
Аймақ басшысы ең алдымен Үкімет 
басшысы сапарының нәтижелерін баян
дап, берілген тапсырмаларды орындау 
үшін қолға алынған шараларды атап 
өтті. Сапар барысында ҚР Премьер
министрі Б.Сағынтаев облыс активімен 
кездесіп, кәсіпкерлермен, әлеуметтік сала 
қызметкерлерімен Елбасы Жолдауын 
іске асыру тетіктерін талқылаған бола
тын. Сондайақ, үкіметтік делегация 
«Қараөзек» компрессорлық станциясына, 
Байқоңыр қала сына барды, «Аралтұз» 
АҚ мен Арал ауданындағы балық өңдеу 
зауытының жұмы сымен танысты.   

Мәжілісте облыс әкімінің орынбасары 
Қ.Ысқақов Елбасы Жолдауын жүзеге асы
руды көздейтін жалпыұлттық ісшара
лар жоспарының орындалуы, «Жасыл 
экономикаға» өту барысымен таныстырды. 
Аймақта тұрмыстық қалдықтарды өңдеу
де 2 кәсіпорын жұмыс жасайды. Қалдық 
тардан шатыр жабындыларын, тро туар 
плиткаларын, тамшылатып суару құбыр
ларын шығаруда. Оларды жинақтау, 
сұрып тау, тасымалдау бір жүйеге түсіп 
келеді. 

ҚР Үкіметі мен облыс әкімдігі ара
сындағы Меморандум индикаторлары
ның орындалуына ай сайын мониторинг 
жүр гізіледі. Индикаторлардың басым 
көпшілігінің орындалу деңгейі жоғары. 

Орындалмау қаупі бар сала – денсаулық 
сақтау саласы. Бұл ретте медицина маман
дары ана мен бала өлімінің алдын алуда 
мақсатты жұмыстар атқаруы керек. 

Облыс әкімінің 2018 жылға арналған 
ісқимыл жоспарының орындалу бары
сына тоқталған хабарламашы 3 айға 
межеленген шаралардың толығымен атқа
рылғанын атап өтті. Кәсіпкерлікті дамы
тудың жол картасы әзірленіп, 32 млрд теңге 
жұм салатын 67 ісшараны жүзеге асыру 
бас талды. Ауыл шаруашылығы саласында 
аймақта өндірілген өнімді сататын арнайы 
сайт іске қосылып, ірі тауар өндірушілердің 
жарнамалары орналастырылды. Ден сау 
лық сақтау саласын цифрландыру бойын
ша жол картасы қабылданды. Облыс 
экономикасына бюджеттен тыс көздерден 
қаржы тартуда да нәтижелер бар. Қазір 
аймақтағы 3 елді мекенде жеке инвес
тормен бірлескен ауылдық дәрігерлік 
амбу латориялар құры лысы басталды. 

 Жыл басынан бері  облыстың өнеркәсіп 
кәсіпорындары 208,9 млрд теңгенің өні
мін өндірді. Өңдеу өнеркәсібінде де 
өсу байқалуда. Тамақ өнімдерін өндіру, 
мұнай өңдеу өнімдері, резеңке және 
пластмасса бұйымдарын, өзге металл емес 
минералдық өнімдер өндірісінің артуы 
есебінен өңдеу өнеркәсібінде өсім 6,6 
процентке қамтамасыз етілді.

Индустрияландыру бағдарламасы 
аясын да жалпы құны 101,7 млрд теңгені 
құрайтын, 644 жұмыс орын құрылатын 4 
жобаны  – табақша шыны шығару және өң
деу зауытын, екіокись молибден ұнта ғын 
үшокись молибденге техникалық айнал
дыру өндірісін, тампонаждық цемент 
зауытын, балықты тереңінен қайта өңдеу 
зауыты мен пластикалық қайық жасау 
цехын іске қосу жоспарлануда. 

Мемлекеттікжекешелік әріптестік 
ая сын  да құны 29 млрд теңгеден асатын 
66 жоба, Еуропалық даму және қайта 
жаңғырту банкімен бірлесіп облыс орта
лығының жолаушылар тасымалдау 
жүйесін жаңғырту және жылу, су, 
электрмен қамту жүйелерін жаңғырту 
бойынша жобалар жүзеге асуда. 

Бүгінде 41 әлеуметтік нысанның 
құры лысы жүргізіліп, оның 30ы биыл 
пай далануға беріледі. Қалған 11 нысан 
2019 жылға өтпелі. Облыс әкімінің орын
басары пайдалануға берілген тұрғын үй, 
ауыл шаруашылығы өнімдерінің, жүк 
тасымалдаудың көлемі,  жолаушы тасы
малы туралы мәліметтерді ұсынды. Жұ
мыс  сыздық деңгейінің 4,8 проценті құра
ғанын айтты. 

Аймақ басшысы экономиканы әртарап
тандыру бойынша әрі қарай атқарылатын 
жұмыстарға тоқталды. Қазір біздің 

облыс макроэкономикалық көрсеткіштер 
бойынша республикадағы алғашқы 
бестіктен орын алды. Құны 82 млрд 
теңге тұратын 17 жобаның жүзеге асуы 
индустрияландыру бағдарламасының 1 
кезеңін табысты қоры тындылауға мүм
кіндік берді. Енді 2 кезеңде 620 млрд 
теңгенің 26 жобасы жүзеге аспақ.  

Мәжілісте облыс бойынша мемлекеттік 
кірістер департаменті басшысының мін
детін атқарушы М.Қалдарбеков салық 
базасын кеңейту бойынша атқарылған 
жұмыстарды баяндады. Жергілікті бюд
жеттің түсім толық тығын қамтамасыз 
ету және бюджеттің кіріс көзін ұлғайту 
бағы тында мем лекеттік сатып алу аясын
да бюджеттен қаражат алған салық 
төлеушілердің салық есептілігіне камерал
дық бақылау жүргізілуде.

Табиғи ресурстар және табиғат пай
да  лануды реттеу басқармасынан балық 
аулауға рұқсат алған табиғат пай
даланушылар туралы, ауыл шаруашылығы 
басқармасынан тауар өндірушілерге 
берілген субсидиялар бойынша мәліметтер 
алынған. Экология департаментімен бірі
гіп, өндіріс қалдықтарын орна ластырған 
мердігер компаниялардың мәліметіне де 
бақылау бар.

Кеше облыс әкімі 
Қырымбек Көшербаевтың 
төрағалығымен облыс 
әкімдігінің кеңейтілген 
мәжілісі өтіп, онда Елбасы 
Жолдауынан туындайтын 
міндеттердің, ҚР Үкіметі мен 
облыс әкімдігі арасындағы Ме-
морандум индикаторларының, 
I тоқсандағы әлеуметтік-
экономикалық даму 
қорытындылары және алдағы 
міндеттер талқыланды. 
Осы жолғы басқосуға  аудан 
әкімдерімен бірге ауылдық 
округ әкімдері де қатысты.

Келелі жиында кеңес төрағасы 
Сейілбек Шаухаманов аталған 
тақырыпта баяндама жасап, қо
ғам дағы дағдарыстың ең қиыны 
руха ни дағдарыс екендігін атап, 
ұлттық салтдәстүрді дамытуға 
байланысты түйінді мәселелерге 
тоқталды. 

Халқымыздың тәнін, жанын 
сауықтыру, рухани жаңғырту мақ
сатында Президентіміз «Бола
шақ қа бағдар: рухани жаңғыру» 
мақаласын жариялады. Өзінің ұла
ғатты ұсыныстарын, ордалы ойла
рын ортаға салды. 

Бүгінгі қоғамда қасіретті жағ
дай балаларының әкешешесін 
бақпайқақпай қарттар үйіне 

апа  рып тастауы, сондайақ, тірі 
әкешешелері бола тұра туған 
бала ларын жетімханаға немесе 
тіптен көшеге тастап кетуі секілді 
санамызға сыймайтын, ойымызға 
орнықпайтын оғаш оқиғалар кез
десуде.

Баяндамашы «Мәңгілік ел» 
болу үшін, өркениетті, өнегелі ха
лық болу үшін, рухани жаңғыру 
үшін алдымызда тағы да бірнеше 
аса жауапты, тағдырлы міндеттер 
тұрғанына тоқталды.

Ол шілдеханадан бастап, жа на
заға дейінгі, тал бесік пен та быт
тың арасындағы қазақ тари хында 
қалыптасқан елуге тарта рәсім
дерімізді, әдетғұрып, салтсана, 
дәстүрлерімізді заман тала бына, 
бүкіл адамзаттық мәдениетке, 
өркениетке сәйкестендіріп, арты
ғын алып тастап, жетпегенін 
жетіл  діріп, жаңартуымыз, жаң 
ғыр туымыз керек. Оны тәр
тіпке келтірмей, реттемей, адам

дарымыздың санасын, салтын 
рухани жаңғырта алмаймыз, іргелі 
ел, қабырғалы халық болып, қазақ 
болып қала алмаймыз.

 28 сәуір күні Елбасы 
Н.Назарбаевтың қатысуымен «Бес 
әлеуметтік бастама – қоғамның 
әлеуметтік бірлігінің тұғыры» атты 
тақырып аясында Қазақстан халқы 
Ассамблеясының жиырма алтын-
шы сессиясы өткізілмек. Халықтың 
әлеуметтік жағдайын көтеріп, ел 
ішіндегі бірлікті нығайтуды көздейтін 
шара қарсаңында біз де облыстық 
ҚХА-ның өңірде атқарып жатқан 
жұмыстарын саралағанды жөн көрдік.

1929 жылдың 1 шілдесінен шығады
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ЫНТЫМАҚ 
ЫРЫСҚА 

КЕНЕЛТЕДІ

    ФОРУМ

ДАҢҒАЗАЛЫҚ ЖӨН ЕМЕС, 
ҰЙЫСАТЫН ЖОЛ ЕМЕС

Кеше А.Тоқмағамбетов атындағы Мәдениет үйінде 
облыстық ардагерлер кеңесінің «Қазақи қасиеттерімізді 
жаңғыртудағы облыс ардагерлер ұйымдарының міндеттері 
туралы» тақырыпта форум өтті. Форум жұмысына облыстық 
мәслихат хатшысы Н.Байқадамов аудан, қала әкімдерінің 
орынбасарлары, ішкі саясат бөлімдерінің басшылары, мешіт 
имамдары мен жастар, ардагерлер қауымы қатысты. 

2-бет

МӘЖІЛІС

№ Іс-шараның атауы Өтетін орны Өткізілу 
мерзімдері

1 «Татулығы жарасқанберекелі Қазақстан» 
тақырыбында мәденикөпшілік шара  

Қызылорда қаласы, 
мәдени демалыс паркі

1 мамыр
сағ: 09.30

2 «Қазақстанкиелі мекенім» 
атты театрландырылған  мерекелік концерт

Сырдария ауданы, 
Орталық алаң

1 мамыр
сағ: 10.00

3 «1 мамыр – Қазақстан халқының бірлігі күні» 
атты мәденикөпшілік шара

Жаңақорған ауданы, 
Орталық алаң

1 мамыр
сағ: 10.00

4 «Бір шаңырақ астында бірлігіміз жарасқан» 
атты мерекелік шеру

Шиелі ауданы, 
Орталық алаң

1 мамыр
сағ: 10.00

5
«Бірлік. Достық. Тұрақтылық» 

атты театрланған қойылым
Шиелі ауданы, 
Орталық алаң

1 мамыр
сағ: 12.00

6
1 мамыр – Қазақстан халқының бірлігі күніне 

арналған мерекелік шеру
Жалағаш ауданы, 

Орталық алаң
1 мамыр
сағ: 10.00

7 «Бірлік ынтымақ мекені» 
тақырыбында мерекелік шара

Қазалы ауданы, 
Орталық алаң

1 мамыр
сағ: 10.00

8 «Бірлігі жарасқан – Қазақстан!» атты  
мәденикөпшілік шара

Қармақшы ауданы, 
Орталық алаң

1 мамыр
сағ: 10.00

9 «Ұлт бірлігі – ұлы байлық» 
атты достық шеруі

Арал ауданы, 
Орталық алаң

1 мамыр
сағ: 08.30

10
1 мамыр – Қазақстан халқының бірлігі күніне орай аудан 

әкімдігінің жүлдесі үшін ат спорты түрлерінен жарыс
Арал ауданындағы 

ипподром
1 мамыр
сағ: 10.30

11 «Бірлігі бекемқұтты қоныс» атты мерекелік концерт Арал ауданындағы, 
Орталық алаң

1 мамыр
сағ: 20.00

АЛҒАШҚЫ ТОҚСАН: 
ДАМУҒА ДЕМ БЕРГЕН ТЫҢ БАСТАМАЛАР

2-бет

1 мамыр – Қазақстан халқының бірлігі күніне орай өтетін 
іс-шаралардың бағдарламасы

Бүгінде елімізде 20172021 жылдарды қамтитын «Нәтижелі 
жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту» бағдарламасы 
жүзеге асырылып келеді. Бағдарламаның екінші бағыты – жаппай 
кәсіпкерлікті дамыту мақсатында несиелеу ауқымы кеңейіп, 
халықтың бизнеспен айналысу мүмкіндігі арта түсті. Мұны тек 
тиімді пайдаланып, істі ұтымды ұйымдастыра білсе болғаны. 

Облыс әкімі барлық деңгейдегі әкімдерге үнемі салық базасын 
ұлғайту, тұрақты жұмыс орындарын құру және қоғамдықсаяси 
ахуалды жақсарту сияқты келелі үш міндетті қойып отырады. 

– Аталған міндеттерді шешудің бір ғана тетігі бар, ол – шағын 
және орта бизнесті дамыту. Осылайша біз саяси тұрақтылықты 
сақтаймыз, бюджетті нығайтамыз, әлеуметтік шиеленістерді 
болдырмаймыз. Әсіресе, өзінөзі өнімсіз жұмыспен қамтыған және 
жұмыссыз адамдарды стартап жобаларға тарту арқылы көлеңкелі 
экономикадан шығаруға күш салуымыз керек, – деді аймақ басшысы. 

Одан кейін Қызылорда қаласы мен аудандардың, ауылдық 
округтердің әкімдері, жауапты сала өкілдері өздеріне жүктелген 
тапсырмалардың орындалу барысына тоқталды. 

Арал ауданының әкімі Мұхтар Оразбаевтың айтуынша, 2018 
жылдың 1 сәуіріне дейін тіркелген кәсіпкерлік субъектілерінің саны 
өткен жылдың осы кезеңінен 351ге көбейген. Сөйтіп, 4148 бірлікті 
құрады. Оның тек 3376сы жұмыс істеп тұр. Бағдарлама шеңберінде 
98 жоба қолға алынып отыр. Олар жүзеге асқан жағдайда 347 жұмыс 
орны құрылмақ. «Бастаубизнес» және «Бизнескеңесші» жобалары 
аясында оқу курстарынан өтетін адамдардың тізімі бекітіліп, бүгінде 
олардың бір бөлігі кәсіпкерлік негіздерін меңгерді. 

Кеше облыс әкімі Қырымбек Көшербаевтың төраға-
лығымен жаппай кәсіпкерлікті дамыту мәселелеріне 
арналған облыс активінің кеңейтілген отырысы өтті. 

КӘСІПКЕРЛІК 
КӨРКЕЙСЕ, 
КӨПКЕ ЫРЗЫҚ 
ТАБЫЛАР

2-бет

Облыстық Қазақстан халқы Ассамблеясы 
аймақтағы ұлттар мен ұлыстардың татулығы 
мен елдің тұтастығын сақтауда, Елбасы 
жүктеген міндеттерді жүзеге асыруда түрлі 
игі шаралар мен  келелі жұмыстар атқарып 
келеді. Негізгі шаралар Қазақстан халқы 
Ассамблеясының (2025 жылға дейінгі) 
даму тұжырымдамасы мен қазақстандық 
бірегейлік пен бірлікті нығайту және дамыту 
тұжырымдамасы,  сондайақ, Елбасы 
Н.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» бағдарламалық мақаласынан 
туындаған міндеттер аясында іске асуда.

Елбасы бастамасы болған “Рухани 
жаңғыру” бағдарламасы барысында «Туған 
жер», «Қазақстанның киелі жерлерінің 
географиясы», «100 жаңа есім», «Қазақ 
тілі әліпбиінің латын графикасына көшуі», 
«Өңірлік қайырымдылық жасаушылар 
форумы» мен «Ұлы Дала елі» тарихи
танымдық экспедициясы жобалары қолға 
алынды. Экспедиция екі кезеңнен тұрды. 
Оның құрамына этномәдени бірлестік 
ардагерлері, орта буын өкілдері мен жастар, 
ғалымдар енді. Олар  Оңтүстік Қазақстан 
мен Қызылорда облысының тарихимәдени 
және археологиялық ескерткіштері Отырар, 
Сауран, Сығанақ сияқты ортағасырлық 
қалалары мен Арыстан баб, Қожа Ахмет 
Яссауи, Жанкент қаласы, Жанқожа батыр 
ескерткіші, Қорқыт ата кешені және т.б. киелі 
жерлерді аралап, өлке тарихымен сусындады.

Ал қайырымдылық жасаушылар 
форумы шеңберінде туған жеріне, өзі өсіп
өнген өлкесіне, әлеуметтік жағынан аз 
қамтылған отбасыларға көмек қолын созып, 
қолдау білдіріп жүрген азаматтарға құрмет 
көрсетілді.

– Бүгінде облыс көлемінде жүрегі жомарт 
жандардың қолдауымен 815 қайырымдылық 
шарасы ұйымдастырылып, 300 млн теңгенің 
көмегі көрсетілді. Облыстық Қазақстан 
халқы Ассамблеясының бастамасымен 
қайы рымдылық жасаушы кәсіпкерлер мен 
меценат тардың деректік қоры жасақталып, 
әлеуметтік көмекті қажет етуші тұрғындарға 
нақты қолдау көрсетілуде. Жүйелі жұмыстың 
нәтижесінде аймағымызда меценаттардың 
саны артады деп күтілуде, – дейді облыстық 
Қазақстан халқы Ассамблеясы төрағасының 
орынбасары  хатшылық меңгерушісі Ләйлә 
Төрешова.
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Облыс орталығында жа
засын өтеп шыққандарды 
қоғамға бейімдейтін орталық 
бар. Мұнда бұрындары істі бо
лып, жаңа өмірге қайта орал
ған азаматтарға медициналық, 
пси хологиялық көмекпен қатар 
құқықтық кеңес беріледі. 
Жуыр да «Қылмыстық жазасын 
өтеген адамдарды әлеуметтік 
бейімдеу мен оңалту орталығы» 
директоры Б.Нұртазаев ат
қарыл ған жұмыстарды саралап, 
қорытынды жасады. 

Орталық басшысы Бақыт Әбдіғаппар
ұлының айтуынша, жергілікті полиция 
және қалалық пробация қызметіне есепке 
алынған азаматтардың 261і ер азаматтар 
болса, 14і нәзік жандылар.

– Орталық мамандары 180 азаматқа 
әлеуметтік карта толтырып, жеке істерін 
ашты. Есепте тұрғандардың жастары 
бойынша 30 жасқа дейінгі – 70, 50 жасқа 
дейінгілер – 171, 55 жастан жоғары 34 
адам бар. Ал, қайта қылмыс жасап сотты 
болғандар – 3, қайтыс болғандар саны – 5. 
Сондайақ, 9 адам денсаулығына байла
нысты жұмысқа жарамсыз. Басқа аймаққа 
қоныс аударған 12 азамат бар. Жазасын 
толық өтеп шыққан 109 адамның отбасы 
орташа жағдайда тұрады, – деді.

Жазасын өтеп келгендердің көбісі 
жұмыссыздыққа тап болып жатады. Ол 
түсінікті де, өйткені жұмыс берушілер сот
ты болғандардан айналып өтеді. Осындай 
жағдайдың алдын алып, жұмыс тауып беру 
немесе кәсіптік білім алу жағын оңалту 
орталығының мамандары шешіп береді.

– Былтыр жалпы 126 адам жұмыспен 
қамтылса, оның 40ы орталық маман
дарының ықпалымен тұрақты жұмысқа ор
наластырылды. Жұмыстан бас тартқан 75 
азамат бүгінде өзінөзі жұмыспен қамтып 
отыр. Ақылы қоғамдық жұмысқа 10 және 
әлеуметтік жұмысқа 3 адам орналасты. Со
нымен қатар, кәсіби мамандық алу үшін 
оқу курстарынан 11 адам мамандық алып 
шықты. Орталық тарапынан 431 азаматқа 
құқықтық көмек көрсетілді. Оның 392 
пробация қызметінде есепте тұрғандар 
болса 39ы жазасын толық өтеп шыққан 
азаматтар. Және орталықтың психолог ма
маны 350 азаматқа психологиялық көмек 
көрсетті, – дейді орталық басшысы.

Оңалту орталығы 4 азаматтың отба
сына бірнеше мәрте азықтүлік жеткізіп 
берді. Қиын жағдайға тап болған 14 жан
ды әлеуметтендіру орталығына, жұмысқа 
жарамды 4 азаматты тұрақты жұмысқа 
орналастырды. Орталық заңгерлері балалы 
отбасыларға берілетін жәрдемақы немесе 
бірреттік материалдық көмек алуға, 1,2,3 
топ мүгедектігіне шығуына орай құқықтық 
қызмет көрсеткен.

