміз. Кеше оқушылар 
латын әліпбиіне ауысуды, латынша 
үйрену деп түсініп, сұрақ қойды. Бұл 
тілді ауыстыру емес, қаріпті ауыстыру 
екенін айттым. Қорыта айтқанда, бұл 
реформадан көп игілік күтеміз.

Гүлжазира Жалғасова: – Ма-
қалада «жаһандық әлеммен қабыс-
пайтын кейбір дағдылардан арылу 
керек» делінген. Сіздердің ой ла ры-
ңыз ша, қан дай дағдылардан ары л уы-
мыз керек?

Нұрсәуле Мұсаева: – Қазір көп-
ші лікті бойкүйездік, нем құрай лы лық 
деген ауру меңдеп алды. Әрбір әрекетті 
жоспарлау деген жоқ. Уа қытты тиімді 
пайдаланбау, са мар қаулық басым. 
Қазіргі заман мұндай кертартпалықты 
көтермейді. 

Сайлаубай Жұбатырұлы: – 
Қазақтың Абай хәкім айтып кеткен 
жаман әдеттері әлі де ілесіп келе 
жатыр. Жалпы адамзатқа тән жаман 
қасиеттердің барлығынан арылуымыз 
керек. 

Гүлжазира Жалғасова: – Ма қа-
ладағы «Туған жер» бағдарламасы, 
«Қазақстандағы 100 жаңа есім»  жо ба-
лары қандай бағыттарды қамту керек?

Сайлаубай Жұбатырұлы: – Туған 
жерге кім-кім де қарыздар. Бұл ретте  
бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі 
аясында жасалған жұмыстар жет-
кілікті. Дәлірек айтқанда, бастау көзі 
бар, әрі қарай тереңдету атқарушы 
биліктің құзырындағы шаруа. Ал 
руханияттың, яғни шығармашылық 
адам дары туған жердің рухын, дәс-
түрін, ата-баба аруағының қасиетін 
таныту жағында болуымыз керек. 

Ауылға әр айналып соққанда, 
қарттардың қатары сиреп қалады. Сол 
кісімен тарих, шежіре де бірге кетеді. 
Жылдар біздің қазынамызды ұрлап 
жатыр. Мен білетін Арал төңірегінде 
Қамбар батыр туралы, Хантөрткіл 
деген тау жайында тамаша аңыздар 
бар. Міне, осындай аңыздарды жинау 
арқылы Елбасы айтқан «Қазақстанның 
киелі жерлерінің географиясы» деген 
жобаға да үлес қосуға болады.

Нұрсәуле Мұсаева:  – Соңғы 
жылдары «Туған жерге тағзым» 
деген әлеуметтік жоба жүзеге асып 
келеді. Бұл бағдарламаны облыстық 
деңгейде қалдырмай, аудандарға, 
ауылдарға тарату керек. Жобаның 
халыққа көп көмегі тиді. Мәселен, 
республикалық, халықаралық дә ре-
же дегі Қызылордадан түлеп ұшқан 
дәрі герлерді іздестірдік. Оларға «өз 
тараптарыңыздан қандай көмек көр се-
те аласыздар?» деп телефон шалдық. 
Қазір өздерінің уақыттарына қарай 
тегін ота жасауға, науқастарға кеңес 
беруге келісім жасалды. Тіл орталығы 
қызметкерлері ауылдардан түлеп ұш-
қан тұлғалар туралы шығармалар 
байқауын ұйымдастырды. Бұл да 
адамдарды тануға, туған жерге ту 
тігуге бастайтын қадам. 

– Әңгімелеріңізге рахмет. 

Елбасы мақаласын бүге-ші ге-
сі не дейін талдап шығу үшін бір 
басқосу аздық етеді. Біз бүкіл ел 
тал қысындағы рухани құжаттың 
мәнін түсіндіруге  теңізге тамған 
тамшыдай ғана үлесімізді қосуға 
тырыстық.

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУДЫҢ 
АДАСТЫРМАС ТЕМІРҚАЗЫҒЫ

«Достық үйінде» Мемлекет бас -
шы сының «Болашаққа бағдар: ру хани 
жаңғыру» мақаласын тал қы лауға арналған 
облыстық Қазақстан халқы ассамблеясы 
активінің са  рап  шы  ла рымен кездесу өтті. 
Жиынға қа  ты сушылар Елбасы мақа-
ласының осы бағыттары туралы айтып, 
ауқымды тапсырмаларды жүзеге асы-
ру жолдары мен оның ба сым дық тарына 
тоқталды. 

– Елбасы жақында жариялаған ма-
қа ласы арқылы тарихымыздың ұла-
ғатты тұстарынан үлгі ала отырып, бо-
лашақтың бағдарын айқындады. Біз Ұлы 
даланың қазыналы тарихын зер делеу 
арқылы елін сүйетін, жерін қас тер лейтін 
жаңа қазақстандық ұр пақ тәр биелейтін 
жағдайға жетіп отыр мыз. Бұл – тарихи 

маңызы бар мақала. Рухани жаң ғырусыз, 
саяси, эко номикалық мо дер  низацияға 
иек арту жеткіліксіз. Ұлт көшбасшысы 
ма қаласының басты дің  гегі осы болса 
керек. Жалпы, сан саланы қам тып, таяу 
келешекке ма ңыз ды мін деттерді жүктеп 
берген ма қалаға қоғам қолдау білдіруде, – 
деді об лыстық ҚХА хатшылығының бас-
шысы Ләйлә Төрешова.

– Заманға сай болу, әлемдік сана қағи-
даларын қалыптастыру, да мыған елдермен 
Отанымыздың те резесі тең тұруын 
басты мақсат еткен Елбасының байыпты 
саясаты қазақстандықтардың мүддесіне 
ба ғытталған. Ұлттық тарих, бүгін мен бо-
лашақтың қалыптасуы, ұлтқа деген шексіз 
махаббат жүректе сақ талуы керек екені 
мақала маз мұ нының өзегі. Туған жердің 

қадір-қасиетін ұмытпауға шақырған бас-
тамада ұлттық болмысты сақ тау мә се лесі 
де жан-жақты қам тыл ған дығы бар шаны 
қуантады, – деді облыстық ассамблея 
жанындағы ғылыми-сарапшылық топ 
жетекшісі, тарих ғы лым дарының кан-
дидаты Нұрлыбек Мыңжас.

Жиын барысында облыстық Ас сам-
б лея жанындағы ғылыми-сарап шы  лық 
топ  тың, «Қазақстан халқы Ассамблеясы» 
ка  федрасының мү ше лерінен құралған 
сарапшылар пікірілерін ортаға салды. 
Бәсекеге қа білеттілік, праг  ма тизм, ұлттық 
бірегейлікті сақ тау, ла тын әліпбиіне көшу, 
ұлт тық код, білім са пасын жақсарту 
және тағы басқа ма ңызды мә селелер 
талқыланды. 

Шынар БЕКБАН.

КЕЛЕШЕККЕ КЕМЕЛ МІНДЕТ

Елбасының «Болашаққа бағ дар: рухани жаңғыру» мақаласы көп 
шілік талқысына түскелі бір ша  ма уақыт өтті. Сарапшылар ру хани 
өміріміздің барлық са ласын қам  тыған мақаланы Мәңгілік елдің 
мақсатмұратын жүзеге асырудың түп негіздерін айқындап берген ұлт 
жадының тұғырнамасы, тарихи құ жат деп бағалады. 

Жақында «Сыр бойы» га зе тінің редакциясы Елбасы кө терген мә се 
лелерді ой ора мынан өткізіп, тал   қыға салу үшін «дөңгелек үс тел» ұйым
дас тырды. Басқосуға эко  логжа зушы Сайлаубай Жұ ба тыр ұлы, Қорқыт 
ата атындағы мем    лекеттік универ сите ттің оқы     ту шысы, филология 
ғы  лым     да рының кандидаты Болат Бо  ран бай, Тіл дерді оқытудың өңір 
лік орталығының ди рек     торы Нұр сәуле Мұсаева, Ә.Тәжібаев атын дағы 
облыстық ғы  лымиәмбе бап кі тапхана ди  рек торының орын ба сары 
Ба қытнұр Мырзахметова, «Мұ ра  гер» мектебінің мұғалімі Ал тынай 
Есжанова қатысты. 
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Елімізде кәсіпкерлік саланың өркен жаюы
на тосқауыл боларлық кедергілер жылдан 
жылға азайып келе жатыр. Себебі, кәсіпкерлер 
палатасы өз кәсібін өрге сүйреген жандардың 
құқықтарын қорғауды жұмысының ба
сты бағытына ай нал  дырды. Мәселен, арал
дық кәсіпкер Темірлан Махановты аудандық 
мемлекеттік кіріс  тер басқармасы әкімшілік 
жауап  кершілікке тарту жөнінде сот қа берген. 
Оны сотқа жетелеген мына жайт болып отыр. 
Т.Маханов өткен жылы мемлекеттік сатып алу 
бойынша Қазалы аудандық білім бөлімін 140 
090 276 теңгеге дизель отынымен қамтамасыз 
ету лотын жеңіп алған. Алайда, аудандық 
мемлекеттік кірістер басқармасы камералдық 
бақылау барысында кәсіпкерге аталған дизель 
отынына ілеспе жүк құжаты рәсімделмеген де
ген желеумен хаттама толтырып, аудандық 
сотқа талап арызбен жүгінеді. 

Арал аудандық сотының судьясы Ди
дар Мұратбекұлы мәселені жіті зерт
теп, мемлекеттік кірістер бас қармасының 
шағымында көр се   тіл ген мәселе бойынша нақты 
дәлелдеме құжаттары жоқ екенін, сондай
ақ, дәлел құ жаттары талап арыз берілгеннен 
кейін жинақталғандығын, оның үстіне Қазалы 
аудандық білім бөлімінен алынған құжаттар 
ғана тігілгенін, қосымша зерттелмегенін 
анық тайды. Ал кәсіпкердің қолында сотта 
кінәсіздігін дәлелдейтін құжаттардың барлығы 
болған. Айта кету керек, бұл жерде сотқа 

қатысқан прокурор да кәсіпкердің кінәсіздігін 
алға тартып, соттан әкімшілік істі тоқтатуды 
сұрайды. 

Сотта судья және бір жайтқа ерекше на
зар аударады. Салық, Кәсіпкерлік кодекстері 
бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы 
камералдық бақылау барысында анықталған 
кемшіліктер бойынша кәсіпкерге түсіндірме 
жұмысын жүргізіп, оның кемшілікті дер 
кезінде дербес жоюына мүмкіндік беруі 
тиіс. Алайда, Арал аудандық мемлекеттік 
кірістер басқармасы атынан сотқа қатысушы 
Ербол Садықов бұл жайттардың бар лы
ғын ескермеген. Сол себепті, судья кәсіпкер 
Т.Махановтың әре кетінде әкімшілік құқық 
бұзу шылық құрамының болмауына байланыс
ты оған қатысты істі тоқтатуға жатады деген 
қаулы шығарады. Арал аудандық мемлекеттік 
кірістер басқармасы тарапынан жіберілген 
өрескел заң бұзушылыққа қатысты жеке қаулы 
қабылдады. Қаулыда мемлекеттік кірістер 
басқармасының бас маманы дара кәсіпкерге 
әкімшілік істі заңсыз қозғап, заң талапта
рын өрескел бұзды, осылайша кәсіпкерлік 
субъектісінің құқығына нұқсан келтірді 
делінген. Аталған заң бұзушылықтарды 
басқарма басшысы Бахыт Дүйсенов қолдап, 
әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттаманы 
іс материалдарымен қоса сотқа жолдады дей 
келе, бас маман мен басшы тарапынан орын 
алған өрескел заң бұзушылықтарға қатысты 

шара көру үшін облыс бойынша мемлекеттік 
кірістер департаментінің басшысына хабарлан
сын деп арнайы жеке қаулы да шығарды.  

Судья мұндай жеке қаулы шығаруға Арал 
аудандық мемле кеттік кірістер басқармасы 
лауазымды тұлғаларының кәсіпкерлік 
субъектісіне қысым көрсету әрекет тері себеп 
болғандығын жеткізді. 

