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Шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту, өнім өндіру, өңдеу ісін қарқындату 
бүгінгі күннің басты талабы екені әмбеге аян. Бұл тұрғыда Қазалы ауданын-
да да бірқатар жұмыстар атқарылуда. Осындай игілікті істің басы-қасында 
жүргендердің бірі жеке кәсіпкер Төребек Игіліков десек, бек жарасымды.

«Т.Игіліков» шаруа 
қожалығы  балық аулау 
өндірісін дамытуды ба-
сты назарда ұстайды. Осы-
нау ынтымақ-бірлігі бекем  
ұжымда Арал теңізінен ау-
ланған балықтың түр лері  
тоңазыту қойма ла рында 
қатырылып, сақ та лады. Бұл 
сан қабат шаруаның баста-
масы ғана. Айта кетерлігі, 
мұн да әзірленіп, арнайы 
қаптамаларға салынған са-
палы өнім еліміз бен  Ре-
сейге  мұздатылған күйде 
сатылады. Өткен жылдың 
өзінде 100 тоннаға жуық 
балық өңделіп, экспорт-
талуы сөзіміздің нақты 
дәлелі.

Шаруаны алға жылжытуға  қаражат қажет екені белгілі. Төребектің бұл тұрғыда айы 
оңынан туғандай. Ол  кәсіпкер ретінде  «Балық өнімдерін өңдеу цехын іске асыру жоба-
сы» бойынша «Банк центр кредит» АҚ арқылы  қажетті несие  алуға қол жеткізді. Осылай-
ша  балық өңдеу, сақтау ғимараттарының құрылысы салынды. Ғимаратқа тоңазытқыштар 
мен қосымша қондырғылар орнатылды. Балық өңдеу цехы  балық өнімдерін тазалайтын, 
тұздайтын, жұмысшыларға арналған бөлмелермен жабдықталған. Зауыттың жобалық 
қуаттылығы тәулігіне 5 тоннаға дейін балық сүбесін өндіруге есептелген.

Төребек  басшылық жасайтын ұжымда көптеген адам еңбек етеді. Ал Арал ауданындағы 
үш аймақтық цехында да бірқатар тұрғын жұмыспен қамтылған.  Аталған цехта балықтың 
көксерке, торта, табан, ақмарқа, тағы басқа түрлерінен сүбе дайындалады. Сонымен қатар, 
Арал ауданындағы көлдер жүйесі аумағында тоғандап балық өсіру шаруашылығымен ай-
налысып жатыр. Келешекте  балық тоғанын ұлғайту межеленуде.

Өңірде сексенінші жылдары тоғандап балық өсіру жақсы дамыған болатын. Міне, осы 
дәстүрді Төребек қайта жаңғыртты. Қазір жаңа бағыт бойынша үлкен жұмыстар жасауда. 
Бұның ерекшелігі – қолда өскен балық қай уақытта да табыс көзі.

Кім болса да, өзінің шаруашылығын кеңейтіп, қарқынды жұмыс жасауды мақсат 
тұтатыны табиғи құбылыс. Біздің кейіпкеріміздің де алға қойған биік жоспары бар екен. 
Талабына шын пейілімізбен сәттілік тіледік.  

– Қандай шаруаны қолға алмайық, халық игілігі үшін жасауды көздейміз. Кәсібін 
дөңгелентем деген адамға мемлекет тарапынан жасалып жатқан жеңілдіктер, қолдаулар аз 
емес. Бізде кәсібімізді несие алып бастадық. Алғашқы уақытта қиындықты да кездестірдік. 
Қазіргі таңда еңбегіміз жемісін беруде, – дейді кәсіпкер. 

Жұмабек  айдарБекұлы.
Қазалы ауданы. 

ЖаҢа ИдеЯлар БеСІГІ
Көпшілік күткен көрме ресми түрде ашылған 

күннің ертесіне оған қатысуға өтініш берген 115 
мемлекеттің 87-сі өз павильонын ашты. Оның ішінде 
Қазақстандық ұлттық павильон да бар. Біз 25 гек-
тар аумақты алып жатқан алып қалашықтағы сая-
хатты халық «шар» атап кеткен осы «Нұрлы Әлем» 
сферасынан бастадық. Биіктігі 100, ал диаметрі 80 
метрді құрайтын қазақ елінің павильоны төңірекке 
айрықша сән беріп, асқақтап тұр. ЭКСПО аумағындағы 
өзге павильондардың бәрі осы алып шарды қоршай 
орналасқан. Күні кеше осы шыны ғимарат алыстан 
«менмұндалап» көрінген кезде-ақ: «шіркін, көрменің 
басты нышаны – сфераны түгел аралап, әлемдегі осы 
тектес ғимараттардың ең үлкені саналатын бірегей 
нысанның төбесінен көз салсаң, қиялың шартарапты 
шарлар еді-ау!»  деп қиялдаған едік. Енді міне, сая -
хатты нақ осы баламалы энергия көздері шоғырланған 
«Нұрлы Әлем» сферасынан бастағалы тұрмыз. 

Қазақстанның ұлттық павильонын «Болашақ 
энергиясының мұражайы» десеңіз, тіпті де 
қателеспейсіз. Мұны осында болған сәтте-ақ бағамдап 
үлгердік. Пішіні шар тәрiздес алып ғимарат 8 қабаттан 
тұрады. Болашақтың энергиясын табуға күллі адам-
затты біріктіруге шақырған, еліміздің әлеуетін таныс-
тыратын «Нұрлы Әлем» сферасын аралап шығуға 4 
сағат уақытымызды арнадық. Төменгі қабатта екі ша-
тыр тігілген. «Жақсыны – көрмек үшін» деген,  таны-
суды осы жерден бастадық. Таңданысын жасыра ала-
май шетелдік қонақтар да жүр.  Мұндағы сиқырлы 
тақтадан көрме қонақтары – туристер ұлтымыздың 
бай салт-дәстүрімен танысуда. Ұлттық құндылық 
атаулары жазылған тақтаға қол тигізсеңіз, осы жер-
де тұрып-ақ сайын дала төсінде еркін ғұмыр кеш-
кен дархан халықтың сан ғасырлық ғұрпы туралы 

мәліметтерге қанығасыз. Суретті тақта сөйлегенде 
проек ция дан берілген көріністер арқылы Ұлы даланың 
кең   дігін сезінесіз. Қазақстанның табиғаты, жануар-
лар мен өсімдіктер дүниесі де түгел қамтылған. Бұған 
қоса, ұлттық павильонда Алтын адамның көшірмесі, 
жер мен ғарышты байланыстыратын Бәйтерек пен 
алып самұрық құстың алтын жұмыртқасының декора-
циясы орнатылған. Ал келесі шатырға енгенде сәт са-
нап көркейіп келе жатқан Елорданы аралағандай күй 
кештік. Бұған қоса, мұнда ҚР Энергетика министрлігі 
жанындағы ғылыми-техникалық кеңесте іріктеуден 
өткен қазақстандық өнертапқыштардың инновациялық 
жобалары қойылыпты. «Ұлттық павильонға 

қойылған отандық ғалымдар мен ұйымдардың 
ғылыми-техникалық жобалары қазірдің өзінде осын-
да келушілердің назарын еріксіз өзіне аударып, 
қызығушылық тудыруда», – дейді мамандар. 

Жұртшылықты таң-тамаша қалдырған жобалардың 
тақырыбы – энергияның жаңа жаңғыртпалы көздерін 
дамыту, энергия үнемдеу және энергия тиімділігі, 
қоршаған ортаға жағымсыз ықпалды төмендету тех-
нологияларымен байланысты. Бүгінгі таңда аталған 
жобалардың басым бөлігі ішкі нарықта сұранысқа ие 
болса, кейбірі тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы 
салаларында қолданыста жүр. Еске сала кетейік,  ел 
Президенті өзінің «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: 

жаһандық бәсекеге қабілеттілік» атты Қазақстан 
халқына арнаған Жолдауында осындай инновациялық 
жобаларға қолдау көрсетіп, оларды өндіріске жылдам 
енгізу мәселесіне баса назар аударған болатын.

Ұлттық павильонның әр қабаты тақырыпқа 
сай безендірілген. Оны өз көзімізбен көргеннен 
кейін кеудемізге жылылық ұялады. Әсіресе, Астана 
қаласының болашағына арналған  сегізінші қабатпен та-
нысу алабөтен қуаныш сыйлады. Ал осы ең жоғарыдағы 
шыны көпірмен бойлай жүріп төменге көз салсаңыз, со-
нау 1 қабатқа дейінгі көрініс көз алдыңызда. Мәселен, 
жетінші қабат құпия сырын ішіне бүккен, жұмбағы мол 
ғарыш саласына арналған. Қызығы, өте шебер жасалған 
декорациялар сізді өзге ғаламшарға саяхатқа апарады. 
Бір сәт ғарышкер сезініп, олардың өмір-салтымен та-
нысасыз. Алтыншы қабат – Күн энергиясына  арналған. 
Яғни, оның энергиясынан қуат алатын озық технология -
лар сізді қайран қалдырады. Тіпті, экспозиция арқылы 
Күннің ішіне «кіруге» болады. Айта кетерлігі, Тамғалы 
шатқалындағы тасқа ойылып жазылған петроглиф-
тер ежелгі адамдардың күнге табынғанын көрсетеді. 
Кейбір ғалымдар Тамғалыдағы күн бейнесіндегі құдай 
суреті күннің ежелгі адам тәріздес суреттері деп бол-
жайды. Павильонның бесінші қабатында жел энергия-
сы мен оның тарихы баяндалса, онан төменгі бөлімде 
биомассадан энергия алудың озық тәжірибесі танысты-
рылады. Ал «Кинетикалық энергия» тақырыбы үшінші 
қабаттағы экспозицияға тамызық болыпты. Ұлттық 
көрменің екінші қабаты толығымен су энергиясына 
арналған екен. Қысқасы, мұнда келген әр адам балама-
лы энергияға қатысты қызықты жобалармен, сондай-ақ, 
қазақтың тарихы және мәдениетiмен, салт-дәстүрiмен, 
яғни, бұл күнде әлем таныған Қазақстанның 
өткені және бүгінімен танысып, келешектегі 
келбетін  көз алдына келтіреді.

Экспо-саяхат

ӨРКЕНИЕТТІҢ АЛТЫН КӨПІРІ
Мемлекет
басшысы

Нұрсұлтан Назарбаев
«ЭкСПО-2017» 

көрмесінің ашылу сал-
танатында сөйлеген 

сөзінде: «ЭкСПО – 
ғылыми жаңалық қана 

емес, ол барлық ел-
дер мен өркениеттерді 

жалғайтын алтын 
көпір», – деген еді. 

Бұған көп ұзамай-ақ көз 
жеткіздік. көрме ашық 

деп жариялағаннан кейін 
кезек қазақстандық 

ұлттық павильон мен 
шетелдік павильондар-

ды аралауға тиді.
аймақтық БаҚ 

журналистерінің 
баспасөз саяхаты 

ЭкСПО қалашығын 
тамашалауға арналды. 

ал салтанатты жиынды 
қазақстандықтар ғана 
емес, төрткүл әлемнің 

түкпір-түкпіріндегі жұрт 
тікелей трансляция 

арқылы тамашалағаны 
өздеріңізге мәлім. Осы-

лайша, Қазақстанды 
әлемге таныта-

тын «ЭкСПО-2017» 
Халықаралық 

мамандандырылған 
көрмесін 

алғашқылардың бірі 
болып аралаудың сәті 

түсті. 90 күнге созы-
латын көрменiң бар-
ша қызықтары мен 

оның тиімділігін сарап-
шылар айта жатар, бiз 
көрме ресми ашылған, 

одан кейінгі күні көрген-
бiлгенімiздi, естен кетпес 

әсерімізді бөлісейік.

Облыс әкімі Қырымбек 
көшербаевтың жетекшілігімен ап-
парат мәжілісі өтті. күн тәртібінде 
бірнеше мәселе қаралып, 
биылғы жылдың бірінші жарты 
жылдығында атқарылған шара-
лар барысы талқыланды. 
Аймақ басшысы алдымен өңірдегі 

мемлекеттік органдарды жобалық 
басқару жобасына тоқталып өтті. Бұл 
жобаға байланысты облыстық делега-
ция өткен айда Ресей Федерациясының 
Волгоград облысында болып, тәжірибе 
жинақтап қайтқан еді. Ендігі кезекте 
көрші мемлекеттен келген арнайы топ 
біздің орган басшыларымен кездесіп, 
семинарлар өткізуде. Облыс әкімінің 
орынбасары Евгений Ким аталған 
жобаға қатысты хабарлама жасап, 
атқарылар шараларды пысықтады.

Сонымен бірге, кәсіпкерлік төңіре-
гінде жұмысты жүйелендіру қажеттігі 
де назарға алынды. Аймақ басшысы ау-
ылда кәсіпкерлікті барынша дамытуға 
құзыретті мекеме басшылары ықпал жа-
сау керектігіне тоқталды. Әрбір елді ме-
кенде монша мен шаштараз, наубайха-
на салу үшін мемлекет тарапынан түрлі 
жеңілдетілген несие қарастырылғанын, 
оны ұйымдастыруда округ әкімдігі, жа-
уапты мекеме басшылары салғырттық 
танытатындығын жеткізді.

Мәжілісте облыстың әлеуметтік-
экономикалық дамуының қоры-
тындылары және 2017 жылға арналған 
облыс әкімінің іс-қимыл жоспарының 
орындалуы туралы мәселе қаралды. Бұл 
жайында облыстық экономика және 
бюджеттік жоспарлау басқармасының 
басшысы Сәуле Құлымбетова баяндады. 

– Жыл басынан бері жоспарды 
жүзеге асыру бойынша облыстық меке-
мелер тарапынан ешқандай салғырттық 
фактісі болған жоқ. Үстіміздегі жылдың 
алты айында 71 іс-шараны жүзеге асы-
ру жоспарланса, оның 51-і толығымен 
орындалған. Қалған 20 іс-шара жоспар-
да белгіленген уақытта бітпегенімен, 
жауаптылар тарапынан жүйелі жұмыс 
жүргізілуде. Оларды жылдың екінші 
бөлігінде аяқтау жоспарланып отыр, – 
деді басқарма басшысы. 

Хабарлама барысында Сәуле 
Ибрагимқызы 2017 жылға арналған ме-
морандум индикаторларының 5 айда 
орындалу барысына тоқталды. 

