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қабылдау

Өткен сенбіде А.Тоқмағамбетов 
атындағы мәдениет үйінде 7 мамыр 
– Отан қорғаушы күні және Ұлы 
Жеңіс күніне арналған «Ұлы Жеңіс 
– ұрпаққа аманат» атты мерекелік 
салтанат өтті. Шараға облыс әкімі 
Қырымбек Көшербаев қатысып, 
жиылғандарды құттық тады. 

– Халқымыз «Ер – елдің қорғаны» 
десе, қос мерекенің қатар келуі де 
заңдылық тәрізді. Әрине, кешегі 
майдангерлеріміз бен бүгінгі әскеріміздің 

айбынын асқақтатар сардарларымыз 
бен сарбаздарымызға қандай құрмет 
көрсетсек те жарасады. Қай заманда бол-
масын, ата-бабамыз от пен оққа ора-
нып, жанын қиса да арын сатпаған. Ұлы 
Отан соғысында қаншама қазақстандық 
сол кездегі ортақ Отан үшін опат бол-
ды, қаншасы майданнан жараланып 

келді. Сондықтан да бұл жеңіс біз үшін 
аса қымбат. Кешегі өткен Жалаңтөс 
баһадүрдей, Жанқожа және Бұқарбай ба-
тырлардай елі мен жері үшін, халқының 

қамы үшін жанын берер азаматтары-
мыз бүгінгі күні де аз емес. Олар Ба-
уыржан Момышұлының  «Отан үшін 
отқа түс, күймейсің» деген сөзін 
ұран етіп қабылдауда. Тәуелсіздігіміз 
бен тірлігімізді, тыныштығымыз 
бен  бейбітшілігімізді қас қақпай 
күзетіп, халқымызға құрылған ұлттық 
әскеріміздің айбыны арта берсін! Бар 
өмірін әскери іске арнап, өз қызметін 
мінсіз атқарып жүрген сардарлары-
мыз бен сарбаздарымызға алғысымызды 
білдіреміз, – дей келе, жылы лебізін 
білдірді. 

Сондай-ақ, жиылғандар майдан-
нан оралмаған жауынгерлерді бір минут 
үнсіздікпен еске алды. 

Онан әрі Сыр өнерпаздарының орын-
дауында соғыс жылдарындағы әндерден 
попурриге кезек берілді. «Сыр сұлуы» 
халық би ансамблі «Солдат биін» тар-
ту етсе, «Эхо любви», «Ойлан», «Сар-
баздар әні», «Айбынды армия» «Тем-
ная ночь», «Тос мені, тос» және «Ехал 
я из Берлина» әндері шара мазмұнын 
аша түсіп, жиылғандарға мерекелік 
көңіл күй сыйлады. Салтанатты шара 
Қазақстанның еңбек сіңірген қызметкері 
Елена Әбдіхалықованың шырқауындағы  
«Аманат» және «Қазақ елі» әндерімен 
аяқталды.

Айнұр БАТТАЛОВА.
Бағдат ЕсЖАнОВ (сурет).

12-13 мамыр күндері Қызылордада І-ші аймақтық жас мемлекеттік 
қызметшілер слеті өтеді. Шараны ҚР Мемлекеттік қызмет істері және 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің облыс бойын-
ша департаменті мен облыс әкімдігі ұйымдастырып отыр. Мақсат 
– мемлекеттік қызметтің оң имиджін қалыптастыру, жас ма-
мандарды ынталандырып, «100 нақты қадам» Ұлт жоспарын-
да көрсетілген кәсіби мемлекеттік аппарат құруға жұмылдыру.

Облыстық мәслихаттың сессиясы
Қызылорда облыстық мәслихатының кезектен тыс 13-сессиясы 2017 жылғы 16 ма-

мырда сағат 15:00-де Облыстық мекемелер үйінің (Сұлтан Бейбарыс к., 1) мәжіліс за-
лында ашылады және сессияның күн тәртібіне мына мәселелер ұсынылады:

1. «2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда облыстық 
мәслиха тының 2016 жылғы 12 желтоқсандағы №71 шеші міне өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы.

2. Қосымша мәселелер.
Облыстық мәслихаттың тұрақты комиссия ларының бірлескен отырысы  2017 жылғы 

16 мамырда сағат 10-00-де өткізіледі.
  Облыстық мәслихат.

7 мамыр күні Мемлекет басшысы Отан қорғаушы 
күніне және Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің 
25 жылдығына арналған әскери парадқа қатысты.
Елбасы барша қазақстандықтарды және парадқа қатысушыларды 

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің 25 жылдығымен 
құттықтады.

Нұрсұлтан Назарбаев биыл ел тәуелсіздігі тарихындағы ең 
ауқымды парад өткізіліп отырғанын, сондай-ақ Қазақстан армиясы 
қалыптасудың лайықты жолынан өткенін және оның беделі жоғары 
екенін айтты.

– Парадқа бес мыңнан астам адам және 400 әскери техника 
қатысуда. Бұл айбынды армиямыздың даңқы асқақ және мақтан 
тұтуға тұрарлық екенін көрсетеді. Осы жылдарда мемлекет 
әскерилерге жан-жақты қолдау білдіріп келеді. Алғашқы әскери 
құрылымдардан бастап қауіпсіздіктің тиімді жүйесін құруға дейінгі 
ауқымды жолдан өттік. Мемлекеттің қалыптасуының күрделі 
кезеңінде Қазақстан армиясы өзінің алдына қойылған міндеттерді 
абыроймен атқара білді. Қарулы Күштеріміз ел ішінде және шет 
елде жоғары беделге ие болды, – деді Қазақстан Президенті.

Бұдан бөлек, Мемлекет басшысы армияны жаңғыртудың 
басымдығы бар бағыттарына тоқталып, оны әрі қарай дамыту 
міндеттерін анықтап берді.

– Бүгін Қарулы Күштер елімізбен бірге жаңғырудың тари-
хи кезеңін бастан өткеруде. Терроризммен күрес барлық күш 
құрылымдары қызметінің мүлде жаңа бағыты болып табыла-
ды. Қазақстан армиясы сақадай сай болып, кез келген қауіп-
қатерге дайын тұруға тиіс. Тағы бір негізгі міндет – жеке құрамды 
нығайту. Біз әскери қызметшілердің жаңа буынын тәрбиелеудеміз. 
Әскери киім киген адамдар мінсіз абырой мен әділдіктің этало-
ны, болашақ ұрпақтар үшін үлгі болуға тиіс. Мерекелік парадқа 
Қарулы Күштеріміздің резерві болып саналатын «Жас ұлан» 
әскери мектептері курсанттарының тұңғыш рет қатысып отырғаны 

«Отан қОрғаушылар» мОнументіне 
гүл шОғын қОю рәсіміне қатысты
Мемлекет басшысы Ұлы Отан соғысы қаһармандарының рухы-

на тағзым етіп, монументке гүл шоғын қойды.
Салтанатты шара соңында Елбасы «Студенттер» саябағындағы 

шатырлар қалашығына барды және бұқаралық ақпарат 
құралдарының өкілдері алдында сөз сөйледі.

Нұрсұлтан Назарбаев соғыс ардагерлеріне алғыс айтып, оларды 
құттықтады, сондай-ақ жауға қарсы күресте көрсеткен ерлігі мен 
жанқиярлығын атап өтті.

– Соғыс ардагерлері біздің бақытты өмірімізге, тәуелсіздігімізге 
және аспанымыздың ашық болуына жол ашты. Біз бүгін «Отан 
қорғаушылар» монументіне гүл шоғын қойып, халқымыздың 
майдандағы және тылдағы қаһармандығы мен еңбегіне деген зор 
құрметімізді білдіреміз, – деді Қазақстан Президенті.

Мемлекет басшысы Екінші дүниежүзілік соғыс адамзат тари-
хында ондаған миллион адамның өмірі қиылған ең қанқұйлы соғыс 
болғанын айтты.

– Қаза тапқандардың қатарында қазақстандықтар да болды. 
Республикамыздың 6 миллион халқының 20 пайызы майданға ат-
танды. Олардың жартысы қайта оралған жоқ, – деді Нұрсұлтан На-
зарбаев.

Елбасы Жеңістің Қазақстан тәуелсіздігі тарихындағы маңызды 
рөліне тоқталып, оған ел халқының бірлігі арқасында қол 
жеткізілгенін атап өтті.

– Біздің ардагерлерге деген құрметіміз олардың ұлы ерлігінен 
кем түспеуге тиіс. Жеңіске ең алдымен еліміздегі барлық халықтың 
бірлігінің, бауырмалдығының және достығының нәтижесінде қол 
жетті. Біз қазір де осы ұранмен өмір сүріп келеміз, – деді Қазақстан 
Президенті.

Соңында Мемлекет басшысы барша қазақстандықтарды Жеңіс 
күнімен тағы да құттықтап, зор денсаулық және бақ-береке тіледі.

***

«ҰЛЫ ЖЕҢІС – ҰРПАҚҚА АМАНАТ»

Кеше облыс әкімі Қырымбек Көшербаев 
белгілі композитор, музыкатанушы, Қазақстан 
мен Қырғызстанның еңбек сіңірген мәдениет 
қайраткері Илья Жақановты қабылдады. Бүкіл ел 
сүйіп тыңдайтын «Жайлаукөл кештері», «Еділ мен 
Жайық», «Алматы кешінде», «Есіл бойы» сияқты 
бірнеше сырлы әндердің авторы жасы ұлғайса да, 
шығармашылықтан қол үзген жоқ. 
Өнердің тылсым сырына қанығу үшін музыкамен бірге 

прозаны, суретшілікті қатар алып келеді. «Қайта оралған 
ән», «Қош бол, вальс», «Кертолғау» сияқты повестері мен 
романына өнер адамдарының өмірін арқау еткен. Сонымен 
қатар ұлттық өнердің бағын жандырып, даңқын асырған 
ұлы өнерпаздар жайында ғұмырнамалық еңбектер, деректі 
шығармалар жазды. Бала күнгі арманы суретшіліктен де 
қол үзбей, 78 жасында Х.Досмұхамедов атындағы Аты-
рау мемлекеттік университетінің көркемсурет факультетін 
бітірді. 

Қабылдаудан соң композитор журналистерге сұхбат 
берді. 

– Қызылордада бұрын да бірнеше рет болғанмын. 

Қаланың дамуы мен өркендеуіне, тынысының кеңейіп, 
қанат жайғанына көңілім толды. Ұлттық колориті басым 
безендірулер, жаңа ғимараттар мен даңғылдар ерекше көзге 
түсті. Жаңа қала құрылысы жүретін аумақты, Сырдың 
жағалауын араладым. 

Мен қазақ даласының өзендерін,  дариялары мен 
көлдерін әнге қосқан адаммын.  Сырдарияның толып, 
толқып ағып жатқанын көріп, шабыттандым. Аймақ басшы-
сымен кездесуде шығармашылығымдағы жаңалықтарды 
айттым.  Менің  «Есіл бойы», «Оралдың ерке самалы», 
«Ағады Жайық, ағады» деген әндерді жазуыма Қырымбек 
Елеуұлы ықпал еткен. Осы әндер шырқалған сайын руха-
ният жанашырына алғысымды білдіріп отырамын. Кездесу 
барысында облыс әкімі рухани жаңғыру тұрғысында Сыр 
бойында атқарылуы жоспарланған жұмыстар бағытына 
тоқталды. Аймақтың тыныс-тіршілігі жайлы толымды 
ақпарат берді. Қызылордадан алған әсерім, елдің жағдайы, 
жақсы адамдардың ықыласы, қаланың сәулеті «Сырдария» 
деп аталатын жаңа әнге арқау болады, – деді  композитор.   

Гүлжазира ЖАЛҒАсОВА. 

– Ұлы Жеңістің 72 жылдығын тойлай 
отырып, біз оның қандай қиындықтармен 
келгендігін ешқашан естен шығар мауы
мыз керек. Біз соғыс даласында көз жұм
ғандар мен осы күнді аңсап кеткендер
ге тиісті құрмет көрсетеміз. Жеңіс күнін 
тойлаумен бірге, соғыс даласында жан
қиярлықпен ерлік көрсеткен, тылда, зау
ыт, колхоз, фермаларда, ғылыми зертха
наларда аянбай еңбек еткендердің рухы
на басымызды иеміз, – деді облыс әкімі. 

Иә, ел тарихында қасіретті таңбасын 
қалдырған екінші дүниежүзілік соғыстың 
Жеңіспен аяқталғанына биыл 72 жыл 
толды! Осынау уақыт аралығында  
қоғамда төртінші буын ұрпақ алмасты. 
Дегенмен, сұм соғыстың салған қайғы
қасіреті аға ұрпақ өкілдерінің  санасы
нан өшпейді. Тіпті жылдар өткен сайын 
Отан үшін от кешкен бабаларымыздың 
ерліктері еселеніп, абыройдаңқтары 
арта түскендей. Мереке қарсаңында 
өңіріміздегі 51 соғыс ардагері мен 5903 
тыл еңбеккерлері мемлекет тарапынан 
сыйқұрметке бөленді.

Мерекелік шара соңында соғыс, тыл 
және еңбек ардагерлеріне арнайы тігілген 
шатырларда  «солдат дәмі» ұсынылды.

Ғазиза ӘБІЛДА.
Бағдат ЕСЖАНОВ (сурет).