Кәсіпкерлер палатасының заң гері Аида 
Қаюповадан  кәсіпкер сотта ұтылып қалған 
жағдайда алдында не күтіп тұрғанын сұраған 
болатынбыз. 

– ҚР «Әкімшілік құқық бұзу шылық туралы 
Кодексіне» сәйкес, егер кәсіпкер сотта ұтылған 
жағ дайда әкімшілік құқық бұзушылық жасаудың 
тікелей нысаналары – мұнай өнімдері және 
құқық бұзушылық жасау нәтижесінде алынған 
кірістер тәркілене отырып, жеке тұлғаларға 
– 150, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – 
225, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – 350, ірі 
кәсіпкерлік субъектілеріне 800 АЕК (айлық 
есептік көрсеткіш) мөлшерінде айыппұл салуға 
әкеп соғады, – деді ол. 

Судьяның мәселені жанжақты зерттеуі 
және Кәсіпкерлер палатасы Арал аудандық фи
лиалы мамандарының дер кезінде құқықтық 
кеңес беруі іскерді үлкен шығыннан сақтап 
қалды.  

М.МЕРЕЙ.

Елбасының биылғы Жолдауының екінші 
басымдығы кәсіпкерлік саласына кең өріс 
ашуға бағытталғаны белгілі. Бұл – әр адамның 
өз қабілетін онан әрі жетілдіріп, пайдалы 
бағытқа бұру мүмкіндігі деген сөз. Бұрынғы 

кеңестік жүйедегі тек жоғарғы 
жақтың айтқанымен көніп, айда
уымен  жүретін заманда мұндай 
кеңшілік болмағандығын 
несін жасырамыз. Ол да сол 
кезеңнің өзіндік ерекшелігі. Ал 
қазір қолыңнан келе ме, қимылда, 
бейімділігіңді шыңдап, өзіңе 
өзіңақ жол аш. Кәсіпкерлікке де
ген мемлекеттік қолдау жақсарған үстіне 
жақсартуға бағытталып отыр. «Нәтижелі 
жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті да
мыту» бағдарламасы аясында кәсібін жандан
дырам деушілерге еш кедергі жоқ. 

Осы бағытты дұрыс түсініп, қолға алған 
тұрғындардың бірі – Шиелі ауданы, Телікөл 
ауылдық округінің тұғыны Кенжегүл Дархан
бекова. Оның өзі пішіп, тігетін ұлттық камзол, 
шапандары мен өзі тоқыған жылы кеудешелері 
әрдайым сұранысқа ие.  – Жастайымнан бей
нелеу өнерін қаладым. Әкем Мейірбек бесас
пап  ұста кісі еді. Әсіресе, мәсі, етік тігудің 
шебері болатын. Ал анам жағынан бойыма 
жұққан қасиет – тігіншілік. Нағашым Абызбай 
да, оның балалары да сурет салуға бейімделген 
азаматтар. Осы өнерді сүйіп атқарамын, 

ұнайтын болған соң, кезіккен кедергілерге 
қиналмаймын. Қайта жұмысымнан ләззат ала
мын, – дейді кейіпкеріміз. 

Жоғарыда айтып өткеніміздей, Кенжегүл 
Дарханбекова қылқаламмен сурет салуды 
жақсы меңгерген. Әсіресе, портрет, яғни адам 
бейнелері сәтті шығады. Бүгінгі күні ол арнайы 
тапсырыспен балабақшалардың қабырғаларын 
сәбилер ұғымына сай безендіруде де көзге түсіп 
жүр. Алдағы уақытта өз шеберханасын ашуды 
жоспарлап отыр.

Мектеп бітіретін сонау 1985 жылы 
бірнеше бейнелеу еңбегін Мәскеу мемлекеттік 
университетіне жібергені бар. Үлкен оқу 
орнының мамандары бұл салада арнайы 
білімі жоқ ауыл жасының еңбегі дегенге 

күмәнданып, өзін Мәскеуге шақыртты. Барды, 
өнерін дәлелдеді. Білікті ұстаздар  Кенжегүлге 
«оқуға қабылдандың» деген тілдей қағазды 
сынақ тапсыртпайақ берді. Амал не, болашақ 
бағытын тауып, шеберлігін шыңдауға жол 
ашылды дегенде арман орындалмай қалды. 

Жұртшылықтың есінде, 1986 жылғы қазақ 
жастарының тоталитарлық жүйеге де

ген қарсылығының әсерінен үйдегі 
үлкендер Кенжегүлдің Мәскеуде 

оқимын деген талабына қарсылық 
білдіріп, жібермей қалды. Алай
да, ұстазы екі жылға дейін үзбей 
хабарласып, оқуын жалғастыруға 
шақырады. Бұл талантты 
таныған ұстаздың жанашырлығы 

болар. 
Тағдырдың қайығы қалай қарай 

жүзеді, ол тек бір Алланың қолында. 
Суретші болуды армандаған қыз ау

ылда қалды, тұрмысқа шықты. Үйелмелі
сүйелмелі балалары дүниеге келді. «Баспақ 
түгілі бас қайғы» демекші, сонау 90жылдың 
орта кезіндегі тапшылық мойынды олайбылай 
бұрғызбады. Шүкір, қазір балалары да жетіліп 
қалды. Кенжегүл де өзінің сүйікті кәсібіне 
қайта оралды. Тапсырыспен киім тігеді, сурет
тер салады. Бүгінде Иіркөл ауылындағы және 
аудан орталығындағы «Ақтоты», «Кәмшат» 
секілді бірнеше балабақшаларда Кенжегүлдің 
қолтаңбасы «менмұндалайды». 

Иә, өнерлі жанға өзек талдырмас кәсіп бар. 
Тек, талаптана білу мен істің көзін тауып еңбек 
ету қажет. 

Нұрмахан ЕЛТАЙ. 
Шиелі ауданы. 

Жасыратыны жоқ, кейбір мемлекеттік мекемелерден бір 
жапырақ қағаз алудың әуре-сарсаңы аз емес. Заңы солай екенін, 
әлде заманы солай екенін түсініп болмайсың.
Жалпақ жұртқа белгілі, қазір кәсіпкерлер палатасында прокурор 

кабинеті деген бар. Кәсіптен нәсіп теріп жүргендер көмекке жүгінеді, 
арызшағымын айтады. Облыстық прокуратураның хабарлауынша, жу
ырда кәсіпкерлер палатасының Жаңақорған аудандық филиалында 
орналасқан прокурор кабинетінде жеке кәсіпкер А.Қалжанов қабылдауда 
болған. Ол жер учаскесіне жеке меншік құқығын беретін актісін ала алмай 

жүргендігін айтып арызданыпты. Сонымен, тексеруші орган мәнжайды 
зерделей келе, жергілікті атқарушы органның заң бұзушылықтарға жол 
бергенін анықтаған. Яғни, осыдан 3 жыл бұрын кәсіпкер аукцион арқылы 
«Батыс Еуропа – Батыс Қытай» автожолының бойынан 0,50 гектар жер 
сатып алған. Біра, соншама уақыт өтсе де, жеке меншік құқығын рас
тайтын акті берілмепті. Бүгінде кемшіліктің орны толып, аудандық 
прокуратураның араласуымен кәсіпкер тиісті құжатына қол жеткізді.

Н.ТАСТЕМІР.

іскер үлкен шығынға 
ұшырамады

Бәрекелді!

ІСМЕР ӘРІ СУРЕТШІ

Ш ы ғ а р м а ш ы л ы қ 
әле  мінде шабыт атты 
тұл пардың жалына 
жар масқан жазушы
лар өз оқырмандарына 
әр  қилы олжамен келе

ді. Біреулерінің қор
жындары қомақты, баз

біреулері аз дүние мен 
келсе де даңқ тың 
тұ ғырында жел  дей 
есіп, қа лың дүр
мекті өзі не қарата 
желіп жетеді. Бү

гін осы асудың 
шыңына шыққан 

Ерағаң, Ер
тай Ай ға ли
ұлы еш қа
шан даңқ 

тұғырына 

ұмтылған пенде емес. Содан болар, Қазақстан Жа
зушылар одағының мүшелігіне кеш қабылданды. 
Әйтпесе сонау Кеңес өкіметі кезіндеақ отыз бен 
қырықтың ортасындағы талантты жас тек нағыз 
жүйріктер ғана маңдайы жарқырап, мәресіне 
жететін  балалар мен жасөспірімдерге арналған «Жа
лын» жабық бәйгесінде екі рет қатарынан жүлдегер 
атанған Ерағаңды сол заматта Одаққа қабылдай салу 
қажетақ еді. Тәуелсіздік кезінде балаларымыздың 
көзайымына айналған халықаралық  «Дарабоз» 
жабық байқауында да бағы басым болған Ертай 
Айғалиұлы оның бас бәйгесін бір иеленсе, екінші 
мәрте үшінші орын иеленіп, жүлдегер атанды.

Шындығында, Ерағаңның шығармашылық 
қоржынын ақтарсақ, балаларға арналған тағдырлы, 
қызықты шымшытырық оқиғаларға толы біраз 
дүниелер бар екен. Солардың ішінде қомақтысы да, 
балаларға аса ұнағаны да «Қаражапырақтар» эссе
романы. Полигон құрбаны он  үш жасар қыздың за
мандастарына, тіпті бүкіл адамзат қоғамына арнап 
жазған он екі хатын көркемдеп, әдіптеп тебіренте 
жеткізе білген жазушы шеберлігіне тәнті  боласың. 
Әттең, романкітап өте аз таралыммен шықты.

Балалар мен жасөспірімдерге арналған 
хикаяттарының қатарында «Шиебөрілері жылаған 
сахарадағы жекпежек», «Алтын қаланың құпиясы», 
«Мен сені сағындым, әпке!», «Ақбарыс, амери
кан және  Аспантау үңгіріндегі қазына», «Бокс 
қолғабыңды жоғалтпа, бауырым!», «Қара бала, 
қасқырадамдар және алтын сарай» әңгімелерінің 
өзіндік мазмұнды ерекшеліктері бар. 

Оның шығармаларының өзгелер бара бермейтін 
өзгеше тұстары жетерлік. Қай шығармасын алсаң 
да кішкентай «патшаларымызды» отаншылдыққа, 
ұлтын сүюге тәрбиелейді. Сондайақ, балалар
ды тек тәттімен ғана алдандырмай, өмірдің ащы
сы мен тұщысын да алдарына тартады. Шытырман 
оқиғаларға бай шығармалары балғын оқырмандарын 
бірден сиқырлап алады. 

Жазушының тамаша хикаятының бірі: «Ақбарыс, 
американ және Аспантау үңгіріндегі қазына.» Бұл 
хикаят балаларға арналған халықаралық «Дара
боз» сыйлығының бас бәйгесін, яғни алтын медалін 
жеңіп алған шығарма. Мұхит аржағынан бір амери
кан қазақ жеріне келеді. Айтпақшы бұл да болған 
оқиға ізімен жазылған. «Қазақтың тілін үйренемін» 
деп қой терісін жамылып келген қасқырың арам 
әрекетінің жымын білдірмей біртіндеп іске кіріседі. 
Үңгірдегі үйілген алтын қол созым жерде жатады. 
Оның арам ниетін сезіп қалған қойшының балала
рын ол байлап кетеді. Бірақ осы сәтте таңғажайып 
оқиға болады. Ақбарыс өз туған жерінің қазынасын 
өзіне өлім қаупі төніп тұрса да қорғап қалады. Өзі 
де өледі, американды да өлтіреді. Мұнда байқап 
отырсаңыздар, жеріміздің байлығын, қазынасын 
кім көрінген иеленбеуі керек. «Хайуан екеш хайу
ан да өзінің байлығын қорғайды, ал біз ше?» деген 
салмақты ой жатыр.

«Қара бала, қасқырадамдар және алтын сарай» 
хикаяты да «Дарабоздың» үшінші жүлделі орнын 
жеңіп алған шығарма. Ауылдан қалаға жоқшылық 
қысып көшіп барған кедей отбасы мен сол отбасы 
отағасының бұрынғы досы, бірақ алтын сарай са
лып, байып кеткен миллионер арасындағы тайталас 
шығармаға арқау болған. 

