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Қазақ «Бірлігі бар ел озады, бірлігі жоқ ел тозады» 
деген. Бүгінде еліміз ырысы мен ынтымағы, бірлігі мен 
тірлігі жарасқан мемлекет болып орнықты. 

Бақыт бағалай білгеннің басына ұялайды. Тыныш
тық пен өзара түсіністік, сабырлық пен сақтық тың 
арқасында аздыкөпті уақыт бедерінде алаңсыз тіршілік 
етіп келеміз. Енді әрі қарайғы бағытбағдар да – осы. 

Елбасының төрағалығымен өткен Қазақстан халқы 
Ассамблеясының кезекті ХХV сессиясында ширек 
ғасыр ішінде жеткен жетістіктер еске алынып, Ұлы 
Дала елінің ұлт болып ұйыса түсуіне, бірлігімізді бе
кемдеуге сеп болар ұсыныстар айтылды. 

Мемлекет басшысының бастамасымен құрылған 
Қазақстан халқы Ассамблеясы өміршеңдігін танытып 

қана қойған жоқ, қазіргі таңда одан әрі өрлеу үстінде. 
Ассамблея дегеніміз – ең алдымен, бірлік пен татулық. 
Ұлттар арасындағы сыйластықтың гүлдене түсуіне осы 
құрылымның қосып отырған үлесі зор. 

Берекесі мен татулығы жарасқан елдің шаңырағы 
биік болатыны сөзсіз. Олай болса, ассамблея, ең 
әуелі, құтты мекеннің бірлігі мен тірлігіне сызат 
түсірмеуді көздейді. Ал халық бірлігі – мемлекеттілік 
негізі. Қоғамдық бірлікті ту етіп ұстау арқылы ғана 
біз алдымызға болашағы күшті, өркендеп, дамыған 
Қазақстан елі туралы ұлы мақсаттар қоя аламыз.

Гульчин ГЕЙДАРОВА,
облыстық түрік этномәдени

орталығының төрайымы.

Астанада Бейбітшілік және келісім сарайын
да өткен Қазақстан халқы Ассамблеясының ке
зек ті сессиясында Елбасы биылғы жыл ел тари
хында ерекше жыл болып саналатынын атап өтті.

Қазақстан халқы Ассамблеясы мүшелерінің 
бұл басқосудан күтері көп. Себебі, бүгінде елі
міз де үлкен бетбұрыс жасалуда. Елбасының бас
та масымен саяси реформа арқылы билік тармақ
тары арасында өкілеттіктері қайта бөлінді. 
Конс  ти туцияға өзгертулер мен толықтырулар ен
гі   зілді. Енді елімізді жаңа жаңғырулар күтіп тұр. 

Бүгінгі сессияда «Бүгінгі Ассамблея тари
хы – тұрақтылықтың, татулықтың, бейбітшілік 
пен келісімнің шежіресі. Биылғы Ассамблеяның 

сессиясы ерекше мезгілде өткелі отыр. Еліміздің 
үшінші мүшелге аяқ басуымен бірге бұл 
аса күрделі кезең. Қазіргі әлемдегі ахуал ел 
тыныштығы тұрақты дамудың ең маңызды шар
ты екендігіне көзімізді тағы да жеткізіп отыр. 
Қиын кезеңде бірлігіміздің ұйытқысы, бастауы 
ретінде құрылған Ассамблеямыз өзіне жүктелген 
қастерлі мисияны өте жоғары дәрежеде орын
дап келе жатыр. Бүгінгі Ассамблея тарихы ол 
тұрақтылықтың, татулықтың, бейбітшілік пен 
келісімнің шежіресі болып саналады. Бірліктің 
киелі бесігі, елді ортақ мақсатқа жұмылдыратын 
бірегей тетігі», – деді Ұлт көшбасшысы. 

Елбасының айтуынша, алдымызға қойған ең 

басты мақсат өркендеп өсіп, 2050 жылға қарай 
жоғары дамыған 30 елдің қатарына қосылу бо
лып отыр. «Сондықтан біз әлемдік ахуал қандай 
болса, алға қарай ұмтылуымыз керек. Көріп 
отыр сыздар, қанша дағдарыстан өтіп келеміз. 
Ешқайсысында сүрінгеніміз жоқ, экономи
каны төмен түсірмедік. Биыл еліміз кешенді 
жаңғыруға кірісті. Ошақтың үш аяғындай бола
тын экономикалық, саяси және рухани бағыттың 
қай қайсысы да айрықша маңызды», – деді Ел
басы. 

Уәлихан ИБРАЕВ, 
«Қоғамдық келісім» КММ директоры.

ел тарихындағы ерекше жыл

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 ойындар 
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

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 аудандар-
да, елді мекендерде 

Жиналғандар алдында сөйлеген сөзінде Елбасы 
2017 жыл тәуелсіз Қазақстан тарихында еліміз үшін 
ерекше жыл болып саналатынын атап өтті.

– Жүйелі жаңғыру биыл біздің бүкіл 
жұмыстарымыздың өзегіне айналды. Біріншіден, 
экономикалық жаңғыруды қолға алдық. Екіншіден, 
саяси жаңғыруды бастадық. Үшіншіден, рухани 
жаңғыруға кірістік. Бұған мен «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» атты мақаламды арнағанымды 
білесіздер, – деді Мемлекет басшысы.

Президент бағдарламалық мақаладағы негізгі 
міндеттерге назар аударып, Қазақстан қоғамының 
даму кезеңдеріне қатысты ойын ортаға салды.

– Мен ең алдымен болашақ қазақстандықтың 
болмысын айқындап, қандай болуы қажеттігін 
атап өттім. Біріншіден, ол – әлемдік бәсекеге 
қабілетті жасампаз тұлға. Екіншіден, алдына нақты 
мақсаттар қойып, соған ұмтылатын прагматик, әрі 
реалист. Үшіншіден, ұлттық бірегейлігін нығайтып, 
ұлтының дамуын тежейтін барлық нәрселерден 
бас тартатын адам. Төртіншіден, білімнің салта
нат құруын ең маңызды іс санайтын, жаһандық 
білімнің шыңына шыққан жан. Бесіншіден, тек 
эволюциялық даму ғана халқының өсіпөркендеуіне 
мүмкіндік беретінін жақсы түсінетін саналы азамат. 
Алтыншыдан, ол – түрлі тілдерді игерген, әлемнің 
үздік тәжірибелерін алуға және заман талаптары
на сай өзгеруге қабілетті, санасезімі ашық жан, – 
Нұрсұлтан Назарбаев.

Сонымен бірге, Елбасы Қоғамдық са
наны жаңғырту бағдарламасын іске асыру 
жөніндегі ұлттық комиссияның рөліне тоқталып, 
бағдарламалық мақалада көрсетілген жобалардың 
терең зерттелуінің маңыздылығын айтты.

Мемлекет басшысы Қазақстан халқы 
Ассамблеясының рухани жаңғыруға белсене атса
лысатынына сенім білдіріп, Ассамблея мүшелеріне 
өз әлеуетін іске асыруға мүмкіндік беретін бірқатар 
жобаға тоқталды.

– Бірінші. «Туған жер» жобасы Ассамблея 
үшін зор мүмкіндіктерге жол ашып береді. Екінші. 
«Қазақстанның 100 жаңа есімі» жобасына Ассам
блея тікелей қатысып, басықасында жүруі керек. 
Біздің қаншама замандастарымыз, қаншама Ассам
блея белсенділері ел игілігі үшін риясыз қызмет 
етіп жүр. Ұлтына, қай өңірден екеніне, жынысы
на қарамастан, біз олардың барлығын елге таны
та білуіміз керек. Мұнда қойылатын талап біреу 
ғана, ол – азаматтың Қазақстан дамуына қосқан 

үлесі. Үшінші. Ассамблея «Жаһандағы заманауи 
қазақстандық мәдениет» жобасына табысты атсалы
са алады, – деді Қазақстан Президенті.

Сондайақ, Нұрсұлтан Назарбаев жастардың 
санасезімін қалыптастыру үшін айрықша маңызы 
бар «Жаңа гуманитарлық білім» жобасын атап өтті.

– Жоба әлемнің жетекші тілдерінен ең үздік 
оқулықтарды қазақ тіліне аударуды көздейді. Фи
лософия, әлеуметтану, экономика, мәдениеттану, 
шығыстану салалары бойынша ағылшын, орыс, 
француз, испан тілдерінде және басқа да тілдерде 
басылған тамаша оқулықтар бар. Оқу процесіндегі 
ғылыми айналымға олардың енгізілуі отандық 
білімді жаңа деңгейге көтеретініне сенімдімін, – 
деді Мемлекет басшысы.

Елбасы мемлекет пен қоғам алдында тұрған за
манауи жаһандық сынқатерлерге назар аударып, 
орталық және жергілікті мемлекеттік органдарға 
елімізде бейбітшілік пен келісімді сақтау үшін ерек
ше шешімдер қарастыруды тапсырды.

– Тұтас қоғам да, жеке азаматтар да бейбіт
шіліктің, тұрақтылық пен келісімнің өздігінен келе 

салмайтынын білуге тиіс. Мемлекет ұдайы этнос
аралық және конфессияаралық процестердің тамы
рын басып, жіті қадағалап отыр. Ұлттық бірлікті 
нығайта түсу үшін Қазақстан халқы Ассамблеясы 
мен барлық мемлекеттік органдар тұрақты, күн
делікті жұмыс жасауда, – деді Қазақстан Президенті.

Нұрсұлтан Назарбаев қабылданып жатқан 
шаралардың дұрыстығын және өз уақытында 
атқарылып жатқанын атап өтіп, Қазақстан халқы 
Ассамблеясы мен мемлекеттік органдар алдына 
жаңа міндеттер қойды.

– Бірінші міндет. Жүйелі жаңғырудың 
мақсаттарына жауап бере алатын қоғамдық сана
сезім қалыптастыру керек. Бұл процеске мемле
кет пен азаматтық қоғам, білім беру мен әлеуметтік 
сала, жеке бизнес пен массмедиа, бәрі де тартылуы 
қажет, – деп тапсырды Елбасы.

Мемлекет басшысы екінші міндет ретінде 
азаматтық бірегейлікті нығайтып, бірлік пен 
келісімді қамтамасыз ету қажеттігін айтты. Осыған 
орай, Қазақстан Президенті бірқатар нақты тапсыр
ма берді.

– Дін істері және азаматтық қоғам министрлігіне 
облыс әкімдерімен бірлесіп, Ассамблеяның 
барлық деңгейдегі қоғамдық келісім кеңестерінің 
діни экстремизмге қарсы тұру жөніндегі 2017
2018 жылдарға арналған жоспарын дайындау
ды тапсырамын. Сонымен қатар, ҚХА қоғамдық 
келісім кеңестерінің жұмысын реттеп, олардың 
қызметтерінің нақты критерийлерін жасауы ке
рек. Бұдан бөлек, Үкіметке қайырымдылықты да
мыту, оның ашықтығын қамтамасыз ету жөнінде 
ұсыныстар енгізуді тапсырамын. Облыстардың, 
Астана  мен Алматы қалаларының әкімдері 
ҚХА жұмысының жаңа бағдарын – қоғамдық 
келісім кеңестері, қайырымдылық және медиация 
жұмыстарын күшейтуі қажет, – деп тапсырма берді 
Нұрсұлтан Назарбаев.

Сессия барысында Мемлекет басшы
сы ақпараттық жұмыстарға ерекше мән беріп, 
2018 жылы Қазақстан халқы Ассамблеясының 
көпфункционалды мультимедиалық порталын ашу
ды, сондайақ «Қазақстан халқы» интерактивті та
рихи картасын жасауды тапсырды.

– Ел иесі – қазақтың мемлекет құраушы ретіндегі 
айрықша рөлін ескере отырып жасалуға тиіс элек
тронды карта ежелгі қазақ жерінде сан түрлі ұлт 
өкілдерінің ұйысу процесін көрнекі және толық 
көрсетіп береді. Білім және ғылым министрлігіне 
ҚХАмен бірлесіп ғылыми негізде осы интерактивті 
картаны жасап, келесі жылы «Алғыс айту» күніне 
орай тұсауын кесуді тапсырамын, – деді Елбасы.

Сондайақ, Қазақстан Президенті бизнес, 
шығармашылық және ғылыми зиялы қауым 
өкілдерін «Туған жер» жобасына қатысуға және 
күшжігерлерін өз ауылдастарын қолдау үшін күш 
жұмылдыруға шақырды.

Сондайақ, сессияда Қазақстан халқы 
Ассамблеясының ғылымисараптау тобының 
төрағасы, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы 
бөлімінің бастығы, кешеннің жүк тиеу және түсіру 
жөніндегі докермеханизаторы, ақын, журналист, 
балалар ауруханасының нефрология бөлімшесінің 
меңгерушісі, теолог, «Ұлттық еріктілер желісі» 
заңды тұлғалар бірлестігінің төрайымы, шаруа 
қожалығының жетекшісі, Росарио қаласының (Ар
гентина) Қазақстан мәдениеті орталығының ди
ректоры, режиссер, қоғамдық ұйым жетекшісі, 
кәсіпкеринвестор және жоғары оқу орнының 
студенті сөз сөйледі.

Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халқы Ассам
блеясы мүшелерінің сөздерінде көптеген мәнді 
мәселелер көтерілгеніне тоқталып, БАҚ өкілдеріне 
оны терең талдау жөнінде ұсыныс айтты.

Сөзінің соңында Мемлекет басшысы барша 
қазақстандықтарды алдағы Қазақстан халқының 
бірлігі күнімен құттықтап, бейбіт өмір, игілік пен 
бақбереке тіледі.

Қазақстан Президенті сессия барысында 
ҚХА мүшесі, Ақтөбе облыстық қоғамдық келісім 
кеңесінің төрағасы Сергей Викторович Вишнякті 
және ҚХА кеңесінің мүшесі, «Әзербайжандар 
қауымдастығы» республикалық қоғамдық 
бірлестігінің төрағасы Абилфас Муслимович 
Хамедовті Ассамблея төрағасының орынбасарлары 
етіп тағайындау туралы өкімге қол қойды.

XXV сессия соңында Ассамблея қабылдаған 
мәлімдемеде рухани жаңғырудың заңдылық және 
қажеттілік екені, Қазақстан дамуының бүкіл страте
гиясына оның тұтастық дарытатыны атап көрсетілді.

