
Сейсенбі күні Астана 
қаласындағы Орталық 
коммуникациялар 
қызметінде облыс әкімі 
Қырымбек Көшербаев 
«Рухани жаңғыру» 
бағдарламасының об-
лысымызда жүзеге асы-
рылуы жөнінде брифинг 
өткізді. Оның барысында 
«Қазмедиа» орталығы 
ғимаратының кіреберісіне 
«Қазақстанның киелі 
жерлерінің географиясы-
на» енген облыстағы 12 
нысан үлгісі, сырбойылық 
суретшілер мен қолөнер 
шеберлерінің туынды-
лары қойылған көрме 
ұйымдастырылды. 
Көрмеде «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасы аясында 
жарық көрген кітаптар да 
қонақтардың назарына 
ұсынылды. 

– Cыр өңірі – Елбасы Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаев «Алаштың 
ана сына» балаған, сасқанға сая, та
лайға пана болған қасиетті мекен. 
Ұлы ойшыл Қорқыт ата дүниеге 
кел ген, ежелгі шығыс өркениетінің 
орта лығы, түркі мәдениетінің ал тын 
көмбесі болған, адамзаттың Айға 
ұшар арманы орындалған өмір
шең өлке. Еліміздің өзге де өңір
лері секілді мемлекеттілігіміздің 
қа лып тасу тарихының талай із
дері сақталған аймақ. Сақтардың 
ордасы – ШірікРабат, оғыздардың 
астанасы – Жанкент, қыпшақтардың 
және қазақ хандығының бірінші 
астанасы Сығанақ – осы жердегі 
ежелгі мәдениеттің дәлелі болса, 
Кеңес тік дәуірде Қызылорда Қа
зақ Республикасының алғашқы ас
танасы болып тарихта қалды. 1925 
жылы Қызылордада халқымыздың 
қазақ деген атауы ресми бекітілді. 
Жаһандану заманында әрбір 
ұлттың өзінөзі тануға ұмтылуы – 
заңдылық. Осы ретте, Мемлекет 
басшысының «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» атты 
бағдарламалық мақаласы руха
ни сілкініске жол сілтеуші бағдар 
болмақ. Сыр өңірі – рухани бай 
мұра  ларымызды сақтау, оларды 
кеңі  нен насихаттау мақсатындағы 
жұмыстарды жүйелі түрде жүзеге 
асы рып келе жатқан бірденбір ай
мақ, – деді облыс әкімі брифингтің 
ал ғы сөзінде. 

Одан кейін Мемлекет басшы
сының «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» атты бағдарламалық 

мақа ласы аясында облыста 
атқарылған жұмыстар туралы 
кеңінен баяндалды. Бұл мақала 

қазақ қоғамына тың түрен салып, 
санада рухани сілкініс туғызды. 
Айтулы тарихи құжат тармақтары 

аймақта мақсатты түрде орындалып 
келеді. Өткен жылы ісшаралар 
жоспары бекітіліп, соған сәйкес 

600ден астам ісшара, 79 жоба 
жүзеге асырылды. Бағдарлама 
қамтыған арнайы жобалар мен оның 
басым бағыттарын ілгерілетуге әрі 
үйлестіруге өңірлік жобалық офис, 
өңірлік комиссия мен сарапшылар 
кеңесі күш жұмылдырды. Айта 
ке тейік, сарапшылар кеңесінің 
құра  мында зиялы қауым, «Нұр 
Отан» партиясы, Қазақстан халқы 
Ассам блеясы мен үкіметтік емес 
ұйымдардың өкілдері, қоғамдық 
кеңес мүшелері, белгілі әлеуметтік 
пі кір иелері бар. 

– Олар аймақтағы бұқаралық 
ақпа рат құралдарына мақалалар 
жариялап, ұсыныспікірлерін 
жеткізіп, әртүрлі тақырыптық 
жобаларды іске асыруға белсене 
қатысты. Ірі форматтағы түрлі 
деңгейдегі кездесулерде бағ
дарламаның басымдықтарын наси
хат тауға үлес қосты. Облыстық, 
қа ла лық және аудандық ақпарат 
құралдарының басын біріктірген 
«Сыр медиа» медиахолдингі 
мемле кеттік ақпараттық саясатты 
сапалы әрі жоғары деңгейде 
жүргізді, – деді облыс әкімі. 

Одан кейін аймақ басшысы 
журна листерге Сырдария өзенінің 
сол жағалауындағы жаңа қаланың 
құрылыс барысымен таныстырды. 
Мұнда әлеуметтікинженерлік 
ин фра құрылым объектілерінен 
бөлек, аймақтық рухани жаңғыру, 
жастар, IT саябағын қамтитын 
жастар ресурстық орталықтары бой 
көтереді. 

Аймақтық рухани жаңғыру 
орта лығын салу кезінде бұрынғы 
Қазақ орталық атқару комитеті 
ғима ратының сызбасы негізге 
алынды. 1925 жылы дәл осы 
орында «қазақ» деген тарихи 
атауды қайтару туралы қаулы 
қабылданған болатын. Ғи ма раттың 
бір жағында музей ор на ласады. 
Орталық Елбасы бағ дар ламасынан 
туындайтын мін деттерді жүзеге 
асыру мақсатында ашылған еді. 

Сол жағалауда салынатын тағы 
бір нысан – облыстық физикамате
матика мектепинтернаты. Қазір 
400 орынға лайықталған білім 
ошағының құрылысы мен қара
жатын ұйымдастыру, дайындық 
шаралары жүргізіліп жатыр. Мұнда 
Сыр топырағынан түлеп ұшқан  
атақты математик, академик Асқар 
Жұмаділдаевтың ізбасарлары 
білім алып, болашақта Сыр елінің 
даңқын биікке көтеретініне сенім 
мол.

Кеше облыс әкімі 
Қырымбек Көшербаев 2017-
2018 оқу жылында жалпы 
білім беретін пәндер бойынша 
халықаралық, республикалық 
пәндік олимпиада, ғылыми 
жоба конкурстарының 
жүлдегерлерімен кездесті. 
Аймақ басшысы оларға оқуда 
табыс тілеп, жастардың 
болашағы үшін сапалы 
білімнің маңыздылығын  атап 
өтті.

– Өскелең ұрпаққа сапалы бі
лім беру – басты мақсатымыз. Қы
зыл орда облысы әлеуметтік са
ла  ны қаржыландыру бойынша 
елі  мізде алдыңғы орында. Аймақта 
шешілмеген шаруа көп. Бірақ, біз 
қаржыны жастардың білім алуына 
көбірек жұмсауға тырысамыз. 
Өйт кені, елдің ертеңі, болашағы 
– сіз дерсіздер. Білімді де білікті 
азамат болып қалыптасуға деген 
ынтажігерлеріңізді, сол жолдағы 
нәтижелі еңбектеріңізді мақтан 
етемін. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 
әрдайым «Заманауи әлемде елдің 
қуаты ең алдымен азаматтарының 
білімімен өлшенеді» деп, жастардың 
сапалы да заманауи білім алулары 
үшін бар жағдайды жасауда. 
Президент «Төртінші өнеркәсіптік 

революция жағдайындағы дамудың 
жаңа мүмкіндіктері» атты биылғы 
Жолдауында цифрлық білім беру 
ресурстарын дамыту, кең жолақты 
интернетке қосу және мектептерді 
видеоқұрылғылармен жабдықтау жұ
мыс тарын жалғастыруды тап сырды. 
Қазіргі таңда облыста жалпы орта 
білім беретін 293 мектептің 241і 

кең жолақты интернетке қосылды, 
«Kүнделік» электронды журналы 
ақпараттық жүйесіне 124 мектеп 
енгізілді. «Цифрлық Қазақстан» 
мемлекеттік бағдарламасын білім 
саласында қарқынды жүзеге асыру 
үшін әлі де тыңғылықты жұмыстар 
қолға алынатын болады. Бұл заман 
талабына сай озық білім алуға 

жасалған жағдай. Осы уақытқа дейін 
қабылданған кешенді шаралар өз 
нәтижесін беруі де көңіл қуантады. 
Жұмсалған күш зая кетпеді, салған 
қаражат ауыз толтырып айтарлық 
интеллектуалдық қайтарым берді. 
Бұл орайда сіздердің жетістіктеріңіз 
тек қана сіздердің емес, ұстаздарыңыз 
бен атааналарыңыздың  еңбегінің 

жемісі деп білемін, – деді облыс әкімі. 
Сонымен қатар өңір басшысы 

заман талабына сай сұранысқа ие 
мамандықтар жайын сөз етті. Білім 
берудің жаңа парадигмасы мектеп 
түлектерінің еңбек нарығында өз 
орнын табуға негізделетініне де 
тоқталды. 

Шараға зиялы қауым өкілдері, облыстық ҚХА мүшелері, 
ҮЕҰ жетекшілері мен белсенділері қатысты. Сессияны ашқан 
облыс басшысы сәуір айында Елбасы бастамасымен өткен 
ҚХАның ХХVІ сессиясы жүктеген міндеттерді сөз етті. 
Сондайақ, Сыр өңірінде Ұлт Көшбасшысының «Рухани 
жаңғыру» бағдарламасы мен «Президенттің бес әлеуметтік 
бастамасы» үндеуіне қатысты айтарлықтай жұмыстардың 
жүргізіліп жатқандығын жеткізді.

– «Рухани жаңғыру» бағдарламасын аймақта іске асыруға 
бағытталған ісшаралар жоспары бекітілді. Соған сәйкес 
өткен жылы Сыр өңірінде 600ден астам ісшаралар мен 
79 жоба жүзеге асырылды. Мәселен, «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасындағы маңызды бағыттардың бірі − «сананың 
ашықтығы». Осы ретте, «100 жаңа оқулық» және  «100 
жаңа есім» арнайы жобасына өңірімізден ұсынылған 
қатысушыларды республикалық және жергілікті БАҚ арқылы 
кең ауқымды насихаттық жұмыстары жүргізіліп, «Тұлғатану» 
тақырыбында кездесулер ұйымдастырылды.  

Алдағы уақытта  «Жол картасына» енгізілген 81 жоба 
жүзеге асырылады. Оған облыстық бюджеттен 600 млн 
теңгеден астам қаржы бөлінсе, демеушілер есебінен 22 млрд 
теңгеден астам қаржы тарту жоспарланып отыр, – деді аймақ 
басшысы. Сондайақ, өңірімізде «Сотсыз татуласу орталығын» 
құру туралы пилоттық жобаның қолға алынып, қазіргі таңда 
облыс көлемінде 57 кәсіби және 615 кәсіби емес медиатордың 
жұмыс жасап жатқандығын айтты.
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СЫР ӨҢІРІ – ҰЛТ РУХАНИЯТЫНЫҢ 
АЛТЫН ҚАЗЫҒЫ

Кеше облыс әкімі Қырымбек Көшербаев 
 жазушы, Қазақстан Республикасының Мәдениет 
қайраткері Бегімбай Ұзақбаевты қабылдады. 

Әдебиетте өзінше жол салған қаламгер мерейлі 70 
жасқа толып отыр.

– Арал ауданына қарасты Қаратерең ауылында 
жарық дүние есігін ашқан, осы киелі мекеннің бір 
алтын асықтай асыл перзенті атанған Бегімбай аға елге 
іскерлігімен, көрегендігімен, мінсіз қызметімен, талай 
тарихи шығармаларымен, жақсы мінезімен кеңінен 
танылды. Бегімбай Ұзақбаев мемлекеттік қызметте 
істеген 40 жылдан астам уақыт ішінде Қызылорда 
облысының экономикасы мен әлеуметтік жағдайын 
көтеруге белсене атсалысты. Кезінде саяси ағарту үйі мен 
институттарда сабақ беріп, әртүрлі тақырыптарда дәріс 
оқыды. Бекеңнің қаламгерлік қарымы кең. «Жалаңтөс 
баһадүр» тарихи романы Қазақстанның халық жазушысы, 
Еңбек Ері, аса көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері 
Әбіш Кекілбаевтың алғысөзімен «Отырар кітапханасы» 
сериясымен жарық көрді, – деді облыс әкімі.

«Қарабура», «Сопы Әзиз пір», «Марал баба», «Сартай 
батыр», «Байқазақ», «Алдаспандар рухы» тарихи 
романдарымен бірге «Тағдыр», «Сырлы сезім», «Бұтақтан 
өрген бәйтерек», «Шырағың сөнбесін», «Сырымды саған 
айтам», «Қилықилы заманай», «Шығар күннің шуағы» 
атты туындылар авторы. «Жалаңтөс баһадүр» атындағы 
республикалық қор төрағасының орынбасары, Арал және 
Қазалы аудандарының құрметті азаматы.

Аймақ басшысы рухани мәдениетіміздің дамуына 
қосқан еңбегі үшін қаламгерді Қызылорда облысының 
«Құрмет» грамотасымен марапаттады. Сондайақ, 
жерлестерінің атынан иығына шапан жауып, Түркі 
халқының абызы атанған Қорқыт баба бейнеленген 
картинаны табыстады. 

Кездесу соңында жазушы Айжарық Сәдібекұлы мен 
белгілі ақын Махмұтбай Әміреев әріптестері Бегімбай 
Ұзақбайұлын құттықтап, оның қаламынан шыққан 
еңбектердің құндылығына, оқырманға берер тәлім
тәрбиесіне тоқталды.

Шынар БЕКБАН,
«Сыр бойы».
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Қоғамдық сана жаңғыруының 
қоз ғаушы күшіне айналуда, ғы 
лым, білім беру және жас ұр
пақты тәрбиелеуде жоғары оқу 
орындарының орны ерек ше. Осы 
орайда Қорқыт ата атындағы 
Қызылорда мемлекеттік уни верси
тетінде тақырыптық кафедралар 
ашы лып, «Рухани жаңғыру», 
«Мәң  гілік ел және ұлттық дәстүр», 
«Өр ке  ниеттің негіздері» сияқты 
ар найы пәндер оқытыла бастады. 
Маңызды жұмыстың айналасына 
университеттің профессороқы
тушы құрамымен бірге өзге де 
білім беру ұйымдарының оқы
тушылары топтасқан. 

Бағдарламаның басым бағыт
тарының бірі – «Өлкетану» оқу
лығын дайындауға облыстық бюд
жет есе бінен 25 млн теңге бөлінді. 
Оқу лық бүгінде Білім және ғылым 
министрлігінің сараптамасынан 
өтіп, баспаға жіберілді. 

Ұлы ойшыл Қорқыт ата дү
ниеге келген, ежелгі шығыс өрке
ниетінің орталығы, түркі мәде
ниетінің алтын көмбесі болған, 
адамзаттың Айға ұшар арманы 
орындалған өлкеде мәдени құн
дылықтарды көздің қара шы
ғын дай сақтап, келешек ұрпаққа 
аманаттауға көбірек көңіл бөлініп 
отыр. Өйткені тарихын білмеген 
ұлттың болашағы бұлыңғыр. 

Бес жыл бұрын құрылған 
мәдени мұра жөніндегі ғылыми
әдістемелік кеңес жұмысы нә
тиже беріп үлгерді. Былтыр, 
мы салы, Қорқыт ата мұралары 
ЮНЕСКОның материалдық емес 
мұраларының алдын ала тізі
міне енді. Бұл қатарды сондай
ақ, Сығанақ, Жанкент, Кескен 
күйік, ШірікРабат, Бәбіш мола, 
Жент, Баланды қалашықтары, 
Жеті асар мәдениетінің ескерт
кіш тері мен Сауысқандық пет 
ро   глифтері то  лық тырды. Елба 
сының тап сырмасына сәй кес 
Қармақшы ауданындағы «Қор
қыт ата» ескерткіш кешені то
лық реконструкциядан өткі
зіл ді. Бүгінгі күні ескерткіш 
рес публикалық маңызы бар тарих 
және мәдениет ескерткіштерінің 
мемлекеттік тізіміне енгізілді.

«Қазақстанның киелі жер
лерінің географиясы» жобасының 
бірінші кезеңі жүзеге асырылып, 
Жанкент, Сортөбе, Жент, Шірік
Рабат қалашықтары, Кер дері ке
сенесі және де Қазақ хан дығының 
алғашқы астанасы болған Сығанақ 
қалашығына археологиялық зерт
теу жұмыстары жүргізілді. Қазіргі 
күні олардың 3D форматындағы 
картасы әзірленіп жатыр. «Қазақс
танның киелі жерлерінің гео
гра фиясы» жобасы бойынша 
облыстан жалпыұлттық қасиетті 
нысандар тізіміне 12, өңірлік киелі 
нысандар тізіміне – 35 тарихи
мәдени ескерткіш енгізілді, – деді 
Қырымбек Елеуұлы. 

Тұма жырдың бастауын Қор
қыт тан алған Сыр өңірі – талайды 
таңдай қақтырған, Сыр сүлейлері 
деген атауды ұлттық мәдениет 
төрінде берік орнықтырған жыр
шыжыраулардың, дарабоз ақын
дар мен шайырлардың мекені. 
«Сыр елі – жыр елі» десек, қазіргі 
таңда киелі өлкеде бірнеше жы
раулар мектебінің өкілдері ұлттық 
өнерді ұрпақтан ұрпаққа жалғап, 

дәріптеп келеді. 
– Оларды заманауи деңгейде 

дәріптеп, насихаттау үшін аймақта 
Қазақ дәстүрлі өнер академиясын 
ашуды жоспарлап отырмыз. Үкі
мет қарауына тиісті ұсыныстар 
дайындалды. Осы ретте Иран 
Ислам Республикасының Қазақс
тандағы елшілігі биыл 25 мамыр 
мен 3 маусым аралығында Қызыл
ордада «Шахнама» атты иран дық 
көрме өткізбек. Олар көрме өткізу 
арқылы Тұрмағанбет Ізтілеу ұлы
ның Фирдоусидің «Шах намасын» 
қазақ тіліне аударып, жырлатуы 
зор маңызға ие екенін жеткізді, – 
деді аймақ басшысы. 

Облыста мәдени мұраларды 
на   си  хаттау шаралары үздіксіз 
жүр      гізіліп келеді. Осы мақ
сат  та облыстық тарихиөлке
тану музейінде «Қасиетті 
Қазақстан және археология» 
залы ашылды. Республикада ал
ғаш   қы болып тарихшылар мен 
өлкетанушылардың І облыстық 
форумы Сыр өңірінде өтті. Онда 
«Өлкетанушылар бірлестігі» құ
рылып, «Қазақстанның киелі 
жерлерінің географиясы» жоба
сына сәйкес алда атқарылатын 
жұмыстар пысықталды. Аймақта 
орналасқан 12 музейде «Рухани 
жаңғыру» тақырыбында мұражай 
экспозициялары толығымен 
жаңар   тылды. Жаңартылған экспо
зиция өңір қонақтарына аймақтың 
бай тарихымен танысуға мүм
кіндік береді. Ол үшін мұра
жай залдарында сенсорлық 
мо  но  блок, мұражай залдары ар
қы лы виртуалды экскурсияға 
ша қыратын қондырғылар орна
тылды.

