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Сәрсенбіде облыс әкімі Қырымбек Көшербаевтың төрағалығымен облыс 
әкімдігінің кеңейтілген отырысы өтті. Онда аймақтың алғашқы тоқсандағы 
даму қорытындылары талқыланып, алдағы міндеттер са-
раланды.

Шиеліде өткен жылдың желтоқсанынан бері 
өз жұмысын бастаған құс фермасы 11 мың бас 
тауық балапанын күтімге алған еді. Міне, өзіндік 
сыры бар бұл шаруаның да жемісі көрінді. Мамыр 
айының басынан бері мұнда тауық жұмыртқалары 
жиналып, саудаға шығарыла бастады. 

– Алғашында тәулігіне 1-2 мың дана 
жұмытқа жиналса, қазіргі таңда күніне 7-8 мың 
дана жергілікті өнім нарыққа түсуде. Мұны құс 
шаруашылығымен шұғылданған тәжірибелі маман-
дар оң нәтижеге балап, тауық балапаны күтімінің 
өз дәрежесінде жүргізілгендігіне ризашылық 

білдіріп отыр. Демек, құстарды қоректендіру ра-
ционы мен емдеу жұмыстарының және ферма-
да температура мен тазалықты қалыпты ұстаудың 
дұрыстығы дәлелденді деген сөз. Осында еңбек 
ететін жұмысшы-қызметкерлер алғашқы сынақтан 
сүрінбей өтті дей аламыз. Бұрын қолға алынбаған 
іс болғандықтан, бәріміздің де алғашқыда 
қобалжығанымыз рас. Енді өз ісімізді осылай 
жүргізе отырып, жергілікті жерде өндірілген тауық 
жұмыртқаларын саудаға шығарудың тиімді жолда-
рын қарастыру үстіндеміз, – дейді кәсіпорын бас-
шысы Насыр Мырзабеков.   

Иә, аталған өндіріс орны жылына 3,5 млн дана 
жұмыртқа және 65 тонна құс етін өндіруі тиіс 
болса, осы қадамның алғышарттары жасалынып  
үлгерген. Дегенде, орта және шағын кәсіпкерлікті 
дамыту барысындағы тапсырмалар жедел орын-
далуы үшін жергілікті жерде өндірілген өнімді 
саудалай білу, атқарушы орындар мен жеке 
кәсіпкерлердің белсенді қолдауы қажет секілді. 
Сонда тың идеялардың жүзеге асырылуы жыл-
дамдайды, тұрғындар да ықыласты еңбек етіп, 
өздерінің әлеуметтік жағдайларын нығайтуға жол 
ашады.

Н.НАЗЫМХАНҰЛЫ. 
Шиелі ауданы.

Сыр елінде құрылыс қарқын алып, соңғы 4 жылда 11 шағын 
аудан бой көтерді. Жаңа нысандар қатары артып, нәтижесінде 
құрылыс материалдарына сұраныс артты. Металл өнімдеріне 
қажеттілік түрлі өңдеуші өнеркәсіп салаларында байқалады. 
«Қызылорда Строй Монтаж» БК ЖШС директоры Александр 
Кимның айтуынша, аймақта қаңылтыр сатумен бірнеше ком-
пания айналысады. Бірақ, оны өндіруші зауыттар облыста 
жоқ. Жергілікті нарықта сатылатын өнімнің барлығы басқа 
аймақтардан жеткізілуде. Сондықтан, кәсіпкер металлпрофиль 

бағытында жұмыс жасайтын 
цех ашуды қолға алды. 

Бұл идея «Бизнестің 
жол картасы – 2020» 

бизнесті қолдау мен 

дамытудың бірыңғай бағдарламасы аясында жүзеге асып отыр. 
Кәсіпорын иесіне «Қазақстан Халық Банкі» АҚ арқылы 14 пай-
ыз жылдық үстемемен 92 млн теңге несие берілді. Сондай-ақ, 
тиісті қаражат үстемесінің 4 
пайызы мемлекет тарапы-
нан субсидияланып отыр. 

Серіктестік басшы сы 
аталған қаржыға қаңыл-
тыр шығаратын автомат-
тандырылған құрылғы 
мен дайын 
өнім ді тасы-
малдауға ар-
нал ған арнайы 
техника са-

тып алды. Сонымен қатар, 
айналым қаражатын да 
толықтырып үлгерді. 

– Бастапқыда жұмы сы-
мыз ойдағыдай жүрмесе 
де, бүгінде еңбегімнің 
же    місін көріп отыр-
мын. Әрине, мұның бар-
лы ғы кәсіпкерлікті да-
мы туға бағыт талған 
мем  ле кеттік бағдар ламалар 
ар  қа сында жүзеге асу-
да. Тұ тынушыларға келе-

тін болсақ, көктем және жаз 
мезгілдерінде кәсіпорында өн діріл-
ген тауарларға сұраныс артады. Сыр 
елі соңғы жылдары алып құрылыс 
алаңына айналды. Нәтижесінде, аталған 

салаға қажетті 
тауар өндіретін 
кәсіпорындар 

жұмысы да қарқынды жүруде. Осыны ескере отырып, алдағы 
уақытта компанияның қызмет ауқымын кеңейтуді жоспарлап 
отырмыз, – дейді серіктестік басшысы.

Александр Ким құрылыс саласына қажетті өнімдер дай-
ындайтын басқа да кәсіпорын ашуды көздеген. Бүгінде ком-
пания басшысы өзге құрылыс материалдарын өндіретін желіні 
іске қосу мақсатында құжаттар жинақтауда. Ол өз кезегінде 
шығатын өнімді түрлендіру мен жаңа жұмыс орындарын ашуға 
мүмкіндік береді. Құжаттар дайын болған жағдайда кәсіпорын 
қосымша қайта қаржыландырылады. Бүгіннің өзінде аталған 
нысан бірнеше адамды жұмыспен қамтыған.

Кенжетай ҚАЙРАҚБАЕВ.

Бейсенбіде облыс әкімі Қырымбек Көшербаев 
«ForteBank» АҚ басқарма төрағасы Мағжан 
Әуезов бастаған делегациямен кездесіп, екіжақты 
ынтымақтастық меморандумына қол қойылды.
– Еліміздегі, сондай-ақ, Орта Азиядағы іргелі банктердің 

бірі «ForteBank» делегациясының Сыр еліне келгеніне 

қуаныштымыз. Бұл кездесу әріптестігімізді одан әрі нығайтады 
деп сенеміз. Бәрімізге белгілі, банк ел экономикасының дамуы на 
елеулі үлес қосып келеді. Әсіресе, бизнесті, оның ішінде шағын 
және орта кәсіпкерлікті дамыту жолында ауқымды жұмыстарды 
жүзеге асырды. Аймағымыз қазіргі таңда дамудың жаңа саты-
сына қадам басты.  «ForteBank»-пен арадағы әріптестік өңір 
экономикасының одан әрі өрістеуіне жол ашатынына сенім 
мол, - деді аймақ басшысы жүздесуде.

Өз кезегінде «ForteBank» АҚ басқарма төрағасы Мағжан 
Әуезов аймақ басшысына ризашылығын жеткізді.

– Банктің облыстағы филиалына жаңа ғимарат салуды қолға 
алудамыз. Қолдау көрсеткендеріңіз үшін алғысым шексіз. 
Қазіргі таңда банктің облыстағы филиалының 28 мыңнан аса 
пайдаланушысы бар. Шағын және орта кәсіпкерлікті дамы-
ту үшін 4 млрд теңгеден астам несие берілді. Жаңа «Hitech» 
стиліндегі ғимарат халыққа қызмет көрсету көкжиегін одан әрі 
арттырады деп ойлаймыз, – деді Мағжан Мұратұлы.

Кездесу соңында екіжақты ынтымақтастық меморандумы-
на қол қойылды.

Нағымжан САУЯЕВ.

“ДЮ СОЛЕЙ ЦИРКІ” 
ТАҢҒАЖАЙЫП 
ҚОЙЫЛЫМ ҰСЫНАДЫ 

ЭКСПО-2017 халықаралық мамандандырылған 
көрмесі аясында ұйымдастырылатын «Дю Солей 
циркінің» қойылымына билеттер осы жылғы 10 ма-
мырдан бастап сатылымға түсті. 
Штаб-пәтері Монреаль қаласында орналасқан «Дю Со-

лей циркі» қазіргі таңда ойын-сауық индустриясындағы 
алып ком паниялардың біріне айналған. Цирк ұжымында 
әлемнің 50 елі нен жиналған 4000-ға жуық адам еңбек етеді, 
оның 1300-і – әртіс. Әлемге әйгілі «Дю Солей циркі» осы 
уақытқа дейін 400-ден астам шаһарда өнер көрсетіп үлгерді. 
Енді олар ЭКСПО-2017 аясында алғаш рет Астанаға келеді.  

Қазақстанның бай мәдениеті мен тарихынан және 
«Болашақ энергиясы» атты көрме тақырыбынан 
шабыттанған  цирк әртістері Астана тұрғындары мен 
қонақтары үшін арнайы эксклюзивті «REFLEKT» шоу 
бағдарламасын дайындады. Таңғажайып қойылымда қазақ 
халқының мәдени мұрасы мен болашаққа деген замана-
уи көзқарасы өзара өріліп жатады. Жалпы, цирк биылғы 
жылдың 10 маусым - 10 қыркүйек аралығында 71 қойылым  
қоюды жоспарлап отыр. Цирк қонақтары бірегей шоуды 
арнайы жабдықталған үшбұрыш тәріздес павильонда та-
машалай алады. Оның сыйымдылығы 2000 көрерменге 
жоспарланған. Қойылым тұсаукесері көрме алаңында 16 
маусым күні өтпеді деп күтілуде.

ҚЫЗЫЛОРДАДА ҚАҢЫЛТЫР ШЫҒАРАДЫ

«FORTEBANK» ФИЛИАЛЫНЫҢ 
ҚҰРЫЛЫСЫ БАСТАЛДЫ

Бейсенбіде Сұлтан Бейбарыс көшесінің бойында «ForteBank» АҚ 
облыстық филиалы ғимаратының іргетасын қалау рәсімі өтті. Салта-
натты шараға облыс әкімі Қырымбек Көшербаев пен  «ForteBank» АҚ 
Басқарма төрағасы Мағжан Әуезов қатысты.
Айта кетейік, жаңа нысан еуропалық үлгіде бой көтереді. Ғимараттың 

құрылыс жұмыстарына 1 жыл уақыт берілген. Бірақ, мердігер мекеме 10 айдың 
ішінде аяқтап, пайдалануға беруді жоспарлап отыр. Үш қабатты жаңа нысанның 
сыртқы келбеті арнайы әшекейленген әйнекпен салынады. Мұндағы құрылыс 
жұмыстарына пайдаланылатын әйнектер қыс мезгілінде жылуды сақтап, ал жаз-
да ыстықты өткізбейді.  

Алдағы уақытта жаңа ғимарат ішінде операциялық зал, касса бұрыштары, 
мұрағат, шаруашылық жайлары жұмыс жасайды. Сонымен қатар, банк ішінде 
мүмкіндігі шектеулі жандарға да сапалы қызмет көрсету мақсатында барлық 
жағдай қарастырылды. Жаңа технологиялық үлгіде салынып жатқан жоба 
банктің қызмет көрсету аясы мен сапасын жақсартып қана қоймай, аймақ ажа-
рын ашатыны сөзсіз.

Кенжетай ҚАЙРАҚБАЕВ,
Бағдат ЕСЖАНОВ (сурет).

МеМорандуМ

БАНКПЕН БАЙЛАНЫС НЫҒАЯдЫ

«Қызылорда Строй Монтаж» БК» ЖШС – өңірдегі қаңылтыр шығарумен айналысатын жалғыз кәсіпорын. 
Негізі қаланған күннен бастап түрлі металл өнімдері және цемент сатумен айналысқан компания уақыт өте өзінің 
қызмет ауқымын кеңейтті. Өткен жылдан бастап кәсіпорын қаңылтыр шығаруды қолға ала бастады.

ҚҰС ФЕРМАСЫНЫҢ ӨНІМІ
САТЫЛЫМҒА ТүСТІ

Бүгінгі таңда аймақта 307,2 мың бас 
мүйізді ірі қара, 762,9 мың қой-ешкі, 118,5 
мың жылқы, 43 мың түйе, 86,1 мың құс  есеп-
те. Өткен жылмен салыстырғанда ірі қара - 7,5, 
қой-ешкі - 3,6, жылқы - 13,2, түйе - 3,3, құс 2,5 
пайызға өскен.  Демек, мемлекеттік қол даулар 
малшы қауымға үлкен серпін берген.

Жуырда ғана Мемлекет басшысы 
«Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық 
бәсекеге қабілеттілік» атты Жолдауын-
да аграрлық секторды экономиканың жаңа 
драйверіне айналдыру міндетін қойған бо-
латын. Осы міндет аймақта агроөнеркәсіп 
кешенін дамытуға бетбұрыс жасаудың тағы бір 
мүмкіндігі. Соған сай, агроөнеркәсіп саласын-
да ет, сүт, жүн-тері өндіру мен өңдеуді одан 
әрі дамытуға ұсақ шаруашылық құрылымдары 
мен жеке секторды  кооперативтерге 

біріктірудің тиімділігі туралы тың бастама 
жасалып келеді. Бұл да мал шаруашылығына 
елеулі екпін беретін шараның бірі. 

Биылғы ІІІ облыстық малшылар слеті 
қай бағытта жүргізіледі? Алдымен мал 
шаруашылығын ғылыми тұрғыда дамытудың 
перспективалық бағыттарын бекемдеп, ауыл 
шаруашылығы өндірістік кооперативтерінің 
жұмысын тиімді жүргізу жөнінде семинар-
кеңес ұйымдастыру күтілуде. Слетке 
Ақтөбе, Батыс Қазақстан, Қарағанды, Жам-
был, Оңтүстік Қазақстан облыстары, ҚР 
Ауыл шаруашылығы министрлігі өкілдері, 
қаржы институты басшылары және мал 
шаруашылығы ғылыми-зерттеу институтының 
жетекші ғалымдары қатысады деп күтілуде.

Қ.ҚҰРБАН.

ТӨРТ ТҮЛІГІМ – 
БАЙЛЫҒЫМ

Дәстүрлі түрде 
биыл

ІІІ облыстық 
малшылар слеті 

Қаратау етегі 
Қақпа шатқалында 
ағымдағы жылдың 

13 мамыры күні 
өтетін болды. Бұл 
малшы қауымға 
жасалған құрмет 

және мұны мал 
басының артуы 
деп білген жөн. 

Себебі жыл сай-
ын төрт түліктің 

саны көбейіп, 
өріс өсіп,қора 
құтқа толып 

келеді. Оны ауыл 
шаруашылығы 

басқармасы бер-
ген мәліметтен-ақ 
аңғаруға болады.

ЕЛБАСЫ ШИГЕО КАТСУМЕН 
КЕЗДЕСТІ
Қазақстан Президенті кездесуде Мемлекет басшысы-

на білім беру мекемесінің жұмыс нәтижелері туралы есеп 
беріліп, университеттің құрылғанынан бергі жетістіктері 
және оны бұдан әрі дамыту жоспарлары жөнінде баяндалды.

Елбасыға «Назарбаев Университеті» дербес білім 
беру мекемесі 7 жылдағы өз жұмысы барысында жетекші 
халықаралық жоғары оқу орындарының үздік тәжірибесін 
қабылдағаны, сондай-ақ оқу орнында болашағынан үміт 
күттіретін ең дарынды студенттерді іріктеуге септігін 
тигізетін меритократия қағидаты енгізілгені мәлімделді.

Биыл «Назарбаев Университеті» дербес білім беру 
мекемесінің үшінші түлектері оқуды тәмамдайды.

Кеше облыс әкімі 
Қырымбек Көшербаев 
жерлесіміз, ақын Мырзан 
Кенжебайды қабылдап, 
70 жасқа толған мерейлі 
мерекесімен құттықтады. 

– Әдебиет пен өнер егіз 
ұғым десек, кез келген кемел-
денген, өркениетті мемле-
кет өз әдебиетін, мәдениетін 
қастерлеп, оны келер ұрпақтың 
санасына сіңіруге күш 
жұмсайды. Ол туралы жуыр-
да ғана Елбасы өзінің руха-
ни жаңғыру мәселесіне арнаған 
арнайы мақаласында көтерді. 
Әдебиет – халықтың асыл мұрасы. Өздеріңізге 
белгілі,  алты Алашқа Сыр елі – жыр елі деген 
ұғыммен жақсы таныс. Расында, Жаратқанның өзі 
осы бір киелі өлкенің топырағына жыр дәнегін мо-
лынан еккендей. Сол дәннен өнердің саф алтынын-

дай өскіні өркендеп, ақындық пен 
жыршылықтың алтын тағылымы  
ұрпақтарға жалғасуда. Таланттар 
мен дарындарға Сырдария, Арал 
топырағы кенде емес. Нұртуған, 
Көпжасар, Зейнулла Шүкіровтерді 
дүниеге әкелген киелі топырақтан 
Әбдіжәміл Нұрпейісов, Молдахмет 
Қаназ, Жарасқанның Әбдірашы, 
Қуаныш Жиенбаев, Шөмішбай Са-
риев сынды ақын-жазушыларымыз 
түледі. Осылардың арасынан сыр-
лы жырларымен оқырмандарының 
ыстық ықыласына бөленген бүгінгі 
қонағымыз Мырзан Сахиұлын да 
ерекше айтып, мақтан тұтамыз, 
– деп аймақ басшысы мерейтой 

иесіне жылы лебізін білдірді.  
Мырзан Кенжебай 1947 жылы Арал 

ауданындағы Құланды ауылында туған. Қазақ 
мемлекеттік университетін тәмамдаған. Әр жыл-
дарда «Жұлдыз» журналында бөлім меңгерушісі, 

«Заман Қазақстан», «Алматы ақшамы», «Қазақ 
мемлекеті», «Аманат» газеттерінде тілші, 
республикалық «Қайнар» баспасында редак-
тор, «Таң-Шолпан» журналында жауапты хатшы 
қызметтерін атқарған. Қазір «Мәдениет» журна-
лында редактор болып қызмет істейді. Ақынның 
өлеңдері «Мерейлі мекен» ұжымдық жинағына ен-
ген. «Жоғалған өлең», «Жазым өтіп барады» жыр 
жинақтары жарық көрген. 

Қабылдауда облыс әкімі мерейтой иесіне 
Қызылорда облысының «Құрмет» грамотасын та-
быстап, иығына шапан жапты, естелік сыйлық 
берді. 

Ақынның замандас әріптестері, қаламдас дос-
тары Есенғали Раушанов пен Мереке Құлкенов 
өз пікірлерін білдіріп, жүрекжарды лебіздерін 
жеткізді. 

Өз кезегінде Мырзан Кенжебай мерейлі 
мерекесін ескеріп, қошемет көрсетіп жатқан аймақ 
басшысына ризашылығын білдірді.

Айнұр БАТТАЛОВА.

АҚЫНҒА ҚҰРМЕТ КӨРСЕТІЛДІ
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Облыстық ішкі саясат бас
қар масы және «Руханиятты қол
дау» қоғамдық қорының ұйым
дастыруымен «Ұлттың тұрақты да
муын қамтамасыз ету, тұрғындар 
арасында бірлікті, болашаққа деген 
сенімділікті нығайту» әлеуметтік 
қызметінің аясында үкіметтік емес 
ұйым мүшелерімен кездесу болып 
өтті. 

Кездесуді облыстық ішкі саясат 
бас қармасының басшысы Айдын 
Қайруллаев сөз сөйлеп ашты. 

– Тәуелсіздіктің 25 жылдық 
мер зімінде еліміз жаңғырудың 
үшін ші кезеңіне қадам басты.  
Мем лекет басшысының «Руха
ни жаңғыру: Болашаққа бағдар» 
атты мақаласында ұлтымыздың ру
хани дамуының жаңа бағыттары 
айқындалып, атап көрсетілді. 
Бола шаққа қадам басу жолында 
бұқаралық сананы қалай өзгертудің 

негізін ұсынды. Олай болса, руха
ни жаңғыру жолында бізді бірқатар 
маңызды қадамдар күтіп тұр, – деді 
Айдын Бөкенбайұлы. 

Сонымен бірге, сұхбат алаңында 
Қор қыт ата атындағы Қызылорда 
мем лекеттік университетінің ға
лым  дары, үкіметтік емес ұйым 
жетек шілері және БАҚ өкілдері 
Елбасы мақаласынан туындайтын 
жаңа бағытбағдарлар төңірегінде 
ойпікір алмасты. Кездесуді фи
лология ғылымдарының кандида
ты, доцент, «Руханиятты қолдау» 
қоғамдық қорының төрағасы Ғабит 
Тұяқбаев жүргізіп отырды. 

Шараның күн тәртібіне орай 
Қор қыт ата атындағы Қызылорда 
мем  лекеттік университетінің қа
уым      дастырылған профессоры,  та
рих ғылымдарының докторы 
Т.Сәтбай «Рухани жаңғыру – ұлт 
тың жаңғыруы» тақырыбында 

баян дама жасап, Елбасының 
мақа ласы көкейде жүрген көп 
ойлар дың күрмеуін шешіп, ұлт
тық  құндылықтарымызды руха
ни тұрғыдан жаңғыртуға жаңа 
мүмкіндік туғанын атап өтті. 
«Мәңгілік Ел» ұлттық идеясын 
жүзеге асыруда жас ұрпақтың  бой
ында ұлттық кодтың қалыптасуы, 
сондайақ әлемдік деңгейде білім 
бәсекесіне қабілеттілігін артты
ру мәселесінің маңыздылығын алға 
тартты.  

  «Мемлекеттік тілдің мәртебесін 
көтерудің жолы – латын әліпбиі» 
тақырыбында баяндама жасаған фи

лология ғылымдарының кандида
ты, А.Абасилов латын графикасына 
көшу арқылы тіліміздің табиғатын 
сақтап, даму заңдылығының 
бұзылуына жол бермей, қайта 
фонетикалық жүйесін қалпына 
келтіре отырып, орфографиямыз
ды түзеп алуға зор мүмкіндік екенін  
атап көрсетті.

– Мен тіл маманы ретінде 
ұлттың рухани жаңғыруын тілдік 
сананың жаңғыруымен байла
ныстырамын. Елбасының айтып 
отырған ұлттың рухани коды да сол 
тілде жатыр. Сондықтан да қазақ 
тіліне тек қарымқатынас немесе 
шығарма тілі деп қана емес, ұлттық 
санасезімді, дәстүр мен салтты, 
халықтың барлық бітімболмысын 
танытатын рухани құрал ретінде 
қарау керек, – деді ғалым.

Елбасы мақаласында атап 

көрсетілгендей, таяу жылдардағы 
міндеттердің бірі – қоғамдық және 
гуманитарлық ғылымдар бойын
ша «Жаңа гуманитарлық білім. 
Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» 
жобасын қолға алу. Мұнда тарих, 
сая саттану, әлеуметтану, филосо
фия және филология ғылымдары 
бойынша әлемдегі ең жақсы 100 
оқулықты қазақ тіліне аударып, 
жастарға дүние жүзіндегі таңдаулы 
үлгілердің негізінде білім алуға 
мүмкіндік жасалады. Бұл – түсінген 
адамға мемлекеттік тілдің қолданыс 
аясын кеңейту, қазақ тілін кең 
көлемдегі ақпарат тіліне айнал
дыру деген сөз, – дейді ғалым 
баяндамасының желісінде.

Ал саяси ғылымдар кандидаты 
Е.Әбенов «Рухани жаңғыру – ре
формалар жалғасы» тақырыбында 
баяндама жасап, ғылыми тұрғыдағы 
ойпікірін, саяси тұжырымын ортаға 
салды. Сондайақ сұхбат алаңына 
қатысқан Қазақстан Жазушылар 
одағы облыстық филиалының ди
ректоры Қ.Есімсейітова, облыстық 
тілдерді оқыту орталығының ди
ректоры Н.Мусаева сөз сөйлеп, 
Елбасының бағдарламалық мақа
ласы ең алдымен жастардың ру
хани танымталғамын байытуға, 
ұлттық болмыс, туған жер тарихын 
терең түйсінуге, жалпы айтқанда,  
олардың бойында ұлттық кодтың 
қалыптасуына негізделгенін ерекше 
атап өтті.

Кездесуді қорытындылаған 
облыс тық ішкі саясат басқар
масының басшысы А.Қайруллаев 
жиында айтылған ұсыныс, пікірлер 
сарапталып, алда атқарылатын 
арнайы ісшаралар барысында 
қамтылатынын айтты.

Ғ.әбілдА.

АЙМАҚТАҒЫ ГАЗДАНДЫРУ ЖҰМЫСТАРЫ АУҚЫМДЫ
Өңірлік коммуникациялар қызметінде «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ Қызылорда өндірістік филиалының 

бүгінгі таңдағы жұмыс барысы туралы брифинг өтті. Онда филиал директорының орынбасары 
Б.Сәтмағанбетов, өндірістік техникалық бөлімінің басшысы А.В.Ким, бөлім басшысының орынбасары 
Б.Әбенов, экономика және тарифтік жұмыстар бөлімінің басшысы А.Омарова БАҚ өкілдерінің сауалдары
на жауап берді.

«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ Қызылорда өндірістік филиалы негізінен жоғары және төмен қысымды тара
тушы құбыр жолдары арқылы газды тасымалдау қызметін көрсетеді және тұтынушылардың барлық санат
тарына газды өткізу қызметін атқарады. Бүгінгі таңдағы мәліметтер бойынша аймақта газбен жабдықтау 
жүйесіне қосылған абоненттер саны – 69 707 болса, оның ішінде ірі панельден құрастырылған үйлер саны 
– 25 393, жеке сектор – 44 314ті құрап отыр. Облыс аумағындағы газ құбырының ұзындығы – 2 514, 415 
шақырымды қамтиды.

Ал аталған өндірістік филиалдың алдағы жоспарының барысын бағамдасақ, «Қызылорда қаласын газ
дандыру және «ҚазТрансГазАймақ» АҚ Қызылорда өндірістік филиалы 20112014 жылдарға арналған 
қолданыстағы активтерді қолдау» инвестициялық бағдарламасы аясында төмендегі жұмыстар атқарылған:

Қызылорда қаласының жаңа тұрғын аудандарын газдандыру. Яғни салынған 206,7 шақырым газ 
құбырлары қаланың газдандырылмаған аудандарын табиғи газбен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 
Оның ішінде Әл Фараби, «Саяхат», «Жаңа ауыл», Бейбарыс, «Рисмаш» шағын аудандары, Титов кентінің 
тұрғын үйлері мен коммуналдықтұрмыстық кәсіпорындарын газдандыру жұмыстары жүргізілді.

Сондайақ Қызылорда қаласы КМРТЦдан ГТПға дейінгі ұзындығы 20,2 шақырым жоғары қысымды 
газ құбыры құрылысын және Қызылорда қаласы Оңтүстік өнеркәсіптік аймақ ауданында жоғары қысымды 
газ құбырын салу жобалары жүзеге асырылатын болады. 

Брифингте көгілдір отынды күнделікті пайдалану барысында тұтынушыларға техникалық қызмет 
көрсету сапасы жайлы бірқатар сауалдар туындап, оған арнайы мамандар жауап берді.

   
Ғ.ҚОЗЫбЕКҚЫЗЫ.

ҰЛТТЫҚ РУХТЫҢ 
ҚАЙНАР БҰЛАҒЫ

ОЙ-пікіРлеРіН ОРАМЫ
ә.Тәжібаев атындағы облыстық 

кітапханада Елбасы мақаласын талқылау 
мақсатында «Жаңғырудың жаңа жолы» 
тақырыбында дөңгелек үстел өтті. 
Кездесуге тіл жанашырлары, жоғары оқу 

орындарының филологғалымдары, білім са
лалары мен тілдерді оқыту орталығының қыз
меткерлері қатысты. Шара барысында мақа
ла ның негізгі бағыттары бойынша Қорқыт ата 
атын дағы ҚМУдың ұстаз ғалымы, профессор 
Жеңіс Сәдуақасұлы, «Өрлеу» педагогикалық 
қыз метшілердің біліктілігін арттыру облыстық 
инс титутының кафедра меңгерушісі Баймыр
за Қожамберлиев, облыстық тілдерді оқыту ор
та лығының директоры Нұрсәуле Мусаева баян
дама жасады. «Дөңгелек үстелге» қатысушылар 
аталған мақаланы талқылап, ойпікірлерін ортаға 
салды.

***
Облыстық тарихиөлкетану музейінде өткен 

«Үштілділік – жаңа заман сұранысы» атты 
«дөңгелек үстелінде» Елбасының «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласы бой
ынша пікірталас болды. «Дөңгелек үстелге» 
«Әлімсақ» әдебимәдени, тарихитанымдық 
жур налының тілшісі Т.Абылаев, М.Мәметова 
атындағы Қызылорда гуманитарлық колледжінің 
оқытушысы, магистр Т.Дүйсенова, №253 мек  теп
тің ағылшын тілі пәнінің мұғалімі Ә.Көпешбаева 
қатысып, өз ойларымен бөлісті. Олар Елбасының 
әрбір тапсырмасында ел бола шағының бағыт
бағдары нақты көрсетілгенін айттты. 

Бәсекеге қабілеттілік, ұлттық код, ұлттық 
сана, ұлттық болмыс, латын қарпіне көшу, ма
мандарды жанжақты дайындау арқылы білім 
сапасын жақсарту сияқты маңызды мәселелер 
талқыланды.