Ісшара аяқталған соң Мемлекет басшысы сал
танатты концертке қатысты.

Жаңғырудың негізі – тұраҚтылыҚ, бірлік, келісім

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан 
халқы Ассамблеясының XXV сессиясына қатысты.

«Жаңғырудың негізі – тұрақтылық, бірлік, келісім» 
атты тақырыппен өткен биылғы сессияға 1500-ден астам 
адам қатысты. Олардың қатарында елдің барлық өңірінен 
келген Ассамблея ардагерлері, республикалық және 
өңірлік этномәдени бірлестіктердің төрағалары, Парла-
мент депутаттары, орталық атқарушы органдардың, са-
яси партиялардың, діни бірлестіктердің, үкіметтік емес 
ұйымдардың басшылары, жоғары оқу орындарының 
ректорлары, шет мемлекеттердің дипломатиялық 
миссияларының, ғылыми, шығармашыл зиялы қауымның 
және БАҚ өкілдері бар.

татулыҚ тҰғыры

Кеше облыс әкімі Қырымбек Көшербаевтың төрағалығымен жедел 
мәжіліс өтті. Онда су тасқынының алдын алу жайы талқыға салынды.
Аймақ басшысы кіріспе сөзінде «Шардара» су қоймасынан мол су жіберілуі 

күтіліп отырғандығын, өңірде су тасқынының алдын алу ел Үкіметі мәжілісінде 
қаралғанын жеткізді. 

– Мәліметтерге сәйкес, 30 сәуір күні Сырдария өзеніне жіберілетін су көлемі 
секундына 1600 текше метрден аспақ. Синоптиктердің хабарлауынша, мамыр 
айының 3і мен 15і аралығында оңтүстік өңірлерде жауыншашын мол бола
ды. Бұл өз кезегінде келер суды секундына 18002000 текше метрге арттырады. 
Мұндай төтенше жағдайға тыңғылықты дайындық, қатаң бақылау керек,  деді 
аймақ басшысы.

Қалыптасқан жағдай өңірдегі 56 елді мекенге қауіп төндіруі әбден мүмкін. 
Облыс әкімінің орынбасары Серік Қожаниязов дария арнасының осал тұстарын 
қалпына келтіру жұмыстары жүргізіліп жатқанын, қажетті техника мен адам күші 
жұмылдырылып жатқанын жеткізді. Сондайақ, су тасу қаупі туындаған жағдайда 
тұрғындарды көшіру жайы да пысықталған. Серік Салауатұлы дариядан секун
дына 1600 текше метр су келген жағдайда оның 600ден астамын Жаңақорған, 
Шиелі аудандары қабылдайтынын, қалғаны Қызылорда су торабынан өтетінін 
хабарлады. Сондайақ, көрсеткіш 2000ға жете қалған күнде де Жаңақорған мен 
Шиелі аудандарына жауапкершілік жүктеліп отыр. Өйткені, Қызылорда су тора
бынан өткен мол су қорғаныс бөгеттеріне қауіп төндіруі мүмкін. 

Мәжілісте аудан әкімдері қалыптасқан жағдайға байланысты атқарылып 
жатқан жұмыстар мен мәселелерді хабарлады. Айталық, Жаңақорған ауданында 
8 қауіпті аймақ бар. Оларда тиісті жұмыстар атқарылуда. Аймақ басшысы барлық 
аудан әкімдеріне қажетті көмек көрсетілетінін және дер кезінде әрекет етуді тап
сырды. Шиеліде де жағдай бақылауда. Су басу қаупіндегі 11 елді мекенде бүгінде 
қажетті шаралар атқарылуда. Аймақ басшысы өз кезегінде «Күміскеткен» су 
қоймасын салу қаржысы шешілгендігін, оған қатысты жұмыстарды жеделдетуді 
тапсырды. Сырдария ауданы әкімі Ғ.Қазантаев ауданда төтенше жағдай жари
ялауды сұрап, аймақ басшысы сұранысын қанағаттандырды. Өйткені, қауіпті 
учаскелерді ретке келтіру үшін қаржы керек. Ал, Жалағаш ауданының әкімі 
Т.Дүйсебаев мол су Ақсу, Шәменов ауылдарына қауіп төндіретінін мәлімдеді. 
Десе де, тиісті жұмыстар қолға алынған. Қазалы, Қармақшы, Арал аудандарын
да қауіпті тұстар жоқ емес, бар. Бұл аудандарда да тыңғылықты дайындық жүріп 
жатыр. 

Аймақ басшысы қорытынды сөзінде тұрғындардың жағдайға түсіністікпен 
қарауын, мамандар мен жергілікті билік өкілдерінің тапсырмаларын тыңдау 
қажеттігін атап өтті. Сондайақ, төтенше жағдайдың алдын алу үшін жауапты 
мекемелерге нақты тапсырмалар жүктеді.

Нағымжан САУЯЕВ.

МОЛ СУДЫ ӨТКІЗУДЕ 
МҰҚИЯТ БОЛАЙЫҚ

Біздің қазақтың өлшемімен алғанда жердің шеті саналатын, 
Кеңес одағының Тынық мұхи тына ашылған қақпасы – Владивосток 
шаһары соғыстың соңғы жылдарында Мәскеуден 9172 ша қырым 
қашықтықта болса да, қайнаған тіршілік мекеніне айналған аймақ 
орталығы еді. Төңкеріске дейін мұнда 65 мыңға жуық халық тұрды. 
Ал 1940 жылдары тұрғын саны 210 мыңнан асып, 200ге жуық 
өнеркәсіп орны қар қынды жұмыс атқарып тұрған алып қалаға ай
налды.

Бұл ұлы Сібір теміржолы мен Тынық мұхитына теңіз жолы 
арқылы шығатын портымен аты әлемге әйгілі, ғылым мен 
мәдениеттің орталығы, әскер күші мен өнеркәсібі қарыштап 
дамыған сәулетті шаһар болатын.  

Көктем мен жазда жауын көп жауғанымен, күзде ашық, тынық 
ауа райы қысқа қысында жанға жайлы табиғатымен ерекшеленетін. 
Теңіз жағалай 20 шақырымға созылған теміржолдың бойымен 
жүре қалсаңыз, құрлық беті емен, қарағай, қайыңы мен ақтерегі 
көк тіреген қалың орман. Маньчжурия жаңғағы, жабайы жүзім 
бағымен көмкерілген теңіз жақ беті майда алтын түсті құм төселген 
жағажайлары, парк, емдеусауықтыру орындарының әсемдігінен 
көз тұнатын жер шетіндегі ұжымақ қала.

Теңіз беті Сталиннің тапсырмасымен жапон басқыншыларына  
қарсы құрылған Тұнық мұхит әскеритеңіз флотының балық, 
тіпті кит аулайтын флотилия кемелерінен көрінбейтін. Біздің 
кейіпкеріміз 19 жасар Елена бойжеткен – осы жергілікті жердің 
тұрғыны. Ол бойының аласалығына байланысты майданға бара ал
мады. Алайда, хат тасу, почта жұмысының күндізтүні бітпейтін 
тірлігі арқылы жеңісті жақындатуға үлес қосты. 

Еліктің лағындай елгезек жанды қызметтестері өте жақсы 
көретін. Теңізге тірелген әсем қаланың тұрғыны Елена жұмыстан 
қолы босағанда  жағалауға соққан теңіз толқындары мен шағаланың 
азанқазан шуымен  жарыса өлең оқығанды ұнататын. Жас жүрек 
желкенін жайған кеме жолаушыларын күтетін.

Портты қалаға өнер адамдары көп келетін. Гастрольға кел
ген сыған труппасының  көзі от шашқан  сұлу әншісі: – Ей, ұзын 
шашты сұлу! Мен саған бір ақыл айтайын, тыңдайсың ба? – дегені 
есінде. Тізесіне түскен алтын түсті сары шашын сипап 
тұрып: «Мына шашыңды жинап жүр, біреу қырқып алар. 
Шашың қырқылса, бақытың келте болар», – деп еді сонда.

ҚИЫР 
ШЫҒЫСТАН 
КЕЛГЕН КЕЛІН

бірлік мерекесі қарсаңында
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МӘМС жүйеСін енгізу –
адами капиталды дамытудың 
маңызды алғышарты
Елбасымыздың 2017 жылдың 31 қаңтарындағы Қазақстан халқына 

Жолдауында 5 басым бағыт айқындалғаны бізге мәлім. Түпкі мақсат – 
әлемдік озық отыздыққа еніп, экономикалық-әлеуметтік даму жағынан 
экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы елдерінің деңгейіне 
жету.

Жолдауда осы мақсатқа жетудің бір тетігі ретінде міндетті әлеуметтік 
медициналық сақтандыру жүйесін енгізу арқылы адами капиталдың сапа-
сын арттыру көзделген.

Медициналық сақтандыру жүйесі – әлемдік тәжірибеде өзінің 
өміршеңдігін көрсетіп отырған үрдіс. Бұл жүйе Еуропаның бірқатар 
дамыған елдерінде, соның ішінде Нидерландтар, Франция, Германия, Че-
хия, Румынияда тиімді жұмыс жасауда. Сақтандыру жүйесі – медицина 
саласының қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз етудің, денсаулық үшін 
ынтымақтастық жауапкершілік пен жүйенің тиімділігін арттырудың озық 
үлгісі.

Біздің елімізде «100 нақты қадам» Ұлт жоспарының 80-қадамында 
міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесін енгізу көзделсе, 
2015 жылдың қарашасында «Міндетті әлеуметтік медициналық 
сақтандыру туралы» ҚР Заңы қабылданды. Бүгінгі таңда аталған Заң 
жобасына енгізіліп жатқан өзгерістер мен толықтыруларға байланысты 
МӘМС қорына жарналарды аудару мөлшерлемелері азайтылып отыр. 
Атап кететін болсақ: әлеуметтік осал деп танылған 14 санат бойынша мем-
лекет аударатын жарна көлемі 2018 жылы – 3,75% , 2019 жылы – 4% және 
2022 жылдан бастап 4%-5% аралығында болады, ал жұмыс берушілердің 
аударымдары 2017 жылдың 1 шілдесінен бастап – 1%, 2018-2019 жылда-
ры – 1,5%, 2020 жылдан бастап – 2% және 2022 жылдан бастап 3% ша-
масында, дара кәсіпкерлердің және өзін-өзі жұмыспен қамтығандардың 
жарналары 2017 жылдың 1 шілдесінен бастап екі еселенген ең төменгі 
айлық жалақының 5% мөлшерінде болады, ал белсенді емес халық бол-
са 2018 жылдан бастап ең төменгі айлық жалақының 5% айма-ай аударып 
отыруға міндетті. 

Осыған орай ағымдағы жылдың 1 шілдесінен бастап жұмыс берушілер 
мен жеке кәсіпкерлер сақтандыру қорына жарна төлеуге кіріссе, 2018 
жылдың 1 қаңтарынан бастап «Міндетті әлеуметтік медициналық 
сақтандыру қоры» өз жұмысын бастап кететін болады.

Жарна төленбеген жағдайда еліміздегі әрбір азаматқа мемлекет 
тегін медициналық көмектің түрлеріне кепілдік береді, олар: жедел 
жәрдем және санитариялық авиация, әлеуметтік маңызы бар ауруларға 
медициналық көмек (онкологиялық аурулар, туберкулез, қант диабеті 
және т.б.), профилактикалық екпелер (вакцинация), 2020 жылға дейін 
амбулаториялық- емханалық көмек және амбулаториялық деңгейде тегін 
дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету (2020 жылдан бастап сақтандыру пакетіне 
кіреді).

МӘМС қорына жарна аударған жағдайда медициналық қызметтің 
мына түрлерін:  жоспарлы стационарлық медициналық көмек, мейіргерлік 
күтім, паллиативтік көмек және де 2020 жылдан бастап амбулаториялық-
емханалық көмек және амбулаториялық дәрімен тегін қамтамасыз етуді 
ала алады. 

Сондықтан қазірден бастап отбасының әрбір мүшесі үшін қай санатқа 
жататыны және ол қалай және қанша жарна төлеп, қандай көмек ала ала-
тынын алдын ала анықтап алу маңызды. 

Егер отбасы мүшесі жұмыс беруші, дара кәсіпкер, жеке нотариус, 
жеке сот орындаушы, адвокат, кәсіби  медиатор, азаматтық-құқықтық 
шарт негізінде табыс табатын жеке тұлға болса, қорға аударымдар мен 
жарналарды 2017 жылдың 1 шілдесінен бастап ең аз жалақының 2 есе 
мөлшерінен 5% көлемінде аударады, ал жалдамалы қызметкерлердің жар-
на төлеуді бастау мерзімі – 2019 жылдың 1 қаңтарынан – 1%, 2020-дан 
бастап – 2%, ал белсенді емес халық 2018 жылдың 1 қаңтарынан 1 ең аз 
жалақы мөлшерінен 5% төлей бастауы тиіс.

Әрбір азамат өзін қай санатқа жататынын анықтау үшін республика 
көлемінде  ағымдағы жылдың 5 сәуірінен  «Өз емханаңды таңда» және 
«Өз мәртебеңді анықта» ұранымен бастау алған жаппай халықтың ҚР 
МӘМС заңына сәйкес мәртебесін анықтайтын науқан басталды. Осыған 
орай, облысымыздың әрбір тұрғыны өзі таңдаған және тұрғылықты жеріне 
мүмкіндігінше ең жақын орналасқан бастапқы медико-санитариялық 
көмек ұйымына барып тіркелуі және сақтандыру жүйесіндегі өз 
мәртебесін анықтауы қажет.

Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру денсаулық сақтау 
саласында тұрғындардың мүддесін қорғауға бағытталған әлеуметтік 
бағдарлама. Негізгі мақсаты – медициналық қызметтің сапасы мен 
қолжетімділігін арттыру, денсаулыққа мемлекет, жұмыс беруші және  
әрбір азамат арасындағы ынтымақтастық жауапкершілікті нығайта оты-
рып, денсаулық сақтау саласының қаржылық тұрақтылығын, саланың 
тиімділігін қамтамасыз ету арқылы түпкі мақсат медициналық қызметтің 
сапасы мен қолжетімділігін арттыру болып табылады.