ел ерлікке бас иді

айбынды әскери шеру

Ұлы Жеңістің 72 жылдығына орай  9 мамыр күні «Тағзым» алаңында облыс әкімі Қ.Көшербаевтың  қатысуымен 
салтанатты шара болып өтті. Мерекелік шара жылдағы дәстүр бойынша қаланың орталық көшелерімен жүріп өтетін 
«Жасампаз  жасақ» шеруінен бастау алды. Шеруге қатысушылар Ұлы Отан соғысында, Ауған соғысында қаза тапқан 
жауынгерлердің рухтарына тағзым етті. «Мәңгілік алау» мемориалына гүл шоқтарын қойып, майдан даласынан 
оралмаған боздақтарды бір сәт үнсіздікпен еске алды.

кездейсоқ емес. Бұл – армия дәстүрі мен құндылықтар 
сабақтастығының жарқын белгісі, – деді Нұрсұлтан Назарбаев.

Қазақстан Президенті бүгінгідей бейбіт өмір сыйлап, 
тәуелсіз әрі мықты мемлекет құруға жол ашқаны үшін Ұлы 
Отан соғысының ардагерлеріне алғыс айтты.

Сондай-ақ Мемлекет басшысы Қазақстанда бейбітшілік 

пен тұрақтылықты сақтаудың маңыздылығына тоқталып, 
Отанымыздың қауіпсіздігін тек армия ғана емес, еліміздің 
барлық азаматтары да ойлауға тиіс екендігін атап өтті.

– Біз барлық көршілерімізбен доспыз және «Бейбіт бір ғана 
келісім жүз жеңістен артық» деген өнегелі өсиетті есте ұстауымыз 
керек. Сондықтан басты құндылықтарымыз – бейбітшілік, 

келісім және бірлік дәстүрін ұрпақтан ұрпаққа жалғастырып 
келеміз. Қарулы Күштер әрқашан да тәуелсіздігіміздің басты 
тірегі болып қала береді, – деді Нұрсұлтан Назарбаев.

Соңында Қазақстан Президенті әскери қызметшілердің 
қасиетті парызын еске салып, оларды кәсіби деңгейін арттыруға, 
әскери ынтымақ пен бірлікті нығайтуға шақырды.

тОлыП аққан, тОлқыП аққан сырДарИЯ
ЖАҢА әНгЕ АРҚАу боЛМАҚ

мемлеКеттіК қызмет – 
мемлеКетшілДіК меКтебі
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қоғам

ҚАЗАҚСТАННЫҢ МЕМЛЕКЕТТІЛІГІН 
НЫҒАЙТУДАҒЫ ҚАДАМ

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев айқындаған 
институттық реформалар аясында ең бірінші кезекте замана-
уи, кәсіби және автономдық мемлекеттік аппарат қалыптастыру 
жүктелді. Әлемнің бәсекеге қабілетті 30 елінің қатарынан 
көріну үшін бұл өте өзекті. Мемлекеттік қызметті дамыту – 
Қазақстанның мемлекеттілігін нығайтып, қоғам мен мемлекетті 
түбегейлі өзгертуге, әрісі жаһандық және ішкі сын-қатерлерге 
қарсы атқарылатын ауқымды міндеттердің сапалы атқарылуына 
қатысты салмақты саясаттың көрінісі. 

Егемен еліміз ТМД аумағында алғашқылардың бірі болып 
мемлекеттік қызмет туралы заңнама қабылдап, қызметтік мансап 
жүйесін қолданысқа енгізді. Әкімшілік және саяси мемлекеттік 
қызметшілердің кадрлық резервін құрып, мемлекеттік 
қызметшілерді кәсібилендіру жөніндегі шараларды іске асырды. 
ҚР Президентінің 1995 жылғы 26 желтоқсандағы «Мемлекеттік 
қызмет туралы» Заң күші бар Жарлығы тәуелсіз Қазақстанның 
қазіргі заманғы мемлекеттік қызмет жүйесін институттандырудың 
бастауы ретінде мемлекеттік басқару жүйесінің кадрлық 
ұйытқысын сақтауға мүмкіндік берді. Мемлекеттің маңызды инс-
титуты ретінде мемлекеттік қызметтің даму негізін қалады.

1997 жылы мемлекеттік дамудың ұзақмерзімді басымдығы 
ретінде кәсіби үкімет құруды айқындап берген «Қазақстан-2030» 
стратегиясы мемлекеттік қызметті дамытудағы келелі кезең бол-
ды. 1998 жылғы 18 қыркүйекте мемлекеттік қызмет саласын-
да бірыңғай мемлекеттік саясатты іске асыруды жүзеге асыру-
шы, ҚР Президентіне тікелей бағынышты және есеп беретін ҚР 
Мемлекеттік қызмет істері агенттігі құрылды.

«Қазақстан-2030» стратегиясына сәйкес 1999 жылы ҚР 
«Мемлекеттік қызмет туралы» Заңы қабылданды. 2000 жылы 
мемлекеттік әкімшілік қызметшілерді аттестациядан өткізу тәртібі 
мен талаптарын айқындаған ҚР Президентінің «Мемлекеттік 
әкімшілік қызметшілерді аттестаттаудан өткізу қағидаларын 
бекіту туралы» Жарлығы қабылданды. Осы жылы мемлекеттік 
қызмет өткеру тәртібі туралы ереже бекітілді, ҚР Мемлекеттік 
қызмет істері агенттігінің ақпарат және тестілеу орталығы 
құрылды. 2001 жылы еліміздің барлық облысында мемлекеттік 
қызметшілерді қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру 
орталықтары жұмысын бастады. 

2003 жылы ҚР «Мемлекеттік қызмет туралы» Заңына өзгерістер 
мен толықтырулар енгізілді. Атап айтқанда, мемлекеттік әкімшілік 
лауазымдарға біліктілік талаптарына сәйкес келген жағдайда 
мемлекеттік қызметші мен мемлекеттік қызмет саласындағы 
өкілетті органның келісімі бойынша конкурс тан тыс ауысу 
тәртібі арқылы тағайындау мүмкіндігі туды. ҚР Президентінің 
2005 жылғы 14 сәуірдегі Жарлығымен агенттіктің облыстардағы, 
Астана және Алматы қалаларындағы Тәртіптік кеңесі құрылды. 
Осы жылы ҚР Мемлекеттік қызметшілерінің «Ар-намыс кодексі» 
бекітіліп, ҚР Президенті жанындағы Мемлекеттік қызмет акаде-
миясы, ҚР Жоғарғы Соты жанындағы Сот және Дипломатиялық 
академиясы қосылып, ҚР Президенті жанындағы Мемлекеттік 
басқару академиясына айналды.

2007 жылы ҚР Президентінің Жарлығымен мемлекеттік 
қызметші лауазымдарының санаттар бойынша тізімі, келесі 
жылы тізімге сәйкестендіру мақсатында мемлекеттік әкімшілік 
лауазымдарының санаттарына үлгілік біліктілік талаптары 
бекітілді. Осы кезеңде мемлекеттік кадр саясаты тұжырымдамасы 
әзірлене бастап, 2011 жылдың 21 шілдесінде Мемлекеттік 
қызметтің жаңа моделінің тұжырымдамасы бекітілді. 

Тұжырымдаманың басты принциптері ретінде қоғам 
алдындағы есептілік, меритократия және транспаренттік 
белгіленді.

ЖҮЙЕЛІ РЕФОРМАЛАР ЖЕМІСІ
Тәуелсіздік жылдары жүйелі жүргізілген реформалар 

нәтижесінде елімізде халықаралық сарапшылардың оң бағасын 
алған мемлекеттік қызмет моделі қалыптасты. Елбасы жыл 
сайынғы Жолдауларында мемлекеттік қызмет көрсетудің сапа-
сын арттыру мәселесіне ерекше көңіл бөледі. Себебі мемлекеттік 
қызмет –  адам өмірінің айнымас бір бөлігі. Дамыған елдер-
де ол азаматтар мен мемлекет арасындағы әріптестік қарым-
қатынастың барометрі саналады. 

Соңғы жылдары елімізде мемлекеттік қызмет көрсету са-
ласында түбегейлі өзгерістер болды. Бұл жетістіктердің негізгі 
арқауы – Елбасы Н.Назарбаевтың мемлекеттік қызметтің 
кәсібилігін арттыруға және мемлекеттік қызметшілерді халыққа 
қызмет етуге бейімдеуге бағытталған саяси жігері. Қазақстандағы 
мемлекеттік қызмет реформасын жоғары бағалаған халықаралық 
сарапшылар «А» басқарушылық корпусының құрылуын және 
саяси мемлекеттік қызметшілер санының қысқартылуын ме-
ритократия принциптерін күшейту және мемлекеттік қызметті 
кәсібилендіру жолындағы маңызды шара деп санайды. 

Бүгінгі таңда нормативтік-құқықтық база құрылды: 2012 жылы 
Мемлекеттік қызмет мәселелері бойынша ҚР кейбір заңнамалық 
актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Заңы 
қабылданып, ол 2013 жылы күшіне енді. Мемлекет басшысының 
14 Жарлығы, ҚР Үкіметінің 1 Қаулысы, ҚР Мемлекеттік қызмет 
істері агенттігінің 18 нормативтік-құқықтық актісі қабылданды. 
2015 жылы «Е-қызмет» ықпалдастырылған ақпараттық жүйесі 
құрылды. Бұл жүйе онлайн режимінде мемлекеттік қызметшілерге 

қатысты кадрлық ақпараттарды алуға, кадр қызметтерінің 
жұмысын жетілдіруге мүмкіндік береді.

ҚР Президентінің 2016 жылғы Жарлығымен ҚР Мемлекеттік 
қызмет істері министрлігі ҚР Мемлекеттік қызмет істері және 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі ретінде қайта 
құрылды. Агенттіктің ведомствосында сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл ұлттық бюросы, облыстарда, Астанада және 
республикалық маңызы бар қалаларда аумақтық органдары бар. 

Агенттіктің Қызылорда облысы бойынша департаменті 
ұсынған мәліметке сүйенсек, аймақтағы мемлекеттік 
қызметшілердің штат саны бүгінде 3760-ты құрап отыр. 
Олардың 7-і – саяси, 14-і – «А» корпусының және 3739-ы – «Б» 
корпусының мемлекеттік әкімшілік қызметшілері. Мемлекеттік 
қызметшілердің нақты саны – 3 619. Соның 93,3 пайызы (3375) 
жоғары білімді. Атап айтқанда, 36,7 пайызы (1 316) – экономистер, 
20,7 пайызы (742) – заңгерлер, 19,9 пайызы (713) – техникалық 
мамандық иелері. Одан бөлек, ауыл шаруашылығы саласының 
263 маманы (7,3 пайыз) мемлекеттік қызметте. 

Зор жауапкершілік жүктейтін салада қызмет етіп жүрген 
әйелдердің үлесі – 46 пайыз (1 676). Соның 368-і түрлі басшылық 
лауазымда. Бес және одан да көп балалы 207 мемлекеттік 
қызметші бар. Сондай-ақ, 3 мемлекеттік қызметші екі және одан 
да көп баланы асырап алған. Олардың арасында 5 бала асырап 
алған кеңпейілді, жомарт жүректі жандар да бар. Мемлекеттік 
қызметте жүріп спорт, өнер және мәдениет саласында айтулы 
жетістікке жеткен мемлекеттік қызметшілер де аз емес. Мұндай 
қызметшілердің жалпы саны 50-ге жуықтайды, оның ішінде 5 
адам «спорт шебері» атағын алған.

Қазіргі таңда білікті мемлекеттік қызметшілердің корпу-
сын қалыптастырудың негізгі бір шарасы ретінде мемлекеттік 

қызметке алғаш кірген азаматтарды қайта даярлаудан өткізу, 
мемлекеттік қызметте тұрақты қызмет етіп жүрген қызметшілерді 
жүйелі түрде біліктілігін арттырып отыру, сондай-ақ басшылық 
лауазымдарға алғаш қабылданған қызметшілерді қайта даяр-
лау шаралары қолданылуда. Еліміздегі мемлекеттiк қызмет 
принциптерiнің бірі мемлекеттiк қызметшілердiң бiлiктiлiгiн арт-
тыруды үздiксiз жүргiзу принциптерiне негiзделген. 2016 жылы 
мемлекеттік органдар бойынша өңірлік оқу орталығында 1 249 
қызметші оқытылса, жыл басынан бері 296 қызметші оқытылған. 
Оның ішінде қайта даярлаудан – 57, ал біліктілігін арттыру курс-
тарынан 239 мемлекеттік қызметші өтті. 

 ЖАС КЕЛСЕ, ІСКЕ!
Мемлекеттік қызметтегі басты ұстаным – халыққа қызмет 

көрсету болуы тиіс. Өйткені халық қашанда бәрінен биік тұрады. 
Бұл салада еңбек ететін әрбір адам күш-жігерін халықтың 
игілігіне жұмсап, елге қолайлы жағдай туғызуы керек. Осы орай-
да «Біз өзіміздің халықтың қызметшісі екенімізді ұмытпайық. 
Мансапқорлық көрсетпей, халыққа жақын, әр істе әділ бо-
лып, әрбір адамның мұң-мұқтажын қолдан келгенше түсініп, 
оны дәл сол кезде орындай алмасаң да түсіндіріп, дұрыс жауап 
беріп, шығарып салу – біздің парызымыз. Сонда әкімшілік те, 
мемлекеттік қызметкерлер де халыққа жақын болады» деген Ел-
басы сөзі әрбір мемлекеттік қызметші үшін, әсіресе, жастар үшін 
басты қағидаға айналуы тиіс. 