Сонымен бірге, облыстық қаржы 
бас қар масының басшысы Талғат 
Жақыпбаев күн тәртібіне қойылған 
бюджет қаражатын игеру мәселесіне 
қатысты бірқатар деректерді келтірді.

Басқарма басшысының айтуын-
ша, облыс бюджетінің 2017 жылдың 
5 ай ын дағы түсімдері 103,6 пайызға 
орындалған.

Жалпы, облыстық бюджеттің кіріс-
терінің 673,5 млн теңгесі табыс салы-
ғынан, 630,8 млн теңгесі әлеуметтік 
салықтан, 291,8 млн теңге меншік 
салығынан түскен. Ал салықтық емес 
түсімдерден 97,4 млн теңге, мүлікті 
және жер учаскелерін сатудан 79,7 млн 
теңге кіріс кірген. Облыстық бюджет-
тен бұрын берілген кредиттерді ертерек 
өтеуден түскен ақша 1,3 млрд теңгені 
құраған.

Сондай-ақ, облыс тайқазанындағы 
шығыстар жоспары 96,9 пайызға 
игерілген. Сонымен қатар, мемлекеттік 
«Нұрлы жол» бағдарламасы аясында 
бөлінген қаржы да толықтай игеріліп, ел 
мүддесіне жұмсалған.

Мәжіліс отырысында жануарларды 
аса қауіпті жұқпалы аурулардан алдын 
алу мәселесі күн тәртібіне қойылды. 
Аймақ басшысы ауыл шаруашылығын 
алға оздырғысы келетін өңір үшін бұл 
мәселенің өзекті екенін жеткізді.

– Облыс биыл Париж қаласында 
өткен Халықаралық Эпизоотиялық 
Бюроның Бас Ассамблеясының 85-сес-
сиясында вакцина қолданатын аусыл 
бойынша таза аймақ мәртебесін алды. 
Бұл үшін қаншама уақыт және ресурс-
тар кетті. Сондықтан, бұл мәртебені 
ұстап тұру үшін бізге барлық тиісті ша-
раларды қабылдап, уақытылы орында-

луын қатаң бақылауға алу қажет, – деді 
аймақ басшысы. 

Облыстық ветеринария басқарма-
сының басшысы Ерсұлтан Апетовтің 
айтуынша, өңірде эпизоотиялық тұ-
рақ тылықты сақтау мақсатында рес-
публикалық бюджет есебінен аса қауіпті 
жұқпалы ауруларға қарсы алдын ала егу, 
диагностикалық тексеру жұмыстары 
жылда тұрақты жүргізіліп келеді. Был-
тыр еліміздің бірнеше аймағында жа-
нуар лардың аса қауіпті жұқпалы ауру-
ларының 149 ошағы тіркелсе, биыл 
мұның саны 23-ті көрсетіп отыр. 
Осын дай жағдайларды болдырмау 
мақсатында облыста үстіміздегі жылы 
аса қауіпті 14 түрлі жұқпалы аурудың 
алдын алуға ветеринариялық препарат-
тар республикалық бюджет есебінен 
қаралып отыр.

Жиын соңында облыс әкімі жергі  -
лік ті жерлерде эпи зоо тиялық тұрақты-
лық тың сақ та луын қатаң бақылауға 
алуда, жеткізілген ветеринариялық пре -
па раттардың та лап қа сай сақталуын, 
ал дын ала егу жұ мыстарының сапалы 
жүргізілуін бақылауда ұстауды ескертті. 
Сондай-ақ, күн тәртібіндегі мәселелер 
бойынша тиісті сала басшыларына тап-
сырмалар беріп, жұмысты уақытылы 
жүргізуді тапсырды.

есет ТаБыНБаеВ.

кеше облыс әкімі Қырымбек көшербаевтың 
қатысуымен мәжіліс өтіп, онда бұған дейін об-
лыс әкімінің кеңесшісі қызметін атқарған ар-
тур Нығметовті әріптестері, актив мүшелері 
жаңа жұмысымен құттықтап, шығарып салды.
– Қазір  облыстың бас ғимаратынан тәлім алған 

білікті мамандар республиканың түкпір-түкпірінде, со-
нымен қатар Президент Әкімшілігі, Премьер-Министр 
Кеңсесі мен басқа да орталық мемлекеттік органдар-
да қызмет етіп, біліктіліктерін танытып, аймақ абы-
ройын асқақтатып жүр деп мақтанышпен айта ала-
мыз. Осыған дейін облыс әкімінің кеңесшісі лауазы-
мын атқарып келген Артур Сағидоллаұлы Нығметов 
еліміздегі ақпараттық саясатты жүзеге асыратын 

маңызды құрылымдардың бірі – Орталық коммуни-
кациялар қызметінің директоры болып тағайындалды. 
Артур Сағидоллаұлы жас та болса, өзін іскер де білікті, 
білімді де парасатты азамат ретінде таныта білді. Сыр 
өңірінде аз ғана уақыт еңбек еткеніне қарамастан, ол 
көп іс тындырды десек, артық айтқандық болмас. Ол 
жергілікті атқарушы органдар мен бұқаралық ақпарат 
саласы өкілдерінің арасында жаңашыл қарым-қатынас 
орнатып, аймақтағы атқарылған жұмыстардың жоғары 
деңгейде ақпараттандырылуына ерекше үлес қосты, 
– деп атап өткен облыс әкімі жаңа қызметіне сәттілік 
тіледі. 

Артур Нығметов –  Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінің  (2007 ж.), Мәскеу саяси зерттеулер 

мектебінің  (2008 ж.) түлегі.   SIPU International - шведтік 
мемлекеттік және муниципальдық басқармасында 
тағылымдамадан өткен. Жеке коммерциялық теле-
видениеде жаңалықтар қызметінің редакторы, авто-
ры, телебағдарлама жүргізушісі болды. Медиалық 
технология орталығының директоры, «Нұр Отан» 
қоғамдық-саяси партиясы институтының қолдауымен  
«SarapTime» сарапшылық клубының басшысы болған. 
2015 жылғы тамызда Алматы қаласы әкімінің баспасөз 
хатшысы болып қызмет атқарған. 

Мәжілісте облыс әкімі Қырымбек Көшербаев Ар-
тур Нығметовті Қызылорда облысының «Құрмет» гра-
мотасымен марапаттап, естелік сыйлық табыстады. 

Жиында Артур Сағидоллаұлы да сөз алып, 
қызметте қолдау білдіріп, үлкендік қамқорлығын 
аямаған аймақ басшысына алғысын жеткізді. 

айнұр БаТТалОВа.

БЮДЖЕТ ҚАРЖЫСЫ МЕРЗІМІНДЕ ИГЕРІЛУІ ТИІС
Жаңа тәЖірибемәЖіліс

ТОҒАНДАП БАЛЫҚ 
ӨСІРУ – ТАБЫС КӨЗІ

актив

ЖАҢА ҚЫЗМЕТІНЕ СӘТТІЛІК ТІЛЕДІ

аСТаНадаН арНаулы ТІлШІМІз дәуІрЖаН елуБаеВ ХаБарлайды
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қоғам

– Қазір жетпіс жеті 
жылдан жетекте келе 
жатқан кириллицаны 
латын әліпбиіне ауыс
тыру жайы өзек
ті мәселеге айналып 
отыр. Қарапайым 
ж ұ р т    ш ы л ы қ т ы ң 
кө кейін  де тілге қа
тысты адам  дардың 
қандай са  налы әрекеті, 
оны өзгертуге ба
ғыт   талған нен
дей мақсаты бо
луы мүмкін, адамдар 
тілден нені өз герт 
кісі келеді,  тілдің 
өзіндік жүйесі мен 
құрылымына, дамуы
на қалай әсер ете ала
ды, ол қан шалықты 
мүм кін, мұндай тіл 
саясатын кім жос пар лайды және кім жүргізеді де
ген сұ рақ тар болуы заңды.

– Көптеген елдерде тіл саясатын жоспарлай-
тын негізгі субъекті деп әралуан мемлекеттік және 
мемлекеттік емес органдар мен институттарды атай-
ды. Ал адамдардың саналы әрекетін қажет ететін тіл
дің негізгі салалары деп әлеуметтік лингвистикалық 
әдебиеттерде тілдің нормативтістилистикалық 
жүйесі, терминологиясын қалыптастыру мен да-
мыту және әліпбиі мен емлесін жасау, жетілдіру 
мәселелері көрсетіледі. Осыларға назар аударсақ, 
әліпби жазба тілді қатыптастырудағы адамдардың 
саналы әрекеттерінің бірі, тіл саясатының басты ны-
саны екендігін көреміз.

Елбасы биылғы жыл басындағы халыққа Жолдау
ында Қазақстанның үшінші жаңғыруы басталғанын 
жариялады. Сонымен бірге осы жаңғыру қалай 
жүзеге асады, онда нені ескеру қажеттігін баяндаған 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласы 
жарияланды.

Елбасы мақаласында қамтылған мәселенің бәрі 
де қоғамға жаңа леп, жаңа сенім әкеледі, сонымен 
қатар ұлттық дамудың жаңа міндеттерін жүктейді. 
Мұнда рухани жаңғырудың бастауы – ұлттық сана, 
тірегі – ұлттық тіл, арқауы – білім, мекені – туған 
жер, дербестігі – мәдениет, мақтанышы – азамат бо-
луы керек деген кешенді шаралар сөз болған.

– Елбасы айтқан рухани код пен тілдік сананың 
жаңғыруын қалай байланыстырасыз?

 – «Тіл – халық рухы, ал халықтың рухы – оның 
тілінде» деп белгілі ғалым  Гумбольдт айтқандай, 
Елбасының айтып отырған ұлттың рухани коды да 
сол тілде жатыр. 

Қазақ тілінің біріктірушілік, ұйымдастыру шылық 
қызметі өзінің табиғатынан да көрінеді. Өзге тілдер өз 
ішінен бірнеше диалектілерге бөлініп, фонетикалық, 

лексикаграмматикалық ерекшеліктерге ие болып 
жатса, қазақ тілі – біртұтастығын сақтай отырып, 
халықтық тілден ұлттық тіл деңгейіне жеткен таза 
тілдердің бірі. Сондықтан да қазақ тіліне тек қарым
қатынас немесе шығарма тілі деп қана емес, зор са-
яси, қоғамдық құрал ретінде қарау керек. Өйткені 
халықтың тәуелсіздік жолындағы күрескерлердің 
сөзі мен ісінде ұлт қамы тұрды десек, осы ұлттық 
идеяны іске асырудың үлкен бір рухани арнасы – 
ұлттық тілі болды.

Елбасы өзінің айтулы мақаласында: «Әжептәуір 
жаңғырған қоғамның өзінің тамыры, тарихының 

тереңнен бастау алатын рухани коды болады. 
Жаңа тұрпатты жаңғырудың ең басты шар-
ты – сол ұлттық кодыңды сақтай білу. Онсыз 
жаңғыру дегеніңіздің құр жаңғырыққа ай-
налуы опоңай, – дей келе, –  егер жаңғыру 
елдің ұлттықрухани тамырынан нәр алмаса, 
ол адасуға бастайды», – деп түйін жасайды.

– Әліпби ауыстыру мәсе лесіне деген қа
жет тілік те дәл осы тұрғыдан келіп 

шықпай ма?
– Елбасы мақала сын да көр

сет кен таяу жыл дардағы мін
дет  тер дің біріншісі осы тіл мә
селесіне арналған. Бұл өзіңіз ай-
тып отырғандай әліпби ауыстыру 
мә селесі.

Әліпби жазба тілді қалып
тастырудағы адамдардың саналы 
әрекеттерінің бірі, тіл саясатының 
басты нысаны екендігін көреміз. 

Қай қоғамда, қай елде 

болсын, әліпби жасау немесе оны ауыстыру 
–  жалпыхалықтық, оның ішінде, ұлттық мәселе. 
Сондықтан, ол – саяси, мәдени, лингвистикалық, 
әлеуметтіклингвистикалық, әлеуметтік, экономи
калық, т.б. жақтан ойланыптолғанып шешетін 
маңызды әрі күрделі проблема.

Олай дейтін себебіміз, ол  біріншіден, 
мемлекеттің тіл саясатының бағытын таныт-
са, екіншіден, төл әліпби, төл жазу қандай да 
бір ұлттың мәдени құндылығын, бетбейнесін 
көрсетеді. Үшіншіден, тілдің табиғатына, даму 
заңдарына, фонетикалық жүйесі мен грамма тикалық 
құрылысына лайықталып таңдалған, соған сәйкес 
орфографиялық, орфоэпиялық ережелерін жасауға 
икемді әліпби жасау лингвистикалық біліктілікті 
көрсетеді.

Төртіншіден, таңдалып алынған әлібиді қоғам 
санасы дұрыс қабылдап, тілдің қоғамдағы қызмет 
етуін толыққанды өтей алуы, тіл тұтынушылардың 
сол тілді еркін меңгеруіне ықпал етуі, тілдік бөгетті 
жеңе алуы мәселенің әлеуметтіклингвистикалық 
қырын танытады.

Бесіншіден, әліпби ауыстыру – бұл әрі тілдік 
реформа жүргізу деген сөз. Ал тілдік реформаның 
басқа реформалардан айырмашылығы – оның сол 
тілді тұтынушы халықтың әрбір мүшесіне дейін 
қамтитындығында. Сондықтан әліпби ауысты-
ру әлеуметтік мәселе болып табылады. Бұл үшін 
алдымен халық арасында мәселенің мәнін ашып 
түсіндіру, ұғындыру, насихаттау, т.б. жұмыстар 
жүргізілуі керек.

Алтыншыдан, әліпби ауыстыру көп қара
жатты қажет етеді. Демек, ол экономикалық жақтан 
нақтылы әрі тиімді шешілуі керек. Олай болса, 
осындай және бұдан да басқа мәселелерді жинақтап 
қорытындылайтын, бағытбағдар көрсететін үкімет 

тарапынан арнайы тұжырымдама  қабылдануы тиіс.
Сондықтан да Елбасы «2017 жылдың аяғына 

дейін ғалымдардың көмегімен, барша қоғам 
өкілдерімен ақылдаса отырып, қазақ әліпбиінің 
жаңа графикадағы бірыңғай стандартты нұсқасын 
қабылдау керек. 2018 жылдан бастап жаңа әліпбиді 
үйрететін мамандарды және орта мектептерге 
арналған оқулықтарды дайындауға кірісуіміз қажет. 
Алдағы 2 жылда ұйымдастыру және әдістемелік 
жұмыстар жүргізілуге тиіс», – деп атап көрсетті.

