
Кеше А.Тоқмағамбетов атындағы қала
лық мәдениет үйінде облыстық «Мерейлі 
отбасы» байқауының жеңімпаздарын ма
рапаттау рәсімі өтті. Салтанатты шараға 
 облыс әкімі Қырымбек Көшербаев қатысып, 
жүлдегер отбасыларды құттықтады.

Елбасының қолдауымен 2013 жылдан бас
тап өткізіліп келе жатқан дәстүрлі шара биыл 
да жалғасын тапты. Облыста конкурсқа қатысу
шылардың саны жыл сайын артып келеді. Бұл 
жолы байқауға 337 отбасы ұсыныс білдіріп, бақ 
сынады. Шара барысында сөз алған аймақ басшы
сы байқаудың маңыздылығына тоқталды. 

– «Отанды сүю отбасынан басталады» дейді 
Бауыржан Момышұлы. Отбасы – мемлекеттің 
іргетасы. Әр шаңырақтың босағасы берік, мерейі 
үстем болмай, елдің мықты болуы мүмкін емес. 

Елбасының тікелей қолдауымен елімізде отбасы 
институтына үздіксіз қамқорлық көрсетіліп келеді. 
Ана мен балаға, жағдайы төмен отбасыларға 
көрсетілетін мемлекеттік жәрдемақы көлемі жыл 
сайын артуда. Осы орайда, Мемлекет басшысының 
бастамасымен қолға алынған дәстүрлі мереке 
– ұлттық «Мерейлі отбасы» байқауы құндылық
тарымызды насихаттауда орны ерекше тағылымды 
шараның біріне айналды. Елімізде өзгеге өнеге бо
лар отбасылар саны арта берсін, – деп облыс бас
шысы ақжарма тілегін білдірді.   

Бүгінде қазақылықтың қаймағы бұзылмаған 
Сыр өңірінде ана мен балаға ерекше қамқорлық 
жасалып келеді. Айта кету керек, біздің аймақ 
халық тың табиғи өсімі бойынша республикадағы 
алдыңғы бес облыстың қатарына енді. Бұл – өңір 
тұрғын дарының өмір сүру сапасының жақсаруы 
мен даму деңгейінің көрсеткіші. Мұның нақты 
дәлелі аймақта 44 мыңнан астам көпбалалы және 
27 мыңнан астам Батыр ана тұрады.   

Салтанатты шара барысында 5 отбасы жүл
де герлер қатарынан көрініп, 4 отбасыға түрлі но
минация бойынша диплом табысталды. Атап 
айтсақ, қызылордалық Балмахановтар отбасы – 
«Қамқорлық», сырдариялық Мясцовтар отбасы – 
«Отбасылық үйлесім», қармақшылық Шымбаевтар 
отбасы – «Өнерлі отбасы» және Жаңақорған ауда
нынан қатысқан Арыновтар отбасы «Ұлағатты от
басы» аталымдары бойынша марапатталды.

Сондайақ, Жалағаш ауданынан сынға түс кен 
Нұрмағанбетовтер мен сырдариялық Сұлтановтар 
отбасы байқаудың үшінші орнын иеленді. Екінші 
орынға аралдық Аймырзаевтар әулеті ие бол
са, бірінші орынға жалағаштық Ғаниевтер қол 
жеткізді.

Ал, ұлттық байқаудың бас жүлдесін Шиелі ау
данынан қатысқан Исламхановтар отбасы жеңіп 
алды. Қазақы тәрбие мен берекелі тірлікті қатар 
ұстанған әулеттің отағасы Әрібжан Исламха
нов ұзақ жылдар байланысшы болып еңбек ек
тен. Ал отанасы Назым Қалменова – ұлттық 
құн ды лықтарымызды дәріптеуші қолөнер ше
бері. Өнегелі отбасының берекелі тірлігі мен 
тағылымды тәрбиесі бүгінде көпке үлгі болып 
келеді. Әулеттің ақсақалы Әрібжан Исламханов 

отбасының татулығы мен шаттығын насихаттай
тын осындай ауқымды шаралардың болғанына 
ризашылығын білдіріп, батасын берді.

Салтанатты шарада бас жүлде иегеріне отан
дық шипажайдың біріне жолдама беріліп, жеңімпаз 
отбасыларға сый лықтар табыс етілді. Байқау мере
келік ән ша шуға ұласты.

М.ЖАСұлАнұлы,
н.нұРЖАУБАЙ (сурет). 
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Еліміз тәуелсіздік алғалы рәміздеріміз 
өз өміршеңдігімен ел айбынын асқақтатып 
келеді. Халықаралық ісшаралар мен спорттық 
бәсекелерде Әнұран шырқалып, көк Туды 
әлем таныды. Осылайша киелі құндылық ши
рек ғасыр жетістігімен бірге жасасып келеді. 
Шара барысында сөз алған аймақ басшысы 
бұл мерекенің халқымыз үшін маңызы зор 
екенін атап өтті.

– Елбасы рәміздер – еліміздің  рухын, 
ұлттық санасын, қаһармандығы мен даналы
ғын, болашаққа деген үмітін білдіретін 
қасиетті белгілер екенін айтқан еді. Мемле
кет мәртебесін айқындайтын негізгі құнды
лықтар тарих толқынында шыңдалып, уақыт 
тезіне төтеп беретін дәрежеге көтерілу ар
қы лы қалыптасатыны белгілі. Осы ретте 
мемлекеттік рәміздер халқымыздың өткенін, 
бүгінін, ертеңін білдіретін айшыққа айналды. 
Көк Туымыз елімізбен тілектес, экономикалық 
және достық қарымқатынас орнатқан шет ел
дерде желбіреп тұр. Бұл әрбір қазақстандық 
үшін үлкен мақтаныш, зор абырой, ұлы бақыт 
деп білемін. Ендеше егемен елдің рәміздерінің 
мәртебесі мәңгілік асқақтай берсін, – деді 
аймақ басшысы.

Шаңырақ пен тұлпар бейнелі Елтаңбаның 
сұлбасын сызып, ең алғаш елге таныстырған 
жерлесіміз, Жандарбек Мәлібеков тұрғын
дарды атаулы күнмен құттықтады.

–  Ел тәуелсіздігі мен рәміздеріміздің 
25 жылдығын тойлау – шын мәнінде толқы
нысқа толы тарихи оқиға. Осы уақыт ішін
дегі жетістіктеріміз арқылы өзге халық 
мемлекеттік құндылықтарымызды таныды. 
Бұл ішкі тұтастық пен берекенің көрінісі. 
Еліміздің рухани әрі экономикалық даму
ын Сыр өңірінен аңғарсақ та болады. Бүгінде 
Қызылорда жасарып, жаңарып толыса түскен. 
Сонымен бірге, облыс орталығында мы
надай әсем рәміздерге арналған алаңның 
болғаны мені қуантады. Бұл ұрпақ кеудесінде 
патриоттық сезімді оятады, – деді ол.

Шара барысында Жандарбек Мәлібеков 
жаңадан жарыққа шыққан «Қазақстан Елтаң
басы» атты кітапты облыс әкімдігіне тар
ту етті. Өз кезегінде жерлесімізге облыстың 
Құрмет грамотасы табысталды.

Салтанатты жиында мемлекеттік қызмет
керлердің ант қабылдау рәсімі өтті. Сондай
ақ, өз саласында үздік атанып жүрген 
жерлестеріміз де құрмет төрінен көрінді. 

Атап айтсақ, Арал ауданы, Қосаман ауылдық 
округі нің фельдшері Жанар Сержанова, об
лыс  тық төтенше жағдайлар департаменті 
өрт сөндіру және авариялық құтқару  жұ мыс 
қыз метінің №11 өрт сөндіру бөлімі қыз
мет керлері, «Біліминновация» лицейінің  
11сынып оқушысы Қуаныш Анарбай, 
 шах маттан оқушылар арасындағы Әлем чем
пионы Әсел Серікбай және «Кызылор динские 
 вести»  га зеті нің тілшісі Кирилл Денисов 
 марапатталды.

МЕМЛЕКЕТТІК РӘМІЗДЕР – 
ЕЛ МАҚТАНЫШЫ

МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫ 
«РИТЦ-КАРЛТОН» ҚОНАҚ ҮЙІНІҢ 
АШЫЛУ РӘСІМІНЕ ҚАТЫСТЫ
Елбасы Астанада бес жұлдызды алғашқы халықаралық премиум

класты қонақ үйдің ашылу рәсіміне қатысты. Қонақ үй Talan Towers 
көпфункционалды кешенінің ғимаратында орналасқан.

Нұрсұлтан Назарбаев астаналықтарды, инвесторларды және 
құрылысқа қатысқан барлық азаматтарды қонақ үйдің ашылуымен 
құттықтады.

– «ЭКСПО2017» халықаралық көрмесі қарсаңында елорда 
тұрғындарына тағы бір сыйлық жасалды. Бұл  –  әлемдік деңгейдегі 
«РитцКарлтон» қонақ үйі. Оның құрылысына сапалы технологиялар 
мен стандарттар қолданылып, қысқа мерзім ішінде бой көтерді. Бұл 
– қала инфрақұрылымына салынған зор инвестиция, – деді Мемле
кет басшысы.

Қазақстан Президенті Астананың жоғары деңгейлі қонақ үй 
кешеніне ие болғанын атап өтті. 

– Қонақ үй құрылысына Қазақстанның компаниялары қатысты. 
Жаңа ғимаратта ең жоғары дейгейдегі ісшараларды өткізіп, жоғары 
мәртебелі меймандарды қабылдауға қажетті барлық инфрақұрылым 
бар, – деді Нұрсұлтан Назарбаев. Сондайақ, Елбасы Құрметті қонақ
тар кітабына қолтаңба қалдырды.

***
Астананың сол жағалауындағы Talan Towers кешенінің жал

пы алаңы – 120 мың шаршы метр. Онда Talan Towers Offices, 
«РитцКарлтон» қонақ үйі, SPA орталығы, бизнес орталығы және 
«Emporium» сауда галереясы орналасқан.

2017 жылғы 1 мамырдағы 
мәліметке сәйкес еліміз бойынша 
зейнетақы жинақтарының жал
пы сомасы 6,93 трлн теңге бол
ды. Бұл өткен жылмен салыс
тырғанда 240 млрд теңгеге 
ар тық. Зейнетақы жинақтарының 
таза инвестициялық табысы – 
92,2 млрд теңге. Ал Қызылорда 
облысындағы экономикалық тұр
ғыдан белсенді 345623 адам ның 
60 пайызы  жалдамалы жұмыс
керлер болса, 35 пайызы өзінөзі 
жұмыспен қамтыған. Облыстағы 
зейнетақы жинақтарының көрсет
кіші республикалық үлестің 3,07 
пайызына тең. 

Кездесу қорытындысында 
«Бір ыңғай жинақтаушы зейнет
ақы қоры» АҚ мен облыс әкімдігі 

арасында ынтымақтастық туралы меморандум қабылданды. Келісім аясын
да жоғарыдағы мәселелерді шешу, стратегиялық зейнетақы капиталының 
негізі ретінде зейнетақы жарналарын дәріптеу бойынша бірлескен шара
ларды жүзеге асыру көзделген. Алдағы уақытта қор өкілдері кәсіпорындар 
мен ұйымдарда, тұрғындар арасында ақпараттықтүсіндіру жұмыстарын 
жүргізеді. 

назерке САниязовА.
Бағдат ЕСЖАнов (сурет).

ЖИНАҚТАУШЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ 
ҚОРЫНЫҢ ҚАДАМЫ

ҚР Мемлекеттік рәміздерінің қабылданғанына 
25 жыл толуына орай қаладағы Рәміздер 
алаңында мерекелік шара өтті. Салтанатты 
жиынға облыс әкімі Қырымбек Көшербаев, белгілі 
сәулетші, Мемлекеттік Елтаң баның авторы 
Жандарбек Мәлібеков қатысып, қауымды атау-
лы күнмен құттықтады.

Сенбі күні облыс әкімі Қырымбек Көшербаев Дүниежүзілік 
банктің өкілдерін қабылдады. Кездесуде Арал теңізінің экология
лық мәселелері айтылып, су айдынын сақтап қалу жобалары 
талқыланды.
Осыған дейін аталған банк арқылы «САРАТС» жобасының бірінші 

кезеңі жүзеге асқан болатын. Арал теңізінің солтүстік бөлігін сақтауға 
арналған осы ғасыр жобасының арқасында кенезесі кепкен айдынды Арал 
жанданды. Нәтижесінде су деңгейі 38ден 42 метрге дейін көтерілді. Балық 
түрлері көбейіп, халықтың ата кәсіппен айналысуына мүмкіндік туды. Енді 
жобаның екінші кезеңі күн тәртібінде тұр. Дүниежүзілік банк өкілдері бұл 
ірі бастаманы одан әрі жалғастыруға қолдау білдіретіндігін жеткізді.

– Сырдария өзенінің арнасын реттеу және Солтүстік Арал теңізін 
сақтаудың бірінші бөлігі сәтті жүргізіліп, бұрын көшіп кеткен тұрғындар 
туған жеріне қайта оралды. Бұл бізді қуантады. Облыс әкімі Қырымбек 
Көшербаевпен кездесу барысында жобаның екінші бөлігін іске асыру ту
ралы талқыладық. Алдағы уақытта серіктестігімізді арттырамыз, – дейді 
Дүниежүзілік банктің жаһандық гидроэнергетикалық департаментінің же
текші маманы Масуд Ахмад.

Дүниежүзілік банктің жаһандық департаментінің Орталық Азия бой
ынша  су ресурстары тәжірибесінің жетекшісі Майкл Хэйни ондаған жыл
дар бұрын құрғақшылық жайлап жатқан жердің көк айдынға айналғаны 
таңқаларлық екенін атап өтті. Алдағы уақытта жұмыс ауқымын кеңейту 
қажеттігін де тілге тиек етті.

Кездесу барысында тараптар ғасыр жобасын одан әрі қолдап, жүзеге 
асыруға ынталы екендіктерін жеткізді.