Жалпы, қазіргі кезде облыстағы мемлекеттік қызметшілердің 
608-і немесе 17 пайызы 30 жасқа толмаған, яғни жастар. Осы 
санаттағы 25 адам бөлім басшысынан төмен емес лауазымдарды 
арқалап жүр. Жас мемлекеттік қызметшілерді қолдау, олардың 
кәсіби тәжірибесін, мемлекеттік қызметке қызығушылығын 
арттыру, мемлекеттік қызметтің оң имиджін қалыптастыру 
мақсатында Сыр өңірінде айтарлықтай жұмыстар атқарылып 
келеді. 

2016 жылы жас буынды адамгершілікке, азаматтыққа, 
патриоттыққа тәрбиелеу, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
мәдениетті мектеп кезінен қалыптастыру мақсатында «Адал 
ұрпақ» еріктілер клубтары құрылып, қауымдастықтың тұңғыш 
рет облыстық слеті өтті. Слет кезінде үздік шығарма жазудан, 
сурет салудан, бейнеролик түсіруден клуб мүшелері арасында 
сайыс ұйымдастырылып, жеңімпаздарға алғыс хаттар мен гра-
моталар табысталды. Айта кетейік, «Адал ұрпақ» еріктілер клу-
бы облыстағы 284 мектепте жұмыс істейді. Оған 6 мыңға жуық 
оқушы мүше.

Сонымен қатар тәуелсіздіктің 25 жылдығы аясында жас 
мемлекеттік қызметшілер арасында облыстық «Жайдарман» ойы-
ны өтті. Оған аудандар мен Қызылорда қаласы, облыс әкімдігі және 
аумақтық орган мамандарынан жасақталған 10 команда қатысып, 
өзара бақ сынасты. Командалар екі кезең бойынша сынға түсті. 
«Сәлемдесу» кезеңінде ойыншылар өздерін әзіл арқылы таныс-
тырса, «Үй тапсырмасын» орындау еркін тақырыпта өтті. Яғни, 
командалардың бірі қызықты бейнеролик ұсынды, ал кейбірі 
көрермендерді қойылымдарымен қуант ты. Сайыс нәтижесі бой-
ынша І орынды Шиелі ауданынан келген «Шиелі 88» команда-
сы жеңіп алды. 

«Мемлекеттік қызметшінің бір күні» шарасы мемлекеттік 
қызметте жүрген түрлі мамандық иелерінің күні қалай өтетініне, 
қауырт тірлікке қалай үлгеріп жүргеніне жауап іздеді. Шара ая-
сында жастар мемлекеттік қызметте мол тәжірибесі бар, үлкен 

жетістіктерге жеткен ардагерлерлердің өмір жолына үңіліп, 
бағыт-бағдар алды. Арнайы бейнефильмдер әзірленіп, әлеуметтік 
желілерде таратылды. Уақытпен санаспайтын жандардың кешегі 
һәм бүгінгі буыны осылайша өзара тәжірибе алмасып, жұмыстың 
қиындығын жеңіп, нәтижелі тұстарын көрсетті. 

Мемлекеттік қызметшілер арасында спорттық шаралар да 
ұдайы өткізіліп тұрады. Оның ішінде спартакиадалар салауат-
ты өмір салтын таңдауға көмектесіп, патриоттық рухтың жеке 
үлгісіне дәлел бола алады. 

Мемлекеттік қызметшілер – мемлекет дамуының қозғау-
шы күші. Қазіргі уақытта оларды әлеуметтік қорғау мен 
ынталандыруға ерекше көңіл бөлінуде. 2016 жылы «100 нақты 
қадам» Ұлт жос парын іске асыру барысында облыс орталығынан 
тек ротация бойынша қызметке тағайындалатын мемлекеттік 
қызметшілерге арналған 24 пәтерлі тұрғын үй пайдалануға 
берілді. Мемлекеттік қызметшілерге мұндай қолдау еліміз бой-
ынша тек Қызылорда облысында ғана көрсетіліп отыр. Уақытпен 
санаспай жұмыс істейтін жандар үшін баспана мәселесінің оң 
шешімін табуы – құптарлық қадам, оң бастама. 

Биыл департамент сайты (ordakyzmet.kz) ашылып, онда 
мемлекеттік қызметке түсуге тілек білдіргендерге арнап сына-
ма тестілеу қызметі іске қосылды. Сайт өз кезегінде үміткер 
азаматтардың заңнамаға қатысты әзірленген тест сынағынан 
сүрінбей өтіп, оң нәтиже көрсетуіне көмекші бола алады. 

2017 жылдың 1 наурызынан бастап «Нұр Отан» партиясының 
облыстық филиалы және агенттіктің облыс бойынша 
департаментінің бастамасымен, облыс әкімдігінің қолдауымен 
«Жастар кадрлық резерві» жобасы басталды. Мемлекеттік 
қызметтің кадр әлеуетін пайдаланудың тиімділігін арттыруға 
бағытталған жоба жоғары оқу орындарын бітірген жас маман-
дар мен жоғары оқу орындарының соңғы курс студенттері арасы-
нан білікті кадрларды анықтау, іріктеу, тәрбиелеу және бәсекеге 
қабілетті мамандарды даярлау, оларды жұмыспен қамту мақсатын 
көздейді. «Жастар кадрлық резерві» жобасы үміткерлерді 
тіркеуден бастап, ресми іріктеу кезеңі, сұхбаттасу сатысы, оқыту 
курсы, сынама тестілеу, ресми тестілеу, тағылымдама және 
қорытынды секілді 8 кезеңнен тұрады. Осыған дейін жобаға 
жасы 30-ға толмаған 270 жас қатысып, соның 101-і ресми 
тестілеу кезеңіне өтті. Жоба сынақтардан сүрінбей өткен білімді, 
білікті жас мамандардан мемлекеттік қызметке кадрлар резервін 
қалыптастыруға, мемлекеттік қызметшілерге деген сұранысты 
қанағаттандыруға септігін тигізеді. 

Қоғамның кез келген саласында кадр мәселесінің маңызы 
зор. Әсіресе, мемлекеттік қызметте жүрген мамандардың білімді 

де білікті болуы мемлекеттік қызмет сапасының артуына тікелей 
ықпал ететіні сөзсіз. Бұл мәселеге Мемлекет басшысы айрықша 
көңіл бөліп отыр. Өйткені еліміздегі саяси, экономикалық 
жағдайдың тұрақтылығы мен қоғамдық қатынастардың 
қалыптасуы мемлекеттік қызметке тікелей байланысты. Ал 
әрбір өркениеттің өріне қадам бастаған мемлекеттің ең басты 
тірегі, оның идеясы мен саясатын алға апарушы – мемлекеттік 
қызметкер. Сондықтан ұлт мәртебесін көтеретін, ел абыройын 
асқақтататын мемлекеттік қызметкер болу – мәртебелі де мерейлі 
міндет. Олардан еліне абыроймен қызмет атқарып, халықтың әл-
ауқатын әрі қарай жақсарту жолында күш-қайратын жұмсау та-
лап етіледі. Елдің сенімін ақтау, ұлтымыздың абыройын асыру, өз 
халқы үшін қызмет ету – түсіне білгенге зор бақыт.

Н.ҚАЗЫБАЙҚЫЗЫ.

АРДАГЕРДІ АРДАҚТАДЫ
Жеңіс күні мерекесі қарсаңында облыс әкімі Қырымбек 

Көшербаев Ұлы Отан соғысының ардагері Әбдірауық 
Сатыбалдиевтің шаңырағына құттықтап барды. 
Бүгінгі ұрпақтың бейбіт те берекелі тірлік кешуі үшін жаудың оғын 

кеудесімен тоқтатқан батырлар ерлігі қашан да үлгі. Ел басына күн туған 
сәтте оттың ортасында қан кешкен қарт майдангер биыл 92 жасқа толады. 

Аймақ басшысы ардақ тұтар ақсақалды мерейлі мерекемен құттықтап, зор 
денсаулық, ұзақ ғұмыр тіледі, арнайы сыйлық табыстады. 

Ол он жеті жасында әскерге шақырылып, сержант шенімен ұрыс дала-
сында қаруластарымен бірге Ленинградты азат етуге қатысты. Әбдірауық 
қарттың ерлікке толы өмірбаянына көз салсаңыз, 1945 жылы Жапониядағы 
соғыс өтінде жүргенін аңғарасыз. Темірдей төзімнің, қайсар рухтың, қайратты 
намыстың егесі осылайша Хайлар қаласынан жеңіспен оралды. Туған жерге 
келген соң елдің дамуы жолында аянбай еңбек етті, ұрпақ тәрбиелеп өсірді. 
Бүгін, міне, саялы бәйтеректей тамырын тереңге жайып, немере-шөбересінің 
қызықтарына куә болып келеді.

Нағымжан САУЯЕВ.

– Еліміздің алдағы мақсаты – 2050 жылға қарай 
дамыған 30 елдің қатарына ену. Бұл орайда біз жаңа 
жаһандық болмыс талаптарын қабылдауға тиіспіз. 
Себебі, әлемде төртінші өнеркәсіптік революция бас-
талды. Осы ретте Мемлекет басшысы Қазақстанды 
үшінші жаңғырту міндетін алдымызға қойып отыр. 
Оны іске асыру үшін осы күрделі кезеңде еліміздің 
бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ете алатын 
экономикалық өсімнің жаңа моделін қалыптастыру 
қажет, – деді М.Усаин. 

Баспасөз өкілдерін сала жұмысынан хабардар ет-
кен М.Усаин облыс аумағы бойынша тұрғындарды 
ауызсумен, газбен, электр қуатымен, жылумен қамту 
мәселесі және көпқабатты тұрғын үйлерді жөндеу 
жұмыстарының барысы жайлы баяндады. Айталық, 
бүгінде аймақта 260 елді мекеннің 194-і, яғни 74 
пайызы орталықтандырылған ауызсу жүйесіне 
қосылған. Бұл елді мекен тұрғындарының 95 пайы-
зын қамтиды. Сондай-ақ, 2016 жылы «Нұрлы жол» 
бағдарламасымен ауызсу жүйесін жаңғыртуға 5 
жобаның құрылысы басталған. Нәтижесінде, 280 
мыңнан астам тұрғынның ауыз сумен қамтылу 
мәселесі шешімін табады.

Осы жылы аталған бағдарлама аясында 36 жо-
баны жүзеге асыру жоспарланып отыр. Бұл жоба-
лар арқылы 335 шақырым ауызсу құбыры және 7,7 
шақырым кәріз су жүйесі жаңғыртылатын болады. 
Алдағы уақытта Европалық даму банкімен бірлесіп, 
«Қызылорда қаласының сумен қамту жүйелерін 
салу және жаңғырту жобасы» аясында қаланың ауыз 
су және кәріз жүйелерінің электрондық картасы 
әзірленіп, биллинг жүйесін енгізуге жұмыстар жаса-
лып, 23 КНС-ке жаңғырту жұмыстарын жүргізу жо-
басы әзірленген.     

Өңірді газбен қамту саласы бойынша өткен жылы 
қала аумағындағы шыны зауытын газдандыруға бай-
ланысты «Бизнестің жол картасы - 2020» бағдар-
ламасымен, 14,7 шақырым газ құбыры салын-
са, Талсуат елді мекеніндегі 3 әлеуметтік нысанға 
25,7 шақырым газ құбыры тартылып, пайдалануға 
берілген. Сонымен қатар, Қармақшы ауданы, Жосалы 
кентінде АГТС орнатумен қоса, «Бейнеу - Шымкент» 

магистральды  газ құбырына бұрма-газ құбырының 
құрылысы» жобасына 2017 жылға республикалық 
және облыстық бюджеттен қаржы бөлінген. Сондай-
ақ, Жосалы, Жалағаш, Сырдария аудандарын газдан-
дыру жобасы әзірленіп, «ҚазТрансГаз» АҚ-мен және 
республикалық бюджеттен қаржыландыруға тиісті 
жұмыстар жасалып жатыр.

Тұрғындарды тұрақты электр қуатымен қамту – аса 
жауапты мәселелердің бірі. Бұл бағытта Жаңақорған, 
Қармақшы аудандарындағы бірқатар елді мекен бой-
ынша қажетті жобалар және  «Қызылорда қаласы, 
Сырдария өзенінің сол жақ жағалауын электр көзімен 
қамтудың 1-ші кезеңі» жобасының жоба-сметалық 
құжаттамалары әзірленуде.

Ал жылумен қамту мәселесі бойынша айтар 
болсақ, есепті кезеңде білім саласындағы – 464, 
мәдениет және спорт саласындағы – 377, денсаулық 
саласындағы 336 нысанға және орталықтандырылған 
жылу жүйесіне қосылған 647 көпқабатты тұрғын үй 
тұрақты жылумен қамтамасыз етілді. 