– Латын графикасына көшу арқылы біз тіліміздің 
табиғатын сақтаймыз, даму заң ды лығының 
бұзылуына жол бермейміз, фоне тикалық жүйесін 
қалпына келтіреміз, орфографиямызды түзеп ала-
мыз, қысқасы, өз сөзіміз өзіміздікі болады.

Қазіргі қазақ жазуы ұлттық сипатынан ауытқып, 
басқа жаққа бет алып бара жатыр. Мұны күнделікті 
газет, журнал, ғылыми кітап, оқулықтардың кез 
келгенін алып, олардың мәтіндегі сөздерді орфо-
графиясына қарай топтастырып, саралап көрсек, 
таразының бір басында қазақ тілінің заңдылығымен 
жазылған, екінші басында бөтен тілдің тәртібіне 
түскен тілдегі олқылықтарды байқаймыз. Жыл өткен 
сайын мұндай «импортталған» сөздердің саны еселеп 
өсіп, көбейіп келеді. Мұның өзі қазақ тілінің ежелден 
қалыптасқан дәстүрлі нормасының бұзылу қаупін 
күшейте түседі, ал дәстүрлі нормасынан айырылған 
тіл қанатынан айырылған құстай дәрменсіз болып, 
қоғамдық қызметін ойдағыдай атқара алмайды.

Сондықтан тіліміздің төл табиғатын бұзбай 
сақтап қалу үшін қазіргі қазақ орфографиясын қалай 
болғанда да өзгертпей, реформаламай болмайды. Ал 
ол үшін қазақ тілінің фонетикалық жүйесін дәл бей-

нелеу тұрғысынан келгенде бізге латын алфавиті 
қолайлы.

– Елбасы мақаласында көрсеткен таяу 
жылдардағы міндеттердің екіншісі – қоғамдық 
және гуманитарлық ғылымдар бойынша «Жаңа 
гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 
оқулық» жобасын қолға алу болатын.

 – Осы жобаның арқасында тарих, саясаттану, 
әлеуметтану, философия, психология, мәдениеттану 
және филология ғылымдары бойынша әлемдегі 
ең жақсы 100 оқулықты әртүрлі тілдерден қазақ 
тіліне аударып, жастарға дүние жүзіндегі таңдаулы 
үлгілердің негізінде білім алуға мүмкіндік жасала-
ды және бұл тез арада, яғни, 20182019 оқу жылын-
да жүзеге асады. Бұл – түсінген адамға мемлекеттік 
тілдің қолданыс аясын кеңейту, қызметін арттыру, 
қазақ тілін кең көлемдегі білім алу тіліне, ақпарат 
тіліне айналдыру деген сөз. 

Бұл іске қазақ тілін ана тілім, мемлекеттік тілім 
деп санайтын барша қазақстандық шын жүрегімен 
атсалысады деп санаймын.

– «Латыншаға көшудің терең логикасы бар. 
Бұл қазіргі заманғы технологиялық ор таның, 
коммуникацияның, сондайақ, ХХІ ға сырдағы 
ғылыми және білім беру процесінің ерек шеліктеріне 
байланысты» деген еді Елбасы. Бұл жолдағы 
міндеттерде өздеріңіз секілді ғылымға ден қойған 
отаншыл азаматтардың алар орны бір төбе. 
Қызметіңізге табыс тілеймін.

– Ел бірлігін, ұлтымыздың рухани коды бо-
лып табылатын тілі мен ділін, мәдениетін сақтау 
мәселесінің салмағында ата басылым «Сыр 
бойының» да өзіндік үлесі бар. Өздеріңізге де табыс 
тілеймін.

– Рахмет, сізге!
Сұхбаттасқан Д.АЯШҰЛЫ. 

Қорқыт ата атындағы Қызылорда мем
лекеттік университеті қазақ тілі мен әде
биеті және журналистика кафедра сының 
қауымдастырылған профессоры, филоло
гия ғылымдарының кандидаты 
Аман Абасиловпен әңгіме.

КӨЗДІҢ ШЫРАҒЫ – НҰР, 
КӨКІРЕК ШЫРАҒЫ – ТІЛ

Алтын Итенқызының мәлімдеуінше, жаңа үлгідегі 
атаулы әлеуметтік көмек түрі 2 түрге жіктелмек. 
Шартты және шартсыз ақшалай әлеуметтік көмекті 
жан басына шаққандағы табысы ең төменгі күнкөріс 
деңгейінің 50 пайызынан төмен отбасыларына 
тағайындалады. 

– Жаңа тәсілдің мәні мен қолданыстағы жүйеден 
айырмашылығы – әлеуметтік көмек алу үшін еңбекке 
қабілетті жастағы табысы аз адамдардың жұмыспен 
қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларына 
міндетті түрде қатысуы. Осы жағдайда ғана олар 
шартты ақшалай көмек алуға құқылы болады. Егер 
де отбасында еңбекке қабілетті жастағы адам болма-
са, оларға шартсыз әлеуметтік көмек беріледі, – деді 
А.Есқараева.

Айта кету керек, атаулы әлеуметтік көмектің жаңа 
үлгісін іске асыру «Өрлеу» жобасы шеңберінде 2014 
жылы еліміздің үш өңірінде, яғни Ақмола, Жамбыл 
және Шығыс Қазақстан облыстарында пилоттық ре-
жимде іске асырыла бастады. Ал 2015 жылдың 1 
шілдесінен бастап пилоттық жоба біздің облысымыз-
да енгізілді. Нәтижесінде «Пассивті» АӘК алушы-
лар саны 2014 жылмен салыстырғанда, 2016 жылы 75 
пайызға дейін азайды. Биыл жобаға 5 мыңнан астам 

адамды тарту жоспарлануда. 1 маусымда олардың 
саны 2,4 мың алушыны құраған.

Жоба шеңберінде жұмыспен қамтуға 
жәрдемдесудің белсенді нысандарына еңбекке жа-
рамды жастағы 475 адам тартылып, 257 адам тұрақты 
жұмыспен, 1 адам әлеуметтік жұмыс орнымен, 212 
адам қоғамдық жұмыстармен қамтылып, 5 адам жас
тар тәжірибесінен өтуге жіберілген.

Облыстық денсаулық сақтау басқармасы 
басшысының орынбасары Ж.Әбдусаметов 2018 
жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстанда міндетті 
әлеуметтікмедициналық сақтандыру жұмыс істей 
бастайтындығын хабарлады. Ол үшін ең алдымен аза-
маттар өз статустарын анықтауы қажет. Ол үшін қазір 
емханаларда тіркеу жүргізіліп жатыр. 

– Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру 
енгізілгеннен кейін тұрғылықты жері бойынша 
емханадағы тегін медициналық көмекті тек 2020 
жылдың 1 қаңтарына дейін алуға болады. Одан соң 
барлығы сақтандыру аясында жүреді. 2017 жылдың 
1 шілдесінен бастап әлеуметтік медициналық 
сақтандыру жүйесіне жарна төлеу басталады, – деді 
ол.

Шынар БЕКБАН.

ӘЛЕУМЕТТІК КӨМЕКТІҢ ЖАҢА ҮЛГІСІ

Келесі жылдың 1 қаңтарынан бастап, мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек түрлері транс
формацияланып, атаулы әлеуметтік көмектің жаңа үлгісі енгізілетін болады. Бұл туралы өңірлік 
коммуникациялар қызметінде өткен брифингте облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және 
әлеуметтік бағдарламалар басқармасы басшысының міндетін атқарушы А.Есқараева хабарла
ды.

Сырдария, Жалағаш, Қармақшы аудан
дарында Қызылорда облысынан Парламент 
Сенатының депутаттығына кандидаттар
ды таңдаушылар – тиісті ауданнан сайланған 
облыстық және аудандық мәслихаттардың де
путаттарымен кездесулері өтті.
Облыстық сайлау комисссиясының төрағасы 

А.Жүнісов таңдаушыларға үгіт жүргізудің тәртібі 
бойынша бірқатар түсіндірмелер берді. Сайлауал-
ды үгітті кандидат өздігінше жүргізе алады, сондай
ақ бір кандидатқа әрбір аудан немесе қаладан өзінің 
сенім білдірген адамын тарта алады. Үгіт бұқаралық 
ақпарат құралдары арқылы, кандидаттардың 
таңдаушылармен сайлауалды кездесулер мен жина-
лыстар, кандидаттар мен олардың сенім білдірілген 
адамдарының таңдаушылармен жеке кездесулер, бас
па және өзге де тыйым салынбаған үгіт материалда-
рын басып тарату арқылы жүргізілуі мүмкін.

Сайлауалды үгіт жүргізуге сайлау 
комиссияларының мүшелері, діни бірлестіктер, 
мемлекеттік органдар, жергілікті өзінөзі басқару ор-
гандары, әскери қызметкерлер, құқық қорғау орган-
дары мен сот органдарының жұмыскерлері қатыса 
алмайды. Мемлекеттік қызметші – кандидаттарға 
өздерінің қызметтік немесе лауазымдық жағдайының 
артықшылықтарын пайдалануға тыйым салынған.

Депутаттыққа кандидаттарға жөнсіз үгіт 
жүргізуге, соның ішінде таңдаушыларға сайлау 
науқаны үшін арнайы әзірленген баспа, көрнекілік 

материалдарын, омыраубелгі, жалаушаларды ақысыз 
тарату жағдайларын қоспағанда ақысыз немесе 
жеңілдік шарттарымен тауар, қызмет ұсынуға, ло-
терея, қайырымдылық шараларын өткізуге, ақша 
төлеуге және т.б. заңмен тыйым салынған. Сенат 
депутаттығына кандидаттардың үгіт жұмыстары 26 
маусым күнгі сағат 2400де аяқталады, сайлау күні 
және оның алдындағы күні 27, 28 маусымда үгіттің 
кез келген нысанын жүргізуге болмайды.

Сонымен қатар, облсайлауком төрағасы биылғы 
сай лаудың ерекшелігі – 28 маусымдағы сайлау 
кезін де  дауыс берудің алдын ала қорытындыларын 
көрсете отырып, таңдаушыларды электрондық тіркеу 
жүргізілетін болатынын айтып өтті. Бұл жаңашылдық 
таңдаушылардың келуі, өңірлерде дауыстарды са-
нау рәсімі аяқталған соң дауыс берудің алдын ала 
қорытындылары туралы ақпаратты Ортсайлаукомның 
ресми сайтында онлайн режимде орналастыруға 
мүмкіндік береді. 

Кездесу барысында кандидаттар Е.Әжікенов, 
А.Әлназарова мен М.Бақтиярұлы таңдаушыларды 
өз сайлауалды бағдарламаларымен танысты-
рып, сұрақтарына жауап берді. Кандидаттардың 
таңдаушылармен осындай кездесулері 13 маусымда 
Арал, Қазалы аудандарында, 14 маусымда  Қызылорда 
қаласында, 15 маусымда Шиелі, Жаңақорған ауданда-
рында өткізіледі.

М.МЕРЕЙ.

КАНДИДАТТАР ТАҢДАУШЫЛАРМЕН КЕЗДЕСТІ

Мұнан өзге ұлттық павильонда 
голографиялық дәрістерге арналған мәжіліс 
залы алдағы күндері жұмысын бастай-
ды деп күтілуде. Онда есімі әлемге әйгілі 
ғалымдардың дәрістерін ұйымдастыру 
жоспарланып отыр, – дейді баспасөз ту-
рын ұйымдастырушылар. Аудитория 
ұлттық павильонның төртінші қабатында 
орналасқан және ол толығымен био-
масса энергетикасына арналыпты. «Бұл 
дәрісханада әлемге танымал биотеxнология 
мен биология саласының профессорла-
ры голографиялық проекцияда биомасса-
дан энергияны алу мәселелеріне арналған 
дәріс оқиды. Мұндай дәрістер қазіргі жаңа 
теxнологиялар – медиаголографиялық про-
екция арқылы жүргізіледі. Бұл жағдайда 
беделді ғалымдарға аудиторияның алды-
на келудің қажеті жоқ. Бәрі галографиялық 
бейнені сөйлету нәтижесінде іске асады. 
Сондайақ, кейбір дәрістерді тікелей бай-
ланыс арқылы ұйымдастыру жоспарда 
бар», – дейді гидстендист Әшір Жанғали. 
Маманның айтуынша, голографиялық ауди-
торияны теxникалық жабдықтау жұмысына 
немістің компаниясы жауапты. Залда ам-
фитеатр іспеттес орындықтар мен төменде 
орналасқан бір мінбер бар. Мінберге екі ми-
крофон орнатылған. Бірақ сөйлейтін адамның 
орнына шыны бекітіп қойды. Сол арқылы 
әлемге әйгілі ғалымдардың голографиялық 
бейнесін шығару жоспарланған.

КӨРМЕНІ 10 МЫҢ
ТУРИСТ ТАМАШАЛАДЫ

ТМД мемлекеттері арасында тұңғыш 
рет елімізде өтіп жатқан ЭКСПО2017 
халықаралық мамандандырылған көр    
месiн тамашалау үшін 3 ай ішінде 100 мың  
шетелдік турист келеді деп жоспарлануда. 
Бұл – өткен жылмен салыстырғанда, биыл 
елімізге келушілердің саны 56 есеге арттады 
деген сөз. Әрине, ол халықаралық көрменің 
арқасында мүмкін болғалы отыр.

Айтулы көрме ашылған алғашқы жар-
ты күннің өзінде оны 10 мың турист тама-
шалап үлгерген. Осы және басқа да маңызды 
мәселелер туралы «Астана ЭКСПО2017» 
ұлттық компаниясының басқарма төрағасы 
Ахметжан Есімов медиаорталықта өткен 
баспасөз мәслихатында айтып берді.

