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«ÁKІM SAǴATY»

Бүгінде Елбасы тапсырмасына сәйкес, елді 
мекендерді өркендетуге басымдық беріліп 
отыр. Осыған орай ауылдардың әлеуметтік-
экономикалық жағдайын жақсартуға, кешенді 
даму үрдістерін жүргізуде шаруашылық құры-
лымдарының тигізер ықпалы зор. 

Сырдария ауданында тұрмыс-тіршілігі түзу 
Ақжарма атты тіректі ауыл бар.  Осындағы ірі шаруа-
шылықтың бірі – «Ақжарма және К» қожалығы мал 
етін және егін шаруашылығы өнімдерін өңдеумен 
айналысады. Шаруашылықта күріш ақтау, сүт өндіру, 
мал бордақылау алаңы, модульдік мал сою бекеті және 
ет өңдеу жобалары бар. Инвестициялық жобаларды 
жүзеге асырып келе жатқан қожалыққа «Ақжарма 
агро» және «Ақжарма Инвест» агроөнеркәсіптік 
кооперативі кіреді. 

Шаруасының шырайы келіскен «Ақжарма және 
К» шаруа қожалығында 200-ден астам адам тұрақты 
жұмыспен қамтамасыз етілген. Еңбекке қабілетті 
жастар жұмысқа тартылып, ауылда жұмыссыздық 
түйіні тарқатылып келеді.

Елді мекеннің ел аузында жүрерлік айтарлықтай 
табысқа жетуіне, әлеуетін арттыруға арналған 
жобаларды қолға алған азамат Қайрат Нұрсейітов. 
Жұртшылыққа үлгі боларлық игі істерді атқарып 
жүрген ол «Туған жер» жобасы аясында ауылдық 
пошта ғимаратын күрделі жөндеуден өткізді. Өз 
бастамасымен «Әлеуметтік дүкен» ашып, көпбалалы, 
жалғызбасты, аз қамтамасыз етілген отбасыларға 
арзан бағада азық-түлік үлестіруде. Жасы 70-тен асқан 
ауыл қарияларына арнап тегін қызмет көрсететін 
қоғамдық монша салып, ел игілігіне берді. Жерлестер 
мақтанышына айналған азаматтың жасөспірімдерге 
деген қамқорлығы бір төбе. Ол ауылдағы №130 
А.Құнанбаев атындағы орта мектептің 30-дан астам 
оқушысына тынығу лагерьлеріне тегін жолдама 
сыйлауды дәстүрге айналдырған. Сондай-ақ, озат 
оқушылардың облыстық, республикалық байқауларына 
баруына қаржылық қолдау көрсетіп келеді. «Мектепке 
жол» акциясына, ауыл мешітінің жөндеуден өтуіне, 
абаттандырылуына да үлес қосты. Мәдениет үйінің 
ұйымдастыруымен өтетін мүшәйраларға, байқауларға, 
жарыстарға қолдау көрсетіп келеді. Мұның бәрі 
Қайрат Нұрсейітовтің елжандылығын, туған ауылына 
деген шынайы сүйіспеншілігін білдіреді. Бір сөзбен 
айтқанда, жанымызда жүрген жақсы адам – өз 
замандастарына үлгілі азамат.

Ауыл – қазақтың қазынасы. Егін және мал шаруа-
шылығымен айналысатын «Ақжарма және К» ШҚ 
алдымен күріш ақтау зауытын салды. Бұл жер жыртып, 
дән сепкен ауыл диқандарының игілігіне жарап тұр. 40 
адам жұмыспен қамтылған. Жуырда Өскеменнің Үлбі 
зауытынан сүт өндіру қондырғысын әкеліп іске қосты. 
Сүт пастерлейтін құрылғының ауыл жұртына берері 

Кеше облыс әкімі Қырымбек Көшербаев-
тың төрағалығымен облыс әкімдігі жа нындағы 
мемлекеттік рәміздер жөніндегі ко миссияның 
кезекті отырысы өтіп, онда үш мәселе қаралды.

Облыс әкімі алдымен кадрлық өзгеріске тоқталып, 
Талғат Толыбайұлы Маханов облыстық ішкі саясат 
басқармасының басшысы лауазымына тағайындалғанын 
жеткізді. 

Т.Маханов 1976 жылы туған. Әл-Фараби 
атындағы Қазақ мемлекеттік ұлттық университетін 
«Журналистика», Мәскеу экономика, статистика 
және ақпарат университетін «Қаржы және несие» 
мамандықтары бойынша бітірген. Еңбек жолын 1993 
жылы «Бағым» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 
жұмыс шысы ретінде бастаған. 1997-2007 жылдары 
«Хабар» АҚ мен «Қазақстан» республикалық телера-
диокорпорациясында жауапты қызметтер атқарған. 
2007-2015 жылдары ҚР Ауыл шаруашылығы 
министрінің баспасөз хатшысы, Қазақ агротехникалық 
университеті баспасөз орталығының директоры, 
Қызылорда облысы әкімдігінің іс басқармасы дирек-
торының орынбасары, 2015 жылдан осы кезге дейін 
облыс әкімінің көмекшісі қызметін атқарып келді.

Мұнан соң күн тәртібіндегі мәселелерге кезек 
берілді.

Облыс әкімі мемлекеттік рәміздердің маңызы мен 
роліне тоқталып, оларды қадірлеу, құрметпен қарау 
әрбір азаматтың борышы екенін баса айтты.

– Мемлекеттік рәміздер – еліміздің егемендігі мен 
тәуелсіздігін әлемге танытатын әрі мемлекетіміздің 
өткені мен бүгіні, болашағы арасындағы сабақ-
тастықтың жарқын бейнесі. Мемлекет басшысы 
Нұрсұлтан Назарбаев «Мемлекеттік рәміздер – хал-
қымыздың рухын, ұлттық салт-санасын, қаһармандығы 
мен даналығын, болашаққа үмітін, арман-тілегін 

жеткізетін ерекше құнды белгілер» деген болатын. 
Мемлекеттік рәміздерге құрмет көрсету Қазақстанның 
барлық тұрғындарының азаматтық парызы екені анық, 
– деп атап айтты облыс әкімі.

Мемлекеттік рәміздердің насихатталуы және қол-
данылу жай-күйіне облыстық инспекциялық топтың 
тексеру қорытындысы бойынша облыстық ішкі 
саясат басқармасы басшысының орынбасары Гаухар 
Исмаилова хабарлама жасады.

Хабарламашының айтуынша, облыстық инспек-
циялық топ барлығы 521 мекемеге мониторинг 
жүргізіп, қорытындысында 34 мекемеден кемшіліктер 
анықталған. Кемшіліктерді жою бағытында жұмыс тар 
жүргізу туралы қала, аудан әкімдіктеріне ес керт пе хаттар 
жолданған. Отырыста анықталған кемшіліктер бойынша 
тиісті мекеме басшылары сөз алып, кемшіліктердің 
түзетілгенін, алдағы уа қытта мемлекеттік рәміздердің 
қолданылуы мен орна ластырылуында олқылықтарға 
жол берілмейтінін айтты.

Комиссия отырысында сонымен бірге облыстық 
дене шынықтыру және спорт басқармасының басшысы 
Олжас Әкімов, Арал және Сырдария аудандарының 
әкімдері Мұхтар Оразбаев пен Ғанибек Қазантаев сөз 
алды. 

Жиынды қорытқан облыс әкімі мемлекеттік 
рәміздерді қолдану мен қадірлеуге қатысты жұмыстар 
әрдайым ерекше бақылауда болуы тиіс екенін, 
жастарды патриоттыққа тәрбиелеп, өскелең ұрпақтың 
бойына отансүйгіштік, елжандылық қасиеттерді 
сіңіруде мемлекеттік рәміздердің маңыздылығын 
насихаттауға баса көңіл бөлу қажеттігін айтып, тиісті 
сала басшыларына бірқатар тапсырмалар жүктеді. 

Айнұр БАТТАЛОВА, 
«Сыр бойы».

УАҚЫТ ПЕН 
САПА ҰДАЙЫ 
СҰРАНЫСТА

Кеше облыс әкімі Қырымбек Көшербаев 
қаладағы жөндеуден өтіп жатқан көшелердегі 
жұмыс барысымен және мемлекеттік-
жекеменшік әріптестік аясында салынып 
жатқан емхана құрылысымен танысты. 

Аймақ басшысы алдымен 500 келушіге арналған 
емхана құрылысын көрді. Мұнда жұмыстар аяқталуға 
жақын. Нысан қыркүйек айында ел игілігіне берілмек. 
Қазір құрылыс қарқыны жоғары, жұмыстың  85 
проценті орындалған. 

Соңғы жылдары қаланың инфрақұрылымын 
жақсарту бағытында жүйелі іс атқарылып келеді. 
Қаланың бұрынғы келбеті мен қазіргі сәулеті жер 
мен көктей. Күннен күнге көркейе түскен Қызылорда 
қаласының жол сапасы да талапқа сай жасалуда. 
Көшелерге жаңадан тас төселіп, кейбіріне орташа 
жөндеу, енді біріне толығымен қайта жаңғырту 
жұмыстары жүргізілуде.  Қаланың шет аймағында 
орналасқан көшелер де назардан тыс қалып жатқан жоқ.

Астана болған Ақмешіттің 200 жылдығына 
орай атқарылып жатқан шаралар аясында қаладағы 
А.Тоқмағанбетов көшесі, Қазыбек би көшесінен 
Жанқожа батыр көшесіне дейінгі аралыққа қайта 
жаңғырту жұмыстары жүргізілуде. Жоба құны 273,5 
млн теңге, жөндеуден өтіп жатқан көшенің ұзындығы 
3,8 шақырымды құрайды. Мердігер – «Қыран» ЖШС. 

Жол кептелісін, жол-көлік оқиғаларының алдын алу  
және қаланың шет аймақтарының инфрақұрылымын 
жаңғырту мақсатында Жаппасбай батыр көшесінің 
Қорқыт ата көшесінен Бейбарыс Сұлтан көшесіне 
дейінгі аралығы да жөндеуден өтуде. Жөндеу жұ-
мыстарына бөлінген қаржы 187,3 млн теңгені құраса, 
ұзындығы – 3,8 шақырым. Жауапты мекеме – «УАД» 
ЖШС. Жаңартылған көшеге жаяу жүргінші жолы, 
аялдама салу  да қарастырылған.  

– Қала көшелерін жөндеу, сапасын жақсарту 
мақсатында қалалық бюджеттен қаржы бөлінді. Осы 
жылдың басынан бастап тиісті жұмыстар атқарылуда.  
Жалпы, биыл  17  көшеге жөндеу жұмыстары жос-
парланған. Оның  ішінде 12 көше жөнделіп болса, 2 
көшеге мердігер мекеме анықталғаннан кейін, жұмыс 
басталады. Айта кетерлігі,  жөнделген көшелердің 
басым бөлігі шет аймақтарда орналасқан. Тек ор-
та лықтан Жаппасбай батыр, А.Тоқмағанбетов, 
А.Байтұрсынов  көшесі бар.  Жол сапасы күнделікті 
ба қы лауда. Одан бөлек тексеру жұмыстары  тұрақты 
жасалып отыр, – деді қалалық коммуналдық шаруа-
шылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары 
бөлімінің басшысы Талғат Құлмағанбетов. 

Жалпы, жыл сайын қала көшелерін күтіп ұстауға, 
кем-кетігін уақытылы жөндеп отыруға  аса мән беріліп 
келеді.  Бұрын жергілікті тұрғындар жолдың нашар 
тұстары көп екенін алға тартса, қазір жол сапасы 
жақсарған. Дегенде, аймақ басшысы басты талап 
құрылыс мерзімі мен сапасы екендігін тағы бір шегелей 
түсті.  

Сара АДАЙБАЕВА,
«Сыр бойы».

АУЫЛҒА АЖАР БЕРГЕН
ҚОЖАЛЫҚ

мол болмақ. Қолда бар мүйізді ірі қара малдан сүт 
сауылып, күнделікті алынатын сүтті өңдеу үшін құны 
10 млн теңге болатын қондырғы орнатты. Жоспар 
бойынша жаңадан 7 адам жұмысқа тартылды. 

Қожалықтың бас технологы Қуат Шәкизадаев 
басты байлық бірлікте, еңбекте екенін айтады. 

– Зауыт сүтті қабылдап, фильтрден өткізеді, сал-
қын датады, пастеризатор арқылы қайнатып, қаймаққа 
немесе пастерленген айран, сүтке айналдырады.  
Қаймақ 20 проценттік, ал айран-сүттің майлылығы 2,8 
процент, – дейді бас технолог. 