Ертай бауырымыздың соңғы оншақты жыл 
өнімді еңбек етіп жатқанын осы еңбектерінен, 
шығармаларынан көруге, білуге болады. Оннан 
аса хикаят, үш роман, отызға жуық әңгіме. Бұл аз 
ба, көп пе, өздеріңіз бағамдай беріңіздер. Менің 

бағамдағаным бұл таудай еңбек. Қазақ әдебиетінің 
қорына сүбелі үлес қосылған деп білемін. Ерекеңнің 
қай хикаятын, қай әңгімесін, қай романын алсаң 
да оқылады және олардың елімізге, болашақ 
ұрпағымызға берері мол.

Осы күні Ерағаң балаларға арнап екінші рома
нын бітірді. Анаумынау емес, қос желілі тарихи ро
ман. Аты да, заты да бөлек шығарма аты – «Сарайшық 
ханшасы және Иван Грозный». Қос желілі болатыны 
бүгінгі мен өткен тарих қатар өріледі. Аңыз ақиқатқа 
айналады. Қазақ тарихы... өлі қала Сарайшық. Аққу 
ханша өткен тарихтың, Аягүл осы заманның бас
ты кейіпкерлері. Екеуін біріктіретін нәрсе не, олар 
несімен ұқсас? Аққу ханша да, Аягүл де қазақтың 
қыздары. Екеуі де қазақ топырағынан жаралған. 
Екеуі де өзінің атамекенін, туған жерін жанын
дай сүйеді. Тек қана жанындай жақсы көріп қана 
қоймайды, оны олар бар жантәнімен қорғауға дай
ын. Аққу ханша сол кездегі әлемдегі ең сұлу қала 
Сарайшықты кеудесінен жаны кеткенше қорғайды. 
Батыр қыз өлер алдында болашаққа, болашақтың 

Аягүлдеріне арнап хат жазады. Сарайшықты, туған 
жерлеріңді қорғаңдар дейді. Сарайшықты күші ба
сым зұлым жау өртейді, тұрғындарын кішкентай 
сәбилеріне дейін аямай қырады. Қазір Сарайшықтың 
жұрты ғана жатыр. Бірақ Аққу ханшаның арманы 
орындалды. Тура Сарайшықтың жанында алып қала 
Атырау бар. Тәуелсіздік алған қазақ халқы өмір сүріп 
жатыр. Аягүл және оның достары су басып жатқан 
Сарайшық жұртын қорғап шырылдайды. Құм астын
да жатқан тарихын түгендегісі келеді. Тәуелсіздігін 
қорғайды. Қалай болғанда да шатшадыман өмірмен 
бірге қиындық та жетіпартылады. Романның 
балаларға, тіптен ересектерге берері мол. Жазу
шы тарих қойнауын ерінбей ақтарып, оны халқына 
көркем де сүбелі дүние етіп ұсына білген.

Ертай Айғалиұлы – балаларға арнап жазумен бірге 
ересектер үшін де қалам тартып жүрген қаламгер. 
Жазушының «Мен Саған ғашықпын!» роман
күнделігінің жазылу тәсілі өзгеше. Шығарманың 
өне бойын, яғни негізгі тінін жалғастырып жатқан 
күнделіктерден беріліп отырған нәзік жүрек лүпіліне 
толы үзіктер кейіпкерлердің ой сезімін, толғаныс
тебіренісін айқара ашып, ақтара көрсетеді. Бұл 
күнделіктер романның жалпы сюжетімен астасып, 
соның негізгі өзегі, лейтмотиві болып жатқандай...

Кейіпкерлерді үнемі ісәрекет үстінде көрсету, 
сынға салу, азаматтық бетбейнесін ашу, керісінше 
азғындық пен аярлықты әшкерелеу бұл жазушының 
өтемөте құптарлық үлкен машығы, творчестволық 
мәнері деуге болады. Шығармадағы қымқуат 
сюжеттің, драматизмге толы оқиғалардың шыңы 
– Желтоқсан көтерілісі. Кешегі жасөспірімдер – 
бүгінде жанжақты толысқан өмірдің неше алуан 
бұлталағынан өткен, от кешкен жандар. 

Романдағы негізгі кейіпкер Ақтолқынды 
Желтоқсан көтерілісіне қатысқан қаһарман 
қыздарымыздың жиынтық образы ретінде 
қарастыруға болар. Қысқасы, роман өте қызғылықты 
оқылады. Автордың шындықты шымырлатып 
беруімен романы өте құнды. 

Имани тақырыпқа да Ертай бауырымыз біраз дү
ниелер жазып тастапты. «Хиджап астындағы жын», 
«Министр әйелдің тәубесі», «Хош иісті өлік», «Қара 
дуаның құлы», «Ібіліс сиқыры», «Мұң теңі зіндегі ма
хаб бат», «Жер жанарындағы дақ», «Шел мен шер» 
және басқа да осы заман тынысын білдіретін әңгі
мелер мен хикаяттарын тебіренбей оқу мүмкін емес.

Ерекеңнің журналистика әлемінде де бітірген, 
атқарған шаруалары ұшантеңіз Айталық, ол алғашқы 
еңбек жолын Жалағаш аудандық «Жаңадария» 
газетінен бастады. Екі жыл осында жұмыс істеген 
соң Алматыға сапар шекті. Ол «Спорт», «Жас Алаш», 
«Қазақ әдебиеті», «Ана тілі» газеттерінде жұмыс 
істеді. Қазір халықаралық «Қазақстан ZAMAN» 
газетінің бас редакторы. 

Ертай Айғалиұлының осы еңбектері әрине, 
елеусіз қалған жоқ. ҚР Мәдениет қайраткері, ҚР 
Ақпарат үздігі төсбелгілерімен марапатталды. 
Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамы «Ана тілі» медалін 
оның кеудесіне тақты. Ол – Қазақстан Журналистер 
және Жазушылар одақтарының мүшесі. Жақында 
ол «Шел мен шер» хикаяты үшін Ғабит Мүсірепов 
атындағы сыйлықтың лауреаты атанды. Өздеріңіз 
байқап отырсыздар, Ерекең – қос майданның, яғни 
журналистика және әдебиеттің майталманы. Шабыт 
тұлпары осы шабысынан танбасын дейміз.

Бейбітбек БҮРКІТБАЙҰЛЫ,
Қазақстан Журналистер

одағы сыйлығының лауреаты.
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«ДАРАБОЗДЫҢ» 
ДАРЫНЫ

Сардаба сөзі – сирек қолданыста 
жүрген,  көпшілікке бейтаныс ұғым.  
Бұл жайлы оқырман біле ме екен?  
Әсілі, интернет көмегіне жүгінбесек 
болмайды,  алайда бірліжарым жазба
дан жарытып анықтама алмадық. Ал, 
осыған ұқсас  парсы тіліндегі «сардо
ба» термині «салқын су» мағынасында 
айтылады.  Былай қарағанда, екі сөздің 
әріп айырмашылығы ғана, әйтпесе 
негізгі мәні шамалас,  бірі су, бірі 
мүрде сақтауға бағытталған. Жақында 
Жаңақорған аудандық ішкі саясат 
бөлімінің басшысы Әбілғазы Төлегенов 
түрткі болып, көне Өзгент шаһарының 
орнын аралағанбыз. Араб саяхатшысы 
ӘлИстрахи  Мауеренаһрдың ең соңғы 
қаласы деген Өзгентте сол сардаба әлі 
бар. Одан адамның бірнеше бас сүйегін 
байқадық. Бұлар кімдер және неге олай 
жерленді? Ендігі ой осы.

Көне әдебиеттерде «Өзгент түрік
тердің қақпасы болып табылады. Бұл 
«Жеті қоныс» деген дерек секілді. Жал
пы, қала тарихы Х ғасырдан әріден бас
талады. ХІ ғасырда Қарахан мемлекеті 
Оңтүстік Қазақстан мен Орта Азияның 
көп бөлігін алып жатқанда 1220 жылдың 
көктемінде Шыңғыс ханның үлкен ұлы 

Жошы бастаған моңғол әскері тікелей 
шабуыл жасады. Қаланың бір қирауы 
осылай. Ал, Ақ Орда хандарының бірі 
Ерзеннің Сығанақ сәулетін арттырып, 
Отырар, Сауран, Өзгент және басқа 
қалаларда мешіт, медресе салдырып, 

маңызды әкімшілік орталығы жасағаны 
белгілі. 

1428 жылы Әбілқайыр хан таққа 
отырған соң жер иелігін кеңейте бас
тайды. 1446 жылы ол Ақ Орданың 
қарамағындағы Сығанақ, Созақ, 
Аққорған қалаларымен қоса, Өзгент 
қаласын да басып алады. Өзгентке 
билеуші етіп маңғыт Уақас биді қояды. 
Қалада керуен сарай, мешітмедресе, 
басқа да мәдени ошақтар салынады.

Әбілқайыр хан 1468 жылы қайтыс 
болғаннан кейін Сырдың ортаңғы 
ағысындағы қалалар үшін оның ұрпақ
тары мен жаңадан қалыптаса бастаған 
Қазақ хандығы арасында кескілескен 
ұрыстар жүрді. Әбілқайырдың немересі 

Мұхаммед Шайбани Қазақ 
хандығының негізін қалаушы 
Керей мен Жәнібектің бала
лары Бұрындық хан, Қасым 
сұлтандармен болған ұрыста, 
Сығанақ, Сауран секілді басты 
қалаларынан айырылды. Де
генмен, Өзгент, Отырар, Ясы 
(Түркістан) қалаларына билігін 
сақтап қалды. Өзгент қаласы 
Қасым ханның тұсында ғана 

Қазақ хандығының құрамына енді. ХVІІ 
ғасырдың аяғында – ХVІІІ ғасырдың 
бас кезінде қала жоңғарлардың 
шапқыншылығына ұшырап, тарих сах
насынан біржолата жойылды. Осылай 
Ішкі және Қыр Өзгент деген екі бекініс 
қирады. Қазір ауқымды төбеге айналды, 
топырақпен құмыра сынықтары арала
сып жатыр. 

 Біз үшін  қазір сардаба құндылау, 

әрі құпия болып тұр. Өйткені, ол жай
лы көріпбілген ешкім жоқ. Сөйтіп 
жүргенде ел ішінен бір әңгіме естідік. 
Ілгеріде Өзгентте Шәмші молда мен Жа
мур ишан өмір сүрді. Олардың әулиелік 
қасиеті бұл төңіректе айрықша аталады. 
Тіпті ірі діндар ретінде «халық жауы» 
болып «үштіктің» үкімімен 1932 жыл
дары атылған көрінеді. Солардың ар

тында қалған бір ізі Салиядин қатты 
науқастанып, оны «оқу өтіп кетті», «жын 
ұрды» деген көзқараспен сардабаға 
түнетпек болады. Сардабаның аузы
нан кірген бойда ол: «Мұнда кілең кәпір 
жатыр, мені алып шығыңдар» деп жан 
дәрменімен сыртқа шыққан көрінеді. 
Осындай жағдайлар мұнда жатқандар 
мұсылман еместігін білдірсе керек. 

Жалпы, ірі шайқас сал
дарынан  екі жақтан да 
шығын болады. Бірақ 
мұсылман баласы өз бауы
рын, жақынжуығын ашық
шашық қалдырмайды. Же
келеп жерлеуге тырысады. 
Ал, бір шұңқырға жинаудың 
да астарында обалсауап бар 
деп білген жөн. «Жау бол
са да өлікті итқұс тартып 
кетпесін, не болса да, адам 
ғой» деген пікірге саяды. 
Сонымен сардабада кім жа
тыр деген сауалға тоқталсақ, 
біздіңше, мұнда жерлен
ген жоңғарлар деп ойладық. 
Өйткені, Өзгенттің соңғы 
шайқасы жоңғармен өтті.

Қаныбек ӘБДУОВ.

САРДАБА
ДЕГЕНДІ БІЛЕСІЗ БЕ?

