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ҚАБЫЛДАУ АТАМЕКЕН: ЖОМАРТ ЖҮРЕК

Өткен аптаның сенбісі Қазалы жұрты 
үшін қуанышқа толы болды. Халықтың 
талай жылғы көпір салу мен жер телімін алу 
мәселесі шешімін тапты. Ауданға арнайы 
барған облыс әкімі Қырымбек Көшербаев 
көп көңілін көтерген қуанышқа ортақтасып, 
тұрғындарды құттықтады.    
Сырдария өзені бойындағы елді мекендер 

үшін ең өзекті мәселенің көпір екені айтпаса да 
түсінікті. Дарияның арғы бетінде орын тепкен ауыл 
тұрғындары күнделікті тіршілік үшін қос жағалауды 
жол қылады. Халқының басым бөлігі Сырдың 
сағасында орналасқан Қазалы ауданында да бұл 
түйіні тарқалмаған шаруа болатын. Енді мұның 
да кезегі келді.  Аудан орталығынан 33 шақырым 
жерде «Әлсейіт» учаскесінен салынатын көпірдің 
алғашқы қазығы қағылды.

– Бүгінге дейін жол қатынасы, көпір мәселесі 
ең үлкен қажеттіліктердің бірі болып келді. 
Тұрғындар үшін өткелдің маңыздылығын айтып 
жатудың өзі артық. Оның үстіне осы өзен үстімен 
өтетін қалқымалы көпірдің күйі арғы-бергі беттегі 
ағайынды бірдей алаңдатып, көктемгі, күзгі сең 
жүру кезеңдерінде әбден әбіржітіп келді. Бұл 
мәселе кеңес дәуірінен бері шешімін таппай келе 
жатыр. Міне, бүгін Қазалы, Арал аудандарының 
халқы көптен күткен көпір құрылысын бастағалы 
тұрмыз. Жаңа көпір құрылысы аяқталғанда Қазалы 
ауданының 7, Арал ауданының 6 ауылына, 14 
мыңнан астам тұрғынға қызмет ететін болады. 
Көпшілік күткен қуаныш құтты болсын! – деді 
аймақ басшысы. 

Көпірдің ұзындығы – 220, ені 10 метр етіп 
салынады. Онда жаяу жүргіншілер жолы да 
қарастырылмақ. Ескі өткелдің орнына еңселі көпір 
тұрғызылатынына алғыс білдірген ақсақалдар ақ 
батасын беріп, ата жолымен құрбан шалынды. 

Салынғалы тұрған жаңа көпір қос аудан 
тұрғындарын байланыстырады. Қазалы қаласынан 

шыққан тұрғындар жолда Ақтан батыр, Жанқожа 
батыр ауылдарын артқа тастаса, өзеннің арғы 
бетінде Бекарыстан би, Түктібай, Майдакөл 
секілді елді мекендер бар. Одан бөлек Аралдың 
Жаңақұрылыс, Ақшатау, Қызылжар, Қаратерең 
ауылдарының тұрғындары да дәл осы көпірді 
пайдаланады. Бекарыстан би ауылының тұрғыны 
Алпысбай Күнімай жол азабынан құтылатын күннің 
жақындағанына қуанышты.

– Қалқыма көпірмен өту дегенің бір жатқан 
қиямет. Қыста мұз қатқанда өтуіміз мұң болады. 
Содан анау Басықара жақпен айналып қатынаймыз. 
Ол балшық, ой-шұқыр болады. Қалқыма көпір 
дегеніңіз – қаупі көп өткел. Халықта көпір салу 
сауапты іс саналады. Елдің тілегін тыңдап, қажетін 
жасап беріп жатқан азаматтарға алғыс айтамыз, – 
дейді ауыл тұрғыны.  

Қазалылықтар асыға күткен тағы бір сәт аудан 
орталығында жалғасты. Осы күні аймақ басшысы 
ондаған тұрғынға жер телімін табыстаудың 
салтанатты шарасына қатысты.

Бүгінде аудан орталығында 40 мыңнан астам 
халық тұрады. Соның ішінде 6 мыңға жуығы жер 
кезегіне тіркелген. Жыл соңына дейін мыңдаған 
тұрғынға жер берілмек. Өңір басшысы жаңа 
қоныстан жайлы үй тұрғызуға тілектестігін білдірді.

– Жасыратыны жоқ, соңғы 
жылдары жеке тұрғын үй салуға 
жер телімдерін беру тоқтатылды. 
Оның объективті себептері болды. 
Яғни, Қазақстан Республикасының 
«Жер» кодексіне сәйкес жеке 
тұрғын үй құрылысын салу үшін 

әуелі су, жол, электр желісін жеткізу қажет. Бұл 
жұмыстар жолға қойылып, 2018-2019 жылдары үш 
мыңнан астам аудан тұрғынына жер телімі берілмек. 
Қалғандарының да құжаттары әзірленіп, иелеріне 
табысталады. Келешекте кент пен қала арасы 
қосылып, үлкен қалаға айналатынына сенемін. 
Сондықтан үйлерді бірыңғай қалыпта, орталықтың 

ажарын айшықтайтындай етіп салған жөн, – деді 
облыс әкімі.

Жалпы, Әйтеке би кентінен – 3, Қазалы 
қаласынан 2 аймақтан жер беру қарастырылған. 
Соның біреуі осы күні Басықара автожолы 
бағытында 56 гектар жерден 180 адамға берілді. 
Сонымен қатар, Әйтеке би кентінен көлемі 210 
гектар жер учаскесін инфрақұрылыммен қамтуға 
республикалық бюджеттен 204 млн теңге қаржы 
бөлініп, құрылыс-монтаж жұмыс тары жүргізілуде. 
Ол жерлер келер жылы табысталмақ. Жаңа жер 
телімін алған жанның бірі – аудандық білім 
бөлімінің қызметкері Мейрамкүл Төлеген. Ол 
бірнеше жылдан бері кезекте тұрып, ақыры жаңа 
қонысқа қол жеткізді.

– Бүгінде жаңа көршілеріммен танысып 
үлгердім. Өзім қалаған жерден үй салатыныма 
қуаныштымын. Мұнда қажетті нәрселердің барлығы 
тартылған. Су, жарық, жол жүргізілген. Баспана 
тұрғызуға бар мүмкіндік қарастырылған. Осы үшін 
ел ағаларына алғысымды айтамын, – дейді ол.

Сонымен қатар, облыс әкімі Қырымбек 
Көшербаев Жалаңтөс батыр ауылында пайдалануға 
берілген 150 орындық мәдениет үйімен танысты. 
Ел игілігіне берілген ғимарат екі қабатты. Онда 
ауыл балаларына арналған үйірмелер ашылып, 
жеткіншектің жан-жақты дамуына жағдай 
жасалған. Сондай-ақ, ауылда Жалаңтөс батыр 
бабаның туғанына 440 жыл толуына орай орталық 
алаң жасалған. Онда шағын демалыс орындары, 
балалардың ойын және спорттық алаңдары бар.

Мұнан соң, аймақ басшысы Қазалы қаласында 
биыл басталып, пайдалануға берілген жастар 
алаңын көріп, жас спортшылармен кездесті. Аудан 
саңлақтары республикалық, халықаралық дәре же-
дегі жарыстарда өз шеберліктерін дәлелдеп келеді. 
Түрлі деңгейдегі додалардан жеңіспен оралып жүр. 
Бұл – облыстағы спортқа деген қам қорлықтың 
нәтижесі. Жеткіншектермен еркін әңгіме өрбіткен 
облыс әкімі уақытты бос өткізбей, пайдалы істерге 
арнау қажеттігін айтты. Спортпен шұғылдану 
жастардың өмір белсенділігін арттырады.

Мәди ҚҰРМАНӘЛІ.
Бағдат ЕСЖАНОВ (сурет).

МИНИСТРДІ ҚАБЫЛДАДЫ
Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаев Дін істері және 

азаматтық қоғам министрі Нұрлан Ермекбаевты қабылдады.
Кездесу барысында Мемлекет басшысына азаматтық қоғамдағы қазіргі 

ахуал мен дін саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру үшін қабылданып 
жатқан шаралар жөнінде мәлімет ұсынылды.

Елбасы министрліктің бүгінгі жаһандық және өңірлік сын-қатерлер 
жағдайында атқарып отырған жұмыстарының өзектілігін ерекше атап өтті.

– Министрлік құрылғалы біршама уақыт өтті. Қазіргі жағдайда 
министрліктеріңіздің жұмысы еліміз үшін аса маңызды, – деді Нұрсұлтан 
Назарбаев.

Дін істері және азаматтық қоғам министрі Қазақстан Президентіне 
діни қызмет саласындағы мемлекеттік саясатты жүргізу, мемлекеттік 
жастар саясатын іске асыру, сондай-ақ волонтерлармен және үкіметтік емес 
ұйымдармен өзара іс-қимыл жүргізу жөніндегі жұмыстардың нәтижелері 
туралы баяндады.

Елбасы кездесу қорытындысы бойынша бірқатар нақты тапсырма берді.

Облысымыздың әр елді мекенін аралап, 
ауылдағы ағайынның тіршілігіне мән беруді 
дағдысына айналдырған аймақ басшысы осыдан 
бірнеше жыл бұрын Жаңақорған ауданына келген 
іссапарында Қожакент ауылына да ат басын 
бұрып, ауылдың әлеуметтік жағдайына назар 
аударған-ды. Сонда кідірген орынның бірі – ауыл 
шетіндегі мал бордақылау алаңы. Бұл жоғарыда 
өзіміз әңгіме арқауына айналдырған кәсіпкер 
жігіттің «Нұрбол-И» шаруа қожалығының өндіріс 
орны болып шыққан-ды. Ондағы қолға алынған 
бастамаларға сүйсініс білдірген облыс әкімі 
өзгелерге де осындай батыл бастамаға барып, 
баянды еңбек ете бастаған оның төрағасынан 
үлгі алуды айтқан болатын. Аймақ басшысының 
сол ақжарма тілегі қабыл болып, Изатуллаға 
да күш берді. Оның өз шаруасын ұлғайта 
түскендігіне журналистік сапармен арнайы 
барғанымызда көз жеткізіп, газет оқырмандарын 
ақпараттандырғанбыз. Онан беріде екі қыс өте 
шығыпты. 

– Атакәсіп ауылдың асыраушы саласы екендігі 
нарықтық қатынас кезеңінде де мойындалды.  
Тынбай еңбек етумен қатар, жаңашылдыққа 
ұмтылу, тиянақты ізденіс талап етіледі нарықтың 
заңдылықтарында. Тәп-тәуір іс бастағанмен, заман 
талабын жете сезінбесеңіз, тоқырауға ұшырау, 
қарызға кіру оп-оңай. Сондықтан да үнемі ширығу 
үстінде болған кәсіпкер ғана бел аса алады. Мұны 
маған өмір үйретті, әзірге шүкіршілік, көздеген 
мақсаттарыма жетіп келе жатқан секілдімін, – 
дейді кәсіпкер. 

«Нұрбол-И» шаруа қожалығының қарамағында 
бұл күндері 200-дің үстінде мүйізді ірі қарасы 
мен 100-дің үстінде жылқысы бар. Мал 
шаруашылығының іргесін бекемдеумен қатар 

ол егіншілікпен шұғылданып, күріш егуді де 
қалыс қалдырмай, қатар алып келеді. Биылдың 
өзінде аудан әкімінің ұсынысымен «Лидер» жаңа 
күріш сұрыпын 120 гектарға орналастырып, одан 
жоғары өнім жинады. Осы жұмыстарда оның 25 
ауылдасы еңбек етіп, жалақысын уақытылы алып, 
тұрмыстарын көтеріп келеді.

«Кісі болар баланың кісіменен ісі бар» демекші, 
Изатулла тек өзінің шаруашылық қамын күйттеп 
ғана қоймай, ауылдың қоғамдық өміріне де белсене 
араласуымен қатарластарына үлгі, ауылдастарына 
құрметті. Ауыл әкімі Асыл Айтжанов, кезінде 
еңбек майталманы болған ардақты ардагер Әсет 
Жиенқожаевтармен бірлесе жүріп, көпке қажетті 
талай шаруаның оңтайлы шешілуіне себепші 
болып жүр. Жұмыссызға жұмыс тауып беруімен 
бірге, тұрмысы төмен отбасыларға қол қайырымын 
жасады. Әсіресе, «Қылышты ата» кесенесінің қайта 
жаңғырту жұмыстарын жасауда мол үлес қосты. 
Сондай-ақ, Қожакент ауылының құрылғанына 50 
жыл толу мерейтойын атап өту қарсаңында аса 
белсенділік танытты. Еңбек адамы болғандықтан 
шығар, ол жасаған қол қайырымы мен көмегін 
айта бермейді. Жоғарыдағы қамқорлықтарын 
ауылдастарынан естіп білдік. 

Иә, ауылда өсіп, ауыл жұмысымен белі қатқан 
жігіт Орынбор қаласында жоғары білім алды. 
Келе шаруашылықтың жұмысына араласты. 
Механик, қырман меңгерушісі атты қызметтерде 
шыңдалған жас жігіт, бастысы, адамдармен жұмыс 
істеу өнерін игерді. Бұл – өз мақсатыңды орындау 
жолындағы басты тетік. Міне, сол қасиеттері оны 
биік баспалдақтарға қарай бастап келеді. Талапты 
жігітке сәттілік серік болсын дейміз.

Нұрмахан ЕЛТАЙ. 
Жаңақорған ауданы, Қожакент ауылы.

Халық арасында «Сырға барып жыршымын деме!» деген сөз бар. 
Әсілі, бұл тәмсілдің ұғымы жыр елі атанған осы бір өлкеде өнерді 
өрге сүйреген талай алыптың өмір сүргенінде жатса керек. Аймақ 
өнер  паздары гастрольдік сапармен көршілес облыстарға шығып, 
мә дени байланысты жандандырып отырады. Сөзіміздің дәлелі ретін
де облыстық филармония артистері Батыс Қазақстан облысына ба
рып, ондағы көрермендерге Сырдың сәлемін жеткізгенін атап өтуге 
болады. 
Филармония өнерпаздары «Томирис» би ансамблінің орындауындағы 

«Дала сазымен» сахна шымылдығын түрді. Онан соң «Мәдениет қайраткері» 
төсбелгісінің иегері Ү.Медеуова Ғ.Құрманғалиевтің «Елге сәлем», 
И.Елубаеваның «Ақмешіт аспаны» мен халық әні «Ақеркені» нақышына 
жеткізе орындады. Өз кезегінде сахнаға шыққан жас жырау З.Баймырза 
Тұрмағанбеттің «Толғауын», З.Дәулетбаевтың «Сыр сүлейлерін» және 
халық әні «Әдеміні» шырқап, көпшіліктің қошеметіне бөленді. Шарада 
халық әндерін орындаған «Тұран» триосы оралдықтардың ыстық ықыласын 
иеленді. Сонымен қатар бағдарламада филармония әртістері Н.Нұраддинова, 
О.Нұралиев жұртшылықты өз өнерлеріне тәнті етті. 