«САРАТС» ЖОБАСЫН 
ЖАЛҒАСТЫРУҒА ЫНТАЛЫ

Биыл ҚР Мемлекеттік рәміздерінің 
қабылданғанына 25 жыл. осыған орай 
қала әкімдігі мен облыстық  жастар  сая саты 
мәселелері басқармасының ұйымдас тыруы
мен 4 маусым – Рәміздер күні қалада авто 
және жаяу жүргіншілер шеруі өтті. 
Атаулы мерекеде көк туды желбіреткен 25 

автокөлік Мемлекеттік рәміздер аллеясынан 
орталық алаңға дейін салтанатты шеру жасады. 
Сап түзеген көліктерді тұрғындар қошеметтеп, 
Мемлекеттік рәміздеріміздің мәртебесін асқақтатты.

Сондайақ, Ұлттық ұланның өңірдегі №5547 
әскери бөлімінен құралған арнайы топ пен қалалық 
әскеритехникалық мектеп тәрбиеленушілері 
Әнұранды асқақтата шырқап, Мемлекеттік Туды 
және Елтаңба белгіленген жалауды Жібек жолы 
көшесімен жаяу алып жүрді. Патриот жастардың 
белсенділігімен өткізілген ауқымды шара одан әрі 
орталық алаңда жалғасып, арнайы дайындалған 
мерекелік флешмобқа ұласты.

Мәди ҚұРМАнӘлІ,
Бағдат ЕСЖАнов (сурет). 

ҰЛТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАР ҰЛЫҚТАЛҒАН ШЕРУ

Кеше облыс әкімі Қырымбек Көшербаев «Бірыңғай жинақ
таушы зейнетақы қоры» АҚ Басқарма төрайымы нұрбибі 
 наурызбаевамен кездесті. Кездесуде аймақ халқының жинақтаушы 
зейнетақы жүйесіне қатысу деңгейі, қаржылық сауаттылығын арт
тыру және зейнетақы жүйесін жаңғырту жөнінде ақпарат беру 
жайы жанжақты талқыланды.

АЛТЫН УЫҚТЫҢ ШАПАҒЫ
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қоғам

Байқоңыр әлемдегі теңдесі жоқ ғарыш 
айлағы болып табылады. Осыдан ши-
рек ғасырдан астам уақыт бұрын Кеңес 
Одағының ыдырауына байланысты осы-
нау тамаша кешенді пайдаланудың заңдық 
құқығы біршама уақытқа дейін шешілмеді. 
Ақыр соңында екіжақты мемлекетаралық 
келісімдерге сәйкес «Байқоңыр» ғарыш 
айлағы 2025 жылға дейінгі аралықта және 
алдағы уақытта 2030 жылға дейін Ресейдің 
федералды ғарыштық бағдарламаларын 
жүзеге асыратын негізгі  ғарыш айлағы бо-
лып табылады. Ресей Қазақстаннан 2050 
жылға дейін жалға алған Байқоңыр қаласы 
және «Байқоңыр» ғарыш айлағымен бірге 
«Байқоңыр» кешенін құрап отыр.

Әрине, тәуелсіздік алғаннан бері 
Қазақстанда, сонымен бірге Ресейде ғарыш 
кешеніне қатысты көзқарас біршама өзгере 
бастады. Ресей Амур облысында «Восточ-
ный» ғарыш айлағының құрылысын жедел 
бастап кетті. Осыдан біраз уақыт бұрын 
оның құрылысы біршама кешеуілдеді. Бірақ 
Ресей үкіметі осы жерден ұшыруларын 
бас тап кетті. Кейбір деректерге қарағанда 
алдағы уақытта осыған орай «Байқоңыр» 
ғарыш айлағынан ұшырулар біршама аза-
юы мүмкін.

Соңғы жылдары «Байқоңыр» ке
шенінде мемлекетаралық келісімдерге 
сәйкес оны екіжақты тиімді пайдалану 
мәселелері біршама пысықталған болатын. 
Әрине, көптеген мәселенің түйінін шешу ә 
дегеннен оңайға соқпады. Әсіресе, жалға 
алған қалада тұрғындардың әлеуметтік 
қорғалуына қатысты мәселелерде көптеген 
түйткіл пайда болды. Инфрақұрылымдарды 
бірлесіп пайдалану, оларды қалыпты 

жағдайда ұстау, халыққа медициналық 
қызмет көрсету, білім беру мәселелерінде 
екі мемлекеттің ұстанымдарын ескеру, 
Қазақстан азаматтарының құқықтарын 
сақтау бойынша көптеген басқосу 
өткізілді. Бұлар негізінен ҚазақстанРесей 
үкіметаралық комиссиялардың отырысын-
да қаралған болатын.

Мәселелердің күрделілігіне қарамастан, 
екіжақты үкімет комиссия отырыстарында 
көптеген түйткіл шешімін тапты. Мысалы, 
2016 жылдың желтоқсан айында Ресейдің 
СанктПетербург қаласында «Байқоңыр» 
кешеніндегі одан әрі ынтымақтастық тура-
лы тұжырымдамаға қол қойылды. Сөйтіп 
онда белгіленген қағидаларды іске асы-
ру жұмыстары басталды. Атап айтқанда, 
олардың маңыздысы 20142016 жылдарға 
арналған Байқоңыр қаласының, Төретам 
кентінің және Ақай ауылдық округінің 
әлеуметтікэкономикалық дамуының 
Кешенді жоспарын және 20142016 жыл
дарға арналған Байқоңыр қаласының 
әлеуметтікэкономикалық дамуының 
кешенді жоспарын іске асыру мәселелері 
қолға алынды. 

20142016 жылдарға арналған 
Байқоңыр қаласын, Төретам кенті және 
Ақай ауылдық округін әлеуметтік
экономикалық дамыту бойынша кешенді 
жоспар шеңберінде барлығы 6,9 млрд. 
теңгеден астам қаржы игерілді. Бұл жұмыс 
жалғасын таба беретін болады.

Соңғы деректерге қарағанда Ресей 
федерациясының Байқоңыр қаласының 
әкімшілігі Байқоңыр қаласының әлеумет
тікэкономикалық дамуының кешенді жо-
спарын іске асыруды аяқтады. 

Сонымен бірге төмендегідей мәсе
лелерді шешу үшін нақты жұмыстар 
жүргізілуде. 2009 жылғы 17 қарашадағы Ре-
сей Федерациясының «Байқоңыр» кешенін 
жалға алу жағдайында «Байқоңыр» 
ғарыш айлағының персоналына, Бай
қоңыр қаласының, Төретам және Ақай 
кенттерінің тұрғындарына медициналық 
қызмет көрсету тәртібі туралы ҚР Үкіметі 
және РФ Үкіметі арасындағы Келісімге 
толықтырулар мен өзгерістер енгізу тура-
лы Хаттама жобасы дипломатиялық арна-
лар арқылы Ресей тарапына келісілуге жол-
данды.

2016 жылғы 1 тамыздан бастап Бай
қоңыр қаласында облыстық медици налық 
орталықтың филиалы қызмет атқаруда.

Бірінші қабатта күндізгі бөлім, тера-
пия және оңалту бөлімдері жұмыс жасай-
ды. 67 адам жұмысқа орналастырылды, 
барлық бөлім толық жұмыс жасағанда 200
ден астам  адам жұмыспен қамтылатын бо-
лады.

2016 жылы 2 қарашада «Байқоңыр» 

кешенінде туризмнің инфрақұрылымын 
дамыту жөніндегі бірлескен Бағдарламасы 
бекітілді. Бағдарламаны іске асыру мерзімі 
20162018 жылдары деп белгіленіп отыр.

1994 жылғы 10 желтоқсандағы 
«Байқоңыр» кешенін жалға беру 
Шартының №2 қосымшасына «Байқоңыр» 
кешенінің объектісі координаттарын 
анықтау бөлігінде өзгерістерді енгізу тура-
лы мәселе қаралған болатын.

Қазіргі уақытта Ресей тарапымен Хат-
тама жобасын (11,6 мың га бойынша) 
келісу аяқталуда. Қосымша (келісілмеген) 
жер учаскелері (3,3 мың гектар) бойынша 
жұмыстар жалғасуда.

«Байқоңыр» кешеніндегі жекеле-
ген объектілерді жалдық құрамнан 
кіргізу/шығару туралы мәселе қаралды. 
Осыған орай «Байқоңыр» кешеніндегі 
инфрақұрылым объектілерін (14 объекті) 
РФ жалдан шығару туралы шешімге 2017 
жылы 15 ақпанда қол қойылды.

Байқоңыр қаласын газбен жаб
дықтау мәселелерін шешу үшін Қазақ
стан Республикасының Энергети-
ка министрлігімен вицеминистрдің 
төр  аға  лығымен бірлескен жұмысшы топ 
құрылды.  

2016 жылы 17 қарашада жұмысшы 
топтың бірінші отырысы өткізілді. 
Оты рыста Байқоңыр қаласын газбен 
жабдықтау мәселелерін өңдеу бойынша 
ҚР мемлекеттік органдарына тапсырма 
берілді.

Байқоңыр қаласын сумен жабдықтау 
жүйелерін жаңғырту бойынша жұмыстарды 
қаржыландыру туралы (Байқоңыр қаласы 
әкімшілігінің бастамасымен) Байқоңыр 
қаласы әкімшілігімен «Байқоңыр» кешенін 
сумен жабдықтау және кәріз жүйелерін 
жаңғырту» жобасы бойынша ұсыныстар 
әзірленді. «Байқоңыр» кешеніндегі одан 
әрі ынтымақтастық Тұжырымдамасы 
шеңберінде дайындалған Байқоңыр 
қаласын дамыту жөніндегі бірлескен ұзақ 
мерзімді бағдарлама жобасына қосу жо-
спарлануда.

Қазақстандық ұйымдар мен 
мекемелердің мұрағаттық құжаттарын Ре-
сей Федерациясы «Байқоңыр қаласының 
мұрағаты» МКМнен Қазақстан Рес
публикасының «Байқоңыр қалалық 
мұрағаты» МКМне беру туралы мәселелер 
қаралатын болды.

Ресей мен Қазақстан стратегиялық 
әріптес ретінде «Бәйтерек» жобасын іске 
асыру бойынша жұмыстарды жалғастыра 
беретін болады. Бұл екі елдің болашақ 
ынтымақтастық байланысының жемісті бо-
луына кепіл бола алады.

Дайындаған 
Ж.ӘЛМАХАН.

Биыл елдігіміздің белгісі, Тәуелсіздігіміздің тұғырына 
айналған Мемлекеттік рәміздеріміздің қабылданғанына 25 
жыл толып отыр. Азаттықтың ақ таңы үшін арпалысқан 
ата-бабаларымыз бен бүгінгі ұрпақтың арман-аңсары 
көрініс тапқан Мемлекеттік ту, Елтаңба мен Гимннің 
ширекғасырлық белесі Алаш баласы үшін мәні бөлек, 
мағынасы ерекше  мереке.

Алдағыны қапысыз болжайтын көреген көсем, халқын 
соқпақты жолдан адастырмай алып өткен қажырлы қайраткер, 
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Мемлекеттік рәміздер – бұл  
біздің мемлекеттігіміздің, егемендігіміздің берік негізінің бірі. 
Олар Тәуелсіздіктің қасиетті біріктіруші образын білдіреді» – 
деп баға берген  елдігіміздің үштағаны шын мәнінде ұлттық 
құндылығымызға айналды.

1992 жылғы 4 маусымда Қазақстанның мемлекеттік рәміздері 
алғаш бекітілді. Сондықтан бұл күн ел тарихында Мемлекеттік 
рәміздер күні ретінде мәңгі есте сақталады. Мемлекеттік рәміздер 
– мемлекеттің тәуелсіздігін білдіретін символикалық белгілер: 
рәміздер – Көк байрақ, Елтаңба және Әнұран.

Мемлекеттік рәміздер тәуелсіздік нышаны ретінде ерекше 
қадірленіп, оларға биік мәртебе беріледі. Сондықтан республика 
азаматтарының мемлекеттік рәміздерді қастерлеуі – парыз.

Еркіндіктің елеңалаңында қабылданған мемлекеттік 
рәміздердің мәнін біз ерте ұғына бастадық. Мелекеттік тудағы 
қыран мен Елтаңбадағы қанатты пырақтарға талай мәрте қызыға 
қарағанымыз есте. Салтанатты жиындарда ғана орындалатын 
Мемлекеттік гимннің құдіретін сезіне түстік. «Менің елім...» деп  
шырқаған сәтте үлкендердің жанарына жас үйірілетінін көріп, 
таңғалатын едік. Бұл туған жерінің  әр сүйемін қасықтай қаны 
қалғанша қорғаған, азат Қазақстанның әнұраны асқақтап, туының 
көкке көтерілуін көксеген, осы жолда жан қиған бабалар ерлігіне   
деген құрмет.

Гимннің алғашқы әуендері ойнала бастағандаақ кіндік қаның 
тамған киелі жерің, оның өткені мен бүгіні көз алдыңа келеді. Та-
лай тағдырлы сыннан аман  өткен елдің жүрек сөзіне айналған 
Ән ұран жігеріңді жани түседі. Бұл бұзылмайтын берекенің арқа
сында бүгінге жетіп, байтақ  Отаннан бақыт тапқан жұрттың жан 
тебіренісі.

Жоғарыда аталған Заң талаптарын жүзеге асыру мақсатында 
облыста біршама жұмыстар атқарылуда.

Атап айтқанда, өткен жылы облыс орталығында  Мемлекеттік 
рәміздер алаңы  салынды. Алаңда тұрақты түрде ісшаралар 
өткізіліп тұрады. Мемлекеттік қызметке жаңадан қабылданған 
мемлекеттік қызметшілердің  ант қабылдау рәсімі өткізіледі.