– Бүгінде отандастарымыз бен шетел
діктердің көрмеге деген қызығу шылығы 
жоғары деңгейде. Себебі, қазірдің өзінде 
1 миллион 300 мың билет сатылған. 
Жоспарланғандай, барлық нысан уақытылы 
пайдалануға берілді. Келушілер үшін 115 
мемлекет пен 22 халықаралық ұйым өз па-
вильонын ресми түрде ашты, – деп бастады 

басқарма төрағасы.
– Ерекше атап өтетін жайт, 

ЭКСПОның ресми ашылуына 

20ға жуық мемлекет пен үкімет басшы-
лары қатысты. Бұған дейін өткен басқа  
мамандандырылған көрмелерде жоғары 
дәрежелі қонақтар мұншалықты көп болған 
емес. Олар қалашықты аралап, басты ны-
сан – «Нұр Әлем» сферасын тамашалады. 
Бәрі де біздің дайындық пен ғимараттардың 
архитектуралық ерекшелігіне жоғары баға 
берді. Өздеріңіз білесіздер, «ЭКСПО2017» 
халықаралық мамандандырылған көрмесi 10 
маусымнан 10 қыркүйекке дейін күнделікті 
сағат 9.00ден 00.30ға дейін жұмыс істейді. 
Көрме біткен соң да ЭКСПО қалашығы 
жұмысын тоқтатпайды. Біз оны туристік 
орталыққа айналдыруды жоспарлап отыр-
мыз, – деп сөзін түйіндеді басқарма төрағасы 
А.Есімов.

***
Алып қалашықтың әр жерінде өткізіліп 

жатқан шаралардың да түрлі тақырыптарды 
қамтитынын білгенде қызығушылығымыз 
тіпті арта түсті. Осының алдында ғана ма-
мандар атшаптырым аумақты толық ара-
лап, мұндағы жүзден астам елдің көрме
павильонымен танысып шығу үшін 4 күн 
уақыт керектігін еске салғанды. Алғашқы 
күні 87 мемлекеттік көрмесі келуші 
қонақтарды қабылдады. Қалған 28 елдің  
көрмесі маусым айының соңына дейін әр 
мемлекеттің ұлттық мерекесі күні ашылады.

Қазақстанның 14 аймағы мен 2 қаладан 
келген БАҚ өкілдері қалашықты аралау-
ды кестеге сай атқарды. Қымбат уақыт тың 
әр сәтін тиімді пайдалануға тырыс  ты. Осы 
тұста, облыстардан келген тілшілерге кең 
мүмкіндік жасаған ұйым     дастырушылардың 
еңбегін алғыс сезім  мен атап өткен жөн. 
Себебі, «ЭКСПО2017» халықаралық маман
дандырылған көрмесiн ақпарат тандыруға 
жақын және алыс шет елдер мен ТМД 
аумағындағы іріірі агенттіктерден ұзын 
саны мыңға жуық, ал республика аймақ

тарынан 400ден астам БАҚ өкілдері келіпті. 
ЭКСПО қалашығындағы бiрыңғай 

қызмет көрсету орталығының жұмысын 
да назарға алдық. Мұнда виза мәселесi 
мен көшiқонға қатысты түйткiлдер 
тарқатылады. Нақтылап айтсақ, осы жер-
де банк қызметi, салық төлеу, кеден iсiне 
байланысты 12 қызмет түрi көрсетiледi 
екен. Орталықта 40қа жуық маман жұмыс 
iстейдi. Бәрi де өз iсiнiң шеберлерi. Аталған 

ғимараттағы аккредитациялық орталықтың 
жұмысы қашан да қауырт. Себебi, елiмiзбен 
қатар әлемнiң көптеген мемлекеттерiнен 
келген журналистер тiркелiп, құжаттарын 
алып жатыр. Мұндағы қызметкерлер 
қазақ, ағылшын және орыс тiлiнде қызмет 
көрсетуге дайын. Тілші қауымы үшін ең 
басты кеңселердiң бiрi – медиаорталық. 
Қуантқаны, мұнда ғаламтор жылдамдығы 

өте жоғары деңгейде. Орталықта аймақтық 
БАҚқа арналған бөлімінде 200ден астам 
компьютер бар. Ал шетелдiк әрiптестерiмiз 
үшін арнайы жасақталған орталықтың 
қызметi алабөтен ерекше болды. Армения 
мемлекеттік 1арнасының редакторы Ли-
лит Даниелян ЭКСПО көрмесi адамзат бала-
сын бiрiктiретiн әрi игi iске жұмылдыратын 
ерекше жиын екендігін, осы жерден айту-
лы шара туралы алғашқы ақпарат таратуға 

ұйымдастырушылар тарапынан зор мүмкін
дік жасалғанын айтып жатты.

***
Алғашқы күні Америка Құрама Штат

тарының да павильоны ашылды. Салтанат
ты шарада «Астана ЭКСПО2017» ҰК» АҚ 
басқарма төрағасы сөз сөй леп, АҚШтың 
көрмеге қатысуы  маңыз ды екенін жеткіз
ді. «ЭКСПО2017» көрмесіне келушілерге 
АҚШ павильонындағы экспозиция-
мен танысу өте қызықты болатындығына 
сенімдімін», – деді А.Есімов.  АҚШтың 
Қазақстандағы Төтенше және өкілетті елшісі 
Джордж Крол бірлескен ісқимыл қос елдің 
дипломатиялық қатынастарының энергия-
сын көрсететіндігін, ал АҚШ павильонының 
президенті Джошуа Уолкер Американың 
шексіз энергиясының қайнар көзі адамдар 
екендігін атап өтті.  АҚШ экспозициясы 
1100 шаршы метр аумақты алып жатыр және 
ол үш бөліктен тұрады: бірінші зал – «Энер-
гия кеңістігі», екінші зал – «Өмір энергия-
сы» және постшоу аймағы. Павильонның 
тағы бір ерекшелігі – қонақтарды қазақ не-
месе орыс тілдерін меңгерген 40 америкалық 
студент қарсы алады. 

ӨРКЕНИЕТТІҢ АЛТЫН КӨПІРІ ТҮРКИЯ ТАМАШАЛАРЫ
«Кел және өз қуатыңды тап!» – мың шаршы метр аумаққа жайғасқан 

Түркия ұлттық павильонының ұраны бұл. Павильон ашылған бой-
да келушілер ағылды. Түбі бір туыс ел оларды «Жаһандық синергия» 
тақырыбында әзірленген экспозициялармен қайран қалдыруды мақсат 
етіпті. Соның ішінде барлық минералды көрсетіп, баламалы энергия 
саласындағы жаңа технологиялармен таныстырады. 

Түркия ұлттық павильонының комиссары Тарык Сонмездің айту-
ынша, бауырлас ағайын белгіленген аумақты төрт ай ішінде толты-
рып үлгерген. Мұнда Анадолы табиғаты интерактивті түрде бейнелен-
ген. Оны көрген адам теңіздің үстімен келе жатқандай күй кешеді. Одан 
кейін су диірменінің есігінен өтеді. Велосипедті қозғау арқылы адамның 
күші диірменді жылжытуға жетеді. Яғни, қозғалтқыш күші арқылы энер-
гия өндіруге болады. Және мұнда жылу камералары орналасқан. Камера-

ны басқанда адамның жылуы арқылы экранға сұлбасы пайда бо-
лады. 

– Осындай елеулі шараның өтуіне бастамашы болған 
Қазақстан Президентіне алғысым шексіз, – дейді Тарык Сонмез.

ТАИ ЕЛІНІҢ ТАҢҒАЖАЙЫБЫ
Ойынсауық пен білімді ортақ ұстанымға біріктірген Таи-

ланд павильоны үш көрме залынан тұрады. Негізгі тұжырым 
«Таиландтағы өмір қуанышы» дегенге ойысады. 

– Қазақстандықтардың мерекелік атмосфераға қызы
ғушылығын ескере отырып, дәстүрлі ұлттықмәдени құн
дылықтарымызды, оның ішінде тай боксының сиқыры мен 
тай фермерлерінің жетістіктерін паш етуді жөн көрдік, – дейді 
Энергетика министрлігінің тұрақты хатшысы, ЭКСПО2017 
көрмесіндегі Таиланд ұлттық секциясының комиссары Ареепонг 
Бхоочаоом. 

Павильонның мәдени бағдарламасында атақты тай мас-
сажы мен асханасы да қамтылған. Мұнда көктеп келе жатқан 
ағашты көз алдыңызға әкелетін «Т» әрпі орналасқан, Таиланд 
таңғажайыбы осыдан бастау алады. Көрме залында «Біздің 
өміріміз бен құндылықтарымыз» атты фотосуреттер бар. Со-
нымен қатар Таиландтың қазба байлыққа тәуелділіктен арылу 
бағытында ноухауы жұрт назарын аударды.

ЛЕНТА ҚИЮДЫҢ ОРНЫНА...
Ресей павильонының ашылуы әдеттегіден бөлек болды. Лента қию 

рәсімін мұзды лентаны жарумен алмастырды. Көрші мемлекет «Болашақ 
энергиясы» атты басты тақырыбын Орыс Арктикасы аймағының бірегей 
мысалымен ашты. Ресейдің балама энергетикасын дамытуда дәл осы 
аймақтың келешегі зор әрі пайдалы қазбаларға бай. 

«Арктика энергиясы» кіріспе орнатылымы, жанып тұратын арктикалық 
мұзды фактурасы бар көпқырлы декорациялар, «Полярлық жарты-
шар» мультимедиалық аттракционы, отандық энергетика жетістіктері 
мен гидроэнергетика, көмірсутек салаларындағы, балама және қайта 
жаңғыртылатын энергетика секторларындағы болашақ әзірленімдер 
қонақтарды таңғалдырды. Экспозицияның ең жарқын элементтерінің бірі 
– нағыз арктикалық мұзды сең. 

Павильон Ресей компаниясының энергетика облысындағы 
жетістіктерін де көрсетеді. Мысалы, «Росатом» мұзжарғыш флотының 
тарихына «Лидер» келешекті атомдық мұзжарғышын әзірлеу ұғымын 
енгізді. Ауа райы жағдайларына тәуелсіз түрде Арктикада жыл бойы нави-
гациялау мүмкіндігін ұсынатын мұзжарғыш 4 метрлік мұзды бағындырып, 
үздік жылдамдықты дамыта алады. Бұл Солтүстік теңіз жолымен жүк та-
сымалдау ұзақтығын барынша қысқартады. 

***
Ал кеше «ЭКСПО2017» көрмесінде Тәжікстан Республикасының 

Ұлттық күні аталып өтті. Таңертеңнен бастап «Ұлттық күн сахнасында» 
«Базморо» би ансамблі, тәжік эстрадасының жұлдыздары, дойра және 
найа аспаптарында асқан шеберлікпен ойнайтын Дамирбек Олимов пен 
Фотима Машрабаева өнер көрсетіп, көрермен ықыласына бөленді.

Тарык СОНМЕЗ, Түркия ұлттық павильонының комиссары:

– Қазақстанға бірінші рет келіп тұрмын. Түбі бір түркі халықтары болғандықтан, 

қазақ бауырларымыз,  әсем Астана қаласы туралы естуім бар. Енді бұл ғажап қаланы өз 

көзіммен көріп, армансыз араладым. Мұндағы ЭКСПО қалашығы, сәулетті ғиамараттар, 

әсіресе, шар пішіндес ғимарат өте ұнады! Оның әлемдегі осы тектес ғимараттардың 

ішіндегі ең үлкені екендігін білгенде тіпті таңтамаша қалдым. Ал мұндағы павильондар 

бірбірінен асып түседі. Біз Түркия Республикасының ұлттық павильонының  жасақтауға 

ерекше көңіл бөлдік. Осындай маңызды шараның өтуіне бастамашылық еткен Қазақстан 

Президентіне алғысым шексіз.

Дина СЕКОРСКАЯ, Ресей Федерациясынан келген саяхатшы:

– Өзім энергетика саласының маманы болғандықтан, Астанадағы «ЭКСПО – 2017» 

көрмесіне арнайы  лап келдім. Себебі, бұл тақырып мені көптен қызықтырады. «Болашақ 

энергиясы» тақырыбымен өткізілетін шараға 100ден астам мемлекет қатысатынын, 

олардың қатарында баламалы энергия көздерін өндіру ісінде шарықтап алға кеткен Жа-

пония, Оңтүстік Корея, АҚШ сияқты елдердің келетінін алдын ала естідім де, осында 

келуге асықтым. Көрмеде көпшілік назарына ұсынылатын озық ғылыми жеткістіктерді 

тәжірибеге енгізе білсек, ғылым әлдеқайда дамиды деп ойлаймын.



Жуырда Сырдария аудандық про
ку ратурасының бастамасымен ҚР 
Ден саулық сақтау министрлігі Фар
мация комитетінің Қызылорда облы
сы бойынша департаментінің және 
аудандық мүгедектер қоғамы қоғамдық 

бірлестігінің мүшелері жұмысшы топ 
құрып, мүмкіндігі шектеулі азаматтар 
құқықтарының бұзылғанын анықтады. 
Атап айт қанда, «Мұңайма, алға ұмтыл!» 
ак циясының шеңберінде жүр гізілген 
зерттеу жұмыстарының нәти жесінде 
94 мүгедек азаматтың, оның ішінде 44 
мүгедек баланың құқықтары бұзылғаны 
әшкереленіп, аудандық прокуратура
мен заң бұзу шы лық тарды жою жөнінде 
ұсы ныстар ен гізілді. Соған сәйкес, ау
дан прокуроры Асхат Тәженов аталған 
акцияны қорытындылауға ар налған бас
пасөз брифингін өткізді. Баспасөз мәлім
демесінде анықталған кемшіліктер ту
ралы жанжақты мағлұмат берген Асхат 
Бисенбайұлы бірқатар маңызды мә лі
меттерді атап өтті. 