Екі өңірдің арасындағы мәдени байланысты нығайтуға бағытталған 

шараны Ү.Медеуова Ә.Тыналиевтің «Ата дәстүр» әнімен қорытындылады.
Осылайша, Орал халқының ыстық ықыласына бөленген филармония 

өнерпаздары Сырдың ән сәлемін жеткізіп, арадағы рухани байланысты 
нығайтуға үлес қосты.

А.ЖҰМАДІЛДАҰЛЫ.

Кеше облыс әкімі Қырымбек 
Көшербаев медицина саласының арда
герлері Ернияз Омаров пен Базарбай 
Атабаевты қабылдап, қос дәрігерді 
мерейтойларымен құттықтады. 
– Ақ халатына кір түсірмеген, медицина 

саласында өз қолтаңбалары бар, өңір халқының 
денсаулығын жақсартуға аянбай үлес қосқан екі 
бірдей қадірлі ағамыз «Қызылорда облысының 
Құрметті азаматы» Ернияз Омарұлы 85 жасқа, 
белгілі дәрігер, Алаштың алып тұлғасы 
Мұстафа Шоқайдың мұрасын жалғастырушы, 
қор президенті Базарбай Асанбайұлы 80 жасқа 
толып отыр. Сыр медицинасының қаншама жас 
дәрігерлері Сіздерге қарап есейді, Сіздерден тәлім-
тәрбие алып, дәрігерліктің қыр-сырын үйренді. 
Біз сіздердің азаматтық биік парасаттарыңызға 
қашан да бас иеміз. Мерейтойларыңыз құтты 
болсын, жүз жасқа толған тойларыңызда да 
осындай тілек айтуға жазсын, – деп аймақ 
басшысы жылы лебізін жеткізді. 

Ернияз Омаров 1932 жылы Тереңөзек ауданы 
А.Тоқмағанбетов ауылында дүниеге келген. 1947 
жылы жетіжылдық мектепті, одан әрі Қызылорда 
медициналық училищесін, Алматы медициналық 
институтын бітірген. 1961 жылы емхана 
меңгерушісі, қалалық денсаулық сақтау бөлімінің 
меңгерушісі болып қызмет етті. Қалалық 
аурухана бас дәрігері болып 15 жыл жұмыс 
істеді. Сол кезеңде жаңадан 360 орындық аурухана 
салдыруға күш салған. Сонымен қатар, 15 жылдай 
облыстық денсаулық сақтау басқармасының 
басшысы қызметін атқарды. ҚР еңбек сіңірген 
дәрігері, медицина ғылымының кандидаты. 2002 
жылы «Қызылорда қаласының Құрметті азаматы», 
2013 жылы «Қызылорда облысының Құрметті 
азаматы» атағы берілді. Облыстың денсаулық 
сақтау саласында 40 жылға жуық еңбек етті. 

Шиелі ауданы «1 Май» колхозында дүниеге 
келген Базарбай Атабаев орта мектепті бітірген 
соң, Қызылорда медицина училищесіне оқуға 
түседі. Еңбек жолын Сырдария ауданында бастап, 
кейін Қызылорда қаласында фельдшер болып 

жұмыс істейді. Алматы медицина институтының 
«педиатрия» факультетін бітірген соң, қалалық 
балалар емханасында, облыстық ауруханада 
балалар хирургі болды. Базарбай Асанбайұлының 
ұйымдастырушылық-басшылық қызметі 1973 
жылдан басталды. Шиелі аудандық ауруханасында 
бас дәрігердің емдеу ісі жөніндегі орынбасары 
қызметін атқарды. Шиеліде жаңа аурухананы 
іске қосуға атсалысты. Сонымен бірге, облыстық 
жұқпалы аурулар ауруханасының құрылысын 
екі жылда аяқтатып, 1988 жылдың соңында осы 
ауруханаға бас дәрігер болып бекітілді. 30-дан 
астам ғылыми еңбектің авторы, «Алтын дәрігер» 
белгісінің иегері, «Шиелі ауданының Құрметті 
азаматы». 

Жылы жүздесуде  сонымен бірге аймақ 
басшысы облыстың денсаулық сақтау 
саласының дамуына тоқталып, қол жеткізген 
жетістіктері жөнінде айтып өтті. 

– Өткен жылы қабылданған «Денсаулық» 
мемлекеттік бағдарламасы аясында 36 
индикаторлық көрсеткіштерге қол жеткізуге 
арналған өңірлік жоспар бекітілді. Негізгі 
индикаторлық көрсеткіші ретінде күтілетін өмір 
сүру ұзақтығы облыс бойынша 72,1 жасқа жетуі 
тиіс болса, бұл меже орындалды.  Жол карталары 
бекітіліп, облыс қазынасынан 1,7 млрд теңге 
қаржы бөлінді. Бастапқы медициналық көмек 
көрсету ұйымдарында барлық 5 бағыт бойынша 
89 мамандандырылған кабинет ашылды. 
Аймақтағы жол қатынастарының ұзақтығын 
ескере отырып, Қазалы теміржол ауруханасының 
базасында ауданаралық ІІ деңгейлі инсульттық 
орталық, №3 қалалық емхананың базасында 
инсультпен ауырған науқастарға оңалту жүргізу 
мақсатында нейрореабилитациялық орталық 
ашылды. Жыл соңына дейін мемлекеттік-
жеке меншік әріптестік аясында 400 келушіге 
арналған №2 қалалық емхананы, 10 дәрігерлік 
амбулаторияны пайдалануға береміз. Қазір 
облыстың медициналық ұйымдарын меди-
циналық техникамен қамту көрсеткіші 45,19 
пайыздан 73,4 пайызға дейін өсті, – деді облыс 
әкімі. 
Шарада аймақ басшысы мерейтой иелеріне 

шапан жауып, сый-құрмет көрсетті. Ардагер Ернияз 
Омарұлына  Қызылорда облысының «Құрмет 
грамотасын» табыстаса, Базарбай Асанбайұлын 
«Алғыс хатпен» марапаттады және ҚР Денсаулық 
сақтау министрлігінің «Еңбек ардагері» медалін 
тапсырды.

Облыстық ардагерлер кеңесінің төрағасы 
Сейілбек Шаухаманов, медицина саласының 
ардагері Тұрғанбай Маханов торқалы той иелеріне 
жылы лебіздерін арнады.

Айнұр БАТТАЛОВА.
Бағдат ЕСЖАНОВ (сурет).

ҚОС ДӘРІГЕРГЕ ҚҰРМЕТ

АУЫЛҒА
ҚАМҚОР АЗАМАТ

Қолынан келер шарапатын өз басынан артыл
дырып, ағайынтуысына, ауылдасына тигізіп жүретін 
азаматтар аз емес бізде. Мұндай елжанды адамдар 
қашанда көпке қажет. Әсіресе, қоғамдық өзгерістердің 
белең алған кешегі 90жыл дардың 
ортасынан бас тап бұрынғы 
кеңестік ірі шаруашылықтар 
бытырай тарады да, 
көпшілік не істерін білмей 

сарсаңға түскені кеше ғана еді ғой. Үкіметіміздің ауылға бет бұрып, 
ондағы мал шаруашылығы мен егіншілікке қамқорлық аясын 
кеңейте бастауынан еті тірі жігіттер жеке шаруасын жолға қоюмен 
қатар айналасына да септігін тигізді. Олар жаңа жұмыс  орнын 
ашумен бірге, халыққа қажетті ауылшаруашылық өнімдерін де 
молайта бастады. Адалынан нәпақа тауып беріп, жоқжітікке 
көмек беретін мұндай адамдар құрметке бөлене бастады. 
Солардың бірі, біздің бүгінгі кейіпкеріміз – Изатулла 
Үсенов. Жаңақорған ауданының Қожакент 
ауылында тұратын жас жігіт – бұл күндері 
аудандағы белді кәсіпкерлердің бірі.

КӨПІР МЕН ЖЕР ТЕЛІМІ – КӨПТІҢ ИГІЛІГІНЕ

АҚЖАЙЫҚТА ШЫРҚАЛҒАН ӘНДЕР
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БРИФИНГ

АССАМБЛЕЯ МҮШЕЛЕРІ ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ
ЛАТЫН ҚАРПІНЕ КӨШУІН ҚОЛДАЙДЫ
Соңғы уақытта біздің қоғамда қазақ әліпбиін латын қарпіне көшіру мәселесі белсенді түрде талқылануда. Менің 

ойымша, латын қарпіне көшу – бұл уақыт талабы. Бұл әлемдік өркениетке жол ашады. XXI ғасырда латын қарпі әлемдік 
ғылымның, техника мен интернеттің, ақпараттық кеңістіктің тілі.

Қазақ әліпбиінің жаңғыруы кириллицадан мүлдем бас тарту дегенді білдірмейді. Біздің елімізде үш тілде білім 
беру саясаты жүруде. Орыс тілі – ресми түрде қарым-қатынас тілі. Бұл тұрғыда Елбасының ұстанымы айқын. Орыс тілі 
әлемдік тіл ретінде, біздің елімізде мәдени-тарихи тамырын жайған тіл ретінде қазақстандық қоғамда маңызды рөлге 
ие бола бермек. 

Қазақстан бүгінде латын қарпін қолданып отырған өзге елдердің тәжірибесіне сүйене отырып, жаңа әліпбиге кезең-
кезеңімен көшеді деуге болады. Бүгінде қазақ тілі уақыт талабына сай дамып, әлемге танымал тілге айналады. Біз қазақ 
тілінің латын қарпіне көшуін қолдаймыз.

Галина ЩЕРБАКОВА,
«Славяне» қоғамдықмәдени орталығы» 

қоғамдық бірлестігінің жетекшісі.

Биыл 1676 үміткер мемлекеттік әкімшілік қызметке кіру үшін 
тестілеуге қатысқан. Оның 660қа жуығы оң нәтижеге қол жеткізіпті. 
Бұл туралы Өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз 
конференциясында ҚР Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы ісқимыл агенттігі облыстық департаментінің 
басқарма басшысы Еркебұлан Сарымбетов мәлімдеді.

Оның айтуынша, осы жылы 
750 адам алғаш рет құқық қорғау 
органдарына кіру үшін тестілеуден 
өткен. Оның 314-і, яғни 41,9 пайызы  
шекті мәннен төмен емес нәтижеге 
ие болған. Есепті кезеңде барлық 
деңгейдегі мемлекеттік органдарда 
836 бос лауазымға орналасуға 
конкурстар өткізілген. Оған 1110 
адам қатысуға ниет білдіріпті. 

– 9 ай қорытындысы бойынша 27 
мемлекеттік қызметші теріс себептер 
бойынша қызметтен босатылды. 
Абыройлы қызметті арқалаған 
қызметшілер жұмыстан тыс уақытта 
да жалпы қабылданған моральдық-әдептілік нормаларын ұстануға тиіс. Осы 
бағытта департамент құқықтық статистика және арнайы есепке алу органының 
мәліметтеріне және қызметшілердің әлеуметтік желілердегі парақшаларына 
мониторинг жүргізеді. Жалпы, облыста 3754 мемлекеттік қызметші бар. Оларды 
қайта даярлау және біліктілігін арттыру мәселесі күн тәртібіне қойылған, – деді 
Е.Сарымбетов.

“Ұлт жоспары – 100 нақты қадамның” 9-шы қадамында мемлекеттік 
қызметшілерді тұрақты оқытып, кәсіби шеберлікті шыңдау қажеттігі айтылған. 
Бұл тапсырма өңірде уақытылы орындалуда. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес, 
82 мемлекеттік қызметші тағылымдамадан өткен. Наурыз-мамыр айында 
департамент “Нұр Отан” партиясы облыстық филиалымен бірлесіп, “Жастар 
кадрлық резерві” жобасын қолға алды. Кадр әлеуетін пайдаланудың тиімділігін 
арттырып, бәсекеге қабілетті мамандарды жұмыспен қамтуды мақсат тұтқан 
жобаға 260 жас қатысқан. Бірақ, сынақтан сүрінбей өткен 53 маман ғана 
облыстық кадрлық резервке енгізілген. Сондай-ақ, ең алғаш біздің облыста жас 
мемлекеттік қызметшілер слеті ұйымдастырылды. Тараз, Ақтөбе қалаларынан 
келген жастар мұнда мемлекеттік қызмет саласындағы тәжірибесімен бөлісіп, 
оны жетілдіру бойынша ұсыныстарды ортаға салған болатын.

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ,
Н.НҰРЖАУБАЙ (сурет).

Осы бағытта әскерге баруда  азаматтарымыздың 
құлшынысы қандай? Қазақстан Қарулы Күштерінің 
қатарына сарбаздар мен сардарларды дайындау мен 
шақыру мәселелері туралы Қызылорда облысының 
қорғаныс істері жөніндегі департаментінің бастығы, 
полковник Мұрат Шымкентбайұлы Даулетбаховтан 
айтып беруін сұраған едік. 

– Елбасы Н.Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» атты мақаласында біздің мақсатымыз 
айқын, бағытымыз белгілі. Ол – әлемдегі ең дамыған 
30 елдің қатарына қосылу. Мақсатқа жету үшін біздің 
санамыз ісімізден озып жүруі, яғни, одан бұрын 
жаңғырып отыруы тиіс, – деген болатын. Сондықтан 
да кез келген мемлекеттің алдыңғы шебінде тұратын 
әскер. Әскери саланы таңдаған әскери қызметшінің 
алғашқы міндеті – мемлекет алдында берген антқа 
адал болу. 

Қазіргі білім мен техника дамыған, бәсекелестік 
заманында әскери қызметшілер күнделікті жұмыс 
барысында іс-тәжірибе арқылы ізденісін ұштастырып 
отырады. Бір сөзбен айтқанда, кез келген әскери 
қызметші өз саласын жетік білу жолында еңбектене 
отырып, жоғары нәтижелі жұмыс қорытындысын 
шығаруға тырысады. Жоғарыда айтылған істің дәлелі 
ретінде елімізде болашақ офицерлер мен сержанттар 
дайындауда жігерлі жұмыс атқарып келе жатқан 
әскери институттар мен әскери мектеп-интернаттары 
және сержанттарды даярлайтын кадет корпусы 
туралы зор мақтанышпен айта аламыз. Олар: Ақтөбе 
қаласындағы Кеңес Одағының екі мәрте батыры 
Т.Бигелдинов атындағы Әуе қорғаныс күштерінің 
әскери институты, Алматы қаласындағы Құрлық 
әскерлерінің Әскери институты, Радиоэлектроника 
және байланыс әскери инженерлік институты, 
Ақмола облысы Щучинск қаласындағы Ш.Уәлиханов 
атындағы  Кадет корпусы, Астана қаласындағы 
генерал С.Нұрмағамбетов атындағы «Жас Ұлан» 
республикалық мектебі және Алматы, Шымкент, 
Қарағанды қалаларындағы республикалық әскери 
мектеп-интернаттар. 

