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Алдымен облыс әкімінің орынба-
сары С.Сүлейменов Сырдария өзеніне 
түсіп жатқан су көлемі туралы соңғы 
мәліметтерді баяндады. 24 сәуір күні Шар-
дарадан секундына 1400 текше метр,  Арыс 
өзенінен 210 текше метр су келуде. АШМ 
Су ресурстары комитетінің мәліметтеріне 
қарағанда, дүйсенбі кешкісін су көлемі 
ұлғаймақ. Қазір жағдай қатаң бақылауда. 
Арнайы штабтар жұмысы пысықталып, 
техника мен мамандар дайын тұр. Аймақ 
басшысы жауапты мекеме басшыла-
ры мен Жаңақорған, Шиелі, Сырдария 
аудандарының әкімдеріне жағдайды жіті 
қадағалауға алуды тапсырды. 

Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойын-
ша облыстық ветеринария басқармасының 
басшысы Е.Апетов хабарлама жасап, аса 
қауіпті 14 түрлі жұқпалы аурудың алдын 
алуға 5906 мың доза ветеринариялық пре-
парат алынғанын айтты.  Қазір препарат-
тар жеткізіліп, алдын ала егу жұмыстары 
жоспарға сәйкес жүргізілуде. 

Жануарлардың энзоотиялық аурула-
рына қарсы атқарылған жұмыстардың 
нәтижесінде облыста эпизоотиялық 
тұрақтылық сақталып отыр. 2011 жыл-
дан бері Шығыс Қазақстан, Алматы, Жам-
был, Оңтүстік Қазақстан және Қызылорда 
облыстары аусыл ауруынан буферлік 
аймаққа жатқызылған еді. Аусыл індетінен 
вакцинацияланатын қолайлы аймақ 
мәртебесін алу үшін былтыр тамыз айын-
да Халықаралық Эпизоотиялық Бюроға 
тиісті құжаттар тапсырылды. ХЭБ 5 об-
лысты вакцина қолданатын аусыл бойын-
ша таза аймақтарға жатқызу туралы шешім 
қабылдауға дайын екенін хабарлады. Ма-
мыр айында ХЭБ-ға мүше 183 елдің дауыс 
беруі арқылы мәселе шешіледі. 

Алдымен ғылыми-сараптау комиссиясы 
аусылды бақылау бойынша тексеріс жүр-
гі зеді. Аймақта инспекциялық тексеруге 
дайындық жұ мыстары ұйымдастырылды. 
Облыста уа қыт  ша  4 стационарлық-
ветеринариялық бекет және барлық ау-

дандар мен Қызылорда қала сының 
аумағындағы Сырдария өзеніндегі көпір-
лерде, пантондарда, паромдарда мо биль  -
дік-ветеринариялық бекеттер жұмыс жаса-
уы тиіс. 

Хабарламашы ветеринариялық пункт-
тер дегі интернет жылдамдығының тө-
мен  дігінен мемлекеттік қызмет көрсету 
талапқа сай болмай тұрғанын айт-
ты.  Ветеринариялық анықтама беру, 
бірдейлендіру, алдын ала егу, диаг-
ностикалық тексеру жұмыстарын уақы-
тылы дерекқорға енгізу өз дәрежесінде 
емес. 

Аймақ басшысы бұл мәселеде осыған 
жауапты органдардың бір жағадан бас, 
бір жеңнен қол шығарып жұмыс істеу 
керектігін нақтылады. 

Облыстық жұмылдыру дайындығы 
басқармасы басшысының міндетін 
атқарушы Ғ.Жаңабаев 117 елді мекеннің 
Конго-Қырым геморрагиялық қызбасына 
қолайсыз аймақ ретінде анықталғанын айт-
ты. Бұл елді мекендерде 132 мыңнан астам 
ірі қара, 275 мыңнан астам уақ мал, 17 
мыңнан астам түйе, 293 бас шошқа, 2 млн 
шаршы метрден астам жерге орналасқан 
мал қора мен көлемі 934 мыңнан астам шар-
шы метрді құрайтын суаттар мен шаңлақтар 
бар. Залалсыздандырушы мердігер мекеме-

лер Шиелі, Жаңақорған аудандарында 10 
сәуірден жұмыстарын бастады.  

Төтенше жағдайлардың алдын алу 
және жою жөніндегі комиссия отырысын-
да Қызылорда қаласы мен аудан әкімдеріне 
ау лалар мен мал қоралардың санитарлық 
та залығын қадағалау жүктелген бола-
тын. Алай да, дәрілеу кезінде кейбір мал 
қоралары тазаланбағаны белгілі болды. Бұл 
жасалған жұмыстың сапасын әлсіретеді. 
Оған қоса аудандар тарапынан ұсынылған 
мәліметтегі мал дың көрсетілген елді ме-
кендерде болмай шығуы да жұмыстың 
кешеуілдеуіне әкеп соғуда.

Облыстық қоғамдық денсаулық сақтау 
департаментінің мәліметіне қарағанда,  
қолайсыз елді мекендер тағы да анықталуда. 
Қармақшы ауданының 4 және Сырдария ау-
данының 7 елді мекенінен жиналған ке нені 
зерттеу нәтижесі оң қорытынды көр сеткен. 
Хабарламашы басқарманың қосымша за-
лалсыздандыру жұмыстарын  жүр гізуге 
мүмкіндігі жеткілікті екенін айтты.

Облыс басшысы жаңадан анықталған 
елді мекендерде аурудың алдын алу шара-
ларын тез арада ұйымдастыруды тиісті сала 
басшыларына жүктеді. Сондай-ақ әкім-
дер мал қораларының тазалануы мен мал-
ды залалсыздандыру жұмыстарына 
ыждағаттылықпен қарауы керек.

мәжіліс

ЖҰМЫсТЫ ЖҰМЫЛа аТҚаРУ 
ЖЕТІсТІККЕ ЖЕТКІзЕДІ

ҚАЗАҚСТАН ПРЕЗИДЕНТІ ЕУРАЗИЯ ДАМУ 
БАНКІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ТӨРАҒАСЫ 
ДМИТРИЙ ПАНКИНДІ ҚАБЫЛДАДЫ

Кездесу барысында Мемлекет басшысына банктің 
қызметі, сондай-ақ оның бұдан әрі даму перспективалары 
мен басымдықтары туралы мәлімделді.
Нұрсұлтан Назарбаев Еуразия даму банкінің құрылу мақсатына, 

оның алдында тұрған бүгінгі міндеттерге тоқталып, интеграциялық 
жобаларды қаржыландырудың маңыздылығын атап өтті.

– Банктің негізгі құрылтайшылары – Қазақстан мен Ресей. 
Банк Еуразиялық экономикалық одақтың мүддесі үшін құрылды. 
Жұмыстың таңдалған бағыты дұрыс. Қазақстан жағдайында несиені 
көбіне теңгемен беру мүмкіндігін қарастыруды ұсынамын, – деді 
Мемлекет басшысы.

Сондай-ақ, Қазақстан Президенті Еуразиялық экономикалық 
одаққа мүше мемлекеттер бастамашылық еткен шағын жобаларға 
несиені қоса қаржыландыру шартымен беру мәселесін қарастыруды 
ұсынды.

– Көлік-инфрақұрылым, су және аграрлық бағыттағы ортақ жо-
баларды қоса қаржыландыруға банктің мүмкіндігі бар. Бұл жоба-
лар одаққа мүше барлық мемлекеттер үшін жүзеге асырылатын бо-
лады. Мұндай жобалар ең алдымен оларды ұсынатын Еуразиялық 
экономикалық комиссияның жұмысына байланысты болмақ, – деді 
Нұрсұлтан Назарбаев.

Д.Панкин Қазақстан Президентіне жаңа жобалар жөніндегі 
шарттардың жасалу барысы туралы, сондай-ақ банктің несиелік 
қорының ахуалы, оның өткен жыл қорытындысы бойынша 
айтарлықтай артқаны жөнінде баяндады.

Жуырда облыстық ауыл шаруа-
шылығы басқармасы басшысы Бақыт 
Жаханов бастаған Қызылорда об-
лысы делегациясы Иран Ислам 
Республикасының Гүлістан және Ма-
зендеран провинцияларына жұмыс са-
парымен барып қайтты. 
Сапар аясында аймақ делегациясын Гор-

ган сауда-өнеркәсіп, тау-кен және ауыл 
шаруашылығы палатасының Президенті Ра-
мезан Бахрами, Гүлістан провинциясының 
ауыл шаруашылығы ұйымы басшысы Мох-
тар Мохаджер, Өнеркәсіп, сауда және тау-кен 
ұйымы басшысының орынбасары Дарвиш 
Али Хассанзаде бастаған жауапты тұлғалар 
провинцияның экономикалық әлеуеті мен 
инвестициялық мүмкіндіктерімен таныстыр-
ды.

Гүлістан өңірінің басшылығы про-
винцияның Сыр елімен экономикалық 
құрылымы жағынан ұқсастығына на-
зар аударды. Сондай-ақ, біздің аймаққа 
ауылшаруашылық дақылдарын егіп, балық 
және мал өсіру, осы салалардағы озық тех-
нологиялармен тәжірибе алмасу, Қазақстанға 
жеміс-жидек өнімдерін экспорттау және май-
лы дақылдарды импорттау мәселелері бой-
ынша өзара ынтымақтастық жасауға дайын 
екендігін атап өтті. 

Облыстық делегация өз тарапынан 
екіжақты қарым-қатынасты оңтайлы және 
өзара тиімді дамыту бойынша  ирандық 
әріптестерімен тығыз байланыс орнатуға дай-
ын екендігін жеткізіп, Иранға  ірі қара, ұсақ 
малды, оның еттерін және «Новатор» сор-
ты күріш жармасын экспортқа шығаруды 
ұсынды. Сонымен қатар, облыс аумағында 
салынатын ет комбинатының құрылысын 

ирандық технологиямен бірлесіп салу 
және оның болашақ өнімдерін Иран, Пар-
сы шығанағы мемлекеттеріне экспорттау, 
ирандық күріштің сорттарын аймақта өсіру 
және оны Иранға экспорттау мәселелері 
талқыланды.

Дәл осындай кездесу Сари қаласында 
Мазендеран сауда-өнеркәсіп, тау-кен 
және ауыл шаруашылығы палатасының 
Президенті Абдалла Мохаджердараби, 
ауыл шаруашылығы ұйымының басшы-
сы Делавар Хейдарпур, өнеркәсіп, сау-
да және тау-кен ұйымының басшысы 
Омран Мохаммадпур, Инвестиция тар-
ту және қолдау департаментінің дирек-
торы Лейла Восугимен де жүргізілді.

Сапар барысында Гүлістан 
провинция сының жеке кәсіпкерлерімен 
B2B форматында кездесу өткізілді. 

Оған Қазақстанға инвестиция салуға 
қызығушылық танытушы 30-дан аса ком-
пания өкілдері қатысты. Кездесуде сөз 
алған Гүлістан провинциясының губерна-
торы Хасан Садеглу екі өңір арасындағы 
экономикалық ынтымақтастықты дамы-

ту және жандандыруды, қарым-қатынасты 
нығайтуға ерекше мән беретінін атап өтті. Қос 
тараптың кездесуінде бірнеше ірі ұсыныстар 
айтылып, меморандумдарға қол қойылды. 
Атап айтсақ, Гүлістан провинциясындағы 
ет өндіру және сатумен айналысатын ірі 
кәсіпорынның бірі «Eros Co» компаниясының 
өкілі Р.Ахмади Қызылорда облысында ет 
комбинатының құрылысына бірлесіп инве-
стиция салуды және оның болашақ өнімдерін 
Иранға, Парсы шығанағы елдеріне экспортқа 
шығаруды ұсынды. Сонымен бірге, Гүлістан 
провинциясының «Марагатапе» коопера-
тив басшысы М.Гарабимен кездесуінде 
қазақстандық «Новатор» күрішінің жарма-
сын Иран нарығына экспорттау мәселесі 
талқыланып, күріштің үлгісі ұсынылды. 

Келіссөздер нәтижесінде тараптар 
Қызылорда облысы ауыл шаруашылығы 
басқармасы және Гүлістан провинциясы ауыл 
шаруашылығы ұйымының арасында өзара 
ынтымақтастық жөніндегі меморандумға қол 
қойылды.

Жалпы сапар бары-
сында ирандықтар Сыр 
елінің кәсіп керлерімен 
тығыз байланыс та жұмыс 
жасап, агроөнімдерді өз 
еліне импорттауға әзір 
екендіктерін және осы 
мақсатта Қызылорда об-
лысына сапарлап келетін 
болып уағдаласты.

Нұрбек 
ДӘУРЕНБЕКОВ.

Кеше Сыр елінен Ақтөбе облысындағы су тасқынынан зар-
дап шеккен отандастарымызға көмек ретінде алғашқы керуен 
жолға шықты. Аймақ жастары азық-түлік өнімдері мен басқа 
да қажетті тұрмыстық заттар тиелген жүк көліктерін «Тағзым» 
алаңынан шығарып салды. Шара барысында облыс әкімінің 
орынбасары Руслан Рүстемов өңір жастарының игі бастамасын 
жоғары бағалады.

–  Қазақстанның солтүстік және батыс аймақтарында қар мол 
түсіп, соның салдарынан су басу жағдайлары орын алды. Сыр халқы 
да отандастарымыздың жағдайына бей-жай қараған жоқ. Жастар мен 
басқа да қоғамдық ұйымдар арнайы бастама көтеріп, Үндеу жариялаған 
болатын. Нәтижесінде, бүгін облыс бойынша тұрмысқа қажетті тау-
арлар тиелген үлкен сыйымдылықтағы 8 автокөлік Ақтөбе облысы-
на аттанды. Халқымыз қайырымдылық деген ұғымды тек рухани не-
месе экономикалық мәселемен байланыстырмай, оған адам бойындағы 
барлық ізгі қасиетті теңеген. Бүгінге дейін де аймақ жастары игілікті 
шараға өз үлестерін қосып келеді. Бұл бастамаға тек Қызылорда қаласы 
емес, аудан кәсіпкерлері де белсенділік танытуда. Қайырымдылық көмек 
көрсету мақсатында аттанған алғашқы керуенге сәттілік тілейміз, – деді 
Р.Рүстемов.        