Инвестициялық жобаның екіншісі – мал сою 
бекеті. Онда жылына 50 тоннадан астам ет өндірілмек. 
Құрылғы толық автоматтандырылған. Шикі еттен 
бөлек мұнда жартылай фабрикатталған ет өнімдері, 
фарш, қаптамадағы өкпе-бауыр, жылқы-сиырдың 
ысталған еті, қазы-қарта, жал-жая, шұжық өндіріледі. 
«Жалпы 18 түрлі ет өнімі шығарылады. Күніне бес 
ірі қараға дейін сойылып, жіліктеледі. Отандық 
«Казтехпромсервис» ЖШС-ның мал сою пункті 
лабораториялармен қамтылған. Алдағы уақытта 
наубайхана пайдалануға беріледі. Сонымен қатар, 
төрт мың жұмыртқа басатын инкубаторлық цех 
салынуда. Осы арқылы тамызға дейін қаз, үйрек 
балапандарын шығаруды көздеп отырмыз. Қысқа 
қарай етпен бірге тауық етін де сатылымға шығаратын 
боламыз. Әртараптандыру мақсатында көпсалалы 
шаруашылықта 200-ден астам мал бордақылауда тұр, 
ал 70-тен астам сиыр күнделікті сауылады, – дейді 
инженер-технолог Қуат Шәкизадаұлы.

Шаруа қожалығы егіс көлемін жылдан жылға 
арттырып келеді. Мәселен, биыл Қоғалыкөл ауылына 
мың гектар жерге күріш септі. Қызметін  елге арнаған 
олар жуырда облыстық малшылар слетінде «Ақжарма-
Инвест» АӨК – «Үздік ет және сүт бағытындағы 
ауыл шаруашылығы кооперативі» номинациясымен, 
«Ақжарма және К» шаруа қожалығының төрағасы 
Қайрат Нұрсейітов ҚР Ауыл шаруашылығы 
министрінің «Ауыл шаруашылығы саласының үздігі» 
төсбелгісімен марапатталды.

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ,
«Сыр бойы».

Сырдария ауданы.

Тікелей эфирдегі бағдарлама ба-
сында соңғы бес жыл бедеріндегі 
ста тистика негізінде әзірленген оң 
өз герістер мен жетістіктер туралы 
мәлімет берілді. 2013-2017 жылдар 
аралығында 50 жаңа өнеркәсіп өндірісі 
іске қосылып, өңір экономикасына 
1,3 трлн теңге инвестиция тартылды. 
Өңдеу өнеркәсібі өнімінің көлемі 65%-
ке артты. Жұмыс істеп тұрған шағын 
және орта кәсіпкерлік субъектілерінің 
саны өткен жылдың өзінде 10,8%-ке 
көбейді. 

Аймақ басшысы осы орайда мұнай 
мен уран қорының азаю тенденциясы 
экономиканы әртараптандыруға жол 
ашқанын атап өтті. 

– Нәтижесінде мұнай мен уран 
бағасына тәуелсіз аймақтық экономика 
құру мүмкін болды. Сыр өңірін аграр-
лық аймақтан индустриялық аймаққа 
айналдырудың алғышарты жасалды, – 
деді облыс әкімі.

Демографиялық көрсеткіште өсу 
қарқыны байқалады. Соңғы бес жылда 
қызылордалықтардың саны 55 мыңнан 
астам адамға артты. Сәйкесінше, бас-
пана мәселесі де байыппен шешіліп 
келеді. Сөзіміздің дәлелі, баспаналары 
қауіпті болып тұрған 645 отбасы жаңа 
пәтерлерге көшіп, 2017 жылы апатты 
үй мәселесі шешімін тапты. Есепті 
кезеңде 2 млн-нан астам шаршы 
метр баспана пайдалануға берілсе, 
Қызылорда қаласында 14 жаңа шағын 
аудан бой көтерді. Бүгінде жергілікті 
18 құрылыс компаниясы Сырдарияның 
сол жағалауын игеруге атсалысып, өз 
қаражаттары есебінен үйлер салып жа-
тыр. Осының бәрі – туған жерге деген 
сүйіспеншілік, халқымыздың ауыз бір-
лігі мен биік рухының көрінісі. 

Аймақта жағдайы сын көтермейтін 
әлеуметтік объектілер бойынша ат-
қа рылған жұмыс ауқымы кең. 2013-
2017 жылдар аралығында 57 ден-
саулық сақтау объектісінің 49-ы қайта 
салынса, қалғанының құрылысы ке-
лесі жылдың алғашқы жартысына 
дейін аяқталмақ. Апатты жағдайдағы 
37 мектептің оқушылары бүгінде жаңа, 
жылы әрі жарық орындарда оқып 
жүр. Білім саласындағы мақтанарлық 
жаңалық бұл ғана емес. Қызылорда – 
452 түлектің Ресей Үкіметі есебінен 
осы елдегі мәртебелі жоғары оқу 
орындарында білім алуына мүмкіндік 
жасаған бірден-бір облыс. Одан бөлек, 
М.В.Ломоносов атындағы Мәскеу 
мем лекеттік университеті биылдан 
бас тап магистратураға жыл сайын 
20 грант бөлетін болды. Жылына 20 

адамды Татарстанның Иннополис уни-
вер ситетінде оқыту жөнінде келісім 
жасалды. 

Аймақ басшысы сұхбат барысында 
2018 жылдың еншісіндегі ең ірі 
жобалар туралы айтып берді. Жос-
парға сәйкес биыл шыны, тампонажды 
цемент, балық зауыттары, үш окись 
молибден, пластикалық қайық өн-
ді рістері іске қосылады. Ал құс 
фабрикасы, ет комбинаты, күн электр 
станциясы, кальцийлендірілген сода 
зауыты және тағы басқа бірқатар 
өндіріс орнының құрылысын бастау 
көзделіп отыр. 

Еске салсақ, облыс әкімінің қаты-
суымен «Әкім сағаты» бағдарламасы 
тура бір жыл бұрын жарыққа шыққан 
болатын. Тікелей эфирге дейін және 
бағдарлама барысында барлығы 
360-қа жуық сұрақ түсті. Барлығына 
жауап беріліп, көбі оң шешімін тап-
ты. Бұл жолы да екі сағатқа жуық 
уақытқа созылған сұхбат барысында 
тұрғындар облыс әкіміне барлығы 
261 сұрақ жолдады. Оның 167-сі – 
онлайн режимде, 94-і Call орталығы 
арқылы қабылданды. Атап айтқанда, 
сұрақ қоюшылардың 46-сын – ком-
муналдық шаруашылық, 29-ын – жер, 
20-сын – денсаулық сақтау, 24-ін – 
баспана, 19-ын – жұмыспен қамту 
және әлеуметтік қамсыздандыру мәсе-
лелері мазалайтын болып шықты. 
Сауалдардың 23-і – білім беру, 12-сі 
– ауыл шаруашылығы, 9-ы – заңдылық 
және құқықтық тәртіпті сақтау, 4-і – 
мәдениет, 4-і кәсіпкерлік және қалғаны 
басқа да салаларды қамтиды. 

Сонымен қатар, тікелей эфирге 
Қызылорда қаласынан аймақтық «Ру-
хани жаңғыру» орталығының ди рек-
торы Нұрлыбек Мыңжасов, об лыстық 
құрылысшылар ассоциа циясының тө-
ра ғасы Қайрат Ерназаров қосылып, 
Сырдарияның сол жағалауында 
бірінші болып құрылысы аяқталған 
орталықтың жұмыс бағытына, жаңа 
аумақтағы қызу жұмыс барысына 
тоқталды. Ал Арал ауданы әкімінің 
орынбасары Еркін Әбішев апатты 
үйлердің тұрғындарына арнап 
салынып жатқан жаңа үйлердің 
құрылыс жайымен таныстырды. 

Облыс әкімі Қырымбек 
Көшербаевтың қатысуымен өткен 
«Әкім сағаты» бағдарламасы туралы 
толығырақ газетіміздің келесі 
санынан оқи аласыздар. 

Назерке САНИЯЗОВА,
«Сыр бойы».

ӨҢІРДІҢ ӨРЛЕУІ
ТІКЕЛЕЙ ЭФИРДЕ 
СӨЗ БОЛДЫ

Өңірлерді дамыту бағдарламасы бойынша Қызылорда облысы алдыңғы 
орында тұр. Аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуы болашаққа үлкен 
сеніммен қадам басуға негіз болады. 

Бұл туралы кеше «Qyzylorda» телеарнасында облыс әкімі Қырымбек 
Көшербаевпен өткен «Әкім сағаты» бағдарламасында айтылды. 

NYSAN
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Елбасының рухани жаңғыруға 
арналған мақаласында әлеуметтік 
модернизация мәселесіне де көңіл 
аударылды. Бұл орайда кәсіподақ 
жұмысы да сырт қалмақ емес. 

Жалпы, соңғы уақыттарда 
еңбек адамын құрметтеу, қолдау 
жөнінде жиі айтылып, осы бағытта 
түрлі жұмыстар атқарылуда. Заман 
талабына сәйкес, кәсіптің түрлері 
көбейіп, еңбек формасы өзгеруде. 
Демек, ұжымның әрбір мүшесінің 
құқығын қорғайтын кәсіподақ 
комитетіне жетекшілік ету де оңай 
емес. 

Түрлі мәдени-көпшілік шара-
лардың басы-қасында жүріп, 
ұйытқы болудан бөлек, ұжымдағы 
әр қызметкердің керек кезінде 
жанынан табыла білу, олардың 
жұмыс барысындағы қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету де кәсіподақтың 
басты міндетінің бірі. Өйткені, 
жоғарыда айтып өткеніміздей, 
кәсіподақ – жұмыскерлердің 
басты қорғаушысы, қолдаушысы. 
Осы орайда Гүлжан өзі сайланған 
бір жылға жуық уақыт ішінде 
кәсіподақ жұмысының ережесіне 
сай іс-шаралар жоспарын құрып, 
оның мерзімінде орындалуына 
барын салуда. Күнтізбелік 
мерекелерден бөлек, еңбек, 
техникалық қауіпсіздігін сақтаудан 
бастап, санитарлық-тұрмыстық 

жабдықтармен жұмыс істеуде 
сақтық шараларын қаперге алу 
туралы мекеме қызметкерлері 
арасында семинарлар өткізеді. 
Облыстық денсаулық сақтау 

басқармасының ұйымдастыруымен 
ұжымдар арасында өткізілетін   
түрлі байқаулар мен шараларға 
команда жасақтап, олардың 
дайындығын қамтамасыз етуде де 
аянбайды. Онан бөлек, қарапайым 
еңбек адамын қорғау мақсатында 
әріптестерінің демалысын, 
сауықтырылуын ұйымдастыру да 
жоспардағы басты шаралардың 
бірі.  

– Кәсіподақ – әр мекемедегі 
қызметкерлердің құқығын қорғау-
шы құрылым. 

Көпшілігі кәсіподақ қызметін 
мерекелік іс-шараларды ұйым дас-
тырушы  деп ғана түсінеді. Алайда, 
ол құрылым жұмысының бір ғана 
бөлігі. Негізінен кәсіподақ әр 
жұмысшының еңбегін қорғаушы, 

бағалаушы, қызығушылығын жақ-
таушы, қолдаушы, еңбек дауларын 
шешуші роль атқарады. Кәсіподаққа 
мүше болу, болмау қызметкерлердің 
өз еркінде. Мен емханада терапевт, 

эндокринолог дәрігер болып 
жұмыс жасаймын. Сонымен бірге 
күндізгі бөлімде дәрігер әрі бөлім 
меңгерушісі қызметін атқарамын. 
Әрине, жауапкершілік ауыр 
екенін сезінемін, бірақ қолымнан 
келгенше әріптестерімнің сенімін 
ақтауға тырысамын. Өйткені, олар 
кәсіподаққа үміт артады,– дейді ол. 

Гүлжан – Жалағаш ауданы, 
Мәдениет ауылының тумасы. 
М.Оспанов атындағы Батыс Қа-
зақстан мемлекеттік медицина 
академиясының емдеу ісі факуль-
тетін бітірген. Еңбек жолын осы 
№6 қалалық емханада аймақтық 
дәрігер болып бастады. Онан соң 
дәрігер-эксперт қызметін атқарды. 
2015 жылдан бастап күндізгі емдеу 
бөлімінің меңгерушісі болып еңбек 

етуде. Үнемі ізденіс үстінде жүретін 
Гүлжан 2013 жылы Алматыда 
эндокринология мамандығы бо-
йынша қайта даярлау курсынан 
өтіп, терапевт мамандығымен 
қатар, елімізде тапшы маманның 
бірі – эндокринолог дәрігер 
мамандығын меңгеріп, емханадағы 
қызметін жалғастыруда. 

Кәсіподақ ұйымының төр-
айымы ретінде алға қойған жоспары 
көп. Бұл жағынан Гүлжан еш 
қысылмайды. Себебі, мұғалім мен 
дәрігердің отбасынан шыққан ол 
қазақы тәрбиенің тұнығына әбден 
қанып өскен.

Айнұр БАТТАЛОВА,
«Сыр бойы».

КӘСІПОДАҚ –
ЕҢБЕККЕРЛЕР ҚОРҒАНЫ

№6 қалалық емхана –  облыс орта лы ғындағы ірі 
денсаулық сақтау мекемесінің бірі. 62 мыңнан 
астам тұрғынға қызмет көрсететін бұл 
ұйымда 670-ке жуық қызметкер 
бар. Бірінші санатты терапевт, 
эндокринолог дәрі гер Гүлжан 
Әбсатова осы ұжымдағы кәсіподақ 
ұйымының төрайымы қызметін 
атқарады. 