***
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Standard & Poor’s рейтингтік 
агенттігінің деректері бойынша 
бүгінгі таңда қазақстандық банк
тердің ішінде Банк ВТБ (Қазақ
стан) банкінің (ҚР Қаржы нарығын 
және қаржы ұйымдарын реттеу 
мен қадағалау агенттігінен берілген 
лицензия №1.2.14/39 23.12.2014 ж.) 
кредиттік рейтингі ең жоғары 
болып келеді. Әлбетте, қаржы 
секторының барша қаты су шы
лары сияқты, банк деваль  ва ция
дан кейін орын алған дағ дарыстың 
ықпалын басынан өт керді. Алай
да ВТБ Тобының ха  лық  аралық 
тәжірибесі тұрақты жағ дайды 
әрі жоғары кредит қабі леттілігі 
деңгейін сақтап қалуға жәр     дем
дес ті. Ірі қаржы холдингінің ен
шілес банкі өзін Қазақстанда қа   лай 
сезінетіні және бұл жерде жұмысын 
әрі қарай қалайша жос     парлап 
жатқаны жайында біз Банк ВТБ 
(Қазақстан) Қызылорда қ. фи
лиалының директоры Роман Цой 
мырзамен сұхбаттастық.

– Роман Данилович, екінші 

деңгейлі банктерде 2017 жылдың 
1тоқсаны үшін қаржылық 
есептілікті ұсыну кезеңі басталды. 
Сіздің банктің осы кезеңдегі жұмыс 
нәтижелері қазірден белгілі ме?

– Иә, 1-тоқсан үшін жұмыс 
қорытындысы жарияланып үлгерді. 
2017 жылғы 1 сәуір жағдайына 
Банк ВТБ (Қазақстан) 184,1 млн 
теңге көлемінде табыс алды. Бүгінгі 
күнде Банктің реттеуші капита-
лы Қазақстан Республикасы Ұлттық 
банкінің нормативтерінен 4 есе асып 
тұр. Банктің «өтімділік қоры» та-
лап етілетін нормалардан 10 есе 
артық. Қазіргі күнгі жағдайда ка-
питал мен өтімділік көлемі кез кел-
ген банктің тұрақтылығының негізгі 
көрсеткіштері болып табылады.

– Елдің банктік секторындағы 
бо лып жатқан тектоникалық өз
герістер мен қосылуға бағыт ал ған 
беталыс аясында бұның нәти  жесі 
жаман емес десе де болады. Бұл 
жағдайға банк қалай келді?

– Соңғы жылдың аяғында Банк 
ВТБ (Қазақстан) проблемалық актив-
терден тазарып, кредиттік қор жынын 
сауықтырды. Ал ағымдағы жылдың 
басында банк, бизнес жүргізудің 
жаңа тәсілдемелерін пайдалануды 
ұйғаратын, 2017 жылдан бастап 2019 
жылға дейінгі кезеңге дамудың жаңа 
стратегиясын қабылдады. Ағымдағы 
жылдың бірінші тоқсанындағы 
жұмыс қорытындысы біз таңдаған 
бағыт-бағдардың дұрыс екенін 
көрсетіп отыр. Қазіргі кезде банк 
шығындарды оңтайландыру және 
қызмет тиімділігін жоғарылату ая-

сында жұмысын жалғастырып келеді. 
Нарықтағы тұрақтылық сақталған кез-
де банк стратегиялық жоспарға сәйкес 
бұдан ары да ілгері дамуды және та-
быс өндіруді жалғастыратынына 
сенімдімін.

– Ал банктің жақын арадағы үш 
жылдағы даму жоспарына нақты 
кіретін не?

– Банктің жаңа стратегиясы біздің 
клиенттеріміздің сұрау  ларын зерттеп-
зерделеуге негіз дел ген. Алдағы үш 
жыл ішінде Банк ВТБ (Қазақстан) 
ірі инвес тициялық бизнес – 20%, 
орта бизнес – 40% және бөлшек 
бизнес – 40% үлесімен бизнес-
желілер тепе-теңдігін сақтай оты-
рып, біре гей банк ретінде үйлесімді 
өркендеуін жалғастырады. ВТБ-ның 
Қа зақстандағы бизнесті бел сен-
дірудің негізгі бағыттарының бірі 
– шағын және орта кәсіпкерлікке 
қол  дау көрсету болмақ. Соны-
мен қатар, ірі инвестициялық биз-
неспен жұмыс жасауға ден қою 
ұйғарылып отыр. Банктің жаңадан 
жасақталған басқарушы командасы 
қазақстандық клиенттер үшін Топтың 
ең үздік тәжірибесін енгізу бағытында 
белсенді жұмыс жасап келеді.

– Сіз өзіңіздің клиенттеріңізге 
арналған нақты өнімдердің немесе 
ұсыныстардың қайсысын ерекше 
атап өтер едіңіз?

– Біз банк қызметтерінің тұтас 
спектрін ұсынамыз. Қазірде бөлшек 
клиенттерге арналған өнім қатарын 
жаңарту жүргізілуде. Мысалға, 
қазірдің өзінде біз жеке тұлғаларға 
арналған кепілді және кепілсіз не-

сиелер бойынша мөлшерлемелерді 
төмендеттік, төлем карталары бой-
ынша өте тиімді ұсынысты жасап 
шығардық. Ал жақын арада шартта-
ры жаңадан жасалған ипотеканы және 
автонесиелеуді іске қосуды жоспар-
лап отырмыз.

Бұдан бөлек, Банк шағын және 
орта бизнеспен жұмысын жандан-
дырды. Біз қаржыландырудың 
өздік бағдарламаларымызды ұсы-
на  мыз, сонымен бірге ШОБ қол-
дауға бағытталған «Даму» қорының 
бағдарламаларына қар қынды қаты-
самыз, олардың көмегімен кәсіп-
керлер біздің банктен жеңілдікті 
шарттарда несие ала алады. Біз кез 
келген дерлік сау бизнесті несие-
леуге дайынбыз. Біздің тараптан 
экономиканың бірде-бір саласына 
тыйым салынбаған. Критерий біреу-
ақ – қаржылық тұрғыдан сау болу. 
Бизнес сау ма? Біз несиелендіруге 
әзірміз!

Бізде Ресей аумағына жиі барып 
тұратын тұлғалар үшін де қызықты 
ұсыныстарымыз бар. Мысалы, 
ақша айырбастауға шы ғынданбай, 
ресейлік банкоматтардан ақшаны 
шешуге мүмкіндік беретін рубль-
де шығарылған карталар. Жалпы 
айтқанда, өнімдер мен ұсыныстар 
сан алуан, барлығы да біз құлақ аса-
тын клиенттердің қажеттіліне байла-
нысты, осыған орай біз өзіміздің өнім 
қатарын жетілдіру бағытында ұдайы 
жұмыс жасаудамыз.

– Сұхбат бергеніңіз үшін рах
мет.

Арман ОСпАнОВ.

Банкті қандай критерийлер 
Бойынша таңдауға Болады?

Отбасымыздың ақылшысы, ұлағатты ұстаз, ардақты ана, 
асыл жар  Алтынай Ешпанқызы Ешпанованың бақилық  өмірге 
аттанғанына, міне, 20 жылдың жүзі болып отыр. Анамыз бүкіл 
саналы өмірін жастарға білім нәрін сеуіп, адамгершілік тәрбие 
беруге арнаған жан еді. Ол 1961 жылы Н.В.Гоголь атындағы 
мемлекеттік педагогикалық институтының физика-математика 
факультетін бітіргеннен кейін Тереңөзек ауданының (қазіргі 
Сырдария ауданы) бес орта мектебінде өзінің сүйікті мамандығы 
бойынша үздіксіз ұстаздық қызмет атқарды.

Анамыз қай мектепте еңбек етсе де оқушыларды сабақтан тыс 
уақытта кілем тоқу, тігіншілік, ұлттық ас дайындау өнерлеріне 
баулып, би үйірмесін ұйымдастырып, осындай тынымсыз еңбегі 
арқылы мектеп ұжымының сүйіспеншілігіне бөленген жан еді. 
Асыл анамыздың ұзақ жылғы ұстаздық қызметі жемісті болды. Мектеп қабырғасынан түлеп 
ұшқан оқушыларының арасынан облысымызға белгілі Еңбек Ерлері, өнер қайраткерлері 
сияқты азаматтар шықты.

Анамыз мағыналы ғұмыр кешіп, ұл-қыз өсіріп, олардың қызығын көріп, немерелер 
сүйді.  Адал дықты ту етіп, өзінің асыл касиеттерін бойымызға   сіңіріп, текті тәрбиесін 
берген аяулы анамыздың жарқын бейнесі күн өткен сайын санамызда асқақтап барады.

Анамыздың рухына арнап 28 сәуір күні  сағат 12.00-де Қызылорда қаласындағы «Пре-
мьер» мейрамханасында ас берілетінін ағайын-туыс, құда-жекжат, сыйлас жандарға хабар-
лай отырып, қасиетті құранның ішінде болуға шақырамыз.

Еске алушылар: балалары, немерелері.

конкурс жариялайды
Жалағаш ауданының әкімдігі Қазақстан Республикасы Ауыл 

шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 19 наурыздағы №18-04/245 
бұйрығымен бекітілген «Аңшылық алқаптар мен балық шаруашылығы су ай-
дындарын және (немесе) учаскелерiн бекiтiп беру жөнiнде конкурс өткiзу» 
Қағидаларына сәйкес резервте тұрған балық шаруашылығы маңызы бар су 
айдындарын бекітіп беруге конкурс жариялайды.

Конкурстың өткізілетін уақыты мен орны:
Конкурс 2017 жылы 3 мамыр, сағат 10.00-де өткізіледі.
Өтетін орны: Жалағаш кенті, ПДУ көшесі №6 үй, «Жалағаш аудандық 

ауыл шаруашылығы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, байланыс 
телефондары:  8(724) (31) 31870, 31884.   

Конкурсқа қойылатын балық шаруашылығы су айдындары және (неме-
се) учаскелерінің тізбесі

№
Су 

айдындары-
ның атауы

Ауданы
(га)

Бекітіп 
беру 

мерзімі

Балық 
шаруашылы-
ғын жүргізу 

мақсаты

Жыл сайынғы 
балықтандыру 
көлемі (дана)

1 Мақпалкөл 10 он жыл кәсіпшілік 1750
2 Серкеш 25 он жыл кәсіпшілік 4375
3 Адаукөл 7 он жыл кәсіпшілік 1225
4 Бақаш-Маман 25 он жыл кәсіпшілік 4375
5 Берлімбет 50 он жыл кәсіпшілік 8750
6 Құмкөл 38 он жыл кәсіпшілік 6650

Конкурстық құжаттар топтамасын Жалағаш кенті ПДУ көшесі №6  үй 
«Жалағаш аудандық ауыл шаруашылығы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінен алуға болады.

Сонымен қатар, конкурстың тәртібі  Қызылорда облысы әкімдігінің 
ғаламтор-ресурсында (www.tabigat.e-kyzylorda.gov.kz) жарияланады.                      
Конкурстық өтінімдерді қабылдау мерзімі - 2017 жыл 2 мамыр сағат 
18.00-ге дейін.

 Өтінім тігілген күйінде, нөмірленген беттерімен беріледі және соңғы беті 
қол қою арқылы және мөрмен куәландырылады (егер болса, жеке тұлға 
үшін).

 Жеке немесе заңды тұлғалар әрбір мәлімделетін балық шаруашылығы 
су айдынына және (немесе) учаскесіне жеке конкурстық өтінім дайындап, 
оны хабарландыруда көрсетілген мекенжай бойынша ұсынады.

Конкурстық құжаттар қатысушының толық атауы мен мекен-жайы, кон-
курсты ұйымдастырушының мекен-жайы және «Балық шаруашылығы су ай-
дындарын және (немесе) учаскелерін бекітіп беру жөніндегі конкурс» деген 
сөздер көрсетілген мөр басылған конвертте ұсынады.

Конкурстық өтінім тіркелген сәттен бастап өтінім берген тұлға конкурсқа 
қатысушы болады.

Конкурстық комиссия.

Терроризм және экстремизм бүгінгі күні 
ең қауіпті қылмыс болып табылады. Жалпы, 
террорлық және экстремистік әрекет әртүрлі бо-
луы мүмкін, бірақ оның бәрін біріктіретін екі түрлі 
элемент бар. Оның біріншісі – мемлекеттік билікті 
күйретуге, екіншісі – терроризмді жүзеге асыру 
және қатыгездік әрекеттері арқылы тұрғындарға 
қорқыныш, қорғансыздық сезімін туғызуға 
бағытталған. 

