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ШӘКІРТТЕРІ 
ТАЛАПТЫ

Қоғамды ұлттық мәдениет пен 
бірегейлікті сақтау мен қайта жаң
ғырту идеясының төңірегінде одан 
әрі топтастыру мақсатында 
ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

1. Шілденің бірінші жек сенбісі 
Ұлттық домбыра күні болып айқын
далсын.

2. Қазақстан Республикасының 
Үкіметі осы Жарлықты іске асыру 
жөнінде шаралар қабылдасын.

3. Осы Жарлықтың орындалуын 
ба қылау Қазақстан Республикасы 
Президентінің Әкімшілігіне жүктел
сін.

4. Осы Жарлық жарияланған күні
нен бастап қолданысқа енгізіледі.

 
Қазақстан Республикасының

 Президенті   Н.Назарбаев
 

Астана, Ақорда, 2018 жылғы 
12 маусым      № 699      

Ұлттық домбыра күні 
туралы

ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫ
ПРЕЗИДЕНТІНІҢ

ЖАРЛЫҒЫ 

БАЙЛАНЫСТЫҢ ЖАҢА 
БЕЛЕСІ

PREZIDENT

Н.Бекежанов атындағы қазақ музы
калық драма театрында медицина қыз
меткерлерінің кәсіби мерекесіне ар нал
ған салтанатты шара өтті. Онда облыс 
әкімі Қырымбек Көшербаев  тұрғындар 
саулығын сақтауда аянбай еңбек етіп, ме
дицина саласының дамуына үлес қосып 
жүрген дәрігерлер қауымын құттықтап, 
жылы лебізін білдірді.

– Әлемдегі қай мамандықтың да маңы
зы зор. Әйтсе де, адам жанының ара шашысы 
болған ақ халатты абзал жандардың орны 
ерекше екені даусыз. Денсаулық – адам ның 
баға жетпес байлығы. Осы орайда Сырдағы 
денсаулық сақтау саласында нәти желі 
істер атқарылып, же тіс тіктерге қол жет
кіздік. Салаға зама науи технологияларды 
енгізуге, мате риалдықтехникалық базаны 
күшейтуге, профилактикаға көңіл бөлінуде. 
Қаржы ландыру көлемі соңғы бес жылда 30 
процентке артты. Соңғы үш жылдан бері 
қажетті медициналық мамандықтар бойын ша 
резидентураға гранттар бөлініп жа тыр, биыл 
25 грант бөлінді. Сонымен қатар, биылдан 
бастап орта мектептер мен медициналық 
колледждердің үз дік бітірушілеріне облыс 
әкімінің арнайы гранты тағайындалып отыр. 
Мамандарымыз Корея мемлекетінде және 
Ресейде білімін жетілдіруге, Қытай, Австрия 
мамандарымен тәжірибе алмасып, озық 
технологияларды енгізуге мүмкіндік алып 
отыр,–деп атап өтті облыс әкі мі.

Одан бөлек, «Цифрлық Қазақстан»  мем   
лекеттік бағдарламасы бойынша са ла ме
дициналық ақпараттық жүйе мен 100 про
цент  қамтылса,    цифрлық технологияларды 
енгізуге, компью терлендіруге жергілікті 
бюджеттен осы жылы 365 млн теңге бө лінген. 
Сонымен  бірге мемлекеттікжеке меншік әріп 
тестік қарқынды дамуда. Өткен жылы 4 жо
ба іске асырылса, биыл жалпы құны 14 млрд  
теңгені құрайтын 28 жобаны жүзеге асыру 
жоспарлануда. 

Атқарылған шаралар нәтижесінде жал пы 
өлімжітім төмендеді, оның ішінде нә рестелер 
өлімі 41,2 процентке, қатерлі ісіктен 22,8 
процентке, туберкулезден өлімжітім 2 есеге 
азайған. 

Салтанатты шарада облыс әкімі бірқатар 
сала қызметкерлерін марапаттап, Құрмет гра
мотасын, Алғыс хат, «Еңбек ардагері» медалі 
мен «Денсаулық сақтау ісінің үздігі» және 

«Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін» 
төсбелгілерін табыстады.

Жыл қорытындысы бойынша үздік дәрі
герлер анықталып, оларға 500 мың теңгенің 
сертификаты берілді. 

Шара соңы мерекелік концертке ұласты.

Айнұр БАТТАЛОВА, 
«Сыр бойы».