– Өздеріңізге белгілі, қаладағы жылу құбыр-
ларының әбден тозығы жеткен. Сол себепті 2015-2016 
жылдары «Нұрлы жол» бағдарламасымен 21 жобаға 4 
млрд теңгеге жуық қаржы бөлініп, 14,4 шақырым жылу 
жүйесі жаңғыртылды. Сонымен бірге, «Қызылорда 
қаласының жылу жүйелерін салу және жаңғырту»  
жобасымен өткен жылы 4,1 шақырым жылу жүйесі 
жаңартылып, 2 газтурбиналық қон дырғы жөндеуден 
өткізілді. «Қазалы жылу орта лығы» газға көшірілді. 
Қазіргі таңда Әйтеке би кентіндегі бірқатар мектеп, 
балабақша және Жаңақорған кентіндегі 5 мектептің 
жылу қазандығын газға бейімдеу жұмыстары 
жүргізіліп жатыр, – дейді басқарма басшысы.

Көпқабатты тұрғын үйлерге байланысты ай-
тар болсақ, 2011 жылы 800 көпқабатты тұрғын үйді 
күрделі жөндеуден өткізу қажет болса, бүгінде 
олардың 160-ы жөндеуден өтіп, алдағы  уақытта  640 
үйге күрделі  жөндеу қажет екені нақтыланып отыр. 

Брифинг соңында М.Усаин журналистер тарапы-
нан қойылған сауалдарға жауап берді.

Ғазиза ӘБІЛДА.

Өңірлік коммуникациялар қызметінде облыстық энергетика және тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық басқармасының басшысы М.Усаиннің қатысуымен брифинг өтті. Онда басқарма 
басшысы Елбасы биылғы Жолдауында ел дамуына қарқын беретін жаңа бағдарлама ұсынғанын, 
бұл бағдарлама экономиканың тұрақты өсуіне серпін беріп, инновацияның мүмкіндігін кеңейтіп, 
бәсекеге қабілеттілікті арттыра түсетінін атады.

БАСТЫ БАғЫТ –
БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІК

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫзМЕТ – МЕМЛЕКЕТшІЛДІК МЕКТЕбІ

ұлы Жеңіске – 72 Жыл

Келер ұрпаққа бүгінгі бейбіт 
өмірді тарту еткен Ұлы Отан соғысы 
және тыл ардагерлерінің ерен ерлігі 
қашанда үлгі, өнеге. Осы орайда, 
облыс әкімдігінің қолдауымен қала 
орталығындағы «Астана» мейрам-
ханасында Ұлы Отан соғысының 
ардагерлері мен тыл еңбеккерлеріне 
арналған мерекелік дастархан жай-
ылды. 

Салтанатты шараға облыс 
әкімінің орынбасарлары Қуаныш 
Ысқақов пен Руслан Рүстемов, 
об лыстық ардагерлер кеңесінің 
төрағасы Сейілбек Шаухама-
нов қатысып, қарт майдангерлерді 
Жеңістің 72 жылдығымен құттықтап, 
соғыс жылдарындағы ерен ерліктері 
үшін алғыс айтты. 

– Қадірлі ардагерлер, ардақ ты 
ағалар, ақ жаулықты аналар сіз-
дерді облыс әкімі Қырымбек Елеу-
ұлының атынан Ұлы Жеңіс мере-

кесімен шын жүректен құт тықтауға 
рұқсат етіңіздер. Бүгін біз Жеңістің 
72-ші бейбіт көктемін қарсы алып 

отырмыз. Оның ел тарихындағы 
орны ерекше. Жеңістің тәтті дәмін 
– оны күткен ел, сағынған халық 

біледі. Себебі бұл мереке – жанқияр 
ерліктің, еңселі елдіктің рухы 
өрлеген күн. Отты жылдардағы ерлік 
істеріңіз бен соғыстан кейінгі халық 
шаруашылығын қалпына келтіру 
жолындағы қажырлы еңбектеріңіз 
– өшпес өнеге, өлмес мұра, ке-
лер ұрпақ ұлағат алар баға жетпес 
байлық, – деді Қ.Ысқақов.

Сондай-ақ, мерекелік бағдарлама 
аясында Үміт Медеуова, Шолпан 
Бейімбетова, Самал Байсейітова, 
Жалын Жүсіп секілді жергілікті 
өнерпаздар Ұлы Жеңісті паш еткен 
әндерді шырқап, жауынгер ағалар 
бір серпіліп қалды. Барлық ардагер-
лерге лайықты құрмет көрсетіліп, 
сый-сияпат жасалды. Осылайша, 
жайылған ақ дастархан тек ыстық 
ілтипат пен ізгі ниеттерге толы бол-
ды. 

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ.

БЕЙБІТ ӨМІР СЫЙЛАҒАН ҰЛЫ ЖЕҢІС

Орталық алаңда «Елім деп соғар жүрегім» 
атты жалпыреспубликалық жастар флешмобы 
өтті. 

Отан қорғаушылар мен Жеңіс күніне, 
соны мен қатар Қазақстан Республика-
сы Қарулы күштерінің 25 жылдығына орай 

ұйым  дастырылған шараға 100-ге жуық әс-
кери-патриоттық қауымдастық пен жастар 
ұйымдарының белсенділері қатысып, қаз-қатар 
сап түзеді, патриоттық әннің сүйемелдеуімен 
бір сәтте «Қазақстан Республикасының Қарулы 
Күштеріне – 25 жыл» жазуын бейнеледі. 

Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай 
шаралар жас ұрпақты отансүйгіштікке баулып, 
оларды азаматтық-патриоттық рухта тәрбиелеуді 
көздейді. Флешмоб қатысушылары да көңілді 
шарадан табылғанына қуанышты екенін айтады. 

М.СЫРЛАН.

оТАНшЫЛдЫққА ТәРБиЕЛЕЙдІ



Сб
www.syrboyi.kz 3

Бейсенбі, 11 мамыр 2017 жыл. №68

«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

назар

Тарих  таразысына салып өлше
сек, оның өнегелі өмір жолын бүгінгі 
ұрпаққа үлгі етуге болады. Ұлы 
Отан соғысы жылдары туған ұрпақ 
жоқшылықты көріп өсті. Бізде балалық  
шақ болған жоқ, жоқшылық бізді 
ерте есейтті. 19481949 оқу жылын
да мен «Коммунизм» колхозының 
жетіжылдық мектебінің бірінші сы
ныбына бардым. Бізбен бірге Сәлім 
ағаның баласы Сәбитжан және ауыл ба
лалары Нұртай Базаров, Шынболат Да
ленов, Өтепберген Қаласов, Алдажар 
Ырғызбаев және жиені  Жарылқасын 
Шәріпов оқыды.

 Ол кезде елдің жағдайы қиын еді, 
соғыстың сұрапыл ауыртпалығы бастан 
өткен кез ғой. Дәптер жоқ, әліппені ескі 
газеттерге жазып үйрендік. Біздерді 
бірінші сынып оқушыларын түске 
дейін оқытып, түстен кейін масақ теру
ге алып барады, оны өгіз арбаға тиеп, 
қырманға апарып төгеміз. Ол аз бол
са шегіртке қуып, даңғыра қағамыз. 
Шегіртке қаптаған кезде қара бұлттай 
болып кетеді. Оларды сайға қуып, 
өртейміз. Мектепке де, жұмысқа да 
киетініміз бір киім. Осылайша біздер 
колхоздың «негізгі» жұмысшылары бо
латынбыз.

Жұмысқа баратын  жеріміз – «Күр
кіреуік», «Қара бие», «Бозарық», 
«Қайық өткел», «Сәлім ферма», 
«Құрманбай ферма», «Талқанбай 
тамы», «Байсалбай көпір» ара қашық
тығы 35 шақырымнан аспайды. 
Тәртіп қатты, мұғалімдердің айтқанын 
орындамасаң, ұрудан тайынбайтын. 
Балалардың талай мәрте таяқ жегенін 
көзімізбен көрдік. Таяқ жегіштің бірі – 
Алдажар мен Өтепберген болатын. Аш 
құрсақ жүреміз, үйде бидай жоқ, бидай 
болмағасын ұн да жоқ, ұн болмағасын 
нан да жоқ.                                                         

Бірде әкем тайды ерттеп (атақты 
көк жорға, ол кезде тай болатын)   
қолыма бір жапырақ қағаз беріп, ауыл 
шетіндегі колхоз қоймасына бар,   
Сәлім ағаңа мына қағазды бер, бидай 
береді деп тайға мінгізіп жіберді. Сәлім  
ағаның бұл кез соғыстан жеңіспен ора
лып, колхоз қоймасының меңгерушісі 
болған кезі еді. Сәлім аға қарсы алды, 
қолына әкем берген қағазды бердім. 

– Не, әкең сенен басқа жұмсайтын 
адам таба алмады ма? – деп еңбек күнге 
тиесілі бір пұт – 16 келі бидайды өлшеп, 
қанжығама байлап берді.

Сол кездері колхозды  Қанат 
Қайберенов, Әбілда Тобаев, Жақыпбек 
Пұсырманов есімді білікті басшы
лар басқарды. Меніңше, Сәлім ағаның 
кіршіксіз тазалығын байқап кол
хоз қоймасын сеніп тапсырған бо

лар. Көп ұзамай 19511957 жылдары 
сүт бағытындағы ірі қара мал ферма
сын басқарды. Тапсырма қиын еді, сүт  
өндіріп, сүттен май шығарып, үкіметке 
өткізу керек. Үй жоқ, фермадағы 
колхозшылардың бәрі жер кепеде от
ырды. Электр жарығы жоқ, шам да жоқ, 
қоғаны майға батырып, шыныға салып 
жағып қоятынбыз.

Сүт өндіру үшін жемшөп, сүрлем 
дайындау қажет. Осының бәрін Сәлім 
аға жақсы түсінді. – Сүрлемдік жүгері 
егейік, – деді халыққа. Алайда, кол
хозда жүгері себетін техника жоқ еді. 
Сол себепті жүгеріні оқушылар егетін, 
оны өзі басқарып, жерсуын, арық
атызын дайындатып беретін. Жүгері 
егетін жерге 70 смден жіп керіп, оның 
ұзына бойына 70 смден түйін жа
сап, сол түйін тұрған жерге қаламша 
таяқты жіберіп, жүгері дәнін тастай
тын едік. Шіркінай, кейін оның қаулап 
өскенін көрсең табиғатқа сән беріп 
тұратын еді. Кейін осы жүгері өскен 
соң орып әкеліп, турап одан сүрлем са
латын. Оны жеген сиыр сүт бұлағын 
ағызатын. Жоқтан барды жасады де
ген осы шығар. Жұмыстың ең қиыны 
су жүйесін, арықты қазу болатын, оны 
ересектеу колхозшылар дайындайтын.

Сәлім  аға бас болып колхозға 
келетін «Жиеней жармасын», одан  су 
алатын «Бозарықты» қолмен қаздырды. 
Сол кездегі тәртіптің қаттылығыай!  
Жұмыста сағат жоқ, уақыт та жоқ!  
Уақыт – таңның атуы, күннің батуы. 
Күн шыққан соң келген колхозшыларды 
Қанат Қайберенов бетін күнге қаратып 
түске дейін тұрғызып қояды. Осыдан 
артық не бейнет керек. Осы бейнеттің 
бәрін колхозшылар мен мамандар – 
Бекқожа Бөлебаев, Қазбек Жәрімбетов, 
Әлдебай Тұрғанбаев, Өсербай Жаман
баев, Ертас Сәдуақасов, Ізімғали Бима
нов, Құрманбай Қытанов, Төлеген Са
быров, Бақберген Талқанбаев, Жай
берген Талқанбаев, Құлшар Қосекеев, 
Тынықұл Арзахметов, Бахран Қаниев, 
Кемаладин Қожағұлов, Киікбай Жол
жанов, Нұртай Базаров, Қаралпақ 

Әлібеков, Әбдібай Дәрібаев, Ақжан 
Дәрібаева, Әнапия Сұлтамұратов, Же
тес Маубаев және менің  әкем Ұлықбан 
Жадырасынов көрді. Аттары аталған 
азаматтар колхозды қолмен құрғандар 
еді. Осы азаматтармен Сәлім аға қоян
қолтық жұмыс істеді, міндеттемелерін 
орындап, колхоз экономикасын  
көтерді. Cәлім ағамыздың бірнеше 
жылдық еңбегін елеп, халқы өзі 
басқарған ферманы «Сәлім ферма» деп 
атауды ұйғарды, ол осылайша тарихта 
қалды. «Сәлім ферма» атанған елді ме
кенде 10 үй салдырып, мал қораларын 
дайындады. Алайда, қазір ол жерде ел 
жоқ.

1956 жылы «Коммунизм», «Ан
дреев», «Сталин» атындағы колхоздар 
қосылып, «Бозкөл» қой совхозы бо
лып құрылды. Совхоздың алғашқы ди
ректоры болып Райымбек Қазантаев 
тағайындалды, бірақ ол көп  істеген 
жоқ. Одан кейін совхоз директоры бо
лып Қожали Өтепбергенов келді, ол 
ұзақ жылдар, зейнетке шыққанша 
басқарды.

Совхоз болып құрылғаннан ке
йін 1957 жылы Сәлім ағаны №1 қой 
фермасының басқарушысы қыз меті
не тағайындады. Ферма малшыла
ры негізінен Қызылқұмды жайла
ды. Орталығы «Тасарық» елді мекені 
еді. Ол кезде қойшыларда үй, қойға 
қора болған жоқ. Сәлім аға алды
на малшыларға жағдай жасау, қой 
қораларын салу, жемшөп дайындауды 
өзіне міндет етіп қойды. Оны да абы
роймен орындады, ферма басқарған 5 
жылда «Тасарық» елді мекенінде және 
малшыларға тұрғын үйлер, қой қоралар 
салдырды. Қоғам малы өсті.