Ұлттық бірегейлік темір қа
зығы саналатын «Туған жер» 
ар найы жобасы өңірлерге тың 
серпін берді. Жобаны іске асыру 
және ілгерілету процесіне 
жергілікті меценаттар белсене 
араласып жүр. «Туған жерге тағ 
зым» акциясы аясында бірік
кен кәсіпорындармен, акцио
нерлік қоғамдармен облыс 
әкімдігі арасында өзара келісім 
жасалды. Нәтижесінде 2017 жы
лы меценаттар есебінен білім, 
мәдениет ұйымдарының ғима
раттарын қайта жаңғыртуға, 
балаларға арналған ойын алаң
дарын, аллеялар мен скверлер 
салуға 6 млрдтан астам қаржы 
тартылды. 

– Мысал ретінде Қызылорда 
қала сында жаңадан ашылған 
«Аналар» аллеясы мен онда орна
тылған «Ана бақыты» ескерткішін 
айрықша айтар едім. Біз аймақтың 
әрбір елді мекенінде анаға деген 
осындай құрмет көрсету қажет 
деп ойлаймыз, – деді облыс әкімі. 

«Рухани жаңғыру» бағдар
ламасын жүзеге асыру аясында 
өңірімізде спорт кешендерінің 
аздығы өзекті мәселе болып 
келді. Бағдарлама жарық көрген 
бір жылдың ішінде облыс 
орталығында «Тарлан» бокс орта
лығы, бірнеше ауылдық елді 
ме кенде ойын алаңдары, спорт 
кешендері салынды.

Әлемдік кеңістікте ұлтымыз
дың табысты болуы оның табиғи 
байлығынан бұрын адамдарының 
бәсекеге қабілеттілігімен өлше
неді. Сондықтан әрбір қазақс

тандық сол арқылы тұтас ұлт  ХХІ 
ғасырға лайықты қасиеттерге ие 
болуы керек. Ол – ұлттық намыс, 
мәдени ашықтық, компьютерлік 
сауаттылық, шет тілдерін білу. Осы 
ретте «Қазақ тілін латын әліпбиіне 
көшіру» арнайы жобасын жүзеге 
асыру мақсатында эксперттік 
қауым дастықтың, тілшіғалым
дардың қатысуымен 500ден ас
там шара ұйымдастырылды. 
Ақ парат құралдарында және әлеу
меттік желілерде кең ауқымды 
ақпараттықнасихат шаралары 
жүр  гізілді. Ұсыныстар айтылды. 

Бағдарламадағы маңызды ба
ғыт тардың бірі − сананың ашық
тығы. Ал жаһандану үрдісі кең 
қанат жайған заманда шет тілдерін 
меңгермей әлемдік кеңістікке 
шығу туралы ойлаудың өзі әбестік. 
Осы мақсатта талантты да талапты 
балалардың заманауи ілімбілімді 
игеруі, өркениет талаптарына 
сай болуы үшін барынша жағдай 
жасалып келеді. Бүгінгі күні 452 
түлек келісімге сәйкес, Ресей 
Федерациясы Үкіметінің бюджеті 

есебінен Мәскеу мен Санкт
Петербургтің беделді инженерлік 
жоғары оқу орындарында оқып 
жатыр. Қызылорда – осындай 
білім беруді ұйымдастырған 
бір  денбір облыс. Биыл жазда 
алғашқы 78 жас оқуларын бітіріп, 
елге пайдасын тигізбек. 

Ал, осы жылдан бастап 
М.В.Ломоносов атындағы Мәскеу 
мем лекеттік университеті «Кибер
қауіпсіздік» және «Процестерді 
математикалық модельдеу» маман
дықтары бойынша Сыр жастарына 
20 грант бөледі. Сонымен қатар, 
Татарстан Президентімен жыл 
сайын 20 адамды ақпараттық және 
цифрлық технологиялар бойынша 
Иннополис университетінде оқы
ту туралы келісім жасалды. 

Жуырда Ресей Федера ция
сы ның бюджеті есебінен Ресей 
мемлекеттік аграрлық уни вер 
си тетінің К.А.Тимирязев атын 
дағы Мәскеу ауыл шаруа шы
лығы академиясына бака лавр 
бағдарламасымен білім сала
сындағы ақпараттық жүйелер 

мамандығына 8 талапкерді және 
магистратура бағдарламасы 
бойын   ша инженерлік білім беру 
жүйе  сін ақпараттандыру маман
ды  ғына 20 талапкерді жаңадан 
оқуға қабылдау жөнінде келісімге 
қол жеткізілді. 

– Сонымен бірге, біз жыл 
сайын облыс әкімінің грантымен 
аз қамтылған және көпбалалы 
отбасылардан шыққан 100ге жуық 
дарынды ауыл баласын сұранысқа 
сай мамандықтар бойынша елі
міздің жетекші жоғары оқу 
орындарына жіберудеміз. Бүгінде 
осындай гранттарға 700ге жуық 

адам ие болды. Біз биыл тағы 
159 дарынды баланы оқытуды, 
оның 70%ін ІТмамандықтарына 
бағыттауды жоспарлап отырмыз, – 
деді аймақ басшысы. 

Облыс әкімі Қырымбек 
Көшербаев былтыр мектеп бі
тірген облыс түлектерінің 97%
нің жоғары оқу орындары мен 
колледждерге оқуға түсуін мақ
танышпен айтып, өте үлкен 
жетістік ретінде атап өтті. 

«100 жаңа оқулық», «100 
жаңа есім» жобаларына өңірден 
ұсы нылған қатысушылар респу
бли калық және жергілікті ақ
па   рат құралдарында кеңі

нен дәріптелді. Олармен 
кез      де  сулер ұйымдастырылды. 
Өңір   лік электронды және бас
па басылымдарда арнайы тақы
ры птық айдарлар ашылды. Бұл 
бағытта ұйымдастырылған ша
ралар мен ақпараттық сүйемелдеу 
жұмыстарына 2017 жылы жер
гілікті бюджеттен 460 млн 123 
мың теңге қаралып, меценаттар 
есебінен 6 млрдтан астам қаржы 
тартылды.

Алдағы жоспарларға сәйкес 
өңірде биыл «Жол картасына» 
енгізілген 81 жоба жүзеге асы
рылады. Өңірлік «Жол кар
тасында» жоспарланған жобалар 
мен ісшараларға облыстық бюд
жеттен 600 млн теңгеден астам 
қаржы бөлінсе, демеушілер есе
бінен 22 млрд теңгеден астам 
қаржы тарту жоспарланып отыр. 

Сонымен бірге, жұмыстарды 
жүйелеуде көпшіліктің, зиялы 
қауымның пікірлері, жиындарда 
айтылған ұсыныстар ескеріліп 
отырады. Сондай ұсыныстардың 
бірі әрі ауқымдысы былтыр 
күзде «Байқоңыринвест» фору
мы аясында өткен «Туған жерге 
тағзым» шарасында түскен бола
тын. Сол ұсыныстар ескеріліп, 
қазіргі таңда жүйелі жұмыс 
атқарылып жатыр. 

Атап айтқанда, біріншіден, 
үш тілде Сыр даласының терең 
тарихы, мәдениеті, экономикалық 
жетістігі қамтылатын фотоальбом 
шығарылады. Кітапқа АҚШ пен 
Еуропа елдеріндегі архивтерден 
Сыр өңірінің тарихи орындары 
туралы бұрын еш жерде жария
ланбаған фотодеректер енгізілмек. 

Екіншіден, облыстағы тарихи 
және мәдени ескерткіштер теле
атласы мен өңір тарихы тура
лы электронды оқулық не
месе жинақ әзірленеді. Жоба 
бойынша бейнемұрағаттарда 
сақ   талған өңір тарихына, та
ри химәдени ескерткіштеріне 
қатысты түсірілімдер, деректер 
жинақталады. Аймақтық «Рухани 
жаңғыру» орталығы облыстағы 
тарихимәдени ескерткіштер 
мен орындар, өмір сүрген тари
хи тұлғалар, батырлар мен 
шайырлар, жыраулар және тағы 
басқалар туралы ел аузында 
жүрген әңгімелер мен аңыздарды 
жинақтап, бейнематериалдар әзір
лейді.

Үшіншіден, еңбек адамының 
шынайы бейнесін көрсететін, 
Қызылорда облысының эконо
микалық, әлеуметтік және мәдени 
даму қарқыны туралы мәлімет 
беретін, ғарыш әлемі туралы сыр 
шертетін еңбектер шығарылады. 
Айту керек, космос тақырыбы 
қазіргі қазақ әдебиетінде мүлдем 
көтерілмеген деуге болады. 
«Бай қоңыр» ғарыш айлағы мен 

ғарыш тақырыбында деректер 
жинақтауға тарихшыәдебиетші 
ғалымдар мен арнайы мамандар 
жұмылдырылды.

– Қазіргі таңдағы өзекті мәсе
лелердің бірі – деструктивтік 
ағым  дардың діни жоралғылар 
мен ұлттық салтдәстүрлердің 
ара жігін ажырату әрекеттері. 
Осыған байланысты облыстық 
«Дін мәселелерін зерттеу» және 
аймақтық «Рухани жаңғыру» 
орта лықтарына арнайы тапсырма 
беріліп, ақпарат құралдарында, 
әлеу меттік желілерде, жұртшылық 
көп орналасқан орындарда, базар
лар мен сауда қатарларында 
кеңі нен түсіндіру жұмыстары 
жүргізілуде, – деді облыс әкімі. 

Баспасөз мәслихатында Жоғар
ғы Сотпен арадағы келісім аясында 
Қызылордада «Сотсыз татуласу 
орталығы» құрылатыны айтылды. 
Игі бастама рухани жаңғыру 
аясында қоғамда даукестік дең
гейін төмендету, дауларды сотсыз 
шешу институттарын дамыту 
мақ сатында қолға алынып 
отыр. Бүгінде пилоттық жоба 
іске асырыла бастады. Ұлттық 
әдетғұрыптарымыз бен салт
дәстүрлеріміздің сабын бұзбай 
сақтаған, рухани құндылықтарын 
ұлықтаған халық, кезінде билер 

институты, ақсақалдар алқасы 
болған, шетке шыққанды шет
тетпеген, тентекті түзей білген 
ел ретінде осындай орталықтың 
болуы өте маңызды.

– Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаев айтқандай, тәуелсіз 
еліміз үшін ең басты құндылық 
– тұтастық. Ал бірлік бекем 
болған жерде ұлттық мәдениет, 
ішкісыртқы саясат орнықты 
қыз мет етеді. Қазақ елі тегінде 
бар тектіліктің, қанында бар 
қасиеттің, ұрпақтан ұрпаққа 
жалғасар ұлттық идеологияның 
алтын тамырына сызат түсірмей, 
әлем алдындағы абыройын сақтап 
отыр. Тұңғыш Президентіміз 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев
тың ерен еңбегін халық ерекше 
құрметтейді. Олай болса, біз 
жұрт болып жұмылып, ел болып 
бірігіп, Елбасының алға қойған 
міндеттерін жүзеге асыруға тиіс
піз, – деген аймақ басшысы елі
мізде жасалған үлкен әрі маңызды 
реформалар жалғаса беретінін 
жеткізді. 

Ең бастысы, қандай жұмысты 
болмасын, нәтижелі жүзеге асыру 
үшін барлық мүмкіндік бар. Тек 
соны тиімді пайдаланған озады. 
«Рухани жаңғыру» бағдарламасын 
өңірімізде жүзеге асыру алдағы 
уақытта да бекітілген өңірлік 
«Жол картасына» сәйкес жалғасын 
таба бермек. 

1-бет

СЫР ӨҢІРІ – ҰЛТ РУХАНИЯТЫНЫҢ               АЛТЫН ҚАЗЫҒЫ
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Сыр өңірі  құрылыс жүргізу жә
не  халықты тұрғын үймен қам туда 
көш бастап тұр. Осы ретте облыс әкімі 
«Нұрлы жер» бағдарламасы аясында 
биыл  620,8 мың шаршы метр тұрғын үй 
салу және жаңа тұрғын үй аумақтарына 
217 шақырым инженерлік желілер 
жүргізу жоспарға алынғандығын, 
оған қоса 3 жылға арналған «Ор да» 
тұрғын үй құрылысы жол картасының 
әзірленгендігін де айтып өтті. Бұл 
бағдарлама көп балалы отбасы, 
мүгедектер мен тұрғындардың аз 
қамтылған топтарының барлығына қол 
жетімділік туғызады. 

Осы жылдан бастап М.В.Ломоносов 
атындағы Мәскеу мемлекеттік уни
верситеті «Киберқауіпсіздік» және «Про
цестерді математикалық модельдеу» 
мамандықтары бойынша Сыр жастарына 
20 грант бөледі. Сонымен қатар, аймақ 
басшысы  атап өткендей, Татарстанның 
Президентімен жыл сайын 20 адамды 
өңір есебінен ақпараттық және цифрлық 
технологиялар бойынша Иннополис 
университетінде оқыту туралы келісім 
жасалған. Мұндай келісім Ресей Феде
рациясының бюджеті есебінен Ресей 
мемлекеттік аграрлық университетінің 
К.А.Тимирязов атындағы Мәскеу ауыл
шаруашылық академиясына «Бака лавр» 
бағдарламасымен «Білім сала сындағы 
ақпараттық жүйелер» мамандығына се
гіз талапкерді және магистратура бағ
дарламасы бойынша «Инженерлік бі
лім беру жүйесін ақпараттандыру» 
мамандығына  жиырма талапкерді  жаңа 
дан оқуға қабылдауға байланысты жүр
гізіліп, оң шешімін тапқан. 

– Біз жыл сайын облыс әкімінің 
грантымен аз қамтылған және көпбалалы 
отбасылардан шыққан 100ге жуық 
дарынды ауыл балаларын аймаққа 
қажетті мамандықтар бойынша еліміздің 
жетекші жоғары оқу орындарына 
жіберудеміз. Бүгінде осындай гранттарға 
700ге жуық адам ие болды. Ал, биыл 
осы бағдарлама бойынша 159 дарынды 
баланы оқытуды, оның 70 процентін ІТ 
мамандықтарына бағыттауды жоспарлап 
отырмыз,  деді облыс әкімі.

Елбасы ұсынған бесінші бастама 
негізінде де аймақта ауқымды жұмыс 
жүруде. Солардың бірі  –  еліміздің ор
талық және солтүстік өңірлерін газ
дандыру мәселесі. Бұл бойынша 
«Қара өзекЖезқазғанҚарағандыТемір
тауАстана» бағытында магистральды 
газ құбырын салу жобасы жүзеге асы
рылады.

– Елордамыз Астананы газдандыру 
Сыр өңірінен бастау алатыны біз үшін 
үлкен қуаныш.  Біз бұл мәселені бірнеше 
жыл зерттедік. Нақты айтар болсақ, 
бұл  – сметалық құны 370 млрд теңге 
болатын инвестиция, бюджетке түсетін 
түсімдермен, ең бастысы, жаңа жұмыс 
орындары. Жоба бойынша кемінде 200 
қызылордалық жұмыспен қамтылады 
деп отырмыз, – деді аймақ басшысы.

Жиын барысында Сырдария ауда
нының әкімі Ғанибек Қазантаев, «Рухани 
жаңғыру» орталығының директоры, 
облыстық ҚХА жанындағы ғылыми
сарапшылық тобының жетекшісі 
Нұрлыбек Мыңжас, Қармақшы ауданы, 
Т.Көмекбаев атындағы №250 орта 
мектептің қазақ тілі және әдебиеті 
пәнінің мұғалімі Альбина Гадирова, 
«Қызылорда су торабы» 899 пикетінің 3 
бөлімше басшысы, Жалағаш ауданының 
тұрғыны Сейіл Алмурзаев, облыстық 
ҚХА мүшесі, «АвангардМұнай» ЖШС 
директоры Қанат Абикешев, «Қолөнер» 
ұлттық нақыш орталығының директоры 
Аида Керімқұлова, Шиелі ауданы, 
«Волковгеология» АҚ филиалы, №23 
геологиялық барлау экспедициясының 
инженергеологы Андрей Вебер, 
«Мұрагер» мектебінің 10сынып 
оқушысы Евгений Демиденко сөз 

сөйледі. Олар Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 
«Президенттің бес әлеуметтік бас
тамасы» атты халыққа үндеуінде көр
сетілген мәселелерді жүзеге асыру мен 
жеткізу төңірегінде және бейбітшілік 
пен келісімді нығайту, ұлттық құн
дылықтарды сақтай отырып, ұрпақ 
сабақтастығын өркендету, үштілділікті 
дамыту жайлы ойпікірлерімен бөлісті.  
Сондайақ, Мемлекет басшысының 
сарабдал саясаты мен жүргізіліп жат
қан реформаларын қолдап, рухани 
жаңғыру жолында аянбай еңбек етуге 
шақырды. Жиынға қатысушылар өз 
кезектерінде Сырдың сол жағалауында 
бой көтеріп келетін жаңа қалаға ұлттық 
нақышта безендірілген кварталдарды 
қалыптастыруды, 2019 жылды сандық 
технология жылы деп жариялау туралы 
да  ұсыныстарын жеткізді.

Сессияны қорытындылаған облыс 
әкімі ұсыныстардың назарда бола
тындығын айтып, басқосуда талқыланған 
мәселелер бойынша бірқатар міндеттерді 
белгіледі. Бұл ретте, рухани жаңғырудың 
өзекті міндеттерін орындау үшін 
азаматтық қоғам өкілдерінің қатысу 
аясын кеңейтуде «Рухани жаңғыру» 
орталығы облыстық Қазақстан халқы 
Ассамблеясымен тығыз байланыста 
жұмыс жүргізуі керек. Екінші, өңірлік 
«Рухани жаңғыру» орталығы, Қорқыт 
ата атындағы Қызылорда мемлекеттік 
университеті облыстық ҚХАмен 
бір лесе отырып қазақ мәдениетін, 
тарихын, философиясын, қазақ елі
нің құндылықтарын насихаттауға 
бағытталған «Қазақтану» ғылыми
ағарту жобасын іске асыруы қажет. 