– Тиісті сала мамандарынан жа
сақ  талған жұмысшы топ мү ше лері ау
дан көлеміндегі әрбір мүгедек баланың 
тұрғылықты мекенжайына барып, 
олардың тұрмыстық жағ дайымен 
таныс ты. Сондайақ, ден саулық жағ

дайларына, қажетті жетек арбалармен 
қамтамасыз еті луіне бақылау жүргізді. 
Про курорлардың жіті зерттеуі негізінде 
аудандық жұ мыспен қамту, әлеу меттік 
бағ дар ламалар және аза маттық хал 
актілерін тіркеу бөлімі арқылы был
тыр 12 мүгедек адам (5і бала) же
тек арбалармен қамтамасыз етілген. 
Алайда, 5 мүгедек балаға берілген же
тек арбалар олардың дене пішіміне, 
жас мөлшеріне сәйкес келмеді. Яғни, 
стандартқа сай емес. Мәселен, екі жа
сар Шаттықұлы Аманға ересек адамға 
арналған жетек арба берілген. Бұл оның 
сауы ғуына ешқандай пайда әкелмейді. 
Мұндай бірнеше дерек анықталды. 
Сондайақ, аталған бөлім мүмкіндігі 
шектеулі азаматтарға қажетті құрал

жабдықтарды сатып алуға да дұрыс тал
дау жасамаған. Жіберілген кем шілік 
салдарынан 20122016 жылы қайтыс 
болған 8 адамға креслоарба алуға 
сұраныстар берілген. Бұл қыз меттегі 
салғырттықты білдіреді. Бұдан бөлек, 23 
мүгедек азамат, оның ішінде 12 мүгедек 
бала тегін берілетін дәрілерді алмаған. 
Бағасы 1800020000 көлеміндегі қымбат 
дәрілерді өз қаражаты есебінен сатып 
алуға мәжбүр болған. Бұл кемшіліктер 
бүгін жойылып, мүмкіндігі шектеулі 
азаматтарға тегін дәрілер табыс талды, 
– деген аудан прокуроры медициналық 
қызмет көрсету сапасына қатысты 
да өрескел заң бұзушылықтар орын 
алғанын айтты. 

Баспасөзконференциясында аудан
дық прокуратураның бастама сымен 
қолға алынған жұмыстың ша  ра патын 
сезінген мүмкіндігі шек    теулі бала
лардың атааналары М.Батишева мен 
Ш.Ақбер генова рия  сыз алғыстарын айт
ты. Сонымен бірге, ау дандық мүгедектер 
қоғамы қоғамдық бірлестігінің төрағасы 
Б.Сауытбаев соңғы уақыттағы аудан дық 
про кура тураның игі істері мен жүйелі 
жұ мыс тарына ризашылығын білдірді. 

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ.
Сырдария ауданы.

– Ұлттық ғылым академиясының 
академигі болуыңызбен құт тық тай
мыз, аға! Бұл сізге қандай мін дет пен 
жауапкершілік жүктейді?

– Рахмет. Қазақстан Рес пуб ли ка
сының Ұлттық Ғылым академиясы – 
іргелі ғылымның орталығы, терең тарихы 
бар еліміздегі ең жоғары ғылыми ұйым. 
Ұлттық ғылым академиясы 1946 жылы 
құрылды. Бірінші президенті академик 
Сәтпаев Қаныш Имантайұлы. Сондықтан 
іргелі ұйымның академигі болу – үлкен 
жауапкершілік. 

Ғылым – жалпы қоғамның, мем ле
кеттің даму және білім дең гейі нің негізгі 
көрсеткіші. Қа зіргі кезде әлемде био
логия, оның ішінде молекулалық био
логия мен гендік инженерия саласын
да үлкен революциялық жетіс тік тер 

байқалады. Алдымдағы мін деттердің бірі 
–  биология ғы лы мының осы сала сында 
жоғары деңгейдегі мамандар дайын
дау  ды жалғастырып, осы ғылым сала
сының республикамызда жоғары дең гейге 
көтерілуіне және дамуына атсалысу. 

– Ғылым жолына аттай қалап 
келдіңіз бе? Мектепте қалай оқып 
едіңіз? 

– Мен 1966 жылы Қызылорда облы
сы, Қазалы ауданында – қазіргі Әйтеке 
би кентінде дүниеге келдім. 1983 жылы 
№216 орта мектепті өте жақсы бағамен 
бітірдім. Ауылда анам Бибайшаны бар лық 
ғылым саласының докторы деп атайды. 
Өйткені жанұямызда физика, философия, 
шығыстану, филология және медицина 
саласының мамандары бар. Мысалы, үлкен 
ағам Қуатбай – физика ғылымдарының 
докторы, профессор. Өз саласындағы 
белгілі, ірі ғалымдардың бірі. Файзулла – 
философия ғылымдарының кандидаты, до
цент. Қалған ағаларым да – өз салаларында 
үлкен жетістікке жеткен ғалымдар. Менің 
биология саласын таңдауыма түрткі болған 
– осы ағаларым. 80жыл дар дың басында 
ағаларымның біреуі Киев университетінде 
аспиран турада (Украина), екіншісі Санкт
Петербург (Ленинград) уни вер си те тінде 
оқып жүрді. Сол кісілер ендіенді дамып 
келе жат қан мо лекулалық биология са
ласына қы зығушылық туғызып, әртүрлі 
кітап тарды алып беріп, менің осы саланы 
таңдауыма себеп болды. 

– Молекулалық биология, генети
ка дегеніңіз – күрделі әрі ауқымды сала. 
Осы бағытта қандай жұмыстар жасап 
жатырсыз? 

– Ген – қарапайым дезоксирибону
клеин қышқылынан тұратын ұзын по
лимер (ДНҚ). Онда адамның мор фо
логиялық, физиологиялық, био хи миялық, 
типті мінезқұлығы туралы ақпарат 
жазылған. Бір адам денесінде ұзындығы 
50 миллиард километрден астам ДНҚ 
бар. Салыстырыңыз, күн мен жердің ара 
қашықтығы – баржоғы 149 млн кило
метр. Генді келесі ұрпаққа берудің бір 
ғана жолы бар, ол – көбею. Сондықтан 
біреудің баласына қарап «әкесінің ау
зынан түскендей» деп айтады. Сыртқы 
және ішкі фак торлардың әсерінен ген
де өзгеріс (мутация) болса, ол тұқым 
қуалайтын аурудың пайда болуына әкеп 
соғады. Сондықтан гендердің құрылысы, 
олардың экспрессилану ерекшеліктері 
және реттелу ме ха низмдерін білу медици
на, ауыл шаруашылығы, тіпті энергетика 
са ласындағы маңызды мәселелерді шешу
ге мүмкіндік береді. 

Менің негізгі ғылымизерттеу ба 
ғыт тарымның бірі – осы гендер экспрес
сиясының реттелуінің моле ку ла лық 
механизмдерін зерттеу. Сонымен қатар 
медицина саласында маңызды санала
тын адам белоктарын (гормон, вакцина 
және тағы басқа) синтездейтін гендерді 
енгізу арқылы, рекомбинантты, яғни 
генетикалық модификацияланған бакте
рия және ашытқы штаммдарын алу. 

Екінші бір бағытым – клет ка дағы ДНҚ 
репарациясының, яғни гендердегі мута
цияларды жөндеп, қалпына кел ті ретін ар
найы клеткалық жүйелерді зерттеу. Осын
дай іргелі ғылыми бағыт тарымның бірі 
– клеткалардың програм ма ланған өлімінің 

молекулалық ме ханизмдерін айқындау. 
Біз биоэнергетика саласында да көптеген 
жұмыс атқарып келеміз. 

Қазақстан органикалық казбалы 
отын ның, кең көлемді жаңар тылмалы 
ресурстардың жеткілікті қорына ие. 
Қазіргі таңда өсімдік  биомассасынан алы
натын биоэтанол, биобутанол, био ди
зельді отын, биогаз сияқты жаңар тылмалы 
энергия көздеріне көп көңіл аударылып 
отыр. Бензиннің, этанолмен 15 пайыздық 
қоспасы көмірқышқыл газының бөлінуін 
30 пайызға азайтады. Сонымен қатар зи
янды газдардың бөлінуін 40 пайызға 
төмендетеді. Біз целлюлолитикалық 
фер менттер мен целлодекстриндерді 

мембраналық та сымалдағыш ген дері 
негізінде, целлюлозалы субстратты, яғни 
жапырақ, ағаш және қағаз қалдықтарын 
биоэтанолға тікелей конвертациялауға 
қабілетті, өн дірістік  рекомбинантты 
ашытқы (S. сerevisiae) штаммдарын 
қолдан құ рас тыру бағытында айтарлықтай 
же тіс тікке жеттік. 

– Аға, адамға қатысты айтқанда ген 
дегеніміздің түбі – тектілік қой. Кәдімгі 
қан тазалығы. Атабаба мыз дың жүзін 
ажыратып, жеті атасын тү гендейтін 
қасиеті қан ша лықты сақталды? 

– Жаңа айтып кеттім, генде бойы
мыздағы барлық ерекшелік туралы 
ақпарат жазылған деп. Гендердің белгілі 
бір жинтығы бір ортаға, басқа жиынтығы 
басқа ортаға бейімделуін қамтамасыз 
етеді. Сонымен қатар сол ортаға бейім
деліп, тіршілігін жалғастыруын қам та
масыз ететін дәстүрлер мен әдетғұрыптар 
қа лыптасады. Олай болса, бізге тән салт
дәстүрлер мен әдетғұрыпттар өзінен
өзі пайда болған жоқ. Олар күні бүгінге 
дейін үзілген жоқ. Өйткені олар біздің 
ұрпағымыздың жал ғасуын  қамтамасыз 
етеді. 

Егер ешқандай әсері болмаса, ол 
өзгеріске ұшыраған болар еді. Біздің ата
бабаларымыз көшпенді халық ретінде 
негізгі кәсібі – мал өсіру болғандықтан 
генетиканы оқымаса да, тұқым қуалау 
құбылысын жетік білген. Қазіргі жап
пай жаһандану заманында, әрине, салт
дәстүрлерді, қазақ халқының құн ды
лықтарын сақтай отырып, қазіргі заманның 
талабына сай ғылымды және жаңа техно
логияларды дамыту керек деп есептеймін. 

– Академик Асқар Жұмаділдаев: 
«Қазақ тілін ғылымға араластыруы
мыз керек», – депті. Сіздің пікіріңіз 
қалай? 

– Академик Асқар Жұма діл даев
пен толығымен келісемін. Кез кел
ген елде сөйлеу немесе ауызекі, әдеби 
және ғылыми тілдер қатар жүреді. 
Әдеби тіл ортақ үлгіге бағынатын бол
са, ауызекі тіл кішкене көркемдік, дәл
дік жа ғынан өңделмеген болады. Ал 
ғылыми тіл халықаралық деңгейде көп 
қолданылатын терминдермен қаныққан. 
Сондықтан қазақ тілін ғылыми тіл ретінде 
қалыптастыру өте маңызды. Әрине, био
логия саласында ағылшын тілін жетік 
білуге тиіссің. Өйткені әлемдегі осы 
саланың жаңалықтары осы тілдегі жур
налдарда жарық көреді және өз еңбегіңнің 
жоғары дәрежедегі журналдарда жарық 
көруіне мүмкіндік береді. Сонымен қатар 
жетік технологиялары бар халықаралық 
ғы лыми орталықтармен тәжірибе алмасу 
үшін де ағыл шыншаң жақсы болу керек. 

– Қазақстан ғылымындағы плагиат 
туралы жиі айтылады. Бұған не түрткі 
болуы мүмкін?

– Басқа aвтордың ғылыми туындысын 
иемдену мәдениеттің тө мен ді гінен деп 
ойлаймын. Ғы лым дағы пла гиаттықтың 
астарында әлеуметтік, мәдени және 
идео ло гия лық себептер жатыр. Бұған 
түрткі болып отырған себеп тердің бірі – 
ғылымға кездейсоқ адамдардың келуіне 
мүмкіндіктің болуы. Ға лым дардың 
ғылыми жетіс тік терін бағалауда сандық 
емес, сапалық көр сеткішке аса көңіл 
бөлмесе де болмайды.

– Потенциалы жоғары ғалымдар 
неге шет ел асып кетіп жатады? 

– Өйткені әлемде ғылымның мәні 
жоғарылап келеді. Жоғары ғы лыми техно
логиялар негізгі өндіріс күшіне айналды. 
Бұл үрдіс жоғары дәрежедегі мамандарға 
деген қажеттілікті арттырып отыр. 
Сондықтан жас талантты ма ман дарға кез 
келген дамыған мемлекетте жұмыс табы
лады. Талантты жас мамандардың белгілі 
бір бағытта ағылуын тоқтата алмайсыз. 
Өйткені бұл химиялық реакция сияқты, 
тура да, кері де жүруі мүмкін. Қай бағытта 
жүретіні әр мемлекеттің саясатына байла
нысты. Қай мемлекетке қарай ағады, сол 
мемлекет әрқашан ұтады. 

– Жастардың ғылымға қызы ғу
шылығын, бетбұрысын қалай баға
лайсыз, аға?

– Мен 16 жыл бойы рес пуб ликалық 
биологиялық олимпиадада қазылар ал
қа сына төрағалық еттім. Сонымен қатар 
осынша жыл халықаралық олимпиа
да қазылар алқасының мүшесі және 
Қазақстан командасының ғылыми ко
ординаторы да болдым. Сондықтан елі
міздің жастарының ғылымға қызы ғу
шылық деңгейін жақсы білемін. Қазіргі 
кезде халықаралық олимпиаданың жүл 
дегерлері әлемнің ең мықты деген уни 
верситеттерінде білім алып жатыр. Біздің 
республикада талантты жастар өте көп. 
Осы балалардан Қазақстанды әлемге жа
рия ететін, экономикамызды жоғары 
дәрежеге жеткізетін ғалымдар шыға ты
нына сенемін. 

– Ғылым да, білім де – инемен 
құдық қазғандай іс. Ісіңіз өнімді бол
сын, рахмет!

Сұхбаттасқан: 
Назерке САНИЯЗОВА.
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ҚАЗАҚ ГЕНЕТИКАНЫ ОҚЫМАСА ДА, 
ТҰҚЫМ ҚУАЛАУ ҚҰБЫЛЫСЫН ЖЕТІК БІЛГЕН

Академик Қаныш Сәтпаевтың айтқаны бар: «Ғылым майданының 
қатардағы жауынгері тек үнемі оқу, іздену, талпыну, тану, өмір мектебінен 
өту арқылы ғана оның ірі қайраткері дәрежесіне көтеріледі» деп. Ғылымның 
қазанында қайнап, биікке көтерілген Амангелді аға өткенде Ұлттық ғылым 
академиясының академигі атанды. Жерлесіміздің жетістігіне қуанып, оны 
әңгімеге тарттық. 