Қазақстан Республикасының Бас көлік проку-
ратурасы аталған қылмыстың алдын алу мақса-
тында жоғары оқу орындарында, теледидар мен 
радиодан заңдарға түсіндірме беріп, дәріс беруде. 

Десек те, ҚР ҚК-нің 273-бабында көздел-
ген терроризм актiсi туралы көрiнеу жалған ха-
барлау қылмысы  жыл өткен сайын азамай отыр. 
Кодексте осы қылмысты жасаған адам 6 жыл 
мерзімге дейін бас бостандығынан айыру жазасы 
көзделген.  

Қазақстан Республикасы Бас көлік прокура-
турасы қадағалауындағы соттарда 2016 жылы 2 
тұлғаға қатысты 2 қылмыстық іс қаралса, 2017 
жылдың басында 1 қылмыс тіркеліп, қазір сот-
та қаралуда. Мысалы, 2016 жылы 9 шілде күні 
сағат 20.10 шамасында 1991 жылы туылған К.А.Е. 
атты (деген) азамат 46-57-47 таксафон абоненттік 
нөмірінен 102 нөміріне қоңырау соғып, Маңғыстау 
облысы Мұнайлы ауданы Маңғышлақ станциясы 
теміржол вокзалы ғимаратына бомба қойылды 

деп жалған хабарлама берген. Осы жасаған 
қылмыстық әрекеті үшін К.А.Е. деген азаматқа 
қарсы ҚР ҚК-нің 273-бабымен, яғни терроризм 
актісі туралы көрінеу жалған хабарлау дерегі бой-
ынша қылмыстық іс қозғалып, нәтижесінде іс 
сотқа жолданды.

Сот тергеуінде, сотталушы кінәні мойындау 
туралы мәміле нысанында процестік келісім жасау 
туралы сотқа өтініш хат берді. Прокурор өтінішті 
қанағаттандырып, сотталушымен процестік 
келісім жасалып, іс қайта сотқа жолданды.

Маңғыстау облысы Мұнайлы аудан дық 
сотының 22.09.2016 жыл ғы үкімімен, К.А.Е. 3 
жылға бас бостан дығынан айыруға, жазасын түзеу 
колониясының жалпы режимінде өтеуге соттал-
ды. 

Осындай мысал өте көп, бірақ біздің 
мақсатымыз – оларды тізбелеп айту емес, 
қылмыстың алдын алу.

Сондықтан, Абай атамыз айтқандай, «Сен де 
бір кірпіш дүниеге, кетігін тап та бар қалан» де-
гендей, азаматтар өздерінің өмір жолын дұрыс 
таңдап, қателікке жол бермесе екен дегім келеді.

Бауыржан КІШКЕнЕБАЕВ,
Қазақстан Республикасы
Бас көлік прокуратурасы 

басқармасының аға прокуроры,
кіші әділет кеңесшісі.

алдын алған қылМыстың 
адыМы қысқа

93 жасқа қараған шағында мемле-
кет және қоғам қайраткері, Тәнекеев 
Сейдәлім Нысанбайұлы  өмірден 
өтті. Ол 1924 жылғы 5 тамызда Ал-
маты облысы Ұйғыр ауданы Шон-
жы селосында туған. Осындағы орта 
мектепті бітіргесін 1942 жылы Ұлы 
Отан соғысына өз еркімен аттанады. 
Соғыстың аяғына дейін қан майдан-
да болып, жанқиярлықпен ерен ерлік 
көрсетті. Жеңістен кейін де Германия-
да коменданттық қызметте болған. 1947 
жылы Ұлы Отан соғысының мүгедегі 
ретінде әскерден босатылып, туған елге 
оралады. 

С.Тәнекеев 1947 жылы Қазақ Мемлекеттік 
университетінің тарих факультетіне оқуға түсіп, оны 
1953 жылы еңбек ете жүріп бітіріп шығады. 1950 
жылдардан бастап партия қатарында басқарушылық 
қызметте тәжірибе жинақтаған С.Тәнекеев 1963 
жылдың шілде айынан бастап Қызылорда облыстық 
партия комитетінің екінші хатшысы қызметіне сай-
ланды. Сол жылы Алматы Ауылшаруашылық инс-
ти тутының экономика факультетін бітіріп, екінші 
мамандық иесі атанған ол үздік басшы ретінде ұзақ 
уақыт бойы, нақты айтқанда, 1974 жылға дейін осы 
қызметте өзін адал да көреген басшы ретінде көрсете 
білді. Қызылорда облысында жұмыс атқарған кезі 
аса жауапты кезең болған. С.Тәнекеев іскер және 
талантты басшы еді. Ол Қызылорда облысының 

әлеуметтік-экономикалық дамуына зор 
үлес қосты. Дәл осы кезеңде ғылым 
мен әдебиет саласына да ықылас таныт-
ты. 1968 жылы Қызылорда облысының 
көрнекті еңбеккерлерін біріктіріп, олармен 
бірге «Қазақстанның күріші» атты кітапты 
баспаға дайындап, осы еңбектің редакто-
ры болды. 1974 жылы ол Қазақ КСР-нің 
Халықтық бақылау комитеті төрағасының 
бірінші орынбасары лауазымына бекітілді. 
1978 жылы Қазақстанның Тұтынушылар 
одағы басқармасының төрағасы болып 
сайланған. 1985 жылы зейнеткерлікке 
шыққан соң Сейдәлім Нысанбайұлы 
қоғамдық қызметте белсенділік таны-

тып, «Қазақстанның Мүгедектер ерікті қоғамы» 
мемлекеттік емес қоғамының төрағалығына сайла-
нып, осы қызметін ұзақ уақыт адал атқарды. 

Ұлы Отан соғысының ардагері, қоғам қайраткері, 
қарымды қаламгер Сейдәлім Нысанбайұлы Тәнекеев 
«Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген 
қайраткері» атағын иеленді, Қазақстан Жазушылар 
одағының мүшесі.

Сейдәлім Нысанбайұлы Қызылорда облысының 
дамуына сіңірген еңбегі Сыр жұртшылығының жа-
дында мәңгі сақталды.

Облыс әкімдігі, облыстық мәслихат, 
«нұр Отан» партиясының

облыстық филиалы.

ТӘНЕКЕЕВ СЕЙДӘЛІМ НЫСАНБАЙҰЛЫ

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-
өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы 
Заңына және «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының 2011 
жылғы 1 наурыздағы Заңына сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ 
ЕТЕДІ:

1. «Қызылорда облысының қаржы басқармасы» мемлекеттік мекемесінің 
ережесін бекіту туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2016 жылғы 30 
маусымдағы № 507 қаулысына («Сыр бойы» және «Кызылординские ве-
сти» газеттерінде 2016 жылғы 2 шілдеде жарияланған) мынадай толықтыру 
енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген «Қызылорда облысының қаржы 
басқармасы» мемлекеттік мекемесінің ережесіндегі:

16-тармағы:
29-1) тармақшасымен толықтырылсын:
«29-1) мемлекеттік органдар болып табылмайтын облыстық коммуналдық 

заңды тұлғалардың жарғыларында (ережелерінде) Қызылорда облысы 
әкімдігінің атынан құрылтайшы ретінде әрекет етеді;».

2. «Қызылорда облысының қаржы басқармасы» мемлекеттік мекемесі осы 
қаулыдан туындайтын шараларды қабылдасын.

3. Осы қаулының орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.
4. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он 

күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Қызылорда облысы
әкімінің міндетін атқарушы Қ. ЫСҚАҚОВ.

Ер есімі  ел есінде ерен еңбегімен қалмақ. 
Халық игілігіне еңбек етуді өзінің азаматтық па-
рызы санаған Өрғара Әбілдаев әкеміздің есімі өз 
ауылы, туған туысқандары мен  ұрпақтарының 
жадында сақталып қала бермек. Өткенсіз бүгін 
болмайды.  Ендеше, кейінгі ұрпаққа  
алдыңғы аға буынды  құрметтеу – 
қашанда парыз. Үлкен құрметке 
лайық жандардың бірі  Өрғара 
Әбілданы еске алуға арналған 
жасөспірімдер арасында күрестен 
облыстық турнир өтті. Жұртының 
ыстық ықыласына бөленген атпал азамат есімінің 
салауатты шарамен жаңғыруы – құптарлық ша-
руа.

Өрғара Әбілдаев 1928 жылдың көктемінде  
Жалағаш ауданына қарасты Бұқарбай батыр 
ауылында   дүниеге келген. 1941 жылы ата-
мыз 7 сыныптық  мектепті үздік тәмамдайды. 
1947 жылдың наурыз айында  қысқамерзімді 
бухгалтерлік курсты аяқтап, 20 жасында 
алғашқы еңбек жолын  «Красная звезда» колхо-
зында бастады. 1950 жылы Советтер армиясына 
шақырылып, Сталинград  қаласында  соғыстан 
кейінгі аймақты қалыпқа келтіру жолында 
жұмыс жасады. Сол жылдары әскери міндетін 
атқара жүріп, еркін күрестен үш дүркін деви-
зия чемпионы атанды. 1954 жылы елге оралып, 
туған-туыс, ата-ананы қуанышқа бөледі. 

Атамыздың саналы ғұмыры тек ізденіске 
арналды. 1954-1956 жылдары Өрғара Әбілда 
әртүрлі қызмет атқарып, еңбегі елене бастады. 
Ауыл шаруашылығы, өндіріс, атқарушы және 
өкілді органдардағы қызметтердің барлығында 
жоғары ұйымдастырушылық қабілетін таныта 
білді. Мемлекет мүддесі мен халық игілігі үшін  
қажырлы еңбек етіп, әлеуметтік мәселелердің 
шешілуіне де белсенді атсалысты. Сонымен 
бірге, еркін күрестен республикалық  жарысқа 
қатысып, ел біріншілігінің жеңімпазы атанды.

1954 жылы бұрынғы «Калинин»  колхозы-
на есепші болып орналасты. Ал, 1964 жылы бас 

есепші лауазымына тағайындалып, ұзақ жыл-
дар бойы ауылдың әлеуметтік-экономикалық  
дамуына үлкен үлес қосты. Ауылдың тыныс-
тіршілігімен бірге біте қайнасып, бі лік ті ма-
ман cпорт саласының дамуына да белсене атса-

лысты. Табиғи бол-
мысымен,   жоғары 
парасат-пайымымен 
өз ортасында үлкен 
абырой-бедел ге ие 
болды. Оның еңбегі 
еленбей қалған жоқ, 
бірнеше медальдар 
мен наградалардың 
иегері атанды. 1969 
жылы  жоғарғы 
советтің құрмет гра-
мотасымен  марапат-
талды. Әр шаңырақта 
әкенің орны ерек-
ше. Әке – отбасының асыраушысы, жанұяның  
тірегі, қамқоршысы. Әкенің мінез-құлқы, 
өзгелермен қарым-қатынасы баланың көз ал-
дында үлгі алатын нысаны іспеттес. Сондықтан, 
әкені сыйлау, оған құрметпен, ілтипатпен 
қарау әрбір баланың парызы деп есептеймін. 
Ардагердің балалық шағы кеңестік биліктің 
орныға бастаған кезеңімен тұспа-тұс келді. 
Өмірдің ауыртпалығын көп көрсе де,  мойы-
май күресе білген білікті қызметкер сертіне адал 
жолдас бола білді.  Тазалық пен адалдықты жаны 
сүйетін. Өтірік айтып, жалған сөйлеген адамды 
жақтырмаушы еді. Тек шынайы сөйлеп, әдептен 
озбайтын қалпымен айналасына ізгіліктің дәнін 
екті. Атам ұл-қызын елі, руы, қала берді өз ба-

уырлары үшін еңбек етіп, өмір сүруге баулып 
отыратын. Осындай ізгі қасиеттерінің ықпалы 
болса керек,   балалары мен немерелері сара 
жолдың қағидасын бұзған емес. Дей тұрғанмен,  
биік тұғырдан көріну  еңбек пен талапқа ғана 
емес, бақ пен бапқа да байланысты. Бұл рет-
те менің атам бағы жанып, бабы келіскен жан. 
Олай дейтінім, Қаншай әжемнің ақылдылығы 
мен даналығы өз алдына бір дастан. Әжем  отба-
сын  жақсылыққа жетелеуші,  ұрпақтың тілекшісі 
еді. Он баланы дүниеге әкеліп, шаттығы мол 
шаңырақты бәрінен жоғары қойған  от ана-
сы болған кісі. Ешқашан атаның атын да ата-
май «көкелерің»  деп сөйлейтін. «Алпыс нарың 
болғанша, ақылды жарың болсын» деген халық 
даналығы да менің асыл әжеме арналғандай бо-
лады. Ал, Өрғара атам – атақты, текті тұқымның 
ұрпағы.  Ол кісі Алланың нәсіп еткен ғұмырында  
өнегелі өмір сүрді. Ол ерік-жігері мықты,  алды-
на мақсат қойса, соны орындағанша тынбайтын 
қайсар мінезі де болатын. 