Үшінші, әлеуметтік бірлік жолындағы 
жұмыстарды ескере отырып, аудандық 
әкімдіктер мен құзырлы мемлекеттік 
органдар қазақстандық этностардың 
мәдениетін дамыту үшін мемлекеттік 
әлеуметтік тапсырыс аясын кеңейтуі, 
төртіншіден, облыстық Қазақстан халқы 
Ассамблеясы мен «Нұр Отан» партиясы 
облыстық филиалы «Президенттің бес 
әлеуметтік бастамасын» ілгерілетуге 
және оның іске асырылуына қоғамдық 
бақылау орнатуы керек. Сонымен 
бірге қайырымдылық жұмыстарын 
жалғастыру, «Жаңғыру жолы» жастар 
қозғалысының жұмысын дамыту, 
қала, аудан және ауылдық округ 
әкімдері облыстық Ассамблеямен 
бірлесе отырып Қоғамдық келісім 
кеңестерін жергілікті бюджетті тиімді 
пайдалануға жұмылдыру, аудандарда 
«Достық үйін» ашу, бейбітшілік және 
келісім тақырыбы бойынша әлеуметтік 
роликтер циклін дайындау сынды 
басымдыққа ие жұмыстар тапсырылды. 
Облыс әкімі сондайақ, «Достық үйі» 
базасында қазақстандық этностардың 
мәдениеттерін, тілдерін және дәстүрлерін 
әрі қарай дамыту бойынша жұмыстар 
жүргізуді, облыстық білім басқармасы 
мен Ассамблея хатшылығы бірлесе 
отырып, этномәдени бірлестіктердің 
орта арнаулы оқу орындарымен 
байланысын нығайту мақсатында өзара 
көмек және қолдау мүмкіндіктерін 
қарастыруды және  «Сотсыз татуласу 
орталығын» құру жобасы аясында 
мүдделі органдар облыстық ҚХА
ның медиация кабинетімен бірлескен 
жұмыстарды жүзеге асыру қажеттігін 
тиісті мекемелерге жүктеді. Әрине, 
аталған міндеттердің орындалуы 
облыстық Ассамблея жұмысын жаңа 
деңгейге көтеретін болады. 

Жиын соңында қатысушылар               
31 мамыр – Саяси қуғын сүргін және 
ашар шылық құрбандарын еске алу 
күніне орай, «Чтобы помнили» деректі 
фильмінің көрсетілімін тамашалады.

Мейрамгүл ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ,
«Сыр бойы». 

www.syrboyi.kzz

№74 (19557)
24 мамыр, бейсенбі
2018 жыл  3

ЕЛГЕ ҚЫЗМЕТ ЕТУ – ЕҢ ҮЛКЕН БАҚЫТ
ОБЛЫС ӘКІМІ ҚЫРЫМБЕК КӨШЕРБАЕВ БРИФИНГ БАРЫСЫНДА БАҚ ӨКІЛДЕРІНІҢ 
САУАЛДАРЫНА ЖАУАП БЕРДІ.

Лаура Амантаева, «Қазақпарат» 
тіл шісі: 
 
– «Рухани жаңғыру» бағдар ламасының 

басты бағыттарының бірі – қазақ тілін латын 
графикасына көшіру. Осы бастама туралы 
ойыңызды білсек...  Екінші сауалым, Қызылорда 
қаласында ашылатын физика-математика 
мекте бінде академик Асқар Жұмаділдаев дәріс 
бере ме?

Жауап: – Латын әліпбиіне көшу 
– жаңа заманның талабы. Біріншіден,  
біз  дің ұлт тілінің сақталып қалуына 
септігін тигізеді. Бұл жайында маман
дар жанжақты  сарапталған пікірлерін 
білдіруде. Екіншіден, әлемдік өрке
ниеттен орнымызды алу үшін  өте қажет. 
Дүниежүзінің көптеген елдері латын 
әліпбиін пайдаланады. Сондықтан бұл 
үрдіске біздің де ілесуіміз, оған қоса, 
қазақ, орыс, ағылшын тілдерін меңгеру 
ұрпағымыздың болашағы үшін  керек. 
Оқу процесінде, балаларға білім беру 
саласына қатысты түрлі қоғамдық дис
кус сия жүріп жатыр. Әрине, бірінші 
кезекте ана тілін үйрету керек. Осыған 
байланысты Ахмет Байтұрсынұлының 
еңбектерінде көп мәселе айтылған. 
Негі зінде латын әліпбиіне көшу және 
тіл дерді меңгеру ұлтымыздың жоғары 
мүддесі үшін аса қажет. 

Екінші сауалыңызға келсек, Қызыл

ордадан физикаматематика мек тебін 
ашу туралы шешімді Асқар Жұмаділ
даевпен ақылдаса отырып қабылдадық. 
Өткен жылдың соңында жерлесімізге 
«Қызылорда облысының Құрметті аза
маты» деген атақ берілді. Академик 
жаңа заманның шақыруларына 
сәйкес кадрлар дайындау мәселесі 
көтерілгенде өз ойын білдірген  
болатын. Сондықтан А.Жұмаділдаевті 
бұл жобаның автор ларының бірі деп 
есептеуге болады.  Шет елдерде, 
Еуропаның, АҚШтың, Германияның  
университеттерінде дәріс оқып жүрген 
ғалым өз туған жерінде шәкірттерге 
дәріс оқып, қолдау жасайды деп 
ойлаймын. Академик Жұмаділдаев 
МГУдың 4курсында оқып жүріп, төрт 
ғасыр бойы дүниежүзі математиктері 
шеше алмаған теорияны тапқан, 
дип ломдық жұмысын кандидаттық 
диссертация деңгейіне жеткізген.

Рауан Мыңбаев, «Хабар 24» арнасының 
редакторы:  

– Өзіңіз айтып өткендей, Сыр өңірінде 12 
нысан «Рухани  жаңғыру» бағдарламасы  ая сын-
да қасиетті жерлердің республикалық тізіміне 
еніп ті. Соның ішіндегі Сығанақ қалашығын 
аспа насты музейге айналдыруда қандай жұмыс-
тар жүргізілуде?

Жауап: – Сығанақты ЮНЕСКО
ның Дүниежүзілік мәдени мұра тізіміне 
енгізу үшін жұмыс жасалып жатыр. 
Оған қоса ШірікРабат, тағы басқа 
нысандар Тәж Махал сияқты жауһарлар 
қатарында дүниежүзінің мәдени 
мұралар тізіміне енсе дейміз. Өткен 
жылы ЮНЕСКО процедурасы бойынша 
алдын ала тізімге өткіздік. Алдағы жылы 
ресми тізімге кіреді деп ойлаймын. 

Премьерминистр Б.Сағынтаевтың 
сапары кезінде Сығанақта болдық. 
Қазір республикалық бюджеттен 183 
млн теңге бөлінді. Алдағы уақытта 
Қорқыт ата, Сығанақ сияқты үлкен 
жолдың бойындағы нысандар мәдени 
және туристік айналымға енген рухани 
орындар болады. Күзге салым біраз 
жұмыстардың нәтижесі көзге көрініп 
қалады.

Дулат Әбибуллаев, «Qazaqstan» ұлттық 
арнасының редакторы: 

– Қазіргі  ақпараттық және цифрлық техно-
логиялар заманының талабына сай болу үшін 
қандай жұмыстар жасалуда? Өткен брифингте 
«Майкрософт» академиясының ашылатыны ту-
ра лы айтып едіңіз. Екінші сауалым,  туризммен 
сабақтас. Байқоңырдағы бір әуежай Қазақстан 
меншігіне өте ме?

Жауап: – Ақпараттық және цифрлық 
технологияны дамытуға қатысты Үкімет 
бағдарламасы аясында көп жұмыс бар. 
«Майкрософттың» академиясы ашылды. 
Жақында ІТ парк аштық. «Hack
day2018» –  ақпаратық технологиямен 
айналысып жүрген 100ден астам жасқа  
48 сағат ішінде жобаларын жасауға 
мүмкіндік ұсындық. Бірақ жастар біздің 
күткендегіден де озық нәтиже көрсетті. 
Жобаға 500ден астам жас қатысты. 
Олар жасаған 14 жобаны іске асыруға 
бюджеттен қаржы бөлдік. Астана мен 
Алматыдан кәсіпкерлер келіп тағы 
да 4 жобаны қаржыландыруда. Сол 
жағалауда салынып жатқан жаңа қалада 
Жастар ресурстық орталығында ІТ парк 
те болмақ. Ол Қазан қаласындағы ІТ парк  
үлгісінде болады. Татарстан ақпараттық 
технологияларды дамытуда Ресейдегі 
ең озық  орталыққа айналды. Біз осы 
орталықпен тығыз байланыстамыз. 
Жобалық басқару бойынша Белград 
облысының тәжірибесін алдық. Белград 
– бұрын ең артта қалған өңірлердің бірі 
еді. Жобалық басқаруды енгізгелі бері 
маңдайалды 3 аймақтың қатарына енді. 
Оған қоса қытайлық әріптестерімізбен 
«Ақылды қала» жобасына байланысты 
келісімге келдік. Елбасының алдымызға 
қойған міндеттерін орындау үшін 
осындай әлемде мойындалған 
орталықтармен қарымқатынасты жолға 
қойдық. 

Байқоңырға қатысты айтсақ, 

«Роскосмоспен» ғарыштық туризмді 
дамыту  туралы келісім бар. Қазақс
тандық және ресейлік туристік ком
па ниялар жұмысын бастап кетті. 
Болашақта бұл жұмыстың аясы кеңи 
түспек. Ресейдің «Восточный» ғарыш 
айлағындағы жобалардың жартысынан 
көбі қайтадан Байқоңырда жүзеге 
асырылатын болды. Өйткені ондағы 
кейбір мәселелерді жобалауда қателіктер 
орын алған. Ресей Үкіметіндегі кадрлық 
өзгерістер аяқталған соң үкіметаралық 
комиссияның кезекті мәжілісі өтеді. 
Өткен отырыста 14 жобаны жүзеге 
асыруға келістік. «Восточныйдағы» 
жобаларды Байқоңырға көшіру туралы 
жоспарды жария еткенде  Елбасы 
Ресей басшылығына Байқоңырды 
моноқала емес көпсалалы қала 
ретінде дамыту туралы талап қойды. 
Сондықтан Байқоңырдың болашағы зор. 
Жақында БАӘден келген делегация 
Байқоңырдағы 3 старттық кешенді алып, 
Парсы шығанағындағы мемлекеттердің 
жасанды жерсеріктерін орбитаға 
шығаруға қаржы салуға мүдделі 
екенін білдірді. Оған қоса мейманхана, 
сервистік орталықтар салуға ниет 
етіп отыр. Байқоңырдың ар жағында 
Қамбаш көлі бар. Оның суының сапасы 
Алакөлмен бірдей. Бер жағында Қорқыт 
ата кешені бар. Туристерге тарихты 
танып, ғарыштың тылсым әлеміне  
қанығып, Қамбашқа аялдап қайтуына 
болады. 

Жауап:  – Қызылорда қаласы өте 
жақ сы қарқынмен дамып келеді.   Соңғы 
5 жылда құрылыс көлемі облыста 3,5 
есеге, ал облыс орталығында 8 есеге 
өсті. Қалада 14 шағын аудан салынды. 
Бұл – Астанадан кейінгі үздік көрсеткіш. 
Бұрын жылына 240 шаршы метр тұрғын 
үй салынса, қазір 620 шаршы метр 
тұр ғын үй салудамыз. Инженерлік 
инфрақұрылыммен жабдықталған 24 
мың жер учаскесі  жеке тұрғын үй 
салуға берілді. Жыл басынан бері 4 айда 
құрылыс, инвестиция көлемі өскенін 
ескерсек, онда құрылыс нысандарының 
үлесі басым. 

Ауызсу Қызылорда қаласының 
ең өзекті проблемасы еді. Дарияның 
аяғында орналасқандықтан, су сапасы 
өте төмен. Сондықтан «Қызылжарма» 
кенішінен 98 ұңғыма қазылып, су 
сапасы ең жоғары деңгейге жетті. Ыстық 
суға келсек, жоба жасалды, инвестор 
жылу орталығын модернизациялауға 
кірісті. Оған қоса ыстық су мен жылу 
мәселесін толығымен шешу үшін жаңа 
жылу орталығы салынбақ. Қаражаты 
шешілген. 

Әлімжан Сабыржанұлы, «Qazaqstan» ұлттық 
арнасының редакторы: 

– Қырымбек Елеуұлы, екі күн бұрын Елбасы 
Жарлығымен Сіздің өкілетті мерзіміңіз 2021 
жыл ға дейін ұзартылды. Мұны Сіз сияқты мем-
лекетшіл, ұлтжанды, елжанды қайраткерге көр-
сетілген   сенім деп білеміз. Бұл – біздің ғана 
емес, қазақ зиялыларының пікірі. Осыдан бі раз 
уақыт бұрын облыс орталықтарының ішінде 
Қызылорда қаласы ыстық сусыз  бірден-бір қала 
екенін айтып едіңіз. Осы мәселе шешілді ме? 

Артур Мағзұмов, «Еуразия» арнасының 
редакторы: – Әріптесімнің сұрағын жалғастырғым 
келеді. Елбасының өкілеттілігіңізді ұзартуын 
қалай қабылдадыңыз? Мемлекеттік қызметтен 
шаршаған жоқсыз ба? Екінші сұрақ, Астананың 
20 жылдығына арналған Қызылорда облысының 
тартуы бюджет есебінен салынып жатыр ма, әлде 
шығынды кәсіпкерлер көтеріп жатыр ма? 

Жауап: – Туған Отаныңа, еліңе 
қызмет ету, Тәуелсіз елдің негізін 
қалаған Елбасының командасында 
жұмыс істеуден артық бақыт бола ма? 
Қытайларда ұлы өзгерістер дәуірінде 
өмір сүру туралы сөз бар ғой. Мен 
керісінше, ұлы өзгерістер кезеңінде 
туу керек деп ойлаймын. Бірінші 
тұлғалардың, бастамашылардың қасын
да болу – бақыт. Елбасы бағалап, одан 
әрі жауапты тапсырма жүктеп отырса, 
туған еліңе қызмет етуден артық құрмет 
жоқ. Менің атам Көшербай соғыс 
кезінде Аралдың атақты жылқышысы, 
Социалистік Еңбек ері болған. Әкем 
Елеу Қызылорда облысының 5 ауданын 
басқарған кісі. Атабабамыздан бері елге 
қызмет ету – біздің әулетіміздің дәстүрі. 
Ұрпақты да солай тәрбиелеп жатырмыз. 
Оларға шенеунік болу міндет емес, қай 
салада қызмет атқарсаң да, еліңе адал 
бол деп айтамыз.  Бақытын туған жерден 
іздеген адам міндетті түрде табады. 

Мен   облыстық мәслихат депутат
тарымен ақылдастым. Астананың 20 
жылдығына сыйланатын нысанды де
меу шілер көмегімен салуға әбден 
болады. Бірақ, бұл Елорда көркіне об
лыс атынан қосылатын үлес емес пе? 
Мәселен, 2013 жылы облыс бюджеті 100 
млрд теңгеден сәл асатын болса, қазір 
300 млрд теңгеге жақындады. Мұның 
бәрі Елбасының қолдауымен мүмкін 
болып отыр. Тәуелсіздіктің елеңалаң 
жыл дарында Елбасы үстелінде екі 
Жар лықтың жобасы жатты. Біріншісі – 
болашағы жоқ аймақ ретінде Қызылорда 
облысын тарату, екіншісі – Арал 
аймағының халқын көшіру. Өйткені, 
түйінді мәселенің шешімі табылмады. 
Инфляция шарықтап тұрды. Осындай 
жағдайда Елбасы киелі, қасиетті жерді, 

Алаштың анасын қолдауымыз керек деп 
шешім қабылдады. Аралды түгелдей 
сақтап қалу мүмкін болмағандықтан, 
ең болмаса,  Солтүстік Аралды сақтап 
қалу үшін Дүниежүзілік Банктен займ 
алып үлкен жобаны іске асырды. Қазір 
Аралдың қайта түлеуін тек қана Елбасы 
есімімен байланыстырамыз. Әлемде  
өлген теңіздің тірілуіне қатысты мұндай 
мысалды таба алмайсыз. Астананың 20 
жылдығына арналған сыйымыз – Сыр 
елі, Арал маңы  халқының  Елбасыға 
ризашылығының бір көрінісі. Ашық 
аспан астындағы зымыран ғарыштық 
техникалар музейі ерекше нысан 
болмақ. Нұрсұлтан Назарбаев атындағы 
әуежайдан қалаға кіре бергенде оң 
жағыңызда «Нұр Әлем» сферасы,  сол 
жағыңызда Тұран даңғылы бойында 
биіктігі 70 метрлік «Союз», «Протон», 
«Зенит» және «Боран» зымырандары 
көрініп тұратын болады. «Қазғарыш» 
агенттігі сол жерде ғарыш музейі мен 
планетарий салуға жоба жасауда. Ал біз 
серуендейтін аймағымен, ақпараттық 
стендтерімен бірге жасақтаймыз. 
Шілденің 1і күні жұмыс аяқталады. 
Бұл нысанға қажетті 1,5 млрд теңге 
қаржыны кәсіпкерлер де жинап бере 
алады. Бірақ алғашқы астананың 
жаңа әрі жас Астанаға арнаған сыйын, 
Елордамызға деген құрметімізді, 
Елбасына алғысымызды осылайша 
білдіргенді жөн деп таптық. Бұл үшін 
бізді ешкім сынамас деп ойлаймын. 
Басқа шараларды демеушілер көмегімен 
жүзеге асырған  дұрыс шығар, ал 
Астанаға  деген қызылордалықтардың 
ыстық сәлемі, құрметі, тілеулестігі 
көрініс тапқан бастаманы әкім ретінде 
де, сырбойылық азамат ретінде де 
қолдаймын. 

Артур Мағзомов, «Еуразия» арнасының 
редак торы: 

– Әріптесімнің сұрағын жалғастырғым 
келеді. Елбасының өкілеттілігіңізді ұзартуын 
қалай қабыл дадыңыз? Мемлекеттік қызметтен 
шаршаған жоқсыз ба? Екінші сұрақ, Астананың 
20 жылдығына арналған Қызылорда 
облысының тартуы бюджет есебінен салынып 
жатыр ма, әлде шығынды кәсіпкерлер көтеріп 
жатыр ма? 

Гүлмира Сарбасова, «Қазақпарат» тілшісі:  

–  «Рухани жаңғыру» орталығының Қызыл-
ор да  дағы Сырдария өзенінің сол жағалауына 
орна ласуында бір мән бар сияқты. Бұл 
орталықтың  жұмысын ұйымдастыру арқылы 
қандай баста маларды жүзеге асыру жоспары 
бар?