Қызылорда облыстық мәслихаты
Жұмашев Мейрамбек Тоғысұлы Бедер Кәдірберген Бедерұлы
Оңғарбаев Имамадин Өтеев Мнажадин
Тілеп Ібайдулла Тілепұлы Ерхатов Аманбай Елеуұлы
Әбдікәрімов  Шәкизада Дауренбаев Ануар
Үйреков Кенжебек Сисенұлы Байназарова Райкүл Мансурқызы
Шағыртаев Имамзада Қуанышбайұлы Есенов  Расул Әбутәліпұлы
Нұрымбетов Жанарбек Сражұлы Құттықожаев  Ібайдулла Дүйсенбайұлы
Әлімкұлов Темірхан Мәлікұлы Жансақалов Әбдімәжит Алмагамбетұлы
 Бисенов Қылышбай Алдабергенұлы Кенжебаев Темірхан Бердалыұлы
Арысбаев Аманкелді Қонысбайұлы Махамбетов Асқар Аралбайұлы
Махашов Бахдаулет Еркінбекұлы Байқадамов Наурызбай Сейтқалиұлы
Нурымбетов Жорабек Ибрагимұлы Шаутай Тілеуберген Кұдайбергенұлы
Қасымов Қалмырза Айдарұлы Ысқақова Райхан Хусайынқызы
Бекжанов Мадихан Әріпұлы Ысқақов Жанкелді Ойшыұлы
Әмитов Нуридин Егенбердіұлы

Арал аудандық мәслихаты
Аяпов Қазыбек Смағұлов Файзулла Дайрабайұлы
Шынжанов Қуаныш Аманжолұлы Жалғасбаев Дайрабай Баймұратұлы
Прекеев Батырхан Орымбайұлы Баймырзаев Жақып Әуезханұлы
Тұрахметов Базарбай Шуменұлы Кеулімжаев Мұхтар Қуанышұлы
Ізбасаров Әлібек Мырзаханұлы Асанбаев Арғынбай Балпашұлы
Жанназарова Санира Нұрқожақызы Бисембаев Темір Алдажұмаұлы
Садуақасова Ақыл Мадинов Дауренбек Жолдасұлы
Жалғасбеков Жангельді Бозжігітұлы

Қазалы аудандық мәслихаты
Ізбасқан Ләззат Шманқызы Әліпбаев Талғат Әзімжанұлы
Қожалепесов Қуандық Бахытжанұлы Орымбаев Арғын Қайырбайұлы
Имандосов Нұрлан Самұратұлы Әліш  Ғазиз Әлмамбетұлы
Уримбаев Самалбек Жұмамұратұлы Сарабеков Әділбек Сербайұлы
Қоланова Жанат Қуанышқызы Әлімбай Қасқырбай Әлімбайұлы
Ізмағанбетов  Бауыржан Тәңірбергенұлы Назымбеков Күнтілес Айдарбекұлы
Мамбетжан Қасқырбек Өмірзақұлы Бекбаулов Бекқали
Мешітбай Дөңес Кенжебайұлы

Қармақшы аудандық мәслихаты
Пірмантаев Нұржан Айдарбекұлы Үсенов Алтай Үсенұлы
Ералиев Төлеу Айманұлы Бодыбаев Оңалбай Абытұлы
Рзалиев Еркін Оразалыұлы Бекбергенова Әсия Мүсілімқызы
Наятұлы Марат Қаржаубаев Алмасбек Жұбанұлы
Есщанов Мырзадәулет  Алдамбергенұлы Тілеуғабылова Жұмагүл Қосжанқызы
Раева Күлжаухар Төлегенқызы Ұзақбаев Ғалымжан Әлімұлы
Ибраев Мұхтар  Айшықұлы

Жалағаш аудандық мәслихаты
Бақбергенұлы Ерхан Әлиева Рауаш
Еспанов Мейрамбек Ұзакұлы Мустафаева Қаншагүл Шоңмұрынқызы
Махатова Ақшагүл Тәкірқызы Кұлболдиев Мұхтар Тоқтарұлы
Әбдіқадіров Елубай Бижұмаұлы Сулейменов Кенжеғара
Бекжанов Әліби Бақытбекұлы Қыпшақбаев Ахділда Рахметұлы
Нұржан Әлимаш Әлімқызы Төлегенов Төребек
Жаманов Мейрамбек Елубайұлы

Сырдария аудандық мәслихаты
Сейтмұратов Оразбек Ешмағанбетұлы Каюпов Сламбек Шахапұлы
Әжікенов Ержан Ертарғынұлы Жақыпов Ержан Төлепбергенұлы
Садықова Манат Рүстемқызы Жұмабаев Жұмабек Әшімұлы
Есназар Бағдат Мәнсүрұлы Камалатдин Аббас Камалатдинұлы
Ералиев Дархан Жұмашұлы Қадыров Бердібек
Бисенов Марат Алдабергенұлы Әбдіқалықов Иса Жақыпұлы
Нәлібаева Жаннат Маделханқызы

Шиелі аудандық мәслихаты
Әбдіқадырова Айткүл Әлиқызы Оразбекұлы Әшім
Дуйсенов Мейрамхан Мусаханұлы Шәукебаев Қазбек Алтынбекұлы
Мақұлбеков Әбділда Кемелбекұлы Маханбет Патима Шаймерденқызы
Әмір  Нұрлан Әмірұлы Маманова Айдана Турсынбайқызы
Жеңсікбаев Ербол Якулаұлы Қойкелдиев Қадырқұл Қасенұлы
Абдуллаев Әбіләкім Мырзахметұлы Жұмабеков Дәулет Егембергенұлы
Палымбет Нәйлә Әбілқасымқызы Көпенов Нәсіпбай Дүйсенұлы
Әшірбеков Бағлан Әміреұлы

Жаңақорған аудандық мәслихаты
Қыстаубаева Әзия Қолжанов Нарымбет Сәрсенбекұлы
Оразгелдиев Сермахан Серікбайұлы Құтыбаев Рахым Байбосынұлы
Мамуов Талғат Хуланбайұлы Исаханов Құлмағанбет Оразқұлұлы
Қалдыбаев Тұрдалы Қалжанов Нұрлыбай
Балқожаев Мажит Байқожаұлы Ильясов Ерғали Орманұлы
Әбжалелова Зағипа Бегманқызы Нәлібаев Әлібек Мәшбекұлы
Мажитов Арман Әбілпейісұлы Абдуллаев Серік  Орынбасарұлы
Амалбеков Жасұлан Бекенұлы

Қызылорда қалалық мәслихаты
Жақсылықов Ғалымбек Жақсылықұлы Байтілес Ержан Айтөреұлы
Пазылов Сәбит Бексейітұлы Нақып Әнуар Мәуленұлы
Ибраев Нұрболат Балтабайұлы Мақашов Талғат Бақытбекұлы
Ерназаров Қайрат Шаршыбекұлы Каримбаев Мухитжан Исмайлұлы
Мампаев Әжібек Алғашбекұлы Ахатов Нұржан Сәбитұлы
Боханова Роза Аяғанқызы Ли Илларион Гукхенович
Қожаниязова Ләйлі Ақбергенқызы Бихожаева Сәрсенкүл Байдешқызы
Абдраханов Шәріп Ақбарұлы Жарасбаев Жасұлан Бақытұлы
Орынбасарұлы Қайрат Сүйінтаев Алтынбек Туғанбекұлы
Искаков Бақдәулет Құлбекұлы

2017 жылғы 28 маусымдағы Қазақстан Республикасы
Парламенті  Сенатының депутаттарын сайлауға байланысты  
облыс бойынша барлық деңгейдегі мәслихат депутаттарының 

(таңдаушылардың) тізімі

Амангелді БИСЕНБАЕВ,
биология ғылымдарының докторы, 
профессор, ҚР Ұлттық ғылым 
академиясының академигі:

ХАБАРлАНДыРУ
«Нұр Отан» партиясы Қызылорда облыстық филиалы ескі қызметтік 

автокөліктерді сатуға қайта аукцион өткізілетінін хабарлайды. Аукцион 
ағылшын әдісімен жүргізіледі. Аукционға қатысушылар өз баға ұсыныстарын 
2017 жылдың 16 маусымы күні сағат 15.00ге дейін мына мекенжайға жабылған 
конвертке салып жолдауы тиіс: Қызылорда қаласы, Жақаев көшесі н/з, «Нұр 
Отан» партиясы Қызылорда облыстық филиалы ғимараты, 3қабат, есеп бөлімі.

Толық ақпаратты 270045 қызметтік нөміріне хабарласып алуға  
болады.

Қызылорда облысы бойынша мемлекеттік кірістер 
департаментінде республикалық «Чек талап ет – жүлде 
ұтып ал» акциясының алғашқы ұтысы ойналды.  

«Чек талап ет – жүлде ұтып ал» акциясы – ҚР Қаржы 
министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің ұйым дас
ты руы мен және «Атамекен» ҰКП қолдауымен екінші 
жыл өткізілуде.  1 мамыр мен 30 қараша аралығына 
жарияланған республикалық акцияның негізгі мақсаты: 
 азаматтардың белсенділігін және халықтың салықтық 
мәдениетін көтеру;  бақылаукасса машинаны қолдану 
арқылы салық төлеушілер арасында салық тәртібін та
лап ету негізінде бюджетке салық түсімдерін көбейту;  
көлеңкелі экономиканың көлемін қысқарту.

Бұл Акцияның ерекшелігі – электрондық форматта 

«Wipon» мобилді қосымшасы арқылы өткізіледі. Қосым
шаны ақысыз көшіріп алып, смартфондардың барлық 
түрлері мен басқа да гаджеттерде пайдалануға болады. Ак
цияға тұтынушылар сатып алған тауар үшін, жұмыс неме
се қызмет үшін берілген фискалды чектің фотосын жіберу 
арқылы Қазақстан Республикасының азаматтары қатыса 
алады. Егер фискалды чек берілмеген жағдайда, азаматтар 
бұл бұзушылықтарды көрсетіп шағым жібере алады. 

2017 жылдың мамыр айында облыс бойынша «Wipon» 
мобильді қосымшасы арқылы 7858 чек жіберілген. Көп 
көлемді чек жолдаған белсенді қатысушылар ұтыс ойыны
на шақырылды. Автоматтандырылған бағдарлама арқылы 
кездейсоқ таңдау әдісімен үш жүлдегер анықталды. 
Биылғы жылғы акцияның бірінші жүлдесі – шаңсорғыш 

Қызылорда қаласының тұрғыны Мөлдір Тұрсынбайға 
бұйырды, чек нөмірі 36453625889.

Екінші және үшінші орындарға шыққан чек 
(№№3522509; 3591897) иесі Жалағаш ауданының тұрғыны, 
аудан дық халыққа қызмет көрсету орталығының қызметкері 
Абдраманов Бауыржан бағалы сыйлыққа ие болды. 
Жеңімпаздар Қызылорда облысы бойынша мемлекеттік 
кіріс тер департаменті басшысының Құрмет грамотасымен 
мара патталды, белсенді бірнеше қатысушыларға Алғыс 
хаттар мен гүл шоқтары тапсырылды.

Б.ОРДАНОВА,
Қызылорда облысы бойынша 

Мемлекеттік кірістер департаментінің 
бас маманы.

Чек талап еткендер жүлделі болды

ХАБАРлАНДыРУ
Егер Сізді немесе Сіздің жақындарыңызды түсініксіз діни ойларды қабылдауға 

мәжбүрлеген болса, діни тақырыпта күдікті адам үгіт жүргізгісі келсе, діни жо
ралар мен ісшараларға қатысуды ұсынған болса, күдікті адамдардың не діни 
бағыттағы ұйымдардың ықпалына түскен болса, діни мәселелерге байланысты 
қиын жағдайларға ұшыраған болса, дін саласындағы мамандардың кеңесі мен 
көмегін қажет ететін болса, онда Қызылорда облыстық ішкі саясат басқармасының 
дін мәселелерін зерттеу орталығының 400034 сенім телефонына аптаның 
дүйсенбіжұма күндері сағат 9.0018.30ға дейін немесе ҚР Дін істері комитетінің 
114 «Қауырт желісіне» хабарласуыңызды сұраймыз.

Сондайақ, азаматтардың діни салаға қатысты барлық мәселелері бойын
ша Қызылорда облыстық ішкі саясат басқармасының дін мәселелерін зерттеу 
орталығының директоры мен директорының орынбасары төмендегі кесте бойын
ша қабылдайды.
№ Атыжөні лауазымы Қабылдайтын күні, уақыты
1 Камалов Бақытжан 

Жарылқасынұлы
Мекеме директоры Әр аптаның сейсенбі күні 

сағат 15.0017.00
2 Мусаев Маралбек 

Бахтиярұлы
Директордың орынбасары Әр аптаның бейсенбі күні 

сағат 15.0017.00

Уақытты бағала, уақыт – емші, уақыты кел
ген күн, уақытты босқа өткізбе, алтын уақытын 
бөліп келіп жатыр деген секілді теңеулер уа
қыттың қаншалықты қымбат екен дігін білдірсе 
керек.

Міне, Еңбекші ауылының төрінде дүниеге 
келген Қанағат Біләлұлы Пайғамбар жасы – 63ке 
толып, зейнеткер атанып отыр. Әрине, сол кезеңге 
сәйкес еңбекті ту қылып ұстаған отбасында бала
ларын адалдыққа, ең бек қорлыққа, тәрбиелеген 
әкесі мен әжесі оның атын Қанағат деп қоюында 
да терең пәлсафа жат қан дығы айқын.

Кеңестер кезіңде барлығы дұрыс болма
ды деу жаңсақтық болар еді. Осы Қанекеңдер 
сол кезеңде, жағ дайға сай мектепте оқып жүріп 
күріш орағына, шөп оруға, сақпанға қа тысса, 
үйдегі мал жайлау, отын жару, қора жөндеу, ке
сек құю айтылмайақ саналы дәрежеде орындала
тын жұ мыстар еді. 

Әрине, Қанағатқа мектеп біті рі сімен бірден 
жоғары оқу орнына түсуге болар еді. Бірақ, парыз, 
қарыз деген адами болмыс ты терең сезінген ол 
алғашқы жылдары ауылда қалып еңбек етіп, ата
ана сына нанын же  гізгісі келгенді және жаңадан 
ұйым дасқан «Суна қата» күріш совхозына жастар 
да аса қажет еді. 

Еңбекке ерте ара лассам деген оймен сегізінші 
сы  ныптан кейін Кап ланбек зоове теринарлық 
техни ку мының агрономия ма мандығы бойынша 
1974 жылы ойдағыдай бітіріп шығады. Осы жылы 
өзінің сүйікті жары оңтүстіктің сұлуы Розаға 
үйленіп, әкешеше көңілін шаттыққа бөлегенін 
әрдайым айтып оты рады.