Биыл Қызылорда облысы бойынша 39  азамат 
әскери оқу орындарына түсті. Былтырғы жылға 
қарағанда, оқушылардың әскери салаға деген 
ынта-жігері жылдан жылға арта түсуде. Осы тұста 
айта кету керек, мектептегі бастапқы даярлық пән 
мұғалімдерінің де еңбегі зор. 

– Енді әскерге келісім-шарт негізінде қабыл-
данғандар туралы айтып өтсеңіз...

– Сержанттар және сарбаздар құрамындағы әскери 
лауазымдарға азаматтарды келісім-шарт бойынша 
әскери қызметке жасы 18-ден 30 жасқа дейінгі әскери 
техникалық мектептің ақылы негізде жиыннан өткен 
және мерзімді әскери қызметін өтеп келген әскери 
міндеттілерді Аягөз, Өскемен, Семей, Гвардейск, 
Үшарал, Сарыөзек, Қапшағай, Приозерск және 
Ақтау қалаларында орналасқан әскери бөлімдерге 
келісім-шарт бойынша әскери қызметке шақырады. 
Бүгінде әскери қызметшілерге қаржылай қамтамасыз 
ету, тұрғын үйдің жалға алу төлемінің кепілдігі, 
ақысыз медициналық қамтамасыз ету және жыл 
сайын кезекті еңбек демалысына шыққан уақытта 
үш айлық көлемінде ақшалай қаражат төленеді. Бір 
әскери бөлімнен келесі бөлімдерге ауысқан кезде, 
арақашықтығы 100 шақырымнан асатын болса, әскери 
қызметшіге 2 айлық жалақы көлемінде, жолдасы мен 
балаларына әрқайсысына 1 айлық жалақы көлемінде 
ақшалай қаражат бөлінеді. Қосымша ақпаратты 

аудандық, қалалық қорғаныс істері жөніндегі 
басқарма немесе бөлімдер бере алады.

Келісім-шарт негізінде былтыр облыстан 66 
әскери қызметші еліміздің түкпір-түкпіріндегі әскери 
бөлімдерге қызметке орналасты. Сонымен қатар, 
биылғы жылы 45 әскери қызметші келісім-шарт 
негізінде қабылданды. 

– Мерзімді әскери қызметке кімдер шақырылады? 
«Күз-2017» әскерге шақыру науқаны бағытында күзгі 
жұмыстар қалай жүзеге асуда? 

– Елбасы Н.Назарбаевтың «Әскери қызметтің 
белгіленген мерзімін өткерген мерзімді әскери 
қызметтегі әскери қызметшілерді запасқа шығару және 
ҚР азаматтарын 2017 жылдың наурыз-маусымында 
және қыркүйек-желтоқсанында мерзімді әскери 
қызметке кезекті шақыру туралы» №449 Жарлыққа 
қол қойды. Осы Жарлыққа сәйкес 18 жастан 27 жасқа 
дейінгі ер азаматтар қолдарына шақырту қағазын 
алған күннен бастап жергілікті әскери басқару 
органдарына баруға міндетті. 

Мерзімді әскери қызметке шақырылушы 
азаматтар алдымен міндетті түрде медициналық 
куәландырудан өтеді. Әскери дәрігерлік комиссия 
медициналық куәландыру нәтижелері бойынша 
болашақ сарбаздардың денсаулығы жөнінде шешім 
шығарады.  

Биылғы жылы көктемгі науқанда 1990-1999 жылы 
туылған 800-ден аса азамат әскер қатарына жіберілсе, 
күзгі науқан ағымдағы жылдың қыркүйегінің 5-де 
басталды. Қазіргі таңда ҚР ҰҚК шекара қызметіне, 
ҚР Қарулы Күштеріне, ҚР Ішкі істер министрлігіне, 
ҚР Мемлекеттік күзет қызметіне 400-ге жуық 
азаматтар жіберілді. Жоспар бойынша желтоқсан 
айына дейін 800-ден аса мерзімді әскер қатарына 
шақырылушыларды Отан алдындағы борышын өтеуге 
аттандыратын боламыз. 

– Науқан кезінде түрлі жағдайлардың куәсі болып 
жатамыз. Мысалы,  кейбір азаматтар әскерге 
баруға асығады. Енді бірі денсаулығы салдарынан 
әскер қатарына қосыла алмай жатады. Кімдер әскер 
қатарынан кейінге қалдырылуы мүмкін? 

– 18 бен 27 жас аралығындағы жігіттерді мерзімді 
әскери қызметке шақыру тек отбасы жағдайларына 
байланысты, жоғары оқу орындарында білім алуды 
жалғастыру және денсаулық жағдайы бойынша кейінге 
қалдырылады. Сонымен қатар, отбасы жағдайлары 
бойынша, мәселен басқа адамның көмегiне мұқтаж 
немесе толық мемлекеттiк қамсыздандыруға 
алынбаған отбасы мүшелерiн күтумен айналысатын, 
жақын туыстары болмаған кезде отбасы мүшелерін 
асырауға мiндетті азаматтарға жеңілдіктер беріледі. 
Оларға әскерге шақыруды уақытша кейінге қалдыру 
ұсынылады.

Екінші мәселе, білім беру орындарында оқып 
жатқан кезде әскерге шақыру мерзімін кейінге 
қалдыру – білім беру орындарында жалпы орта білім 
алатын азаматтарға, тиiстi білім беру орындарында 
күндiзгі оқу нысаны бойынша техникалық және 
кәсіптік, орта білімнен кейінгі немесе жоғары білім 
беру орындарында білім алып жүрген азаматтарға 
нақты қай жерде оқитынын растайтын құжаттарды 
ұсынған кезде, жоғары оқу орнынан кейiнгі кәсiби 
білім алып жүрген азаматтарға, білімін жалғастыру 
себебі бойынша кейінге қалдырылған азаматтарға 
әскерге шақыру кейінге қалдырылады. 

– Сұхбатыңызға рахмет.
Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ.

ТАБИҒИ РЕСУРСТАР
ТИІМДІ ПАЙДАЛАНЫЛУДА

Өңірлік коммуникациялар қызметінде облыстық табиғи 
ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының 
басшысы Нұрлыбек Жолдасбаев БАҚ өкілдерімен брифинг 
өткізіп, жылдың тоғыз айында атқарылған жұмыстарды 
саралады.
Қоршаған ортаны қорғауға қызмет ететін басқарманың 

іске асырған шаралары аз емес. Мемлекет басшысы тапсырған 
міндеттермен қатар, өңірде шешілуге тиісті мәселелер назардан тыс 
қалмай келеді. Елбасы еліміздегі суармалы жерлердің көлемін 2 млн 
гектарға жеткізуді тапсырған болатын. Бұл егіс жайын жақсартып, 
ауыл шаруашылығының өрістеуіне мүмкіндік береді. Осыған 
орай, облыста аумағы 188 мың гектар болатын 3 жоба жасалуда. 
Олар – ирригациялық және дренаж жүйелерін жетілдірудің 1-ші, 
2-ші кезеңі және 29 мың гектар суармалы жерді айналымға қосу 
жобасы. Сонымен қатар, аграрлық саланы дамытудың мемлекеттік 
бағдарламасы шеңберінде 3 су қоймасын және тасқын суларды 
сақтап, жинақтап, тарататын 3 су қоймасын салу, одан бөлек апатты 
2 су қоймасын қалпына келтіру көзделіп отыр. Бүгінде Шиелі 
ауданында «Күміскеткен» су қоймасын салуға қаржы бөлінді. 
Жұмыстар келер жылы қолға алынады. Каналдар тазалығы мен 
өздігінен аяқ су бармайтын елді мекендерге насос қондырғыларын 
орнату жұмыстары да бірқалыпты жүргізілуде.  

Бүгінде өңір балық кластерін дамытуды қолға алды. Тіршілігі 
түлеген теңізде қазір балықтың 22 түрі мекендейді. Су маржанын 
сүзу көлемі артып, экспорттық әлеует күшейіп келеді. Бір жылда 
Еуропа елдері мен көрші мемлекеттерге 3,5 мың тонна балық 
жөнелтуге қол жеткізілді.

Орман шаруашылығы саласы бойынша оң бастамалар қолға 
алынуда. Қазіргі таңда облыста мемлекеттік орман қорының жалпы 
көлемі 6,5 млн гектарды құраса, оның 3 млн-ы орманды алқаптар. 
Көлемін ұлғайту мақсатында жылына 10707 гектар жерге сексеуіл, 
саялы ағаш көшеттері егілуде. Тағы бір жағымды жаңалық, биыл 
Оңтүстік Корея Республикасы теңіздің құрғаған ұлтанының 30 
мың гектарына фитоорманмелиорациялық жұмыстар жүргізу үшін 
қаржы бөлуді ойластырып отыр.

Аймақта көгалдандыру жұмыстары бойынша да бірқатар 
шара атқарылып жатыр. Бүгінде егілетін ағаш түрлерін көбейту 
қолға алынған. Қаланы жасыл желекпен көмкеріп, экологиялық 
тазалықты сақтау бағыты да басты назарда. Осы орайда ҚР Тұңғыш 
Президенті паркінен Рәміздер алаңына дейінгі аралықта көшет 
отырғызу жұмыстары жүйелі жүргізілгенін айта кетейік. Басқарма 
басшысы Н.Жолдасбаев келешекте ол жерден халық демалатын 
саябақтың салынуы мүмкін екенін жеткізді.

М.ҚҰРМАНӘЛІ.       

Бегім ана мұнарасы 2013 жылы қайта 
жаңғыртудан өткен. Оның басына мінәжат 
етушілер, оның ішінде перзент сүюден үмітті 
әйелдер көп барады. Жергілікті жұрт Бегім 
сұлуды кіршіксіз тазалықтың белгісі 
санайды. Оның махаббатқа адалдығы әлі 
күнге дейін  ел аузында жүр.  

Бегім сұлу – тарихта болған адам. 
Деректерде ХІ ғасырда өмір сүрген 
делінеді. Атақты Қарабура әулиенің 
кіндігінен өрбіген. Ол өте көрікті 
бойжеткен болған деседі. Көрген адам көз 
алмай қарайды екен. Айдай сұлу аруға 
сөз салған серілер де аз болмаған. Алайда 
ешқайсысына мойын бұрмаған. Өзіне сай 
сыңарын іздеп, жол тосқан көрінеді. 

Сырдың бойындағы атақты Жанкент 
шаһары басшысының баласы Санжар хан 
отау көтеретін шақ туғанда жолдастарымен 
жолға шығады. Оның Қаратаудың етегіндегі 
қоныста тұратын Қарабура әулиенің қызы 
Бегім сұлу жайлы құлағы шалады. Оны көруге 
ынтыға түседі. Арудың жүрегіне жол табу өте 
қиын. Алайда оған ес-түссіз ғашық болған 
Санжар дегеніне жетеді. Бегім сұлуды өзіне 
қаратады. 

Екеуінің тату-тәтті тіршілігіне талай адам 
қызғанышпен қарапты. Тіпті кейбір адамдар 
олардың арасын ашуды көздейді. Күндердің 
күнінде Санжар хан достарымен аң аулауға 
шығып кетеді. Жолда аңға салар бүркітінің 
басындағы томағасы жоқ екенін көреді. Сол 
үшін қасында жүрген әскердің бірін үйіне 
жұмсайды. Әлгі адам Бегім сұлуды көргенде 
ақыл-естен айырылып қалады. Ол үшінші 
күн дегенде әрең есін жинайды. Дереу келген 
ізімен кері қайтады. Жұмсаған адамы өзін 
Бегім сұлудың кідірткенін жеткізеді. Тұла 
бойында тұтанған қызғаныштан Санжар кері 
қайтады. Ештеңеге қарайтын түрі жоқ. Бегім 
сұлудың айтқанына құлақ та аспайды. Ол 
ашумен Бегім сұлудың қолы мен бұрымын 
кесіп тастайды. 

Бұл жайсыз хабар шалғайда жатқан 

Қарабура әулиенің құла-
ғына жетеді. Көп ұзамай ол 
кісі қызына келеді. Алдынан 
Санжар хан шы ғады. Оған 
атақты әулие өзінің бол-
жамын айтқан. «Егер менің 
қызым кінәсіз болса, қазір 
оның қолы мен бұрымы қай-
тадан орнына келеді» дейді. 
Айтса айтқандай, қызын 
алып келгенде, барлығы да 
өз орнында тұр екен. 

Санжар ханның әйелінің кінәсіз екеніне 
көзі толық жетеді. Бірақ барлығы да кеш 
еді. Қанша жерден кешірім сұрағанымен, 
Бегім сұлу илікпейді. Аққу құсына айналып, 
көкке көтеріліп жүре берді. Санжар оның 
артынан қалмай, қайта оралуын сұрайды. 
Алайда аққу бейнесіне айналған әйелі оған  
қайырылмайды. Көкте біраз самғап, теңіз 
жағалауына құлайды. Сол жерден кейіннен 
мұнара бой көтереді.

Бегім сұлудың қазасынан кейін Қарабура 
әулиенің жүрегі қайғыға толады. Қызының 
нақақ жәбір көргеніне назаланған әулие 
Санжар ханды қарғапты. Зұлымдық жазасыз 
кетсін бе?! Құдіреттің күшімен көктен 
іші ордалы жыланға толы мес түсіп, хан 
бағыныштыларымен бірге ажал құшыпты. 
Осы аңызды бұл өлкеде білмейтіндер кемде-
кем. Ордалы жылан жайлаған шаһар да көп 
ұзамай өмір сүруін тоқтатты. Дария суынан 
Жанкент жермен-жексен болып қирайды.

Неше ғасырдан бері ел аузында сақталған 
аңыздың ақиқаты қандай екенін ешкім 
білмейді. Тек адалдық пен парасаттылық 
туралы әңгіме қозғалғанда осы аңызды 
мысалға келтірмейтіндер кемде-кем. 

М.МЕРЕЙ. 

ОТАН ҚОРҒАУ – 
АБЫРОЙЛЫ МІНДЕТ

Қазақстан Республикасының Президенті, Қарулы Күштердің 
Бас қолбасшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың: «Армияның тәртібі 
ауыр деседі, бірақ бұл ауыртпалық – қиыншылық бейнеті емес, 
ел қорғау бейнеті. Армия – біздің егеменді мемлекетіміздің берік 

қалқаны. Оны нық ұстап тұру – қасиетті борыш ғана емес, 
сондайақ зор мәртебе! Армия қызметі – ел Тәуелсіздігінің, 
Қазақстанның әр шаңырағының тыныштығы мен 

алаңсыздығының кепілі» деген қанатты сөзі әрбір 
азаматқа рух сыйлайды. Осы себепті, қазақ әскерінде 
қызмет атқарып, Отан алдындағы борышын орындауда 
ер жігіттерге аса жауапкершілік пен  үлкен міндет 
жүктелетіні хақ. 