Жауап: – Біз өндіріс жөнінен 
Қарағанды, Павлодар облыстарымен 
бәсекеге түсе алмаймыз. «Сыр – 
Алаштың анасы» деген сөздің мәні 
неде? Батыста Ресей империясымен,  
Жетісуда жоңғарлармен, Оңтүстікте 
Қоқанмен  кеңбайтақ жер үшін аттың 
жалында, түйенің қомында жүріп  
шайқасқан батырлар Сырдың жағасына 
келіп есін жиған. Сондықтан Елбасы 
Сырдың бойын  Алаштың анасына 
теңеп отыр. Осы себепті Қызылорда 
рухани мәселелерде ньюсмейкер болуы 
керек. Бізде рухани жобаларда ұйытқы 

болуға мүмкіндік бар. Сыр бойындағы 
«Рухани жаңғыру»  орталығының қазақ 
қоғамында өз рөлі болады деп ойлаймын.   
Астана, Алматыдағы  эксперттер 
Сыр еліндегі мамандардың пікірімен 
санасатын, жобаларынан үлгі алатын, 
пікіріне құлақ асатын болады. Өйткені, 
бұл өңірде рухани құндылықтарды, 
мыңжылдықтардан бері келе жатқан 
игіліктерді дәріптеудің қалыптасқан 
дәстүрі бар. Қазақ халқының рухани 
жаңғыруына қызмет етуге мүмкіндік 
жеткілікті. 

– Тәжімұрат Әлжанов, «Qyzylorda» телеар на-
сының редакторы: 

– «100 жаңа оқулық» жобасы аясында жарық 
көретін кітаптарды аймақтың ЖОО-ларының 
оқу процесіне енгізу қалай жүріп жатыр?

Жауап: – Жақында 18 оқулықтың 
тұсау  кесері болды. Соның барлығын 
қарап отырмыз. БҒМға қазақ тіліне 
аударылған оқулықтарды оқу процесіне 
қосу туралы ұсыныс айттық. Олардың 
біршамасы тіпті орыс тіліне де 
аударылмаған. Бізге «Білімді, мәдениетті  
адам нені білуі керек?» деп сұрақ 

қойып, неден ұтылып жатқанымызды 
зерделеп отырғанның артықтығы жоқ. 
Бұл бәсекеге сай болу үшін қажет. 
Біздің ұсыныстарымыз қолдау табады 
деп ойлаймын. Елбасы үлкен жұмысты 
бастап берді. Енді оның жалғасын 
баянды ету біздің қолымызда.    

СЫР ӨҢІРІ – ҰЛТ РУХАНИЯТЫНЫҢ               АЛТЫН ҚАЗЫҒЫ

Гүлжазира ЖАЛҒАСОВА,
«Сыр бойы». 

Қызылорда-Астана-Қызылорда.

БІРЛЕСКЕН ІС БИІККЕ 
ШЫҒАРАДЫ

1-бет

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» 
МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯСЫ» 

КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК 
ҚОҒАМЫНЫҢ ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСТЫҚ 

ФИЛИАЛЫНЫҢ ДИРЕКТОРЫ 
ТАҒАЙЫНДАЛДЫ

Қайруллаев Айдын Бөкенбайұлы 
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 
корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік 
қоғамы Қызылорда облыстық филиалының 
директоры лауазымына тағайындалды.

А.Қайруллаев 1981 жылы туған. 
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда 

мемлекеттік университетін «Журналистика» 
және «Құқық» мамандықтары бойынша бітірген.

Еңбек жолын 2001 жылы Қызылорда 
облыстық телерадиокомпаниясының редакторы 
ретінде бастаған. 

20032005 жылдары ҚР Ақпарат 
министрлігінің жетекші маманы, ҚР Мәдениет, 
ақпарат және спорт министрлігінің бас маманы. 

20052016 жылдары Қызылорда облысы 
әкімінің кеңесшісі  баспасөз хатшысы, 
Қызылорда облысы әкімінің көмекшісі, 
Қызылорда қалалық ішкі саясат, мәдениет 

және тілдерді дамыту бөлімдерінің басшысы, Қызылорда облыстық ішкі саясат 
басқармасы басшысының орынбасары, Қызылорда қаласы әкімінің орынбасары 
қызметтерін атқарған.

2016 жылдың мамыр айынан бастап осы кезге дейін Қызылорда облыстық ішкі 
саясат басқармасының басшысы лауазымында қызмет атқарып келді.
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– Жаңақорған ауданы кәсіп
керлік саласы бойынша облыста 
алдыңғы орында тұр. Мемлекеттік 
бағдарламалардың игілігін көріп, шару
асын дөңгелентіп отырған кәсіпкерлер 
саны өскеніне қуандық. «Агроинду
стриалды аймақтардың» айшықты 
көрінісін де осы жерден көріп отыр
мыз. Тағы қандай жаңа бастамаларды 
қолға алдыңыздар? 

– Жері шаруаға шырайлы, шөбі 
шүйгін мекенде шаруашылық қалай 
өркендемесін. Бүгінде қолындағы 
түлік санын көбейтіп, оны асылдан
дыру үшін мемлекеттен қолдау алып 
жатқан кәсіпкерлер артып келеді. 
Мәселен, «Алтын асық», «Сыбаға», 
«Құлан» бағдарламалары жыл сай
ын  артығымен орындалуда. Жалпы, 
ауданда кәсіпкерлікті дамытуда  ауыл 
шаруашылығы саласына ерекше мән 
беріп жатырмыз. Оған қоса, өңіраралық 
ынтымақтастықты дамытуды қолға 
алдық. Осы мақсатта Қазақстанның  
солтүстігі мен орталығынан ірі 
шаруашылық басшылары келіп, бізбен 
меморандумға отырды. Ол жақтан төмен 
бағада азық- түлік өнімдерін әкелуге бо
лады. Ал, бізден бақша өнімдерін алады. 

Тағы да бір келелі бағыт – егін 
шаруашылығы болмақ. Өткен жылы 
«Агроиндустриялды ай мақ тар» атты 

бастама көтерілді. Бастаманы биыл 5 
ауыл негізінде жүзеге асырмақпыз. Ол 
бойынша бөлінген жер көлемі 200-300 
гектарға жақындады. Ол үлкен нәтиже 
беріп жатыр. Ауыл адамдары кәсіпкер 
ретінде тіркеледі. Мемлекет тарапы
нан қоршауы мен су мәселесі шешіледі. 
Егер бұл бастама тыңғылықты орын
далса, үлкен серпіліс берері анық. Осы 
негізде Төменарық ауылында 50 кәсіпкер 

тіркелген. Сүттіқұдық, Қаратөбе, 
Қандөз, Ақүйік ауылдары да бастамаға 
қатысуға ниет білдіріп отыр. Мәселен, 
Ақүйік ауылы үйрек өсіруге кірісті. 
Олар Қызылорда қаласындағы «Орда» 
шаруашылығымен  бірлесіп жұмыс жа
сауда. 

Біздің мақсатымыз – әрбір ауылды 
бір салаға мамандандыру. Мысалы, Кей
денде жүгері, тары егіледі, Жайылмада 
қарбыз, Қыр кеңсе мал шаруашылығымен 
айна лысады. Жаңарық елді мекені күріш 
егеді. Сол секілді әрбір ауыл дың өз кәсібі 
болады. Жергілікті кәсіпкерлердің жо
басын дамытуға байланысты  қаржыны 
Өңірлік ин вес тициялық орталықтан 
алдық. Ор талықтың соңғы қаралымында 
біздің жобаларға 200 млн теңге бөлінді. 
Тағы бір қаржы институты- «Байқоңыр» 
әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы 
біздің кәсіпкерлерге шипажай салып 
беруге, бордақылау алаңдарын малмен 

қамтамасыз ету орталықтарын ашуға 
мүмкіндік береді. Жылыжай, ет, сүт 
бағы тын да жобаларымыз бар. Соны
мен бірге үлкен көкөніс сақтау қой ма-
сын ашуды да қарастырып жатырмыз. 
Тағы бір айта кетерлігі, биыл бірінші рет 
Қожакент ауылына Иран күрішін ектік. 
Егер жақсы  өнім берсе, келер жылдан 
бастап көлемі артады. Негізгі дақыл 
күріш болғандықтан, оның көлемін бір 

деңгейде ұстап отырмыз. Ауданда 9500 
гектар жерге күріш дақылы егіледі.

Сондай-ақ, өткен жылы тір кел  ген 
шағын және орта кәсіп кер лік субъекті 
саны 3338-ге жетті. Оның 239-ы заңды 
тұлғалар, 1160-ы шаруа қожалықтары, 
1939-ы же ке кәсіпкерлер болып та
былады. Ал, белсенді субъекті  саны 
– 3171. Биылғы жылы да қаншама 
жан кәсіп бастап, мемлекеттік бағ

дар ламалардың тиімділігін көрді. 
«Нәтижелі жұмыспен қамту және жап
пай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 
жылдарға арналған бағдарламасы» ая
сында ауданда 288 жоба бойынша несие 
алу жоспарланған. Ал, бағдарламаның 
екінші бағыты - Жаппай кәсіпкерлікті 
дамыту бойынша кәсіпкерлік негіздерін 
оқыту бойынша «Бастау-Бизнес» жо
басын 183 адам оқыды.  Сонымен бірге 
ауданда жаппай кәсіпкерлікті дамыту ая
сында «Ауыл шаруа шылығын қаржылай 
қолдау қоры» акционерлік қоғамы 
арқылы 79 жобаға 202, 2 млн теңге не
сие берілді. Осылай жүйелі жұмыстар 
нәтижесінде  ауданда  мал басы 
көбейді.  Қырғызстан, Өзбекстаннан мал 
шаруашылығы саласын зерттеп жүрген 
мамандарды шақырып, тәжірбие алма
сып жатырмыз. Олар бізге тың идеялар 
беруде. 

– «Шалқияда» таукен байы ту ком
бинатын салу – үлкен жаңа лықтың 
бірі. Осы бағытта басқа  қандай ірі 
жобалар бар?

– Индустриалды-инновациялық даму 
мақсатында қомақты инвестиция салып, 
аудан экономикасының өркендеуіне 
зор үлес қосып отырған «Қазатомпром» 
АҚ-ға қарайтын «Қызылқұм» ЖШС, 
«Байкен-U» ЖШС, «СКЗ-U» ЖШС және 
қорғасын-мырыш өндіретін «Шалқия 
Цинк ЛТД» мекемесін ерекше атауға бо
лады. Қазіргі таңда «Шалқия» қорғасын-
мырыш кешенінде тау-кен байыту 
комбинатының құрылысы жүруде. ТМД 
елдерінің ішінде Қазақстан бұл металдың 
ең ірі өндірушісі болып табылады. 
Сондықтан «Шалқия» елімізде ғана емес, 
Дүниежүзінде мырыш өндіретін алып 
кешен. Қазір мұнда кен орнын игеру, 
тау-кен жұмыстарын дамыту жоспарын 
жетілдіру, кеннің байытылуын зерттеу 
жұмыстары қолға алынған. Сондай-
ақ, өткен жылы онда жұмысшыларға 
арналған жатақхана салынды. 
Кәсіпорында еңбек ететін 710 адамның 
басым бөлігі жергілікті тұрғындар. 
Алдағы уақытта жұмысшылар саны ар
тады. Ауданда мұнан өзге «Премиум 
Класс-Строй» ЖШС жылдық қуаты 30 
мың тонна әк шығаратын зауыт, «БК 
Қызылордацемент» ЖШС жылына 560 

мың тонна цемент өндіретін  зауыт са
лып жатыр.  Сондай-ақ, «Қызылорда 
AGROPlus» ЖШС жылына 12 мың 750 
тонна томат пастасын шығаратын өндіріс 
құрылысын  жүргізуде. 

– Аудандағы құрылыс қарқыны 
ерекше екені байқалып тұр. Жаңа ны
сандар қатары  көбейіпті...

– Дұрыс байқағансыз, олардың 
қатарында әлеуметтік нысандар көп. 
Сонымен қатар, облыста ең көп мек
теп Жаңақорған ауданында салынып 
жатыр. Былтыр екі жаңа білім ошағы 
оқушыларға есігін айқара ашты. Биылғы 
оқу жылында 4 мектеп пайдалануға 
берілмек. Оған қоса, тағы 4 мектептің жо
басын дайындап отырмыз. Бізде жылына 
3-4 мектеп салынады. Балабақша саны 
да артып келеді. Мәселен, Түгіскен ау
ылында бір мезетте үш нысан ашылады. 
Олар 300 орындық мектеп, 140 орындық 
балабақша және денешынықтыру-
сауықтыру кешені. Қожамберді ауылын
да 300 орындық мектеп беріледі. Аққұм 
ауылында былтыр дәрігерлік пункт 
ашылса, биыл 300 орындық мектеп ел 
игілігіне беріледі.  Өткен жылы бірнеше 
ауылда  жаңадан  дәрігерлік пункт ашыл
ды, ауыл халқы ем алу үшін бұрынғыдай 
аудан орталығына сабылмайтын болды. 
Мәдениет үйлері де күрделі жөндеуден 
өтті.  Биыл аудан орталығы мен ауыл 
арасын байланыстыратын жолдар да 
жөнделіп жатыр. 

– Енді мәдени жаңалыққа ойыс
сақ. Аймақ басшысы ауданға жасаған 
сапарының бірінде «Сыға нақты мәдени 
туризм алаңына айналдыру керек» де
ген болатын. Тарихы тереңде жатқан 
қалашыққа туристерді тартудың 
қандай жолы бар? 

– Елбасының «Болашаққа бағ -
дар: рухани жаңғыру» бағ дар  ламалық 
мақаласы ұлт тық құн ды лықтар мен 
тарихи мұра ларымызды кеңінен 
насихаттауға жол ашқаны белгілі. Ел
басы мақаласындағы міндеттер мен 
аймақ басшысының тапсырмасына 
орай, қазір Сығанақ қаласының орнын 
ашық аспан аясындағы музейге айнал
дыру бағытында жұмыстар жасалуда. 
Археолог-ғалымдар бір кездері ірі шаһар 
болған орынның қираған үйіндісін асқан 
ыждағаттылықпен зерттеп, қаланы 
қоршап тұрған қабырғаны, үйлерді 
және мешіт-медресені қалпына келтіру 
жұмыстарын қарқынды жүргізуде.

Орта ғасырда Қыпшақ хан-
дығы, Ақ Орда, Қазақ хандығы 
мемлекеттеріне  астана болған Сығанақ 
– республикалық маңызы бар тарихи 
ескерткіш. Қалашықта археологиялық 
және қайта жаңғырту жұмыстары 

жүргізілуде. Түркістан қаласындағы 
Қ.А.Яссауи атындағы халықаралық қа-
зақ-түрік университетінің «Архео ло-
гия» ғылыми-зерттеу орта лығы 2014 
жылдан бастап қазба жұмыстарымен 
айналысып келеді. Алматы қаласы ин
ституттары да осы істі қолға алуда. 
Биыл қалашықтың шығыс жақ қақпасы 
тұрғызылады. Екі жақ қамалы биіктейді. 
Қазба жұмыстары үшін республикалық 
бюджеттен тиісті қаржы қаралды. Осын
дай жұмыстар нәтижесінде қалашық 
туристік орталыққа айналды десек те 
болады.  Соңғы кездері қалашықтың та
рихына қызығып келушілер қатары арт
ты.   Жүйелі жұмыстар кезең-кезеңімен 
жалғасып жатыр. Келешекте туристерге 
арналған  қонақ үй, тамақтану орындары 
да салынатын болады.

– «Көгілдір отынның» игілі гін 
көрген кент тұрғындары оны пай
далануда шы ғынның аз кететінін 
байқапты. Ал ауыл халқы ше, олар от 
жағып, күл шығару бейнетінен қашан 
құтылмақ?

– Дұрыс айтасыз, магистралды 
құбыр кент орталығына келіп тұр. 
Бірінші болып Шалқия елді мекені 
қосылмақ. «Шалқия Цинк» кәсіпорны 
ауыл тұрғындарын «көгілдір отынмен» 
қамтуды өздері қолға алды. Демек, 
Шалқияға жеткен газ құбыры Құттықожа 
ауыл ына да жақындайды. Бұдан бөлек, 
мемлекеттік-жекеменшік әріптестік 
арқылы бірнеше ауылға көгілдір отын 
жеткізіп береміз деген кәсіпкерлер де 
бар. Кейден, Бесарық және жол бойына 
жақын орналасқан ауылдарға осындай 
азаматтардың арқасында газ құбыры 
тартылады. Жалпы,  кентте 5600 отбасы 
болса, оның 5000-ы көгілдір отынның» 
пайдасын көріп отыр.  Әлеуметтік ны
сандардан 5 мектеп газға қосылды. 

– Осыған дейін ауызсу, аяқсу 
көп ауыл үшін проблемаға айналып 
келгенін білеміз. Сіздерде бұл мәселе 
қаншалықты шешімін тапты?

– Ауданға қарасты 26 ауыл бар. 
Оның 19-ы ауызсумен толық қамтылған. 
Қалған 7 ауылға ауыз су ды жеткізіп беру 
үшін тиісті жұмыстар атқарылуда. 2019 
жылы барлық елді мекен толық ауыз
сумен қамтамасыз етіліп, тұрғындар 
сапалы ауызсуға қол жеткізеді. Аяқсу 
мәселесі де оң шешімін тауып келеді. 
Оның түйінін шешуге жергілікті бюд
жеттен қаржы қарадық. Негізі ауданда 
Қыркеңсе мен Сунақата ауылы аяқсудан 
тысқары қалып қойған еді. Осы орайда 
былтыр Қыркеңсе мен Жаңарыққа ка
нал қазылды. Сунақата елді мекеніне 
«Қазсушар» мекемесі канал жүргізді. 
Ал, апатты жағдайдағы 3 көпірге тиісті 
қаржы қаралып, жұмыстар атқарылуда. 

– Жастар тарапынан қандай тың 
идеялар бар?

– Аудан жастары белсенді. Бар лық 
салада өздерінің қабілеттерін көрсетіп 
келеді. Іс-шараларды ұйым дас тырып, 
жоғары деңгейде өткізуге атсалысады. 
Екі қолға бір күрек таба алмай жүрген 
жастар оқу курстарына қатысып, жаңа 
мамандықты игеруде. Байқасаңыз, кәсіп 
ашуға ынталы жастар көп. Кейбірінің 
идеялары тың. Осы жас тардың жо
баларын қолдау мақ сатында түрлі 
мүмкіндіктер қарастырылған. Біз де ба
рынша қолдау танытып келеміз. Мәсе-
лен, бос тұрған ғимараттарды жастар дың 
идеяларын дамытуға  беріп жатырмыз. 
Онда олар кәсіптерін жандандырмақ. 
Сонымен бірге, 25 ауылда жастармен 
жұмыс жасайтын  арнайы мамандар бар. 

– Әңгімеңізге рахмет.

Сара АДАЙБАЕВА,
«Сыр бойы».

Жаңақорған ауданы.