Айта кетейік, 18 сәуірден бастап Ақтөбе облысындағы су 
тасқынынан зардап шеккен отандастарымызға қолдау көрсету шара-
лары ұйымдастырылған болатын. Аталған мәселеге байланысты «Жа-
стар ресурстық орталығы» КММ көмек қабылдау пункті ретінде жұмыс 
жасады. Мұндай орындар барлық аудандарда ашылған. «Жомарт» 
мейірімділік үйінің еріктілері қоғамдық орындарда заттар жинауға 
белсене қатысып, көмек көрсету жөнінде үндеулер таратты. Орталық 
қызметкерлері алғашқы қажеттілік заттарын жинап қана қоймай, зардап 
шегушілерге бір күндік еңбекақысын аударды. Бүгінге дейін Қызылорда 
қаласы мен барлық аудандарда гуманитарлық көмек көрсету штабтары 
құрылды. Нәтижесінде, 60 тоннаға жуық азық-түлік өнімдері мен басқа 
да тұрмысқа қажетті тауарлар тиелген 8 автокөлік жолға шықты. Соны-
мен қатар, арнайы шот ашылып, жергілікті кәсіпкерлер өз еріктерімен бір 
күндік жалақыларын аударды. Бұл жұмыстар осы аптаның соңына дейін 
жалғасады. Мұнан соң жиналған барлық қаражат тек қана Ақтөбе облы-
сына ғана емес, су басқан басқа да аймақтарға үлестіріледі.   

Кенжетай ҚАЙРАҚБАЕВ.

ИРаНДаҒЫ ИГІЛІКТІ КЕзДЕсУЛЕР

аҚТөбЕЛІКТЕРГЕ 
аЛҒаШҚЫ КөМЕК

1 МАМЫР – ҚАЗАҚСТАН хАЛҚЫНЫҢ БІРЛІгІ КүНІ МЕРЕКЕСІНЕ оРАЙ  ұЙЫМДАСТЫРЫЛАТЫН ІС-шАРАЛАР БАҒДАРЛАМАСЫ
№ Іс-шара атауы Мерзімі Өтетін орны
1. 1 мамыр – Қазақстан халқының бірлігі күніне 

орай «Қазақстан – достық мекені» атты кітап 
көрмесі

28 сәуір - 
3 мамыр аралығы

Ә.Тәжібаев атындағы 
облыстық әмбебап 

ғылыми кітапханасы
2.  «Бейбітшілік пен бірлік жастары» атты 

облыстық жастар акциясы
29 сәуір, сағат: 

10.00
«Достық Үйі» ғимараты

3. Қазақстан халқы бірлігі күніне орай мәдени 
көпшілік іс-шара және  ұлттық ойын-
дар мен спорттық сайыстардан жарыстар, 
жалпыхалықтық серуен

1 мамыр, сағат: 
10.00

Қызылорда қаласының 
орталық алаңы

4. Облыстық этно-мәдени орталықтардың 
қатысуымен «Татулық тірегі – Сыр елі» атты 
форум 

1 мамыр, сағат: 
10.00

«Достық Үйі» 
ғимаратының алды 

(Қызылорда қаласы)
5. Қызылорда қалалық мәдени-демалыс паркінің 

маусымдық ашылу салтанаты
1 мамыр, сағат: 

11.30
Қалалық мәдени-

демалыс паркі
6. «Менің Елім!» атты облыс жастарының 

мотошеруі
1 мамыр, сағат: 

13.00
«Сыр Ана» монументі 
мен Тағзым алаңына 

дейін
7.  «Қазақстан халқының шәй ішу дәстүрі» атты 

көрме 
1 мамыр, 15.00 Облыстық тарихи 

өлкетану музейі
8.  «Достық әуені» атты облыстық 

филармонияның  «Сыр самалы» вокалды-
аспапты ансамблінің концерті

1 мамыр, сағат: 
20.00

Қалалық мәдени-
демалыс паркі

№ Іс-шара атауы Мерзімі Өтетін орны
9. «Қазақстан – достық шаңырағы» атты салта-

натты шара 
1 мамыр, сағат: 

11.00
Шиелі аудандық 
орталық алаңы

10. «Қазақ елі – татулық мекені» атты салтанатты 
шара, театрландырылған қойылым

1 мамыр, сағат: 
10.00

Жалағаш аудандық 
орталық алаңы

11. «Менің елім – Мәңгілік ел» атты мерекелік 
шара 

1 мамыр, сағат: 
10.00

Қармақшы аудандық 
орталық алаңы

12. «Иә, біз бауырлармыз!» мерекелік театр-
ландырылған қойылым, мәдени көпшілік шара

1 мамыр, сағат: 
10.00

Сырдария аудандық 
орталық алаңы

13. «Елдіктің асыл мұраты – достықтың нұрлы 
шырағы» атты мәдени көпшілік шара 

1 мамыр, сағат: 
09.00

Жаңақорған аудандық 
орталық алаңы

14. «Қазақстан – татулық пен достықтың мекені» 
атты достық шеруі

1 мамыр, сағат: 
10.00

Арал аудандық орталық 
алаңы

15. «Достық әнін жырлайық» атты мерекелік кон-
церт кешкілік серуен

1 мамыр, 
сағат:20.00 

Арал аудандық орталық 
алаңы

16. «Ынтымақ – достық кепілі» атты мерекелік 
шара 

1 мамыр, сағат: 
10.00

Қазалы аудандық 
орталық алаңы

17. Мереке күніне орай барлық қала, аудан, елді 
мекен орталықтарында театрландырылған 
қойы лым, концерт, мәдени-көпшілік серуен 
өтеді

28 сәуір - 
2 мамыр аралығы

Қызылорда қаласы және 
аудандарда, елді мекен-

дерде 

Кеше облыс әкімі Қырымбек Көшербаевтың төрағалығымен об-
лыс әкімдігінің мәжілісі өтіп, онда аймақтағы ветеринариялық іс-
шаралардың орындалу, Конго-Қырым геморрагиялық қызбасының 
алдын алу, «Баршаға арналған тегін кәсіби-техникалық білім» жаңа 
жобасын ұйымдастыру, агроөнеркәсіп нысандарын субсидиялаудың 
тиімділігін арттыру мәселелері қаралды. 



Мемлекеттің құнды қазынасы адам десек, адамның 
басты байлығы оның денсаулығы екені белгілі. 

Елімізде жыл сайын тұрғындардың саулығын 
сақтау, ұзақ өмір сүруін қамтамасыз ету 
мақсатында түрлі бағдарламалар қабылданып, 
ауқымды жұмыстар атқарылып келеді. Себебі, 

дені сау адам ғана мемлекеттің шын мәнінде баға жет-
пес байлығы болып саналмақ. Еліміздің денсаулық 
сақтау саласына жаңадан енгізілгелі отырған міндетті 
медициналық сақтандырудың да өз мақсаты, көздеген 

межесі бар. Осы орайда жаңа жүйенің маңызы қандай, 
оның тиімділігі неде деген сұрақпен №2 қалалық емхана 

бас дәрігерінің емдеу ісі жөніндегі орынбасары Венера Садманова-
мен сұқбаттасқан едік.
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рухани жаңғыру

қоғам

Мезгіл Мәселесі

Таяуда Мемлекет басшысы Н.Назарбаевтың «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласы барлық ақпарат 
құрал дарының бетінде жарияланды. Онда Елбасы қазіргі 
қоғам талабына сай ел болашағын дамытудың айқын басым
дықтарын атап көрсетті.

Аталған басым бағыттардың байыбына барар болсақ, 
алғаш қысы «Бәсекелік қабілет» деп аталады. Мұнда еліміз
дің қай бағыт, қайсыбір салада болмасын әлем алдына 
шығатындай жаңалықтарымен, сондайақ, жоғары сапа дең
гейін дегі еңбек ресурстары негізге алынған. Елбасының 
сөзімен айтсақ, болашақта ұлттың табысты болуы оның табиғи 
байлығында емес, адамдарының бәсекеге қабілеттілігінде. Де
мек, «Цифр лы Қазақстан», «Үш тілде білім беру», «Мәдени 
және конфессияаралық келісім» секілді бағдарламалардың 
түпкі мәні – ұлтымызды ХХІ ғасырдың талаптарына даяр
лауға бағытталған. Ал тұғырнаманың екінші басымдығы 
– «Праг матизм» деген ұғымды тарқатып, түсіндіреді. Яғни, 
бұл ұғымның аясында өзіңнің ұлттық және жеке байлығыңды 
нақты білу, оны үнемді пайдаланып, болашағыңды жоспарлай 
алу, ысырапшылдық пен даңғойлыққа жол бермеу деген сын
ды терең мағыналы тұжырым жатыр. Ол үшін жас ұрпақты  
білім алуға, салауатты өмір салтын ұстануға, кәсіби тұрғыдан 
жетілдіруге басымдық  берілуі тиіс. 

Ал «Ұлттық бірегейлікті сақтау» дегенді қалай түсінеміз? 
Меніңше, бұл жерде ұлтымыздың ешкімге ұқсамайтын дара 
болмысын, терең  руханияты мен биік мәдениетін болашаққа 
қазқалпында жеткізуге баршамыз бірдей жауаптымыз. Мұн
дағы айтпағымыз, бес ғасырдан астам тарихы бар қазақ хал
қының әдебиеті мен өнерінде, ауыл шаруашылығы саласын
да өзіндік бай тәжірибесі бар. Сайын даланың сайсаласын 
еркін шарлап, сәйгүлік жаратып, бәйгеге шапқан, қыран бап
тап, сейіл құрған халықпыз. Төрт түлігін түлетіп, түрлі тағам 
өнімдерін өндірсе, күнделікті өмірде қаншама тұрмыстық 
бұйымдар әзірлеп, қажетіне тұтынған. Қыл қобызымен, қос 
ішекті домбырасымен әуелете ән шырқап, күмбірлете күй 
төгіп, әлемді таң қалдырған қазақ емеспіз бе?! Сондықтан 
осынау өркениетке өрлеу жолында біз өзімізбен бәсекелес 
елдердің мәдениетін үйренуге міндетті емеспіз, керісінше, 
ұлттық мәдениетімізді әлем алдында мойындатуға күш салу
ымыз қажет. 

Елбасының ерекше атап көрсеткен тағы бір бағыты – білім
нің салтанат құруы. Бүгінгі ұрпақтың  әлемдік стандарттарға 
сай  білім алуына қолайлы жағдай жасап, олардың өмір тала
бына бейімділігін қалыптастыру – мемлекет алдындағы маңыз
ды міндеттердің бірі. Сондықтан Тәуелсіздік жылдарынан бері 
еліміздің білім жүйесі түбегейлі жаңғырды деу ге толық негіз 
бар. Себебі, аталған мақалада  айтылғандай, қазіргі таңда біздің 
еліміз білім саласына бөлінетін бюджет шығыстары  жөнінен 
әлемдегі  ең алдыңғы елдердің санатында тұр. Әрине, сала 
жұмысын дамытуда қабылданып жатқан бағдарламалардың 
артықшылығы  басымдау болғанымен, кемшілігі де бар екенін 
жасырмауымыз қажет. Бұған қатысты Мемлекет басшысы өз 
тарапынан әркез тиісті бағасын беріп келеді.

Елбасы «Технологиялық революцияның беталысына 
қарасақ, таяу он жылдықта қазіргі кәсіптердің жартысы жойы
лып кетеді» деген болжамын алға тартады. Сол себепті заман 
көшінен қалмай, жастардың жанжақты білім алуға ұмтылысы 
қажет екенін айтып, «табысты болудың басты факторы – 
білім» деп ойын түйіндейді.  

Иә, өткен тарихымызды ой елегінен өткізер болсақ, 
өзегімізді өртейтін ащы сабақтары аз емес. Санамызды 
күшпен жаулаған сол бір солақай саясаттың зардабы әлі де өз 
әсерін тигізіп келеді. Дегенмен, уақыт бір орнында тұрмайды. 
Сондықтан біз бүгінде өткен кезеңнің үлесінде құлдырауға 
ұшыраған ұлттық руханиятымызды қайта қалпына келтіріп, 
«өлгенімізді тірілтіп, өшкенімізді жандыруға» бағытталған 
идеологиялық қозғалыс үстіндеміз. Жаһандану саясатының 
түпкі мәнмағынасын ажыратып, өзіндік болмысымызды 
сақтап қалу жолында бағытымызды айқындадық. Бұл, әрине, 
тұғырын бекіткен Тәуелсіз еліміздің тамаша жеңісі! 

Ширек ғасырды артқа тастап, тәуекел етіп, әлемдік 
деңгейде дамудың даңғыл жолына түстік. Алдымызда әлі та
лай сындарлы  сәттер тұр. Олай болса, «Мәңгілік Ел» деп ата
латын ұлттық мұратымызға жету үшін Елбасының рухани 
жаңғыруға бағытталған талап деңгейінен табылуға тиіспіз.    

Ғазиза ӘБІЛДА,
Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі.

Мемлекет басшысының «Бола
шаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
атты мақаласын үлкен ықыласпен 
оқып шық тым. «Рухани жаңғыру» 
де ге ніңіз баршамыз асыға күт кен,  
жүрекке жылы тие тін сөздер ғой!  
Мақалада кө теріл ген қазақ тілін 
латын әліп биіне көшіру, «Туған 
жер» бағдарламасы сияқты ба
стамаларды қалың жұртшылық 
жанжүрегімен құптап, қуана 
қарсы алатыны сөзсіз. Бәсекелік 
қабі лет, прагматизм, ұлттық біре 
гейлікті сақтау, сапалы білім беру 
мәсе лелері, материалдық жаңғыру 
шарттары – бұлар адамның жан 
дүниесі мен рухани табиғатына оң әсерін 
тигізеді деген ойдамын.

Өткен тарих пен дәстүрді, асыл құн ды
лықтарды қайта жаңғыртып, ұлттық біре
гейлігімізді сақтап қалуды ұсынып, «Туған 
елден» «Туған жер» бағдарламасына көшу
ді ұсынуының өзі тамаша бастама емес пе? 
Өйткені, бұл мәселе біздің ұлтымыздың бола
шағы мен рухани әлеуетіне тікелей қатысты. 

Еліміздің болашағы – бүгінгі  жастар 
еншісінде. Қазіргі әлемдік нарық сұранысында 
қабілет таныта алатын кәсіп иесін даяр

лау міндеті тұр. Елбасы өз бас
тамасымен биылдан бастап  
«Баршаға арналған тегін кәсіптік
техникалық білім беру» жобасы 
іске асырыла бастағанын баса айт
ты. 