Жазасын өтеп келгендерге жеке 
кәсібін ашып, қоғамның толыққанды 
мүшесі болуына мемлекеттің өзі ықпал 
етіп отыр. Бүгінде «Жұмыспен қамту – 
2020» бағдарламасы аясында Қызылөзек 
ауылының тұрғыны кәсіпкерлерді дайын
дау курсы бойынша оқудан өтіп, несие 
алушылар тізіміне қосылды.

Түзеу мекемесінен босатылған 
тұлғалар, халықтың нысаналы топтары
на жатады. Оларға әлеуметтік құқықтық 
көмек көрсету және жұмыспен қамту 
мақсатында арнайы «Бос жұмыс орын
дары» жәрмеңкесі өтіп, оған 45 адам 
қатысты. Жәрмеңкеде 21 жұмыс беруші 
мекеме 66 бос жұмыс орындарын ұсынып, 
нәтижесінде 19 азамат жұмысқа жолдама 
алып, 1 азамат оқуға тіркелді.

Аяғын шалыс басқандар ара
сында спортқа бейімдері аз емес. 
Орталық «ЭКСПО2017» Халықаралық 
мамандандырылған көрмесіне орай түзеу 
мекемелерінен босатылған, пробация 
қызметінің есебінде тұрған және белгілі 
тұрағы жоқ адамдарға арналған әлеуметтік 
бейімделу орталығының азаматтары ара
сында волейбол мен шағын футболдан 
жарыс өткізді. Салауатты өмір салтын 
насихаттаған жарысқа 4 және 3 команда 
қатысқан. Нәтижесінде қатысушы коман
да мүшелері жүлделі орындарға ие болды. 
Сондайақ, шахмат пен дойбы ойындары
нан тартысты жарыс өтті.

Орталық қызметкерлері жазасын өтеп 
келген жандарды қайта шалыс баспас үшін, 
қоғамға тез бейімделіп кету мақсатында 
түрлі семинаркеңестер өткізіп тұрады. 
Мәселен, пробациялық бақылаудағы аза
маттармен «Заңды білу – заман талабы» 
тақырыбында кездесу өтті. Онда қалалық 
прокуратурамен дайындалған арнайы жа
дынама және буклеттер таратылды.

Бүгінде орталық қызметкерлері облыс 
бойынша ҚАЖ департаментіне қарасты 
түзеу мекемелерінде бірнеше рет кезде
сулер өткізді. Онда орталықтың жұмысы, 
атқаратын міндеттері мен көрсетілетін 
көмектер туралы ақпараттар беріліп, 
түсіндірме жұмыстары жүргізілді.

Алмат АДРАНОВ,
«Қылмыстық жазасын

өтеген адамдарды 
әлеуметтік бейімдеу мен оңалту 

орталығының» заңгері.

ӘЛЕУМЕТТІК 
ОҢАЛТУ
ОҢ НӘТИЖЕ
БЕРУДЕ

Өңірлік коммуникация
лар қыз метінде өткен бас па  сөз 
конфе ренциясында М.Мәметова 
атын дағы Қы зылорда педа
гогикалық жо ғары колледжінің 
директоры Бақытжан Сайлыбаев, 
«Абылай хан» атындағы жоғары 
колледждің басшысы Руслан 
Дүлдүл жоба жайлы тарата айтты. 

Бақытжан Әбдіхалықұлы атал
ған жоба әлемдік өркениет көшіне 
ілесудің алғышарты екенін атап 
өтті.

– Жаңа гуманитарлық білім 
дегенде, Елбасы философия, 
әлеу меттану, психология, мәде
ниеттану, тарих, филология және 
саясаттану секілді жеті бағытты 
атады. Бұлардың қайқайсысы 
да адамның жеке тұлға ретінде 
қалыптасуына зор ықпал ететін 
білім салалары. Өздеріңізге 
белгілі, таяуда ғана жоба аясында 
таңдалған 800 кітаптың 18 данасы  
қазақ тіліне аударылып, 10 000 та
ралыммен баспадан шықты. Айта 
кетейік, бұл кітаптар әлемнің 42 
елінде 34 тілде басылып, жалпы 
таралымы 47 милионнан асқан 
екен. Демек, мұндай оқулықтарды 
мемлекеттік бағдарлама аясында 
аударып, тегін тарату – әлемдегі 
баламасы жоқ тәжірибе.

Жаңа оқулықтар арқылы жал
пы гуманитарлық білімнің маз
мұны мен сапасы жаңа деңгейге 
шығуы тиіс, – дейді Б.Сайлыбаев. 

«Абылай хан» жоғары кол      
леджі нің директоры Руслан 
Кажденбекұлы бү гін де қазақ тіліне 
аударылып жат қан оқулықтар 
дү ние  жү зіндегі алдыңғы қатар
лы 100 университеттің оқу бағ
дарламасында бар екендігін атап 
өтті. Демек, болашақ мамандар 
жаңа оқулықтар арқылы гу
манитарлық саладағы әлемдік 
тұжырымдар мен тәжірибелерді 

ойына түйіп, заманауи та лаптарға 
бейімделетін болса, бәсекеге 
қабілеттілік те арта түсері сөзсіз.

Оқулықтарды қазақ тілі не ау
дару өз алдына, бұл теория лық ма
териалдарды  осы сала ның маман
дары еркін игеріп, кең ауқымда 

насихаттауы тиіс. Сол үшін де 
қолданысқа ұсы нылған оқулықтар 
кітап тү рінде, онлайн нұсқасында 
жә не үздік лекторлардың ашық 
дәріс терінің видеотекасы сияқты 
үш форматта қолжетімді. Бір 
сөзбен айтқанда, бұл жобаның 
гуманитарлық сала мамандарын 
даярлауда тиімділігі зор .

Баспасөз конференциясының 
барысында БАҚ өкілдері тақырып 
төңірегіндегі түрлі сауалдарына 
жауап алды.

Ғазиза ӘБІЛДА,
«Сыр бойы».

Бүгінде «100 жаңа оқулық» жобасы 
аясында 18 кітап пен оқу құралы жарыққа 
шықты. Оқулықтар философия, әлеу
меттану, психология, тіл білімі, экономика, 
менеджмент, дінтану, антропология, журна
листика бағыттары бойынша аударылған. 

– Бұл аудармаларға АҚШтың 
маңдайалды универ ситеттеріндегі негізгі 
оқулық саналатын кітаптар таңдап алын
ды. Соның бірі – Энтони Кеннидің «Батыс 
философиясының жаңа тарихы» кітап
тарының бірінші, екінші томдары. Ауқымды 
кітап қазақ тіліне тікелей аударылған. 
Бірінші томында Антика философиясына 
тоқталса, екіншісінде орта ғасыр пәлсапасы 
ғылыми тұрғыда кеңінен айтылады. Соны
мен бірге «Адам деген кім?» деген сұраққа 
жауап іздейді. Карен Армстронгтың «Иудаизм, 
христиандық пен исламдағы 4000 жылдық ізденіс: 
Құдайтану баяны» кітабы да қазақ тілінде жарық көріп 
отыр. Әрине, дінтану саласындағы оқулықтардың 
тапшы екендігін назарға алатын болсақ, мұны жақсы 
бастама деп есептеуге болады. Себебі, бұл  еңбекте 
алғашқы дәуірде өмір сүрген адамдардың наным
сенімі туралы тың мәліметтер кеңінен келтірген. 
Кітаптар мазмұны жағынан құнды. Сондықтан 
оқулықтар біздің еліміздегі гуманитарлық білім 
саласындағы қазақ жастарының әлемдік ғылымнан 
шет қалмауына  үлкен үлес қосады деп үміт артып 
отырмыз, – деді Әлібек Жаппасбаев.

Экономика ғылымдарының кандидаты Абай 
Шайнұров  бұл оқулықтар қазақ тіліндегі гу

манитарлық білім беру процесін дамытып қана 
қоймай, мемлекеттік тілдің өрісін кеңейте түсетінін 
жеткізді.  

Қазақ тіліне аударылған оқулықтар 10 мың дана
мен басылып, жақын арада жоғары оқу орындары мен 
кітапханаларға тегін тартылады.    Сонымен қатар, 
бағдарлама аясында жарыққа шыққан таңдаулы 
кітаптармен оқырмандар онлайн түрде де таныса ала
ды. Кітаптар PDF нұсқасы «kitap.kz» және «100kitap.
kz»  сайттарында жарияланады. Алда енді өнер, та
рих, саясаттану, мәдениеттану және құқықтану сала
ларына қатысты кітаптар аударылмақ. 

Сара АДАЙБАЕВА,
«Сыр бойы».

МАМАНДАР ДАЯРЛАУДАҒЫ 
МАҢЫЗДЫ ҚАДАМ

Мемлекет басшысының «Болашаққа бағдар: ру
хани жаңғыру» атты мақаласынан туындайтын 
«Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 
оқулық» жобасы бойынша жуырда 18 кітап қазақ 
тіліне аударылып, қолданысқа ұсынылды.

БРИФИНГ

ЖАҢА ОҚУЛЫҚТЫҢ 
ЖАСТАРҒА БЕРЕРІ МОЛ

Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласындағы 
міндеттерге сәйкес «100 жаңа оқулық» жобасы аясында жарық көрген 
туындылардың жастар үшін берері мол.  Өңірлік коммуникациялар қызметінде 
өткен брифингте Қорқыт ата атындағы ҚМУдың  дінтану ғылымдарының магистрі, 
оқытушы  Әлібек Жаппасбаев және экономика ғылымдарының  кандитаты Абай 
Шайнұров осы туындылардың мазмұны мен білім беру процесіндегі маңызы тура
лы  айтып берді. 

Кеңес төрағасы мұнан әрі қазақта «Ас 
көп болса, кәде көп» деген сөз бар екенін 
айтты. Қазір бүкіл қазақ есепсіз ас пен 
тойдың әлегімен әуре. Қазақ дәстүрінде 
той және томалақ деген ұғымдар бар. 
Қызды ұзату, ұлды үйлендіру, сүндет, бұл 
– той, ал қалғанының бәрі томалақ болып 
есептеледі. Той топыр емес, ас ішіп, аяқ 
босататын жер емес, той кезекті көңіл 
көтеру кеші емес, той – ұрпақ, рух сал
танаты, тарихи, мәдени шара, мәдениет, 
өнер, өнеге, тәрбие мектебі. Той – та
рихтан тағылым, қазақтың ұлылығынан 
ұлағат алатын орын. Ал енді осы тойлар, 
томалақтар бізде қалай өтіп жатыр? Кез 
келген дәстүрдің озығы да, тозығы да бар 
емес пе деген ойларымен бөлісті.

Алдымен тойға шақырылғандардың 
алыстан, жақыннан келіп кетуін, бірекі 
сағат кешігіп басталуын қоса есептеген
де бір тойға 67 сағат алтын уақыт кетеді. 
Бұл бір жұмыс күні емес пе? Онсыз да 
біз демалыс күндерін, мереке күндерін, 
39 күндік еңбек демалысын қоса есепте
генде әр жылдың тең жартысына жуығын 
жұмыс істемейміз. Ендеше жұмыс істемей 
қалай жақсы тұруға болады?

Дүниеде ең қымбат нәрсе – ақша да, 
алтын да емес, уақыт.

Келесі мәселе тойға жарыспен, 
бәсекемен, даңғазалықпен, дара қылықпен 
есепсіз көп адамдардың ша қырылуы. 
Тойға, біздіңше, туыстар, жек жаттар, 
әріптестер, достар, жолдас тар, өзің жақсы 
білетін, өзіңді жақсы бі летін, жақсы 
көретін, отбасылық қа рымқатынастағы 
тілеулес адамдар ғана шақырылуы керек 
екенін еске салды.

Ал өмірі үйіңді көрмеген, үйін көр
меген, есігінің қай жаққа қарай ашыла

тындығын білмейтін адамды тойға ша
қыру да жөнсіз, ретсіз жағдай, көпшілік 
оны тек ақша жинаудың, ақшасын қа
йыруд ың шарасы деп бағалауда. Бас қаша 
қалай бағалауға болады? Той жө нінде 
Өзбекстан, Тәжікстан, Қытай бас шы 
лы ғының арнайы жарлық шығаруы, Қа
зақстан Президентінің бірнеше рет ер ек
ше ескертпе жасауы, тегіннен тегін емес. 

Әдетте, тойлардың басым көп
шілігінде есепсіз ысырапқа жол беріледі. 
Ислам қағидаларында ысырапты 
шайтанның ісі деп бағалайды. Қажет пе, 
қажет емес пе, жей ме, жемей ме онда 
ешкімнің де шаруасы жоқ, әйтеуір дастар
ханды толтырып, жайнатып қою міндет. 
Көп жағдайда есепсіз, ретсіз дайындалған 
тамақтың 7080 процентін ысырап бо
луы ешкімді де ойландырар емес. Тіптен 
банкіден несие алып, той жасап, кейін 
қарызын қайтара алмай қиналып жүрген 
жандар қаншама? Сондайақ, асабалар 
атқаратын беташарлар да бетімен кеткен 
рәсімдердің бірі.

Кеңес төрағасы өтіп жатқан тойлар
дың басым көпшілігінің деңгейінің,  
тәрбиелік мәнінің төмен дігін, өнеге, 
үлгі, сабақ аларлық ештеңенің жоқ тығын 
сынады. Айқайшудан, даңғаза мәнсіз, 
мағынасыз әннен, әдепсіз биден, музыка
дан басың айналады. Оннан, жиырмадан, 
отыздан топтап сөз беріледі, ұзынсонар 
жиналысқа айналады. Сонда да тойдың 

аяғы кәдімгі бітпейтін наз, дауасыз дау, 
өкпеқолқа. Тойдан демалып, көңілденіп, 
шаттанып қайтудың орнына ренжіп, 
еңсең түсіп езіліп, шаршап қайтасың. Ал 
енді осы тойтомалақтарды қалай реттеу
ге болады? 

Ең өрескел кемшілік сол, кейінгі кезде 
астардың дастархан мәзірі той лардыкіне 
теңесіп, есепсіз ысырапқа жол берілуі. Ас 
дастарханына желінетін де, желінбейтін 
де, қажет те, қажет емес те, тегі дүдәмал 
тағамдар талғамсыз қойылуда. 

Баяндамашы міндетті ас дастарха
нында қазақтың ұлттық тағамдары же 
лінетін мөлшерде ғана болып, ысырапқа 
жол берілмеуі керек екеніне тоқталды.

– Біздіңше, қазалы үйде қазан 
көтерілмеуі керек. Өлік шығып жатқан 
үйден тамақ ішу дұрыс емес. Қазалы 
үй қарын толтыратын жер емес. Қайта 
барлық туыс, жоражолдас, ағайын, 
ұжым, көршіқолаң болып 34 күн қаралы 
отбасын, оның әрбір мүшесін ерекше 
қамқорлыққа алып, олардың қайғысын 
жеңілдетуге, барлық шаруадан, қосымша 
міндеттерден түгелдей босатуға күш салу 
қажет – деді ол.

Облыстық ардагерлер кеңесінің 
мүшесі Тұрғанбай Маханов көтерілген 
тақырыптың екі мәселесіне назар аударды. 
Біріншіден, қазір тойлар 56 сағатқа созы
латын болып жүр. Бұл мейрамханадағы 
таза ауаның, оттегінің тапшылығын 

туғызып, үлкенкішінің денсаулығына 
кері әсер етеді. Содан көбі тойдан шаршап 
шығады. Мұның үстіне даңғаза музыка 
мен қатты дыбыс та салмақ түсіреді. Со
нымен бірге өлікті үйде екіүш күн сақтау 
медициналық жағынан да қолайсыз 
екенін айтып, аурухана мен мешіт жан
дарынан арнайы орындар дайындалғаны 
жөн екенін еске салды. Облыстық 
«СырдарияАқмешіт» мешітінің бас има
мы Б.Әбуов діни мәселелерге байланысты 
ойларымен бөлісті. Өмірді жаратқан Алла 
өлімді де жаратты. ҚМДБ жаназа және 
жерлеу рәсімдері жөнінде арнайы кітап 
шығарғанын, ол жергілікті мешіттерге 
таратылып берілгенін жеткізді. Имам осы 
мәселедегі кейбір асыра сілтеушіліктерге 
ел болып тосқауыл қою керектігін, 
ас берудегі ысырапшылдық,  зәулім 
бейіт салу, құлпытасқа сурет салу, т.б. 
мәселелерге байланысты пікірін білдірді. 

Қорқыт ата атындағы Қызылорда 
мемлекеттік университетінің профессо
ры, ғалым Қазыбай Құдайбергенов фило
софия ғылымы даналық туралы ұғымды 
білдіретінін, өмірдің мәні тереңде екенін 
айтты. Қазіргі интернет, жаһандану за
манында ұлттық кодты сақтау, рухани 
жаңғыру арқылы ұлттық рухымызды, 
дін мен ділді сақтап қалуға болады. 
«Қор» мұнай компаниясы ардагерлер 
кеңесінің төрағасы Сәпен Аңсатов бас
тауыш ұйымдар өз ұжымдарында тәлім 

тәрбиемен жете айналысуы керектігін ата
ды. Үлкеннің үлкендік жолы, ақылкеңесі 
баршаға үлгі болуы керек. Өкінішке орай,  
үлкендеріміз тойда мағынасыз әндерге би 
билеп жатқанын көргенде қарның ашады. 
Сырдария ауданы әкімінің орынбасары 
Балшекер Өтегенова да тәрбиелік мәні 
бар жұмыстардың аудандағы жағдайына 
тоқталды. 

«Рухани жаңғыру» орталығының 
бөлім басшысы Әлима Әбдіхалықова 
салтдәстүрімізді дамытуда ұлттық пе да 
гогиканың алар орны ерекше еке нін айт
ты. Халықтық педагогика жас ұрпақтың 
бойына мәуелі тәлімтәр  бие сіңірумен 
қатар, бүгінгі көп мә селелердің оң 
шешілуіне ықпал етеді. Қоғамдағы руха
ни жаңғыруды жүзеге асыруда ардагерлер 
ұйымы көшбасшы болуы қажет.

Форум жұмысына қатысқан облыс
тық мәслихат хатшысы Наурызбай 
Байқадамов ардагерлердің көтеріп отыр 
ған мәселесі заман талабынан туын даған, 
ұлттық салтдәстүрдегі кей бір жағдайлар 
қоғамды бейжай қал дырмайтын өзекті 
тақырыптар екенін атап өтті. 

Абай атамыз, «Ақсақалдар айтпа
ды деп жүрмесін» дегендей, бұл көптің 
көкейіндегі, халықты толғандырған, елдің 
бірлігі мен тірлігіне, ұлт болып ұйысуға 
қатысты маңызды мәселе. Сондықтан 
онымен мемлекеттік,  қоғам дық ұйымдар 
бірлесе айналысып, нақты нәтиже 
шығарады деген сенімдеміз. 

Форум күн тәртібіндегі талқыланған 
мәселелерге орай мемлекеттік органдар 
мен қоғамдық ұйымдарға, ардагерлер 
кеңестеріне қаулы қабылдады. Жиын
да аймақтың қоғамдық өміріне белсене 
араласқан бір топ ардагерлер марапаттал
ды. 

Ж.ӘБІШОВ.

ДАҢҒАЗАЛЫҚ ЖӨН ЕМЕС,
ҰЙЫСАТЫН ЖОЛ ЕМЕС

1-бет

1-бет

1-бет

Уәкілетті және жергілікті орган
дардың мәліметтері негізінде жүргізілген 
салықтық бақылау  нәтижесінде жергі
лікті бюджетке қосымша 412,5 млн теңге 
түскен.

Хабарламашы бюджетке қосымша 
резерв көздерін қамтамасыз ету, салық 
базасын ұлғайту, түсімді толықтыру 
бағытындағы жұмыстарды атай келіп, 
кәсіпкерлерді тіркеу жұмыстарының нә
тижесін баяндады. Қазір тұрғындары 
2000 адамнан асатын ауыл әкімдеріне 
арналған 4 деңгейлі бюджет енгізілген. 
Бұл ретте ауылдық округ әкімдерінің 
белсенділігі керек. М.Қалдарбеков Ал
матыда, Жамбыл облысында тіркел ген 
компаниялардың біздің облыс аумағында 
құрылыс, инфрақұрылым жұмыстарын 
жүргізіп жатқанын, олардың жергілікті 
кіріс органдарына тіркелуіне әкімшілік 
тарапынан ықпал жасау туралы ұсыныс 
айтты.    

Облыс әкімі Қ.Көшербаев мұ най өн
діру көлемінің күрт төмен де геніне қа
рамастан, салықтық базаны ұлғайтуда 
ат қарылған нәтижелі жұмыстарға тоқ тал
ды. Экономиканы әртараптандыру мен 
өңдеу өнеркәсібін дамыту арқылы көп 
жетістікке қол жетті. Егер 2013 жылы об
лыс бюджеті 107 млрд шамасында болса, 
бүгінде 300 млрд теңгеге жуықтады. 

Аймақ басшысы, әсіресе, ауылдық 
округ әкімдіктері мамандарының білік
тілігін арттыру туралы тапсырма берді. 
Дербес бюджет берілген ауылдарда талап 
күшейеді. Мұндайда сауатты кадрлардың 
тапшылығы сезіледі. Жауапты жұмысты 
ағайындыққа салып,  өз ісін білмейтін 
мамандарға сеніп тапсыруға болмайды. 
Ауылдық округ әкімдіктерінің бухгал
тер, кассирлерінің жұмысы бақылауда 
болуы тиіс.  Ал  әкімдер өз құзыреттеріне 
қатысты барлық заңнамалардың 
сақталуын қамтамасыз етуі керек. 

