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«Нұр Отан» партиясы «Кедергісіз келешек» жобасының 
аясында өңірдің бір топ мүмкіндігі шектеулі баласына жазғы 
демалыс лагеріне жолдама берілді. 
Партия филиалының ғимаратында өткен шараға облыстық партия 

филиалы төрағасының бірінші орынбасары Ибадулла Құттықожаев, 
облыстық мәслихат депутаттары Райкүл Байназарова, Жорабек 
Нұрымбетов, облыстық білім басқармасы басшысының міндетін 
атқарушы Құралай Ерташова қатысты.

Игілікті шараны ашқан облыстық партия филиалы төрағасының 
бірінші орынбасары Ибадулла Құттықожаев бүгінгі таңда «Нұр Отан» 
партиясы стратегиялық бағдарламасы шеңберінде жүйелі жұмыстар 
атқарылып келе жатқанын атап өтті. Сондай-ақ, «Бақытты балалық 
шақ», «Сәтті қадам», «Ардагерлерді ардақтайық» секілді партиялық 
жобалардың өз мақсатына сай қоғамда маңызды бастамаларға қозғау 
салып отырғанына тоқталды. 

– Аталған жобалардың бірі «Кедергісіз келешек», оның негізгі 
бағыты – мүмкіндігі шектеулі жандардың өмір сүру сапасын 
жақсартып, олардың алдында тұрған әлеуметтік мәселелердің оң 
шешіліп, қолдау табуына жәрдемдесу. Осы орайда облыс бойынша 

125 мүмкіндігі шектеулі балаға облыс аумағындағы тынығу лагеріне 
бір ауысым демалып қайтуға жолдама беріліп отыр. Мүмкіндігі 
шектеулі болғанына қарамастан, балаларымыздың өнерде, спорт 
саласында жеткен жетістіктері мол. Сондықтан алдағы уақытта да 
оларға деген қамқорлығымыз жалғасын таба бермек, – деді бірінші 
орынбасар.

Ал, «Нұр Отан» партиясы депутаттық фракциясының мүшесі 
Райкүл Мансұрқызы қуаныштан жүздері жайнаған балаларға ізгі 
тілегін арнады. 

– Партияның саяси доктринасына сәйкес әлеуметтік қызметтерге, 
өмірдің тиісті жоғары стандарттарына барлық азаматтың қол 
жетімділігі тең болуы тиіс. Бұл мемлекеттің, жұмыс беруші мен 
азаматтардың ортақ жауапкершілігі арқылы қамтамасыз етілуі тиіс. 
Осы шара соның бір айғағы болып отыр, – деді ол.

Аталған шараның шарапатын сезінген бүлдіршіндердің бірі 
– Элеонора Алдашова, сондай-ақ, ата-аналар атынан Гүлдерай 
Қожағалиева партияға алғыстарын білдірді.

                                                                         
Ғазиза ӘБІЛДА. 

Сыр өңірінің қатаң климатына төзімді 
жаңа күріш сұрыптары көбейіп келеді. Бұған 
Ы.Жақаев атындағы Қазақ күріш ғылыми-
зерттеу институты мамандарының қосып 
отырған үлесі қомақты. Олар шетелдің 
элиталы тұқымдарын нарықтан ығыстыратын 
«Сыр сұлуы» сұрыпын көбейтуге күш салуда. 

Бір кездері «Сыр өңіріне не егуге болады?» 
деген әңгіме өрбіген көрінеді. Бидай еккісі 
келгендер де табылыпты. Сонда ақ күріштің 
атасы Ыбырай Жақаев «Бұл жер сұр топырақ, 
сондықтан күріштен қолайлы дақыл жоқ» деп 
айтқан деседі. Қазақстанды осы дақылмен 
қамтамасыз етіп отырған Қызылорданы 
көпшілік бүгінде Сыр салысымен таниды. 
Дәнді дақылымыз өзге өңірлерден бөлек 
шетелге де сатылады. Соңғы жылдары осы 
салаға көп көңіл бөлінуде. Соның нәтижесінде 
диқандар соңғы 4 жыл қатарынан рекордтық 
өнім алды. Бірнеше елдермен байланыс 
жасалды. Жаңа технологияларды игеруде 
Ресейдің Краснодар өлкесімен келісім 
жүргізіліп, тәжірибелер алмасуда.

Қай саланы болмасын ғылыммен 
байланыстыра алмасаң, көштің соңында 
қаласың. Бұл күріш шаруашылығына да 
қатысты. Ғылым мен өндірісті ұштастырып 
отырған Краснодар өлкесі әр гектардан 70 
центнерден өнім алады. Дегенмен, ол жердің 
климаты егінге, шаруашылыққа қолайлы 
екенін естен шығармаған жөн. Ал аптап 
ыстық пен аңызақ желдің өтіндегі Сыр өңірі 
табиғаттың қолайсыздығына қарамастан, 
егіннің көлемін арттыруға күш салып отыр. 
Жыл сайын жаңа сорттар мен технологиялар 
енгізуде ғылыми ізденістер жасалуда. 

Жаңа сорттар жайында институттың 
күріш селекциясы бөлімінің жетекші ғылыми 
қызметкерлерімен ой бөлістік. – Біздің 
мақсатымыз – осы өңірге бейімді, жоғары 
өнімді күріш сорттарын шығару. Ол үшін 
селекция жұмысын жүргіземіз. Негізгі жұмыс 
– будандастыру кезінде не аталығынан, не 
аналығынан осы өңірге бейімдісін таңдап 

аламыз. Қазір осында күріштің 1000-нан 
астам түрі бар. Одан соң күріштің отаны 
болған Түркия, Филиппин немесе Ресей 
секілді елдерден будандастыруға дақыл 
таңдалады. Осылайша одан әрі 
ғылыми жұмыстар жүргізіледі, – 
дейді ғалымдар. 

Осындай ғылыми жұмыс-
тардың нәтижесінде келген 
сорттардың бірі – «Ақмаржан» 
сорты. Сонау 1987 жылы 
енгізілген сорт бүгінге дейін 
егіліп келе жатыр. Мыңдаған 
дақылдың ішінен таңдалып 
алынған бұл түрдің әлі егілуінің 
себебі – осы өңірге бейімділігінде, көп 
жағдайды талап етпейтіндігінде. Тіпті, 
бір кездердегі экономикалық құлдырау 
кезінде, қаржы жоқ қиын заманда ешқандай 
тыңайтқышсыз шығып, халықты асыраған. 
Кей кездері бұл тұқым құрып бітті деген 
әңгімені естіп жатамыз. Алайда, институт 
ғалымдары аталған сорт әлі де өз бағасын 
жоймайтынын айтады. Тек шаруашылықтар 
еккен дақылының негізгілерін іріктеп алуы 
керек. Сосын түйежоңышқа мен арпаның 
өнімділігін арттыруда жақсы нәтижелерге 
қол жеткізіп келеді. Институттың тәжірибелік 
алқабында түйежоңышқаның жаңа сорты 
сыналып жатыр. Сыр өңірінің ауа райына бейім 
бұл тұқымға «Алаула» деген ат берілген. Адам 
бойынан да биік өскен бұршақтұқымдастың 
қасиеті мол.

Қазір бәсекелестіктің заманы. 
Тұтынушының талабына сай өнім шығару – 
бүгінгі күннің қажеттілігі. Егер сұранысқа 
жауап бере алсаң, тауар өтімді болмақ. Бүгінгі 
күні күріштің қандай түріне сұраныс көп? 
Тұтынушы базарға келгенде алдымен күріш 
түріне қарайды. Көбіне тауарлық белгісі – 
жылтырлығына мән береді. Одан кейін оның 
ұзынша болғанын қалайды. Соған сәйкес 
ғылыми-зерттеу институты да осындай 
сорттар дайындауға жұмыс жасап келеді. 

Соңғы шығарылған «Сыр сұлуы» сорты осы 
талаптарға сай келеді. Ал егу технологиясына 
келсек, Сыр өңірінде суға бастырып егу тәсілі 
жүргізіледі. 

– Түйежоңышқаның көбісінде кумарин 
деген зат болады. Сол кумарин орып болғаннан 
кейін дұрыс өңделмесе, дукимаролға 
айналады. Ол – улы зат. Ал мынада ондай жоқ, 
сосын мұны мал жақсы жейді. Ал «Сыр сұлуы» 
деп аталған күріштің жаңа сорты көп ұзамай 
Қызылорданың брэндіне айналуы ғажап емес. 
Ыстық әрі құрғақ ауа райына бейімделген 
бұл сұрыптың әр гектарынан 90 центнерге 
дейін өнім алуға болады. «Өнімділігі элиталы 
тұқымдардан кем түспейді және тауарлық 
сапасы өте жақсы. Дәні – ұзын әрі шынылығы 
жоғары», дейді – Ы.Жақаев атындағы Қазақ 
күріш шаруашылығы ҒЗИ ғылыми қызметкері 
Өмірзақ Аймұхамедов. 

Күріштің құрғақ жерде өсуі тіршілік нәрін 
үнемдеуден бөлек, селекциялық зерттеулерге 
де айтарлықтай қолайлы болып тұр. Әдетте 
институттың ғылыми қызметкерлері шыжыған 
шілдеде тізеден су кешіп жүріп, будандастыру 
жолымен жоғары сұрып алу жолында тер 

төгетін. Енді бұл қиындықтар да артта қалды.
– 2020 жылға қарай Қызылорда облысында 

егілетін күріш көлемінің 50 пайызын өзіміздің 
Қазақ күріш шаруашылығы ғылыми-зерттеу 
институтының тұқымдарымен егетін боламыз. 
Біз оған уәде береміз. Қазір көбіне «Лидер», 
«Янтарь», «Титанға» көңіл бөліп жатыр. 
Олардың барлығы – Ресейдің сорттары. 
Сондықтан отандық ғалымдар топырағы 
сортаң келетін Сыр өңірінде тамшылатып 
суару тәсілінің ақ күрішті көбейтуге 
септігі мол екенін алға тартып отыр, – деді 
Ы.Жақаев атындағы ҚКШ ҒЗИ директорының 
орынбасары Әсет Тоқтамысов. 

Дегенмен, соңғы уақытта ғылыми-зерттеу 
институтына келетін жас мамандар аз. Тіпті, 
жоқтың қасы десе де болады. Келгенімен, көп 
тұрақтамай жатады. Оған себеп, әлеуметтік 
жағдай, қаржының аздығы. Бүгінгідей заманда 
жастар көп ақша табатын жұмысты қалайды. 
Сондықтан болашақ ғалымдар дайындауға осы 
кезден күш салған жөн секілді. Себебі, қазір 
күрішке тек ас ретінде қарайтын заман емес. 
Оның басқа да қасиеттерін ашып, өндірістің 
басқа салаларында пайдалану қажет. Мысалы, 
шетелде күріштің сыртқы майын алу үшін 
озық технология ойлап тапқан. Алынған 
майды машина жөндеу саласында қолданып 
жүр. Сонымен бірге, сабақтарын нығыздап, 
отын ретінде пайдалану, түрлі бұйымдар 
жасау жолын ретке қойған. Ал біздің елде 
әзірше бұл кенже қалып тұр.

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ.

– Базарлы орынға осы жерді белгі-
легенбіз, мұнда әр шаруа қожалықтарының 
өкілдері және жеке кісілер үлкен жол 
бойында тиімді сауда жасауда. Өйткені, 
ауыл диқандарының еккен бақша-көкөніс  
өнімдері жеткілікті. Атап айтар болсақ, 
биылғы жылы  жалпы егіс көлемі барлығы 
425 гектар болса, әр шаруа қожалығы өз 
жағдайларына қарай түрлі дақылдарды 
орналастырды. Егіншіліктің көзін білетін 
шаруалары бар «Жиделі» шаруа қожалығы 
– 90, «Шоқмазар»   шаруа қожалығы – 74, 
«Өтеш» шаруа қожалығы 42 гектар жерге 
бақша дақылын ексе, басқалары да ізденіп 
еңбек ету үстінде, – дейді ауыл әкімі Талғат 
Зейдалиев бізбен әңгімесінде. 

Жайылмалықтар қарбызын жылда сәтті 
саудалау арқылы әлеуметтік жағдайларын 
біршама көтеріп алады. Міне, осы жетістік 
оларға тың тәсілдерді де игеруге мүмкіндік 
беруде. Мысалы, ауыл диқандарының  
бақша дақылын ерте пісірудің әдістерін 
дамытып, көшеттеп егу тәсілдерін қолға 
алуы жақсы нәтиже беріп келеді. Олардың 
көктемгі сәуір айынан бастап көшеттеп 
отырғызған қарбыз дақылдары биылғы 

маусым айының 20 жұлдызынан бастап 
өнім бере бастады. Бақша дақылын 
саудаға ерте шығару ақшаның көзі, шаруа 
пайдаға кенеледі. Мәселен, өз бақша 
өнімін сыртқы саудаға алғашқылардың 
бірі «Өтеш» шаруа қожалығының мүшесі 
Қазыбек  Кекілбаев  еді. Ол 30 тонна 
қарбызын Қостанай қаласына жіберіп, 
жақсы саудалады. Сол секілді «Шоқмазар» 
шаруа қожалығының белді мүшесі  
Сейілбек Өксікбаев 60 тонна қарбызын 
Қызылорда қаласының тұрғындарына 
сатса, «Жиделі» шаруа қожалығының 
мүшесі Абдіжәлел Нышанбаев 60 тонна 
бақша өнімін  Ресейдің Челябі қаласына 
жөнелтіп үлгерді. Ауыл тұрғындары Абай 
Көрпебаев, Тілеубай Ақпанбетов өздерінің 
сапалы өнімдерімен Арал ауданының 
тұрғындарын нәрлендіріп оралды. Өзінің 
де, серіктерінің де көңілі көтеріңкі, енді 
қалған дақылдарын тиімді саудалау 
жолдарын қарастырып отыр. 

Ауыл әкімінің соңғы есебіне көз 
жібертсек, бүгінгі таңда Астана қаласы 
ЭКСПО-2017 Халықаралық көрмесіне 
Жайылма ауылдық округінен  60 тонна 

бақша өнімі жіберілсе, 
Қостанай қаласына 1500 тонна 
бақша өнімі сатылды.Қы-
зылорда қаласына – 500, Арал 
қаласына – 200, Жаңақорған, 
Шиелі ауданы тұрғындарына 
ойдағыдай бағамен 300 тонна 
бақша өнімдері сатылды. 
Жал пы сын қосқанда, 3000 
тонна бақша өнімінен Жаңа-
қорғанның Жайылма ауылына 
кіріс кіріп отыр. «Еңбек етсең, 
емерсің» деген осы.

Н.НАЗЫМХАНҰЛЫ. 
Жаңақорған ауданы, 

Жайылма ауылы. 

«СЫР СҰЛУЫ» 
СОРТЫ ТӨЗІМДІ

ЖАЗҒЫ  ТЫНЫҒУҒА  ЖОЛДАМА

АУЫЛ 3000 ТОННА БАҚША ӨНІМІН САУДАЛАДЫ
Биылғы ауылшарушылық 

жылы Жайылма ауылы үшін 
сәтімен жалғасқан секілді. 