ӨҢІРАРАЛЫҚ  ЫНТЫМАҚ
ДАМУҒА ЖАҢАША ДЕМ БЕРУДЕ

Ғалым ӘМІРЕЕВ, Жаңақорған ауданының әкімі:

”АУДАНҒА САПАР БАРЫСЫНДА БІРАЗ ЖАЙҒА ҚАНЫҚ 
БОЛДЫҚ.  КІРЕБЕРІС ТҰСТА ШАҒЫН ЖАҢА АУДАН 

БОЙ КӨТЕРГЕН. ОСЫДАН БІРШАМА УАҚЫТ БҰРЫН БҰЛ ЖЕР 
ТАҚЫР ДАЛА БОЛАТЫН. ҚАЗІР  САУДА ДҮҢГІРШЕКТЕРІ, 
ТЫНЫҒУҒА АРНАЛҒАН ОРЫНДАР, КӨЛІК ЖӨНДЕУ НЫСАН
ДАРЫ КӨПТЕП САЛЫНЫПТЫ. ДЕМЕК, ХАЛЫҚТЫҢ ТҰРМЫСЫ 
ТҮЗЕЛГЕН. СҰХБАТТАН КЕЙІН ҒАЛЫМ МАХМҰТБАЙҰЛЫНЫҢ 
БАСТАУЫМЕН АҚҚОРҒАН АУЫЛЫНА БАҒЫТ АЛДЫҚ.  БҰЛ 
АУЫЛДА МЕКТЕП, БАЛАБАҚША ЖӘНЕ ДЕНЕШЫНЫҚТЫРУ-
САУЫҚТЫРУ ОРТАЛЫҒЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫ БІТІП, БЕРІЛУГЕ 
ДАЙЫН ТҰР ЕКЕН. ЖОЛДА БІРНЕШЕ АУЫЛДЫҢ ТҰСЫНАН 
ӨТТІК. ЖҮЙІТКІГЕН КӨЛІК. ТЕГІС ЖОЛ. МЕЖЕЛІ ОРЫНҒА 
ОҢАЙ ЖЕТЕСІЗ. ӘРБІР АУЫЛДАН ҚЫЗЫЛ КІРПІШТЕН 

САЛЫНҒАН БІЛІМ ОШАҚТАРЫ ЕРЕКШЕ КӨЗГЕ ТҮСТІ. ҚАЛА 
МЕКТЕПТЕРІ СЕКІЛДІ. ЕГІСТІК АЛҚАПТАРЫ ДА  КӨЗГЕ ША
ЛЫНАДЫ. БАСЫНДА ТЕХНИКА, ДИҚАНДАР. ТІРШІЛІК ҚЫЗУ 
ЖҮРІП ЖАТЫР. БҰЛ – СЫРДАРИЯНЫҢ СОЛ ЖАҚ БЕТІНДЕГІ АУ
ЫЛДАР. НЕГІЗГІ ТІРШІЛІК КӨЗІ ЕГІНШІЛІК. АУДАНДАҒЫ ЕГІС 
КӨЛЕМІНІҢ БАСЫМ БӨЛІГІ ОСЫ АУЫЛДАРҒА ТИЕСІЛІ.   КӨЗДІ 
АШЫП-ЖҰМҒАНША АҚҚОРҒАНҒА ДА ЖЕТТІК. АУЫЛ ЖА
СЫЛ ЖЕЛЕККЕ БӨЛЕНГЕН. САЛЫНҒАН БАЛАБАҚША ЗАМАН 
ТАЛАБЫНА САЙ. ҚОС ҚАБАТТЫ, 140 БАЛАҒА ЛАЙЫҚТАЛҒАН 
ҒИМАРАТ. ІШІНДЕ ОЙЫН, ЖАТЫН, АСХАНА, АКТ ЗАЛ, 
ЖУЫНАТЫН БӨЛМЕ, БӘРІ ДЕ БАР. ҚАЛАНЫҢ АЛДЫҢҒЫ 
ҚАТАРЛЫ БАЛАБАҚШАЛАРЫНАН ЕШ КЕМ ТҮСПЕЙДІ. АУ

ЛАСЫНДА ОЙЫН АЛАҢДАРЫ ЖЕТКІЛІКТІ. 450-ДЕН АСТАМ 
ТҮП ЖЕМІС АҒАШТАРЫ ОТЫРҒЫЗЫЛҒАН. БАЛАБАҚША ЖА
НЫНДА АУЫЛ ЖАСТАРЫНА АРНАЛҒАН ДЕНЕШЫНЫҚТЫРУ-
САУЫҚТЫРУ КЕШЕНІ БОЙ КӨТЕРІПТІ. ЕКІ ҚАБАТТЫ НЫСАН
ДА ҮЛКЕН БАСКЕТБОЛ АЛАҢЫ, КӨРЕРМЕНДЕР ЗАЛЫ, БОКС 
АЛАҢЫ, СПОРТШЫЛАРДЫҢ ЖУЫНЫП- КИІНУІНЕ АРНАЛҒАН 
БӨЛМЕЛЕР ҚАРАСТЫРЫЛҒАН. ОДАН ӘРІ ЖАҢА МЕКТЕПКЕ 
БАҒЫТ АЛДЫҚ. ЖҰМЫС АЯҚТАЛУҒА ЖАҚЫН ҚАЛЫПТЫ. 
АҚҚОРҒАН АУЫЛЫНЫҢ БАЛАЛАРЫ АЛДАҒЫ ОҚУ ЖЫЛЫН
ДА ЖАҢА МЕКТЕПТІҢ ТАБАЛДЫРЫҒЫН АТТАЙТЫН БОЛА
ДЫ.  АЯДАЙ АУЫЛДАҒЫ БҰЛ ҚУАНЫШ ОҢТҮСТІК АУДАНДА  
ҚАРҚЫНДЫ ІСТЕРДІҢ КӨП ЕКЕНІН АҢҒАРТАДЫ.

Қаратау мен Сыр-Ананы тел емген Жаңақорған ауданы соңғы жыл-
дары  көптеген жетістіктерге қол жеткізді.  Қай салада да қарқын 
бар. Аудан кәсіпкерлікті дамыту бағытында да ерекшеленіп тұр. Осы 
сапарымызда аудан әкімі Ғалым Әміреевпен әңгімеміз де әлеуметтің 
әлеуетін көтерген тың бастамалар жайында болды. 

Айталық, аймақта жазғы  дема лыс  қала, 
аудан сыртындағы 9 лагерьде 7 ауысым
нан ұйымдас ты ры лады, оның 6-ы жыл бойы 
жұмыс жасайтын лагерь. Осы жылы об
лыс бойынша 1-10 сынып ара лы ғындағы 
140464 баланың 136160-ы жазғы тынығумен 
қамтылады деп күтілуде. Оның ішінде,  қала, 
аудан сыртындағы  жұмыс жасайтын 9 лагерь
де қамтылатын бала саны 9327 болса, мектеп 
жанын дағы және басқа да тынығу орында
рына баратын бала саны 111167 болып отыр. 
Ал кәсіподақ пен демеушілер және ата-ана
лар есе бінен 15666 бала жазғы демалыс пен 
қамтылатын болады. Бұл жалпы оқушылардың 
97 процентін құрайды.  

Өткен жылмен салыстырғанда, биыл 
жазғы лагерьлерде тынығатын балалардың 
саны біршама артып отыр. Мысалы, «Қамбаш» 
балаларды сауықтыру және қосымша білім 
беру орталығында» өткен жылы 7 ауысым
да 840 бала жазғы тынығумен қамтылса, 
биыл олардың қатары 980-ге жетеді. Қазалы 
ауданындағы «Шағала» балаларды сауықтыру-
демалыс орталығында өткен жылы 840 бала 
тынықса, биыл демалатын бала саны 875-ті 
құрап отыр. Сол секілді қаладағы «Арай-Сан
райз» лагерінде де ауысым саны көбейіп, осы 
жылы 1260 бала демалатын болады. 

Жалпы жазғы лагерьлер 1 мау  сым  нан 
жұмысын бастайды. Айта кетейік, биылғы 
жазда облыс көлемінде балаларды дамы
ту, сауықтыру,  білім беру, психо тера певтік, 
коммуникативтік қыз мет көрсететін 485 мек
теп жанын дағы лагерьлер жұмыс жасайды деп 
жоспарлануда. Оған қоса, «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасы аясын да облыстағы мәдени-
тарихи орын дарға, ескерткіштерге, ескі қала-
ларға, өлкеміздің көрнекі жер леріне 18840 
балаға экскурсия ұйым  дастырылады. Ал об
лыстан тыс ай мақтардағы орналасқан лагерь
лерде мұнай компанияларының қолдауымен 
жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз 
қалған, көпбалалы және тұрмысы төмен, 
мүмкіндігі шектеулі отбасының  балалары  
тынығатын болады.

Ғазиза ӘБІЛДА,
«Сыр бойы».

ЖАЗҒЫ 
ДЕМАЛЫСПЕН
ТОЛЫҚ 
ҚАМТЫЛАДЫ

Бүгінгі таңда білім саласы бойынша 
алда тұрған ауқымды міндеттің бірі – 
ҰБТ болса, екіншісі – балалардың жазғы 
демалысын талапқа сай ұйымдастыру. 
Апта басында өңірлік коммуникациялар 
қызметінде өткен брифингте облыстық 
білім басқармасының басшысы Майра 
Мелдебекова мектеп оқушыларының 
жазғы демалысын ұйымдастыру шара-
лары туралы хабарлама жасады.

1-БЕТ

– Осыдан төрт ғасыр бұрын Абылай хан 
«Білектің заманы өтті, біліктінің заманы келе 
жатыр, дайынбысың әлеумет?» деген екен. 
Ұлы Абай да «Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз 
болсаң арқалан. Сен де кірпіш дүниеге, кетігін 
тап та бар қалан» деген. Біз алдымызға отыз 
өркениетті елдің қатарына кіреміз деген үлкен 
мақсат қойдық. Ол үшін экономика ғана емес, 
әрбір азаматымыз бәсекеге қабілетті болу ке
рек. Қазір әлемде «Жаңа мамандықтар атласы» 
өте танымал. Оны Ресейдің стратегиялық ба
стамалар агенттігі мен мәскеулік «Сколково» 
басқару мектебі жасаған. Мұнда роботтарды 
басқаратын нейроинтерфейстер жобалаушы
сы, интеллектуалды меншікті бағалаушы, 
электронды киімдер рецептісінің программисі 
секілді жаңа ғасырда сұранысқа ие бола
тын мамандықтар тізімі бар. Бұл кәсіптерді 
болашақта біздің балаларымыз да меңгеруі 
қажет. Халқымыздың асыл арманын, үлкен 
үмітін іске асыратын жастарымыз заман тала
бына сай болуы тиіс. Білімінің, кәсібилігінің 
арқасында алда тұрған заман шақыруларына 
дайын болып, мақсатына жетуге мүмкіндік алу 
керек, - деді аймақ басшысы. 

Маңызды жиында оқушы лар дың көкейінде 
жүрген бар лық сауалды облыс басшысы жауап
сыз қалдырған жоқ. Бас қосуда республикалық 
пәндік олим пиаданың алтын медаль иегері 
Еламан Ерденбеков білім саласына жасалып 
отырған қолдау үшін облыс басшылығына 
алғысын жеткізді. Кездесуге келген өрендердің 
барлығы алға үлкен мақсат қойып, оған жету 
жолында аянбай тер төгуге даяр екендіктерін 
көрсетті. 

Жоғарыда айтқанымыздай, об лыста білімге 
басқа бірде-бір сала мен салыстыруға келмейтін 
қолдау бар. Сәйкесінше, білім ді өрендеріміз де 
үмітті ақтап, халық аралық деңгейдегі бәйге-
лерден құралақан қайтқан емес. Биыл осын
дай ғылыми жоба конкурстарына облыстан 
41 оқушы қатысып,  46 жүлдені қанжығаға 
байлапты. Сонымен қатар осы жылы Мәс-
кеу дің, Санкт-Петербургтің рейтингі жоғары, 
маңдайалды универ ситет терінде білімін 
шыңдап жүрген, мамандығын жоғары тех
нология мен үздік әдістемелер арқылы терең 
меңгерген 78 жас елге оралып, туған жерді 
түлетуге асығып отыр. 

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ, 
Суретті түсірген: Б.ЕСЖАНОВ.

БІЛІМДІ ЖАС 
ЖЕҢІСІ –
ЛАЙЫҚТЫ 
ҚОЛДАУ 
ЖЕМІСІ
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«Сыр бойы», «Кызылординские вести», «Ақмешіт апталығы», «Ақмешіт 
жастары» және ауданның барлық басылымдарына хабарландыру 
орналастырғыңыз келсе: 70-00-49, 70-00-52  телефон да ры арқылы 

байланысуға болады. E-maіl: smjarnama@mail.ru

№74 (19557)
24 мамыр, бейсенбі
2018 жыл

Қазақстан Республикасы еңбек заң
намасының мақсаты еңбек қа ты  настарын 
және еңбек қаты нас    та рымен тікелей 
байланыс ты өзге де қатынастарды еңбек 
қаты нас тары тараптарының  құқық тары мен 
мүдделерін қорғауға,  ең бек сала сындағы 
құқықтар мен бос тан дық тар дың ең төмен 
кепіл дік терін белгі леуге бағытталған 
құқық  тық реттеу болып табылады.

ҚР Еңбек кодексінің  24бабына сәйкес, 
еңбек шарты бойынша жұмыскер жұмысты 
(еңбек функциясын) жеке өзі орындауға, 
еңбек тәртіптемесі қағида ларын сақтауға 
міндеттенеді, ал, жұмыс беруші жұ
мыскерге келісілген еңбек функция сы 
бойынша жұмыс беруге, осы Ко дексте, 
ҚР заңдарында және өзге де нормативтік
құқықтық актіле рінде, ұжымдық шартта, 
жұмыс бе ру шінің актілерінде көзделген 
еңбек жағдайларын қамтамасыз ету
ге, жұмыс керге уақытылы және то лық 
мөлшерде жалақы төлеуге міндеттенеді.

Осы Кодекстің 33бабы 3тар ма
ғын да адамды жұмысқа жіберу еңбек 
шартын жасасқаннан кейін ғана жүзеге 
асырылатындығы көзделген.

Аталған еңбек заңнамасының бұ
зылуы жұмыскерлердің  уақытылы және 
толық көлемде жалақы алмауына, оларға 
экологиялық өтем дер  дің төленбеуіне, 
жылына бір рет жалақысы сақталатын 
еңбек демалысы ның берілмеуіне, уақыт
ша жұмысқа жарамсыздығына байланысты 
әлеуметтік жәрдемақының төлен беуіне, 
еңбек қауіпсіздігін сақ тандыруға қаржы 
бөлінбеуіне, зей нетақы қорына төлем ау
дарылмауына, т.б. елеулі зар даптарға әкеп 
соғады. 

ҚР Әкімшілік құқықбұзушылық тура
лы Кодексінің 86бабы бойынша, жұмыс 
берушінің адамды еңбек шартын жаса
спай жұмысқа жіберуі әкімшілік құқық 
бұзушылық болып табылады және бұл 
үшін әкімшілік жауаптылық қаралған.

Яғни, жұмыс берушілердің жұ мыс 
керлерді еңбек шартын жасас пай  жұмыс 
істетуі соңғыларының заң ды мүдделеріне  
елеулі түрде нұқ сан келтіретін, олардың 
еңбек құқықтарын өрескел бұзу болып 
 табылады.

Жергілікті атқарушы  орган да ры на 
қарасты мекемелер мен кәсіп орындарда  
аталған заң бұзу шы лық тарды болдыр
мау мақса тында, об  лыстық еңбек сала
сындағы бақылау басқармасы  облыс тық 
жобалық кеңсеге «Қызылорда об лысы
ның жергілікті атқарушы орган дарына 
қарасты мекемелер мен кәсіп орында еңбек 
шарттарының бірыңғай үлгіде жасалуын 
қамтамасыз ету» жобасы ұсынылып, оны 
облыс әкімдігі бекі тті.

Аталған жобаны енгізудің  негіз гі 
мақсаты облыстық жергілікті ат қа  рушы 
органдарына қарасты меке ме лер мен 
кәсіпорындарда, еңбек шарт тарының бір
ың ғай үлгіде рәсімделуін қамтамасыз 
етуді көздейді және оның жүзеге асыры
луы нәтижесінде  2018 жылдың 1 шілде
сіне дейін облыстың жергілікті атқарушы 
органдарына қарасты 824 мемлекеттік ме
кеме мен кәсіпорында жұмыс берушілер 
мен жұмыскерлер арасында 45000 еңбек 
шарттарының бірыңғай үлгіде жасалуына 
мүмкіндік береді. 

Облыстық
 еңбек саласындағы 

бақылау басқармасы.

«Қазсушар» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мем
лекеттік кәсіпорнының Қызылорда филиалы су шаруашылығы сала сының 
ардагері 

Жақсыбек Маншариповтың
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен туғантуыстарына 
қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады.

* * *
«Сыр медиа» ЖШС ұжымы серіктестікке қарасты облыстық «Сыр 

бойы» газетінің қызметкері Айгүл Маншариповаға әкесі
Жақсыбек Маншариповтың

қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.
* * *

«Қазпошта» АҚ Қызылорда облыстық филиалы ұжымы филиал басшы
сы Әбибуллаева Аида Ибрагимқызына ұлы 

Камалладдиннің
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

«ҚР АШМ Орман шаруашылығы және жануарлар 
дүниесі комитеті Қызылорда облыстық орман 

шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық 
инспекциясы» РММ әдеп нормаларының сақталуы

              
Сыбайлас жемқорлыққа деген төзбеушілік әрбір қазақстандықтың 

аза маттық ұстанымына айналуы тиіс. Азаматтарда сыбайлас жемқор
лыққа қарсы мәдениет, оған қарсы берік иммунитет болмай қалаған 
нәтижеге қол жеткізу мүмкін емес. Осы мақсаттарды бағындыру үшін 
мемлекеттік қызметтің жаңа моделін енгізу шеңберінде елімізде мем
ле кеттік органдарда Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 
жылғы 29 желтоқсандағы №153 Жарлығына сәйкес жаңа институт – 
әдеп жөніндегі уәкілдер институты енгізілді, олардың арнайы Ережесі 
бекітілді. Әдеп жөніндегі уәкілдер институтын нығайту, халықтың 
мемлекеттік органдарға деген сенімінің артуына, мемлекеттік қызметте 
өзара қатынастар мәдениетінің қалыптасуына, сондайақ сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы заңнаманың және қызметтік әдеп нормаларын 
бұзуының алдын алуға мүмкіндік береді. 

«ҚР АШМ Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті 
Қызыл орда облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі 
аумақ тық инспекциясы» РММ әдеп жөніндегі уәкілі ҚР Мемлекеттік 
қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы ісқимыл агенттігінің 
Әдеп жөніндегі уәкілдерге арналған әдістемелік нұсқаулықты негізге 
алып, қазіргі уақытта  жұмысқа қолдануда. 