Биылғы жыл – аймақта «Жап
пай кәсіпкерлікті қолдау жылы»  бо
лып жарияланғаны белгілі. Бұл жаңа 
жұмыс орындарының ашылуына, өз
өзін жұмыспен қамтығандарды кәсіпкер 
ретінде тіркеуге мүмкіндік береді. Жап
пай кәсіпкерлікті қолдауға 32 млрд 

теңге (оның ішінде қайтарымсыз грант
тар да бар) бөлу республиканың басқа 
өңірлерінде жоқ тәжірибе. Енді осы 
қаржыны игерудегі жұмыстар жан
жақты үйлестірілуі тиіс.   

Осы жиында Шиелі ауданының әкімі 
Ә.Оразбекұлы жиналғандарды бірінші 
тоқсанның қорытындысымен, өнеркәсіп 
өндірісі мен өңдеуші өнеркәсіптің, 
тұрғын үй салудың қарқыны туралы ха
бардар етті.

Жаңақорған ауданының әкімі 
Ғ.Әміреев ауданның 20162020 жыл дарға 
жасалған агрокартасына сәйкес бақша 
және көкөніс дақылдарының,  майлы 
дақылдардың егіс көлемін 2 есеге артты
ру, алынған өнімдерді экспорттау және 
терең өңдеу бағытындағы жұмыстарды 
айтты.  

Мәжілісте облыс әкімінің орынба
сары С.Сүлейменов Елбасының Бес 
әлеу меттік бастамасын жүзеге асы
ру туралы хабарлама жасады. «Нұрлы 
жер» бағдарламасы аясында тұр ғын 
үй құрылысы мен инженерлікком
му никациялық инфрақұрылым желі
лерін дамытуға мемлекеттік бюджет 
есебінен барлығы 4,7 млрд теңге қаржы 
бөлінді, оның ішінде сатып алу құқы
ғынсыз жалға берілетін тұрғын үй 
құрылысына 1,8 млрд теңге, инженерлік
коммуникациялық инфрақұрылым жо
баларын іске асыруға 2,9 млрд теңге 
бағытталып отыр.

Жалпы бағдарлама аясында биыл  
620,8 мың шаршы метр тұрғын үй салу 
және жаңа тұрғын үй аумақтарына 217 
шақырым инженерлік желілер жүргізу 
жоспарға алынған.

Ал «Сарыарқа» магистральді газ 
құбырына келсек, құны 370 млрд теңгені 
құрайтын жоба кезеңкезеңімен жүзеге 
аспақ.  Бірінші кезеңде 2,7 млн адам газға 
қосылады.

Магистральді газ құбырына жер бөлу 
жұмыстары аяқталып қалды. Маусым 
айында құрылысты салтанатты түр де ба
стау рәсімін өткізу жоспарланып отыр.

Бес әлеуметтік бастаманың жоғары 
білімнің қолжетімділігі мен сапасын 
арттыру, студент жастардың өмір сүру 
жағдайын жақсарту жөніндегі тапсыр
маларын орындау туралы облыстық 

білім басқармасы басшысының міндетін 
атқарушы А.Қасымова мәлімдеді. 

Облыста 20142015 жылы мек
теп бітірушілердің 70%ті, 20152016 
жылы 95%ті, ал 20162017 жылы 97 
проценті университеттер мен колледж
дерге түсті. «Серпін2050» мемлекеттік 
бағдарламасы бойынша  облыстан 4922 
студент білім алуда. 452 түлек Мәскеу 
мен СанктПетербургтің оқу орындарын
да білім алса, 553 бітіруші облыс әкімінің 
грантымен университеттерде оқиды.

Жиында бейресми жұмыспен 
қам  тыл  ғандарды заңдастыру жөнін
де облыстық жұмыспен қамту ды 
үй лес тіру және әлеуметтік бағдар
лама лар басқармасының басшысы 
Т.Дүйсебаев айтып берді.  Облыс та 
бейресми жұмыспен қамтылған ха
лықты заңдастыру, ел экономикасы
на және тиісінше міндетті әлеуметтік 
медициналық сақтандыру жүйесіне 
тартудың 2018  2019 жылдарға арналған 
Жол картасы қабылданды. Арнайы 
штаб құрылды. Байқоңыр қаласындағы 
бейресми жұмыспен қамтылғандарды 
заңдастыру жұмыстары өте төмен 
деңгейде болғандықтан, Қазақстан Рес
публикасы Президентінің «Байқоңыр» 
кешеніндегі арнаулы өкілінің қызметін 
қамтамасыз ету басқармасының бас
шысы облыстық  «Бейресми жұмыспен 
қамтылған халықты заңдастыру» 
жөніндегі штабтың құрамына енгізілді. 

Жол картасында белгіленген мерзімге 
сәйкес  студенттер, қайтыс болғандар,  
көшіп кеткендер  санаттары  1 сәуірге 
аяқталуы тиіс болатын. Дегенмен, жыл 
басына осы санаттағы азаматтар саны  
4,9 мыңды құраса 4,1 мың адам немесе 
83,3 %і  өзектендірілді. Нәтижесіз өз 
бетінше жұмыспен қамтылғандар мен 
тіркелмеген жұмыс сыздар санатындағы 
азаматтар ерекше қолайсыздық туғызуда. 
Негізінен олар  өзектендірілмеген 
азаматтардың   80%ін құрайды. 

Мәжілістің күн тәртібіндегі барлық 
мәселелер жанжақты талқыланып, тиісті 
органдарға тапсырмалар жүктелді. 

Гүлжазира ЖАЛҒАСОВА,
«Сыр бойы».

АЛҒАШҚЫ ТОҚСАН:
ДАМУҒА ДЕМ БЕРГЕН
ТЫҢ БАСТАМАЛАР

Қазалыда 14 мыңнан астам адам өзін
өзі жұмыспен қамтыған. Аудан әкімі 
Мұрат Ергешбаев арнайы құрылған 
3 топ мүшелері оларды жұмысқа тар
ту мүмкіндіктерін зерттеп жатқанын 
айтты. Күні кеше өңірлік кәсіпкерлер 
палатасының назарына ұсынылған 
97 жобаның 36сы қолдау тауып, 
қаржыландырылатын болды. 

Қармақшы ауданы бойынша тиісті 
салада көрсеткіштің жоғарылағаны 
байқалады. Осы жылдың сәуіріндегі 
мәліметке қарағанда, 3732 кәсіпкерлік 
субъектісі тізімге алынды. Соның 108
і өткен 3 айдың үлесіне тиіп отыр. 
Сәйкесінше салық мөлшері өткен 
жылдың есепті кезеңімен салыстырғанда 
6%ке көбейді. 

– Бизнеске енді ғана бет бұрғандар 
«Бизнесбастау» немесе «Бизнес
кеңесші» сияқты жобалардың ғана 
көмегіне жүгіне алады. Қаржылық 
институттарға барып тәуекел ету
ге қауқарсыз. Сондықтан шағын не
сиемен қамту көлемін қайта қарап, 
мүмкіндіктерін кеңейтсе, дұрыс болар 
еді, – деді аудан әкімі Сұлтан Мақашов. 

Жалағашта былтыр құны 1 млрд 
408 млн теңгені құрайтын 174 жоба 
қаржыландырылса, биыл бұл көрсеткішті 
23 млрд теңгеге жеткізу көзделіп отыр. 
Аудан әкімі Қайратбек Сәрсенбаев 
жыл көлемінде «Бизнестің жол карта
сы2020» бағдарламасы бойынша 15 
жоба ұсынылатынын жеткізді. 

Сырдария ауданында бүгінде 
тіркелген кәсіпкерлік субъектілерінің 
73,6%і жұмыс істеп тұр. «Нәтижелі 
жұмыспен қамту және жаппай 
кәсіпкерлікті дамыту» бағдарламасы 
шеңберінде 12 жоба жүзеге асырыл
ды. «Бизнестің жол картасы2020» 
бағдарламасы бойынша 15 жобаны орын
дау жоспарланды. 

– Алдағы уақытта өтетін өңірлік 
кәсіпкерлер палатасының кеңесіне 164 
жоба ұсынылды. Биыл 725 жұмыс орнын 
құру межеленсе, қазіргі күні соның 143і 

ашылды, – деді аудан басшысы Қонысбек 
Қазантаев. 

Аймағымызда тіркелген 50738 биз
нес субъектісінің 51,1%і, ал жұмыс 
істеп тұрған 38758 субъектінің 49,5%і 
– Қызылорда қаласының еншісінде. Ал 
есепте бар 6 мыңға жуығының жұмыс 
істемеу себебін қала әкімі Нұрлыбек 
Нәлібаев айтып берді. 

– Олардың 80%тен астамы 
қайтарымсыз грантқа қатысу немесе 

шағын несие алу үшін ғана жеке кәсіпкер 
ретінде тіркелген. Дегенмен, барлығының 
жобалары бірдей қолдау таба бермейтіні 
түсінікті. Міне, мәселенің күрделі бола
тыны осыдан, – деді шаһар басшысы. 

Ескеретін тағы бір жайт, мемлекеттік 
бағдарламалар аясында мемлекеттің 
қолдау қаржысын алып, қайтаруға кел
генде көбі енжарлық танытады. Об
лыс әкімінің орынбасары Евгений Ким 
осы жиында грантты мақсатсыз пайда
лану, салық төлеуден жалтару сияқты 
мәселелер барын жеткізді. 

– Белгілі бір мақсатқа деп алған 
ақшасын орынсыз жарататындар 
кездеседі. Бағдарламаның шарты бойын
ша мемлекет қаражатының қайтарымы 
болу керек. Судың да сұрауы бола
тыны сияқты мұның да сұрауы барын 
ұмытпайық, – деді ол. 

Актив отырысында сонымен қатар, 
бірқатар ауылдық округ және кент 
әкімдері атқарылған жұмыс пен алдағы 
міндеттер жайында сөз қозғады. Жап
пай кәсіпкерлікті дамыту бағытына 
жетекшілік ететін жауапты сала 
өкілдері де елді мекендердегі халықтың 
кәсіпкерлікке бетбұрысын баяндады. 

Келелі басқосуды қорытындылаған 
облыс әкімі Қырымбек Көшербаев 
бизнесті өркендету жолындағы жұмыс 
барысы қатаң бақылауында болатынын 
қаперге салды. Әсіресе, жұмыссыз және 
өзінөзі өнімсіз жұмыспен қамтыған 
халықтың басындағы мәселені шешудің 
маңызын ерекше атап өтті. 

Назерке САНИЯЗОВА, 
«Сыр бойы».

КӘСІПКЕРЛІК 
КӨРКЕЙСЕ, КӨПКЕ 
ЫРЗЫҚ ТАБЫЛАР
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Ұлы Жеңіске 73 жыл 
толғалы тұрса да, қанды 
қырғын зардабы ел жады-
нан кетер емес, қайта жыл 
өткен сайын жаңғырып, 
оның кейбір «ақтаңдақ» 
тұстары зерттеліп қайта 
анықтала түсуде. Бір 
ғана Жаңақорған ауда-
ны Жаңарық ауылынан 
қаншама боздақ әскер 
қатарына алынып, санау-
лысы ғана елге оралғаны 
тарих беттерінен аян. 

Мәселен, жаңарықтық өрен 
Мұса Рыскелдіұлы 1927 жылы 
туылған болса да, екі жасын 
үлкейтіп, 1943 жылдың көктемінде 
әскерге алынып, 1945 жылы Ұлы 
Жеңіске екі-ақ ай қалғанда, хас 
батырларға ғана тән ерлік жасап, 
андыздап қоршап келген фашистер-
ге тірі берілмеймін деп қолында 
қалған жалғыз гранатасын аяқ 
астына тас тап жіберіп, өзі де мерт 
болған, әрі оншақты фрицті қоса 

ала кеткен. Мұса Рыскелдіұлының 
бұл ерлігі 60 жылға жуық айтылып 
та, жазылып та және неше түрлі 
ұсыныстар да беріліп жатыр, бірақ 
тиісті орындар тарапынан еле-
нер емес. Мұсадан бір жыл бұрын 
әкесі Рыскелді мен оның туған 
інісі Қыдырбай Райымқұловтар 
да хат-хабарсыз кеткен, жерлен-
ген жерлері де белгісіз. Осындай 
жағдайға сол Жаңарық ауы лынан 
алғашқылардың бірі болып әскерге 
алынған Тәшім Дүйсенбаев та ду-
шар болып із-түзсіз кеткен. Тағы 
бір жаңарықтық Ахметовтер от-
басынан ағайынды Сәйдәжі мен 
Сәйдәкбар да соғысқа қатысып, 
біріншісі – қолынан, екіншісі аяғы-
нан айырылып мүгедек болып 
оралып, ақыры соның зардабынан 
қайтыс болады. Айта берсек, то-
лып жатыр. Сол ауылдың тумасы 
Мырзабайұлы Сәдір қари де қанды 
майданда жамбасынан тиген оқтың 
кесірінен мүгедек болып оралып, 
ақыры көп ұзамай қайтыс бола-

ды. Ендігі әңгіме сол қатыгез сұм 
соғыстың құрбаны болған нағашым 
туралы еді. Өкініштісі, ол Жеңістің 
20 жылдығын тойлайтын күнге де 
жете алмады.

Менің өмірімде ерекше орын 
алатын Мінауар Маханбетұлы ту-
ралы еміс-еміс есімде қалғаны ол 
қыстың қақаған аязды кешінде біз 
мал қыстатып отырған «Бүйірқұм» 
қыстауына келгені. Астындағы 
мінген аты торытөбел болғанымен, 
қатты аязды күн райынан қырау-
ланып ағарып кеткен сияқты, 
жануардың қос танауынан буы 
бұрқырап тұр. Ал қонақ басындағы 
құлақшынының құлағын түсіріп 
бауын байлап алған, оның да 
бет-аузы мен үсті қыраудан әзер 
көрінеді. Әкем шығып қонақты 

атынан түсіріп алып, көлігін байлап 
келді ғой деймін, әйтеуір олар үйге 
кіргенде сырттағы аяз буланып, бір 
сәт ешнәрсе көрінбей қалды. Қатты 
тоңып қалған көкем үй ішіндегі жа-
нып тұрған темір пешке шамалы 
жылынған соң бізден аман-саулық 
сұрасып жатты... 

Кейін есейген соң білдік қой, ол 
кезде аудандық финанс бөлімінде 
қызметте екен. Көрші колхоздың 
жылдық мал санағына келген екен. 
Бұл, шамасы, 1950 жылдардың 
бірін ші жартысында болса керек.

Мен жеті-сегіз жасымда 
анам Мінауар көкемнің үйіне 
ертіп барғаны әлі есімде. Кейін 
білгенімдей, олардың үйі Жаңа-
қорғанның «Ескі базар» аталып 
кеткен ойпаңдау жердің биігіне 

жағалай орналасқан қазақы тұқыл 
тамдарда екен. Сол маңға түгел 
ағайын-туыстар қоныстанған се-
кілді. Қойшының жер кепесінен 
басқаны көрмеген маған бұл бір 
үлкен шаһар сияқты көрінген еді. 

М.Маханбетұлы 1938 жылы 
жасы жиырмаға толып Қызыл 
әскер жауынгері қатарына алы-
нып, одан қайтар сәтте (ол кезде 
әскер қатарында болу мерзімі үш 
жыл екен) Ұлы Отан соғысы бас-
талып, соған қалдырылады. Небір 
аласапыран сұмдықтарды бастан 
кешіп, қандықол фашистердің 
бомбылауының астында да қалып, 
снаряд түскен электр станциясының 
үйіндісінің астында болып, одан да 
бірнеше күн тоң мен сызда жатып, 
қолында бар кішкене күрекпен, 

шағын кездікпен жер астын үңгіп 
әйтеуір аман шығады. «Жалғыздың 
жары – құдай» деген бар емес пе 
дана халқымызда. Елін, Отанын 
қорғауға тоғыз жыл өмірін сарп етіп, 
туған жерге аман-есен, жеңіспен 
оралады. Сонан кейін өзіне өмірлік 
жар таңдап, Шекер Ахметқызымен 
отбасын құрады. Соғыстан кейін 
қиын-қыстау заманда халық 
шаруашылығын қалпына келтіруге 
қатысады. Соғыста қар жастанып, 
мұз кешіп, қатты аязда тоң мен 
сызда жатқаны, жан аямай фаши-
стермен кескілескені, Ұлы Жеңіске 
жеткізгені көкемнің денсаулығына 
да зардабын тигізбей қоймады. 
Біздің кішкентай кезімізде інісі 
туралы: «Сол ұрыстан ауырып, 
дымкестеніп келді» деп айтып 
отырушы еді анам байғұс. Оны-
сын анда-сонда біздің үйге кел-
генде байқайтынбыз, өйткені көп 
жөтелетін. Өткен ғасырдың 50-ші 
жылдарының екінші жартысына та-
ман Қаратаудағы жайлауға, күздік 
жайма-шуақ қой қырқып жатқан 
шақта Сырдың жағасындағы біздің 
үйге келіп жататын, ағарған ішіп, 
таза ауамен демалып, бір жары 
айдай көңілін сергітіп, әлденіп 
қайтатын. Сол ұзаққа созылған 
науқастан небәрі 43 жасында дүние 
салды. Артында жары Шекер 
Ахметқызы мен үйелмелі-сүйелмелі 
бала-шағасы қалды. Қиындыққа 
қасқайып қарсы тұрған Шекер-ана, 
өзінің еңбекқорлығымен, қажымас-

қайтпас мінезімен, ұл-қыздарын 
еш кімнен кем қылмай өсіріп, бар-
лығын оқытып, ел қатарына қосты. 

Сөз соңында айтайын дегенім, 
аудан орталығындағы Ұлы Отан 
соғы сының құрбандарына арна-
лып қойылған монументте елі не 
оралғандардың көбісінің есім дері 
жазылмаған. Тірі кел гендердің 
біразы сол сұм соғыстан алған 
ауыр жарақатынан көп ұзамай 
қайтыс болғанын ескере отырып, 
олардың да Ұлы Жеңіске орасан 
зор үлесін және келешек ұрпақтың 
есінде мәңгі сақтау мақсатында 
есімдерін ұлықтау қажет сияқты. 
Мәселен, сол соғысқа қатысқан, 
бірақ із-түзсіз жоғалған, кейіннен 
есімдері КСРО Үкіметінің арнайы 
қаулысымен ақталған, Жаңарық 
елді мекенінің тумалары Тәшім 
Дүйсенбаевтың, ағайынды Рыскелді 
мен Қыдырбай Райымқұловтардың, 
соғыстан мүгедек болып қайтқан 
Сәдір қари Мырзабайұлының, 
ағайынды Сәйдәжі мен Сәй-
дәкбар Ахметовтердің, Мін ауар 
Маханбетұлы және тағы бас-
қаларының есімдері ту ған жерінде, 
ауданда ұмыт қал майтындай 
игілікті істер жасалса, нұр үстіне 
нұр болар еді. Бұл өскелең ұрпақ 
үшін құнды. 

Тауасар  ТҰРСЫНБАЙҰЛЫ,
 зейнеткер, ҚР мәдениеті мен 

кинематографиясының еңбегі 
сіңген қайраткері.

Әскер алдында Ақтөбедегі 
партия мектебін бітірген Елембай 
ағаны келісімен Қазалы аудандық 
партия комитетінің бірінші хатшы-
сы Мансұр Сегізов шақырды. 

– Қалай, Елембай, Отан алдын-
дағы міндетіңді атқарып келдің бе? 
– деді хатшы.

Сәл әңгімеден кейін:
– Жігітім, сен партия мүшесісің. 

Өзіңе белгілі, коммунист ешқашан 
қиындықтан қорықпайды, өйткені 
ол өз Отанын шексіз сүйеді. 
Осыған орай, айтайын дегенім, 
сені аудандық партия коми тетінің 
бюросының  шешімі бойынша ауыл 
шаруашылығы бөліміне нұсқаушы 
етіп қызметке алғалы отырмыз. 
Бұған қалай қарайсың?

– Жарайды, хатшы жолдас. Пар-
тия шешімі мен үшін бұлжытпас 
заң, өйткені мен партия солдаты-
мын, – деді Елембай. Осылайша 
еңбек майданы басталып кетті. 

Алайда көп ұзамай Ұлы Отан 
соғысы басталды да, Елекең 
алғашқылардың бірі болып 1941 
жылдың 23 маусымында Отан 
қорғауға аттанды. Әскерге барған 
соң, аздаған дайындықтан өтіп, 
884- Рига атқыштар полкінің 2 
атқыштар батальонында саяси 
жетекші болып тағайындалды. Ле-
нинград, Курляндияны азат етуге 
қатысады. Соғысты 1945 жылы 
Берлиннің түбінде жеңіспен аяқтап 
«Қызыл Жұлдыз» орденімен мара-
патталады. 

Жеңімпаз майдангер лейтенант 
Елембай Есіркеев осылайша елге 
аман-есен оралысымен,  қайтадан 
аудандық партия комитетінде 6 
жыл 1951 жылға дейін нұсқаушы 
болып жұмысын жалғастырды. Бұл 
кезде аудандық партия комитетінің 
бірінші хатшысы Иса Иманқұлов 
болатын. 

«Сіз партия жұмысында біраз 
тәжірибе жинақтадыңыз, – деді 
хатшы. – Сізді «Қазалы» қой со-
вхозына партия ұйымын басқаруға 
жібергіміз келіп отыр, енді ауылға 
бар!»