Жаңақорған ауданының 
әкімі Ғалым Әміреев аталған 
ауылдың негізгі өнімі бақша-

көкөніс дақылдарын дер кезінде  
саудалауына баса назар аударып, 

қолайлы жағдайлар жасауда. Осы 
орайда кент ішінен Жайылманың 

қауын-қарбызын сатуға арнайы 
сауда қатары ашылса, Қызылорда 

қаласынан да осы ауыл аттас 
базарда сауда қызу жүрді. Ал біздің 

көргеніміз, «Батыс Еуропа-Батыс 
Қытай» автодәлізінің бойындағы 

жақын елді мекен  тұсында 
жылдағыдай сауда қатары қаз-

қатар қонақтап, өткен-кеткен 
жолаушылардың сұраныстарын 

өтеуде. Мұнда ауыл диқандары 
күнделікті өнімдерін саудаға 

шығарып, несібесін теруде.  

Х. ГИЛЬЕРМЕ: ҚАЗАҚСТАН БАТЫЛ БАСТАМАЛАРДЫ 
ӨТКІЗУ ЖОЛЫНДА НЕГІЗГІ ЕЛ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ

25 шілдеде ЭКСПО-2017 Халықаралық мамандандырылған 
Көрме аясында Коста-Риканың Ұлттық күні атап өтілді. Коста-Рика 
Республикасының Қазақстан Республикасындағы Төтенше және 
Өкілетті Елшісі Христиан Гильерме әлемдік деңгейдегі маңызды 
іс-шараға қатысу мемлекет үшін үлкен құрмет екенін атап өтті. 
Христиан Гильерменің айтуынша, Коста-Риканың тұрақты дамуы 
мен қоршаған ортаны ластамауы Латын Америка елдері арасында 
келушілер саны жоғары ел болуына мүмкіндік береді. 

– Халықаралық қауымдастық ядролық қарусыз әлемді құруға 
талпынады. Бейбітшілік пен қауіпсіздік адамзат үшін басты құндылық 
болып табылады. Қазақстан – ядролық қарудан бас тарту сияқты 
батыл бастамаларды өткізу мен оларға қолдау көрсету жолында 
маңызды ел. Мысалы, 1991 жылы Қазақстан Семей полигонын 
жабу туралы дұрыс шешім қабылдады. Аталған маңызды мәселелер 
бойынша Коста-Рика Қазақстанды қолдайды. Еліміз ядролық қаруға 
қарсы жаһандық бастаманың бастаушысы болып табылады. Бұл 
өз кезегінде Коста-Риканың қарусыздандыру мәселесін талқыға 
ұсыну өкілеті халықаралық деңгейде мойындалғанын көрсетеді.  
Әлем болашағы үшін осы маңызды мәселені Қазақстанмен бірігіп 
шешетіндігімізге сенімдімін – деді Елші. 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 
вице-министрі Ләзат Ақтаева қатысушы елдердің Ұлттық 
күндерін өткізуі ел мәдениеті мен дәстүрін көрсетуге мүмкіндік 
беретіндігін атап өтті. Қазақстан Республикасы мен Коста-Рика 
Республикасы арасындағы дипломатиялық қарым-қатынас 1996 
жылғы 1 қазанда орнатылды. Вице-министрдің айтуынша Коста-
Рика Республикасының ұлттық күнін өткізу екі ел арасындағы өзара 
тиімді ынтымақтастықтың даму жолында жаңа мүмкіндіктер береді. 

– Қазақстан Коста-Рикамен саяси, экономикалық, ғылыми-
техникалық, мәдени, сондай-ақ денсаулық сақтау саласындағы 
ынтымақтастығын кеңейтіп, дамытуға мүдделі.  Атап айтқанда, 
міндетті медициналық сақтандыру, медициналық ұйымдарды 
аккредиттеу, медициналық туризм және басқа да басым бағыттар 
бойынша, – деп ескеріп өтті Ләзат Ақтаева. 

Қазіргі кезде Коста-Рика пайдаланатын электр энергияның 99 
пайызын баламалы энергия көздерінен өндіреді. Аталған көрсеткіш 
әлемдегі ең жоғары көрсеткіш болып табылады. Коста-Рикада 
энергияның 65 пайызын су электр станциялары және 15 пайызын 
жел энергиясы өндіреді және қалған бөлігі күн мен  геотермальды 
энергияға тиесілі. ЭКСПО-2017 Халықаралық мамандандырылған 
көрме аясында Коста-Рика Республикасының әсем безендірілген 
стенді Коста-Риканың табиғаты мен мәдениеті көрініс тапқан.

КӨрМе АяСЫНДА 
КОСТА-риКАНЫң 
ҰЛТТЫҚ КүНІ

Өзге өңірлер секілді Арал ауданында да көрікті 
құрылыстар көптеп бой көтеруде. Оған ағымдағы жылдың 
алғашқы жартыжылдығында бірқатар жұмыстардың 
атқарылғаны дәлел. Олардың қатарында облыстық 
құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы арқылы 
Арал қаласындағы 300 орындық № 14 мектеп ғимаратының 
құрылыс жұмыстары басталғанын атап өтсек болады. 
Жобаның сметалық құны  802 млн теңгені құрайды. 

Арал аудандық орталық аурухана құрылысын 
жүргізуге де биыл  қаржы қаралған еді.  Жеңімпаз 
мердігер «Абусер» ЖШС болып танылған құрылыста 
еңбек ырғағы  қалыпты жүруде. Ал Сексеуіл кентіндегі 
учаскелік полиция бөлімшесі ғимаратының  құрылыс-
монтаж жұмыстары жыл соңына дейін толық орындалып, 
тапсырысқа беріледі деп жоспарлануда. Оған қоса осы 
кентте спорттық сауықтыру кешені салынып жатыр. 
Салауаттылық салтын насихаттап, бұқаралық спортты 
дамытуға үлесін қосады деп межеленген бұл нысан да 
алдағы жылы пайдалануға беріледі. 

Сапасы жоғары ауыз судың күнделікті 
тіршілікте  қаншалықты маңызды екенін айтып 
жату артық шығар. Бұл тұрғыда теңіз төскейінде 
игілікті істер қолға алынуда. Ауданға қарасты  
Күнту  стансасы мен Бөген, Аманөткел, Қамыстыбас, 
Аралқұм, Шижаға елді мекендерін сумен қамту 
жүйелерін қайта жаңғырту және кеңейту жұмыстарының 
жүргізілуі тұрғындарды қуанышқа кенелтті. «Нұрлы жол» 
бағдарламасы аясында қайтарымды қаражат есебінен 
ауыз сумен қамтуға қомақты қаржы  бөлініп,  жеңімпаз 
мердігерлер анықталып, құрылысы  басталып та кетті. 
Сексеуіл кентінде ішкі су жүйелерін жаңғырту және 
кеңейту бойынша құрылыс жұмыстары жүргізілуде. 
Оның  мердігері – «Ка Строй LTD». Сондай-ақ, өткен 
жылдан биылға өтпелі болған  Көктем, Үкілісай, 
Ерімбетжаға, Аққұлақ, Ескіұра, Құланды елді 
мекендерінде балабақшасымен қоса салынған 50 
орындық мектеп құрылысы жұмыстары жалғасын 
тапқан еді. Осының ішінен Көктем, Үкілісай, Ескіұра 
мектептері  облыс әкімінің қатысуымен соңғы қоңырау 

соғу сәтінде салтанатты жағдайда ашылды. Мұның өзі 
ел ертеңі өскелең ұрпақтың білікті де парасатты әрі 
тағылымды болып қалыптасуы үшін жасалынып жатқан 
қамқорлық екені даусыз.

Аудандық құрылыс бөлімінің мәліметіне сүйенсек, 
Арал қаласындағы №1 шағын ауданының электрмен 
жабдықтау жүйесінің құрылыс жұмыстарына респуб-
ликалық бюджеттен 171459 мың теңге қаржы бөлінген-
ді. Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу жұмыстары 
жүргізіліп, жеңімпаз мердігер болып «ҚЭТТК» АҚ 
анықталды. Бүгінгі таңда 324 бағана орнатылды. 

Ағымдағы жылы автомобиль жолдары бойынша 
аудандық, облыстық, республикалық бюджеттен қомақты 
қаражат қаралды. Оның ішінде  аудандық маңызы бар 
бірнеше елді мекеннің кіреберіс жолдарын жөндеу 
жұмыстары жүргізулуде. Сондай-ақ, Қызылжар елді  
мекенінің кіреберіс автомобиль  жолын күрделі  жөндеудің  
ІІ кезеңін мемлекеттік сатып алу веб-порталына жариялау 
үшін құжаттары дайындалуда. Оған қоса «Самара-
Шымкент-Сексеуіл», «Қосжар елді мекеніне кіреберіс», 
«Жақсықылыш-Тоқабай-Абай» автожолдары ағымдағы 
жөндеуден өткізіліп, «Тәуелсіздік» алаңы жанындағы жол 
тегістелген.  Бұл тұрғыда ауданда тындырылған өзге де 
толымды тірліктер баршылық.

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ. 
Арал ауданы.

ЖОЛЫ ЖӨНДеЛІП, 
ҚҰрЫЛЫСЫ 
ҚАрҚЫНДАҒАН
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«ҚазаҚстанның киелі жерлерінің географиясы» жобасы

брифинг

Өңірлік коммуникациялар қызметінде брифинг 
өтіп, онда Қызылорда облысы қоғамдық денсаулық 
сақтау департаментінің басшысы Ұлбосын 
Аханаева, облыстық ветеринария басқармасының 
бөлім басшысы Марат Ойнаров, облыстық 
жұқпалы аурулар ауруханасының бас дәрігері Айна 
Мұхамбетова және Ұлттық сараптама орталығы 
Қызылорда облыстық филиалының директоры 
Фарида Қалиева Конго-Қырым геморрагиялық 
қызбасының эпидахуалы және аурудың алдын алу 
шаралары туралы айтты. 
Мамандардың айтуынша, ай мақта Қырым қанды 

қызбасының эпидемио ло гия лық және эпизоо тологиялық 
ахуалы тұ рақсыз болып қалыптасуда. Үстіміздегі жылы 
кене шағу жағдайлары бойынша 1201 адам медициналық 
көмекке жүгінген, бұл өткен жылдың осы мерзімімен 
салыс тыр ғанда 7 пайызға немесе 100 жағдайға төмен. 
Алайда 22 адам КҚГҚ-ға күдікті ре тінде ауруханаға 
жатқызылған, оның ішінде 2 науқастың диагнозы 
зертханалық жол мен нақтыланып, біреуі қайтыс болған. 

– Конго-Қырым геморрагиялық қыз басы көктем-
жаз маусымына тән, сол себепті эпидмаусым жалғасуда, 
яғни, кене лердің белсенділігі артуда. Жыл басында иксод 
кенелерінің сандық көрсеткіші және олардың белсенділігі 
артуы мүмкін деп жасалған болжам нақтыланғандай, 
өйткені қоралар мен мал басының кенеленуіне 

тұрғындардан түскен арыз-шағымдар азаймай отыр. 
Табиғи ошақты зерттеу мақсатында ағымдағы жылы 
зертханалық тексеруге 37509 кене жиналып, соның 1190-
ы оң нәтижелі болды,– дейді Ұ.Аханаева. 

Аурудың алдын алу шаралары ауқымды түрде 
атқарылуда. Бұл орайда облыстық ветеринария басқармасы 
тарапынан үстіміздегі жылы індет ошағы болып тіркелген 
117 елді мекендегі мал басы мен қора жайлардың аумағына 
залалсыздандыру жұмыстары жүргізілген.  Сонымен бірге 

уақ мал басын кенеге қарсы ванналарда тоғыту жұмыстары 
жүргізілуде. Облыс бойынша 88 мал тоғыту ваннасы бар. 

Осы орайда мамандар тұрғын дарды кенеден барынша 
сақ болуға шақырды. Егер кене жабысқан жағдайда 
оны жалаң қолмен ұстамай, қысқашпен немесе резең-
ке қолғаппен еппен алу керектігін және дереу дәрігерге 
қаралуды ескертеді.

А.СӘРСЕНБАЙҚЫЗЫ.

Мәселен, жыл басынан бері Сырдария 
ауданында ұйымдастырылған 5 бос жұмыс 
орындары жәрмеңкесінің нәтижесінде 
108 азамат тұрақты қызметке орналасқан. 
Ағымдағы жылдың 1 шілдесіне халықты 
жұмыспен қамту орталығына 1239 адам 
жұмыс іздеуші ретінде хабарласып, 469 адам 
тұрақты жұмысқа орналастырылған. 

Сонымен бірге аталған аудан бойынша 
ағымдағы жылдың алғашқы жартысында 6354 
мемлекеттік қызмет көрсетілген. Оның ішінде 
мемлекеттік орган арқылы – 300, баламалы 

түрде – 2657, мемлекеттік корпорация 
арқылы – 3338, электронды үкімет порталы 
арқылы – 59. Бөлім басшысы мерзім 
ішінде заң бұзушылықтар мен көрсетілген 
қызметтерге шағымның болмағанын және 
қызметкерлердің құқықтық сауаттылығын 
арттыру мақсатында құқықтық оқытулар мен 
семинарлардың өткізілгенін айтты. 

Ал, Жалағаш ауданы бойынша 680 
жаңа жұмыс орнын ашу жоспарланған. 
Үстіміздегі жылдың 1 шілдесіне 416 жаңа 
жұмыс орны ашылған, оның 374-і тұрақты. 

Жыл басынан бері бөлімге 1024 
адам хабарласқан, соның 255-і 
жұмысқа орналастырылған.

Шиелі ауданының халықты 
жұмыспен қамту орталығы 
бойынша 4 мемлекеттік қызмет 
көрсетіледі. Ағымдағы жылдың 
1 шілдесіне 2991 қызмет 
көрсетілген. 

Ал Жаңақорған ауданы 
бойынша 800-ге жуық жаңа 
жұмыс орнын ашу көзделген. 
Бүгінге дейін 600-ге жуығы 
ашылған. 

Мұнан бөлек брифингте 
солтүстік пен шығыстағы жұмыс күшіне 
тапшы аймақтарға оңтүстік облыстардан 
мамандар тарту науқаны жайлы да айтылды. 
Мәселен, биыл Шиелі ауданынан 2 
отбасы теріскейге қоныс аударса,  тағы 20 
отбасы көшуге ниетті екен. Бұл бағыттағы 
жұмыстар Жалағаш, Сырдария, Жаңақорған 
аудандарында да жүзеге асырылуда.

Айнұр БАТТАЛОВА.