Әдеп жөніндегі уәкіл өз құзыреті шегінде мемлекеттік қызмет
шілердің құқықтары мен заңды мүдделері бұзылған жағдайларда, 
оларды қорғауға және қалпына келтіруге бағытталған шараларды 
қабыл дайды, мемлекеттік қызметшілердің қызметтік әдеп нормала
рын сақтауын мониторингтеуді және бақылауды жүзеге асырады, 
мемлекеттік қызметтің оң бейнесін қалыптастыруға өз үлесін қосады.
Мемлекеттік қызмет, сыбайлас жемқор лыққа қарсы ісқимыл туралы 
заңнама және қызметтік әдеп нормалары талаптарын бұзудың алдын 
алуды қамтамасыз етеді. Мемлекеттік қызметшілер мен азаматтарға 
кеңес береді. 

Ғ.ЕРМАҒАНБЕТОВ,
«ҚР АШМ ОШЖДК Қызылорда облыстық

орман шаруашылығы және жануарлар       
дүниесі аумақтық инспекциясы» РММ 

әдеп жөніндегі уәкілі. 

КІРПІШ САТЫЛАДЫ 
Қызылорда  қа ла  сын  да 

Кірпіш  зауыты ук раи на
лық құрал мен жаб дық
тал  ған М125  маркалы 
ке ра микалық  қап тама 
кір піш өндіреді және қой
ма дан өнімдерді өткізеді. 

Мекен-жайы: Қызылорда қ., Бейбітшілік 
көш., 78 б. Тел.: 8(7242) 24-68-68,  8 777 058 24 
69, 8701 335 96 50. 

(3-1)

ХАБАРЛАМА
«ПетроҚазақстан Венчерс Инк.» компаниясының 

филиалы 2007 жылғы 9 қаңтардағы №212ІІІ 
Қазақ стан Республикасының Экология кодексінің 
57бабы ның талаптарына сәйкес «ОңтүстікШығыс 
Дощан кенішін электрмен қамту» жұмыс жобасы 
жөніндегі құжаттаманың мемлекеттік экологиялық 
сараптамаға жолданғандығы жайлы хабарлайды. 

Барлық мүдделі азаматтар мен қоғамдық 
бірлестіктерге мемлекеттік сараптамадан өткізу 
кезеңінде өздерінің ойпікірлерін білдіру мүмкіндігі 
беріледі.

Анықтама алу телефоны (7242) 29-91-92.

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы құқық-
тық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі коми-
тетінің Қызылорда облысы бойынша басқармасы, 120001, 
Қызылорда қаласы, Байсейітова көшесі, №104 а үй, анық тама 
үшін телефон (7242) 264509, факс (7242) 275530, электрондық 
мекен жай 7247160@kgp.kz, бос лауазымға КОНКУРС 
 ЖАРИЯЛАЙДЫ

Бос орын:
Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы құқықтық ста

тистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитеті Қызылорда 
облысы бойынша басқармасының азаматтық және әкімшілік 
салалардағы құқықтық ақпаратты қалыптастыру бөлімінің про
куроры – 1 бірлік.

Функционалдық міндеттері:
 бақылау және қадағалау органдары жүзеге асыратын 

және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
тәртіппен уәкілетті органда тіркелетін тексерулерді, бақылау 
және қадағалау органдары Қазақстан Республикасының заң
намасында белгіленген тәртіппен уәкілетті органға жібе ретін ха
барламаларды, бақылау және қадағалау орган дарының бақылау 
объектілеріне (субъектілеріне) баруы арқылы жүр гізілген 
бақылаудың және қадағалаудың өзге де нысандарын арнайы 
есепке алуды жүзеге асыру;

 тексерулерді тіркеу және есепке алу саласы бойынша 
нормативтікқұқықтық актілердің және Қазақстан Республика
сы Бас Прокурорының бұйрықтары талаптарының орындалуын 
қамтамасыз ету;

 №1П және 1У нысанды статистикалық есебін қалып
тастыру;

 Қазақстан Республикасы құқықтық статистика және ар
найы есепке алу органдарының қызметін реттейтін нор мативтік
құқықтық актілерге сәйкес басқа да міндеттерді орындау.

Лауазымдық жалақысы еңбек өтіліне қарай 87062 теңгеден 
117862 теңгеге дейін.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар:
 функционалды бағыттарға сәйкес келетін жоғары кәсіби 

білім;
 құқық қорғау органдарына қызмет атқару үшін қажетті 

болған денсаулығының жарамдылығы.
Құжаттарды қабылдау мерзімі және орны: конкурс 

өткiзу туралы хабарландыру соңғы жарияланған күнінен бастап 
5 жұмыс күн ішінде Қызылорда қаласы, Байсейітова көшесі, 
№104 а үй мекенжайы бойынша Қазақстан Республикасы Бас 

прокуратурасы құқықтық статистика және арнайы есепке алу 
жөніндегі комитеті Қызылорда облысы бойынша басқармасында 
қабылданады, ұйымдастырукадр жұмысы тобы.

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар тізімі:
1) өтініш (нысанға сәйкес);
2) сауалнама (нысанға сәйкес);
3) кадр есебі жөніндегі жеке іс парағы (нысанға сәйкес);
4) қолмен толтырылған және басылып жазылған толық 

өмірбаяны (нысанға сәйкес);
5) Қазақстан Республикасы азаматының жеке басын куәлан

дыратын құжаттың нотариалдық куәландырылған көшір месі;
6) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық куәланды рылған 

көшiрмелерi;
7) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық 

куәландырылған көшiрмесi;
8) әскери билеттің немесе әскерге шақыру учаскесiне 

тiркелгені туралы куәліктің көшірмесі;
9) 3х4 үлгідегі (2 дана) сурет;
10) «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ісқимыл туралы» 

Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес азаматтың және 
оның жұбайының (зайыбының) табыстары мен мүліктері туралы 
декларацияны тұратын жері бойынша мемлекеттiк кiрiс органына 
табыс еткенін растайтын құжаттар;

11) конкурсқа қатысу үшін құжаттарды өткізу кезінде жа
рамды, шекті мәннен төмен емес қолданыстағы заңнаманы білуге 
арналған компьютерлік тестілеудің нәтижелері;

12) прокуратура органдарында қызмет өткеруге жарам
дылығын анықтау үшін әскеридәрігерлік комиссиялардан 
медициналық және психофизиологиялық куәландырудан, 
сондайақ полиграфологиялық зерттеуден өтудің және мін детті 
арнайы тексеріс қорытындылары;

13) құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі 
органдарының соттылығы жоқтығы, сот тәрті бімен соңғы бір 
жылдың ішінде қасақана әкімшілік құқық бұзушылық жасағаны, 
сыбайлас жемқорлық құқықбұзу шылықтары үшін тәртіптік не
месе әкімшілік жауапкершілікке тартылмағаны туралы анықтама;

14) соңғы жұмыс (оқу) орнынан мінездеме.
Азаматтар бiлiмiне, жұмыс тәжiрибесiне, кәсiби дең гейіне 

және іскерлік беделіне қатысты (бiлiктiлiгiн арттыру, ғылыми 
(академиялық) дәрежелер мен атақтардың берiлуi, мiнездемелер, 
ұсынымдар, ғылыми жарияланымдар туралы құжаттардың 
көшiрмелерi) қосымша ақпарат бере алады.

Құжаттар мұқабада тізбесі көрсетіліп, тігіліп тапсырылуы 
тиіс.

ҚЫЗМЕТКЕ КОНКУРС ЕҢБЕК ШАРТЫ – 
ЕҢБЕК ҚАТЫНАСТАРЫНДАҒЫ 
СЕНІМДІЛІК КЕПІЛІ

ОБЛЫСТЫҚ ҚОҒАМДЫҚ КЕҢЕСТІҢ 
ҚОҒАМДЫҚ ТЫҢДАУЫ

Құрметті қала тұрғындары! Қызылорда облыстық Қоғамдық кеңесі 
24 мамырда «Дәрідәрмектердің ретсіз қымбаттауы» тақырыбында өтетін 
қоғамдық тыңдауға шақырады.

Өтетін орын: Достық үйі, 2-қабат.
Уақыты: 17.00.

Барша адамзатты жарық нұрға 
бөлеген қасиетті кітап – Құранды түсірген 
және оны түсіндіріп жеткізу үшін Өзінің 
елшісі, ардақты пайғамбары Мұхаммедті 
(с.ғ.с.) жібер ген Алла тағаланың атымен 
бастаймын. 

Сөзімді бастамас бұрын, өзім жайлы сәл 
баяндасам. Туыпөскен жерім Тереңөзек 
кенті. Азан шақырып қойған есімім – Дар
хан. Осы аудан орталығындағы қазақ орта 
мектебінде әріп танып, білім дариясына 
сүңгідім. Әкем Серуенбек денешынықтыру 
пәні мұғалімі, өз мамандығын жетік меңгер
ген білікті ұстаз. Анам Гүлнафистің маман
дығы мейірбике, денсаулық саласында 
қажы май тер төккен, ақ халатты абзал жан. 
Отбасында үш ағайындымыз. Әпкем Айнұр, 
ана жолын қуып медицина саласын таңдап, 
академия бітірген. Қазір үш бала тәрбиелеп 
отыр. Інім Нұрхан жоғары білімді спорт шы. 
Көгалдағы хоккейден еларалық додаларға 
қатысып, республика намысын қорғап жүр.

Атам Сансызбай жоғары білімді, діни са
уатты кісі болды. Атадан қалған кітаптарды 
оқып, жастайымнан имандылыққа ден 
қойдым. Айт намаздары, жұма күндері, 
тағы басқа діни дәрістер, уағызнасихат 
тыңдау үшін мешітке барып, рухани азық 
алып өстім. Мектеп қабырғасында спортпен 
де айналысатынбыз. Талай турнирлерден 
жүлделермен оралған едік. Бала кезімнен ар
маным болған әскери мамандыққа дайында
лып, 2005 жылы мектепті жақсымен аяқтап, 
Алматы қаласындағы «Ұлттық қауіпсіздік 
комитетінің шекара қызметі академиясына» 
сынақтан сүрінбей өтіп, оқуға қабылдандым. 
Өкінішке орай, 2курста оқу орнынан шығып, 
Қарағанды мемлекеттік университеті, Дене 
шынықтыру факультетінің «Алғашқы әскери 
дайындық» бөліміне ауысып, білім алуым
ды жалғастырдым. Оқи жүріп еркін күрес 
үйірмесіне жазылып, облыстық, респуб лика
лық турнирлерге қатыстым. Жеңіл атлетика
дан университет және қалалық жарыс тардан 
жүлделі орындарға қол жеткіздім.

Өмірімнің өзгеруіне себеп болған да осы 
Қарағанды қаласы еді. Осындағы  түріктер 
ашқан медреседен Құран, фиқһ, хадис, әдеп, 
мінезқұлық дәрістерін алуға кірістім. Күндіз 
университетте болып, жаттығуларыма қаты
сып, кешке медреседе сабақ алып жүр дім. 
Дінге деген құлшынысым артып, ұстаздардың 
әдепқылықтарына, білімдеріне қызығып, 
іздене бастадым. Үлгерімімнің жақсарғанын 
байқап, ұстаздар Түркияға оқуға жібермекші 
болды. Бірақ ұсыныстарынан бас тартып, 
ізденісімді жалғастырдым. Қарағандыда 
одан басқа мешіттер мен діни орталықтар 
болатын. «Умма» және Халифа Алтай 
орталықтарынан Құран тафсирі, хадис, араб 
тілі дәрістеріне қызығып, жиі баратын бол
дым. Өйткені, онда Сауд Арабия, Мысыр 
елдерінде оқы ған білімді ұстаздар сабақ 
өткізетін. Орталықтағы мешітте Нығыман 

Жандос, Қайрат, Ерсін секілді ұстаз уағыз
насихаттарына қатысатын едім. Сол тұста 
менде араб елде ріне барып оқуға деген қызы
ғушылық оянды.

ҚарМУды жақсы тәмамдап, дипломды 
алып, ауылға оралдым. Атаанама сыртқа 
оқуға барғым келетінін айтып, рұқсат 
сұрадым. Олар уайымдап, бірақ, «жолына 
бөгет болмайық, егер өзің білім алуды қалап, 
шешім қабылдаған болсаң, жолың болсын», – 
деп баталарын берді.

Негізінде, мұсылман адам өткеніне өкін
беуі керек. Өйткені, жақсылық пен жаман дық 
Алланың қалауымен болады. Біз «жамандық» 
деп білетін нәрселердің артында біз білмейтін 
жақсылықтар жатуы мүмкін. Алайда қателік
терді мойындау, оны қайталамау және 
басқа ларды одан сақтандыру сол қателіктен 
арылудың төте жолдары. Мәселен, мен оқуды 
бітірген жылдары жастардың діни білім алу 
үшін шетелге кетуі көп еді. Қазір қарасам, сол 
кезде кеткендердің көбісіне түрлі сылтаулар
мен елден шығып кету арман болған сияқты. 
Бастапқыда армандаған нәрсесі уақыт өтіп 
адамның есілдерті, көңіл қалауына айналды. 
Қанша жастар «білім алу – әрбір мұсылманға 
парыз» деген желеумен қартайған атаанала
рын тастап кеткен. Дінді дұрыс түсінген адам 
атаанасының разылығын бәрінен де жоғары 
қояды ғой. Көптеген жастар араб елдеріне 
«мұсылман елі» деп кетті. Сонда, деймінау, 
біздің елде тұрып жатқан кімдер? Мемлекет 
шетелден діни білім алу мәселесін енді рет
теп жатқан көрінеді. Жауапты органдар елдің 
тыныштығын, қауіпсіздігін көздеп, шетел
де оқитындардың қай оқу орнында, кімнен 
білім алатынын қадағалайды. Әттең, сол кез
де осындай заңдар болғанда, көптеген жастар 
адаспас еді. Буындары бекімей, дүниетанымы 
қалыптаспай, елінде бар білімді меңгермей, 
отанын тастап, шетел асып кеткен адам бой
ына барған жерінің мәдениетін, менталитетін 
сіңіріп келетіні жасырын емес. Пайдалы 
білімдермен қатар, зиянды пікірлерді де 
«жұқтыруы» ықтимал. Діни алауыздықтың 
өршуіне де сырттан оқып келгендердің 
«еңбек сіңіргені» белгілі. Олардың қасында, 
ешқайда шықпай, елдегі білімді игеріп, дінге 
қызмет жасап жүрген азаматтарды білеміз. 
Сондықтан шетелге діни білім алуға емес, 
елде алған білімді жетілдіруге, елде жоқ 
мамандықтарды меңгеру үшін оқып қайтуға 
болады. 

Жоғарыда айтқанымдай, менің білім алуға 
деген ынтама атаанам қарсылық танытқан 
жоқ. Ешбір атаана баласына жамандық ой

ламаса  да, шектен тыс сенім артуы да жаман 
жолға түсуіне себеп болуы мүмкін. «Ананың 
көңілі балада, баланың көңілі далада» деген 
сөз бар. Демек, атаана баласына ие болсын. 
Қайда, кімнен, не оқитынына көз жеткізбей, 
жауапты органдардың келісімін алмай 
ешқайда жібермесін. Егер перзентінен дінге, 
діни білім алуға шектен тыс қызығушылық 
байқаса, қырағылық танытып, оны дұрыс 
бағытқа салу қажет, оған сауаты жетпесе, 
мәсе лені білетіндердің кеңесіне жүгінген 
жөн.

Сөйтіп, мен 2011 жылы қыркүйек ай
ында Мысырдағы Александрия қаласына 
сапарға аттандым. Сонда білім алып жүрген 
қазақ жігіттері күтіп алып, өздерімен бірге 
пәтерлеріне жайғастырып, білім алу та
лаптарына ақылкеңестерін беріп, араб тілі 
орталықтарына апарып, таныстырды. Маған 
бұл сапарым үлкен әсер қалдырды, бөтен 
континент, бөтен халық, тіл ... Не керек, со
дан Алладан көмек сұрап, қиыншылықтарға 
төзіп, үйренісіп, дәрістерімді ынтамен алып 
жүрдім. 

Бір жылдан кейін отбасын құру мақса
ты н да сол елдің азаматшасымен некелестім. 
Атаанасының рұқсатымен мешітте неке 
рәсімін жасап, мемлекеттік неке мекеме
сінде тіркетіп, құжатты (куәлікті)  ҚРның 
Египеттегі елшілігінен заңдастырып, бекіт
тім. Сөйтіп, қазақ пен арабты құдаластырдым. 
Мысыр бізге бөтен болмайды, бұрын Сұлтан 
Бейбарыс бабамыз билік жүргізген, ол кісі нің 
тұрғызған зәулім мешіті де Каир орталығында 
тұр. «Скайп» арқылы әйелімді атаанама 
таныстырып, баталарын алдық және үнемі 
хабарласып тұрдық. Аллаға шүкір, қазіргі 
уақытта Хамза, Мансұр деген ұлдарым 
өсіп келеді. Мысыр халқы 90% Ислам дінін 
ұстанушылар, мемлекет ислами зайырлы, 
демократиялық жүйеде басқарылады. Һижра 

бойынша VII ғасырда Амр ибн Ас бастаған 
сахабалардың баруымен Ислам діні тараған. 
Ал негізгі халқы – байырғы қыбтилер (копт) 
христиан дінін ұстанады. Әлем бойынша 
мешіттер саны көп болғандықтан, «мешіттер 
астанасы» деп те атайды. Бұнда әр 100150 
метр сайын құлшылық ету орындары (на
мазхана, мешіттер) бар. Онда көптеген 
жамағаттар және түрлі ұстаздар өздерінің 
ұстанымдарына сай дәрістер мен уағыз
насихаттар жүргізетін. Атамыз қазақ «қойшы 
көп болса, қой арам өледі» деген. Сол секілді, 
білім орталықтары, білім иелері көп болса 
да, ол жерде анау айтқандай ауызбіршілік 
байқалмады. Түрлі жамағаттар, алуан 
көзқарастар. Бірі бірін айыптау. Сол баяғы 
«мынаны тындама, ананы оқыма». Оның 
қасында біздегі келіспеушіліктер – шешімі 
оңай, болмашы мәселелер секілді. Шынайы 
ғалымдар көп болса, алауыздықтар болмау 
керек. Осыны да біраз уақыт өткеннен соң 
түсінген жайым бар.