Елекең ұсынысқа қарсылық 
білдірген жоқ. Көп ұзамай 1956 
жылдан бастап «Қазалы» қой 
совхозының партком хатшысы, 

Майлыбас ауылдық кеңесінің 
төрағасы болып 1965 жылға дейін 
қызмет атқарды.

1965-1976 жылдары құрылыс 
шебері, шаруашылықтың мұрабы 
қызметтерін атқарып, сов хоз 
экономикасының өркендеуіне өз 
үлесін қосты, 1976 жылдан бас тап 
зейнетке шықты. 

Ол совхозда істеген жылда-
ры ауыл гүлденді, түзу көшелер, 
тұрғын үйлер, 624 орындық мек-
теп, бірнеше мал қоралары салын-
ды. Ауыл ауыз сумен қамтамасыз 
етілді. Елембай ағамен 1968-1975 
жылдары Қазалы аудандық ауыл 
шаруашылығы басқармасында бас 
инженер болып қызмет істеген 
жылдары бірнеше рет құрылыс 
алаңында кездестім.

«Қазалы» қой совхозына мен 
көп баратын едім, себебі салы-
нып жатқан құрылыстан бөлек, 
амандасуға сыныптас достарым 
– Аманкелді Есболов, Өмірзақ Аб-
драшев, Рахима Есхожаеваларға 
соқпай кетпейтінмін. Сонда Елем-
бай аға соғыста болған жылдардағы 
небір қияметті айтып отыратын. 
Отанға адал болуды, қызметте 
ала жіптен аттамай таза жүруді 
жастарға үлгі етіп әңгімесін айта-
тын. 

Ауыл тұрмысын бақуатты 
ету жолында ащы терін төгіп, 
қажыр-қайратын аямаған, бақытын 
еңбектен тапқан ерлерді ұлықтау, 
олардың жасампаздыққа толы 
ғұмырын өскелең ұрпаққа үлгі ету 
– кезінде ауыл шаруашылығы сала-
сында бірге қызмет атқарған біздің 
парызымыз.

Ол қарапайым өмір сүрді, 5 ұл, 
4 қыз тәрбиелеп, 1996 жылы наурыз 
айында қайтыс болды. Тірі кезінде 
халқының алдында жүзі жарқын, 
еңсесі биік болған ағамыздың, 
өзінің еңбегі сіңген ауылында бір 
көшенің аты берілсе, игілікті іс бо-
лар еді.

Нұрлыбай ҰЛЫҚБАНҰЛЫ, 
еңбек ардагері, 

облыстық ауыл 
шаруашылығы 

басқармасы ардагерлер 
кеңесінің төрағасы.   

ОТТЫ ЖЫЛДАР 
ЖАҢҒЫРЫҒЫ

ПАРТИЯ
СОЛДАТЫ

Қазалы ауданы, қазіргі 
Мұратбаев ауылының тумасы Елем-
бай Есіркеев 1916 жылы дүниеге 
келген. 1937 жылы Арал ауданының 
Қамыстыбас стансасында балалар 
үйінің тәрбиешісі болып жұмыс істеп 
жүрген кезінде әскерге алынды. 
Әскер қатарында КПСС мүшелігіне 
өтіп, Отан алдындағы борышын абы-
роймен атқарып, елге 1940 жылы 
аман-есен оралды. 

Көз сүрінер төбесі жоқ жазықта 
өскен Шәмша Бисенбаев ұрысты 
қатпар-қатпар Қап тауынан баста-
ды. Кавказ майданындағы №152-ші 
артиллериялық полктің көздеуші-
атқышы болған сарбаз әр зеңбіректі 
кеудесіндегі кекке малып атты.    

Кавказ майданы желісіндегі 
Таганрог – жау тырнағына алғаш 
іліккен қалалардың бірі. 1941 
жылдың 17 қазаны неміс әскері 200 
мыңдай тұрғыны бар қалаға басып 
кіріп, өз тәртібін орнатып та тас-
тап еді. Екі жылға жуық айқастан 
соң Таганрог қайта біздің қолға 
өтті. Мына қызықты қараңыз, 1943 
жылдың 30 тамызы күні таңертең 
шыққан қалалық газетте қала 
тұрғындарын неміс әскерлеріне ба-
рынша қолдау көрсетуге шақырған 
үндеу жарияланыпты, ал сол күні 
кешке қайта шыққан басылым-
да шаһарды Кеңес әскерлерінің 
алғаны жөнінде ақпарат берілді. 
Осы ұрыста Шәмша Бисенбаев 
«III дәрежелі Даңқ» орденімен ма-
рапатталды. Одесса қаласы үшін 
болған қиян-кескі ұрыстағы ерлігі 
жас жігіттің кеудесіне «Қызыл 
Жұлдыз» ордені болып тағылды.

Орталық Беларусь майданын-
да жалғасқан соғыс соқпағында 
Шәкең  Румынияның Яссы, Киши-
нев қалаларын жаудан азат етуге 
қатысты. «Қырық жыл қырғында да 
ажалды өледі» деген рас екен.  Талай 
майданға бірге түскен қандыкөйлек 
қаруластарының қатарын азай-

тып кеткен бұл қасаптан жас жігіт 
Құдай қағып аман шықты. Жанын 
аяп қалған жері жоқ, қайта ұрыста 
алдыңғы шепте болуға тырысатын. 
Оған «II дәрежелі Даңқ» орденінің 
табыс талуы – тегеурінді ерліктің 
дәлелі, батырлықтың белгісі.

Венгрияның Хвайстаспол қала-
сы үшін болған шайқаста Шәкең 
жаудың үш танкісін атып, отқа ора-
ды. Қарсыластың қуатты қаруын 
тал қандаған жауынгердің жан-
қияр лық ерлігінің өтеуіне беріл ген 
«II дәрежелі Ұлы Отан со ғы сы» 
орденінің шежіресі осылай сыр 
шертеді. Соғысқа бастан-аяқ қа тыс-
қан майдангер Прага қала сын жау 
тырнағынан құтқаруға атсалысты. 

Майдангер 1945 жылдың 24 
мау сымында Мәскеуде өткен Жеңіс 
шеруіне шақырту алды.  Танк ар-
миясы колоннасында Отанның 
сынық сүйемін де жау табанына 
бастырмаған Сырдың батыр ұлы да 
бара жатты. 

Шәкеңнің соғыстағы сұрапыл 
қимылы, ел үшін жасаған ерлігі 
майдан генералы, Кеңес Одағының 
Батыры атағына екі мәрте ие бол-
ған қолбасшы Исса Алексан-
дрович Плиевтің «Гоби және 
Хин ган арқылы» атты кітабында   
суреттеледі.  

Айтпақшы, Шәкеңнің есімі рес-
ми түрде Сыр батырларының қа-
тарында аталуына толық мүмкіндік 
бар еді. Олай деуімізге себеп мына 
бір оқиға. 

Ауыр шай-
қас  тардың бі рі-
нен кейін  №152-
ші артил лериялық 
гвар дия полкі ко-
ман дирі, Кеңес 
Ода    ғы ның батыры, 

под     полковник Костеле-
ев сап тағы сар баздар ал-
дын да жауынгер Шәмша 
Бисенбаевтың «I дә ре желі 
Даңқ» ор де ніне ұсы ныл-
ған ды ғын хабарлайды. Сыр 
батыры ол марапатты алып 
үлгермей елге оралды. Келісімен 
соғыстан титықтаған ел тірлігін 
түзетуге кірісті. Өкініштісі, ма-
рапат иесін сол күйі тапқан жоқ. 
Егер сол орден табысталғанда, 
Шәкең «Даңқ» орденінің толық 
кавалері атанып, ресми түрде Сыр 
бойындағы Совет Одағының ба-
тырлары қатарынан орын тебер еді.     

Сол бір ауыр жылдарда Қазалы 
аудандық өндірістік комбинатын-
да жұмыс істеген Шәкең әр жыл-
дары вагон-лавка меңгерушісі, 
шаруашылық дүкенінің сатушы-
сы, өндірістік тауарлар дүкенінің 
меңгерушісі болды. 1965 жылдан 
бастап «Энгельс» кеңшарындағы 
құрылыс нысандарын қабылдаушы 
болып еңбек етті. Осыдан кейін көп 
жыл «Бозкөл» кеңшарында шаруа-
шылық қоймасының меңгеру шісі 
болып, 1988 жылы зейнетке шықты. 

 Қос майданның батыры Шәкең 
қай уақытта да халқына адал, абы-

ройлы қызмет етті. Соғыстан кейін 
бас қосқан жары Қанымкүл Оспа-
новамен 10 бала өсіріп, оларға 
жақсы тәрбие берді. Қазір олардың 
әрқайсысы бір-бір шаңыраққа ай-
налды. Осылайша Бисенбайдың 
Шәм шасының шамшырақтары өр-
кен жайды. 

Соғысқа бастан-аяқ қатысқан 
Сыр сарбазы 1993 жылы 72 жасын-
да бақилық болды. Қазір өмірінің 
соңғы жылдары тұрған үйдің 
көше бетінде «Бұл үйде Ұлы Отан 
соғысының батыры, Жеңіс шеруіне 
қатысқан Шәмша Бисенбаев 
тұрған» деген жазуы бар ескерткіш 
тақта орнатылған. Бұл ер есімінің 

ел жадынан өшпейтіндігінің дәлелі  
болса керек. 

Жары Қанымкүл Оспанова да 
сауда саласындағы үздіктердің бірі 
атанды. Қазір немере-шөберенің 
қызығына кенеліп отырған бақытты 
әже өмірін майдангер ізін өшірмеуге 
арнады десек артық емес. 

Кенттегі кең көшелердің бірі 
батыр есімін иеленген. «Жеңіс» 
саябағындағы Шәмша Бисенба-
ев бейнесі жұртшылықты бейбіт 
күннің қадірін білуге шақыра-
тындай.

Оразғали БЕКБАНОВ,
Қазалы аудандық ардагерлер 

ұйымының төрағасы.

ЖЕҢІС ШЕРУІНЕ 
ҚАТЫСҚАН САРБАЗ

Бұл әңгімені бастамас 
бұрын кейінгі толқын 
жастарға түсінікті болу 
үшін тарих беттеріне сәл 
шегініс жасасақ. Екін-
ші дүниежүзілік соғыс 
аяқталғаннан кейін АҚШ 
бастаған ірі мемлекеттер 
Солтүстік Атлантиканың 
әскери одағын (НАТО) 
құрды. Ал, КСРО бастаған 
Еуропадағы социалистік 
елдер НАТО-ға қарсы 
тұратын Варшава әс-
кери шартын жасаған 
еді. Сол кезден бастап 
«қырғиқабақ соғыс» деп 
аталатын текетірес бас-
талып кеткен болатын. 
Варшава шартының бір 
мүшесі Венгрияны Венгр 
социалистік жұмысшы 
партиясы басқарды. Ком-
мунистердің бастама-
сымен 1944 жылы ма-
мырда антифашистік 
венгр майданы құрылды. 
Компартия неміс және 
венгр фашистеріне қарсы 
күреске басшылық етті.

Кейін Венгрия елінде кеңес 
сарбаздары болып, елде көтеріліс 
болғанда кеңес әскерлері енгізілді. 
Осы әскердің қатарында азаматтық 
борышын өтеп жүрген жерлесіміз 
Нұрадин Байзақов та бар болатын.

Ол 1934 жылы №3 ауылдық 
кеңеске қарасты Калинин атындағы 

ұжымшарда дүниеге келген. Бас-
тауыш мектепті ауылда оқып, 
одан әрі оқуын Молотов атындағы 
(қазіргі №26 мектеп) мектеп-
те жалғастырған. Үздік оқып, 
қоғамдық жұмыстарға белсене ара-
ласып, оқушылар ұйымының бірін 
басқарған. 8-ші сыныпқа дейін 
тегі Уәлиев еді. Бірақ, бабасының 
есімі комсомолға өтерде кедергі 
келтірген. Себебі, Уәлі ел басқарған 
би болған екен. Ол кезде бастауыш 
комсомол ұйымында комсомолға 
өту қиын еді. Аудандық комсомол 
комитетінде комсомолға өтуші 
кеңестік идеологияның алғашқы 
сүзгісінен өтетін.

1953 жылы мектепті бітіргеннен 
кейін Мәскеу қаласындағы Бауман 

атындағы техникалық жоғары оқу 
орнының Алматыдағы филиалына 
құжаттарын тапсырады. Оның бар 
арманы – инженер болу. Алғашқы 
емтихандарды жақсы деген бағаға 
тапсырады, ал орыс әдебиетінен 
жолы болмайды (ол кезде қазақ 
мектептерін бітіргендер орыс 
әдебиетінен шығарма жазатын).

Нұрадин осыдан кейін Алма-

ты геологиялық барлау экспеди-
циясына жұмысшы болып орна-
ласады. 1953 жылы күзде әскер 
қатарына шақырылып, Прикарпа-
тье әскери округіне түседі. Әскери 
бөлім оны сержанттар даярлайтын 
6 айлық курсқа жібереді. Бұл кур-
сты бітіріп, сержант шенімен взвод 
командирінің көмекшісі болып 
тағайындалады.

1956 жылы жаз айында 
әскердегі жақсы қызметі үшін 
ауылға қысқа мерзімді демалысқа 
келеді. Ағасы Оразбек Ысқақов 
аудан орталағындағы мектептердің 
бірінде қызмет істейтін. Орекең 
оның келу құрметіне жастардың ба-
сын қосқанда «бірнеше айда әскери 
борышымды бітіремін» деп еді 

Нұрадин. Адамның айтқаны емес, 
Алланың айтқаны болады дегендей, 
оның бұл ойы орындалмады.

Кеңес әскері Венгрия жеріне 
енгеннен кейін көшелердегі 
тәртіпті бақылайды. Сондай 
күндердің бірінде үйдің төбесінде 
жасырынған мергеннің оғынан 
Нұрадин мерт болады.

1973 жылы Нұрадиннің сынып-

тастары, медицина ғылымдарының 
докторы Камал Ормантаев, ме-
дицина ғылымдарының док-
торы Жаңалық Әбдірахманов, 
Түркіменстанның ірі химия 
зауытының директоры, бірнеше 
орден иегері Айтмағанбет Ойнар-
баев, инженер-технолог Нұрсұлу 
Әлімбаева аудан басшылығына 
ашық хатпен шығып, Байзақов 
Нұрадинге көше атын беруді 
сұраған. Кенттен көше аты берілді. 
Осы көшенің бұрыштарына 
Нұрадин Байзақов туралы дерек-
тер жазылды. Жосалы кентінде 
тұратын қарындасы Күлпараш 
ағасына арнап ас берді, марқұмға 
құран бағышталды.

Нұрадиннің әкесі Ахметбек Ка-

линин ұжымшарының іргетасын 
қалаушылардың бірі, Ұлы Отан 
соғысына қатысқан. Анасы Әйім 
Жүргенбайқызы сабырлы, баяу 
ғана сөйлейтін, ізгі жан еді. 
Нұрадин тұңғышы болғандықтан, 
оның атын тура атамай, Нұра 
дейтін. Нұрадиннің тетелес інісі 
Меһербан Иіркөл ауылында 
тұрады. Кенже інісі Мухаррамның 

баласы Бақытжан Ахметбек Қор-
қыт ата атындағы Қызылорда 
мем лекеттік университеті жанын-
дағы «Қорқыттану және өлке та-
рихы» ғылыми-зерттеу инс ти-
тутында  ғылыми қызметкер бо лып 
қызмет жасайды. Ол өзінің құнды, 
мазмұнды мақалаларымен оқыр-
мандар ықыласына бөленіп жүр.

Нұрадиннің есімі интер на-
цио налист-жауынгерлердің ті зі-
мі не енгізіліп, «Мәңгілік алау» 
ескерткішіне аты жазылса өнегелі, 
өскелең ұрпаққа үлгі игілікті іс бо-
лар еді.

 Сәдуақас ТҰРСЫНБАЕВ, 
еңбек ардагері, ұстаз.

 Қармақшы ауданы.

АРМАНДА КЕТКЕН 
БІР БЕЙНЕ

Бүгінгі кейіпкеріміз Шәмша Бисенбаев дүниеге келген 1921 жыл қоғам екіұдай 
болып арбасып тұр ған заман еді. Осындай өліара кезде өмір есігін ашқан бала тез 
жетілді. Мектепті бітірмей жатып теміржол депосының жұмысшысы атанды. 
Елгезек бала еңбегімен ел аузына іліне бастаған тұста «Соғыс басталды!» деген 
суық хабар жетті. Жарты әлемді жайпап өткен соғыстың басталғанына 2 ай 
өткенде Шәмша майданға аттанды. Жиырмаға енді толған жастың көкейінде 
«жауды жайпап, ертең-ақ елге ораламын» деген сенім басым еді. 
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2018 жылдың 3 наурызында Ресейдің Тверь 
облысының Ржев және осы облыстың Оленино 
ауданын неміс фашистерінен азат етудің 75 жылдық 
мерекесі атап өтілді. Тверь облысының (бұрынғы 
Калинин) аумағындағы  1942-1943 жылдары «Марс 
операциясына» қазақтың ДҰА 100-ші, 101-ші 
бригадалары қатысқан. 100-ші ДҰА бригадасы 
1941 жылдың соңында Алматы қаласында еліміздің 
солтүстік, шығыс облыстарынан, ал 101-ші ДҰА 
бригадасы Ақтөбе қаласында батыс облыстарының 
жауынгерлерінен жасақталған. Бұл бригаданың 
құрамында алғашқы жылдары 600-дің үстінде 
қызылордалық жауынгер болды. 101-ші бригада 
құрамында қазақтар – 80%, орыстар – 10%, 
украиндықтар – 3,4%, басқа ұлттар 4,1% құраған. 
Бригаданың саяси жетекшілері мен командирлер 
құрамы ОК, обком, қалалық, аудандық партия 
комитеттерінің хатшылары мен кеңес, комсомол 
ұйымдарының жауапты қызметкерлері, Қазақ ССР 
Жоғарғы Кеңесінің және жергілікті кеңестердің 
депутаттары болған. Мәскеуді жаудан қорғау 
кезінде екі бригада да Жоғарғы Командованиенің 
Бас Ставкасының қарамағына берілді. Екі бригада 
қатысқан «Марс операциясы» ұзақ жылдар құпия 
болды. Ол тек «Ржев асуы» деп аталды. Операция 
кезіндегі мыңдаған адам шығындары ақпарат 
құралдарында айтылмады. 1942 жылы 20 қарашада 
Ржевтің қазіргі Оленино ауданындағы қазақтың 
ұлттық 100-ші, 101-ші атқыштар бригадасы бір 
уақытта ұрысқа кірген. 101-ші бригада Мишуково, 
Букарево, 100-ші бригада Молодой Туд өзені 
жағалауындағы шайқастарға қатысқан. Ең ауыр 
да қайғылы шайқас 101-ші бригада қатысқан 
Мишуково қыстағы үшін болған соғыс. Қыстақ 
алма-кезек қолдан-қолға өтіп, адам шығыны өте 
көп болды. Мишуково шайқасы тек қана 39-шы 
армия мен Калинин майданы ғана емес ҰОС-
тың тарихындағы айрықша қанды қырғынның 
бірі болып қалған. Осы аймақтарда Мишуково 
қыстағында және «Марс операциясы» кезінде 
101-ші ДҰА бригадасы жауынгерлерінің 80-
85 процентінен айырылды. Шайқас барысында 
бригада құрамы үздіксіз қазақ жауынгерлерімен 
толықтырылумен болды. Ржев асуындағы шайқаста 
қазақтың екі ұлттық бригадаларының жауынгерлері 
Мәскеуге жауды жібермей барлық соққыны өздеріне 
алды. Сталинградта қоршауда қалған немістің 
6-шы армиясына сырттан көмек келудің жолын 
кесіп, майданның сәтті аяқталуына, Паульстің 24 
генералымен тұтқындалуына үлес қосты. 

Тверь облысы Оленино ауданының із 
кесушілер тобының жетекшісі Д.А.Жук 2007 жылы 
Оленино ауданын жаудан азат етуде және «Марс 
операциясының» қанды-қырғын шайқастарына 

қатысқан 100-ші, 101-ші ДҰА бригадасының 
жорық жолдарының толық деректерін РФ Қорғаныс 
министрлігінің мұрағатынан қайтарымсыз алуға 
қол жеткізген. Мұрағат қорынан 1942 жылы 25 
қарашада 101-ші бригаданың құрамында 4880 
жауынгер болғаны, бір айдан кейінгі «Марс 
операциясы» кезінде олардың 1858-і қалғандығы 
жайлы құпия құжатты алып, Қазақстанның Ресей 
Федерациясындағы елшілігіне табыс еткен. 

Тверь 1943 жылы 3 наурызда жаудан азат 
етілді. Оккупация кезінде Оленино ауданындағы 
8 тұтқындар лагерінде 2000 адам азап шеккен. 
Аудандағы соғысқа дейінгі 80 мың адамнан 28 
мыңы ғана тірі қалған. 400 елді мекенді фашистер 
өртеп жіберген. Аудан көлемінде опат болған 
жауынгерлерді жерлеген 29 бауырластар зираты 
бар. Оларда 30 мың адам жерленген. «Молодой туд» 
селосында 2 мың солдат пен офицер мәңгілік мекен 
тапқан. Олардың тек 574-і анықталған. Осы ауданның 
белсенді азаматтары аумақтағы бауырластар 
зираттарында жерленген жауынгерлерді, солардың 
ішінен 2000 мұсылман сарбазды анықтап, бір 
жерге қайта жерлеген. Мәскеуден молда шақыртып, 
Құран бағыштап, мешіттің айшықтарын орнатты. 
Мемориалды тақта қойған. Осындай ерлікке тең 
азаматтық жұмыс жасаған ауданның «іздестіру 
тобының» жетекшісі Д.Жукты 2013 жылдың 7 
мамырында ҚР Президенті Н.Назарбаев «Достық 
орденімен» марапаттады. 