Ағаның іскерлігін байқаған 
 сов  хоз директоры Қ.Өтепбергенов 
оны 1962 жылы өзіне орынбасар 
етіп тағайындады, сөйтіп 1971 жылы 
құрметті демалысқа шыққанша бір
лесіп, ақылдасып отырып жұмыс істеді.   
Осындай барынша кішіпейіл, өмірде 
қарапайым, жұмсақ мінезді адамның 
жұмыста қатал болғанын білемін. 
Өзінің жанын да аямайтын, өзгенің 
жұмыста  «ұзын арқау, кең тұсау» бо
луына мүмкіндік бермейтін еді. Зейнет
ке шықса да, қарап отырмай, жастарды 
еңбекке тәрбиелеуге мән берді, совхоз 
орталығын абаттандыруға, өз үлесін 
қосты.

Менің де ол кезде Қазалы аудандық 
ауыл шаруашылығы басқармасында   7 
жылдан астам жұмыс істеп, облыстық 
ауыл шаруашылығы басқармасына бас
тықтың құрылыс жөніндегі орынбаса
ры қызметіне ауысқан кезім болатын. 
Ауданда іссапарға барған кезімде менің 
әкеммен екеуі келіп:

– Ауылдың жағдайы қиын, не 
ауыз су жоқ, фермаларға жол жоқ, 
мәдениет, сауда үйлері жоқ. Сен шеш
пей кім шешеді? Осыны орында, біз 
халықтың атынан келіп отырмыз! – 
деп маған сауал қойды. Кейін теле
фон арқылы сөйлесіп, өзекті мәселені 
тағы да шегеледі. Мен де тапсырмала

рын ретретімен шешіп, совхозға 464 
орындық мектеп, «БозкөлКәукей» жо
лын бастатып, клуб, сауда үйлерін, 
мұнай қоймасын, тағы да басқа құры
лыс тар салынуына ықпал еттім. Осы
лайша, Сәлім ағаның совхоздың өсіп
өркендеуіне қосқан еңбегін ерекше 
баға лауға болады.      

Ол бірнеше рет Ауыл шаруашы
лығы министрінің Алғыс хатымен, гра
мотасымен марапатталды. Соғыс жыл
дары «Екінші дәрежелі Отан соғысы» 
ордені,  «Жапонияны жеңгені үшін», 
кейіннен «Ұлы Отан соғысына 20,40 
жыл», «Ұлы Отан соғысындағы 
еңбегі үшін», «В.Лениннің туғанына 
100 толуы на қажырлы еңбегі үшін», 
«СССРдің Қорғаныс күшіне 60,70 
жыл» медальдарымен марапатталды.

Жалпы, Сәлім ағамыз төрт 
ағайынды болған. Олар: ағасы Қалжан, 
апасы Патсайы және інісі Төлеп. 
Төлеп соғыстан оралған жоқ. Арты
нан «қара қағаз» келді. Қалжан ағамыз 
соғыс басталғанша 19351942 жылда
ры аралығында «Жанай» колхозының 
құрушысы, бірінші басқармасы бол
ды. Оның ерен еңбегі бағаланып, 
 Москва қаласындағы Бүкілодақтық 
ауыл шарушылық көрмесіне баруға 
жол дама алған, ауылшаруашылық 
көр месінің «Құрмет» грамотасымен 
мара патталған. Одан басқа 19391940
1941 жылдары Қазақ ССР Жоғарғы 
Советінің Мақтау грамотасының 
иегері, ұрпақтары  егеменді елімізде әр 
салада қызмет атқарып жүр.

Патсайы апамыздың Нұрғабыл 
(марқұм), Жарылқасын атты ұлдары 
бар. Нұрғабыл ағамыз теміржол са
ласында қызмет жасаған. Ал, Жарыл
қасын Шәріпұлы Сәлім ағаның тәр
биесін көрді, нағашыларына ұқсап, 
халыққа қызмет етіп, ел басқар ды, 
Қазалы ауданы, Қызылорда қала
сының әкімі, облыстық мекемелер
де басшылық қызметтер атқарды. 
Бүгінгі күні құрметті демалыста. Сәлім 
аға бізге де жақын адам. Ол шешеміз 
Жұмажанмен бірге 7 ұлқыз тәрбиелеп 
өсірді. Сәбитжан, Қуандық, Серікбай, 
Рыскүл бақилық  болғанымен, ұлдары 
– Мұратбай, Ғабитжан – Қызылорда 
қаласында, қызы Гүлзира Байқоңырда 
тұрады. Артында қалған ұрпақтары 
өсіп, еліміздің әр саласында қызмет 
етуде. Осы балалары әке рухына 
тағзым етіп, еске алып ас беруді жос
парлап отыр. Осындай өзінің өнегелі 
істерімен өшпес із қалдырған асыл 
ағаны есте қалдыру шараларын қолға 
алған жөн секілді. Өзі жұмыс атқарған,  
адамдардың басын қосып орнықтырған, 
еліне сыйлы болған «Тасарық» елді 
мекенін –   Сәлім Бектұрғанов ауылы 
деп атаса деген ойымыз бар.                           

                                                                                                                                                     
Нұрлыбай ҰЛЫҚБАНҰЛЫ,

Қазақстанның құрметті
құрылысшысы, 

облыстық ауылшарушылық 
басқармасының  ардагерлер 

кеңесінің төрағасы.   

сәлімнің соқпағыҰлы Отан соғысы ның 
арда гері, туған жерін бей-

нетпен  биік теткен, ұзақ жыл-
дар Қазалы ауданы, «Коммунизм» 
 колхозы, кейін «Бозкөл» совхозының 
мал шаруашылығы саласында білік ті  
басшылық жасап, елдің өркендеуіне 

ерекше үлес қосқан Сәлім Бектұр
ғанов әкеміз асыл азамат еді.

«Теңіз төскейі танымастай түлеген. Тіпті алыс ауылдардың 
өзінен қалаға тән көріністерді аңғаруға болады. Түрлі салада оң 
өзгерістер бар» дегенді ел арасынан жиі естіп жүрміз. Жағымды 
жаңалықты оқырманға паш ету, көпшілікпен бөлісу – кәсіби 
міндетіміз. Бұл жолы да осы қағиданы тұтындық. Осы мақсатта 
Арал аудандық жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және 
азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімінің сектор меңгеру шісі Ал-
дамжар Жаймақовпен тілдескен едік.
Білгеніміз, аралдық ағайындар Елбасы Жолдауынан туындайтын тап

сырмалар мен ҚР  Үкіметінің «Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай 
кәсіпкерлікті дамытудың 20172021 жылдарға арналған бағдарламасы тура
лы» қаулысын басшылыққа ала отырып, біршама толымды тірліктер тын
дырыпты. Еңбек нарығының қажеттілігіне сай техникалық және кәсіптік 
білімі бар кадрларды даярлау, сұранысқа ие кәсіптер мен дағдылар бой
ынша  қысқа мерзімді кәсіптік, кәсіпкерлік негіздеріне оқыту, ауылда 
және қалада микрокредит беруді кеңейту, жұмыссыздарды және өзінөзі 
жұмыспен қамтыған адамдарды жұмыспен қамтамасыз етуге жәрдемдесу, 
еңбек ресурстарының ұтқырлығын арттыру, жұмысқа орналастыру бойын
ша бірыңғай цифрлық алаң құру  міндеттерін жүзеге асыруды  мақсат етеді.

Бұл тұрғыда аталған мекеменің ұжымы бағдарламаның бірінші 
бағытымен ҚР Білім және ғылым министрлігі «Бағдарламаға қатысу

шыларды техникалық, кәсіптік біліммен және қысқа мерзімді кәсіптік 
оқумен қамтамасыз ету» бойынша ағымдағы жылы кәсіптік оқу мен 
қайта даярлауға  300 адамды  оқытуды  жоспарлап жатыр екен. Сондай
ақ, «БастауБизнес» жобасы бағдарламаға қатысушыларды кәсіпкерлік 
дағдыларына оқытуға, оның ішінде ауыл шаруа шылығы кооперативтерін 
қалыптастыру қағидаттарына, сондайақ олардың бизнес жобаларын 
сүйемелдеуге бағытталғанын да көп ші ліктің назарына сала кетсек. Қашанда 
ыждағат тылықты ту көтерген теңіз төскейінде осынау, яғни, екінші бағытта 
ҚР Ұлттық экономика министрлігі, ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі 
– «жаппай кәсіпкерлікті дамыту» бойынша биыл 58 адамға несие беру, 
«БастауБизнес» жобасы арқылы 182 адамды кәсіпкерлік негізде оқыту ме
желенуде. «Үшінші бағытпен «халықты жұмыспен қамтуға жәрдемдесу 
және еңбек ресурстарының ұтқырлығы арқылы еңбек нарығын дамыту» 
негізінде  ағымдағы жылы жастар тәжірибесіне республикалық бюджеттен 
34 020 млн мың теңге қаржы бөлінді. Сонымен қатар, әлеуметтік жұмыс ор
нына  республикалық қазынадан, ақылы қоғамдық жұмысқа  аудандық бюд
жеттен қаржы қаралып отыр»,  дейді бізбен пікірлескендер.

Мемлекет тарапынан бөлінген қаражат та, тапсырманы орындауға де
ген құлшыныс та бар. Ендеше, іске сәт.

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ.  
Арал ауданы. 

ЖҰмыспЕн қамТУ ЖҮЙЕсі 

Біздің аймақта, әсіресе, құм өңірінде  италиялық прус шегірткесі кең таралған. Олардың дәндідақылдарды, 
көк өністер мен баубақшаларды, жайылымдықтар мен шабын дықтарды отайтыны баршаға белгілі. Шегіртке 
зиянкестері күн ысыған сайын өсімдіктерден мол ылғал алу үшін онымен көп қоректенеді. Шегіртке 
дернәсілдері топырақтың беткі қабаты қызғанда ғана жер бетіне шығады. Жер бетіне шыққан дернәсілдері 
ересек шегірткеге ұқсас келеді, тек қанаты болмайды. Дернәсілдердің даму сатысы 3040 күнге созылып, ере
сек қанатты шегірткеге айналады. Даму кезінде дернәсіл 45 рет түлеп, 45 жастан өтеді. Жандануы кезінде 
олар үйірленіп, олардың саны бір шаршы метрде жүз және одан да көп болады. Үйірлі шегірткелердің санда
ры көбейген кезде, алғашқыда дернәсілдердің жиынтығы, кейін олардан шегіртке үйірлері пайда болады. Жы
лына бір рет ұрпақ береді.

Шегіртке көбіне адам баласы мекендемейтін,  техника бара алмайтын, мал көп жайылмайтын тың жерлер
ге, жайылымдарға, құмдардың биіктеу жерлеріне, өсімдік тамырларының арасына өздерінен бөлініп шығатын 
сұйық затпен топырақты қатайтып, күбірше жасап, оған жұмыртқа салады. Ол күбірше шегіртке тұқымының 
қыстап, көктем шыға дамуына қолайлы. Қатты ыстықты және құрғақшылық жылдары шегірткенің топырақ 
бетіне салған жұмыртқалары кеуіп қалса, салқынды және ылғал қоры мол болғанда жұмыртқалар көгеріп, 
саңырауқұлақ қоздыратын инфекциялардан өледі. Шегіртке дернәсілдеріне уақытылы өңдеу жұмыстары 
жүргізілмесе, алдағы жылдарда мыңдаған гектар жерге тұқымын жайып жіберуі мүмкін. Көбейген жағдайда 
егістіктер мен жайылымдарға, жер бетін дегі биомасса бөліктеріне қатты зиян келтіреді. Күніне ондаған 
шақырымға дейін ұшып, өсімдіктерді отайды. 

Үйірсіз саяқ шегірткелерге қарсы күрес жүмыстарын жер гілікті атқарушы органдар құзыретіне берілген. 
Шаруа шылық құрылымдары аудандық ауыл шаруашылығы бөлімімен бір лесіп, мониторингтік зерттеу 
жұмыстарын жүргізіп, келер жылға өңдеуге жатқызылған көлемдерін анықтау қажет. Бірнеше жыл қатарынан 
саяқ шегіртке зиянкестеріне қарсы химиялық өңдеу жұмыстары сапалы жүргізілсе, көбеюін тоқтата аламыз.

Б.БИМЫРЗАЕВ,
Арал аудандық аумақтық инспекциясының 

өсімдіктерді қорғау жөніндегі мемлекеттік инспекторы. 

Италиялық прус және үйірсіз саяқ шегіртке

Қызылорда облысының мәдениет, архивтер және құжаттама  басқармасы 
мен  Қызылорда облыстық халық шығармашылығын дамыту және мәдени
продюсерлік орталығының ұжымы ардақты әріптес, мәдениет майталманы, 
«Мәдениет қайраткері», Қазалы аудандық мәдениет үйінің режиссеры 

Насыр Баекейұлы Баекеевтың 
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен туғантуыстарына  
қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады. 

* * *
Қызылорда облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы 

мен Қызылорда облыстық халық шығармашылығын дамыту және мәдени
продюсерлік орталығының ұжымы ардақты әріптес, мәдениет майталманы, 
Сырдария аудандық мәдениет үйінің  әдіскері  

Әлия Тұрлығұлованың 
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен туғантуыстарына 
қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады.