Қаржысы МӘМС қоры арқылы өтелетін сақтандыру пакетіндегі 
медициналық қызмет әрбір азаматтың аударған жарналарының мөлшеріне 
тәуелсіз тең дәрежеде көрсетіледі. 

Мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық әлеуетінің маңызды  
көрсеткіштерінің бірі де бірегейі – ел халқының денсаулық жағдайы 
мен өмір ұзақтығы екенін ескерсек, елімізде енгізілгелі отырған МӘМС 
жүйесі шынайы бәсекелестік ортаны қалыптастыру арқылы жеке 
медицинаның дамуына да зор серпін беріп, денсаулық сақтау саласын 
одан әрі жетілдіруге, әрбір азаматтың сапалы да қолжетімді медициналық 
қызмет алуға деген конституциялық құқығын барынша қамтамасыз етуге 
өзіндік үлесін қосары сөзсіз.

Абылайхан РАХЫМОВ,
Медициналық қызметке ақы төлеу комитетінің

Қызылорда облысы бойынша департаментінің бас маманы.

Онда тиісті сала басшылары облыста кене 
энцефалитінен, яғни, Конго-Қырым геморрагия лық 
қызбасынан бір адамның қайтыс болғанын хабар-
лады.  

Облыстық жұқпалы аурулар ауруханасының 
бас дәрігері Айна Мұхамбетованың айтуынша, 1971 
жылы туылған қызылордалық тұрғын Шиелі ауда-
ны Сұлутөбе ауылдық округіне қарасты 15-бекетте 
өзінің жеке малын бағумен айналысқан. Науқас 20 
сәуір күні ауырған, облыстық жұқпалы аурулар ау-
руханасына 24 сәуір күні түнде түскен, жүргізілген 
ем-шараларға қарамастан, науқастың жағдайы на-
шарлап, бір тәуліктен кейін қайтыс болған. Науқас 
үстінен кенені жұлып алмаған, бірақ айналада кене 
көптігін айтқан. 

Брифингте облыстық қоғамдық денсаулық сақ-
тау департаменті басшысының міндетін атқарушы 
Ұ.Аханаева  ағымдағы жылға эпидмаусымға 
Конго-Қырым геморрагиялық қызбасы ауруынан 
эпизоотолого-эпидемиологиялық ахуалдың күрделі 
болып қалыптасып отырғанын айтты. Бүгінгі күні 
жыл басынан бері облыс бойынша 97 кене шағу 

жағдайы анықталып, кенелер белсенділігінің ар-
туы байқалған. Облыстағы кененің жұқпалылық 
көрсеткіші 1,9-ды құрайды екен. Облыс көлемінде 
117 қолайсыз елді мекен тізімі бекітіліп, 10 
сәуірден бастап кенеге қарсы өңдеу, залалсыздан-
дыру жұмыстары қолға алынған. 

Мамандардың айтуынша, бүгінгі күні 
Жаңақорған ауданы бойынша қолайсыз бо-
лып танылған 17 елді мекенде залалсыздан-
дыру жұмыстарының бірінші кезеңі аяқталып, 
екінші кезеңі басталған. Шиелі ауданы бойынша 
қолайсыз делінген 28 елді мекенде және Қызылорда 
қаласы бойынша 7 елді мекенде залалсызданды-
ру жұмыстарының бірінші кезеңі жүргізілуде. Со-
нымен бірге мұндай жұмыстар бекітілген кесте-
ге сәйкес Сырдария, Жалағаш, Қармақшы, Қазалы 
және Арал аудандарында да жүргізілетін болады. 
Бүгінде облыс көлемінде кенеден сақтану бойынша 
түсіндіру, ағарту жұмыстары жүргізілуде.

Айнұр БАТТАЛОВА.

ИММУНДАУ 
АПТАЛЫҒЫ

24-30 сәуір аралығы облыста им-
мундау апталығы болып жариялан-
ды. Өңірлік коммуникациялар қыз-
метінде өткен брифингте мамандар 
апталықтың мән-маңызын айтты. 
Осы бір жетінің ішінде сырттан келген, 

тұрғылықты мекен-жайы жоқ, тіркелмеген 
және жұмыссыз адамдар кез келген емханаға келіп, екпе салды-
рамын десе, еш қарсылық жоқ. Облыстық қоғамдық денсаулық 
сақтау департаментінің бөлім басшысы Әлия Ыдырысова жұқпалы 
аурулардың алдын алудағы тиімді әдіс – вакцина екеніне сендіріп 
отыр. ХVІІІ ғасырдан басталған иммундау шараларының арқасында 
1978 жылдан бері натуралды оспа ауруы мүлдем жойылды. 2002 жыл-
дан бастап еліміз полиомиелиттен, 2012 жылдан бастап безгек ауруы-
нан бос боп саналады. 

– Кестеге сәйкес 19 түрлі жұқпалы ауруға қарсы алдын ала егу 
жүргізіліп келеді. Ол бала дүниеге келгеннен бастап 56 жасқа дейін 
жалғасады. Иммундау шараларын аяжандар арнайы егу бөлмесінде 
жасайды, – дейді Ә.Ыдырысова. 

Облыстағы 225 емдеу-сауықтыру мекемесінің 183-де егу бөлмесі 
бар. Ал шалғай елді мекендердің халқы үшін жылжымалы егу бри-
гадасы жабдықталған. Соңғы рет жоспардан тыс егу екі жыл бұрын 
жүргізіліп, қызылша ауруының эпидемиологиялық ахуалы тұрақтанған 
болатын. 

Вакцинадан бас тартатындар да табылады. Өткен жылы 68 
баланың ата-анасы келіспесе, биыл І тоқсанда 14 адам балаларына 
екпе салдырмаған. Мамандар мұның себебін бірінің діни сенімімен, 
енді бірінің вакцинаға сенбейтінімен байланыстырады. 

Брифингте облыстық жұқпалы аурулар ауруханасының дәрігері 
Гүлнар Оспанова іш аурулары мен олардан сақтану жолдарын айтып 
берді.

Н.ҚАЗЫБАЙҚЫЗЫ.

КЕНЕ – КЕСЕЛ Көзі

мезгіл мәселесі

Өңірлік ком-
муникация-

лар қызметінде 
облыстық 

денсаулық сақтау 
басқармасы 

басшысының 
орынбаса-

ры Нұржамал 
Мырзағалиева, 

қоғамдық 
денсаулық сақтау 

департаменті 
басшысының 

міндетін 
атқарушы 

Ұлболсын Аха-
наева, облыстық 

жұқпалы аурулар 
ауруханасының 

бас дәрігері Айна 
Мұхамбетова, 

облыстық 
жұмылдыру 
дайындығы 
басқармасы 

басшысының 
орынбасары 

Ғабит Жаңабаев 
және облыстық 

ветеринария 
басқармасының 

басшы-
сы Ерсұлтан 

Апетовтің 
қатысуымен бри-

финг өтті.

Мемлекет басшысы Н.Назарбаевтың 
«Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық 
бәсекеге қабілеттілік» тақырыбындағы  Қазақ-

стан халқына Жолдауында  құрылыс секто-
рын дамытып, оның отандық экономиканың 
толыққанды драйверіне айналуы тиіс деп 
міндет қойылып отыр.

Елбасы тапсырмасы бойынша биыл 
«Нұрлы жер» тұрғын үй бағдарламасы 
іске асырыла бастады. Бұл бағдарлама ҚР 
Үкіметінің 2016 жылғы №922 қаулысымен 
бекітілген. Бағдарламаның мақсаты халық 

үшін түрғын үйдің қолжетімділігін арттыру.
Ол аса маңызды міндетті орындауға алдағы 
15 жылда 1,5 миллион отбасын тұрғын үймен 
қамтамасыз етуге бағытталған. 

Бағдарламада тұрғын үй нарығын дамы-
тудың кешенді шаралары көрініс тапқан. 
Со ның бірі – «Даму» акционерлік қоғамы ар-
қылы мемлекеттің субсидия беруі есебінен 
құ ры лыс салушылар үшін банк несиесін ар-
зандату. Тұрғындар үшін «Қазақстан ипо-
те ка лық компаниясы» акционерлік қоғамы 
ар қылы банктер беретін ипотекалық несиені 
суб сидиялау жүзеге асырылады. «Тұрғын үй 
құрылыс жинақ банкі» салымшылары үшін 
әкімдіктердің несиелік тұрғын үй салуы 
жалғасады. Оған ілгеріде бөлінген қаржы «ре-
вольвер» қағидаты  бойынша қайта пайдала-
нылады.

Әкімдіктер халықтың әлеуметтік әлсіз 
топтары үшін сатып алу құқығынсыз арен-
далық тұрғын үй бөлу ісін дамыта беретін 
болады. Жаппай тұрғын үй құрылысы үшін 
бас жоспарға және түбегейлі жоспарлау жо-
басына сәйкес әкімдер тиісті жер телімдерін 
бөлуге тиіс. Қалаларда жеке тұрғын үйлердің 
бірыңғай сәулет стилінде салынуына мән 
бері летін болады. Бұл үшін мемлекет қажет -
ті инфрақұрылым тұрғысынан көмек көрсе-
тілетін болады.

Қызылорда облысы бойынша «Нұрлы 
жер» бағдарламасымен төменде көрсетілген 
бағыттар бойынша тұрғын үй құрылыстары 
жүргізілетін болады. Ипотекалық несиелен-
діруді қолдау;

Тұрғын үй құрылысын жеке құрылыс са-
лушылар арқылы жүзеге асырылуын ынта-
ландыру; 

Несиелік тұрғын үй құрылысын тұрғын үй 
құрылысы жинақтары жүйесі арқылы жүзеге 
асыру;

Арендалық тұрғын үйдің өңірлік қорын 
құру;

Жеке тұрғын үй құрылысын дамыту.
Жолдаудағы тапсырмаға сәйкес 2017 

жылы облыс бойынша барлық қаржыландыру 
көздерінен 2211 пәтерлі 150,3 мың ш.м. 
құрайтын 40 көпқабатты тұрғын үйдің 
құрылысын жүргізіп, пайдалануға беру және 
«Пайдалануға берілген тұрғын үйлердің жал-
пы ауданы»  көрсеткішін 518,9 мың шаршы 
метрге  жеткізу жоспарлануда. 

Атап айтсақ:
1) «Байтерек Девелопмент» АҚ желісі 

арқылы барлығы 29,7 мың ш.м. құрайтын 420 

пәтерлі 7 көпқабатты тұрғын үйлер, 
оның ішінде:

- «СПМК-70» ауданында 5 
тұрғын үй (300 пәтер,21,6 мың.ш.м.) 
– 2016 жылдан өтпелі. Тұрғын 
үйлер 2017 жылдың наурыз айында 
пайдалануға берілді.

- «СПМК-70/3» ауданында 2 
көпқабатты тұрғын үй (120 пәтер –  
8,2 мың.ш.м.);

2) Облигациялар шығару 
есебінен 2016 жылы ҚР Ұлттық қоры 
есебінен Жаппасбай батыр көшесі 
мен Титов қыстағында барлығы 44,5 
мың ш.м. құрайтын 680 пәтерлі 14 көпқабатты 
тұрғын үй құрылысы жүргізілді. 2017 жылы 
тұрғын үйлердің құрылысын аяқтауға 
облыстық бюджеттен қаржы бөлініп, үйлер 
наурыз айында пайдалануға берілді.

3) «Самұрық-Қазына» жылжымайтын 
мүлік қоры» АҚ желісімен  27,0 мың ш.м. 
құ рай тын 400 пәтерлі 5 көпқабатты тұрғын 
үйлердің құрылысы қаламыздың Жаппас-
бай батыр, Демесінов көшелері бойында  
жүргізілуде. 

- Жаппасбай батыр көшесінің бойы-
нан 1 көпқабатты тұрғын үй (170 пәтер -10,9 
мың.ш.м.) - аяқталу мерзімі 2017 жыл;

Демесінов көшесінің бойынан 4 
көпқабатты тұрғын үй (230 пәтер -15,7 
мың.ш.м.) - аяқталу мерзімі 2017 жыл.

4) Арендалық үйлер бойынша Жаппас-
бай батыр №2 ауданында 2 тұрғын үйдің (210 
пәтер,13,2 мың.ш.м.) құрылысына ҚР Ұлттық 
қорынан қаржы бөлініп, құрылыс жұмыстары 
жүргізілуде, оның ішінде:

-160 пәтерлі (10,0 мың.ш.м.) №8 тұрғын 
үйдің аяқталу мерзімі 2017 жыл;

-50 пәтерлі (3,2 мың.ш.м.) №16 тұрғын 
үйдің аяқталу мерзімі 2018 жыл.

5) Жеке құрылыс компаниялар арқылы 
39,5 мың ш.м. құрайтын 551 пәтерлі 13 
көпқабатты тұрғын үй құрылысы қаламыздың 

«Арай-3», «Сәулет», «Шұғыла» тұрғын ау-
дандарында және Желтоқсан көшесінде 
жүргізілуде.

- «Арай-3» тұрғын ауданында 5 көп-
қабатты тұрғын үй (208 пәтер 15,3 мың ш.м.) 
- аяқталу мерзімі 2017 жыл;

- «Сәулет» шағын ауданында 1 көпқабатты 
тұрғын үй (100 пәтер 7,1 мың ш.м.) - аяқталу 
мерзімі 2017 жыл;

- Желтоқсан көше сінің бойынан 1 көп-
қабатты тұрғын үй (33 пәтер -2,3 мың.ш.м.) - 

аяқталу мерзімі 2017 жыл.
- «Шұғыла» шағын ауданында 6 

көпқабатты тұрғын үй (210 пәтер, 14,8 мың 
ш.м) – аяқталу мерзімі 2017 жыл.

Қазіргі уақытта Сырдария өзенінің 
сол жағалауында жаңа қала бой көтеруде. 
Сырдария өзенінің сол жағалауын игеру 
мәселесі 2009 жылы Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2009 жылғы 17 шілдедегі №1087 
қаулысымен бекітілген Қызылорда қаласының 
бас жоспарының негізінде қарастырылған.

Бас жоспардың құрамында әзірленген 
Қызылорда қаласының қала құрылыстық 
даму Тұжырымдамасына сәйкес қаланың 
перспективалық  дамуы Сырдария өзенінің 
сол жағалауындағы бос аумақтарда жүзеге 
асырылады. Айта кету керек, қала Сырда-
рия өзені сияқты ірі су артериясында орна-
ласса да, оның әсемдігі қаланың сәулеттік 
келбетін қалыптастыруға пайдаланылмаған. 
Қала құрылыстық жоспар бойынша Сырдария 
өзені Астана қаласындағы Есіл өзені сияқты 
табиғи тартымдылығы басым болады. 