2015 жылы 100-ші, 101-ші ДҰА бригадаларының 
құрылуымен жорық жолдарын және Орал өңірінен 

екі бригада құрамында соғысқан жауынгерлердің 
өмір жолдарын зерттеген «Шагнувшие в вечность»  
(Мәңгілікке аттанғандар) кітабының тұсаукесер 
рәсімі өтті. Туынды авторлары З.Асимова мен 
М.Құрмашова. Осы шарада 101-бригаданың  
комбаты Х.Бекішевтің «Батальон, вперед!» 
кітабының қазақша нұсқасы да таныстырылды. 
Соғыс бейнесін суреттеген туындыны қазақ тіліне 
аударған Р.Құрмашова. Шараға 101-ші бригаданы 
Ақтөбе қаласында алғашқы ұйымдастырушы, 
кейіннен осы бригаданың командирінің орынбасары 
болған Мұса Сәдібековтің қызы зейнеткер ұстаз, 
«Алтынсарин» медалінің иегері Сәдібекова Фарида 
Мұсақызын шақырған болатын. 

2018 жылдың 7 ақпанында Оленино ауданы 
әкімшілігінің басшысы О.И.Дубов салтанатты 
мерекеге Сәдібекова Фарида Мұсақызына және 
101-ші ДҰА бригадасының тарихын, жорық-
жолдарын жауынгерлердің өмір деректерін зерттеп 
«Ржев қазанында қайнағандар» («Сражавшиеся 
в Ржевском котле») кітабын жазған осы жолдар 
авторына шақыру жіберді. 

Мен бұл шараға бара алмадым. Ал, 101-ші 
бригаданың командирі орынбасарының зейнеткер 
қызы барып қайтты. Онымен оралдық Майра 
Құрмашева бірге барды. 

Олармен Ржев қаласындағы №5, 100-ші, 101-
ші атқыштар бригадасы атымен аталатын мектеп 
оқушыларының кездесуі ұйымдастырылыпты.  
Фарида Мұсақызы 101-ші бригада командирінің 
орынбасары Сәдібеков Мұсаның портретін мектеп 

мұражайына сыйға тартты. Майра 
Құрмашева бригада құрамында Ржев 
қаласын жаудан азат етудегі жерлес 
жауынгерлері жайлы жазылған мате-
риалдарды тапсырды. 3 наурыз 
күнгі салтанатқа Мәскеуден «Россия 
офицерлері» қауымдастығының ардагер-
лері, Мәскеудегі қазақ диаспорлары, 
Мәскеудегі жоғары оқу орындарында оқып жүрген 
қазақ студенттері, Белоруссия делегаттары және 
Тверь облысының барлық аудандарынан өкілдер 
келген. Сол күні мерекеге келгендерді Оленино 
ауданы әкімшілігінің басшысы О.И.Дубов 
қабылдады. Салтанатты қабылдауда Фарида 
Мұсақызы Оленино ауданы әкімшілігінің бас-
шысына Қызылорда облысы «Рухани жаңғыру» 
орталығының басшысы Н.Мыңжастың құттықтау 
хатын және «Қызылорда-200» кәдесыйын тап-
сырып, қазақтың шапанын жапты. «Сол күні 
мұсылман жауынгерлер жерленген «Молодой туд» 
бауырластар зиратына гүл шоқтары қойылып, Сыр 
бойынан алып барған топырақ салынды.

Село мұражайына келушілер 100-ші, 101-ші 
ДҰА бригадасының осы өңірді азат етудегі шайқас 
жолдарын бейнелеген экспозициялармен танысып, 
оларға осы жолдар авторының «Ржев қазанында 
қайнағандар» кітабының сүйінші данасы мұражайға 
сыйға тартылды.

Меймандар келесі күні Оленино аудандық 
өлкетану мұражайын көріп, батырлар аллеясына гүл 

шоқтарын қойды. Ауданды жаудан азат ету-
дегі шайқастардың көрінісін тамашалады. 
Мерекелік жиында Тверь облысының заңдастыру 
жиналысының төрағасы Сергей Голубев құттықтау 
сөз сөйледі. Олениноға жақын арада «Рубеж 
войнской доблести» мәртебесі берілетіндігін айтты. 

Биылғы Жеңіс күні Оленинода 50 жауынгердің 
мүрдесін қайта жерлеу рәсімі болады. Бұл шараға 
Майра Құрмашева тележурналистер алып барып, 
101-ші ДҰА бригадасының жорық жолдары мен 
шайқастары жайлы деректі фильм түсіретіндігін 
жеткізді. 

– Сұрапыл соғыстағы жеңісі көпұлтты кеңес 
халқының достығы мен татулығы, Отанына деген 
патриоттық рухтарының арқасында келгендігін 
білеміз. Сол достық, бірлік, бүгінгі күндердегі 
тәуелсіз Қазақстанда жалғасуда. Қаһарман  қаланың 
қайсар рухын сезініп қайттық, – дейді Фарида 
Сәдібекова. 

                                                                                   
                      Рысбай КӘРІМОВ, 

Қазақстан Журналистер 
одағының мүшесі.

Республикамызда жасақталған бірнеше әскери құра малардың ішінде 101-ші дербес ұлттық 
атқыштар бригадасы түгел дерлік қазақ жауынгерлерінен құралған еді. Бригада соғыстың 
алғашқы жылдарында саны мен сапасы басым, сол заманның озық соғыс құралдарымен 
жабдықталған Вермахтың Мәскеуге тікелей шабуылдаған «Орталық» тобына қарсы тұрып, 
қанды шайқастарға қатысты. Сол кездері Батыс майданының Ржев-Сычев бағытындағы 
«Ржев аңғары», «Ржев асуы», «Ржев қазаны», «Марс операциясындағы» шайқастарға 
қатысқан қазақтың 100-ші, 101-ші ДҰА бригадасының жауынгерлік ерліктерін көзімен 
көрген әскери жазушы-журналист, бірнеше тарихи кітаптардың авторы, киносценарист Кон-
стантин Симонов «Бұл шайқастағы жауынгерлер, өмір үшін емес, өлім үшін шайқасты» деп 
жазған болатын. Батпақты да орманды бұл аймақтан тікелей Мәскеуге шығатын тас және 
темір жол стратегиялық маңызы бар Ржев қаласы еді. Сондықтан да немістер осы қаланы 
1941 жылдың 14 қазанында басып алып, 17 ай бойы оккупациялаған болатын. Қала жастары 
Германияға жөнелтіліп жатты. Олардың мойнына нөмірленген жетондар байланып, тәулігіне 
екі рет неміс комендатурасынан тексеруден өтіп тұрған. Күдікті деп ұсталған адамдар-
ды топтап шіркеулерге қамап, минамен жарып жіберіп отырды. Майдандар және партизан 
құрамаларында шайқасқан өңір тұрғындары да жаудан өшпенділікпен кек алып отырды. Тек 
қана Оленино ауданынан 13 Кеңестер Одағының батыры шыққан. 1943 жылдың 3 наурызында 
Ржев қаласы немістерден азат етілді.

ҚАҺАРМАН 
ҚАЛАНЫҢ 

ҚАЙСАР РУХЫ

Бұл бүгінде 94 жасқа толған Қатыш 
Қарымсаққызының соғыс жылдарында 
бастан өткерген оқиғаларының бірі. Тыл 
ардагері осы бір оқиғаны еске түсіргенде 
әкесінің қамқор, анасының мейірбан жан 
болғанын еске алды.

«Балам, ауданға жиналысқа барар 
болсаң, мына қара жорғаны мін. Ол 
тығырықтан алып шығар сенімді 
тұлпар», – деді әкем. Ал, әлгілерден 
қашып құтылғаннан кейін анам Биғанша 
«Жаным-ау, қатты қорқып қалыпсың 
ғой, ат та шошынып тұр» деп бауырына 
басқан еді. 

Осы сөздерді айтқаннан кейін 
арада шамалы тыныштық орнады. 
Кейуананың алысқа көз салып, терең 
ойға батқанын аңғардым. Қатыш апай 
сәл тамағын кернеді де «Қазіргі Талсуат 
бұрын Александровск деп аталған. 
Осындағы мектепте 7 кластық оқуды 
тәмам дап, жазғы демалысқа ауылға 
барғанымда соғыс басталып кетті. Біз 
сол кезде Жалағаштың Сталин атындағы 
колхозында тұратын едік. Ауылдағы 
соғысқа жарамды ер-азаматтар майданға 
алынды. Елдегі жұмыс, қайнаған тіршілік 
қарттар мен әйелдерге, балаларға қалды. 
Сол кезде 7 кластық қана білімі бар 
маған үлкен жауапкершілік жүктелді», – 
деді қарт әжей.

Қатыш апайдың айтуынша, ол кісіге 
ауылдық кеңестің жұмысы тапсырылған 
екен. Ол кезде «жаспын, мұндай 
жұмыстарға қабілетім жетпейді» деп 
айту жоқ. Оның үстіне «Бәрі де майдан 

үшін!» деп ұрандатып жатқан тұста 
өкімет не тапсырса, соны істейсің. 
Қатыш Қарымсаққызы албырттығына 
қарамастан, алғырлық танытып игеріп 
кетеді. 

Соғыстан кейін Нұртай есімді 
майдангерге тұрмысқа шығады. Бірақ, 
құдай қосқан қосағы майдан даласында 
алған жарақатынан айыға алмай, өмірден 
ерте озады. Қатыш болса 25 жасында 
2 қызымен жалғыз қалды. Еңсені енді 
көтеремін бе деген жас келіншекке 
күйеуінің қазасы ауыр тиді. Алайда, 
ол өмірге деген сенімін жоғалтпады. 
Еңбектенді, балаларын ешкімнен кем 
қылмай өсірді. Тереңөзектегі бірнеше 
мекемеде экономист-бухгалтер, қаржы-
гер болып қызмет етті. Одан бөлек 
Тереңөзек, Жалағаш аудандарында су 
басу қаупі бар аймақтардағы жұмыстарға 
белсене араласады. Тынымсыз еңбегінің 
арқасында бедел жинап, абыройға 
кенелді. Ордень-медальдармен марапат-
талды. Бірнеше рет мақтау грамоталары 
мен алғыс хаттарды иеленді. Олардың 
арасында латын әріптерімен жазылған 
мақтау қағаздары да бар.

Ел басына күн туған небір алмағайып 
жылдарда қатқақ жолды жүріп өткен 
Қатыш Қарымсаққызы – бүгінде немере-
шөберелерінің сүйікті әжесі, бүтін бір 
әулеттің ақылманы.

Әзиз БАТЫРБЕКОВ,
«Сыр бойы».

ҚАТҚАҚ ЖОЛДЫ 
ЖҮРІП ӨТКЕН ҚАТЫШ

Түн. Айнала жым-жырт. Құдды бір 
мылқау тыныштық орнаған дерсің. Сол 

түн тыныштығында әсем ән әуелетіп 
қаршадай Қатыш келеді. Астында талай 

бәйгеде топ жарған қара жорға. Оның 
аудан орталығына баратынын білген 

әкесі сәйгүлігін қызына арнайылап 
дайындаған болатын. Кенет ауылға өтер 

тұстағы көпірге жақындағанда 
жорға осқырынып қоя берді. 
Он бес жасар Қатыш болса, 

атын қамшылаған бойы аққан 
жұлдыздай заулап өте шықты. 
Артынан қуып жете алмайды-

ау деген сенімге келгеннен 
кейін қыз есін жиып, жан-

жағын бағдарлай бастайды. 
Сонадайдан  қолдарына 

қару асынған екі адамның 
сұлбасын көреді.

Әр Жеңіс күні жақындағанда 
сол бір оқиғаның еске түсетіні 
бар. Соғыс кезінде тылдағылар 
ішіп-жемін айырған талоннан 
тарайтын сол тарих Жамал 
апаның баяғының жетегінде 
кеткен балалығы мен жастығын 
көз алдына қатар әкеледі. 
Сөйтеді де, кеудесін бір 
сағыныш кернейді. Балала-
ры да бұл сырын біліп алған. 
Әшейінде  өзінің қас-қабағын 
бағып жүретін айналайындар 
Жеңіс күні жақындағанда 
тіпті өбектегіш болып кетеді. 
Сұрапыл соғыста жеңімпаз 
атанған жұрттың адамдығы мен 
адалдығы жайлы естелігін ұйып 
тыңдайды.

Туып-өскен мекені Қаратерең Сыр-
дарияның Арал теңізіне құярлығына 
жақын ауыл еді. Қаратерең аталуына 
қарағанда есте жоқ ескі заманда ауыл 
орналасқан жер теңіздің табаны болса 
керек. Әйтеуір, бұлар ес білгенде 
айналасын бір-бірімен жалғасқан көл 
қоршап жататын.

Ол заманда білім қуып, ауылдан 
ұзап шыққан адам ілуде біреу ғана. 
Көбі ауылдағы жетіжылдық мектептен 
оқығанын қанағат тұтатын. Аты 
жетіжылдық дегенмен мұғалімдері 
мықты еді. Осында қанаттанған талай 
түлек еңбегімен елге танылып, биік 
қызметтердің тұтқасын ұстаған азамат 
болды.

Жамал сегіз жасында сол білім 
ошағының табалдырығын аттады. Оқы-
ғанын қағып алатын ұғымтал шәкірт 
болып өсті. Бала қиялына салып кейде 
өзінің болашағына ойша сапарлайтын. 
Ертеңін көз алдына елестеткен періште 
көңілдің тілегін тұтқиылдан басталған 
соғыс қиды. Майданның алғашқы 
жылы-ақ, ауылдағы ер-азаматтың 
қатары селдіреп қалып еді. Соғыс 
басталғанына жылға жуықтағанда 
әкесі Аллауаддин майданға аттанды. 
Үйдегі бес баланың үлкені бұл 
ауылдағы тірлікке қолғабыс етті.

Теңіз жағасындағы ауылдың 
көп тіршілігі балыққа байланысты 
болды. Елді мекен шетіндегі балық 
зауытының тіршілігі қыз-қыз қайнап 
жататын. Қаратереңнің бар адамы 
балықты кептіріп, ыстап сол зауыттан 
нәпақа айырады. Бұлар да сол 
жұмысқа жегілді. Балалығын соғыс 
ұрлаған ұрпақтың өкілдері қабырғасы 
қатпай жатып бейнеттің дәмін татты. 
Ауыр жұмыстан шалдығып бара 

жатқанда «Бәрі де майдан үшін, бәрі 
де Жеңіс үшін!» деген ұранды естісе 
ширай түсетін. Ұранға да, Құранға да 
сенбейтін қазіргілер ғой, бұлар сол 
сөзден кәдімгідей қуат алып, майданда 
жаумен соғысып жатқан аға-әкелерінің 
елдегі сенері өздері екендігін 
сезінгенде сергіп қалар еді.

Ол тұста Арал өңірінде азды-
көпті егін де егілетін. Бұлар балық 
зауытының қауырт жұмысынан 
қолдары қалт еткенде егінші ауыл 
саналатын Жаңақұрылыс, Беларыққа 
барып, масақ терді. Егіннен қалған 
пішенді жылқы, түйе фермаларына 
тасыды. Екі сөзінің бірінде сүттей 
ұйыған елдің тыныштығын бұзған 
соғысқа лағнет жаудыратын үлкендер 
бұларды аяп, ауыр жұмысқа салғысы-
ақ келмейді. Бірақ, жұмсауға жарап 
қалған бұлар жүрмесе шаруаның 
бітпесі тағы анық.

Қолдағы барын майданға жіберіп 
отырған тылдағылардың тірлігі 
де кісі қызығарлықтай емес еді. 
Теңізді ауылдағы әр үйден қақпыш 
балық табылады демесеңіз, басқа 
азық-түлік жағы тапшы. Майданға 
аттанғандардың отбасына сол кездегі 
карточкалық жүйеге байланысты тегін 
нан алуға талон беріледі. Көпшілігі 
сонымен жан бақты. Қазір ғой жарты 
күн сөреде тұрып қалған нанды 
ешкім алмайды, соғыс кезінде соның 
қиқымына зар болғандарды көзімен 
көрді.

1941 жылдың 18 шілдесінде 
Мәскеу мен Ленинград қалаларына 
енгізілген карточкалық жүйе көп 
ұзамай бүкіл Одақ ауқымын қамтыды. 
Қиянда жатқан Қаратереңнің жұрты 
да сол талонмен берілетін азықты 

талғажау ететін. Жас Жамалдың аяқ 
астынан ауданға жол тартуы да сол 
талонға байланысты еді.

Аудан орталығынан келіп тұратын 
талон бірде пышақкесті тыйылып 
қалсын. Бастапқыда бір-екі апта 
шыдаған жұрт қара нан көзден 
бұл-бұл ұшқасын қинала бастады. 
Ауылдың үлкендері ақылдасып 
аудан орталығына біреуді жіберуді 
ұйғарғанда таңдау 14 жастағы Жамал 
қызға түсіп еді. Еті тірі, қимылы ширақ 
Жамал жерлестерінің сенімін аяқасты 
еткісі келмей, ауыл адамдары трал 
атап кеткен шағын кемеге мінді.

Теңізбен жүзіп отырып, Аралға да 
жетті. Қалада маңдай тіреп баратын 
танысы жоқ Жамал ауылдастарының 
ақылымен аудандық газеттің 
редакциясына жол тартыпты. Газет 
редакторы Қалас Сәрсенбаев деген 
жігіт ағасы екен. Әріптесі Тойбазар 
Елемесов екеуі мұның әңгімесін 
мұқият тыңдап, бірден аудандық 
партия комитетінің бірінші хатшысы 
Дильяз Ешкеновтің кабинетіне 
жетелеп әкелді. Ауылдан келген бұған 
бәрі таң. Аздап бойы үйренгесін аудан 
басшысының сауалдарына жауап бере 
бастады. Бұл кешіккен талонның 
жайын айтқанда Ешкеновтің ақсұр 
жүзі қабарып кетті, басын шайқап 
отырып, әлдекімге телефон шалды.

– Келген шаруаң оңынан шешілді, 
қызым. Ертең ауылға талон жетеді,– 
деді сосын бұған күле қарап. – Өз 
жайыңды айта отыр. Сыңайыңа 
қарасам, оқушы сияқтысың. Бірақ 
бүкіл ауылдың аманатын арқалағаныңа 
қарағанда тегін болмадың, айналайын.

Бұл ауылдың жағдайын, өздерінің 
үлкендерге қолғабыс жасайтынын, 
әкесінің соғысқа кеткендігін, оны 
сағынғандығын қалдырмай айтып 
жатыр. Ағалары бұның әңгімесіндегі 
балалықтың суретіне езу тартса, 
майдан жайлы айтылғанда қабақтары 
жиырыла қалады.

– Кешкі мектеп оқушысы екенсің. 
Сабағың да жақсы сияқты. Енді соны 
жалғастыруға қалай қарайсың? – деді 
бірінші хатшы бұл сөзін аяқтағанда. 
Талонның шаруасымен келіп оқуға 
түсемін деген үш ұйықтаса түсіне 
кірмеген еді. Қуанғанынан басын изей 
берді.

Сөйтсе осындағы Т.Шевченко 
атындағы орта мектеп жанынан 
Қызылорда педучилищесінің қысқа 
курсы ашылыпты. Бірінші хатшы 
мектеп директорын шақырып алып, 
Жамалды сол курсқа алуды тиянақтап 

тапсырды. Осылайша кешкі мектептен 
кейін екі ай курс оқып, 15 жасында 
өзі оқыған мектепке мұғалім болып 
орналасты.

Балаларын құшағына бір қысып, 
майданға аттанған Аллауддин әке 
ақыры соғыс даласынан оралмады. 
Бұлардың бәрін анасы жеткізді. Бұл 
соғыс азабы маңдайдағы әжімін 
қалыңдатқан шешеге қолғанат болды. 
Адамзатты жалмаған қырғынның 
миллиондаған құрбандарының біріне 
айналған ғазиз әкені ойлағанда жүрек 
тұсы әлі де шым ете қалатыны бар. 
Әкенің бір хабары шығып қалар деп 
құлақ түре жүріп өздерімен тегі бір 
қандастарды түгендейтін әдет тапты. 
Осындай іздеулердің нәтижесінде 
Көкшетау өңірінен Сабралиев есімді 
бір азамат табылған. Туыстығы жоқ, 
бірақ сол әулетке де тілектестігін 
танытып отырады қазір.

Бұл мектепке орналасқан соң көп 
ұзамай соғыс аяқталып, майдангерлер 
елге орала бастады. Солардың 
арасынан Сейітмағамбет Жұмахметов 
атты азаматпен бас қосқасын, түзде 
жүретін еркекпен жарысқандай 
болмайын деп мұғалімдікті қойды. 
Шүкір, жаман болған жоқ. Жары 
екеуі 5 ұл, 1 қыз өсірді. Азаматының 
алдына шыққан жері жоқ, қосағы да 
өле өлгенше мұның қабағына кірбің 
түсірмей кетті. Жиырма жылдай 
бұрын шалы қайтыс болғанда көзге 
түртсе көргісіз қара түнекте жалғыз 
өзі қалғандай күй кешкені бар еді, ұл-
қызының демеуі мен немерелердің 
тәтті қылығы көңілін сергітті.