Қазыналы Қазалы тарихында 
өзіндік орны бар Қазалы көлік
техникалық колледжі 1929 жыл
дан бері теміржол саласына білікті 
мамандарды даярлап келеді. 
Ғасырға жуық тарихы бар Қазалы 
көліктехникалық колледжі қазіргі 
таңда еңбек нарығына қажетті 11 
мамандық бойынша кәсіби білікті 
жұмысшы мамандарды дайындау

да. Ұжымда 120 инженерпедагог еңбек етеді. 
Мемлекеттік тапсырыс негізінде 698 оқушы 
білім алуда. Мамандықты оқытуға арналған 
36 оқу кабинеті, оның ішінде: 24 арнаулы пән, 
12 жалпы білім беретін пән кабинеттері, 6 ше
берхана, 4 зертхана және 3 полигон, 150 орын
ды клуб, 100 орындық ғылымиәдістемелік 
орталық, 100 орынды асхана, 100 орынды 
жатақхана, 20 мыңға жуық кітап қоры бар 
кітапхана, оқужаттығу залы (фитнес клуб) 
және жылыжай (теплица) жұмыс жасайды.

Колледж ұжымы бүкіл әлемдік банк 

есебінен қаржыландырылатын «Техни калық 
және кәсіптік білім беру жүйесін жаңғырту» 
Жобасына қатысып,  57 млн  теңге грантының 
иегері атанды. Нәтижесінде, 26 инженер
педагог Франция, Германия, Чехия, Бело
руссия және Ресей мемлекеттерінде білім 
жетілдіріп келді. 

Қазіргі таңда колледж дуалды оқыту жүйесі 
аясында «ҚТЖ» «ҰКАҚ» Қызылорда сигнали
зация және байланыс дистанциясы филиалы, 
«ҚамқорЛокомотив» ЖШС ҚЛЖД және «Ло
комотив» Қызылорда АҚ локомотив пайдалану 
депосымен  көпжақты келісім шартқа отырған, 
аталған базалық мекемелермен өндірістік 
оқуда машықтануға толық жағдай жасалған.

Біз Елбасының саяси бағытының 
сабақтастығы мен тұрақтылығын қолдай
мыз. Біз өз халқына және өз еліне адал қызмет 
етуді мақсат етіп отырған Елбасының ұстанған 
бағытын бәріміз болып кеңінен қолдаған кезде 
ғана қазақстандықтардың дәулетті де сәулетті 
тұрмысқа қол жеткізуін қамтамасыз ететін бо
ламыз.

Болатбек АХМЕТОВ, 
Қазалы көлік-техникалық

колледжі директоры,
ҚР Білім беру ісінің

құрметті қызметкері.

Елбасының биылғы Жолдауында жас ұрпақты 
жаңа дәуірдің талабына дайындау мақсатында оларға 
тегін кәсіптік білім беру бастамасы көтерілген бола
тын. Бүгінгі таңда осы мақсатқа сай еліміздің білім 
беру жүйесінде арнайы шаралар қабылданып, жүзеге 
асырыла бастады. 

Жасөспірімдерді жаратылыстану және техноло
гия мамандықтарына даярлап, қоғамда кәсіби деңгейі 
жоғары  қарапайым жұмысшы мамандығына деген 
құрметті қалыптастыру бағытында түрлі байқаулар 
ұйымдастырылып келеді. Соның бір айғағы, соңғы 
жылдары ҚР Білім және ғылым министрлігінің 
ұйымдастыруымен «WorldSkills Kazakhstan» ұлттық 
чемпионаты дәстүрлі түрде өткізіліп отыр. Аталған 
шараға аймақтық іріктеу байқауларының жеңімпаздары 

қатысады. Атап айтар болсақ, ағымдағы жылдың нау
рыз айында өткізілген іріктеу байқауында облыс 
орталығындағы бірнеше арнаулы оқу орындарының 
базасында «Дәнекерлеу технологиясы», «Сантехника 
және жылыту», «Киімдер дизайны және модельдеу», 
«Желілік және жүйелік басқару», «Электромонтаж» 
және т.б мамандықтар бойынша кәсіптік байқаулар 
өткізілді. Жалпы саны 11 мамандық түрінен 75 білім 
алушы қатысып, жеңімпаздар анықталып, 8 кәсіп бой
ынша республикалық кезеңге жолдамалар алды. 

Салтанатты жиында сөз алған Руслан Рүстемұлы 
шараға қатысушы жастарға Мемлекет басшысының 
кәсіби білім беру бағытындағы ұсынып отырған зор 
мүмкіндігін тиімді пайдаланып, мамандық таңдауға 
мән беріп, кәсіби мүмкіндіктерін кеңейту қажет екенін 
айтты. Қандай бір мамандықты таңдағанмен, ең ба
стысы адамгершілік құндылықтың жоғары болуы тиіс 
екенін атап өтті. 

Сондайақ, облыс әкімінің орынбасары Р.Рүстемов, 
«Нұр Отан» партиясы облыстық филиалы төрағасының 
орынбасары Ә.Ерсұлтанов, «Атамекен» облыстық 
кәсіпкерлер палатасы директорының орынбаса
ры Қ.Ілиясов, «ИНТЕГРОСТРОЙ» ЖШС өндірістік 
техникалық бөлім инженері Н.Жанәбіл, облыстық 
білім басқармасының басшысы Б.Сайлыбаев, жас
тар саясаты мәселелері басқармасының басшысы 
Е.Меңлібаев аймақтық іріктеу байқауында 11 кәсіп бой
ынша бақтарын сынап, 8 кәсіп түрінен республикалық 
кезеңге жолдама алған жеңімпаздарды марапаттады.  

Ғ.ҚОзыБЕкҚызы.

– Венера Сансызбайқызы, еліміздің денсаулық 
сақтау саласына келер жылдан бастап міндетті 
медициналық әлеуметтік сақтандыру жүйесі 
енгізілгелі отыр. Бүгінде жүйенің мақсаты, міндеті 
туралы бұқараға түсіндіру жұмыстары кеңінен 
жүргізілуде. Аталған жүйе жайында кеңірек айтып 
берсеңіз?

– Еліміздегі міндетті әлеуметтік медициналық 
сақтандыру Елбасының тапсырмасы бойынша Ұлт жо
спары – бес институциялық реформаны жүзеге асыру 
жөніндегі «100 нақты қадамның» 80қадамына байланы
сты және Денсаулық сақтау саласын дамытудың 2016
2020 жылдарға арналған «Денсаулық» мемлекеттік 
бағдарламасы аясында енгізіліп отыр. Міндетті 
әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінің ба
сты мақсаты – медициналық көмектің сапасын артты
ру. Сондайақ, ол халықтың денсаулығын қорғау жүйесі 
болып табылады. Дамыған елдердің барлығында бұл 
жүйе іске асырылып, тұрғындар оның нәтижесін көріп 
отыр. Әр адам өз денсаулығына өзі жауапты, әйтсе 
де біздің елімізде тұрғындардың саулығын сақтауда 
көптеген ауқымды жұмыстар атқарылып, жағдай жаса
лып отыр. Жаңа жүйе бойынша енді бұл мәселеге мем
лекетпен бірге жұмыс беруші де араласатын болады. 
Олай дейтініміз, сақтандыру жарналарын азаматтарға 
жұмыс беруші мекемелер төлеп отырады, ал жұмыс 
істемейтіндер мен жұмысқа жарамсыздар үшін жарна 
мемлекеттен аударылады. Жалпы, бұл жүйе халықтың 
барлық топтары үшін медициналық және дәрідәрмектік 
көмектің тең көлемі мен сапасын қамтамасыз ететін бо
лады.

– Жүйенің жүргізілу кезеңдері туралы не айта-
сыз?

– Міндетті медициналық сақтандыру жүйесі елімізде 

20172022 жылдар аралығында біртіндеп енгізіледі 
деп күтілуде. Яғни, 2017 жылдың 1 шілдесінен бастап 
мемлекет, жұмыс берушілер және өзінөзі жұмыспен 
қамтыған азаматтар Әлеуметтікмедициналық 
сақтандыру қорына жарна төлеуді бастайды. 2018 жылы 
елімізде міндетті әлеуметтікмедициналық сақтандыру 
жүйесі енгізіледі. Жарнаның мөлшерлемесі белгіленді. 
Мәселен, ерекше санаттағы азаматтар үшін мемлекет 
төлейтін жарнаның мөлшерлемесі 2022 жылдан бастап 
орташа айлық еңбекақының 5 пайызынан аспайтын бо
лады. Ол бастапқыда 3,75 пайызбен басталса, одан арғы 
жылы 5 пайызға ұлғаймақ. Ал жұмыс берушілер жар
насы мөлшерлемесінің жалпы көлемі алғашқы жылы 1 
пайыз болса, 2020 жылдан бастап 2 пайызды құрайды. 

– Әлеуметтік жағынан аз қамтылғандар үшін 
қандай жеңілдіктер бар, яғни, қандай жағдайлар жа-
салып отыр?

– Жаңа жүйеге қатысты заңда бұл мәселеге қатысты 
егжейтегжейлі көрсетілген. Атап айтқанда, мемле
кет заңға сәйкес халықтың бірнеше топтары үшін 
үлкен жеңілдіктер жасауда. Мәселен, әлеуметтік 
медициналық сақтандыру қоры жарнасын төлеуден 
азаматтардың 14 санаты босатылады, оның ішінде 12
сі тұрғындардың әлеуметтік тұрғыдан осал тобы. Мы
салы, «Алтын алқа», «Күміс алқа» иегерлері немесе 
бұрын «Батыр ана» атағын алған, сонымен бірге І және 
ІІ дәрежелі «Ана даңқы» ордендерімен марапатталған 
көпбалалы аналар, Ұлы Отан соғысына қатысушылар 
мен оның мүгедектері, мүгедектер, жұмыссыз ретінде 
тіркелген адамдар, интернат ұйымдарында білім алып 
және тәрбиеленіп жатқандар, техникалық және кәсіптік, 
орта білімнен кейінгі, жоғары білім беру, сондайақ, 
резидентура нысанындағы жоғары оқу орындарынан 
кейінгі білім беру ұйымдарында күндізгі оқу нысанында 

білім алушылар, бала тууға, жаңа туған баланы асырап 
алуға байланысты, бала үш жасқа толғанға дейін оның 
күтіміне байланысты демалыста жүргендерге, жұмыс 
істемейтін жүкті әйелдер, зейнеткерлер, тағы басқа 
азаматтарға жеңілдіктер қарастырылған.  

– Жалпы, жаңа жүйе қарапайым халыққа не 
береді?

– Жоғарыда айтып өткеніміздей, бұл жүйе дамыған 
мемлекеттердің барлығында қалыптасқан, оның 
нәтижесін халқы көріп отыр. Ол ең бастысы негізгі 
сақтандыру түрі болып табылады. Бұл сақтандыру 
түріне мемлекеттік бюджеттен тегін көрсетілетін 
медициналық қызметтер кіреді. Ол еліміздің барлық аза
маттарына қолжетімді болады. Мемлекет өз міндетіне 
медициналық қызметтің бірнеше түрін алады. Мәселен, 
жедел жәрдем қызметін, санитарлық авиацияны, 
әлеуметтік маңызы бар ауруларға ем көрсетуді, төтенше 
жағдайда көмек көрсетуді және алдын алу шараларына 
қатысты екпелерді өз міндетіне алады. 

Міндетті әлеуметтік сақтандыру аясын
да қаржыландырылатын сақтандыру түрі де бары 
белгілі. Бұл негізінен сақтандыруға кірмеген басқа да 
медициналық қызметтер түрін қамтитын болады. Оған 
амбулаториялықемханалық көмектер, ауруханада жа
тып емделу, жоғары технологиялық көмектер кіреді. 
Сақтандырудың осы түрі міндетті сақтандыру жүйесіне 
тіркелген азаматтар үшін қолжетімді болады және 
азаматтардың жеке шығындары азаяды. 

– Бүгінде еліміз бойынша, оның ішінде біздің 
өңірімізде де бастапқы медициналық-санитарлық 
көмек көрсету ұйымдары бойынша «Емханаға тіркел 
де, өз мәртебеңді анықта!» ұранымен тұрғындар 
мәртебесін анықтау науқаны өтіп жатқаны белгілі. 
Сіздің мекемеңізде бұл жұмыс қалай жүріп жатыр?

– Иә, үстіміздегі жылдың 5 сәуірі мен 31 мау
сым аралығын да «Емханаға тіркел де, әлеуметтік 
медициналық сақтандыру жүйесіндегі өз мәртебеңді 
анықта!» ұранымен тұрғындарды емханаға тіркеу 
науқаны жүргізілуде. Осы орайда емхана қызметкерлері 
келген адамға жаңа жүйе жайлы түсіндіріп, ақпарат бе
руде. Онан бөлек біздің қызметкерлер үйлерді аралап 
ақпараттықтүсіндірме парақшаларын таратып, ауызша 
да насихаттаудамыз. Жалпы, №2 емханаға қарасты 36 
мыңнан астам тұрғын бар. Балалар мен жасөспірімдерді 
қоспағанда бүгінде 5 мыңнан астамының мәртебесі 
анықталды. 

– Әңгімеңізге рахмет.

Әңгімелескен Айнұр БАТТАЛОВА.

БАСЫМДЫҚ БЕРГЕН 
БАҒАЛЫ БАСТАМА

КОЛЛЕДЖ ӨМІРІНЕ СЕРПІН БЕРДІ

КӘСІПТІК БІЛІМ 
КЕҢІСТІГІ

Өткен сенбіде қаладағы Абылай хан атындағы 
колледжде «WorldSkills Kazakhstan» Ұлттық чем-
пионатына аймақтық іріктеу байқауының жабы-
лу салтанаты өтті. Аталған шараға облыс әкімінің 
орынбасары,  байқауды ұйымдастыру комитетінің 
төрағасы Руслан Рүстемов қатысты. 

ДЕНСАУЛЫҚТЫ САҚТАУ
МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУДАН БАСТАЛАДЫ

АНТ БЕРГЕН АДАЛ БОЛАДЫ
Облыстық қылмыстықатқару жүйесі департаменті жаңа қызметкерлермен толықты. 