ЖҰМЫССЫЗДЫҚ ДЕҢГЕЙІ ТӨМЕНДЕП КЕЛЕДІ
Аудандарда 

жұмыссыздық деңгейі 
төмендеп келеді. Бұл 

– халықты жұмыспен 
қамтуға бағытталған 

бағдарламалардың, 
сондай-ақ азаматтарға 

көрсетілетін мемлекеттік 
қызмет түрлерінің 

жетілдірілуінің 
нәтижесі.  Өңірлік 
коммуникациялар 
қызметінде өткен 

брифингте  аудандық 
жұмыспен қамту және 

әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімінің басшылары 

– Сырдариядан – 
Еркебұлан Жақып,  

Жалағаштан – Эльмира 
Құттымбетова,  Шиеліден 

– Исабек Байкенжеев 
пен Жаңақорғаннан 

Жақыпбек Данияров 
осы мәселелерге кеңінен 

тоқталды. 

КЕНЕДЕН ДЕ КЕСІР КӨП

Алтай мен Атыраудың арасындағы ұлан-
ғайыр аймақты алып жатқан ұлы далада тәу 
етерлік қасиетті мекендер баршылық. Олардың 
қатарына Қорқыт баба кесенесін, Ахмет Яссауи 
мавзолейін, Тараздың ежелгі ескерткіштерін 
жатқызуға болады. Тіпті, Алтайдағы көне 
қорымдар мен Жетісудағы киелі мекендерді де 
сабақтастырған жөн. Бұл – рухани дәстүрдің 
басты негіздерінің бірі. Елбасы «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық 
мақаласында көтеріліп отырған тақырыпты 
кеңінен сөз етті. Мақалада: «Біз тарихымызды 
осынау көркем, рухани, қастерлі жерлеріміздің 
біртұтас желісін бұрын соңды жасаған емеспіз. 
Мәселе еліміздегі ескерткіштерді, ғимараттар 
мен көне қалаларды қалпына келтіруде тұрған 
жоқ. Идеяның түпкі төркіні Ұлытау төріндегі 
жәдігерлер кешенін, Қожа Ахмет Яссауи 
мавзолейін, Тараздың ежелгі ескерткіштерін, 
Бекет ата кесенесін, Алтайдағы көне қорымдар 
мен Жетісудың киелі мекендерін және басқа 
да жерлерді өзара сабақтастыра отырып, ұлт 
жадында біртұтас кешен ретіндеп орнықтыруды 
меңзейді» делінген. 

Бағдарламалық мақала жарияланғаннан кейін 
Мемлекет басшысы атап өткен «Қазақстанның 
киелі жерлерінің географиясы» жобасы 
бойынша жұмыс жасала бастады. Жалпы алғанда 
елімізде республикалық 218 және  жергілікті 
деңгейдегі 11277 ескерткіш бар. Бүгінде тарих 
және мәдени ескерткіштердің тізімі бекітілген. 
Бұл тізімде жиырма бес мыңнан аса тарих, 
археология, архитектура монументалды өнердің 
жылжымайтын ескерткіштері көрсетілген. 

Тарихи ескерткіштерге келгенде Сыр 
елінің де алып-қосары көп. «Мәдени мұра» 
бағдарламасы аясында ел аумағында қаншама 

тарихи-мәдени ескерткіштер мен нысандар 
жаңғыртылды. Бұл жұмыстардың Сыр елінде 
де жүйелі түрде жүргізілгенін атап өту қажет. 
ЮНЕСКО-ның Дүниежүзілік мұраларының 
алдын ала тізіміне облыс аумағынан Сығанақ, 
Жанкент, Кескен-күйік, Шірік-Рабат, Бәбіш-
мола, Жент, Баланды қалашықтары, Жетіасар 
мәдениеті ескерткіштері мен Сауысқандық 
петроглифтері секілді тоғыз ескерткіш енгізілді. 
«Халық тарих толқынында» бағдарламасы 
аясында аймақ архивтері Орынбор, 
Ташкент, Тәжікстан, Париждің мемлекеттік 
архивтеріндегі аса құнды тарихи құжаттармен 
толықты. Осы ретте, ел көлеміндегі ЮНЕСКО-
ның бүкіләлемдік тізіміне енген басқа да 
ескерткіштерге тоқталайық. Олардың қатарында 
Қожа Ахмат Яссауи мавзолейі, Тамғалы 
археологиялық ландшафтының петроглифтері, 
«Сарыарқа-Солтүстік Қазақстанның далалары 
мен көлдері» нысаны кірген. Жібек жолының 
Жетісу бөлігінде Талғар, Қаялық, Қарамерген, 
Ақтөбе, Өрнек, Құлан, Қостөбе, Ақыртас 
археологиялық кешені Қазақстанның сегіз 
нысаны  аталған тізімге енген. 

Президент мақаласында елдің жаңа 
тарихи кезеңге аяқ басқаны айтылады. Жат 
идеологияларға өзіміздің ұлттық құнды-
лықтарымыз арқылы ғана төтеп бере алатынымыз 
айқын. Көптеген құндылықтарымыз бізге халық 
ауыз әдебиеті арқылы жетті. Оның ішінде 
ертегілер, батырлар және ғашықтық жырлары 
бар. Қазақ әдебиеті тарихында бұларға егжей-
тегжейлі тоқталады. Жырлардағы батырларды 
ата-аналары әулие-әмбиелерді жағалап, 
құдайдан тілеп алады. Бұл оқиға Алпамыста да, 
Қобыландыда да кездеседі.  Қарап отырсақ, киелі 
мекендерде біз білмейтін әлі қаншама қасиет бар 

екен. Қазақстанның қасиетті жерлерінің гео-
графиялық белдеуі неше ғасыр өтсе де, бізді кез 
келген рухани жұтаңдықтан сақтап, аман алып 
шығатын символдық қалқанымыз әрі ұлт тық 
мақтанышымыздың қайнар бұлағы екені сөзсіз. 

Әрбір аймақта сұранысқа ие қасиетті жерлер 
бар. Мәселен, Оңтүстік Қазақстан облысында 
Ахмет Яссауи мавзолейінен бөлек, Арыстан 
баб, Укаша ата, Жылаған ата, Баба түкті шашты 
Әзиз сынды басқа да жұртшылық көп баратын 
киелі орындарды кездестіресіз. Сол сияқты Сыр 
өңірінде де Қорқыт бабадан бастап жеті әулие 
байыз тапқан Оқшы ата, Хорасан ата секілді 
әулиелі мекендер баршылық. Бұлардың әрбірінің 
өзіндік тарихы бар. Шиелі жерінде орналасқан 
Оқшы ата қорымында Асан ата, Оқшы ата, 
Қыш ата, Ғайып ата, Кітап ата, Есабыз, Бала би 
сынды  көне мазарларда осы елдің гүлденуіне 
атсалысқан ғұламалар жерленген. Жергілікті 
халық Оқшыны әулиелі батыр ретінде дәріптейді. 
Бұл маңда жатқан Асан атаны қазақ жұртының 
бірлігін көксеген, желмаясына мініп Жерұйықты 

іздеген Асан қайғы деп 
атайды. Бүгінгі «Батыс 
Қытай-Батыс Еуропа» тас 
жолы бойында орна ласқан 
қорымның жанынан өткен 
жолаушылар құран оқып, 
дұға жасамай кетпейді.  

Елбасы бастамасымен қайта құрылымдаудан 
өткен Қорқыт баба кесенесі бүгінде туристер 
көп баратын аймаққа айналды. Ол бүкіл түркі 
жұртына ортақ тұлға. Кең даланы қобыздың 
қоңыр үнімен тербеген ғұлама жайлы 
айтылатын аңыз-әпсаналар кімді болса да бей-
жай қалдырмайды. 

Шынында, жас ұрпақ осындай қасиетті де 
киелі орындардың тарихын біліп өссе, келешегін 
ұлттық тамырымен байланыстырады. Ал, ұлттық 
тамырдың не екенін көзі қарақты оқырманға 
түсіндірудің қажеті жоқ шығар.

Мемлекет басшысы айтқандай, біз қайта 
түлеудің айрықша маңызды екі процесі – саяси 
реформа мен экономикалық жаңғыруды қолға 
алдық. Біздің мақсатымыз айқын, бағытымыз 
белгілі, ол – әлемдегі ең дамыған отыз елдің 
қатарына қосылу. Бұл жолда жұдырықтай 
жұмылып, мызғымас бірлікте болуымыз қажет. 

Азиз БАТЫРБЕКОВ.

КИЕЛІ МЕКЕНДЕР 
ҚАСИЕТКЕ БАСТАЙДЫ

«Тәуелсіздікпен 
бірге халқымыз 

мәңгілік мұраттарына 
қол жеткізді. Біз 
еліміздің жүрегі, 

тәуелсіздігіміздің тірегі 
– мәңгілік елордамызды 

тұрғыздық. Қазақтың 
мәңгілік ғұмыры 

ұрпақтың мәңгілік 
болашағын баянды етуге 

арналады».

Қазақстан 
Президенті 

Н.Назарбаевтың 
халыққа Жолдауынан.  

Жиынды облыс бойынша ішкі 
мем лекеттік аудит департаменті 
басшысының міндетін атқарушы Марат 
Егембердиев жүргізді. Күн тәртібіне 
сәйкес аталған департаменттің талдау, 
есептілік және сапаны бақылау бөлі-
мінің бас маманы Айнұр Әлиева 
баяндама жасап, жарты жылда 
атқарылған аудиторлық іс-шаралардың 
нәтижесімен таныстырды. Мәліметтерге 
сүйенсек, жыл басынан бері облыстық 
бюджеттен қаржыландырылатын 34 
мемлекеттік мекеме мен кәсіпорынға 
тексеру жүргізілген. Нәтижесінде, 45 
тұлға тәртіптік, 11 азамат әкімшілік  
жауапкершілікке тартылған. Сондай-
ақ, 3 аудит материалдары құқық қорғау 
органдарына жолданған. 

Жалпы, көптеген мекемелерде кез-
десетін заңнама бұзушылықтардың 
қатарына бюджет қаражатын негізсіз 
жоспарлауды жатқызады. Сонымен 
қатар, бекітілген нормативтен жоғары 
шығын дардың жоспарланып жұмсалуы, 
келісім-шарт міндеттемелерінің 
орын    далмауы, мемлекеттік сатып 
алу заңнамаларының сақталмауы, 
негізгі қорлар мен материалдық құн-
ды  лықтардың бухгалтерлік есеп 
бойынша кіріске алынбауы және 
осы құндылықтарға амортизацияның 
дұрыс есептелмеуі, бухгалтерлік есеп 
бойынша дебиторлық және кре ди -
торлық қарыздарды көрсетпеу бұр-
ма ланған бухгалтерлік есеп жасау 
болып табылады. Осы ретте аталған 
бұзушылықтарға жол берілуі салдарынан 
бюджет қаржысының тиімсіз, мақсатсыз 
жұмсалуына әкеп соғуы мүмкін екенін 
айта кеткен жөн. Ал, бюджет қаржысын 
талан-таражға салуға болмайтыны 
бесенеден белгілі. 

Ішкі аудит жұмысында камералдық 

бақылау жүргізу де үлкен маңызға ие. 
Департаменттің мемлекеттік сатып 
алудың аудиті бөлімінің бас маманы – 
мемлекеттік аудитор Мұрат Есенбаев 
жасаған баяндамасында камералдық 
бақылауға жан-жақты тоқталды. 
Ол Қаржы министрі бұйрығымен 
бекітілген камералдық бақылау жүргізу 
қағидаларына сәйкес есепті кезеңде 
21086 лотқа бақылау жасалғанын атап 
өтті. Соның ішінде 1260 лот бойынша 
мемлекеттік сатып алу заңнамасын 
бұзушылықтар анықталған. 

Камералдық бақылау барысында 
мемлекеттік сатып алуды өткізу 
кезінде әлеуетті өнім берушілерге тең 
мүмкіндіктер бермеуге алып келетін 
негізгі бұзушылықтар анықталған. 
Олар артық талаптар қою, тауарлар, 
жұмыстар және қызметтер көрсету 
үшін заңда көзделмеген лицензиялар 
мен рұқсат құжаттар талап ету, жұмыс 
тәжірибесі бөлігінде мемлекеттік сатып 
алу заңнамасында қаралмаған біліктілік 
талаптарды қою түрінде көрініс берген. 
Осыған орай, «Мемлекеттік аудит 
және қаржылық бақылау туралы» 
заңға сәйкес мемлекеттік сатып алуды 
ұйым дастырушыларға камералдық ба-
қылау нәтижесінде анықталған бұзу-
шылықтарды жою жөнінде хабар ламалар 
жолданған. 

Дөңгелек үстел барысында осындай 
мәлі меттер алға тартылып, биылғы 
жылға арналған мемлекеттік аудит 
объек тілерінің тізбесін қа лып тастыру 
үстінде екені айтылды. Жиынды қоры-
тындылаған облыс бойынша ішкі 
мемлекеттік аудит департаменті басшы-
сының міндетін атқарушы Марат Егем-
бердиев мемлекеттік аудиттің мақ са тына 
жан-жақты тоқталды.

А.БАТЫРБЕКОВ.

МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ ЖӘНЕ 
ҚАРЖЫЛЫҚ БАҚЫЛАУ

Облыс әкімдігінде бюджеттік кодекс, бухгалтерлік және қаржылық 
есептілік пен мемлекеттік сатып алу заңнамаларын кеңінен талқылаған 
дөңгелек үстел өткізілді. Оған білім беру және денсаулық сақтау 
салаларының мамандары қатысты.

Сейсенбі күні «Достық үйінде» облыстық ішкі саясат бас қар-
масы ның «Әлеумет» жобасы аясында «Қазақылықтың атамекені» 
және «Ақиқат нұры» қоғамдық бірлес тік терінің ұйымдастыруымен 
«Медиация негізінде келіссөз жүргізуші тәсілдері» та қырыбында 
қоғамдық тыңдау өткізілді.
«Ақиқат нұры» қоғамдық бірлестігінің төрағасы Маратбек Нұржанов 

елімізде медиацияны ұйымдастыру саласындағы қоғамдық қатынастарды 
жүргізу қағидаттары мен рәсімін «Медиация туралы» Заң реттейтінін жеткізді. 
Сондай-ақ, соңғы уақыттары елімізде орын алып жатқан оқыс оқиғалар кезінде 
келіссөздер жүргізетін мамандардың жетіспейтінін, тіпті жоқ екендігін атады.

Басқосуда «Халықаралық құқық қорғау орталығы» қоғамдық бірлестігінің 
төрағасы, Халықаралық дауларды реттеу орталығының медиаторы, ТМД 
Экономикалық сотының (Минск, Беларусь) президенті, жаттықтырушы 
және медиатр Жанділда Жақыпов АҚШ-та өткен ғасырдың жиырмасыншы 
жылдарының өзінде келіссөз жүргізетін арнайы мамандар болғанын, бұл өз 
кезегінде төтенше жағдайларда адам шығынын болдырмауға үлкен септігін 
тигізгенін айтты. 

– Осыдан екі-үш жыл бұрын Астана қала сында көптеген елдердің қауіпсіздік 
органдары мамандарының қатысуымен үлкен басқосу өтті. Сонда әр елден 
келген азаматтар өздерінің іс-тәжірибелерімен бөлісті. Израильден келген 
қонақтар да лаңкестікпен күресу жолдарын айтты. Соңғы уақытта террористік 
шабуылдарға жиі ұшырайтын елде келіссөздер жүргізу мамандары көп көмегін 
тигізіп отыр. 