Халық даналығында  «Артында  қызы 
қалғанның ізі қалғаны, ұлы қалғанның өзі 
қалғаны» деген қанатты сөз бар.  Атамыз бен 
әжемізден өрбіген ұл-қыздардың барлығы да бір-
бір шаңырақ иелері,  үлгілі Әбілдаевтар әулеті 
болып отыр.  Атам мен әжем  дүниеден өтсе 
де, олардың өмірі біз үшін өсиет.  Уақыт өтеді, 
өмір үнемі алға жылжиды. Бірақ, жақсылардың 
жақсылығы, өнегесі мәңгі өмір сүреді. Шыңдары 
көк тіреген таулардың да алыстаған сайын 
биіктей түсетіні сияқты, уақыт өткен сайын атам 
мен әжемнің қадір-қасиеті биіктеп,  артында 
қалған балалары мен немерелерінің сағынышы 
арта берері хақ. Атам Өрғара мен әжем Қаншай 
туралы айтылар сөз көп.  Өмірдің мәні – ата-
анаңды ұятқа қалдырмайтындай өмір сүру. Олай 
болса, біздер үшін осындай кісілердің перзенті 
болу – үлкен жауапкершілік. Олардың есімін ке-
лер ұрпаққа өнеге етіп қалдыру – бізге міндет.  

                            
назерке ӨРҒАРА.

«Қазгермұнай» БК» ЖШС әкімшілігі және кәсіподақ ұйымы Модельдеу қызметінің 
басшысы Лұқпанов Әкімжанға әкесі

Лұқпанов Серік Сапиұлының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

ШАғЫН КөЛЕМДІ 
КЕМЕЛЕр иЕЛЕрІНІң 

НАзАрЫНА
Шағын көлемді кемелерді 

мемлекеттік тіркелгеннен және 
техникалық куәландырудан 
өткеннен кейін пайдалануға рұқсат 
беріледі. Осыған орай, шағын 
көлемді кеме иесінің өтініші 
негізінде, Қызылорда облысы бой-
ынша көліктік бақылау инспек-
циясымен шағын көлемді кеме-
лерге техникалық куәландыру 
жүргізілетінін хабарлайды.

Мекен-жайымыз: Қызылорда 
қаласы, Әуезов көшесі 24 а, байла-
ныс тел.: 27 68 26, e-mail: ktk.kzl@
mail.ru

Қызылорда облысы бойынша 
көліктік бақылау инспекциясы.

ХаБарландыру
Жеке сот орындау-

шы Ержанова Салтанат 
Ибрагимовна (ҚР Әділет 
министрлігі Сот актілерін 
орындау департаментінен 
берілген мемлекеттік ли-
цензия №3589 24.03.2017ж.) 
Қызылорда қаласы «Сәулет» 
мөлтек ауданы 020-квартал, 
70А участок мекен-жайында 
жұмысын бастайтынын ха-
барлайды. Байланыс теле-
фондары: 8775 521 94 95,

жұм. тел.: 87242 232363.

ЖАРАмСЫз ДЕп ЕСЕпТЕЛСІн
Әбішев Рүстемнің атына Қызылорда облысы, Тереңөзек ауда-

ны (қазіргі Сырдария), Шіркейлі ауылы, Бесөзек көшесі №10 үйге 
берілген жерді өмір бойы мұраға қалдырып иеленуге құқық беретін 
мемлекеттік актісінің (кадастрлық №10-153-008-077, КЗ №0034356) 
түпнұсқасы жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Баймуратова Гульзина Жумабеккызының атына Қызылорда об-

лысы, Шиелі ауданы, Еңбекші ауылындағы №159 «Еңбекші» қазақ 
орта мектебін 2008 жылы бітіргені жөнінде берілген ЖОБ №0148649 
аттестаты жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
«Техникалық және кәсіптік білімді дамыту және біліктілікті 

берудің республикалық ғылыми-әдістемелік орталығы» АҚ 
Қызылорда облысы бойынша филиалы (БИН 130641012492) 
Ережесінің (қазақ және орыс тілінде) түпнұсқасы жоғалуына байла-
нысты жарамсыз деп есептелсін.

менің атам

ҰМЫТЫЛМАС БЕЙНЕАЛАЯҚТАН АБАЙ БОЛ! 
Алаяқтардан аяқ алып жүріп болмайтын заманда алдап-

арбаудың неше атасы кездеседі. Қызылордалық полицей-
лер жуырда алаяқтық қылмыс жасаған екі қала тұрғынын 
құрықтады. Алғашқысы көз үйренген қылмысқа барған, 
яғни, «жалақысы жоғары жұмыспен жарылқаймын» деп 
жәбірленушінің 150 мың теңгесін алған күйі ізім-қайым 
жоғалыпты. Бізді таңдандырғаны – екіншісі. Нақтыласақ, 27 
ақпанда Н.Ж. есімді азаматша 50 жастағы қала тұрғынының 
құндыз тонын сатып алуға келісіп, отбасымен ақылдасу 
үшін үйіне алып кетеді. Ақыр аяғында 250 мың теңге 
тұратын тон да, ақша да жоқ. Амалы таусылған құндыз 
тонның иесі 7 наурызда ішкі істер басқармасына арыздана-
ды. Сол күні сезікті азаматшаның үстінен тағы 2 арыз келіп 
түседі. Барлық қылмыс бір жүйемен жасалғандығы, яғни 
екі жәбірленушінің де құндыз тондарын сатып алатыны-
на сендіріп, бөтеннің меншігін заңсыз иемденіп кеткендігі 
анықталады. Біріне 200 000 теңге көлемінде, енді біріне 250 
000 теңге материалдық шығын келген. Бүгінде 3 факт бой-
ынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жұмыстары жүргізілуде.

Айта кетсек, осы жылдың екі айында облыс көлемінде 
168 алаяқтық қылмыс тіркеліп, өткен жылдың есепті 
мерзімімен салыстырғанда 20,4 пайызға азайған. Олар-
ды тарқатып берсек, қарызға ақша немесе зат алып 
қайтармағандар – 34, несие алуға көмектесемін дегендер – 
127, кезексіз жер алып беремін дегендер – 131, кезектен тыс 
үй алуға көмектесемін дегендер – 124, интернет желісі не-
месе ұялы телефон арқылы сенімге кіріп, есеп шотына ақша 
салдырғандар саны – 71. 

н.ТАСТЕмІР.

Қызылорда облысы әкімдігінің қаулысы
2017 жылғы 18 сәуір №764

«Қызылорда облысының Қаржы басҚармасы» мемлекеттік мекемесінің ережесін бекіту туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2016 
жылғы 30 маусымдағы № 507 Қаулысына толыҚтыру енгізу туралы

ҚҰҚЫҚ



Облыстық ауыл шаруашы
лығы басқармасының ақпарат
тықмаркетингтік жүйесі арқы
лы күнделікті негізгі азықтүлік 
өнімдерінің бағаларына мони
торинг жүргізіліп отыр. Мони
торинг нәтижесінде бүгінгі күні 
ең арзан өнімдерді облыс аудан
дары мен Қызылорда қаласының 
төмендегі сауда үйлері мен базар
ларынан алуға болатындығын хабарлаймыз.
Қызылорда. «Дәмді» әлеуметтік дүкендерінде 

күріш –120, нан – 50, қант – 235, тұз – 45, сары май – 
450, өсімдік майы – 365, картоп – 90, сәбіз – 90, пияз 
– 80, қырыққабат – 120, І сұрыпты ұн – 85 теңгеден са-
тылуда.  «Мирас» сауда үйінің ауласында орналасқан 
қоймада картоп – 130, пияз – 95-100, сәбіз – 95-100, 
қырыққабат – 130, қызылша – 130 теңгеден. 

Арал. Жеке кәсіпкер С.Саяновтың «Әлеуметтік», 
«Қуантқан» дүкендерінде І сұрыпты бидай ұны – 90, 
картоп – 130-135, пияз –110, сәбіз – 120-130, қант – 235, 
күріш – 135 теңгеден болса, ал «Алтай» базарының 
жанындағы жеке кәсіпкер Т.Исмайлованың дүкенінде 
өсімдік майы – 320-350, макарон өнімдері – 115-125, 
қант – 215-230 теңгеден  сатылуда.

Қазалы. «Фея перизат» сауда үйінде 
қант – 250, ұнтақ жармасы – 150, арпа жар-
масы – 100, қарақұмық жармасы – 320, 
жұмыртқа – 22, тауық еті – 550, қырыққабат 
– 90, пияз – 90, картоп – 140, сәбіз – 90, 
қызылша – 130 теңгеден сатылуда. «Нұр-
Дәулет» әлеуметтік дүкенінде 1 сортты 
ұн – 85, күріш – 140, өсімдік майы – 330, 
қант – 230, «Пиала» шайы 250 гр – 530, ма-
карон өнімдері – 135, ұнтақ жармасы – 120, 

қарақұмық жармасы – 300, құс еті – 630, жұмыртқа – 
24, картоп – 100, жуа – 80, сәбіз – 90, 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, ұн 1 сорт – 92, нан – 60, тауық еті – 540,  өсімдік 
майы 310-390 теңгеден сатылса, «Таңсықбай», «Бибі-
нұр» базарларында картоп – 110-120, жуа – 80-100, 
сәбіз – 100-110, қырыққабат – 85-95 теңге.

Жалағаш. «Бәйтерек», «Жібек»  базарларында 
өсімдік майы – 350, картоп – 130, сәбіз – 100, пияз 
– 90, ет – 1400, жұмыртқа – 23, қырыққабат –100, 
«Ақниет» дүкенінде 1 сұрыпты бидай ұны – 100, нан 
– 50, жұмыртқа – 24, өсімдік майы – 360, пияз – 90, 

сәбіз – 100, картоп – 130,  тауық еті – 550, қырыққабат 
– 100. «Әзиза» әлеуметтік дүкенінде І сұрыпты ұн – 89, 
нан – 50, өсімдік майы – 370, картоп – 120 теңгеден са-
тылуда.

Сырдария. «Өркен» және  «Серікбол» дүкен-
дерінде нан – 55, өсімдік майы – 360-380, қант 
– 240, картоп – 110, сәбіз – 90-100, пияз – 70-90, 
қырыққабат – 90, тауық еті 520-550, жұмыртқа – 240-
250, «Бақытжан», «Нұр» дүкендерінде жұмыртқа 24-
25, өсімдік майы – 330-400, қант – 250 теңгеден са-
тылуда. «Коммуналдық» базарында нан – 55 теңге, 
өсімдік майы – 350-400,  қант – 250, жұмыртқа – 24-25, 
1сұрыпты 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 – 1300-1400, тұз – 45 теңгеден 
алуыңызға болады. Сонымен қатар, І сұрыпты бидай 
ұнның келісі – 98-100  теңгеден сатылуда.