* * *
«ҚТЖЖүк тасымалы» акционерлік қоғамының «ГП Қызылорда 

бөлімшесі»  филиалы және «Қазақстандық салалық теміржол, автомобиль, 
әуе және су көлігі қызметкерлерінің» кәсіби одағы қоғамдық бірлестігі 
Қызыл орда филиалы, ардагерлер кеңесі басшылықтары филиалымыздың 
ардагері

Қази Қазыбаевтың
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен туғантуыстарына 
қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады.

ЖАРАМсЫЗ дЕп 
ЕсЕпТЕЛсіН

Кульдеева (қазіргі Жума
баева) Айгерим Жиен баевна
ның атына Қызыл орда об
лысы,  Сырдария ауданы, 
Бесарық ауы лын дағы №147 
орта мек тебін 20.06.2003 
жылы бітіргені жөнінде 
беріл  ген ОБ 1003927 аттеста
ты жоғалуына байланысты 
жарамсыз деп есептелсін.

2018 жылдың 1 қаңтарынан Міндетті әлеуметтік 
медициналық сақтандыру (МӘМС) жүйесі енгізіледі. 
2017 жылдың 1 шілдесінен бастап әрбір азамат 
сақтандыру қорына жарна төлеуге міндетті!!! 

Қорға жарна аудару үшін әрбір адам қай санатқа 
жататынын анықтау қажет!
 

ТҰРғЫНдАРдЫң ТөМЕНдЕгі 
көРсЕТіЛгЕН сАНАТТАРЫНА 

ЖАРНАНЫ МЕМЛЕкЕТ ТөЛЕйді:
1) балалар; 
2) жұмыссыз ретінде тіркелген адамдар; 
3) жұмыс істемейтін жүкті әйелдер;
4) іс жүзінде үш жасқа толғанға дейінгі баланы 

(балаларды) тәрбиелеп отырған жұмыс істемейтін 
адамдар;

5) бала (балаларды) тууға, жаңа туған баланы 
(балаларды) асырап алуға байланысты, бала (бала
лар) үш жасқа толғанға дейін оның (олардың) күтімі 
бойынша демалыста отырған адамдар;

6) 18 жасқа дейінгі мүгедек балаға күтімді жүзеге 
асыратын жұмыс істемейтін адамдар;

7) зейнетақы төлемдерін алушылар, оның ішінде 
Ұлы Отан соғысының мүгедектері мен қатысу
шылары;

8) қылмыстықатқару (пенитенциарлық) жүйесі
нің мекемелерінде (қауіпсіздігі ең төмен мекемелерді 
қоспағанда) сот үкімі бойынша жазасын өтеп жатқан 
адамдар;

9) тергеу изоляторларындағы адамдар;
10) жұмыс істемейтін оралмандар;
11) «Алтын алқа», «Күміс алқа» алқаларымен 

марапатталған немесе бұрын «Батыр ана» атағын 
алған, сондайақ I және II дәрежелі «Ана даңқы» 
ордендерімен марапатталған көпбалалы аналар;

12) мүгедектер; 
13) орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен 

кейінгі, жоғары білім беру, сондайақ жоғары 
білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының күндізгі 
оқу бөлімінде оқитын адамдар;

14) оқуды аяқтағаннан кейінгі келесі күнтізбелік 
үш ай ішінде орта, техникалық және кәсіптік, орта 
білімнен кейінгі, жоғары білім беру, сондайақ 
жоғары білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының 
күндізгі оқу бөлімінде оқуын аяқтаған адам.

ЕгЕР ОТБАсЫ МүшЕсі:
• Жұмыс беруші, дара кәсәпкер, жеке нотариус, 

жеке сот орындаушы, адвокат, кәсіби  медиатор, 
азаматтыққұқықтық шарт бойынша табыс алатын 
жеке тұлға болса, Қорға аударымдар мен жарналарды 
2017 жылғы 1 шілдеден бастап төлеуге тиіс.

• Жалдамалы қызметкерлердің жарна төлеуді 
бастау мерзімі – 2019 жылғы 1 қаңтар.

• Белсенді емес халық қатарында болса, 2018 
жылдың 1 қаңтарынан төлеуі тиіс.

ЖҰМЫс БЕРУшіЛЕР жалдамалы қызметкер
лері үшін 2017 жылдың 1 шілдесінен бастап жарна 
төлеуге міндетті.

2017ж. 2018ж. 2019ж. 2020ж.
Мемлекет 
жарналары

 3,75% 4% 4%

Жұмыскерлер 
табысынан

  1% 2%

Жұмыс 
берушілердің 
аударымдары 

1% 1.50% 1.50% 2%

дара 
кәсіпкерлердің 
және өзін-өзі 
жұмыспен 
қамтушылар 
жарналары 
(2АЖ-дан)

5% 5% 5% 5%

Белсенді емес 
халық 
(1 АЖ-дан)

 5% 5% 5%

* АЖ – Ең ТөМЕНгі АйЛЫҚ ЖАЛАҚЫ:
2017ж. 2018ж. 2019ж. 2020ж.

1АЖ 24 459 тг. 28 284 тг. 29 698 тг. 30 886 тг.
2АЖ 48 918 тг. 56 568 тг. 59 396 тг. 61 772 тг.

Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына 
жарна уақытылы төленген жағдайда жоғарыда 
көрсетілген медициналық көмек түрлерінің 
барлығы қолжетімді болады.

Ол үшін:
 жергілікті емханаға тіркелуге тиіссіз! 

(05.04.2017 ж.- 30.06.2017ж. аралығында)
 міндетті жарналарды бекітілген уақытта 

төлеу ге тиіссіз!
Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру 

бойынша толық ақпаратты төмендегі байланыс 
құралдары арқылы Абай даңғылы №27 «Денсаулық 
үйі» ғимаратынан  жұмыс уақытында ала аласыздар. 

Бірыңғай байланыс орталығы – 8 7242 400001
Вебсайт: http://fms.kz/index.php/ru/
Facebook: https://www.facebook.com/fondosms/

МІНДЕТТІ ӘЛЕУМЕТТІК МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ – 
САПАЛЫ ӘРІ ҚОЛЖЕТІМДІ МЕДИЦИНАЛЫҚ КӨМЕК! ЖҮРЕКТЕРГЕ 

ЖЫЛЫЛЫҚ 
ҰЯЛАТҚАН
Таяу күндері кезекті оқу жылы да 

аяқталып, соңғы қоңырау сыңғыры 
естіледі. Әрбіріміз оқушы кезгі күнде
рімізді еске түсіріп, балалық шақпен 
қайта қауышқандай күй кешеміз.

Жасыратыны жоқ, мектеп қабырға
сында балалықпен ұстаздары мызды 
ренжіткен сәттеріміз болды. Соған 
қарамастан, абзал жандар саналы тәрбие 
мен сапалы білім беруден аянған жоқ. 
Өз баласындай қамқор болып, от пен 
суға түсті, суықта жылытты, ыстықта 
күйдірмеді. 

Жалағаш ауданындағы Таң ауылының 
2000 жылғы түлектері 37 оқушы – әрбір 
үйдің еркесі едік. Ауылдағы №118 мек
тептен қанат қағып ұшқалы тұрған біздер 
соңғы қоңырауды асыға күткеніміз рас. 
Ол күнге де жетіп, он бір жыл білім 
алған қара шаңырақпен қоштасқанымыз 
есімізде. Өмірге жаңа қадам басып, 
әрбіріміз әр жаққа кеттік. Сол сәтте ғана 
неше жыл білім берген, тәрбиелеген 
ұстаздар қадірін түсіне бастағанбыз. 

Біздің сынып жетекшіміз, аяулы ұстаз, 
екінші анамыздай болған Тынымкүл 
Жаңабаева биыл зейнет жасына тол
ды. Отыз жалдан астам уақыт ұстаздық 
қызмет атқарып, талай баланы аялы 
алақанымен мәпелеп өсірген ардақты 
ұстазымызға ыстық ықыласымызды 
білдіргіміз келеді.

Ұстаз – қашан да құрметті. Шәкірттің 
ұстаз алдындағы парыздың өтелуі жет
кен жетістіктерімен, көрсеткен қадір
құрметімен өлшенсе керек. Біз әрқашан 
олардың алдында басымызды иіп, қадір
лейміз. Бұл дәстүрдің діңгегіне адамзат 
ешқашан да сызат түсірмесі анық. 

Абзал МОЛдАшЕВ,
Бесарық ауылдық 

мәдениет үйінің директоры.

Қызылорда облыстық мәслихатының 
2017 жылғы __  _____№ __ шешіміне

қосымша 

Мемлекеттік орман қоры учаскелерінде орман пайдалану 
төлемақысының ставкалары

№ Атауы Өлшем бірлігі Төлем ставкасы (теңге) 
АЕК

1. шөп шабу
1. Шөп шабу 1 гектар 22,82

2. Мал жаю
1. Түйе 1 басжылға 153,53
2. Мүйізді ірі қара, жылқы 1 басжылға 122,82
3. Ұсақ мал (қой) 1 басжылға 30,71
4. Ұсақ мал (ешкі) 1 басжылға 107,47
5. Ірі қара малының жас төлі 1 басжылға 61,41

3. Омарталар мен ара ұяларын орналастыру

1. Омарталар мен ара ұясын 
орналастыру үшін

1 ара ұясы  жыл 32,6

4. ғылыми-зерттеу және мәдени-сауықтыру мақсаттарында 
ұзақ мерзімге орман пайдалану

1. Ғылымизерттеу және мәдени
сауықтыру мақсаттары үшін

1 гектар 8,44

5. ғылыми-зерттеу және мәдени-сауықтыру мақсаттарында 
қысқа мерзімге орман пайдалану

1. Ғылымизерттеу және мәдени
сауықтыру мақсаттары үшін

1 адам  күн 0,1 
АЕК

6. Рекреациялық, туристік және спорттық мақсаттарында ұзақ 
мерзімге орман пайдалану

1. Рекреациялық, туристік және 
спорттық мақсаттары үшін

1 гектар 36,17

7. Рекреациялық, туристік және спорттық мақсаттарында қысқа 
мерзімге орман пайдалану

1. Рекреациялық, туристік және 
спорттық мақсаттар үшін

1 адам  күн 0,1 
АЕК

8. дәрі-дәрмектік өсімдіктер және техникалық шикізат жинау  
және дайындау үшін төлем ставкалары

№ Өсімдіктер 
атауы

Шикізат 
түрі

Шикізаттың 
шаруашылық 

маңызы

Өлшем бірлігі 
(құрғақ күйінде)

Төлем 
ставкасы 
(теңге)

1. Жалаң мия тамырлар дәрілік 1 килограмм 6.6
2. Сұңғыла тамырлар дәрілік 1 килограмм 600
3. Сасық кереуік тамырлар дәрілік 1 килограмм 921
4. Қамыс өзегі техникалық 1 текше метр 180
5. Ши өзегі техникалық 1 текше метр 180

Ескерту: Қысқартылған атаудың мағынасын ашу: АЕК – Айлық есептік көрсеткіш.
Бекітілген орман пайдалану үшін төлем ставкалары кемінде 3 жылда бір рет қайта қаралады.

Жоба 

«Мемлекеттік орман 
қоры учаскелерінде 

орман пайдалану 
төлемақысының 

ставкаларын бекіту туралы» 
Қызылорда  облыстық 

мәслихатының 
2015 жылғы 

16 қыркүйектегі 
№ 301 шешіміне 

өзгеріс енгізу туралы
«Қазақстан Республикасының Орман 

кодексі» Қазақстан Республикасының 
2003 жылғы 8 шілдедегі № 477 
Кодексінің 14бабына, Салық және 
бюджетке төленетін басқа міндетті 
төлемдер туралы» (Салық кодексі) 
Қазақстан Республикасының 2008 
жылғы 10 желтоқсандағы кодексінің                
506 бабына сәйкес Қызылорда облыстық 
мәсли хаты шЕшіМ ҚАБЫЛдАдЫ:

1. «Мемлекеттік орман қоры учас
ке лерінде орман пайдалану төлем
ақысының ставкаларын бекіту туралы» 
Қызылорда облыстық мәслихатының 
2015 жылғы 16 қыркүйектегі № 301 
шешіміне (нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 
5193 нөмірімен тіркел ген, облыстық 
«Сыр бойы» және «Кызылор динские 
вести» газеттерінде 2015 жылғы 31 
қазандағы № 164165 жарияланған) 
мынадай өзгеріс енгізілсін:

аталған шешіммен бекітілген мем
лекеттік орман қоры учаскелерінде 
орман пайдалану төлемақысының став
ка ларының «8. Дәрідәрмектік өсім
діктер және техникалық шикі зат жинау 
және дайындау үшін төлем ставкалары» 
бөліміндегі жалан мия жолын дағы 
«200» деген сан «6.6» деген санға және 
сұнғыла жолындағы «1480» деген сан 
«600» деген сандарға өзгертілсін.

2. Осы шешім алғашқы ресми 
жарияланған күнінен кейін күнтізбелік 
он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Соғыс және еңбек ардагері 
Кеңесбай Қали 9 мамыр күні 96 
жасқа қараған шағында өмірден 
өтті. 

Ол 15 қыркүйек 1921 жылы  
бұрыңғы Сырдария ауданы 
(қазіргі Шиелі) Көксу деген жер
де дүниеге келген. 