Жуырда тағайындалған 19 жас маман қаладағы «Рәміздер» алаңында сенбі күні салтанатты 
түрде ант қабылдап, елдің өркендеуіне өз үлестерін қосуға серт берді. 

Қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етіп, адал қызмет етуге сенім білдіргендер қатарында 
Мереке Досжанова да бар. Кәсіби маман ретінде қалыптасуды мақсат еткен бойжеткен 
алдағы уақытта жүктелген міндетке жауапкершілікпен қарап, сенімді ақтауға күш салаты
нын айтты. Саладағы алдыңғы буын 
өкілдері де жастарға сәттілік тілеп, 
аманатты орындау абыройлы бо
рыш екенін жеткізді.

– Ант қабылдау – Ішкі істер 
органдарындағы маңызды қадам
ның бірі.  Себебі, мұндағы әрбір 
қызметкер  өз жұмысын тия нақ
ты, мінсіз атқаруы қажет. Жас 
мамандардың алдағы уақытта 
мем лекет алдындағы борышын 
адал орындайтындарына сенім 
білдіреміз, – деді облыстық қыл
мыстық атқару жүйесі де партаменті 
бас тығының орынбасары Талғат 
Тұрлыбаев.

Мөлдір СНАДИН.

кӨП ТІЛДІ МЕҢГЕРГЕН ҰСТАз

ЖҰМЫСТЫ ЖҰМЫЛА АТҚАРУ 
ЖЕТІСТІККЕ ЖЕТКІЗЕДІ

Еліміздегі кәсіптіктехникалық білім 
беру саласының жаңа бағдары жайын
да айтқан облыстық білім басқармасының 
басшысы Б.Сайлыбаев бағдарламаның үш 
бағытына тоқталды. Бағдарламамен кәсіптік 
білімі жоқ 15 пен 29 жас аралығындағыларды 
қамту көзделген. Халықтың осы сана

ты әлеуметтік әлсіз топ болғандықтан, 
жұмысшы мамандықтарына оқытуға осы 
санаттағы жастар тартылмақ. Жастардың  
сұранысқа ие кәсіби біліктілік пен 
дағдыларды алуының тиімді жүйесін құру, 
сондайақ жұмыс берушілердің сұранысына 
сәйкес мамандар даярлау жоспарланып 
отыр. Ол үшін колледждерде техникалық 
және кәсіптік білімі бар жұмысшы кадр
лар даярлау және колледждер мен оқыту 
орталықтарында қысқамерзімді курстық 
даярлау бағыттары таңдалған. Мектептің 
911 сыныбын бітірушілердің колледждер
де жұмысшы мамандығын тегін алуына 
мүмкіндік береді. 

Мектеп бітіргенмен, кәсіби мамандық 
алмаған, колледждер мен жоғары оқу орын
дарынан шығып қалған, жұмыссыз, өзінөзі 
жұмыспен қамтып жүрген жастар кезең
кезеңімен 16 айлық даярлау, қайта даярлау 
курстары арқылы жұмысшы біліктіліктерін 
алатын болады. Бұған жергілікті бюджеттен 
3088 орын, республикалық бюджеттен 1515 

орын мемлекеттік тапсырыс бөлініп 
отыр. Өткен жылмен салыстырғанда 
жұмысшы мамандықтарына мемле

кеттік тапсырыс көлемі 2 есеге артқан. 
16 айлық қысқа курстар арқылы білім 
алушыларға республикалық бюджеттен 
1335 орын мемлекеттік тапсырыс қаралған. 
Аталған мақсатты жұмыстарды облыста 
22 колледж, 2 кәсіпорын жанындағы оқу 
орталығы жүзеге асырмақ.

 Жобаға қатысушы жастар техникалық, 
тех нологиялық, қызмет көрсету және сер
вис, ауыл шаруашылығы, құрылыс, ша
ғын және орта бизнес саласына қажетті 
ма  мандықтарды оқиды. Бұл ретте аймақ 
бас шысы жастардың жұмысшы маман дық
тарын алуына жанжақты қолдау көр сету, 
колледждердің сатылып кеткен ғима рат 
тарын қайтару туралы тапсырмалар берді.  

Жуырда Елбасы Жарлығымен 
агроөнеркәсіптік кешенді дамытудың 
20172021 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасы бекітілді. Облыстық ауыл 
шаруашылығы басқармасының басшысы 
Б.Жахановтың айтуынша, бұл бағдарлама 
шағын және орта кәсіпорындарды және 
ауыл шаруашылығы кооперативтерін 
қолдауға бағытталған. Биыл агроөнеркәсіп 
кешенін субсидиялауға барлығы 7992,6 млн 
теңге қаржы бөлінді. Егіншілік саласын
да «гектарлық» субсидиялар тоқтатылып, 
олардың орнына мемлекеттік қолдаудың 
басқа механизмдері жасалды. Дегенмен, 
күріш шаруашылығын қолдау мақсатында 
басым дақылдарға субсидия төлеу 
ережесіне гектарлық субсидия төлеу шарт

тары енгізілді. Мал азықтық дақылдардан 
сүрлемдік жүгері мен жаңа жоңышқаға және 
бір жылдық мал азықтық дақылдарға да 
гектарлық субсидия төлеу қарастырылған. 
Ал, майлы дақылдар мен қант қызылшасына 
көлеміне қарай төленетін болып белгіленді. 
АШМне күріштің әр гектарына 18 мың 
теңге, жаңа жоңышқаға  16 370 теңге, 
сүрлем жүгеріге  23 050 теңге, мақсарының 
әр тоннасына 26 275 теңге нормативтер 
белгілеу жөнінде ұсыныс енгізілді. Мине
ралды тыңайтқыштар мен гербицидтерге 
субсидиялар сатып алынған құнның жарты
сына сәйкес төленетін болады. 

Былтыр тек 1репродукциялық 
тұқымдарға субсидия төленіп келсе, биыл
дан бастап, бірегей, элита және 1 репро
дукциялық тұқымдарға төленбек.

Мал шаруашылығындағы субсидиялауға 
келсек, ірі қараға жүргізілген селекциялық 
және тұқым түрлендіруді субсидиялау 
екіге бөлініп, аналықтың әр басына 10 мың 
теңгеден және қараша айының 20на дейін 
нақты алынған төліне қарай төленетін бо
лады. Ет бағытындағы ірі қара бойынша 
төл шығымы 60 пайызды қамтыса, әр ба
сына 6 мың теңгеден, ал 80 пайыздан асқан 
жағдайда 8 мың теңгеден төленетін бола
ды. Ауыл шаруашылығы кооперативтеріне 
біріктірілген шаруашылықтардағы коопера
тив мүшелеріне ет өндірісі бойынша 1 бас 
МІҚ бордақылағаны үшін 20 мың теңге, 1 
литр сүт өндіргені үшін 10 теңгеден субси
дия қаралып отыр. 

Биыл мал шаруашылығын субсидиялауға 
жергілікті бюджеттен 1 408,2 млн теңге 
қаралды. 

Мәжілісте қаралған мәселелерге орай 
аймақ басшысы тиісті мекеме басшылары
на, аудан әкімдеріне бірқатар тапсырмалар 
берді. 

Гүлжазира ЖАЛҒАСОВА.

ҰЛЫ ОТАН СОғЫСЫНДАғЫ ЖЕңІСТІң 72 ЖЫЛДЫғЫНА 
ОРАй ТөЛЕНЕТІН әЛЕУМЕТТІК ТөЛЕМДЕР ТУРАЛЫ

Үш тілді меңгеру – бүгінгі күннің басты 
талабы. Бұл мәселе қазалылық ұстаздардың 
да күн тәртібінде тұр. Соған орай аудан
да түрлі шаралар ұйымдастыру дағдыға 
айналған. Мәдениет және тілдерді дамыту 
бөлімі мен білім бөлімі бірлесе өткізген шара 
соның айғағы. «Көп тілді меңгерген ұстаз» 
байқауына аудан көлеміндегі мектептерден 
ағылшын тілі пәнінің 16 мұғалімі қатысты. 

Байқауға   мәдениет және тілдерді дамы
ту бөлімінің  жетекші маманы Райса Тасыба

ева, білім бөлімінің әдіскерлері Ұлан Қалиев 
пен Нұргүл Арзиева қазылық жасады. Сайы
сушылар үш тілде таныстыру, ілеспе аудару, 
ағылшынша білім сынағы шарттары бойын
ша бақ сынады. 

Байқау қорытындысында № 249 мектеп
лицейдің ағылшын тілі пәнінің мұғалімі 
Гүлзат Оразова жеңімпаз атанып, облыстық 
сайысқа жолдама иеленді. 

Жұмабек ТАБыНБАЕВ.
Қазалы ауданы.

Аймақта 19411945 жылдардағы Ұлы Отан 
соғысындағы Жеңістің 72 жылдығын мере
келеуге дайындық және оны өткізу жөніндегі 
ісшаралар жоспары бекітіліп, жұмыстар ба
сталып кетті. Облыста Ұлы Жеңіс мерекесін 
жақындатуға үлес қосқан 51 Ұлы Отан 
соғысының ардагерлері мен мүгедектері және 
5903 тыл еңбеккері бар.

Ұлы Жеңіс мерекесіне орай, ҰОС ардагерлері 
мен тыл еңбеккерлеріне материалдық және 
әлеуметтік көмек көрсетуге облыстық және 
жергілікті бюджеттен 415,3 млн теңге қаражат 
бөлінген, оның ішінде:

Ұлы Отан соғысы ардагерлеріне – 181520 
(80 АЕК) теңгеден;

Ұлы Отан соғысы жылдарында жанқиярлық 
еңбегі мен мінсіз қызметі үшін КСР Одағының 
ордендері мен медальдарымен наградталған 
адамдарға 113450 (50 АЕК) теңгеден;

Ұлы Отан соғысы жылдарында кемінде алты 
ай қызмет еткен азаматтарға 68070 теңге (30 
АЕК) мөлшерінде бір жолғы әлеуметтік көмек 
көрсетіледі.

Бүгінгі күнге әлеуметтік көмектерді төлеу 
жұмыстары басталды, сәуір айының соңына 
дейін ардагерлердің жеке шотына толығымен 
аударылады.

Облыстық жұмыспен 
қамтуды үйлестіру және әлеуметтік 

бағдарламалар басқармасы.
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Қызылорда облысы әкімдігінің
2017 жылғы «12» сәуір № 759  қаулысымен

бекітілген

Субсидиялау бағыттары бойынша нормативтер, сондай-ақ, субсидиялар көлемдері 

 № Субсидиялау бағыты

1 бірлікке 
арналған 
субсидия  

нормативтері, 
теңге

Субсидия көлемі

бас,
тонна мың теңге

Етті мал шаруашылығы
1. Асыл тұқымдық және селекциялық жұмыс жүргізу    
1.1 Тауарлы аналық бас    
1) Базалық норматив 10000 26000 260000
2) Қосымша норматив:    

 80%-дан бастап (қоса алғанда) төл беру шығымы 8000 20000 160000
 60%-дан бастап (қоса алғанда) төл беру шығымы 6000 6000 36000

1.2 Асыл тұқымды аналық бас    
1) Базалық норматив 10000 1300 13000
2) Қосымша норматив:    
 80%-дан бастап (қоса алғанда) төл беру шығымы 20000 1000 20000
 70%-дан бастап (қоса алғанда) төл беру шығымы 15000 300 4500
2. Асыл тұқымды ірі қара мал сатып алу 150000 400 60000
3. Бұқашықтарды бордақылау шығындарын арзандату    
1) нақты бордақыланғаны 3000 бастан бастап 45000
2) нақты бордақыланғаны 2500 бастан бастап 40000   
3) нақты бордақыланғаны 2000 бастан бастап 35000   
4) нақты бордақыланғаны 1500 бастан бастап 30000   
5) нақты бордақыланғаны 1000 бастан бастап 25000 4128 103250 
6) нақты бордақыланғаны 100 бастан бастап 20000 6200 124000
7) ауыл шаруашылығы кооперативтері 20000 1900 38000

Сүтті және сүтті-етті мал шаруашылығы    
1. Селекциялық және асыл тұқымдық жұмыс жүргізу    

1.1. Асыл тұқымды аналық бас    
1) Базалық норматив 10000 1500 15000
2) Қосымша норматив:    
 80%-дан бастап (қоса алғанда) төл беру шығымы 20000 1300 26000
 70%-дан бастап (қоса алғанда) төл беру шығымы 15000 200 3000
2. Асыл тұқымды ірі қара мал сатып алу    

1) отандық шаруашылықтардың асыл тұқымды ірі қара малы 170000 100 17000
3. Сүт өндірудің құнын арзандату:    
1) жемдік мал басы 400 бастан басталатын шаруашылықтар 25 6200 155000

2) жемдік мал басы 50 бастан басталатын шаруашылықтар 15 100 1500
3) ауыл шаруашылығы кооперативтері 10 500 5000

Мал шаруашылығы    

1.
Жеке қосалқы шаруашылықтарда және ауыл шаруашылығы 
кооперативтерінде ірі қара малдың аналық басын қолдан 
ұрықтандыруды ұйымдастыру 

4000 10500 42000

2.
Қоғамдық және тауарлы табындарда етті, сүтті және сүтті-
етті тұқымдардың асыл тұқымды тұқымдық бұқаларды 
күтіп-бағу 

100000 20 2000

Қой шаруашылығы    
1. Жеке қосалқы шаруашылықтарда қойлардың аналық басын 

қолдан ұрықтандыруды ұйымдастыру 1000 11000 11000
2. Селекциялық және асыл тұқымдық жұмыс жүргізу    
1) асыл тұқымды қойлардың аналық басы 2500 2000 5000
2) тауарлы қойлардың аналық басы 1500 47126 70689
3. Асыл тұқымды қойлар сатып алу    
1) тұсақтар 8000 5000 40000
2) тұқымдық қошқарлар 20000 350 7000
4. Қозы етін өндіру құнын арзандату 1500 5000 7500

Жылқы шаруашылығы    
1. Асыл тұқымды айғыр сатып алу 100000 25 2500
2. Асыл тұқымды аналық бас сатып алу 40000 250 10000

 Түйе шаруашылығы    
1. Асыл тұқымды тұқымдық түйелер сатып алу 100000 25 2500
2. Асыл тұқымды аналық бас сатып алу 40000 50 2000

Азық өндіру    

1.
Мал шаруашылығы өнімін өндірумен айналысатын ауыл 
шаруашылығы кооперативтері үшін құрама жем зауыттары 
өткізген құрама жем құнын арзандату 

20000 1200 24000

Барлығы х х 1267439

Қызылорда облысы әкімдігінің
2017 жылғы 12 сәуірдегі № 759 қаулысы

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде
21.04.2017 жылы № 5800 тіркелген

2017 жылға арналған асыл тұқымды мал шаруашылығын 
дамытуды, мал шаруашылығының өнімділігін 

және өнім сапасын арттыруды субсидиялау туралы
«Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамы-

туды, мал шаруашылығының өнімділігін және 
өнім сапасын арттыруды субсидиялау қағида-
ларын бекіту туралы» Қазақстан Рес пуб ликасы 
Премьер-Министрінің орынбасары - Қазақстан 
Республикасының Ауыл шаруа шылығы министрі-
нің 2017 жылғы 27 қаң тардағы №30 бұйрығына 
(нормативтік құ қықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу Тізілі мінде 14813 нөмірімен тіркелген) және 
Қазақстан Республикасының Ауыл шаруа шылығы 
министрлігінің 2017 жылғы 30 нау рыздағы №3-
2-10/6829 хатына сәйкес Қызыл орда облысының 
әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған субсидиялау бағыттары 
бойынша нормативтер, сондай-ақ, субсидиялар 
көлемдері бекітілсін.