Қызығы да қиыны мол қызу ең бекке Қанекең 
барынша ықы ла сымен кірісіп кетеді. Осы жылдары 
бригадирліктен бастаған ол, совхоз директорының 
орынбасары дә режесіне дейін көтеріледі және 

Еңбек Қызыл ту орденді Қазақ ауыл шаруа
шылығы институтын 1984 жылы ойдағыдай бітіріп 
шығады. 

Заман талабына сай, білікті маман облыс
тық тұқым инспекциясына директор болып 
тағайындалады. Әрине, мұндай мекемені басқару 
біліктілік пен білімділікті талап етеді. Қанекең 
үлкен ізденіс жолына түсіп, сол жылдары 
басталған еңбек Қорқыт ата атындағы ҚМУдың 
оқытушылық қыз ме тіне үлкен кәдеге жарап, соңы 
кан ди даттық диссертацияға ұлас қа нын біреу білсе, 
біреу білмес. 

Университеттегі уақыт оның рухани толығу 
кезеңі болғаны айқын. Осы жылдары білікті 
шә кірттер даярлаумен қатар кафед ра сы ның 
материалдықтехникалық базасының нығаюына 
өлшеусіз үлес қосты. Студенттердің курстық, 
дипломдық жобалардың тақы рып тары ең өзекті 

мәселелерге арналады  және өндіріспен тығыз 
ұштастыра білді. Қанекең ҒЗИ жаңа қырынан 
көріне білді. Аймақ үшін маңызды көкөніс, бақша 
дақылдар өсіру, ай ма ғымыздың табиғи климаттық 
жағ дайына бейімделген, өнімі мол, сапасы жоғары 
сорттар шығарумен айналысуда. 

Қанағат Бегалиев Ы.Жақаев атын дағы 
Қазақ күріш шаруашылығы ғылымизерттеу 
 институтында картоп және көкөніс, бақша шаруа
шылығы бөлімінің меңгерушісі қыз метін атқаруда. 
Өңіріміздің ауыл шаруашылығы ғылымының 
өркен деуіне, ғылым мен өндіріс арасында әріп
тестік байланыс орнатуға және ауыл шаруашылығы 
өндірісіне білікті мамандар даярлау ісіне көп еңбек 
сіңірді. Әсіресе, Сыр қауынының даңқын қайта 
жаңғыртуда ол да қыл дың ерекшеліктерін зерттеп, 
тынымсыз ізденіс үстінде.

М.СНАДИН.

СЫР ҚАУЫНЫНЫҢ СЫРЫН ҰҚТЫРҒАН
ғылым және өндіріс

баспасөз туры

МҮГЕДЕКТЕРДІҢ
ҚҰҚЫҚТАРЫ ҚОРҒАЛДЫ

Өңірлік коммуникациялар 
қыз ме тінде «Таза су айдындары», 
«Уыл дырық2017» табиғат қорғау 
ак ция ла рының қорытындысы ту
ралы бас  пасөз брифингі өткізілді. 
Оны облыстық орман шаруа шылығы 

және жануарлар дүниесі аумақтық инс
пек циясы бас шы сының орынбасары Ма
рат Нұр ма ғанбетов ашып, жүргізді.

Өз кезегінде М.Жалпақбайұлы атал
ған акцияларға байланысты облысымыз
да атқарылған жұмыстарға тоқ талып, 
олардың мәнмаңызын  бая ндады. 

Жалпы, акция  барысында об лыс тың 
негізгі балық шаруа шылығын өсі ретін 
су айдындары тұрмыстық заттардан та
зартылса, Кіші Арал теңізінен көптеген 
аулар шағарылған. Осындай тазалықты 
ұран еткен акцияға жүзден астам адам 
қатыстырылып, 101 техника, 16 шағын 
көлемдегі кеме жұмылдырылған. Нә ти
жесінде, 62 тоннаға жуық әртүрлі қоқыс 
пен суда қалған 127 аудың қал дықтары 
тиісті орындарға жеткізілген.

М.Нұрмағанбетовтың мәлі ме тінше, 
су маржандарын көбейту бойынша өт
кі зілген «Уылдырық2017» акциясы да 
қызу қарқынмен орындалыпты. 

Айталық, Қызылорда  облысы бой
ынша балықтардың уылдырық шашу 
мерзімі Сырдария өзенінде 1 сәуірден 
– 30 мамыр аралығында өткізілсе, Кіші 
Арал теңізінде 1 мамырдан 1 маусымға 
дейін жалғасқан. Осы уақыт ішінде 
балық аулауға болмайтыны жөнінде 
тыйым салынған ақпараттар баспасөз 
де жарық көріпті. 

Тыйымды бұзып, заңға қайшы 
келе тін дердің жауапқа тартылаты
ны белгілі. Осы орайда, уылдырық 
шашып көбею мезгілінде инспекция 
ұйымдастырған рейдтік іс те жеміссіз 
емес. Облыс бойынша жүзден астам 
балық қорғау заң намасын бұзушылар 
анықталып, 67 іс сот орындарына 
жіберілген. Кінәлі лерге 476 мың 300 
теңге айыппұл салынып, толықтай 
өндірілген. Сонымен қатар, шұғыл 
жұмыстардың нәтижесінде заңға бас 
имегендерден 48 ау және 1506,4 келі 
балық тәркіленген. Балық қорына 
келтірілген залалдары үшін оларға 
538 мың 100 теңге айппұл салынып, 
оның қазіргі таңда 259 мың 775 теңгесі 
өндіріліпті.

Есет ТАБыНБАЕВ.

СУ МАРЖАНЫ – МЕМЛЕКЕТ БАЙЛЫҒЫ

ЖАТТЫҒУ ЖАСАЛДЫ
Табиғат байлығы – мемлекет қазынасы. Оны көздің қара шы

ғындай қорғау жауапты мекеменің міндетіне жатады. Сол үшін 
көктемжаз айларында арнайы жаттығулар өткізіп, дайындық 
жұмыстарын ширатады, техниканың мүмкіндігін тексереді. Жал
пы, Жаңақорған орман және жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі 
мемлекеттік мекемесі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінде ор
ман қоры жері 791535 гектарды құрайды. Оның ішінде орманды 
жерлер 691639 га, ормансыз жерлер 99896 га, орманмен қамтылған 
алқабы 540847 гектар болады.  Бүгінде мекеме бойынша 77 қыз
мет кер орман қорын қорғауға салалық сынақтардан өткен.

Жуырда қаупі көп маусымын сәтті өткізу үшін  орман және 
дала өрттерінің алдын алу және жою жөніндегі ісжоспарына сай 
тактикалық жаттығу жасады.  Шара барысын Жаңақорған ауданы 
әкімінің орынбасары Ғ.Сопбеков қадағалады.

Жергілікті төтенше жағдайлар мекемесі және ауылдық округ
терден құрылған ерікті өрт сөндіру жасақтарымен бірлескен өрт 
тактикалық оқужаттығуда ортақ міндетке деген жауапкершілік 
сезілді. Жаттығуға қатысқан  ГАЗ3308 арнайы өрт сөндіру ма
шинасы, Уаз Фермер 390945330 автокөлігі, МТЗ80 тракторы 
тіркемесімен, ХТА20010  және  ХТЗ150 тракторлар соқасымен 
өртті лезде сөндіруге жұмылды. Осылайша өрттің алдын алу 
мақсаты орындалды. Бір айта кетіні,бұған дейін ауылдық окрутер 
мен елді мекендерге орман өрттерін алдын алу мақсатында ескерт
пе хат таратылып, өртке байланысты жиналыстар өткізілген еді. 
Онда 520 дана үгітнасихат ретінде елді мекендерге үнпарақ  та
ратылды. Мекеме бойынша 10 дана аншлаг жанадан қойылып, ор
ман қоры жерлеріндегі 19 аншлагқа жаңарту жұмысы жүргізілді.

Қ.ҚҰРБАН



Ол тұратын көпқабатты үйдің ауласына кірген бет-
тен кездесе кеткен кісіні бұрын көрмесем де, жазбай 
таныдым. Ішкі түйсігім алдамапты. Жүзінен мейірім 
төгіліп тұрған атай бірден газеттен келгенімді аңғарып, 
екінші қабатта орналасқан пәтеріне қарай ертіп бар-
ды. Ғұмырлық жолдасы Еркін апай екеуі тұратын үйдің 
ішінен де жылылық лебі еседі. Екеуара әңгімеден кейін 
кейіпкеріміздің ғұмыр жолымен де танысудың сәті 
түсті. 

Аққоян ақсақал 1939 жылы Арал ауданына қарасты 
Бекбауыл қыстағында дүниеге келіпті. Әкеден жастай 
қалып, анасы мен інісіне қамқорлық танытқан жанның 
өмірден көрген мехнаты да аз емес. Бала кезінен спорт-
пен тыңғылықты шұғылдануының арқасында бәріне 
төтеп беріп келеді. Атамыз өткен ғасырдың 60-жыл-
дары Қазалы ауданындағы №3 теміржол училищесіне 
оқуға қабылданыпты. Бокспен айналысып, аудандық, 
облыстық біріншіліктерде топ жарған. Оқу  ордасын 
тәмамдағаннан кейін әскер қатарына алыныпты. 
Украина ның Одесса қаласында Отан алдындағы боры-
шын өтеп келген. Әскердегі сәттері туралы Аққоян ата-
мыз былай деп еске алады:

– Алдымен Днепр жағалауындағы Запорожье 
қала сындағы сержанттар мектебінде бір жарым жыл 
даярлық сынағынан өтіп, Одессаға табан тіредік. 
Қарулы Күштер қатарында екі жыл әуе десанты бо-
лып, 281 рет парашютпен секірудің реті келді. Бір айда 
үш рет міндетті түрде әуеден қарғуымыз керек. Ол кез-
де әр секіргенімізге ынталандыру мақсатында сыйақы 
беретін. Сол тұстары біздің үйдің тұрмысы өте қиын 
жағдайда еді. Ауылда қалған анам мен ініме ақша 
салу үшін күнде парашютпен секіретінмін. Аман-сау 
түскеннен кейін кассадан барып 12 рубль аламыз. Со-
дан отырып, анама хат жолдайтынмын. Хат жібергеннен 

кейін інім өзіме кері «аға, ақшаң келді, азық-
түлік алдық, рахмет» деп жазатын. Осындай 
үздік көрсеткішімнің арқасында СССР Ми-

нистрлер Кеңесінің Төрағасы болған Геор-
гий Маленковтың қолы нан алтын сағат алу 
бақыты бұйырды, – деді ақсақал.

Әскер қатарынан келгеннен кейін ту-
ған жерге келіп, теміржол саласынан зейнет-

керлікке шықса да өз денсаулығын күтіп, қа-
лыптасқан дағдысы бойынша  спортпен 

шұғылдануын қоймапты. Шүкір, олжа-
сыз да емес. Ардагерлер  арасын да 

қашықтыққа жүгіруден,  шаң   ғы те-
буден өткен  жарыс тар  да қан жы-
ғалаған  медальдары мен «Ал ғыс 
хаттары» жетерлік. Са лауат-
тылық салтын сақта ған қарияға 
мемлекет те қам қор лығын жа-
сап, демалыс орта лықтарына 
жіберіп тұратын көрі неді. Ал, 
1988 жылы  «Қа пал-Арасан» 

санаторийінде  Дінмұхам мед 
Қонаевпен кезде су дің сәті тү сіп, 
күніне бірге 2 ша қы рымға жү-
гірген кездерін қар тымыз сағы-

ныш пен еске алады. Әңгіме бары-
сында алты Алашқа аты аңыз бо-

лып жеткен Димекеңмен бірге түскен 
суретін отбасылық албомындағы ең 
қымбат естелікке балайтынын атап өтті.

– Жалпы, ұзаққа жүгіруді 2011 жылдан баста-
дым. Сол жылы Алматы қаласында Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың бастамасымен ұйымдастырылған мара-
фонға қатыстым. Содан кейін жарыстарға қатысу әдеті-
ме айналды. Жуырда, Алматыда өткен марафонға ба-
рып, жетпістен жоғары желаяқтардың арасынан ал-
тын алқалы болып қайттым. 20 мыңдай адам қатысты. 
Дәстүр бойынша марафон Тұңғыш Президент паркінде 
бастау алып, Орталық стадионда мәресіне жетті. Ма-
рафоншылар әртүрлі қашықтыққа жүгіреді. Осында 22 
шақырым қашықтықты бағындырдым. Алдағы жылы 
41 шақырымға жүгіру жоспарымда бар. Күн сайын 12 
шақырым жүгіремін. Марафонға дайындық кезінде 30 
шақырымға дейін жеткізуге тура келеді. «Тәні саудың 
жаны сау» деген. Барлығы денсаулықтың қамы. Мен 
ақша немесе медаль үшін жүгірмеймін. Жүгірсем, 
бірінші Алланың, әке-шешемінің, өмірден өткен 
қызым ның, бауырымның құрметіне жүгіремін. Соның 
арқасында өзімді тың, еркін сезінемін. Бала күнімнен 
спортпен үздіксіз айналысқандыкі шығар, газетті де 
көзілдіріксіз оқимын. Жастарды спортпен айналысуға, 
тым болмаса, ара-тұра жүгіруге шақырамын, – дейді 
жетпіс сегіздегі желаяқ.

Сонымен қатар, қария атқанын мүлт жібермейтін 
мерген. Мылтық ату сайыстарына қатысып, жүлдегер 
атанып жүр. Бұған қоса шаңғыда да желдей еседі.

«Қарты бар елдің қазынасы бар». Аққоян  Рсалиев 
ақсақалдың осынау өнегелі еңбегі кім-кімге болсын, 
өнеге тұтуға лайық. Өскелең буын осындай қарттардан 
үлгі алса, мемлекетіміздің келешегінің кемел болатыны 
айқын. 

Есет ТАБЫНБАЕВ.
Қазалы ауданы.

Елбасы дәстүрлі 
Жолдау лары мен сұхбат

тарында дені сау ұрпақ қалып
тас тыру керектігін баса айтып 

келеді. Иә, біздің қоғамның басты 
байлығы – адам және оның денсаулығы. 