Жаңақорған. «Мағжан», «Заңғар», «Сырдария», 
«Кәусар», «Нұрәділ» және «Нұрасыл» дүкендерінде 
ұн 1 сорт – 88-96, нан – 50-65, өсімдік майы – 310-
370, картоп – 130-140, пияз – 90-100, сәбіз – 90-110, 
қырыққабат – 90-100, тауық еті – 480-540, жұмыртқа 
– 180-200, ет –1250-1400, «Нұр» базарында бірінші 
сортты ұн – 96-100, өсімдік майы – 310-380, жұмыртқа 
– 20, тауық еті – 500-530, ет – 1250-1400, жуа – 100-
110, сәбіз – 90-110, қырыққабат – 110, картоп – 140-150 
теңге. 

Cенбі, 22 сәуір 2017 жыл. №59-60
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     спорт

«Сыр бойы», 
«Кызылординские вести», 

«Ақмешіт апталығы», 
«Ақмешіт жастары» 

және ауданның барлық 
басылымдарына 
хабарландыру 

орналастырғыңыз келсе: 
70-00-49, 70-00-52 

телефон да ры арқылы 
байланысуға болады. 

E-maіl: smjarnama@mail.ru

дәстүр

А.Пушкин атындағы қалалық орталық кітапхана «23 сәуір 
– Дүниежүзілік кітап және авторлық құқық қорғау күніне» орай 
қаладағы 8 жоғары және орта арнаулы  оқу орындарына библио
керуенмен барып, «Бір ел – бір кітап» акциясы аясында 2017 жыл 
таңдауы ақын Сұлтанмахмұт Торайғыровтың шығармаларын на
сихаттады.
Сұлтанмахмұт Торайғыровтың сан қырлы және әртүрлі жанрлы бай 

мұрасы – XX ғасыр басындағы қазақ әдебиетінің ерекше құбылысы, қазақ 
халқының рухани мәдениетінің маңызды бөлшегі.  Ақын өлеңдері қазақ 
әдебиетінің асыл қазынасына енді, кейінгі ұрпақтың игілігіне айналды. Қай 
кезді алып қарасаң да, қоғамның қозғаушы күші жастар болып табылады. 
Сұлтанмахмұт жастық жігерімен, патриоттық жырларымен жастарға үлгі 
болды. Өлеңдерінде жастарды оқу-білімге шақырды. 

Шара барысында кітапхананың белсенді оқырмандары Р.Бауыржан, 
Ж.Қуаныш, К.Бейсенбекова ақынның «Қазақ тілі», «Шәкірт ойы», 
«Шығамын тірі болсам адам болып», «Көңілім неге жасисың» атты 
өлеңдерін оқыды. Арнайы шараға «Шоқтығы биік тұлға» атты кітап 
көрмесі дайындалып, таныстырылды. Сонымен бірге, студент жастарға 
Сұлтанмахмұт Торайғыров жайлы ақпарат беретін жарнамалық парақшалар 
таратылды.

Гүлжаһан ҚАЙЫРБЕРГЕНОВА,
А.Пушкин атындағы қалалық орталық кітапхана қызметкері.

ШОҚТЫҒЫ БИІК ТҰЛҒА

Оңтүстік Қазақстан облысы Түркістан қаласында 19992000  жыл
дары туылған жасөспірімдер арасында волейболдан ҚР көктемгі 
чемпионаты өтті. Оған Астана, Алматы қалалары мен барлық 
облыс тардан 16 команда, 200ден аса спортшы қатысты. Жарыс 
қорытындысымен үздік өнер көрсеткен жерлестеріміз аталған ел чем
пионатында бірінші орынды иеленді.

Айталық, Сыр елінің намысын қорғаған облыс құрама команда 
құрамында Дәулет Кенжеғалиев, Дәулет Русланов, Азамат Ордабеков, 
Мұхамедәли Байтугелов, Әлішер Өтешов,  Аят Рамазанұлы, Олжас Са-
парбай, Мағжан Ахантай, Нұрлан Сайын, Зұлфар Мансұр, Ерболат Орын-
ханов, Бекзат Мейрамбек және Ерсұлтан Оңарбай сынды волейболшылар 
болды. Жеңіс тұғырынан көрінген команданы жарысқа Болат Рысмахан 
және Өтепберген Әбдіраманов дайындады.  

Жасөспірімдер арасында облыстың аға жаттықтырушысы Б.Рысмахан-
ның айтуынша, спортшылар енді Өскемен, Хромтау қалаларында өтетін 
ҚР жазғы чемпионатына дайындалады. 

Айта кетейік, жақында Түркістан қаласында 2000-2004 жылдары 
туылған жасөспірімдер арасында волейболдан өткен ел чемпионатында 
жерлестеріміз қола жүлдені иеленген болатын. 

Н.АЛПЫСБАЙҰЛЫ.

ЖАС СПОРТШЫЛАР ЖАРАП ТҰР

Қала орталығындағы «Дінасыл» балабақшасында «Ұлт тық ойын 
– халқымыздың бай мұрасы» атты қалалық семинар өтті. 
Оған қалалық білім беру бөлімінің мамандары, қаладағы барлық балабақша 

меңгерушілер мен ата-аналар қатысып, қазақтың ұлттық ойындары мен салау-
атты өмір салтын қалыптастыруға бағытталған қимылды ойындар жайында 
ойларын ортаға салды.

Айта кетейік, семинардың мақсаты өскелең жас ұрпақтың бойына ұлттық 
ойындарды сіңіріп, салт-дәстүрді жаңғырту болғандықтан бала тәрбиесіне жа-
уапты мамандардың біліктілігін одан әрі арттыру жайы да сөз болды.

Семинар соңында Қазанғап атындағы музыкалық колледждің фоль к-
лорлық ансамблі өнер көрсетті.

Эльмира ОРАЗБАЙ,
«Дінасыл» балабақшасының әдіскері.

ҰЛТТЫҚ ОЙЫН – 
ХАЛҚЫМЫЗДЫҢ БАЙ МҰРАСЫ

ЕСКЕРТКІШТЕР – 
ЕЛ МҰРАСЫ
Халықаралық ескерткіштер мен тарихи орындарды қорғау күніне орай 

Зағип және нашар көретін азаматтарға арналған арнаулы кітапхана ұжымы 
Соқырлар қоғамымен бірлесіп мерекелік шара ұйымдастырды. Шара ая-
сында олар №7 арнаулы түзету мектеп-интернатының оқушыларымен 
аймақтағы бірқатар тарихи ескерткіштерді аралады. Аталған кітапхана 
қызметкері З.Бейсенова мен №7 арнаулы түзету мектеп-интернатының 
мұғалімі Гүлназ Қанаева өңірдегі бірқатар ескерткішке арқау болған тари-
хи тұлғалардың ерлігін жас ұрпаққа насихаттады. Сондай-ақ, оқушылар ар-
нау өлеңдер оқып, көпшіліктің ыстық ықыласына бөленді. 

– Атаулы күн қарсаңында оқушыларымыз халқына еңбегі сіңген ба-
балар тарихымен танысты. Олардың өткен тарихқа деген қызығушылығы 
бүгінгі шара аясында айқын көрінді. Жанқожа мен Бұқарбай батыр, 
Мұстафа Шоқай және Ғани Мұратбаев сынды тарихи тұлғалардың өмір 
жолы мен қазақ халқына сіңірген еңбегі – өскелең ұрпаққа үлгі. Біз осын-
дай игі шаралар арқылы жастарды отансүйгіштікке тәрбиелейміз, – деді 
кітапхана қызметкері Зина Бейсенова.         

Айта кетейік, ЮНЕСКО-ның бастамасымен 1983 жылы 18 сәуір 
– Халықаралық ескерткіштер мен тарихи орындарды қорғау күні бо-
лып белгіленген болатын. Сонан бері аймақта түрлі деңгедегі іс-шаралар 
ұйымдастырылуда. Сондай-ақ, аталған салада еңбек етіп жүрген Сыр 
еліндегі сәулетшілер, ғалымдар мен тарихи ескерткіштерді қалпына 
келтірушілер және мәдениет саласының қызметкерлері тарихи орындарды 
сақтап, насихаттауға қоғам назарын аударып келеді.

Пернегүл ҚОШҚАРОВА,
 Зағип және нашар көретін азаматтарға арналған арнаулы 

кітапхана қызметкері.

23 сәуір күні кей жерлерде аздаған жаңбыр болады. 27-28 сәуірде кей 
жерлерде жаңбыр, найзағай. Жел оңтүстік-батыстан солтүстік-батысқа 
ауысып, желдің жылдамдығы 9-14 м/с, кей жерде 15-20 метр-секунд. 
Ауа температурасы 23 сәуірде түнде 7-12 С0, кей жерлерде 3 С0 жылы. 
Ал 24-26 сәуір күндері 5-10 градус  жылыдан 12-17 С0, кей жерлерде 9 С0 
жылыға жоғарылайды. 27-28 сәуірде 8-13, кей жерлерде 5 С0 жылыдан 
5-10, кей жерлерде 2 С0 жылыға аздап төмендейді, күндіз 20-25, кей жер-
лерде 28 жылыдан 29-34 С0, ал кей жерлерде 36 С0 жылыға жоғарылайды. 
27-28 сәуір күндері 22-27, кей жерлерде 18 жылыдан 19-24 С0, кей жер-
лерде 15 С0 жылыға аздап төмендейді.

«Қазгидромет» РМК 
Қызылорда облысы бойынша филиалы.

КҮН ҚАБАҒЫ
Қызылорда облысы бойынша 

2328 сәуірге (апталық) ауарайы болжамы

«ЕСІРТКІСІЗ ӘЛЕМ»
А.Тоқмағамбетов атындағы мәдениет үйін

де «Есірткісіз әлем» халықаралық акция
сы өтті. Акция барысында патриоттық ән 
шырқалып, театрландырылған көрініс қойы
лып, жасөспірімдер өнері ортаға салынды. 
Жат әдетке әуес жастарды қисық жолдан құтқаруға 

Сыр саңлақтары – депутат, спортшы, дәрігер, әртіс, 
әншілер қатысып, өмір жайлы ақыл-кеңес беріп, үндеу 
жолдады.

Облыстық прокуратураның басқарма басшысының 
орынбасары Нүркен Тұрғанбайдың мәлімдеуінше, 
соңғы жылдары өңірде есірткі тасымалдау бойынша 
қылмыс саны өршіп тұр. Салыстырмалы түрде 2012 
жылмен есірткі алқабы 440 пайызға көбейген. Бүгінде 
өңірде 850 адам есепте тұрады. 

Жетістікке қол жеткізу сырымен бөліскен каратэ-
додан үш дүркін әлем чемпионы Мөлдір Жаңбырбай 
жастарды спортпен айналысуға шақырды.

– Бүгінгі күннің өркені есірткіден алыс прогрес-
сивтік, жоғары интеллектуалды жастар екенін айтқым 
келеді. Бізге өмірде өз орнымызды табу үшін жарқын 
болашақ, өзімізге деген сенімділік, салауатты өмір сал-
тын ұстану маңызды, – деді М.Жаңбырбай.

Облыстық наркология орталығы бас дәрігерінің 
орынбасары Гүлайым Сейілханова есірткіге тәуелді 
адамдар арасындағы мінез-құлық өзгерістері туралы 
айтты. 

– Алкоголизмге қарағанда нашақорлық адамның 
еңбекке қабілеттілігін төмендетіп, өмір сүру уақытын 
азайтады. Нашақордың орташа өмір сүру жасы отыз 
жасты құрап отыр. Тіпті есірткіні тастаған күнде 
де, нашақор өмір бойы оған тәуелді болып қалады. 
Өмір бойы ол таза толыққанды өмір сүрудің немесе 
қараңғылыққа қайта түсудің алдында тұрады, – деді ол. 

Наркобизнеспен күрес жүргізуге көп күш салынуда. 
Бүкіл әлемге өлім тарататын наркодиллерді әшкерелеу 
мақсатында қиын да қауіпті шаралар іске асырылуда. 
Осы бағытта облыста өткен жылы заң айналымынан 75 
тонна есірткі заттары тәркіленіп, жойылған.

Айта кету керек, өткен жылы маусымда Шан-
хай Ынтымақтастық Ұйымына мүше мемлекеттердің 
басшылары отырысы кезінде Мемлекет басшы-
сы Н.Назарбаевтың бастамасына сәйкес, Ішкі істер 
министрлігі «Есірткісіз әлем» атты халықаралық ак-
циясын өткізуді жоспарлаған болатын. Аталған акция 
республикамыздың барлық облысында өткізілді.