2. «2017 жылға арналған асыл тұқымды мал 
шаруашылығын дамытуды, мал шаруа шылығының 
өнімділігін және өнім сапасын арттыруды субси-

диялау туралы» Қызылорда облысы әкім ді гінің 
2017 жылғы  26 қаңтардағы №700 қау лы сының 
(нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу Тізілімінде 5716 нөмірімен тіркелген, «Сыр 
бойы» және «Кызылординские вести» газеттерінде 
2017 жылғы 7 ақпанда жарияланған) күші 
жойылды деп танылсын.

3. «Қызылорда облысының ауыл шаруа шылығы 
басқармасы» мемлекеттік мекемесі осы қаулыдан 
туындайтын шараларды қабыл дасын.

4. Осы қаулының орындалуын бақылау 
Қы зылорда облысы әкімінің орынбасары 
С.С. Қожаниязовқа жүктелсін.

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

Қызылорда облысы 
әкімінің міндетін 
атқарушы                                                    Қ. Ысқақов

Қызылорда облысының жолаушылар көлігі және 
автомобиль жолдары басқармасы басшысының және басшы 

орынбасарларының жеке және заңды тұлғаларды қабылдау кестесі
Аты-жөні Лауазымы Қабылдау 

күндері
Қабылдау 
уақыты

Байланыс 
телефоны 

(алдын ала 
жазылу. 

Анықтамалық 
бөлме № )

Сенім 
телефоны

Әбдіқалықов 
Ержан 

Қыпшақбайұлы

Басқарма 
басшысы

Әр аптаның 
жұма

11:00-ден 
13:00-ге 

дейін

8/7242/ 605475
№ 447 бөлме

8/7242/ 
605476

Балибаев Ерлан 
Маратұлы

Басқарма 
басшысының 
орынбасары

Әр аптаның 
дүйсенбі, 
сәрсенбі 
күндері

11:00-ден 
13:00-ге 

дейін

8/7242/ 605475  
№ 447б бөлме

8/7242/ 
605476

Жаңабаев 
Ерлан 

Мақсотұлы

Басқарма 
басшысының 
орынбасары

Әр аптаның 
сейсенбі, 
бейсенбі 
күндері

16:00-ден 
19:00-ге 

дейін

8/7242/ 605475
№ 429а
бөлме

8/7242/ 
605476

ЖАрАмСЫз ДЕп ЕСЕпТЕЛСІН
Юсупов Дуйсенбек Хайбулдаевичтің атына Қызылорда облысы, Қызыл орда 

қаласы, Қорқыт Ата ш/а, Ақжол көшесі №4 үйге (бұрынғы Сағымбаев көшесі №3 
учаске) жер учаскесіне жеке меншік құқығын беретін актісінің (кадастрлық №10-156-
024-352, №0177744) түпнұсқасы жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін. 

* * *
Шахиев Максутбек Кенесовичтің атына Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, 

Әл-Фараби, 503 кварталы, №189 учаскесіне (қазіргі Әбу Насыр Әл-Фараби ш/а, Әбу 
Насыр Әл-Фараби көшесі №206 үй) берілген жер учаскесіне жеке меншік құқығын 
беретін актісінің (кадастрлық №10-156-027-283, №0224058) түпнұсқасы жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп есептелсін. 

* * *
Жұмабаев Жамбыл Болатұлының атына ҚР Әділет министрлігінен 27.04.2009 

жылы берілген №023063579 жеке куәлігі жоғалуына байланысты жарамсыз деп 
есептелсін.

Қызылорда облысының кәсіпкерлер па-
латасы «Кәсіпкерлер үшін сервистік қол-
дау»  компоненті бойынша төмендегі қызмет 
түрлері көрсетілетіндігін хабарлайды.

Ұсынылатын қызмет түрлері: 
1. Бухгалтерлік және салық есептілігін жүр-

гізу, сондай-ақ статистикалық есептілікті жа-
сау қызметтері;

2. Кеден рәсімдері бойынша қызметтер;
3. Кәсіпкерлердің және кәсіпкерлік бастама-

сы бар тұрғындардың өтінімдерін сүйемелдеу;
4. Заң қызметтері;
5. Маркетинг сұрақтары бойынша қыз-

меттер;
6. Ақпараттық технологиялардың қызмет 

көр сетуі саласында кеңес беру қызметтері;
7. Мемлекеттік сатып алулар, ұлттық ком-

паниялар мен жер қойнауын қолданушылардың 
сатып алулары бойынша қызметтер;

8. Мемлекеттік-жекешелік әріптестік сала-
сын дағы қызметтер.

ҚЫзмЕТТЕр АҚЫСЫз ТҮрДЕ 
КӨрСЕТІЛЕДІ.  

Жоғарыда көрсетілген қызмет түрлерін 
Қызыл орда қаласы, Әйтеке би, 28 мекен-
жайында орна ласқан Қызылорда облысының 
кәсіпкерлер палатасынан алуға болады.

Облыс аудандарындағы  Қызылорда об-
лысы ның кәсіпкерлер палатасының филиалын-
дағы Кәсіпкерлікті қолдау орталықтарында 
қызмет түрлері кәсіпкерлер өтініші бойынша 
сәйкес көрсетіледі.

Кәсіпкерлікті қолдау орталықтарының 
мекен-жайлары:

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

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

2. Қазалы қаласы, Жалаңтөс баһадүр к-сі, 
23 үй, тел.: 8/72438/79243;

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

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

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

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

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

Анықтама үшін телефон: 40-08-74, 40-02-
02.

Сall-Center – 59 79 60

ХАБАрЛАНДЫрУЛАр

ШЖҚ «Қызылорда су жүйесі» мКК-ның суды таратушы желілер 
арқылы беру және сарқынды суды бұру, тазарту қызметтері бойын-

ша Қазақстан республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи 
монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетінің Қызыл-
орда облысы бойынша департаментінің 17.04.2017 ж. №27-НҚ бұйрығымен 
2017 жылдың 1 мамырынан бастап қолданысқа енгізілген тарифтері

№ Қызмет атаулары Өлшем 
бірлігі

ҚҚС-сыз
тарифі

ҚҚС-мен 
тарифі (12%)

1 2 3 4 5

I

Суды таратушы желілер арқылы 
беру қызметі

Халыққа теңге/м3 54,86 61,44
Жылу энергетикасы саласындағы 
кәсіпорындарға

теңге/м3 66,75 74,76

Бюджеттік мекемелерге теңге/м3 86,15 96,49
Тұтынушылардың басқа топтарына теңге/м3 166,26 186,21

II

Сарқынды суды бұру және 
тазарту қызметі

Халыққа теңге/м3 57,09 63,94
Жылу энергетикасы саласындағы 
кәсіпорындарға

теңге/м3
98,46 110,27

Бюджеттік мекемелерге теңге/м3 153,11 171,48
Тұтынушылардың басқа топтарына теңге/м3 165,32 185,16

Жаназар Досқанаұлы бұрынғы Ақмешіт 
уезі, Шиелі болысына қарасты Сұлутөбе аты-
рабында 1818 жылы шаруаның  отбасында   
дүниеге  келген.                  

ХІХ ғасырдың басында Сыр өңіріне 
билік-өктемдігін жүргізген қоқандықтар мен 
батыстағы Ресейдің отаршылдық сая саты және 
жаугершілікке тән ішкі ба рымташылардың 
озбырлық әрекеттері үдеп тұрған кезде Жа-
назар Досқанаұлы  ерте  есейіп, бүкіл саналы 
өмірін күн-түн демей  күрес жолында өткізеді. 

Жаназар Досқанаұлын көз көрген қария-
лардың ауыз-екі айтып қалдырған, бізге жет-
кен  естеліктерде, ол кісі ірі денелі, екі иығына 
екі кісі мінгендей, қапсағай бойлы, сұсты, 
өткір көзді, қыр мұрынды, қараторы жүзді кісі 
болыпты. Жаназардың алғашқы батырлық іс-
қимылы он жеті жасында-ақ  байқалады.    

Жаназар батыр жауға шапқанда «Әкең 
Жаназар» деп айқай салып, жау дың дег бірін 
кетіріп тиіседі екен. Астындағы «Қылқұйрық» 
аты  шапқанда бос сүйретілген қыл шылбы-
ры бірде ауада қалқып жыланша ысылдап, 
бірде жерді шаңдатып, тұмандандыра әсер 
беретін көрінеді. Оған қоса,  Жаназар батыр  
қайда жүрсе де аспанда бұлт айналып, егер 
жауға шапса, ол бұлт  төне  тұмандата түсіп, 
жаудың құтын қашы рып, бірін-бірі көрмей де 
қалатындай әсер беретін болған. 

Ертеректе батыр ауылына кірме  бо лып 
отырған бір топ қарулы барымташы лар 
Жаңабай қарттың түйелерін айдап әке-
теді. Жаназар жалғыз өзі барымташылар-
ды қуып жетіп, оларды әп-сәтте жеңіп, мал-
ды барымташылармен қоса айдап, Жаңабай 
қартқа қайтарған екен. Сонда, барымташы-
лар: «Әкең Жаназар!» деп айқай салғанда 
біздің көз алдымыз тұманданып, көрмей 
қалды. Аруағы  басым келген жан алдында  біз 
дымға да тұрмай қалдық» деп он жеті жастағы 
Жаназардың батырлығын мойындайды. Сонда 
ауыл ақсақалдары: «Бұл баланың келешегінен 
біз көп нәрсе күтіп отырмыз» деп үміт артып 
отырғандықтарын білдіреді.                 

Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт-азат-
тық күрес жолында Қоқан басқын шыларымен 
болған шайқастарда  Иман батыр бастаған 
көтерілісшілер құрамында ол Қыпшақ сар-
баздарын басқарып, Әулиеатаға дейін барған 
және Созақ, Жаңақорған, Жөлек, Ақмешіт 
бекіністерінде орналасып қалған Қоқан 
күштерін талқандайды. Бұл шайқаста Жана-
зар батыр бастаған  Қыпшақ  батырларының 
алдыңғы сапта соғысқан ерліктері туралы   
белгілі ақын Мансұр Бегежанов өзінің тарихи 
дастанында:        

Болыпты бес жүз жігіт бес жүз қыран,
Көбінің нәмі Қыпшақ, Ойбас – ұран. 

Ат қылып айдаһарды мінер еді,
Қолына қамшы орнына ұстап жылан.
Бәрі де болат шайнап, мұзды бүріккен,  
Жаназар Шағыр Қыпшақ бұл жүзбасы,
Қазақтың найза ұстаған батырынан, – деп 

жырлайды.
Кенесары Қасымұлы жалғыз Қоқан хан-

дығы емес, орта Азиядағы көршілес Қырғыз 
елін  шабар алдындағы дайындықта қосынын 
толықтыру мақсатында  елден адамдар, мал, 
дүние-мүлік жинауға жарлық береді. Бұл 
жарлыққа «бекерге қырыламыз» деп наразы 
болған Сыр бойындағы  қып шақтар ауылын 
шабуға келген Наурызбай батыр, Жаназар ба-
тырмен бетпе-бет кездескеннен кейін,  қыпшақ 
ауылдарын шаппай кейін қайтқан екен. 
Сарбаздарының «бір адамнан қорқып неге 
кейін қайттық?» деген сұрағына Наурызбай: 
«Жаназардың үстіндегі аспанда төніп тұрған 
қара бұлтты көрдіңдер ме?  Жаназардың екі 
иығынан екі үлек мойнын созып, аузын аран-
дай ашып маған тап беріп, атылып қарап 
тұрды. Жаназардың пірі үлек екен. Менің 
пірім – қабан. Үлектен қорыққаннан қабаным 
да атымның астына кіріп кетті. Жаназардың 

пірі үстем шықты. Кейін бір реті келер» – деп, 
атын тебініп кете берген екен.

Кенесары хан әрдайым қосынындағы 
күшті батырларды бір-бірімен жекпе-
жекке шығарып,  күшін сынап, жан-жақты 
жаттықтыру тәсілін көп өткізіп тұрады екен. 
Соның бірінде Наурызбай мен Жаназар-
ды жекпе-жекке шығарады.  Жаназар батыр 
ханның көзінше Наурызбайдың найзасын 
қағып түсіріп, атынан құлатып, одан артық 
қатаң қимылға бармай,  Наурызбайдың  екі 
иығына найзасының ұшын кезек-кезек қойып 
«жауласпайық, тату болайық!» деген ишарат 
білдіреді.

Сынақта өзі күшті, айла-тәсілді өзінің інісі 
Наурызбайдан Жаназардың басым екеніне көзі 
жетіп, келешегін ойлаған Кенесары, «түбі зиян 
келтірер»  деп,  абайсызда  Жаназар  батырдың 
атымен қоса ер-тұрманын, қару-жарағын 
қолға түсіріп, батырдың намысына тиетін 
өктемдіктер көрсетіп, өгізге мінгізіп, мал 
бақтырып қояды. Жаназар  батыр есебін тауып 
қаруын,  атымен, ер-тұрманымен қолға түсіріп, 
Кенесары қосыннан кетіп бара жатқанда Жа-

назар батыр: – «менің қырғызда кеткен кегім 
жоқ, қан төкпеймін. Мен үлкен бұлақтың ба-
сында үш күн күтіп жатамын, келсін!» деп, 
Кенесары өктемдігіне  наразылығын білдіріп,  
жекпе-жекке шақырған хабарын айтып кетеді. 