Сол жағалаудың бас жоспары бойын-
ша салынатын үйлер мен ғимараттар ұлттық 
және шығыстық нақышта салынатын болады. 
Қазіргі уақытта 18 тұрғын үйдің, 320 орындық 

балабақшаның  және «Болашақ» университеті 
ғимаратының құрылысы басталып, инже-
нерлік-коммуникациялық жүйелердің, 
сон дай-ақ көше-жол торабының жоба-
сметалық құжаттары әзірленуде. Жүйелердің 
құрылыс жұмыстарын үстіміздегі жылдың І 
жартыжылдығында бастау көзделуде. 

Жоспарға сәйкес Сырдария өзенінің сол 
жағалауында тиімді инвестициялық кли-
матты қалыптастыратын әкімшілік-офис-
тік, мәдени-ойын сауық, сауда-көрме, 
спорт   тық, коммуналдық, рекреациялық, 
сон дай-ақ мешіттердің, этно орталықтың, 
3-4 жұлдызды қонақ үй және элиттік 
тұрғын үй кешендерінің, білім, денсаулық 
және әлеуметтік объектілердің, 15,0 мың 
көрерменге арналған стадионның және тағы 

басқа да объектілердің құрылыстарын жүргізу 
және көпқабатты тұрғын үй кешендерін салу 
жоспарланып отыр. 

Сонымен бірге, жоба бойынша сол жаға-
лау да жаяу жүргіншілерге арналған бульвар -
лар, су бұрқақтарын, шағын формалар, ланд-
шафтық гүлдермен және әсем бұтақ тар мен 
көмкерілген композицияларды, сон дай-ақ 
бульвар бойымен велосипед тебуге арналған 
жолдар, кафе, ресторандар желісін ор нату 
көзделуде. Жоба бойынша Сырдария өзенінің 
жағалауын абаттандыруға да аса көңіл 
бөлінуде. Жоба бойынша оның жаға лауы 
абаттандырылып, көркейтілетін болады. Сол 
жағалауда жаңа орталық салу заман тала бы, 
әрі өңірдің өркендеуіне өз ықпалын тигізеді.

Осы игі істердің барлығы елімізді кейінгі 
ұрпақ үшін бұдан да өсіп-өркендеген елге ай-
налдыру, Елбасымыздың Қазақстан халқы 
алдына қойған мақсаты, Жолдаудың міндет-
терінің бірі.

Мұхамедиса ӘЛСЕРІКОВ,
 облыстық құрылыс,

сәулет және қала құрылысы 
басқармасының басшысы.

ҚҰРЫЛЫСТЫҢ ДАМУЫ –
ЕЛДІҢ КӨРКЕЮІ

ЕРЛіК ЕшқашаН 
ҰМЫТЫЛМаЙДЫ

Тәуелсіз мемлекеттер достастығы басшыларының 
ұсынысымен 26 сәуір – Радиациялық авариялар мен 
апаттардың салдарын жоюға қатысушылар мен оның 
құрбандарын еске алу күні болып белгіленді. Олар өз 
денсаулығы мен өмірін қиып, украин халқының басына 
ауыр күн туғанда қасынан табылып, көмек көрсетті. 
Чернобыль атом электростанциясындағы апатқа биыл 31 жыл то-

лып отыр. Осыған орай, қаладағы «Тағзым» алаңындағы Ауғанстан, 
«Невада-Семей» және Чернобыль құрбандарына арналған ескерткіш 
маңында еске алу митингісі өтті. Онда қалалық ішкі саясат бөлімінің 
басшысы Қуаныш Жанұзақов апаттың салдарын жоюға қатысқан 
ардагерлерге облыс және қала әкімінің Алғыс хатын табыс етті. 

Жиында қалалық «Чернобыль» қоғамдық бірлестігінің төрағасы 
Жұмабек Шахатов апат салдарын жоюға қатысқан жауынгерлердің 
ерлігіне тоқталды.

– 1986 жылдың 26 сәуірінде Чернобыль қаласында атом энерги-
ясын пайдалану тарихында сан мыңдаған адамның өмірін қиған ең 
ірі апат орын алды. Бұл – келтірілген залалы мен салдары жөнінен 
өткен ғасырдағы ең ірі техногендік радиациялық апат. Оның зар-
дабы әлі күнге дейін толастаған жоқ. Апат зардабын жоюға 600 
мыңға жуық адам қатысты. Оның ішінде 32 мың қазақстандық бол-
ды. Ал Қызылорда қаласынан 480 азамат көмекке барды. Өкініштісі, 
бүгінде олардың 143-і ғана қалды. Барлығы І, ІІ топ мүгедектері. 
Орталық оларды қажетті көмектермен қамтамасыз етіп келеді, – деді 
ол.

– Бүгінгі шараға Қармақшы ауданынан келіп отырмын. Апат-
ты жоюға біздің ауданнан 30-ға жуық жігіт барып, әскери борышы-
мызды өтедік. Жер бетінде мұндай қасірет енді болмасын. Кейінгі 
ұрпақ елін, ұлттық намысын, салт-дәстүрін қорғайтын азамат-
тар болып өссін. Бүгінде екінші топтағы мүгедекпін. Жыл сайын 
сауықтыру шараларынан өтіп тұрамын, – деді Чернобыль ардагері 
Марат Үсенов.

Шара соңында жарқын болашақ үшін қаза тапқан азаматтарға 
құран бағышталды. 

Шынар БЕКБАН.

Кеше мемлекеттік қызметшілерді және бюджеттік 
сала қызметкерлерін қайта даярлау және олардың 
біліктілігін арттыру өңірлік орталығында Мемле-
кет басшысы Н.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» тақырыбындағы бағдарламалық 
мақаласын талқылауға арналған дөңгелек үстел 
өтті.
Аталған шараға аймағымыздағы жоғары оқу 

орындарының тәжірибелі  педагог мамандары, облыс 
орталығынан және аудандардан келген мемлекеттік қызмет-
шілер қатысты. Жиынды Қор қыт ата атындағы Қызылорда 
мемлекеттік уни  верситетінің аға оқытушысы, филология ға-
лым дарының кандидаты Аман Абасилов жүр гізді.  

Елбасының ерекше сипатты бағдарламалық мақаласы 
туралы өз пікірін білдірген Қызылорда облыстық 
педаго гикалық қызметкерлердің біліктілігін артты-
ру институтының кафедра меңгерушісі Баймырза 
Қожамберлиев мақалада баса айтылған ұлттық код, ұлттық 
бірегейлік және прагматизм ұғымдарының мән-мағынасына 
тереңірек тоқталды. 

– Елімізде рухани мәдениеттің алатын орны ерек-
ше, бұл орайда ғасырлар бойы қалыптасқан ұлттық 
құндылықтарымызды қаз-қалпында сақтап, жас ұрпақтың 
қолына табыстауымыз қажет. Мақалада айтылғандай, ру-
хани жаңғырудың негізгі бағыттарының бірі – әлемдік 
бәсекеге қабілеттілік. Осыған дейін елімізде «Болашақ» 
мемлекеттік бағдарламасымен 10 мыңнан астам түлектер 
шет елдерде білім алды. Міне, осы түлектеріміз жаңа техно-
логияны меңгеріп, халықаралық қатынастар мәдениетін та-
нып, білді. Біз олардың бүгінгі ғылым мен технология сала-
сында бәсекеге қабілеттіліктеріне сенім артамыз – деді про-
фессор.                                    

Қорыта айтқанда, қоғамда болып жатқан бар лық 
құбылыстарды саралап, зерделей отырып, алдымыздағы 
ұлы мұратымыз  «Мәңгілік Ел» идеясын жүзеге асыру бағы-
тында жас ұр пақ тың рухани  танымы, тұлғасы биік азамат 
болып қалыптасуына барынша назар аударуымыз қажет. 

Облыстық ішкі саясат басқармасының бөлім басшысы 
Ләззат Есімова: 

– Елбасының бұл мақаласы елдің санасын дүр 
сілкіндірген ерекше жаңалық болды.  Себебі, мұнда ел 
дамуының идеологиялық бағыты, рухани жаңғырудың 
негізгі басымдықтары айқындалған. Демек, мақаланың 
мазмұнын әрбір қазақстандық сезінуі тиіс. 

Сондай-ақ, мақалада «Үш тілде білім беру», «Цифр-
лы Қазақстан», «Мәдени және кон фес сияаралық келісім» 
бағдарламаларының мақ саты жас ұрпақты ХХІ ғасыр та-
лаптарына бейімдеу екені айтылған. Біз де өз тарапымыз-
дан осы мәселелерді халық арасында нақтырақ түсіндіруге, 
жалпы мақаланың мазмұнын ақпараттық-насихаттау шара-
ларын қолға алдық. Байқағанымыздай, ел тұрғындары бұл 
саяси жаңалықты жылы қабылдады, – деді.

Дөңгелек үстел барысында облыстық тілдерді оқыту 
орталығының директоры Нұр сәуле Мұсаева, Қорқыт ата 
атындағы Қы зыл орда мемлекеттік университетінің «Қазақ-
стан халқы Ассамблеясы» кафедрасының меңгеру шісі Тал-
ғат Төлеубаев Мемлекет басшысы ұсынған идео ло гиялық 
айқын  бағытты іске асырудағы ғылым және білім саласының 
алдында тұрған міндеттер төңірегінде сөз қозғады.

Жиынды Аман Абасилов қорытындылап,  мемлекеттік 
тілдің мәртебесі, латын графикасына көшу мәселесіне орай 
сала маманы ретінде салмақты ой-пікірін ортаға салды.

Ғ.ӘБІЛДА.

РУХАНИ ЖАҢғЫРУДЫҢ АЙҚЫН БАғЫТЫ

– Елбасы Жолдауында тап сырылған міндеттерді «Microsoft» 
компаниясының құры лымдық операторымен тығыз байланыса 
отырып жүзеге асырамыз. Біз әлемдік жетістіктерге жақындау 
үшін «Цифрлы Қазақстан» бағдарламасын озық тәжірибелер мен 
технологияларды ескере отырып жасауды қолға алдық, – деді 
аймақ басшысы. 

Меморандум Елбасыныӊ Жолдауында көрсе тілген онлайн 
қызметтер мен «Цифрлы Қазақ стан» бағдарламасын дамытуды 
көздейді. Білім беру саласында инженерлік-компьютерлік тех-
нологияларды пайдалану, мектеп оқушыларын, студенттерді 
«Microsoft Казахстан» www.education.microsoft.com. порталы 
көмегімен онлайн режимде оқыту мәселелері қарастырылды. 

Сонымен қатар, облыстыӊ орта және жоғары оқу орында-
ры оқушылары мен студенттері арасында «Microsoft» компа-
ниясыныӊ өнімдерін пайдалану бойынша кибер-олимпиадалар 
өткізу, ғылыми-әдістемелік тәжіри белер жүргізу мақсатында 
Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті ба-
засында «Microsoft академияныӊ» кеӊсесін ашу жоспарлануда.

Екіжақты келісім озық техно логия ларды меӊгерген маман-
дарды дайындаумен қатар, ай мақ  тағы оқу орындарыныӊ бәсе  ке-
лестігін арттыруға септігін тигізеді.

«MICROSOFT»
КОМПАнИЯСЫМен МеМОРАнДуМ

ынтымақтастық
Аймақта аты әлемге әйгілі «Microsoft» компания-

сы сарапшыларының көмегімен жаңа технологияларды 
меңгерген жоғары білікті мамандар дайындалады. Бұл 
туралы Астанада облыс әкімі Қырымбек Көшербаевтыӊ 
«Microsoft Казахстан» ЖШС директоры Рональд Бин-
кофскимен кездесуінде белгілі болды.  Кездесу бары-
сында Қызылорда облысы әкімдігі мен «Мicrosoft» ком-
паниясы арасындағы өзара ынтымақтастық туралы 
меморандумға қол қойылды.
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«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

Облыстық кәсіпкерлер па-
латасында жергілікті кәсіп
керлердің қатысуымен ҚР 
Президентiнiң «Алтын сапа» 
сыйлығы мен «Қазақстанның 
үздік тауары» республикалық 
көрмебайқауы ережелерін 
тү сіндіруге арналған семи-
нар өтті. Басқосуда «Атаме
кен» Ұлттық кәсіпкерлер па
латасының Шағын және орта 
бизнесті дамыту департаменті 
дирек торы ның орынбаса-
ры Салтанат Абдикаримова 
мен республикалық көрме
байқауын өткізу тәртібі мен 
бағалау әдістерін түсіндіруге 
мамандандырылған арнайы 
өкіл, «Интерсерт» ЖШС қыз
меткері Виктор Ким жиынның 
маңыздылығына тоқталды. 
– Биылғы «Қазақстанның үздік 

тауары» республикалық көрме-
байқауы «EXPO - 2017» шарасы ая-
сында тамыз айында өткізіледі деп 
жоспарлануда. Біздің отандық  тауар 
өндірушілерімізге шет елден келетін 
туристердің, іскер азаматтардың на-
зарын аудартпақпыз. Осылайша, 
республикалық көрмеге еліміздің 
барлық облыстарынан келетін тау-
ар өндірушілер өздеріне серіктестер 
тауып, байланыс орнатуға жақсы 
мүмкіндік туады деп сенеміз, – деді 
С.Абдикаримова.

Мұнан соң облыстық кәсіп-
керлер палатасының сарапшысы 
Гүлдана Таңатова аймақта аталған 
байқауға қатысушылар санының ар-
тып келе жатқанын жеткізді. 

– Сыр елінде «Алтын сапа» 
сыйлығы мен «Қазақстанның үздік 
тауары» республикалық көрме-
байқауына қатысушы лар саны 
жыл сайын артып келеді. Қазір 
жергілікті кәсіпкерлер осындай ша-
ралар арқылы сенімді серіктестер 
табуға болатынына көздері жетіп, 
белсенділік танытуда. Мәселен, 
биылғы өңірлік байқауға бүгінге 
дейін 30-дан астам кәсіпкер 
қатысуға ниет білдірді. 1-мамырға 
дейін бұл көрсеткіш алға жылжиды, 
–  дейді Г.Таңатова. 