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТКЕ 
НИЕТТІЛЕР КӨП

Бегім ана 
мұнарасы

«Қазақстанның киелі жерлері» тізіміне енген Бегім ана мұнарасы – ХХІ ғасырлардан 
бері келе жатқан сәулет өнерінің туындысы. Мұнара Арал және Қазалы аудандарының 
ортасында орналасқан. Республикалық маңызы бар тарихи және мәдени ескерткіш.  
Ескерткіштің кесектен жасалған дуалдары қазір күйдірілген кірпішпен айналдыра 
қаланған. Мұнара әр қыры 8 бұрышты құрылыс, биіктігі 10 метр. Жоғарғы бөлігінде 
мұнараның қырлары тарылып, күмбез тәрізді болып қалған.    

Облыстық білім басқармасы мен М.Мәметова 
атындағы Қы зылорда гуманитарлық колледжі 
мемлекеттік коммунал дық қа зы налық кәсіпорнының 
ұйым дастыруымен колледж базасында «Латын 
графи касына көшу – болашақтың жарқын бағдары» 
тақырыбында облыстық семинар болып өтті. Шараның 
мақсаты – жаңа әліпбиді қоғамға насихаттап, қолданыс 
аясын кеңейту, ана тіліміздің жаһандық ғылым мен 
білімге кірігуін, рухани тұтас тығын қамтамасыз етуге 
бағытталды.

Семинарға қаладағы техникалық және арнаулы 
оқу орындарының әдіскерлері, қазақ тілі мен әдебиеті, 
тарих және қоғамдық пәндер оқытушылары қатысты. 
Аталған колледж директорының міндетін атқарушы 
Ж.Тоғанова семинарға қатысушыларға шараның 
мақсатын түсіндіріп, қоғамдағы саяси маңызды 
бастамаға белсенді атсалысып, ой-пікірлерін ортаға 
салуға шақырды. 

Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік 
университетінің аға оқытушысы Б.Боранбай жаңа 
әліпбидің рухани тұрғыдан әлемдік қарым-қатынаста 
ерекше маңызға ие екенін атап өтті. Сол секілді 

облыстық тілдерді оқыту орталығының оқытушысы 
Ж.Ерекешова, қоғамдық пәндер оқытушысы С.Мәлімова, 
Г.Исаева, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы 
Г.Мұхитдинова сынды ұстаздар тақырыпқа терең бойлап, 
арнайы баяндамалар жасады.

Ғазиза ӘБІЛДА.

БОЛАШАҚ БАҒДАРЫ

Қызылорда облыстық статистика департаменті 
аймақтық әлеуметтік-экономикалық дамуының 2017 
жылдың 9 айындағы қорытындысын жария етті. 

Облыс бойынша жан басына шаққандағы жалпы-
өңірлік өнімі 839,3 мың теңгені құрап, республикада 
10-шы орынға табан тіреді.

2017 жылдың 9 айында 548 млрд теңгенің 
өнеркәсіп өнімі өндірілді, бұл өткен жылдың 9 
айына қарағанда 96,2 пайызды құрады. Облыстағы  
өнеркәсіп өндірісіндегі жетекші сала тау-кен өндіру 
және карьерлерді қазу, өндіріс көлемінің үлесі 81,3 
пайыз. Саланың негізгі бөлігін мұнай өндіруші 
кешені құрайды, 2017 жылдың 9 айында 5,1 млн 
тонна мұнай өндірілді.

Өңдеу өнеркәсібінде 2017 жылғы қаңтар-
қыркүйекте 2016 жылдың қаңтар-қыркүйектегі  
деңгейіне нақты көлем индексі 106,2 пайызды 
құрады; кокс және мұнай өнімдерін өндіруде 110,9 
пайыз; химиялық өнеркәсіп өнімдерін өндіруде 
110,0 пайыз өнімге қол жеткізілді. 

Ауыл шаруашылығы өнімдерінің жалпы көлемі 
2017 жылғы қаңтар-қыркүйекте 61,3 млрд теңгені 
құрап, өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 
4,1 пайызға өсті. 

2017 жылы ауыл шаруашылығы дақылдарының 
анықталған егістік алқабы 181,2 мың гектар жерге 
орналастырылды, бұл өткен жылмен салыстырғанда 
7,7 пайызға артық.

Алқаптардың көп бөлігі – 53,9 пайыз дәнді 
дақылдардың, 33,2 пайыз азықтық дақылдардың, 4,0 
пайыз бақша дақылдарының үлесінде.

2017 жылдың бірінші қазанында өткен жылдың 
сәйкес кезеңімен салыстырғанда жылқы саны – 15,3, 
түйе  – 12,4, қой – 8,7, ірі қара мал – 5,8, құс 4,9 
пайызға өссе, ал ешкі – 3,7 пайызға, шошқа басы 19,2 
пайызға азайды. 

Сонымен қатар 2017 жылдың қаңтар-қыр-
күйегінде мал мен құстың барлық түрінің тірідей 
салмақта шаруашылықта сойылуы және өткізілуі 
24,2 мың тоннаны құрап, 2,7 пайызға, сиыр сүтінің 
өндірісі – 61,3 мың тоннаны құрап, 1,3 пайызға, 
өндірілген тауық жұмыртқасы – 15,8 пайызға өсіп, 
4678 мың дананы құрады.

2017 жылғы қаңтар-қыркүйекте негізгі капиталға 
салынған инвестициялар көлемі 142,1 млрд теңгені 
құрады, бұл 2016 жылғы қаңтар-қыркүйекпен 
салыстырғанда 8 пайызға көп.

Негізгі капиталға салынған инвестициялардың 
біршама үлесі кен өндіру өнеркәсібі және 
карьерлерді қазу (37,3 пайыз), жылжымайтын 
мүлікпен жасалатын операциялар (18,3 пайыз), көлік 
және қоймалау (17,2 пайыз) салаларының үлесіне 
тиеді.

2017 жылы қаңтар-қыркүйекте құрылыс 
жұмыстарының көлемі бағалау есебімен 50 млрд 
теңгені құрап, өткен жылдың сәйкес кезеңіне 
қарағанда 112,6 пайызды көрсетті.

Құрылыс жұмыстарының жалпы көлемінде 
жолдар мен автомагистральдардың құрылысы 
едәуір үлес салмақ алады. Олардың көлемі 12,7 млрд 
теңгені құрайды.

Осы кезеңде, 2627 жаңа ғимарат салынды, 
олардың 2571-і тұрғын үйге, 56 тұрғын үйге 
жатпайтын ғимараттар болып табылады.

2017 жылғы қаңтар-қыркүйекте пайдалануға 
берілген тұрғын үйдің жалпы алаңы – 467,0 мың 
шаршы метрді құрады. Нақты көлем индексі өткен 
жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 136,4 
пайыз. Тұрғын үй құрылысына 24,8 млрд теңге 
қаражат жұмсалды. Пайдалануға берілген тұрғын 
ғимараттарының жалпы алаңы көлемінің едәуір 
үлесі Қызылорда қаласына (71,6 пайыз) тиесілі.

Шиелі (41,6 пайызға), Жаңақорған (10,5 
пайызға), Арал (6,3 пайызға),  Сырдария (5,3 
пайызға), Қармақшы (4,8 пайызға), Жалағаш (4,3 
пайызға), Қазалы (1,7 пайызға) аудандарында өсім 
байқалады.

Алдын ала деректер бойынша 2017 жылдың 
қаңтар-тамызында Қызылорда облысының 
Еуразиялық экономикалық одағы елдерімен өзара 
саудасы 40,9 млн АҚШ долларын құрады. 2017 
жылдың қаңтар-тамызында барлық экспорт көлемі 
Ресей Федерациясы мен Қырғызстан Республикасына 
қалыптасты. Қызылорда облысының экспорты 
құрылымының басым бөлігін ас тұзы мен басқа 
техникалық тұздар – 58,2, күріш – 27,2, табиғи құм – 

9,8 және балық 3,1 пайызды құрап отыр.
ЕАЭО елдерінен үлкен дәрежеде машиналар, 

құрал-жабдықтар, транспорттық құралдар және 
аппараттар (49,5 пайыз) әкелінді. 

Бір қызметкердің орташа айлық атаулы 
жалақысы 2017 жылдың қаңтар-маусымында 
121641 теңгені құрады. Бір қызметкердің орташа 
айлық атаулы жалақысының жоғарғы деңгейі 
облысымыздың қаржы және сақтандыру қызметі 
(206506 теңге); өнеркәсіп (201604 теңге); көлік 
және қоймалау (179113 теңге); кәсіби, ғылыми және 
техникалық қызмет (162722 теңге); жылжымайтын 
мүлікпен жасалатын операциялар (159359 теңге) 
салаларында құралды.

Жалақының төменгі мөлшері ауыл, орман және 
балық шаруашылығы (71055 теңге); тамақтану 
бойынша қызметтер (68815 теңге); әкімшілік және 
қосалқы қызмет көрсету (73666 теңге) салаларында 
байқалды.  

2017 жылдың қыркүйек айында 2016 жылдың 
желтоқсан айымен салыстырғанда, облыс бойынша 
тұтыну тауарлары мен қызметтерінің индексі 103,8 
пайызды (ҚР – 104,2 пайыз) құрады. Азық-түлік 
тауарлары 3,1 пайызға (ҚР – 3,1 пайыз), азық-түлік 
емес тауарлары – 5,0 пайызға (ҚР – 5,5 пайыз), ал 
ақылы қызметтері – 3,4 пайызға (ҚР – 4,3 пайыз) 
жоғарылағаны байқалды.

Облыстағы халық саны 2017 жылдың 1 
қыркүйегіне ағымдағы деректер есебі бойынша 779,5 
мың адамды құрады, оның ішінде қала халқы 44,2 
пайызды құрады, ауылдық жерлерде – 55,8 пайыз. 
2017 жылдың басымен салыстырғанда ағымдағы 
жылдың қаңтар-тамыз айында халық саны 6,4 мың 
адамға өсті.

Ағымдағы жылдың 8 айында облысымызда 
туу көрсеткішінің саны артып отыр. Соңғы 8 
айда 12,6 мың туу және 3 мың өлім тіркелген. 
Қызылордалықтардың, яғни, облыс тұрғындарының  
өмір сүру ұзақтығы 7,5 пайызға көбейген. Ерлер 
орташа 68 жасты, ал әйелдерге келсек, сәл көбірек 
76 жасты құрайды.

Ж.ӘЛМАХАН.

ИНВЕСТИЦИЯ КӨЛЕМІ АРТЫП КЕЛЕДІ
ЭКОНОМИКА



– Қазақстан Республикасының Президенті 
Н.Ә.Назарбаевтың «Бес институционалдық ре
форманы жүзеге асыру жөніндегі 100 нақты 
қадам»  Ұлт жоспарында көрсеткен стратегиялық 
бағыттарды іске асыруда сот сараптамасы 
саласының да едәуір маңызы бар, – деді бізбен 
әңгімесінде Бақытбек Сүлейменұлы. – Мем
лекет басшысы тарапынан заман талабына сай 
сот-сараптама жүйесін дамыту мен жетілдіру 
мәселесіне ерекше көңіл бөлініп, соның 
нәтижесінде 2017 жылғы 10 ақпанда Қазақстан 
Республикасындағы сот-сараптама қызметін 
жүзеге асыру жөніндегі қоғамдық қатынастарды 
реттейтін «Сот-сараптама қызметi туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңы қабылданды. 

Бұл заң еліміздің сот сараптамаларын ұйым-
дастыру, тағайындау және қылмыстық, аза-
маттық және әкімшілік сот ісін жүргізуде ар
найы ғылыми  білімді пайдалану тетіктерін 
одан әрі жетілдіруді, сондай-ақ сот сарапшы
лары палатасын құру арқылы мемлекеттік емес 
(жеке) сот сарапшылары қызметі институтын 
одан әрі дамытуды көздейді. Одан басқа, сот са
раптамасын жүргізу үдерістеріне қатысушы аза
маттар мен ұйымдардың құқықтық қорғалуын 
арттыруға бағытталған шаралар қарастырылған. 
Заң лицензия негізінде сот-сараптама қызметін 
жүзеге асыратын сот-сараптама органы мен оның 
басшысының, сот сарапшыларының құқықтары 
мен міндеттерін реттейді. Сонымен қатар заңмен 
сот сараптамасын жеке-дара, комиссиялық 
және кешенді түрде жүргізудің ерекшеліктері 
реттеледі. 

Осыған байланысты сот-сараптама қызметін 
дамытуға, жүргізілетін сот сараптамаларының 
түрлерін кеңейтуге, әдіснамалық базаны одан әрі 
жетілдіруге, қолда бар материалдық-техникалық 
базаны  кеңейтуге және одан әрі жақсартуға, са
раптама сапасын жоғарылатуға  жаңа тұрғыдан 
қарауды, соның ішінде инновациялық техноло
гияларды пайдалану және сараптамалық әлеуетті 
арттыру  арқылы  айқындау міндеті қойылып 
отыр.

Сот-сараптама қызметі  саласында сот ісін 
жүргізудің  бүгінгі  қажеттіліктерін барынша то-
лық қанағаттандыру мақсатында міндеттерді ше
шуге заманауи дайындық жасау, оның дамыту 
перспективаларын есепке ала отырып, жаңа сот 
сараптамалары түрлерін және сот сараптамала
рын жүргізу әдістемелерін енгізу талап етіліп 
отыр.

Қылмысқа қарсы күресте маңызды қару-
дың бірі сот сараптамасы болып табылады, ол 
қылмыстарды тергеу кезінде ғылым мен тех ни-
каның жаңа жетістіктерін тиімді пай да ла нуға 
мүмкіндік береді.

– Сот сараптамасын кімдер жүргізеді? Ол 
қандай негіздерге сүйеніп жасалады? Олардың 
түрлері қандай?

– Сот сараптамасын сот, прокуратура, тер-
геуші және анықтаушы сараптама жүргізуді жүк -
тейтін, істің нә ти же сіне мүд делі емес, арнаулы 

ғы лыми білім-бі  лігі бар 
лауазым ды адам – сот 
сарапшысы жүргізеді. 
Сот  сараптамасын та-
ғайындауға тер геу-
шінің қаулысы неме
се сот тың ұй ғарымы 
негіз болып табыла
ды.

И н с т и т у т т ы ң 
штаттық құрылым негізінде инс титут директо
ры, директордың сот сараптамасы, сот-меди-
ци налық сараптамасы және жалпы мәселелер 
бойынша орынбасарлары сот сараптамасын 
ұйымдастыру және жүргізу барысында өз лауа
зымды міндеттеріне сай қызмет атқаруда.