Ал, біздің елімізде өткен жылдары Алматы, Ақтөбе қалаларындағы орын 
алған төтенше жағдайда келіссөз жүргізу мамандары жетіспейтіндігі анық 
байқалды, – деген Жанділда Әжіғалиұлы келіссөз жүргізудің әдіс-тәсілдері 
туралы да жан-жақты әңгімелеп берді.

Жиынға қатысқан құқық қорғау және үкіметтік емес ұйым өкілдері өз 
ұсыныс-пікірлерін білдіріп, сұрақтарын қойды.

Ж.СОВЕТҰЛЫ.

Биыл еліміз бойынша «Б» корпусының мем лекеттік әкімшілік қызметшілері кешенді аттес таттаудан 
өтті. Аттестаттаудан облыс бойынша 2700 мемлекеттік қызметші өтуі керек болса, соның 928-і түрлі 
себептермен босатылған. Нәти жесінде, 115 адам атқаратын лауазымына сәй кес келеді және жоғары 
лауазымға ұсынылады деген қорытынды алған. Сондай-ақ, 27 адам атқаратын лауазымына сәйкес 
келмейтіні және төмендетуге жататыны анықталған. Тіпті, 14 адамға атқаратын лауазымына сай болмағаны 
үшін жұмыстан босатылуға жатады деген қорытынды берілген. 

Облыстық әдеп жөніндегі кеңес жыл басынан бері 7 отырыс өткізген. Онда  24 мәселе қаралып, 
енгізілген 56 ұсыныстың барлығы да орындалған. Жарты жылда облыстың орталық және жергілікті 
атқарушы органдары арқылы 1 млн. 900 мыңнан аса мем лекеттік қызмет көр сетілген. 

Осы сынды мәлімет терді алға тартқан Абзал Сансызбайұлы мемлекеттік қызмет саласындағы 
бақылауға да тоқталды. Есепті кезеңде облыстағы мемлекеттік органдарда 40 тексеру жүргізілген. Оның 
8-і ішінара тексеру болса, 32-сі жеке және заңды тұлғалардың өтініштері мен құқық қорғау органдарының 
тапсырмалары бойынша жоспардан тыс тексеру екенін айта кеткен жөн. 

А.ЖҰМАДІЛДАҰЛЫ.

ЖАРТЫ ЖЫЛДА 40 ТЕКСЕРУ ЖҮРГІЗІЛГЕН

Жас мамандарды мемлекеттік қызметке тарту бағытында 
бірқатар жұмыстар атқарылған. «Нұр Отан» партиясымен 
бірлесіп, «Жастар кадрлық резерві» жобасы іске 
асырылды. Оған 300-ге тарта жас қатысып, оның 
53-і кадрлық резервке қойылды. Қазірдің өзінде 
солардың алғашқы легі жұмысқа орналасып 
үлгерді. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар 
қызметінде өткен баспасөз мәслихатында 
облыс бойынша мемлекеттік қызмет істері 
департаментінің басшысы Абзал Мұхимов 
айтып өтті.

ҚОҒАМДЫҚ ТЫҢДАУ ӨТКІЗІЛДІ

МАҒЫНАСЫ 
МӘНДІ НАСИХАТ
Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

тақырыбындағы бағдарламалық мақаласын талқылау, ел ішінде 
насихаттау кең тұрғыда жүргізілуде. Осындай жиынның бірі 
Арал ауданында көрініс тапты.  Мәдениет үйінде облыстық 
ішкі саясат басқармасының тапсырысы бойынша «Мәртебелі 
Қазақстан» қоғамдық қорының ұйымдастыруымен болған 
кездесуді Арал ауданы әкімінің міндетін атқарушы Жұмагүл 
Нахтайқызы  ашты. Мемлекет басшысының аталған мақаласын 
маңызды саяси  идеологиялық құжат деп айтуға толық негіз 
бары, онда ұлттық құндылықтарымыз, мемлекеттің ұлттық 
құрылымы, қазақ елінің тарихи мұралары туралы баса айтылғаны 
әмбеге аян. Соған орай бүгінгі облыстық АНТ мүшелерімен 
болған жиын өзінің тартымдылығымен ерекшеленді.

Жиын барысында облыстық ішкі саясат басқармасы 
басшысының орынбасары, «Рухани жаңғыру» бағдарламасын 
Қызылорда облысында ілгерілету жөніндегі жобалық офис 
басшысы Әлімжан Жарылқағанов, «Сананы жаңғырту және 
ұлттық прагматизм» атты тақырыпта Қорқыт ата атындағы ҚМУ 
«Қазақстан халқы Ассамблеясы» кафедрасының меңгерушісі, 
тарих ғылымдарының кандидаты, облыстық ақпараттық топ 
мүшесі Мыңжас Нұрлыбек, облыстық мәслихат хатшысы, 
облыстық ақпараттық топ жетекшісі  Наурызбай Байқадамов 
мағыналы да мазмұнды баяндама жасады. Жиын соңында 
кездесуге қатысушылар баяндамашыларға сұрақтар қойып, өз 
пікірлерін білдірді.

 Мұнан соң облыстық ақпараттық топ мүшелері Елбасының 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық 
мақаласын насихаттау мақсатында оқыту курсын өткізді. Курс 
барысында облыстық ішкі саясат басқармасының Азаматтық 
қоғам институттарымен жұмыс бөлімінің басшысы  Қаракөз 
Есбосын, облыстық тілдерді оқытудың өңірлік орталығының 
директоры  Нұрсәуле Мусаева курсқа қатысушыларға   мақаланы  
түрлі аспекті бойынша түсіндірсе, «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» бағдарламалық мақаласын түсіндіру жұмысын 
ұйымдастыру және өткізу жолдары туралы «Рухани жаңғыру» 
өңірлік жобалық офисінің бас менеджері Серік Мәмбетов   
баяндама жасады. 

Оқыту курсына аудан жастары, бөлім басшылары, БАҚ 
өкілдері қатысты. Түс ауа облыстық АНТ мүшелері Қазалы 
ауданында жұртшылықпен жүздесті.

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ.
Арал, Қазалы ауданы.

Кеше Қызылорда қа ла  -
сында төтенше жағдай орын 
алып, 3 адам оқиға ор нында 
қаза тапты. Бұл туралы 
облыстық өңір лік ком муни-
ка циялар қыз ме тін де өткен 
брифингте «Қы зылорда су 
жүйесі» МКК директоры 
Нұржан Дихан баев хабарлады.
Мекеме басшысының айтуынша 

төтенше жағдай 26 шілде күні сағат 
13:00 шамасында кәсіпорынның 
теңгеріміндегі Шымбай көшесінде 
орналасқан №1 КНС-тың насос 
қондырғысын жоспарлы жөндеу 
кезінде орын алған.

– Насостық қондырғыларды 
жөндеу барысында тереңдігі 8 метр 
болатын КНС-тың төменгі бөлігінде 
– 4, жоғарғы бөлігінде 6 адам жұмыс 
істеген. Кенеттен жарылған газдың 
әсерінен төменде жұмыс жасап 
жатқан 4 адам уланып, оларға көмек 
көрсету мақ са тында КНС-тың аумақ 
бас шысы қоса түскен. Нәтижесінде 
жоғарыда жұмыс жасаған 5 адам 
орта деңгейдегі улану диагнозымен 
сыртқа шығарылып, жедел жәрдем 
көрсетілген. Ал төменде болған 
машинист Ерлан Омаров пен кө-

мек ке келген аумақ басшысы 
Сәтбек Смағұлов оқиға орнында көз 
жұмды. Төменде жұмыс жасаған 
кәсіпорынның машинисі Болат 
Саудабеков пен жөндеуші Самат 
Кубатов жедел жәрдеммен қалалық 
және облыстық аурухананың жан 
сақтау бөліміне жеткізілді. Ал, ме ке-
менің жөндеушісі Бақытжан Боран-
құлов қалалық ауруханаға жеткізу 
жолында қайтыс болды. Қазіргі 
таңда оқиға орнында аталған жағдай 
бойынша құқық қорғау органдарымен 
тексеру жұ мыстары жүргізілуде, – 
деді Нұржан Әбілханұлы.

ҚР ІІМ ТЖК Қызылорда об лысы 
бойынша ТЖД бас шы сы ның орын-
басары Саид Мол да қараев, об лыстық 
жұмылдыру дайын дығы бас қар масы 
бас шы сы ның орынбасары Ерлан 
Бакиров орын алған төтенше жағдайға 
бай  ланысты жедел жұмыстар атқа-
рылғанын тілге тиек етсе, Қы-
зылорда қаласы әкімінің орын-
басары Асылбек Шәменов қайтыс 
болған азаматтардың отба сыларына 
1 млн теңгеден мате риалдық көмек 
көрсетілетінін жеткізді.

Жеңісбек АЙЫМҚҰЛОВ.

ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙ ОРЫН АЛДЫ



Ауылға алыстан қарасақ...
Аты күллі елімізге белгілі бүгінгі 

Н.Ілиясов атындағы ауыл орналасқан 
аймақ тарих пен шежіренің таңды таңға 
ұрып айтсақ таусылмайтын әңгімесіне ай-
налып кете береді. Оның дәлелі осы жер-
лерге қатысты – Қосасар, Құлкеасар, 
Кілемжайған, Қаңлыкөл, Ысқақ қайыр, Сам 
жайлауы, Сарыбай сияқты жер-су атаула-
ры. Бұл үш жүздің басын қосқан киелі ме-
кен – ұлы жүзден Жалайыр, Дулат, Қаңлы, 
орта жүзден Арғын, Тарақты, Найман, кіші 
жүзден Байұлы, Жетіру тайпаларының 
кешегі ізі, бүгінгі көзі.

Елді де, жерді де жаңартамын де-
ген кеңес өкіметі осы тарихи атаулар-
ды «Қызыл коммуна», «Еңбекші», «Карл 
Маркс», «Қызылөзек» деп айдарлап ұжым-
дық шаруашылықтар құрды. Осы негізбен 
орныққан «К.Маркс» колхозынан жеті ша-
қы рым қашық, Жаңадарияға жақын жер-
ден 1966 жылы жаңа шаруашылықтың 
қазығы қағылды. Жаңа ашылған совхозға 
Кеңес Одағының батыры Нағи Ілиясов ди-
ректор болып бекіді. Бұл шаруашылық 
ол кезде «№1 күріш совхозы» деп аталды. 
Ол кісі алдына осы шаруашылықты қағаз 
жүзінде ғана емес, іс жүзінде де «№1-ші» 
қыламын деп мақсат қойды. Осы мақсатпен 
шаруашылықты да, ауыл адамының әлеу-
меттік жағдайын да жоғары деңгейге 
көтерді. Ауыл ішінде мектеп, балабақша, 
мәдениет үйі, сауда орны іске қосылып, 
игілік молайды.

1972 жылы №1 күріш совхозының 
директор лығына Социалистік Еңбек Ері 
Алдаберген Бисенов тағайындалды. Бір 
батырдың орнын бір батыр басты. 1972 
жылы совхозға «СССР-дің 50 жылдығы» де-
ген ат берілді. Екі батыр басшылық жасаған 
совхоз бұл жылдары шын мәнінде жүзден 
жүйрік шаруашылыққа айналды.

1988 жылдан 2003 жылға дейін совхоз-
ды тағы үш директор басқарды. 1990 жыл-
дардан кейін «аңшы қанша айла қылса, 
түлкі де сонша соқпа біледі» дегендей, 
экономикалық рынок заңы көрпесіне 
көсілген шаруашылықтың күшін аяғын 
қымтауға жеткізбеді.

Одақ тарап, өндіріс орындарының 
тоқырауы күллі елдің жайын қиындатты. 
«Інген ыңыранса, бота боздайдының» кері 
туғанда шаруашылықтар шатқаяқтамай 
қайтсін. Сол жылдары аудан әкімі Алма 
Божанова 4  шаруа қожалығына бөлінген 
озат әрі ірі совхоздың негізін сақтап қа-
лу ға, іргесін сөкпеуге бар күш-жігерін 
жұм сады. Сол әрекеттің арқасында 2 
мың гектар күріштік жері бар қайта құ-
рылған «Н.Ілиясов» ЖШС бұрынғы шар-
уа шылықтың негізі болып қалды. Осы 
серіктестік өз жұмысын жүргізу үшін 
«ТуранӘлемБанктен» алған қарызын 
қайтара алмай, онан әрмен тығырықтан 
шығатын жол іздеді.

Халық қиналғанда Жаратушының бір 
жақсылық жіберетіні хақ. Абзал Ерәлиевтің 
бейнесі дәл осы кезеңде қараңғыны 
қашырған жарық секілді болып көрінді.

Салынбаған үйін сатып, 
серіктестікке жұмсады

Біз айтып отырған ауылдың төл ту-
масы Абзал Ерәлиев мектептен соң Жам-
был гидромелиорация және құрылыс 
институтының Қызылорда филиалына оқуға  
түсті. Ауыл шаруашылығы құрылысының 
инженер-құрылысшы мамандығын алып 
шықты. Әскер қатарынан келген соң үй-
құрылыс комбинатына жұмысқа орналас-
ты. Өндіріс шебері, прораб, монтаждау 
учаскесінің бастығы болып, еңбегіне қарай 
сатылап қызметін көтерді.

Заман ауысып жатты. Құрылыс алаң-
да рындағы еңбек ырғағы қозғалыссыз 
қалды. Жұмыссыздық келді. Қызметінен 
қысқарғандар екі қолын қалтасына салып, 
«үкімет бір жәрдем берер» деп теңселіп 
жүрді. Бұлттың көлеңкесін жүк көретін 
жалқаулардың күні туды. Жасынан қиыннан 
қашпайтын, қауіптен саспайтын мінезбен 
өскен Абзал еңбектен ажырамау керек 
екенін түсінді. Жанына Марат Сәрсенбаев, 
Мереке Шортанбаев, Дархан Ерәлиев 
секілді жақындарын жинады да «Абзал 
және компания» деп ат қойып серіктестік 
ашты. Заман талабының осы екенін жақсы 
білді. Мекеменің жұмысы жүру үшін де 
қаражат керек. Айдан айға аман-сау же-
туден басқаны ойламайтын кезде Абзал 
ауылдағы әке-шешесіне күш түсірмейін 
деп құрылыс заттарын сатып алып, жинай 
берген еді. Қалап, тұрғызылмағаны болма-
са, сол заттардың өзі үлкен бір үйлік екен. 
Біртіндеп соларды сата бастады. Алушы да 
табылды, арзан алған бағасынан артығырақ 
берді. Бір білгені сауда жасауға болады екен. 
«Сиыр жылына бір туады, сауда күнде туа-
ды» деген, сонымен алғашқы жұмыстарын 
азық-түлік алып сатумен бастады.