САЛА ҮЗДІКТЕРІ       
СЕРТИФИКАТ ИЕЛЕНДІ

Кездесуді  облыстық Азамат
тық Альянс қауымдастығының 
төрайымы Ақтолқын Сунгур 
жүргізді. Жиында сөз сөйлеген 
ай   мақ басшысы өңірдің 
ә л е у   м е т т і к  э к о н о м и к а л ы қ 
да  му қарқыны туралы 
қыс     қаша баяндады. Ұлт Көш
бас    шысының «Рухани жаң ғыру» 
бағдарламасы мен «Прези
денттің бес әлеуметтік баста
масы» үндеуіне қатысты қолға 
алынған жұмыстарға тоқ талды. 

«Рухани жаңғыру» бағдар
ла масы аясындағы бірнеше мә
дениәлеуметтік және ғы лыми
танымдық маңызды жобаларды 
атап өткен Қырымбек Елеуұлы 
әлемдік кеңістікте ұлты мыз
дың табысты болуы оның 
та биғи байлығынан бұрын 
азаматтардың бәсекеге қабілет
тілігімен өлшенетінін айтты. 

– Сондықтан әрбір қазақс
тандық, яғни, біз, тұтас ұлт 
ретінде              ХХІ  ғасырға лайықты 
қасиет терге ие болуымыз керек. 
Ол – ұлттық намыс, мәдени 
ашықтық, компьютерлік сауат
тылық, шет тілдерін білу, – деді 
облыс басшысы. 

Атабаба дәстүріне сай дау
лы мәселелерді сотсыз шешу 
институттарын дамыту үшін 
құрылған Сотсыз татуласу орта
лығының бірінші бо лып біздің 
өңірде жұмыс іс тей бастауы 
кездейсоқтық емес. Ұлттық 
құндылықтар ұлықталған, салт
дәстүрі сақтал ған аймақ ретінде 
бізде зор әлеуеттік негіз бар. 

 Аймақ басшысы Елбасының 
Бес әлеуметтік бастамасы шең
берінде жүзеге асырылып жат
қан шараларды да атап өтті. 
«Нұрлы жер» бағдарламасы 

бойынша 667,4 мың шаршы 
метр тұрғын үй салу және жаңа 
тұрғын үй аумақтарына 495 
шақырым инженерлік желілер 
жүргізу жоспарлануда. Қазір  3 
жылға арналған «Орда» тұрғын 
үй құрылысының Жол картасы 
әзірленді. Бұл көпбалалы отба
сылар, мүгедектер мен тұр
ғындардың аз қамтылған топ
тарына арналған. Әдетте осы 
топтағылардың алдын ала 
төлемді салуға қаражаты бол
майды. Осыны ескеріп «Нұр лы 
жер» бағдарламасы аясында 
салынып жатқан несиелік тұр
ғын үйлерді жергілікті бюджет 
есебінен сатып алуға жыл сайын 
облыстық бюд жеттен 2 млрд 
теңге қаржы бөлу туралы шешім 
қабылданды. Олар тұрғындарға 
кейін өтеу құқығымен алғашқы 
төлемсіз ай сайынғы жалға алу 
құны шартымен беріледі. «Орда» 
тұрғын үй бағдарламасы Прези
дент бастамасының қисынды 
жалғасы және Сыр өңірі – бұл 
бағдарламаны жүзеге асырып 
отырған  бірденбір аймақ. 
Қазір басқа өңірлер «Орда» 
бағдарламасын зерттеуге қызы
ғушылық танытуда. 

Кеше облыс әкімі Қырымбек Көшербаев «Ашық 
азаматтық қоғам – белсенді даму» тақырыбындағы үкі
меттік емес ұйым өкілдерімен өткен кездесуге қатысты. 
Облыстық ішкі саясат басқармасы мен «Өркениет 
Қызылорда» қоғамдық қоры ұйымдастырған шараға өңірде 
белсенді жұмыс істеп жүрген қоғамдық ұйымдар өкілдері 
жиналды.

2-бет

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан 
Назарбаев Ресей Федерациясындағы 
Татарстан Республикасына жасаған 
сапарында  Қазан федералдық 
университетіне барды.

Оқытушыпрофессорлар құрамымен кез 
десудің алдында Нұрсұлтан Назарбаев Қа
зан қаласында оқып жатқан Қазақстан сту
денттерімен әңгімелесті. Мемлекет басшысы 
жас қазақстандықтарға толағай табыс тілеп, зор 
жетістіктерге жетулеріне ниеттестік білдірді.   

Мемлекет басшысына Қазан федералдық 
университетінің Құрметті профессоры атағы 
берілді.