Еңбектеген баладан еңкейген кәріге 
дейінгі аралықтағы жандардың жағдайы бір 

сәтке де назардан тыс қалған емес. Оның 
дәлелі – бірінші байлығымызды жіті 
қадағалап, сүзгіден өткізетін түрлі 
медициналық орталықтар. Сондай
ақ, Астана мен Алматыдан  бастап 
сонау шалғайдағы ауылдарға дейін 
қамтылған спорт алаңдары, үйір
мелер, тағы басқалар. Бірақ, кейде 
өз денсаулығымыз өзіміздің қолы
мызда екендігін ұмытып кете 
береміз. Жуырда спорт шыны
мен ұзақ өмірдің, жайдары 
көңілкүйдің, қартайғанда 

да таяқ ұстамай ширақ 
жүрудің кепілі екенін 

Әйтеке би кентінің тұр
ғыны Аққоян  Рсалиев 

ақсақалды көргенде аң
дадық.

Сейсенбі, 13 маусым 2017 жыл. №87
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     байқау

ЖЕТПІС СЕГІЗДЕГІ 

желаяқ
Айшығы аспанмен астасып 

өтіп жат қан Астанадағы  ЭКСПО 
халықаралық көр месі қазақ дала-
сында сексен жыл дәуір леген 
Қоянды жәрмеңкесінің зама
науи бейнесін қайта жаң
ғырт қандай.  

Әсіресе көрме көркін кір
гізген ұлттық ат  спорты 
ойындары «көрген де, көр
меген де арманда» деген 
сөз дің сипатын ашып берді.

Қазақстан Президенті 
Н.Ә.Назарбаев тың жүлдесіне 
арналған ат  спорты түр
лерінен «ЭКСПО2017»  кубогы 
Астана дағы «Қазанат» 
 ипподромында өтті. 

Ат бәйгесіне өз еліміздің аймақтарынан 
басқа, қырғыз, өзбек, башқұрт елдерінен, Ресей-
ден, Дағыстаннан, Солтүстік Осетиядан, Поль-
шадан, барлығы 150-ден астам құйрық-жалын 
түйген жүйріктер келді.

Жел жыртқан жебедей жүйткіген тұлпар-
лардың 2 шақырым 400 метрлік айналы-
мында Солтүстік Осетиядан келген Тигиев 

 деген азаматтың боз тарланы жанкүйерлерді 
қиқулатып, иесіне көрме кубогы мен 50 мың дол-
лар ақшалай сыйлық алып берді. 20 мың дол-
лар сыйы бар екінші орынды айыр қалпақты 
ағайындардың алты жасар жирен айғыры жеңіп 
алды. Қазақстандық Қ. Ақсақовтың күреңі мәрені 
үшінші болып қиды.

Ал, 1 шақырым 800 метрлік қа шық тыққа 

шапқан жүйріктердің іші нен «Шаңтимес» деп 
аталатын сәй гүлік шынында шаң тимес екен. 

Жа рықтық сөреден созыла шыққан күйінен 
жаңылмай он алтының алды болып келді. 

Атағын қазаққа, даңқын өзіне,  50 мың 
долларды иесіне алып берген сұлу 
сәйгүлікке шетелдіктер шуласа мадақ 
айтты. Көз тимесін!

Бәйге арасындағы «қыз қуу», 
«теңге ілу», «жамбы ату» сияқты 
ұлттық ойындар да көрерменінің 
көңілін көкке көтерді. Шауып бара 
жатқанда айналып секіріп, табаны-
мен жер тіреп, аттың мойнына қайта 

қарғып міну қандай ғажап өнер.
«Кентавр» мифі дәл осы көрініске 

қатысты пайда болыпты дейді. Ертеде 
қазақтар Еділ мен Тұраннан шығып, алыс 

жерлерге жеткен. Шауып бара жатып аттың 
мойнымен тұтасып кеткен олардың кейпіне көз 
ілестіре алмаған еуропалықтар адам басты ат 
көрдім деген.

Енді, бәйгеге оралайық. Боладысы да, бол-
ғаны да қызық, аламанда «ат баптаған біздей бол-
сын» деген алматылықтар алдына Атыраудан 
келген бір ғана жүйрікті, «Желқанатты» оздырды. 
Жетісу жүйріктері құнан бәйгеде де, топ бәйгеде 
де жүлделі болды. 7 шақырымдық ұшпалар жо-
лында Асхат Әлімжанның «Доран» атты торы 
құнаны дараланса, 15 шақырымдық топ бәйгеде 
мәреге алматылық  шабандоздың «Сүлікқарасы» 
суырылып келді.

Айтпақшы, осы көрме аясында еліміздің 
14 аймағында 20-дан астам сайыс өткізіледі 
деген ақпарат айтылды. Оны шеттен келген 
қонақтарымыз да тамашалайтын болады. 

Бәрін айт та, бірін айт, көкпарды өзінен басқа 
ешкімге өңгертпейтін жаңақорғандық жампозда-
рым аман болсын, біз де біраз мейманға қазақтың 
ат құлағында ойнаған өнерін паш етерміз.

Д.АЯШҰЛЫ.

Бәйге

сарыарқа төсіндегі
сәйгүліктер сайысы

Елбасы жыл сайынғы дәстүрлі 
Жолдауында мемлекеттік тілдің 
мәр тебесін арттыру мәселесін на-
зардан тыс қалдырмайды. Осы 
орайда, мемлекеттік органдар да 
айтарлықтай жұмыстар атқарып, 
туған тілдің өркендеуіне өз үлесін 
қосуда. Тіпті, қазір мемлекеттік тілді 
білу мемлекеттік қызметшілердің 
ең басты біліктілік талабына ай-
налды. Сыр елінде де тіл саясаты 
тәуелсіз Қазақстанның мүддесіне 
сай байыппен, сындарлы қалыпта 
жүргізіліп келеді. Облыс көлемінде 
мемлекеттік басқару органдарын-
да, ұйымдар мен кәсіпорындарда 
«Қазақстан Республикасындағы 
тіл туралы» Заңын жүзеге  асыру 
мақсатында түрлі шаралар ұйым-
дастырылуда. Соның бірі – «Мем-
лекеттік тіл – мемлекеттік қыз-
метте» атты облыстық байқауы. 

Облыстық ішкі саясат басқар-
масының ұйтқы болуымен өткізіліп 
келе жатқан биылғы байқау да өз 
мақсатына жетті. Мемлекеттік тілдің 
қолданыс аясын кеңейтуді көздеген 
шараға облыстық басқармаларда, 
қала лық, аудандық әкімдіктерде 
қыз мет істейтін қызметшілерден 
құралған 7 команда қатысып, білік-
тіліктерін ортаға салды. Қойылған 

талаптар биігінен шығуға тырысты. 
Талапкерлердің өнерін Қорқыт Ата 
атындағы Қызылорда мемлекеттік 
университетінің доценті, филология 
ғылымдарының кандидаты Аман 
Абасилов бастаған әділқазылар 
ал қасы бағалады. Үміткерлердің 
сөй леу мәдениетіне, атаулар мен 
қанат ты  сөздердің дұрыс айты-
луына, жауаптың толықтығы мен 
нормативтік-құқықтық актілерді 
білуіне, сахналық образына баса 
назар аударған сарапшылар қоры-
тынды кезеңде Жалағаш ауданы 
әкімдігінің «Тіл сақшылары» коман-
дасына жүлделі І орынды табыстау-
ды жөн көрді. ІІ орын Жаңақорған 
ауданы әкімдігінің «Жалын» коман-
дасына бұйырса, Қызылорда қаласы 
әкімдігінің «Сөз-маржан» команда-
сы мен Шиелі ауданы әкімдігінің 
«Жебе» командасы ІІІ орынды 
өзара бөлісті.

Жүлдегерлерге диплом мен ар-
найы кубоктар табысталды. Айта 
кетейік, жеңімпаз команда ендігі 
кезекте Қазақстан халқы тілдерінің 
күніне орай өтетін «Мемлекеттік тіл 
– мемлекеттік қызметте» респуб-
ликалық байқауына қатысатын бо-
лады. 

М.СНАДИН.

МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ – 
МЕМЛЕКЕТ МЕрЕйІ

ЭКСПО көрмесі ашылғалы бері 
оны қызықтаушылар саны күн са
нап көбейіп келеді. «Жақсыны – 
көрмекке» деген, көрме павильон
дарын тамашалауға ағылған халыққа 
кеңестерді ұсынамыз. 
ЭКСПО-ға таксимен келсеңіз де, 

көлігіңізбен келсеңіз де «Mega Silk Way» 
ОСО жағынан (Қабанбай батыр даңғылы 
жағы) тоқтаңыз. Мәселен,  көлігіңізді Мега 
немесе ЭКСПО-ның ақылы тұрағына қоя 
аласыз. Көлік тұрақтың сағаты 200 теңге, әр 
кейінгі сағатына 100 теңге қосыла береді. 

Ыңғайлы аяқ-киіммен келіңіз. Әсі-
ресе, қыз-келіншектер биік өкше дегенді 
ұмытыңыз. ЭКСПО кешені үлкен алаң. 
Билет құнын өтеп, уақытты тиімді өткі-
зем десеңіз, көп көріп, көп жүруге тура 
келеді. Кешеннің ауласына  Еуропа көше-
леріндегідей брусчаткалар төселген. Жай табан аяқ-киімді жөн көргеніңіз 
дұрыс болар. 

Тамақтанып шығыңыз. Өзіңізбен алып шыққан суды кешенге кіргізе 
ме, ол жағы белгісіз. Алайда, алаңдағы тіскебасар, сусындардың бағасы 
әдеттегісінен қымбат. Туристердің қалтасына арналған. Мәселен, 0,5 литр  
«Тассай» суы – 450 теңге. 

Жас балаларды (3-4 жасар), көп нәрсені түсінбейтін балаларды үйге 
тастап кетуге тырысыңыз. Себебі, оларға ғылым, мәдениет дегендеріңіз 
соншалықты қызық емес. Өзі де шаршайды, сізді де шаршатады. ЭКСПО-ға 
кіреберіс жағында балаларға арналған жалға беретін коляскалар бар. Сағаты 
500 теңге. Сіз кемінде көрмеде 3-4 сағат боласыз. Қанша төлейтіндігіңізді 

есептей беріңіз. Өзіңізбен бірге жеке төл-
құжатыңызды ала шығыңыз. Кірерде 
төлқұжат талап етіледі. Және велосипед 
немесе колясканы жалға алатын болсаңыз, 
кепілге қалдыратын құжатыңыз болу ке-
рек. 

ЭКСПО павильондарының барлығын 
көруге тырыспаңыз. Барлығын бір күнде 
көру ауырлау болады. Өздеріңіз үшін 
қай елдер қызық болар еді деп, алдын ала 
 жоспарлап алыңыз. Мәселен, мен көрген 
павильондардың ішінде Әзербайжан, Вьет-
нам, Жапония, Италия, Австрия, Словакия, 
Үндістан, Пәкістан павильондарын көруді 
сенімді түрде ұсынар едім. Бәрінен бұрын 
өзіміздің Қазақстанның павильонын көруді 
ұмытпаңыз.  

Алаңда немесе павильонның ішінде 
болып жатқан ұлттық өнер, ән-би қойы-

лымдарын көруге кемінде 10 минут бөліңіз. Бұл ұлттарды күнде көріп 
жүрген жоқсыз. Сондықтан, ұлттың көңіл-күйін, рухын сезінуге, түсінуге 
тырысыңыз. 

ЭКСПО-ға билет құны демалыс күндеріне 6000 теңге, жұмыс күндеріне 
4000 теңге, қыркүйекке дейін кез келген күнге 8000 теңге, 12 жасқа дейінгі 
балаларға 3000 теңге, 5 жасқа дейінгі балаларға тегін, студенттерге 50 пай-
ыз арзан.

Билет бір күнге жарамды. ЭКСПО алаңынан шығып кетсеңіз, қайтып 
сол билетпен кіре алмайсыз. Көрме алаңына 9.00-22.30 аралығында кіре 
аласыз.

БАҚ көздерінен.

КӨРМЕні АРАЛАҒАн КЕЗДЕГі 
ЕСТЕ ҰСТАЙТЫн КЕҢЕСТЕР

кәсіПті оқығанның
көші түзеледі
Кәсіп ашу – оңай дүние. Алайда, оны дөңгелентіп әкету екінің бірінің 

қолынан келе бермейді. Осындайда бизнес-бапкерлердің ақыл-кеңесі, се-
минар тренингтердің көптеп өткізілуі керек-ақ. Бұл мәселені бүгінде «Ата-
мекен» ҰКП жанынан құрылған  «Агробіліктілік орталығы» ЖШС мен 
Қызылорда облысының кәсіпкерлер палатасы мықтап қолға алып, ауыл 
шаруашылығы саласындағы кәсіпкерлердің  кәсіби біліктілігін көтеру ша-
раларын жемісті жалғастыруда.

 Бұл жолы аталған мекемелер Шиелі ауданындағы «Шиелі Төрт 
түлігі» ауыл шаруашылығы өндірістік кооперативінің базасында «Түйе 
шаруашылығы» бағыты бойынша 4 күндік семинар өткізді. Семинарда БҰҰ 
жанынан құрылған Ауыл шаруашылығы жөніндегі халықаралық сарапшы, 
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ биотехнология кафедрасының оқытушысы 
PhD докторы, профессор Гаухар Қонысбаева дәріс оқып, қатысушылар 
қажетті мағлұматтарға қол жеткізді. Сондай-ақ, ойсылқара малының еті 
мен сүтінің құндылығы, түйе малын күтіп-бағудың өзіндік ерекшеліктері 
туралы білім алып, жергілікті кәсіпкер Сабыр Ермахановтың түйе сүтін 
өңдеумен айналысатын «Аруана» цехының жұмысымен танысты. Табиғи 
таза органикалық өнім болып табылатын түйе еті мен сүтін өндірумен 
айналысуға қызығушылық танытып, «Аруана» цехымен алдағы уақытта 
әріптестік байланыста болатынын жеткізді. Шара қорытындысында 
тыңдаушыларға арнайы сертификаттар табысталды. 

Айта кету керек, қазір ауылшаруашылық тауар өндірушілерге мемле-
кеттен көрсетілетін қолдаудың барлық түрлері туралы ақпарат қолжетімді. 
Онлайн өтініш беру де жолға қойылған, ауыл шаруашылығы өнімдерін 
өндірушілерге арналған fermers.kz веб-порталы тұрақты жұмыс істейді. 

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ.