Сот сараптамасының 39 түрі бойынша 51 са
рапшы, 18 орта буын медицина қызметкерлері, 
13 кіші  буын медицина қызметкерлері облыс 
көлемінде сараптаманың келесі түрлері бойын
ша: құжаттардың сот сараптамасы, сот портреттік 
сараптамасы, сот бейнефонографиялық сарап
тамасы, заттар мен материалдардың сот са
раптамасы, жол-көлік оқиғасы жағдайлары 
мен көлік құралдарының сот сараптамасы, сот 
экономикалық сараптамасы, сот тауартану сарап
тамасы, сот құрылыс сараптамасы, компьютерлік 
тех нология құралдарын сот-сараптамалық зерт
теу, сот өрт-техникалық сараптамасы, сот жа-
ры лыс-техникалық сараптамасы, сот бал лис ти-
калық сараптамасы, сот трасологиялық сарап
тамасы, есірткі құралдары, психотроптық зат
тар мен прекурсорлардың сот сараптамасы, сот 
биологиялық сараптамасы, сот-сараптамалық 
психологиялық-криминалистикалық  зерттеу, 
қыл мыстық, азаматтық және әкімшілік іс-
тер дің материалдары бойынша мәйіттердің, 
жәбірленушілер мен айыпталушылардың және 
өзге де тұлғалардың сот-медициналық сарап
тамасы, сот-гистологиялық сараптамасы, сот-
биологиялық (медициналық) сараптамасы, 
медициналық-криминалистикалық  сараптамасы, 
химия-токсикологиялық сараптамасы, сот-нар-
ко логиялық сараптамасы, сот-психиатриялық са
раптамасы түрлері бойынша қызмет көрсетеді.

Сонымен қатар, институт құрамында 2 ау-
дандық сот сараптамалары бөлімшелері: Шиелі 
аудандық бөлімшесі, Байқоңыр қаласындағы 
бөлімшесі және 3 аудандық сот-медициналық 
бөлімшелер: Арал аудандық бөлімшесі, Қазалы 
аудандық бөлімшесі, Шиелі аудандық бөлімшесі 
сот сарапшылық зерттеулері бойынша  қызмет 
көрсетеді.

– Сот сарапшылары қызмет бабында қандай 
заңдылықтарға сүйенеді? Ақылы қызмет түрлері 
көрсетіле ме?

– Негізінен, сарапшылар қызмет бабын
да Қазақстан Республикасы Конституциясының, 
Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс 
жүргізу кодексінің, Қазақстан Республикасының 
Азаматтық іс жүргізу кодексінің (бұдан әрі – 
АІЖК), Қазақстан Республикасының Әкімшілік 

құқық бұзушылық туралы кодексінің, «Халық 
денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі ту
ралы» Қазақстан Республикасының Кодексін, 
«Қазақстан Республикасындағы сот-сараптама 
қызметі туралы» Қазақстан Рес публикасы 
Заңының және Қазақстан Рес публикасы 

Үкі метінің, Қазақстан Рес публикасы 
Әділет ми нис тр лігінің сот сарапта
масын ұйымдастыру мен жүргізуді 
реттейтін басқа да актілерінің нор
маларын басшылыққа алады.

Заңды және жеке тұлғалардың 
жазбаша өтініштері келіп түскен 

кезде, сарапшылар сот сарап
тамасы органында ғылыми 
кұралдар мен әдістерді пай
далана отырып, келісім шарт 

негізінде мамандар ретінде 
зерттеулер жүргізеді. 
Қазіргі таңда осы зерттеу
лер Қызылорда облысы бо-
йынша сот-сараптамалары 

институтында ҚР Әділет министрлігі тарапынан 
бекітілген «ҚР ӘМ сот сараптамалары орталығы» 
РМҚК-да  жүргізілетін  ақылы  қызмет  бағалары 
прейскуранты негізінде жүргізіледі.

Осы орайда, Институт базасында ғылыми 
кұралдар мен әдістерді пайдалана  отырып, 
келісім шарт негізінде төмендегі зерттеу
лер мен ақылы қызмет түрлері: Қанның, зәрдің 
құрамында есірткі қоспаларын анықтау; Қаннан, 
зәрден алкогольді сандық анықтау; Объектілерді 
карбоксигемоглобинді анықтау; Алкоголь сурро
гаттарын зерттеу; Зәрдегі есірткі заттарды зерт
теу; Бір блокті гистологиялық зерттеу; Объектіні 
соттық-биологиялық зерттеу; Мүрдені суық ка
мерада сақтау; Мүрдені косметикалық өңдеу; 
Сыртқы бөлек бальзамдау; Ішінара сыртқы 
бальзамдау; Ішінара инъекциялық бальзам
дау; Ашық шірумен өзгерген мүрделерді баль
замдау (күйікпен); Дене жарақатын көрсетіп, 
соттық-медициналық анықтау; Медициналық 
құжаттарын зерттеумен соттық-медициналық 
анықтау; Азаматтық істер бойынша қайталама 
(комиссиялық) соттық-медициналық сараптама; 
Бір объектінің зерттелуі үшін қан алу; Соттық-
наркологиялық сараптама; Сот психология-
психиатриялық және сот-психиатриялық сарапта
малар амбулаторлық түрде жүргізіледі. 

Ата Заңымызда адамның құқын, бос-
тан дығын, ар-намысын қорғау, т.б. секілді 
адамгершілікке негізделген бірқатар нормалар 
бар. Осы қағидаттар құқыққа әсер етеді және 
заңдарымыздың негізіне ықпалын тигізіп, одан 
әрі даму барысында түрлі кодекстер мен әртүрлі 
заң актілері жасалады. Бірақ бұл адамгершілік 
қасиеттер заңдылықта сақталмаса, ізгілікке 
қол жеткізу мүмкін емес. Ал кез келген ауыр 
қылмысты ашу барысында ізгіліктің көрінісі 
сот сараптамасының қорытындысына байланы
сты айқындалады. Сондықтан сот сараптамасын 
жүргізу барысында сарапшыға маңызды міндеттер 
жүктеледі. Ол қылмыстық оқиғаға қатысты сарап
шы қорытындысында қандай тұжырым береді, 
адам тағдырын шешетін соңғы үкім де соған 
негізделеді.    

Осы орайда сот сарапшылары егеменді 
еліміздің заңдылық пен құқық тәртібін нығайтуға 
өз құзыреті шегінде атсалысып, өз міндеттерін 
тиісінше адал атқарып келе жатқанын атап өткім 
келеді.

Әңгімелескен 
Жолдасбек АҚСАҚАЛОВ.

Жанділдаева Ақбота Жан діл дә
қызы 28.12.1980 жылғы.

Қызылорда қаласы, Тасбөгет кенті 
Наурыз м/а №22/2 үй тұрғыны. 

Қызылорда қалалық №2 сотының  
26.04.2017 жылғы үкімімен 3 жылға бас 
бостандығынан шектеуге сотталған.

- Қызылорда қаласы Қорқыт ата 
көшесі №140/66 үй тұрғыны Сержанова 
Маралды ауруханаға жұмысқа тұрғызып 

беремін деп  сеніміне кіріп, 100 мың теңге ақшасын ал
дап алып кеткен.  

- Қызылорда қаласы, Тасбөгет кенті Ғ.Мұратбаев 
көшесі №41 үй тұрғыны Кенжебаева Биқанат Серікқызын 
бөтеннің мүлкін жымқыру, немесе алдау сенімді теріс 
пайдалану жолымен бөтен мүлікке құқықты иемде
ну мақсатында «Ана мен бала» орталығына жұмысқа 
тұрғызып беремін деп  200 мың теңге ақшасын алып, ал
дап кеткен.

- Қызылорда қаласы Жанкин көшесі №151 үйдің 
тұрғыны Хабибуллаева Айгерім Асанқызынан жұмысқа 
тұрғызып беремін деп 400 мың теңге ақшасын алып ал
дап кеткен.

- Шиелі ауданы Байтұрсынов көшесі №133 үйдің 
тұрғыны  Мектепбаева Сәбира Әбденқызын жұмысқа 
тұрғызып беремін деп 250 мың теңге ақшасын алып ал
дап кеткен. 

- Қызылорда қаласы Жетікөл №16а/23 үйдің тұрғыны 
Бужекова Нургул есімді азаматшаны жұмысқа тұрғызып 
беремін деп 1 100 мың теңге ақшасын алып, алдап кет
кен.

Матаева Айнур Сагинбаевна 
27.03.1976 жылғы

Қызылорда қаласы Ипподром 6 квар
тал №104 үйдің тұрғыны. Қы зылорда 
қалалық №2 сотының 23.05.2017 жыл
ғы үкімімен 5 жыл 6 айға бас бос
тандығынан айыруға сотталған.

- Қызылорда қаласы Ғ.Мұратбаев 
көшесі №20/9 пәтерді өзінікі екенін ай

тып, Абсатов Ержан Кенжеахметұлына 1 500 000 теңгеге 
алдап сатқан.

- Жалағаш ауданы Бұхарбай батыр ауылы Сақтағанов 
көшесі №1/2 үй тұрғыны 15.12.1975 ж.т. Изкенов 
Құдайберген Акимбаевичті «АТФ» банктен несие алып 
береміз деп 300 мың теңге  алып, алдап кеткен.
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Өнегелі отбасы

СОТ САРАПТАМАСЫ ӘДІЛ 
ШЕШІМ ҚАБЫЛДАУҒА 

НЕГІЗ ҚАЛАЙДЫ

Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2014 жылғы «Қазақстан Рес
пуб ликасының мемлекеттік басқару деңгейлері арасында өкілеттіктердің аражігін ажырату 
жөніндегі шаралар» туралы Жарлығына сәйкес сотмедициналық, сотнаркологиялық және сот
психиатриялық сараптамалар жүргізу функциясы ҚР Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму 
министрлігінен Әділет министрлігіне берілген болатын.

Сонымен сот сараптамасы қызметінің бү гінгі міндеттері қандай? Ол қалай жүзеге асыры
лып жатыр? Біз осы сауалдарға жауап алу мақ сатымен ҚР Әділет министрлігі «Сот сараптама
лары орталығы» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының Қызылорда филиалы 
институтының директоры Бақытбек Сүлей мен ұлы Ержановқа жолыққан едік.

Ауыл қызы Гүлнәр бір кездері 
өрісі малға толған, сыңсыған жиде 
мен жусан иісі бұрқыраған «Иіркөл»  
туралы әңгімелеп отыр. 

– Ол кезде ауыл жағалай көл 
еді. Қаз қонып, үйрек ұшқан, әуеде 
жарыса шуылдаған ақ шағала 
есімнен кетпейді. Сол уақыт қазір 
аңыз секілді. Дүниеге келгенде 
баланың кенжесі болып ата-ананы 
қуантқан 1952 жыл болатын. Орта 
мектепті бітірмей жатып, әкем 
Кәрібай, анам Болтай дүниеден 
өтіп кетті. Содан мені отбасының 
үлкендері Гүлбаршын, Мұсағали, 
Гүлмахиралар еркелетіп өсірді. 
Әке мен ананың орнын білдірмей 
ержеткізді. Тағдыр тауқыметі тағы 
да кезікті. Жеті ағайынды едім, со
дан қалған қазір апайым Гүлбаршын 
екеуміз ғана. Гүлбарам, Мырзағали, 
Мұсағали, Назым, Гүлмахиралар 
бірінен соң бірі пәни дүниеге атта
нып кетті. Не істеу керек?

Гүлнәр іркілген жасты орама
лымен сүртіп, тағы да сыр ағыт ты. 
«Орта мектепті бітіріп, инс ти туттың 
физматына түстім. Ма мандық 
алып, туған жерім – Қар мақ-
шыдағы «Иіркөлге» оралдым. Жа
старды қанаттандырып ұшырып 
жаттық. Шіркін, ауыл, жастық 
шақ!» Кейіпкерім әңгімесін одан әрі 
жалғастыра берді.

«Тағдыр қиындығы басқа түс-
кенде Қызылордадағы үлкен апай
ым Гүлмахира қаладағы Гага
рин атындағы мектепті бітіргенше 
қамқор құшағын ашты. Ата-
анамның жоқтығын білдіртпеді. 
Институт бітіріп, өмірге жолдама 
алғанша ықыласын төгумен бол
ды. Отау құрған сәттегі еңбегі әлі 
есімнен кетпейді. Шіркін, бауыр-
ай?!»

 Әлі есімде ауыл қызы Гүлнәр 
Кәрібайқызы «Қармақшы» кең-
шарындағы мектепте ұстаздық 
жолын одан әрі жалғастырды. 
Кеңшардағы зоотехник жігіт 
Орынбектің әскери борышын өтеп, 
ауылға келген беті еді. Гүлнәрмен 
сырластығы, сыйластығы жарасып, 
отау құрды. Ауыл болып дүркіретіп 
жастар тойын өткізді. Уақыт шіркін 

қандай жүйрік еді? Гүлнұр, Ақылбек, 
Айжан, Нұрболат атты сәбилер 
дүниеге келіп, әулет шаңырағы 
биіктей түсті. Перзенттері мектеп 
табалдырығын аттады. Институтқа 
түсті. Қазір Гүлнұры – экономист, 
Айжан мен Ақылбек институт
та ұстаз. Ал Айжан – философия 
магистрі, Нұрболат – кәсіпкер.

2000 жылдың ортасында Орын
бек пен Гүлнәр ауылдан қалаға 
көшетін болды. Елмен қимай 
қоштасты. Неге? Ұл-қыздары 
қа ладан мамандығы бойынша 
жұмысқа орналасты. Енді ата-ана 
олардың қасында болуға ұйғарым 
жасап, «Қармақшы» кеңшарынан 
қалаға қоныс аударды. Отбасын 
әуелде үй жағы қинады. Орын
бек қаладан жер алып, үй салуға 
бел буды. Ауылда машина тілін 
меңгерген, зоотехник-шофер өзінің 
жекеменшік «Газигін» жүйткітіп, 
тас тасыды, түн ұйқысын төрт бөліп 
ерлі-зайыптылар 5 бөлмелі үйдің 
шаңырағын көтерді. Қиындыққа 
төтеп берді. Жетпейтін дүние емес 
пе, отбасы болып кесек құйды, су 
тасыды, үй төбесіне топырақ үйіп, 
лай жасады.

Қаланың Астана даңғылымен 
жалғасқан «Сәулет» көшесінен бой 
көтерген жаңа қоныстың иелері 
көрші-қолаңды осылайша ең-
бектерімен таңырқатты. Асылы, 
ауыл адамдары қиындыққа төзімді 
ғой. Қас-қағым сәтте қиындық 
серпіліп, жаңа үйдің шаңырағында 
оттың маздағанын көрші-қолаңдар 
қуанышты той-думанды бірге 
өткізіп жатты. Жас шаңырақтағы 
Айбарыс, Бейбарыс атты немере-
лерінің тұсауын кесіп, сүндет той
ын бірге қызықтағандарына біз де 
куәгерміз.