Бірінші мәселе  Қызылорда 
қала сын дағы жаңғыртуды қажет 
ететін тұрғын үйлерге жасалып 
жатқан жұмыс тар жайлы болды. 
Қала әкімінің орынбасары Берік 
Сәрменбаевтың  айтуынша, тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылығын 
жаңғыртудың 2011-2015 жылдарға 
арнал ған бағдарламасы аясында 
3186,7 млн теңге бөлініп, 115 
көппәтерлі тұрғын үйге күрделі 
жөндеу жұмыстары жүргізілген. 
Жөндеу жұмыстары “Байқоңыр” 
ӘКК” ҰК” АҚ және жергілікті 
атқарушы орган жанынан құрылған 
арнайы мамандандырылған мекеме 
арқылы екі тетік бойынша жүзеге 
асырылған. 2015-2017 жылдары 

қайтарымды қаражат есебінен 
203,5 млн теңгеге 9 көпқабатты 
тұрғын үй қайта жаңғырудан өткен. 
Бүгінгі күні 13 тұрғын үйге жөндеу 
жұмыстарын жүргізу жоспарланса, 
бірқатар үйлердің жоба-сметалық 
құжаттары дайындалуда. Алайда, 
төлем төлеуде пәтер иелерінің 
салғырттық танытып жатқандығы 
белгілі болып отыр.

– Мамандар жөндеу жұмыстары 
жүр гізілген үйлерден қаражатты 
қай тару мақсатында пәтерлерді 
аралап, түсіндірме жұмыстарын 
жүргізіп жатыр. Бірақ бұған 
қарамастан, біраз пәтер иелері 
төлем жасауға асығатын емес. 
Осыған орай, бекітілген кесте 

бойынша төлемақыны мүлдем 
төлемей отырған 62 көпқабатты 
тұрғын үйдегі 1131 пәтердің иесінен 
2017-2018 жылы 163,4 млн теңге 

қаражатты сот арқылы өндіруге 
арыз берілді. Қазіргі күні  787 пәтер 
иесінен 55 млн теңгені мәжбүрлеп 
өндіруге шешім шықты. Қаражатты 
қайтару бойынша жұмыстар әлі де 
жалғасын табатын болады, – деді 
қала әкімінің орынбасары Берік 
Әбдіғаппарұлы. 

Екінші мәселе бойынша 
облыстық энергетика және тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылық 
бас қармасы басшысының орын-
басары Ерлан Жоламанов сөз алып, 
қаланың шет аймақтарындағы 
елді мекендерді, облыстың, аудан 
орта лықтары мен ауылдық елді 
мекендерді табиғи газбен қамту 
жұмысын баяндады.

2013 жылдан бастап аймақта 
газдан дыру жұмыстары қарқынды 
түрде жүзеге асуда. 2014-2017 
жылдар аралығында қалаға қарасты 
Тасбөгет, Қызылжарма, Талсуат, 
Белкөл елді мекендерін және 
индустриялық аймақты газдандыру 
жұмыс тарына республикалық 
және облыс тық бюджет есебінен 
3,5 млрд теңге қаржы бөлініп, 197 
шақырым газ құбыры жүргізілді. 
2015 жылы бұл жұмыс жалғасын 
тауып, “ҚазТрансГаз Аймақ” АҚ-
ның 24,7 млрд теңгені құрайтын 
инвестициялық бағдарламасы ая-
сын да 4 аудан орталығы және 

Байқоңыр қаласы газдандырылған.  
Нәтижесінде 5 автоматтандырылған 
газ тарту стансасы және 1,3 мың 
шақырым газ құбыры жүргізілді. 
Қуанарлық жайт, жобалардың 
жүзеге асуы мен облыстың газдан-
дыру үлесі 34 проценттен 63 
процентке дейін көтерілсе, Қызыл-
орда қаласын газдандыру үлесі 95 
процентке дейін ұлғайып отыр.

– Бүгінгі күні басқарманың 
басты міндеттерінің бірі – Қар мақ-
шы, Жалағаш, Тереңөзек аудан-
дарын газбен қамту мәселесін шешу. 
Жосалы кентіне арналған АГТС 
құрылысы өткен жылы басталған, 
биыл 18-мамырда аяқталды. Ал 
Жосалы кентіне кварталішілік газ 
құбырының құрылысын маусым-
шілде айларында бастауды жос-
парлап отырмыз. Сондай-ақ, 
Сырдария мен Жалағаш аудан-
дарына арналған АГТС орнату 
жобасына республикалық және 
облыстық бюджеттерден осы жылға 
1,2 млрд теңге бөлініп, құрылыс-
монтаж жұмыстары басталды. 
Жобаның құны 3,2 млрд теңгені 
құрайды, – деді Е.Жоламанов.

Шара соңында баяндама шы-
ларға кеңес мүшелерінің тарапынан 
бірқатар сұ рақтар қойылды. Оның 
ішінде тұр ғын үйлерге жүргізілген 
жаңғырту жұмыс тарына көңіл 
толмайтындығы, сапаның төмендігі 
мен есептегіш құралдардың жұмыс 
жасамайтындығы сөз етілді. 
Сондай-ақ, жөндеу жұмыстары 
бары сында құрылған комиссия 
құрамына партия және ҮЕҰ мен 
азаматтық қоғамның белсенді 
мүшелерінен өкілдер енгізуге 
ұсыныс жасалды.

Мейрамгүл 
ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ,

«Сыр бойы».

ТӨЛЕМ ЖАСАУДА 
ТҮЙТКІЛ БАР

Т.Маханов 1976 
жы лы туған. Әл- Фа-
ра би атын да  ғы Қазақ 
мемле кеттік ұлт тық 
университетін «Жур -
налистика», Мәс  кеу 
экономика, статистика 
және ақ парат универ-
ситетін «Қаржы және 
несие» ма мандықтары 
бойынша бітірген.

Еңбек жолын 1993 
жылы «Бағым» жауап-
кершілігі шектеулі 
серіктестігінің жұмыс-
шысы ретінде бастаған.

1997-2007 жылдары «Хабар» акционерлік 
қоғамы мен «Қазақстан» республикалық телера-
дио  корпорация сында жауапты қызметтер 
атқарған.

2007-2015 жылдары Қазақстан Респуб ликасы 
Ауыл шаруашылығы министрлігінің баспасөз 
хатшысы, Қазақ агротехникалық университеті 
баспасөз орталығының директоры, Қызылорда 
облысы әкімдігінің іс басқармасы директорының 
орынбасары.

2015 жылдан осы кезге дейін Қызылорда 
облысы әкімінің көмекшісі лауазымында қызмет 
атқарып келді.

ОБЛЫСТЫҚ 
ІШКІ САЯСАТ 
БАСҚАРМАСЫНДА 
ЖАҢА БАСШЫ

Оған коалиция мүшелігіндегі партия 
жетекшілері мен белсенділері, ҮЕҰ 
өкілдері, белсенді жастар мен БАҚ 
өкілдері қатысып, Елбасы ұсынған 
«Президенттің бес әлеуметтік бастамасы» 
бағыттарының облыста жүзеге асуын 
талқылады. 

Аймақта 5 әлеу меттік бастаманы 
жүзеге асыруға то лықтай негіз бар. 
Пар тияның облыстық филиалы төр аға-
сының бірінші орынбасары Ибадулла 
Құттықожаев азаматтардың әлеуметтік 
жағдайын жақсарту мемлекет сая-
сатының басты ұстанымы екенін, әрбір 
бағыттың орындалуын Елбасы «Нұр 
Отан» партиясына тікелей бақылауды 
тапсырғандығын айтты. 

– Президенттің бес әлеуметтік 
бастамасының жүзеге асырылуын 
бақылау үшін республикадан бастап, 
барлық өңірлерде қоғамдық кеңестер 
құрылды. Өңірлердегі кеңестер құрамына 
саяси партиялардың аймақтық өкілдері, 
үкіметтік емес ұйымдар мен Қазақстан 

халқы Ассамблеясы өкілдері, белгілі 
қоғам қайраткерлері, белсенді азаматтар 
және сарапшы мамандар мүше болды. 
Бұл кеңестер Елбасы бастамаларының 
уақытылы әрі сапалы орындалуына 
жалпыхалықтық бақылауды қам тамасыз 
етіп, қоғамдық мониторинг жүргізіп, оны 
тұрақты бақылайтын болады. Сондай-
ақ, бағдарламаның орын далу барысы 
туралы халыққа ақпарат беріп, қажетті 
түсіндіру жұмыстарын ұйымдастырады, 
мәселелерді анықтап, тиісті мемлекеттік 
органдарға оларды шешу жолдарын 
ұсынатын болады, – деді Ибадулла 
Құттықожаев.

Жиын барысында облыстық білім 
басқармасы басшысының орынбасары 
Жасұлан Шынтасов жоғары білім алудың 
қолжетімділігі мен сапасын арттырудағы 
атқарылған жұмыстарды баяндап, 
жатақханалар жайымен таныстырды. 

Аймақта техникалық және кәсіптік 
білім беруді жүзеге асыратын 30 колледж 
бар. Алайда мемлекеттік 16 колледждің 

бесеуінде жатақхана жоқ, біреуіне 
қосымша жатақхана құрылысын салу 
қажет. Сонымен бірге, 14 жекеменшік 
колледждің алтауында жатақхана жоқ. 
Хабарламашы жалпы жатақханаға 
қажеттілік 1525 орынды құрайтынын, 
бұл мәселені мемлекеттік-жекеменшік 
әріптестік негізде шешу қолға алынып 
отырғандығын атап өтті. 

Облыстық кәсіпкерлер палатасының 

директоры Ғалымбек Жақсылықов шағын 
несие беруді көбейту жұмыстарына 
тоқталды. 

– Биылғы жылды біз облыс әкімінің 
қолдауымен «Жаппай кәсіпкерлікті 
қолдау жылы» деп жариялап, жалпы 
бюджеті 32 млрд теңгені құрайтын 
кәсіпкерлікті дамытудың «Жол кар-
тасын» бекіттік. Соның ішінде, «Стар-
тап» жобаларға 3 млрд теңгеден астам 

қаржы қарастырылды. Бұл кемінде 500-ге 
жуық жобаны несиелендіруге мүмкіндік 
береді, – деді ол.

Коалиция өкілдері әрбір бастамаға 
қатысты жұмыстарды күшейту бағы-
тында өз ойларын ортаға салып, тиісті 
ұсыныстарымен бөлісті. 

Шынар БЕКБАН,
«Сыр бойы».

ӘРБІР БАСТАМА БАҚЫЛАУДА
«Нұр Отан» партиясы облыстық филиалының 

ұйымдастырумен «Достық үйінде» «Қазақстан-2050 
Демокра тиялық күштері» аймақтық коалициясының 
кезекті отырысы өтті.

1 маусымға белгіленген шара-
лардың ішіндегі ең ауқымдысы 
– Қызылорда қаласында болатын 
балалар мен жастар музыкалық 
ансамбльдерінің шеруі. Шеру 
осымен екінші мәрте «Рухани 
жаңғыру» бағдарламасының 
«Тәр бие және білім» бағыты ая-
сында балалар мен жастардың 
шығармашылығын қолдау мақ-
са тында ұйымдастырылып отыр. 
Облыстық білім басқармасының 
мәліметіне сүйенсек, оған бас-
аяғы 14 мыңға жуық жас тар-
тылады. Қатысушылар үрмелі-
соқпалы, шекті, ұлттық аспаптар, 
хореография, балалар хорлары 
сияқты бағыттар бойынша өнер-
лерін паш етеді. Шеру «Достық 
үйінен» басталып, орта лық алаңда 
қорытындыланады. 

Халықаралық балаларды қорғау 
күні қарсаңында ел аумағында 
«Нұрлы болашақ» ұранымен «Бала 
еңбегін пайдалануға қарсы 12 күн» 
ұлттық ақпараттық науқаны өтіп 
жатыр. Акцияны ұйымдастырудағы 

мақсат – бала мүддесі жолында 
мемлекеттік құрылымдар, қоғам-
дық, үкіметтік емес ұйымдар, 
бизнес орталықтары мен ақпарат 
құралдарының күшін біріктіру, 
осы бағыттағы мәселелерге қоғам 
назарын бұру. Шара 15 маусымға 
дейін жалғасады. 

Одан бөлек, мереке аймақтағы 
мәдениет және өнер мекемелерінде 
аталып өтпек. Облыстық мәдениет, 
архивтер және құжаттама 
басқармасының мәліметінше, ертең 
Қызылорда қаласындағы Өнер 
арбатында «Бала – бақыт бақшасы» 
атты мерекелік шара, балалар 
арасында «Алғашқы астанам – 
сүйікті Қызылордам» атты сурет 
салу байқауы болады. 