Нұрсұлу КҮЗЕМбАЕВА,
өлке тарихы бөлімінің ғылыми 

қызметкері.

Белгілі болғанындай, облыстық үшінші малшы
лар слеті Жаңақорған ауданы, Қаратау іргесіндегі 
«Үсен бауы» жайлауында 1314 мамыр күндері 
өтеді. Шараның алғашқы күні қатысушылар 
Қожакент ауылдық округіндегі «Миялы» ауыл 
шаруашылығы өндіріс кооперативі мүшелерінің 
отбасылық мал бордақылау алаңдарымен таныса
ды және М.Көкенов атындағы аудандық мәдениет 
үйінде «Жеке қосалқы шаруашылықтардың мал 
өнімдері өндірісіндегі кооперациялаудың маңызы» 
атты практикалық семинар өткізіледі деп жоспарла
нуда. Қонақтарды күтуге 50 киіз үй тігу көзделген.

– Слет барысында спорттық ойындарға кезек 
беріледі. Қазақ күресі, қол күрес, гір тасын көтеру, 
арқан тарту, аударыспақ, теңге алу секілді ұлттық 
ойын түрлері ұйымдастырылмақшы. Спорттық 
ойындар өткізілетін орындар белгіленіп, жанжақты 
дайындықтар жасалуда. Қонақтарды күтуге байла
нысты қонақ үйлерден және ауданда орналасқан 
шипажайларда берілген тізім бойынша орындар 
дайындалып жатыр, – деді аудан әкімі Ғ.Әміреев. 

Сонымен бірге шараға қатысушылар аңшылық 
құралсаймандар, әртүрлі аң терілері мен ат 
әбзелдері, аңқұстың мүсіндері қойылатын көрме 
жұмысымен танысатын болады. 

ІІІ облыстық малшылар слетіне Қазақ ұлттық 
аграрлық университеті, «Қазақ егін шаруашылығы» 
ҒЗИ ғылыми қызметкерлері мен Ақтөбе, Ба
тыс Қазақстан, Жамбыл, Қарағанды, Оңтүстік 
Қазақстан облыстарының делегаттары келеді деп 
күтілуде.

Брифингте аудан әкімі Жаңақорған ауданы
на қарасты Қаратау бөктері мен «Ақүйік» және 
«Бесарық» өзені байындағы табиғи қорықтар мен 
демалыс орындары жайлы айтып өтті. 

Ғ.Әміреевтің айтуынша, Қаратау бөктеріндегі 
Ақүйік ауылдық округі «Бірлік» ауылына қарасты 
«Ақүйік» өзені бойында 8 қолайлы табиғи дема
лыс орны бар. Мұнда келушілердің саны жылма
жыл арта түсуде. Бұл орындар «Көлтоған» су 
қоймасынан әрі қарай Бірлік ауылынан «Қатын 
қамал» тарихи орындарына дейін 1920 шақырым, 
Жаңақорған кентінен аталған орындарға дейін 30
40 шақырымды құрайды екен. Қазіргі таңда бұл 
табиғи демалыс орындарының жер қоры «Ақүйік» 
ауылдық округіне қарасты «Ақсеңгір» шаруа 
қожалығының теңгерімінде.

– Сырттан келген демалушылар осы табиғи 
орындарға ешбір рұқсатсыз кіріп, демалып кетеді. 
Сол себепті бұл орындардың тазалығы үнемі сын 
көтермей келеді. Сонымен қатар бұл ретсіздік 
«Ақүйік» өзенінің көктем, жаз айларында ластануы
на себепкер болуда. Сондайақ, Бесарық ауылынан 

910 шақырымнан кейін Қаратау бөктері басталып, 
осы таудың ортасынан ағып жатқан Бесарық өзені
нің маңайы табиғи демалыс орындарына қолайлы 
аймақ болып табылады. Бұл жерлердің жарты
сы мемлекеттік, жартысы шаруа қожалықтарының 
меншігінде. Алайда бұл ескерілмей, сырттан 
келушілер рұқсатсыз демалып, Бесарық өзенінің 
ластануына және экологиялық жағдайының на
шарлауына әкеліп отыр, – деген аудан әкімі алдағы 
уақытта аталған 8 табиғи демалыс орындарына 
баруға тыйым салынатынын және Шалқия кентіне 
қарасты Құттықожа ауылындағы бұлақ басының 
жағалауы арнайы табиғи демалыс орындарына ай
налатынын айтты. Бұл бағытта жұмыстар баста
лып кеткен. Аталған демалыс аумағы талапқа сай 
жабдықталып, келушілердің жақсы демалуына 
мүмкіндік жасалатын болады. 

Аудан бойынша биылғы жылы 31617 гектарға 
ауыл шаруашылығы дақылдарын егу межеленген. 
Күріштің көлемі – 7750 гектар. Ал инвестордың 
есебінен қосымша 1800 гектар жерге күріш дақылы 
егілмекші. 

Аудан бойынша барлығы 1,3 гектарды құрайтын 
5 жылыжайдың бүгінгі таңда төртеуінде көкөніс 
өнімдері өндіріліп, тұрғындарға ұсынылуда. Соның 
ішінде көлемі 0,628 гектар болатын «Серікбай» 
шаруа қожалығы (төрағасы Амантай Сарбасов) 
биылғы жылы қиярдың жоғары сұрыпты «Раба» 
сор тын, қызанақтың «Боран» сортын егіп, әр гекта
рына 8001100 центнерден өнім алуда. Өндірілген 
өнімдер, яғни, қияр 150160 теңге, қызанақ 230300 
теңгеден аудан тұрғындарына сатылуда.

Айнұр бАТТАлОВА.

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ – 
БОЛАШАҚҚА СЕНІМ

брифинг

Жиналыстан кейін  «ТКШ модернизациялау 
және дамыту жөніндегі Қазақстандық орталық» 
АҚ басқарма төрағасы Марат Садуов журналис
терге қысқаша сұхбат берді.

– Қызылорда облысы – еліміздегі инвес тиция
лық тартымдылығымен ерекше лене тін, алдыңғы 
қатарлы аймақтардың бірі. Сыр елі халқының, 
оның ішінде облыс орталығы тұрғындарының 
да, елді мекендер тұрғындарының да өмірін 
жақсарту мақсатында біз бірнеше шешімдер, 
атап айтқанда, тұрғын үй қарымқатынасын 
оңтайландырып жеңілдету жолдарын, сол секілді 
мемлекеттік жекеменшік әріптестік байланысты 
арттыруды ұсынудамыз. Біз өз қаржымызбен, 
дәлірек айтқанда, республика бюджетінің 
қаржысымен осында көптеген жобаларды жүзеге 

асырмақ ойымыз бар. Ол туралы облыс әкімінің 
орынбасары Серік Сүлейменов төрағалық еткен 
басқосуда кеңінен сөз болды.  Облыс әкімшілігі 
қызылордалықтардың тұрмысын жеңілдету 
мақсатында біздің жобаларымызға қызығушылық 
танытып, қолдау көрсетуде. Қызылорда 
қаласында бірнеше пилоттық жобаны жүзеге 
асыруды көздеп отырмыз. Ол үшін бірнеше үйді 
таңдап алатын боламыз. Бұл үйлерде   «Бір үй, бір 
есепшот, бір басқару компаниясы» моделі бойын
ша басқару жүйесі  жұмыс істейтін болады. Оның 
жұмыс істеуімен тұрғындар сапалы қызмет алып, 
адамдардың басқару компаниясына да, билік 
органдарына да сенімі артатын болады, – деді 
сөзінің соңында астаналық мейман.  

Ы.ТәЖіҰлЫ.

ЖеРГілікТі ӨНіМДеР 
елОРДАҒА
ЖОл ТАРТТЫ
Елордада өтетін «ЭКСПО2017» 

халықаралық көрмесіне ҚР Ауыл 
шаруашылығы министрлігі азықтүлік 
өнімдерімен қамтамасыз ету жөніндегі 
жолдаған кестесіне сәйкес, облыстан 
7506 тонна азықтүлік тауарын жеткізу 
жоспарланған. Осы орайда, 6847 тонна күріш 
жеткізу үшін аймақтағы «ЖанАрай» ЖШС 
және Астана қаласындағы «Мир Круп» ЖШС 
мен «Андреева Т.В.» ЖК арасында әріптестік 
меморандумға қол қойылған болатын. Кеше 
аталған компания елордаға алғашқы жүгін 
жөнелтті. Серіктестік жолдаған 68 тон
на күріш 17 мамырда Астанаға жеткізіледі. 
Алдағы уақытта «ЖанАрай» ЖШС «ЭКС
ПО2017» халықаралық көрмесіне қыркүйек 
айына дейін күріш жөнелтіп тұрады. 

Айта кетейік, аймақтан еліміздің бас 
қаласына жөнелтілетін 7506 тонна өнімнің 
546 тоннасы – балық, 215 тоннасы – қауын
қарбыз. 17 мамыр күні Астанаға сыр маржа
нымен бірге балық өнімі де жеткізіледі. Жал
пы, аталған көрмеге облыстан 11 кәсіпорын 
өз өнімдерін жөнелтуге ниет білдірген.

Кенжетай бАлҒАбАЙ.

Тұрғын үй шаруашылығы

ҚАРАТАУ БөкТЕРІ 
дЕМАЛЫСҚА ҚОЛАЙЛЫ

Өңірлік коммуникациялар қызметінде Жаңақорған ауданының әкімі Ғалым әміреев жур-
налистерге арнап брифинг өткізді. Онда аудан әкімі облыс малшыларының үшінші слетіне 
дайындық жұмыстары жөнінде және ауданға қарасты табиғи қорықтар мен демалыс орындары 
жайлы, көктемгі дала жұмыстарының атқарылуы жөнінде әңгімеледі.

ЖАҢАШЫЛ ҚЫЗМЕТ – 
ТҰРҒЫНДАР ӨМІРІН ЖЕҢІЛДЕТЕДІ

Қызылорда қаласында облыс әкімінің орынбасары Серік Сүлейменовтің төрағалық 
етуімен тұрғын үй шаруашылығын жаңғырту және реформалау мәселелеріне арналған 
кеңейтілген басқосу болып өтті. Оның жұмысына «ТКШ модернизациялау және дамы-
ту жөніндегі Қазақстандық орталық» АҚ басқарма төрағасы Марат Садуов және салаға 
қатысты кәсіпорындар мен мекемелер және ұйымдар басшылары қатысты. Жиында 
тұрғын үй шаруашылығы кешеніндегі бүгінгі пробемалар  мен оны шешу жолдары кеңінен 
талқыланды.

Кеше Қызылордада жас мемлекеттік 
қызметшілердің і аймақтық слеті ашылды. Екі 
күнге жалғасатын шараны ҚР Мемлекеттік 
қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл агенттігінің облыс бойынша 
департаменті мен облыс әкімдігі еліміз бойын-
ша тұңғыш рет ұйымдастырып отыр. 
Оған Жамбыл, Оңтүстік Қазақстан, Ақтөбе және 

Қызылорда облыстарынан өкілдер қатысты. Салтанат
ты рәсімде ҚР Мемлекеттік қызмет істері және сыбай
лас жемқорлыққа қарсы ісқимыл агенттігі мемлекеттік 
қызмет департаментінің басшысы Мақсұт Өтешев, 
«Нұр Отан» партиясы облыстық филиалы төрағасының 
бірінші орынбасары Құттықожа Ибадуллаев слеттің 
жас мемлекеттік қызметшілердің белсенді азаматтық 
ұстанымын, қызметтік имиджін қалыптастырудағы 
маңызын айтып, қатысушыларға сәттілік тіледі. 

– «Отызында орда бұзбаған қырқында қамал алмай
ды» дейді дана халқымыз. Әлемдік деңгейдегі дарын
дар өздерін отыз жасқа дейін танытқан. Біздің жастарға 
мүмкіндіктерін толық пайдалануға мемлекет тарапы
нан барлық жағдай жасалып келеді. Еліміздің мақсаты 
– алдыңғы қатарлы отыз мемлекеттің қатарынан 
көріну. Осы мақсатқа жету үшін Елбасы халықты 
ортақ мүддеге жұмылдыратын «100 нақты қадам» Ұлт 

жоспарын ұсынып, оның алғашқы 15 қадамын кәсіби, 
дербес мемлекеттік аппарат қалыптастыруға арнады, – 
деді И.Құттықожаев. 

«Нұр Отан» партиясының облыстық филиалы 
және ҚР Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы ісқимыл агенттігі департаментініӊ 
бастамасымен, облыс әкімдігініӊ қолдауымен «Жастар 
кадрлық резервін даярлау» жобасы жүзеге асырылып 
жатыр. Жоба аясында жоғары оқу орындарын бітірген 
жас мамандар мен соңғы курс студенттері арасынан 
білікті кадрлар анықталып, іріктеледі. 

Жастарды мемлекеттік қызметке тарту, ын
таландыру бағытында атқарылып жатқан жоба
лар мен жұмыстар жөнінде облыстық жастар саяса
ты мәселелері басқармасының басшысы Еркебұлан 
Меңлібаев айтып берді. «Ең үздік жас мемлекеттік 
қызметші» байқауы, спартакиада, «Жайдарман» сайы
сы, «Жастар кадрлық резерві» жобасы – соның көрінісі. 
Айта кетейік, бүгінде аймақта 200 мыңнан астам жас 
тұрады, бұл – жалпы халықтың 26,7 пайызы. 

Салтанатты шарада жергілікті «Томирис» би тобы 
биден шашу шашып, әр түкпірден жиналған жас мем
ле кеттік қызметшілер де өнерден құралақан емес еке
нін дәлелдеп, ән айтып, өлең оқыды. 

Назерке САНИЯЗОВА.

СЕРПІН БЕРЕТІН 
СЛЕТ

Қазақстан Республикасының Президенті 
Н.Назарбаев Болашаққа бағдар: Рухани 
жаңғыртудағы таяу жылдардағы міндеттер 
бөліміндегі «Туған жерге туыңды тік» 
бағдарламасында  патриотизмнің ең жақсы 
үлгісі орта мектепте туған жердің тарихын 
оқытудан көрініс тапса игі, – деп ұлттың ру
хын көтерудің қайнар көзіне тарихты білуде 
екендігін ашып көрсетті.

Қазақтың кең байтақ жерінің әр төбесі, 
ескі жұртында тарих жатыр. Әлемде жан
ды, жансыздың бәрінің рухы бар. Рухта тіл 
жоқ. Бедер, белгі бар. Сол белгінің кілтін 
тап та, сөйлете біл. Мен тұратын ауылдың 
кіре берісінде сылдырлап аққан сұлу өзен 
«Тораңғылсай» бөктерінде «Бұқартөбе» құмы 
ауылға жолы түскен кез келген жолаушыны 
ыстық ықыласы мен қонақжай пейілімен қарсы 
алып тұрған абыз ақсақалдай елестейді. Кел
ген қонақ, ауылын сағынып жеткен әрбір  жан 
төбенің басына шығып айналаға көз салып, 
оның баурайындағы ел туралы асқақ құм тура
лы білуге құмартары сөзсіз.

Бұқара, Хиуа жағынан сатып алынған бір 
байдың інгені ботасы аяқтанған соң еліне 
қашып кетеді. Ағыны қатты Сырдың суы
на үріккен бота түспей табандап тұрып ала
ды. Ботаның мойынын қайырып, ботадан ай
ырылып аруана еліне тартады. Інген қашқан 
соқпақ жол «Мая жолы» деп аталып кетеді. 
Өзбек еліне Бұқара, Хиуа, Үшқұдыққа Сыр 
қазақтары үйірүйір мал, теңтең терітерсек 
пұлдау үшін сапарға аттанар алдында қазіргі 
Бесарық ауылының іргесіндегі бүкіл атырап 
түгел көрінетін құм төбеген жиналатын бекеті 
болған төбе Бұқартөбе аталып кетеді.

Бұқартөбе – тарихи орын. Ауыл 

мұражайында жинақталған жәдігерлер соның 
айғағы. Бесарықта туыпөскен әрбір азаматтың 
туған жерінің тұғыры биік қасиетті жәдігері, 
киелі мекені.

«Ауылыңда қарт болса, жазулы тұрған хат
пен тең. Үй жанында төбең болса, ерттеулі 
тұрған атпен тең» дегендей ауылымыздың 
өркендеуі мен көркеюі, балалық шағымыздың 
куәсі Бұқартөбе – ауыл тарихының бастауы. 
«Бұқартөбеден» үш бірдей құмыраның табы
луы бұл төбенің көне тарихты қойнына бүккен 
тарихи орын екенін әйгілей түсті. Кейін ар
хеологтар зерттеуі бойынша бұл құмыралар 
сыйымдылығы екі, екі жарым метрлік өзеннен 
шығыр арқылы су шығаруға арналған, ХV
ХVІІ ғасырда саз балшықтан күйдіріп жасалған 
баға жетпес байлық екенін атап өту керек. 

Әр ауылаймақ Елбасы көрсеткен 
міндеттерді орындау арқылы заманына сай 
дамыған жаңалық пен өшуге айналған ескіні 
жаңғыртса, рухани дамуға жол ашады. 

Қолында билігі бар іс басындағы азамат
тар мен қаражаты бар ұлтжанды кәсіп иелері 
«Бұқартөбе» этноауылын жаңғырту жайлы 
дайын жобаны жүзеге, асырып жатса, ұлттың 
рухының қайта түлеп, жастар бойында бүр жа
руына ықпал етер игі бас тама болар еді. Ауыл 
музейінде жинақталған құнды жәдігерлер, 
Бесарық ауылы тарихы жайлы жазылған тари
хи кітаптарды ауыл мектебіндегі оқушыларға 
оқытудың бағдарламасына енгізіп оқыту қолға 
алынса игі. Тек ынта болса, орындалуы оңай.

Жұмабай бАЙЗАҚҰлЫ,
Қазақстан Журналистер одағының 

мүшесі. 
Бесарық ауылы.
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АЛТЫН ҰРЛАП, ІСТІ БОЛДЫ

ТАЛАПҚА ТАЛҒАМ ТАРАЗЫ
Бейсенбі күні облыстық білім басқармасының ұйымдастыруымен қала орталығындағы 

М.Ықсанов атындағы политехникалық колледжінен «Талапқа талғам таразы» атты облыс 
көлемінде жүргізілетін кәсіби бағдар беру керуені Арал, Қазалы, Қармақшы, Жалағаш, Сырдария, 
Шиелі және Жаңақорған аудандарына жолға шықты. 

Шара барысында облыстық білім басқармасы басшысының орынбасары Ерлан Қарабалаев 
кәсіби бағдар беру ол – білім беру жүйесінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру, білім саласында кезек 
күттірмей тұрған мәселелерді шешуге оң ықпал ететіндігін айта келе, керуен жұмысына сәттілік 
тіледі. 

АНТ құрамында облыстық білім басқармасының қызметкерлері, аймақтағы 13 техникалық 
және кәсіптік  білім беру ұйымы мамандарымен бірге, «Серпін-2050» бағдарламасына сәйкес 
елiмiздiң 12 жоғары және арнаулы орта білім беру ұйымдарының өкілдері бар. 

Айта кетейік, бұл шара 2013 жылдан бері тұрақты түрде өткізіліп келеді. Ондағы мақсат – 
Жолдауда айтылған міндеттерді, «Баршаға арналған тегін кәсіптік-техникалық білім беру» жоба-
сы аясында және елімізде білім беруді және ғылымды дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру. 

Кәсіби бағдар беру бойынша жолға шыққан ақпараттық-насихаттық топ өкілдері өз жұмыстарын 
мамырдың 15-не аяқтайды.

Н.АЛПЫСБАЙҰЛЫ.

Жаңақорған аудандық прокура турасының қадағалау 
қызметі қоғамдық-саяси тұрақтылықты қамтамасыз 
етуге, сыбайлас жемқорлыққа және діни-экстремизмге 
қарсы күресуде, кәсіпкерлердің мүддесін сақтауға, со-
нымен қатар, тұрғындардың әлсіз топ құқықтарын 
қорғауда өз нәтижесін көрсетті.  

Көктемде сарып ауруы мен “Қырым-конго қанды 
безгегі” өрши түседі. Облыста төрт түлігі мол аудан 
болған соң малдан жұғатын кеселді алдын алуда жаңа 
жоба жасалынған. Бұл туралы Жаңақорған ауданының 
прокуроры Нұрболат Дүйсенбаев БАҚ өкілдеріне 
өткізген жиын барысында мәлімдеді.

Күн тәртібіндегі бірінші мәселе – маусым мезгіліне 
байланысты күрт көбейетін “Қырым-конго қанды 
безгегі” ауруы жайында болды. 

Екінші мәселе – азаматтардың еңбек құқығын 
қорғау. Осы бағытта арнайы жұмысшы топ құрылып, 
ұйымдарда апта сайын кездесулер ұйымдастырылған. 
Нәтижесінде 120 жұмысшының 14 миллион теңге 
айлық жалақылары төленіп, құқықтары қорғалды. 
Мәселен, «Түгіскен» ТШ» ЖШС 2016 жылдың 
қыркүйек, қазан айларына 57 еңбеккерге 4,5 миллион 
теңге жалақы қарыз болған. Прокуратураның араласу-
ынан кейін жұмысшылардың айлық қарызы толығымен 
өтеліп, жұмыс беруші тарап әкімшілік жауапкершілікке 
тартылған.

Осыдан үш жыл бұрын аудандық жер қатынастары 
бөлімі кенттегі “Батыс Еуропа – Батыс Қытай” 
автожолының бойынан нысан салу үшін 0,50 гектар 
жер учаскесін сатылымға шығарған. Аукцион бары-
сында жеке кәсіпкер А.Қалжанов жеңімпаз болып та-
нылып, аудандық жер қатынастары бөлімімен жерді 
алуға келісімшарт жасаған. Алайда жер учаскесінің 
700 532 теңге құнын төлеген А.Қалжанов ақыры 
жерге иелік ете алмаған. Тексеріс нәтижесінде ны-
сан салу мақсатындағы жерге 2 жылдан астам уақыт 
бойы жеке меншік құқығын беретін актісі алынбағаны 
анықталды. Орын алған жайттың күні бүгінге дейін 
шешімін таппауының себебі, жергілікті атқарушы 
органмен «Жер кодексінің» 48-бабына сәйкес, жер 
учаскесінің шекарасы айқындалмауы. Бүгінгі күні осы 
заңсыздықтарға байланысты прокурорлық қадағалау 

актісі енгізіліп, кәсіпкердің құқығы толықтай қорғалды. 
Жердің жекеменшік құқығы табысталған кәсіпкер 
бүгінде жаңа жобаларын қолға алмақшы.

Аудан прокуроры Нұрболат Серікұлы қазір 
жасөспірімдерге моральдық-психологиялық зиян 
келтіретін түрлі сайттар туралы мониторинг жүргізуді 
бақылауға алынғанын айтты. Теріс діни бағыттағы 
интернет-парақшалар мен сайттарды бақылаудың 
арқасында дәстүрлі емес діни ағымдарды насихаттай-
тын 3 парақшаның жолы кесілді.

Қазіргі кезде аудандағы ұрлық қылмыстарының 
43 пайызын мал ұрлығы құрайды. Аудан проку-
роры: – Мұндай қылмыстардың 90 пайызы малын 
падаға қоспай, қараусыз қалдырғанынан орын ала-
ды. Сондықтан алдағы уақытта мал ұрлығын болдыр-
мау үшін ауылдың кіреберісіне бейнебақылау орнату 
тиімді, – дейді.

Міндетті медициналық тексеріс нәтижесі де 
біраз былықтың бетін ашып берген. Яғни, денсаулық 
сақтау ұйымдары тегін жүргізілуі тиіс медициналық 
қызметтен ақы алып отырған. Жаңақорған аудандық ем-
хана дәрігерлері білім беру ұйымдары қызметкерлерін 
медициналық тексерістен өткізу кезінде негізсіз талап-
тар қойып, 2 миллион теңге заңсыз пайда тапқан. Яғни, 
заң бойынша мұғалімдер үшін тек флюрографиялық 
тексеріс пен терапевттің қорытындысын алу жеткілікті. 
Ал ақ халаттылар болса, оларды ақылы тексерулер-
ден өтуге мәжбүрлеген. Заңбұзушылықты анықтаған 
аудан прокурорларының ықпалымен жаңақорғандық 
1500 мұғалімнің қаржысы толықтай қайтарылды. «Ме-
дицина қызметкерлері қызметке ақы төлейсің дегеннен 
кейін, оған төлеу міндетті екен деп төлеп келдік қой осы 
уақытқа дейін, – дейді дәрігерлерге налыған №51 орта 
мектеп мұғалімі Ақтоған Жүсіпова. 

– Медициналық қарап-тексерудің заңдылығын зер-
делеу барысында денсаулық сақтау ұйымдары тара-
пынан білім беру қызметкерлеріне негізсіз талаптар 
қойылғаны анықталды. Қадағалау актісі енгізілгеннен 
кейін 12 адамға дәрілік заттар толығымен таратылып, 
545 адам скринингтік тексеруден өтті, – дейді аудан 
прокуроры.

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ.

– Өздеріңізге белгілі, Қазақстан Респу-
бликасында жергілікті өзін-өзі басқаруды 
қалыптастыру көп кезеңді үдеріс болып та-
былады, – деді бізбен әңгімесінде Сәуле 
Ибрагимқызы. – Қазақстан Респуб ликасы 
Конституциясына сәйкес, жергілікті өзін-өзі 
басқару тікелей тұрғындар, мәслихат және 
басқа да жергілікті өзін-өзі басқару органдары 
арқылы жүзеге асырылады. Заңдылықтармен 
бекітілгендей, мемлекеттік міндеттерді бас-
қарумен қатар, ауыл әкімдері де жергілікті 
өзін-өзі басқару міндеттерін жүзеге асырады. 
Бюджет заңдылықтарына сәйкес әкімдерге 67 
міндет бекітілген болатын. 

Әзірге ауыл әкімдері дербес бюджет болма-
ған дықтан, олардың шығындары аудандық 
бюджет, облыстық маңызы бар қала бюджеті 
құрамында қаралып тиісті мәслихаттармен 

бекітіледі. Сонымен қатар, ауыл әкімдерінің 
өкілеттілігін кезең-кезеңімен ұлғайта оты-
рып, дербес бюджетін қалыптастыра оты-
рып, жергілікті өзін-өзі басқарудың қаржылық 
дербестігін  кеңейтуге болады.

ҚР заңдылығына сәйкес қосымша мін-
деттемелерді берумен бірге 2014 жылдан ба-
стап барлық ауыл әкімдеріне кіріс көзінің 
7 түрі бойынша, оның ішінде айыппұлдың 
4 түрі бойынша қолма-қол бақылау шот-
тары ашылған. Қолма-қол бақылау шотта-
ры қаржылық шығындар жергілікті бюджет 
арқылы  реттелмейді, олардың жұмсалуын 
жергілікті қауым жүргізген жиналысы  мен жи-
ыны есебінен анықтайды.

Бұдан басқа жергілікті өзін-өзі басқаруды 
дамыту аясындағы келесі кезең – бұл ауыл 
әкімдерінің 2015 жылдың 1 сәуірінен ба-

стап 6 салықтық түсім бойынша трансферттік 
түсімдерді беру болып табы лады. Бұл салықтың 
түрлері – төлем көзінен салық салынбайтын та-
быстары бойынша жеке табыс салығы, жеке 
тұлғалардың мүлкіне салынатын салық, жеке 
және заңды тұлғалардың жер салығы, көлік 
құралдарына салынатын салық болып табыла-
ды. Осыған орай, бюджеттің атқарылуы бой-
ынша ауданның құзыретті органдары салық 
органдарының келісімімен салық төлеушілердің 
Тізімін бекітуі қажет.

Бүгінгі күні қолма-қол бақылау шотта-
рын толтыру көлемі облыс бойынша ағымдағы 
жылдың 1 мамырына 242,3 млн теңгені құрады. 
Осы кезеңде ауыл әкімдері қоғамдастықтың 
қажеттілігі үшін қолма-қол бақылау шотта-
рын қосымша толтыру бойынша жұмысын 
іске қосады. Аталған трансферттік түсімдер 
қолма-қол бақылау шоттарына түседі, оның 
жұмсалуын жергілікті қауым анықтайды. Ең 
алдымен өзін-өзі ұйымдастыру және жергілікті 
деңгейдегі халықтың басым қызметтері есебіне 
сүйенеді. 

Сонымен қатар ҚР Үкіметінің қаулысына 
сәйкес  барлық клубтар, балабақшалар және 
мәдениет үйлері кент, ауыл және ауылдық 
округ әкімдерінің иелігіне берілген болатын. 
Өздеріңіз білетіндей, 2018 жылдан бастап халық 
саны 2000-нан астам елді мекендерде өз дербес 
бюджеті енгізіледі, келесі кезеңдегі жергілікті 
өзін-өзі басқаруды дамыту шеңберінде, 2020 
жылдан бастап барлық ауылдық округтерде өз 
дербес бюджетін енгізу жоспарлануда.

Әңгімелескен Ж.ӘЛМАХАН.

СУДың ҚАУПі СЕЙіЛДі

 – Роза  Аяғанқызы, Қазақстанның үшінші жаңғыруында 
қандай маңызды қадамдар айқындалды деп ойлайсыз?  

– Бұған дейін еліміз жаңа тәуелсіз мемлекетті құру арқылы 
Бірінші жаңғыруды жүзеге асырды. Содан кейін «Қазақстан–2030» 
Стратегиясын қабылдады және мемлекетіміздің жаңа астанасын 
салды. Нәтижесінде еліміз әлемнің дамыған 50 елінің қатарына 
енді. Бұл Екінші жаңғырудың жемісті қадамдары болатын. 