Мемлекеттік рәміздерді насихаттау және қолданылуын 
түсіндіру мақсатында  облыстық ішкі саясат басқармасы, 
Техникалық реттеу және метрология комитетінің облыс бойынша 
департаменті бірлесіп ұдайы «дөңгелек үстел», семинарлар өткізіп 
тұрады.

Мемлекеттік рәміздер жөніндегі комиссия төрағасының 
2016 жылғы 3 қарашадағы хаттамалық тапсырмасын орындау 
мақсатында және Мемлекеттік рәміздерді қолдану, қадағалау және 
ақпараттық насихат жұмыстарын жүргізудің 2017 жылға арналған 
жұмыс кестесіне сәйкес құрылған инспекциялық топ (облыстық 
ішкі саясат басқармасы, техникалық реттеу және метрология 
комитетінің облыс бойынша департаменті, қоғамдық ұйымдар 
және т.б  мемлекеттік органдар өкілдерінен құралған) Қызылорда 
қаласы орталығында және аудандарда орналасқан мемлекеттік 
рәміздердің стандартқа сай қолдануына  зерделеу жұмыстарын  
жүргізуде. Зерделеу жұмыстарының қорытындысымен тиісті 
шаралар қабылданады. Бұл бағытта жұмыстар өз деңгейінде 
жалғасын табуда.

Әуелбек ҚАМЗАЕВ,
Техникалық реттеу және метрология   

комитетінің облыс 
бойынша департаментінің

бөлім  басшысы.

Жаңа тарихи кезеңге қадам басқан кез-
де қазақ елінің болашағын айқындап бер-
ген Елбасының «Болашаққа бағдар: руха-
ни жаңғыру» атты мақаласы білім саласы 
қызметкерлері тарапынан қызу қолдау тау-
ып, жанжақты талқылануда.

Мақаладағы компьютерлік сауаттылық, 
шет тілдерін білу, мәдени ашықтық сияқты 
факторлар әркімнің алға басуына басты 
алғышарт болып отыр. Бұл адамдардың 
бәсекеге қабілеттілігін айқындайтын, сол 
арқылы тұтас бір ұлттың ХХI ғасырға 
лайықты қасиеттерге ие болуының негізі 
екені айқын.

Елбасы Жолдауында айтылған «Цифр
лы Қазақстан» «Үш тілде білім беру», 
«Мәдени және конфессияаралық келісім» 

сияқты бағдарламалардың 
қабылдануы барша қазақ
стан дықтарды ХХI ғасыр
дағы жаһандық қиын
дықтар мен тосыннан 
туындаған талаптарға дай-
ын тұруға жетелейді. 
Оның ішінде халқымыздың 
компьютерлік сауатты лы
ғын арттыру, шет тілдерін 
білуі қазіргі заман та-
лабы болып отыр. Бұл 
мақсатта облысымыздағы 
техникалық және кәсіптік 
білім беретін оқу орында-
рында «Есептеу техника-
сы және бағдарламалық 
қам тамасыз ету» ма

ман   дығының «Электрондық есептеу 
машиналарының операторы», «Электрон
дықесептеу машиналарын баптау-
шы», «Компьютерлік құрыл ғыларға 
қыз мет көрсетуші техник», «Байланыс 
құрас тырушысыкабельші» біліктіліктері 
бойынша білікті кадрлар даярланып келеді.

Ал, жастардың шет тілдерін білу 
мәселесі бойынша мектептерде үш 
тілде білім беру, оның ішінде ағылшын 
тілінде білім беру жүзеге асырылуда. 
«Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жап-
пай кәсіпкерлікті дамытудың 20172021 
жылдарға арналған» бағдарламасы ая-
сында жастарымыз қысқа курстар арқылы 
ағылшын тілін үйренуге мүмкіндік алады. 

Мақалада қоғамдық және гуманитарлық 
ғылымдар бойынша «Жаңа гуманитарлық 
білім». «Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» 
жобасын қолға алу дер кезінде көтерілген 
маңызды мәселе болып отыр. Бұл алдағы 
бірнеше жылда гуманитарлық білімнің 
барлық бағыттары бойынша әлемдегі ең 
жақсы 100 оқулықты әр түрлі тілдерден 
қазақ тіліне аудару арқылы жастардың 
дүние жүзіндегі таңдаулы үлгілердің 
негізінде білім алуына мүмкіндік жасалады 
деген сөз. Ол үшін бірінші кезекте аудар-
мамен айналысатын құрылымдар негізінде 
мемлекеттік емес Ұлттық аударма бю-
росын құру Үкіметке тапсырылып отыр. 
Ал, біздің аймағымызда осы мақсатты 
жұмысты жүзеге асыратын аудармашы ма-
мандарын даярлау қолға алынуда. Оның 
дәлелі, облысымыздағы кәсіптік білім 
беретін оқу орындарында бірнеше жыл-
дардан беру «Аударма ісі» мамандығының 
«Гидаудармашы» біліктілігі бойынша 
кадр лар даярланып келеді. Алдағы уақытты 
«Аударма ісі» мамандығы бойынша білікті 
кадрлар даярлау мақсатты түрде жүзеге 
асырылатын болады.

Қазақстанды түбегейлі жаңғырту мен 
болашағын баянды етуді мақсат еткен 
Елбасының тарихи шешімдерін жүзеге асы-
ру біздің ең басты бағытымыз, бағдарымыз 
болмақ.

Бекжан ЕСЕНБАЕВ,
облыстық білім басқармасының

бөлім басшысы.

Біз болашақта Қазақстан Республикасын өркениетті, бәсе
кеге қабілетті 30 елдің қатарына қосамыз деп үміт етіп отырған 
халықпыз. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласында: – Біздің 
мақсатымыз айқын, бағытымыз бел гілі, ол – әлемдегі ең дамыған 
30 елдің қатарына қосылу. Атал ған жаңғыру процесінің де нақты 
мақсатміндеттері, басым дықтары мен оған жеткізетін жолдары 
бар. Мен көздеген жұ мыс тарымыздың бәрі дер уақытында және 
барынша тиімді жүзеге асарына сенімдімін. Бірақ, ойлағанымыз 
орындалу үшін мұның өзі жеткіліксіз. Мақсатқа жету үшін біздің 
санамыз ісімізден озып жүруі, яғни одан бұрын жаңғырып отыруы 
тиіс. Бұл саяси және экономикалық жаңғыруларды толықтырып 
қана қоймай, олардың өзегіне айналады, – деген еді. 

 Шындығында да ешқандай жерасты байлығы жоқ, жері де 
аз  көптеген елдер дамудың шарықтаған шегіне жетіп отырғанын 
білеміз, мысалы, Жапония елі. Оның сыры  жапондықтарға тән 
қасиет – өзіне ұнамайтын нәрсені өзгеге қолданбау, өзгені өзіндей 
құрметтеуінде, адамгершілікпен өмір сүруінде.

Демек, қоғамды дамытудың басты кілті – рухани жаңғыру. 
Ал рухани жаңғыру  үшін  ең басты құндылық – адамгершілік 
құндылықтарын   қалыптастыру ауадай  қажет.

Ұрпаққа  рухани  азық  – адамгершілік тәрбие  беру – олардың 
бойына өмірдің мәні, сүйіспеншілік, бақыт, сыйластық, татулық, 
бірлік, төзімділік сынды құндылықтарды дарыту арқылы қоғамда өз 
орнын табуына, қабілетдарынының ашыла түсуіне, ақылпарасатын 
дамытуына, яғни тек өзінің ғана емес, айналасындағылардың да 
сәнді де мәнді өмір сүруіне қызмет етеді. Жас ұрпақтың бойына 
адамгершілік қасиеттерді сіңіру – атаана мен ұстаздардың басты 
міндеті.    Көрнекті педагог В.Сухомлинский: «Егер  біз  балаға 
қуаныш пен бақыт бере білсек, ол бала сондай бола алады», – дейді.  
Демек, шәкіртке жанжақты терең білім беріп  қана қоймай, оның 
жүрегіне адамгершіліктің асыл қасиеттерін үздіксіз ұялата білсек, 
ертеңгі азамат жеке тұлғаның өзіндік көзқарасының қалыптасуына, 
айналасымен санасуына ықпал етері сөзсіз. 

Адамгершілік  дегеніміз – белгілі бір рухани (адами) 
ұстанымдарды: Ар, Ұят, Борыш, Әділеттілік, Махаббат және 
Мейрімділік, Қайрымдылық ұстанымдарын ұстану, осыларды өз 
өмірінде басшылыққа алып өмір сүру. Адамгершілік – Адамның 
шынайы болмысының мәні, мағынасы. Нағыз адамшылыққа лайық 
адам   өзінің барлық мінезқұлығымен, сипатымен өзгелерді өзін 
сыйлатуға, құрметтеуге, қолдауға, жақсы көруге  мәжбүр етеді.

Оны  Адамның руханилығының көрсеткіші десек те, артық  
айтқандық емес. Адамгершілік  негізі  – жақсы  мен жаман-

ды айыра білуде. Жақсы дегеннің 
бәрі адам атына лайық, ал жаман 
дегеннің бәрі адамға лайық емес, 
адамды жексұрын етеді және 
адамгершілік  нормаларын 
анықтайды, – деп түсіну 
қателесуден қорғайды. Атап 
айтқанда,  қазіргі заманда 
Жақсы  мен Жаманды  айы 
ра білмеу, ажырата білмеу 
салдарынан адамгершілік  
төмен құлдырап бара 
жатқандығы баршамызға 
аян. Оның  қоғамға тигізер 
зияны өлшеусіз.

Адамгершілікті адамның өзінің еркіндігін, жеке бас құқығын  
шектеуі деген қате түсінік те кездесіп қалатындығы жасырын емес. 
Бұл ақылға,  шындыққа жанаспайтын қате түсінік. Адамгершілік  
адам жанының жоғары жылдамдықпен өсуіне, дамуына, жоғары 
өрлеуге вектор, жол  көрсетіп,  жағдай  туғызады, кемшіліктерден 
ада етеді, адами қасиеттен айырылуға, кері кетуге жол бермейді. 

Адамгершілік қасиеттерге ие, адам атына лайық тұлғаны 
қалыптастыру сияқты аса маңызды тәрбие мәселесімен мемлекет 
айналысуы дұрыс болып есептеледі. Ол тәрбие балалық шақтан 
бас талуы тиіс. Сонда ғана адамгершілік тамырын тереңге жаяды. 

Осы заманғы қоғамда экономикалық дағдарыстан, руха-
ни дағдарыс басым  сияқты көрінеді. Дағдарыстан  шығу үшін 
ешқандай экономикалық, қаржылық немесе саяси реформалар 
қауқарсыз. Бір  елді ғана емес бүкіл адамзатты  мұндай дағдарыстан  
тек руханилық және адамгершілік  қана құтқара алады.  

Қорыта келгенде, уақыт талабынан туындап, білім беру 
жүйесінде болып жатқан өзгерістер баланы тәрбиелеуді  осы заман 
талабына сай үйлесімді деңгейде қайта құруды міндеттейді. 

Қай қоғамда, қай мемлекетте болсын,  адамдар арасындағы  
қарымқатынас,  адами рухани құндылықтар, оның ішінде, 
адамгершілік құндылықтарды  қалыптастыру кез  келген мектептің,  
дәлірек айтсақ, мұғалімнің  міндеті екендігін әрбір мұғалім ұдайы 
жадында ұстағанда ғана  Елбасымыздың қоғам алдына қойып 
отырған рухани жаңғыру  саясаты жемісті болмақ.

Күлбарам  СӘДУАҚАСҚЫЗЫ,
Қорқыт ата университетінің профессоры.  

ЕЛДІГІМІЗДІҢ 
БЕЛГІСІ   
әЛЕМГЕ әйГІЛІ

БАЙҚОҢЫР КЕШЕНІ ТУРАЛЫ 
МәСЕЛЕЛЕр қаЛай шЕшІЛуДЕ?

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік 
басқару және өзінөзі басқару туралы» Қазақстан Респу
б ликасы Заңына және Қызылорда облыстық мәслихаты 
Регламентіне сәйкес, «Жергілікті полиция қызметінің ба-
сым бағыттары мен құқықтық тәртіптің жағдайы тура-
лы» мәселе бойынша облыстық мәслихаттың тұрақты 
комиссияларының кеңейтілген отырысы көпшіліктік 
тыңдаулар түрінде өткізіледі.

Көпшіліктік тыңдауға қатысуға мүдделi мемлекеттiк 

органдар, ҮЕҰ, БАҚ  өкілдері, жұртшылық пен барлық 
мүдделі тұлғалар шақырылады.  

Өтетін уақыты мен орны: 
13 маусым 2017 жыл, сағат 1000   М.Ералиева атындағы 

мәдениет үйі.
13 маусым 2017 жыл, сағат 1700   С.Майқанова 

атындағы мәдениет үйі.
14 маусым 2017 жыл, сағат 1100  А.Тоқмағанбетов 

атындағы қалалық мәдениет үйі.

Қызылорда облыстық мәслихаты.

АБАРЛАНДЫРУХ

ГИД-АУДАРМАШЫЛАР 
ДАЯРЛАНУДА

АДАМГЕРШІЛІК ТӘРБИЕСІ – 
РУХАНИ ЖАҢҒЫРУДЫҢ  АЛТЫН КІЛТІ

Жуырда өңірлік коммуникациялар 
қызметінде облыстық білім басқармасы 
басшысының орынбасары Б.Бердәулетовтің 
қатысуымен брифинг өтіп, онда «Нұрлы 
болашақ» бүкіл қазақстандық акциясының 
шеңберінде 1 маусым – Халықаралық бала-
ларды қорғау күнін атап өту, «Бала еңбегін 
пайдалануға қарсы 12 күн» республикалық 
акциясының аясында жоспарланған іс
шаралардың барысы баяндалған бола-
тын. Осы аталған жұмыстардың бір парасы 
бүгінгі таңда іс жүзінде орындалып, өзіндік 
лайықты нәтижелерді айқындап отыр.