Хабарды естіген Кенесары: «Мына Жа-
назар кайтеді?!» деп Ағыбай батырмен 
ақылдасады. Сонда Ағыбай: «Бір тентек жүре 
берсін» дейді. «Жүре бергені қалай?» де-
ген хан сұрағына,  Ағыбай батыр: «Сендер 
барсаңдар, ол батыр сенімен де, Наурызбай-
мен де жекпе-жекке шығады. Олай болғанда 
екеуіңнің біреуіңді ол майып қылады. Ол 
күшті батыр әрі өте айлакер. Сондықтан бір 
тентек жүре берсін» депті.  Жаназар батыр 
бұлақ басында үш күн күтіп, Кенесары келме-
геннен кейін, ауылына кетеді. 

Сыр елін билеп-төстеуші Қоқандықтар 
мен отарлаушы Ресейдің арасындағы қарама-
қайшылықтарға байланысты, Сыр елінің ара-
сы да замана ағымына қарай әртүрлі толқуда 
еді. Мұндай кезең ел тұтастығын  қорғаушы      
батырлардың   көзқарасына да үлкен әсер 
еткені белгілі. Осы орайда Жаназар мен 

Бұқарбай батыр елдің қамы үшін бірлесіп, төс 
қағысқан дос болып, азаттық үшін күрескен 
жорықтары халық аузында жыр болып айты-
лады.

Ол  өзінің  ғұмыр бойы саналы өмірін  ат 
үстінен түспей, жорықтарда күн-түн қатып  
қанкешу  шайқастарда   жүрсе де  ағайынның 
қамын  ойлап, қайнар суы   парлап атқылаған  
құдық қаздырып, қарауындағы  ауылдар-
ды ішінара отырықшылыққа да баулып, 
диқаншылықпен несібесін табуға үйреткен. 
Сол ауыл қазір «Бірлестік» деп аталады. Ал, 
құдық болса      жанға да, малға да нәрін беріп  
келеді. Ағайындар оны «Жаназар құдығы» деп 
атайды. 

Батыр бай болмаған. Шиелі ауданы-
на қарасты Сұлутөбе атырабында, қазіргі 
«Бірлестік» ауылы, қартайғанша өмір сүріп, 
әдептілігімен, адамгершілігімен шыншыл-
дығымен, әділдікті жақтаушы, қоғам шыл, ел 
арасында жанашыр аға,  қам қор пана,  тәртіп 
сақтаушы, өте қадірлі кісі бол ғанын өткен 
уақыттағы қариялардан естіген көнекөз қарт-
тар: «Шіркін, Жаназардай әділ болу керек», – 
деп айтып отырады екен.   

Жаназар Досқанаұлының  бойына Жарат-
қан иеміздің тылсым әлемнен жомарт тықпен 
берілген әулиелік қасиеттері халқына осы 
күнге дейін қызмет етуде. Өткен заманнан 
бастап Жаназар бабаның басына арнайы зи-
рат жасаушы алыс-жақын жамағаттар қарасы 
үзілмеген.

Шиелі ауданына қарасты Сұлутөбе ауыл-
дық округінің «Бірлестік» (Жаназар батырдың 
туған жері, Кеңестік жүйе кезінде берілген  
атау) атты елді мекенде 100 шақты отбасы 
бар. Жаңа типті онжылдық мектеп, қарияларға 
салынған мешіт  ұрпақ тәрбиесін жетілдіруде.   

Батыр баба аруағына арнап ұрпақтары Жа-
назар батырдың өскен және бақилыққа атта-
нып жерленген жеріндегі Сұлутөбе тұсындағы 
ұлы Жібек жолы бойында, 2001 жылы арнайы 
үлкен кесене-ескерткіш  тұрғызып, ел-жұрты 
жиналып үлкен ас берілді. Бұл бастама ұрпақ 
тәрбиесіне  үлгі болатын  елеулі іс-шара Жа-
назар батыр кесенесі  басында жылма-жыл 
өткізілуде. 

Енді, міне, батырдың кіндік қаны тамған 
арайлы атыраптағы «Бірлестік» ауылына Жа-
назар бабаның аты берілсе тарихи әділдік 
қалпына келіп, туған елдің қаһарман еріне де-
ген құрметі паш етілмек.

Борис ҚАЛНАзАрОВ. 
Қазақстан Суретшілер одағының 
мүшесі, қолөнер шебері, педагог.

Қызылорда қаласы.

Ерлік рухы

достық

Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлігі, тіркеу №5936-1933-МК, 
БСН 040740003730 30.03.2011 жылы ҚР Әділет министрлігінен берілген.

Қазақстан Республикасының «Табиғи монополиялар және реттелетін нарық -
тар туралы» Заңының 7-бабы 7-3) тармақшасына сәйкес «Қызылорда жылу-
электрорталығы» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны 2017 жылдың сәуір айы-
ның 21-ші жұлдызында сағат 11.00-де  Марал ишан көшесінде орналасқан осы 
мекеменің мәжіліс залында 2016 жылдың жылдық тыңдау есебінің тұтыну шылар-
дың және өзге де мүдделі тұлғалардың қатысуымен өткізілгендігі жөнінде  хабар-
дар етеді.

«Қызылордажылуэлектрорталығы» 
мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын әкімшілігі.

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі, тіркеу №6323-1933-МК, 
БСН 050740006845 04.07.2005 жылы ҚР Әділет министрлігінен берілген.

«Қарттарым аман-
сау жүрші». Әжімді жүз-
дерінен мейірім лебі ескен 
қариялармен жолыққанда 
жайсаң жандар ойыңа 
оралады. Өмірдің небір 
өткелегін бастарынан 
кешірген  абыздар отба сы-
ның,  қабырғалы қауымы-
ның тілекшісі, қорған-
панасы екені анық. Әрі 
олар ортасына тек ұзақ 
жасағандығымен ғана  
емес ғибратты ғұмырымен 
де  қадірменді.   Ақтан ба-

тыр ауылының ең қарт тұрғыны, жерлестері ізетпен Асия 
әже атаған Васига Саттарқызы дәл осындай жан.

Әжеміз сонау 1929 жылы Татар АСР-ында дүние 
есігін ашады. Әкесі Саттар қарапайым жылқышы, ана-
сы Сақыпжамал отбасының қамын күйттеген үй шаруа-
сындағы ана болатын. Қашанда өзінен кейінгі Минися, 
Расулия есімді сіңілілеріне қамқорлық танытатын Васи-
га әке-анасына ұдайы қолғабыс жасайтын. Бұлар бақытты 
еді.  Тағдырдың Аухадиновтарға тартар ащы сыйы алда 
екен. Аяқ астынан басталған соғыс лаңы  отбасына  орны 
толмас қасірет әкелді. Балдан тәтті балалық шағымен тым 
ерте қоштасқан Васига өзге қатарластарымен бірге егіс да-
ласынан масақ терді. Қабырғасы қатпай жатып ұжымшарда 
еңбек етті. Бұған да шүкірлік қылар еді. Алайда қайғы 
бұлты сейілмеді.  Алдымен әкесі, араға бірнеше жыл салып 
анасы айықпас дерттен бақиға аттанды. Шаңырақтарын 
жазмыштың дауылы шайқаған мұңлықтар жанарлары 
жәудіреп қала берді.

Арада жылдар жылжыды. Көптен күткен Жеңіс күні 
зарықтыра жетті. Тұрмыс өз арнасына ауысты. Ел еңсесін 
тіктей бастады. Өнеркәсіпті қайта қалпына келтіру және 
дамыту жобасы қарқын алды. Жолдамамен Қазақстанның 
Қарағанды деген қаласына келген бір топ жастардың ара-
сында өрімдей Васига да бар-тұғын. Кеншілер мекені та-
тар қызы Васига мен  Қаланның тағдырын бір арнаға 
тоғыстырды. Екеуі шаңырақ көтеріп, отау құрды. Жыл 
өте тұңғыштары Ермек жарық ғаламға келді. Сол күзде  
Қалан жанұясымен елге оралды. Көлік жүргізуші болып 
жұмысқа орналасқан отағасы абыройсыз болған жоқ. Ал 

Васига... Қазақы салт-дәстүрге мығым, үлкендерге сәлем 
салудан жаңылмайтын жас келін жаңа ортаға тез сіңісті. 
Бұрынғы Васига есімі ұмытылып Асия келін, онан Асия 
апа, кейін Асия әжеге айналды. Атасы Түменбайдың 
тегіне жазылды.  Қалан жол апатынан дүние салғанда Асия 
отбасының барша жауапкершілігі өзінің мойнында екенін 
терең түйсінді. Дегенмен, жасымады. Қалай да үйелмелі-
сүйелмелі перзенттерін қатарға қосуды алдына мақсат 
қылып қойды. Кеңшардың қандай ауыр жұмысынан да тар-
тынбады. Адал еңбегімен, маңдай терімен тапқан табысын 
балапандарының аузына тосты.  Қайсар ана ақыры бар-
ша қиындықтан басым түсті. Тәубе. Құлындары ержетіп, 
қолтығынан демеді. Келін түсірді. Немере-шөбере сүйді. 
Асия – Васига «Күміс алқа» иеленді, «Тыл еңбеккері» 
медалін жарқыратып кеудесіне тақты. Әйел бақыты 
дегеніміз осы шығар.

* * *

Аудан орталығында 
ал қалы жиын өткен бола-
тын. Жүздесу барысын да 
сөз кезегі өңінен пара-
саттылық лебі ес кен мек-
теп мұғаліміне берілді. 
Қазақша жатық төгілгенде 
шынымен сүй сіндік. Өзге 
ұлт өкілі дегенді сөйлеу 
мәне ріне қарап айта ал-
мас едіңіз. Тілді қолдану 
аясында ешбір мін жоқ. 
Ұл ты мыздың мақта нышы 
болған билері міздің да-
на  лы ғынан мы сал келтір-
генде кеуде міз ді шаттық 
кернеді. 

Бұл Қазалы қаласының тұрғыны Нафиса Жұма еді. Енді 
кейіпкеріміз жайлы аз-кем дерекке тоқталсақ. Ол танымал 
жазушы М.Горький атындағы № 16 орта мектептің химия-
биология пәнінің мұғілімі. Бірінші санатты ұстаз. Отба-
сында үлгілі ана, қоғамдық шараларға белсене араласады. 
Қазақ тілін ерекше құрмет тұтады. Әрі түрлі сайыстарда 
топ жарып жүрген білікті маман.  Кез келген  жанға бұйыра 
бермейтін «Абай аманаты» төсбелгісінің иегері. Әрине 

Нафиса мұндай көрсеткішке оп-оңай қол жеткізген жоқ.  
Әрбір марапаттың зор еңбек, талмай ізденудің арқасында 
келетіні белгілі. Нафиса да биікті осылайша бағындырды.

2007 жыл. Облыстық тілдерді дамыту жөніндегі 
басқармасы өзге ұлт өкілдері арасында мемлекеттік тілдің  
қолданылу  аясын кеңейту, қазақ халқының салт-дәстүрі, 
әдет -ғұрпын, өнерін меңгеру деңгейін сараптау мақсатында 
байқау жариялады. Сайыстың «Қазақ тілім – қадірім» атты 
тақырыбы да  аса мағыналы болатын. Мемлекеттік тілді 
ерекше қастерлейтін әрбір адамды елең еткізетін жайт. 
Өзін қазақ халқымен біте қайнаған, бауырым деп санай-
тын жанның ойланбай атсалысатын жері. Ендеше Нафи-
са Тайрқызы неге тартынсын?! Қосылды. Тек қатысып 
қоймады, қарсыластарынан оқ бойы озық шықты. Жеңімпаз 
атанды. Жетістік табысқа жол ашты. Халықаралық тілдер 
мерекесі мен Тәуелсіздігіміздің 20 жылдығы құрметіне 
орай өткізілген аудандық сайыста бас жүлдені иеленді. Көп 
ұзамай ғылыми-тәжірибелік конференцияда «Қазақтың 
Ақбаяны – Мәдина Ералиева» тақырыбындағы шұрайлы 
тілде  жасаған баяндамасы көпшілікті елең еткізді.  Аудан 
әкімдігі қызметкерлерімен бірге «Жанкент» командасының 
құрамында сайысқа қатысты. Бөтен болған жоқ. Тағы да 
өзінің біліктілігін дәлелдеді. Оғыз мемлекетінің  астанасы 
болған ежелгі шаһардың атына кір келтірмеді.

Нафиса қоғамдық шаралардан тыс өз мамандығының 
да қыр-сырына қанық, жаңашыл ұстаз. Мектепішілік«Үздік 
сабақтар» апталығында интерактивті әдістерді терең 
меңгеріп көзге түсті. «Ең үздік биология пәні мұғалімі» 
аталымының және өзге де мадақтамалардың иегері. 
Қаламы әжептәуір төселген жазуға құштар дағдысы тағы 
бар. Мақалалары жергілікті, облыстық басылым беттерінде 
жарияланып тұрады.

«Шәкіртсіз – ұстаз тұл». Нафиса Жұма тәңір сыйлаған 
бойындағы білім, дарынын шәкірттерінің санасына сіңіруді 
басты мақсаты санайды. Соның нәтижесінде ҰБТ-да био-
логия пәнін таңдаған оқушылары жоғары баға алғаны 
баршаға аян. 

Жарқыраған күн нұры  маңғаз далаға тағы да шуағын 
төгуде. Атырапқа жылы мейірін шашқан шуақ баршаға 
достық, бейбітшілік ұғымының қастерлі екендігін паш ет-
кендей. Олай болса, әрбір таңымыз тыныштықпен, ізгілік-
пен атсын!      

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ.
Қазалы ауданы.

татулық тілегі



– Әзербайжан сапарынан алған әсеріңізбен 
бөлісе отырсаңыз...