Мұның бәрін таратып айтып отыру себебіміз, еліміздің жүйелі 
әрі дәйекті эволюциялық дамуына бағытталған мемлекеттік 
саясаттың өзара байланысы мен сабақтастығын көрсетуді мақсат 
тұтып отырмыз. 

Бүгінгі таңда Қазақстанның Үшінші жаңғыруын іске асыру ая-
сында саяси реформа, экономикалық өсімнің жаңа моделін құру 
және рухани жаңғыру сияқты үш жаңғыру үдерісі жүзеге асыры-
латын болады. 

Әлбетте, саяси және экономикалық жаңғырудың жетістігі, 
бірінші кезекте, рухани қатынастар басымдық алатын қоғамдық 
сананың деңгейіне байланысты болмақ. Сондықтан, бүгінгі таңда 
рухани жаңғыру ең өзекті міндеттердің алдыңғы қатарына шығып 
отыр. 

Осы орайда, Мемлекет басшысы бұл аса зор міндетті орындау 
үшін  ұлттық рухани жаңғыруды тұтастай қамтитын «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласын ұсынды. 
Бұл − мазмұны өте терең, ауқымы кең, қоғамдық сананы биікке 
көтеретін, ұлттық құндылықтар дамуының бағыт-бағдарын 
айқындап берген өте маңызды құжат.

– Осы орайда кәсіпкерлікті дамытуға мәслихаттың ықпалы 
қалай? 

– Әлемдегі бәсекеге қабілетті 30 елдің қатарына ену үшін әрбір 
қазақстандық бәсекеге қабілетті болуы керек. Яғни, әрбір тұрғын 
денсаулығы мықты, жоғары мәдениетті, компьютерлік сауатты, 
терең білімді болуы тиіс. Ол кез келген елде, ортада емін-еркін 
сөйлеп, өз пікірін дәлелдеп өткізе білетін, ұстамды, қарапайым, са-
ламатты өмір салтын ұстанған азамат ретінде қалыптасқаны жөн. 
Сондай-ақ тірліктің тінін, кәсіптің көзін тауып, еңбек ете білу керек. 
Бүгінгі қоғамда табысты, бәсекеге қабілетті болудың кілті – еңбек.  

Елімізде халықты жұмыспен қамту, шағын және орта кәсіппен 
айналысушы  азаматтардың санын арттыру мақсатында мемлекет 
тарапынан көптеген тиімді бағдарлама мен жеңілдіктер жасалып 
келеді. Елбасының тапсырмасына орай, 2050 жылға қарай елдің 
ішкі жалпы өніміндегі шағын және орта бизнестің үлесі кем деген-
де 50% болуын қамтамасыз ету міндеті тұр. 

Осы ретте халықты жұмыспен қамту, жеке кәсіппен айналысуға 
шақыру мәселесінің маңыздылығын ескере отырып, қалалық 
мәслихат биылғы жұмыс жоспарына сәйкес, жоғарыда аталған 

мәселені сессия қарауына шығарды. 
Сессияға алдын ала дайындық жұмыстары 
аясында VІ шақырылымдағы депутаттық 
корпус шағын кәсіпкерлікті дамыту бой-
ынша кеңес беру, мемлекет тарапы-
нан көрсетіліп отырған көмектер тура-
лы кеңінен ақпарат беру және жұмыспен 
қамту мәселесіне орай ұсыныс-пікірлер 
жинақтау мақсатында қалаға қарасты кент және ауылдық округ 
тұрғындарымен кездесті. Нәтижесінде, тұрғындар тарапынан 
жұмыспен қамту, кәсіпкерлікті дамыту мәселелері бойынша 60-
тан астам ұсыныс-пікір жинақталған. Бір мезетте жүргізілген үгіт 
шараларының өзінде  ондаған азамат «Қызылорда облысы бойын-
ша «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры өңірлік филиалына, «Атаме-
кен» кәсіпкерлік палатасына жүгініп, өз кәсібін бастауға ниеттеніп 
отырғаны белгілі болды.

Сондай-ақ, кездесулерде көтерілген мәселенің бірі – «Нау-
рыз», «Сабалақ» саяжайлары тұрғындарының шағын кәсіпкерлікті 
қолдауға бағытталған несиелендіру жөніндегі мемлекеттік 
бағдарламаларға қатыса алмауы. Ондағы басты себептің бірі – сая-
жайда салынған үйлерінің қаржы ұйымдары және екінші деңгейлі 
банк тарапынан кепілдікке алынбайтыны болып отыр. Бұл мәселеге 
орай,  қалалық мәслихат депутаты №8 «Мерей» сайлау округінен 
сайланған депутат М.Кәрімбаев 1500-ден астам халық тұратын 
«Нау  рыз» саяжайындағы  тұрғын үй құжаттарын  «Ақсуат» ауылдық 
округі деп өзгерту және 3000-ға жуық халық тұратын «Сабалақ» 
сая  жайын қалаға қосу туралы ұсыныс көтерді.

– Өзіңіз айтқандай, табыстың кілті – еңбекте.  Дегенмен 
бүгінгі қоғамда кейбір мамандыққа сұраныс жоғары болғанымен, 
маман тапшы. Керісінше, бірқатар жоғары білімді маман 
жұмыссыздардың тізімін толықтырып отыр. Осыған байланыс
ты ойыңыз қандай? 

– Еңбек ресурстарының тепе-теңдігін сақтау мәселесіне бай-
ланысты аймақ көлемінде арнайы іс-шара әзірленген. Әйтсе де, 
бұл мәселе тұрақты қадағалауды қажет етеді. Жалпы қоғамдық 
бетбұрыс қажет деп ойлаймын. Айталық, қалада 4 мамандық бой-
ынша кіші медициналық қызметкерлерді дайындайтын оқу орында-
рында соңғы екі оқу жылында 1767 түлек бітіріп шығып, олардың 
62 пайызы жұмысқа орналасқан. Қалған 40 пайызға жуығы 
жұмыссыздар қатарын толтыруда. Мәселен, облыстық медици-
на орталығына жұмысқа орналасқысы келетін кіші медициналық 
қызметкерден бүгінге дейін 200-ге жуық өтініш келіп түскен.  
Олардың барлығын қанағаттандыруға мүмкіндік жоқ. Есесіне, 
дәрігерлерге,   медициналық құрылғылармен жұмыс жасай ала-
тын мамандар мен лобаранттарға сұраныс жоғары. Мәслихат сес-

сиясында осы мәселені көтерген   №3 
«Торайғыров» сайлау округінен сайланған 
депутат С.Пазилов еңбек нарығындағы 
мамандықтарға сұранысты зерделеуді 
ұсынды. 

Сондай-ақ, «Атамекен» өңірлік 
кәсіпкерлік палатасында халықты 
жұмыспен қамту мәселесіне орай «дөңгелек 
үстел» өткізіліп, онда жастардың, 
мүмкіндігі шектеулі жандардың және жа-
засын өтеп келген азаматтардың жұмыспен 
қамтылуы және шағын кәсіпкерлікті дамы-
ту жайы сөз болды. Айталық, қаламызда 
орналасқан №169/5 түзеу мекемесінде 625 
сотталушының 600-дейі жұмысқа жарам-
ды.  Бірақ, жоғарыда атап өткендей, сот-
ты болған азаматтарды жұмыспен қамтуда 
көптеген кедергі бар. Бүгінгі таңда түзеу 
мекемесі ғимаратында жол төсемелері, 
әк шығаратын, кәдесый  жасайтын, тігін 
цехтары жұмыс жасап жатыр. Осы рет-
те, «Атамекен» өңірлік кәсіпкерлер пала-
тасы қала кәсіпкерлерін түзеу мекемесі 
жанындағы ғимараттарды пайдалана оты-
рып, өз кәсіптерін ашуға шақырды. 

Ал, мүмкіндігі шектеулі азаматтардың жұмыспен қамтылуына 
жәрдемдесу мақсатында құрылыс саласында басшылық жасай-
тын қалалық мәслихат депутаттары «Интегрострой» ЖШС ди-
ректоры Б.Ысқақов, «Бақ-Береке 2030» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігінің директоры Қайрат Ерназаров, «Жабдықтау» ЖШС 
директоры  А.Сүйінтаев, «Техоснастка-Ремсервис» ЖШС дирек-
торы Илларион Ли, «Ұшқын» Қызылорда мүгедектерінің оқу-
өндірістік кәсіпорны» жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен 
өзара серіктестік жөніндегі меморандумға қол қойды. Меморандум 
нәтижесімен, кәсіпорын 30-ға жуық мүмкіндігі шектеулі азаматы 
жұмысқа қабылдауды жоспарлауда. 

Осы аталған мәселелерді зерделей келе, қалалық мәслихат бір-
қатар жаңа жоспарын айқындады. Мәселен, Қызылорда қала сының 
экономикалық мүмкіндігін ұтымды пайдалана отырып, ха лық тың 
сұранысына сәйкес кәсіпкерлік қызметті өндіріс, ауыл шаруа-
шылығы өнімдерін өңдеу, халыққа қызмет көрсету салалары бо-
йынша дамуына басымдық беру міндеттері алға қойылды. Сонымен 
бірге, еңбек ресурстарының тепе-теңдігін сақтау мақсатында қала 
бойынша еңбек нарығындағы қажетті мамандарға сұранысын зерт-
теп, нәтижесімен құзырлы орган назарына ұсыныстар жолданды.  

– Алдағы жоспарларыңызбен бөліссеңіз...
– Үстіміздегі жылдың маусым айында өтетін кезекті сессия-

да «Қызылорда қаласының рухани-мәдени дамуы, атқарылған 
жұмыстар және мәдени қызметтің тиімділігін арттыру шарала-
ры туралы» мәселесі  қаралады. Елбасы «Болашаққа бағдар: ру-
хани жаңғыру» атты мақаласында «Қазақстаның қасиетті ру-
хани құндылықтары» немесе «Қазақстанның киелі жерлерінің 
гео  графия  сы» жобасы керек» деп атап өтті.  Осы ретте, сессияға 
дайындық аясында Қызылорда қаласындағы киелі орындардың 
сақталуы мен оларды  насихаттау және 2018 жылы аталып өтетін 
Қызылорда қаласының 200 жылдығы мерекесін жоғары дәрежеде 
атап өту үшін рейдтік шаралар ұйымдастырып, мәдениет саласын 
дамыту бойынша жергілікті атқарушы органдарға ұсыныстар жол-
дайтын боламыз. 

– Сұхбатыңызға рахмет! 

Сұхбаттасқан Ғазиза ӘБІЛДА.

ӨҢІРЛІК ШТАБ 
ОТЫРЫСЫ
Жуырда Қызылордада облыстың 

техникалық реттеу және метроло-
гия мәселелері жөніндегі өңірлік 
штабының кезектен тыс отырысы өтті. 

ҚР Техникалық реттеу және ме-
трология комитеті облыс бойын-
ша департаментінің басшысы, штаб 
төрағасының орынбасары Ер қанат 
Кеулімжаев күн тәртібіндегі мә-
селелердің ел дамуы мен бәсекеге 
қабілеттілікті арттырудағы маңызына 
тоқталды. Отырыста Кедендік 
одақтың «Балық және балық өнімдері 
қауіпсіздігі» техникалық регламенті, 
2016-2018 жылдардағы Дүниежүзілік 
экономикалық форумдағы бәсекеге 
қабілетті ірі индекс көрсеткіштерін 
жоғарылату «Ішкі нарықта жергілікті 
жеткізушілердің сапасы» индикаторы 
деңгейінің сапасын көтеру сұрақтары 
талқыланды.

Өңірлік штабтың кезектен тыс 
отырысында штаб мүшелерімен, 
кәсіпкерлермен пікір алмасуда, соны-
мен қатар «КазИнСт» РМК Қызылорда 
филиалы мамандары тарапынан 
сұрақтарға толықтай жауаптар алын-
ды.

Н.ҚАЗЫБАЙҚЫЗЫ.

ЖҮЙЕЛІ ЖҰМЫС 
НӘТИЖЕСІ

Осыған дейін «Шардарадан» жіберілген мол судың салдарынан Сырдария өзені арнасынан асуы мүмкін екені 
болжанып, сәуір айынан бастап облыста тасқынның алдын алуда қыруар жұмыстар атқарылды. Соның нәтижесінде 
бүгінде дария деңгейі төмендеп, қауіптің беті қайтқаны мәлім болды. 

«ҚазСуШар» РМК Қызылорда филиалы мен «Арал-Сырдария бассейіндік инспекциясы» басшыларының 
мәліметінше, биылғы жылы «Шардара» су қоймасына секундына 1200 текше метр, «Арнасай» су торабына 300 
текше метр су келуде екен. Ал, Қызылорда облысы шекарасына секундына 1400 текше метр су келіп жатса, оның 
500 текше метрге жуығы Қызылорда су торабынан өтуде. Мол су бүгінде «Жаңадария», «Шіркейлі» каналдары 
арқылы егістіктерге құйылып, дарияны құрсауынан босатты. Жалпы облыс бойынша күріштің 52 пайызы егіліп, 
49 пайызы суға бастырылған. 

– Оңтүстік Қазақстан, Қызылорда облыстарына судан келер қауіп жоқ. Енді көктемгі жауын-шашын мен тау 
басынан еріген қар суларын «Шардара» су қоймасы қабылдайды. Қазірде онда 4 млрд текше метрден астам су бар. 
Екі облыста қауіпсіздік шаралары қалыпты. Ескі арналар ашылып, егістікке қажетті су мол көлемде құйы лып жа-
тыр. Биылғы жылы диқандар судан тапшылық көрмейтін болады, – деді «Арал-Сырдария бассейіндік инспекция-
сы» басшысы Ә.Қарлыханов. 

Былтыр күзден бері облыс бойынша қауіпсіздік шараларына 2221 адам, 262 құрылым, 841 техника 
жұмылдырылса, 6522 қосымша қорғаныстар салынып, осы бөгеттерге 191160 қап құм бастырылған.

Сырдария ернеуінің метрге жуық төмен түскенін көрген жан енді су тасқыны қаупіне алаңдайтындай негіз жоқ 
екеніне көз жеткізеді. 

Мәслихат тынысы

ТАБЫСТЫ БОЛУДЫҢ 
КІЛТІ – ЕҢБЕКТЕ

Мемлекет басшысы «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» атты 
Жолдауын жаһандық бәсекеге қабілеттілікке қол жеткізуге бағытталған еліміздің Үшінші жаңғыруын 
іске асыруға кіріскенімізді атап өтті. Оның басты мақсаты – Ұлт жоспарын орындау аясында әлемдегі 
ең озық 30 елінің қатарына ену болып табылады. Осынау идеологиялық маңызы басым тұғырнамалық 
мақалаға орай қалалық мәслихат хатшысы Роза Боханованың пікірін білген едік.

Жергілікті өзін-өзі басқарубаспасөз туры

ЖАЛпЫұЛТТЫқ
АТА-АнАЛАР ЖинАЛЫСЫ

ҚР Білім және ғылым министрлігі алғаш 
рет ата-аналардың жалпыұлттық жиналы-
сы күнін жариялағаны белгілі. Осыған орай 
облыстың барлық мектебіне ата-аналар келді.
Бұл күні облыстық білім басқармасының бас-

шысы Бақытжан Сайлыбаев, «Нұр Отан» партия-
сы Қызылорда облыстық филиалы төрағасының 
орынбасары Әділбек Ерсұлтанов және қалалық 
білім бөлімінің басшысы Асқарбек Есжа-
нов қала орталығындағы үш тілде оқытатын 
мамандандырылған сыныптары бар, дарынды 
балаларға арналған «Мұрагер» мектебіндегі ата-
аналар жиналысына қатысты. 

Онда «2016-2017 оқу жылының аяқталуы ту-
ралы ҚР Білім және ғылым министрлігінің 2017 
жылғы 24 наурыздағы №128 Бұйрығына сәйкес оқу 
жылын аяқтауды жүзеге асыру», «Жаңартылған 
білім беру мазмұнын енгізу жөнінде ақпарат алу», 
«Жаңа форматтағы Ұлттық бірыңғай тестілеуді 
ұйымдастыру туралы мәлімдеу», сонымен бірге 
«Қамқорлық кеңестері жайлы түсінік алу» мәселелері 
ата-аналар назарына ұсынылды.

Жиын барысында  сөз сөйлеген Б.Сайлыбаев 
жалпыұлттық ата-аналар жиналысының өскелең 
ұрпақтың өмірі мен  болашағы үшін маңызы ерек-
ше екенін атап өтіп, алдағы уақытта жиынға зор  
жауапкершілікпен қатысуға шақырды. 

Басқарма басшысының айтуынша, биылғы оқу 
жылында облыстағы 293 орта мектептен 6200 бала 
бітіргелі отыр. Қазіргі таңда олардың 67 пайызы 
ҰБТ емтиханын тапсыруға өтініш білдірген. Жалпы 
айтқанда,  аймағымызда оқушылардың білім деңгейі 
жыл сайын жоғарылап келе жатқаны байқалады. 
Айталық, соңғы үш жылда облыстың орташа білім 
көрсеткіші республика көлемінде 5-6-шы орындар-
дан табылды. Оның бір себебі, облыс әкімінің тап-
сырмасымен, аймақтағы жазғы тынығу лагерьлерінің 
басым бөлігі жыл бойы тұрақты жұмыс жасап, мек-
теп бітіруші түлектердің ҰБТ емтиханына дайында-
луына қолайлы жағдай жасалып отыр. Нәтижесінде, 
өткен жылы мектеп бітірген 6500 түлектің 95 пай-
ызы университеттер мен арнаулы оқу орындарына  
түскен. Сонымен бірге, облыс әкімінің қолдауымен, 
Ресей Федерациясының таңдаулы жоғары оқу орын-
дарында аймақтан 400 бала білім алып жатыр. 
Биылғы оқу жылында олардың қатары арта түспек.

Ғ.ҚОЗЫБЕКҚЫЗЫ.

КЕЗЕң-КЕЗЕңіМЕН 
ЖҮЗЕГЕ АСыРыЛАДы

Мемлекет басшысы Н.Назарбаев Қазақ станда өзін-өзі басқару демократиялық 
өркениетті дамудың жаңа сатысына көшудің жолы болып табылатынын, осыған орай 
ол жергілікті бюджеттердің тиімділігін арттырудың маңызды шарты екенін әрдайым 
атап көрсетіп келеді. Бұл мемлекеттік маңызды шара жергілікті жерлерде қалай 
жүзеге асырылады? Оны іске асыру тетіктері қалай? Біз осы сауалдарға облыстық 
экономика және бюджетті жоспарлау басқармасының басшысы Сәуле Ибрагимқызы 
Құлымбетованың жауап беруін өтінген едік.

Қалалық ішкі істер басқармасы 
қызметкерлерінің жүргізген іздестіру шаралары 
барысында жалпы құны 26 млн 180 мың теңгені 
құрайтын алтын және бриллиант бұйымдарды 
қолды қылған 2 азамат ұсталды.

Оқиға 2017 жылғы 30 қаңтар күні қала 
орталығындағы сауда үйлерінің бірінде орын 
алған. Айталық, 22 және 23 жастағы екі аза-
мат алдын ала сөз байласа отырып, сауда үйінің 
жертөлесінің пластик терезесін итеріп ашып,  
алтын бұйымдар сататын бутиктің терезесін 
сындыру арқылы кірген. Аталған бутиктен жал-

пы құны 26 180 000 теңгені құрайтын алтын 
және бриллиант бұйымдарды ұрлап, оқиға ор-
нынан бой тасалап үлгерген.

Алайда екеуі де полиция қызметкерлерімен 
ұсталып, ҚІІБ-ның уақытша ұстау изоляторына 
қамауға алынды.

Қазіргі таңда оларға қатысты ҚР 
«Қылмыстық кодексінің» 188-бабы 4-бөлігі 
негізінде қылмыстық іс қозғалып, сотқа дейінгі 
тергеп-тексеру амалдары жүр гізілуде.

Н.ҚАЗБЕКОВ.
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руханият

Айдың өзі жылАп тұрып 
жұбАтты

(кенжем Әбді-Нәжімге 
ғұмырнамалық өсиет)

Жібімеді-ау, – деп жүргенде, – бұл жалған
Алла берген Ай да болған, Күн болған
Әбді-Нәжім! Жарығым-ау тыңдап ал, 
Әкең қандай күн өткерген? Кім болған?

Қозғаса да қай қуаныш, қай шерін,
 Әкең ешбір сөз айтпайды «жәй», «тегін»,
Сенің жиырма беске толған күніңе
Жете алмайтын сияқтымын, қайтемін?!

Бұл заманның көтере алмай салмағын,
Жабырқасаң, жанашырсыз жан-жағың.
Мен өлгенде сен нешеге келеді деп,
Білгім келеді қанша күнім қалғанын.

Алла оңғарып тағдыры мен талабын,
Ержеткенін көрсеткей – деп баламның,
Оңашада анаң жоқта, сен жоқта
Көз жасымды төгіп-төгіп аламын.

Татпасам да тірліктің бал, шекерін,
Сен ержеткен шаққа мүмкін жетерім,
Сені ойлап сенделемін бұл дүние
Білгендіктен рахымсыз екенін.

Мен кеткесін тек Алла жар десем де,
Уайымның у батпағын кешем кеп
Жарығым-ай, біреулерден таяқ жеп,
Зәбір көріп, жылап жүрсе нетем? – деп.

Сонау сәби кезімнен-ақ кекілді
Өмір маған өгей шеше секілді
Құшақтар дос, не пышақтар дұшпан жоқ,
Жалғыздық жеп келеді жүрек-жетімді.

Жоқ дұшпанды кейде «өзім сұрап ап»
Жіберсем де жүз қателік, мың ағат,
Арбалмадым, сандалмадым  табам деп,
Байлық деген салдақыны қуалап.

Жылу көрмей дүние жалған-жарықтан, 
Жылап тұрған сәби көрсе қамыққан
Жаным солғын күзгі раушан секілді
Тұман жапқан жарты әлемдей жабыққан.

Арсыздығы алға түскен арындап,
Замандаспен мекенім – бір, жаным – жат,
Күзгі аспаны сұп-сұр, жері боз қырау
Тұлабойым уайым толы – табиғат.

Күн болғаным! Тыңдап алшы күнім-ай,
Мен қайтейін бұралқы иттей ұлымай,
Алақтадым «Кінәм не?» - деп,
Жат түгіл
Ең жақыным жүргенде іші жылымай.

Көз алдымда керуен-өмір көсіліп,
Үзілгенде үздіктірген бос үміт,
Өлең жазып күбірледім,
Көз жасым
Шыныаяқта шараппенен қосылып.

Аз дегендей маған түскен сынақты 
Ақ жүрекпен сүйгендерім жылатты,
Бұлттар аяп, маған қарап күрсініп,
Айдың өзі жылап тұрып жұбатты.

Күн болғаным! Ақылдым да көріктім!
Есі барым, әрі ерке еріктім!
Жер бетінде мені ұнатқан ешкім жоқ
Көп адамға көрі жоқ бір өлікпін.

«Осы өмірдің бар ма, –  деп те – керегі?»
Жабырқаған сәтте жанның желегі
Шағым айтып марқұм әке-шешеме
Әлі еңіреп құшақтағым келеді.

Болса-дағы еш мұқтажы жоқ мейлі,
Адам күллі арманымен көктейді
Жету үшін мендік биік арманға
Жүз адамның ғұмыры да жетпейді.

Бақыт деген кімге – сүйеу, кімге – сын,
Бар болса, сол бірде – өтірік, бірде – шын,
Өлмей келем,
Қайғы деген досыммен,
Өрлігім де қатар өмір сүргесін.

«Жоқ болғасын кескін-келбет, дерегі,
Сол бақыттың бар ма, – десем, – керегі?»
Қайғы әумесер бөркін теріс киіп-ап,
Құрдасымдай қылжақтаумен келеді.

Жаратқасын ойы еркін адам ғып,
Келмей ешбір қалыбына қамалғым,
Ұясына у құйғым кеп тұрады,
Өрісі – кең, пейілі тар заманның.

Әкең емес бірге жылап, бір күлген
Өмір сайқал бір күн өзге  бір күннен

Балам менен өрлікті үйрен,
Қалғанын
Не болса да үйрен заман-түлкіңнен

бIлМЕГЕН соң 
бАҚыт дЕГЕН НЕ ЕКЕНIН

    
“Көңіл қалды жақыннан да, жаттан да,
Көңіл қалды кәріден де, жастан да.
Бір түкіріп, кетейікші дүниеден”,–
Деп жүрегім аттан салып жатқанда.

Сені берді Жарылқаушым – бір Алла,
 (Тұтқын едім тастай қалың тұманға)
Алла берді
Нәжім деген атың да,
Жазулы тұр қасиетті Құранда.

Айтпасам да ешкімде есем кетті деп,
Тағдыр мені тастаған ғой тепкілеп,
Сәл ауырсаң, зәре-құтым қалмайды,
Жарығымды аман қылшы деп тілеп.

Жарығым-ау, жарығым-ау, жарығым!
Бұл әкеңе бәрі қайғы,бәрі мұң.
Ішкізіп ап, тағы отырам түнеріп,
Залалы мен зәрін ойлап дәрінің.

Қайдан ғана көрсетіп ем, шиенің
Жұтып қойып жүрмесе екен сүйегін.

Орындықтан құлап кетсе қайтемін,
Аламын деп домбыраның тиегін?

Жұрт айтатын мені батыл, албырт деп,
Ит өмірден қорқақ болып қалдым тек.
Анаңа да сенбей, өзім тексерем
Айраныңды жылы, әлде салқын деп.

Ойнамады бұл бала деп ертелі,
Қызуыңды екі-үш өлшеп ең кемі,
Ұйықтатқан соң анаңа да байқатпай,
Жабам әкеп тағы да бір көрпені.

Мейлі бұл жұрт сенбесе де, сенсе де.
Шошып кетем арқаң шып-шып терлесе.
Түніменен кірпік ілмей, төрт рет
Көйлегіңді алмастырдым мен кеше.

Шаңырағыма сен келгесін, жарығым,
Бұл өмірдің тәтті екенін таныдым.
Шемішкенің аршып қоям әр дәнін,
Жұтып қойып жүрмегей деп қабығын.

Шайыр Құлжан, Нұрмағанбет, Нұртуған
Атаң Сахи байлық емес, жыр қуған.
Текті ұрпақсың,
Сәйкес болғай соларға
Ақыл-ойың, парасатың, түр-тұлғаң.

Білмеген соң бақыт деген не екенін,
Деуші едім-ау: “Соны іздеп не етемін?!”.
Сен туған күн сол бақыттың өзі кеп,
Біздің үйден тапты тұрақ-мекенін.

Көзі – ойлы, ажары – Ай, жүзі – Күн,
Бірде жуас, бірде тентек бұзығым.
Алла сенің аман қылсын жаныңды,
Сонда менің таусылмайды қызығым.

өзіМЕ АҚыл АйтУ

Тұла бойың қырық жамау, жүз кетік
Қаңғы қиял ноқтасы жоқ құр аттай,
Өтті өмір,
Беймәлімнен із кесіп,
Сахарадан су табатын мұраптай.

Өмірді әлі сүйесің-ау, жарқыным,
Жүрегіңе тырнап жазған жазуын,
Дөңгеленіп батқан сайын әр күнің,
Әрбір таңың ақситады азуын.

Салдауыры суға кеткен кемеше
Таппасаң да айдынның бір тұрағын
Ит-өмірге құрып сонша емешең,
Неге ғашық болдың Мырзан шырағым?

Мына жұртың азғынын да асыл деп,
Айырмаса ағы менен қарасын,
Жер бетінде не досың, не қасың жоқ,
Енді кіммен табам дейсің, жарасым.

Бар мінімнің табамын деу күнде емін
Қате екен ғой, (кештеу болды-ау білгенім!)
Адамға ортақ ақымақтық болмысты
Ойлаппын-ау, мінім ғой деп бір менің.

Кеш те болса өз құныңды біл енді,
Қан құстырған көп қатеңді түсін де,

Жүрмін деп біл қисабы жоқ кілең бір
Шуылдаған байғұстардың ішінде

Қош айтысты әлдеқашан балаң жыр,
(Саған бауыр басқан мұңға не дерсің?!)
Бүкіл пенде сіңіп кеткен сонау бір
Көк түнекке сен де бір күн кетерсің.   
                         
 

оН Алты жАс

«Шалқардың» шеті құмтөбе, 
қалың құмшағыл,

Құмшағыл іші шашырай шыққан 
шырша кіл,

...Он алтыда едік, оңаша қалдық екеуміз,
Отауымыз – шырша, отынымыз болып 

сұр шағыр.
Сол жерде, сол күн көп сиыр жүрген 

жайылып,
Бір бұқа бізге қарады мойнын қайырып,
Дедім мен. «Неге қарайды саған мөлиіп,
Әкетпек пе екен өзіңді менен айырып?»

Сыңқылдап күліп, бұқаға таман жақындап,
Бауырына қол сап: «Баласың, – деді, – 

ақымақ,
Бұл – өгіз, ал сен, білмейсің бұқа не екенін,
Сөйлейсің босқа, тіліңді безеп, тақылдап!

Деп жүрсің мені ештеңе әлі білмейді,
Сен құсап бұқа қиялдап бекер жүрмейді»
Сен құсап бұқа, Сен құсап, мына 

Сен құсап,
Сиырды сипап, ернінен сорып, сүймейді».