Айталық, «Нұрлы болашақ» акция сы
ның мақсаты – балалардың мүддесіне мем
лекеттік саясатты іске асыруда мемлекеттік 
құрылымдармен бірге, қоғамдық, үкіметтік 
емес ұйымдардың, бизнес орталықтардың, 
бұқаралық ақпарат құралдарының күшін 
біріктіру, сонымен бірге, балалардың 
құқықтарын қорғау мәселелеріне қоғамның 
назарын аударуға бағытталған.

Осы орайда, қазіргі таңда ерек-
ше қажеттіліктері бар балаларға ба-
рынша көңіл бөлініп отыр. Облыс бой-
ынша 45 мүмкіндігі шектеулі бала Ал-
маты қаласында өтетін «Жұлдызай» 

республикалық шығармашылық фестивалі 
мен спартакиадаға жолдама алса, 4 
оқушы СанктПетербург қаласындағы 
Халықаралық «Шаг на встречу» фести ва
ліне қатысып, жүлделі орындарды иеленді.    

Сонымен қатар, балаларды қорғау 
күні мерекесінде облыс орталығындағы 
«Шағбан» жекеменшік балабақшасында 
мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған 
ипотерапия сауықтыру бағдарламасы 
жұмысын бастады. Айта кетейік, әзірге бұл 
бағдарлама тек Шығыс Қазақстан облы-
сында жүзеге асырылған болса, енді біздің 
өңірімізде қолға алынып отыр.

Балаларға арналған мерекелік шара-
лар аясында Президенттік, халықаралық, 
республикалық пәндік олимпиадалар және 
ғылыми жоба конкурстарына қатысып, 
жүлделі орын алған 48 оқушымен облыс 
әкімінің кездесуі жоспарланып отыр.  Ал 
балалар мен жастардың шығармашылығын 
қолдау мақсатында ұйымдастырылған 
балалар мен жастардың музыкалық 
оркестрлері мен ансамбльдерінің шеруі 
еліміздің барлық өңірінде бір мезет-
те аталып өтсе, шараның мазмұнына сай 
«Мәңгілік Ел» жалпыұлттық идеяны іске 

асыру жолында балалардың эстетикалық 
және патриоттық тәрбиесіне игі ықпал етіп, 
жастардың достық аясының ұлғаюына әсер 
еткені байқалды. 

Айта кетейік, жылдағы дәстүр бойын-
ша балалардың жазғы демалысына биыл да 
барынша мән берілді. Облыс бойынша 110 
сынып аралығындағы 135 714 баланың 128 
960ы, яғни 95 пайызы  жазғы тынығумен 
қамтылып отыр. Сондайақ жазғы демалыс 
уақытында бала еңбегін пайдалануға қарсы 
жұмыстар қатаң қадағаланатын болады.  

Жалпы, бүгінгі таңда аймақтағы білім 
саласының алдында тұрған басты міндет 
– жаңа форматта енгізіліп отырған ҰБТ 
сынағын өз деңгейінде ұйымдастырып, 
өткізу. Айталық, оған 6200 мектеп бітіруші 
түлектің ішінен 4194 оқушы қатысады. 
Олардың қатарында 419 түлек «Алтын 
белгі», ал 217сі «Үздік аттестатқа» үміткер.  

Ғазиза ӘБІЛДА.

БаЛа БОЛашаҒЫ 
БәрІНЕН МаҢЫЗДЫ

Ағымдағы жылдың 2631 мамыры күндері Санкт  Петер-
бург қаласында өткізілген мүмкіндігі шектеулі балалардың 
Хшы «Шаг навстречу» шығармашылық фестивалінде 
өнер көрсеткен аймақ түлектері, №6 есту қабілеті бұзылған 
балалардың арнайы (түзету) мектепинтернатының оқушылары 
үздіктер қатарынан табылды. 

Дәлірек айтсақ, аталған фестивальға Қазақстанның аты-
нан қатысқан аймағымыздың 4 оқушысы І дәрежелі диплом-
ды иеленді. Ыммен ән айту сайысы бойынша Сағи Мұхаммед, 
Айдана Оралбай, Еркеұлан Қуандық жас ерекшеліктері бой-
ынша І орынның тұғырынан табылды. Сондайақ аспапта ой-
нау шеберлігі бойынша домбырамен халық күйі «Кеңес» 
және Дәулеткерейдің күйі «Қос алқаны» нақышына келтіре 
орындаған Мәдина Әбенова І орынды иеленді. 

Мүмкіндігі шектеулі болғанына қарамастан, өмірге деген 
шексіз құштарлығы мен ерік жігерінің арқасында биік белесті 
бағындырған балалар халықаралық фестивальдің шыңына 
шықты. «Талпынған жетер мұратқа» деген халқымыздың 
даналық сөзінің түпкі мәні осында болса керек. 

Туған жердің тұғырын биік ұстар өрендерімізді тамаша 
жеңістерімен құттықтаймыз!

                                                                                              
Ғ.ҚоЗЫБЕКҚЫЗЫ.

ТАЛАНТТЫ ӨРЕНДЕРДІҢ ТАМАША ЖЕҢІСІ
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Нақты кезеңде ҚР Бас Прокуратурасы тарапынан ел 
азаматтарының құқықтық сауаттылығын арттыру және 
прокуратура органдарының жұмыс тиімділігін жетілдіру 
мақсатында ауқымды жұмыстар атқарылып, өңірлерде 
ұзақ жылдар бойы шешілмей жатқан күрделі мәселелер оң 
шешімін табуда. Осындай ілкімді істер Сырдария аудандық 
прокуратурасының бастамашылығымен де жүзеге асу-
да. Бұл жөнінде аудан прокуроры Асхат Тәженов БАҚ 
өкілдеріне арналған баспасөз конференциясында мәлімдеді. 

Кемшіліктерді жойып, нақты нәтижелерге қол жеткізу 
үшін аудандық прокуратура арнайы жобалар әзірлеп, 
атқарылар жұмыстар айқындалған. Соның бірі Се-
мей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтар 
жүргізудің салдарынан зардап шеккен, әскери қызмет 
өткерген ауданның 80 азаматының заңнамалармен көзделген 
жеңілдіктер мен өтемақылар алуы. 

«Семей ядролық полигонындағы сынақтардан зардап 
шеккен азаматтарды әлеуметтік қорғау» Заңына сәйкес, 
сол аймақта туып-өскендер ғана емес, 1949-1990 жыл-
дар аралығында сол өңірде өмір сүрген азаматтар жәрдем 
алуға құқылы. Алайда, Сырдария ауданынан 60-жылдардың 
аяғында әскерге аттанған сарбаздар бұл көмекке қол 
жеткізбей келген. Семейде міндетті әскери борышын өтеген 
68 жастағы Болатбек Уайсовтың айтуынша, әскерде бірге 
борышын өтегендердің көбі дүниеден озған. Олар мемлекет 
тарапынан берілетін жеңілдіктерді, тиісті оңалту, сауықтыру 
емдерін қабылдамаған. Аудандық прокуратура мониторинг 
жүргізу барысында осы деректерді анықтаған. Нәтижесінде 
ауданда «Семей ядролық сынақтардың салдарынан зардап 
шеккен азаматтарға әлеуметтік қолдау көрсету» жобасы 
әзірленіп, арнайы комиссия құрылып, азаматтардың қорғалу 
құқығын растайтын куәліктер табысталып жатыр. 

 «1968 жылы 13 қарашада осы Тереңөзек военкома-
тынан әскерге шақырылдық. Екі жылдық борышымыз-
ды өтеу үшін алдымен Ашхабадқа барып, одан кейін Се-
мей облысының Жарма ауданы Жалғызтөбе деген стан-
цияда болдық. Ол Семей полигонының бір шеті. Қатар 
болған жігіттердің бақилық болып кеткендері бар», – дейді 
Б.Уайсов. 

Сырдария ауданының прокуроры Асхат Тәженов: 
«Сынақ полигонында болғандар аумақ қауіптілігіне 
қарай бес айлық есептік көрсеткішке дейінгі біржолдық 
өтемақыға ие болады, – деді. Шынында, заңды тұрғыдан 
алғанда, зейнеткерлікке шыққандарға үш айлық есептік 
көрсеткішке дейінгі зейнетақыға үстемақы қосылады. Со-
нымен қатар,  жұмыс жасайтындарға екі айлық есептік 
көрсеткішке дейінгі мөлшерде қосымша еңбекақы табыста-
латын болады. Одан кейін жыл сайынғы қосымша еңбек де-
малыстар құқығын алады. Жыл сайын мамандандырылған 
арнайы медициналық көмектерге ие болады». Мұны аудан 
прокуроры айтты. 

Прокуратура саласы мамандарының қолдауымен 
жүргізілген жұмысқа полигон зардабын шегушілер дән риза. 

Аудандық прокуратураның зерттеп, зерделуі негізінде 
тағы да кемшіліктер анықталған. Яғни, аудандық емханада 
тиісті мамандардың жоқ болуына байланысты жалпы құны 
15 млн теңгеге жуық бірқатар медициналық құрал-жабдық 
осы күнге дейін пайдаланбай тұрғаны белгілі болды. Жүрек-
қан тамыры ауруларымен ауыратын адамдарды ерте анықтау 
мен алдын алу жұмыстарын жүргізуге арналған фунционалды-
диагностикалық бөлімше іске қосылмауы салдарынан өткен 
жылы 300-ден астам науқас тексерілу үшін Қызылорда 
қаласына жолданған. Аудандық прокуратурамен «Сырда-
рия ауданының денсаулық сақтау саласын жетілдіру» жоба-

сы әзірленіп, тиісті іс-шаралар атқарылған. Бүгінгі күні жоба 
нәтижесімен жүрек-қан тамырлары бағытында пайдаланыл-
май тұрған аппараттар іске қосылып, науқастарға басқа өңірге 
жолдау толықтай тоқтатылған. Соның негізінде, аудандық ем-
ханада науқастарға медициналық көмек көрсетілуде. Сондай-
ақ, А.Тәженов аудандық емхана мен білім беру мекемелерінің 
1500-ге жуық қызметкерінен негізсіз ақы алынып, ҚР 
Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 24 ақпандағы 
№128 бұйрығымен бекітілген «Міндетті медициналық қарап 
тексеруді өткізу Қағидаларының» талаптары бұзылғанын атап 
өтті. Бұл олқылық салдарынан жыл сайынғы медициналық 
тексеруді жұмыс беруші өз қаражаты есебінен жүргізетіндігіне 
қарамастан білім беру мекемелерінің қызметкерлерімен 
тексерілу үшін 1,2 млн теңге қаржы жұмсалған. Қазіргі 
таңда прокурорлық ықпал ету актісі негізінде қаражат 
азаматтарға кері қайтарылуда. Жалпы аудандық проку-
ратура өз жұмыстарын ашықтыққа негіздеп, заң аясында 
нәтижелі жұмыс жасауда. Сала мамандары алдағы уақытта 
да азаматтардың құқықтарын қорғау бағытында ауқымды 
жұмыстарды атқара бермек.

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ.
Сырдария ауданы.

СЕМЕЙ ПОЛИГОНЫНА ҚАТЫСУШЫЛАР 
ЖӘРДЕМАҚЫ АЛАДЫМына көсіле жатқан үлкен асфальт 

жолыңыз «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» 
аталатын әйгілі автодәлізіңіз, тақтайдай 
тегіс жол үстінде кішігірім пойыз секілді 
үлкен жүк көліктері тынбастан ерсілі- 
қарсылы қатынайды-ай! Ал жарқ етіп, жоқ 

болатындар шетелдің жеңіл 
көліктері, анадайдан ноқаттай 
ғана қарасын көресің, лезде зу 
етіп өте шығады. Авто жолдың 
сапалылығын осы дан-ақ аң-
ғара беріңіз. Олай да, былай да 
зымыраған кө лік тердің ағып 
өте шығуы заманы секілді 
адамдар дың да асығыстығын 
сездіргендей. 

Біз де асығыспыз, алайда, 
көздеген жерімізге жетуіміз 
қол көтергенде кідіре кететін, 
кідіргенде жолай ала кететін 
көлік иесінің ықыласына 
тәуелді. Үлкен жолдың қап-
талынан батысқа қарай кө-
сілген жол қиылысынан да-
рияға қарай жол шығады. 
Тө менарық ауылы сол жақта. 
Сонда баруымыз керек, тап-
сырма солай, ол жерде об лыстық «Мерейлі 
отбасы» бай қауында «Ұлағатты отба сы» 
аталымын жеңіп алған Арыновтар әулеті 
тұрады. Иә, байқауға түскен соншама 
шаңырақ ішінен ерекшелену де оңай емес. 
Сол сәт: 

– Жол шетінде жайша тұрсыз ба? – де-
ген дауыс жалт қаратты. «Нивадағы» жас 
жігіт  күлімсірей қолын созды...

...Кетпенді көп шапқан кісі-ау, алақаны 
көнтақыланып кеткен екен, салалы сау сақ-
тарын сипай отырып, Бахтек көке сабырмен 
сөйледі. 

– Әкеміз Сұлтанмұрат соғыстан оралма-
ды. Анам Бақтыгүл қарындасым  Тұрғанкүл 
екеумізді қиыншылық жылдары тісімен 
сүйрегендей етіп жүріп же тілдірді. Еңбекке 
ерте аралас тым, теміржолдың арғы бетінде 
«Горняк» деген шаруашылық болатын-ды. 
Бұрын дары Кентауға қарады, сонда жай 
жұмысшылықты атқардым. Кетпен де шап-
тым, малға да қарадым, жүк артып, жүк 
түсірдім, қиыншылықта көштен қалмаудың 
қарекеті дә...

– Нағима апамыз да осы маңның қызы 
болар?

– Екпіндінің найманы, екі жарты бір 
бүтін болайық деп ертеде бас құрадық 
қой, махабат-сахабатыңда оншалықты ша-
руамыз болған жоқ... Сексен бес деген 
жасыңды да көрдік, апаң менен 3-4 жас 
кіші, жастау,– деп әзілдеп те қойды ағамыз. 