Қызылорда медициналық 
техникумын бітірісімен әскери
фельдшер мамандығын алып, 
1941 жылы Отан қорғауға 
шақырылды. Алдымен Самарқан 
қаласындағы №183 атты әскер 
корпусында эскадрон фельдшері 
болып, сонан соң Мәскеуді жау
дан қорғауға аттанды. 

Бірінші Белоруссия майда
ны құрамындағы 54ші Қызыл 
тулы гвардиялық Макеев диви
зиясында полктың меди цина
лықсанитарлық взвод коман дирі 
ретінде Берлинге дейін барды. 
Польшаны, Кенигсбергті азат етуге қатысты.

Соғыстан кейінгі жылдары Кеңесбай Смағұлұлы 
Беларуссияның Бобруйск қаласында жауынгерлерді 
әскерден босату жұмысына араласты. Мұнан кейінгі 
жылдары Литваның, Түркіменстанның шекара қыз
метінде қызмет етті. Ол жиырма жылға жуық әскери 
қызметкер болып, 1960 жылы подполковник шенімен 
әскер қатарынан босатылды.

Туған жерге оралып, «Қызыл 
Крест және Қызыл Жарты ай» 
қоғамының облыстық ұйымын бас
қарды,  Қызылорда, Арал, Қазалы 
қалаларында, Шиелі ауданында екі 
жылдық аяжандар курсын ұйым
дастыруға қатысты. Ал, 19641984 
жылдары облыстық денсаулық сақтау 
қызметкерлері кәсіподақ ұйымының 
төрағасы болды.

 Соғыста адал қызметі мен ерлігі 
үшін екі мәрте  «Қызыл Жұлдыз»  
және «Отан соғысы» ордендерімен ма
рапатталды. Сондайақ, КСРО шека
ра қызметінің және денсаулық сақтау 
ісінің үздігі. Тәуелсіз елдің «Ерен 
еңбегі үшін» медалін  кеудесіне тақты. 
Қызылорда қаласының «Құрметті аза
маты» атағы берілді. 

Кеңесбай Смағұлұлы  Қали соғыс 
және еңбек ардагері ретінде ұрпақты 
патриоттық тәрбие беруге белсене 
араласты, парасатты жолын жастарға 

үйретті.  Өмірінің соңғы сәтіне дейін ел өмірімен біте 
қайнасты.

Оның жарқын бейнесі Сыр бойы халқының жа
дында сақталады.

 Қызылорда облысының әкімдігі мен мәслихаты,
 «Нұр Отан» партиясының облыстық филиалы,

 Облыстық қоғамдық кеңес, 
облыстық ардагерлер кеңесі.

КЕҢЕСБАЙ  СМАҒҰЛҰЛЫ  ҚАЛИ
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Майдангер азаматқа көше берілу рәсіміне 
шақыру қағазындағы төмендегі өлең шумағы 
оның бүкіл болмысын баяндаған секілді. 

Адалдықтың айдынын 
кірлетпеген,

Бірге болған әрдайым 
ел-жұртпенен.

Шыншылдықтың шынжыры – 
ұстанымы –

Сондықтан да халқы оны 
құрметтеген!

Иә, рас сөз. Болмысы бөлек аға еді.
Ардагер журналист Ұлы Отан 

соғысының сұрапылында мұз жас та
нып, жауға оқ жаудырған артиллерист 
Ахметжан Нүрекеев жайында майдандық 
газеттерде бірнеше очерк тер жарияланған 
еді. Қаламы ұшқыр ақынжанды азамат 
атақты Ұлбикемен айтысатын Күдерінің 
жұрағаты. Өзінің ұшқан ұясы «Ленин жо
лына» майдандас достары жайында талай 
мақала жазғанын газет қиындыларынан 
көріп, тамсана оқыған ұрпақ едік. Ре
дакцияда еңбек еткен жылдарда майдан 
әсерлерін талай жазғаны бар. 

Майдангер журналист «Ленин жолы» 
газетінде 1934 жылы еңбек жолын бастаған 
еді, содан 1941 жылы майданға аттан-
ды. Ауыр жараланып, әскери госпитальдан 
1947 жылы елге оралды. Ұшқан ұясына,  
әріптестер ортасына қосылғандағы 
қуанышын талай майын тамыза 
айтқаны әлі есімізде.

Бойына кіршіксіз тазалық
ты дарытқан журналист 
ұжым ның абызы атанды, 
жетпістен асқанша қасиетті 
қара ша ңы рақта еңбек етті. 

Отау құрды, ұлқыз өсірді, талай марапатқа ие бол-
ды. Омырауы орденьмедальға толы майдангер 1993 

жылы дүние салған еді.
Жуырда майдангер  Ахметжан 

Нүрекеевтің есімін қаладағы 
«Сәулет1» көшесіне беруге ар нал
ған салтанатты рәсім өтті. Көшедегі 
биік тұғырға граниттен орнатылған 
ескерткіш тақтада жауынгердің 
есімі алтын әріппен өрнектеліп, аға 
рухын одан әрі асқақтатып тұрды.

Көшенің ашылу салтанатын-
да облыстық ардагерлер кеңесінің 

төрағасы Сейілбек  Шаухаманов май
дан гердің арғы тегі Күдері ақын  ның 
үрімбұтағы екенін төгілте әңгіме
леді. Ал, Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері Е.Уәйіс аға буын өкілдерінің 
көшбастаушысы болған жур налистің 
бітімболмысынан сыр ағытып, тебі
рене сөйледі.  Ардагер журналис
тер  Қ.Мырзахметұлы, А.Сә ді бекұлы, 
Р.Бекбергеновалар есте ліктер айтты.

Ардагерге көше атауының берілуі
не тер төккен ғалым Қазыбай Құдай
бергенов, Сұлтан Маханбетов, сондай
ақ ұлы Батырхан Нүрекеевке жылы 
лебіздер білдірілді.

Аға рухын еске алу мақсатында 
«Регистан»  мейрамханасында ас беріл

ді. Аста Ұлы Отан соғысы ның 
ардагері Тәнеш Оразов ба-

тасын беріп, жүрекжарды 
естелігін айтты.

Қайыр 
ҚОРАСАНИ.

МАЙДАНГЕР көшЕсі
ӨТКЕНГЕ 
ҚҰРМЕТ – 
БҮГіНГЕ 
МіНДЕТ 
Облыстық ішкі саясат 

бас  қармасы мен облыстық 
«Ер  лік» үйлестіру кеңесі» 
қоғам дық бірлестігінің ұйым
дастыруымен «Ақмешіт» ша
ғын ауданындағы Ұлы Отан 
соғысы боздақтары жерлен-
ген бейітте тазалық акциясы 
өтті. Аталған акция ҚР Қарулы 
Күштерінің құрылғанына 25 
жыл толуына және Ұлы Же
ңіс тің 72 жылдығына орай 
ұйымдастырылып отыр.     

Айта кетейік, соғыс жыл-
дары Қызылорда қаласы мен 
Қазалы және Жаңақорған ау-
дандарына әскери аурухана-
лар көшіріліп, онда майданда 
жарақаттанған жауынгерлер-
ге емдік шаралары жүргізілген 
болатын. Аталған акция ба-
рысында ауруханада көз жұм
ған жауынгерлер бейітіне ай
мақтағы әскеритехникалық 
мек теп курсанттары тазалық 
жұ мыстарын жүргізді. 

К.БАЛҒАБАЙҰЛы.

Қармақшы ауданында Отан қорғаушылар күніне және Жеңіс 
мерекесіне орай самбодан Кеңес Одағының Батыры Тәйімбет  
Көмекбаев атындағы ХХІІ халықаралық мемориал өтті. 

Дүбірлі додаға Грузия, Әзербайжан, Беларусь, Ресей, Өзбекстан, 
Тәжікстан, Қырғызстан және Моңғолия мен еліміздің барлық 
аймақтарынан 155 бозкілем шебері қатысты. Мемориалдың 
ашылу салтанатында облыстық мәслихат хатшысы Наурызбай 
Байқадамов, самбодан ҚР мемлекеттік жаттықтырушысы Асыл
бек Какенов, Олимпиада чемпионы Бақтияр Артаев құттықтау сөз 
сөйлеп, оған қатысушыларға мерекелік лебіздерін білдірді.  
Жарыстың алғашқы күні Қармақшы спорт кешеніндегі бозкілемде  9 

салмақ дәрежесі бойынша алдын ала белдесулер, келесі күні әр салмақ 
бойынша үздік палуандар жартылай финалдық, содан соң ақтық белдесу-
лер өткізіп, жанкүйерлерге спорттық мереке сыйлады. Жарыста әсіресе 
Алматы, Қарағанды, Қызылорда, Оңтүстік, Шығыс Қазақстан об-
лыстары мен Өзбекстан палуандарының бағы жанып, 
жүлделі орындардан көрінді. Нақтырақ айтқанда, 
52 келі салмақ дәрежесі бойынша І орын-
ды алматылық Дәулет Аманұлы жеңіп алса, 
57 келіде оңтүстікқазақстандық Аманхан 
Өскенбаев жеңімпаз атанды. 62 келіде І 
орынға Қарағанды облысының  палуаны 
Ержан Еренғайыпов көтерілсе, 68 келіде 
Ақтөбе облысынан келген Есет Қуанов, 
74 келіде қызылордалық Ғалымжан 
Әбдірахманов, 82 келіде ресейлік Ар-
тем Манукян, 90, 100 және 100 келіден 
жоғары салмақтарда қызылордалықтар 
– Нұрым Сәлімгереев, Мақсат Исақа
былов пен Марат Баймахановтар жарыс 
жеңімпазы атанды. Сонымен қатар, 82 
келіде қызылордалық Ержан Абдуллаев 
ІІ орынды, 62 келіде Әбдіғани Қожағұлов, 
68 келіде Азамат Шайкөзов, ал 100 келіден 
жоғары салмақта Марат Ярулин жүлделі ІІІ 
орындарға ие болды.

Дүбірлі дода соңында қазақ күресін ұлықтау мақсатында 
дәстүрлі түйе палуандар белдесулері ұйымдастырылды. 

Бозкілемге қазақ күресінің 23 хас шебері шығып, 
олар өзара белдесулер өткізді. Әсіресе, Нұрым 

Сәлімгереев пен Айбек Нұғымаров, Мұхит 
Тұрсынов пен Моңғолиядан келген қандасымыз 

Серік Бердімұраттар арасында өткен белдесу-
лер тартысты өтіп, жанкүйерлердің делебесін 
қоздырды.

Сонымен, түйе палуандар арасындағы 
белдесулер қорытындысымен грузиялық 
Гуга Кибордалидзе шығысқазақстандық 
Айбек Нұғымаровты жамбас әдісі арқылы 
таза жеңіп, демеушілер тағайындаған 2 
миллион теңгені қанжығасына  байласа, 

Айбек Нұғымаров 1 миллион теңгеге, 
ал  ІІІ орын үшін өткен белдесуде жерлесі 

Серік Бердімұратты таза жеңген Алтынгәрәл 
 Давааням 500 мың теңгеге ие болды.

Нұрбай ӘБІЛАХАТҰЛы.
Қармақшы ауданы.

қАһАРМАН АТыНДАғы
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ МЕМОРИАЛ

Еліміздің экономикалық  әлеуетінің  артуында  Сыр 
өңірін дегі  мұнай компанияларының үлесі зор, оның ішінде 
«Қазгермұнай» БК» ЖШСның  алатын орны ерекше. Серпіні 
бөлек серіктестіктің тыныстіршілігіне назар салсақ, оның 
тұрақты даму жолындағы компания екендігін бағамдар едік.  
Дамудың нарықтық жолын таңдаған ел егемендігінің елеңалаң 
шағында  мұнайгаз  саласы экономикамыздың жетекші сала-
сына айналды.  Осы саланың даму жолында «Қазгермұнай» 
компаниясындағы жас мамандардың өзіндік орындары бар. Ел-
басы Нұрсұлтан Назарбаев әркез жастар – ел болашағы екенін 
шегелеп айтып жүр. Бұл, әрине, құр пәлсафа, бос сөз емес. Осы 
жалынды сөз жастардың санасына сіңіп, ерекше серпін берсін 
деген өрелі ой екені анық. Алаш аяулысы Мағжанның өзі «Мен 
жастарға сенемін!» деп ұрандатып өткені тарихтан белгілі.

Осы ретте 29 сәуір мен 1 мамыр аралығында «Кәсіби 
шеберлік конкурстарына дайындалу және қатысу кезінде 
командадағы жұмыс пен күйзеліске қарсы төзімділік» 
курсының бағдарламасы қабылданып, оның негізгі бағыттары 
айқындалған еді. Бұл бағдарламаның компания қызметкерлері 
үшін маңыздылығы өте жоғары. Өзектілігі сол, бұл бағдарлама 
 басқару шы лық шешімдерді 
қалып тас ты ру да, ықпал ету 
басым  дықтарын күшейтуде 
мол көмек бере алады. Осы 
бағдарламаны игеру ар
қылы мамандар кәсіби ше
бер лік конкурстары кезінде 
ұжым ішіндегі атомсфера-
ны көңілді нотада сақтап 
тұруды, даужанжал тудыр-
мауды үйреніп шығады. 

Мұның әрине, жоғары дең
гейлі қызметкер үшін ма
ңызы асқақ екенін айтпаса да 
белгілі. 