Отбасының қамқоры Орынбек 
Өткелбаев ұзақ жыл «Қармақшы» 
кеңшарында зоотехник, ауыл әкімі 
болған азамат еді. Былтыр 2-3 күн 
сырқаттанып, пәни дүниеге атта
нып жүре берді. Айта беретін ба
уыр кеселіне ұшырағанын кейін 
білдік. Қазір Орынбектің жұбайы 
Гүлнәр Кәрібайқызы ерінің орнын 
жоқтатпай, дүниеден өткен күні 

мен туған күндерінде, еске алу
мен келеді. «Белкөлдегі» зиратқа 
жұма сайын отбасы болып, құран 
бағыштайды. 

Біз Астана даңғылымен жал-
ғасқан «Сәулет» көшесіндегі жа
сыл желекке оранған үйге жиі бет 
бұрамыз. Аулаға кірген бойда сан 
алуан жеміс ағаштары таңырқатады. 
Ауыл қызы, зейнеткер-ұстазды 
көршілері білгір бағбан атайды. 
Енді осы бағбандық жайынан сәл-
пәл әңгіме қозғасақ, артықтық ет
пес. «Біздің ауланың көлемі – 10 
сотық жер. Мен атшаптырым жері 
бар кей ағайындардың ауласын
да бір тал өспей тұрғанына, соны 
құнттамайтынына аң-таң күйдемін» 
деді Гүлнәр Кәрібайқызы. 

Иә, Гүлнәрдің ауласы бізді одан 
әрі таңырқата берді. Неге? Он сотық 
жер шахмат тақтасындай, әр тақтаға 
су түтікшелері орнатылған. Бірінде 
жүзім, өрік, алма, екінші тақтада по
мидор, қысқасы, көкөністің барлық 
түрі өсіп тұр. «Бар ырзық – ау
ламызда. Біз кейбіреулер секілді 
базарға барып, көкөністен сауда 
жасамаймыз. Осы он сотық жер
ден дастарханға төгілуде», – дейді 
Гүлнәр.

Бұған қоса, аулада сауын сиыр, 
бордақыға қойылған уақ мал бар. 
Дастарқаннан айран-қатық, құрт, са
рымай үзілмейді. Бәрінің ақылшысы 
осы бағбан Гүлнәр. Жасыл желек 
оранған ауладан сыртқа  шықтық. 
Қақпа сыртындағы орындықта 
отырған кісіге жолықтық. Сөйтсек, 
Гүлнәрдің әлгі он сотық жерінің 
бір қабырғасындағы монша күн 
құрғатпай тұрғындарға қызмет 
көрсететінін білдік, сүйсіндік.

Ауылдан қалаға көшіп кел
ген Гүлнәр Кәрібайқызының осын
дай өнегелі ісіне сүйсінбей бол
майды. Алақандай ауласынан 
ыр зық-несібесін теріп, отбасы 
бюд жетін үнемдеуге жол ашқаны 
қуантады. Бұл атшаптырым жерді 
иемденіп, шаңдатып отырған кейбір 
жандарға қозғау салса, кәнеки?!

Қайырбек 
МЫРЗАХМЕТҰЛЫ.

ауласы бау-бақша

Қызылорда облысының кәсіпкерлер палатасы об
лыс тұрғындары үшін АҚПАРАТТЫҚ ҚЫЗМЕТ 
ҰСЫНАДЫ. Кәсіпкерлерді ақпараттық қамту 
қызметі әрекет етуші және кәсіпті жаңадан  бастаған 
кәсіпкерлерге, сонымен қатар кәсіпкерлік бастама
сы бар тұрғындарға облыстың барлық аудандарын
да орналасқан Кәсіпкерлерді қолдау орталықтарында 
көрсетіледі.

Келесідей қызмет түрлері ұсынылады:
1) Орта және шағын кәсіпкерлікті, кәсібін жаңадан 

бастағысы келетін тұрғындарды мемлекеттік қолдау 
жайлы ақпараттандыру;

2) Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерін 
қолдаудың «Бір терезе» ұстанымы негізінде мем ле-
кеттік қаржылай емес көмек түрі;

3) Орта және шағын кәсіпкерлік, жаңадан бастала
тын кәсіпкерлік субъектісіне мемлекеттік қаржылай 
емес көмекті функциональды түрде жүзеге асыру;

4)  Қаржылай емес көмекті алу үшін шағын және 
орта кәсіпкерлерден және кәсіпкерлікті жаңадан 
бастағысы келетін тұрғындардың арызын жинау;

5)   Кәсіпкерлікпен айналысу үшін, оны ашу және 
жүргізуге кеңес беру қызметі;

6)   Қаржылық институттарымен жұмыс жасау та
лаптары түсіндіріледі.

ҚЫЗМЕТТЕР АҚЫСЫЗ ТҮРДЕ КӨРСЕ ТІ
ЛЕ ДІ.

Жоғарыда көрсетілген қызмет түрлерін Қызыл-

орда қаласы, Әйтеке би, 28 мекен-жайында орна лас-
қан Қызылорда облысының кәсіпкерлер палатасынан 
алуға болады.

Облыс аудандарындағы  Қызылорда облысының 
кәсіпкерлер палатасының филиалындағы Кәсіп кер

лік ті қолдау орталықтарында №1 және №4 қызмет 
түрлері, ал қалған қызмет түрлері кәсіпкерлер өтініші 
бойынша құралған  кестеге сәйкес көрсетіледі.

Кәсіпкерлікті қолдау орталықтарының мекен
жайлары:

Арал ауданы – Арал қ., Бақтыбай батыр к-сі, 46 
үй, тел.: 8/72433/79199;

Қазалы ауданы – 1.  Әйтеке би кенті – Әйтеке 
би к-сі,  9 «а» үй, тел.: 8/72438/79243;  2.  Қазалы қ., 
Жалаңтөс баһадүр к-сі, 23 үй, тел.: 8/72438/79243;

Қармақшы ауданы - 1. Жосалы кенті, Рысқұлов 
к-сі, 8 үй, тел.: 8/72437/79120; 2.Байқоңыр қ., Абай 
даңғылы, 16 үй, тел.: 8/33622/23527;

Жалағаш ауданы –  Жалағаш кенті, Сәрке батыр 
к-сі, 7 үй, тел.: 8/72431/79199;

Сырдария ауданы – Тереңөзек кенті, Қонаев к-сі, 
12 үй, тел.: 8/72436/79179;

Шиелі ауданы –  Шиелі кенті, Рысқұлов к-сі, 5 үй, 
тел.: 8/72432/79255;

Жаңақорған ауданы –  Жаңақорған кенті, А. Има
нов к-сі, 134 «а» үй, тел.: 8/72435/79120.

Анықтама үшін телефон: 40-08-74, 40-02-02
Сall-Center - 597960

ХАБАРЛАНДЫРу

АРЗАН БАҒА ҚАЙДА БАР?
Облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының ақпа рат тықмарке

тингтік жүйесі арқылы негізгі азықтүлік өнімдерінің бағаларына мо
ниторинг жүргізіліп отыр. Нәтижесінде ең арзан өнімдерді аудандар мен 
Қызылорда қаласының төмендегі сауда үйлері мен базарларынан алуға 
болатындығын хабарлаймыз.
Қызылорда. «Дәмді» әлеуметтік дүкендерінде  нан – 50, қант – 230, сары май 

– 450, өсімдік майы – 310, шай (250 грамм) – 560, жұмыртқа – 23, қарақұмық жар
масы – 280, сиыр еті – 1280, тауық еті 630-670 теңгеден сатылуда.

«Анвар» сауда үйінде қант – 187, шай – 1300-1900, өсімдік майы – 279-350, 
макарон – 130-160, жұмыртқа – 24, қарақұмық жармасы – 169 теңге, күріш – 190, 
ас тұзы – 29 теңге.

«Мирас» сауда үйінің ауласында орналасқан қоймада картоп – 110-115, бас 
пияз – 70-75, сәбіз – 100-105, қырыққабат – 55-60, қызылша 120 теңгеден саты
луда. 

Арал. Арал қаласындағы «Жаңа базарда» картоп – 110, бас пияз – 80-85, 
қырыққабат – 60, сәбіз – 95-100, қант – 210, қарақұмық – 200, «Алтай» базарының 
жанындағы жеке кәсіпкер Т.Исмайлованың дүкенінде қант – 220, қарақұмық жар
масы – 210, өсімдік майы – 330, макарон – 115-125 теңгеден сатылуда.

Қазалы. «Фея перизат» сауда үйінде қант – 230, арпа жармасы – 100, 
қарақұмық жармасы – 250, өсімдік майы – 340, жұмыртқа – 22-24, пияз – 90, картоп 
– 130, сәбіз – 120, қырыққабат – 70 теңгеден сатылса, «НұрДәулет» әлеуметтік 
дүкенінде  күріш – 120-140, өсімдік майы – 330, қант – 240, «Пиала» шайы (250 гр) 
– 550, макарон өнімдері – 140, ұнтақ жармасы – 120, қарақұмық жармасы – 200, құс 
еті – 650, жұмыртқа – 22-24, картоп – 110, жуа – 100, сәбіз – 120, қырыққабат – 70, 
сары май 380-450 теңгеден саудаға шығарылуда.  

Қармақшы. «Сұлтан» сауда орталығы, «Орда» көтерме сауда орталығы және 
«Жандос» дүкендерінде картоп – 120-130, сәбіз – 120, жуа – 90, қырыққабат – 80, 
жұмыртқа – 22-23, ұн 1 сорт – 94-96, нан – 60, тауық еті – 600, өсімдік майы – 310-
380 теңгеден сатылуда. «Таңсықбай», «Бибінұр» базарларында картоп – 130, жуа 
– 100, сәбіз – 130, қырыққабат – 90 теңгеден сатылуда.

Жалағаш. «Бәйтерек», «Жібек» базарларында картоп – 120, сәбіз – 120, бас 
пияз – 90, ет – 1400, жұмыртқа – 20, қырыққабат – 75, «Ақниет», дүкенінде І 
сұрыпты бидай ұны – 80, нан – 45, жұмыртқа – 20, өсімдік майы – 325, бас пияз 
– 90, сәбіз – 120, картоп – 120, тауық еті – 600, қырыққабат – 70 теңге. «Әзиза» 
әлеуметтік дүкенінде ұн 1 сортты – 80, өсімдік майы – 320, картоп – 120 теңгеден 
сатылуда.

Сырдария. «Өркен» және  «Серікбол» дүкендерінде нан – 50, өсімдік майы – 
330-340, қант – 210, картоп – 120, сәбіз – 110, бас пияз – 75, қырыққабат – 65, тауық 
еті – 600-630, жұмыртқа – 24, «Бақытжан», «Нұр» дүкендерінде жұмыртқа – 24-25, 
өсімдік майы – 350, қант – 220 теңгеден сатылуда. «Коммуналдық» базарында нан 
– 50, өсімдік майы – 350,  қант – 220, жұмыртқа – 23-25, бірінші сортты бидай ұны 
– 87 теңгеден тұтынушыға ұсынылуда.

Шиелі. «Ә.Шорабаев» базарында картоп – 100-130, бас пияз – 60-80, сәбіз – 80-
110, қырыққабат – 50-80, өсімдік майы – 280-370, қант – 210-230, жұмыртқа – 20-
23, тауық еті – 650-680, ет кг – 1400, тұз – 40 теңгеден  алуыңызға болады. Соны
мен қатар, І сортты бидай ұны – 84-100 теңгеден сатылып жатыр.

Жаңақорған. «Нұр» базарында және «Мағжан», «Заңғар», «Сырдария», 
«Кәусар», «Нұрәділ» және «Нұрасыл» дүкендерінде ұн 1 сорт – 86-96, нан – 50-
70, өсімдік майы – 310-380, картоп – 100-120, бас пияз – 65-75, сәбіз – 100-120, 
қырыққабат – 50-65, тауық еті – 570-670, жұмыртқа – 22-23, ет – 1400 теңгеден са
тылуда.

Қызылорда қалалық ішкі істер 
басқармасы көші-қон кызметі бө лі-
мінің үстіміздегі жылы елге көшіп 
келушілерге рұқсаттар беру ба ғы-
тында бірқатар жұмыстар ат қарылуда. 

Атап айтсақ, ҚР Ішкі істер ми-
нистрінің «Еңбек етуге келетін аза-
маттарға рұқсаттар беру, ұзарту 
және қайтарып алу, тіркеу, олардың 
дактилоскопиялық, фотоесептерін 
қалыптастыру және жүргізу қағи-
дасын бекіту туралы» бұйрығы не-
гізінде іске асырылады. 

Қазіргі таңда 9254 шетел аза
маттарына ҚР Заңына сәйкес көшіп 
келушілерге рұқсат қағаздары бе-
рілді. Оның 9224-і Өзбекстан Рес-
публикасының, 23-і Әзербайжан 
Рес   публикасының, 7-і Тәжікстан 
Рес пуб  ликасының  азаматтары. 
Олардан 112 914 516 теңге 
мемлекетті баж са лы ғы өндірілді. 
Сонымен қатар, 2304  шетел 
азаматының рұқсат беру қағаздары 
ұзартылды. Олар дың 2274-і 
Өзбекстан, 2-і Тәжікстан қалған 

28-і Әзербайжан елдерінің азаматы. 
Олар мемлекетке 25 753 150 теңге 
баж салығын өтеді.

Қолданыстағы жаңа құрылғы 
«Образ++» бағдарламасына ше
тел азамат тарының бет-бейнесі 
түсіріліп, дактокарталары алынды. 
Оларды ҚІІБ-ның криминалистика 
бөліміне енгізу үшін жолданды. 

Жазира САРБАЛАҚОВА.
ҚІІБ КҚҚБ инспекторы, 

полиция лейтенанты.