Бүлдіршіндер осы күні үш 
ауысыммен Н.Бекежанов атындағы 
қазақ музыкалық драма театрынан 
«Құмырсқалар, қиыспас дос, 
құдалар» балалар қойылымының 
премьерасын тамашалай алады. 
Облыстық тарихи-өлкетану му-
зейі нің есігі таңертеңнен кешке 

дейін балалар үшін ашық болады. 
Онда Сыр өңірінің арғы-бергі 
тарихына қатысты деректер 
мен жәдігерлерді қызықтауға 
мүмкіндік бар. «Ақмешіт» музейі, 
Ә.Тәжібаев атындағы облыстық 
әмбебап ғылыми кітапхана мен 
облыстық филармония ұжымдары 
да кішкентай көрерменге арнап есте 
қаларлық шаралар ұйымдастырып 
жатыр. 

Ел ертеңі – жас ұрпақтың 
заман талабына сай өсіп-
жетілуі үшін аймақта ауқымды 
жұмыс атқарылып келеді. Биыл 
барлық оқушының 96,9%-ін 
жазғы тынығу түрлеріне тарту 
жоспарланды. Сонымен қатар, 
Сыр өңірі мемлекеттік «Балапан» 
бағдарламасы мерзімінен бұрын 
орын далған аймақ болып саналады. 
Бүгінде 3 пен 6 жас аралығындағы 
бүлдіршіндер балабақшамен толық 
қамтылды. Бұл – біздің бөле-жара 
айтуға тұрарлық жетістігіміз. 

Н.ҚАЗЫБАЙҚЫЗЫ.

Облыстық қоғамдық кеңестің төрағасы С.Иман-
досовтың төрағалығымен қоғамдық кеңес мүшелерінің 
кезекті отырысы болды. Онда екі мәселе қаралды.

БАЛА ШАТТЫҒЫ 
БӘРІНЕН ЖОҒАРЫ

Жаймашуақ жаздың бірінші күнінде бүкіл әлем балаларды қорғау күнін атап өтеді. Бас-
тауын өткен ғасырдың елуінші жылдарынан алатын мерекеге Сыр өңірі де жылдағыдай 
үн қоспақ.

Қазақ ежелден – мәмілегер 
халық. Кез келген даулы мәсе-
лелерді келісіммен шешіп отырған. 
Баяғыдан қалған осы үрдіс бүгінде 
медиация арқылы жүзеге асуда. 

– Дегенмен, медиатордың кө-
ме гіне жүгінушілер әлі де аз, мүм-
кін халыққа заңды түсіндіру жұ-
мыстарын әлі де жетілдіру керек 
шығар. Мәселен, сот жүйесі да мы-
ған елдерде істің 90%-і (Сингапурда 
– 95%) медиация тәртібімен ше-
шіледі. Сотқа жүгіну жүктемесі 
азайтылса, істі қарау сапасы да 
көтеріледі, ауыр істерді қарауға 
судьялардың уақыты да көбейетін 
болады. Олардың мүддесіне 
сотталушы мен жәбірленушіні 
татуластыру көзделген. «Дөңгелек 
үстелде» бас бостандығынан айыру 
мекемелеріне медиаторларды кір-

гізіп, сотталушы мен жәбір ленушіні 
тең сөйлестіру мәселесін көтердік. 
Себебі, адамдарды татуластыру 
үшін ең алдымен олармен байланыс 
болу керек. Ортақ байланысты 
медиа торлар жалғайды, – деді 

қалалық №2 сотының төрағасы 
А.Әбу.

Медиацияның ерекшелігі, бұл 
процедура сотқа дейін, сот бары-
сында және соттан кейін де жүзеге 
асырылады. Сондай-ақ, тараптарды 
ымыраға келтіріп бейбіт келісім 
жасатып, сот және атқарушылық 
өндірістің тоқтатылуына негіз 
болады. Бүгінде құқық қорғау 
қызметтері орталығында «Ме-
диацияны дамыту орталығы» 
рес публикалық қоғамдық бір-
лестігі облыстағы филиалының 
тәжірибелі медиа торлары жұмыс 
жасайды. Орталықтың облыстағы 
филиал директоры Руслан Бейіс өз 
баяндамасында орталық ашылғалы 
320 келушіге медиацияға қа тысты 
кеңес берілгенін, сотсыз тату-
ластыру жүзеге асырылғанын баян-
дады. Сондай-ақ, еңбек даулары, 
отбасында туындаған даулар, өзге 
де азаматтық қаты настарға бай-
ланысты дауларды шешуге кеңес-
тер берілді. 

Шынар БЕКБАН,
«Сыр бойы».

МЕДИАТОР МҮДДЕСІ –
ОРТАҚ МӘМІЛЕ

Маханов Талғат Толыбайұлы Қы-
зыл орда облыстық ішкі саясат бас-
қармасының басшысы лауазымына 
тағайындалды.

Қызылорда қаласының №2 сотында «Медиация – сотсыз 
татуласу» тақырыбында «дөңгелек үстел» өткізілді. Оған 
судьялар, облыстық прокуратура, облыстық және қалалық 
ішкі істер депар таменті, ЗК-169/1 мен ЗК-169/5 мекемесі, 
облыстық қылмыстық атқару жүйесі депар таменті өкілдері 
және медиаторлар қатысты.
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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

№78 (19561)
31 мамыр, бейсенбі
2018 жыл

«Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы Қызылорда облысы бойынша  педаго
гикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтының ұжымы 
институттың «Қоғаммен байланыс және баспа» бөлімінің бас маманы 
Махмутова Гүлхаят Асылбайқызына анасы

Нағима Арықбайқызының
  қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл  айтады. 

* * * 
Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Қызылорда 

облысы және Байқоңыр қаласы бойынша департаментінің ұжымы 
департамент бастығының бірінші орынбасары Жансүгіров Аюпхан 
Дүзелханұлына анасы

Жансүгірова Назбикенің
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

Өтпелі өмірде өзекті жанға бір өлім бар екені хақ қой. 
Бірақ, енді ғана өмірдің қызығына бойлаған жақыныңды 
қапыда жер қойнауына бергенде пенделікпен Алла ісіне 
налимыз ғой. Алайда, Алла аманат жанын аламын десе, 
жас талғамайды екен. Ардақты азамат, аяулы бауы
рымыз Матаев Ұлықбектің дүниеден озғанына қырық 
күн толыпты. Жалағаш ауданына қарасты Жаңаталап 
ауылында дүниеге келген Ұлықбек Матаев Аққыр 
ауылындағы орта мектепте білім алып шыққан соң 
аталған шаруашылықта он бес жыл механизатор болып, 
ауылдың түлеуіне зор үлес қосты. Одан кейінгі жылдары 
«Манас» шаруа қожалығын ашып, өмірінің соңына дейін 

ауданымыздағы мал шаруашылығы саласын өркендету жолында тынымсыз 
еңбек етті. 

Ұлықбек отбасымыздың үлкені болған соң, бізге үнемі қамқор болып 
жүруші еді. Ол өзінің бойындағы барлық адами болмысымен жүрген орта
сында, құрдастарының арасында сыйлы болды. Өзінің қысқа ғұмырында 
үлкенге ардақты аға, кішіге ізетті іні, ардақты жар, қамқор әке бола білді. 
Бірақ, амал не, туралап келсе, ешкім де араша тұра алмайтын қатыгез ажал 
бауырымызды ел ағасына айналып, балалары мен немерелерінің қызығын 
енді көремін деген кемел кезінде алып кетті. Алпысқа да аяқ басып үлгермеді, 
небары 59 жасында жақындарын қалдырып кете барды. Бірақ, Алланың жа
зуына сабыр қылғаннан өзге пенденің қолынан келер амалы жоқ екен. Шүкір 
етеміз, Ұлықбектің артында өмірін жалғастырар ұлқыздары мен немерелері 
қалды. Енді солардың тілеуін тілейміз. 

Бүгін өзіңді сағынып еске алдық, жан бауыр. Жатқан жайың жарық, 
топырағың торқа болсын. Марқұмның 40 күндік құдай жолысы Аққыр ау
ылында 2 маусымда қонақасы, 3 маусымда таратылатынын барша ағайын
туыс, құдажекжат, жоражолдастарға хабарлаймыз. 

Еске алушылар: жары, бауырлары және балалары.

ҚЫРЫҚ КҮН ӨТТІ 
ЖАНАРДАН ЖАС ТӨККЕЛІ

Сыбайлас жемқорлық атаулы дамуды тежейтін қоғамдық дерт болып отыр. Көптеген 
мемлекеттердің дамуына зор нұқсан келтіруде. 

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Заң талабының аясында жемқорлыққа қарсы 
ісәрекеттер әр салада жүзеге асырылуда. 

Сыбайлас жемқорлықпен күресті барлық мемлекеттік ұйымдар жүргізуі тиіс. Бұл дерттің ал
дын алып, қоғамға таралу жолдарын кесіп, оның ұлғаюына жол бермеу керек. Ол үшін аталған 
дертке қарсы жұрт болып жұмылуымыз қажет. Сонда ғана ел мүддесі үшін зор үлес қосатынымыз 
және халық сенімінен шығатынымыз анық.

Сондықтан, «Қызылорда медициналық жоғарғы колледжі» МКҚКда 8(7242) 230513 – «сенім 
телефоны» өз жұмысын бастады. Осы телефон номері бойынша Қазақстан Республикасының 
барлық азаматтары Колледждің қызметкерлер тарапынан сыбайлас жемқорлық, қорқытып 
алушылық, созбалау (қағазбастылық), азаматтардың заңды ықыласына және құқықтарына шек 
қою, этикалық кодекс талаптарының бұзылу деректерін хабарлауға болады.

Айнұр АХМЕТОВА, 
заңгер.

ЖҰРТ БОЛЫП ЖҰМЫЛУ ҚАЖЕТ

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және 
ғылым саласындағы бақылау комитеті Қызылорда облысының білім 

саласындағы бақылау департаментінің 2018 жылдың II тоқсанына 
арналған жеке және заңды тұлғалардың өкілдерін қабылдау кестесі

Т.А.Ә. Атқаратын 
лауазымы

Қабылдау күні, 
уақыты 

Мекен жайы Байланыс 
телефоны

Карабалаев 
Ерлан 

Жагыппарович

Департамент 
басшысы

Жұма, сағат 
16.00ден 

18.00ге дейін

Қызылорда 
қаласы,Төле би 
көшесі, №36, 

2қабат 

8(7242) 274478

Мырзагалиева 
Айгуль Абаевна

Әдеп жөніндегі 
уәкіл

Жұма, сағат 
16.00ден 

18.00ге дейін

Қызылорда 
қаласы,Төле би 
көшесі, №36, 

2қабат 

8(7242) 261557

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ісқимыл туралы» және «Қазақстан Республикасы
ның мемлекеттік қызмет туралы» Заңдары талаптарының бұзылуына жол бермеуі және 
оның алдын алу мақсатында департаментте арызшағым жәшігі орнатылған, сонымен 
қатар 8(7242) 27-05-47 сенім телефоны жұмыс істейтінін хабарлайды.

Мекен жайы: Қазақстан Республикасы, Қызылорда облысы, 120014, Төле би 
көшесі, 36, Электрондық пошта: kzbilbak@mail.

Барлық бизнес процестерді цифрландыру 
соңғы кезде әлемдік трендке айналуда және 
осы тенденцияны мемлекеттік кірістер орган
дары да тиімді қолданып отыр.

Сыбайлас жемқорлық көріністерін анағұр
лым төмендету бағытында,  көрсетілетін мемле
кеттік қызметтерді электрондық форматқа 
көші ру, бизнес процестерді оңтайландыру 
және ұсынатын құжаттарды азайту бойынша  
заңна маға бірқатар өзгерістер енгізілген. 

Соның ішінде, алкоголь өнімдерін көтерме 
және бөлшек саудада өткізуге лицензия алу 
бойынша көрсетілетін мемлекеттік қызметке 
де өзгерістер енгізілді. Атап айтсақ, қазіргі 
таңда алкоголь өнімдерін көтерме және бөлшек 
саудада өткізуге лицензия алу үшін бірқатар 
талаптар мен құжаттар оңтайландырылған, 
сәйкестендіру талаптарын анықтау үшін тек
серу жүргізілмейді, сауда объектісінің техни
калық құжаты және ылғалдылық анықтайтын 
құрылғылардың құжаттарын ұсыну қысқар
тылды.

Және лицензиат лицензия алғаннан кейін 
мемлекеттік кірістер органдарында тіркеуге 
тұ ру міндеттемесі жойылып, «Бір терезе» 
қағи дасымен кірістер органдарымен сауда 
объектісі орналасқан жері бойынша автоматты 
түрде тіркелетін болды. 

Қазіргі таңда, Қызылорда облысы бой
ынша Мемлекеттік кірістер департаментімен 

көрсетілетін алкоголь өнімдерін көтерме және 
бөлшек саудада өткізуге лицензия беру бойын
ша мемлекеттік қызмет 100 пайыз электронды 
форматта жүргізіледі.

Жоғарыда көрсетілген өзгерістер,  сыбайлас 
жемқорлық көріністерін төмендетуімен бірге 
кәсіпкерлік субъектілерінің дамуына жаңа 
қарқын береді. 

Қажет емес құжаттарды жинақтауға уа
қытын үнемдеп және көрсетілген мемле кет   тік 
қызметтерді үйден немесе офистен ин тер нет 
байланысы арқылы «Электрондық үкі   мет» 
вебпорталы немесе «Азаматтарға ар   налған 
үкімет» Республикалық мемлекеттік кәсіп
орыны арқылы құжаттарды жолдауға және 
дайын шығыс құжатын үйден шықпайақ  алу
ға мүмкіндік бар. 