Жалақы жылына бір-ақ рет
Сырттан азық-түлік әкеліп сатудың 

пайдасы күріштен күрмек тергендей екен. 
«Сауда сақал сипағанша» дегендей, кей-
де таразыдан жеп, кейде өтірік айтатын 
«әдетің» болмаса, қолың жүре бермейді. 
Бала күнінен шын сөйлеп, адал жүруге 
үйренген адамға бұл өзі қиюы келмейтін 
іс. Қысқасы, алақанын ысқылап тұрған ат-
пал жігіттерге көлемдірек жұмыс қажет 
болды. Сөйтіп, 1996 жылы «Абзал и К» 
ауылшаруашылық құрылымдарын жанар-
жағармаймен қамтамасыз ету жұмысын 
қолға алды. Көктемнің жылымығында, 
жаздың шіліңгірінде қолынан май, 
маңдайынан тер аққан жігіттер қара 
күзге дейін еңбекақы алмайтын. Өйткені 
шаруашылықтарда ақша жоқ. Олар 
өздерінің тұтынған тауарларының ақысын 
күзде қара күрішпен беріп, есептесті. Қара 
күрішті ақшаға айналдыру үшін алды-
мен оны ақ күрішке айналдыру керек еді. 
Ол үшін күріш ақтайтын цехтардың есігін 
күзетесің. Кезекке тұрудың өзі кезек. Бұл да 
бір «шықпа, жаным, шықпа» жұмыс сияқты 
көрінді. Күрішті ақтатқан соң сату керек, 
жанармай алған жердің қарызын жабу ке-
рек, көлік ақысын беру керек. Керек, керек-
пен өз керегіңді зорға қалдырасың. Бүйтіп 
қашанғы жүруге болады.

Абзал жігіттерге ақыл қосты. «Өзіміз 
неге күріш ақтайтын құрылғы алмаймыз?» 
деді. Сонда ақтау тегін, жемге қалатын 
күрмегі де, ұшығы да өздерінікі болады. 
Сөйтіп, олар Қытайдан күріш ақтайтын 
құрылғылар әкелді де, «Спецавтобаза» 
мекемесінің бір өндіріс базасын сатып 
алды. Күріш те, еңбек те ақталды.

Ауыл Абзалға сенді, 
Абзал ауылды түлетті

2003 жылы Н.Ілиясов ауылының жағ-
дайы суға кетіп тал қармағанмен бірдей 
күйде еді. Нарық жағдайына әбден бейім-
деліп, істің көзін инемен көктегендей 
білетін халге жеткен Абзал ауылына қарап 
алаңдай берді. Серіктестерімен бірге оты-
рып, бағдарлама жасады. Бағдарламада 
ауылдың шаруашылығын көтерумен бірге 
әлеуметтік жағдайын жақсарту, батыр-
лардың бастамасын жалғастырып, ауылдың 
атын алға оздыру ойға алынды.

Осы оймен туған ауылына барды. Ауыл 
тұрғын дарын жинап, өзінің алға қойған 
жоспарын баян етті. Шаруашылықтың 
банктегі қарызын жабатынын, ауылды қала 
бейнелі қалыпқа келтіретінін айтты.

Ауыл адамдарының көпшілігі  Абзалды 
қол дады, біразы жер пайын бергісі келмеді. 
Негізі шаруа шылықтағы жердің әр адамға 

4,7 гектардан тиетін үлесі бар. Осыны көп 
кісі өзімнің жекеменшік жерім деп ой-
лайды екен. Мемлекет жерді әр адамның 
жеке меншігіне бермейді, оларға пайдала-
ну құқын береді. Ол жердің де жартысы-
нан көбі шабындық жер болып белгіленеді, 
ал жеке адам ен даладағы екі гектар жерді 
қалай игереді? Демек, бірігу керек, сонда 
ғана ортақ игілік жасауға болады.

Түсіндіру, мақсатқа көз жеткізу осылай-
ша ауыл адамдарын жаңа шаруашылыққа 
қайта топтастырды. Сөйтіп, «Абзал и К» 
банкке шаруашылықтың кепілге қойған 
жері мен техникаларын сатып алды. 
Бұрынғы серіктестік ізімен «Сыр дәні» ша-
руа қожалығы құрылып, оның төрағасы бо-
лып Дархан Ерәлиев сайланды.

Алғашқы жылы 660 гектар жерге күріш 
еккен «Сыр дәні» әр гектардан 45 центнер-
ден өнім жинады. Жаңа құрылымның еңбек 
қарқынын көрген жұрт келесі жылы түгел 
солай қарай бет бұрды. Абзалға сенді.

Келесі жылы аудан әкімдігінің жер 
қорынан егіс көлемін біраз кеңейткен Абзал 
2015 жылы «Мағжан и К» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігін құрып, «Аб-
зал и К» толық серіктестікке айналып, 
шаруашылықтың құрылтайшысы міндетін 
алды.

Осылайша бірте-бірте күріш көлемі ар-
тып, техника жаңалана бастады. Абзал 
әдепкі күннен-ақ ойлаған бағдарламасын 
іске асыруды 2008 жылы қолға алды. Ол 

кезде ауыл клубының көлеңкесі малдың 
жатағы еді, дүкеннің есігі шегеленіп 
бекітілген. Жауынды күндері көшенің бергі 
бетінен арғы бетіне өте алмайсың. Батпақ, 
қоқыстан тазартылмаған ауыл ішінде 
жүгіртек бала болмаса, жүрелеген кәрі аяқ 
көтере алмайды.

2008 жылы күріш жиналысымен ауыл 
ішін тазалау басталды, қырық жылғы 
көң, қоқыс аулаққа тасылды. Мұнан соң 
ғимараттар бірінен соң бірі жөндеуден 
өте бастады. Мектеп мойнын созып, емха-
на еңселеніп, мәдениет үйінің мерейі тасы-
ды. Асхана қайта салынып мейрамханаға, 
дүкен сауда орталығына айналды. Күмбезі 
көк сүйген мешіт есік ашты. Спорт кешені 
жүзі бал-бұл жанған балалардың сүйікті 
мекені болды. Керіктей болып бой созған 
«Биг-Бен» сағаты ауыл адамдарына сәт 
сайын уақыттың қадірін айтып тұрғандай 
аяулы. Көшелердің бәрі асфальтталып, 
жарықтандырылды. Ауыл орталығындағы 
гүлзар мен бақ сәні сізге осы ауылдан ғана 
кездесетін ғажап. Ауылда гүл егетін, көше 
тазалайтын арнайы бригадалар бар. Гүл 
өсіруші Батыр Рахманбердиевтің қолынан 
шыққан әсемдікті айтпау керек, көру ке-
рек. Субұрқақтың шашылып-төгіліп тұруы 
ауыл тұрғындарының көңіл-күйін тап ба-
сып бейнелегендей әсер етеді. Осының бәрі 
шаруашылықтың шаш етектен тапқан та-
бысымен келді. Мемлекеттік-жекеменшік 
әріптестік деген термин айналымға ен-

бей тұрғанда «Абзал и К» осы әдіспен 
жұмыс істеді. 2010 жылы сол кездегі облыс 
әкімінің Н.Ілиясов ауылына келіп, «мұнан 
арғы жұмыстарды елу де елу жасайық» 
дегені бар. Сонан бері бұл бағыттағы 
жұмыстардың да бағасы артты.

«Жыл сайын егін жинау науқанының 
қорытындысы жасалып еңбеккерлер әр түр-
лі марапаттарға ие болады. Батыр ауы лы-
ның дастарханынан қазақ өнерінің барлық 
жұл дыздары дәм татты. Ал, ауыл көрермені 
ойын-сауыққа ешқашан билет алмайды, 
барлығы шаруашылық есебінен. Бұл ауыл-
да тұрмысы мен жағдайына арызданатын 
адам жоқ» – дейді қоғамдық кеңес төрағасы 
Қуандықов Нұрмағанбет.

Елбасының ерекше сүйсінуі
2011 жылы 1 қыркүйекте Сыр еліне 

жасаған сапары барысында Елбасы 
Н.Назарбаев гүлге орнаған Н.Ілиясов ау-
лына ат басын бұрған. Бұл күн ауыл тари-
хына алтып әріппен жазылатын ерекше күн 
еді. Жүздерінен бақыт табы ойнаған ауыл 
тұрғындарымен кездескен Елбасы сон-
да: «Мен әрбір азаматтың өз туған жеріне 
қызмет етуі керек екенін әрдайым айтып 
жүрмін. Абзал сондай мақсатты жүзеге асы-
рып жатыр екен. Әр ауыл Нағи Ілиясов ауы-
лындай болсын!» деп еді сүйсініп.

Елбасының осы сөзі ауыл еңбек-
керлеріне күш, еңбекке тың серпін берді. 
Бүгінде «Мағжан и  К» серіктестігінің себе-
тінен шыққан күріш ішкі нарықты ғана 
емес, экспорттық бағытты да қамтамасыз 
етіп тұр. 

* * *
Аз көлемді мақалада Абзал Ерәлиевтің 

басшы лығымен атқарылып жатқан ұлан-
ғайыр бейнет пен берекені бейнелеп айтып 
шыға алмадық.

Ол – Нағи Ілиясов пен Алдаберген Би-
сеновтен кейінгі батырлар ісін ілгері апа-
рып, туған ауылын гүл-жөргекке ораған 
тәуелсіздік кезеңіндегі Сыр елінен шыққан 
тұңғыш Еңбек Ері. «Құрмет», «Пара-
сат»  ордендерінің иегері. ҚР Парламенті 
Мәжілісінің депутаты.

Өз ауылына жасаған көркейтуді Бесарық 
ауылына да орнатып, 120 ауыл тұрғынын 
жұмыспен қамтыды.

Ол ауылымды көркейтсем, ауыл-
анамның ақ сүтін ақтасам деп армандау-
шы еді. Өзі көзімен көрген батырлардың 
тұлғасына ұқсап, халқына еңбек етсем 
дейтін еді. Армандауды білген азамат сол 
арманына қол созып, жете де білді.

Дүйсенбек АЯШҰЛЫ.
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болмысы еңбек, кеудесі өрнек

ойтүрткі
Адам күнделікті өмірде сан түрлі адамдар-

мен, атап айтқанда жұмыстас, қатар-құрбы, жора-
жолдас, көрші-қолаң, жүз таныстар, құда-құдағай, 
жақын-жуық, сені сыйлайтын іш тартатындар-
мен, көзқарасы, хоббиі (машығы) ұқсастармен, 
тағы басқалармен әрдайым қарым-қатынаста бо-
лады. Осы аты аталған адамдар бір төбе де, ал 
туыстық, ағайынның, бауырдың жөні бір бөлек, 
оларға ештеңе жетпейді. Сөзіміз дәлелді болу үшін 
бірнеше мысал айтуға болады.

Ертеректе жаугершілік заман болса керек, жігіт 
баласы екеуі жаудан қашқан кезде алдынан бауы-
ры шыққанда «атасы бөлек аттан түс» деп баласын 

түсіріп, бауырын атқа мінгізген екен. Осыған ұқсас 
көп адам білетін тағы бір мысал: Жаудың тақап 
қалғанын біліп, ер адам атқа бір адамнан артық 
мінгізе алмағандықтан жанұясындағы әйелі мен ба-
ласын тастап, бауырын алып қашқан. Ер азаматтан 
бұның не деп сұрағанда:

– Аман болсам әйел табылар, әйел алсам бала-
лы болармын, ал бауырды қайдан табамын деп жа-
уап берген екен. Осы мысалдардан-ақ бауырдың 
(туыстың) қаншалықты қымбат екенін көрсетсе ке-
рек.

Адам өмірінде қайғы да, қуаныш та қатар 
жүретіні айтпаса да түсінікті. Осы қуанышты есе-
лей түсіп, оған жақсы әр беріп, қайғысы бол-
са бөлісіп оны жеңілдетуге жоғарыдағы аталған 
қауымның ықпалы зор. Бірақ ағайын-туған мен 
бауырдың олардан бір ерекшелігі қуанышты 
бар ынта-жігерімен, сән-салтанатымен, дәстүрге 
сай мазмұнды ұйымшылдықпен өткізуге тырыс-
са, қайғыны көкірегінен өткізіп, жүрегі сыздап, 
ұнжырғасы түсіп, жүйкеге ауыр салмақ салып, 
қатты қиналады. Ол қайғының орнын толтыра ал-
май әрдайым тіпті кейде өмір бойы мазасыз күй ке-
шумен болады. Халықтың қуанғанда той көп бол-
сынды, қайғы болса арты жақсылық, амандық 
болғай деп алдымен ағайын-туғанға айтатыны со-
дан.

Ағайын-туған, бауыр туралы мақал-мәтел, 
афоризм, эпитет, хадистер жетіп артылады. Мы-
салы: «Жақсылықты алдымен өзіңе жаса, сосын 
жақындарыңа жаса», «Ағайынмен  ай араласпасаң,  
айрыласың, жыл араласпасаң жоғалтасың», «Ат 
жауырға шыдамайды, адам бауырға шыдамайды», 
«Туыспау керек, туысқан соң, сөз қуыспау керек», 
«Ағайынның азары болса да, безері болмайды», 

«Өкпеге қиса да, өлімге қимайтын ағайын».
Жасыратыны жоқ, кейбір мақал біріне-бірі 

қарама-қайшы, бірін-бірі теріске шығарады. 
Мүмкін ол мақалдардың ішкі астарына мен дұрыс 
түсінбей жүрген шығармын. Мысалы: «Ағайынның 
аты озғанша, ауылдастың тайы озсын». Осы мақалда 
ағайынды екінші орынға қойып отыр. Жалпы біздің 
қазақ халқы тұспалдап, бейнелеп, әріден тартып, 
беріден қозғап көбінесе көңілге, жағдайға, ыңғайға, 
жан-жағындағы қоршаған ортаға қарап сөйлеген. 
Әсіресе көңілдің жөні бөлек. «Көңіл көңілден су 
ішеді», «Бәрінен көңіл қымбат», «Қалған көңіл – 
шыққан жан» деп адамның көңіліне қатты мән бер-

ген. Сондықтан жоғарыдағы мақал әріден ойла-
нып, жағдайды бағамдап ағайын түсінер, ағайын 
өзіміз ғой деп көңілге қарап айтқан болуы керек. 
Ал шындығына келгенде ағайынға кім жетер?!

Ағайын-туғанға арналған кинофильм, өлең, 
әңгіме, ән мен күйлер, тіпті повесть пен роман 
жеткілікті.

Өр, өжет Махамбеттің:
...Тіріде сыйласпаған ағайын,
Құм құйылсын көзіңе,
Өлгенде бекер жылама! – деп өңменіңнен 

өткізіп ауыр да, өте қатты айтқан. Көп мы-
сал келтіре бермей, орыстың атақты жазушы-
сы Ф.Достоевскийдің «Братья Карамазовы» мен 
қазақтың көрнекті жазушысы Х.Есенжановтың 
«Ағайынды Жүнісовтер» кітаптарын айтсақ та 
жеткілікті болар. Енді төмендегі қысқартылып 
беріліп отырған өлең ағайынның болмысын айна-
қатесіз көз алдыңа әкеледі.

Жетпей жатқан жеріңді жеткізетін ағайын,
Өтпей жатқан сөзіңді өткізетін ағайын.
Іс түскенде басыңа қарасатын ағайын,
Хабарсыз кетсең сағынып бал ашатын ағайын.