Арсыз ғой адам, ұяттан сірә, өлер кім?!
Мәңгіріп тұрдым, қызардым әлде көгердім,

«Сен – сиыр емес, мен – бұқа емес...» 
дегенше

– Құрышы бар, – деп, жүгіріп ала жөнелдің.
Сонан соң барып бір батыл сезім тұтанып,
Жүргенде сол бір «ақылыңды» әбден 

құп алып,
Арада бір жыл өткен соң тап боп Таня қыз:
Үйретті маған болатынын қандай бұқалық.

зӘУрЕШ

Шолсам-дағы түгел жырақ-жақынды,
Жерден саған теңеу таппай татымды,
Өзім ғана білетін бір жұлдызға.
Енші тағып бергем сенің атыңды.

Көз ілгенше таң алдында тыныстап,
Түніменен тілсіз, үнсіз ұғысқан –
Ол да басқа әлемге бет бұрады
Дәл сен құсап кейде ренжіп ұрысқан.

Бүгін тағы қиялыммен бір жүзген.
Бір түнімді жалғастырып күндізбен,
«Мені енді өткен шақпен жырла» – деп,
Араласып кетті ол сансыз жұлдызбен.

Түнгі аспанға оймен салып көпірді,
Жұлдыз жайлы қиял кешіп не түрлі,
Жердегі бар шаруамды бітіріп,
Соған қолым жетпей қалған секілді.

Келбеттім де, көріктім де кескіндім
Сен екенін әттең, дүние-ай кеш білдім,
Ессізіме ес кірсін деп тілесем,
Бір Құдайдан басқа мұны естір кім?!

Болашағы әр күнімен бірге өлген,
Мені қойшы, мен бәріне үйренгем,
Сені ойлаймын, сені аяймын аңқауым,
Ізін  аңдып, атқан талай сұм мерген.

Сенсіз мына қаңыраған бос кеуде
Бір күні әлі-ақ «Қош бол, дүние, қош!» – 

дер де,
Мен боп саған сыңсып құстар сыр айтар
Күзгі кеште Құс Жолымен көшкенде.

Сонда нәзік жаныңа бір мұң ұйып,
Күзгі желден тітіркеніп, бұйығып,
Мені есіңе ап, көкке қарап тұрарсың
Жанарыңа ыстық жасты үйіріп.

жЕтЕУ

Жеті қырдың астынан
Жеті жынын шақырып,
Қыс та өтті мас құдам
Ақ қар, көк мұз қақырып.

Жеті обал жасап ап,
Жуасқа да асауға,
Жүз күнәсін тасалап,
Жеті сауап жасауға

Жаз боп еді балмағыз
Жазирама құт толып,
Жұтты осы жалмауыз
Жеті түрлі жұт болып.

Түн еңсеріп күндізді
Албастыдай ызғарлы
Желкеме әкеп мінгізді
Жеті түрлі мұң-зарды.

Келіспеген ұсқыны
«Киік матау» – кімге сын?
Күз-көңілді қыс қылып,
«Тоқсан» келіп кіргесін.

«Күн тоқырау», «Қараша»
Қайтып,
 «Үркер батқаны»
Жетінші амал санасаң,
Далаға «мұз қатқаны»

Білсем жеті атамды–
Тарихым да – бір азап,
Түзетер ме қатемді
Жетінші ұрпақ – туажат.

Жеті ғашық қайғысы
Жеті жұртта жырланды.
Батиха еді деп Ләйлісі
Кім еске алар Мырзанды?!

Тіршіліктің түрі көп
(Кім қайсыған бас иеді?!)
«Жеті қазынаның» бірі боп,
Үру де бір «қасиет».

«Үміт күтер бітті шақ»,-
Десе тағдыр нетесің?
Жетінші қазына ит құсап,
Ұлуменен өтесің.

Жеті мүшел жасқа да
Шіркін өмір жетсең-ау.
Жеті қат көк жаққа ана
Сосын ұшып кетсең-ау.
 

ҚұМАрлыҚ

Қақсап бір қасаң, қанжылым әнді,
Жүйкеңді жеумен қайта да қайта,
Жүрекке көмген жаңғырықтарды
Ығыр қылдым-ау, айта да айта.

Құбылып өткен қырғауыл қанат
Қызыққа толы ғұмыр сүріппін,
Маған, мен жазған жырға бір қарап,
Ұқтың ба мені, қыңыр қылықтым.

Түсінбейтіндер кінәласын тек,
Қыңырсың жаным, еркесің-ақ тым.
Саңылаулы жан ғой, сығаласын деп,
Көмулі көңілдің көрпесін аштым.

Тартып ең бір сәт сәл ысып құшақ,
Аспаннан түскен айға баладым,
Сен аңсап жаттың ақ мысық құсап,
Басқа бір жанның аймалағанын.

Өзіңді алдап бекерден-бекер
Кеткен соң өтіп әнді ұғар жас бір,
Оралмай мәңгі өтер де кетер
Махаббат деген Алдияр тақсыр.

Ақ тәнің асыл құндыз да болса,
Тартқанын талай жармасып қасқыр,
Білсем де басты игізді-ау сонша
Құмарлық деген албасты басқыр.

                                                                             
АҚыНдАрҒА АҚыл

Сапқа тұрсаң ақын деген санатқа
Бар арманың, бар үмітің сол-ақ па?
Абайла, сен!
Басқада жоқ ауру бар
Қолыңдағы қалам мен ақ парақта!

Ойлай көрме, саламатпыз, саумыз деп,
Ойнамай көрме, дауасы жоқ дауды іздеп.
Баламыз, біз – аңқау, аңғал сәбиміз
Бәрімен дос, жауыздықпен жаумыз тек.

Табиғаттың тез қурайтын гүліндей,
Тасқайрақтай морт сынатын үгілмей,
Қалбалақтап қайыршының алдында,
Хан алдында тік тұрамыз бүгілмей.

Жоқшылықтың дауысы жоқ дауынан
Шаршаса да, ойлайтыны сауық, ән–
Аурумыз біз, ақ параққа біз жазған
Ақылдың да ауруы көп сауынан

Бұл сөзімді дей алады бекер кім:
Ой орман боп өтер талай, өтер түн
Хұжыраңды көк түтін қып отырып,
Жөтелсең де есіттірмей жөтелгін.

– Әй, қияли, әй кеңкелес, миғұла!
Ояттың ғой, бала жатыр ұйқыда,–
десе қатын, – жөтелді тый, сол сәтте
Сосын көз сал айнадағы сиқыңа!

Өйткені біз, жеп-жеңілміз, желеңбіз,
Өмір менен Өлім жайлы өлеңбіз
Бірақ, бірақ... өлер болсақ, тек қана
Сұлулыққа ғашық болып өлерміз
      

торАңҒылы сАйдАҒы сыр

Тораңғылы сайға топ бала түнде барғанда,
Тобылғы жағып, шіркейге түтін салғанда,
Ақборық жүзің албырап алау отымен,
Мен салған әнге мұңдылау бір ән қосып ең,
Орайлас екен орындалмайтын арманға.
– Осы сен, Мырзан, боласың, сірә, 

ақын деп,
Ойлы бір көзбен отырдың сосын 

жақын кеп:
Ақынның жаны көктейтін мәңгі 

көктем ғой,
Байғұстар, бірақ бақытсыздау боп 

өткен ғой,
Басқаға сыйлап шарапат, шапағатын тек.

Сөйлеп бір кеттім мен де, 
үнсіз қалмайыншы деп

(Ол кезде бірбет, бүкпесіз едік, 
шыншыл ек):

Шын ақын, шіркін, Жұлдыз ғой, Ай ғой, 
Жарық қой,

Сұлулар сендей сол үшін туған халық қой,
Табынсын бізге талансыз туған 

мың жүрек...

...Тоқтата алмай тұншығып жүрген 
ой лебін,

Үздігіп жүрген үрзада үнмен сөйледім.
Ақындықты айтып, басқа сөз қалып 

жайына,
Сөйледім келіп айтулы ақындайынан-ақ,
Тоқтаттың кенет, «Қайталық енді, қой»,-

дедің.

Жалғыз-ақ сөзбен жиғызып маған есімді,
Тобылғы отын топырақ сеуіп өшірдің
Бет алып сосын қаланың мың сан шамына:
«Ақынсың, айттым, ал қайттық!»-деп ап 

тағы да,
Көп қызға барып көңілсіздеу боп 

қосылдың.

Жүрілмей әлі жатқанмен қанша жол алда,
Сол түндей бір түн болар ма енді, 

болар ма?
Еске алсам қинап қамкөңіл жүрек жетімді,
Сөндірсең де сен қоз болып жатқан секілді
Тораңғылы сайда тобылғыдан қалған 

қоламта

ҚұлАНдыМ –
тЕМірҚАзыҒыМ

Көзімді алғаш ашқанда
Көргенім болған Құланды.
Іңгәлап жылап жатқанда
Жөргегім болған Құланды.

Шырқатса жас шақ – ғазал бақ
Сыр-сарын толған бір әнді
Жыр арнап өзім, саз арнап
Іңкәрім болған Құланды.

Басқа бір бала жатпаған
Бесігім болған Құланды.
Әлемге алғаш аттаған
Есігім болған Құланды.

Жалғаны бетін жасқаған
Жаралы ұлыңмын Құланды.
Басын имейтін Басқаға
«Қарағымыңмын» Құланды.

Қиялмен көкті құшсам да
Бас ұрам саған Құланды
Кеудемді қайғы қысқанда
Асығам саған Құланды.

Сен жайлы жыр мен әнімді
Құлағына құйып пысықтап,
Ұйықтатам  балапанымды
Топырағыңмен сенің ұшықтап.

Ұрпағыңа медет керек қой
Арманға артса иегін,
Киеңмен өзің демеп қой,
Құланды деген киелім!

Көрінбей кетсем келмей тым,
Тағдырда жатыр жазығым,
Сен жанып тұра бергейсің
Жердегі «Темірқазығым!»

Мырзан Кенжебай – 1947 жылы 31 тамызда Арал ауданы Құланды 
ауылында туған. Қазақ мемлекеттік университетін тамамдаған.
Әр жылдарда «Жұлдыз» журналында бөлім меңгерушісі, «Заман-
Қазақстан», «Алматы ақшамы», «Қазақ мемлекеті», «Аманат» 
газеттерінде тілші, республикалық «Қайнар» баспасында редактор, 
«Таң-Шолпан» журналында жауапты хатшы қызметтерін атқарған. 
Қазір «Мәдениет» журналында редактор болып қызмет атқарады. 

Ақынның өлеңдері «Мерейлі мекен» ұжымдық жинағына енген. 
«Жоғалған өлең», «Жазым өтіп барады» жыр жинақтары жарық 
көрген. 

Біз жетпіс жасқа толған жерлесіміздің шығармашылығынан бір 
топ өлеңдерін оқырман назарына ұсынып отырмыз.

Мырзан КЕНЖЕБАЙ

Көзі – ойлы,

ажары – ай,

жүзі – Күн 

«Социалистік Қазақстан» газетінің редакциясына қолым ілініп 
қызметке келгенде алғаш танысқан жүзі жылы ағаларымның бірі 
Жанат Елшібеков болды. Жаңалық, спорт және туризм бөлімін 
басқарады екен әрі осындағы кәсіподақ комитетінің төрағасы. 
Пәтер кезегін реттеп отырады. Қалың етіп түптеліп, нөмірленіп, 
жіппен тігілген журналдың ішіндегі тізімге мені де енгізді. 
«Құдай қаласа, аздап шыдай тұрсаң, тым болмағанда бір бөлме 
алып қаларсың. Ауыс-түйіс болып жатады ғой», – деп қоңыр 
әйнекті көзілдірігінің ар жағынан мейірімді жанарларын маған 
бұрып, әнтек жымиып қойды.

Ал бұл кісі ол кезге дейін «Сен білесің бе?», «Зерек», «Мың 
бір қызық», «Таным» атты ғажайып сырларға толы кітаптары 
жарық көрген Қазақстандағы бірегей журналист болатын. 
Қазіргі «Жас Алаштың» қалың ел ынтыға күтетін «Газет ішіндегі 
кітапханасы» айдарымен жарияланған қалам иелерінің бірінен 
саналады. Орайы келгенде Жәкеңнің «Табиғат-тылсым» атты 
үздік әңгімелер топтамасының 2002 жылы үш ай бойы үзбестен 
осы  газетте үздіксіз жарық көргенін атап айтқан жөн. Оның 
алабөтен еңбекқорлығы, елден ерекше ізденімпаздығы кезінде 
күллі кеңес одағына «Клуб путешествеников» телехабарын 
жүргізу арқылы танымал болған атақты жиһанкез, әскери дәрігер 
Юрий Сенкевичтің, табиғат білгірі жазушы-натуралист Максим 
Зверевтің сан қырлы талантымен, қайтпас қайсарлығымен әдемі 
үндесіп жатқандай көрінеді. 

Жанат Елшібек – Қазақстан Журналистер одағы сыйлығының 
үш мәрте иегері атанған дарабоз. Бұған тағы да Халықаралық 
«Алаш» әдеби сыйлығының лауреаттығын қосыңыз. Жәкең 
оннан астам публицистикалық, танымдық-деректі, әдеби-
көркем кітаптардың авторы. Оның айтулы «Қош бол, теңіз...» 
повесі республикалық «Жалын” баспасының балалар мен 
жасөспірімдерге арналған жабық бәйгесінде жүлде алған. «Білім 
және еңбек» («Зерде») журналының лауреаты (1978 жыл). 1984 
жылы осы журналда оның еліміздегі тұңғыш алып сөзжұмбағы 
шықса, келесі бір алғашқы алып сканворды 2000 жылы «Егемен 
Қазақстан» газетінде жарияланды.

Оның өзгеше стильдегі қара сөзбен кестеленген көркем 
дүниелері: көп жылғы публицистикалық мақалалар топта-

масы, эсселері, танымдық 
очерктері, репортаждары, әдеби 
суреттемелері қазақ елі ба-
спаларынан шығатын алпы-
стан астам жинақтарға, газет-
журналдарға берілген. Ол кейінгі 
кезде ұлтымызды иманға ұйытар 
имандылық пен ізгілік жолы-
на түсіп, 2010 жылы Сауд Ара-
биясына сапар шекті, осы сапар 
нәтижесінде қазақ оқырманына 
«Әлем көз тіккен Мекке» сафари-
хикаятын ұсынды. Бұл еңбек 
келесі жылы көп ұзатпастан 
«Жұлдыз» жур налының екі са-
нында қатар жарық көрді. 
Сондай-ақ «Қазақстанның құр-

метті жур налисі», «ҚР Мәдениет 
қай раткері», Кемел Тоқаев атындағы журналистік сыйлықтың 
иегері. «Құрмет» орденімен, Тәуелсіздік және Астанаға-10 жыл 
мерекелік медальдарымен, Қазақстан Республикасының Құрмет 
грамотасымен, Баспасөз министрлігінің Құрмет грамоталары-
мен марапатталуы – Жанат ағамыздың күллі қазақ баспасөзіне 
сіңірген ерекше еңбегінің айқын көрінісі...

Тағы да өткен күндер еске түседі. «Социалистік Қазақстан» 
газетінде жүрген кезімде Жәкеңнің Сыр еліне күйеу екендігін 
(үйіндегі зайыбы Жалағаш жақтың қызы болатын) құлағым шалып 

қалып, аз-кем еркелейтін кездерім 
де болған. Ондайда жезделіктен ба-
сын ала қашып: «Сен одан да бір 
жақсы көлемді көркем мақала жа-
зып әкелсейші біздің бөлімге, мен 
қатырып тұрып берейін етжеңді 
нөмірге» – деп арқамнан қағып та-
уып кететін. Мен кейде қазақ елі 
жайлы әңгіме арасында Жанат аға 
басқаратын бөлімнің ыңғайына 
қарап, жалындаған жастық қызумен: 

– Жәке, Қазақстанда көзге тү-
сер қаракөз спортшыларымыз неге 
саусақпен санарлықтай? Осыны 
жазсам қайтеді? – деймін іштей ши-
рыға түсіп. 

– Жайлап ізденіп көрсейші, – 
дейді ол кісі бетіме ұзақ толғана 
қарап. Сөйтіп жүр ген де Алматыға 

1986-ның қаһарлы желтоқсаны келді, 
қалың қа зақ тың қабырғасын қайыс тырып. Бұл тақырып осы-

лайша жайына қалды. «Бүйтіп ұлтымды жамандап, күнде жа-
нымды жегенше, қызметтен кеткенім артық!» деп биік мансапқа 
қолды бір күнде бір-ақ сілтеген сол кездегі министр дәргейіне 
пара-пар дәрежедегі арыстандай айбатты редактор, жоғарғы 
кеңестің депутаты, қайсар қайраткер, ақсүйек тұлға Балғабек 
Қыдырбекұлының  көктен жерге құлдилаған ата қырандай шаңқ 
етіп, шарасыз шамырқанатын кезі осы тұс. Біздер, осы жоғарыда 
айтылған баршамыз және ішінде өзім де бар,  қаншалықты қатал 
болса да аз-мұз талантымды танып қалып, маған әкелік мейірмен 

қараған Балғабек ағаның шекпенінен шыққан едік. Сол үлкен 
ұжымның алғы шебінде бүгін ақсақалдық межеге ат шалдырып 
отырған Жанат Елшібек те жасындай жарқылдап жүрген еді...

2017 жылғы сәуірдің орта шенінде ағаға бірді-екілі қоңырау 
шалдым.

– Біздікі «шалский» өмір ғой (әзілдегені), үйде жатқан. Анда-
санда қара шаңырағымыз – «Егемен Қазақстанға» соғып тұрам. 
Жігіттер маған арнап мерейтойлық альбом дайындап жатыр екен. 
Өзіңде не жаңалық? Қызылорда қалай? – деді бірінде. Сыр еліне 
деген етене іңкәрлығын дауыс сарынынан байқап тұрмын.

– Жол түспей жүр, барып қайтсам, елді, жерді араласам деп 
едім, – дейді сосын.

– Алматыдамын, ертеңдері Талдықорған жаққа қарай жүрем. 
Ел ішіндегі тойларға қатысып, ағайын-жұртқа сәлем беріп 
қайтпақпын, – деді тағы бірінде  мұңайыңқырап.

– Орталық басылымдар не қарекет қылып жатыр, басшы 
інілеріңізбен хабарластыңыз ба? –  деймін мен жөпелдемелетіп. 

– Ағаларының мерейтойын өткізу жағын өздері билеп-төстеп 
жатыр екен. Оған мың да бір рахмет! Менікі тек хабар алу ғана. 
Айтпақшы, «Сыр бойы» газетіне жігіттер мақала беретін болды 
ма? Сен сол мақалаға арнау өлеңіңді «врезка» ғып берсең қайтеді? 
– дейді ол алабөтен аңсармен. Бейне бір Сыр елінде шыр етіп 
дүниеге келіп, ат жалын тартып мініп жыл сайын туған жеріне 
емірене келіп жүретін өз перзентіндей. Әдетте, атақты ақын-
жазушылар, көрнекті көсемсөзші журналистер белгілі бір мерей-
тойлар орайында тек Астана, Алматы төңірегін шиырлап неме-
се өз облысына ғана арнайы сапарлап келіп жатады. Осы жолы 
Жанат Орынбайұлы шығармашылық зиялы қауымның арасында 
сан жылдардан бері қалыптасып қалған осы сірескен сеңдей қасаң 
қалып-шаблонды бұзып отыр. Бұл тек қазақ журналистикасының 
мэтрі Жанат Елшібекке ғана құп жарасар бекзат қимыл, үлгілі 
үрдіс, әсем әдеп дер едім. 

Сіз жетпіс жылдығыңызда өзіңіз ынтыққан Сыр еліне сәлем 
жолдадыңыз, ал мен болсам тек қана сіздің аманатыңызды орын-
дадым.

бақытжан  АбызоВ,
Қазақстан жазушылар одағының мүшесі.

Астанадан
жеткен АМАНАТ
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Қазақта: «Қырық жыл қырғын болса да ажал-
ды өледі» деген сөз менің қайынатам Өмірәлі 
Қожаевқа арнап айтылған сияқты. Ол кісі ту-
ралы көнекөз қариялардың: «Жас кезін де мал 
да бақты, егін де екті. Сөйтіп жү ріп күнкөрісі 
төмен ағайындарға көмектесті», – деп 
ризашылықпен айтып отыратынын талай 
естігенбіз.

Қазалы ауданының Өркендеу ауылы
ның тумасы Өмірәлі әкеміз 1939 жылы 
21 жасқа толған шағында Қазалы аудан
дық әскери комиссариаты арқылы 
әскер қатарына шақырылып, алдын ала 
ешқандай дайындықсыз, мал таситын 
қызыл вагондарға тиеліп, тікелей фин со
ғысы на аттанған еді. Соғыста Өмекең өзінің 
ержүректілігімен көз ге түсіп алғашқылардың 
бірі болып «Қызыл жұлдыз» орденімен марапат
талды. Әскердегі қызмет мерзімі аяқталып, 
Қорғаныс министрлігінің еліне қайтару жайлы 
бұйрығын күтіп жүргенде, гитлершілер елімізге шабуыл 
жасап 1941 жылы соғыс өрті қайта тұтанып сала берсін. 
Әкеміз қайтадан соғыс алаңына кірісіп кетеді. Соғысқа 
бейбіт өмірден шақырылғандарға қарағанда фин соғысынан 
жинақтаған тәжірибесі бар Өмірәлі кескілескен ұрыста 
ерліктің сан түрін көрсетіп, сержант атағын алып, бөлімше 
командирі болады. Кеңес Армиясының орталық май-
дан құрамындағы №1283 санды Зениттікартиллериялық 
полкта бөлімше командирі болып жүріп, 1942 жылы 
коммунистік партияның қатарына қабылданады. Ол кез-
де жаудың әскери күші жерде де, аспан кеңістігінде де ба-
сым болатын. Неміс басқыншыларының әуеден жасаған 
шабуылдарына тойтарыс беруде ол басқарған зениттік 
атқыштар бөлімшесінің ерекше көзге түскендігін төмендегі 
бұйрықтан байқау ға болады. Орталық майданның №1283 
зениттікартиллериялық полкі командирінің 27.08.1943 

жылғы №9/лс санды бұйрығында: «Қызыләскер 
Қожаев Өмірәлі №1 зениттік зеңбіректің командирі 

әрі атқышы ретінде жылдам әрі шебер қимылдап, 
27.01.1943 жылы Курск облысының «Захаровка» 
елді мекенінде жаудың «ХейнкельІІІ» ұшағын, 
12.02.1943 ж. Орел облысының «Рубленый Ко-
лодазь» елді мекенінде тағы бір «Хейнкель
ІІІ» ұшағын, 05.05.1943 ж. Орел облысының 
Алексеевка елді мекені маңында немістің 
бомбалаушы «Юнкерс87» ұшағын және 
08.07. және 11.07.1943 ж. Орел облысының 
«Олховатько» елді мекенінде жаудың «Юн-
керс87», «Ме110» ұшақтарын атып түсіріп, 
неміс басқыншыларының әскер құрамаларын, 

елді мекендерді бомбалап жоймақшы болған 
жоспарларын іске асырмай, жанқиярлық ерлік 

көрсетті. Сол үшін КСРО Жоғарғы Кеңесі Прези-
диумы Қожаев Өмірәліні «Ерлігі үшін» медалімен 

марапаттады» делінген.
Ұлы Отан соғысы кезіндегі жанқиярлық ерліктің 

үлгісін көрсеткені үшін Өмірәлі әкеміз бірнеше ордень
медальдармен марапатталып, 1946 жылға дейін Гер
маниядағы кеңестік әскерлер құрамында қызмет атқарды. 
Қантөгіске толы болған екі соғысқа қатысып, аман
есен елжұртымен қауышты. Елге оралысымен бірден 
бейбіт еңбекке белсене кіріскен әкеміз анамыз Рысбике-
мен көңілдері жарасып, отбасын құрып, соғыстан кейінгі 
тұрмыс қиындықтарын бірігіп жеңе білді.

Отбасыларында бірінен кейін бірі жеті бала дүниеге 
келіп, олардың сүйкімді қылықтары әкеміз бен анамызға 
қанат бітірген іспетті еңбекке деген құлшыныстарын арт-
тыра түсті.

Өмірәлі Қожаев Қазалы қаласындағы «Промторг» 
мекемесінде әртүрлі қызметтер атқарып социалистік еңбек
тің жеңімпазы деген сол кездегі атаулы марапатқа ие бол-
ды.

Ол кісі өте қарапайым еді, өмірінде бір адамның 
бетіне қарап астамшылық сөз айтпаған, көп 
сөйлемейтін, айтылған әңгімені тыңдағанды жақсы 
көретін және айтылып отырған әңгіменің мазмұнына 
қарамастан, мақұлдап отыратын еді, жарықтық. 
Біз әкеміздің бұл әдетін әңгіме айтушының көңілі 
қалмасын деген ниетпен мақұлдап отырған шығар 
деп ойлайтынбыз. Зейнет  демалысына шыққаннан 
кейін ол кісіден жеті жыл соғыста болған кезіндегі ең 
болмаса бір оқиғасын айтып беруін өтінсек, «көппен 
бірге соғыстым ғой, айрықша ерлік жасаған жоқпын» 
– деп қарлығыңқы дауыспен жауап беретін де қоятын. 
Қазақта «жақсылар жақсымын деп айта алмайды, жа-
мандар мықтымын деп айқайлайды» – дегендей, әкеміз 
ешқашан да майдан даласында мен мынадай ерліктер 
жаса дым және батыр болдым деп кейбіреулер сияқты 
бөспе әңгімені айтқан емес. Соншалықты қарапайым еді, 
жарықтық.

Өзі ишанның тұқымы болғаннан кейін мұсылманға 
тән дағдысынан айнымай, соңғы күніне дейін имандылық, 
адалдық аталатын кең мазмұнды ұғымдарды өмірлік 
қағидасы деп түсінді. Әкеміздің өзінің ұстанған дініне 
берік тігі сондай, жергілікті өкімет орындарының өзін 
кейбір кезде шетқақпай қылып, елеусіз қалдырып жүрген 
әрекеттері үшін аудан басшыларына шағынып, ренжіген 
де емес. Майдандағы ерліктерін міндетсіп басшыларға 
алақанын жаймастан томағатұйық өмір кешіп, 1985 жылы 
сол қарапайым күйінде 67 жасында өмірден озды. Анамыз 
Рысбике барлық балаларынан өрбіген немерелерінің тәтті 
тілдері мен олардың қызықты қылықтарын көріп, 1995 
жылы қайтыс болды. Құдайға шүкір, қазіргі кезде Өмірәлі 
әкеміздің ұрпақтарының әрқайсысы өз алдарына отау тігіп, 
әртүрлі мамандықтың иелері атанып ел қатарлы өмір кешу-
де.

Жыл сайынғы Жеңіс күні Өмірәлі әкеміздің ұрпақтары 
үшін қасиетті күн болып саналады. Бұл күні барлығымыз 
бас қосып, әкелеріміз жөнінде естеліктер айтамыз, рухына 
тағзым етіп, құран бағыштаймыз.

Қосжан Жәниұлы,
еңбек ардагері.

Қызылорда қаласы.

«ҚЫЗЫЛ ЖҰЛДЫЗ» ИЕГЕРІ

ҰРПАҚТАР САБАҚТАСТЫҒЫ
«Жас Отан» Жастар қанаты Қызылорда облыстық филиалының 

белсенділері «ұрпақтар сабақтастығы» акциясы аясында ұлы 
Отан соғысының ардагері ыдырыс Қалиевтың үйінде болып, қарт 
майдангердің үй ауласының жұмыстарына көмек көрсетті.
ҰОС ардагері Ыдырыс Қалиев отты жылдардан соң елге келіп, 

өңіріміздің дамуына елеулі үлес қосты. Ардагер биыл 92 жасқа келеді. 
Қимылы ширақ. Жастармен сұхбат барысында ол қимылының ширақтығын 
белсенді еңбекпен ұштастырып, кейінгі өскелең ұрпаққа жақсы білім алып, 
еңбектену қажеттігін айтты. Сондайақ, мұнан кейін елімізде бейбітшілік пен 
тоқшылықтың мәңгілік сақталуын тіледі. 

Белсенділерді бастап барған «Жас Отан» ЖҚ қалалық бөлімшесінің 
басшысы Талғат Тілес майдангерге ел үшін, келешек жастар үшін жасаған 
еңбегіне алғыс білдіріп, қарияның ақ батасын алды. 

Айта кету керек, «Нұр Отан» партиясы ардагерлерді ешқашан назар-
дан тыс қалдырған емес. Партияның «Ардагерлерді ардақтайық» жобасы ая-
сында жасотандықтар мен еріктілерден құралған топтар бүгінгі күнге дейін 
барлық ардагермен кездесіп, қамқорлық жасап келеді. 

Шынар БЕКБАн.

Бүгінде Жаңақорған ауданында 8 соғыс ардагері бар. Жеңіс 
күні мерекесінде олардың майдан даласындағы ерлігі тура-
лы түрлі насихат шарасы ұйымдастырылды. Тіпті балабақша 
бүлдіршіндері де батыр аталардың аузынан туған жер жайлы 
елжанды әңгіме естіді.
Мұндай шараның бірі «Елару» балабақшасының тәрбиешісі Айнұр 

Сарбасова мен әдіскері Нұргүл Қабетенованың бастамасымен орындал-
ды. Олар ортаңғы жастағы «Жұлдыз» тобын соғыс ардагері Мамахан 
Сапарбаевтың отбасына апарып, қызықты кездесу жасады.