Әсіресе, бұл мүмкіндік шалғайда орналас
қан елді мекендер мен ауылдағы кәсіпкерлік 
субъектілеріне  қолайлы болып отыр.

Мұндай мүмкіндіктер, өз кезегінде, қоғам
дық індет – сыбайлас жемқорлықтың алдын 
алу  және жоюға септігін тигізеді.  

Қ.АЙТБАЕВ,
Қызылорда облысы бойынша

Мемлекеттік кірістер департаментінің
бөлім басшысы.

ЭЛЕКТРОНДЫ ФОРМАТҚА КӨШУ – СЫБАЙЛАС 
ЖЕМҚОРЛЫҚ КӨРІНІСТЕРІН ТӨМЕНДЕТУ

ХАБАРЛАНДЫРУ
ҚР Экологиялық Кодексінің 57бабының 

және ҚР ҚОҚМ 07.05.2007ж.  №135п бұй
рығымен бекітілген «Қоғамдық тыңдау ларды 
өткізу Ережелерінің» 9 пунктінің талаптарын 
орындауда «Қазгермұнай» БК» ЖШС төменде 
көрсетілген «Қоршаған ортаға әсерін алдын 
ала бағалау»  жобалар бойынша:

 «Орталық Ақшабұлақ мұнайлы кенішін 
игеру жобасы»;

 «Шығыс Ақшабұлақ мұнайлы кенішін 
игеру жобасы» бойынша қоғамдық тыңдаулар 
өткізілетінін хабарлайды.

Қоғамдық пікірлердің есебін жүргізудің 
түрі бұқаралық ақпарат құралдары арқылы 
жұртшылыққа хабарлап, қоғамдық тыңдау 
өткізу жолымен анықталды. 

Қоғамдық тыңдау 2018 жылы 28 маусым 
күні сағат 11.00де мына мекенжай бойынша: 
Қызылорда қаласы, Тоқмағанбетов көшесі 19, 
«Қызылорда» қонақ үйінің конференцзалында 
өткізіледі. 

Нысандар бойынша ақпарат алуға және өз 
пікірін білдіруге барлық мүдделі азаматтар мен 
қоғамдық бірлестіктерге мүмкіндік беріледі.

Материалдар электронды түрде орналасқан 
Интернетресурс мекенжайы: www.tabigat.e
kyzylorda.gov.kz.

«Қазгермұнай» БК» ЖШС
(жобалаушы – «Каспиймұнайгаз» 

ҒЗИ» ЖШС)

ХАБАРЛАМА
ҚР Қоршаған ортаны қорғау 

министрінің 2007 ж. 28.06 
№204ө бұйрығымен бекітілген 
«Жос парлау алдындағы, жос
парлау, жобалау алдындағы 
және жобалау құжаттамасын 
әзір леу кезінде көзделіп отырған 
шаруашылық және өзге де қыз
меттің қоршаған ортаға әсеріне 
бағалау жүргізу бойынша нұс
қаулықтың» 53тармағына сәй
кес «ПетроҚазақстан Құмкөл 
Ресорсиз» АҚ «Солтүстік 
Нұралы кенішінде БШСС ке
ңейту» жұмыс жобасы бой
ынша қоғамдық пікірді тіркеу 
үшін жазбаша ұсыныстар мен 
ескертулерді қабылдайды.

Жазбаша ұсыныстар мен 
ескертулер Қызылорда қаласы, 
Қазбек би к., 13 мекенжайында 
және zhomart.myrzabekov@
petrokazakhstan.com электрон
ды поштасы арқылы қабыл да
нады.

Анықтама алу телефоны: 
(7242) 299192.

1. Қоштасу

Әсемдеп тоқып шілтермен,
Жиегін көктеп көмкерген,
Көпшіктің тысын ұстатып,
Көз жасын төкті «көзкөрген».

Анаңнан қалған бір белгі,
Нағашы жұртың бергенді,
Кеудеңе басып, иіскеп,
Мауқыңды ботам, бас енді.

Анаң бекзаткөргенді,
Отызға жетпей жерге енді,
«Сарғасқажомарт» атанған,
Сөзге де шешенмергенді.

Күттіріп жылдар перзентті,
Әулие кезіпсенделтті.
Аянмен берген баланың,
Қызығын Тәңірі бермепті.

«ОГПУ»дің таққан айыбы,
«Халық жауының» зайыбы.
Ақыры жұтып тынды оны,
Заманның жойқын «жайыны».

Тартып тұр тағдыр жетегін,
Қош айтып туған мекенім.
«Бас сауға еткен» жандармен,
Ілесіп мен де кетемін.

Өскейсің болып азамат,
Тұлпардан қалған қазанат,
Анаңа туыс, апаңмын,
Тапсырған шілтераманат.

... Айқастырып кірпігін,
Іздеді ізін күлкінің,
Бетіне басып қуанды,
Бедеріндегі бүртігін.

Маңдайын сүйіп күптінің,
Жанынан бір сәт үкті мұң.
Сол ару сәби жүректің,
Мекендеп қалды түкпірін.

Жадында қалды:
Ғайып Ерен
Жебейді жаным, – дегені,
Анаңның исішілтерің,
Қорғайды жаным,– дегені,
Күрсінген демнің – тереңі,
Болмыстың бөлек – ерені,
Үйірілген ымыртта,
Жаққаны жүдеу білтені.

Қазақ ұлт болып қалыптасқан 
ғасырлар бедерінде талай зобалаң 
мен дүрбелеңді бастан өткерді. Арғы-
бергі тарихтың қалың қатпарларында 
төгілген қан мен ащы тердің, нәубетке 
толы кезеңдердің бізге жетпеген 
белгілері жатыр. Бағзы замандарды 
былай қойғанда өткен жүз жылдықта 
қазақ халқының басынан кешірген ең 
бір ауыр зұлматы бұл – ашаршылық 
пен қуғын-сүргінге ұшырауы еді.

Ашаршылық әсіресе 19311933 жылда
ры қатты белең алды десек те, ол зұлматтың 
басы 1930 жылдың жазынан басталып, зар
дабы 1934 жылдың аяғына дейін созылған. 
Ашаршылыққа елдегі жаппай ұжымдастыру 
мен ет және астық дайындау науқаны 
негізгі себеп болды. Қазақстанда колхоз
дарды ұйымдастыру 1928 жылы қолға 
алынғанымен, шындығында біздің елде 
1922 жылдан бастау алған. Бірақ бұл про
цесс 1926 жылға дейін баяу жүрген. Кол
хоздарды ұйымдастыру баяу жүрсе де, 
1927 жылы бүкіл республикада колхоздар 
саны 1072ге жеткен. 1928 жылы олардың 
саны 2354ті құраса, 1929 жылы 4876ға 
дейін өскен. Олардың 611і Сырдария және 
Жетісу губернияларына тиесілі болды. 
1930 жылдың аяғына қарай Қазақстандағы 
барлық шаруашылықтардың 65 проценті 
коллективтендірілді.

19301931 жылдары  колхоздастыру кезе
ңін де жергілікті белсенділер мен ОГПУ, 
НКВД қызметкерлері барлық  жерлерде 
жұртты жаппай ұжымдасуға күштеп көн
діруге кірісті. Малдың 7080 проценті кол
хоз меншігіне өткізілді. Алқаптардағы егін 
ұжымшарлардың қоймаларына жиналды. 
1931 жылы колхоздасуға ұйымдастыру 
нау қаны ерекше өріс алды. Өлкелік пар
тия ұйымы аудандарда ұжымдасу процесі 
нашар жүріп жатқанына дабыл көтеріп, 
жергілікті басшыларды жазалауға дейін бар
ды. Нәтижесінде бір колхоз бір колхоздан 
мал, астық және басқа да заттар еншілеу 
мақсатында бәсекеге түсті. Халықтан малы 
мен астығын алу үшін жергілікті басшылар 
неше түрлі қулыққа барған. Олар өздерімен 
бірге мылтық асынған, милиционерлерді 
ертіп жүрді. Амал жоқ, қазақ соңғы лағына, 
қабының түбіндегі бір уыс астығына дейін 
колхозға өткізуге мәжбүр болды. Тіптен 

үкімет «Контрактация» дегенді ойлап тап
ты. Ол бойынша жеке шаруа жаңадан туған 
төлін 17 айға дейін өлтірмей сақтап өкіметке 
өткізу керек болды. Өліп қалса, «халық 
жауы» ретінде сотталады. 

Қас қылғанда 1931 жылдың қысында 
қар қалың түсіп, күн бірден суытқан. 
Колхоздардағы бір ортаға жиналған мал 
арам қата бастаған, себебі тек малды жи
науды ғана ойлаған басшылар олардың 
жемшөп базасын ұмыт қалдырған бола
тын. Малдың қырылып жатқанына қарамай 
Голощекин 1931 жылы 9 желтоқсанда 
«Елімізге жүн керек, тез әрі қысқа мерзімде 
100 мың тонна жүн өткізіңдер» деп нұсқау 
береді. Өзі аш, әрі жүні қырқылған қойлар 
оңсын ба, суық қораларда теңкиіптеңкиіп 
арам қатқан. 1931 жылдың аяғына қарай 
 Ресей қалаларына былтырғыдан еселенiп 12 
мың тоннадан астам ет, 130 мың пұт астық 
жөнелтiлуiне байланысты жыл бойы кол
хоздар есебiндегi төрт түлiк мал есепсiз 
сойылып, етке өткiзiлдi. Осыдан мемлекет 
меншiгiне қарасты қоралардағы мал саны 
мен қоймалардағы астық қоры бiрнеше 
мың есеге азайды. Жалпы, 1927 жылы бүкiл 
Қазақстанда мал саны 42 миллион болса, 
1933 жылы 3 млн 989 мыңға түскен. 1927 
жылы Сырдария округiнде 6 млн 680 мың 
бас мал болса, 1934 жылға қарай барлық төрт 
түлiктiң саны 800 мыңға да жетпеген.

Ашаршылықтан адам өлуі көбейіп халық 
саны күрт төмендеген. Жалпы, Қазақстанда 

1914 жылғы санақта 6 млн 920 мың қазақ 
болса, 1933 жылы оның саны 2 миллионнан 
сәлақ асқан. 

Қазақты рухани және моральді әлсірету 
мақсатында 19291930 жылдары халыққа 
есепсіз салық салынды. Салық түрлерінің 
арасында түсініксіз салықтар көп болды. 
Шүберек, мүйіз, сүйек, тұяқ салықтары елді 
әбден әбігерге салды. Мысалы, әр жанұяға 
45 келі мүйіз өткізу міндеттелді. Тіптен 
халық сүйек салығын орындау мақсатында 
тышқан, қоян аулап даладан сүйек теріп 
кетті. Шындығында шүберек салық та, 
мүйіз салық та еш кәдеге жарамай, жиналып 
алынған соң өртеліп отырған. 

Қазақ басына, тіптен, бүкiл кеңес елiнiң 
тағдырына бұдан кейiнгi ұлы қырғын 1937
1938 жылдары төнді. Ол тарихта «Қуғын
сүргiн кезеңi» немесе «Үлкен террор» деген 
атпен қалды. Сталин «Үлкен террорды» ба
стауды алғашқы рет 1937 жылдың 23 ақпаны 
мен 3 наурызы аралығында өткен БКП(б) пле
нумында көтерген болатын. Миллиондаған 
жазықсыздарды жапа шектiрген ең қатал 
әрі аса құпия қаулы №00447 нөмiрмен 1937 
жылдың 30 шiлдесiнде сол кездегi НКВД 
жетекшiсi Н.И.Ежовтың бұйрығымен шы
ға ды. Ол қаулы «Бұрынғы кулактарды, 
басбұзарлар мен басқа да антикеңестiк 
эле менттердi репрессиялау бойынша жүр
гiзiлетiн шаралар туралы» деп  аталды. 
Осы қаулыға сәйкес жазаланатындар екi 
категорияға бөліндi. 1шi категорияға аты

лу жазасына кесiлетiндер жатқызылса, 2шi 
категориямен сотталғандар 810 жылдың 
арасында абақтыға жабылуы тиiстi. Онымен 
қоса, Ежов қай республикада және қай об
лыста қанша адам 1шi категориямен, қанша 
жан 2шi категориямен жазалануы тиiс 
екенiн нақтылап бердi. 

Ал жоғарыда аталған аса құпия бұйрық 
бойынша Қазақ ССРына қарайтын сегіз об
лыста:  

1. Солтүстік Қазақстан бойынша 1кат. 
– 650, 2кат. – 300. 2. Оңтүстік Қазақстан 
облысы бойынша 1кат. – 350, 2кат. – 600. 
3. Батыс Қазақстан облысы бойынша 1кат. 
– 100, 2кат. – 200. 4. Қостанай облысы бой
ынша 1кат. – 150, 2кат. – 450. 5. Шығыс 
Қазақстан облысы бойынша 1кат. – 300, 
2кат. – 1050. 6. Ақтөбе облысы бойынша 
1кат. – 350, 2кат. – 1000. 7. Қарағанды об
лысы бойынша 1кат. – 400, 2кат. – 600. 8. 
Алматы облысы бойынша 1кат. – 200, 2кат. 
– 800 адам яғни, бүкіл қазақ елінде 2500 адам 
1ші категория бойынша ату жазасына ілінуі 
тиіс те, 5000 адам 810 жыл мерзімге сотта
луы шарт болды. (М.Әбдәкімұлы. Түркістан 
өлкесіндегі ойран).