Бесіктен белі шықпай ел жұмысына 
араласқан Жамал апа I, II дәрежелі 
«Медаль материнства», «Ұлы Отан 
соғысындағы Жеңіске 60 жыл», «Ұлы 
Отан соғысындағы Жеңіске 70 жыл» 
медалі мен «Күміс алқа» иегері. Бес 
баладан тараған он тоғыз немере 
мен он сегіз шөберенің ортасында 
отырғанына тәубе айтады.  

Шүкір, бүгінде ел іргесі бүтін. Елдің 
тыныштық бесігінде тербелгеніне 
жетпіс жылдан асты. Осының барлығы 
қолына қару алып ел қорғаған 
азаматтар мен тылда жанқиярлықпен 
еңбек еткен «мылтықсыз майдан» 
сарбаздарының арқасы. Сол ерлік 
ұмытылмаса екен.

Міне, тағы бір Жеңіс күні таяп 
келеді...

М. АЙДАР.

ТАЛОН ТАРҚАТҚАН ТАРИХ
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«Қазақстан Республикасының Құрылыс ком плексі және 
тұрғын үй-коммуналдық шаруа шылық қызметкерлерінің 
сала лық кәсіподағы» қоғам дық бірлестігі Қызылорда 
облыстық құры лыс комплексі және тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық қызметкерлерінің салалық кәсіп одағының 
төрағасы Мырзаханов Серікке апасы

Оразаева Дүйсенкүл Мырзаханқызының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақ тасып, көңіл 
 айтады.

«Қазсушар» республикалық  мемлекеттік кәсіпорнының  Қызылорда филиалында суды 
арналар арқылы беру қызметі бойынша  2017 жылғы тарифтік  сметаның орындалуы

Көрсеткіштер Өлшем 
бірлігі 

Барлық кезеңге 
бекітілген тарифтік 
смета (2015-2019 жж) 

2017 жылға 
бекітілген тарифтік 

смета (жоспар) 

2017 жылғы 
нақты орындалған 

тарифтік смета 
Айырма +/-, 

% пайыз 

Өндірістік шығындар, барлығы мың теңге 5 560 979,39 1 147 140,01 1 184 629,54 103,3
Материалдық шығындар мың теңге 126 662,33 24 998,39 41 876,85 167,5
Еңбекақы шығындары мың теңге 2 693 907,8 536 322,80 536 322,80 100,0 
Әлеуметтік салықтар және аударымдар мың теңге 188 978,69 37 623,29 40 324,72 107,2
Амортизация мың теңге  217 973,65 43 594,55 43 599,00 100,0
Күрделі және ағымдағы жөндеу мың теңге  2 240 701 470 969,00  491 912,20 104,4 
Басқа шығындар мың теңге 92 755,92 33 631,98 31 794,61 94,5
Әкімшілік шығындар, барлығы мың теңге  516 562,73 101 913,59 135 550,08 123,1                                
Материалдық шығындар мың теңге 22 947, 27 4 836,26 3745,40 77,4 
Еңбекақы шығындары мың теңге 327 376,42 65 176,62 65 195,62 100,0 
Әлеуметтік салықтар және аударымдар мың теңге 22 050,39 4 389,95  5 126,78 116,8 
Амортизация мың теңге 10 118,05 1 856,58 1 889,30 101,8
Салықтар мың теңге 60 873,4 12 078,08  17 083,40 141,4 
Басқа шығындар мың теңге  73 197,20 13 576,10  42 509,58 178,9 
Барлық шығын мың теңге  6 077 542,12 1 249 053,60 1 320 179,62 105,7 
Пайда/зиян мың теңге   
Барлық табыс мың теңге  6 077 542,12 1 249 053,60 1 320 179,62 105,7
Көрсетілген қызметтің көлемі мың м3  20 402 966 4 090 371,00 4 440 545,00 108,6

Нормативтік шығын % 17,967 17,50 17,75 101,4
мың м3  3 090 194 613 109  699 230 114,1

Тариф (ҚҚС-сыз) теңге/м3  0,298 0,305  0,298/0,297 

«Таза су айдындары – 2018» акциясы
Осы жыл мезгілі – демалыстың қызған шағы. Көпшілік 

халықтың осы мамыражай кезеңде жасыл желекке оранған 
табиғат аясына асығатыны бәріне аян. Көбіне өзен-көлдердің 
жағалауында демалатындар тек тынығып қана қоймай, облысы-
мыздың аумағындағы су айдындарын ластап кетіп жатады. 
Осы орайда, облыстық орман шаруашылығы және жануар-
лар дүниесі аумақтық инспекциясының ұйым дастыруымен 
өткізілетін жыл сайынғы «Таза су» табиғат қорғау  акциясы 
жергілікті атқарушы органмен бірлесе отырып биыл да жал-
ғасын табады.

Балық шаруашылығы су айдындарындағы «Таза су ай-
дындары» іс-шарасы мамыр айының 1-31 мамыр күндері 
ара лы  ғында өткізіледі. Жыл сайын қоршаған ортаны қорғау 
мақсатында ұйымдастырылатын шараға су айдындары бекітіліп 
берілген балық шаруашылығын жүргізетін табиғат пайдалану-
шылары да ұйымшылдықпен атсалысып, белсенді араласады. 

Бұл акцияның негізгі мақсаты – халықты тазалыққа шақыру, 
жастарды, соның ішінде студенттерді табиғат  ананы аялауға 
баулу, су айдындарының экологиялық жағдайын жақсарту 
болып табылады. Сол себепті, облыс тұрғындарын тазалыққа 
шақырамыз. 

Р.САДУАҚАСОВ,
облыстық орман шаруашылығы және

жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясының 
балық шаруашылығы бөлімінің басшысы. 

«Қорқыт Ата атындағы Қызылорда
мемлекеттік университеті» ШЖҚ РМК
бос лауазымдық орындарына конкурс жариялайды:
«Хореография» кафедрасының меңгерушісі, аға оқыту-

шысы, оқытушысы.
Конкурсқа қатысуға толық дайындықпен және келісім-

шарттың толық нұсқасымен университеттің  www.korkyt.kz 
сайтында танысуға болады.

Құжаттар 2018 жылдың мамыр айының 25-не дейін, 
жұмыс күндері сағат 17:00-ге дейін мына мекенжайда қабыл-
данады: 120014,  Қызылорда қаласы, Әйтеке би көшесі 29А, 
бас әкімшілік ғимарат, кадрлар бөлімі, 205 каб.,

 e-mail: otdelkadrov_kgu@mail.ru
Анықтаманы мына телефон арқылы алуға болады: 

8(7242)27-86-28.

* * *

«Қорқыт Ата атындағы Қызылорда
мемлекеттік университеті» ШЖҚ РМК
төмендегі кафедралардың кафедра меңгерушілерінің 

бос қызмет орындарына орналасуға конкурс жариялай-
ды:

«Практикалық ағылшын тілі», «Қаржы», «Экономикалық 
теория және мемлекеттік басқару», «Экономика және ме-
неджмент», «Ақпараттық-коммуникациялық технология-
лар», «Физика және математика», «Педагогика және оқыту 
әдістемесі», «Есептеу техникасы және ақпараттық жүйелер», 
«Мұнай газ инжинирингі», «Аграрлық технологиялар», «Ма-
тематика және қолданбалы механика», «Су шаруашылығы 
және жерге орналастыру», «Құқықтану», «Дене шынықтыру 
және бастапқы әскери дайындық», «Биология, география 
және химия».

Конкурсқа қатысуға толық дайындықпен және келісім-
шарттың толық нұсқасымен университеттің  www.korkyt.kz 
сайтында танысуға болады.

Құжаттар 2018 жылдың мамыр айының 25-не дейін, 
жұмыс күндері сағат 17:00-ге дейін мына мекенжайда қабыл-
данады: 120014,  Қызылорда қаласы, Әйтеке би көшесі 29А, 
бас әкімшілік ғимарат, кадрлар бөлімі, 205 каб., 

e-mail: otdelkadrov_kgu@mail.ru
Анықтаманы мына  телефон арқылы алуға болады: 

8(7242)27-86-28.

(ҚР Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау 
комитетінен 2012 жылдың 11 желтоқсанында №12019394 лицензиясы берілген)

Х А Б А Р Л А Н Д Ы Р У
Қызылорда облысының кәсіпкерлер па-

ла тасы облыс тұрғындары үшін АҚПА-
РАТТЫҚ ҚЫЗМЕТ ҰСЫНАДЫ. Кәсіп кер-
лерді ақпараттық қамту қызметі әрекет етуші 
және кәсіпті жаңадан  бастаған кәсіпкерлерге, 
сонымен қатар кәсіпкерлік бастамасы бар 
тұрғындарға облыстың барлық ауданда-
рында орналасқан Кәсіпкерлерді қолдау 
орталықтарында көрсетіледі.

Келесідей қызмет түрлері ұсынылады:
1) Орта және шағын кәсіпкерлікті, кәсі-

бін жаңадан бастағысы келетін тұр ғын -
дарды мемлекеттік қолдау жайлы ақпа-
раттандыру;

2) Шағын және орта кәсіпкерлік 
субъекті лерін қолдаудың «Бір терезе» ұста-
нымы негізінде мемлекеттік қаржылай 
емес көмек түрі;

3) Орта және шағын кәсіпкерлік, 
жаңадан басталатын кәсіпкерлік субъекті-
сіне мемле кеттік қаржылай емес көмекті 
функционалды түрде жүзеге асыру;

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

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

6) Қаржылық институттарымен жұмыс 
жасау талаптары түсіндіріледі.

ҚЫЗМЕТТЕР АҚЫСЫЗ ТҮРДЕ 
КӨРСЕТІЛЕДІ.  

Жоғарыда көрсетілген қызмет түрлерін 
Қызылорда қаласы, Әйтеке би, 28 мекен-

жайында орналасқан Қызылорда облысының 
кәсіпкерлер палатасынан алуға болады.

Облыс аудандарындағы  Қызылорда об-
лысы ның кәсіпкерлер палатасының фи-
лиалындағы Кәсіпкерлікті қолдау орталық-
тарында №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 –  Әйтеке би кенті 
– Жалаң төс баһадүр к-сі,  23 үй, тел.: 
8/72438/79243;

Қазалы ауданы –  Қазалы қаласы – 
Әйтеке би к-сі,  9 «а» үй, тел.: 8/72433/79199;

Қармақшы ауданы – Жосалы кенті, 
Көшербаев к-сі, 36 үй, тел.: 8/72437/79120;

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.Иманов к-сі, 134 «а» үй, тел.: 
8/72435/79120;

Қармақшы ауданы – Байқоңыр қаласы, 
Абай даңғылы 16, тел.:  8/33622/23527.

Анықтама үшін телефон: 
40-08-74, 40-02-02
Сall-Center - 1432

Қызылорда облысының кәсіпкерлер 
палатасы «Кәсіпкерлер үшін сервистік 
қолдау»  компонентінің басталғандығын 
хабарлайды.

Ұсынылатын қызмет түрлері: 
1. Бухгалтерлік және салық 

есеп  ті лігін жүргізу, сондай-ақ ста-
тис  тикалық есептілікті жасау қыз-
меттері;

2. Кеден рәсімдері бойынша қыз-
меттер;

3. Кәсіпкерлердің және кәсіпкерлік 
бастамасы бар тұрғындардың өтінім-
дерін сүйемелдеу;

4. Заң қызметтері;
5. Маркетинг сұрақтары бойынша 

қызметтер;
6. Ақпараттық технологиялардың 

қызмет көрсетуі саласында кеңес 
беру қызметтері;

7. Мемлекеттік сатып  алулар, 
ұлттық компаниялар мен жер қой-
науын қолданушылардың сатып алу-
лары бойынша қызметтер;

8. Мемлекеттік-жекешелік әріп-
тес тік саласындағы қызметтер.

ҚЫЗМЕТТЕР АҚЫСЫЗ ТҮРДЕ 
КӨРСЕТІЛЕДІ.  

Жоғарыда көрсетілген қызмет түр-
лерін Қызылорда қаласы, Әйтеке би, 28 
мекен-жайында орналасқан Қызылорда 
облысының кәсіпкерлер палатасынан 
алуға болады.

Облыс аудандарындағы  Қызылорда 
облысының кәсіпкерлер палатасының 
филиалындағы Кәсіпкерлікті қолдау 
орталықтарында қызмет түрлері кәсіп-
керлер өтініші бойынша көрсетіледі.

Кәсіпкерлікті қолдау орталықтары-
ның мекен-жайлары:

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

Қазалы ауданы –  Әйтеке би кенті 
– Жалаңтөс баһадүр к-сі,  23 үй, тел.: 
8/72438/79243;

Қазалы ауданы –  Қазалы қаласы 
– Әйтеке би к-сі,  9 «а» үй, тел.: 
8/72433/79199;

Қармақшы ауданы – Жосалы 
кенті, Көшербаев к-сі, 36 үй, тел.: 
8/72437/79120;

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.Иманов к-сі, 134 «а» үй, тел.: 
8/72435/79120;

Қармақшы ауданы – Байқоңыр 
қаласы, Абай даңғылы 16, тел.: 
8/33622/23527.

Анықтама үшін телефон: 
40-08-74, 40-02-02
Сall-Center - 1432

ХАБАРЛАНДЫРУ
«Туран-Барлау»  ЖШС келісімшарт аумағында  Сол-

түстік  учаскесінде 3D далалық сейсмобарлау жұмыстарын 
жүргізу үшін  техникалық жобаға  және ҚОӘБ-ны мем-
лекеттік экологиялық сараптамаға талқылауға  ұсынып 
отыр. 

Барлық сұрақтар бойынша: жобаны әзірлеуші - «Тат-
Арка» ЖШС, Алматы қаласы, байланыс тел.: (87272) 61-
31-41.

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСТЫҚ МӘСЛИХАТЫНЫҢ ШЕШІМІ
№188

« 29 » наурыз 2018  жыл                    Қызылорда қаласы

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 19.04.2018 жылы №6261 тіркелген

«Қазақстан Республикасының Салық және бюд-
жетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 
(Салық кодексі) Қазақстан Республикасының 2017 
жылғы 25 желтоқсандағы кодексінің 576-бабына 
сәйкес Қызылорда облыстық мәслихаты ШЕШІМ 
ҚАБЫЛДАДЫ: 

1. Қоршаған ортаға эмиссия үшін төлемақы мөлшер-
лемелері қосымшаға сәйкес бекітілсін.

2. «Қоршаған ортаға эмиссия үшін төлемақысының 
мөл шерлемелерін бекіту туралы» Қызылорда облыстық 
мәслихатының 2017 жылғы 15 наурыздағы №108 шешімі 
(нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
Тізілімінде 5786 нөмірімен тіркелген, 2017 жылғы 18 

сәуірде «Сыр бойы» және «Кызылординские вести» 
газеттерінде, Қазақстан Республикасы нормативтік 
құқықтық актілердің эталондық бақылау банкінде 2017 
жылы 19 сәуірде жарияланған) күші жойылды деп та-
нылсын.    

3. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен 
кейін күнтізбелік он күн  өткен соң қолданысқа 
енгізіледі.  

Қызылорда облыстық 
мәслихатының 
19-сессиясының төрағасы, 
облыстық мәслихат хатшысы           Н. Байқадамов

Қоршаған ортаға эмиссия үшін төлемақы 
мөлшерлемелерін бекіту туралы

Қызылорда облыстық мәслихатының 
2018 жылғы «29» наурыздағы № 188 шешімімен 

бекітілген

Қоршаған ортаға эмиссия үшін төлемақының мөлшерлемелері 

1. Төлемақы мөлшерлемелері, тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген 
айлық есептік көрсеткіш (бұдан әрі - АЕК) мөлшеріне қарай анықталады. 

2. Тұрақты көздерден ластағыш заттардың шығарындылары үшін төлемақы мөлшерлемелері мыналарды құрайды:

№ Ластағыш заттардың түрлері 1 тонна үшін төлемақы 
мөлшерлемелері (АЕК)

1 килограмм үшін төлемақы 
мөлшерлемелері (АЕК)

1 2 3 4
1. Күкірт тотықтары 20  
2. Азот тотықтары 20  
3. Шаң және күл 10  
4. Қорғасын және оның қосындылары 3986  
5. Күкіртсутек 124  
6. Фенолдар 332  
7. Көмірсутектер 0,32  
8. Формальдегид 332  
9. Көміртегі тотықтары 0,32  
10. Метан 0,02  
11. Күйе 24  
12. Темір тотықтары 30  
13. Аммиак 24  
14. Алты валентті хром 798  
15. Мыс тотықтары 598  
16. Бенз(а)пирен  996,6     

3. Қозғалмалы көздерден атмосфералық ауаға ластағыш заттардың шығарындылары үшін төлемақы мөлшер-
лемелері мыналарды құрайды:

№ Отын түрлері Пайдаланылған отынның 1 тоннасы үшін мөлшерлеме (АЕК)
1 2 3
1. Этилденбеген бензин үшін 0,66 
2. Дизель отыны үшін 0,9 
3. Сұйытылған, сығылған газ, керосин үшін 0,48   

4. Ластағыш заттардың шығарындылары үшін төлемақы мөлшерлемелері мыналарды құрайды:

№ Ластағыш заттардың түрлері 1 тонна үшін төлемақы мөлшерлемелері (АЕК) 
1 2 3
1. Нитриттар 1340
2. Мырыш 2680 
3. Мыс 26804 
4. Оттегіне биологиялық сұраныс 8
5. Тұзды аммоний 68 
6. Мұнай өнімдері 536
7. Нитраттар 2
8. Жалпы темір 268 
9. Сульфаттар (анион) 0,8 
10. Өлшенген заттар 2 
11. Синтетикалық бетүсті-белсенді заттар 54 
12. Хлоридтер (анион) 0,2 
13. Алюминий 54      

5. Өндіріс пен тұтыну қалдықтарын орналастырғаны үшін төлемақы мөлшерлемелері мыналарды құрайды:

№ Қалдықтардың түрлері Төлемақы мөлшерлемелері (АЕК)
1 тонна үшін 1 гигабек-керель (Гбк) үшін

1 2 3 4
1. Өндіріс пен тұтыну қалдықтарын полигондарда, 

жинақтауыштарда, санкцияланған үйінділерде және 
арнайы бөлінген орындарда орналастырғаны үшін:

  

1.1. Коммуналдық қалдықтар (тұрмыстық қатты қалдықтар, 
тазарту құрылыстарының кәріздік тұнбасы)

0,38  

1.2. Осы тармақтың 1.3-жолында көрсетілген қалдықтарды 
қоспағанда, қауіптілік деңгейі ескеріле отырып, 
қалдықтар:

  

1.2.1. «қызыл» тізім 14  
1.2.2. «жақұт» тізім 8  
1.2.3. «жасыл» тізім 2  
1.2.4. сыныпталмағандар 0,9  
1.3. Төлемақысы есептелген кезде белгіленген қауіптілік 

деңгейі ескерілмейтін қалдықтар:
  

1.3.1. Тау-кен өндіру өнеркәсібінің және карьерлерді игеру 
қалдықтары (мұнай мен табиғи газды өндіруден басқа):

  

1.3.1.1. аршынды жыныстар 0,004  
1.3.1.2. жанас таужыныстары 0,026  
1.3.1.3. байыту қалдықтары 0,02  
1.3.1.4. шлактар, шламдар 0,038  
1.3.2. Құрамында пайдалы қазбалар бар кенді, концентраттарды, 

агломераттарды және шекемтастарды қайта өңдеу, 
қорытпалар мен металдар өндірісі кезінде металлургиялық 
қайта жасауда түзетілетін шлактар, шламдар

0,038  

1.3.3. күл мен күлшлактар 0,66  
1.3.4. ауыл шаруашылығы өндірісінің қалдықтары, оның ішінде 

көң, құс саңғырығы
0,002  

2. Радиоактивті қалдықтарды орналастырғаны үшін, 
гигабеккерельмен (Гбк):

  

2.1. Трансуранды  0,76
2.2. Альфа-радиоактивті  0,38
2.3. Бета-радиоактивті  0,04
2.4. Шынақты радиоактивті көздер  0,38

– Ұлбосын Ибрайханқызы, 
ұстаз дық әрі бүгінгі жаңашылдық 
тура лы не айтар едіңіз?

– Еңбек жолымды С.Сейфуллин 
атындағы №4 мектепте бастауыш сы-
нып мұғалімі болып бастадым. Сол 
сәтте мектеппен қатар институтта 
физика пәнінен дәріс оқыдым. 4 жыл 
шалғай ауылда да ұстаздық еттім. 
Уақыт өте келе информатика пәні 
мұғаліміне сұраныс көбейе бастады. 
Ақпараттық технологияны меңгеру 

үшін осы салаға бағыт бұрдым. 
Байқасаңыз, бәрі жаңару, уақытқа 
бейімделу бағытында белең алып ба-
рады. Бүгінгі күнге дейін білімімді 
жетілдірумен келемін. 2014 жылы 
білім беру жүйесіндегі ақпараттық ІТ 
технологияларды пайдалануға байла-
нысты Болгарияда, 2015 жылы Қазан 
қаласында өткен «Информатика пәні-
нен олимпиадаға дайындаудың тиім-
ді жолдары» атты тәжірибе алмасу 
семинарларына қатыстым.