КӨШІ-ҚОН ҚЫЗМЕТІНІҢ ЖҰМЫСЫ ҮЙЛЕСІМДІ

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мем-
лекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы»     
Қазақстан  Республикасының 2001   жылғы  23 қаң тар-
дағы Заңына сәйкес Қызылорда облы сы ның әкім  дігі 
ҚАуЛЫ ЕТЕДІ:

1. «Жергілікті мемлекеттік басқарудың кейбір 
мәселелері туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің  
2017 жылғы 4 қаңтардағы №678 қаулысына («Сыр 
бойы» және  «Кызылординские вести» газеттерінде 
2017 жылғы 7 қаңтарда жарияланған) келесідей өзгеріс 
енгiзiлсiн: 

көрсетілген қаулының 2-қосымшасымен бекітілген 
«Қызылорда облыстық ішкі саясат басқармасы» 
мемлекеттік мекемесінің ережесінде:

17-тармақ мынадай мазмұндағы 2-1), 2-2), 2-3) және 
12-1) тармақшалармен толықтырылсын:

«2-1) Қазақстан Республикасының бұқаралық 
ақпарат құралдарының өнiмiн, сол сияқты өзге де өнiмдi 
Қазақстан Республикасының аумағында дайындау, 
сақтау, әкелу, тасымалдау, тарату туралы заңнамасын 
бұзушыларға Қазақстан Республикасының «Әкімшілік 
құқық бұзушылық туралы» Кодексімен белгіленген 
әкімшілік ықпал ету шараларын қолданады;

2-2)  Қазақстан  Республикасының  мерзiмдi  
баспасөз  басылымдарының, теле- және радиохабар

лар материалдарын тiркеудiң, сақтаудың мiндеттi 
тегiн даналарын беру тәртiбiн бұзушыларға Қазақстан 
Республикасының «Әкімшілік құқық бұзушылық тура
лы» Кодексінде белгіленген әкімшілік ықпал ету шара
ларын қолданады;

2-3)  Қазақстан Республикасының жарнама туралы 
заңнамасын бұзушыларға Қазақстан Республикасының 
«Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Кодексінде 
белгіленген әкімшілік ықпал ету шараларын қолданады;

12-1) Қазақстан Республикасының коммерциялық 
емес ұйымдар туралы заңнамасын бұзушыларға 
Қазақстан Республикасының «Әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы» Кодексінде белгіленген әкімшілік 
ықпал ету шараларын қолданады;».

3. «Қызылорда облыстық ішкі саясат басқармасы» 
мемлекеттік мекемесі осы қаулыдан туындайтын шара
ларды қабылдасын.

4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда 
облысы әкімінің орынбасары Р.Р.Рүстемовке жүктелсін.

5. Осы қаулы қол қойылған күннен бастап 
қолданысқа енгізіледі.

Қызылорда облысының 
                 әкімі                                               Қ. Көшербаев

«Жергілікті мемлекеттік басқарудың кейбір мәселелері туралы» 
Қызылорда облысы әкімдігінің 2017 жылғы 4 қаңтардағы 

№678 қаулысына толықтырулар енгізу туралы

АБАЙЛАңЫЗ, АЛАЯҚТАР!
Қызылорда облысының ішкі істер департаментінің 

2017 жылдың 9 айында алаяқтық дерегі бойын
ша пәтер алып беру, жұмысқа тұрғызып беру, жер 
учаскесін алып беру, оқуға түсіріп беру деректерімен 
ҚР Қылмыстық кодексінің 199бабымен сотқа дейінгі 
тергептексерудің бірыңғай тізіліміне тіркеліп, 
алаяқ тық бойынша қылмыстық жауапқа тартылған 
тұлғалар:

Қызылорда облыс әкімдігінің 2017 жылғы 
6 қазандағы №894 қаулысы 

Қызылорда қаласы



Той – халықтың қазынасы. Қазір елдің 
жағдайы жақсарды ма, тойдың түрі көп. 
Ауылдағы ата-анамызға телефон шалып, 
жағдайын сұрасақ, «пәленшенің тойы-
на бардық, ертең түгеншенің тойына ба-
рамыз» деп уақыттың тапшылығын ай-
тады. Үлкендердің айтар әңгімесі 
бір. «Жақынның қуанышына ортақ-
тасып бармасақ, ренжиді» дейді. 
Содан болар, адам көңілі бір атым 
насыбайдан қалады деп жататында-
ры. Қалтаға да салмақ аз түспейтіні 
тағы бар. Кім сыйлықсыз тойға ба-
рыпты дейсіз? Оған қоса ауылдың 
бәрі бір-біріне туыс. Мәселен, 
бүгін де нәресте өмірге келсе, бесік-
ке салса, тәй-тәй қадам басса, бәріне 
дүркіретіп той жасаймыз. Қуаныш 
ғой. Алайда, біршама уақыт бұрын 
мұндайды кішігірім етіп жасайтын. 
Ал, қазір салтанат сарайларында  
тойлайды. Мықты асаба, еліміздің 
белгілі өнер иелерін шақырып, ду-
мандатады. Бірақ бір өкініштісі 
бар. Соңғы уақытта той мәдениеті мен 
әдептілігін жоғалтып бара жатқандаймыз. 
Сіздер қалай ойлайсыздар? Оған  дәлел 
жетерлік.  

Жақында әлеуметтік желіде жетпіске 
келген әжеміз тойда брек билеп жұртты 
таңқалдырды. Көрдік. Ой түйдік. Неге неме-
ресіне қарап, бесік жырын айтып отыратын 
жаста әжеміз қылық ашты? Бұл бір ғана 
мысал емес. Ақ сақалды қарияларымыз да  
түсініксіз бидің авторы атанып жүр. Соңғы 

кездері әлеуметтік желіде тойда орын алған 
келеңсіздіктер жайлы түсірілген видеолар 
кеңінен таралып кетті. Бірі қолдаса, енді 
бірі даттайды. Тіпті көпшілік тойға баруға 
қорқып қалғандай. Себебі, ерсі қылық жа-
саса әлеуметтік желінің жұлдызына ай-

налып шыға келеді. Тойда  көңіл көтеріп 
қайтқанға не жетсін?! Бірақ орнымен. 

Жақында тойда болдық.  Той   керемет 
өтіп жатыр. Дастарханда құс сүтінен өзге-
нің бәрі бар. Бірақ асабаның  басқаруы 
көпші лікке ұнамады. Сөзі сұйық. Мәні 
жоқ. Әйтеуір, өтіп жатты. Той дың орта 
тұсында көпшілік көңілін көтергісі келді 
ме, ойын ұйымдастырып, ортаға жастарды 
шығарды. Биден жарыс ұйым дастырылды. 
Шарты түрлі ұлттың биінен үзінді келтіру 

керек. Содан ортаға шыққан өрімдей жа-
стар жын ұрғандай биледі. Қанша көз қарап 
отырмыз. Сырттан қарап отыруға тіптен 
ұят. Қыздар да тосылар емес. Шашын жай-
ып, жұлқынып билейді. Тойда қанша адам 
барын ұмытқандай. Ер адамның жүзіне 

тік қарамайтын аруларымыздың 
қылығы ешкімге жақпады. Әри-
не, мұндай қылық кімге жара-
сып тұрғандай? Үлкендер жағы 
жүздерін төмен салып жатыр. 
Бірақ жастар қысылмады. Содан 
көп ұзамай алпысты алқымдаған 
анамыз бен ағамызды шығарған 
еді. Олар да жастардан қалыс пады.  
Ақыл айтар жаста селтеңдеп билеп, 
тіпті шалынып құлап, жұрттың 
күлкісіне қалды. Міне, осы көрі-
ністі өздері түсіріп, әлеуметтік 
желіге жүктеп жіберді. Ертесіне 
әлгі екі кісінің биі әлеуметтік 
желіде қызу талқыланды. Осы 
тұста қазақтың салт-дәстүрі текті-
лікке, әдептілікке құралған деп 

жатамыз. Бірақ  бұл ұстаным тасада қалып 
бара жатқандай. 

«Ата-бабамыз қалдырған  ұлт  тық 
мұраны бүгінмен ұштас тыру өз қолы-
мызда» дейді қазақтың батыр ұлы Бауыр-
жан Момышұлының келіні, ұлт жанашы-
ры Зейнеп Ахметова апамыз. Сондықтан 
тойға барғанда әдептілікті сақтап, ұяттан 
атта маған жөн болар.  

Сара  АДАЙБАЕВА.
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     Ойтүрткі

  «ТУҒАН ЖЕР» БАҒДАРЛАМАСЫ

Кемел жас, 
кемеңгерлік 
келбет

Арқалы ақын, дарынды драматург, Мемлекеттік сыйлықтың иегері Иран-Ғайыптың 

(Иранбек Оразбаев) 70 жасқа толуы қарсаңында «Сыр бойы» газеті ақын жайындағы 

әр кезеңде жазылған белгілі тұлғалардың пікірлерін, мақалаларын, арнау-

ларын бұған дейін де жариялады. 

Бүгін оқырманға жазушы Атабай Қылышбайұлының ақынның «Жыр 

әлемі» кітабы туралы жарық көрген ой-пікірін ұсынып  отырмыз.

ТОЙҒА БАРЫП, ҰЯТҚА ҚАЛМАҢЫЗ

Шиелі аудандық мәслихат депутаты, 
кәсіпкер Айткүл Әбдіқадырованы сол 
өңірдегі жұртшылық жақсы біледі. Оның 
«Бекзатхан», «Аружан» мейрамханала-
ры, «БекАру» кафесі, «БекАру-2» ұлттық 
тағамдар дәмханасы, кондитер цехтары, 
дүкендері елге қалтқысыз қызмет етіп 
келеді. Халық қалаулысы елдің өзіне арт-
қан сенімі мен үмітін ақтау үшін барын 
сала  еңбектенуде.
Әңгіме арқауына айналып отырған Айткүл 

Әлиқызы ауданға қарасты №40, 41, 228, 47, 142-
ші мектептердің бірнеше оқушысын бастан-аяқ 
киіндіріп, оқуға қажетті құрал-жабдықтарын 
түгел алып беріп жүр. Депутаттың «Мектеп-
ке жол» акциясына белсенді түрде қатысып 
жүргеніне де 4-5 жыл болды. Жомарт жүректі 
жанның қайырымды істері мұнымен бітпейді. 
Ол бұрнағы жылдары Шиелі ауданындағы №45 
мектептің бірнеше оқушысына шәкіртақы бер-
ген. Бұл игілікті ісін әлгі балалар азамат бо-
лып, жоғары оқу орнына түскеннен кейін де 
жалғастырып отырған. Мұндай қадамнан халық 
қалаулысының ел болашағына үлкен үмітпен 
қарайтынын аңғарамыз. 

Халыққа депутат әрі кәсіпкер ретінде та-
ныл ған Айткүл Әлиқызы отбасында аяулы 
жар, қадірлі ана. Ол бүлдіршіндердің мектеп-
ке дейінгі тәрбиесіне өзіндік үлесін қосу үшін 
балабақша да ашты. 

– Баланың күлкісін, шаттанып жүргенін 
жақсы көремін. Сол себепті,  жолдасым Бау-
ыр жан екеуміз балабақша ашуды жөн санадық. 
Қазір Шиелі кентінің орталығында біз ашқан 
50 орынға арналған мектепке дейінгі тәрбие 
орта лығы жұмыс жасайды. Ондағы балаларды 
сырттай үнемі бақылап жүремін. Өздері сон-
дай сүйкімді. Оларға қараған сайын жүрегім 
мейірімділікке толады, – дейді ол.  

Халық қалаулысының аудандық мәслихатта 
көтерілген мәселелерге бейтарап қарамай, оның 
оңтайлы шешілуіне де шама-шарқынша үлесін 
қосатынын айтып өткен жөн. Сонымен қатар, 
кәсіпкер ретінде ісін енді бастайтын жастарға 
да ақылын айтып отырады. Палатада өткен жи-

ындарда кәсіпкерлердің мүддесін қорғауға ба-
рын салады. Ол Сұлутөбе, Бірлестік, 1 Май елді 
мекендеріне аяқ су келуіне атсалысты. Бұл көп 
жылдардан бері қордаланып келген мәселе бо-
латын. Бүгінде аталған ауылдардың халқы 
бақша егіп, диқангершілікпен айналыса баста-
ды.  

Қазір Сұлутөбе ауылдық округінде үш 
жаңа мектеп пен осы көлемде жаңа мешіттер 
жұмыс жасап тұр. Осыдан бірер жыл бұрын 
Мұстафа Шоқай атындағы заманауи үлгідегі 
мәдениет үйі соғылып, ел игілігіне берілді. 
Рет-ретімен көшелері жөнделіп,  жолдары тегіс-
теліп, жарықтандырылуда. Округтегі қажетті 
жұмыстарды жасау үшін МТЗ тракторы алынды. 
Мұндай игілікті істерде Айткүл Әбдіқадырова 
секілді халық қалаулысының да қолтаңбасы бар 
екенін айтып өткен дұрыс.

Мәслихаттың соңғы 5-ші шақырылымында 
сайлау учаскелерінің ауқымы кеңейіп, Май-
лы тоғай және Ботабай елді мекендерінің тұр-
ғындары да Айткүлге өз сенімдерін білдірді. 
Өз кезегінде ол да халық сенімінен шығу үшін 
қолынан келгенінің бәрін жасап, сол  сай  лау 
учаскесіндегі мәселелерді көтеріп жүр. Сон-
дықтан да, ол үнемі халық арасында жүреді. 
Ардагерлерді ардақтауды да назардан тыс қал-
дырмайды.

Халық даналығында «бақ пен береке ынты-
мақты жерде тұрақтайды» деген тәмсіл бар. 
Айткүл басқарып отырған кәсіпкерлік нысан-
дарда жұмыс жасайтын ондаған адам бұл сөздің 
мән-мағынасын жақсы түсінеді. Депутаттың өзі 
де, оның отбасы да бірлік бар жерде ғана жара-
сымды тірлік болатынын естен шығарған емес. 

 Азиз БАтырБЕкОВ.

БАЛА ШАТТЫҒЫН 
ЖАНЫ СҮЙЕДІ

Аудан орталығынан шалғайда орналасқан Ерім-
бет жаға елді мекенінде көптен күткен қуанышты 
оқиға болды. Сонау 80-жылдардың аяқ шенін де пай -
далануға берілген бұрынғы мектеп  ғима раты талапқа 
сай келмейтін еді. Міне, 50 орындық №18 негізгі мек-
теп ғимаратының құрылысы толықтай аяқталып, 20 
орындық балабақшасымен бірге ел игілігіне берілді. 
Бұл ауыл тұрғын дарының көптен күт-
кен арманы болатын. 

Аталған шараның ашылу салтанаты-
на «Нұр Отан» партиясы облыстық фи-
лиалы төрағасының бірінші орынбасары 
Ибадулла Құттықожаев пен облыстық 
білім басқармасы басшысы ның бірінші 
орынбасары Бағдат  Бердәулетов ар-
найы қатысып, ауыл халқын ортақ 
қуаныштарымен құттықтап, облыс 
әкімі нің мектепке тарту еткен түрлі-
түсті теледидарын табыстады. Рәсімде 
сөз алған Арал ауданы әкімі Мұхтар 
Әуесұлы киелі Қарақұм өңірінен осын-
дай әсем ғимараттың бой көтеруімен 
барша жиналған қауымды құттықтай 
келе, заман талабына сай жабдықталған 
жаңа мектепте оқушылар сапалы білім 
алады деген сенімін білдірді. Сондай-

ақ дербес зейнеткер Шәкірат Дәрмағамбетов, ауыл 
тұрғыны, ардагер Аманжол Шалабаев  ізгі ниеттерін 
білдіріп, ақ батасын берді. 