Жеке тұлғаны, оның ішін
де компания қызметкерін 
тұлғалық тұрғыдан дамытуға 
бағытталған семинар кезінде 
күйзелісті басқару тәсілі, 
оны жеке тиімділікке қарай 
лайықты түрде бағыттай алу  
мен оның жалпы ұғымдық 
өріске тигізетін әсерлері 
түсін діріліп, айқындалды. 
Бұл ретте бизнестренер Са-
мал Мамашаева  әрбір жеке 

адам индивид ретінде қандай да бір қиын сәтте шешім қабылдау 
мүмкіндігіне ие болу керек екендігін нақтылап түсіндіруге ты-
рысты. Сабақ небәрі 2 күнге созылса да, оның бізге берері мол 
тәлім, айтары көп тағылым екені түсінікті еді. Сондықтан, 
алдағы өмір жолында һәм компания саласында бұл үйреткен 
тәлімді керекке жарату үшін мейлінше зейін қойып тыңдап, 
өрісті дүниені санамызға сіңіруге тырысып бақтық. Компания 
– бұл ұжым. Бұл жерде бір емес, бірнеше ойлар бір сәтте ту-
ындап жатады. Оның барлығын бір нүктеге бағыттап лайықты 
қорытынды шығару әсте оңайға түспейді. Осы орайда, ұжым 
өз алдына белгілі бір нәтижені мақсат етіп қойып, соған қол 
жеткізу үшін түрлі салалық сайыстар өткізе алады. Конкурс жас  
маманның талабын арттырып, шеберлігін шыңдай түсері хақ. 

Алтын ОңТАЛАпҚызы,
«Қазгермұнай» БК» ЖШС

Жас мамандар кеңесінің мүшесі.

Жас мамандар 
шеберлігін шыңдай түсуде

Облыстық денсаулық сақтау басқармасының ұйымдас тыруы
мен 12 мамыр – Халықаралық мейірбикелер күніне орай «Үздік 
мейірбике – 2017» конкурсы өтті. 
Кәсіби конкурсқа 10 жылдан кем емес еңбек өтілі бар, бірінші неме-

се жоғары біліктілік санаты бар мейірбикелер қатысты. Мейірбикелер екі 
кезең бойынша бақ сынасты. Алғашқы кезеңнен өткен үздік 8 мейірбике ІІ 
кезеңде бәсекеге түсті. Бұл кезеңде байқауға қатысушылар өздерін таныс
тыра  отырып, ситуациялық есептер мен практикалық дағдылар бойынша 
кәсібилігін көрсетті.  

Конкурс қорытындысы бойынша І орынды  облыстық медицина 
орталығының кардиореабилитация бөлімінің мейірбикесі Жанар Байұлова, 
ІІ орынды  қалалық №6 емханасының күндізгі стационар мейірбикесі  Замира 
Әукенова, ал ІІІ орынды облыстық онкология орталығының мейірбикесі 
Маржан Әшімова мен теміржол ауруханасының әйелдер бөлімінің 
мейірбикесі Дана Бисембаева иеленді. Жүлдегерлерге «Денсаулық» шипа-
жайына тегін және жеңілдетілген жолдамалар берілді.

Барлыбек БАТыР.

ҮЗДІК МЕЙІРБИКЕЛЕР

дәРіГЕРЛЕР
дЕНсАуЛЫҚТЫ
дәРіпТЕді

Жеңіс мерекесі қар
саңын да облыстық меди

цина орталығының білікті 
дәрігерлері «ашық есік» 

күнін өткізіп, соғыс және 
еңбек ардагерлері мен қала 

тұрғындарын медициналық 
тексеруден өткізді. 

Облыстық медицина орталығы
ның бас дәрігері, қала лық мәслихат 
депутаты Сәбит Пазыловтың ай-
туынша, мұндай шара жылына 
бірнеше мәрте ұйымдастырылып, 
орталық мамандары тарапынан 
тұрғындардың тегін қаралуына 
мүмкіндік жасалады екен. Дәстүрлі 
шара бұл жолы Ұлы Жеңіс 
мерекесіне орай өткізіліп отыр.

– Кез келген отбасында соғысқа 
қатысқан жауынгер не тыл ардагері 
бар. Біз оларды ұмытпаймыз, 
яғни, олардың ерлік істері кейінгі 
ұрпақтың үнемі есінде болмақ. 
Сол кісілерге көмек көрсету – біз 
үшін үлкен мәртебе. Сондықтан да 
осы шараны ұйымдастырып отыр-
мыз. Тіпті, ол кісілердің үйіне ба-
рып көмек көрсетуге дайынбыз. 
Сонымен бірге хабарландыруды 
естіп келіп жатқан қала тұрғындары 
бар, оларға да бүгінгі күні ма-
мандар тарапынан кеңес беріліп, 
медициналық көмек көрсетілуде, – 
дейді С.Пазылов.

Таңертеңнен жоғары білікті 
мамандардың қарауынан өтіп, 
тегін кеңес алуға келгендер қарасы 
көп болды. Мәселен, 70 жастағы 
қарт ана бүйрек тұсының ауыруы-
нан облыстың бас нефрологы Лиза 
Нұрсұлтанованың қабылдауына 
ар найы келіпті. Дәрігер сол жер-
де анализ тапсыруға зертханаға 
жіберіп, анализ қорытындысы бой-
ынша ем шарасын тағайындады. 

Қызылордалық Айша Ағымова 
қажетті мамандардан кеңес алуға 
мүмкіндік беретін мұндай акцияны 
ұйымдастырған дәрігерлерге дән 
риза. 

– Біраздан бері белім ауырып, 
қатты қиналып жүрмін. Емханаға 
бара алмадым. Осы акцияны естіп 
әдейі келіп отырмын. Жолдамасыз 
әрі кезексіз кіріп, дәрігерден кеңес 
алдым. Акцияны ұйымдастырған ақ 
халаттыларға үлкен рахмет, – деді 
Айша апа. 

«Ашық есік» барысында эн-
доскопист, хирург, жүректамыр 
хирургі, травматолог, нейрохирург, 
нефролог, офтальмолог, пульмоно-
лог, эндокринолог, аллерголог, бет
жақ хирургі, УДЗ дәрігері, кардио-
лог, невропатолог, гинеколог, те-
рапевтер барлығы 159 қаралушыға 
медициналық кеңес берді. 55 
қаралушыға ультрадыбысты зерт-
теу, 11 қаралушының ішекқарын 
жолдарына, 7 қаралушының жүрек 
қалқаншаларына зерттеу жасалса, 
19 қаралушыдан клиникалық зерт-
хана сынағы алынды. Медициналық 
тексеруден өткендердің 18 пайызы-
на тереңдетілген тексеруден өтуге 
кеңес берілді.

Айнұр БАТТАЛОВА.

Футболдан Қазақстан премьерлигасының 11турын
да жер гілікті «Қайсар»  өз алаңында «Ақтөбені» қабылдады. 
Қос команда арасындағы тартысты бәсекені жанкүйерлермен 
бірге облыс әкімі Қырымбек Көшербаев та тамашалады. 
Ойынның алғашқы тайымында алаң иелері басымдық танытып, 

қонақтар қақпасына жойқын шабуылдар ұйымдастыра білді. Нәтиже 
де жаман болған жоқ. Сырт алаңда сақтық танытпаған ақтөбеліктер 
қақпасына 16 минутта Владимир Аржанов соққан гол «Қайсарды» 
алға шығарды. Жергілікті команда мұнан кейін де қонақтардан айла-
сын асырудың амалын жасады. Осылайша 41минутта Владимир Ар-
жанов әріптесі асырған допты «Ақтөбе» қақпасында тулатып, дубль 
авторы атанды. 

Алғашқы тайм алаң иелерінің пайдасына шешілгенімен, екінші 
кезеңде қонақтар «Қайсар» қақпасына шабуылды үдетті. Небәрі 5 
минуттың ішінде Витор Жуниор Исламқұловтан айласын асырды. Ал, 
56 минутта қонақтар сапынан Игорь Зенькович «Қайсар» қақпасына 
тағы бір гол салып, есепті теңестірді. Қосымша уақытта бас төреші 
Денис Тевяшов ойыншылар арасындағы кикілжіңге байланысты 11 
метрлік айып добын белгіледі. Оны сәтті орындаған команда капи-
таны Мақсат Байжанов 94минутта жеңіс голын соқты. Осылайша 
турнирлік кестеде жетінші орында тұрған жергілікті команда бір саты 
алға шықты.

Кенжетай ҚАЙРАҚБАеВ.

ЖЕРГІЛІКТІ КОМАНДА 
ЖЕҢІСКЕ ЖЕТТІ

Флешмоб. Бұл сөзді қазір жиі 
естиміз. Ақпаратты шолып жүрген 
болсаңыз, “бәлен жерде флешмоб 
ұйымдастырыпты” деп жатады. Оның 
үйлену тойында көрініс табатыны да 
баршаға мәлім. Тіпті, кей бозбалалар 
оны сүйіктісіне сезімін білдіру үшін 
өткізеді. Флешмоб деген не? Әңгіме осы 
жайында. 
Флешмоб – ағылшын сөзі, қазақша ба-

ламасы – “лезде жиналғандар”. Көпшіліктің 
қандайда бір оқиғаға, саяси шешімдерге 
қоғамдық пікір білдіруінің  қарапайым әрі 
жедел түрі. Бүгінде оны билеу арқылы неме-
се ән айту түрінде жеткізеді. Мәліметтерге 
көз жүгіртсек, әлеуметтанушы Говард Рейн
гольдтың “Умные толпы:  следующая социаль-
ная революция” кітабынан кейін флешмобер-
лер өзін көрсете бастаған. Көп тің көкейінде 
“бұл шара қалай ұйым дастырылады?” деген 
сауал туындауы мүмкін. 

Қазір заман дамыған, әлеуметтік желі 
арқылы бір адам достарына жиналатыны жай-
лы хабар таратады. Содан соң белгіленген 
қоғамдық орынға бір топ адам санаулы минут-
та жиылып, күні бұрын келісілген таңғаларлық 
әрекетті жүзеге асырады. Таңғаларлық әрекет 
дегенде елдің қиялында шек жоқ. Флешмоб 
барысында бір жерде тоқтап, қатып қалған 
күйі тұратындар бар. Белгілі бір жерде адам-
дар жүріп келе жатып, 34 минуттан кейін 
тағы да қатып қалады. Болды. Әрі қарай әркім 
өз шаруасымен кетеді. Аспанға қарап жер-

де жатып алғандарды да кездестіру ғажап 
емес. Флешмоб дегенде бір жылдары Бақыт 
Сыздықованың қарағандылық екі студенттің 
оқудан шығарылғанына наразылығын қоғам
дық орынның бірінде жастармен бірге 
харлемшейк билеп білдіргені еске түседі. 
Естеріңізде болса, әлгі екі студент оқу ор-
нында партаның үстіне шығып, мемлекеттік 
рәміздердің алдында билегені үшін оқудан 
шығарылған болатын. Оны қойшы, қазір бұл 
дүние  жастардың ортасын қойып, қазақ тойы
на ептеп енуде. Алайда, той балашаға мен 
мен қызбозбаланың ғана ортасы емес. Оған 
жас та, жасамыс та қатысады. Сондықтан  
болар «тойда асыр салып билеген келіннен 
қандай ізет, қандай ибалылық күтуге бола-
ды?» деген пікір кездесіп жатады. Расымен, 
кейде бұл нәрсе көзге қораш, болмысқа жат 
дүниедей көрінеді. 

Флешмобтың да мәнін мысалға текке 
келтірген жоқпыз, жоғарыда «көпшіліктің 
қандайда бір оқиға, саяси шешімдерге қоғам
дық пікір білдіруінің жедел әдісі» деген бо-
латынбыз. Сонда деймізау, жас жұбайлар 
өз тойында қоғамдық пікірін кімге білдіргісі 
келеді? Жас келін атаенесіне ме? Күйеу жігіт 
қайынжұртына ма? Әйтеуір, мұны заман 
өзгердіге, сәнге айналған дүниеге балағанмен 
мардымды жауап таба алмадық. Бұл нәрсенің 
дұрыс не бұрыс екенін де оқырман еншісіне 
қалдырайық.

Мөлдір СНАДИН.

ТОЙғА ЖАРАСА МА?

БАҒБАН ҚАЖеТ
Қызылорда қаласы Сұл тан Бей барыс көше сінде орна

лас қан меке меге көр  кейтукөгал дандыру  жұ  мыс тарына (гүл 
өсіру, ағаш егу, олар   ды күтіпбаптау бойынша тә жі рибесі 
бар) маусымдық жұ мысқа бір бағбан қажет.

Жалақысы мен жұмыс уақыты ке лісімді.
Байланыс тел.: 8 777 451 91 05, 8 778 371 51 05.

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ 
салымшылары назарына!

Қызылорда қаласы Жаппасбай батыр көшесі н/з мекенжайында орналасқан 
тұрғын үйлерге «Нұрлы жер» бағдарламасы арқылы өтініштер қабылданатынын  
 хабарлайды. Өтініштер  10.05.2017 ж.  мен 19.05.2017 ж. аралығында  Банктің  ресми 
сайтында  www.hcsbk.kz «Интернетбанкинг» арқылы қабылданады. Байланыс те
лефоны: 23 00 92; 23 03 32.