Мамахан ақсақал майдан шебіндегі от пен оқ арасындағы 
қаһармандық қасиет тұрғысында тағылымды ой тарқатты. – Отан-
ды сүю балалық шақтан қалыптасу керек. Шайыр Тұрмағамбет «бала-
ны іштен тәрбиелеген жөн» деген. Сол айтқандай, балалардың атасын 
құрметтегені, туған жердің қадірі жайлы әңгіме тыңдауы үлкен тәрбие. 
Осындай мүмкіндік жасаған екі қызыма да алғыс айтамын, – деді қарт 
жауынгер.

«Елару» балабақшасы мұндай тақырыпта және тәрбиелік мәні 
жоғары шараларға үнемі назар аударады. Бұл бүлдіршін болашағына 
деген серпінді жоба саналады. 

Ал, майдангер Мамахан Сапарбаев балаларды бос қайтарған жоқ, 
шай мен тәтті ұсынып, батасын берді. 

Қ.ҚұРБАн.

ЕЛЖАНДЫ ӘҢГІМЕ

Адамзат адамзат бол
ғалы бері ең  қан құй лы 
соғыстың сұрапыл жыл 
дарында  солдаттар тағ
дырдың барша қияметін 
бастан кешіргенді. 
Әр отбасыда 70 жыл-
дан ар тық уақыт өтсе 
де, естен шықпайтын, 
жүректерінде мұңқайғы 
қалды. Балалық шағынан 
әулетімен қуғынсүргін 
мен тәркілеуге ұшырап, 
қысылтаяң күн кеш-
кен менің ағам Тажиди-
нов Файзулла, жасына бір 
жас қосып, 18ге толмай 
өз еркімен ұрыс даласына аттануы ерлік 
емес пе дерсің?! Қолыма тиген майдан ха-
тына көз жібергенде атаанасы, бауырла-
рын, елін сағынғанынан балалық көңілі 
басылмағаны, ауылдан жеткен бір ауыз 
сөзді ынтыға күтетінін сезгендейсің. Отан 
қорғау жолында 20ға толмай жалындаған 
жігермен дүниеден өткен. Соғыс құр
бандарын тарихта қалдыру, ұрпақтарға 
жеткізу – парызымыз болған соң қолыма 
қалам алдым.

Апамнан қалған сарғайған майдан 
хаттарын оқып отырып, марқұм ағамның 
соңғы сағаттарын көз алдыма ойша 
елестеттім.

...1945 жылдың ақпан айы. КСРО, 
АҚШ және Ұлыбритания басшыларының 
тарихи маңызы зор Ялта конференция-
сына қатысуға Қырым еліне келген кезі. 
Күзет қызметі күшейтілген. Қара теңіз 
флотының барлық кемесі, 300дей жойғыш 
ұшақ әуе кеңістігін қорғау үшін сақтық са-
пында. Қырым түбегіндегі Бас қолбасшы 
резервіндегі 67ші атқыштар ротасының 
командирі майор Кабланков кезекшілікке 
Василий Орлов, Валентин Лебедев, қара
ғандылық Сергей Морозовты, автома-
шина жүргізушісі және Файзулланы 
тағайындап, қаружарақ бөлімшесінің 
түнгі күзеттегі маршрутын белгілеп бер-
ген. Бүгінгі бағыттау іші. Жолдың бір 
жағы терең құз. Бұралаң жолмен техника 
баяу жылжып келеді. Жерлесі Морозов-
пен әңгімелері жарасып кеткен. Автома-
шина сәл толқи барып, ауытқығандай бол-
ды ма, бір жағына төңкеріле төмен қарай 
құлдилай жөнелді....

...Жас кезі екен. Мектептен келе сала 
ағарғанды ұрттай жүріп, әжесінің берген 
нанын қойнына тығып, ауыл сыртындағы 
қараша үйлерге қарай жүгіре жөнеледі. 
Үйлердің бірінде сыйлас, дімкәстығынан 
оқуға бара алмай жүрген досы бола-
тын. Үйіне кіріп, үлкендермен аманда-
сып, асыға күтіп отырған  досына бүгінгі 
алған білімін толығымен баяндаса, ол да 
кешегі тапсырмаларды сартылдатып айта 
қоятын. Одан әрі өздері оқыған әдеби 
кітаптарының мазмұнына ауысып, қызу 
таласқа түсе бастайды. Бұл дімкәс жан, за-
мандасы Зейнулла Шүкіров еді...

...Етекке ұлдидай түскен автомаши-
на жауынгерлерді жанжаққа шашыра-
та лақтырған. Бір есі кіргенде, «Файзул-
ла қайда, Файзулла, Файзулла», – деген 
Морозовтың даусы келгендей.

...Мектеп ішінде жүр екен. Мұғалімі 
Сталиннің көптомдығын ұстатып, «Фай-
зуллажан, біліміңді әрі карай осы кітаптан 
сусындат, өте жақсы оқығаны үшін 
ВЛКСМ қатарына қабылданасын», – деп 
жатыр. Зейнулла досы «Сен алғырсың, 
алар асуларың алда», – деп дем берген-
дей. Аласапыран соғыс үні, адамдардың 
айқайы, дабырдүбір. Есі емісеміс. Госпи-
тальда жатқандай. 

– Файзулла, мен Морозовпын, Файзул-
ла, – деген алыстан естілген дауыс бірте
бірте көмескілене ұзай берген... (1945 
жылы 16 ақпан күні Алушта қаласындағы 
әскери госпитальда ағам соңғы демін 
алған екен.)

Аласапыран нәубет кезде Аймағанбет 
ахунның бір баласы Тәжімбет ахун «Халық 
жауы» ретінде ұсталса, Таджидин мақсым 
үнемі аңдуда жүрген екен. Баласынан 
«қара қағаз» келген соң құран бағыштап 
қойған, қай жерге жерленгенін білуге 
мүмкіндік те болмаған. 90жылдардың 
орта шенінде туыстарына іздестіру ойы 
туындаған кез. Бөгендік ағайын, соғыс 
ардагері Құрманалиев Іззат ағамыздың ер-
теректе айтқан әңгімесі ой салған. Май-
даннан аяғынан жаралы болып келген 
жауынгер Үкіметтің қолдауымен Алма-
ты қаласындағы ардагерлер санаториясы-
на демалуға барғанда, палатада ірі денелі 

орыс жігітімен қатар ор-
наласады. Сөз арасын-
да ағаның қызылордалық 
екенін бі ліп, «Арал 
ауданындағы Бөген, 10
шы ауыл. Қара шалаң кол-
хозы және Таджиди-
нов  Файзулланы та ни сың 
ба? – деген сұрақ тарды 
жүдемелетіп қоя бастай-
ды. Таңдана түскен Ізекең, 
«Я, білем, мен сол жер-
де тұрамын, ол менің ең 
жақын туысым еді, марқұм 
соғыстан оралмады», – деп 
жауап береді.

Тағдыр ағаммен бірге соғысқан Моро-
зовты көп жылдан кейін ағайыныммен осы-
лай кездестірген еді. Өрбіген әңгімеден, 
орыс жігітінің ағамен жақсы жолдас бо-
лып, отбасы туралы толық хабардар екені, 
госпитальға бірге түсіп, сол жерде көз ал-
дында кайтыс болғанын, өзінің екі аяғынан 
айырылғаны жайлы хабардар еткен. Аға
мыз Алушта қаласындағы бауырластар зи-
ратына жерленген екен. Туғанымен бірге 
бауырдай араласқан қаруласын құшақтап, 
еңкілдеп ұзақ жылағанын Іззат аға айтып 
бер. Одан кейін көп су аққан. Ол әңгіме 
ұмытыла бастайды.

Содан 1995 жылы жанжаққа іздеу 
салыну арқасында орны табылып, інісі 
Әлімжан аға Алушта қаласындағы бауыр-
ластар зиратындағы ағасынының тізімін өз 
көзімен көріп қайтты.

70 жылдай бұрын майдан сағы
нышын жеткізуші хаттар кезінде анасы 
Аманбайқызы Шынар әжеміздің санды
ғында тұмардай сақталып, Сталин томы 
арасында жатқан. Сарғайған майдан жаз-
баларына дәптердің бір бетінің екі жағын 
пайдаланып, бүктегенде әдемі үшбұрыш 
хат шыға келеді. Сыртында адрес, штамп 
және цензурадан өтті деген белгі бар және 
желімделмеген, яғни ашық күйде жететін 
болған. «Сағынышты сәлем хат!» – деп, 
бастап апаәже, Әленжан (інісі Әлімжан), 
Гүлсім тағы басқа туыстары, соғыстағы 
Жұпан ағасы туралы сұрай келе, елдегі 
жаңалықтарды ынтыға күтетіндігін біл
діреді. Соғыстағы әкебалаларын ойлай 
бермеуді айта келе, оздерің аман болыңдар 
деп рух береді екен.

Соңғы жазуды оқи отырып,  хатта айта 
алмай кеткен бір сырлары бар екенін, 
цензура кезіндегі өрімдей жастың ішкі 
толғанысын сезгендейсің. Аманесен орал
ғанда бір жерде тұлға, елеулі азамат болар 
ма деген ой келеді. Төрдегі ілінген пор-
третте басында қисайтып киген пилотка-
сы, екі құлағы қалқиып, көзінде жымиыс 
белгісі бар бозбала әлі қарап тұр. Есімізде 
сол күйі сақталып келеді. Сонау жылдары 
елім деп жауға аттанған, жалындай жанып 
кеткен әрбір ұлқызымызды әрдайым еске 
алып, құран бағыштау біздің міндетіміз 
деп білемін.

Хатты майдан ардагері Жұпан әкеміз
дің қосағы Қымбат анамызға қайта табыс
тадым. Үлкендерден қалған аманатты 
 Сталин томының ішіне қайтадан салып, 
сыртын орамалмен орап сақтауға алып 
кетті. Енді майданнан хат жазылмасын деп 
аяқ та ғым келеді.

Болатбек ТәЖІМБЕТ. 
Арал ауданы, Аққұлақ елді мекені.

АЛУШТАДА 
ҚАЛҒАН АРЫС

Соғыс туралы суық хабар келгенде 
табиғатынан алғыр, зейінді  Қасым Ер-
мекбаев шәкірттерге орыс тілінен сабақ 
беріп жүрген еді. Шақыру алған бой-
да Қармақшы әскери комиссариатынан 
1942 жылы майданға аттанды. Ізінде 6 жа-
сар Ертай, 3 жастағы Жұмағали атты қос 
перзенті қалды. Сол жылы Ақтөбе облысы, 
Ембі қаласында әскери дайындықтан өтіп, 
17атқыштар полкі құрамында ұрысқа 
кірген. Аталған полк Украина жеріндегі 
Киев, Львов маңындағы қиянкескі 
қырғынға қатысқан. Қасым жауынгер осы 
шайқастардың бірінде аяғынан жарала-
нып, Рязань қаласындағы 395ші қалалық 
госпиталға түседі. Жеңіл жарақаттан жа-
зылып шығып, өзі сұранып қайтадан 
майданға кетеді. Бір хатында офицерлік 
оқуға барудан бас тартқанын, сол үшін  
алғы шепке жіберетінін жазыпты. 

Соғыс тарихына бойласақ, 1944 жыл – 
жеңіске бір табан жақын қалған, шешуші 
ұрыстар кезеңі. Бірақ бұл жеңістер туған 
жерге, отбасына оралу арманына қол со-
зым қалғанда шейіт кеткен боздақтардың 
қанымен келді. Қасым Ермекбаев та 1944 
жылдың 22 шілдесінде ауыр жарақаттанып, 
госпитальға түседі. Майдангердің отба-
сы сол жылдың қыркүйек айында «қара 
қағаз» алған.

Әке мейіріміне жұтап өскен қос пер-
зент өз тағдырластары сияқты тым ерте 
есейді. Буыны бекіп, бұғанасы қатпастан 
еңбек етті. Елге қызмет қылды, Қасым 
жауынгердің ұрпағын өрбітті. Ертай 11 
баланың, Жұмағали 7 баланың әкесі бо-
лып,  мәуелі әулетке айналды. Бірақ әке 
қабірін зиярат ету армандарына жете ал-
май, Ертай 53 жасында, Жұмағали 55 жа-
сында дүниеден өтті.  

– Әкем Жұмағали өз әкесі жерленген 
зиратты тапсам деп жиі айтатын. Ол кез-
де қазіргідей іздеу мүмкіндігі болмады. 
Атамызға қатысты деректерде де біраз 
қателіктер болған соң, көңілімізде күмән 
ұялаған еді. Өйткені, «Ермекбаев» де-

ген фамилия белгіде «Ерменбаев» деп 
жазылған. Туған жылында да қателік 
бар. Атамыз 1909 жылы туылған, 
ал белгіде 1904 деп көрсетіліпті. 
Тек құжаттағы «туысқаны» деген тұста 
Айымкүл әжеміздің аты жазылғаны 
күдігімізді сейілтті, – дейді Еркеғали 
Жұмағалиұлы. 

Рязаньдағы Скорбященский зираты 
әкімшілігінен хабарласқан Елена  зиратқа 
жетудің жолын түсіндірген соң, Ертайдың 
баласы Мұратқали, Жұмағалидың ба-
лалары Еркеғали мен Мұратбек сапарға 
аттанды. Майдангердің ұлдарының 
мәңгілік мекенінен қос уыс топырақ алып, 
аталарының басына қоятын белгі жасатты.

Скорбященский зиратына  XVIII 
ғасырдың соңынан бастап адам жерлене 
бастаған. Кейін қасына шіркеу салынған. 
1930 жылдары шіркеу аумағы қоршалып, 
оның қасындағы екі үйге Рязань НКВД
сының қызметкерлері орналасқан. Саяси 
репрессия жылдары шіркеу жертөлесінде 
жазықсыз атылған құрбандар құпия түрде 
жерленген екен. Қазір арнайы тақтада 
«Бұл қайталанбауы тиіс! Осы қабырғаның 
арғы жағында 30 жылдардағы репрессия 
құр баны болған рязаньдықтар жерленген» 
деп жазылған. 

Екінші дүниежүзілік соғыс жылдары 
бұл қорымға Рязань госпиталында қайтыс 
болғандарды, Ленинград блокадасынан 
эвакуацияланғандарды жерлеген. Жеңістің 
40 жылдығында зираттың жанындағы 
паркте жергілікті архитекторлардың жо-
басымен үлкен мемориал тұрғызылған 
екен. Соғыс құрбандарының аты ақ тасқа 
қашалып жазылған. Бұл жерде 2 мыңнан 
астам жауынгерлер мен ленинградтықтар 
мәңгілік тыныстап жатыр.

Ағайынды Қасымовтар бауырластар 
зиратына барып, жауынгер аталарына 
құран бағыштады. Ата қабірінің басына 
туған жердің, жауынгердің қос перзентінің 
қабірінен алынған топырақтың нәрін 
сіңірді. Әкелерінің орындалмаған арма-

нын іске асырып, арқаларындағы аманат 
жүгін жеңілдетті. Жауынгер Қасым Ер-
мекбаев туралы толық мәлімет жазылған 
белгіні орнатты. Аталары жамылып 
жатқан жат жердің топырағын ала 
келді. Аналары Сұлуторы мен 
Раунақ бас болып, ағайынтуысты 
шақырып, ас берді. Әке қабірінің 
топырағын балалары Ертай 
мен Жұмағалидың зираты-
на қойды. Арманда кеткен 
әке мен балаларының рухын 
табыстырған ұрпақтарына 
жұртшылық батасын жау-
дырды. 

Біз – соғыс көрмеген 
ұр пақ майдангерлерді, 
асқар тауы – әкесінен айы
рылған балаларды тыңдап 
өстік. Қан кешіп келген 
аталарымыз әңгімеге тым 
сараң еді. «Еее, қарағым
ай, соғыстың несін ай-
тайын, біз көрген азап-
ты сендер көрмеңдер» 
дегеннен әрі  аспайтын. 
«Соғыс» ойынын ойна ған 
жеткіншектерді «жаман
дық шақырма» деп, тыйып 
тастайтын әжелерді көрдік. 
Соның бәрі сұм соғыстың 
қалың қасіретін, жүректерге 
сал ған жарасының ауырлы
ғын айғақтайды. 

Уақыт өтер, қыс арты-
нан көктем келер. Жат жерде 
асыл сүйегі қалған боздақтардың 
рухы ұлағатты ұрпақтарының ар
қа сында осылайша жаңғыра бер-
се, аманат арқалаған азаматтардың 
талайының арманы орындалар еді. 

Гүлжазира ЖАлҒАСОВА.

Ұлы Отан соғысы аяқталып, Жеңістің 
туы желбірегеніне биыл 72 жыл толды!  Бұл  – 
сол кездегі кеңес халқының өшпес ерлігі мен 
төзімділіктерін паш ететін, тарихта мәңгілік 
қалатын күн. Жеңіс күні – халқымыздың 
жанқиярлық ерлігі мен қаһармандықтың 
символы. Осы Жеңіс күні қарсаңында мен 
өзімнің нағашы атам Өмірзақ Махамбе-
тов туралы жазуды жөн көрдім. Атам-
ды өзім көрмесем де, анамның айтуы 
бойынша жақсы білемін.   

Қызылорда қаласында 1975 жылы 
9 мамырда «Мәңгілік алау» алаңының 
ашылу салтанаты өтті. Осыған Волго-
град қаласындағы Мамаев қорғанынан 
Мәңгілік алау отын әкелген  менің  атам 
болатын.     

Өмірзақ Махамбетов  1916 жылы 
Қазалы ауданында дүниеге келген.  
1936 жылы  Қазалы ветеринарлық тех
никумын бітірген, 1937 жылы  армия 
қатарына шақырылып, Ұлы Отан со
ғысына қатысқан.

Ол соғыста да, еңбекте де құрметке 
бөленген жан. Ұлы Отан соғысына 
қатысып, Финляндия, Польша, Вен-
грия, Австрия, Чехословакия және Германи-
яны жаудан азат ету ұрыстарына қатысқан.

Және менің атам Қазақстанның халық 
жазушысы Мұзафар Әлімбаевпен бірге 
соғысқа қатысқан. М.Әлімбаев атама арнап 
өлең жазған. 

Елге оралған соң ұзақ жылдар бойы 
партиялық қызметте болды. Арал  ауданы 
және Қызылорда облыстық партия коми
тетінде нұсқаушы, Жаңақорған және 
Арал аудандық партия комитеттерінде 
екін ші хатшы болып жұмыс атқарды. 
 Партия шақыруымен отыз мыңдықтардың 
қата рында ауылшаруашылық саласы-
на барып, Комсомол, Октябрь колхоз-
дарында төраға болып қызмет атқарды. 
«Главриссовхозстройдың» әртүрлі саласын-
да жұмыс істеді.         

Жауынгерлік және еңбектегі үлкен 
қызметтері үшін «І, ІІ дәрежелі Ұлы Отан 
соғысы», «Еңбек Қызыл Ту» ордендерімен 
және көптеген медальмен марапатталған. 
1983 жылы дүниеден өтті. Оның есімімен 
Қызылжарма ауылдық округінде көше ата-
лады.  

Бұл сурет Ақтөбеде, 1942 жылдың ақ
панында түсірілген, Мемлекет тарихы инс 
титуты сайтынан алынған. Астындағы қа
тар да ортасында менің атам Өмірзақ Махам-
бетов.

Кіші командир құрамы: Төменгі қатар 
(солдан оңға қарай) Қали Тоғайбаев – взвод 
командирі, кіші лейтенант, Өмірзақ Махам-
бетов – кіші политрук, миномет батарея
сының комиссары, Мыңбай Байзақов – 
 миномет батареясының командирі, кіші 
лейтенант.

Жоғары қатар: Мұртазин – фельд
шер, Мұқатай Жұрмұхамбетов – батарея 
командирі, кіші лейтенант.

Ақтөбе, 1942 жыл. Ақпан.

нұрай БЕКБАн,
Қ.Сәтпаев атындағы ҚазұТЗУ студенті.
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ОБЛЫС ПРОКУРОРЫ СОҒЫС 
АРДАГЕРЛЕРІН ҚҰТТЫҚТАДЫ
Облыс прокуроры Халидулла Дауешов Ұлы Отан соғысының 72 

жылдығы аясында ардагерлерге құрмет көрсетті. 
Бөрібай Құлманов – Ұлы Отан соғысының ардагері. Майдангер 

Мәскеу түбіндегі қиянкескі ұрыста жарақат алса да, жанын аяған жоқ. 
Қаруластар қатарына тез қосылып, басқыншы жауға қарсы шыққан. 
Бүгінде 97 жасқа келген ардагер соғыс жылдарындағы қиындықтармен 
бөлісті. 

– Соғыс бітіп, жауды жеңдік, тізе бүктірдік. Қуанышымызда шек 
болмады. Соғыстан соң 1954 жылы тың, тыңайған жерді игеріп жатқан 
уақытта Қазалы аудандық партия комитетінің 2ші, 1ші хатшысы бол-
дым, – деді майдангер қарт.

Бөрібай Құлманов соғыстан кейін елдің дамуына үлес қосты. Еселі 
еңбектері үшін «Қызыл Жұлдыз», «Отан соғысы»» «Еңбек Қызыл Ту», 
«Құрмет» ордендерімен марапатталды. 

Ал Любовь Колесник 18 жасында медициналық техникумды 
тәмамдаған бойда майданға аттанған. Польша мен Белоруссияны азат 
етуде жауынгерлерге медициналық жәрдем көрсетіпті. Бейбіт өмірде 40 
жыл медицина саласында тер төкті.

Кездесу барысында ардагерлер соғыс жылдарындағы естеліктерімен 
бөлісті. Прокуратура ұжымына сәттілік тілеп, алғысын білдірді. Проку-
рор ардагерлерге гүл шоқтары мен бағалы сыйлықтар табыс етті.

– Барлық ұрпақ үшін 9 Мамыр – табандылық пен ерліктің, Отанға 
деген сүйіспеншіліктің символы болған ерекше және жарқын мере-
ке. Майдангерлер, прокуратура ұжымының үлгі тұтар тәлімгерлері, 
мақтанышымызсыздар, – деді облыс прокуроры. 

Облыс прокуроры прокуратура органдары қызметкерлерінің аты-
нан ардагерлерге ұзақ ғұмыр, мықты денсаулық тіледі.

Ш.АлТынБЕКҚыЗы.



«Саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу» күні қарсаңында

6 Сб
www.syrboyi.kz

Сенбі, 13 мамыр 2017 жыл. №69-70

мерей

2015 жылдың 24-қарашасында Қазақстан 
Республикасының «Екінші деңгейдегі банктер-
дің жұмыс жасамайтын несиелері мен активтері, 
қаржы қызметтерін көрсету және Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің  және қаржы 
ұйымдарының қызметтері мәселелері бойын-
ша Қазақстан Республикасының кейбір заңнама 
актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» Заңы қабылданды. 

Бұған дейін алынған заемдарды өтеу мақ-
сатында, бұрын банктер заемшылардың жағдай-
ларын жақсарту үшін жаңа заем беру жолы-
мен заемдарға қайта құрылымдау жүргізген. 
Бұл кезде жаңа заем сомасына мерзімінен өткен 
берешектің, тұрақсыздық айыбының (айыппұл, 
өсімпұл) сомасы, яғни негізгі берешек сомасына 
сыйақы, тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл) 
капиталдандырылған (сомаланған).   

Сөйтіп, Заңмен ипотекалық тұрғын үй за-
емы бойынша мерзімінен өткен сыйақыны, 
тұрақ сыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) 
негіз гі берешек сомасына капиталдандыруға 
(сома лауға) тыйым салынды. Бұл талап 2016 
жылдың 1-қаңтарынан бастап күшіне еніп, 
бұрын жасалған келісім-шарттардан туындаған 
құқықтық қатынастарға қолданылады.

Сонымен қатар, Заңның аясында Қазақ стан 
Республикасының «Қазақстан Республика
сындағы банктер және банк қызметі туралы» 
Заңының (бұдан әрі – банктер туралы Заң) 34-
бап 3-тармағы жаңа редакцияда баяндалды. Осы 
тармақтың мақсаттарында қарыз алушы үшін 
банктік қарыз шартының талаптарын жақсарту 
деп:

банктік қарызға қызмет көрсетуге байланы-
сты көрсетілетін қызметтер үшін комиссиялар-
ды және өзге де төлемдерді азайту жағына қарай 
өзгерту немесе толық күшін жою;

тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсім-
пұлды) азайту жағына қарай өзгерту немесе 
толық күшін жою;

банктік қарыз шарты бойынша сыйақы 
мөлшерлемесін азайту жағына қарай өзгерту;

банктік қарыз шарты бойынша төлемдерді 
кейінге қалдыру және (немесе) ұзарту түсініледі.

Банктік қарыз шартында қарыз алушы 
үшін жақсарту талаптарының қосымша тізбесі 
көзделуі мүмкін.

Банк жақсарту талаптарын қолданған жағ-
дайда, қарыз алушы банктік қарыз шартын-

да көзделген тәртіппен банктік қарыз шар-
ты талаптарының өзгергені туралы хабардар 
етіледі.

Қарыз алушы хабарламаны алған күннен 
бастап күнтізбелік он төрт күн ішінде банктік 
қарыз шартында көзделген тәртіппен банк ұсын-
ған жақсарту талаптарынан бас тартуға құқылы.

2017 жылдың 1-қаңтарынан бастап бан-
ктер туралы Заңның 34-бабына 3-1 тармағының 
қосылып, күшіне енгенін назарларыңызға 
ұсынамыз. Аталған тармаққа сәйкес (жеке тұлға 
өтініш берген күннен бастап ағымдағы алты 
ай ішінде) шетел валютасында кірісі жоқ жеке 
тұлғаларға шетел валютасында ипотекалық за-
емдар берілмейді.

7-1. Сондай-ақ банктер туралы Заңның 34-
бабы 7-1 тармағымен толықтырылды. Аталған 
тармаққа сәйкес жеке тұлғамен жасалған банктік 
қарыз шарты бойынша қарыз алушы жүргізген 
төлем сомасы, егер ол қарыз алушының банктік 
қарыз шарты бойынша міндеттемелерін орын-
дауы үшін жеткіліксіз болса, қарыз алушының 
берешегін мынадай кезектілікпен өтейді:

1) негізгі борыш бойынша берешек;
2) сыйақы бойынша берешек;
3) осы Заңның 35-бабының 2-тармағына сәй-

кес айқындалған мөлшердегі  тұрақсыздық айы-
бы (айыппұл, өсімпұл);

4) төлемдердің ағымдағы кезеңі үшін негізгі 
борыш сомасы; 

5) төлемдердің ағымдағы кезеңі үшін есепке 
жазылған сыйақы;

6) кредитордың орындауды алу бойынша 
шығасылары.

Мерзімін өткізіп алудың қатарынан күнтіз-
белік бір жүз сексен күні өткеннен кейін жеке 
тұлғамен жасалған банктік қарыз шарты бой-
ынша қарыз алушы жүргізген төлем сомасы, 
егер ол қарыз алушының банктік қарыз шар-
ты бойынша міндеттемелерін орындауы үшін 
жеткіліксіз болса, қарыз алушының берешегін 
мынадай кезектілікпен өтейді:

1) негізгі борыш бойынша берешек;
2) сыйақы бойынша берешек;
3) төлемдердің ағымдағы кезеңі үшін негізгі 

борыш сомасы;
4) төлемдердің ағымдағы кезеңі үшін есепке 

жазылған сыйақы;
5) осы Заңның 35-бабының 2-тармағына сәй-

кес айқындалған мөлшердегі тұрақсыздық айы-
бы (айыппұл, өсімпұл);

6) кредитордың орындауды алу бойынша 
шығасылары.

Аталған талап 2016 жылдың 1-шілдесінен 
бастап күшіне енді және ол бұған дейін жасалған 
келісім-шарттарда күшіне енген күнінен бас-
тап туындаған құқықтық қатынастарда қолда-
нылады. 

Банктер туралы Заңның 35-бабына өзгерістер 
енгізілді. Енгізілген өзгерістерге сәйкес орын-
далмаған міндеттер үшін тұрақсыздық айыбы-
ның шекті мөлшері шектелген. 

Енді, берешек 90 күнге дейін өтелмесе, 
банк әр өткізілген күн үшін мерзімі өткізілген 
төлем сомасының 0,5% жоғары емес етіп, ал 90 
күннен асқанда – әр өткізілген күн үшін мерзімі 
өткізілген төлем сомасының 0,03% жоғары емес 
етіп тұрақсыздық айыбын есептеуге құқылы. 
Бұл жайтта жалпы шектеу – банктік заем шар-
ты әр жылдық әрекет ету күші берілген заем 
сомасының 10% жоғары емес болуы сақталған.

Заңмен заемшы-жеке тұлғаның берешегін 
өндіріп алу үшін оның шотында жатқан  немесе 
шотқа түсетін ақша сомасының 50%-дан жоғары 
емес мөлшерін өндіруге шектеу қойылды. Бұл 
талап 2017 жылдың 1-қаңтарынан бастап күшіне 
енгізілді. 

Аталған талап заемшы-жеке тұлғаның жинақ 
шотында жатқан ақшаға қолданылмайды. 

Заңмен ипотекалық тұрғын үй заемы бойын-
ша 180 күннен кейін есептелген сыйақыны және 
тұрақсыздық айыбын төлеуді талап етуге шек-
теу қойылды (2016 жылдың 1-қаңтарынан ба-
стап күшіне енгізіліп, бұрын жасалған келісім-
шарттардан туындаған құқықтық қатынастарға 
қолданылады).   Бұл норма заемшы-жеке тұлға 
берешегінің көбейіп кетпеуіне бағытталған.  