Шын мәнісінде Мирзоян Ежовтың бұй
рығына сәйкес жазаланатындардың санын 
әлдеқайда асырып көрсетті. Соның салдары
нан Қазақстанда атылуы тиiс 2,5 мың кiсiнiң 
орнына 26116 кiсi атылып, сотталуы тиiс 
5 мыңның орнына 119 мыңдайы абақтыға 
жабылған.  

Бірде белгілі қаламгер жазушы, тарих шы 
Момбек Әбдәкімұлымен болған сұхбатта: 
«19371938 жылдары Өзбекстанда 41 мыңдай 
адам жапа шеккен, оның 5619ы атылған. 
Қырғызстанда 8 мыңдай адам сотталып, 700
ге жуығы атылған. Тәжiкстанда 3 мыңдай 
адам қамалып, 911i атылған. Жалпы, қуғын
сүргiн кезеңiнде 70 мыңға жуық мұсылман 
азаматы атылып, 300 мыңдайы лагерьлерде 
азап шеккен» деген болатын. 

Біз бұл мақалада ашаршылық пен 
 репрессия жылдарының қасiретi жайлы аз 
болса да мағлұмат беруге тырыстық. Осы бiр 
қысқаша мағлұматтардың өзiненақ пайым
ды кiсi сол бiр зұлмат жылдарда iске асқан 
барлық қасiреттердiң астарын түсiне алар 
деген ойдамыз.

Абдулла БЕКӘДІЛҰЛЫ, 
Қорқыт ата атындағы

ҚМУ магистранты.

САЯСИ СҮРГІННІҢ 
ҚАЛЫҢ ҚАСІРЕТІ

ШІЛТЕР ТЫС ТУРАЛЫ 
БАЛЛАДА

2. Жан сауға
Еді ол 32нің қара күзі,
Қоштасқан жетім қозы, нала жүзі.
Амалы жоқ, жетектеп кете алмады,
Қуғында өзі, арқада азап жүгі.

Ұлттың қамын ойлаған асыл жары,
Азаматы Алаштың ғасырдағы.
«Жау» болып айдалғанда шетінеді,
Жалғыз тұяқ, үміті қасындағы.

Тәркіленген үйінде қара құлып,
Жан ауырды тәнінен таспа сылып.
«Кіріптарда» үзілген жар түймесін,
Алып кетіп барады тұмар қылып. 

Басы ауып, ілесті бір қараға,
Сауға сұрап жатпады жандауаға.
Айлап жүріп ілінді құр сүлдері,
Адамы жат, көрмеген, бір қалаға.

3. Өмірдің соңғы белесі...
Анасынан қал қалған көз шетінде,
Әкенің парасаты – келбетінде.
«Халық жауы» баласы – сол Қалдыаян,
Жылдар өтіп жетілді жел өтінде.

«Детдомдағы» сәби шақ санасында,
Балалығы Әму, Сыр сағасында.
Жастық шағын қалдырып, елге оралды,
Пермьдегі Каманың жағасында.

Сақтамайақ бойына ыза, кекті,
Еңбегінің бақытқа жолы жетті.
Өзіндей «Халық жауының» жалғыз қызын,
Қырық бес жыл аялап, жары етті.

Жетпіс бір ғұмыр кешті, өсіпөніп,
Шаңырақтың қалмады оты сөніп.
Шілтер берген жанкешті, аяулы ару,
Тұратын Қалдыаянның, түсіне еніп.

Қайран апа, дариғаай, тіні текті,
Ел бұйырмай, сүйегі жатта кетті.
Өлерінде: «Өзіммен жерле», – депті,
Бір уыс топырақ пен иткөйлекті.

Тарих тартты ақиқат сыбағасын,
Тәуелсіздік қадірі санаға сын,
Әке де, жар да ақталды, бір өкініш...
Содан кейін көрмеді жан апасын.

Тарих тартты ақиқат сыбағасын,
Тәуелсіздік қадірі  санаға сын,
Арыстардың арманы 
Тұғырлы елде,
Сүргін көріп ешкім де жыламасын.

Даража НӘБИҚЫЗЫ,
заңгер, Халықаралық ақпараттандыру 
академиясының мүше-корреспонденті.

Қазіргі таңда бүкіл дүние жүзі на
зар аударып отырған теңіз төс кейіндегі 
тіршілік жандана түсті. Бұл ретте Кіші 
Аралды атап өтуге болады.

Облыста теңізден басқа халық игілі
гіне жарайтын су айдындары жетерлік. 
Олардың көпшілігіне қазіргі кезде жеке 
кәсіп керлер, қожалықтар уақытша ие
лік етіп отырғаны мәлім. Бес саусақ 
бір дей емес дегендей, солардың бар
лығы өз иеліктеріндегі су айдындары
на өз дәрежесінде қамқор болып, алған 
мін дет темелерін толық орындап отыр 
деп айта алмаймыз. Сол себепті, иелік 
ету құқығынан айырылған кәсіпкерлер 
аз емес. 

Осы бағытта инспекция қызметкер
лері тарапынан көпшілік ортада, басқа 
да тиісті орындарда үгітнасихат, 
түсін дерме жұмыстары жүргізіліп ке
леді. Атқарылған жұмыстар БАҚта 
жарияланып, көпшілік назарына ұсы
нылуда. 

Әлі де болса заң бұзушылықтар 
азаймай отыр. Биылғы жылдың 4 ай
ында заңсыз балық аулағаны үшін 
194 хаттама толтырылып, 112 адамға 
айыппұл салынған. Оның ішінде 
балықтардың уылдырық шашу 
кезеңінде заңсыз аула ғаны үшін 13 
әкімшілік хаттама сот қарауына жол
данды. Тыйым салынған уақытта 9 

жүзу құралы, 26 ауқұрал, 74,7 келі 
әртүрлі балық тәркіленді.

Қазір – балықтың уылдырық шашу 
кезеңі. Осыған байланысты облысы
мызда «Уылдырық2018» акциясы 
жүр  гі зілуде. Яғни, барлық тиісті меке
мелер біріккен шараларға қатысып, заң 
бұзушылықтарды болдырмауға атса
лысуы керек. Балықтың көбею науқаны 
кезінде халықпен тығыз байланыста 
болып, бірлесіп заң бұзушылықтарға 
қарсы тұру алдағы уақытта өз нәти
жесін береді деген сенімдеміз. 

Биылғы 2018 жылғы уылдырық 
шашу науқанының жабылу, ашылу 
мер зімін назарға ұсынамыз:

1. Арал теңізіне құяр сағадан Оңтүс
тік Қазақстан облысының әкімшілік 
шекарасына дейінгі Сырдария өзені не 
01 сәуір мен 30 мамырды қоса алған
дағы аралықта.

2. КішіАрал теңізінің су  алабына 
01 мамыр мен 10 маусымды қоса 
алған дағы ара лықта.

3. Қызылорда облысы шегіндегі су 
айдындарында 20 сәуір мен 10 мау
сымды қоса алғандағы аралықта балық 
аулауға тыйым салынған.

С.СЕЙЛОВ,
облыстық орман шаруашылығы 

және жануарлар дүниесі аумақтық 
инспекциясының бас маманы.  

БАЛЫҚ ТА ЕЛ БАЙЛЫҒЫ
Елбасының биылғы «Төртінші өнеркәсіптік револю

ция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты 
Қазақстан халқына Жолдауында және Қазақстан Респуб
ликасын дамытудың 2025 жылға дейінгі Стратегиялық жо
спарында 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп кешеніндегі еңбек 
өнімділігін кем дегенде 2,5 есеге арттыру жөнінде биік 
мақсат қойылған.     

Қазіргі уақытта 20172020  жылдарға арналған Агро
өнер кәсіптік кешенін дамытудың мемлекеттік бағдар
ла масына өзгерістер мен түзетулер енгізіліп, азықтүлік 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету, АӨК субъектілерін қар
жыландырудың қолжетімділігін арттыру, жер ресурс тарын 
тиімді пайдалану, нарықтарға қолжетімділікті қамтамасыз 
ету және экспортты дамыту, аграрлық ғылым ды дамытуды, 
технологияларды трансферттеуді және агроөнеркәсіптік 
кешен субъектілерінің құзырет тілігі деңгейін қамтамасыз 
ету, ауылдық жерлерді дамыту мәселелері қарастырылуда.

Бұл ретте «20162020 жылдарға арналған облыстың 
агро өнеркәсіптік кешенін дамыту агрокартасы» әзір ленді.

Сонымен қатар, облыстық агроөнеркәсіптік кешенін 
дамытудың 20182022 жылдарға арналған егжейтегжейлі 
ісшаралар жоспары (облыстық «Агрокартаны» іске асыру 
жоспары) бекітілді.

Осыған сәйкес, мал шаруашылығын қарқынды да
мыту мақсатында өңдеу кәсіпорындарын, асыл тұ қым ды 
және репродукторлық шаруашылықтарды коо ператив ке 
ұйымдасқан майда және жеке қосалқы шаруашылықтармен 
байланыстырып, ірі якорлық коо пе рация қалыптастырып, 
өндірген өнімін экспортқа бағыттау қажет.

Мемлекеттік қолдау шаралары ретінде кооперативтер 
өндірген өнімді (ет, сүт) және барлық ауыл шаруашылығы 

тауарын өндірушілерге тең жағдайда, техника мен жаб
дықтарды сатып алуға кеткен инвестициялық субси
диялау жалғасын табатын болады. Сондайақ, биыл 
зәкірлік кооперацияға катысты жеке кәсіпкерлер, ауыл 
шаруашылығы кооперативтері, фермерлер және шаруа 
қожалықтары үшін микрокредит беру жалғасады. 

2017 жылы 42 кооператив «ҚазАгро» АҚ және «Нәти
желі жұмыспен қамту» бағдарламасы арқылы 3,4 млрд 
теңге көлемінде жеңілдетілген несиеге қол жеткізді. 

Нәтижесінде, 801 отбасылық мал бордақылау алаңы 
құрылып, 16133 бас ет бағытындағы МІҚ бордақылануда. 
Сонымен қатар, 385 отбасылық сүт фермасы құрылып, 
3928 бас сүт бағытында МІҚ малы күтіпбағылуда. Жеке 
шаруашылықтарды кооперативке біріктірудің арқасында 
1230 адам тұрақты жұмыспен қамтылды.

Сонымен қатар,  ҚР Ауыл шаруашылығы министр
лігі нің «Етті мал шаруашылығын дамытудың 20182027 
жылдарға арналған бағдарламасы» қабылданды. Аталған 
бағдарламада мал шаруашылығын дамытуға көптеген 
жеңілдік қарастырылған.   

Бұл бағдарлама арқылы мал шаруашылығымен айна
лысуға ниетті тұлғаларға мемлекет тарапынан 15 жылға 
4 процентпен жеңілдетілген несие ұсынылмақшы. Бұдан 
бөлек кепілдік дүниесі жетпейтіндерге «ҚазАгроКепіл» 
АҚ арқылы кепілдендіру жолдары қарастырылуда. 

Қ.ТҰРМАҒАНБЕТ,
облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының

Ауыл шаруашылығы кооперациясы және 
экспорт бөлімінің бас маманы.

КООПЕРАЦИЯНЫ ДАМЫТУ
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫН ӨРКЕНДЕТЕДІ

Кезегімен күн шығып, айлар батқан,
Жылдар жылжып, елесі мұнар 

тартқан.
Ескі қорым, елсізде бір мола бар,
Ши қоршауы желге ұшып, жусан 

жапқан.
Жәй төмпешік емес ол, ей, жолаушы,
Кідіріп, құран оқы, түсіп аттан.
Басыңды иіп, тағзым ет – сол 

«бесікке»,
Бейкүнә сәбиімен Зейфун жатқан.
«Халық жауы» жары еді, қайран ару,
Боз далада беймезгіл  «дамыл»  

тапқан.
Киесі бар, абайла, бұл төбенің,
Аласұрып арумен бір  толғатқан.
Шаранасы іңгәләп, ақ төсі иіп,
Осы жерге тамшылап  уызы аққан.

Демі үзілген – ала таң, ақ сапарда,
Мына дала тұншығып жылап жатқан.
«Қырық шілтен» қаңтарып қара 

желді,
Бұлт егіліп, періште шырақ жаққан.
«Ғайып ерен» құндақтап нәрестесін,
Нұр пәктеген денені, боз құм жапқан.
Қолдан келер шара жоқ, 

жанашырлар,
Шимен қоршап, басына қада қаққан.
Заман өтті, жазықсыз талай жанның,
Көз жасына малынып, қарғыс атқан.
Біле жүр, бұл даладан тарихкеруен,
Келешекке із тастап, жүгін артқан.
Дөңгелегін сан мәрте қайырлатты,
Адамзат, адаспа деп ақиқаттан.
Небір жайсаң жойылды, тұяғы жоқ,
Залым салған қасірет, жарақаттан.
Ақталғанын көре алмай өтті өмірден,
Жанжары рухы биік саясаттан.