Жақсылық қылсаң басына бағалайтын ағайын,
Қолыңда егер бар болса, жағалайтын ағайын.
Басыңнан бір күн бақ тайса табылатын ағайын,
Ырылдасып өзіңмен «абалайтын» ағайын.

Жоқ нәрсеге өкпелеп тоқтайтын да ағайын,
Бірге жоқтап жоғыңды жоқтайтын да ағайын.
Жік-жік етіп руға бөлетін де ағайын,
Қисайғанда жабылып көметін де ағайын.
Бұл өлеңді кім жазғанын білмедім, бірақ дәлдігі 

және шынайылығымен қымбат, көңіліңді, ойыңды 

дөп басып отыр. Ағайын-туған туралы бұдан артық 
қалай айтуға болады. Енді өлеңнің соңғы сөйлеміне 
назар аударыңыз: «Ағайыннан ажырап қайда ба-
рып оңайын, беу ағайын» деп өзін, біздерді сабырға 
шақырады, ақылға, тәубеге келеді, онысы дұрыс та. 
Өлеңде ағайынның осал тұстары да айтылады.

Мешіттің бас имамы болған діни сауатты – 
оқымысты, жамағатқа шарапаты көп тиген марқұм 
Жалтума атам: «Ағайынды іздеп жүріп сыйлас, 
мүмкіндігің болса,  олармен барыңды бөліс, себебі 
ол сенің қаның, ең жақын тілекші адамың» дейтін.

Адамдардың мінезі әртүрлі болғандықтан, 
ағайындардың бәрі бірдей емес, сан түрлі.

Мысалы, жомарт, бекзат, мәрт, Ұлы Отан 
соғысына қатысқан Қалует ағам болды. Сол кісіден 
ет жақын ағайыны Айдарқұл ағам қарызға қаражат 
сұрауға барыпты. Ағам әйелі Ақкүміске ақша әкел 
депті, сонда жеңгем:

– Қай сандықтағы ақшаны әкелейін?
– Кіші бөлмедегі ақшаны.
Қалует ағам сұраған көп ақшасын беріп: «жақын 

фермадан мен айтты деп қалаған жылқыңды ал» де-
ген. Ол көп қаражат беріп отырмын деп те, қашан 
қайтарасың деп те сұрамаған. Міне, туысқандық, 
ағайындық, қамқорлық. Ал қазір біздерде сондай 
қасиеттер бар ма?!

«Қарапайым, қарапайым болса да дара 
қайың» (Мұхтар Шаханов) болған көркем мінезді 
Мінәш атам бар еді. Өзі қоңыртөбел күй кешсе де 
перзенттік парызын адал атқарып өтті. Қазақта: 
«Аруақ ұрған оңалмайды...» деген сөз бар. Ол 
кісі бізге қараған, бұрынғы өткен бірнеше ата-
бабаларымызбен, әжелерімізді сабылып жүріп, әр 
жерден тауып, олардың басына ескерткіш белгі 
қойды, құран бағыштады. Осы шаруаға ол қажыр-
қайратын көрсетті, ешкімге салмақ салмай, қаражат 
сұрамай, дабырлатпай үндемей істеді. «Үндемей 
жасаған жақсылықтың сауабы артық» деген хади-
сте бар.

Басқаларын айтпағанда осы екі ағам нағыз 
адам болып, адамгершілік қасиеттерінен айны-
май, кісілік қалпынан таймай өтті. Біздің көп айта 
беретін патриоттық тәрбиені олар осылай ісімен 
дәлелдеп, біздің жас кезімізден санамызға сіңірді.

Шығыстың ұлы ойшылдарының бірі Сағди 
«Жаратқанның пендесіне берілген үлкен сыйы – 
оның артында қалатын жақсы аты, мейірімділігі 
мен қайырымдылығы» деген сөзі жоғарыдағы 
айтқан сөзімізді растай түседі.

Ойымызды жинақтай келе, ағайынның жүйрік 
атымен қоса басқа аттарда тізерлесіп, ауыздықпен 
алысып, қатар шапсын. Кімнің «атының» озуы 
олардың бағы мен бабына байланысты болар. 
Түптеп келгенде, көңіл мен сыйластыққа ештеңе 
жетпейді.

Қырымбай МҰХАМБЕТЯРОВ,
зейнеткер.

көңіл көңілден 
нәр алады

«Тірек ауылдық елді мекендерді ай қындау 
әдістемесін бекіту туралы» Қазақстан Рес-
публикасы Ұлттық экономика министрінің 
2016 жылғы 2 ақпандағы № 53 бұйрығымен 
(нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу Тізілімінде 13375 нөмірімен тіркелген) 
бекітілген Тірек ауылдық елді мекендерді ай-
қын дау әдістемесінің 6-тармағына сәйкес 
Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ 
ЕТЕДІ: 

1. Қызылорда облысының тірек ауылдық 
елді мекендерінің тізбесі осы қаулының қосым-
шасына сәйкес айқындалсын.

2. «Қызылорда облысы әкімінің аппараты» 
мемлекеттік мекемесі заңнамада белгі лен ген 
тәртіппен:

осы қаулының Қазақстан  Республикасы 
Әділет министрлігінің аумақтық органында мем-
лекеттік тіркелуін;

осы қаулы Қазақстан  Республикасы Әді лет 

министрлігінің аумақтық органында мемлекеттік 
тіркелген күнінен бастап күн тіз белік он күн 
ішінде оның көшірмелерін мерзімді баспасөз ба-
сылымдарында ресми жария лауға жолдануын, 
сондай-ақ, Қазақстан Республикасы нормативтік 
құқықтық акті лерінің эталондық бақылау банкіне 
енгізу үшін «Қазақстан Республикасы Әділет 
минис тр лігінің «Республикалық құқықтық ақ-
па рат орталығы» шаруашылық жүргізу құқы-
ғындағы республикалық мемлекеттік кәсіп ор-
нына жолдануын қамтамасыз етсін.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау 
Қызыл орда облысы әкімінің орынбасары С.С. 
Қожаниязовқа жүктелсін. 

4. Осы қаулы алғашқы ресми жария ланған 
күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі. 

Қызылорда облысының 
               әкімі                              Қ. Көшербаев

Қызылорда облысы әкімдігінің
2017 жылғы 27 маусымдағы № 820 қаулысы

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде
20.07.2017 жылы № 5904 тіркелген 

Қызылорда облысының тірек ауылдық елді мекендерінің 
тізбесін айқындау туралы

№ Аудан атауы Ауылдық округ атауы Тірек ауылдық елді мекеннің атауы
1 2 3 4
1 Арал Сексеуіл Сексеуіл ауылы
2 Арал Қамыстыбас Қамыстыбас стансасы
3 Арал Октябрь Шижаға ауылы
4 Қазалы Арықбалық Жанқожа батыр атындағы ауыл
5 Қазалы Өркендеу Өркендеу ауылы
6 Қармақшы ІІІ Интернационал ІІІ Интернационал ауылы
7 Қармақшы Төретам Төретам ауылы
8 Жалағаш Аққұм Аққұм ауылы
9 Жалағаш Мәдениет Мәдениет ауылы
10 Сырдария Ақжарма Ақжарма ауылы
11 Сырдария Бесарық Бесарық ауылы
12 Шиелі Еңбекші Еңбекші ауылы
13 Шиелі Сұлутөбе Сұлутөбе ауылы
14 Жаңақорған Аққорған Түгіскен ауылы
15 Жаңақорған Төменарық Төменарық ауылы
16 Жаңақорған Ақкүйіқ Бірлік ауылы

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрі
______________  Т. Сүлейменов
2017 жылғы «27» маусым

Қызылорда облысы әкімдігінің
2017 жылғы «27» маусымдағы № 820 

қаулысына 
қосымша 

Қызылорда облысының тірек ауылдық елді мекендерінің тізбесі

№ Кезең                                                   Аудан
Өткізілетін орны және  уақыты

4 кезең 5 кезең 6 кезең

1 Арал ауданы,  Арал қаласы
Өткізілетін орын: Бақтыбай батыр көшесі, 46 үй, 
тел.: 8/72433/79199

Тестілеу:    
24.07.2017 ж  
30.07.2017 ж. 
аралығында

Оқыту кезеңі:
07.08.2017 ж.  
02.09.2017ж. 

аралығы

Тестілеу:  
 28.08.2017 ж.  
03.09.2017 ж. 
аралығында

Оқыту кезеңі:        
11.09.2017 ж. 
07.10.2017 ж. 

аралығы

Тестілеу: 
02.10.2017 ж. 
08.10.2017 ж.
аралығында

Оқыту кезеңі:
16.10.2017 ж.  
11.11.2017 ж. 

аралығы

2 Қазалы ауданы,  Әйтеке би кенті
Өткізілетін орын: Әйтеке би көшесі  9 «а»,
тел.: 8/72438/79243

3 Қармакшы ауданы,  Жосалы кенті
Өткізілетін орын: Рысқұлов көшесі   8 үй, 
тел.: 8/72437/79120

4 Шиелі ауданы, Шиелі кенті
Өткізілетін орын: Рысқұлов көшесі 5 үй, 
тел.: 8/72432/79255

5 Жаңақорған ауданы,  Жаңақорған кенті
Өткізілетін орын: А. Иманов көшесі, 134 «А» үй, 
тел.: 8/72435/79120.

Қызылорда облысының кәсіпкерлер палатасы 2017-2021 жылдарға арналған өнімді 
жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы аясындағы «Бастау 

Бизнес» бағдарламасы бойынша ОҚЫТУ КЕСТЕСІН ұсынады
 (4,5,6 топ) 2017 ж.

ЖАРАМСЫз ДЕп ЕСЕпТЕЛСІН
Раушанов Жоламан Күндебайұлының атына Қызылорда  облысы, 

Жалағаш ауданы, Ақсу ауылындағы №116 қазақ орта мектебін 1999 
жылдың 16 маусымында бітіргені жөнінде берілген №0349570 аттес таты 
жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

* * *
Рахметов Шамсутдин Мухамедияровичтің атына Қызылорда облысы, 

Қызылорда қаласы, «Шұғыла» тұрғын ауданы (қазіргі Ғабит Мүсірепов 
көшесі, №60А үй) мекен-жайына берілген жер учаскесіне жеке меншік 
құқығын беретін актісінің (кадастрлық №10-156-005-593, №0149696 
23.08.2007 ж.) түпнұсқасы жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

* * *
Елешов Сәрсенбайдың атына Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, 

Әйтеке би кенті, Сырдария көшесі 53 үй, 3 пәтерге берілген жер учаскесіне 
меншік құқығын, тұрақты жер пайдалану құқығын беретін актісінің 
(кадастрлық №10-150-001-968, №0041068 14.03.2002 ж.) түпнұсқасы 
жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

ЖҰМЫСЫН ТОҚТАТАДЫ
«Бухгалтерлік аудиторлық кеңсесі Атамекен» ЖШС (БСН 170340000390 

Қызылорда облысы әділет департаментінде 2017 жылдың 1 наурызында 
тіркелген ) нысанының жабылуына байланысты жұмысын тоқтатады.

«ҚТЖ-Жүк тасымалы» ак цио-
нерлік қоғамының «ГП Қызылорда 
бөлімшесі» филиалы және «Қазақ-
стан дық салалық теміржол, авто-
мо биль, әуе және су көлігі қыз мет-
кер лерінің» кәсіби одағы қоғамдық 
бірлестігі Қызылорда филиалы, ар-
дагерлер кеңесі басшылықтары фи-
лиал ардагері, құрметті теміржолшы

Хален Жолдасбековтің
қайтыс болуына байланыс ты мар-
құм ның отбасы мен туған-туыс-
та рына қайғыларына ортақ тасып, 
көңіл айтады.

* * *
«Қазсушар» шаруашылық жүр-

гізу құқығындағы рес пуб ли  ка  лық 
мемлекеттік кә сі п ор ны  Қы зыл орда 
филиа лының «Қы зыл орда су то-
рабы» өндірістік учаскесі ұжымы 
учас ке ардагері 

Сарабек Рахымжановтың
қайтыс болуына байланыс ты мар-
құм ның отбасы мен туған-туыс-
тарына қай ғыларына ортақ та сып, 
көңіл айтады.

ХАБАРЛАНДЫРУ
Қызылорда қала әкімдігі Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 19 наурыз-

дағы № 18-04/245 бұйрығымен бекітілген «Аңшылық алқаптар мен балық шаруашылығы су айдындарын 
және (немесе) учаскелерiн бекiтiп беру жөнiнде конкурс өткiзу» Қағидаларына сәйкес резервте тұрған балық 
шаруашылығы маңызы бар су айдындарын бекітіп беруге конкурс жариялайды.

Конкурстың өткізілетін уақыты мен орны:
Конкурс 2017 жылы 18 тамыз, сағат 10.00-де өткізіледі.
Өтетін орны: Қызылорда қаласы, Ы.Жақаев көшесі № 16 үй, «Қызылорда қалалық ауыл шаруашылығы 

бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, байланыс телефоны – 8(7242) 26-42-74.    
Конкурсқа қойылатын балық шаруашылығы су айдындары және (немесе) учаскелерінің тізбесі

№ Су айдындарының атауы Ауданы
(га)

Бекітіп беру мерзімі Балық шаруашылығын 
жүргізу мақсаты

Жыл сайынғы 
балықтандыру көлемі 
(дана)

1 Қалғандария-200 200 он жыл Тауарлы балық өсіру 35000
2 Иіркөл Прудхоз 50 он жыл Тауарлы балық өсіру 8750
3 Мұхамеджан 30 он жыл кәсіпшілік 5250

Конкурстық құжаттар топтамасын Қызылорда қаласы, Ы.Жақаев көшесі №16 үй «Қызылорда қалалық ауыл 
шаруашылығы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінен алуға болады.

Сонымен қатар, конкурстың тәртібі  Қызылорда облысы әкімдігінің ғаламтор-ресурсында (www.tabigat.e-
kyzyl   orda.gov.kz) жарияланады.

Конкурстық өтінімдерді қабылдау мерзімі – 2017 жыл 17 тамыз сағат 18.00-ге дейін.
Өтінім тігілген күйінде, нөмірленген беттерімен беріледі және соңғы беті қол қою арқылы және мөрмен 

куәландырылады (егер болса, жеке тұлға үшін).
Жеке немесе заңды тұлғалар әрбір мәлімделетін балық шаруашылығы су айдынына және (немесе) учаскесіне 

жеке конкурстық өтінім дайындап, оны хабарландыруда көрсетілген мекенжай бойынша ұсынады.
Конкурстық құжаттар қатысушының толық атауы мен мекен-жайы, конкурсты ұйымдастырушының мекен-

жайы және «Балық шаруашылығы су айдындарын және (немесе) учаскелерін бекітіп беру жөніндегі конкурс» де-
ген сөздер көрсетілген мөр басылған конвертте ұсынады.

Конкурстық өтінім тіркелген сәттен бастап өтінім берген тұлға конкурсқа қатысушы болады.