– Үш тұғырлы тілдің білім са-
ласын жаңғыртудағы орны ерекше 
екені белгілі. Сіз басшылық ететін 
білім ордасында бұл қалай жүзеге 
асуда?

– Қызмет барысында көптеген 
жерде басшылық жасадым. Қай жерде 
болмасын ең бірінші мұғалімдердің 
білім деңгейіне баса мән беріледі. 
Ұстаздың теориялық білімі кемшін 
болса, онда оқушыдан да көп нәрсе 
күте алмаймыз. Мектебімізде физи-

ка, информатика, химия және био-
логия пәндерінен үш тілде дәріс 
беретін мұғалімдеріміз бар. Әр педа-
гогикалық кеңесте ұстаздары мызға 
ата-аналар алғыстарын жет кізіп 
жатады. Сондай мұғалімнің бірі – 
Салтанат Асқарова. Физика мама-
ны ағылшын, орыс тілдерін жоғары 
деңгейде меңгеріп, жақында Кореяға 
да барып, білімін шыңдап келді. 
Білім ордаларында қазақ тілін оқыту 
барысында орыс тілі, ағылшын тілі 
пәндерін біріктіре алу мұғалімнің 
шеберлігіне байланысты жүргізіліп 
жүр. Бұл жерде өтіліп отырған бағ-
дарламаға сай үш пәнді біріктіре 
оты рып, пәнаралық байланысты 
жүзе ге асыруға болады. Дәстүрлі 
оқы туда тек аударма жасатумен ғана 
шектеліп отырсақ, қазіргі оқыту тех-
нологиясында түрлі шығармашылық 
бағыттағы тапсырмалар бере отырып, 
оқушының ізденісін арттыруды, яғни, 
жеке тұлғаның әрекетін дамытуды 
мақсат етудеміз.

– Сіздерде инклюзивті білім 
беру бағдарламасы қалай жүріп 
жатыр?

– Инклюзивті оқыту – оқушы-
лардың тең құқығын анықтайды 
және ұжым іс-әрекетіне қатысуға, 
адам дармен қарым-қатынасына қа-
жет ті қабілеттілікті дамытуға мүм-

кін дік береді. Бұл әдіс арқылы 
барлық балалардың мұқтаждықтарын 
ескеріп, ерекше қажеттіліктері бар 
балалардың білім алуын қамтамасыз 
ететін жалпы білім үрдісін дамытуға 
болады. Мұндай оқыту түрі арнаулы 
білім беру жүйесінде қалыптасқан 
және даму үстіндегі формаларды 
ығыстырмайды, қайта жақындатады. 
Қазіргі таңда мектепте 23 мүмкіндігі 
шектеулі оқушы білім алады. Оның 
ішінде тіл мүкістігі бар, ақыл-есі баяу 
дамитын, аутизммен ауыратын бала-
лар да кездеседі. Бұл ерекше балалар-
мен сабақтан соң жоспарлы түрде де-
фектолог, психолог, логопед, әдіскер 
сияқты 7 маман жұмыс жасайды.

Өткен жылы инклюзивті оқыту 
бойынша 3 сыныпқа бір оқушы қа-
был данды. Аталған бағыт мүм-
кіндігі шектеулі балаларды оқуда 
жетістікке жетуге ықпал етіп, жақсы 
өмір сүру мүмкіншілігін қалып-
тастырады. Осы бағытты білім беру 
жүйесіне енгізу арқылы оқушыларды 
адамгершілікке, ізгілікке, қайырым-
дылыққа, толеранттылыққа тәрбие-
леудің үлкен бастауы барын назарда 
ұстаған жөн.

– Рақмет.

Әңгімелескен:
Ринат ӘБДІҚАЛЫҚ.

Зерттеуші-ғалым, географ Шоқан Уәлиханов халықтың кемеліне 
жетіп, өркендеп өсуі үшін ең алдымен азаттық пен білім керек екенін 
айтады. Халық пен халықты, адам мен адамды теңестіретін дүние – 
білім болатын болса, қазақ елінің өзге елдермен терезесінің теңдігіне 
де ешкім дауласа қоймас. Себебі, қазіргі білім саласындағы жаңа 
бағдарламалар мен өзгерістер озық технологияларды меңгерумен 
қатар ұлт болашағының дамуына бағытталған.

Осы орайда білім саласындағы бағыттар мен реформалардың 
 орындалуы жөнінде №264 Т.Есетов атындағы мектеп-лицейінің 
директоры Ұлбосын  Махановамен аз-кем пікірлескен едік.

БІЛІКТІ БАСШЫ – 
КЕМЕЛДІ КЕЛЕШЕК

Қазақстан Республикасы 
Мәдениет және спорт министрлігі 

Тілдерді дамыту және қоғамдық-саяси жұмыс 
комитетінің 2018 жылғы « 5 » ақпандағы

№ 8 бұйрығымен бекітілген

«Мемлекеттік тіл және БАҚ»
республикалық конкурсын өткізу қағидалары

1. Жалпы ережелер 

1. Осы «Мемлекеттік тіл және БАҚ» республикалық кон-
курсын (бұдан әрі – конкурс) өткізу қағидалары (бұдан әрі 
– Қағида) Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат 
қызметкерлерінің күніне орайластырылған. 

2. Конкурсты өткізудің мақсаты мемлекеттік тіл саяса-
тын бұқаралық ақпарат құралдарында насихаттау, қазақтілді 
контентті арттыру және мемлекеттік тілдің қолдану аясын 
кеңейту болып табылады.

3. Конкурс төрт номинациядан тұрады: 
1) «Үздік мақала»; 
2) «Үздік телебағдарлама»; 
3) «Үздік радиобағдарлама»; 
4) «Үздік сайт мақаласы».
4. Конкурсқа мемлекеттік тілді дамыту, насихаттау, оның 

қолданыс аясын арттыру бойынша БАҚ-та материалдар 
жариялаған журналистер қатыса алады.

5. Алдыңғы конкурстардағы бас жүлдемен марапатталған 
жеңімпаздар конкурсқа қатыстырылмайды.

2. Конкурсты ұйымдастыру тәртібі

6. Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт ми-
нистрлігінің Тілдерді дамыту және қоғамдық-саяси жұмыс 
комитеті (бұдан әрі – Комитет) конкурстың ұйымдас-
тырушысы болып табылады.

7. Конкурсты өткізу туралы хабарландыру бұқаралық 
ақпарат құралдарында жарияланады және Қазақстан Респуб-
ликасы Мәдениет және спорт министрлігінің интернет-ре-
сурсында орналастырылады. 

8. Конкурсқа қатысу үшін осы Қағиданың 3-тармағында 
көрсетілген төрт номинацияның біреуі бойынша жазбаша 
түрде Комитетке 2018 жылғы 4 маусымға дейін мынадай 
құжаттармен бірге беріледі:

1) өтінім (осы Қағидаға қосымшаға сәйкес нысан бойын-
ша);

2) 2017 жылғы 10 маусым мен 2018 жылғы 1  мау сым 
аралығында бұқаралық ақпарат құралдарында жарық көр-
ген екі материалды, соның ішінде радио және теле бағдар-
ламаларды, мемлекеттік тілдегі сайттардағы және мер зімдік 
баспасөздегі жарияланған мақалаларды;

3) мақала жарияланған газет-журналдар, сайттардың 
скриншоттары, бағдарламалардың DVD дискідегі  жазбасы, 
мақалалардың «Word» форматындағы электрондық нұсқа-
лары;

9. Қағиданың 8-тармағында көрсетілген мерзімнен кейін 
ұсынылған өтінім конкурсқа қатыстырылмайды.

10. Комитетке ұсынылған құжаттар қайтарылмайды. 

3. Қорытынды ережелер

11. Конкурсқа қатысушылардың жұмысын бағалау және 
жеңім паздарды анықтау үшін тіл мен әдебиет, журналисти-
ка салаларының білікті мамандары, ғалымдар, зиялы қауым 
өкілдерінен бес адамнан тұратын қазылар алқасы құрылады. 
Оның құрамын Комитет бекітеді. Қазылар алқасының 
құрамы төрағадан және оның мүшелерінен тұрады. Қазылар 
алқасы мүшелерінің дауыстары тең болған жағдайда 
төрағалық етушінің дауысы шешуші болып табылады. 
Қазылар алқасының шешімі хаттама түрінде ресімделіп, 
қазылар алқасының барлық құрамы қол қояды. Қазылар 
алқасы конкурсқа қатысушылардан түскен материалдар 
негізінде дауыс беру арқылы конкурстың төрт номинациясы 
бойынша жеңімпаздарды анықтайды. Конкурстың марапат-
тау рәсімі салтанатты түрде өткізіледі.

12. Конкурс жеңімпаздары арнайы дипломдармен және 
бекітілген сыйлық қорымен марапатталады. 

13. Конкурстың жеңімпаздары туралы Конкурс 
біткеннен кейінгі 10 жұмыс күн ішінде ақпарат бұқаралық 
ақпарат құрал дарында жарияланады және Қазақстан Респуб-
ликасы Мәдениет және спорт министрлігінің интернет-ре-
сурсында орналастырылады. 

010000, Астана қаласы, Мәңгілік Ел даңғылы, 8-үй, 
«Министрліктер үйі», 15-кіреберіс, Қазақстан Республикасы 
Мәдениет және спорт министрлігінің Тілдерді дамыту және 
қоғамдық-саяси жұмыс комитеті, «Мемлекеттік тіл және 
БАҚ» республикалық конкурсына» деген белгімен. 

Байланыс телефондары: 8 (7172) 74-04-97, 74-14-97, 27-
98-36, 40-83-67.

«Мемлекеттік тіл және БАҚ»
республикалық конкурсын өткізу 

қағидаларына қосымша

«Мемлекеттік тіл және БАҚ» республикалық 
конкурсқа қатысу үшін өтінім

1. Т.А.Ә. _________________________________________
2. Жасы _________________________________________
3. Жынысы_______________________________________
4. Білімі__________________________________________
5. Жұмысы________________________________________
6. Мекенжайы_____________________________________
7. Байланыс телефондары___________________________

8. Мақала, бағдарлама, БАҚ атауы, жарияланған күні:
1)  ____________________________________________
2)  ____________________________________________

9. Қосымша ақпарат _______________________________
10. Фотосурет 
(электрондық нұсқасымен бірге)_____________________

Қолы 

Күні

Қазақстан Республикасы 
Мәдениет және спорт министрлігі 

Тілдерді дамыту және қоғамдық-саяси жұмыс 
комитетінің 2018 жылғы « 5 » ақпандағы 

№ 8 бұйрығымен бекітілген

«Текті сөздің төресі – терме» жыршы-термешілер 
республикалық конкурсының қағидалары

1. Жалпы ережелер

1. Осы «Текті сөздің төресі – терме» жыршы-терме-
шілер республикалық конкурсының (бұдан әрі – конкурс) 
қағидалары (бұдан әрі – Қағида) қазақстандықтардың тіл 
мәдениетін дамыту және ұлттық дәстүр мен өнерді насихат-
тау мақсатында әзірленді.

2. Конкурсты өткізудің мақсаттары:
1) қазақстандықтардың сөйлеу мәдениетін қалыптас-

тыру;
2) жыр, терме жанрын дамыту;
3) жыр, терме жанрын жастардың арасында кеңінен на-

сихаттау.

2. Конкурсты ұйымдастыру тәртібі

3. Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт 
министр лігінің Тілдерді дамыту және қоғамдық-саяси 
жұмыс комитеті (бұдан әрі – Комитет) конкурстың ұйымдас-
тырушысы болып табылады.

4. Конкурсқа облыстардан және Астана, Алматы 
қалаларынан 16-35 жас аралығындағы бір үміткерден 
қатысады.

5. Конкурс 2018 жылдың қараша айында өткізіледі.
6. Конкурс облыстардың, Астана және  Алматы қала-

ларының жергілікті атқарушы органдарының жәрдем-
десуімен өткізіледі.

7. Конкурсты өткізу туралы хабарландыру 2018 
жылдың бірінші жартыжылдығында бұқаралық ақпарат 
құралдарында жарияланады және Қазақстан Республикасы 
Мәдениет және спорт министрлігінің интернет-ресурсында 
орналастырылады.

8. Конкурсқа қатысу үшін жазбаша түрде Қызылорда 
облыстық ішкі саясат басқармасына 2018 жылдың 10 
қыркүйегіне дейін мынадай құжаттармен бірге береді:

1) өтінім (осы Қағидаға қосымшаға сәйкес нысан бойын-
ша);

2) жеке куәліктің көшірмесі;
3) орындалатын шығарманың мәтіні.
9. Қағиданың 8-тармағында көрсетілген мерзімнен кейін 

ұсынылған өтінім конкурсқа қатыстырылмайды.
10.Үміткерлерге Қазақстан Республикасының 

Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» бағдарламалық мақаласына сәйкес тақырыптық 
бағыттар дағы шығармаларды орындау ұсынылады.

11. Комитетке ұсынылған құжаттар қайтарылмайды.

3. Қорытынды ережелер 

12. Конкурс жеңімпаздары мен жүлдегерлерін анықтау 
үшін дәстүрлі өнер шеберлерінен, қоғам қайраткерлерінен 

және зиялы қауым өкілдерінен қазылар алқасы құрылады. 
Қазылар алқасының құрамын Комитет бекітеді. Сандық 
құрамы бес адамнан аспауы тиіс. Қазылар алқасының құрамы 
төрағадан және оның мүшелерінен тұрады. Конкурстың 
жеңімпаздары мен жүлдегерлері қазылар алқасының дауыс 
беру қорытындысы бойынша анықталады. Қазылар алқасы 
мүшелерінің дауыстары тең болған жағдайда төрағалық 
етушінің дауысы шешуші болып табылады. Қазылар 
алқасының шешімі хаттама түрінде ресімделіп, қазылар 
алқасының барлық құрамы қол қояды. 

13. Қазылар алқасы қатысушылардың өнерін бағалау 
кезінде төмендегі талаптарды ескереді:

1) орындалатын шығарманың ұсынылған тақырыптарды 
қамтуы мен өзектілігі;

2) шығарма мазмұнының тереңдігі;
3) шығарманы орындау шеберлігі; 
4) тіл нормасының сақталуы; 
5) сахна мәдениеті.
14. Конкурс жеңімпаздары мен жүлдегерлері арнайы 

дипломдармен, алғысхаттармен және бекітілген сыйлық 
қорымен марапатталады.

15. Конкурстың жеңімпаздары мен жүлдегерлері туралы 
ақпарат бұқаралық ақпарат құралдарында және Қазақстан 
Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің интер-
нет-ресурсында орналастырылады.

16. Өтінімдер бойынша Қызылорда облыстық ішкі 
саясат басқармасына 60-53-15 байланыс телефонына 
хабарласуға болады.

 

«Текті сөздің төресі – терме»
жыршы-термешілер республикалық 

конкурсының қағидаларына 
қосымша

«Текті сөздің төресі – терме» жыршы-термешілер 
республикалық конкурсқа қатысу үшін өтінім

1. Т.А.Ә. ________________________________________

2. Жасы _________________________________________

3. Жынысы_______________________________________

4. Білімі__________________________________________

5. Жұмысы_______________________________________

6. Мекенжайы_____________________________________

7. Байланыс телефондары___________________________

8. Наградалары __________________________________

9. Фотосурет (электрондық нұсқасымен бірге)

Қолы

Күні

ҚАДІРЛІ ЖАМАҒАТ
29 сәуір сағат 12-де «Хаят Палас» (Мұз айдыны жанында) мей-

рамханасында қоғам қайраткері Нұрлан Ерімбетовтың қайтқанына 40 
күндік ас дастарханы өтеді. Барлық араласқан және сыйлас азаматтар-
ды, қызметтестерін, ағайынды шақырамыз.

Ерімбетовтер әулеті.



4 АЛТЫН, 
4 КҮМІС, 3 ҚОЛА

Жезқазған қаласында қазақ күресінен 2001-2002 
жылы туған жасөспірімдер арасында өткен Қазақстан 
чем пионатында Сырдың балғын балуандары 19 
коман даның арасынан 4 алтын, 4 күміс, 3 қола медаль 
иеленіп, жалпыкомандалық есепте Жамбыл мен ОҚ 
спортшыларын артта қалдырып, 1-ші орынды жеңіп 
алды.

Бұл белдесу сынында  Теміржан Руслан, Ақтоты 
Зарип, Мұхит Шералиев, Нұршат Əбілтаев алтын-
нан олжа салып, Бота Бақытқызы,  Перизат Əлібек, 
Жұлдыз Жұмахан, Айдана Кенжебай секілді мықты-
лар мойнына күміс медаль тақты.

Ал, Наргиз Войсова, Аружан Жақсыбаева, Еңбек 
Сақтағанов қолаға қол созды. 

Қазақстан жеңімпаздары атанған спортшылар ма-
усым айында Моңғолияда өтетін Азия чемпионатына 
жолдама алды.

Спортшыларды жарысқа жасөспірімдер құрама-
сы ның аға жаттықтырушысы Берік Қасымбеков 
 дайындады. 

Жалпыкомандалық есепте 2-орынды Жамбыл, 
3-орын ды ОҚО спортшылары еншіледі.

КҮШ АТАСЫН 
ТАНЫМАС

Щучинск қаласында қол күресінен жасөспірімдер, 
жастар, ересектер, ардагерлер жəне мүмкіндігі шек-
теулі спортшылар арасында өткен XVII Азия чем-
пионатында Қызылорда құрамасы 8 жүлдеге ие бол-
ды. Жастар арасында сол қолының күшімен қарсылас 
шақ келтірмеген Шерхан Мақсұт алтын алды. 

Ардагер спортшылар ішінен Жақып Төлеген, 
Рысма ғамбетов Нұрлыбек, мүмкіндігі шектеулі 
спорт шылар арасынан Реметов Əбусейіт, Фазылов 
Ратбек сынды құрыш білектілер күш сынасқандарға 
кім мықты екенін көрсете білді.

Қол күресіне мықтыларды Жасұлан Өмірбаев, 
Шыңғыс Азынабаев жаттықтырды.

БОЗКІЛЕМНІҢ 
БАТЫРЛАРЫ

Алматы қаласында Бекет Махмутовтың жүлде сіне 
арналған дзюдодан жастар арасында өткен Азия кубо-
гында қызылордалық спортшылар 5 медаль еншіледі.

Адия Сайын мен Нұрхан Алмабек алтын тағы нып,  
Жанқожа Марат күміс еншіледі. Салтанат Сұлтан-
бекова мен Бибіхан Нəбиева қоржынды қоламен 
толықтырды.
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Дерек көздері бойынша Қоңырат тайпасы-
нан тарайтын ұрпақтардың бірі Тəңірбердінің 
(лақап есімі Көшен ші) Сүйеліш, Мақы, 
Сопы, Досым құл атты төрт баласы  болыпты. 
Қожамберді сол төрт баланың ішін дегі Мақы-
ның немересі. Ал Тəңірберді Керей мен Жəні-
бек қазақ хандығын құрып, өз алдына мем лекет 
шаңырағын көтергенде ішінде болған тұлға 
жəне өзінің ұл дарын хан жасағына қосқан. 
Қария  лар Мақының Қарақұдайберді, Қанымкүл 
есімді ұл-қызы болғанын ғана айтады.

Қарақұдайбердінің үш əйелінен Жаулы-
бай, Аманбай, Сүйінбай, Сүттібай, Байқошқар, 
Аққошқар ұрпақтары өсіп өнсе, Қанымкүл 
Қаракерей найманның Жанту деген мырзасы-
на ұзатылған. Бірақ өзінен ұрпақ болмағаннан 
кейін ағасы Құдайбердіден Аманбай інісін сұрап 
алып, ержеткен соң үйлендірген. Содан туған 
Қожамбердіні Қанымкүл бауырына басып, 
еркелетіп өсірген. Еркін өскен баланың дене 
бітімі де ерекше болады. Жас жігіттің ірі лігіне 
қызыққан Жантудың ту ған ағасы Жаңбыршы 
батыр өзі тəрбиелеп ат үстінде найзаласу мен 
қылыштасудың, шоқпар жұмсау мен қалқанмен 
қорғанудың əдіс-тəсілдеріне қапысыз үйретеді. 
Сон дай-ақ, садақ тартып оның жебесін жүзіктен 
өткізуге машықтандырады. Ер қаруы – бес 
қаруды меңгерген жас жігіттің ауылына ұры-
қары жолай алмаған. Тарбағатайды мекенде-
ген ойраттар бірде Қожамберді ауылының бір 
үйір жылқысын барымталап алып кетеді. Ар-
тынан қуған Қожамберді бастаған төрт жігіт 
7 барымташының бесеуін байлап əкеледі. 
Содан кейін қара керейлер, Қожамбердіні 
«ауылымыздың батыры» деп əспеттеп, 
құрметтеген.