Иә, соқтықпалы, соқпалы өмір өз ады-
мынан жаңылыспайды. Бір жаратушыға 
сыйынып, тіршілік еткен Арыновтар отбасы 
қарапайым еңбек етсе де, өз қатарларынан 
кем болмады, азын-аулақ тұяғы алдын-
да, үйі төбесінде дегендей, құбатөбел 
өмір сүрді. Бәрінен де шаңыраққа кел-

ген әуелгі шақалақтың үнін айтсаңызшы!  
Өшкені жанып, өлгені тірілгендей қуанған 
шешесінің  реңі гүл- гүл жайнап кетті-
ау сол кезде. Көрші-көлемді шақырып, 
шілдехана өткізді. Қыз баланың есімін 
Тұрсынкүл қойды ырымдап. Атқан оқтай, 
шапқан аттай зымыраған уақыт білдірмей 
жасты ұрлап, ол келер жылы алпыс де-
ген асуыңды бағындырмақшы.  Алғашқы 
сәбидің соңы да жалғасты болды, дүниеге 
Бақтыбек есімді ұл келді сонан соң. Қазіргі 
қарашаңыраққа ие болып отырған сол жігіт. 
Өзі білікті маман, сантехник. Осы үйге 
түскен келін Патманың да соңы базарлы- 
5-6 немере сүйгізіп отыр. 

Бахтек аға мен Нағимадан өрген 1 
ұл, жеті қыздың бәрі де мамандық алып, 
тәуелсіз еліміздің сан-саласында қызмет 
етіп жүр. Әсіресе, осы шаңырақтан өрбіген 
4 бірдей қызы адам жанының арашашысы-
медициналық мамандықты меңгерген. 
Және де осы салада абыройлы еңбек еткен, 
өз ұжымына да, келушілердің де сеніміне 
енген ақ халатты абзал жандар. Бибігүл бол-
са, Қызылорда қаласында дәрігер, мақтаулы 
маман. Ал Зәмзагүл Төменарықтағы ау-
руханада 30 жыл жұмыс істеді. Зина да 
«Ұлан әскери гвардиясында» мейірбике бо-
лып қызмет жасады. Арынова Алия бол-
са, Талдықорған қалалық емханасында ба-
лалар дәрігері. Сол секілді Бақдәулет пен 
Нұрдәулет атты немерелері Алматыдағы 
Медициналық академияда оқып жүр.   

Көп айтары жоқ, Арыновтар отбасы-
нан өрбіген 26 немере 24 шөбересі көз 
қуаныштары. Міне, осы отбасы кешегі 
«Мерейлі отбасы» байқауында жеңімпаздар 
қатарынан көрініп, үлкен биіктіктен 
көрінді. Бұл отбасында жастарға үлгі-өнеге 
боларлықтай қасиет аз емес. Бәрінен де жас 
келді деп әрекетсіз отырған жоқ, қариялар 
тырбанып тірлік істеу әдеттерінен тан-
бай келеді. Жұртшылыққа берер өнегесі 
аз емес. Арыновтар бейнеті мен зейнетіне 
жеткен адамдар. 

– Қарағым, ауызым ораза, енді дәрет-
суымды алып, ауызашарыма қам жасайын, 
– деген қария орнынан көтерілді. 

Блокнотын қалтасына салған тілшіңіз 
тағы да жолға шықты, тағы біреу кездесер...  

Нұрмахан ЕЛТАЙ. 
Жаңақорған ауданы, 

Төменарық ауылы. 

ӨМІР САПАРЫНДАҒЫ 
БАҚЫТ БЕКЕТІ

Аймақта қанатты зиянкестерге қарсы күрес 
қарқынды жүргізілуде. Жалпы биыл облыс 
көлемінде 153 325 гектар жер өңделетін болады. 

Бұл туралы өңірлік коммуникациялар 
қызметінде өткен баспасөз конференциясында 
Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инс-
пекция комитетінің облыс бойынша аумақтық 
инспекциясының басшысы Еркебұлан Бекжа-
нов пен республикалық фитосанитарлық диаг-
ностика және болжамдар әдістемелік орталығы 
облыстық филиалының директоры Абай Айтба-
ев мәлімдеді. 

Аумақтық инспекция басшысының мәлі-
метіне сәйкес шегірткеге қарсы химиялық өңдеу 
жұмыстары 27 мамырдан бастап  жүргізілуде.

– Үкімет қаулысымен бекітілген тізімге  саяқ 
шегірткелер де енгізілген. Оған қарсы 40 571 гек-
тар жер химиялық өңдеуден өтті. Ол жұмыстарға 
10 арнайы жер агрегаты және 2 аса жеңіл ұшақ 
қатыстырылуда. Жалпы облысқа қарасты барлық 
ауданның аумақтық инспекциялары химиялық 
өңдеу жұмыстарын жүргізетін арнайы техника-
мен толық қамтамасыз етілді. Қазір облыс бой-
ынша 4 аса жеңіл ұшақ, 8 арнайы жер агрега-
ты және 11 арнайы бүріккіш жер агрегаты бар, 
– деді ол.

Үйірлі шегірткелерге қарсы химиялық өңдеу 
жұмыстары Арал, Қазалы, Шиелі, Жаңақорған 
аудандарында және Қызылорда қаласында 27 ма-
мырда басталды. Осы уақытқа дейін италиялық 
прус шегірткесіне қарсы Арал ауданында 16350 
гектар, Қазалыда 2300 гектар жер өңдеуден өтті. 

Азиялық шегірткеге қарсы улау жұмыстары 
Жалағашта 100 гектар, Шиеліде 380 гек-
тар, Жаңақорғанда 1100 гектар, Қызылорда 

қаласында 1000 гектар аумақты қамтиды. 
Сондай-ақ, саяқ шегірткеге қарсы Жаңақорған 
ауданының – 3096, Шиелінің – 500, Арал 
ауданының – 275 және Қызылорда қаласының 
1000 гектар жері уланды. 

Аудандық және қалалық аумақтық инспек-
циялар химиялық өңдеу жұмыстарын жүргізу 
үшін жеңіл ұшақ, арнайы техникалармен және 
бүріккіш жер агрегаттар көмегіне жүгініп отыр. 

Алматы, Жамбыл, Оңтүстік Қазақстан об-
лыстарында кездесетін марокколық шегірткеге 
қарсы өңірде тұрақты зерттеу жұмыстары жүріп 
жатыр. Олардан әзірге келер қауіп жоқ. 

Мамандардың айтуынша, қазір аймақтағы 
ахуал тұрақты. Шегірткені улау жұмыстары 
қарқынды жүргізілуде. Химиялық өңдеу тәулі-
гіне екі мезгіл, таңертеңгі 5 пен 10 аралы ғында 
және кешкі сегізден кейін жасалады.

ШЕГІРТКЕНІҢ АУМАҒЫ ШЕКТЕЛДІ
Өңірлік коммун икациялар ор-

та лығында «ОӨАЖҚЖ» ММ 
 бас шысы Б.Ембергеновтің, ТЖД 
Өрт қауіп сіздігі саласындағы ба-
қы лау және профилактикалық қыз-
мет басқармасының бастығы, аза-
мат  тық қорғау подполковнигі 

Р.Қай  рақбаевтың, ТЖД Төтенше 
жағдайларды жою бөлімінің бас ты-
ғы, азаматтық қорғау под пол  ковнигі 
 Б.Тұрмановтың қа  ты суымен «Жазғы 
кезеңде облыстың су айдындарын-
да су дағы қауіпсіздік шаралары және 
өртті болдырмау»  тақырыбында 
баспасөз мәслихатын өткізді.

Жыл басынан бері облыс ау-
мағында 162 өрт оқиғасы орын алған, 
материалдық шығын көлемі – 33 млн 
460 мың теңге. Өрттен 1 адам жарақат 
алған, қуанышқа орай, қаза болған 
адам жоқ. «2017 жылдың өрт қаупі 
маусымында облыс аумағында ор-
ман және дала өрттерінің алдын алу 
және жою жөніндегі іс-шаралар жос-
парына сәйкес жергілікті атқарушы 
органдар мен ерікті өртке қарсы 
құрылымдардың  қатысуымен 8 өрт-
тактикалық жаттығу өт кі зілді. Жат-
ты ғуға 65 техника, 330 қызметкер 
жұмылдырылды. Қазіргі таңда өрттің 
алдын алу мақ сатында барлығы 1890 
адамнан құралған 202 ерікті өрт жа-
сақ тары жұмыс жасайды. Олардың 
иелі гін де 436 арнайы техника бар 

деді», – облыстық ТЖД басқарма 
бастығы Р. Қайрақбаев.

Өрттің алдын алу про фи-
лактикалық үгіт-насихат жұ мыс-
тарын жүргізу мақсатында бұқа ралық 
ақпарат құралдары арқылы 934 рет, 
оның ішінде теледидар арқылы 25 

телесюжет көрсетіліп, газеттерде 70 
мақала жарияланса, радиотораптар 
арқылы 839 хабар берілген.

Жыл басынан бері су айдын-
дарында 6 адам, оның ішінде екі 
бала және бір жасөспірім қыз суға 
кетіп, қаза болды. Осы жайын-
да ІІМ ТЖК «Оңтүстік өңір лік 
аэроұтқыр жедел құтқару жа сағы» 
басшысы Б.Ембергенов суға түсу 
ережесінің қарапайым қағидаларын 
сақтамайтындықтан қайғылы жағ-
дайларға тап болады деді. 

Бұдан былай қайғылы жағ дайға 
душар болмаудың амалы ретінде 
профилактикалық жұ мыс тарды кү-
шей туді, қауіпсіздік ере желерін, 
қауіпті учаскелер де «Суға түсуге 
тыйым салынады» белгілерін барын-
ша жабдықтауды, мектептерде жос -
пардан тыс ата-аналар жиналысын 
ұйымдастыруды, балық аулайтын 
жерлерге құтқару орындарының ке-
зек шілігін ұйымдастыру кү шей ті летін 
болады.

Н.САҒАТҰЛЫ.

ӨРТ ПЕН СУДЫҢ ДА 
ӨКІНІШІ КӨП

Заңсыз есірткі айналымының жолын 
кесуді ұйымдастыру Қазақстан Республика-
сы Ішкі істер министрлігінің үнемі назарын-
да тұрған мәселе.

Соңғы кездері Жамбыл облысының 
Шу алқабы жабайы сора өсімдігінің тара-
лу аумағына айналса, сора өсімдігін егіп-
өсірудің үрдісі Қызылорда облысында айқын 
көрініп тұр. 

Ең алдымен, бұл жыл сайын респуб-
лика көлемінде өткізілетін «Көкнәр» жедел-
профилактикалық іс-шарасы барысында 
қабылданған алдын алу шараларына байла-
нысты. Бұл жағдайда оңтүстік аумақтарға 
аса басымдық жасалады. Нәтижесінде құқық 
қорғау органдары марихуана егіп-өсіруден 
заңсыз заттектер алу жолдарын жан-жақты 
зерделеп, Шу алқабына ұқсас климаттық 
жағдайы қолайлы аумақтарды игеруде.

Жоғарыда аталған жағдайды еске-
ре отырып Премьер-министрдің орын-
басары – Ауыл шаруашылығы министрі 
А.Мырзахметовтың және Ішкі істер 
министрі Қ.Қасымовтың құрамында есірткі 
заты бар өсімдіктерді егіп-өсірудің ал-
дын алуға бағытталған бірлескен жедел-
профилактикалық іс-шараларды өткізу 
жайлы Жоспары бекітілді. Аталған жос-
пар Қызылорда облысы және соған іргелес 
жатқан өңірлерде жүйелі әрі көпбағытты 
жұмысты ұйымдастыруға бағытталған. 
Осыған орай, аталған шараға тек құқық 
қорғау органдары ғана емес, сонымен қатар 
Ақтөбе, Жамбыл, Қарағанды, Қызылорда 
және Оңтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің 
құзырлы қызмет салалары жұмылдырылады.

Жоспарланған іс-шаралардың нәти-
желілігін жоғарылату мақсатында Қызылорда 
облысы Ішкі істер департаментінде «Дельта-
Сырдария» бөлімшесі құрылды.

«Көкнәр-2017» жедел-профилактикалық 
іс-шарасын жүргізудегі басты мақсаты – 
құрамында есірткі заты бар өсімдіктерді 
анықтау, осындай деректерге қатысты келіп 
түскен хабарламаларға шұғыл ден қойып, 
барлық құзырлы қызмет салаларымен осы 
бағыттағы жұмысты үйлестіру. 

Аталған құрылымның жұмыс са-
пасын жоғарылату мақсатында осын-
да ай сайын басқа облыстардағы Есірткі 
бизнесіне қарсы күрес басқармасының, 
Ұлттық Ұланның «Бүркіт» арнайы жасағы 
қызметкерлері іссапармен жіберілетін бо-
лады. Жеке құрамды орналастыру үшін ар-
найы ғимарат бөлініп, қажетті тұрмыстық 
жағдай қалыптастырып, автокөлік және 
жүріп өту мүмкіндігі жоғары техникалар-
мен жарақтандыруы қамтамасыз етілуде. 
Бұдан бөлек, заңсыз есірткі алқаптарын 
анықтау үшін Ұлттық Ұланның тікұшақтары 
қолданылатын болады.

Барлыбек БАТЫР.

«КөКнәр-2017» 
жедел-профилаКтиКалық 
іс-шарасының маңызы зор

«Қызылорда облыстық дене шынықтыру және спорт бас қар-
масының Жалаңтөс Баһадүр Сейтқұлұлы атындағы облыстық 
спортта дарынды балаларға арналған мектеп-интернаты» КММ 
ұжымы мекеме қызметкері 

Әлжанова Захира Рысмағанбетқызының
кенеттен қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен 
туған-туыстарына қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады.