Айта кетейік, облыстық кәсіп-
керлер палатасы ҚР Президентінің 
«Алтын сапа» сыйлығы мен «Қа-
зақстанның үздік тауары» көрме-
байқауының ережесін жариялаған 

болатын. Байқауға заңды тұлғалар, 
дара кәсіпкерлер қатыса алады. 
«Алтын сапа» сыйлығы бойынша 
қатысушылар комиссияға кемiнде 
үш жыл iшiнде шығарылатын 
өнiмнiң немесе көрсетiлетiн қыз-
меттiң жоғары сапасын растауы тиiс. 
Үміткерлер байқауға «Өндiрiстiк 
мақсаттағы үздiк кәсiпорын», 
«Халық тұтынатын  тауарларды 
шы ғаратын үздiк кәсiпорын» 
және «Қызметтер көрсететiн үздiк 
кәсiпорын» номинациясы бойын-
ша қатыса алады. Сондай-ақ, әр 
номинация бойынша шағын, орта 
және ірі кәсіпкерлік субъектісі са-
наттары бойынша сыйлық беріледі. 
Ал, «Қазақстанның үздік тауа-
ры» көрме-байқауы «Өндірістік 

мақсаттағы үздік тауарлар», «Ха-
лық тұтынатын үздік тауарлар» 
және «Үздік азық-түлік тауарла-
ры  сияқты үш номинация бойынша 
жүргізіледі.

«Қазақстанның үздік тауа-
ры» облыстық көрме-бай қауына 
құжаттар 1-мамырға дейін, ал «Ал-
тын сапа» сыйлығына құжаттар 
1-шілдеге дейін қабылданады. 

«Алтын сапа» және «Қа-
зақстанның үздік тауары» рес пуб-
ликалық көрме-байқаулары жыл 
сайын дәстүрлі түрде өткізіліп 
келеді. «Атамекен» ҰКП шараны 
биыл үшінші рет ұйымдастыруда. 
Дәстүрлі байқаулар – отандық та-
уар өндірушілерді қолдау аясын-
да мемлекетімізде жасалып жатқан 
бірден-бір үлкен шара.  Жыл сай-
ын біздің өңірден де жергілікті та-
уар өндірушілер қатысып, жақсы 
жетістіктерге қол жеткізуде. Өткен 
жылы аймақта ұйымдастырылған 
шараға 30-ға жуық кәсіпкер қа-
тысқан болатын. Үш номина-
ция бойынша ұйымдастырылған 
байқауда бірінші дәрежелі диплом-
мен «Кемикал» Қазақстан Мұнай 
химиясы Компаниясы» ЖШС, 
ЖК «Құрбанбаев», «Сыр маржа-
ны» ЖШС марапатталса, екінші 
дәрежелі дипломға «NP-Consulting» 
ЖШС, ЖК «Тұрғынбаев Табиғат», 
«Браунис-Қазақстан» ЖШС ие бол-
ды. Ал үшінші дәрежелі дипломға 
ЖК «МСК», ЖК «Жұмашева Инди-
ра», ЖК «Сабыр Ермаханов» лайық 
деп танылған болатын.

Кенжетай ҚАЙРАҚБАЕВ.

ЖЕРГІЛІКТІ ТАУАР ӨНДІРУШІЛЕР ҚАТАРЫ АРТТЫ

назар

«ЭКСПО-2017» халықаралық көрмесінің қар саңын да «Жо-
лаушылар тасымалы» АҚ төмендегідей жаңа қызмет түрлерін 
ұсынатынын хабарлайды.

1. «АстанаЭКСПО» дисконттық картасы
Жолаушылар наурыз айынан бастап билет кассаларынан 

«Астана-ЭКСПО» дисконттық картасын сатып ала алады. Ол 
«Тұлпар-Тальго» пойыздарына 2017 жылдың соңына дейін 15 
пайыздық жеңілдік береді. Сонымен қатар, кез келген демалыс 
күнінде ЭКСПО-ға кіретін премиум билеті қоса сыйға беріледі. 

Аталған дисконттық картаны Астана,  Алматы-1, Алматы-2, 
Қарағанды, Ақтөбе, Шымкент, Тараз, Өске мен, Атырау, Орал, 
Маңғышлақ, Павлодар,  Петропавл, Қызылорда, Қостанай, Се-
мей және тағы басқа да  қала лардың темір жол кассаларынан 
сатып алуға болады.

2. Біртұтас қызмет (т/ж билеті + ЭКСПОға билет) 
Бұдан бөлек, біртұтас қызмет арқылы жолау шының қалауы 

бойынша кез келген бағытқа темір жол билетімен бірге ЭКСПО 
билетін де қоса сатып ала алады.

Құрметті жолаушылар!
ЭКСПОға билеттің үш түрі ұсынылады:

1) Жұмыс күніне мерзімі көрсетілген би-
лет – демек жолаушы көрмеге баратын күнін өзі 
белгілейді.

2) Жұмыс күніне мерзімі көрсетілмеген би-
лет – демек жолаушы көрмеге кез келген жұмыс 
күні бара алады.

3) Демалыс күніне мерзімі көрсетілмеген 
билет –  демек жолаушы көрмеге кез келген дема-
лыс күні бара алады.

ЭКСПО-ға билет темір жол кассаларында 
бөлек сатылмайды.

Қосымша ақпаратты 8(7172) 600 249, 600 
178 телефондары бойынша алуға болады.

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі, тіркеу №16-
1910-04-ЖШС, БСН 120340009890 12.03.2012 жылы «RET&Media» 
ЖШС-на ҚР Әділет министрлігінен берілген.

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы ми-
нистр лігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі 
комитеті төрағасының м.а. 2015 жылдың 24 шілдесіндегі 
«Жануарлар дүниесі объектілерін, олардың бөліктері 
мен дериваттарын пайдалануға шектеу мен тыйым салу-
ды енгізу, оларды пайдалану орындары мен мерзімдерін 
белгілеу туралы» №190 бұйрығы негізінде, Қызылорда об-
лысы бойынша балықтардың уылдырық шашу мерзімдері 
Сырдария өзенінде 1 сәуір-30 мамыр, жергілікті балық 
шаруашылығы су айдындарында  20 сәуір-10 маусым, 
ал Кіші Арал теңізінде 1 мамыр-10 маусым аралығында 
балық аулаудың барлық түріне тыйым салынғандығы ту-
ралы хабарламалар бұқаралық ақпарат құралдарында жа-
рияланды.

Өткен 2016 жылдың көктемгі балықтардың уыл-
ды рық шашып көбею мезгілінде инспекцияның ұйым-
дастыруымен облыс аумағындағы су айдындарында 
«Уылдырық-2016» балық қорын сақтау іс-шарасы құқық 
қорғау органдарымен және басқа да мемлекеттік органдар-

мен бірлесіп өткізілді. Нәтижесінде, ұйымдастырылған 
рейдтік іс-шаралар барысында облыс бойынша 128 балық 
қорғау заңнамасын бұзушылық анықталып, оның ішінде 
50 іс сот орындарының қарауына  жіберіліп, 78 ереже 
бұзушыға 950 мың 200 теңге айыппұл салынып, толықтай 
өндірілді. Балық аулау ережесін бұзушылардан 43 ау және 
836 кг балық тәркіленіп, балық қорына келтірілген залал 
құны 245 мың 300 теңгені құрап, толықтай өндірілді.

Уылдырық шашып көбею мезгілінде, балық шаруашы-
лығы саласындағы заңдылықтарды көпшілікке түсіндіру 
мақсатында 5 үгіт-насихат жұмысы ұйымдастырылып, 
баспасөз бетінде 12 мақала жарияланды.

Биылғы аталған «Уылдырық-2017» балық қорын сақ-
тап қалу іс-шарасы өз дәрежесінде өтуіне атсалысайық.

Е.ЕСіРКЕПОВ, 
Қызылорда облыстық орман шаруашылығы 

және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясының 
Арал инспекциясы бөлімінің басшысы. 

«УылДыРыҚ  2017» БАлыҚ ҚОРын ҚОРғАУ іСШАРАСы

Қызылорда облысы әкімдігінің 2017 жылғы «___»__________№____қаулысына
және Қызылорда облыстық мәслихатының 2017 жылғы «___»__________№____шешіміне 

қосымша

Қызылорда облысы Арал ауданы Арал қаласының шекарасына (шегіне) 
қосылатын жерлердің экспликациясы

№ Жерлердің атауы
Жалпы 
көлемі 

(га)

Оның ішінде:
елдi 

мекендердiң 
жерi

өнеркәсiп, көлiк, байланыс, ғарыш қызметі, 
қорғаныс, ұлттық қауіпсіздік мұқтажына 

арналған жер және ауыл шаруашылығына 
арналмаған өзге де жерлер

босалқы жерлер

1 2 3 4 5 6

1
Арал қаласының 
бекітілген шекарасы 
(шегі)

4203 4203 - -

2
Арал қаласының 
шекарасына (шегіне) 
қосылатын жерлер

2610 - 2538 72

3 Арал қаласының 
шекарасы (шегі)

6813 4203 2538 72

 
Ескертпе: аббревиатураның толық жазылуы:    
га – гектар. 

Жоба
БіРлЕСКЕн

ҚАУлы және ШЕШіМ

Қызылорда облысы Арал ауданы
Арал қаласының шекарасын 

(шегін) өзгерту туралы
«Қазақстан Республикасының Жер кодексі»  Қазақ-

стан Республикасының 2003 жылғы 20 маусымдағы Ко-
дексіне  және  «Қазақстан Республикасының әкімшілік-ау-
мақтық құрылысы туралы» Қазақстан Республикасының 
1993 жылғы 8 желтоқсандағы  Заңына  сәйкес Қызыл-
орда облысының әкімдігі ҚАУлы ЕТЕДі және Қызыл-
орда облыстық мәслихаты ШЕШіМ ҚАБылДАДы:

1. Осы қаулы мен шешімнің қосымшасына сәйкес 
Қызылорда облысы Арал ауданы Арал қаласының шекарасы 
(шегі) Арал ауданының әкімшілік аумағы жерлерінен 

жал пы алаңы 2610 гектар жерлерді қосу арқылы жалпы 
алаңы 6813 гектар болып өзгертілсін.

2. Осы қаулы мен шешімнің орындалуын бақылау Арал 
ауданының әкімі   М. Ә.Оразбаевқа жүктелсін.

3. Осы қаулы мен шешім алғашқы ресми жарияланған 
күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа 
енгізіледі.

          
Қызылорда 

облысының әкімі

_________ Қ. Көшербаев

Қызылорда облыстық 
мәслихатының 
кезектен тыс

13сессиясының төрағасы
________ А. Махамбетов

 

Қызылорда облыстық
мәслихаты хатшысы

_________ н. Байқадамов

Жалпы, Кеңес Одағы ыдырағанға дейін 
теріс қылықтары үшін осы атақтан айырылған 
72 адамды және Батыр атағын беру туралы 13 
Қаулының негізсіз деп табылғандығын есепте-
мегенде, 12 776 адам Кеңес Одағының Батыры 
атағын алған. Олардың ішінде бұл атаққа 154 
адам екі мәрте (9 адам өлгеннен кейін), 3 адам үш 
мәрте, 2 адам төрт мәрте ие болған. Кеңес Одағы 
Батырларының ішінде 95 әйел бар. 44 адам шет 
мемлекеттердің азаматтары.

Қазақстандықтар арасынан алғашқы болып 
Кеңес Одағының Батыры атағын алғандар – 
С.Гуденко мен С.Чуйков. Олар бұл атаққа 1938 
жылы Хасан көлінде Жапониямен болған соғыста 
көрсеткен ерліктері үшін алған. Ал В.Булавский, 
Н.Т.Видяшев және М.Зубарев бұл атаққа 1939-
1940 жылдары қыста кеңес-фин соғысындағы 
шайқаста көрсеткен ерліктері үшін ие болды. 

Соғыс жылдары Қазақстанда 12 атқыштар, 
4 атты әскер дивизиясы, 7 атқыштар бригадасы 
мен 50-ге жуық жеке полктер мен батальондар 
жасақталып, майданға жөнелтілді. 1942 жылдың 
1 қаңтарына дейін Қазақстанда әскер қатарына 
300 мыңдай, ал соғыс кезінде 1 млн 200 мыңнан 
астам адам шақырылған. Соғыстың басынан 
аяғына дейін әскери бөлімдер ретінде шайқасқан 
12 қазақстандық дивизияға құрметті атақтар 
берілді. Олардың бесеуі – 1 орденмен, төртеуі 
– 2 орденмен, екеуі 3 орденмен марапатталды. 
5 дивизия (Кеңес Одағының Батыры      И. Пан-
филов атындағы 8-гвардиялық дивизия да бар) 
гвардиялық дивизияларға айналды. 

497 қазақстандық (кейбір деректер бойынша 
520) Кеңес Одағының Батыры атанды. Олардың 
97-сі (кейбір деректер бойынша 98) қазақ.  Батыр 
атағын алған қазақ қыздарының ішінде Әлия 
Молдағұлова мен Мәншүк Мәметова бар. Төрт 
қазақстандық ұшқыш – Талғат Бигелдинов, Лео-
нид Беда, Иван Павлов және Сергей Луганский 
Кеңес Одағының Батыры атағына екі мәрте ие 
болды.

Ұшқыш М.Пономарев (1951), Н.Карацупа 
(1965), ұшқыш-ғарышкерлер В.Пацаев (1971), 

В.Шаталов (екі рет алған), сынақшы-ұшқыш 
Тоқтар Әубәкіров (1988). Ауған соғысында көзсіз 
ерлік жасап, көзге түскен ұшқыш Николай Май-
данов та (шын есімі Қайырболат Майданов) 1988 
жылы осы атаққа ие болды.

1990 жылы көрнекті қолбасшы Бауыржан 
Момышұлына қайтыс болғаннан соң Кеңес 
Одағы Батырының құрметті атағы берілді. 
Сөйтіп әділдік 45 жыл өткен соң орнады. Бау-
ыржан Момышұлы 1941 жылы аға лейтенант 
шенінде батальон басқарып, Мәскеу түбіндегі 
шайқастарда өз құрамасын жау қоршауынан 
бес рет алып шықты. Соғысты Литва жерінде 
дивизия командирі болып, полковник шенінде 
аяқтады.