Қорытындыда заемшы-жеке тұлғалардың 
құқықтары мен мүдделерін қорғауға бағытта-
латын қабылданған өзгерістердің маңыздылығын 
атап өту қажет.  

Сонымен қатар, әрбір заемшы алған несие-
сі бойынша міндеттерді орындауда жауап-
кершілікте болып, келешекте несие алу мүм-
кіндігін қамтамасыз етуі туралы ойлауы керек.

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі» 
республикалық мемлекеттік мекемесінің 

Қызылорда филиалы.

Заемшылардың құқықтары мен мүдделерін қорғауға бағытталған 
Қазақстан Республикасының кейбір заңнама актілеріне енгізілген өзгерістер

Атамыз қазақтың «Өзге елде сұлтан бол-
ғанша, өз еліңде ұлтан бол» деген аталы 
сөзі бар. Айтса айтқандай, Арекең – туған 
топырағы Аралдан қоныс аудармай қырық 
жылдан астам уақыт қызмет етіп, ел 
алғысын арқалаған азамат. Оның ерек-
ше бір жаратылысы өз әулеті, болма-
са ағайын-туысы үшін ғана емес, жал-
пы жұртшылықпен етене араласып, 
елдің ақылшысы, арқасүйер ағасы, 
жұртшылықтың жағасы мен панасы бо-
лып жүрген азамат. 

Кезіндегі «Қызылорда электр жүйе-
сін тарату» АҚ Арал аудандық электр 
жүйесі мекемесінің бастығы болып ши-
рек ғасырға жуық табан аудармай қызмет 
жасаған Арапхан Сұлтанов жайлы  ойым-
ды осылай айтуымда бір мән бар. Атам қазақ 
«Тектіден текті туар, ата жолын қуар» деп 
бекер айтпаған болар. Арекеңнің әкесі Оспан 
күн-түн көз ілмей, көк теңіз төскейіндегі ақ бас 
толқындармен арпалысып күн кешкен балықшы болса, 
анасы Балкенже – ұл-қызын тұмсықтыға шоқыттырмай, 
қанаттыға қақтырмай өсіріп, қияға қанат қақтырған асыл 
ана болған. Оспанның ер баласы болмаған көрінеді.

Қара шаңырағын шайқалтпауды мұрат тұтқан Осекең 
үлкен қызы Бибіләтипаның баласы Арапханды бау-
ырына басады. Бұл – 1947 жылы Арал теңізінің ақ бас 
толқындары ұрғылап жататын Көкарал жиегіне қоныс 
тепкен Ауан ауылында болған оқиға. Заманында ауылдық 
кеңестің хатшысы, тұтынушылар кооперациясының төр-
айымы қызметтерін атқарған Бибіләтипа әкесі Осекеңе 
баласын жөргегімен беріп тұрып: «Әке жолынан жаза 
баспай жүрерсің, айналайын» деп құлағына тіл қатып, 
көзіне жас алыпты.

– Өмір деген осы ғой, – дейді Арекең әңгіме үстін-
де, –  менің балалық бал дәуренім өкінішті жылдармен 
тұспа-тұс келіпті. Қылшылдаған 41 жасында Бибіләтипа 
апамның мәңгілік сапарға мезгілсіз аттанып кеткенін 
білмеймін. Ал, бар-жоғы үш жасымда Балкенже анам-
нан айрылсам, есімді енді-енді жиып келе жатқан тоғыз 
 жасымда Оспан әкемнен айырылып қалдым. Алла-
ның менің маңдайыма тигізген тоқпағынан болар, ерте 
есейдім. Шүкір, ата-анам жолынан жаза баспай жүріп 
келе жатқан болармын.

Иә, бүгінде 70 жастың желкесіне мініп отырған Арап-
хан әке аманатын арқалап, ел-халқы үшін қалтқысыз 
қызмет етіп, аңқылдай сөйлеп, жарқылдай күліп жүріп 
келеді...

Арапханның жаратылысы жайлы айтар ойымыз 
орнықты, сөзіміз салмақты болуы үшін оның өнегелі 
өмірдерегіне сәл-пәл шегініс жасалық. Арал қаласынан 
300 шақырымға жуық шалғай жатқан Ауан ауылындағы 
№22 орта мектебінен дәріс алған ол еңбек жолын Арал 
балық комбинатында қара жұмысшы болудан бастады. 
1966 жылы кезінде аты дүркіреп тұрған Алматыдағы 
Қазақ политехникалық институтының энергетика фа-
культетіне оқуға қабылданып, 1971 жылы инженер-
электрик мамандығын алып шығады. 

Аталған оқу орнын бітірісімен Украинаның  Карпат 
баурайында Отан алдындағы әскери борышын өтеп 
қайтады. Оның 40 жыл бойғы электр жүйесі саласындағы 
еңбек жолы 1972 жылы Арал аудандық электр жүйесінде 
қатардағы электромонтерлықтан бастау алады. Бертін 
келе, қосалқы станцияларда жөндеу жөніндегі ин-
женер болған ол араға бары-жоғы бес жыл салып, 
«Қызылорда электр жүйесін тарату» АҚ-ға қарасты Арал 
аудандық электр жүйесі мекемесінің бастығы қызметіне 
тағайындалды. Бір таңқаларлығы, осы мекеменің бас 
инженері, болмаса мекеме бастығының орынбасары 
бола тұра, олар емес, басшылық қызметке Арапханның 
тағайындалуына қалайша қайран қалмасқа. Оның бұлайша 
өсіп, өркен жаюына сол кездегі ұстаздары Махамбетжан 
Жәрімбетов, Убайдулла Әнесовтер мен партия, кеңес ор-
гандары басшыларының үлкен сенім артқандықтарының 
септігі тиген болар. Олар жас маманның іскерлігін та-
нып, өсіруде жаза баспапты. Арапхан осы салаға қалай 
басшылыққа келді, солай өсу мен өрлеу жолына түсті. 
Бастапқыда аудан аумағындағы жоғары кернеулі 
электр желілері 113 шақырымды құраса, үш-төрт жыл-
да желі ұзындығы 550 шақырымға жеткізілген. Аудан 
орталығынан шалғай жатып, қараңғылықта қамалып 

отырған елді мекендерге электр желілері тарты-
лып, май шамнан құтылған ауыл тұрғындары 

қуаныш құшағына кенеле бастады. Сондайда 
күн-түн көз ілмей, жүздеген шақырымдарға 
созылған электр желілерін жағалап, 
бөренелерді жастық қылып жатқан кезі 
де болды. 

Шалғайдағы ауылдарға электр желі-
лерін жеткізуде оның атқарған жұмыс-
тары ұшан-теңіз. Елді-мекендерге 
«Ильич шамын» жеткізудегі ауқымды 
істердің бірлі-жарымын айтпасқа 
бол мас. Қараңыз, 1986-1991 жылда-
ры кейбірі қарапайым майшам жа ғып 
отырған Қосаман, Атанши, Жіңішке-

құм, Бірлестік, Ақеспе, Ақбасты, 
Құланды, Ақшатау, Қосбелгі, Тастүбек 

елді мекендері орталық электр желілеріне 
қосылады. Сондай-ақ, «Көкарал» бөгеті 

мен «Ақлақ» тоспасына электр желісін тар-
ту ерлікпен пара-пар тірлік болған. Аудан халқы 

Арапханның басшылығымен 1984 жылы Арал аудандық 
электр жүйесінің жаңа өндірістік-жөндеу базасының са-
лынуын бүгінге дейін «жыр» ғып айтумен жүр. Кезінде 
табиғат апатымен бүлінген Жіңішкеқұм, Жаңақұрылыс, 
Ақбасты, Құланды елді мекендерінің электр желілері 
қалпына келтірілді. Ал, Арал қаласын электр жарығымен 
абаттандыруда атқарылған жұмыстар игілікке айнал-
ды. Арекең басшылықта болған жылдары облыс бой-
ынша кәсіби жарыста аудан энергетиктері тоғыз мәрте 
жеңімпаз атанған.

– Қазалы ауданына қараған «Жаңақұрылыс» елді 
мекені, – дейді бізбен әңгімесінде кезінде осы ауылдық 
округтің әкімі болған, бүгінде ауылдың ардагерлер 
кеңесінің төрағасы Сердалы Шалбаев, – 1991 жылы Арал 
ауданына берілді. Қазалыдан келетін электр жарығы 
бірде бар да, бірде жоқ бола бастады. Ақыры 1999-2000 
жылдары Бекарыстан би ауылынан тартылған электр 
желісінің бағаналары «Қотанкөл» көлінің тасуына байла-
нысты су астында қалып, ауыл жарықсыз қалды. Не істеу 
керек?

Сол кездегі аудан әкімі Айтбай Көшербай  облыс 
әкіміне болған жағдайды жан-жақты мәлім етіп, 140 
миллион теңге қаражаттың бөлінуіне ықпал етті. Бұл 
жұмыстар да Арапханның басшылығымен 25 шақы-
рым жерге жаңадан электр желісі тартылып, ауы-
лымыз шамшырақ шуағына бөленді. Содан да ауыл 
тұрғындарының Арекеңе айтар алғысы шексіз.

Ол үш мәрте халқының аманатын арқалап, аудандық 
мәслихат депутаты болып сайланды. Сайлаушылардың 
ұсыныс-пікірлері мен өтініш-талаптарын орындап, ел-
халыққа қалтқысыз қызмет етті.

Атам қазақ аттың жақсысын қазанат, адамның 
жақсысын азамат дейді. Осындай азаматтың елге 
сіңірген өлшеусіз еңбегі еленбей қалған емес. Арекең 
1991 жылы Бүкілодақтық кәсіподақтар сыйлығының ла-
уреаты атанса, 2007 жылы «Қазақстан Республикасының 
еңбегі сіңген энергетигі» атағын иеленді. Қазақстан Ре-
спубликасы Тәуелсіздігінің 10 жылдығына байланыс-
ты Елбасының «Алғыс хатымен», ҚР Энергетика 
министрлігінің «Құрмет грамотасымен» марапатталды. 
Облыс әкімдігі мен облыстық мәслихаттың Құрмет гра-
мотасын, «Арал ауданының құрметті азаматы» атағын 
алады. Азаматтың кеудесіндегі еңбек пен мерекелік ме-
дальдар – еселі еңбектің белгісі. 

Арапханның мұндай жан әлемі жарық, жүрегі жо-
март, үлкен-кішіге шашар шуағы мол азамат бо-
лып қалыптасуына оның құдай қосқан қосағы, емдеу 
саласының ақ халатты абзал жан Күлпаршын жеңгеміздің 
қосқан үлесі өз алдына бір төбе. Шуақты шаңырақта бес 
бірдей ұл мен қыз өмір есігін ашып, өсіп-өніп, өркен 
жайды. Үлкендері Байдрахман – мұнайшы, Мариям – 
инженер-экономист болса, заңгер қыздары Жеңіскүл 
облыстық сотта қызмет етеді. Екі бірдей мамандықты 
иеленген ұлдары Аян заң саласында қызмет етсе, кенже 
қыздары Сая – ана жолын қуған дәрігер.

Аралдың шамшырағы атанған Арапхан құрмет пен 
ілтипатқа бөленген.  Іргелі саланы отыз жыл басқарып, 
өрге сүйреген ол бейнетінің зейнетін көруде. Еліне еңбегі 
сіңген азаматтың абыройы арта берсін демекпіз. 

Еркін ӘБІЛ.
Арал қаласы.

Шамшырақ шуағы

Қуғын-сүргін біздің қазақ халқына оңай соқпағанын 
білеміз. Ол жөнінде Қазақ елі егемендік алғаннан кейін 
ашық айтыла бастады. Осы 1937-1938 жылдары 100 
мыңнан астам қазақ азаматы қуғын-сүргінге ұшырап, 
солардың 25 мыңы атылды. Атылғандардың көпшілігі 
қазақтың беткеұстар, көш бастаушы, қаймағы болған арда 
азаматтары еді. Біз бүгін өз еліміздің арда азаматтарының 
бірі, кезінде Кеңес үкіметінің коллективтендіру саяса-
тын жүзеге асыруға атсалысқан алғашқы артельдерді 
ұйымдастырып, колхоздарға басшылық жасап, төраға 
болған Жаңақорған топырағының тумасы Оразымбет 
Әлжанов жайлы айтуды парыз санадық. 

О.Әлжанов 1898 жылы Жаңақорған жеріндегі ежел-
гі Өзгент өңірінде туылған. Жасынан зерек, алғыр бо-
лып өскен. Алғашқыда молдадан, кейін сауат ашу 
мектептерінен дәріс алды. Қазан төңкерісі кезінде 
қоғамда болып жатқан жаңа өзгерістерге 19-20 жастағы 
жас жігіт бейжай қарамады. Ауылдағы ағайынға, сауаты 
жоқ халыққа Кеңес өкіметінің жаңа саясатын  түсіндіріп, 
жастарды жаңаша еңбек етуге шақырды.

Сол кезеңде көшіп-қонып жүрген көшпелі ауылдар-
ды отырықшылдыққа бейімдеп, артельдерге біріктіру 
басталған еді. Сырдария өзенінің сол жағалауындағы 
Өзгент өңірінде де үкіметтің осы саясатына сәйкес, 1927 
жылы «Қыркеңсе» колхозы ұйымдастырылып, оған  
қайратты,  қажырлы, халыққа ықпалы бар 30-ға тола 
қойма ған Оразымбет Әлжанов төраға  болып сайланды. 

Колхоз егін салумен айналысқандықтан, басқарма 
басшылығы «Өзгент» көлінен су алып, Қыркеңсе 
колхозының егісін сумен қамтамасыз ететін ұзындығы 
20 км канал қазылды. Соның негізінде колхоз және оның 
мүшелері тары, мақта, бақша дақылдарынан мол өнім 
жинап, халықтың тұрмысы түзеле бастады. Колхозда ба-
лаларды, сауаты жоқ үлкендерді де оқытатын алғашқы 
мектеп те ашылды. Онда кейіннен елге белгілі азаматтар 
білім алды. 

1930 жылы «Қыркеңсе» колхозының аты «Политот-
дел» болып аталып, төрағалыққа қайтадан іскер басшы 
ретінде  О.Әлжанов сайланды. Осы бір кезеңде Ресейде 
астық болмай, Үкімет астық салығын көбейтіп, халықтың 
еңбекпен жинағанына дейін еріксіз ала бастаған. Мұндай 
зорлыққа колхозшылар да, оның төрағасы да қарсылық 
танытқан. Қарсылық жасағандар «халық жауы» ретінде 
жазаланады деп милициямен қорқытқан.

Егіншіліктің тағдыры суға тәуелді екені белгілі. 
Қырсыққанда 1931 жылы Сырдария өзенінде су аз болып, 
колхоз егісіне су шықпай, егін болмай ел ашыға бастай-
ды. Халықтың қолындағы бірлі-жарым малын Үкімет 
«заготовка» деген саясатпен жинап, халық малсыз қалған 
болатын. Қолда мал болмаған соң адамдар аң аулап, 
шөптің басын теріп жеуге дейін барды. Астық болмаған 
соң аң еті де адамдарға жұқпай өлім-жітім көбейіп, елде 
оба ауруы етек алды.

Үкімет тарапынан ауруға қарсы емдеу шаралары 
болмаған. Өлім-жітімнің көп болғаны соншама, оларды 
жерлеуге мұрша болмай, жатқан жерлеріндегі кепенің 
белдеу ағашын тартып құлатып жаба салатын. Осын-
дай қиындық төнген кезде халық сенген үкіметтен 
қайран болмағанына колхоз төрағасы Оразымбет қатты 
қапаланды. Халықпен бірге қайғырып, қолынан кел-
генше елге егелік жасап, колхозға 1937 жылға дейін  
жетекшілік етті. 

Дәл осы тұста 1937 жылғы Пленум шешімдерін  
жүзеге асыру басталған еді. Жазықсыз жала жауып, 1937 
жылдың қыркүйек айында «Қыркеңсе» колхозының 
төрағасын «халық жауы» деп  түн ішінде үш кісі ұстап 
әкеткен. Сол кеткеннен хабар-ошарсыз,  өлі-тірісі  белгісіз 
жоқ боп кете барды. Жазықсыз атылғандығын 55 жыл-
дан кейін, еліміз егемендік алған соң «Егемен Қазақстан» 
газетінде жарияланған тізімде көреді. Ағайын-туыс жи-
налып ас беріп, құран бағыштады.

Оразымбет Әлжанов «халық жауы» деп ұсталған кез-
де, әйелі мен үш қызы қалған. Әйелі «халық жауының» 
әйелі деп қудаланып, түнделетіп қашып бара жатқанда 
Жаңыл атты кіші қызын Оразымбеттің ағасы Жұмаділла  
алып қалып, өз атына аударып алып, тәрбиелеп өсірді. 
Қазір оның ұрпақтары «Бірлік» ауылында тұрады. Ал 
төрағаның әйелі мен екі қызы сол кездің қиындығын 
көтере алмай бақилық болды. 

Сол бір қуғын-сүргін жылдарының жазықсыз құр-
баны болған Оразымбет Әлжановтың анасы Ақжан әже 
1963 жылдары 92 жасында дүниеден өтті. Жазықсыз жа-
заланып, өлі-тірісі белгісіз жоқ болып кеткен ұлын 30 
жылға жуық күтіп, екі көзі төрт болып жүретін. Қарт ана 
қорықса да, қуанса да, «Оразымбет», «Оразымбет келді!» 
деп үміттеніп отырушы еді. Ол ұлының жолын күтумен 
өмірден өтті.

Иә, ананы баладан, жарын сүйгенінен айырып, ұл-
қызды жетім еткен қу заман талай арда азаматтарымыз-
ды, қазақтың көшбасшы, көзі ашық қаймақтарын қынадай 
қырып, баудай түсірді. Бұл қазақты бодандықта ұстаудың 
сол кезде ойлап табылған, әдіс-тәсілінің, айласының бірі 
болуы керек. Болмаса, жоғарыда көрсетілген екі жылда 
100 мың қазақ азаматын қуғын-сүргінге  салып, оның 25 
мыңын атып жіберіп, ол жөніңде туған-туыстарына  ха-
бар да айтпау шеттен шыққан жауыздық емес пе?!

Ол заман өтіп, бодандық кетіп, егеменді ел болдық. 
Өлгеніміз тіріліп, өшкеніміз жанып, әділетті заман 
келді. Боздақтарымыз ардақталып, қуғын-сүргін көрген, 
жазықсыз жазаланғандар ақталып, құрмет көрсетіліп жа-
тыр. Олардың есімдері ескерткіш тақталарда жазылды. 

Биыл Оразымбет Әлжанов ұйымдастырған «Қыр-
кеңсе» колхозының құрылғанына 90 жыл толып отыр. 
Сол ауыл қазір «Қыркеңсе» ауылдық округі атанып, 
бүгінде онда 350 отбасы, 2500-дей халық тұрады. Қазір 
бұл ауылдық округ – аудандағы әлеуеті де мәдениеті, 
өндірісі дамыған ауылдардың бірі. Сол ауылда 1927-
1928 жылдары алғашқы ашылған мектептің негізінде 
«Қыркеңсе» орта мектебі балаларға сапалы білім, саналы 
тәрбие беруде аудан  мектептерінің  алдыңғы қатарынан 
бой көрсетті. Бірақ, ел болып қоныстануына, онда 
алғашқы мектеп ашып, балалардың білім алуына жол 
салып, елге еңбек еткен, осы ауылдың негізін қалаған, 
«Қыркеңсе» колхозының төрағасы, саяси қуғын-сүргін 
құрбаны болған О.Әлжановты кейінгі жас ұрпақ біле 
білмейді.

Осыған орай, саяси қуғын-сүргін құрбандарының 
жазықсыз жазаланғандығының 80 жылдығы тұсында 
Жаңақорған ауданы «Қыркеңсе» ауылындағы №213 
«Қыркеңсе» орта мектебінде Оразымбет Әлжановты есте 
қалдыру үшін бір игі іс-шара жасалып, атылып кеткен 
арда азаматтың есімі білім ошағына берілсе, аруағы риза 
болар еді.

Ерғали ОРАЗБЕКОВ,
еңбек ардагері.

ЖАЗЫҚСЫЗ «ЖАУ» АТАНҒАН БОЗДАҚ

Қақпадан аулаға енген сәтте аппақ гүлге көм-
керілген мәуе ағашы көзге түсті. Шіркін, тіршілік 
те иесіне тартқан-ау, сірә! Талшыбығы майысып, 
сабақтары жерге иіліп, жапырағы жайқалып жел-
мен бірге тербеліп тұр. «Япырау, өнерлі отбасының 
адамы ғана емес, ағашы да ән салып тұрғандай 
ма?» деген ой келеді. Кең үйге бас сұқтық. Біз іздеп 
келген Айымкүл Нәлтаева ұсынысымызға орай 
сарқыттай сақталған отбасылық естелік суреттер 
жинағын аша отырып, сыр тарқатты. «Айымкүл 
апай, жалпы шығармашылық адамының табиғаты 
тылсым келеді. Елдің еркесі Бәден Айсыновтың 
жары болу, оның қылығын көтеру қиынға соқпаған 
шығар?» – деп сұрап жатырмыз. Ақ жаулықты 
ана: – Ағаңның талапшылдығы болмаса мен осын-
дай ана болар ма едім? Ол кісі өзімен бірге мені 
де жетістікке жетеледі. Талантымды шыңдады де-
сем артық болмас. Біз бірге болғандықтан ғана 
қиындықты еңсердік. Ұлттық өнер үшін барымыз-
ды да, нарымызды да ортаға салдық. Ол кісі басшы, 
мен қосшы болдым. Шүкір, Алла нәсіп еткен үш 
азаматқа ана болдым. Ізімізді басқан ұлдарым да 
өнер әлемінен алшақ болмады. Бәкен, Сәкен, Сы-
рым да ана үмітін ақтады, – деп жауап қатты.

Альбомның бірінші бетін ашқан сәтте бау-
ырларымен бірге ән салып тұрған жас қыз көзге 
түсті. Суретке ұзақ қарап тосылып қалдық. Оның 
Айымкүл апай екеніне шүбә келтірмедік. Әйтсе де 
«қасындағы баян ұстаған бозбала мен көзі ботадай 
бақырайған қара танау бала кім?» дегендей апайға 
қарадық. Сұрау белгіні айтқызбастан түсінген апай 
күліп жіберді. Жүзі нұрланып: «Бұл менің қос інім 
Құлахмет пен Рашит», – деді. 

Рас, Құлахмет пен Рашит Нәлтаевтардың 
балалық шағында дәл осындай болғанына сене 
алмадық. Екеуі де ұқсамайды екен. Уақыт барлық 
нәрсені өзгертсе де, Құлахмет ағаның қолындағы 
баянын өзгерте алмапты. Кешегі қара бала қолын-

дағы музыкалық аспабын зорға көтеріп тұрған 
болса, бүгінгі ел ағасы түймелі ән сандықта 
көзді жұмып ойнатын халге жеткен. Бұл да бол-
са Айымкүлдей қамқор әпкенің арқасында болар, 
бәлкім?

Кенет альбом ішінен ақ кимешек киген ана 
бейнесі елең еткізді. Сөйтсек, біздің апай со-
нау жылдары өткен «Қайран, біздің аналар арды 
ойлаған» атты  облыстық жарыста ән салып тұр. 
Кәдуілгі оркестрмен бірге шырқап тұр. Екі қолын 
кеуде тұсына жинап, жан-жүрегімен тебіренуде. 
Әуелеп шыққан қоныр дауысқа тынып ел үнсіз 
отырғандай. «Саспа, мен қасыңдамын» деген-
дей Бәкең де көзімен демеп отыр. Қалай десек те 
бақытты да шуақты сәт!

Сарғайған парақтар алтындай қымбат сәттердің 
куәсі. Марапат мінберінде жүзі бал-бұл жайнаған 
А.Нәлтаева. «Алаштың Ақмешіті» және «Түрксой» 
халықаралық ұйымының «Қорқыт және ұлы дала 
сазы» фольклорлық-музыкалық фестивалінде 
үздік шеберлігі үшін «Дипломмен» марапатталған 
сәттері бейнеленген. Құшағы гүлге толған 
жанның мерейі «Мен отбасыммен мақтанамын», 
«Бейбітшілік әлемі», «Ата кәсіп – алтын мұра» 
секілді мазмұнды кеште бой көрсетті. Енді бір су-
ретте «Мәдениет майталманы» медалін кеудеге 
таққан кезі суретке айналған. Облыс әкімі арнайы 
«Алғыс хат» табыстаған сәттері ерекше мақтаныш 
сезімін оятты.

Сол шуақты күндердің бірінде КСРО халық 
әртісі Бибігүл Төлегеновамен сыр тарқатып отыр-
ған кезі бір сәттік бейнеге айналыпты. Ақ са-
май ананың айтуынша, ол кезде халықтық атаққа 
қол жеткізу оңай шаруа болмапты. Екінің бірінің 
уысына түсіре алмаған мандат өнерлі отбасы-
на бұйырыпты. Жолдасы Бәден аға мен бұлбұл 
әнші Бибігүл бір сахнада жиі бас қосады екен. 
Сондықтан сыйластықтары отбасылық достыққа 

ұласқан жандар бір-бірінің ешкімге айтпаған сы-
рына қанық екен. Тағы бірде Бибігүл мен Бәден 
тағы да ел мақтаныштары топтаса түскен суреттер 
дүние жүзін аралаған сәттерден сыр шертті. Тіпті, 
картадан табу оңайға соқпайтын кіші мемлекет-
терде де бірге өнер шыңдаған жандардың жарқын 
бейнесі көз алдымыздан зырлап жатты. 

Сарғайған парақтарды бірге ақтара отырып, 
ана Айымкүлдің ұстаздық еткен жылдарына бірге 
сапарладық. №54 мектепте бастауыш сынып бала-
ларымен бірге түскен жанары жайдарлы, жүзі арай-
лы апай күлімдеп қарап тұрды. Бейқам да бейкүнә 
бүлдіршіндердің арасында ғылым мен білім жолы-
на түскендері де  бар екен.

Иә, жетпіске келсе де, әлі де тың, қимылы 
шапшаң. Өз қатарластарына қарағанда әлдеқайда 
жас көрінуінің өз құпиясы бар шығар. Алдағы 
айда 70 жылдық мерейтойымен тұспа-тұс келетін 
шәкіртерімен кездесу кеші де болмақ. Апай 30 
жыл бұрын тәлім берген оқушыларымен кезде-
суге асық. Әрқайсысын жеке-жеке еске алып, 
қылықтарын айтты. Жерге шаншыған шыбықтары 
мәуелі өскінге айналуын көрудің өзі бір ғанибет 
екен-ау! Есік алдындағы тамыры тереңге бойлаған 
ағаш осының тірі ескерткіші! 

Ұлағатты ұстаз, мейірімді ана, асыл әже 
Айымкүл Нәлтаеваның өмір  жолы көпке үлгі. 
Ол Бәден Айсыновтай талантты тұлғаның аяулы 
жары ғана емес, сондай-ақ өнерге қадам басқан 
16 немеренің тілекшісі. Олардың ішінде Сағи, 
Ғабидин, Бейбарыс, Қайсар, Жәнель, Балғын, Інжу 
мен Маржан елдің тұғыры биік төрінде өнерін 
көрсетіп, елге танымалдығы артқан. «Ұрпақтар 
сабақтастығы» республикалық жобасының жүлде-
гері атанған отбасын алып бір мәуелі ағашы 
демесімізге лажымыз жоқ.

Мақпал МАРҚАБАЙ.

ӨНЕРЛІ ОТБАСЫНЫҢ ҰЙЫТҚЫСЫ
     

     

15 мамыр – халықаралық отбасы күні

18 мамыр – халықаралық музейлер күні

Адамзатты тарихқа деген ынты-
зарлық билегенде адамның көкірегін 
түрлі сауал тербеп музейге келеді. 
Бұл орайда, музей тек өткеннен 
ақпарат жеткізуші ғана емес, сол 
ақпаратты заттық дәйектермен көр-
некті түрде түсіндіруші, сол тарихи 
кезең дәуір жөнінде белгілі ұғым-
түсінік қалыптастыратын ұйым. Со-
нымен қатар музей бәрінен бұрын 
өткенді саралап, бүгінгіні барлап, ке-
лешек жөнінде ой түюге ықпал ететін 
орын, мәдени-тарихи ескерткіш 
ретінде бағалылығы зор қоғам мен 
мемлекет байлығы болып саналады. 

Оның бірден-бір дәлелі, жас 
мем лекетіміздің елдігін күллі әлем-
ге танытқан «Мәдени мұра» мем-
лекеттік бағдарламасы. Сол «Мәдени 
мұра» бағдарламасында көрсетілген 
көптеген игі жұмыстарды музей-
лер іске асыруда. Қазіргі таңда со-
нау ғасырлар қойнауынан инемен 
құдық қазғандай қиындықты бас-
тан кешіп, жоқ іздеп, әрбір экспо-
натты көз майын тауысып зерттеп-
зерделеп, өз тарихымен танысуға 
келген әр көрерменге ұсыну бүгінгі 
музейлердің мойнындағы қасиетті 
борышы. Музейге ойын-сауық із-
деп көңілін көтергісі келетін ерік-
кен адамдар емес, білімге, та-
рихқа сусаған азаматтар келеді. 
Оларға музейдің өнегелік тәрбиесі 
тікелей сол дәуірдің құжаттары, 
ата-бабаларымыздың иісі сіңген 
жәдігерлер арқылы беріледі. Му-
зей залында, экспонат жанын-
да тұрып ата-баба аруағымен үнсіз 
тілдескендей бір халдегі ахуалдың 
эмоциялық әсері де жоғары болмақ. 
Отаншылдық тәрбиенің қайнар көзі 
де осында жатыр. Жалпы, мәдениет 
ұғымы туралы айтқанда, ұлы теңізге 
шартараптан жарысып келіп құятын 
өзендердей, дүниедегі барлық қа-
сиет ті, қастерлі құндылықтардың 
бәрі музейден табылады. Мұнда 
адам қолымен жасаған ақыл-ой 

жемісі ғана емес, ата тарихымыздың, 
туған жердің барлық сын-сипаты 
мен қасиеті бір музей ғимаратының 
ішіне сыйып кеткен. «Музей» де-
ген қастерлі ұғымның құндылығы да 
осында.