Конкурстық комиссия.



Қазалы ауданы, Сарыбұлақ елді мекенінің тұрғындары – 
әкеміз Асылбек Қаюпов пен анамыз Алмаш Томайға! 

Сіздерді бүгінгі мерейлі күндеріңізбен құттықтаймыз. Асыл әке, аяулы ана болған бүгінгі 
бақытқа адамдық парасатпен, адал қасиеттеріңізбен жеткен жансыздар. Біздің арқасүйер 

қорғанымызсыздар, үлгі-өнеге тұтар ардақтымызсыздар. Сіздер нұрландырған шаңырақтан 
шаттық кетпесін. Жастарыңызға жас қосылып, өмірлеріңіз қуатты, көңілдеріңіз 
шуақты болып, перзенттеріңіздің рахатына, немерелеріңіздің бал күлкісіне бөленіп, 

шат-шадыман ғұмыр кешулеріңізге шын жүрегімізбен тілектеспіз.

Ізгі ниетпен, ұл-қыздары, немерелері.

Шиелі ауданының орталығынан 
солтүстік батысқа қарай 34 шақырым 
қашықтықта Жөлек атты ауыл бар.  
Бұл  ауылды сөз еткенде алдымен 
осы өлкеде кезінде үлкен бекініс 
болғанын атап өту қажет. Тоғыз 
жолдың торабында орналасқан 
бекіністе Ұлы Жібек жолының 
бойындағы үлкен базардың бірі 
орналасқан екен. 

«Өткенін білмегеннің болашағы 
бұлыңғыр» деп жатады үлкендер. 
Халық даналығының осы сөзі та-
мырын тереңге жайған тарихыңды 
танып білгенде ғана болашақтың 
да жарқын болатынын ұғындырып 
тұрғандай әсер қалдырады. Адам 
баласы кемел келешекке жету үшін 
өткенін саралап, бүгінін бағалап оты
руы қажет.  Жөлек атауына қатысты 
М.Қаратаевтың редакторлығымен 
1974 жылы басылған Қазақ Со-
вет энциклопедиясының 4томын-
да: «ЖөлекҚызылорда облысының 
Шиелі ауданындағы село. Аудан 
орталығы Шиелі қыстағы посел
кесінің батысында 32 км, Сыр да
рияның оң жағасында, Бәйгеқұм 
темір жол станциясынан 4 км. Халқы 
1,4 мың (1970). Жөлек – Сырдария 
бойындағы ежелгі қып шақ ауылы. 
Дарияны шектей жол өткендіктен 
алғаш «Жолиек», кейін «Джолиек», 
«Джулиек», аталып, ақыры «Жөлек» 
болды» деп түсінік берілген.

Қазір Шиелі мен Жаңақорған 

аудандарының шекарасында тұрған 
өткен тарихтан сыр шертетін 
Сығанақ қаласы бір кездері Қыпшақ 
мемлекетінің үлкен саудасаттық 
және саяси орталығы болды. Дәл 
осы Сығанақ шаһары арқылы Жібек 
жолының керуеншілері келіп, 
Түркістанға, Отырарға, Сайрамға 
тауарлар жеткізіп, саудасаттықпен 
айналысқан. Сонымен қатар, Сыр-
дария мен Қаратау аңғарындағы 

Созақ, Құмкент, Жаңакент секілді 
қалалар мен қыстақтардың да бір 
жерге шоғырланатын қолайлы 
орталықтары болған. Сол маңдағы 
ең үлкен «Хан базары» Жөлекте 
орналасқаннан кейін бұл аймақты 
да керуеншілер мен сол кездегі 
халық арнайы орталық ретінде 

пайдаланған. Саналы ғұмырын ұрпақ 
тәрбиесіне арнаған ауыл ақсақалы 
Әділхан қажы Жөлек базарында 
кәсіп еткен өзінің бабалары жайлы: 
«Үлкен атам – әкемнің әкесі Досан 
ірі саудагер болған кісі екен. Сай-
лы жігіттеріне жермен айдатып алып 
барған ірі қараларын, жылқыларын 
елден жинаған мол өнімдері: қой 
жүндері, терітерсектерін тайтайлап 
түйеге артып, кірелетіп Ресей елінің 
Самара қаласындағы үлкен базар-
да саудасаттық жасап, ол жақтан 
азықтүлік, қантшәй, кездеме мата 
түрлеріне айырбастайтын болған. 
Ол кезде «Жөлек» жәрмеңкесі тек 
саудасаттықпен айналысып шек-
телмеген. Онда үлкен ұлттық ойын
сауықтар да өткізілген. Алтыбақан, 
аударыспақ, балуан күрес, т.б. Бұл 
мереке бірнеше күнге созылатын 
болған. Атамыздың осы «Жөлек 
базарында» екі лавкасы (дүкені) 
болған. Оның біреуінде азықтүлік, 
қантшәй сатылса, екіншісінде кез-
деме мата тауарлары сатылған. Ел 
ішінде атамызды «Қазынашай До-
сан» – деп атап кеткен екен» деп 
әңгімелейді. 

Жөлек арқылы сонау Бұхараға 
дейін алып баратын хан жолы 
өткен. Ханның жолы болғаннан соң 
керуеншілерге де, басқалай сауда
саттықпен айналысу үшін де ең 
тиімді әрі қауіпсіз жолдардың сана-
тына жатқан. Сол себепті, жолдың 
жағасында арнайы керуен сарайы 

болған деседі. Бұл туралы зерттеуші 
Т.Картаева «ХІХ ғасырдағы 
Сыр өңіріндегі керуен жолдары: 
қалыптасуы мен бағыттары» атты 
еңбегінде:  «Перовск портымен ке-
руен жолы екі бағытқа бөленеді, 
соның бірі 1000 шақырымға созы-
латын ұзақ жол Сырдарияның оң 
жақ бетімен жүріп отырып, Жөлек 
бекінісі, Түркістан қаласы арқылы 
өтіп екі тармаққа бөлінеді. Бір жол 
оңтүстікшығысқа қарай Қоқанға, 
бір жол оңтүстікбатысқа қарай Ход-
жент, Ұратөбе, Самарқант, Зераф-
шан, арқылы Бұқараға апарған» – де-
ген  мәлімет  келтірген.

Мұнда үш жүздің басын қосып, 
бар қазақтың арманын бір арнаға 
тоғыстырған, елдің ертеңі үшін 
жұмылдырып, жаумен күресу үшін 
біріктіре білген Абылайханның 
әскері жиылған. Патшалы Ре-
сейге қарсы күрес жүргізген, 
Кенесарыханның да әскері келген. 
Осыған қарапақ Жөлектің тарихы 
тым тереңде жатқанын түсінуге бола-
ды. Тіпті, Жөлек Сырдария өзенінің 
бойын мекен еткен қыпшақтардың 
ата қонысы болып саналады. Жөлек 

маңында орын тепкен жеті әулие 
мәңгілік байыз тапқан Оқшы Ата 
қорымындағы Асан Ата, Оқшы Ата, 
Қыш Ата, Ғайып Ата, Кітап Ата сын-
ды  көне мазарлар сөзіміздің дәлелі 
бола алады. 

Азиз БАТЫРБЕКОВ.

Бейсенбі, 27 шілде 2017 жыл. №111
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ХАБАРлАмА
ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрінің 2007 

жылдың 28 маусымдағы №204ө бұй рығымен бекі
тілген «Жоспарлау ал дындағы, жоспарлау, жоба-
лау алдындағы және жобалау құжаттамасын әзірлеу 
кезінде көзделіп отырған шаруашылық және өзге де 
қызметтің қоршаған ортаға әсеріне ба ға лау жүргізу 
бойынша нұсқаулықтың» 53тармағына сәйкес 
«KAZPETROL GROUP» ЖШС «Оңтүстік Хаиркел-
ды кен орнында мұнай құю торабының құрылысы» 
жұмыс жобасын «Қоршаған орта ны қорғау» жоба-
сымен бірге қоғамдық пікірді тіркеу үшін жазбаша 
ұсыныстар мен ескертулерді қабылдайды.

Жазбаша ұсыныстар мен ескертулер Қы зыл орда 
қаласы, О.Махамбетов, 2П мекенжайында және 
kayrkhanuly@mail.ru электронды поштасы арқылы 
қабылданады.

Анықтама алу телефоны: 8 777 452 77 11.
* * *

«KAZPETROL GROUP» ЖШС 2007 жыл ғы 9 
қаңтардағы №212ІІІ Қазақстан Рес пуб ли касының 
Экология кодексінің 57ба бы ның талаптарына сәй
кес «Оңтүстік Хаиркелды кен орнында мұнай құю 
тора бының құрылысы» жұмыс жобасын «Қоршаған 
ор таны қорғау» жобасымен бірге құжаттаманың 
мем лекеттік экологиялық сараптамаға жол дан ған
дығы жай лы хабарлайды. 

Барлық мүдделі азаматтар мен қоғамдық бірлес
тіктерге мемлекеттік сараптамадан өт кізу кезеңінде 
өздерінің ойпікірлерін біл діру мүмкіндігі беріледі.

Анықтама алу телефоны: 8 777 452 77 11.

Қазақстан Республикасы Салық Кодексінің 405ба-
бына сәйкес салық салу объектiсi бар жеке тұлғалар жеке 
тұлғалардың мүлiк салығын, 373бабтың 1тармағының 
3тармақшасына сәйкес бастапқы өтеусiз уақытша жер 
пайдалану құқығындағы салық салу объектiлерi бар 
жеке тұлғалар жер салығын төлеушілер болып табыла-
ды деп көрсетілген.

Осыған байланысты, мүлік, жер және көлік 
құралдары салығы бойынша өткен жылдарға төленуге 
тиісті салық сомаларын төлеу қажет екендігін, төлеу 
мерзімінен асып кеткен жағдайда төлеу мерзімінен 
кейінгі әр күнге Қазақстан Республикасының 
Ұлттық банк бекіткен қайта қаржыландырудың рес-
ми бағамының 2,5 пайызы мөлшерінде өсімақы 
есептелінетіндігін ескертеді.

Сонымен қатар, үстіміздегі 2017 жылға «Қазақ стан 
Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне салық 
салу және кедендік әкімшілендіру мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңымен енгізілген, Салық және 
Кеден кодекстеріне өзгерістер мен толықтырулар 
енгізілуіне байланысты, Салық кодексінің 391 және 
409баптары бойынша жеке тұлғалардың жер және 
мүлік салығына есептеу салық кезеңінен кейінгі 
жылдың 1 шілдесінен кешіктірмей жүргізілетін бол-
са, ал төлеу мерзімі есепті салық кезеңінен кейінгі 
жүргізілетін жылдың яғни 2017 жылға төленуге тиіс 
салық сомасы 2018 жылдың 1 қазанынан кешіктірмей 
төленеді, тиісінше, 2017 жылы жергілікті аталған 
салықтар (мүлік және жер салығы) бойынша бере-
шектер бюджеттерге өткен салық кезеңдері үшін ғана 
түсетін болады.

Бүгінгі күні, Қызылорда қаласы бойынша Мем
лекеттік кірістер басқармасы тарапынан жер, мүлік 
және көлік құралдары салықтарынан өткен жылдарға  
берешегі бар жеке тұлғалардан бюджет алдындағы 
берешектерін мәжбүрлеп өндіруге сотқа арыздар жол-
данып, сот бұйрықтары шығарылуда.

Сот бұйрығы негізінде жеке сот орындаушылардың 
өндірісіне алынған істер бойынша салықтан берешігі 
бар азаматтарға Қазақстан Республикасы аумағынан 
сыртқа шығуға сот арқылы тиым салынуы және бе-
решек сомалары еңбек табысынан, зейнетақысынан 
ұсталына отырып, жеке мүлкіне ауыртпалық қойылып, 
аталған шаралар салық берешегі бар кез келген жеке 
тұлғаның жоспарлаған істерінің (жұмыс бабымен іс 
сапарға, демалу орындарына, денсаулығына байланы-
сты емделуге және т.б себептермен шет елдерге шығу) 
жүзеге асуына айтарлықтай кедергісін тигізуі мүмкін.

Осыған байланысты, Қызылорда қаласы бойын-
ша Мемлекеттік кірістер басқармасы алдағы уақытта 
жоғарыдағыдай келеңсіз мәселелер туындамас үшін 
салық төлеушілерден кірістер басқармасынан салық 
берешегі туралы мәліметтерді сұрау арқылы бюджет 
алдында берешегі бар қала тұрғындарына мүлік, жер 
және көлік құралдары салықтары бойынша берешегін 
төлеу қажет екендігін ескерте отырып, салық салу 
объектісі ретінде мерзімінде тіркелмеген жылжымай-
тын мүліктері мен жер учаскелерін тіркеулеріңізді 
сұрайды.

Жанна  РЫСмАнОВА,
Қызылорда қаласы бойынша

мемлекеттік кірістер басқармасының
бас маманы.

Салық бойынша борышыңыз еСте болСын!

ЖӨЛЕКТЕ БОЛҒАН ЕКЕН 
ХАН БАЗАРЫ

тарихтан тағылым

Күндер зымырап өтіп жатыр, 
күндер деймінау, жылдар өтіп, 
жаңа, жиырма бірінші ғасыр арт-
та қалыпты ғой. Біз ол кезде сту-
дент едік, бір шаңырақта оқыдық, 
мамандық алдық, бастауыш класс 
мұғалімі атанып, жанжаққа жол 
тарттық. Ал, осы өңірдің қыздары 
өз ауылдарына кетті. Солардың бірі 
– Торғынай еді. Бұл осы қаладағы 
Мәншүк Мәметова атындағы қыздар 
педагогикалық училищесін бітірген 
1956 жыл болатын.

Қошпанова Торғынай Бүр кіт
қызы Сырдария ауданы «Қызыл 
коммуна» колхозында (қазіргі 
Нағи Ілиясов ауылы) дүниеге кел-
ген. Сол ауылдағы №132 Э.Тельман 
атындағы мектептің 7класын ой да
ғыдай бітірген ол, төрт жылдан соң 
өзі оқыған мектепке жұмысқа орна-
ласып, өзін оқытқан ұстаздарымен 
әріптес болады. Көп ізденісімен, 
еңбекшілдігімен таныла бастай-
ды. Жас мұғалім ауыл жігіті 
Қыдыралиев Төлепберген екеуі 
жұптасып, шаңырақ көтереді. Бұған 
дейін әке төрінде өз бабымен жүрген 
ерке қыз, енді келін болып, үйішілік 
тірлігі ауырлай түседі.

Жас мұғалім жас келіннің 
әртүрлі міндеттерін де атқара 
жүріп, жоғары білімді ұстаз болу-
ды ойлап, Н.В.Гоголь атындағы 
педагогикалық институттың фи-
лология факультетінің қазақ тілі 
және әдебиеті бөлімін ойдағыдай 
бітіріп, жоғары білімді ұстаз ата-
нып, тілегіне жетеді. Мұғалімдерге 
арналған газет, журналдарды оқып, 
тәжірибелі ұстаздармен қатынасын 
үзбейді.