Облыстық кәсіпкерлер 
па ла тасында жекеменшік 
мек   тепке дейінгі ұйымдар 
мә  селелеріне арналған мә
жіліс өтті. Жиынға прокура
тура өкілдері, облыс бо йынша 
ішкі мемлекеттік аудит де пар 
таментінің бас шылары, ба ла
бақша құрыл тай шы лары мен 
меңгерушілері және қалалық 
білім бөлімінің бас шысы 
қатысты. 
Мәжілісте сөз алған облыстық 

кәсіпкерлер палатасының дирек торы 
Ғалымбек Жақсылықов па латаға 

жекеменшік мектепке дейінгі ұйым 
құрылтайшыларына мемлекеттік 
ор  гандар тарапынан тексеру кө-
бейгендігі туралы арыз көптеп түс-
кенін атап өтті. 

Расымен, жиынды ұйым дас-
тыруға білім саласында кәсіп-
керлікпен айналысатын азаматтар-
дан түскен арыз себепші болып отыр. 
Палатаға келіп түскен шағымдарда 
мемлекеттік аудит, қалалық білім 
бөлімі тарапынан жүргізілген тек-
серулерден кейін мектепке дейінгі 
ұйымдарға жолдама жеткіліксіз де-
ген желеумен айыппұл салынып 

жатқандығы, 6 жасқа толып кет-
кен балаларға төленген мем ле-
кеттік тапсырысты қайта алу шара-
сы жүргізілгенін, мемлекеттік ау-
дит қызметкерлері тарапынан заңды 
күші жоқ хабарламалар талап етіліп 
жатқандығы айтылған.  

Жиында «Нұр Бөбек Орда» 
балабақшасының құрылтайшысы 
Гау  хар Саулебаева балабақшаның 
2015 жылдан бері мемлекеттік 
тапсырыс аясында жұмыс жа-
сап жатқанын және нысанның 
70 орындық екенін атап өтті. 
Сондай-ақ, ол мамыр айында ішкі 
мемлекеттік аудит департаменті ма-
маны шақыртып себебін түсіндірмей 
және ресми құжат ұсынбай бюджет-
ке 3 млн 600 мың теңге қайтару ту-
ралы ауызша айтқандығын жеткізді. 
Кәсіпкерден қазіргі таңда осы мәселе 
бойынша дайындалған актіге қол 
қоюын талап етіп отыр. Басқосуда 
аталған мәселеге қатысты прокура-
тура өкілдері зерттеу жұмыстарын 
жүргізетінін жеткізді.

Мұнан кейін мәжілісте кәсіп-
кер лермен көтерілген және 
уәкілетті орган тарапынан 6 
жасқа толып кеткен балаларға 
мемлекеттік тапсырысты төлеуден 
бас тартып отырғандығы неме-
се төленген мемлекеттік тап-
сырысты қайтару туралы талап 
қойылып отырғандығы сөз бол-
ды. Бұл қадамға қалалық білім 
бөлімі қолданыстан шығып 
қалған нормативтік-құқықтық акті 
негізінде барғаны белгілі болып, 
отырыс барысында заң бойынша 
мұндай шектеу қоюға негіз жоқ 
екендігі айтылды. 

Қалалық білім бөлімінің 
мәліметі бойынша, шаһарда 264 
мектепке дейiнгi балалар ұйымы 
бар. Сондай-ақ, оның  206-сы 
жекеменшік балабақша болса, 32-
сі жекеменшік шағын орталық бо-
лып отыр. 

Кенжетай ҚАЙРАҚБАЕВ.

Конго-Қырым геморрагиялық қызбасы же-
дел вирусты, табиғи ошақты зоонозды ау-
руы. Екі толқынды қызбаны мінездейді, жал-
пы интоксикация мен тромбогеморрагиялық 
қызбалық синдроммен жүреді. Ауру көбінесе 
маусымдық мезгілдерде пайда болады. Инфек-
ция көзі көбінесе кененің шаққан жері, яғни тері 
немесе майда жарақаттар, ауру адаммен қарым-
қатынас кезінде қан арқылы беріледі. Инфекци-
ямен зақымдалған жерде ешқандай өзгерістер 
байқалмайды. Вирус қанға өтеді және ретикоэндо-
телиальды жүйенің клеткаларында жинақталады. 
Конго-Қырым геморрагиялық қызбасының ас қы-
ну лары себебінен сепсис, өкпенің ісінуі, ошақты 
пневмония, созылмалы бүйрек жеткіліксіздігі, 
отит, тромбофлебит пайда болуы мүмкін. 
Дене температурасы тез көтеріледі. Бастапқы 
кезеңдердің өзінде жалпылама интоксикация 
белгілерін байқауға болады. Инкубационды 
кезеңнің ұзақтығы 14 күн аралығы.

Облыс бойынша Конго-Қырым гемор ра-
гиялық қыз басының ошақтарында санитарлық-
індетке қарсы про фи лактикалық іс-шараларға 
2010 жылдан бері жергілікті бюджеттен тұрақты 
түрде қаржы бөлініп келеді. Биылғы жылы об-
лыс бойынша 117 елді мекен Конго-Қырым 
геморрагиялық қызбасы ауруына қолайсыз 
боп тіркелді. Қазіргі таңда залалсыздандыру 
жұмыстары жүргізілуде. Облыс әкімінің өкіміне 
сәйкес, салааралық мәлімет алмасу, бірлесіп тығыз 
қарым-қатынаста жұмысты үйлестіру мақсатында 
Конго-Қырым  геморрагиялық қызбасы табиғи 
ошақ тарында қала, аудан әкімдері мен облыстық 

қоғам дық денсаулық сақтау департаменті, ветери-
на риялық, медициналық қызметтердің, тө тен ше 
жағдайлар қыз мет терінің және обаға қарсы күрес 
станциясы мен Ұлттық сараптама орталығының 
облыс бойынша филиал мамандарымен бірлесіп 
облыстық, қалалық, аудандық деңгейлерде штаб 
құрылды. 

Сондай-ақ, клиникасы, емдеу, алдын алу, 
кенеден сақтану шаралары, аурудың зардап-
тары жайлы халық арасында кеңінен насихат-
тау жұмыстары жүргізілуде. Кенеге қарсы уақ 
мал басын ванналарда тоғытуға байланысты 
жұмыстар 2013 жылдан бері жүргізіліп келеді. 
Бүгінгі таңда облыста 91 мал тоғыту ванналары 
жұмыс жасап тұр. Оның ішінде 59-ы жергілікті 
бюджет есебінен, 32-сі жеке кәсіпкерлер мен 
шаруа қожалықтарының қаражатына салынған. 
Нақты кезеңде уақ малдарды ваннаға тоғыту, 
яғни профилактикалық іс-шаралар жүргізілуде. 
Аурудың алдын алу мақсатында мал иелері 
ветеринариялық дәріханалардан өз қаржыларына 
кенеге қарсы (ивермектин, ивен, ципэк, крео-
лин Х), т.б. препараттарды пайдалануда. Соны-
мен қатар, елді мекендерде қоралар мен аулалар  
дер кезінде  механикалық-санитарлық тазаланып 
(көң, қи) кенеге қарсы көктемгі залалсыздандыру 
жұмыстары жоспарға сәйкес жүргізілуде.

Табиғат аясына шыққанда қауіпсіздік ереже-
лерін сақтап жүрген абзал. 

Кене шаққан жағдайда уақыт өткізбей шұғыл 
түрде медициналық емханаға қаралу қажет.

Облыстық ветеринария басқармасы.

АЛДЫН АЛСА ҚАУІП ҚҰРЫҚТАЛАДЫ

Ы.Жақаев  атын дағы Қа
зақ күріш шаруа шы лығы 
ғы лы мизерт теу институтын
да рес пуб   ликалық «Ауыл» 
ха  лықтықде мо кра тиялық 
па триоттар партиясының 
төрағасы, Парламент Се на
тының депутаты Әли Бектаев 
өңірдегі партия мү ше лерімен 
кездесiп, «Ауыл – қазақ 
елінің діңгегі» атты «дөңгелек 
үстелге» қатысты.

Жиында сөз алған пар-
тияның облыстағы фи лиа  лы-
ның төрағасы С.Өмір зақов мем-
лекеттік бағ дарламалардағы мол 
мүм кін діктерді айта келе, ауыл 
шаруашылықтарының коопера-
тивтерге бірігуінің тиім ді лігіне 
тоқталды. Сондай-ақ, экспортқа 
шығаратын өнім дердің саны мен 

сапасын арттыру бағытында на-
сихат жұмыстарын жүргізу 
қажеттігін атап, алдағы ат қа-
ры латын жұ мыс  тар дың ба ғыт-
бағдарын жасады.

– Ауыл шаруашылығы өнім -
дерінің басым бөлiгi жеке қо-
жа лықтарда өндіріледі. Олар-
ды қолдай отырып, ауыл 
шаруа  шылығы өнімін кө бейтуге 
мүм  кіндік аламыз. Бұл ретте 
коопе рацияларды дамыту – өте 
ма ңызды, – деді партия төрағасы 
Ә.Бектаев.

«Дөңгелек үстелде» пар-
тия мүшелері мен сала маманда-
ры жеке қожалықтар мен ауыл 
шаруа шылықтарын дамыту жай-
ын кеңінен талқылап, ұсыныс-
ойларын ортаға салды.

Н.АЛПЫСБАЙҰЛЫ.

АУЫЛ – ЕЛДІҢ ДІҢГЕГІкәсіпкер және бизнес

жеКеменшіК балабақшаның 
жағдайы қалай?

иНТЕРНЕТ-КоНфЕРЕНция өТЕДІ
2017 жылғы 7 маусым күні сағат 16.00-де об лыстық ішкі саясат 

басқармасы басшысының орын басары Е.Рүстемовтің қатысуымен 
«Мемлекет пен дәстүрлі діндер арасындағы қарымқатынас» 
та қы рыбында онлайн режимде интер нет-конференция өтеді. 
Осыған орай, тікелей байланыс та өтетін конференция барысында  
тақырып аясында сауалдарыңыз бен ұсы ныстарыңызды kf.orda.
gov.kz сайты арқы лы жолдауға болатындығын хабарлаймыз.

***
Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-ком-

муналдық шаруашылық басқармасы ағымдағы жылдың 14 мау -
сым сағ.16.00-де «Ауыз  сумен қамта масыз ету мәселесі» тақы-
ры бында интернет-конфе ренция өткізетіндігін хабарлайды. 

Толғандыратын сұрақтарыңызды Қызылорда об лысының 
тікелей желі конференциясының ресми платформасы парақ-
шасына kf.orda.gov.kz сілтемесі арқылы қоюларыңызға болады.

акция

Өткен сенбіде облыстық табиғи ресурстар және та биғат пай далануды 
реттеу басқармасы мен орман шаруашылығы және жануар лар дүниесі ау-
мақтық инс пекциясының ұйым дас ты руымен қала сыр тын дағы «Көксу» 
су айдынында тазалық жұмысы жүргізілді. Бұл рес пуб ликалық «Таза су 
айдын дары» акциясы негізінде өт кізілуде.

Бүгінде облыс аумағында ба лық шаруашылығында ма ңызды, көлемі 
44 мың гектарды құрайтын 196 су айдыны бар. Оның 144-і кон  курстық 
негізде табиғат пай да ланушыларға бекітіліп берілген. Облыстық ор-
ман шаруа шылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы 
балық шаруашылығы бөлімі басшысының міндетін ат қарушы Ербол 
Көшкенбаев    су ай дындарының тазалығы қоғам үшін қашан да маңызды 
екенін айтады.

Шараға «Жасыл ел» жасағы мен қаладағы студенттер тартылды. 
Сондай-ақ, осындай та за лық жұмыстары аудандарда да жүргізілуде.

Мәди ҚҰРМАНӘЛІ.

ТАЗА СУ АЙДЫНДАРЫ

Қызылордадан «Алтын сапа» сыйлығына 3 кәсіпкер,  
«Қазақстанның үздік тауары» көрме-байқауына 25 
кәсіпкер қатысуға ниет білдіруде. ҚР Президентінің «Ал-
тын сапа» сыйлығы мен «Қазақстанның үздік тауары» 
көрме-конкурсының облыстық шарасына қатысуға ниет 
білдірушілердің  қатары өткен жылмен салыстырғанда өсіп 
отыр. Мәселен, өткен жылы облыстық байқауға 17 кәсіпкер 
қатысқан.

«Қазақстанның үздік тауары» көрме-конкурсы  екі 
кезеңде өтеді. Бірінші кезең облыстық деңгейде өткізіледі, 
облыстық деңгейде ұтқан кәсіпкерлер екінші кезеңге 
өтіп, республикалық  байқауға қатысады. «Алтын сапа» 
сыйлығы мен «Қазақстанның үздік тауары» көрме-байқауын 
ұйымдастыру 2015 жылдан бері «Атамекен» ҰКП-на 
жүктелген. 

Өткен жылы облыста  байқау аясында 50-ден астам  
кәсіпкер өздерінің жергілікті өнімдерін халыққа ұсынды. 
«Өндірістік мақсаттағы үздік тауарлар» номинациясы бой-
ынша «Кемикал» ЖШС, «Халық тұтынатын үздік тауарлар» 
номинациясы бойынша «ЖК Курбанбаев», «Үздік азық-
түлік тауарлары» номинациясы бойынша «Сыр Маржаны» 
ЖШС жеңімпаз атанды.

Сонымен қатар, осы 3 номинация бойынша 1,2,3-орынға 
ие болған   9 кәсіпкер Астана қаласында орталық «Көрме» па-
вильонында өз өнімдерін қойды. Байқауға барлық аймақтан 
144 кәсіпкер қатысып, өздерінің жергілікті өнімдерін ұсын-
ған еді. Байқау қорытындысы бойынша Қызылорда облысы-
нан «Сыр Маржаны» ЖШС «Атамекен» ҰКП-ның «Іскер» 
номинациясына ие болды.

М.МЕРЕЙ. 