ҚҰЛЖҰМЫР – 
ҚАСҚАТӨБЕ
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Сурет – тарих, әрі өміршең өнердің 
бірі. Шексіз тарихтың бір ғана сәтін 
бей нелейтін, қиялға ерік беретін ерек
ше шығармашылық түрі қаладағы 
М.Мәметова атындағы педагогикалық 
жоға ры колледжінде де оқытылады. 
1996 жылдан бері оқу ордасын «Бейнелеу 
өнері және сызу» мамандығы бойынша 
300ден астам түлек тәмамдаған, қазір 
олардың барлығы – халық ықыласына 
бөленіп жүрген майталман мамандар. 
Бұл ізді жалғауға ықыласты жастар да аз 
емес. Бұған біз колледждің Елбасының 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
бағдарламалық мақаласы аясында ұйым
дас тырған сурет көрмесінде көз жеткіздік. 

Көркемсурет галереясында өткен шараға 
келушілер қатары қалың болды. Көрме шеңбе
рінде тарихымыз бен ұлттық мұрамыздан сыр 
шертетін, Астана қаласының 20, Қызылорда 

қаласының 200 жылдығы, оқу орнының 85 
жыл дығына арналған тақырыптық суреттер, 
пей заж, натюрморт жанрындағы  картиналар 
қойылды. Мәдени шараға облыстық мәслихат 
хатшысы Н.Байқадамов қатысты. Облыстық 
білім бас қар масының басшысы Майра Мелде
бекова, Қазақстан Суретшілер одағы облыстық 
филиалының төрағасы Амангелді Кененбаев  
өнерлі жастарға сәттілік тіледі.

– Қазір бірқатар жастарымыздың осы өнер 
түрін таңдап, біраз төселіп қалғаны қуантады. Бұл 
орайда М.Мәметова атындағы педагогикалық 
жоғары колледж оқытушыларының еңбегі ора
сан. Әрбір адамға Ван Гог немесе Пикассо болу 
жазбаған болар. Дегенмен, жаны қалаған кезде 
сурет салуға ешкім тыйым салмайды. Кез келген 
адам сурет салу өнеріне машықтана алатынын 
айтқым келеді. Өзінің өнер туралы ерекше ойы
мен ерекшеленетін Сергей Калмыковша айтсақ, 
«Өнерде жетістіктен гөрі ниеттің мәні зор. 
Суретші ең алдымен шебер емес, қиялшыл. Сол 
қиялшылдығы мен ниеті суретшіні қатардағы 

ізбасарлар мен еліктеушілерден дараландырып 
тұрады». Осы тұрғыдан алғанда суретші үшін ең 
басты нәрсе – өзіне дейінгі өнер тарихын зерде
лей келе, оны електен өткізу, – деді А.Кененбаев.

Көрмеде колледждің талантты студенті, 
облыстық «Тәуелсіздік – ұлттық рухтың жемісі» 
атты өнер фестивалінің қолөнер номинациясы 
бойынша І орын иегері Нұржан Нұғман да жас 
суретшілерге шабыт сыйлап жүрген ұлағатты 
ұстаздарға алғысын жеткізді. Айта кетейік, 
тағылымды шара барысында Сыр бойындағы 
бейнелеу өнерінің ерекшелігі, оның рухани 
дәстүрімізбен байланыс үзбеуі, стилистикалық 
өзгешелігі мен бояулар көрінісінің құрылымдық 
жүйесі сөз болды. Сондайақ, Сыр суретшілеріне 
символизм мен жалпылылық, колориттік 
шешімінің ерекше белсенділігі мен ширақтығы 
тән екендігі айтылды. 

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ, 
«Сыр бойы».

Н.НҰРЖАУБАЙ (сурет).

СИҚЫРЛЫ ӘЛЕМ СЫРЫ

 – Қуандық аға, Сыр елі облыстық 
театр сахнасын да ғы «Сыған сере
надасы», «Қы сыл ғаннан қыз 
бол  дық» қойылымдарының ре
жис  сері екені ңіз ден хабардар. 
Екеуінің де тамаша туынды еке
ні не талас жоқ. Бұл жолы коме
дия жанрын, соның ішінде «Пай
пай жас жұбайларай» қойылымын 
таңдауыңыз бекер емес болар... 
– Бұл жазушыдраматург Мұха

медқали Қасеновтың «ДосМұқа
сан» елге танымал болып, аты 
шыққан жылдары жазған шы
ғар масы. Қаламгер өмірден 
өтіп кетсе де, қойылым «Пай
пай махаббат», «О, махаб
бат» деген атаулармен қазақ 
сахнасынан түс кен жоқ. Жас 
отаудың кере гесі солқылдақ, 
шаңы рағы шайқалуға бейім 
болса, бұл тек бүгінгі күннің мәсе лесі емес. Теле
граммадағы «Қарсы ал! Ләззат» деген бір ауыз сөзден 
жас жұбайлар ажырасып кете жаздады. Айталық, үш 
құрбының бірі Банудың анасы күйеубаласының актер, 
өнер адамы болғанына әу бастан қарсылық танытқан. 
Қазір де атаананың көп шілігі жастардың бақытын 
бай лықпен, өздерінің табысымен өл шейді, сондықтан 
жас жұбайлар Есет пен Банудың жолы екіге бөлін ді. 
Бұл – біздің қоғамдағы күйіп тұрған мәселе. Отбасын 
құра сала оты өшіп, біріге бере берекесі кеткен жастар 
аз емес. Сондықтан, бұл тақырыпты тек көрерменді 
күлдіру үшін таңдамадық. Екіншіден, бұл қойылым 
театрдағы жас әртістердің тіл табысуына, характерлер 
таласы олардың өз ойын жеткізуіне тамаша мүмкіндік 
болды.

– Қойылым қызықты өтті. Бірақ, бүгінгі 
телевиде ние, фильм дер ене мен ке лін  нің күлкілі 
бейнесіне әб  ден көрерменнің көзін үй рет  ті. 
Келін келемежге айнал ды. Бұл спектакльде де 
келіншектердің кейбір әрекет тері ерсі көрінді... 
– Сахнада өмір шындығы бар. Өмірде келіншектің 

бәрі биязы, сыпайы емес қой. Бірақ, қойылымдағы 
кейіпкерлер анайы, ерсі сөздерді қол данбайды. Коме
дия жанры бол ған соң кейіпкерлердің қимыләрекеті 
арқылы көрерменге күлкі сыйлауды мақсат еттік. 

 – Байқаған боларсыз, облыстық театрға жас
тар жиі келе бастады. Олардың кәсіби біліктілігі, 
жалпы әртістер құрамы туралы не айтар едіңіз?
– Бес жыл бұрынғыға қарағанда жас актерлар кәсіби 

тұрғыда жетілген, өз образдарын қалыптастырған. Ра
сымен, жастар театрға біліміне сеніп жұмысқа орна
ласады, бірақ мәселенің бәрі дипломда емес. Білімді 
театрға алып шығу – актердің міндеті. Ол үшін жақсы 
шығарма, жақсы образдар галереясы қажет. Тек соған 
актердің еңбегі мен ізденісі сай болса болғаны. Аймақта 
жас актер, актрисалардың саны артқан, сондықтан ой
ымды әртістерге бірге жұмыс істеген күндер ішінде ба
рынша жеткіздім.

– Бүгінгі қойылымның режис сері, алғашқы 
сарапшысы өзіңіз. Дайын дүние көңіліңізден 
шығып, мақсатыңызға жеттіңіз бе? 
– Қойылымның деңгейі ешқа шан 100 процент

ке жетпейді.  Бала дүниеге келген соң, өмір сүруге 
тал пынады ғой. Қойылым да дәл солай, премьера 
арқылы көрермен алдында өмір сүруге қадам жасай
ды. Көрерменнің тынысымен демалады, қошеметімен 
шарықтайды, сын арқылы міні түзеледі. «Пайпай, 

жас жұбайларай» 24 күн ішінде дайындалды, енді 
бағасын ел береді. 

– Әлемдік театр өнеріндегі қандай жаңалық
тар бізге енбей жатыр? Мюзикл – қазақ үшін 
 таныс та бейтаныс жанр. Осы жанр  бойынша 
спек такль дайындалса, театрдың ерекше 
жаңа  лығы сол болар еді... 

– Бірнеше жыл бұрын осы жанрда спек
такль қоюды ойлағанмын. Сонда біздің 

елдің актерлары музыкалық дра
ма, музыкалық комедия жан

рында ғана жұмыс істей ала
тынын түсіндім. Мюзикл 

– Американың дараланып 
шық қан өнері. Музыка, би, 

ән, көркемсурет, акро
батика, сценография – 
бәрі де мю зикл. Бұл өте 
қиын жанр. Актердің 
бойында осы өнердің 
бәрі тоғысуы керек. Елі

мізде бірекі жыл көлемінде алғашқы мюзиклдер қо
йыл ды. Бір көргенімде қабысу жоқтығын байқадым. 
Бұл жанр қазақтың менталитетіне жақын емес. Аме
рикада мюзикл дайындау үшін алдымен актердің 
психологиялық дайындығы, шеберлігіне қарайды. Бір 
спектакльді жылдар бойы дайындайды әрі сахнада он 
жыл қоюы мүмкін. Ал біздегі театрлар репертуарлық. 
Сондайақ, кез келген актердің мұндай жанрға шамасы 
келеді деп айта алмаймын. Жалпы елдегі театрлардың 
материалдықтехникалық базасын нығайтпай, жаңалық 
жасау мүмкін емес. Техник мамандарды оқытып, олар
ға жағдай жасау қажет. Бірнеше жыл бұрын  театр 
әртістерінің айлығы көбейтілді. Уақыт алмасты, теңге
нің де құны бұрынғыдай емес. Бірақ республика бой
ынша әртістердің айлығы сол күйінше қалды. Айлығы 
аз актер дайындық барысында уақытқа елеңдеп, той
томалаққа асығып тұрады. Оларды кінәлауға да бол
майды, өнерімен, еңбегімен табыс табуы керек, ел 
қатарлы өмір сүруі керек. Бірақ тойтомалақ жағалап 
жүрген әртіс шеберліктің шыңына жете алмайды. 

– Қазір комедияға келгенде тақырып жағы 
тапшы.  Арнайы келіп, комедия жанрын таң
дауыңызға не себеп болды? 
– Жастарға жастардың тілімен сөйлейтін жалғыз

ақ драматургия бар. Ол – комедия. Халық рухани 
тұрғыда демалып, көңіл көтеру үшін бұл жанр қажет. 
Бірақ қазір арзан әзілдің дәурені. Театрдың 500 теңгелік 
билетін қымбатсынып, әзілсықақ театрының 1500
3000 теңге лік билетіне ел таласып барады. Қазір дра
матургтар да  комедия жанрында жазбайды. Бұл жанр 
Қанабек Байсейітов, Қалтай Мұхамеджанов, Бақ
қожа Мұқай, Мұхамедқали Сәрсеновпен бірге кеткен 
секілді.  Қазір жастар қысқақысқа интермедиа жазуға 
бейімделді, бірақ ол қойылым жасауға келмейді. Мен 
білетін драматургтардың ішіндегі кәсіби, нағыз мама
ны – ИранҒайып. Жас мамандар мықты туынды жазып, 
драматургия дамысын десек, Мәдениет министрлігі 
мұны республика деңгейінде қолға алып, байқау 
ұйымдастыруы қажет. Өйткені, драматургия саласын 
жылына 56 студент болса да бітіреді. Олар бұл салаға 
келмейді. Сондықтан, конкурс жасап, оны көзіқарақты 
қазылар алқасы бағалап, елге ұсынса ғана, өз заманына 
лайықты шығармалар дүниеге келеді.  

– Рақмет!
Сұхбаттасқан: 

Айдана ЖҰМАДИНОВА,  
«Сыр бойы».

Облыстық ішкі 
саясат басқармасы 
және «Туған жер» 

қоғамдық қозғалысы» 
қауым дастығының 
ұйымдастыруымен 

қаладағы Ә.Тәжібаев 
атындағы облыстық 
ғылыми кітап ханада 

«Рухани жаңғырудың 
тірегі – ұлттық тіл» атты 

шығармашылық және өнер 
саласының өкілдерімен 

кездесу кеші өтті.

КӨРКЕМ ОЙДЫҢ  
КӨБЕСІ СӨГІЛДІ

Кеште белгілі ақын, сценарист, 
Жастар театрының режиссері, ҚР 
Мәдениет қайраткері Оңталап 
Нұрма ханов, ақынсазгер Өтемұрат 
Зияев, талантты ақын, халықаралық 
айтыстардың бірнеше дүркін иегері 
Ержеңіс Әбдиев шығармашылық 
туралы ой орамдарын ортаға салды. 