Музей жүйесі ұзақ тарихи ке-
зеңдер арқылы қалыптасады. Әрбір 
музей ғылыми пәндердің, өнердің 
саласына қарай жүйеленеді. Му-
зейлер негізгі профилі жағынан 
төмендегідей топтарға бөлінеді: та-
рихи музейлер, тарихи көркемөнер 
музейі, табиғи-жаратылыстану му-
зейі, техникалық музейлер, әдеби 
музейлер, кешенді музейлер. Қазіргі 
музей жүйесінде музейлердің ғы-
лыми-зерттеу, мәдени типтері кең 
тараған. 

Тарих пен жаратылыстану 
бағытын біріктіріп жұмыс істеп келе 
жатқан музейлердің бірі – Қызылорда 
облыстық тарихи-өлкетану музейі. 
Музей 1939 жылы Қазақ ССР 
Жоғарғы Кеңесі Президиумының  
ұйымдастыру комитетінің қау-
лысымен құрылған. Алғашқы жыл-
дары музей қаладағы «Қазан-Бого-
род тық» шіркеуінде орналасты. 
Облыстық музейдің қалыптасуына, 
алғашқы коллекцияларының жинақ-
талуына музей басшылары Б.Гичиев, 
М.Мақсұтов, А.Әбубәкіров, мем-
лекет және қоғам қайраткері Иса 
Тоқтыбаев, Жақсыбай Құлымбетов, 
жазушы Саид Баязитов, соғыс 
және еңбек ардагерлері  Көмекбай 
Қаракөзов пен Қалқабай Әбеновтің 
еңбектері зор болды. 1980 жылы му-
зейге қаламызды көркейтіп тұрған 
екі қабатты ғимарат беріліп, 1985 
жылдың 7 мамырында экспозиция 
ашылды.

Тәуелсіздік алғаннан кейінгі жыл-
дарда заман талабына орай тарихи-
рухани құндылықтарға жаңаша, 
азат көзқараспен қарау қажеттігі 
туды. Ел ішінен тірнектеп жинаған 
құнды экспонаттарды халық наза-

рына ұсыну және қорда жинақталған 
экспонаттарды экспозицияға шы-
ғару жолында 2015 жылы ауқым-
ды жұмыстар атқарылды. 2015 
жыл музей үшін құтты жыл бол-
ды. Облыс әкімі Қырымбек 
Көшербаевтың қолдауымен музей-
де реконструкция және реэкспо-
зиция жұмыстары жүргізіліп, му-
зей жаңа заманауи кейіпке енді. 
Соңғы екі жылда мәдениет са-
ласында көп өзгерістер болды. 
2014 жылы Сыр елінің жергілікті 
суретшілері мен қолөнершілерінің 
шығармашылықпен еркін айналы-
суына мүмкіндік беретін тұңғыш 
Көркемсурет галереясы ашылды. 
Қазақстан Республикасына белгілі 
қылқалам шеберлерінің туынды-
лары галерея төрінен орын алып 
отыр. Қуантарлығы, жергілікті қыл-
қалам шеберлері жұмыс жасайтын 
шығармашылық бөлмелер де галерея 
ғимаратында қарастырылған.    

Қазіргі таңда облыстық тарихи-
өлкетану музейі келушілердің 
сұранысына жауап бере алатын, 
жаңа қарқынды даму жолына түскен, 
республикамыздағы жаңа заманауи 
кейіпке енген музейлердің біріне ай-
налды. Қазіргі таңда музей ісі жаңа 
компьютерлік технологиялармен 
бірге дамуда. Мультимедиялық пре-
зентациялар, сенсорлы моноблок-
тар, «Музеолог» бағдарламасы, т.б. 
осыған дәлел. Мысалы, әр зал LED 
телевизорлармен жабдықталған. 
Экс позицияны ашатын видеома-
териалдар қосымша құрал ретінде 
халыққа ұсынылып отыр. Фойелер-
де орналастырылған сенсорлы мо-
ноблоктар музей әлеміне виртуал-
ды енуге, музей қорындағы зергерлік 
және этнографиялық бұйымдар кол-
лекциясын және т.б. тамашалауға 
мүмкіндік береді. Анықтамалық 
және мұрағаттық деректердің негізгі 
жет кізушісі қызметін атқаратын 
интерактивтік объектінің сенсорлық 

үстелін бір мезгілде бірнеше адам 
қатар пайдалана алады.

Реэскпозициялық жұмыстар 
нәти жесінде музейдің 11 экспози-
циялық залы заманауи үлгіде ақпа-
рат тандырылып, жасақталды. Му-
зей қорында өлкеміздің ежелгі 
дәуірінен бастап бүгінгі күніне 
дейінгі тарихынан терең сыр 
шертетін 56000-ға жуық экспонат 
сақтаулы. Өлкеміздің құрылуы, та-
рихы, өнеркәсібі мен мәдениеті жай-
лы мәліметтер беретін 11 залда 4502 
экспонат орын алған. Жаңа зама-
науи музей Сыр халқы үшін есігін 
айқара ашты. Экспозиция жанында 
Қызылорда облысының бейнелі кар-
тасы тұғыры қойылды. Картада әркім 
өзінің қызықтырған аудан тарихы-
нан егжей-тегжейлі мағлұмат ала-
ды. Мұның бәрін музейге келушілер 
жаңа 3D-техлогиясының көмегімен 
арнайы бағдарлама арқылы тамаша-
лай алады.  

Әрбір атқан таң мен күн та-
рих бетінде таңбаланып, келе-
шек ұрпақтың еншісіне тиері анық. 
Рухани орданың табалдырығын 
аттаған әрбір жан өткеніміздің зер-
де мұрағатымен, рухы өркенді, 
келешегі кемелді еліміздің құнды 
экспонаттарымен табысады. Мәдени 
тегімізді танытатын төл мұралар, 
шашауы шықпай жеткен жауһарлы 
жәдігерлеріміз сақталған музейдің 
жаңарған экспозициясы Алаштың 
асқақ рухын баяндап, Сыр елінің 
тарихи тағылымын кейінгі жас 
ұрпаққа таныта береді. Шандоз та-
рихтан сыр шертіп, ел шежіресін көз 
алдымызға әкелетін қасиетті орын 
келешек ұрпаққа қызмет етіп, Сыр 
мәдениеті мен өнері, сан ғасырлар 
сақталып жеткен ұлтымыздың 
құнды жәдігерлері облыстық тарихи-
өлкетану музейі арқылы әлем халық-
тарына таныла береді.

Бақыткүл БЕКМАМБЕТ, 
облыстық тарихиөлкетану

музейінің директоры. 

ҒАСЫРЛАРДЫҢ АСЫЛ МҰРАСЫ
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КонКурcқа қатысыңыз
Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы, Жалағаш 

кентінде №202 орта мектеп ауласына орнатылатын мемле-
кет және қоғам қайраткері З.Жарқынбаевтың және Еңбек 
ауылдық округінде орнатылатын фольклоршы, ғалым 
М.Байділдаев бюстілерінің эскиздік жобасына ашық кон-
курс жарияланады.

Конкурсты «Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі ұйымдастырады.

Конкурстың мақсаты – бюстінің бейнесін ашатын, аса 
мәнерлі мүсіндік көркемдік шешімді анықтау. Ұсынылған 
жобалар жоғары идеялық және сәулеттік-көркемдік 
деңгейде орындалуы тиіс. 

1. Конкурстың бағдарламасы 
Конкурстық құжаттардың құрамы және оларды 

рәсімдеуге қойылатын талаптар 

1. Бюстінің жобасын іріктеу талаптары: 
-көркемдік деңгейі жоғары, эстетикалық мәнерліліктің 

болуы; 
- идеялық мазмұны, көркемдік тұтастығы мен бітімі 

ерекше болуы; 
- бюстінің алыстан көз тартуы; 
- орналасатын жердегі көріністің (панорама) басым 

композициясына айналуы керек. 
2. Конкурстық материалдар құрамында ұсынылатын 

құжаттар: 
1) Орналасу сызбасы М1:500

2) Бас жоспар  М1:500
3) Нұсқа (макет) М1:10
4) Бюстінің қасбеттері М1:10
5) Бюстінің эскизі –    Н-0,50-0,60 см. 
6) Бюстінің көркемдік шешімі мен кеңістікті ұйым-

дастыру қағидалары және негізгі идеясы мазмұндалған 
№14 өлшемді «TimesNewRoman» шрифтімен бірінші 
жол аралығымен басылған 2 беттен аспайтын мәтіннен 
тұратын, 2 дана қысқаша түсініктеме жазба. 

3. Бюстінің орналасу сызбасы аудандық сәулет және 
қала құрылысы бөлімімен келісілуі тиіс.

4. Барлық графикалық жұмыстар 60х90 см планшетте 
беріледі. 

Графикалық орындау әдістер – макеттің түсі, техника-
сы, материалы және бюсті – автордың өз қалауы бойын-
ша орындалады. 

Көрнекті түрде назарға ұсыну үшін барлық материал-
дар электрондық нұсқада қосымша ұсынылады. 

2. Конкурстың шарттары

1. Конкурсқа қатысуға мүсіншілер және авторлық 
ұжым дар шақырылады. 

2. Бюстінің материалы – қола. Натуралдық мөлшері – 
2,0.

Бюстінің орнатылатын жері: Қызылорда облысы, 
Жалағаш кенті және  Еңбек ауылдық округі.

3. Конкурсқа ұсынылатын материалдар «Облыста жаңа 
ескерткіштерді орнатуды реттеу және тарихи-мәдени мұра 
объектілерін тарих және мәдениет ескерткіштері деп тану, 
сондай-ақ оларды мәртебесінен айыру туралы қорытынды 

әзірлейтін облыстық комиссияда» қаралып, аталған 
комиссияның оң қорытындысымен Қазақстан Республи-
касында орнатылатын ескерткіштер мен монументтер 
жөніндегі Мемлекеттік комиссияның (Қазақстан Респу-
бликасы Үкіметінің 2001 жылғы 1 наурызындағы №311 
қаулысымен бекітілген) қарауына ұсынылатын болады. 

4. Авторлар конкурс материалдарын «Қызылорда 
облысы ның мәдениет, архив және құжаттама басқар-
масының Қызылорда облыстық тарихи және мәдени 
ескерткіштерді қорғау жөніндегі» коммуналдық мемле-
кеттік мекемесіне  2017 жылдың  «8» маусымына дейін 
ұсынулары қажет. 

5. Конкурс жобалары алты таңбалы сандармен бел-
гі  ленген шифрмен ұсынылады. Шифр – конкурсқа ұсы-
нылған жоба материалдарының, сондай-ақ конверттің оң 
жақ жоғарғы бұрышына жазылады (биіктігі 1 см). Жобаға 
қосымша желімделген конвертте авторлардың аты-жөні, 
тегі көрсетілген ақпараттық парақ тіркеледі. 

Конкурс шарттары сақталмаған жобалар байқауға 
жіберілмейді және комиссияда қаралмайды. 

6. Бағдарлама және конкурс шарттары бойынша 
ақпарат алу үшін төмендегі мекенжайға хабарласуға бола-
ды: 

120001; Қызылорда қаласы, И.Тоқтыбаев ора-
мы-2, құрылым №1 (бұрынғы әскери комиссариаттың 
шақыру пункті ғимараты) «Қызылорда облысының 
мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасының 
Қызылорда облыстық тарихи және мәдени 
ескерткіштерді қорғау жөніндегі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі. Тел.: 8 (7242) 27-86-84; 26-41-93; 
e-mail:ohranakzl@mail.ru 

«Парыз-2017» КонКурсы
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму 

министрлігі «Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі жөніндегі «Парыз» кон-
курсы туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2008 жылғы 23 
қаңтардағы №523 Жарлығына сәйкес бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі 
жөніндегі «Парыз-2017» конкурсын ұйымдастыру жұмыстарының жүргізіліп 
жатқандығын хабарлайды. 

Конкурс Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында жүргізіледі және оған 
жеке кәсіпкерлік субъектілері (бұдан әрі – үміткерлер) қатыса алады. Конкурс 
лауреаттарының атақтары үш санат бойынша: 

шағын кәсіпкерлік субъектісі; 
орта кәсіпкерлік субъектісі; 
ірі кәсіпкерлік субъектісі; 
және мынадай номинациялар бойынша беріледі: 
«Үздік әлеуметтік жауапты кәсіпорын» номинациясында өз персоналын 

қолдауға бағытталған әлеуметтік бағдарламаларды іске асыратын ұйымдардың 
қызметі қаралады (еңбекақыны және әлеуметтік төлемдерді ұйымдастыру, еңбекті 
қорғауды ұйымдастыру, кадрларды кәсіби даярлау және қайта даярлау жүйесін 
ұйымдастыру және т.б.). 

«Еңбекті қорғау саласындағы үздік кәсіпорын» номинациясында еңбек 
қызметі процесінде қызметкерлердің денсаулығын сақтауға мүмкіндік беретін 
еңбек жағдайларын жасайтын үміткерлердің қызметі қаралады»; 

 «Үздік ұжымдық шарт» номинациясында Қазақстан Республикасының 
заңнамасында көзделген қызметкерлердің еңбек және әлеуметтік құқықтарын 
едәуір жақсартатын және нығайтатын ұжымдық шарттар қаралады; 

 «Экологияға қосқан үлесі үшін» номинациясында қоршаған орта жағдайын 
жақсартуға бағытталған табиғатты қорғау (экологиялық) бағдарламаларын іске 
асыруда ерекше көзге түскен  үміткерлердің қызметі қаралады». 

Конкурсқа қатысушылар ұйымдастырушыларға келесі мәліметтерді 
қамти тын  бір данадағы құжаттарды  ұсынады:

1) нұсқамаға сәйкес толтырылған өтінім; 
2) мемлекеттік және орыс тілдерінде өзінің номинациясына сәйкес толтырылған 

анкеталар (заңды тұлғаның немесе жеке тұлғаның тарихы, ұйымдық құрылым, 
өзге де қосымша ақпарат); 

3) есепке қосымша (ұжымдық шарттың көшірмесі, DVD дискілердегі матери-
алдар, альбомдар, брошюралар, басқа да қосымша  құжаттар болуы мүмкін). 

Конкурсқа қатысу үшін үміткерлер конкурсты ұйымдастырушыларға матери-
алдарды бір данада береді, өтінімдерді беру мерзімі – 2017 жылдың 15 тамызына 
дейін, материалдар қағаз және электронды таратушыларда ұсынылады. 

Мекен-жайы: Қызылорда қаласы, Б.Асқар көшесі, 47 үй, Қызылорда 
облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқар-
масы 210 каб. тел. 262130 

Конкурс жөнінде толық ақпаратты Министрліктің www.pariz.kz және www.
Enbek.gov.kz сайттары немесе (87172) 74-35-11 телефоны арқылы алуға болады.

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің ректораты 
мен ұжымы университеттің физика және математика кафедрасының профессо-
ры Мансұров Нұртазаға інісі

Дайрабай Мансұровтың
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

* * *
«Сыр медиа» ЖШС ұжымы серіктестіктің баспасөзге жаздыру және тарату 

бөлімінің басшысы Қожаева Әсия Досқанақызына ағасы
Досбай Досқанаұлының

қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

сағынышПен есКе аламыз
Адам баласына мәңгі өмір берілмеген. Өткен күнде белгі 

жоқ деген осы екен. Ортамызда жарқылдап жүрген аяулы 
ұлымыз, бауырымыз Аяғанов Медетбек Асылбекұлының бұл 
фәниден өткеніне де бір жылдың жүзі болды. Өткен жылдың 
3 маусымында ұлымыз, бауырымыз Медетбек небәрі 34 жа-
сында дүниеден озды. Ол барынша қарапайым, ақкөңіл, 
мінезге бай, дос-бауырға адал, жаны-жайсаң ардақтымыз 
еді. Ата-анасына қалтқысыз перзенттік қызметін аямай, 
ағайынмен де, дос-жаранмен де етене араласып, сыйласып, 
ыстық ықыласына бөленген жан болатын. 

Ата-анам менің, бастауы мөлдір бұлақтың,
Сағынып жүрміз, жауабын таппай сұрақтың.
Медетбек інім, асығыс өттің жалғаннан,
Қайтқалы бір жыл, жүректі қанша жылаттың.
Аламыз еске, бауырға өткен ас беріп,
Бір жүрген күндер, ойға алам бүгін жас келіп.
Сен тірі болсаң, 35 жасты тойлар ек,
Достарың келсе Анажан құшақ аш дедік.
Ойланып қара жетпейді бәрі арманға,
Бұдан да қиын болса егер таңғалма.
Шүкірлік жаса бәріне бүгін, адамдар,
Жаратқан ием берсінші өмір қалғанға, – дей отырып, баламыз Медетбек 

Асылбекұлының жылдық асы 20 мамыр күні Алматы қаласы 19-шағын ауда-
нында өзінің үйінде берілетінін барлық ағайын туыс, құда-жекжат, дос-жаран, 
құрдастарына хабарлай отырып, қасиетті құранның ішінде болуға шақырамыз. 

Еске алушылар: ата-анасы және бауырлары.

ХаБаРланДыРу
Қызылорда облысының кәсіпкерлер палатасы «Бизнестің жол картасы -  

2020» Бірыңғай Бағдарламасының «Кәсіпкерлікті қолдаудың қаржылай емес 
шаралары» төртінші бағыты бойынша қызмет көрсетуге Қазақстан Республи-
касы азаматтарынан іріктеуге өтініш қабылдау басталғанын хабарлайды. 

Өтініштер 2017 жылдың 23 мамыры сағат 18.00-ге дейін қабылданады. 
Өтінішке қосымша:

1) жеке куәлік көшірмесі;
2) жұмыс өтілін растайтын құжат көшірмесі;
3) Сауалнама бойынша үміткер құжаттары, растайтын қосымша құжат-

тарымен бірге (диплом көшірмесі,  аттестат,  куәлік, қызмет көрсетілгендігі ту-
ралы акт және т.б.).

Іріктеуге қатысуға өтініш үлгісі мен шарттарын Қызылорда облысының 
кәсіпкерлер палатасы кеңсесінен алуға болады: Әйтеке би көшесі, 28 немесе 
cvpalatakorda2016@bk.ru электрондық поштасы арқылы алуға болады.

Байланыс тел.: 8/7242/400874.
Сервистік қызмет көрсету бойынша:
1. Қызылорда қаласы КҚО маркетинг қызметі бойынша менеджер-

консуль тант – 1.
Менеджер-консультанттарға жалпы қойылатын талаптар:
1. Жоғары  білім;
2. Мамандандырылған қызмет бойынша кеңес көрсетуден 1 жылдан кем 

емес еңбек өтілінің болуы немесе кәсіпкерлікті қолдау саласында 2 жылдан 
кем емес;

3. Мемлекеттік және орыс тілдерін білуі;
4. Компьютерлік сауатының болуы.
Кәсіпкерлер мен кәсіпкерлік бастамалары бар тұрғындарды бизнесті 

қолдаудың мемлекеттік бағдарламаларын ақпараттандыру бойынша:
1. Моноқалалар, кіші қалалар мен аудан орталықтарын Сырдария ау-

данын дағы КҚО арқылы кәсіпкерлік субъектілері мен кәсіпкерлік бастамала-
ры бар тұрғындарды ақпаратпен қамтамасыз ететін менеджер-консультант – 2;

2. Моноқалалар, кіші қалалар мен аудан орталықтарын Шиелі ауданын-
дағы КҚО арқылы кәсіпкерлік субъектілері мен кәсіпкерлік бастамалары бар 
тұрғындарды ақпаратпен қамтамасыз ететін менеджер-консультант – 1.

Менеджер-консультанттарға жалпы қойылатын талаптар:
1. Жоғары  білім;
2. Мамандандырылған қызмет бойынша кеңес көрсетуден 1 жылдан кем 

емес еңбек өтілінің болуы немесе кәсіпкерлікті қолдау саласында 2 жылдан 
кем емес;

3. Мемлекеттік және орыс тілдерін білуі;
4. Компьютерлік сауатының болуы.
Ескерту: барлық менеджер-кеңесшілер шағын және орта кәсіпкерлікті 

қолдауға бағытталған барлық мемлекеттік бағдарламалар (Бизнестің жол 
картасы – 2020, Жұмыспен қамту – 2020 жол картасы, агробизнес – 2020, 
Өнімділік – 2020, Экспорт - 2020) бойынша кеңес беруге  құзыретті болуы 
тиіс.

Үміткерлердің кандидатурасы Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министр-
лігімен келісіледі.

Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық басқарма басшысының және басшы 

орынбасарларының жеке және заңды тұлғаларды қабылдау кестесі

Тегі, аты, 
әкесінің аты

атқаратын 
лауазымы

азаматтарды 
қабылдау күні 

мен уақыты

Мемлекеттік 
органның 

орналасқан 
жері

Байланыс 
телефоны

Усаин Медет Басқарма 
басшысы

Әр аптаның 
сәрсенбі күні 

16:00-ден 
18:00-дейін

Қызылорда 
қаласы, 

Бейбарыс 
сұлтан,            

құрылыс1,             
4-қабат,   

№407 бөлме

 60-53-87

Жоламанов 
Ерлан Ералыұлы

Басқарма 
басшысының 
орынбасары

Әр аптаның 
бейсенбі күні 

16:00-ден 
18:00-дейін

60-53-88

Құдабекова 
Қыдыркүл 

Нұрабайқызы

Басқарма 
басшысының 
орынбасары

Әр аптаның жұма 
күні 16:00-ден 

18:00-дейін
60-53-89

Нұрмағанбетов 
Руслан 

Аймырзаұлы

Басқарма 
басшысының 
орынбасары

Әр аптаның 
сейсенбі күні 

16:00-ден 
18:00-дейін

60-53-58

ЖаРаМСыз ДЕП ЕСЕПТЕлСін
Лигай Екатерина Енфеевнаның атына Қорқыт Ата атындағы Қызылорда 

мемлекеттік университетін «Қаржы» мамандығы бойынша 28.04.2012 жылы 
бітіргені жөнінде берілген ЖБ-Б №0249405 дипломының қосымшасы жоғалуы-
на байланысты жарамсыз деп есептелсін.

қҰрметтІ азаматтар!
Нақты кезеңде интернет пен электрон-

ды төлем құралдары қарқынды дамуда. 
Нарықта осы құралдарға ақшаны тиімді ин-
вестициялаймыз деген сияқты көптеген 
ұсыныстар бар. Алайда оны қалай дұрыс жа-
сау керектігін барлығы бірдей біле бермейді. 
Оны алаяқтар өз мақсаттарына пайдалануда. 
Қаржы пирамидаларының адал ұйымдардан 
айырмашылығы неде? 

Біріншіден, олар орасан зор пайдаға 
кенелтемін деген уәдемен адамдарды жаппай 
өздеріне тартады. Ал ондай пайданы ешбір 
банк те, басқа ұйым да қамтамасыз ете алмай-
ды. Бұл күмән туғызуы керек. 

Екіншіден, олар шет елде тіркелген, 
құрыл тайшылары белгісіз, ақша шет елге 
шығарылады. 

Олардың өкілдері ақшаны қалай табатын-
дарын және алынған қаражатты қайда салатын-
дарын нақты, анық түсіндіріп бере алмайды. 
Оның орнына сіз маңызды серіктес пен жоба-
лар туралы алдын ала дайындалған әңгімелерді 
естисіз, әдемі буклеттерді көресіз. 

Үшіншіден, олар сіз жаңа клиенттер әкел-
сеңіз, қосымша табыс төлейтіндерін уәде етіп 
үнемі ынталандырып отырады. 

Осы белгілердің барлығы Қазақстанда 

жарнамасы мен қызыметіне тыйым салынған 
қаржы пирамидасына нақ кез болғаныңызды 
көрсетеді (ӘҚБ Кодексі 150-бап және ҚР ҚК 
217-бап). 

Егер сіз алаяқтарға алданып қалған 
болсаңыз, полицияға немесе экономикалық 
тергеу қызметіне жүгінуіңіз керек. Мәселен, 
жақында БАҚ-та «Questra Holdings Inc.» компа-
ниясы туралы мақала жарияланды. Ол туралы 
Парламент депутаттары да айтты. Бұл туралы 
келесі жұмыстар атқарылды. 

Бірінші. Қызылорда облыстық прокура-
тура сының бастамасымен ішкі істер органы осы 
жылдың 15 наурызынан «Questra Holdings Inc.» 
қатысты қылмыстық іс бастады. Екінші. ІІМ-не 
бүкіл ел бойынша тергеу ұйымдастыру үшін 
тергеу тобын құруға нұсқау берілді. Үшінші. 
Ұлттық Банкпен, ІІМ-мен және Мемлекеттік 
кірістер комитетімен бірігіп жағдай бақылауға 
алынып, қаржы пирамидаларының қызметтерін 
бұлтартпау үшін шаралар қабылдаймыз. 

Азаматтарды сақ болуға және өз қара-
жаттарын алаяқтарға сеніп тапсырмауға 
шақырамыз. Күмән туған жағдайда, ақшаны 
салмас бұрын құқық қорғау органдарына 
жүгінген жөн. 

Қазақстан Республикасы 
Бас прокуратурасы. 

Қызылорда. «Дәмді» әлеуметтік 
дүкендерінде күріш –135, нан – 50, қант – 
235, тұз – 45, сары май – 450, өсімдік майы 
– 310, картоп – 100, сәбіз –100 теңгеден 
сатылса, ал «Мирас» сауда үйінің аула-
сында орналасқан қоймада картоп –130, 
пияз – 140, сәбіз – 120, қырыққабат – 130, 
қызылша 150 теңгеден сатылуда. 

арал. Арал қаласының жеке кәсіпкері 
С.Саяновтың «Әлеуметтік», «Қуантқан» 
дүкендерінде 1 сұрыпты бидай ұны – 90, 
картоп – 150-160, пияз –160, сәбіз – 125-
130, қант – 235, күріш – 135,  «Алтай» 
базарының жанындағы жеке кәсіпкер 
Т.Исмайлованың дүкенінде өсімдік майы 
– 315-340, макарон өнімдері – 115-125, 
қант 215-230 теңгеден.

Қазалы. «Фея перизат» сауда үйінде 
қант – 230, ұнтақ жармасы – 150, арпа жар-
масы – 100, қарақұмық жармасы – 270, 
жұмыртқа – 20, тауық еті – 550, пияз – 
150, картоп – 160, сәбіз – 110, қызылша 
–130 теңгеден сатылуда.  «нұр-Дәулет» 
әлеуметтік дүкенінде 1 сортты ұн – 85, 
күріш – 135, өсімдік майы – 310, қант – 
230, «Пиала» шайы 250 гр – 500, мака-
рон өнімдері – 140, ұнтақ жармасы – 120, 
қарақұмық жармасы – 280, құс еті – 650, 
жұмыртқа – 22, картоп – 100, жуа – 80, 
сәбіз – 90, қырыққабат – 80, сары май – 
380-450 теңгеден болса, «айнұр» сауда 
орталығында күріш – 150, өсімдік майы 
– 360, қант – 240, «Пиала» шайы 250 гр – 
530, рожки – 150, ұнтақ жармасы – 150, 
арпа жармасы – 120, қарақұмық жармасы 
– 260, құс еті – 550, жұмыртқа – 22, кар-
топ – 150, жуа – 170, сәбіз – 110, сарымай 
– 450-650 теңге. 

Қармақшы. «Сұлтан», «Орда» кө-
тер ме сауда орталығы және «Жандос» 
дүкендерінде картоп – 130, сәбіз – 120, жуа 
– 100-110, жұмыртқа – 25-26, ұн – 94-96, 
нан – 60, тауық еті – 540,  өсімдік майы – 
310-390 теңгеден сатылуда. «Таңсықбай», 
«Бибінұр» базарларында картоп – 130-140, 

жуа – 110-115, сәбіз – 120-130, қырыққабат 
100-110 теңгеден сатылуда.

Жалағаш. «Бәйтерек», «Жібек» базар-
ларында  картоп – 170, сәбіз – 120, пияз – 
120, ет – 1400, жұмыртқа – 23, қырыққабат 
– 150, «Ақниет», дүкенінде І сұрыпты би-
дай ұнының – 100, нан – 50, жұмыртқа – 23, 
өсімдік майы – 360, пияз – 120, сәбіз – 120, 
картоп  – 170,  тауық еті – 550, қырыққабат 
– 150 теңге. «Әзиза» әлеуметтік дүкенінде 
ұн 1 сортты – 89, нан бағасы – 50, өсімдік 
майы – 370, картоп – 120 теңге.

Сырдария. «Өркен» және  «Серікбол» 
дүкендерінде нан – 55, өсімдік майы 
– 360-380, қант – 240, картоп – 120-
150, сәбіз – 100-110, пияз  – 90-110, 
қырыққабат – 90-100, тауық еті – 520-550, 
жұмыртқа – 24-25, «Бақытжан», «Нұр» 
дүкендерінде жұмыртқа – 25, өсімдік майы 
– 360-400, қант – 250 теңгеден сатылуда. 
«Коммуналдық» базарында нан – 55 теңге, 
өсімдік майы – 400,  қант – 250, жұмыртқа 
– 24-25, бірінші сортты бидай ұны – 87 
теңге. 