Шынар БЕКБАН.

АРЗАН БАҒА ҚАЙДА БАР?

Ертеңіне жолға шығар алдында терлеп-
тепшіп ыстық ас ішіп отырған Мұқаң: – Зеке, 
сонымен мен қандай ақын екенмін, шамалай 
алдың ба? – деп тосын сұрақ қойсын.

Зекең мүдірген жоқ: – Сен бұл бетіңмен қазақтың 
ақыны болып жарыт-пассың... – деді әр сөзін шегелеп.

– Оу, Зеке?! – Мұқаң мейірімді жанары тұнжырап 
отырып қалды.

– Сен сорғалаған лириксің ғой, өзіңді өзің неге 
бағаламайсың? – деді Шүкіров тағы да әр сөзін шеге-
леп. – Ойланып көр: Совет Одағында он бес республика 
бар. Әр республиканың бір-бір Сағиы мен Тұманбайы 
бар. Әне, солардың бәрі жабыла Марксті, Ленинді, 
коммунистік партияны, көсемдерді жырлады делік. 
Бәрін бір тілге аударды делік. Ойлан, сонда не болып 
шығатынын. Жақсы, қазақтың Мақатаевы латыштың 
Мақатаевынан басым-ақ болсын. Бірақ, сен осы саясат-
шыл бетіңмен қалыптасып кетсең, соңыра біздер жер 
жастанып жатқанда қалай болады? Алдағы ғасырдың 
ұрпағы сені кімнің ақыны деп қабылдайды?

– Апыр-ай, Зеке... апырай, Зеке... – дей берді 
Мұқаң. – Сіз мен ойлап жүргеннен де әріге кеттіңіз ғой. 
Түсіндім, түсіндім...

– Ол түсінгенің өз алдына, – деді өз позиция-
сын әлдеқашан нықтап, мықтап алған Шүкіров. – Сен 
күшіңді босқа демейін, бірақ жанып түсетін бағытыңа 
жұмсай алмай келесің. Сен – философиялық лириканың 
жүйрігісің ғой, күшіңді осы тұстан көрсетуің керек...

* * * 
... Вокзалда Мұқаң: – Зейнолла қандай жақының бо-

лады? – деді.
– Мұқа, біз туысқандық жағынан маңайласпаймыз.
– Рухани інісі болдың ғой?
– Мүмкін, егер рухани інісі болуға жарай алсам...
Вагонға аяқ салар сәтте: – Сен де мен сияқты ұялшақ 

екенсің, інім, – деді Мұқаң қолымды қысып. – Бұл ағаң 
да ұяң болып өскен...

... Содан арада екі аптадай уақыт өткен болуы ке-
рек, мен Зекеңді жақын қалған жаңа жылмен құттықтап 
шығуға бардым. Әңгіме үстінде Зекең Мұқағалидың 
Алматы – Қазалы сапарындағы хикаяларын жыр-
ғып айтып, ішек-сілесі қата күліп алды. Ол кезде бұл 
оттың басына әсіресе студенттер қауымы келгіш еді. 
Сол Қазалыға тартып бара жатқанында пойызда бір 
топ жалағаштық студенттердің ақынды танып, станса-
дан түсіріп алып қала жаздағанын, одан Зұлқарнайдың 
қалай күтіп алып, қалай қыдыртқанын, Мұқаңның 
қамсыз жүретін бейкүнә қылықтарын айтып тауыса 
алар емес. Зекең жалағаштық бір студенттің сәлем бере 
келгенде айтып берген және Зұлқарнайдың телефонмен 
хабарлаған қызық әңгімелерін өзінше әрлеп, түрлендіре 
түсетін сияқты. Көзі күлімдеп, жүзі жайнап, рахаттанып 
отырып айтады.

– «Батыр – аңқау, ер – көдек» деген, айтатыны жоқ, 
өзі жардай жігіт болғанымен баладан бетер екен... – деп 
ақын анасы сыпайы күліп отырды.

– Ол расында әйгілі батырдың ұрпағы. Баяғыда Рай-
ымбек деген батыр бабасы жаудан елін қорғаған! – деп 
жатыр Зекең.

– А-а, солай ма? Неғыса да шыққан тегі таза болды. 
Тұрысымен бала, бала...

Енді бар ғой, ақын анасы айтып отырар болса, тірі 
қызық! Қайтар жолында Мұқаң бұл үйге тағы соғады 
ғой. Бір қолында өзінің бірдеңесі, арқасында бір қап 
жүгі, соны босағаға дүрс еткізіп тастай сала:

– Әже, сізге әкелдім! Қазалыдан! – деп Мұқаң 
қомпаңдап, арсалаңдап Набаттың қолын алып жатыр 
дейді.

– Күнім-ау, мұның не? – деп қаптың аузын шешіп 
қараса, балық.

– Мұны кім берген?
– Зұлқарнай!
Бұл үй балыққа зәру емес. Зекеңнің әкесі Әнәпия 

Бөгеннен апта аралатпай балықтың тәуірлерін қаты-
нау шылардан жеткізіп тұрады. Сұңғыла Зекең көңілі-
не күдік алады да, Зұлқарнаймен хабарласады. 
Ойлағанындай: билет Қызылордаға емес, Алматыға 
алынған. Сонда, бұл балықтың кімге арналғаны? 

Мұқаңың от басына ғой! О, әулие... Зекең қаптың аузын 
байлаттырып, «Мәдениет және тұрмыс» журналының 
арнаулы тілшісі, «Аппассионатаның» авторына бір қап 
базарлығын қайтадан арқалатып, поезына іліктіреді.

... Содан бері талай жыл ағып өтті. Сондағы сол бір 
қап балықты Мұқаң үйіне шып-шырғасын шығармай 
жеткізе алды ма, әлде жолда ұшырасқан біреулердің 
қолында кетті ме, кім білген? Күнкөріске бейімі жоқ 
адамнан ондайды да күтуге болады. Қысқа қайырым 
уақыт ішінде туған халқының рухани биігіне «өрмелеп 
шығып Күн болған» текті ақынмен жүздесіп, тұз-дәмдес 
болуымның бары сол екен. Бір-ақ рет және ақырғы рет. 
Одан артықты тағдыр жазбапты, көп көріпті. Иә аштан 
өлтірмеген, я көштен қалдырмаған ит тірлік асыл адам-
мен енді қайтып кездесу сәтіне бір жолықтырмай-ақ 
қойғаны. Тағдырдың бар жарылқағаны жауһар жырла-
рына табынып артында қала бергеніміз. Кей-кейде жа-
дымнан өшпес сол бір қадір түнде екі бірдей ақынның 
ортасында жатып әңгімелерін, тіпті Хрущев туралы 
анекдоттарына дейін талыға қызығып тыңдағанымды 
есіме түсіріп, бір рахат күй кешетінім бар. Сондай шақта 
Зекеңнің түптің түбін ойлайтын сұңғыла зеректігіне, ал 
Мұқаңның жарық дүниеден жай оғындай жарқ етіп өте 
шығарын білгендей жұртты шамалы-ақ уақытта ағыл-
тегіл ғажайып жырға қарық қылған ұлылығына қайран 
қаламын.

Енді есейген шақта зерделеп көрсек, көсемдерді, 
партияны, қой терісін жамылған интернационализмді, 
түбі дүдамал дүрдараз демократияны аянбай жырлауға 
болар. Мақатаевтың маңдайына біткен қоғам мен саясат 
қалайда жырлатты ғой. Бірақ, Одақтағы әрбір ұлттың 
бір-бір Мақатаевы жабыла жырға қосқанда, нәтижесі не 
болды? Орыс тілінде идеясы ұқсас жырларға жұрттың 
көбінің-ақ ет-бауыры елжірей қоймады. Айталық, 
Пешковтың үйінде Ленин Бетховенді («Аппассионата») 
тыңдап отыр делік. Баршаға белгілі сол оқиғаны қанша 
қызықтап жанды қинағанмен Мақатаев қаламынан 
туған сол дастандар («Мавр», «Ильич») кезеңдік туын-
ды болып қалды. Ақиқатына тоқтағанда, ондай үлгілерді 
басқа ұлт ақындарының жазғандардан да табуға болар. 
Бірақ, қазаққа біткен Мақатаев – екінің бірі, егіздің 
сыңары емес қой. Дәлел ме? Дәлел: балы сорғалаған ли-
рикаларын зерделеп көріңіз, қандай күй кешер екенсіз. 
«Қарылғашым, келдің бе?», «Дариға жүрек», «Қара 
өлең», «Өмір сүрейік алмасып»,  «Жаназасын» оқыңыз, 
оқыңыз да «Мавр», «Ильичпен» салыстырып көріңіз. 
Алатын әсеріңіз – екі түрлі...

Әттең дүние-ай, тағдырдың алқымы іспес сон-
дай біртуарларға сары тіс шал болуды қимайтыны 
қалай?! Ардақты ақынның маңдайына жазылғаны – 
бар болғаны 45 жыл ғұмыр екен. Не деуге болады?! 
Қыршын ғұмырын өзі жазғанындай «күміс жалды 
Күн деген көлікпен» өткізген боздаққа тағдыр қырын 
қарады. Қаламгерлік қиямет-қайымның сұрапылын 
кешіп келіп, зейнетін енді-енді көрсем-ау дегенде... 
жайратып салды. Ақын мұрасымен мұңдаса отырып 
жазмыштың дегенінен жаңылмайтын безбүйректігіне 
тістеніп, күйінеміз.

Сол бір қаралы күн... Жаманат хабар жеткізген 
«Қазақ әдебиеті» газетінен қанаттасы Тұманбайдың аза 
жырын оқығанда, Шүкіров үйінің төрінде өткен сонау 
бір түнге шегіндім сонда. Құлағыма кімнің кім екенін 
жазбай танитын Набат шешеміздің: «Тұрысымен бала, 
бала» деген жұмсақ үні жеткен. Аяулы ақын он үшінші 
ғасырда ғұмыр кешкен Дантемен тілдесіп, қырық 
бесінде он сегізінші ғасырды ен жайлаған Моцартпен 
мұңдасыпты. 

Жыр жолында жанып өткен Зейнолланың да, 
Мұқағалидың да ғаламат жырлары қалды тірілерге мұра 
болып. Орыстың ыждағатты зиялылары Лев Толстойдың 
150 жылдығы алдында, 1978-жылы Мәскеуден бір жып-
жинақы шағын жинақ шығарды. Кітап Толстой тура-
лы ел аузында қалған үзік-үзік әңгімелерге, тіпті ол ту-
ралы айтылған анекдоттарға, жігітшілік хикаяларға 
толы екен. Әне, басқа жұрт сондай! Ұлыларының әрбір 
қадамына дейін ұмыт қалдырмай тірнектеп жинай 
береді. Ал, біз...

Бұл хикая сол ыждағатты орыс зиялыларының 
үлгісімен қағазға түсіп қалды.

Зейнолла мен 
Мұқағали

Қызылорда облысының кәсіпкерлік және туризм басқармасы хабар-
лайды.

Қазіргі уақытта «tickets.expo2017astana.com» ресми сайтында 
«ЭКСПО-2017» Халықаралық мамандандырылған көрмесіне онлайн 
түрде билеттер сатылымы жалғасуда.

Құны 4000 теңге – күні белгіленген билет;
Құны 6000 теңге – жұмыс күнге арналған билет;
Құны 8000 теңге – демалыс күнге арналған билет;
Құны 20000 теңге – Көрменің ашылуы, жабылуы және Астана мен 

Конституция күндеріне арналған билет. Сонымен қатар, билеттерді 
Қызылорда қаласындағы «Жібек жолы» сауда ойын-сауық орталығында 
орналасқан ресми билет кассасы мен «Қазпошта» АҚ филиалының кез 
келген бөлімшелерінен сатып алуға болады.

Сату орындарының толық тізімі және билет түрлерімен 
«tickets.expo2017astana.com» сайтынан толығырақ танысуға болады.

Билет алуға асығыңыздар!

ОБЛЫС ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ 
НАЗАРЫНА!