Тынымсыз еңбек, көп ізденіс 
Торғынайдың қуанышын көбейте 
берді. Міне, қызық, ол ана атан-
ды, дүниеге «іңгәләп» тұңғышы 
Гүлжаһан келді, үй іші қоңыраулы 
шаттыққа толды. Төлепберген әке 

атанып төбесі көкке тигендей бол-
ды, қуаныш мұнымен тоқтаған жоқ, 
тағы да ұл келді, бұған лайық ана 
жүгі де ауырлады. Мектепке барып, 
әр кластың 3040 оқушысына дәріс 
оқыса, үйге келсе жеті ұл, қыздың 
тәрбиесі, үй күтімі.

– Иә, оңай болған жоқ, – дейді 
Торғынай, – еңбегім тиісті орын-
дардан кезінде жоғары бағаланды. 
Менің оқушыларымның жоғары ла-
уазымды болғандары да аз емес, 
мысалы, облысқа белгілі қоғам 
қайраткері Алмагүл Божанова, 
ғалым И.Таутенов, Мәжіліс депу-
таты, Қазақстанның Еңбек Ері Аб-
зал Ерәлиев, тағы басқа облысқа, 
республикаға белгілі тұлғалар. 
Мен өз ауылымда еңбек еткенімді 
мақтаныш етемін, өткен ғасырда да, 
қазір де мен тұратын Нағи Ілиясов 
атындағы ауылда алдыңғы қатарлы 
ауыл ретінде, өндірісі жанжақты 
дамыған, ажарлы шаруашылық 
ретінде Елбасымыз Н.Назарбаев ар-
найы келіп, ақжарқын әңгі ме лес
кеніміз бар.

Өмір ғой, бірде қуантады, бірде 
жылатады, бұдан он бес жыл бұрын 
отағасы Төлепберген бақилық бо-
лып, Торғынайдың жүгі одан әрі ау-
ырлай түсті, жеті бірдей ұлқыздың 
болашағы қыздарын қияға ұшырып, 
ұлдарын өз төңірегінен алыстатпау, 
туған ауылында еңбек етуге үндеу 
міндеті қалды...

Бұл күндері ана тілегі орын
далғандай, еңбегінің жемісін көріп 
отыр. 1986 жылы зейнеткерлікке 
шыққан ардагер ұстаз, әрі Батыр ана, 
Алтын алқа иегері, Ұлы Жеңістің 
мерекелік медальдарымен мара-
патталып, тыл және еңбек ардагері 
атанды. Батыр ананың ұлқыздары 
да әкешеше тілегінен шықты. 
Тұңғышы Гүлжаһан ана жолын 
таңдап, қаладағы №8 мектептің қазақ 
тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 

болса, Роза музыка пәнінің, Лиза та-
рих пәнінің мұғалімі, Күләйхан әке 
жолын қуған есепші. Ал, ұлдарының 
үлкені Әлімхан  –автомеханик, 
Әмірхан – агроном, шаңырақтағы 
кенже ұлы Қонысбек «Мағжан и 
К» серіктестігінде күріш бригадирі. 
Торғынайдың келіндері Қуанышкүл, 
Луиза, Жанар да ене топырағынан 
жаралғандай ибалы жандар. Күйеу 
балалары да теріс емес.

Ұстаз ана, Батыр ана 26 немере, 
24 шөбере сүйіп, құшағы кең, жүзі 
жарқын, аяулы әже болып отыр. 
Арасында ауыл әкімімен, ауылдың 
айтулы азаматтарымен кездесіп, 
қазіргі жастар, ауыл болашағы тура-
лы пікірлесіп тұратыны да бар.

Сексеннің сеңгіріне сүрінбей 
шыққан Батыр ана, ардагер ұстаз, 
бір әулеттің ақылшысы аталып, жас 
отбасыларына үлгі болып жарқырап 
жүріп жатыр.

Ұстаз ана, Батыр ана – Торғынай 
Бүркітқызы, денсаулығың зор бол-
сын, не тілесең сол болсын, ғасыр 
жаса!

Рысты БЕКБЕРГЕнОВА,
Қазақстанның құрметті 

журналисі.

ТОРҒЫНАЙ

Шіліңгір шілденің ыстығы әсіресе 
біз дің өңірде  ерекше білінгендей. Ай 
бас тал ғаннан бері тұрғындар  аптап 
ыс тық пен әлек болып келеді. Арагідік 
ғана ауа температурасы +30ға түскені 
болмаса, ми қайнатар ыс тық басыл-
май тұр. Ендеше осы аптап ыстықтан 
қалай қорғанған жөн? Осы сұрақты 
№6 қалалық емхананың күндізгі ем-
деу бөлімінің меңгерушісі Гүлжан 
Абсатоваға қойдық. Дәрігер аптап 
ыстықта адам өзін қалай ұстау керектігі 
туралы ойымен бөліскен еді.

«Өзге өңірлер секілді біздің ай
мақта да аптап ыстық жиі орын алу-
да. Күндізгі сағат 1011ден кешкі 
19.00ге дейін күннің қызуы басыл-
май тұр. Осы уақыт аралығында 
көлеңкеде болған жөн. Мүмкіндігінше 
мұндай уақытта көшеге шықпауға ты-
рысу керек. Алайда жұмыс, басқа ша-
руалар бар дегендей... Күн сәулесінен 
қорғану мақсатында күннен қорғайтын 
кремдерді жағып шыққан дұрыс. Со-
нымен бірге жиекті қалпақ киген абзал, 
әсіресе 55 жастан жоғарыларға төбені 
көлегейлеудің маңызы зор. Сонымен 
бірге күннен қорғайтын көзілдірік киіп, 
қолшатыр ұстаудың да пайдасы мол,– 
дейді Гүлжан Төреханқызы. Оған қоса 
дәрігер ақ немесе ақшыл түсті, таза ма-
тадан тігілген жұқа, жабық киім кию-
ге кеңес береді. Өйткені ауа өткізгіш 

мұндай киім денені демалдырып, 
дерматит пен бөрітпелердің пай-
да болуынан сақтайды әрі жабық 
киім денені күн сәулесінің 
тікелей түсуінен қорғайды. 

Сондайақ, маман бұл 
уақытта көп қимылдамауды 
ескертеді. «Ағзаға онсыз да 
қиын. Егер қатты ыстықта 
адам бойына күш түсірсе, онда 
жүрекке түсетін салмақ екіүш 
есеге артып кетеді, – деп атап 
өтті Г.Абсатова. Оның айтуын-
ша, 30 градустан жоғары ыстық 
барлық жастағыларға қауіпті, әсіресе 
балалар мен үлкен кісілердің ден сау
лығына едәуір әсер етеді. Дәрігер ап-
тап ыстықта сұйық тықты көп ішіп, же
місжидектерді көп теп жегеннің жөн 
екенін айтады. Өйт кені, жемісжи дек 
дәрумендер мен минералдарға бай, ал 
су ағ задағы сұйықтықты толтырады. 
«Күннің ыстығынан адам жиі терлейді, 
сондайда денедегі сұйықтық та сыртқа 
шығады. Сол себепті адамның қан 
қысымы төмендеп кетеді. Оның алдын 
алу үшін суды жиі ішіп отыру керек. 
Су қатты салқын болмауы тиіс, мұздай 
су тамақ ауруларын асқындыратыны 
белгілі, – дейді дәрігер. Маманның 
айтуынша, ыстық күндері газды су
сындарға және спирттік ішімдіктерге 
жоламаған жөн. Аптап ыстықта мүм

кін дігінше адамдар душ қабылдап, суға 
шомылғанды дұрыс санайды. Алай-
да, душ қабылдар кезде су аса суық 
болмағаны жөн екен, сол секілді ыстық 
судың да пайдасынан гөрі зияны ба-
сым көрінеді. Әсіресе қан тамырла-
ры ауруларымен ауыратын адамдар 
салқын суға түсерде сақ болуы қажет. 
Сырқаты жоқ адамдардың өзі күннің 
астында көп жатып не көп уақыт жүріп 
келіп бірден суға түсуге болмайды. 
Суға түсер алдында денені уқалап алу 
керек екен. 

Төтенше жағдайлар қызметі жі
бер ген хабарламаға сәйкес алдағы 
күндері де аймақта күннің ыстықтығы 
сақталады. Ендеше аптап ыстықтан 
қорғана біліңіз.

Айнұр БАТТАлОВА.

ЫСТЫҚТАН ҚОРҒАНА БІЛІҢІЗ 

Құттықтау

Кеше Қорқыт ата атындағы Қызылорда мем
лекеттік университеті әскери кафедрасы кур
сант тарының әскери ант қабылдау рәсімі болып 
өтті. Шараға «Нұр Отан» партиясы Қызылорда 
облыстық филиалы төрағасының бірінші орын-
басары Ибадулла Құттықожаев, 2019 әскери 
бөлімінің өкілі Дархан Дарменбеков, қорғаныс 
істері жөніндегі департамент бастығының бірінші 
орынбасары, подполковник Мұрат Айдаров және 
курсанттардың атааналары қатысты.

Қызылорда мемлекеттік университеті 
еліміздің әлеуметтікэкономикалық салалары-
на қажетті мамандар даярлаумен қатар, елі мен 
жерін сүйетін, бабалар ерлiгiн қадірлеп, қастерлей 
білетін тұлға қалыптастыру қызметін жүзеге асы-
рып келеді. Талап пен тәртіпке тәрбиеленген 
батыл да жігерлі патриот жастарды дайындау 
бағытында әскери кафедраның алар орны ерекше.

Қызылорда мемлекеттiк университетi ректо
ры ның міндетін атқарушы Абайбек Жүнісов 
әскери ант қабылдау – жауынгерлердің Отан ал

дындағы борышын айғақтайтынын жеткiздi. Со-
нымен қатар, «Нұр Отан» партиясы Қызылорда 
облыстық филиалы төрағасының бірінші орын-
басары И.Құттықожаев, 2019 әскери бөлімінің 
өкілі Д.Дарменбеков, кафедраның бітіруші кур-
санты М.Нұрдәулет құттықтау сөз сөйлеп, ізгі 
тілектерін жеткізді.

Әскери кафедра жаңа курсанттармен 
толықты. Жүздерінен жалын атып, жүректерін 
қуаныш кернеген жас курсанттар осылайша ел 
алдында елге адал, халыққа қамқор болуға ант 
берді.

Әскери кафедра құрылғаннан бері 1750 запас
тағы офицер мен 367 запастағы сержантты дай-
ындап шығарды. 

Биыл 108 курсант оқу үдерісі барысында 
теориялық білімдерін тәжірибелік тұрғыда орын-
дап шықты. Әскери кафедрада 20162017 оқу жы-
лынан бастап запастағы офицерлерді даярлау 
бағдарламасы бойынша қыз балалар білім алу 
мүмкіндігін алды. 

ЕлгЕ қызмЕт – ЕргЕ міндЕт

Жүкті әйел дәруменге толы 
азық-түлік тұтынуы  қажет

Тамақтануда еттің маңызын  ескере отырып, дәрі гер лер 
жүкті әйелдерге веге териандықтан бас  тартуды ұсы нады. 
Келесі топ – сүт өнімдері. Оған сүт, айран, сыр, йогурт жата-
ды. Тағамдар микро эле менттерге толы болуы керек. Дәл осы 
сүт өнімдері кальцийге бай. Жүк ті ліктің 20шы аптасында 
нәрестенің сүйектері дами бас тайтындықтан сүт өнімдерін 
барынша молырақ пай да ланған жөн. Пирамиданың ең 
шыңында май мен тәттілерге орын бөлінген. Олар ба ла 
лардың дамуына аса қажет емес. Сонымен қатар, тағам
дардың дұрыс даярлануы да маңызды. Термиялық өңдеуден 
өткізу керек. Ет пен балықты бұқтырып не қайнату қажет. 
Ал көкөніс және жемісжидекті пісірмей, шикілей жеген 
пайдалы. Өйткені, термиялық өңдеуден кейін құрамындағы 
барлық микроэлементтер мен дәру мендер жоғалады. Пай-
дасы жоқ тағы бір тағам – шұжық, тұздалған азық. Оларға 
тәбетіміз  тартып тұрғанымен нәрсіз болады. Оны қайнатқан 
немесе буда піскен етпен алмастырған жөн. Сонымен қатар, 
фастфуд және жартылай фабрикаттар да пайдасыз тағамдар. 
Бұл ана мен баланың денсаулығы үшін зиян. Диетолог-
тар жүкті әйелдер үшін суды көп мөлшерде қолданған жөн 
деген пікір айтады. Тәулігіне 2 литр су ішу қажет. Суды 
шектеудің қажеті жоқ. Сусындарға ағып тұрған су, ки-
сель, компот және бірінші тамақ жатады. Қышқыл сусын-
дарды да аз пайдаланған жөн. Жүктіліктің алғашқы 3 ай-
ында лоқсудан (токсикоздан) аулақ болу үшін азаздан жиі  
тамақтанған жөн. Бұл кеңестер жүктіліктің соңғы айында да 
пайдалы. Іш үлкейген сайын асқазан тарылып, қыжыл пайда 
болады. Сондықтан тәулігіне 34 рет тамақтанып, арасында 
аздап көкөністі пайдалануды да ұмытпаңыз!

А. ИСАмБЕКОВА, 
облыстық салауатты өмір салтын

қалыптастыру орталығының
«Репродуктивті денсаулықты қорғау»

бөлімінің үйлестірушісі.

Кеше аудан орта-
лы     ғы нан 25 ардагер 
 Ас   тана қала сындағы 
 «ЭКСПО-2017» ма  ман-
дан  ды   рыл ған халықа ра-
лық көрмені тамашалауға 
ат танды.  Аудан әкімі 
Талғат Дүйсебаев, ау дан-
дық ардагерлер кеңесінің 
төрағасы Садық Әлиев 
Ел ор даға асыққан ар-
дагерлерді шы  ғарып сал-
ды.
Бұған дейін де аудандық 

ардагерлердің бір тобы ға
жай  ып көрмені тамашалап 

кел ген едi. Олардың арасын-
да әлеуметтікэкономикалық 
дамуға лайықты үлес қос
қандар да бар. Алдыңғы лек-
пен аттанған ардагерлер 
«ЭКСПО2017» қалашығына 
табан тіресімен ондағы таң
ғажайып  павильондарды, 
ар  хитектураның ең соңғы 
үл  гілерімен салынған әсем 
ғимараттарды  аралап, тех ни
ка ның соңғы жаңа лық тарымен 
танысты. Шексіз қуа нышқа 

бөленген қариялар қыс қа 
мерзім ішінде Астананың көр
кіне көрік қосып, тым сәулет
теніп кеткендігіне өз де рі нің 
таңғалыстарын біл діріп, қуа
нышпен оралған болатын. 

Міне, аудан ардагерлерінің 
тағы бір тобы осындай мүм
кін дікке ие болып отыр. Олар 
бірнеше күн халықаралық көр
мені қызықтайтын болады.

нұрсұлтан ҚАЗБЕКОВ.

АРДАГЕРЛЕР АСЫҚҚАН АСТАНА