Шиелі. «Ә.Шорабаев» базарында кар-
топ – 110-140, пияз – 90-110, сәбіз – 90-
110, қырыққабат – 100, өсімдік майы – 
350-390, қант – 230, жұмыртқа - 20, тауық 
еті – 550, ет – 1300-1400, тұз – 45 теңгеден 
алуыңызға болады. Сонымен қатар, І сорт-
ты бидай ұны – 98-100  теңгеден сатылуда.

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

АРЗАН БАҒА ҚАЙДА БАР?
Облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының ақпараттық-маркетингтік 

жүйесі арқылы күнделікті негізгі азық-түлік өнімдерінің бағаларына монито-
ринг жүргізіліп отыр. нәтижесінде бүгінгі күні ең арзан өнімдерді облыс аудан-
дары мен Қызылорда қаласының төмендегі сауда үйлері мен базарларынан 
алуға болатындығын хабарлаймыз.
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Хабарлама
«Көлжан» ЖШС Солтүстік-Батыс Қызылқия 

кенішіндегі мұнай жинау жүйесі. №101D және №207D 
ұңғымаларынан аралық құбыр тарту», «Солтүстік-
Батыс Қызылқия кенішіндегі мұнай жинау жүйесі. 
№101D және №207D ұңғымаларына баратын кірме жол-
дар салу» және «Солтүстік-Батыс Қызылқия кенішіндегі 
№101D және №207D ұңғымаларын электрмен қамту» 
жұмыс  жобалары жөніндегі құжаттаманың мемлекеттік 

экологиялық сараптамаға жолданғандығы жайлы ха-
барлайды. 

2007 жылғы 9 қаңтардағы №212-ІІІ Қазақстан 
Республикасының Экология кодексінің 57-бабының 2 
тармағының талаптарына сәйкес, барлық мүдделі аза-
маттар мен қоғамдық бірлестіктерге мемлекеттік са-
раптамадан өткізу кезеңінде өздерінің ой-пікірлерін 
білдіру мүмкіндігі беріледі.

анықтама алу телефоны (7242) 29-92-11.

Қазақстан  Республикасында 
«Мін детті әлеуметтік медици на -
лық сақтандыру туралы» Заңы-
на сәйкес 2017 жылдың 2-ші 
жартыжылдығынан  бас тап әлеумет-
тік медициналық сақтандыру қоры-
на аударымдарды және жарналарды 
міндетті түрде төлеуге  негізделген  
мемлекеттік міндетті медициналық 
сақтандыру жүйесі  енгізіледі.

Бұл жүйенің қағидаларының 
бірі халықтың денсаулығына мем-
лекеттің, жұмыс берушінің және 
азаматтардың ортақ жауапкер-
шілігін қарастыру, яғни денсаулық 
үшін осылардың барлығымен төлем 
жасалатын болады.

Қорға аударымдарды төлеуші-
лер болып мыналар табылады:

–  Қазақстан Республикасында 
қыз метін тұрақты жүргізетін меке-
ме, заңды тұлғалардың филиалда-
ры, өкілдіктері арқылы жүзеге асы-
ратын шетелдік заңды тұлғаларды 
қоса алғанда, белгіленген тәртіппен 
аударымдар мен жарналарды 
есептейтін (ұстап қалатын) және 
қорға аударатын жұмыс берушілер.

  Ал Қорға жарна төлеушілер:
– мемлекет, жұмыскерлер, дара 

кәсіпкерлер, жеке нотариустар,  
 же ке сот орындаушылары, адвокат-
тар, кәсіби медиаторлар, азаматтық-
құқық тық сипаттағы шарттар бой-
ынша кіріс алатын жеке тұлғалар 
болып табылады.

Қазақстан Республикасының 
ау мағында тұрақты тұратын адам-
дар мен оралмандарды қоспағанда, 
шетелдіктер мен азаматтығы жоқ 
адамдар жарналарды төлеушілер 
болып табылмайды.

Жұмыскерлердің  жарналарын 
есептеуді (ұстап қалуды) және қор-
ға аударуды жұмыс берушілер жұ-
мыскерлердің кірістері есебінен 
жүзеге асырады.

Азаматтық-құқықтық сипаттағы 
шарттар бойынша кіріс алатын жеке 
тұлғалардың жарналарын есептеуді 
(ұстап қалуды) және қорға ауда-
руды Қазақстан Республикасының 
салық заңнамасында айқындалған 
салық агенттері осындай жеке 

тұлғалардың кірістері есебінен 
жүзе ге асырады.

Жақын арада медициналық 
сақ тан дыру нарығы  бойынша  
нақ ты ланған жаңа ережелерді 
заңдылық денгейде енгізу қарас-
тырылуда.

Әңгіме «ҚР денсаулық сақтау 
мәселелері бойынша бірқатар 
заңнамалық актілерге өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу тура-
лы» заңының жобасы туралы бо-
лып отыр. Түзетулер 6 кодекс пен 
16 заңды қамтитын болады, оның 
ішінде «Міндетті медициналық 
сақтандыру туралы» заң бар. Заң 
жобасын Мәжіліс пен Сенаттың 
қарауына ұсыну сәуір-мамыр айла-
рына жоспарланған.

Жаңа ережелер нені қарасты-
рады? «Міндетті әлеуметтік меди-
ци налық сақтандыру туралы»  Заңы 
медициналық сақтандыру жар-
наларын төлеу бөлігі бойынша 
күшіне еніп, осыдан  бастап  жұмыс 
берушілер және дара кәсіпкерлер ау-
дарымдарын төлеуін бастайды. 2018 
жылдың 1 қаңтарынан бастап оларға 
мемлекет пен халықтың белсенді 
емес бөлігі, ал 2019 жылдың 1 
қаңтарынан жұмысшылардың өз-
дері қосылады. Сонымен қатар, 
қазіргі уақытта занның жобасын-
да жарналардың төлеу ставка-
лары мөлшерін төмендету бой-
ынша өзгерістер карастырылып 
отырғанын айта кету керек. Бұл 
дегеніміз, алдыңғы түзетулерді 
қарау кезіндегі бітімгершіліктін 
нәтижесі. Бизнес өкілдерінің, бұ-
ған дейін, жұмыс берушілерге 
салмақты ауырлатпау, экономи-
ка тұрақтанғанша күту туралы 
пікірлері ескеріліп, ставканы шағын 
мөлшерден бастап, кейіннен 2022 
жылға дейін бірте бірте ұлғайтуға 
ұсыныс жасалды.   

Осы жылдың 1 шілдесінен 
 бастап дара кәсіпкерлер де жар-
на төлеуді бастайды. Жаңа жоба-
да кәсіпкердің табысына қарамай, 
екі төменгі жалақы көлемінің 5 
пайызына тең стандартты став-
ка белгіленген.  Ал 2018 жылдың 

1 қаңтарынан бастап мемлекет 
же ңілдіктер белгіленген 14 санат 
 бойынша төлей бастайды: олардың 
қатарында балалар, зейнеткер-
лер, мүгедектер, жұмыс істемейтін 
жүкті әйелдер, 3 жасқа дейінгі бала-
сы бар және 18 жасқа дейін мүгедек 
балаға күтім жасайтын әйелдер, 
жұмыс істеймейтін оралмандар, 
сотталғандар, жұмыссыздар, сту-
денттер және үш ай көлемінде 
жұмыс іздеп жүрген универси-
тет түлектері бар. Бұл санатта 
елімізде 10 млн адам бар. Ставка-
сы – еліміздегі 2016 жылғы орташа 
жалақы көлемінің 3,75 пайызы. 

Қазақстан Республикасының 
«Қа зақстан Республикасының мін-
детті әлеуметтік медициналық 
сақ тандыру мәселелері бойын-
ша бірнеше заңнамалық актілерге 
өзгерістер мен толықтырулар енгі-
зу туралы» 16.11.2015ж. №406-V 
заңымен ҚР «Салық және бас-
қа да міндетті төлемдер  туралы» 
кодексіне бірқатар түзетулер қарас-
тырылған.

Аталған түзетулерге сәйкес, 
Салық кодексінің 18 бабы 2) 
тармақшасы 2017 жылдың 1 шіл-
десінен бастап енгізіледі. Салық 
органдарының міндеттерінің бірі 
болып міндетті әлеуметтік меди-
циналық сақтандыру қорына 
міндетті әлеуметтік медициналық 
сақтандыру жарналары мен ауда-
рым дарының уақытылы және то-
лық тай есептелуін, ұсталуын және 
аударылуын қамтамасыз ету бо-
лып табылады. Тиісінше, өзгерістер 
салық органдарының міндеттері 
мен құқықтарына қатысты бол-
ды, яғни әлеуметтік медициналық 
сақтандыру қорына жарналар мен 
аударымдардың уақытылы және 
толық түсуін әкімшілендіру тәртібі 
мен әдістері заңмен реттелген.

       
 арифжан аЙДЫХаНОВ,

Қызылорда облысы 
бойынша мКД 

түсіндіру жұмыстары 
басқармасының басшысы. 

ДЕНСАУЛЫҒЫҢ ҮШІН ТӨЛЕУ 
МІНДЕТТІЛІГІ БАСТАЛАДЫ

Онда қазақ ұлттық музыкасын 
кәсіби деңгейде дамыту мақсатында 
шығар машы лығын шыңдап келе жат-
қан өнерпаздар мен оркестрдің бас 
дирижеры, «Құрмет» орденінің ие-
гері, «Мәдениет қайраткері» төс-
белгісінің иегері К.Ботабаев белгілі 
композиторлар мен әлемдік классика 
алыптарының туындыларын орындап, 
жергілікті күй шеберлері кең ауқымды репертуарымен 
көрерменінің  көзайымына  айналды. Сонымен бірге, 
сахна төрінде оркестр әртісі, прима-қобыз аспабы-
ның құлағында ойнайтын үздік музы канттардың  бірі,  
халықаралық және рес пуб ликалық конкурстардың лау-
реаты Гүлдана Берікқызы да өнер көрсетті. 

Айталық, кеш бағдарламасында Құрман ғазының  
«Серпер»,  А.Жайымовтың  «Қор қыт», Ә.Қазақбаевтың  
«Ақсақ қыз», И.Чай ковскийдің «Русский танец»,                   
К. Джен  кинстің  «Палладио», М.Сыдықовтың «Астанаға 
сәлем» шығармалары орындалды. 

Н.ҚаЗбЕКОВ.

ҚОБЫЗ ҮНІМЕН ЕСІЛГЕН КҮЙ

«Сыр ұландары» жастар қоғамдық бірлес-
тігінде «балаларға арналған әділ сот пен олар-
дың құқықтарын қорғау жүйесін нығайту» 
тақырыбында семинар-кеңес өтті. Оған қала-
лық білім бөлімінің қызметкерлері, қала орта-
лығындағы мектеп директорларының орынба-
сарлары мен психолог мамандар қатысты. 
Шара барысында «Сыр ұландары» ЖҚБ-ның 

үйлестірушісі Райхан Садықова орталық тарапынан 
атқарған жұмыстарды айта келе, бүгінгі семинардың 
мақсатына тоқталды.

Айта кетейік, «Сыр ұландары» жастар қоғамдық 
бірлестігі БҰҰ-ның «ЮНИСЕФ» қорының Еуроодақ 

қаржыландырып отырған «Балаларға арналған әділ 
сот пен олардың құқықтарын қорғау жүйесін нығайту» 
бағдарламасы аясында 2015 жылдан бастап жұмыс 
жасап келеді. Содан бері орталықтың мамандары 
түрлі тақырыпта шаралар өткізіп, бала тәрбиесі мен 
олардың сауатты болуына, құқықтарының қорғалуы 
аясында жұмыс жасауда. 

Семинарға қатысқан мамандар алдағы жоспар-
ларды пысықтап, орталықтың қызмет керлеріне мек-
теп оқушылары арасында әртүрлі тренингтер өткізуге 
ұсыныстарын білдіре келе, мектептермен тығыз 
жұмыс жасауға шақырды. 

Н.алпЫСбаЙұлЫ.

ЖАСТАР ТӘРБИЕСІ БАСТЫ НАЗАРДА

Облыстық филармония-
да ұлттық өнерімізді ұлықтау, 
оркестрдің І жарты жылдықта 

атқарған жұмыстарының есебін 
беру, шығармашылығын наси-

хаттау мақсатында Тұрмағамбет 
атындағы халық-аспаптар оркестрінің 

 «Дауылпаз дала – күй ғалам» атты  
маусымдық жабылу концерті өтті.

Ескі әңгімелерге есім кете құмартамын.
Баяғыда көрші кемпір үйге келіп апаммен әңгіме-дүкен 

құрады. «Құлағың қалқаймай, далаға бар!» деп мені сыртқа 
қуады.

Ол – әрине, мен тыңдайтын сөз емес екенін біле қоям. Мен 
тыңдайтын сөз шалдардың аузынан шығатын.

* * *
Бір балықшы теңіз шетіне ау салып жүріп, көз арбайтын 

алты қырлы тас тауып алыпты. Оның не екенін білмек болып 
зергерге келіпті. Ол әлгі тасты ұстап көріп: “Бұл өте бағалы ал-
маз. Бұған менің дүнием жетпейді. Сіз әділ патшаға барыңыз, 
бағасын сол береді” – депті.

Балықшы әділ патшаға келеді. Ол былай дейді: “Мына 
алмазың өте қымбат. Мен сенің ықтиярыңа үш сағат уақыт беріп, 
өз қазынаханамды тапсырамын. Осы үш сағатта қазынадан 
қалағаныңша қармап ал. Уақыт біткен соң қазынаханадан 
шығарыласың”. 

Байғұс балықшы әділ патшаға разы болып, қазына хана-
дағы алтын, күміс, гауһар, зүмірет, лағыл, зүбәр жаттарды көріп 
есінен танардай болыпты. “Екі  сағат уақытта да көп байлықты 
тасып әкетермін, шамалы тынығып алайын” деп сосын бас 
айналдырған байлықтың үстіне жата кетеді. “Енді дүниедегі 
бай адамдардың бірі боламын. Қызметкерлерім жүгіріп жүреді. 
Не айтсам, сол болады. Төртеу, бесеу... бірінен соң бірі жас 
қыздарға үйленемін. Тағы не...” өстіп қиялдап, ғафілет басып 
ұйықтап қалады. Бір кезде қазынашы оятып тұр.

– Оян. Уақытың бітті. Қазынаханадан шық!
– О, сорлы басым! Ұйықтап қалыппын. Қазір алтын-күміс-

терімді алайын да, кетейін.
– Сенің уақытың бітті. Ештеңе де ала алмайсың.
– Тым болмаса, бір уыс алайын да, – деп жалынады 

балықшы.
– Өзіңе берілген уақытта алуың керек еді. Енді бітті. Қане, 

шық! – деп қазынашы өктемдікпен балықшыны қазынаханадан 
құр қол шығарып жібереді. 

Ал енді ақыл иелері, бұл әңгіменің астарын сөгейік.

* * *
Балықшы – сіз бен біз, пенделер. Біздің көбіміз қазынахана 

ішінде ғафілет ұйқысында жатырмыз. Бізге қазынаханадан са-
уап пен Аллаға жаға тын амал-байлықтарды алу нәсіп етілген. 
Сол байлықты бұл өмірден шын өмір үшін жинауымыз керек. 
Ендеше, ояныңыз. Себебі, қазынашы келіп оятқанда кеш бола-
ды.

Д.аЯШұлЫ.

ҚАЗЫНАШЫ 
ОЯТҚАНДА 

КЕШ БОЛАДЫ

ЖАСТАРҒА 
ЖІГЕР БЕРГЕН ЖАРЫС
ұлы Жеңіске 72 жыл толуына орай облыстық білім басқар-

масының ауыспалы кубогы үшін техникалық және кәсіптік білім 
беру оқу орындарының студенттері мен мектеп оқушылары ара-
сында қала көшелерімен жеңіл атлетикалық аралас эстафетадан 
облыстық жарыс өтті. Жарыста 32 команда, жалпы саны 350-ден 
астам спортшылар өз шеберліктерін сынады
Мұндағы мақсат – жастар арасында жеңіл атлетика спортының облыс 

көлеміндегі жергілікті жерлерде одан әрі дамуы мен насихатталуы, жастар-
ды дене тәрбиесімен және спортпен шұғылдануға насихаттау, салауатты 
өмір салты принциптерін қалыптастыру, жастар арасында бұқаралық спорт-
ты дамыту болып табылды. Жарыс қорытындысы бойынша: Техникалық 
және кәсіптік білім беру оқу орындары командалары арасында І орын-
ды М.Мәметова атындағы Қызылорда гуманитарлық колледжінің коман-
дасы жеңіп алды. Ал келесі жүлделі орындарға Қызылорда медициналық 
жоғары колледжі мен «Болашақ» университеті колледжі командалары 
лайық деп танылды. Сондай-ақ, жалпы білім беретін мектеп командалары 
арасында №198, №39 «Қызылөзек» және П.Осипенко атындағы №8 орта 
мектептерінің командалары жүлделі орыннан көрінді.

Жарыс қорытындысына сай жүлдегерлер мен жеңімпаз командалар-
ды облыс әкімінің орынбасары Руслан Рүстемұлы құттықтап, диплом және 
естелік кубоктарымен марапаттады.

Ғазиза ӘбІлДа.

Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 1995 жылы Қызылордаға 
жұмыс сапарымен келген сәтте менің атам Өзбекбай 
Қалиұлы ақ боз атты сыйға тартқан еді. Бұл күн біздің 
әулет үшін ерекше қастерлі, қасиетті. Осыдан бір жыл 
бұрын бақилық болған атам үйде де, түзде де Елбасының 
сарабдал саясатын, кемеңгерлігін айтып отыратын. Жыл 
сайынғы Жолдауларын жүрген жерінде насихаттап, 
бейбіт те берекелі өмірдің бастаушысы, қазақтың басына 
қонған бағы деп білетін. 

Атам 1936 жылы Сырдария ауданына қарасты 
Ақжарма ауылдық округінде дүниеге келген. 1945-
1952 жылдары аудандағы Сталин атындағы ұжымдық 
шаруашылықта жетіжылдық мектепті бітіріп, Қызылорда 
ауылшаруашылығы техникумының агрономдар дай-
ындайтын бөліміне оқуға түскен. Оқу орнын үздік 
тәмамдаған жас маман 1956 жылы Қараөзек кеңшарына 
агроном болып қызметке орналасады. Атамның бұл 
баспалдағы оның қызметтегі бағындырар биігіне негіз 
қалады. 1961-1964 жылдары «Жетікөл» мал бордақылау 
кеңшарында, 1964-1965 жылдары Тереңөзек кеңшарында 
бас агроном болды. Содан соң, Киров атындағы ұжымдық 
шаруашылықтың төрағасы боп 17 жыл еңбек етті. 

Атамның азаматтық бітім-болмысы, адамгершілік 
қасиеті, басшылық жасаудағы ұйымдастырушылық 
қабілеті оны өзгелерден ерекшелеп тұратын. Ол 
еңбекқорлықты, ізденімпаздықты, жан-жақтылықты жаны 
қалайтын. Атам 1982-1984 жылдары «Талдыарал» жеміс-
жидек шаруашылығын басқарды. Одан кейін Қазақ күріш 

ғылыми-зерттеу институтына, Қарауылтөбе тәжірибе 
шаруашылығына жетекшілік етті. 1992-1994 жылдар ара-
лығында Сырдария ауданындағы Агроөнеркәсіп бірлестігі 
басшысының орынбасары болды. Одан кейін 3 жыл өзі 
17 жыл басқарған Киров атындағы кеңшарға, қазіргі 
Ж.Махамбетов ауылына төраға боп еңбек етті. Атам 
басқарған ұжым бірлік пен қажырлы еңбектің арқасында 
260 гектар күріштің әр гектарынан 37 центнерден, 300 
гектар бидайдың әр гектарынан 15 центнерден өнім жина-
ды. Сондай-ақ, мал азығын  дайындау ды жоспардан асыра 
орындады. Бұл табыс атамның шаруашылық басқарудағы, 
жұмысты ұйымдастырудағы өмірлік мол тәжірибесінің 
арқасы деп білемін.

Атам зейнетке шыққаннан кейін де Сырдария 
ауданындағы «Самал» шаруа қожалығының төрағасы 
боп қызмет атқарды. Осылайша 46 жыл еңбек өтілінің 
35 жылында басшылық жасады. Өзбекбай атамның осы-
нау халқына жасаған қалтқысыз еңбегі мемлекет тарапы-
нан ескерусіз қалған жоқ. «Еңбек Қызыл Ту» орденімен, 
«Еңбектегі ерлігі үшін» медалімен марапатталды. 2011 
жылы Ел Тәуелсіздігінің 20 жылдығына орай мерекелік 
медалі табыс етілді. Сырдария ауданының құрметті аза-
маты атанды. 

Біз атамызды әрдайым мақтан тұтамыз, оның өнегеге 
толы өмір жолын тәрбиенің тұтқасы деп санаймыз. 

Заманбек ӨЗбЕКбаЙ,
Қызылорда қаласының тұрғыны.

АҚ БОЗ АТ СЫЙЛАП ЕДІ... ЛаЙЫҚтЫЛар 
МарапаттаЛдЫ

12 мамыр – Халықаралық мейірбикелер күні дүние жүзінде 
орта буын медицина қызметкерлеріне құрмет көрсететін күн. 
Кәсіби мереке қарсаңында Қызылорда қалалық ауруханасын-
да салтанатты шара өтті. 
Шарада аурухана бас дәрігері Бауыржан Төлегенұлы, бас дәрігердің 

жалпы мәселелер жөніндегі орынбасары Асылбек Тоқмырзаұлы және 
бас дәрігердің медициналық көмектің сапасын бақылау жөніндегі орын-
басары Гүлнар Ибрайқызы бірлігі берік ұжымдағы барша мейірбикелерді 
төл мерекелерімен құттықтап, үздіктерді марапаттады.

Алдымен ҚР Денсаулық сақтау  министрлігінің «Құрмет» грамота-
сы клиника-диагностикалық зертханасының аға зертханашысы Бағдат 
Сақтаповаға табысталды. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының 
«Құрмет» грамотасымен ем-дом мейірбикесі Кенжегүл Ағыбаева мен 
эндоскопия кабинетінің мейірбикесі Ләззат Мұханова марапаттал-
ды. Ал, қабылдау бөлімінің медициналық тіркеушісі Алтын Изимбе-
това, ардагер Гүлжанай Шакенова, гинекология бөлімінің мейірбикесі 
Дариха Иманқұловаға аурухананың «Құрмет» грамотасы және бағалы 
сыйлықтар табысталды. Сонымен қатар, клиника-диагностикалық 
зертханасының зертханашысы Асхат Абжанов, гинекология бөлімінің 
аға мейірбикесі Айнұр Смабаева, травматологиялық бекетінің аға 
мейірбикесі Жанар Отарбаева, жансақтау бөлімінің мейірбикесі Сара 
Медетбаева аурухананың Алғыс хатымен марапатталды. Және ме-
рекеге орай ауруханада нәтижелі жұмыс жүргізген мейірбикелерге 
бағалы сыйлықтар табысталды. Салтанатты шара соңы концерттік 
бағдарламамен өрілді. 

р.арЫСТаНбаЙ.

АБЗАЛ ЖАНҒА 
АЛҒЫСЫМ ШЕКСІЗ

Асылбек Тоғызбаев пен Бауыр-
жан Төлеген басқарған  қала  лық ау-
рухана ұжымына  айтар алғысым 
шексіз. «Ұжымына қарап басшы-
ларын танисың» деген қанатты 
сөзге енді өз көзімді анық жеткіз-
гендеймін.

Себебі, сәуір айының 22-сі 
күні түнде қатты ауырып,  жедел 
жәрдем арқылы ес-түссіз қала -
лық ауруханаға түсіп,  хирургия 
бөлімінде жаттым. Ауру хана ға 
келгеннен кейін бөлім қызмет-
керлерінің емделушіге деген жылы 
сөзі, ілтипаты қызмет көрсету 
деңгейі өте жоғары болды. Арнайы 
айтар болсам, маған ота жасаған 
хирург дәрігерлер  Бауыржан 
Жұмандықов, Бақыт жан Қосанов 
және реаниматолог-анес тезиолог 
дәрігер Бақытжан Тайманов тобы-
на өз ризашылығымды білдіремін. 
Аймақта бұрын-соңды еш жер-

де жасалмаған өт жолына жасайтын отаны денеме пышақ тигізбей, ауыз 
қуысы арқылы жасады. Ал, бұл – үлкен еңбек, асқан біліктіліктің дәлелі де-
сек, артық айтқандық емес.

Ауруханаға ауырып түскендегі жанымның қиналғаны еш уақытта 
есімнен кетпейді. Өз қолымен ота жасаған Бауыржандай азаматты дүниеге 
әкелген ата-анасына айтар алғысым шексіз және өзіне зор денсаулық, от-
басына ынтымақ, береке-бірлік, мол бақыт тілеймін. Алдағы уақытта Ба-
уыржан Әнуарбекұлына ота жасау кезінде қолына дерт бермесін және 
жаңылдырмасын дегім келеді. Ақ бата-тілегімді өзімнің  және жанұя, 
туған-туыс, бауырларымның атынан білдіремін. 

Айналайын Бауыржан Әнуарбекұлы, мен сияқты дертіне шипа іздеп 
 келген емделушілерді емдеп, ақ батасын алып, ілтипатына бөленіп жүре 
бер. Біліктілігіңмен өзің жұмыс жасайтын мекеменің және жоғарыда 
көрсе тілген басшыларыңның абыройын облыс алдында көтере бер деп өз 
ризашылығымды білдіремін.

Гауһарбек ДОСпаНбЕТ,
қала тұрғыны.

ҰЛЫ ЖЕҢІС 
ҰРПАҚ 
ЕСІНДЕ
5 мамыр күні зағип және на-

шар көретін азаматтарға арнал-
ған арнаулы кітапханасы және 
«Қазақ соқырлар қоғамы»  клубы 
қызметкерлерінің ұйым дасты руы-
мен 7 мамыр –  Отан қорғау күні 
мен 9 мамыр Жеңіс күні мерекесіне 
орай «Отан қорғау – парызың» 
атты көрме ұйым дастырылып, 
«Ұлы Жеңіс ұрпақ есінде» атты 
мерекелік кеш өткізілді. Кеш-
те Қазанғап атындағы музыкалық 
колледж студенттері мен ұс таз-
дары, жыршы-термеші Айдос 
Рахметовтың өнерлеріне оқырман 
қауымы ризашылығын білдіріп, 
ардагер ана Бибіажам Абдуллаева 
өнерпаздарға ақ батасын берді.

пернегүл ҚОШҚарОВа,
кітапхана қызметкері.

«Жас Отан» Қоры» корпоративтік қоры және 
«Orda Benz» ұжымының ұйымдастыруымен 
«аялы алақан» тақырыбында қайырымдылық 
акциясы өтті. Оған «атамекен» отбасы үлгісіндегі 
балалар  ауылындағы 5-10 жас аралығындағы ин-
тернат үйлерінде тәрбиеленіп жатқан 40-қа жуық 
бала қатысты. 
Бұл күні ата-анасының қамқорлығынсыз қалған ин-

тернат үйінің тәрбиеленушілері қаламыздың көрікті 
жерлерін аралап, облыстық тарихи-өлкетану музейімен 
танысты. Бұған қоса, «Ботақан» ойын-сауық орталығында 
демалып, «Тағам» асханалар желісінен тамақтанып, 
қалалық демалыс орнындағы қайырымдылық концертін 
тамашалады. Шарада жиырмаға жуық көлікті жергілікті 
полиция қызметкерлері алып жүрді. 

Кеш соңында балаларға естелік сыйлықтар 
үлестірілді. Шараны ұйымдастыруға атсалысқан «Orda 
Benz», «Тағам» асханалар желісі, «Ботақан» ойын-сауық 
орталығы, «Әділет» фото-студиясына және  жергілікті по-
лиция ұжымына жастар саясаты мәселелері басқармасы 
және жасотандықтар атынан Алғыс хат табыс етілді.

Алғаш рет ұйымдастырылып отырған акция әрі 
қарай да жалғасын табатын болады. Айта кету керек, 
«Orda Benz» ұжымы осыдан үш жыл бұрын құрылған. 
Ұжымда елуге жуық «Mersedes benz» көлігі бар. «Orda 
Benz» ұжымының жетекшісі Аманжан Досмаханның 
мәлімдеуінше, алдағы Рамазан айында «Қарттар үйінде» 
ауызашар бермекші. Бастысы, бүлдіршіндер бұл күні 
ерекше көңілді жүрді.

Шынар бЕКбаН.

БАЛАЛАРҒА БАЗАРЛЫҚ

ТұрҒЫНДар НаЗарЫНа
«Облыстық жұмыспен қам туды үйлестіру және әлеуметтік 

бағдарламалар басқармасымен 2017 жыл дың 15 мамырында, 
сағат 16.00-де «Өрлеу» шартты ақшалай көмек көрсету жобасы» 
және  «Атаулы әлеуметтік көмектің жаңа форматын енгізу» тақы-
рыбында онлайн конфе ренция өткізіледі. Өз сұрақтарыңызды 
онлайн-ре жимде kf.orda.gov.kz сілте месі арқылы қоя аласыздар»