– Өте керемет әсермен оралдық. Сыр елі 
мәдениеті мен өнерінің жанашыры, облыс әкімі 
Қырымбек Елеуұлына өнер адамдарының атынан 
алғыс білдіремін. Соңғы уақытта аймағымыз бен 
алыс-жақын шет мемлекеттер арасында мәдени 
әрі рухани байланыс бекемделе түсті. Шет ел 
сахнасында өнер көрсету дегеніңіз – үлкен 
мәртебе. Республикаға танымал Құрманғазы, 
«Отырар сазы» оркестрлерінен басқасында 
мұндай мүмкіндік бола бермейді. Әзербайжан 
сапарының біз үшін маңызы жоғары. Шара 
Қазақстанның осындағы елшілігі, «ТҮРКІСОЙ» 
ұйымы, Әзербайжанның мәдениет және туризм 
министрлігінің қолдауымен өтті. Халықаралық 
ұйымның бас хатшысы, қазақ мәдениетінің 
өркендеуіне өлшеусіз үлес қосып жүрген Дүйсен 
Қорабайұлы концерттік бағдарламамызды та-
машалап, жақсы бағалады. Ауқымды жұмысты 
облыстық мәдениет, мұрағаттар және құжаттама 
басқармасы ұйымдастырып, абыроймен атқарды. 
Еңбектің ақталғаны шығар, жоғары деңгейде 
өнер көрсетіп қайттық. Осы орайда оркестрге 
өзіммен бірге халықаралық және республикалық 
конкурстардың лауреаты, Мемлекеттік акаде-
миялық симфониялық оркестрдің, «Отырар 
сазы» академиялық фоль клорлы-этнографиялық 
оркестрінің дирижері, колледж түлегі Мүсілім 
Әмзе де дирижерлік еткенін айтқым келеді. 

– Ондағы көрермен қазақ өнерін қалай 
қабылдады?

– Шет мемлекеттерде қазақ ұлты өкілдерінің 
диаспорасы болады. Әзербайжандағы концерті-
мізге қандастарымыз, сонда оқып жүрген жастар 
көптеп келді. Екі елдің тарихы тамырлас, тілі мен 
мәдениеті үндес болғандықтан әзербайжандықтар 
қазақтың ұлттық өнерін бірден-ақ түсініп, жылы 
қабылдады. Сырбойылық өнерпаздар ел астана-
сы Баку қаласы мен Шеки елді мекенінде болды. 
Екеуінде де зал толы болды. Біз қазақ әндері мен 
күйлерінен бөлек, әзербайжандықтардың репер-
туарынан да шығармалар орындадық. Облыстық 
филармонияның өнер ұжымдары ұсынған 
концерттік бағдарламаны жергілікті халық зор 
қошеметпен, ерекше ықыласпен тамашалады. 

– Өнерге, оның ішінде сіз жетекшілік 
ететін оркестрге қолдау қай деңгейде?

– Оркестр филармонияның, өңірдің бет-
бейнесі іспетті. Қазақстанның іші болсын, шет 
ел болсын, аймақ мерейін тасытып, абырой-
ын асқақтатып жүр. Облыс әкімі Қырымбек 
Елеуұлының қолдауымен Әзербайжан сапары-
ның алдында жаңа дан музыкалық аспаптар са-
тып алып, киім тіктірдік. Басқарма мен филар-
монияның жұмысы жылдан-жылға дамып келеді. 
Мысалы, бұрын 40-50 шақты ғана өнерпаз болса, 
қазір 200-ден асып жығылады. Ал сан мен сапа 
үйлесім тапқан жерде қай сала да алға жылжи-
тыны анық.

– Оркестр құрамы мен жұмысы, жетіс
тіктері жөнінде айтып берсеңіз...

– Биыл оркестрдің құрылғанына он жыл 
толғалы отыр. Осы уақыт аралығында құ-

рамында айтарлықтай өзгеріс бола қойған 
жоқ. Жыл өткен сайын қатарымыз жоғары 
бі лім ді жас мамандармен толығып келеді. 
Құрамында 50-ден астам адам бар болса, соның 
басым көпшілігі – Қазанғап атындағы музы-
калық колледждің түлектері. Құрылғалы бері 
Қазақстан қалаларының біразында болдық. 
Алыс-жақын шет мемлекеттерді араладық. Ор-
кестр өсіп-жетілу үстінде. Күрделі классикалық 
шығармаларды орындауға мүмкіндігіміз жеткі-
лікті. Жылына кемі екі рет шеберлік дәрістер 
алып тұрамыз. Репертуарымыз жергілікті және 
отандық композиторлардың шығармаларымен 
толығып отырады. Әлбетте, Қазанғап, Тәттімбет, 
Дәулеткерей, Құрманғазы секілді дәулескер 
күйшілердің өшпес мұралары міндетті түрде бо-
лады. Оркестр осы он жылда бірнеше конкурсқа 
қатысты. Соның ішінде 2010 жылы Ақтөбеде 
өткен халықаралық конкурста лауреат атандық. 
Ресей, Өзбекстан, Моңғолия, Қазақстаннан 
қатысқан оркестрлердің арасынан 3-орын  иелену 
– жеңіс. 

– Биыл колледждің құрылғанына – 40 
жыл. Мерейтойға қандай жоспар бар?

– Мерейтойды қараша айында өткізуді жос-
парлап отырмыз. Университеттің арғы-бергі та-
рихынан сыр шертетін кітап шығарып, естелік 
қалдырсақ дейміз. Одан бөлек, колледжді біті-
ріп, бүгінде республика мен облыс сахнала-
рында өнер көрсетіп жүрген түлектеріміздің 
қатысуымен концерттік бағдарлама ұсынамыз. 

– Колледж түлектерінің оқу орнын бітір
геннен кейінгі өмірі қаншалықты бақылауда?

– Бұл мәселе үнемі біздің назарымызда. 
Колледжді бітірген балалардың 50 пайыздан 
астамы бірден жоғары оқу орындарына түседі. 

Көбі Алматыдағы Қазақ мемлекеттік консерва-
ториясы мен Астанадағы өнер университетін 
таңдайды. 

– Бірнеше музыкалық аспапты  шебер 
меңгергенсіз. «Тоғыз ұлым – бір төбе, Ертөс
тігім – бір төбе» дегендей, соның ішін де қай
сысы жаныңызға жақын? Неге дири жерлікке 
бет бұрдыңыз?

– Консерватория бітіргеннен кейін негізі 
сим фониялық оркестрге жолдама беріл-
ген. Келген кезде филармония басшысы 
 ауысып, директорлыққа Бауыржан Шөкенов 
тағайындалды. Сол кісі бірігіп камералық ор-
кестр ашуды ұсынды. Ұсынысты құп алып, ма-
мандар жинап, камералық оркестр құрдық. Ол 
бірақ филармонияның емес, музколледждің 
қарамағында болды. Содан дирижерлікпен 
айналысуға тура келді. Біраз тәжірибе жина-
дым. Өкінішке қарай камералық оркестр тарауға 
мәжбүр болды. Есесіне араға жылдар салып об-
лыс әкімінің тікелей қолдауымен камералық ор-
кестр филармония жанынан ашылып, үш жыл-
дан бері жемісті еңбек етіп келеді. 1992 жыл-
дан бері колледж жанындағы оқушылардың 
халық аспаптары оркестрін басқарамын. 
Тұрмағамбет оркестрінің мүшелері осы құрамда 
шыңдалған. Өзім тәрбиелеген шәкірттер. Негізі 
бірқатар аспапты меңгергеніммен виолончельді 
жақсы көрем. Өйткені Алматыдағы А.Жұбанов 
атындағы қазақ музыкалық мектеп-интернатында 
бірінші кластан бастап осыны оқығанмын. Мұны 
итальяндық музыка аспабы дейді. Бірақ бастауын 
қылқобыздан алады деп ойлаймын. Соңғы кезде 
көп жерде осылай айтылып та жүр. 

– Әңгімеңізге рахмет! 
Сұхбаттасқан 

Назерке СаНиязОва.
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Жақсы жаңалық – астана қаласын да 
өтетін  ЭКСПО2017 Халықаралық мамандан
ды рылған көрмесіне арналған билеттерді енді 
біздің қалада, «Жібек жолы» сауда үйінде орна
ласқан ЭКСПО2017 ресми билет кассасынан 
сатып алуға болады!

EXPO көрмесі – бұл, ең 
талғампаз келушілерді селсоқ 
қалдырмайтын халықаралық 
ау қымдағы оқиға. Әлемді тү-
бегейлі өзгертуге қабілетті 
инно  вациялық ғылыми жетіс-
тік  термен қатар, EXPO көр-
мелері өзінің келушілеріне 
қарапайым, бірақ, вафельді 
стақан, «сыдырма» ілгек неме-
се тіпті шолу дөңгелегі сияқ-
ты дана өнертабыстардың 
куәгері болу мүмкіндігін бе-
реді. Париждегі Эйфель мұна-
расы және Брюссельдегі Ато-
миум сияқты монументтік 
құ рылыстар, халықаралық көр-
мелердің символдарына ай-
налды. Олардың барлығы өз 
уақытында іс-шараны өткізудің 
150 жылдық тарихы ішінде 
EXPO-ның әртүрлі көрмелерінде таныстырылған 
болатын. 

Астана қаласындағы ЭКСПО-2017 келуші-
лерін соңғы онжылдықтағы ең өзекті және пікір-
таластық тақырыптардың бірі – жасыл энергия 
саласындағы соңғы жетістіктер ғана емес, сол 
сияқты барлық отбасыға арналған бай мәдени 
ойын-сауық бағдарламасы күтуде. Әрбір адам 
осы жерде өзіне тиістіні таба алады: оқушылар 
мен студенттер өзіндік дамуы үшін жақсы мүм-
кіндік алады, халықаралық жаһандық пробле-
маларды шешуге атсалысады, әлемнің жетекші 
спи керлерінің дәрістерін тыңдайды; балалары 
бар отбасылар өздерінің бос уақытын танымды 
және қызықты өткізе алады; бизнесмендер мен 
кәсіп керлер іскерлік қатынастарды қолдау және 
дамыту үшін кең платформасын пайдалана ала-
ды, әлемнің жетекші компанияларымен бірге В2В 
кездесулеріне қатыса алады; егде жастағы адамдар 
әлем елдерінің павильондары бойынша жер ша-
рын айнала саяхатын жасай алады және олардың 
бай мәдениетімен небәрі бір күннің ішінде таны-
са алады. 

115 ел өздерінің павильондарын «Болашақ 
энер гиясы» көрмесінің тақырыбында безендіреді 

және бүкіл әлемнен келген келушілерге ұмытылмас 
эмоциялар мен жарқын әсерлерін сыйға тартады. 

Көрмеге бару үшін билет сатып алу керек. Егер 
сіз, ЭКСПО-2017 көрмесіне бару күнін анықтаған 
және өзіңіздің бос уақытыңызды жоспарлаған 
болсаңыз, сізге жұмыс күні немесе демалыс күніне 

арналған белгіленген күні бар 
билет сәйкес келеді, олардың 
бағалары 4000 және 6000 теңгені 
құрайды. Егер сіздің баратын 
күніңіз әлі де жоспарланбаған 
болса, онда сол сияқты жұмыс 
немесе демалыс күндеріне арнал-
ған ашық күні бар билетті са-
тып алуға болады (6000 және 
сәйкесінше 8000 теңге). Ашық 
күні бар билетті міндетті түрде 
алдын ала немесе сіздің Көрмеге 
баруыңызға сәйкес келетін күні, 
белгіленген күні бар билетке ал-
мастыру қажеттілігіне назар 
аударыңыз. 

Билеттерді сондай-ақ tickets.
expo2017astana.com ЭКСПО-2017 
көрмесіне арналған билеттерді 
сату бойынша ресми сайтынан 
сатып алуға болады. 

Сіздің назарларыңызды, азаматтардың же-
ңіл дікті санаты үшін Көрмеге арналған кіру би-
леттері бойынша арнайы тарифтердің қарас-
тырылғандығына аударғымыз келіп отыр:

1. ҰОС қатысушылары мен мүгедектері (со-
нымен қатар аталған санатқа жеңілдіктері мен 
кепілдіктері бойынша теңестірілгендер), барлық 
топтағы мүгедектер, жетім балалар мен 6 жасқа 
дейінгі балалар Көрмеге тегін жіберіледі. 

2. 50%-дық жеңілдік оқушылар, студенттер, 
зейнеткерлер және көпбалалы ата-аналар, сонымен 
қатар 4 және одан да көп бірге тұратын кәмелеттік 
жасқа толмаған азаматтары бар отбасы мүшелері 
үшін әрекет етеді. 

Аталған тарифтер тек қана Қазақстан Рес-
пуб ликасының тұрғындары үшін қарастырыл-
ғандығына назар аударыңыз. Жеңілдікті билетті, 
жеңілдікті растайтын құжатты көрсете отырып, 
Көрме кірісінде орналасқан кассалардан сатып 
алуға немесе алуға болады. 

Егер сізде сұрақтар қалған болса, Көрмеге 
арналған билеттер бойынша барлық ақпаратты 
tickets.expo2017astana.com ресми билет сайтынан 
немесе  8 (7172) 72-71-09 байланыс орталығының 
нөмірі бойынша алуға болады. 

ЭКСПО-2017 көрмесінде көріскенше!

Қызылордада ЭКСПО2017 
көрмесіне билетті қайдан 
сатып алуға болады?

12-15 сәуір аралығында Әзербайжан Республикасында Қызылорда облысының 
мәдениеті мен өнері күндері өтті. Бауырлас қос елдің дипломатиялық қарым-
қатынасының 25 жылдығына арналған шарада жерлестеріміз Баку мен Шеки 
жұртшылығын қазақтың халық әндерімен сусындатып, сахналық қойы-
лымдарын көрермен назарына ұсынды. Делегация құрамында болған Кеулімжай 
Шалтақбайұлы бұл өнерпаздардың өзара шығармашылық тәжірибе алмасуы 
үшін таптырмас мүмкіндік екенін айтады. 