Шара барысында сөз алған 
Өтемұрат Зияев осы күнге дейін 
15 әні «Елім менің» атты рес
публикалық жинаққа енгенін, жал
пы шығармашылығына патриот тық 
тақырыптарды арқау ететінін ай
тады. Сөзін түйін дей келе қолына 
домбыра алып, «Жыр бастауын» 
орындап берді. 

Әйгілі «Қорқыт – Қобыз» әні
нің авторы Оңталап Нұрмаханов 
мәртебелі өнер жолының ерекшелігі 
жайлы ой өрбітті.

– Жалпы  өнерге келу, өнердің 
жүрегі болып соғу құрсақтан, 
құн дақтан бастау алатын қасиет. 
Оған қоса, бойыңда терең білім, 
табиғат берген талант болуы ке

рек. Тың туындылар тууы үшін 
кейде тағдырдың тепкісін көру, 
оны жеңу де – ләззат, – дейді ол. 
Осы арада оқырмандардың сұрауы 
бойынша ақынның жыр жолдары
на кезек берілді. Бүгінгі болмыс 
пен болашақ жайлы  толғанысқа 
толы туындыларды жастар жалын
дата оқыды. Сондайақ, бүгінде 
режиссердің жастар театры сахна
сында қойылған «Алғашқы махаб
бат», «Қасқыр – қыз», «Неге?» атты 
қойылымдары  жастар өмірінен сан 
қилы сыр шертеді. 

Сөз өнерінде жастайынан жарқ 
етіп көрініп, аламан айтыстарда 
айрықша қабілетімен танылған 
Ержеңіс Әбдиев өз бойындағы 
таланттың әкесінен дарығанын ай
тады.  Сондайақ, ұстаздық жолда 
қызмет етуде де  әке тәрбиесінің 
ықпалы зор болған секілді. 

– Мамандығым –  математика 
пәнінің мұғалімі. Әйтсе де шығар
машылыққа аңсарым ауып,  шабыт 
тол қы ған сәттерде жыр шумақ

тары толассыз туындап жатады. 
Алғашқыда, жастықтың жалт ет
кен әрбір сәтін жырға қосуға ұмты
латынмын. Ал қазір руханият, 
ұлт тық ерекшелік, имандылық 
тақы рыбына қалам тербеуге ден 
қойып жүрмін, – дейді ол. Осы 
тұста ақынның шәкірттері оқыған 
сыршыл өлеңдері кеш қатысушы
ларына керемет әсер сыйлады.

Көркем ойдың көбесі сөгілген, 
көңілден әнжыр төгілген  кере
мет кешті «Сыр дидары» газетінің 
бас редакторы Сәкен Алдашбай 
жүргізді.   

Шараны қорытындылаған об
лыстық ішкі саясат басқармасының 
тілдерді дамыту және әдістемелік 
жұмыстар бөлімінің басшысы 
Ләззат Есімова кешке қатысқан 
өнер өкілдеріне алғысын білдіріп, 
естелік сыйлықтар табыстады.  

Ғазиза ӘБІЛДА,
«Сыр бойы».

ЖАС ДРАМАТУРГТЕРДІ
ЖІГЕРЛЕНДІРУ ҚАЖЕТ

Қуандық ҚАСЫМОВ, режиссер:

Жуырда Н.Бекежанов атындағы облыстық драма театр сахнасында «Пайпай, жас 
жұбайларай» комедиясының пре мьерасы өтті. Таптаурын секілді көрінгенмен тақырып 
өзекті. «Қарсы ал! Ләззат» деген екі ауыз сөз үш отбасының мұңқайғысын қозғады. Сынықтан 
сылтау табылып, болма шы дан бүлік шықты. Көрерменді күлдірді, күрсінтті, коме дия өз 
нысанасына дөп тиді. Бір қызығы, театрдың жастар труппасы заманауи ән мен биді тиімді 
таңдаған. Мұнан біз мюзикл жанрының белгілерін, өзгеріске ұмтылысты байқадық. Театр 
шымылдығы жабылған соң, қойы лым ның режиссері, Шыңғыс Айтматов атындағы халық
аралық сыйлықтың лауреаты Қуандық Қасымов пен әңгімелесудің орайы келді.

Қоғамның келеңсіз құбылысы 
болып табылатын сыбайлас жем
қорлық адамзат өркениетінің дамуын 
тежейтіні анық. 

Елімізде сыбайлас жемқорлық 
тәуе  кел дерін азайтуға, қоғамның мем
лекеттік органдар қызметіне сенімін 
арттыруға бағытталған құ қықтық, 
әкімшілік, ұйым дас ты  рушылық және 
өзге де шара  лар жүргізіліп келеді. 
Мем ле кетіміз ТМД елдерінің арасын
да алғашқылардың бірі болып осы 
келеңсіз құбылыспен күрестің мақсат
міндеттерін, негіз гі қағидат тары мен 
тетіктерін айқын даған «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес туралы» 
Заңды қабылдады. Сондайақ, кейін 
аталған Заң кезеңкезеңімен өзгерістер 
мен толық тыруға түсіп, уақыт тала
бына сәйкес жетілдіріліп отырды. 
Бүгінде ҚР «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы ісқимыл туралы» 2015 жылғы 
18 қарашадағы Заңы  азаматтарды 
ортақ мүд деге жұмылдырады. «Қазақ
стан Рес публикасының 20152025 
жыл дарға ар нал ған сыбайлас жем
қорлыққа қарсы стратегиясы тура
лы» ҚР Президентінің 2014 жылғы 
26 желтоқсандағы №986 Жарлығы 
қабылданып, ұлттық қауіп  сіз дікке 
тікелей қауіпқатер төндіретін сы 
бай лас жемқорлыққа қарсы күрес 
күшейтілді. 

Облыстық жолаушылар көлігі 
және автомобиль жолдары басқар
масында әр жыл сайын сыбайлас 
жемқорлықтың алдын алу жөніндегі 
ісшаралар жоспары бекітіліп, жүйе
лі жұмыс жасалуда. Басқарма қыз
меткерлері арасында сыбайлас жем
қорлық тәуекелдеріне ішкі талдау 
жүргізу, оған қарсы мәдениетті 
қалып  тастыру сынды шаралар ұйым 
дастырылуда.  

Мемлекет сыбайлас жемқор лыққа 
қарсы күресте жаңашыл қа дамдар жа
сап келеді. Мемле кеттік аппаратты 
реформалау сыбай лас жемқорлыққа 
қарсы шараларды күшейтуді, мем
лекеттік қызметшілерді іріктеуде 
ашықтық ты арт тыруды, меритократия 
қағи да ларын енгі зуді, яғни, жақсы 
кадр ларды ілгерілетуді қамтамасыз 
етуді көздейді. 

Мемлекет басшысының 2017 
жылғы 31 қаңтардағы Қазақстан 
халқына Жолдауында «Сыбайлас 
жем қорлықпен кү рес те көп нәрсе 
бүкіл қоғамның атсалысуына байла
нысты» делінген. Бұл ретте сыбай
лас жемқорлықпен күресті әр азамат 
өзінен бастаса, елімізді «Мәңгілік Ел» 
етуге өзіндік елеулі үлесін қосады деп 
есептейміз.

Облыстық жолаушылар 
көлігі және автомобиль жолдары 

басқармасы.

ҚОҒАМДЫ 
УЛАЙТЫН ҚАУІП
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KÓRME KESH

Өткен ғасырдың отызыншы  жылдарында 
«Қызыләскер», қазіргі Дүр Оңғар ауылының 
тума лары Ахмет Тұрғанбаев,  Тыныштыбай Жай
шылықов, Жұқа Төребаев, Сүйін дік Бекмұрзаев, 
Омар Баймаханов сынды атпал азаматтар жалған 
жалаға ілігіп, жазықсыз құрбан болды. Осы 
боздақтардың есімін жариялап, игі іске мұрындық 
болған, «отыз жетідегі» қуғынсүргіннің құрбаны 
Ахмет Тұрғанбаевтың немересі Молдабек Әбдіра
манұлы Ахметовке ауыл тұрғындарының айтар 
алғысы шексіз. 

ҚР ІІМнің мұрағаты қорынан алынған дерек
тер бойынша, сол кездегі қазақ халқының  басына 
түскен жаппай саяси қуғынсүр гіннің құрбаны 
болған кейбір азаматтар елге аманесен оралса, 
көбісі барған жерінде мәңгілік мекен тапты. Күні 
бүгінге дейін кейбірінің жатқан жері белгісі. 

Иә, тарихтан тағылым, өткенге тағзым ету 
өскелең ұрпақ тың парызы. Көнекөз қариялардың 
айтуынша, аты аталған азаматтар көптің жағдайына 
қарап, елге сүйеу, жұртқа қамқор болған. 

Өткенге салауат айтып,  саяси қуғынсүргін және 
ашар шылық құр бандарын жадымызда сақтау – 
біздің қасиетті борышымыз, рухани жаңғыруымыз. 
Киелі Қармақ шыдан шыққан азаматтарды елі 
ешқашан ұмытқан емес. Талай тұйықтардан жол 
тапқан тұлғаларға бүгінде ұрпақтары құран бағыш
тап, рухтарына тағзым етеді.

Нұрбек ДӘУРЕНБЕКОВ,
«Сыр бойы».

ТҰЛҒАЛАРҒА ТАҒЗЫМ

Елбасының «Қазақстан жолы
2050: Бір мақсат, бір  мүд де, бір 
болашақ» атты Жолдауын да ай
тылған «Мәңгі лік  Ел»    патриот тық 
актісі Қа зақ стан қоғамының  рухани 
тірегіне айналып, асқақ рух пен 
адамгершілік өнегеге бағыт талуы 
тиіс. 

Кітап – білімнің түпсіз аспа
ны, терең бастауы. Кітап – рухани 
қазына, байлық, өмір айнасы, заман 
сыры, тарих шежіресі, оқутәрбие 
құралы.

«Рухы биік ел құлдырамайды!». Бірақ, биік рух қайдан келеді?! 
Әрине, кітап оқудан. Бүкіл адамзат тарихында көне дәуірлерден 
сақталып келе жатқан тастағы таңбалардан бастап, көптеген жазусы
зулар арқылы бізге жеткен ақылой, ғылымбілім қазыналары кітап 
арқылы игілігімізге асуда. «Кітап дегеніміз – алдыңғы ұрпақтың 
кейінгі ұрпаққа қалдырған рухани өсиеті. Кітап оқудан тыйылсақ, ой 
ойлаудан да тыйылар едік» – деген еді Ғабит Мүсірепов. Кітап таңдап, 
талғап оқи білу, оны түсіну мен түйсіну, алған әсерді өмір қажетіне жа
рата білу – әрбір адамның білігі мен білімін, пайымы мен парасатын 
айқындайтын алғы шарттардың бірі.  «Кітап маған тақтан да қымбат» 
деп көрсеткен Шекспир. Бұл сөзден түйер ойымыз, адамға жан азығы, 
рухани байлығы бола білген – кітап. Cол себепті оның орны тақтан да 
жоғары. «Наданмен қас болғанша, кітаппен дос бол» дейді Баус. Яғни 
кітап – сенің асып таспайтын асыл досың. Себебі кітаппен дос болған 
адамның ойөрісі кең, сөз мәдениеті жоғары, саналы, жанжақты болып 
тәрбиеленері сөзсіз. «Артық білім кітапта, Ерінбе оқып көруге» деп 
Абай жырлағандай, ерінбей білім алуға асығайық. Бар білімнің патша
сын тек кітаптан таба алатынымызды ұмытпайық. Кітаппен сырласатын 
рухани орда – кітапхана. Соның ішінде мектеп кітапханасы – мектептің 
қоғамдықмәдени орталығы. Мектеп кітапханасының өз ерекшеліктері 
мен өзгешелігі бар. Білім ордасындағы кітапханалар жалпы кітапхана 
нормалары мен қағидаларын ескерсе, ең бастысы, мектептің оқутәрбие 
процесінің талаптарын басшылыққа алады. 

Бүгінгі мектеп кітапханасы уақыт талабына сай білім ордасының 
дәрежесі жоғары болуына үлес қосып, жас оқырмандарды тәрбиелеуде 
белсене көмектесуі тиіс. Себебі, кітап – атадан қалған асыл мұра, 
көненің көзі, ескінің сөзі.  

Ақалтын НОҒАЙБАЕВА, 
Қ.Мұхамеджанов атындағы 

№1 мектепгимназия кітапханасының меңгерушісі.

Қармақшы ауданы Дүр Оңғар ауылында саяси қуғынсүргін және ашаршылық 
құрбандарына арналған ескерткіш белгі қойылды.

КІТАП – ЕЛДІҢ 
РУХАНИ ҚАЗЫНАСЫ

КҮЗЕТШІ ҚАЖЕТ
Қарауыл (күзетші) қажет. Жалақысы қаладағы күзет 

мекемелерінен жоғары. Қызығушылық танытушылар 
түйіндемесін суретімен, мекенжайын, байланыс теле
фондарын көрсете отырып sabo70@mail.ru электронды 
поштасына «Күзет қызметіне» атауымен жіберулеріңізді 
сұраймыз.

Осы жылдың 15 маусымына дейін жіберілген түйіндемелер ғана 
қарастырылады.