Араб елдерінде соңғы уақыттарда, 
атап айтсақ, Тунис, Ливия, Алжир,  Египет, 
Йеменде халық пен басшылық  арасында 
азаматтық қақтығыстар жиілеп кетті. Бұл 
дауласулардың соңы үнемі жазықсыз бей
біт тұрғындардың апатқа ұшырауына әкеп 
соғатын. Осындай сипатта өрбіген көтері
лістер аяғы Сирия жерінде үлкен қантөгіс 
соғысқа айналды. Алғашында шииттік 
ұстанымындағы елбасшысы Башар Асад 
пен халықтықдемократиялық партиялар 
арасындағы шиеленіс АҚШ, Англия, Иран, 
Ирак мемлекеттерінің ықпалымен ушығып 
кетті. Әр араб мемлекеттеріндегі қақтығыстар 
құйтырқы саясат ұстанушыларға таптыр
мас олжадай болды. Олар араға май құйып 
қойып, өздерінің діттеген мақсаттарын 
іске асыруға жол іздейтін. Соғыс ошағы 
тұтанған жерлерде түрлі қарулар, оқдәрілер, 

әскери техникалар сатып «майдан базарын» 
ұйымдастыратын. Бұған дейін де Ирактың, 
Ливияның, Ауғанстанның жағдайын жақ
сы білеміз. Ирактың, Ливияның жерасты 
бай лық тарына қызығып, ыңғайын  тауып, 
елдің ойранын шығарып, әскерлерін кіргі
зіп, «бейбітшілік орнатушы» ретінде аме
рикандықтар тайраңдады. Ең өкініштісі, 
екі ортада бейбіт халықтың қаны төгілді. 
Сол секілді Сирия жағдайы теледидардан, 
радио, ғаламтор желілерінен, газетжорнал 
беттерінен мұсылман жерінде әйелдерді, 
жас балаларды, жазықсыз халықты қынадай 
қырып жатқаны жайлы бейнематериалдар, 
мақалалар қаптап кетті. Ал оны түрлі шейх
тер әсерлетіп: «Мұсылман әйелдерді, бала
ларды өлтіруде, намыс қайда? Бұларды кім 
қорғайды?» – деген уағызнасихаттарды 
көбейтті. Оны жержаһандағы мұсылмандар 
көріп, естіп, жүректерінде өшпенділік ту
ындап, Сирия жерін қорғау ниетімен жан
жақтан ағыла бастады. Ол жерде жағдай 
мүлдем шиеленіскен еді. Сенімдері әртүрлі 
топтар және Башар Асад әскері мен оның 
жақтастары Иран әскері арасында түрлі қару 
қолданған үлкен соғысқа айналды. Халық 
босқындап, бастары ауған жаққа сауғалады, 
көрші мемлекеттерге қашып, паналады. 
Мыңдағаны оққа ұшты.

Көрші мемлекет Мысыр жерінде білім 
алып жүрген жастар да Сириядағы сарбаз
дар қатарын толтырды. Олардың арасында 
Қазақстаннан да қандастарымыз аз емес еді.

Атаанам уайымдап, теледидардан суық 
хабарларды көріп, үйге, елге  оралуымды 
бұйырды. Мен ол уақытта жұмыс істеп жүр
ген болатынмын.

Маған да уағызнасихат, шақыртулар жа
салып, Сирия жеріне аттануға, мұсылмандарға 
көмектесу міндет екеніне үндейтін. Осы рет
те мен радикалды тұлғалардың ықпалымен 
Сириядағы халықаралық террористік ұйым
дарды қолдай бастадым. Өйткені, әсерлі 
уағыз дар тыңдаушыларға жігер беріп, елік
тірмей қоймайтын еді. 

2015 жылы туған ел, әкешешемді, туған
туыстарды сағынып, көрісу мақсатында 
барып қайтуды шештім. Алматы қаласына 
келген уақытымда жергілікті  радикалды 
көзқарастағы азаматтармен байланысып, 
олар дың Сириядағы бауырларға қаражат 
жағынан көмек беру керек деген ойлары
на қосылып, Украина мемлекетіне Алматы 
әуежайындағы кедендік шекарадан контра
бандалық жолмен героин алып өтпек болған 
жерімде құрықталдым.  «Бір айналдырғанды 
қырсық шыр айналдырады», – деген ша
масы осы болар. Бұл әрекетім де діни 
түсініктің дұрыс қалыптаспауының көрінісі, 
адасқандығымның шарықтау шегі. Әйтпесе, 
дінді дұрыс түсінген адам есірткі тасумен 
айналыса ма? Шариғат бойынша, егер мақсат 
ізгі болса, оған жету жолдары да ізгі болуға 
тиіс. Адамдарды тонап, мұқтаждарға садақа 

берейік пе? Бірақ, «көрмес түйені де көрмес». 
Талай естіп, оқыған нәрселерімнің қалай 
есімнен шығып кеткенін өзім түсінбедім. 
Егер ұсталмасам, тағы не бүлдіретінімді бір 
Алла біледі. Сол кезде маған «мынау адам
ды өлтіру керек, анау жерді жару керек» 
десе, оны жасаудан тайынбайтын едім. Бірақ, 
Алла сақтап, ешкімнің өліміне, қанының 
нақақ төгілуіне себеп болмадым. Сол үшін 
Аллаға шүкір етем. Сондықтан, осылай 
құрықталғанымды Құдайды мені аяп, маған 
жасаған мейірімі деп білем. 

Түрмеде теріс ағымның шырмауына 
оралғанымды түсіндім. Қателескенімді мой
ындап, ендігі жерде өзімді түзеуге шынайы 
ниет білдірдім, қол жайып Алла тағаладан 
дұрыс түсінік беруін сұрап, жалбарындым. 
Іште қатты өкініш. Үйренген білімді, Құран, 
араб тілін елге келіп, жас жеткіншектерге 
үйретпей қателесіп, уақыт өткізіп алғаныма 
опындым. 

Алла тағаладан кешірім сұрап, «тәубе» 
етіп, жастық қызумен жүріп жіберген 
қателіктерімді, сүрінген тұстарымды сара
лап, өзөзіме есеп бердім. Мұсылман бір 
жасаған қателігін екінші мәрте қайталамайды 
деп, қателіктерге бой алдырмауға, тәртіп 
бұзбауға, қайта алға ұмтылып, болашаққа 
нық сенімді қадам басуға ниет етудемін. 
Алла тағала Құран Кәрімде: «Шындығында 
Алла бір қауымды өзгертпейді, олар өз
өздерін өзгертпейінше», – дейді. Абай ата
мыз да: «Адамның мінезін өзгертуге бол
майды деп айтқан адамның тілін кесіп алар 
едім», – дейді. Сондықтан, бұл маған өзімді 
өзгертуіме мүмкіндік, Алланың сыйы деп 
білемін. Оның үстіне имамдар мен теолог 
мамандар, атап айтсам, «НұрМүбәрак» 
уни верситеті ұстаздары, «Ақниет» оңалту 
орталығының мамандары, жергілікті мешіт
тердің имамдары келіп, қателескен тұста
рымды түсіндіріп, өз тәжірибелерімен 
бөлісті.

«Сүрінбейтін тұяқ болмайды» демекші, 
төрт аяқты тұлпар да сүрініп жатады, ең 
бастысы дер кезінде түсініп, жөнделгенің. 
«Аллаға тәубе етіңдер, мүмкін жетістікке 
жетерсіңдер» және «Әй, иман келтіргендер! 
Аллаға шынайы тәубе етіңдер» деген аят
тарын және де «Алла тағала тәубе еткен 
құлына қуанады» деген Пайғамбарымыздың 
хадистері бізді қате, күнәларымыздан Алла
дан кешірім сұрап, тәубе етуімізге шақырады. 

Ендігі арманым – отбасыма оралып, бой
ларында қазақ қаны аққан ұлдарымды тәр
биелеп, мен жасаған қателіктерді, олардың 
қайталамауына көңіл бөліп, оларды сала
уатты, арнамысты, білімді, елім дейтін, 
еңсесі биік азамат етіп өсіру. Атаана, туған
туыстар ортасына оралып, сенімдерін ақтау. 

Д.САНСЫЗБАЕВ.

БАУЫРЫМ, БАҚТЫ
СЫРТТАН ІЗДЕМЕГІН...

«Мемлекет пен қоғам біртұтас  майдан құрып 
жемқорлыққа қарсы шығуы тиіс. Жем қорлық – 
жай құқық бұзушылық емес. Ол мемлекеттің 
тиімділігіне деген сенімді сеті нетеді және 
ұлттық қауіпсіздікке төнген тіке лей қатер бо
лып табылады» – деп  Елбасы айтып өткендей, 
басты назарды сыбайлас жем қорлықтың сал
дарларымен күресуге емес, жемқорлықты ту
ындататын себептер мен жағ дайларды жоюға 
аударуымыз қажет.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы тиімді іс
қимылды ұйымдастыру ел үшін маңызды мәсе
ле лердің бірі болып табылады. Сол себепті ең 
алдымен оны болдырмау бойынша жұмысты 
күшейту керек. Осы орайда адамдардың сыбай
лас жемқорлыққа көзқарасын түбегейлі өзгерту 
маңызды, қоғам үшін күрделі және қауіпті 
проб леманы шешуден ешкім тыс қалмауы 
қажет. Мемлекеттік қызмет саласындағы сы
байлас жемқорлыққа қарсы ісқимыл шаралары 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ісқимыл тура
лы» Заңында қарастырылған. Бұл заң сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы ісқимыл саласындағы 
қоғамдық қатынастарды реттейді. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұрарлық 
мәде ниетті және тәлімді қалыптастырудың 
нәти    жесі мынадай болмақ: 

 сыбайлас жемқорлықтың қоғам мен мемле
кетке төнетін қатер екенін азаматтардың сезінуі; 

 жемқорларға деген теріс көзқарас қалып
тастыру; 

 пара беруді өз мәселелерін шешудің әдісі 
деп қарайтын халықтың үлесін түбегейлі азай
ту; 

 халықтың құқықтық сауаттылық деңгейін 
көтеру.

Осыған орай, Қазақстан  Республикасы 
 Инвес тициялар және даму министрлігі Индус

трия лық даму және өнеркәсіптік қауіпсіздік 
комитетінің облыс бойынша департаментінде 
2018 жылға бекітілген ісшаралар жоспары бой
ынша түрлі жиындар мен дөңгелек үстелдер 
өткізіледі. Департаменттің мемлекеттік инспек
торлары өнер кәсіптік қауіпсіздік саласындағы 
ерекше тәртіп бойынша тексеру жүргізу кес
тесіне сәйкес әр басталған кәсіпкерлік субъекті
лерінің қызметін тексеріп, заңсыздыққа жол 
бермеу туралы жиын өткізіп, хаттамасымен 
танысады. Бүгінде департамент бойынша құқық 
бұзу шылықтар анықталмады. 

Сыбайлас жемқорлықты жою – біздің халқы
мыз бен мемлекетіміздің іргелі құндылығы 
– Тәуелсіздігімізді нығайтудың өзекті шарты. 
Сондықтан қоғамда сыбайлас жемқорлыққа 
төзбейтін көзқарас пен құқықтық сананы 
қалыптастыру, мемлекетті, қоғам мен бизнесті 
осы әлеуметтік кесапатқа қарсы жұмылдыру 
барлығымыздың борышымыз болып табылады.

Департаменттің мемлекеттік қызметшілері
мен мемлекеттік қызмет және сыбайлас жем
қорлыққа қарсы ісқимыл туралы заңнама
ла рын, мемлекеттік қызметшілерінің «Әдеп 
кодексін» бұзу фактілері орын алған жағдайда 
хабарлау үшін «Сенім телефоны» 8 /7242/ 26 47 
17 жұмыс істейді. Сонымен қатар азаматтардың 
өтініштері мен жүгінуін жинақтау үшін Қызыл
орда қаласы, Ы.Жақаев көшесі, №5 мекен
жайында департаменттің арнайы арызшағым 
жәшігі орналастырылған.

Қабылбек ҚЫСТАУБАЕВ, 
Қазақстан Республикасы Инвестициялар 

және даму министрлігі Индустриялық даму 
және өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің 

Қызылорда облысы бойынша департаменті 
басшысы. 

ЖЕМҚОРЛЫҚТЫ ЖҮГЕНДЕУГЕ
ӘРБІР АДАМ ЖАУАПТЫ

«Қызылорда облысының білім басқар
масы» мемлекеттік мекемесі «Мемлекеттік
жекешелік әріптестік жобаларын жоспарлау
дың және іске асырудың кейбір мәселелері 
туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрінің м.а. 2015 жылғы 25 
қарашадағы №725 бұйрығы негізінде «мем
лекеттікжекешелік әріптестік жоба ларын 
жос парлаудың және іске асырудың кей бір 
мәселелері туралы» жобасын іске асы руға жеке 
қаржылық бастама бойынша қызығушылық 
білдірушілер бойынша сұра ныс білдіретіндігін 
хабарлайды. Қазалы ауданы, Әйтеке би 
кентіндегі 96 орындық  «Рауан» инклюзивті 
балабақша ашу.

1.Жобаның мақсаты:
Мектепке дейінгі мекемеде оның жа

сын және жеке ерекшеліктерін, толыққанды 
дайындықты  және мектепте оқытудың тең 
мүмкіндіктерін ескере отырып, сөйлеудің 
ауыр бұзылулары бар балаларды дамыту, 
тәрбиелеу және оқыту бойынша отбасы лардың 
сұранымын қамтамасыз ету үшін мектепке 
дейінгі мекемеде оңтайлы жағдай жасау.

2. Жобаның техника-экономикалық та-
лаптары: 

1) Объектінің  орналасқан орны  Қазалы 
ауданы, Әйтеке би кенті

2) Жер учаскесінің алаңы – 1.3040 га
3) Жалпы алаңы – 747,8 ш.м.

4) Құрылыс ауданы – 445,2  ш.м.

3. Басты көрсеткіштері:
 Мектепке дейінгі балаларды оқыту және  

тәрбиелеу;
 Сөйлеу бұзылыстары бар балаларды 

зияткерлік, сенсорлық, эмоцианалдысауатты 
даму ерекшеліктерін түзету;

 Сөздің бұзылуын жеңу;
 Балаларды қоғамға бейімдеу және инте

грациялау;
 мектепке дейінгі балалардың бастама

сын, қызығушылығын, еркіндігін және өзінің 
шығармашылық өзіндік жетілдіруі дағдыларын 
дамыту;

 балалардың мектепке дейінгі оқыту мен 
тәрбиелеудегі білім беру бағдарламаларын 
меңгеруі үшін жағдай жасау;

4. Байланысу деректері:
«Қызылорда облысының білім басқар масы» 

мемлекеттік мекемесі, тел 8/7242/ 605460, 
электронды пошта: e.alpisbaev@korda.gov.kz  
жауапты орындаушының А.Т.Ә. Жоспарлау 
және есеп жүргізу бөлімінің бөлім басшысы     
Е.Алпысбаев.

5. Жоба ұсынысын берудің түпкілікті 
мерзімі: бұқаралық ақпарат құралдарында 
конкурс өткізу туралы хабарландыру орна лас
тырылған күннен бастап 30 (отыз) күн тізбелік 
күн.

«Қызылорда облысының білім 
бас  қармасы» мемлекеттік мекемесі 
«Мем лекеттікжекешелік әріптестік 
жо ба ларын жоспарлаудың және іске 
асы ру дың кейбір мәселелері  туралы» 
Қазақ стан Республикасы Ұлттық эконо
мика министрінің м.а. 2015 жылғы 25 
қарашадағы № 725 бұйрығы негізінде 
«Қызылорда қаласындағы Әли Мүсі
лімов атындағы №101 мектеп лицейінің 
бу қазандығын қайта жаңғырту және 
сервистік қызмет көрсету  туралы» жоба
сын іске асыру мақсатында  жеке ше 
әріптесті айқындауда конкурс өткі
зілетінін  хабарлайды. 

1.Жобаның мақсаты:  Жылу мау
сымында қаржы мәселесін тиімді пайда
лану үшін  мектептерді газға қосу.

Жобаның іске асырылу мерзімі: 3 
жыл

2. Жобаның техника-экономи ка-
лық талаптары: 

1) Объектінің орналасқан орны – 
Қызылорда қаласы, Сәулет мөлтек ау
даны, Жібек жолы көшесі, 60 үй, Әли 
Мүсілімов атындағы №101 мектеп 
лицейі;

 Газбен жаңа нысандарды қамта
масыз ету ;

 Бу қазандығын қайта жаңғырту 
және сервистік қызмет көрсету;

 Аймақтағы экологиялық жағдайды 
жақсарту;

 Қызметкерлер мен оқушыларды 
жылыту кезеңінде ынғайлы жағдайлар
мен қамтамасыз ету;

3. Басты көрсеткіштері:
Осы жобаны іске асыру үшін 

облыстың экономикасына инвесторлар
ды тарту мүмкіндігі беріледі және қазіргі 
жағдайда мемлекеттік экологиялық 
саясаттың стратегиялық бағыты болып 
табылады. 

Жобаны іске асыру білім беру са
ласында оң әлеуметтікэкономикалық 
әсерге ие болады, сондайақ халықтың 
әлеуметтік мәселелерін шешу мақса
тында қосымша инвестицияларды  тар
ту ға жағдай жасалады.  

4. Байланысу деректері:
«Қызылорда облысының білім бас 

қармасы» мемлекеттік мекемесі, тел 
8/7242/ 605460, электронды  пошта: 
e.alpisbaev@korda.gov.kz жауапты орын
даушының А.Т.Ә. Жоспарлау және 
есеп жүргізу бөлімінің бөлім басшысы              
Е.Алпысбаев.

5. Жоба ұсынысын берудің түпкі-
лікті мерзімі: бұқаралық ақпарат құ
рал дарында конкурс өткізу туралы ха
бар ландыру орналастырылған күннен 
бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн.

Жеке қаржылық бастама бойынша 
мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасына қызығушылық 

білдірушілер бойынша сұраныс білдіру туралы хабарлама

Жекеше  әріптесті айқындауда 
конкурс өткізуді хабарлау және конкурс 

құжаттарының көшірмесін ұсыну туралы



Облыс орталығындағы А.Тоқмағам
бетов атындағы мәдениет үйінде мәде
ниет және өнер қызметкерлерінің 
кәсіби мерекесіне арналған салтанатты 
шара өтті. 

Салтанатты шарада сөз алған облыстық мәде
ниет, архивтер және құжаттама басқармасының 
басшысы М.Әбуова Елбасының Жарлығымен 
бекітілген мәдениет және өнер қызметкерлерінің 
кәсіби мерекесі шығармашылық иелеріне зор 
қуат беретінін жеткізді. 

Әдеттегідей төл мерекеде еңбегімен ел сүйіс
пеншілігіне бөленген лайықтылар марапаттал
ды. Мәселен, облыстық филармонияның во
кал жөніндегі репетиторы Инаят Жарылқанов 
облыстың Құрмет грамотасымен, Тұрмағамбет 
атындағы халық аспаптар оркестрінің әртісі 
Фания Гафурова ҚР Мәдениет және спорт 
министрлігінің «Мәдениет саласының үздігі» 
төсбелгісімен марапатталды. 

Сондайақ, филармония әртісі Наку Мирма
нов пен менеджер Құрманбек Боранбаевқа облыс 
әкімінің Алғыс хаты, ал, Бекзат Молдабергенов 
пен Руслан Балмасовқа басқарма басшысының 
Алғыс хаты табысталды.