Кеулімжай БОТАБАЕВ, 
Қазанғап атындағы Қызылорда музыкалық колледжінің директоры, 
Тұрмағамбет атындағы халық аспаптары оркестрінің бас дирижері:

ӘЗЕРБАЙЖАН САПАРЫ – 
ҰМЫТЫЛМАС ӘСЕР

аймақтың төл перзенті, Қазақстан 
Жазушылар және Журналистер 
одағының мүшесі, бірнеше әдеби 
көркем туындының авторы, 
халықаралық «Қазақстан
Zaman» газетінің бас редак
торы Ертай айғалиұлы 
өзінің туған жеріне ке ліп, 
оқырмандарымен жүз десті. 
Дәлірек айтсақ, Жалағаш 
ауданы әкім дігінің 
қолдауымен  Қ.Қа зантаев 
атындағы ау дандық 
мәдениет үйін  де жазушының 
шы ғармашылығына арнал
ған «Сахара ауылы пер зентінің 
үні» атты әдебимузыкалық кеш 
болып өтті.
Кешті аудан әкімінің орынбасары 

Ж.Тажмаханов ашып, өмір жолында туған жерінің 
тұғырын биік ұстап, қаламгерлік әлеміндегі жемісті 
еңбектерімен оқырманның шексіз құрметіне бөленіп 
жүрген Ертай Айғалиұлының деніне саулық, 
шығармашылығына толағай табыстар тілеп, облыс 
әкімі мен облыстық мәслихат хатшысының «Құрмет 
грамотасын», аудан әкімінің «Алғыс хатын» та-
быс етті. Сондай-ақ, ата салтымызға сай иығына 
зерлі шапан жауып, сый-құрмет көрсетті. Келесі ке-
зекте ҚР Мәдениет қайраткері, «Zaman-Қазақстан» 
газетінің аймақтағы меншікті тілшісі Б.Бүркітбаев 
жазушының шығармашылығы жайлы баяндама жа-
сап, Ертай Айғалиұлының балалар әдебиеті бой-
ынша жарық көрген романдары мен хикаяттарына,   
публицистикалық шығармаларына  және журналистік 
тұрғыдағы табанды еңбектеріне жеке-жеке тоқталып, 

қарымды қаламгердің әдебиет әлеміне қосқан 
үлесінің салмақты екенін ерекше атап өтті. 

Кеш қонағы, Қазақстан Жазушы-
лар одағы облыстық филиалының ди-

ректоры Қ.Есімсейітова құттықтау 
лебізін білдіріп, жазушының бала-
лар шы ғар машылығына ден қойып, 
бірнеше туындыларын тарту еткенін 
жас ұрпақтың санасын ұлттық рух-
та тәрбиелеуге қосқан өлшеусіз 
еңбек деп бағалады. Сондай-
ақ, кеш барысында жазушының 
ағасы Қ.Жақсымов, әріптес інілері, 

Қазақстан композиторлар одағының 
мүшесі Қ.Кәрібаев, Қ.Ахетовтер 

ән-жырларын тарту етті. Замандас 
әріптестері «Жалағаш жаршысы» газеті-

нің ардагері Қ.Ерғалиева, С.Бер таевтар ақ 
тілектерін арнап, ыстық ықыластарын жеткізді.

Шығармашылық кештің соңында сөз алған Ертай 
Айғалиұлы шынайы жүрекжарды лебізін білдіріп, аудан 
халқына алғысын айтты. – Талай жерде шығармашылық 
жүздесулер өткізіп жүрсем де, дәл осы кештің мен үшін 
әсері айрықша! Туған топырағыма табаным тиіп, ау-
дан халқының, ағайынның ақеден тілектеріне жан 
жүрегіммен тебіреніп тұрмын, – деп қорытындылады 
сөзін.

Сол күні Ертай қажы Айғалиұлы аудан әкімі 
Т.Дүйсебаевтың қабылдауында болып, одан әрі 
аудандық тарихи-өлкетану музейінде және Жаңаталап, 
туған жері Аққыр ауылдарының тұрғындарымен, жас 
оқырмандарымен кездесіп, көңіл көбесіндегі көркем 
ойларымен бөлісті.     

Ғазиза ӘБІЛДа.

«АҚҚЫРДЫҢ» АЗАМАТЫ

Ә.Тәжібаев атындағы об
лыстық кітапха нада «Кітап
ханадағы түн» акциясы 
ұйым  дастырылды. акция 
биыл бесінші рет өткі зіліп 
отыр. акцияны кітапхана ди
ректоры Н.Мырзамұратова 
ашып, құттықтау сөз сөйледі. 
Мұнан соң Қазақстан Жазу 
шылар одағы Қызылорда 
об лыстық филиалының ди
ректоры, белгілі қаламгер 
Қ.Есімсейітова сөз алып, 
кітапханадағы игілікті 
шараға сәттілік тілеп, жастар
ды кітап оқуға, құрметтеуге 
шақырды. 
Кітапханада қызықты да тағы-

лымды мәдени шаралардың куә сі 
болдық. Шараға келушілер «Си-
қырлы қала» алаңындағы «Кітап 
мұхитының маржандары» атты кітап 
көрмесімен танысып, «Ертегімен 
есейем» атты ертегі-шоуды тамаша-
лады. Театрландырылған қойылым 
көрсетілді. Балалар ертегі желісі 
бойынша ән айтып, би биледі. 
Қиялға толы ертегі әлемі балаларға 
қуаныш сыйлады.

«Әдеби шаңырақ» алаңында 
жергілікті ақын-жазу  шылармен кез-
десу ұйымдастырылды. Кітапхана 
қыз меткерлері акцияға қатысушы 
қонақтардан кештің өту бары-
сы, алған әсерлері, сүйікті ақын-
жазушылары, сүйіп оқитын кітап-
тары туралы «ашық микрофон» 
ұйым дастырды.

Кеш қонақтары «Әдеби кафеде»» 
сайысқа қаты сып, өз бақтарын сына-
ды. Белсенді қатысушыларға түрлі 
коктейльдер ұсынылды. Сондай-
ақ, кітапхана оқырмандарының қа-

ты суымен өткен «Көктем аруы» 
байқауы қызықты өтті. Қы зыл -
орда гуманитарлық-эко но ми  ка лық 
колледжінің студенті Б.Алмабек 
«Көктем аруы – 2017» бай қауы-
ның жеңімпазы деп танылды. 
Байқауға қатысушылар «Инабат-
ты ару», «Өнерлі ару», «Сымбат-
ты ару», «Зерделі ару», «Көрікті 
ару» номинациясымен марапаттал-
ды. «Кітапхана арбаты» алаңында 
қолөнерге баулитын шеберлік сы-
ныптары өткізілді. «Фотосуреттер 
галереясында» жастардың қолынан 
шыққан акварельді картиналар мен 
фотосуреттер қойылды. «Жан и 
Я» сән салоны түрлі қызметтерін 
тегін ұсынды. Жастар «Сән өнері» 
костюмдер дефилесін тамаша-
лап, «Харизма» дарын және сән 
академиясының жаңа топтамалары-
мен танысты.

Би өнеріне икемі бар талант-
ты жастар «Сиқырлы би әлемінде» 

ырғақты көңіл-күй  сыйлайтын би-
лерді, сондай-ақ ұлттық және зама-
науи билерді орындап, өз өнерлерін 
көрсетті. «Biblio спорт» алаңында 
шахматтан әлем чем пионатының 
жеңімпазы Самал Абдуалимен бір 
мезгілде ойын сеансы өткізіліп, жа-
стар белгілі шахматшымен  сайысу 
құрметіне ие болды. Жастар жеңім-
пазбен бірге тартысты ойын өткізді. 

Кітапхананың цокольды қаба-
тында ең батыл қатысушылар үшін 
«Елестер лабиринтіндегі қызықтар» 
атты ойын-саяхат ұйымдастырылды. 
Олар кітапхананың жұмбақ қоры-
мен танысты. 

Кітапханаға келушілер «Рах-
мет саған, кітапхана!» атты тақтаға 
жылы лебіздері мен ізгі тілектерін 
жазып қалдырды. «Кітапханадағы 
түн» акциясы өз оқырмандарына 
қуаныш пен керемет көңіл-күй сый-
лады.

Шынар БЕКБаН.

«КіТАпхАнАДАғЫ Түн» 
КөҢілДі өТТі

2021 сәуір күндері Қорқыт ата атындағы 
Қызылорда мемлекеттік университетінде журна
лис тика мамандығы бойынша ІХ республикалық 
пән олимпиадасы өтті. 
Білім бәсекесіне тілшілер дайындайтын 13 жоғары оқу 

орнынан 40-қа жуық студент қатысты. Олар олимпиаданың 
алғашқы күнінде университеттің «Археология және этно-
графия», «Елбасы және Тәуелсіз Қазақстан» көрме залда-
рымен, «Физика-химиялық талдау әдістері» инженерлік 
бейіндегі зертхана жұмысымен танысты. 

Алғашқы турында командалар өздерін таныстырса, 
екінші турында эссе жазды. Ал келесі күні тест тапсырып, 
жедел ақпарат жазудан сайысқа түсті. Болашақ журналис-
тер бәйгесінде жалпыкомандалық есеппен Л.Гумилев 
атындағы Еуразия Ұлттық университеті биіктен көрінді. 
Одан кейінгі екі орынға Әл Фараби атындағы Қазақ 
Ұлттық және Е.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік 
университеттері жайғасты. 

Ал студенттер арасында Е.Бөкетов атындағы Қара-
ғанды мемлекеттік университетінен А.Мәдібекова, 

С.То рай ғыров атындағы Павлодар мемлекеттік универ-
ситетінен Н.Докторханқызы, Әл Фараби атындағы Қазақ 
Ұлттық университетінен Д.Қастай үздік үштіктен көрінді. 
Сондай-ақ, С.Демирел атындағы университет студенті 
Ә.Кеңес – «Озық ойлы журналист», Қызылорда «Болашақ» 
университетінің студенті Ш.Бекетбаева – «Өткір тілді 
журналист», Халықаралық ақпараттық технологиялар 
университетінің 3-курс студенті Н.Қасымбекова «Қаламы 
жүйрік журналист» номинацияларымен марапатталды. 

Олимпиада аясында поэзияға құмар жастар оқу орнын-
дағы журналистика мамандығының 20 жылдық мерейтойы 
аясында жас ақындар – 4-курс студенті Мақсат  Дауылбай 
мен 2-курс студенті Бақытбек Сұлтан бейбарыстың шығар-
машылық кешін тамашалады.

80 жылдық тарихы бар университет былтыр ғана әл-
Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде өткен 
VІІІ пәндік олимпиадада 1-орынға ие болып, дәстүрлі 
бәсекені Қызылордада өткізу құқын жеңіп алған болатын.

Н.ҚазыБайҚызы.

БОлАШАҚ ЖУРнАлИСТЕР БӘЙГЕСі

№ Қызылорда облысының қорғаныс істері жөніндегі басқарма мен 
бөлімдер бастықтарының байланыс телефондары

1. Қызылорда қаласының 
қорғаныс істері жөніндегі 
басқармасы

8 (7242)
27-54-38
27-49-36

Басқарма 
бастығы

подполковник 
Тасжанов Ғалымжан 

Алтынбекұлы
2. Арал ауданының қорғаныс 

істері жөніндегі бөлімі
8 (72433)
2-12-63.
2-18-47

Бөлім 
бастығы

капитан Сариев 
Нұржан Өмірзақұлы

3. Қазалы ауданының 
қорғаныс істері жөніндегі 
бөлімі

8 (72438)
2-13-33,
2-14-33

Бөлім 
бастығы

капитан Бердібеков 
Ғалымжан 

Құдайбергенұлы
4. Байқоңыр қаласының 

қорғаныс істері жөніндегі 
бөлімі

8 (33622)
5-55-70,
4-04-36

Бөлім 
бастығы

майор 
Тулебаев Қайрат

Кабрашұлы
5. Қармақшы ауданың 

қорғаныс істері жөніндегі 
бөлімі

8 (72437)
2-11-93,
2-14-91

Бөлім 
бастығы

подполковник 
Айдаралиев Даурен 

Файзуллаұлы
6. Жалағаш ауданының 

қорғаныс істері жөніндегі 
бөлімі

8 (72431)
3-17-62,
3-17-42

Бөлім 
бастығы

майор Жалғасбаев 
Сәкен Ануарбекұлы

7. Сырдария ауданының 
қорғаныс істері жөніндегі 
бөлімі

8 (72436)
2-25-55
2-11-75

Бөлім 
бастығы

майор
Абдуллаев Ерлан 

Маратұлы
8. Шиелі ауданың қорғаныс 

істері жөніндегі бөлімі
8 (72432)
4-23-56
4-13-52

Бөлім 
бастығы

подполковник 
Әлімбетов 
Сабырхан 

Калиханович
9. Жаңақорған ауданының 

қорғаныс істері жөніндегі 
бөлімі

(872435)
2-34-82,
2-13-06

Бөлім 
бастығы

подполковник 
Бердібеков 
Нұрдаулет 

Кенжебайұлы

Қызылорда облысының қорғаныс істері жөніндегі 
департаментінің баспасөз қызметі.

Мерзімді әскер қатарына шақырылушы азаматтар назарына!
Құрметті Қызылорда облысының аза

маттары! 2017 жылдың көктемгі мерзімді 
әскери қызметке шақыру жұмыстары жүр
гізілуде. аталған бағытта, тұрғылықты 
мекенжайы бойынша тіркелген 1827 жас 
аралығындағы ер азаматтар Қызылорда 
облысының қорғаныс істері жөніндегі де
пар  таменті және бағынысты басқарма 
бөлім дерге әскери қызметке жарамдылығын 
анықтау мақсатында келуі міндетті.  

Егер де шақыру қағазын алып, әскери 
қызметтен жалтарған  жағдайда ҚР Қыл
мыстық кодексінің 387бабына сәйкес:      

1. Әскери қызметтен босатуға заңды 
негiз  дер болмаған кезде осы қызметке шақы-
рылудан жалтару – бір мың айлық есептiк 
көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға 
не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір 
жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын 
шектеуге не сол мерзiмге бас бостандығынан 
айыруға жазаланады.

2. Мынадай:
1) өзiнiң денсаулығына зиян келтiру 

арқылы;
2) аурумын деп жалған сылтаурату жолы-

мен;
3) жалған құжат жасау немесе өзге де алдау 

арқылы жасалған дәл сол іс-әрекет үш мың 
айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде 
айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу 
жұмыстарына не үш жылға дейiнгi мерзiмге 
бас бостандығын шектеуге не сол мерзiмге бас 
бостандығынан айыруға жазаланады.

Ескерту! Егер әскерге шақырылушы 
тергептексеру органы iстi сотқа бергенге 
дейiн әскерге шақыру пунктiне өз еркiмен 
келсе, ол қылмыстық жауаптылықтан 
боса тылады.