Бұларға қоса, Ұлы Отан соғысында қаза 
тапқан жауынгер Бақтыораз Бейсекбаевқа Ре-
сей Федерациясының Батыры (1996), Қазақстан 
Республикасының Халық Қаһарманы (1998), 
ғарышкер-ұшқыш Талғат Мұсабаевқа Ресей 
Фе де  рациясының Батыры (1994), Қазақстан 
Республи касының Халық Қаһарманы (1995) 
атақ тары берілді. Екінші дүниежүзілік соғыста 
қазақтан шыққан жалғыз әйел-ұшқыш Хиу-
аз Доспановаға Елбасының Жарлығымен  2004 
жылы Халық Қаһарманы атағы берілді. Өзбектер 
кезінде иеленіп кеткен генерал-майор Сабыр 
Рахимов пен бөлімше командирі Рәсүл Есе-
тов Батыр қазақтардың санына қосылды. 1946 
жылы бұл атақ соғыста зеңбірек батареясының 
командирі болған Құдайберген Сұрағановқа 
берілгені белгілі болды.

Сонымен соңғы деректер бойынша, Кеңес 
Одағының Батыры атағын алған қазақтардың 
саны бүгінде 103-ке жетіп отыр.

Батырлық та халықтың ұлылығын білдіреді. 
Біз әдетте қайсыбір ұлттың ұлылығын сол елдің 
экономикалық күш-қуатымен байланыстырып 
келсек, тағдыры ерлік шежіреге толы халықты 
да сол ұлы ұғыммен сабақтастырудың негізі бар 
деп ойлаймыз. Соңғы анықталған деректер бой-
ынша бұрын Кеңес Одағы халқының құрамында 
жоғары атаққа ие болған ұлттарды сан жағынан 
ретімен былай орналастыруға болады:

Орыстар – 7998, украиндар – 2021, беларустар 
– 299, татарлар – 161, еврейлер – 107, қазақтар 
– 96, грузиндер – 90, армяндар – 89, өзбектер – 
67, мордвалар – 63, чуваштар – 45, азербайжан-
дар – 43, башқұрттар – 38, осетиндер – 33, ма-
рийлер – 18, түркімендер – 16, литвалықтар – 15, 
тәжіктер – 15, латыштар – 12, қырғыздар – 12, ко-
милер –10, удмурттар – 10, эстондар – 9, карелдер 
– 8, бурят және моңғолдар – 8, кабардиндер – 8, 
адыгейлер – 6, абхаздар – 4, якуттар  – 3, молда-
вандар – 2, тувалық – 1.

Кейінгі анықталған деректер бойынша Кеңес 
Одағының Батырлар санын бірнеше қырым 
татарлары мен чечендер толықтырып отыр. 
Қазақтар Батырлар қатарында бұрынғы Кеңес 
Одағы ұлттарының ішінде 6-шы орын алады. Бұл 
нені білдіреді? Кең далада еркін ғұмыр кешіп, 
жауына қарсы жан аямай соғысқан кешегі Ұлы 
даланың бүгінгі ұрпағы серттеріне адал болды. 
Елін, жерін қорғаған азаматтар “арым жанымның 
садақасы” деп соғысты. Қиын-қыстау сәттерде 
жауынан қаймықпай, ерліктің сан мәрте үлгісін 
танытты.

Сталиннің билік құрған тұсында Кеңес 
Одағы Батырына ұсыну кезінде көптеген жаң-
сақтықтарға жол берілді. Әсіресе, қуғын-сүргінге 
ұшыраған көптеген халықтар мен этнос өкілдері 
арасында жоғары құрметті атақтарға ұсынуға 
тыйым салынған нұсқаулар болды. Олардың 
бір қатары қалмақтарға, қырым татарларына, 
кеңестік немістерге қатысты еді. Бұл ұлттардың 
өкілдері марапаттау кезінде толтырылатын 
парақшаларда өз ұлтын жасыруға мәжбүр болды. 
Батырлар қатарында еврей ұлты ның өкілдеріне 
қатысты да осыны айтар едік. Олардың көпшілігі 
өздерінің қандай ұлтқа жататынын жасырып, 
тектерінен саналы түрде бас тартты. Тіпті, Ста-
лин соғыс жылдары Польшаның эмиграциядағы 
үкімет мүшелерімен болған кездесуде өзінің 
сыртқы істер халық комиссары Вячеслав 
Молотовтың (оның шыққан тегі еврей) көзінше: 
“Еврейлер толыққанды солдат емес, ...иә олар на-
шар солдаттар”, – деп айтып салды.

Сталиннің ауызша айтқандарының өзі нұсқау-
ға пара-пар болатын. Сол заматта майдандағы 
әскери саяси қызметтегі еврей өкілдеріне, 
майдандық газеттегі еврейлерге деген көзқарас 
өзгерді. Олар шеттетілді, лайықты ерлік істері 
қасақана еленбеді.

Батыр атағын алғандардың арасында неміс 
тұтқынында, кейін НКВД абақтыларында 
ұзақ жыл отырып, кейбір жағдайларда із-
түссіз жоғалып кеткендер де болды. Солардың 
бірі кеңес ұшқышы Яков Антонов еді. Фин 
соғысында, Отан соғысының алғашқы жылда-
рында көрсеткен ерлігі үшін Кеңес Одағының 
Батыры атағын алған Антонов 1942 жылдың та-
мыз айында Кавказ аспанында атып түсіріліп, 
тұтқынға түсті. Тіпті оның сол сәттегі болмы-
сын неміс кинооператорлары бейнетаспаға 
түсіріп, фашист ұшқыштарымен емен-жарқын 
әңгімелесіп отырғанын күллі әлемге таратып 
жіберген еді. “Міне, көрдіңіздер ме, сталиндік 
қыранның неміс ұшқыштары арасында отыр-
ғанын. Немістер өзінің лайықты жауларына да 
осылайша құрмет көрсете біледі”, делінген еді 
осы бейне түсірілімге берілген түсініктемеде. 
Я.Антоновтың кейінгі тағдыры бүгінге дейін 
беймәлім.

Тарихтан белгілі, 1942 жылы неміс тұт-
қынына түскен армия қолбасшысы Андрей 
Власов гитлершілдердің қолдауымен Қызыл 
әскерлерге қарсы орыстың азат ету құрамасын 
құрған болатын. Бірақ, бұл құрама Қызыл 
Армияға қарсы күресіп жарытпады. Дегенмен, 
мына факт біртүрлі таңданыс туғызады. 1943 
жылдың қыркүйек айында айрықша ерлік үлгісін 
көрсеткені үшін ұшқыш Семен Бычков Кремльде 
Сталиннің қолынан Кеңестер Одағы Батырының 
“Алтын жұлдызын” алған еді. Арада үш ай 
өткенде ол кезекті тапсырманы орындау кезінде 
неміс тұтқынына түсті. Тұтқында болғанда 
Власовтың идеологиялық алдау-арбауына түскен 
ол немістерге қызмет жасауға ұйғарым жасады. 
Дәл осындай жағдай Кеңес Одағының Батыры 
Бронислав Антилевскийдің де басынан өтті. 

Ж.ӘлМАХАн.

БАТЫРЛАР мен ТАҒДЫРЛАР
немесе Кеңес Одағының Батыры атағын алғандардың тағдыры туралы

1934 жылы КСро орталық атқа

ру комитетінің қаулысымен Кеңес 

одағының Батыры атағы белгіленді. 

Бастапқы кезде бұл атақ  бойынша 

ешқандай ерекшелік белгісі қарас

тырылмағанды. марапаттау алғаш

қыда КСро орталық атқа ру комитеті

нің мақтау қағазымен шектелді. 

Кеңес одағының Батыры атағы, 

әсіресе ұлы отан соғысы жылда

рында көптеп берілді. Бұл,  жалпы 

марапатталған адамдардың 91,2 

 пайызын құрайды. ұлы отан соғысы 

жыл дарында барлығы 11 657 адам 

ең жоғары атаққа ие болды (олардың 

ішінде 3051 адамға өлгеннен соң 

берілді). ұлы отан соғысы кезінде 

Кеңес одағының Батыры атағына ие 

болғандардың 90ы әйел азаматтар 

(олардың 49на бұл атақ өлгеннен соң 

берілген) еді. 

Жастардың  нарықта сұранысқа ие кәсіби біліктілік 
пен дағдыларды үйренуі үшін тиімді жүйе қалыптасып 
келеді. Жұмыс берушілердің сұранысына сәйкес ма-
мандар даярлау жұмыссыздық мәселесін шешудің 
бірден-бір жолы екені белгілі.  

Облыстық кәсіпкерлер палатасының ұйымдас-
тыруы мен қала мектептерінің оқушылары «Қазақте-
леком» АҚ облыстық филиалының жұмысымен таныс-
ты. Алдымен оқушылар компанияның «iD Center» 
қызмет көрсету залының жұмыс процесін көрді. 
Орталықтың операторы Гүлнұр Әбдірахманова зама-
науи телекоммуникациялық қызметтер, атап айтқанда,  
«Әмбебап нөмір», «Ата-ана бақылауы», «Кейінге 
қалдырылған төлем» қызметтері туралы ақпарат берді. 
Мұнан өзге оқушылар компанияда оператор, телефон-
шы, монтер және IT-мамандарына қойылатын талаптар-
мен танысты. 

Бұл туралы №1 мектеп-гимназиясының оқушысы 
Әбдуәлі Әделхан «Ашық есік күні» арқылы біз «Қазақ  те-

леком» компаниясының жұмысымен танысып, нарықта 
осы салаға қатысты қандай мамандықтарға сұраныстың 
бар екендігін, жалпы облыста қолға алынған жаңа жо-
балар туралы көптеген мағлұматтар  алдық», – дейді.

Мұндай шараларды ұйымдастырудағы мақсат – 
мамандықтың түрлерімен таныстыру арқылы жастарға 
болашақ кәсібін таңдауда бағыт-бағдар беру. 

Бизнес өкілдері үшін адами капиталды дамытуда 
сұранысқа ие мамандарды әзірлеу өзекті мәселеге ай-
налып отыр. Талдау көрсеткендей, жұмыссыз жастар 
жеткілікті. Бірақ бизнес те мамандардан тапшылық 
көріп отыр. Осы сәйкессіздікке жол бермеу мақсатында 
мектеп оқушыларына кәсіби бағдар беру шарала-
рын үздіксіз ұйымдастыру керек. Жастар мектеп 
қабырғасында жүріп, нарықта қандай мамандарға сұра-
ныс жоғары екенін білсе, жағдай түзелмек. 

М.МЕРЕЙ.

КӘСіБИ БАғДАРДыҢ ОЗыҚ ҮліГіСі

Егемен еліміздің білім беру 
жүйесін жаңғырту – жоғары жауап-
кершілікті қажет етеді. Бұл салада 
игі мақсаттарға жеткізу жолында ел 
Тәуелсіздігінің 25 жылдығында да 
атқарылған іс аз емес.

Соңғы жылдардың өзінде ғана 
білім беру жүйесінде бірқатар 
стратегиялық маңызды құжаттар 
қабылданды. Ел Президенті Жар-
лығымен Білім беруді және ғылымды 
дамытудың 2016-2019 жылдарға 
арналған мемлекеттік бағдарламасы 
бекітіліп, оны іске асыру іс-
шаралар жоспары қабылданып, 
қолданыстағы мемлекеттік білім 
беру стандарты жаңартылды. Қазір 
осы бағдарламаның әрбір қадамы 
ойластырылған екені күн санап 
дәлелденіп келеді.

Аталған бағдарламаның негізгі 
мақсаты – Президент ұсынған 
«Мәңгілік Ел» идеясын орындауға 
бастайтын, оған негіз қалайтын 
тұғырнама жасау. «Мәңгілік Ел» 
білімі заман талабына сай, әлемдегі 

ғылым мен техниканың, жал-
пы әлем өркениетінің жаңалығын 
еркін біліп, еркін игере де қолдана 
алатын Қазақстанның мәңгілік 
қоғамын құруға арналған. Сонымен 
қатар, қоғамда сапалы білім алудың 
мүмкіндігі баршаға бірдей болуы 
көрсетілген.

Дәлірек айтсақ, болашақта үш 
тілде сапалы дәріс беретін бір типті 
білім беру жүйесі  құрылды. Осы 
үш тілде әрбір бала еркін меңгеріп, 
әлем елдеріндегі озық білімді  игере 
білуі қажет. Бұл бір жылдың шаруа-
сы емес, бірақ оны уақыт жоғалтпай 
бастау керек.

Алға ілгерілеу дағдысына қа-
рай сыныптан сыныпқа ауысу ба-
рысында бағдарлама мазмұны 
ана ғұрлым түсінікті, күрделі тұжы-
рымдамаларды шешуіне ықпал 
етеді. Оқушылардың бойында 
өмір бойы білім алу дағдыларын 
қалыптастыру мақсатында баста-
уыш сыныпқа арналған пәндер 
аясында әрбір оқу жылында 

нені оқыту керектігін, оқу сапа-
сы қандай болу керектігін нақты 
біледі. Мектептердің әралуандығын 
қамту үшін бастауыш сыныпқа 
арналған білім беру бағдарламасы 
айтарлықтай икемді. Әр пәнді жеке 
оқыту (дискретті оқыту) маңызды 
болып табылатынына қарамастан, 
пәнаралық байланыс: сауаттылық, 
математикалық ойлау қабілеті, 
сыни және шығармашылық ойлау – 
пәндерді анағұрлым сапалы зерде-
леуге мүмкіндік береді. Оқушылар 
бір пәннің аясында үйренген 
мәселелерін екінші пәнге пайдалана 
алады немесе бір пәннің негізінде 
басқа пәнді оқуды жақсарта алады.

Осынша мүмкіндіктері бар білім 
беру бағдарламаларын реформалау 
барысында білім беру сапасының  
артуына негізделген өзгерістер ана-
ғұрлым анық әрі айқын.   

Ақсұлу ЕлАМАнОВА, 
№122 орта мектеп мұғалімі.

Жалағаш ауданы.