сапалы таУар біреГей бренд 
қалыптастырады
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«Мен Қазақпын» мега жобасы 
ұлт өнерін ұрпаққа насихаттайды

Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласы 
қоғамдық өміріміздегі айрықша құбылыс болды. Мақала
дағы ең ерекше көңіл аударатын тұс – ұлттық  кодты 
жоғалтпау мәселесі. Мұндағы басты шарт – ұлттық код
ты бойға сақтай білу, дәуірден сүрінбей өткен озық 
дәстүрлерді жаңғырту мен дәріптеудің мәнмаңызына ба
сым бере отырып, ұлттық рухани тамырдан нәр алуына 
басымдық береді.

Елбасы өз сөзінде: «Салтдәстүріміз, тіліміз бен музы
камыз, әдебиетіміз, жоралғыларымыз, бір сөзбен айтқанда, 
ұлттық рухымыз бойымызда мәңгі қалуға тиіс» деді. Осы 
ретте Қазақстан Республикасының Ақпарат және комму
никация министрілігінің қолдауымен «Қазақстан» Рес
публикалық Телерадикорпорациясы» акционерлік қоғамы  
бірлесіп атаданбалаға мирас болған ұлт өнерін ұрпақ қа на
сихаттау мақсатында «Мен Қазақпын» атты халықаралық 
телевизиялық мега жобаны қолға алып отыр.

Жобаның мақсаты – еліміздің түкпіртүкпіріндегі 
дәс түрлі әнші, термеші, күйшілердің басын бір арнада 
тоғыстырып, еліміздің әр аймағында қалыптасқан өнер 
мектептерінің таңдаулы туындыларын дәріптеу мақсатында 
атаданбалаға мұра болып келе жатқан төл өнеріміз – күй, 
жыртермені дамытып, заманға сай жаңашаландырып, 
өскелең ұрпаққа насихаттау. Сондайақ, телебайқау аясын
да әнкүймен қатар өңірдің тарихимәдени ескерткіштері, 
мұражайлары, ел ішіндегі шежірелі абыздар, қарттар, 
өнерпаздар, қолөнер шеберлері, т.б. мәдени өмірі туралы 
түсірілім жасалып, әр облыстың жетістігі де көрсетіледі.

«Мен Қазақпын» халықаралық телевизиялық мега 
жобаға 18 бен 40 жас аралығындағы халық композитор
ларының туындылары мен халық әндерін домбыра, 
қобыз, сырнай аспаптарының сүйемелдеуінде орындай
тын өнерпаздар қатыса алады. Байқауға қатысу үшін 
облыстық, қалалық, аудандық мәдениет басқармалары, 
концерттік ұйымдардың дирекциясы мен көркемдік 
кеңесінің, мәдениет, оқу орындарының педагогикалық 
кеңестің ұсыныстары керек. Жобадағы басты талап – 
қатысушылардың бірбірінің шығармасын қайталамау 
және сирек орындалып жүрген ұлттық шығармаларды на
сихаттау. Қатысушылардың өнерін бағалау үшін елімізге 
танымал термешілер, күйшілер, жыршылардан құралған 

қазылар алқасының құрамы бекітіледі. Байқаудың қазылар 
алқасына іріктеу кезеңінде «Қазақстан» ұлттық арнасының 
арнайы өкілдері және жергілікті жерлердегі ұлт өнерінің 
беделді қайраткерлері шақырылады. Қазылардың шешімі 
бойынша «үздік» деп танылған өнерпаз келесі айналымға 
жолдама алады. Демек, әр өңірден шыққан 1 дәстүрлі әнші, 
1 термеші, 1 күйші халықаралық телевизиялық мега жобаға 
қатысады.

Жергілікті жерлерден құралған қазылар алқасына 
кор порация тарапынан елімізге танымал дәстүрлі әнші, 
күйшілерден әр өңірге бір адамнан қазылық етуге қатысады. 
Ол адам қазылық атқарып, жеңімпазды анықтағаннан 
кейін Астана қаласында өтетін телевизиялық байқауда 
сол үміткерлерге тәлімгерлік атқарып, жоғары деңгейде 
өнер көрсетуіне қолдау көрсетеді. Ал республикалық 
телевизиялық байқауға арнайы қазылар алқасы бекітіледі.

Өңір жеңімпаздары Астана қаласы «Қазмедиа» орта
лығында бас қосып, финалдық жарыста бақ сынайды. Ақтық 
мәре тікелей эфирде өтеді және жеңімпаздарды көрермен 
«смс» арқылы анықтайды. Жеңімпаздар бағдарлама аясын
да арнайы сыйлықтармен марапатталып, бас жүлде үшін 
«Жылдың ең үздік дәстүрлі әншісі», «Жылдың ең үздік 
термешісі», «Жылдың ең үздік күйшісі» атағы беріледі.

Осы тұста облыстан жеңіп шыққан, республикалық 
байқауға жолдама алған үміткерлерді телевизиялық 
байқауға түсіру барысында әр үміткерге жанкүйер болу 
үшін жергілікті дәстүрлі өнерді насихаттаушылардан 
құралған қолдаушы топ болады. Олар қазіргі қазақ дәстүрін 
насихаттап жүрген балуан, аңшы, батагөйі, құсбегі, зер
гер, әнші, күйші, т.б. өнер иелерінен құрылуы шарт. 
Олар дың да киген киімі, жүрістұрысына баға беріледі. 
Байқау шарты бойынша жеңімпаздарды анықтау сәтте 
әр өңірдің байқауды ұйымдастырудағы шеберлігі, ұлт 
өнерін дәріптеуге қосқан еңбегі ескеріліп, өнерпазбен бірге 
облыстық мәдениет басқармалары да марапатталады.

Сонымен, бұл ұлттық байқаудың түсірілім жұмыстары 
5 маусымнан 21 маусым аралығында республикамыздың 
14 облысы, Астана, Алматы қалалары және Ресей Феде
рациясының Қосағаш елді мекені, Моңғолия Республика
сы Баян Өлгей аймағы, Қытай Халық Республикасы Алтай 
өңірінде өтеді.

«Мен Қазақпын» мега жобасының телевизиялық түп
нұсқасы жаңа маусымда 2017 жылдың 3 қыркүйегінен 10 
желтоқсан аралығында әр жексенбі күні болады.

ҚР Тәуелсіздік күні мерекесі қарсаңында жобаның 
жеңімпазы анықталып, елімізге танымал өнер жұлдыз
дарының қатысуымен галаконцертпен аяқталады.

Қазіргі таңда аймағымыздың әр ауданында іріктеу 
кезеңі өтіп жатыр. Ал 13 маусым күні А.Тоқмағамбетов 
атын дағы мәдениет үйінде облыстық іріктеу кезеңінің 
ақтық мәресі өтеді. Жобаның толық телевизиялық нұсқасы 
түсіріледі. Сонымен қатар, «Қазақстан» Ұлттық телеарна
сына облыстық іріктеу кезеңінің күнделігі дайындалады.

Қуаныш СҮЛЕЙМЕНОВ,
«Қазақстан» ұлттық телеарнасы бағдарламалар 

өндірісі жөніндегі дирекцияның продюсері.

(ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат 
комитетінен  2008 жылдың 28 наурызында АМК №000407 лицензиясы берілген)

Әйтеке би кентінде балаларға арналған ойын
сауық орталығы пайдалануға берілді. Заман тала
бына сай орталық ашуды жергілікті жеке кәсіпкер 
Қаржаубай Өтегенов қолға алған еді. Түрлі ойын
сауық аттракциондарымен жабдықталған орталық 
жылдың барлық мезгілінде үздіксіз жұмыс жасай
ды. Бұл балалардың төл мерекесіне тартылған ке
ремет сый болғаны анық.

Орталықтың ашылу салтанатында сөз алған 
Әйтеке би кенті әкімінің орынбасары  Қайрақбай 
Орынбасаров, аудандық ардагерлер кеңесінің төр
ағасы Оразғали Бекпанов орталықтың  жұ мысы на 
сәттілік тіледі.

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ.
Қазалы ауданы. 

Ойын-сауық орталығы ашылды

Жоғары оқу орнына түсуші 
талапкерлер назарына!

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті
(ҚР Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінен 2012 

жылдың 11 желтоқсанында №12019394 лицензиясы берілген)

2017-2018 оқу жылына талапкерлерден 
кешенді тестілеуге құжаттар қабылдайды.

Кешенді тестілеуге қатысу үшін өтініштер 1 маусым мен 20  маусым 
аралығында қабылданады.

Шығармашылық мамандықтарға түсетін талапкерлер кешенді тестілеу
ге құжаттарын 1 маусым мен 20  маусым аралығында тапсыру қажет 
екенін назарларына саламыз.

Қабылдау комиссиясының мекен-жайы: Қызылорда қаласы, Абай 
даңғылы 66, Қорқыт Ата атындағы ҚМУ-дың 5-оқу ғимараты. Байла-
ныс тел.: 23-53-92.

(31)

Биыл жастардың жалынды көшбас
шысы Ғани Мұратбаевтың туғанына 115 
жыл толып отыр. Осыған орай қаладағы 
Шығыс шамшырағы ескерткішінің алдын
да Сыр жастарының қатысуымен Шығыс 
жұл дызын еске алуға арналған митинг 
өтті. Шара барысында қонақтар алдымен 
тарихи тұлғаның өмір жолына арналған 
қойылымды тамашалады. Мұнан соң об
лыс әкімінің орынбасары Руслан Рүстемов 
митингтің маңыздылығына тоқталып, жа
старды тарихи тұлғаның өнегелі өмір жо
лынан үлгі алуға шақырды.
– Бүгін Орта Азия мен Шығыс жастарының 

жалынды жетекшісі Ғани Мұратбаевтың туғаны
на 115 жыл толып отыр. Тарих қашанда өзінің 
тұлғаларымен ерекшеленетін болса, сондай та
рихты жасауға зор үлес қосқан азаматтардың бірі 
– Ғани Мұратбаев. Небәрі 15 жасында ол саяси 
жолға түсіп, қайраткерлігін шың дай түсті. Оның 
сол тұстағы жас та  болса қайраткерлік идеяла
ры біздің бүгінгі идеал дары мызға ұласып жатыр. 
Ол баспасөз арқы лы халықты сауаттандыруға, 
өз мақсатын насихаттауға белсене араласты. 

Ғаниды қазақ жастарының арасынан шыққан ең 
алғашқы кәсіби журналист деп айтуға толық негіз 
бар. Ол қысқа ғұмырында қазақ деген ұлттың ба
рын, ол елде жалынды жастардың барын көрсетіп 
кетті. Ғанидың қайраткерлік жолын бүгінгі жа
стар жалғастырады. Бүгінгі шара жастарымыз
ды қайраткерлік жолға бастайды деген ойдамыз, 
– деді Р.Рүстемов.

Облыс әкімінің орынбасары бірқатар азамат
ты «Ғани Мұратбаев» атындағы және Қазалы 
ауданының мерейтойлық медалімен марапат
тады. Мұнан соң облыстың құрметті азама
ты, «Ұрпақтан ұрпаққа» қоғамдық бірлестігінің 
төрайымы Алмагүл Божанова комсомол жетек
шісінің жастарға деген қамқорлығын, олардың 
білім алу жолында атқарған еңбегін жоғары 
бағалады. Ал, «Жас ұлан» балалар және жасөс
пірімдер ұйымының жетекшісі Аружан Махмұт 
«Мен Ғанимын» өлеңін мәнерлеп оқып, көпші
ліктің ыстық ықыласына бөленді. Шара соңында 
қонақтар қайраткер ескерткішіне гүл шоқтарын 
қойды.

Кенжетай ҚАЙРАҚБАЕВ.

ШыҒыСтыҢ ШаМШыраҒы 
ЖаДыМызДа

Сарапшылардың пікірінше, 
Бү кіл әлемдік әмбебап EXPO көр

мелері – бұл жаһандық маңызы 
бар оқиға, ал туристік ұтым

дылығы бойынша әлемдегі 
ең тарал ған спорт тық 

жарыстармен тепетең. Ал 
көрме тарихы туралы 

не айтуға болады?

1851 жылы принц Альберттің 
ұсы нысы бойынша Лондон қала
сында бі  рінші Бүкіләлемдік өнер
кәсіптік көрме өткізілді. EXPO 
көрмелері әлем елдері нің эконо
микалық, ғылыми, тех ноло гия
лық және мәдени жетістік терімен 
танысуға тамаша мүмкіндік беретін 
оқиға ретінде кеңінен та ныл ды 
және тарихи тәжірибе айнасы, ин
новация лық идеялармен алмасу, 
бірігу мен келешекке деген ұжым
дық көзқарасты танытатын шара 
болды. Одан бері 161 жыл өтсе де, 
EXPO көр ме лері өз маңыз ды лығы 
мен мәртебе сін жоғалтқан жоқ. 
Керісінше әлем дегі ең беделді көрме 
алаңы бо лып та былады. EXPO 
көрмелерін мил лион даған туристер 
келіп көреді, сондықтан әр ел 
ұлттық мәдениет ерек шелігі мен өз 
экономи ка лық, технологиялық даму 
деңгейін әлемге танытатын бірегей 
павильонын жа сауға ұмтылады. 
Осының нәтиже сін де келушілер 
павильондардың ға жайып сәулеттік 
бейнесімен бірге ең жаңа ғылыми 
жетістіктер негізінде жасалған 

экс понаттарды көруге мүм кіндік 
алады.

Қазақстан 1997 жылдан бастап 
Ха лықаралық көрмелер бюросына 
мүше ел болып енді және ЕХРО көр
мелеріне 2005 жылдан бастап қа ты
сып келеді. Испанияның Сарагоса 
ЕХРО2008 көрмесінің қорытын
ды сы бойынша «C» категориялы 
104 қа  тысушы ел ішінде, біздің 
еліміздің павильоны сыртқы және 
ішкі рәсім деу өлшемдері бойынша 
қола медаль мен марапат талды. 
Шанхай (ҚХР) қаласындағы EXPO
2010 көрмесінде Қазақстан па
вильонын жарты мил лион  нан ас
там адам келіп көрді. Қа зақстан 
Кореяда, Есу қаласына өткен EXPO
2012 көрме сінде жалпы ауданы 774 
шаршы метр павильонда өз экспо
зицияларын көп ші ліктің назарына 
ұсынды.