Отыздан асқан Қожамберді Жетісу жерінен 
келіп, немере ағасы Жаманбаймен табысқан. 
Бұл Қытай, Ресей, Өзбек, Бұхар хандықтарының 
қазақтарға қысым көрсете бастаған шағы 
еді. Осындай қилы кезеңде бірігудің орны-
на Сүйеліш, Сопы, Досымқұл ұрпақтарының 
əрқайсысы əр жаққа тарта бастаған. Жаман-
бай мен Қожамберді олардың бірігуі үшін көп 
күш жұмсайды. Əсіресе Қожамберді: – Бітім 
бəтуаға келіп ел боласыңдар ма, жоқ жеңіліп, 

жер боласыңдар ма, көнбейтіндерің жекпе-жек-
ке шығыңдар, – деп майдан алаңының шаңын 
шығарып, түнеріп тұрып алған. Бұған дейін 
өздері білмейтін қаһарлы батырдың айбыны-
нан қаймықты ма, əлде ақылға келді ме қарсы 
беттегілер «Бесата Жаманбайды аз деп мына бір 
құйысқаны жоқ аттыны қосқан Құдайым-ай!» – 
деп бəтуа бірлікке келіпті. Ертеңіне: – Жерімізге 
Құйысқансыз батыр келіпті, ол Жаманбайдың 
немере інісі екен, – деген сөз бүкіл атырапқа жай-
ылыпты. Содан былай батырдың Қожамберді 
есімі былай қалып «Құйысқансыз» атанып 
кетеді. Бірігіп бəтуаға келгеннен кейін бүкіл 
Тəңірбердінің ұрпақтары Жаманбай батырды 
өздеріне ұран етіп алады. Содан XVI ғасырдың 
алғашқы жартысынан XVIII ғасырдың аяғына 
дейін Маңғытай, Саңғыл, Божбан, Жетімдер 
мен алты ата Қоңыратқа Жаманбайдың ұран 
болып келгенін шежіре де, көнекөз қариялар да 
растайды.

Жетісу жерінен келген Қожам бердіге 
 Жаманбай бастаған ағайын дар үстіне үй тігіп, 
алдына мал салып беріп, ежелгі Көккесене 
жеріне қоныстандырады. Қожамбердінің батыр-
лығын естіген Сығанақтағы Ақназар хан оның 
ер қаруы бес қаруды шебер меңгергенін, садақ 
жебесін жүзіктен өткізген мер ген дігіне риза бо-
лып өзіне жүзбасы лыққа алады. Содан он бес 
жыл бойы, Ақназарханға қызмет етіп, Қазақ 
ордасының іргесін нығайтуға белсене қатысқан.

Түркістан, Сауран қалаларын қоқандық-
тардың езгісінен екі рет құт қарған. Бұхара 
хандығының əскерімен шайқаста көрсеткен 
ерлігі үшін Ақназар Қожамбердіге болат сем-
сер мен алтын балдақты алмас қылышын сыйға 
тартқан. Сол қылыш ұрпақтан ұрпаққа ауысып 
1929 жылғы байларды тəркілеуге дейін келген. 
Ұрда-жық белсенділердің қасиетті қылышты 
алмай қоймайтынын білген батырдың ұрпағы, 
Жауғашбайдың балалары Көккесененің күн-
батыс бетіндегі төбе баурайындағы төбе шіктің 
жиегіндегі түйе қораның ішін біржарым мет-
рдей қазып, соған киізге орап көмген. 1950 жыл-
дары ол жерлер тегістеліп күріш егіліп кеткен.

Ақназар хан Ташкенттің ханы Баба сұл-
танмен одақтасып Бұқараны түпкі лікті бағын-
дырмақ болады. Бірақ опа сыздық жасаған 
Бабасұлтан Ақна зарды қапыда өлтіреді. Одан 
кек алу үшін Шығай ханның ұлы Тəуекел бір 
түмен əскеріне Қожамбердінің жүздігін қосып 
алып соңынан қуа ды. Ашынған Тəуекелдің 
əскері Баба с ұлтанның əскерін қуып же тіп, 
Арқадағы Жошы ханның маза ры  ның түбінде 
талқандайды. Айқасқа шыққан Бабасұлтанның 
өзі Қожам бердінің жебесінен мерт бола-
ды. Кейін Тəуекел Бұхара шаһа рына шабуыл 
кезінде ауыр жара қаттанады. Ақыры содан көз 
жұмады. Қожамберді бұл кезде алпыстан асып 
қалған еді. 

Өзі «Ақназар, Шығай, Тəуекел хандарға 
бірдей қызмет еттім, енді бала-шағамның 
қасында болайын», – деп Көккесенеге келіп 
екі жылдан кейін көз жұмады. Өтініші бойын-
ша денесі Хорасан атанған Əбдіжалил бабтың 
кесенесінің жанына қойылған. 2013 жылы 
ұрпақтары Қожамбердінің басына зəулім кесене 
тұрғызады.

Ерубай ҚАЛДЫБЕК,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі.

Қожамберді батыр

Дені сау ұлт бəсекеге қабілетті 
болады. Сондықтан Мемлекет бас-
шысы бұқаралық спортты дамыту 
үшін өз Жолдауында 2020 жылға 
дейін Қазақстан халқының отыз 
про центін бұқаралық спортқа тарту 
туралы айтты.

Осыған сəйкес, бүгінгі күні 
рес   публиканың түк пір-түк пірінде 
жас тардың, тұр  ғын дардың спортқа 
деген қы зығу шылығын арттыру 
мақса тында спорттық жарыс тар, 
турнирлер мен түрлі спорттық сай-
ыстар ұйымдастырылып, өткі зілуде. 

Сондай жарыстардың бірі – Сыр 
өңірінде де дəстүрлі түрде ұйым-
дастырылып келе жатқан шағын 

футбол лигасы. Турнир жас тардың 
арасында бұқаралық спортты да-
мытып, бəсекеге қабі летті ұлт 
қалыптастыру мақ са тында жыл 
 сайын өткізіліп келеді. 

5 айға созылған жарысқа 9 
команда қатысып, бақ сынасты. 
Сайдың тасындай кіл мықтылар 
жиналған бұл жолғы турнирдің 
салмағын облыс əкімдігінің жас 
мемлекеттік қыз метшілер мен 
мемлекеттік қыз мет көрсететін 
мекеме мамандарынан құралған 
«Яксарт» құрама командасы арт-
тыра түсті. Мемлекеттік қызмет 
пен спортты қатар алып жүрген 
«Яксарт» командасы аталған тур-

нирде оқ бойы озық шығып, жүл-
делі орынға қол жеткізді.  Команда 
мүшелерінің мемлекеттік қыз-
меттің оң имиджін қалып тас тыру 
мен нығайту бағытында атқа рып 
отырған жұмыстары жəне спорттық 
жетістіктері басқа коман даларға 
үлгі бола білді.

Жарыстың жабылу салтана-
тына облыс əкімінің орынбасары 
Қуанышбек Ысқақов арнайы келіп, 
турнир жеңімпаздарын марапатта-
ды. 

Бəсекеге қабілетті, жігерлі, 
жауапты тұлға қалыптастырып, 
бұқа ралық спортты дамыту, бұл 
мақсаттағы жұмыстарға мем ле-
кет тік қызметшілермен қатар жер-
гілікті тұрғындарды да кеңінен тар-
ту бағытындағы жұмыстар ал дағы 
уақытта да жалғасын таба бермек.

«СБ» ақпарат.

Спорт – елдің мерейін асырып, абыройын тасытатын сала. 
Спорттың бұқаралық сипатын дамыту – мемлекетіміздің 
стратегиялық басым бағыттарының бірі. Осы қағиданы 
берік ұстанған мемлекетіміз ел халқының ойы сергек, дені 
сау болуы үшін қолда бар мүмкіндіктің бәрін жасауда.

АЛА ДОПТЫ АСПАНДАТҚАН 
МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР

ҚР еңбегі сіңген спорт 
шебері, 2012 жылғы  Лондон 
Олимпиадасында қола, Бридж -
таун қаласында өткен əлем 
чемпионатында күміс жүлде 
иеленген Марина  Воль нова  
жерлестерімен кез десті.  «Бола-
шаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
бағдарламасы аясында даңқты 
боксшымен өт кен аудандық 
мəдениет орта  лығындағы жүз-
десуге тұр  ғындар, əсіресе жас-
тар көп жиналды. Бас ты мақсаты 
–  салауатты өмір салтын наси-
хаттауды мұраттаған шараны 
аудан əкімі нің орынбасары Əлімжан Жарылқағанов 
ашып, жүргізіп отырды. Емен-жарқын жүздесуді кəсіби 
журналист Əлімжан Мұратбайұлының «сары майдан 
қыл суырғандай» шебер өткізгені жиналғандардың 
көңілінен шықты. 

Шара барысында облыстық «Рухани жаңғыру» 
орталығының басшысы Нұрлыбек Мыңжас аймағы-
мызда ұйымдастырылып жатқан қоғамдық сананы 
жаңғырту шараларының маңыз дылығына тоқталса, 
 Марина білім алған М.Горь кий атындағы №16 мектеп- 

лицей мұғалімі Любовь 
 Медведева боксшыға ұстаз-
дарының ыс тық ықыласын 
жеткізді. Келесі кезекте 
аудан дық дене  шынықтыру 
жəне спорт бөлімінің бас-
шысы Нұрлы бек Есбосынов 
 Олимпиада жүлдегеріне ақ 
тілегін біл дірді. 

Кездесу  барысында 
 Ма рина Вольнова жеке 
өмірі мен спорт  жолына 
 қа тысты сұрақ тарға  жауап 
беріп, жерлестеріне риза-
шылығын жолдады. Шара 

соңында Қазалы ауданы əкімінің орынбасары Əлімжан 
Жарылқағанов спортшыға құрмет көрсетіп, аудан 
əкімі нің құттықтауы мен сый-сияпат табыстады. Айта 
кетерлігі, Маринаның жолдасы – Қажы мұхан есімді 
қазақ жігіті. Олар отбасында екі сəби тəрбиелеп отырған 
бақытты əке-ана.

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ.
Қазалы ауданы.

ЖАНКҮЙЕРЛЕР ҚОЛДАУЫ  
ЖЕҢІСКЕ ЖЕТКІЗДІ

ҚХА-ның бастамасымен облыста алғаш рет 
саяси қуғын-сүргін жəне ашаршылық құрбан-
дарын еске алу күніне арналған дəстүрлі 
«Тарихтан тағылым – өткенге тағзым» атты 
халықаралық шара өткізілді. Бұл форумға 
облыстық ғылыми-сарапшылық топ өкілдері 
белсене араласты. Осы ретте айта кеткен жөн, 
ҒСТ-ның бастамасымен саяси ғылымдарының 
кандидаты М.Насимовтың «Сананы жаңғыр-
тудың 6 бағыты: мəні, мазмұны жəне түсінік-
тері» атты монографиясы жарық көрді. Хал-
қы мыздың «ұлттық кодын» тарихи сана 
арқы лы  сақтауға бағытталған бұл халықаралық 
шараның кейінгі ұрпаққа берері көп. 

– 2018 жыл Қазақстан халқы үшін тек 
 «Рухани жаңғырудың» бастапқы  сатысы 
ғана емес, сонымен қатар, Жолдауда айқын-
дал ғандай, жаңа технологиялық дəуірге 
қадам  басуымен ұштасады. Осылайша 
 Елбасы Қазақстан халқының ұлттық бірлігін 
нығайтудағы тағы бір механизмді іске қосты. 
Атап айтқанда, этносаралық қатынастағы 
«тілдік барьерді» жоюға ауқымды қадамдар жа-
салуда. Аталған бағыт бойынша облыстық Ас-
самблея тарапынан үздіксіз жұмыстар жүргізіліп 
келеді. Мəселен, Достық үйінде тілдерді оқыту 
кабинеті жүйелі жұмыс жүргізуде. Онда 
мемлекеттік жəне ағылшын тілдері оқытылуда. 
Қазақ тілі этнос балалары мен жастары үшін 
63 сағаттық оқу бағдарламасы негізінде апта-
сына 2 реттен оқытылса, ал ағылшын тілінің 
оқытылуы 72 сағатты құрап отыр. Ұсынылып 
отырған бағдарлама бастауыш, жалғастырушы, 
тереңдетілген деңгейлерде мемлекеттік жəне 
ағылшын тілдерін оқытуды қажет ететін тіл 
үйренушілерге арналған. Сонымен қатар, мем-
лекеттік тілді үйретуге бағытталған «Мың бала» 
республикалық мəдени-ағартушылық  жобасы 
аясында облыс көлемінде 1944 бала қазақ тілін 
меңгерді,– дейді хатшылық меңгерушісі.

Облыстық ҚХА атқарып жатқан ауқымды 
шаралар мұнымен толастамайды. Өңірдің 

барлық буын өкілдерін бір шаңырақ асты-
на біріктіріп, ұлт мүддесі жолында ұтымды 
жұмыстар жасап отырған құрылым жастар 
тəрбиесі бағытында толымды жұмыс жасап, 
олардың  қоғамнан өз орнын табуына атсалысып 
келеді. Мəселен, Ассамблеяның Жастар қанаты 
өңірдің жастарын тарту мақсатында 40-тан 
астам түрлі форматтағы шара өткізген. Олардың 
қатарында мерекелік кештер, қайырымдылық, 
спорттық жəне интеллектуалдық сайыстар, 
ғылыми-танымдық шаралары бар. Сондай-ақ, 
ҚХА-ның бағыт-бағдарын, қоғамдық келісім 
мен бірліктің маңызын насихаттау мақсатында 
оқу орындарында, түрлі этнос жастары арасын-
да кездесулер ұйымдастырды. Мұнымен қоса, 
Жастар қанатының еріктілері ҰОС жəне тыл 
ардагерлеріне, мүмкіндігі шектеулі жандарды 
қолдау мақсатында қайырымдылық акциялар 
мен кештер өткізіп, «Қамқор» қайырымдылық 
концертін берді. Жастар қанаты белсенділерінің 
облыстық слетінің өтуі де жастарға тың серпін 
берді. Слет жұмысына 100-ге жуық жас 
қатысып,  олар көшбасшылық жəне шешендік 
шеберлік бағытында семинар-тренингтен өткен.

Мəселені сотқа жеткізбей, дау-дамайсыз 
шешуді алғаш болып қолға алған Сыр өңірі екені 
белгілі. Бүгінде бұл бағыт бойынша да облыста 
жүйелі жұмыстар атқарылуда. Қазіргі таңда 
аймақта 57 кəсіби жəне 615 кəсіби емес медиа-
торлар бар. Осы орайда Достық үйінде жəне ау-
дандарда медиация кабинеттері жұмыс жасауда. 
2017 жылы барлығы 321 даулы жағдай шешімін 
тапса, 2018 жылдың алғашқы тоқсанында бұл 
көрсеткіш 338-ге жетіп отыр. Ал, Қазақстан 
халқы Ассамблеясының қоғамдық бақылауын 
жүргізетін Қоғамдық келісім кеңестерінің саны 
өңірде  165-ке жеткен. 

– Бізде кеңестер барысында дауларды ба-
ламалы шешу ұғымы жəне медиация, діни 
экстремизмге қарсы тұру жəне алдын алу, ру-
хани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асыру 
мен жастар тəрбиесіндегі Қоғамдық келісім 

кеңестерінің орны, күтілетін нəтижелері төңі-
регінде мəселелер қаралады. Сонымен бірге, 
Қоғамдық келісім кеңесі мен этномəдени бірлес-
тіктердің белсенді мүшелерінен жасақталған 
ақпараттық-насихаттық топ түрлі ірі өнеркəсіп 
нысандарына барып, «100 нақты қадам» Ұлт 
Жоспарын, «Мəңгілік Ел» идеясын, Елбасының 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 
бағдарламалық мақаласына қатысты түсіндіру 
жұмыстарын жүргізеді. Жыл бойы этномəдени 
бірлестіктердің ашық есік күндері жəне ұлттық 
мерекелері аталып өтті. Қазіргі күні Ресей 
Федерациясының Татарстан  Республикасымен 
Қызылорда облысының экономикалық, əлеу-
меттік-мəдени əріптестігін дамыту мақса тында 
«Жол картасы» жасалып бекітілді. Жол кар-
тасы шеңберінде түрлі мəдени жəне ұлттық 
мерекелерді бірлесіп өткізу бойынша шаралар 
ұйымдастырылуда. Атап айтқанда, қыркүйек 
айында Республикалық  «Сабантуй-Сомбэле» 
мере кесін өткізу жоспарланды. Шараға 
 Татар  стан Республикасының тұңғыш президенті 
М.Шаймиев, республиканың қазіргі президенті 
Р.Миннихановтың қатысуы белгіленіп отыр, – 
деді Л.Бегалықызы.

Биылғы жыл да облыстық ҚХА үшін 
айшықты істермен басталды. «Славяне»  қоғам-
дық мəдени бірлестігінің 20 жылдық мерекесі, 
белгілі педагог Нағима Ахмадееваның 100 
жыл дығы аталып өтілді. Сонымен қатар, 
 Астана қаласының – 20, Қызылорда қаласының 
200 жылдық мерейтойы аясында облыстық 
ҚХА тарапынан 200-ге жуық мəдени шара 
 жоспарлануда.

Жалпы, өңірдегі түрлі шараның өтуіне 
ұйытқы болып, ел ішіндегі ынтымақты жарас-
тырып отырған облыстық ҚХА-ның алдағы 
мақсаты нық, межесі айқын.

Мейрамгүл ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ,
«Сыр бойы».

ЫНТЫМАҚ
ЫРЫСҚА КЕНЕЛТЕДІ

– Байқау біріншіден, жас өнер -
паздардың өздерінің шама-шар -
қын білуге мүмкіндік  жасайды. 
Екіншіден, кəсіби тұрғыда шың-
далуға көмектеседі деп есептеймін. 
Конкурсқа қатысу үшін арнайы 
Атырау қаласынан келіп отыр-
мын. Барлық қатысушыларға сəт-
тілік тілеймін. Осындай шараға 
демеу болған Кеңес ағамызға, 
Қызылорда облысының əкімдігіне, 
облыстық  мəдениет, архивтер 
жəне құжаттама басқармасына да 
алғыс білдіремін, – деді байқау 
қатысушысы Мұратбек Жұмаш.

Байқаудың алғашқы күні өнер-
паздар белгіленген тəртіп бойын-
ша сазгердің шығармаларын 
орын дады. Ал, келесі күні жас 
во ка листер өз таңдаулары бой-
ынша əн шырқады. Композитор 
Кеңес Дүйсекеев бастаған қазылар 
алқа сының құрамындағы қазақ 

эстрадасының майталмандары, 
дра матург, сазгер, «Платинді 
Тар  лан» тəуелсіз сыйлығының 
лауреаты Исраил Сапарбай, ҚР 
еңбек сіңірген қайраткері, облыс 
əкімінің кеңесшісі Ержан Абдрах-
манов, ҚР мəдениет қайраткері, 
халықаралық конкурстар мен 
фес тивальдар ассоциациясының 
мүшесі, халықаралық «Бозторғай» 
кон курсының директоры Қарлы-

ғаш Əбдікəрімова, əнші, сазгер 
Дүйсенхан Сыздықов жастардың 
өнеріне баға берді. Байқау қоры-
тындысы бүгін Н.Бекежанов 
атын дағы облыстық драма театр-
да өтетін гала концертте  бел гілі 
болады. Думанды кеште компо-
зитордың мерейлі мерекеге арнаған 
«Сыр елі» атты жаңа əнінің де 
тұсауы кесілмек. 

Естеріңізге сала кетейік, музы-

ка əлемінде өзіндік қолтаңбасын 
қалыптастырған К.Дүйсекеев бұған 
дейін 200-ден астам əн жазған. 
«Жайлаудағы таң», «Көшпен-
ділер», «О, туған жер» секілді ту-
ындылары қазақ эстрадасының 
алтын қорына енген. Бүгінде ком-
позитордың əсем əуендерін белгілі 
эстрада жұлдыздары шырқап, 
көпшілік көңілінен шығып жүр.

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ,
«Сыр бойы».

ТАЛАНТТАРДЫ ТОҒЫСТЫРҒАН 

«ТУҒАН ЖЕР»
Сыр тумасы, белгілі композитор, Қазақстанның еңбек сіңірген 

қайраткері Кеңес Дүйсекеев атындағы республикалық «Туған 
жер» әншілер байқауы осымен 6-шы рет ұйымдастырылып 
отыр. Еліміздің барлық өңірінен 18 талапкер қатысқан өнер 
додасы Астана қаласының – 20, Қызылорда қала сының 200 
жылдығына арналды. Талапты жастардың өнерін өрістетіп, 
шығармашылығын шыңдауды мақсат ететін кон курстың 
ауқымы жыл өткен сайын кеңейіп келе жатқанын да айту 
керек. Біз мұны өнерпаздардың белсенділігінен, ерекше ынта-
жігерінен айқын аңғардық.
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26 сәуір, бейсенбі
2018 жыл

2018 жылғы 28 сәуірде Қызылорда қаласы әкімдігінің 
ұйымдастыруымен ауыл шаруашылығы өнімдерінің жәр
меңкесі төменде көрсетілген орындарда өткізіледі. Басталуы 
сағат 09.00. 

Қызылорда қаласы – С.Толыбеков көшесінің бойы 
(Е.Әуелбеков көшесі мен М.Әуезов көшесінің аралығы).

Газеттің келесі саны 29 сәуір, жексенбі күні шығады.

Қызылорда облысының білім басқар-
масы жəне басқармаға қарасты мекеме-
лермен көрсетілетін мемлекеттік қызмет-
тердің есептері бойынша 2018 жылдың 
26 сəуірінде Қызылорда қаласы, Сұлтан 
Бейбарыс көшесі №1 (облыстық мəслихат 

жағынан) орналасқан облыс əкімдігінің 
ғимаратының 3-ші қабатының мəжіліс за-
лында жария талқылаулар өткізеді.

Барлық мүдделі жеке жəне заңды 
тұлғалар аталған жария талқылауға қатыса 
алатынын назарларыңызға жеткіземіз. 

Жеке және заңды тұлғалардың назарына! ЖӘР МЕҢКЕ  ӨТКІЗІЛЕДІ