Ерімбетжаға елді мекеніндегі  мектепте  20 мұға-
лім, 83 оқушы бар. Құрылысты жүргізген мердігер – 
«Айдана» ЖШС.

Сонымен қатар Ерімбетжаға елді мекенінде  жаңа 
мешіт пайдалануға берілген еді. Имандылық үйінің 
ашылу рәсімінде «Нұр Отан» партиясы облыстық фи-
лиалы төрағасының бірінші орынбасары  Ибадулла 
Құттықожаев жаңадан бой көтерген мешітке Құран 
кітабын табыс етті. Сонымен қатар, Қызылорда 
қала  сындағы «Нұр» мешітінің имамы Марат Үркім-
баев жиналған қауымға ізгі лебізін білдіріп, мешіт-
тің салынуына ерекше үлес қосқан Қуандық Әлім-
қожаұлына арнайы «Алғыс хат» табыстап, шапан 
жапты. Аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы 
К.Айбосынов «Имандылық үйінің ашылуы – ауыл 
жастарының имандылыққа бет бұруы үшін жасалған 
игі қадам. Ауданымызда осындай маңызды шаралар 
жалғасын таба берсін» – деген  тілектестігін білдірді. 

 Жаңа мешіт ауыл тұрғындарының және осы ау-
ылдан түлеп ұшқан азаматтардың ауызбіршілік таны-
тып, асарлатып,  атсалысуымен салынғанын атап кет-
кен жөн.

Жұмабек тАБынБАЕВ.
Арал ауданы, Ерімбетжаға ауылы.

ЕРІМБЕТЖАҒАДА – ҚОС ҚУАНЫШ

Қаладағы «Достық үйінде» жексенбі күні 
гроссмейстер Дәрмен Сәдуақасовтың кубогына 
арналған шахмат турнирінің жабылу рәсімі бо-
лып өтті.
Салтанатты жиынға қатысқан облыс әкімінің орын-

басары Руслан Рүстемов құттықтау сөз сөйлеп, жеңімпаз 
команданы марапаттады.

– Шахмат – ақылды әрі парасатты адамдардың ойы-
ны. Облысымызда ұйымдастырылған  гроссмейстер 
Дәрмен Сәдуақасовтың кубогына арналған турнир жо-
ғары деңгейде өткізілді. Шахматшылар сайысына қатыс-
қан ойыншыларға жарқын болашақ тілеймін, – деді ол. 

Айта кетейік, аталған турнирге еліміздің барлық 
аймағынан және Ресей мен Қырғызстаннан 200-ден аса 
жас шахматшылар қатысты. Бір аптаға созылған тур-
нир аясында түрлі танымдық және спорттық шаралар 
өткізілді.

– №4 «Дарын» балалар мектебінің ұжымы қатысу-
шылар үшін бірқатар шаралар ұйымдастырды. Алғашқы 
күні танысу кеші өткізілсе, одан кейін Ахат Ибраевтың 
«Аңыздар кітабы» атты фильмі көрсетілді. Сондай-
ақ, би кеші мен «Полиглот» жарысы өткізіліп, балалар 

бір-бірімен жақынырақ танысты, – деді облыстық білім 
басқармасына қарасты «Дарын» қосымша білім беру 
орталығының әдіскері Әсел Ахметова. 

Сонымен қатар, облыстық жастар ресурстық орта-
лығы турнир қатысушыларына арнап экскурсия ұйым-
дастырып, қаланың көрікті жерлерін аралатты. Аталған 
орталықта психологиялық тренинг өткізіп, үстел тен-
нисі, стритбол және басқа да спорттық шаралардың өткі-
зілуіне ұйытқы болды.

Біз өз кезегінде өзге аймақтардан келген қонақтарды 
да сөзге тартқан едік. Соның бірі – Досан Даңғылбаев.

– Мен Алматы қаласындағы Назарбаев зияткерлік 
мектебінде жұмыс жасаймын. Бұл турнирге 6 оқушы 
әкелдім. Нәтижесі жаман емес. Бір оқушым 1-орын алса, 
тағы біреуі 3-орыннан көрінді, – деді ол.

Бір аптаға созылған ақылдылар сайысында тараздық 
жеткіншектер 3-орын алса, Атыраудан келген ойын-
шылар 2-орынды иеленді. Жүлделі 1-орынды Ақтөбе 
облысының командасы қанжығасына байлап, турнир 
жеңімпазы атанды.

А.ЖҰМАДІЛДАҰЛы.

АҚЫЛДЫЛАР ОЙЫНЫ МӘРЕСІНЕ ЖЕТТІ

Томағасын сыпырып, топшысын бекітіп, 
егемен еліміздің азат аспанында қияға қанат 
қаққан «Ақмешіт ақиқаты» ә дегеннен қоғамға 
 айтары бар басылым екенін көрсетті. Онда 
алдағы уақытта тарихтан тағылым беретін, 
өскелең ұрпаққа өнеге болар лық мақалалар 
басылады деп күтілуде. 

Бұл газеттің басы-қасында  баспа ісін 
жақсы білетін ел ағалары жүр. Бас редакторы 
белгілі қаламгер, Халық аралық Жазушылар 
одағының мүшесі Еркін Әбіл атқарады. 

Республикалық қоғамдық-көпші лік, ақпа-
рат тық газеттің сүйінші дана сында мемле-
кет және қоғам қайраткері, облыстық арда-
герлер кеңесі нің төр ағасы Сейілбек Шауха-
манов, ҚР Пар ламенті Сенатының депутаты 
Мұрат Бақтиярұлы, ҚР ҰҒА корреспондент-
мүшесі, филология ғылымдарының докторы, 
профессор Бауыржан Омар ұлы, жазушы, 
Халықаралық «Алаш» әдеби сыйлығының 
лауреаты Қуаныш Жиенбай, «Саутс-Ойл» 
ЖШС прези денті, ОҚО мәслихатының депу-
таты Серікжан Сейітжанұлы құтты болсын 
айтып, жылы лебіздерін білдірген.

Мына әлемде тағы бір ақпа рат құралының 
 пайда болға нын сүйін ші леген санда «Асса-
лау  мағалейкүм, ардақты оқыр ман!»  деген 
мақала жа рия ланған. Онда басылымның бас-
ты тақырыптық және негізгі іс-қимыл бағдар-
ламалық бағыттары көрсетілген. Айына екі 

рет жарық көретін газеттің құрылтайшысы 
Қызылорда қалалық ардагерлер кеңесі екені 
айтылған. Сон дай-ақ, «Қарттарым – асыл 
қазынам», «Әкем асқар тауымсың»,  «Аяулы 
анам», «Батыр ана», «Ұлағатты ұл», «Көркем 
мінезді қыз»,  «Инабатты келін», «Халық пен 
нарық», «Бір кем дүние», «Сын түзелмей, 
мін түзел мейді» секілді басқа да айдарлар 
аясында мақалалар жарияланады деп жос-
парлануда. Осы мақсатты ұстанып, аламан 
бәйгеге жүрексінбей қосылған «Ақме шіт 
ақиқатының» келешекте ешкімге ұқ са майтын 
өз жолы болатыны көрініп тұр. Өйт кені, мұн-
дағы мамандар қатары қаламы қуат танған, 
талғамы толысқан, ойы кемелденген тәжі-
рибелі журналистермен толыққан. 

Осы ретте жаңа газеттің тізгінін ұстаған 
ағаларға, ақиқатты айтпаққа ұмтылған әріп-
тестерге құтты болсын айтамыз. Бұл газет 
елдің мұңын мұңдайтын, тарихтан тағылым 
айтатын, жұрт тамсанып оқитын, көпшілік 
асыға күтетін беделді басылымға айналсын! 

А.БЕк.

АқпАрАТ АЙДЫНЫНДА –
ЖАңА БАСЫЛЫм

Алашқа ана атанған Сыр аймағы тағы бір  басылыммен толықты. Өмірге 
«Ақмешіт ақи  қаты» атты газет келді. Ақпа рат  айдынында желкенін керіп, жаңа-
лыққа ұмтылған басы лымның сүйінші данасы оқыр манға жол тартты.

«Қазақтан басқа халқым жоқ...»
Ақын Иран- Ғайыптың «Жыр 

әлемі» аталатын кітабының сырт қы 
мұқабасына түркі әлемі табынатын 
көкбөрінің бас пішімі бейнеленген. 
Ол жаныңа жақын – Жебеушіңдей 
әсер етеді...

«Атамұра» баспасынан жарық 
көрген осы кітаптың көлемі – 20 
бас па табақ, он бір мыңға жуық 
өлең жолдары бар.

...Осы ақынды жақтап -жара-
татын, қуаттап- қолдайтын шенді-
шекпенді шенеунік кем ұшыра са-
ды. Затын былай қоя тұрып, атын 
ес тісе болды, үркініп – былайғыға 
беймағұлым беймаза- опық, кер-
тарт па күй кешетін сыңайы бар 
сияқты.

Нахақ түйткіл аш сұрақтың 
нақты тоятты тоқ жауабын, ақын-
ның аталмыш кітабын әбден сарап-
тап, сүзіп оқып шыққаннан кейін 
ғана, анық тапқандаймыз.

Айдың -күннің аманында, көз-
бояу -пердесін жұлып ашып, құбыл-
бетін ащы тырнап, ұяттың қып-
қызыл шоғына шыжғырып – айман-
дап жатқанды – қай бекзада жара-
та қойсын?!

«...Жүрек дірдек қағады,
Тұсқа тап боп ең жаман:
Дөйді гөйге соғады – 
Шен тағынған шер заман.
Тікенектей батады,
Бар жақының – жоқ сана – 
Арын қоса сатады
Атақ пенен ақшаға»... – 

деп тап басып айтқанды бүгіннің 
түсі – күлік, ісі былық түлейлері 
сезбейді деймісіз?! Әлбетте, сезеді. 
Сезеді де – секіреді! Өйткені «Ұры-
ның арты – қуыс!» Қуыста құбыла 
болмайды! Сондықтан да шығар, 
Елбасы өз халқына үндеу тас-
тап, кеудесі қуыс, қалтасы толық 
жемқор- сыбайластарға ашық күрес 
жариялағаны. 

«...Зордан қашып ығамын,
Қордан сасып бұғамын:
Қабынған қос өкпемді,
Құлағыма тығамын...» – дейді, 

ақын – мазасызданып, осы  шаққа.

Тағы бір тарыққанында: 
«…Туғанды биде иман жоқ,
Тура биде туған жоқ!» –
Суықтанып, сілкініп,
Қарамаңыз үркініп:
«Жабы шатыс қазанат,
Қайдан шыққан будан?!» – деп.
Шошымаңыз: «Бұ кім?!» – деп,
Шындықтан басқа түгім жоқ,
Арымнан басқа антым жоқ,
Қазақтан басқа халқым жоқ,
Өзіңнен басқа ханым жоқ –
Ақынын аяқ асты етсе,
Ханынан халқы түңілмек!» –
деп, арзаланады… 
Ақын да адам! Оның да ел 

қатарлы бейбіт ғұмыр кешкісі 
келеді. Соның үшін де ол өзінің 
өзгеге «содыр да сотқар» көрінетін 
өрелі өлеңіне:

«...Бетегеден биік те, 
Боз жусаннан аласа,
Бейім бұралқы итке,
Бейне жетім балаша.
Қойдан-дағы қоңырлау,
Қотан -жайға үйлесу.
Түйеден де момындау,
Керектейін күй кешу?!
Іштен ғана тынайық.
Сырттай мойып нетесің?! – 

дейді. 
 Дей тұра, тағы да толас таппай-

ды. Аласапыран заман, алмағайып 
қоғам ағымы – Жыр иесін тірлік 
тоза ғына сүйрелеп ақын жанын 
тамұқ отына қақтайды. Ол – ұдайы 
өзін ойлай алмайды! Әп -сәтте- ақ 
ұмытады! Өйткені бодандық қамы-
тын тәрк етіп – тәуелсіздігін алып, 
тәй басқан халқын ойлайды! Бүгінгі 
беймәлім сол халқының ертегі сын-
ды ертеңін ойлайды:

 «Не көрсем
Бір көремін халқымменен,
Халқымсыз
Тартатындай салқын денем:
Халқымның қасиетті Қазақ аты – 
Жазылған жүрегіме Алтынме-

нен!» – Ертеңін ойлай отырып, Бү-
гі ніне қам жасайды. Тұйықтан алып 
шығар тосын сара жол іздейді:

«Ұлан- ғайыр Даламыз
Жындай қозсын демесек – 
Қатын, бала- шағамыз.
Бордай тозсын демесек:
Бірімізді біріміз
Таяқтауды қоялық.
Өлі емеспіз, тіріміз
Тас төбесін оялық?!
Ағайынды үшеу ек,
Бір атаның баласы: 
Тонап жатыр мүшелеп,
Оң- солына қарашы?!» – деп, 

бауыры таза, бүйрегі бүтін емес 
отандас қандастарын береке- бір лік-
ке, ынтымақ- тірлікке үндейді. Ха-
лық үшін қасірет құшады:

«...Төр дегенің тұйықтай,
Өр дегенің  иықтай.
Сана – өлі ұйқыда,
Ми – судан да сұйықтай:
Алауыздың   Аждаһа 
Аша түсіп аранын
Тартады кеп ұйықтай!» – құш-

қан қасіретін сейілтер деп, мұнсыз 
да мың сан шаруасымен жарғақ 
құлағы жастыққа тимей жүрген Ел-
басына сөз салады. Онысы орынды. 
Өйткені, Елбасын халқынан бөліп 
қараған ақын – жардың жоғын 
түгендеп не жарытар?!

«...Тарылғандай өрісім,
Таусылғандай кенішім.
Қимылға көшіп күн бұрын,
Жамылып алды қорқаулар,
Құйқалы қойдың терісін – 
Затсыз, тексіз, көргенсіз,
Дінсіз, ділсіз, көрмедік.
Тілсіздер жайлап барады,
Қаперсіз, қамсыз ел ішін» – деп, 

жанұшыра дабыл қағады.
...Иран- Ғайыптың «Жыр әлемі» 

кітабы, сөз жоқ, қазақ поэзиясының 
соңғы жылдардағы елеулі  табысы. 
Кітапты толық талдап- тауысу бір 
мақаланың аясына тарлық етер, 
сон дықтан да ол туралы айтылар 
әңгі ме мұнымен түгесілмейді деп 
ойлаймыз.

Атабай ҚыЛыШБАЙҰЛы.

ДАБыЛДы 
ЕСкЕрту

7-9 қарашада Қызылорда об-
лысы ның кей жерлерінде тұман 
күтіледі. 

«Қазгидромет» рМк 
Қызылорда облысы 
бойынша филиалы.