Ұсынылып отырған 2017 жылы 
ха лықаралық «EXPO» көрмесі 
Аста нада 3 айға – 2017 жылдың 10 
мау сымы нан 10 қыр күйегіне дейін 
созылады. Көрмеге әлемнің 100
ден аса елі мен 10нан астам ха лық
ара лық ұйым қатысады, көр меге 5 
мил лион адам келеді деп күті лу де. 
Бұл Қа зақстанның халықаралық 
деңгейде алға жылжуында  үл кен 
қа дам болмақ. EXPO2017 өткі
зу елор да ның да, тұтас респуб
ликаның да эко номикалық және 
инфрақұрылымдық дамуы үшін 
қо сымша ынталандыру болады. 
Аста на дағы және оның  ма ңын

дағы кіші және шағын биз нес, ең 
алдымен қыз мет көрсету саласы, 
қо нақ үй бизнесі мен ішкі туризм 
дамуға елеулі дүмпу алады. 
Бұл шара көрме нысандары мен 
астананың инфрақұ рылымын са
лу ға жеке ивестицияның елеулі 
көлемін тартуға мүмкіндік бе реді. 
Көрме әлемді қазақстандықтар
дың көпұлтты мәде ниетімен, көне 
та рихымен, өнерімен, дәстүр
лері мен қонақжай мінезімен 
таныстырды, Қа зақстанның әлемдік 
қоғамдастықтағы танымалдылығы 
мен тартымдылығын жоғарылатады.

Елорданың мәдени дамуы да 
ма ңыз ды іс. EXPO өткізу кезінде 
Астана қа ласы дүниенің әр бұ
рышынан кел ген әр түрлі мәде
ниет үндеріне то ла ды. Күн сайын 
көрме аумағында кон церт тер, шоу, 
Ұлттық Күндер және басқа ойын
сауық шаралары өтетін болады.

Туристер мен көрмеге қатысу
шы  лардың көп саны оларға қызмет 
көр сетуші жеке қызметтердің бел

сенді дамуына жол ашады. Өйт
кені ке лу шілерге тұратын орын, 
сапалы тамақ, аудар машылар, 
экскурсиялар мен ойынсауық 
қажет болады. Сондықтан қосымша 
жұмыс орындары мен табыс табу 
мүмкіндіктері пайда болады.

Кіші және орта бизнес иелері 
үшін Астанадағы EXPO2017 көр
месін өт кізу жаңа энергия сақтағыш 
техно логиялармен танысуға және 
кейіннен оларды енгізуге, инвес
торлар мен биз несті одан әрі да
мытуға идеялар іздеуге тамаша 
мүмкіндік бола алады.

Студенттар мен жоғары сынып 
оқу шылары үшін бұл көрме өзге тіл
дерді үйренудегі тіл жаттықтыруға, 
жетекші әлемдік ғылыми мектеп
тер мен танысып, бұдан бы лайғы 
кәсіби өсу үшін идеялар табу мүм
кіндіктерін бермек.

Қысқасы, EXPOның Қазақстан
ға берері мол.

Дайындаған
Ж.ӘЛМАХАН.

ЭКСПО КӨРМЕСІ 
қазақстанды әлемге танытады

«НҰР ЖАННЫҢ» 
СЫРЫ ДА ОРТАҚ, СЫЙЫ ДА ОРТАҚ

Үш жылдан бері жарық көріп 
келе жатқан «Нұр Жан» ғылыми
көпшілік, руханитанымдық жур
налын жұртшылық әуелден жылы 
қабылдап, жанына серік етті.

Барлық беттері түрлітүсті үлгі
де полиграфиялық безендірі летін 
көпшілік журналы көргенге де, 
көңілге түйгенге де қуаныш сый
лайтын ерекше тартымдылығымен 
танымал. 

Еліміздің саяси келбетін, әлеу
меттікэкономикалық бедерін тұ
щым ды мақалалармен айшықтап 
оты ратын басылымда дін,  тарих, 
әдебиет, мәдениет, білім, денсаулық 
тақырыптары жиі көтеріледі. Әсі
ресе, ең қызық та, қажетті тақы
рып денсаулық тұрғысындағы әң
гіме, деректерді осы «Нұр Жан
нан» табасыз, жаныңызды нұрға 

бөлегендей рухани жаңғырып, та
ным таразыңызға салмақ артасыз.

Республика көлеміне  тарай тын 
бұл журналдың әріптес тері ара
сын дағы өзіне тән ерекше лік
терінің бірі белсенді авторлары
на, тұрақты оқырманына, жетпіс 
пайыз оқырманы бар ұжымға, т.б. 
дәрежедегі өз ниеттестеріне ар
найы сыйсияпаттар белгілеген. 

Сыры да, сыйы да бар басы
лымға уақыт өткізіп алдым деп 
ойла майақ, «Қазпошта» арқылы 
әр айда жазылып, көзайымыңызға 
айналдыра  аласыз. 

Бағасы алты айға 2000 теңге.

Гастрольдік сапардың мақсаты  –        
алпысжылдық тарихы бар театр дың 
жеткен жетістіктерін, нәтиже ле рін 
қойылымдар арқы лы көр сету. 
Сондайақ Т.Ахтанов атын
дағы театр  ұжымы мен шы
ғармашылық  тәжі рибе ал масу 
және қазақ жазушы лары ның 
шығарма ларын жас көрер
менге дәріптеу, насихаттау 
еді.      

Ұжымды театрдың  көр
кем дік жетекшісі, Қазақ
станның еңбек сіңірген қай
раткері ӘмірТемір Хұсейн,  
бас суретші, Қазақстанның еңбек 
сіңірген қызметкері Серік Пірмахан, 
Қазақстанның еңбек сіңірген артисі 
Бақытбек Алпысбай секілді өнер майтал
мандары бастап барды. Сонымен қатар, театрдың 
жастар труппасы түгел қатысыпты.  

Алдымен, Ерсайын Төлеубайдың «Абай» трагедия
сымен ашылды. Х.ӘмірТемірдің режиссерлігімен бұл 
спектакль қазақ сахнасында 1940 жылдан бері қойылып 
келе жатқан жаттанды үлгіден  мүлде бөлек,  жаңа  
көріністе қойылды. Мұнда ұлы ақынның алпысқа қараған 
шағында өз ортасынан орын таппай, ауыр ой арқалап, 
іштей егілген кезін суреттейді.  

Абай бейнесі – үлкен сынақ. Нақтырақ айтсақ, 
ұлттық, халықтық сынақ. Себебі, Абай бейнесі біздің 
елдігімізді, рухымызды көрсетеді. Сондықтан, Абай 
бейнесін сомдау актер үшін өз бойындағы барын, яғни 
асылы мен тұнығын ашып көрсету болып табылады.  Осы 
орайда өзінің  түртұлғасы,  денебітімі  арқылы  Абай об
разын дөп басқан артист Бақытбек Темірбеков кейіпкер 
болмысын одан әрі шарықтата түсті. Ол Абайдың жасан
ды суреті емес, өмірдегі Абайдың дәл өзін сомдады. 

Кез келген қойылымдағы басты кейіпкердің шынайы
лығы оның айналасындағы сахналық әріптестеріне байла
нысты. Сондықтан Абайдың қилы тағдырын көрерменге 
сол қалпында жеткізу үшін Оспан, Әйгерім, Мағауия, 
Ділдә секілді образдардың  әсері мол. Ал, артистер 
З.Төлепова, Б.Ошақбаев, А.Көшімбаев, Қ.Айтжановалар 
Абай бейнесінің тұңғиығына, оның тағдырына ете
не араласып, спектакльдің тұтастығын, арналық сипа
тын одан әрі кеңейте түсті.  Ұлы Абай туралы аталмыш  
қойылымды ақтөбелік көрермендер  жоғары  деңгейде 
қабылдап, зор қошемет пен ыстық ықыластарын білдірді. 

Тауахи театрының үлкен залы Сыр театрының 
салиқалы қойылымдарын асыға күткен көрермендерге 
толы. Жабал Ерғалиевтың «Құлпытастың көз жасы» 
психологиялық драмасына да солай болды. 

Шымылдық ашылғанда белгілі бір өмірлік тар
тыс өтетін сахналық декорациялар мен тұтас сахналық 
киім спектакльдің иірімді оқиғасынан хабар бергендей. 
Дәл солай. Спектакль үш  кейіпкердің тартысқа толы 

толқынды тағдырлары арқылы бүгінгі 
заманның мансапқорлары мен 

қара пайым бейкүнә жан дар дың 
шарасыздығы мен арпалысы 

тора бында  өрбиді. Театрдағы 
шығар машылық шабыты 
сарқылмаған Б.Ал пысбай, 
Қ.Айтжанова, Ұ.Бай
ма  ханов, жас ар тис   тер 
А.Оразалиев, О.Аманов
тар  дың ойыны ар қылы 
спектакль көрер мен нің кө

ңі лі нен шықты. 
Театр көрермендерді 

әдемі әзілі мен жеңіл оқи
ғаға толы С.Жүнісовтың «Қы

сылғаннан қыз бол дық» му зы
калық комедиясымен де  қуантты.  

Онда әр тістер Қ.Архабаев, А.Төлеуова, 
Е.Асанов, О.Аманов, А.Оразалиев, С.Бейсен

әлиев, М.Кенжалы, А.Дүйсен қызы секілді жастар 
труппасының мүшелері өнер көрсетті. Спектакль тізгіні 
К.Әбжанова, Б.Бот баев, А.Артықбаева секілді аға 
буын артистері ұста са, орта буынның белді артистері 
З.Көздібаева, Қ.Айтжановалардың кәсіби сахналық өнері 
мен  шыңдалған шабыттары  шығарманың идеясын одан 
әрі ашуға септігін тигізді. Жалындап тұрған сахналық 
екпін мен мол ізденістерге толы режиссер Қ.Қасымов 
сахналаған  жаңа бағыттағы бұл қойылым көрермендер 
залына жиналған студент жастарға көтеріңкі көңіл күй 
сыйлады.

Ә.Оразбековтың «Бір түп алма ағашы» драмасы іс
сапардың соңғы күнінде ұсынылды. Туған ауыл, өзі өскен 
шаңыраққа деген әрбір адамның парызын қайта орал
тып, көп ойларға жетелейді. Ауылда мүгедек баласы
мен қалған ана мен қалада тұратын балалардың кереғар 
тірліктері жаныңды күйзелтіп, көңіліңді мұңға бөлейді. 
Психологиялық драманың мәні әрбір көрерменге туған ел 
мен туған жермен қатар, туған шаңырақ пен атаананың 
алдындағы перзенттік парыздың бар екенін паш етеді. Ал, 
Сая Қасымбектің «Қиял қуған Зукөжек» спектаклімен 
ақтөбелік бүлдіршіндерді де баурап алды. Балаларға 
арналған бұл қойылымда кішкене көжектің басынан 
кешкен қызықты оқиғаларына куә боламыз. Қиялдауды 
жақсы көретін көжекпен бірге джунгли орманына сая
хаттаймыз. Алайда, туған жерге ештеңе жетпейтініне 
көзіміз жетеді. Қойылым балаларды отансүйгіштік пен 
еңбекқорлыққа, үлкенді сыйлауға тәрбиелейді. 

Жарқын көңілкүй сыйлап, үлкен тебіреністерге 
толы, мағыналы ойға жетелеген Сыр театрының шығар
машылық ұжымының бұл сапары ақтөбеліктердің 
жоғары бағасына ие болды. 

Ұлбосын ҚЫЛЫШБАЕВА, 
театрдың әдебиет бөлімінің меңгерушісі, 

театртанушы.

Ақтөбе сахнасы 
Сыр өнеріне тәнті болды

Нартай Бекежанов атындағы қазақ музыкалық драма  театрының  ұжымы  Ақтөбе  
облысында  гастрольдік  сапармен  болып қайтты. Әлемдік классика мен қазақ халық 

жазушыларының шығармаларына бай театр репертуарындағы Ерсайын Төлеубайдың «Абай» 
трагедиясын, Жабал Ерғалиевтың «Құлпытастың көз жасы» психологиялық драмасын, Сәкен 

Жүнісовтың «Қысылғаннан қыз болдық» музыкалық комедиясын, Әлімбек Оразбековтың «Бір түп алма 
ағашы» драмасын және балаларға арналған Сая Қасымбектің «Қиял қуған Зукөжек» қойылымдарын   
ақтөбеліктер назарына ұсынды.

Маңғыстау облысы Ақтау қала сында  ҚР 4ші 
Жастар спорт ойындары аясында таеквондо дан 
жарыс  аяқталды. Дүбірлі бәсекеде қызыл ордалық 
спортшылар 12 жүл дені иеленіп, 460 ұпаймен 
жалпы командалық есепте бірінші орынды жеңіп 
алды.
Айталық, жекелей есепте Ботагөз Қапа нова мен  

Гүлмира Садықова спорт ойын дарының жеңімпазы атан
са, Айым Тоғман, Шамшат Ақберген, Балнұр Сәрсен бай, 
Дөнес Сыдықов, Жандос Орынбек күміс жүлдеге ие бол
ды. 

Ал, Алина Маметқали, Эдуард Хван, Зарема 
 Музы кантова, Гүлбала  Абызбаева, Рамазан  Жеткерген 
қола жүлдені еншіледі. Сондайақ, команданы жарыс
қа дайындаған жастар арасында облыстың аға жат
тықтырушысы  Нұрлыбек Сухан грамотамен марапаттал
ды.  

Айта кетейік, 2013 жылы облыс құрама командасы 
3ші Жастар спорт ойындарында жалпыкомандалық есеп
те 2орынды иеленген болатын.

Н.АЛПЫСБАЙҰЛЫ.

ТАЕКВОНДОШЫЛАР ТАбЫсЫ