Қазақстандық салалық мәдениет, спорт, ту
ризм және ақпарат қызметкерлері кәсіподағы 
облыстық филиалының төрайымы Р.Үмбетова 
өнер иелерінің еңбектеріне сәттілік тілеп, бірқа
тар мамандарды «Еңбек даңқы» төсбелгісімен 
және Құрмет грамотасымен марапаттады. Олар
дың қатарында филармония әртісі Үміт  Медеуова 
да бар.

Мерекеге арналған кеш соңы классикалық 
әндер шеруіне ұласты. Кеулімжай Ботабаевтың 
дирижерлығымен Тұрмағамбет атындағы халық 

аспаптар оркестрі өнер көрсетті. Сондайақ, 
«Астана Опера» театрының солистері Жұпар 
Габ дуллина мен Медет Шотабаев осы кеште 
өнер көрсетіп, көрермендердің ыстық ықыласына 
бөленді. 

Концерт шымылдығын Иоганн Штраустың 
«Триктрак» шығармасы ашты. Ал Мұқан 
Төлебаевтың «Бақыт вальсі» мен Джузе́ппе 
Верди дің «Травиата» шығармасын Жұпар 
Габдул лина мен Медет Шотабаев орындап, 
кеш көрігін қыздырды. Бірқатар шығармаларға 
Күлдәрі Ізбанова дирижерлық етті.

Бұған қоса, кеште халық әні «Ақбақай», 
Абайдың «Айттым сәлем,  Қаламқасы», Латиф 
Хамидидың «Бұлбұлы», «Қазақ вальсі», Жаяу 
Мұсаның «Ақ сисасы» мен «Сұрша қызы»,  Ахмет 
Жұбановтың «Абай» операсынан Абайдың 
 ариясы, Нұрғиса Тілендиев пен Шәмшінің және 
халық әндері орындалды. 

Кеш соңында мереке иелері үшін сахнаға 
 облыс әкімі атынан ықылас гүлі жеткізілді.

А.АҚЫЛБЕК.

Биік төбенің баурайында айнадай 
жарқырап жатқан бұл көл Ащыкөл деп ата
лады. Атауы айтып тұрғандай суының кер
мек дәмі бар. Бірақ, ауыл тұрғындары үшін 
Ащыкөлдің орны ерекше. 

Ілгері аяңдайық. Бұл – Жанқожа баба
мыздың бейнесі салынған зәулім стелла. 
Батыр бабамыздың ауылына келгеніңізді 
білдіреді. Бабамыздың аруағына дұға жа
сап, бет сипап түптүзу асфальт көшемен 
алға басайық. Мына тұрған қосқабатты, 
әдемі де еңселі ғимаратта «Жау қазын» 
балабақшасының ұжымы орна ласқан. Мұн
дай келбетті ғимарат ауыл тұр мақ, аудан 
орталығына да көрік беретіні сөзсіз.

Ауылдағы жапырағы жайқалған саялы 
талдар, жеміс ағаштары, әсем де хош иісті 
гүлдерден көз сүрінеді. Оқтай түзу асфальт 
көшелер, самаладай жарқыраған жарық 
шамдары түнгі келбетімен жан жадырата
ды. Кәсіпкерлік саласы да жақсы дамыған. 
Жолаушылар тасымалы жолға қойылған. 
Елді мекенде мал шаруашылығы, басқа да 
бағыттағы шаруа қожалықтары тіршілігін 
дөңгелентіп отыр.

Қалың тоғай арасындағы орманшының 
үйіндей жасыл желек жайқалған бұл аула 
Жаңабай Жақсылықовтың үйі. Ұзақ жыл
дар ауылда прораб болып жұмыс істеп, 
зейнеткерлікке шыққан ағамыздың аула
сында төрт мыңға тарта саялы тал, самал

мен тербелген гүлдің неше түрі, жеміс 
ағаштары өсіп тұр. Кімді де болса ұялмай 
әкелуге болады. 

Ал Жанқожа баба мен Ақтан батырдың 
бейнесі ілінген жердегі су жүретін арықтың 
бойында гүлі жайқалған өрік ағаштары, ар
дагерлер аллеясы алыстан жанарыңа шалы
нады. Айта кетерлігі, шалғайдағы ауылда 
іріліұсақты бірнеше бақ бар. Мына нысан 
жаңадан салынып жатқан зәулім құрылыс 
спорт кешені. Жуырда пайдалануға беріл
мекші. Ал спорт кешенімен іргелес саябақ 

орналасқан. Желкілдеген жас шыбықтар 
енді көтеріліп келеді. Айтпақшы, жақында 
саябаққа гүлдер отырғызылатын болады. 
Фонтан іске қосылып, түнгі жарық шам
дар жанғанда өзіңізді шалғай ауылда емес,  
шаһарда жүргендей сезінесіз.   

Алик Тілеумбетов басшылық жасайтын 
№94 мектептің жеткен жетістігі бір төбе. 
Аудан, облыс көлемінде өткізілетін білім, 
өнер, спорт сайысында жүлдесіз қалған 
кездері некенсаяқ. Өткен оқу жылының 
қорытындысымен мектеп түлектері жоғары 
нәтиже көрсетті.

Сапарбек Қуатов басқаратын әкімдік 
ғимаратының ішісырты мұнтаздай. Бұл 
жерде де желмен тербелген талдар, жар қы
раған брусчатка төселген аула іші шаруа
қор, тазалықты қастерлейтін иелікте екенін 
білдіртеді. Әкімнің айтуынша, аяқсу кес
теге сай беріледі. Ауыл ішінде көптеген 
колонка бар. Алдағы уақыт та ауылдағы 
үйлер сервистік желіге қосылады деп 
күтілуде. Бала кезімізде қыста каналдың, 
арықтың мұзын ойып әкеліп, жазда сонау 
ауыл шетіндегі тас құдықтан сарсылып ке
зек күтіп, шелектеп иін ағашпен су тасыған 
кезең артта қалғандай.

Айшығы күн нұрына шағылысқан 
«Сарқұл қожа» бабаның есімін иеленген 
мешітте Мұратбек Бәлкеев көпшілікті Алла 
жолына насихаттауда.  Ауласында жасыл 
желек жайқалған мәдениет үйіне  Марат 
Жақсылықов есімді азамат басшылық 
жасайды. Мәдениет үйінің жанында ау
дан елді мекендерінің ішіндегі бірден
бір халық театры атағы бар ұжым жұмыс 
істейді. Мараттың қоршаған ортаны таза 
ұстауға, көгалдандыруға деген құштарлығы 
мақтауға лайықты. Сондайақ, ауыл емха
насы да талапқа сай, озық үлгіде салынған.   

Көкейде «сонда бұл ауылда ешқандай 
түйткіл жоқ па?!» деген сауал қалуы әбден 
мүмкін. Неге болмасын?! Бір танысым 
«проблема тек тымтырыс, қалың ұйқыда 
жатқан жерде ғана болмайды» деген еді. 
Ауылдың да өзіне тән түйткілі бар. Бірақ 
ол түйіндер де кезеңкезеңімен шешілеріне 
сенім кәміл.

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ.
Қазалы ауданы,

Жанқожа батыр ауылы.

Филология ғылымдарының кан
дидаты, университеттің қауым дас
тырылған профессоры Аман Абаси
лов «Тіл және мәдениетаралық 
ком муникация», «Тіл біліміне 
кіріс пе» оқулықтары бойынша 
пікіркөзқарасын білдіріп, олардың 
білік ті кадрлар даярлауға үлкен 
септігін тигізетіндігін жеткізді. Ал 
университеттің ақпараттық техно
логиялар және ғылыми жұмыстарды 
коммерцияландыру басқармасының 
бастығы Нұрлан Құлмырзаев әлемді 
алақанға сыйдырған технологияның 
кең өріс алғандығына тоқталып, 
оқылымы көп Клаус Швабтың 
«Төр тінші индустриялық револю
ция» атты кітабында да  «цифрлы 

технологияның шегі жоқ» деп 
жазылғанын атап өтті.

– Шваб бір кітаптың төңірегіне 
цифрлы технологияны  дамыту мен 
қолданудың көптеген бағыттары 
бойынша керемет материалдар 
топ тастырды. Білікті сарапшының 
қаламы мен қиялынан туған кітап
тың оқырманға берері мол. Ол ең ал
дымен, біздің осы сала дағы біліміміз 
бен танымымызды тереңдете түседі. 
Мұндағы тұжырымдар Давос 
форумының классикалық формула
лары негізінде жасалған. Бұған қоса 
өзі талдап отырған қазіргі заманғы 
технологияның артық жақтары мен 
кемшін тұстарын саралап шыққан, – 
деді Н.Құлмырзаев. 

Басқосуда саяси ғылымдар кан
дидаты Сәулет  Сахиев те «Әлеу
меттану  теориясы», «Әлеу мет тану 
негіздері» оқулықтары төңірегіндегі 
ойымен бөлісті. Оның айтуынша, 
бұл оқулықтарда Карл Маркстың 
көзқарастары барлық қырынан 
сарапталып, символдық интерак
ционизм теориясы, ауыспалы 
объек тивтер түсінігі, мәдениет  
ұғымына терең талдау жасалған. 
Бұған қоса қазір саясаттану мен 

әлеуметтану пәні кейбір ЖООда 
қатарласып өтуде. Бұл тұста аталған 
оқулықтардың артықшылығы ай
қын далады. Айта кетейік, бүгінде 
университеттің ғылымитехникалық 
кітапханасына 3540 дана кітап жет
кізілген. Бұл оқу лықтардың қазіргі 
заманғы оқыр ман үшін, білім қуған 
жастар үшін пайдасы зор. 

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ,
«Сыр бойы».
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ӨТКЕН ҒАСЫРДЫҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ЕМЕС, 
БОЛАШАҚТЫ ИНВЕСТИЦИЯЛАҢЫЗ!

«Джон Дир» жаңа тракторлары 6В сериясы қозғалтқышының 
күші 95,110 және 139 аттың күші бар, керемет бағамен!

Толық ақпарат пен бағасын +77019672833 тел. арқылы немесе аймақтағы «Евразия Групп Қазақстан» ЖШС өкілдерінен біле аласыз.

PREMIUM  КОМПЛЕКТАЦИЯСЫ!

ҚОЛЖЕТІМДІ БАҒА – ТӨМЕН БАҒА БОЛҒАН ЕМЕС!

«100 ЖАҢА ОҚУЛЫҚ»: 
ЖАhАНҒА АШЫЛҒАН ЖОЛ

Елбасы Н.Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
атты мақаласында бізге инженерлер мен дәрігерлер ғана 
емес, болашаққа терең бойлайтын білікті гуманитарлық 
сала мамандары да ауадай қажет екенін меңзеді. Тарих пен 
сая  саттану, әлеуметтану мен философия, психология, педа
гогика, экономика, мәдениеттану және филология ғылымдары 
бойынша студенттерге заманға лайық білім беруге қажетті 
жағдай жасауды тапсырды. Бұл міндетті  іске асыруға мүмкін  дік 
беретін негізгі тетік ретінде «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 
тіліндегі 100 жаңа оқулық» жобасы қолға алынған болатын. 
Осыған орай, Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік 
университетінде профессороқытушылар мен студенттерді 
қазақ тіліне аударылған 18 оқулықпен таныстыру шарасы 
өтті. Жиынға университет ректоры, техника ғылымдарының 
докторы, профессор Қылышбай Бисенов қатысып, мазмұнды 
оқулықтардың білім саласындағы жаһан дық бәсекеге неғұр
лым бейімделген мамандарды даяр лауда маңызы зор екендігін 
айтты. 

Шиелі аудандық мәдениет 
үйінде «Мінекей, Мейірманның 
ізбасарлары!» атты әзілсықақ 

отауларының республи калық 
байқауы өтті. Облыстық халық 

шы ғармашылығын дамыту және 
мәденипродюсерлік орталығы 
мен Шиелі аудан дық мәдениет 

және тілдерді дамыту бөлімінің 
ұйымдастыруымен өткен шараға 

аудан әкімдігі қолдау білдірді. 
Жамбыл, Оңтүстік Қазақстан, 

Батыс Қазақстан және Маңғыстау 
облыстарынан өнер ұжымдары 
келіп, жерлесіміз, белгілі актер 

Мейірман Нұрекеев атындағы 
жүлдені сарапқа салды. 

Аудан әкімі Әшім Оразбекұлы 
қаты су шыларға сәттілік тіледі. Қоры
тын дысында Жаңақорған ауданының 
«Күлемізау, қайтеміз» атты әзілсықақ 
отауы бас жүлдені жеңіп алса, бірінші 

орынға Жамбыл облысынан келген 
«Күлкі шаңырағы»  ие болды. Екінші 
орын Қызылорда қаласының «Мереке 
думан» халықтық әзіл отауына, үшінші 
орын Арал ауданынан «Тамаша» мен 
Шиелі ауданы, Алғабас ауылдық клубы 
жанынан құрылған «Қытық» халықтық 
әзілсықақ отауларына бұйырды. 

Көрермендерге көтеріңкі көңілкүй 
сыйлаған шараның ауқымы жылдан  
жылға артуымен бірге, оған қойылар 
талап та жоғарылайтындығы анық. 
Алайда, кейбір ұжымдардың асығыстық 
танытуы не болмаса дайындыққа селқос 
болуы өкінішті. Таптаурын тақырыптар 
мен бұрынғы қойылымдарды бояуын 
қалың дата салып, көрерменге ұсыну 
қай сыбір әзілсықақ отауын алысқа 
апармады. Сондықтан бәсекенің на
сихатын кеңейтіп, тың қойылымдарға 
айрықша мән беру аса маңызды. 

Н.НАЗЫМХАНҰЛЫ.
Шиелі ауданы.

БАПСЫЗ, 
ӘЗІЛ-СЫҚАҚ ТА ӘЛСІЗТҮЛЕЙ ТҮСКЕН ТІРЕКТІ АУЫЛ

Аудан орталығы Әйтеке би кентінен бастап сүт пісірім 
уақыт жол жүрсеңіз, тіректі ауыл саналатын Жанқожа 
 батыр елді мекеніне жетесіз. Баба ауылының көрікті 
 ажары сүйсінуге тұрады. Сенбесеңіз, маған еріңіз, ауылды 
таныстырып шығайын.

КЛАССИКАЛЫҚ ӘНДЕР ШЕРУІ

Көрнекті қаламгер, Қазақстан Жазушылар 
одағының мүшесі, ҚР Мәдениет қайраткері 
Бегімбай Ұзақбаевтың 70 жасқа толған мерей
тойына орай А.Тоқмағамбетов атын дағы мәде
ниет үйінде «Рух ұлықтаған ұлағат» атты 
салтанатты шара өтті.

Қаламгер кешін облыстық ардагерлер кеңесінің 
төрағасы С.Шаухаманов ашты. 

Аралдың алақандай ауылында туыпөсіп, жастай
ынан дарынымен дараланған, қаламгерлік жолында 
қарымды еңбек етіп, «Жалаңтөс баһадүр», «Қарабура», 
«Сартай батыр», «Байқазақ» сияқты тарихи романдары
мен  қазақ әдебиетіне үлкен еңбек сіңірген жазушының 

шығармашылық жолына шолу жасап, ыстық ықыласын 
білдірген С.Шаухаманұлы, мерейтой иесіне облыстық 
ардагерлер кеңесінің «Құттықтау хатын» табыстады. 

Сондайақ, қалалық ардагерлер ке ңесі нің төр
ағасы С.Әбішев замандасы, қарымды қаламгер 
Б.Ұзақ баевтың өмір жолы жайлы тебіреніспен әңгі
ме леп, қызмет жолындағы  табанды еңбегін, әдебиет 
өлкесіндегі қайрат керлік болмысын жоғары бағалады. 
Кеште сөз алған Қазалы ауданының әкімі М.Ергешбаев 
қаламгерге аудан халқының ізгі ниетін жеткізіп, шапан 
жауып, сыйқұрмет көрсетті. 

Мерейтой иесіне Қазақстан Жазушылар одағы бас
қар масының төрағасы Ұлықбек Есдәулеттің құттық
тауын  филология ғылымдарының докторы, профессор, 
Жамбыл атындағы халықаралық сыйлықтың лауреаты, 
Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі Темірхан Те
бегенов табыс етті. Сондайақ, Қазақстан Жазушылар 
одағы облыстық филиалының атынан  арнайы сый
сияпаттар ұсынылды. Белгілі ақын Толыбай Абылаев 
қаламдасқа деген жылы лебізін жыр шумақтарымен 
жеткізді. 

Бұдан кейін Б.Ұзақбаевтың жаңа туындысы – «Көз 
көрген жандар» атты саяси деректі кітабының тұсауы 
кесіліп, жалпы оқырманға жол тартты.

Мерекелік шарада Қазалы ауданынан келген терме
шілер, облысқа танымал жас әншілер өнер көрсетті.

Ғазиза ӘБІЛДА,
«Сыр бойы».

РУХ  
ҰЛЫҚТАҒАН  
ҰЛАҒАТ

Қызылорда қалалық білім бөлімінің ұйым дас
тыруымен №268 орта мектепте белгілі жазушы 
Бегімбай Ұзақбаевтың 70 жасқа толуына арналған 
оқырмандар кездесуі болып өтті. 

Кеште қалалық ардагерлер кеңесінің төрағасы Сай
лаубай Әбішов, белгілі қаламгерлер Толыбай Абы
лаев, Жұматәли Әбдіраман, ғалым  Шанжархан Бек
мағамбетов жазушының шығармашылығы, азамат тық 
болмысы жайлы кеңінен әңгімеледі. Тарихи тақырыпқа 
қалам тербеген ол «Жалаңтөс баһадүр», «Сартай 
 батыр», «Байқазақ» атты туындыларды дү ниеге әкеліп, 
әдеби қауымнан лайықты бағасын алды. Соны мен бірге 
«Қарабура», «Сопы Әзиз пір», «Марал баба» кітаптары 

да танымал әулиеәмбелерді халқымен қауыштырды. 
Дерек ті прозада жазушы еліне аянбай қызмет еткен 
аза маттар жайлы дәйегі мен мәйегі мол шығармалар 
ұсынған.

Тарих пен уақыттан сыр шерткен қарымды қаламгер 
Б.Ұзақбаев оқушылар мен ұстаздардың сұрақтарына 
жауап беріп, кітапханаға туындыларын  сыйлады. 
Шәкірттер жазушының ертегілерінен сахналық көрініс
тер қойды. Қалалық білім бөлімінің әдіскері Рита 
Мақашова жазушыны мерейтойымен құттықтап, ұлт
тық дәстүрмен иығына шапан жапты.

Мектептегі әдебиет пәнінің мұғалімдері өткізген 
әдеби кеш шәкірттерге тағылымы мол кездесу болды.

Ж.ӘБІШОВ.

ОҚЫРМАНДАР ОРТАСЫНДА