БіліМДі ҰРПАҚ БИіКТЕн КӨРінЕДі

Кеше облыс орталығында «Ұлтаралық 
татулықпен болашаққа нық қадам» тақы
рыбында тағылымды ісшара өтті. Та-
рих пен тәрбиені ұштастырған шараға 
облыстағы этномәдени орталықтардың 
өкіл дері, архив қызметкерлері, оқушылар, 
студенттер қатысты. 
Татулық пен бейбітшілік бесігіндей дала-

мызда талай ұлттың талайлы тағдыры бар. 1925 
жылы Еуропадан австриялық эмигранттар келді. 
Одан беріде 31-ші жылдары корей халқының бір 
бөлігі Сыр бойына қоныстанды. Соғыс басталған 
алғашқы айдың өзінде Қызылордаға майдан орта-
сынан 10 мыңнан астам адам эвакуацияланған. 
Күштеп жер аударылған поляк, украин, румын, 
сыған, серб, татар, чуваш ұлттарынан 30 мыңнан 
астам адам Сыр еліне табан тіреген. Мұның 
бар лығы мұрағат құжаттарында қаттаулы тұр. 
Әрине, қазақ жұрты түрі басқа болса да, тілегі 
бір ағайынды құшақ жая қарсы алып, бауырына 
басты. Бүтінін бөліп, жартысын жарып берді. Іс-
шарада осынау тарихи, құнды мәліметтер ортаға 
салынды. Жиынды жүргізген облыстық мәдениет, 

құжаттама және мұрағат басқармасының басшы-
сы Ержан Әбдірахманов қазақ еліндегі тыныштық 
пен татулықты Елбасының сарабдал саясатымен 
байланыстыра отырып, жуырда жарияланған 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласын 
тілге тиек етті. 

Жиында облыс әкімі аппаратының «Қоғамдық 
келісім» мекемесінің бөлім басшысы Ержан Уәйіс 
баяндама жасап, қазақ елінің өркендеуіндегі өзге 
ұлттардың ерен еңбегіне айрықша тоқталды. 
Бұл орайда кезінде Шиелі ауданына корей ұлты 
өкілдерінің көптеп қоныстанғандығын, сол ау-
даннан шыққан 41 Социалистік Еңбек ерінің 
17-сі корей ұлтынан екендігін атап өтті. Сондай-
ақ, баяндамашы Қазақстанның әлемге бейбіт те 
берекелі өмірге құштар ел ретінде танылып, мұны 
барша әлем жұрты мойындайтындығына баса на-
зар аударды. Айталық, жыл сайын әлемдегі дін 
басшылары Астана төрінде бас қосады. 

– Елбасымыз туралы түсірілген «Балалық 
шағымның аспаны» көркем фильмінде, өздеріңіз 
білетіндей, Шамалған ауылына келген болгар-
ларды бала Нұрсұлтанның үйі де паналатты, 

қамқорлық танытты. Құшағы кең қазақ төрі-
нен орын берді, туысқан болды. Бүгінгі күні 
бұл қасиетіміз өміршеңдігін көрсетіп отыр. 
Қазақстандағы 130-дан астам ұлт пен ұлыс 
өкілдері тату-тәтті тірлік кешуде, – деді Ержан 
Уәйіс.

Іс-шарада, сондай-ақ, облыстың қоғамдық-
саяси тарихының мемлекеттік архивінің бас-
шысы Гүлшат Ахметова құнды деректерімен 
бөлісті. Оның айтуынша, аталған мекемеде 107 
азаматтың құжаты сақталған. Оның 20-сы өзге 
ұлт өкілдеріне қатысты. Бұл құжаттар өткенді 
танып, келешекті бағдарлау үшін, жас ұрпақты 
патриоттық тәрбиемен сусындату үшін аса 
қажет. Шара аясында бұл құжаттардың дені ар-
найы көрме шеңберінде көпшілік назарына 
ұсынылды. Сондай-ақ, шарада татар этно-мәдени 
орталығының өкілі С.Валиуллина, қалалық ар-
хив басшысы Ж.Байғараевалар баяндама жасап, 
өз пікірлерін ортаға салды.

н.САҚТАПБЕРГЕн.

БІРЛІГІ БЕКЕМ ЕЛГЕ БАҚ ҚОНАДЫ
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Samsung компаниясы әлемге оның мүм
к ін діктерін нақтылы түрде көрсету үшін 
бүйірсіз жиектемелі, кедергісіз және оларға 
талаптар үшін лимиттерді орнатпай шексіз 
ғаламат смартфон ұсынды.

Интернетте Samsung Galaxy S8 смарт
фонын 2017 жылғы негізгі Androidсмартфон 
деп атайды. Бүкіл әлем бойынша алдын ала 
тапсырыстарға бір айда бір миллионнан 
асатын өтінімдер осы фактіні растайды.

«Кселл»де (Мемлекеттік лицензия ҚР 
ККМ 08.06.1998 жылғы №ДС 0000270, мер
зімсіз, ҚР ККМ берген) келісімшарт ұсынысы 
бойынша Samsung Galaxy S8 | S8 Plus   ал
дын ала тапсырысты рәсімдеуге болады 
және оның бірін, мінсіз дизайны мен көптеген 
жаңа функцияларымен смартфонды алады.

«Кселл»-де Samsung Galaxy S8 I S8 Plus 
тапсырыс беруге 5 себеп: 

1. Егер сіз  киноман болсаңыз:

Смартфоннан фотолар мен бейнефайл
дарды көру кезінде бейнеге толық берілу 

сезімі  пайда болады. Бұл корпустың алдың
ғы бетіндегі түймешіктері мен бүйірсіз жиек
темелерінің құрылымы мен жаңаның иілген 
экраны қамтамасыз етеді.

2. Егер сіз суретке түсіруді 
жақсы көрсеңіз:

Galaxy S8 | S8 Plus негізгі камерасының 
кәсіптік айналы камерасы бар және муль
тикадрлы суретке түсіруді жасай алады, 
сондықтан да қозғалыс кезінде де неме
се нашар жарықтандыру кезінде де сурет
тер анық шығады. Селфимен әуестенушілер 
үшін алдыңғы камерада интелектуалды ав
тофокусы бар – камера сіздің таңдаулы 
эмоцияңызға тоғыстырады.

3. Егер сіз әрдайым 
байланыста болсаңыз:

Ең аз энергия пайдалануда смартфонның 
тез жұмыс істеуіне соңғы үлгідегі процес
соры сай келеді. Осы смартфондағы үл
кен файлдарды жүктеу және жіберу WiFi  

және мобильді интернет арқылы жүктеу 
жылдамдығын арттыру есебімен шамалы 
уақыт алады. Мұндай смартфонмен тіпті су 
астында да дағдылы жағдай болмақ. 

4. Егер сіз қауіпсіздігі және 
функционалдығы қамын ойласаңыз

Galaxy S8 | S8 Plus құрылған қауіпсіздік 
плат формасы қорғану саласында қолда
нылады.    Смартфон бет, саусақ таңбаларын 
сканерлейді және бөгде адамдардан дерек
тер мен сіздің девайсты қорғайтын көздің 
сыртқы мөлдір қабығын сканерлеу енгізілген.

5. Егер сіз әрдайым тиімді ұсынысты 
қабылдайтын болсаңыз:

«Кселл»де келісімшарт ұсынысы бой
ынша ай сайын 17 300 теңге төлемімен ал
дын ала төлемсіз 24 айға Samsung Galaxy 
S8 смартфонына, ал айына 18 800 теңге 
төлемімен, алдын ала төлемсіз Samsung 
Galaxy S8 Plus смартфонына алдын ала тап
сырыс беруге болады. Келісімшарт пакет
теріне ай сайын бонустық интернеттрафик, 
Kcell және activ желілері ішінде лимитсіз бай
ланыс, Қазақстанның өзге ұялы операторла
рына қоңырау шалу үшін минуттар және өзге 
бонустық ұсыныстар кіреді.

«Кселл»ден келісімшарт ұсынысы 
бойын ша Samsung Galaxy S8 | S8 Plus 
смарт фонына алдын ала тапсырыс бе
ріңіз, сыйлықтар иесі атаныңыз және әр 
сәтіңізді жақындарыңызбен және туыс
қандарыңызбен ғаламат смартфон арқылы 
және сапалы мобильді байланыс арқылы 
бөлісіңіз. 

http://kcell.co/galaxys8 сілтемесі бойын
ша немесе Қазақстандағы компанияның 
кез келген абоненттік бөлімінде алдын ала 
тапсырысқа өтінім қалдырыңыз.

        Samsung Galaxy S8 және S8 Plus 
тапсырыс беруге 5 себеп

Қадірлі Қауым, жомарт жүректі 
жанашыр жамағат!

Әйтеке би кентіндегі Е.Бозғұлов 
атын дағы № 249 мектеп-лицейде Қазақ-
стан Жазушылар одағының мүшесі, 
«Алаш» сый лығы, «Құрмет» орденінің 
иегері, республикалық «Денсаулық» 
жур налының  редакторы Молдахмет 
Қаназбен  «Армандай алыс жаға лау» 
атты кездесу кеші болды.
Кешті мектеп  мұға лімі, Ыбы рай  Ал тын сарин 

төс бел гісінің иегері, ақын  Сапар Абдулла 
жүргізді. Ол Молдахмет Қаназдың шығар
малары мен өмірдерегіне шолу жа сап, салиқалы 
сұхбат құр ды. Жүргізушінің сұрақ та рына юмор
мен  жауап берген жазушының ой тол ғаулары 
мен  орамды ойлары оқырман ойынан шықты. 
Оқушылардан құралған драмалық топтың 
өнерлі өрендері қаламгер шығармаларынан 
үзінділерді сахналады. Жиналған жұрт жазу
шы мен оқырман байланысы туралы ойларын 
ортаға салып, пікір алысты. 

Қаламгердің 75 жасқа толуына орай ұйым
дастырылған кеште жазушының туған жері, 
Арал ауданы Бекбауыл ауылының әкімі 
Темірхан Тынымбаев пен жазушы оқыған мек
тептің қазіргі директоры Табанбай Сәрсенбаев 
сыйсияпат жасады. №249 мектеплицей дирек
торы Күлзипа Нахан мерейтой иесіне шапан 
жапты. Жазушы мектеп ұжымына «Жанқожа 
батыр» зерттеу мақалалар жинағы мен ақын 

Орнықбай Сұлтановтың «Жанқожа батыр» дас
танын тарту етті. Кеш барысында оқушылар 
әсем әндер орындап, кештің әрін кіргізді. 

Қ.ЕСЕКЕЙ.
Қазалы ауданы. 

жазушымен жүздесу

Ә.Тәжібаев атындағы  облыстық 
ғылыми-әмбебап кітапханасында Қы-
зыл орда облыстық ішкі  саясат басқар-
масы және «Медиа-Пресс» қоғамдық 
қорының ұйымдастыруымен «Аймақта 
мемлекеттік тіл саясатын іске асы-
ру» әлеуметтік  жобасы  аясында Абай 
атындағы көркемсөз оқу шеберлерінің 
облыстық байқауы өтті. 
Оған Қызылорда қаласы мен Қазалы, Қар

мақшы, Жалағаш, Шиелі және Жаңақорған ау
дандарында өткен байқау жеңімпаздары, мем
лекеттік мекеме қызметкерлері, жоғары және 
арнаулы орта оқу орындарынан 1835 жас 
аралығындағы 15 талапкер қатысты. Айталық, 
байқауға қатысушылар екі кезең  бойынша 
сайысқа түсті. Олардың өнерін бағалаған әділ
қазы алқасы ең алдымен талапкерлердің көркем 
мәтінді оқу шеберлігіне, дауыс мәнеріне 
және тіл тазалығына, көркем мәтін ді таңдау 
талғамына, сахналық және оқу шеберлігіне, 
сондайақ, сахналық киім мәдениетіне  баса на
зар аударды. 

Байқау қорытындысы бойынша Қазалы 
ауданындағы №11 «Балапан» балабақшасының 
тәр биешісі Рита Аралбаева І орынды жеңіп алды. 
Ал, келесі орынды Қармақшы ауданындағы 
№279 орта мектептің шаруашылық мең ге
рушісі Көр кем Айгелдиева иеленсе, «Болашақ» 
университетінің сту денті Қымбат Тоқтанова ке
лесі жүлделі орынды қанағат  тұт ты. Сонымен 
бірге, облыстық жұ мыспен қамтуды үйлестіру 

және әлеуметтік бағдарламалар бас қармасының 
маманы Жандос Жантөре, облыстық статисти
ка департаментінің жетекші маманы Ермек 
Нұрмаханов, Қызылорда медициналық жоғары 
колледжінің студенті Нарқыз Абдрашитова ын
таландыру сыйлықтарына ие болды. 

Жеңіс тұғырынан көрінген өнерпаздарға 
дипломдар мен бағалы сыйлықтар табысталса, 
облыстық байқаудың жеңімпазы Р.Аралбаева 
республикалық байқауға жолдама алды.

Нұрсұлтан ҚАзБЕКов.

ойдың көркі – көркемсөз
     бірлік мерекесі қарсаңында

– Ұзақ өмір сүресің, ұлты да діні 
де басқа елдің жігітімен тұр мыс 
құрасың. Өмір бойы көшіп жүресің. 
Терезесі төбесінде орна ласқан үй 
тұрағың болар, – деп бұрылып кете 
берді. Бойжеткен өзін бөгде елге 
алып кететін жігіт осы теңіз арқылы 
келетіндей көрінетін.

Төрт бірдей баласын соғысқа 
ат тан дырған Максим қарт пен 
Анна ның көзінің ағы мен қара
сындай қызы да, ұлы да Лена 
еді. Етік тігудің шебері Мак
сим бозбала шағында революция 
жұмысына да араласқанды. Ұлы 
Отан соғысының алдында ғана 
Владивостокқа ағылған көппен 
бірге осында қоныс аударған. 
Негізі, Енисей губерниясы меңіреу 
деревняларының бірінің оры
сы. Жас кезінде В.Ленинді көріп, 
етігінің ұлтанын жамап, азық
түлігін тасып қызмет көрсеткенін 
жырдай етіп әңгімелейтін. Ле
нин айдаудағы жылдарын «боль
шевиктік партия про граммасының 
 жобасын әзірлеген, ең өнімді жұмыс 
жасаған жылдарым» деп бағалаған 
ғой. Астыртын революциялық 
ұйымдар құ рып, орыс шаруалары 
мен жұмыс шыларының  Россияның 
алыс түкпіріндегі жайкүйін жан
жақты зерт тегенін кешегі кеңестік 
кезеңде дүниеге келген ұрпақ та
рихтан  жаттап өсті.

Сондай жиындарда көсемнің 
жалынды сөздерін тыңдап өскен 
Максим революция жұмысына 
 белсене араласты. Ешнәрсені көзі
нен таса етпей тін, кіммен болса да 
тіл табысқыш В.Ульянов  Максимге 
ерекше ықыласты еді. Оңашада 
көсем бұған «үйленген соң ұлыңның 
атын Володя, қызды болсаң,  Елена 
қой» деп айтудан жалықпайтын. 
Кейін Максим көсемге деген құр
меттің бел гісіндей  ұлын – Влади
мир, қызын  Елена атағанды.

Біздің бала кезімізде үлкендер: 
«Шебер құдай, адамның айтқаны 
емес, тағдырдың жазуы болады» 
– деп айтып отырушы еді. Алла
ның шеберлігінің бір дәлелі бол
ған оқиғаның келесі кейіпкері 
Жалағашта туып, балалық шағын 
Қызылордада өткерген Әбді рах
ман Келмаханұлы еді. 1931 жылы 
12  жасында осы қаладағы бастау
ыш сыныптан білім алған Әбекең 
қара жұмысқа ерте араласады. 
Теміржолды жағалап өзек жал
ғаған, байланыс саласының жұ
мысына бейімделеді.

Ол 1942 жылы 12 жел
тоқсан да әскерге ша қы
рылып, 193мино метшілер 
полкында  байланысшы бо

лып ұрысқа кіреді. Неміс бас қын 
шыларын өз  апанында талқан дау 
ұрыстарына дейін қатысқан. «Жаз
ған құлда жазық болмай», Қиыр 
Шығыстағы соғысты да жеңіспен 
аяқтап, 1946 жылы 28 қыркүйек 
күні әскерден босап, елге қайтуға 
рұқсат алады. Белгілі қаламгер 
Мырқы Исаевтың «Боздақтар» 
кітабын да оны 1945 жылы тамыз 
айынан хабарсыз кеткендер са
натына жатқызуы, елге келе ал
май қалуынан болса керек. Вла
дивостокта әскер шинелін бейбіт 
еңбекке ауыстырған Әбдірахман 
Келмаханұлы елге қай туға асыға 
қойған жоқты. Елдің соғыстан 
кейінгі жағдайы белгілі, біріне тарт
са, біріне жетпей жатқан жоқшылық. 
Бауыры Есіркеп соғыста хабарсыз 
кетті. «Көппен көр ген ұлы тойдың» 
ортасындағы анасы Ақжанға ай 
сайын хат жазып, сәлемдеме салып 
тұрады. Қайнаған өмір, қаптаған 
жұмыс. Елге қоңданып, қор жи
нап қайтпаққа ниеттенген қазақ 
жігіті портқа жұмысқа орналаса
ды. Күшқуаты тасыған 27 жастағы 
жігіт жұмыс таңдамай, тапсырған 
істі жапырып атқара берді. «Туған 
ай, туралған ет», ай артынан ай 
жылжып, екіүш жыл өте шықты. 
Бойы да, ойы да түзелген жас жан
жағына көз сала бастады. Аласа 
бойлы, алтын түстес шашты Еле
намен алғашқы танысқаннанақ 
өзінің өмірлік сыңарын тапқанына 
сенімді болды. Туған жерге деген 
сағынышты Қиыр Шығыстың сары 
қызы басты. Арқандалған аттай 
ауылға қайту жоспары кейінге ысы
рыла берді. Қыздың әкешешесіне 
барып, қалған ғұмырын Еленамен 
бірге болуға бел буғандығын ай
тып, батасын сұрады. Көзінің ағы 
мен қарасы – жалғыз қызының 
тілеуін тілеген жандарда басқа 
қандай ниет болсын, бақыт тілеп 
батасын берді. Қайын атасы Мак
сим бақиға аттанған соң бұл Еле
наны елге қайтуға үгіттей бастады. 
Анасы Анна: «қартайған шағымда 
сүйегімді салдыратып мені қайте
сіңдер, шалымның жанында қа
лайын», – деп ырық бере қоймады. 
Жас жұбайлардың алғашқы пер
зенті Рима жасқа жетпей шетінеп 
кетіп, 1951 жылы дүниеге келген 
қызының есімін тағы да Рима деп 
қояды. Сәби бір жасқа толғанда 
кәрі анасының келісімін алып, 
бұлар туған жерге бет алады. 

Владивостоктан шыққан шабан 
поезда арада бір күн өтпей жатып 
Анна шешей қатты науқастанып, 
жолдағы бір үлкен бекеттен түсіп 
қалып, оны ауруханаға жатқызуға 

тура келді. Қарт ананың тілеуі 
қабыл болып, сол жерде бақилыққа 
аттанып, туған жерінің топырағы 
бұйырады. Бар асылдарын сатып, 
анасын жерлеп, жас нәрестесімен 
екі жас елге бет түзеді.

Бұлар Қызылордаға келісімен 
қала іргесіндегі жаңадан құрылған  
Жамбыл колхозына қоныс тепті. 
Сағынған баласын бауырына бас қан 
Ақжан ананың қуанышынан гөрі 
ұлты басқа келінінің келешегіне 
деген күдігі ұлғая береді. Өмірі 
есек көрмеген жас келін оның 
ақырғанын алып овчарка ит қуды 
деп бір дүрліксе, қазан асып, шай 
қойып ішу, ыдысаяқ атауын жаттау 
қиынға соғып, үйдегі төрт жан бір
бірімен тілмаш арқылы сөйлесіп, 
тіл табысу қиынға түсті. Бірақ, 
жас тайынан еті тірі, пысық болып 
өскен Лена барлық қиындыққа шы
дап бақты. Тауық өсіріп, жұмыртқа 
жиып, бақша өнімін базарға шыға
рып, сауданы сауып, қарт енеден 
бастап үстібасы бүтінделіп, үйдің 
берекесі кіре бастады. Колхоздың 
басқарма төрағасы Ким Дик Ман
нан бастап ауылдағы көп маман 
корей ұлтынан еді. Еленаның тіл 
білуі көп жұмыстың иін қандырып, 
отбасының ұйытқысы болған орыс 
келіннің ауылаймаққа да жақсы 
аты шыға бастады.  

Елена бұған қоса пошта жұ
мысын атқарып, қоғам жұмысына 
белсене араласты. Ал Әбекең жазда 
алма бағына сушы, қорықшы бол
са, қыста арба айдап отыншөп та
сып, колхоз жұмысын дөңгелентіп 
әкетті. Елуінші жылдардың 
соңында бір отар қой алып, қыста 
Қызылға, жазда Сарысуға жайлауға 
шықты. Қой бағып, қоралы жан, үш 
қыз, үш ұл өрбіген үлкен Отанға 
айналды. Баяғы сыған әншінің 
айтқаны келіп, терезесі төбесінде, 
түндігі түрулі, түтіні түзу, қараша 
үйді мекен етіп, көшіпқонумен он 
екі жылы тағы өтті. 

Мал баққанға бітеді. Абырой
сыз бола қойған жоқ. Кейін зей
неткерлікке шыққан соң да қол 
қусырып отыр мады. Бүкіл Бесарық 
халқы  корей ағайындардан егін 
салып, жерден ырзықнесібесін 
 айыруды үйренсе, бақ ша өнімдерін 
тұздау, консервілеу, жемісжидек
тен тосап жасауды осы Елена 
Максимқызынан үйренді. Ол кесте, 
шұлық, қолғап, шағын алашакілем 
тоқу, көрпеше көктеудің хас шебері 
болатын.  

Ерін «пірім» деп құрметтеген 
Елена ислам дінін қабылдап, тілін 
калима шаһадатпен бекітіп, өмірден 
өткенше харамға жоламай өткен 
жан еді. 1 Мамыр мен Жеңістің 72 
жылдығы секілді бірлігі ұйысқан 
елдің мерекелері тоғысқан тұста 
Бесарық ауылында елеусіз ғұмыр 
кешкен жандар туралы ұрпақтар са
насында сақталған естелікті қайта 
жаңғыртуды жөн санадық. 

Мұны ұлты бөлек болса да 
тағ дыр қосып, тілегі тоғысқан 
жандардың махаббатқа бойланған 
бақытты жылдары дейсіз бе? 
Әлде, қиындығы көп болған  сайын 
өмірге, жарға, балаға деген ыстық 
ықыластың арта түсетіндігін дә
лел  деген өмір жолы дейсіз бе? 
Оны патша көңіліңіз білсін, ойлы 
оқырман. 

Анығы, бұл жандардың өмірі міз 
босқа өтті деп өкінбегені. 

Жұмабай  БАЙзАҚҰЛЫ. 
Сырдария ауданы,

Бесарық ауылы. 

ҚИыр шығыСтан 
келГен 

КЕЛІН

Арал ауданы, Сексеуіл кентінің тұрғыны, қызым 
Қуантқанова Сымбат Теміржанқызы острый миело
блостный лейкоз М4(аққан) диагнозымен ауырып, 
жаны қиналуда.  Қазіргі уақытта бар үмітіміз жілік 
майын (костный мозг) ауыстыру операциясында.
Соған байланысты қайырымды жандардың қаржылай 

көмегі қажет. Қиналған жанға қол ұшын беріп, қаржылай көмектесем 
деген жомарт азаматтарға әкелік алғысымды жеткіземін. 
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Киллин (АҚШ) қаласында зілтемірді жатып сығымдап 
көтеруден Әлем чемпионаты өтті. Дүбірлі бәсекеде 66 келіге дейінгі 
салмақ дәрежесінде сынға түскен жерлесіміз Елдос Ермаханов 
172,5 келі зілтемірді көтеріп, күміс жүлдені иеленді. 

Айта кетейік, Елдос енді мамыр айында Литваның Каунас 
қаласында өтетін Әлем чемпионатына облыс құрамасымен бірге дай
ындалады. Ол бұған дейін 9 дүркін Қазақстан чемпионы, 2 дүркін Азия 
чемпионы, жас тар арасында Әлем чемпионы атанған, халықаралық 
дәрежедегі спорт шебері. Оны жарысқа Роман Ковалев пен Бақытбек 
Рысбаев дайындады. 

Н.АЛПЫСБАЙҰЛЫ.

ӘЛЕМ ЧЕМПИоНАТЫНЫҢ 
КҮМІС ЖҮЛДЕгЕрІ

Ертеректе Сыр бойында Қаналы болыс болып тұрған кезде ертұрман 
құнын өндіріп алу жөнінде билер кеңесі өтіпті. Оны шешуге осы өңірдегі 
белгілі билерден Досбол датқаның баласы Әуез, Жаппас руынан Аппаз, 
Керейіттен Келдібай, Тынымбай, ал Табыннан Алданазар бас қосады. Бұл 
жолы даудың шешімін айту Алданазардың еншісіне тиеді. Сонда Бұқарбай 
батырдың бел баласы Алданазар би:

Қос айылың болмаса, атқа ерің тұра алмас,
Қос таралғың болмаса, атқа адам отыра алмас.
Қос тізгінің болмаса, атты адам бұра алмас,
Тізгін – ердің құны, шідер  – аттың құны,
Қанжыға бау – тон сақтайды, тон – жан сақтайды, – деп бітпей жүрген 

дауды лезде шешіпті.  
Алданазар бидің қара қылды қақ жарар турашылдығына тәнті болған 

Аппаз: «Ердің құнын екі ауыз сөзбен шешетін өзіңнен, сені тапқан Шынар 
апамнан айналайын!» – деп, оған ризашылықпен ақ батасын берген екен 
дейді. Сөйтіп, ертұрман үшін адам құны өндіріліп, алынады. 

Бұқарбай батырдың баласы Алданазар бидің осы өткір шешіміне 
 бірдебір би қарсы дау айта алмай, барлығы да Қаналы болыстың ауылы
нан сыйластықпен, бітімгершілікпен тарасқанға ұқсайды. Көнекөздерден 
жеткен әңгімелеріне қарағанда Алданазар би бұдан да күрделі мәселелерге 
(жер, жесір дауы мен кісі өлімі) жиі араласып, тура би атанған көрінеді. 
Бұл әңгімені жеткізген радиожурналистиканың ардагері Ахат Жанаев 
ағамыз мұны Алданазардың бел баласы Ахметбайдың өз аузынан естідім 
деп айтқан еді.

р.АрЫСТАНБАЙ.

ЕР-ТҰРМАН ДАУЫН 
ЕКІ АУЫЗ СӨЗБЕН ШЕШКЕН БИ

кітаПХана – 
руХанИЯт ордаСы
Тәуелсіз елді өркениетті әлемге таны

татын, дамыған елдер қатарында терезесін 
тең ететін күш – білімді ұрпақ. Ал кітапхана 
білімге ұмтылған жас ұрпақтың ұлы мекені. 
Қазіргі таңда жанжақты білім мен тәрбие 
берер мәдени орындардың бірі – мектеп 
кітапханасы. Оқушыларға рухани тәрбие 
беру – мектеп кітапханасының ең маңызды 
міндеттерінің бірі. 

№4 облыстық дарынды балаларға ар
нал ған мектепинтернатында «Кітапхана 
–  ру ханият ордасы» атты біркүндік ісшара 
өтті. Кітапханашылар  Назарбаев зияткерлік 
мек те бінде өткен семинарда жинаған тәжіри
бесін пайдалана отырып, қалың оқырманға 
кітап оқудың тиімділігін жанжақты түсін
дірді. Сондайақ, олар «Кейворд  Гексагон» 
алтыбұрыш кілт әдісі, визуалды карточ
калар арқылы сыни ойлау дағдыларын да
мыту, Book Bingo, Book  Dingo ойынын 
қолдану, Kahoot бағдарламасы бойынша 
тест, викторина сұрақтарын онлайнсервис 
арқылы құрастыру тәсілдерін жүзеге асыр
ды. Ісшараның өтуіне Назарбаев зияткерлік 
мектебінің кітапханашылары Г.Түбекбаева 
мен Б.Төлепбергенова да белсене атсалысты.

Шара «Тәуелсіз елдің білімді ұрпақтары» 
атты зияткерлік марафон сайысымен қоры
тындыланды. Білімділер сайысында 710сы
нып оқушылары белсенділік танытты.

г.ҚАЛМАНовА,
№4 облыстық дарынды балаларға 

арналған мектеп-интернаты
кітапханашысы. 

достық