Ресей Федерациясының жетекші оқу орын 
дарының бірі саналатын университет ұжы  мына 
арналған сөзінде Қазақстан Президенті білім 
ордасының академиялық жә не ғылыми базасы 
мықты екенін, сондайақ оның инновациялар 
саласындағы нақты жетістіктерін атап өтті.  

 Сапар аясында Қазақстан Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаев Татарстан Республи
касының Президенті Рустам Миннихановпен 
кездесті

Келіссөздер барысында тараптар екі жақ
ты қатынастардың қазіргі мәселелері және 
өзара ынтымақтастықты дамытудың алдағы 
жоспарлары жөнінде әңгімелесті.  

Мемлекет басшысы екі ел арасындағы бай
ланыстарды нығайтудың перспективті бағыт
тарына тоқталып, Татарстанның әлеу меттік
экономикалық дамуының қарқыны жоғары 
екенін атап өтті. 

Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан мен 
Татарстан арасында бауырластық әрі сенімді 
қарымқатынас орнағанын айтты.

Қазақстан Президенті саудаэконо мика лық 
және инвестициялық ынтымақтастықты жан
дандырудың маңыз дылығына назар ау дарды.

– Сіздерде ІТтехнологиялар саласы жақ    
сы дамып келеді. Біздің жастарымыз бұл 
тәжірибені зерттеуі керек. Өңіраралық ын
тымақтастық та ілгерілеп келеді.  Екі  жақты 
сауда көлемі 700 миллион долларға дейін өсті. 
Енді 1 миллиард доллар көрсеткішіне қол 
жеткізу керек, – деді Мемлекет басшысы.

Береке бастауы – бірлескен іс
AZAMATTYQ QOǴAM KÁSІBI MEREKE



БАЙЛАНЫСТЫҢ ЖАҢА БЕЛЕСІ

Сондай-ақ Қызылорда – 
 талабы таудай жастарға өмірлік 
азық боларлық білім беруді 
ұйым дастырған жалғыз облыс. 
Ресейдің жетекші техникалық 
жоғары оқу орындарында, облыс 
әкімінің грантымен еліміздегі 
университеттерде, «Серпін» бағ-
дар ламасымен оқып жатқан 
жас тардың болашақтарынан 
ата-аналары да, өңір басшылығы 
да үлкен үміт күтіп отыр.  

Биыл аймақта «Жаппай 
кәсіпкерлікті қолдау жылы». 
Бюджеті 32 млрд теңгені құрай-
тын кәсіпкерлікті дамы тудың 
«Жол картасы» бекітілді.  Ен-
дігі кезекте 90 мыңнан астам 
өзін өнімсіз жұмыспен қам-
тығандарды жұмысқа орна-
ластыру, ол үшін биылғы 
атау  лы жылда ауқымды ша-
раларды жүзеге асыру міндеті 
тұр. Кәсіпкерлікті дамытуға 
байланысты облыс әкімі әрбір 
елді мекендегі жұмыс сарапқа 
салынатынын, ол үшін әрбір 
әкім, сала жетекшілері жауап-
ты екенін, оған үкіметтік емес 
ұйымдар да ерекше атсалы-
су қажеттігін айтты. Өйткені 
барлық мәселенің шешімі осы 
кәсіпкерлікті дамытуға байла-
нысты.  

Азаматтық сектордың қыз-
метіне қолдау көрсету үшін был-
тыр жергілікті бюджеттен 181 
әлеуметтік жобаны іске асыруға 
1,2 млрд теңге қарастырылса, 
биыл 954,8 млн теңге қаржы 
бөлінген. Жыл соңына дейін 
тағы қосымша ақша бөлінетін бо-
лады. Жалпы облыс республика-
да үкіметтік емес ұйым қызметін 
қаржыландыру жағынан көш 
басында. Қоғамдық ұйымдарға 
әдістемелік-құқықтық көмек 
көр сетететін ақпараттық ресурс-
тық орталықтың қызметін 
ұйым дастыруға 4,3 млн теңге 
бөлі ніп, оның жұмыстары жүр-
гізілуде.  

Әлеуметтік жобалардың 
не  гізгі бағыттары – қоғамдық 
келі  сімді және ұлттық бірлікті 
нығайту, жастар саясатын іске 
асыру мен балалар бастама-
ларын қолдау, халықтың әлеу-
меттік тұрғыдан осал топтарына 
қолдау көрсету.

Кездесуде облыстық Азамат-
тық Альянс қауымдастығының 

төрайымы  А.Сунгур қоғамдық 
ұйымдардың тұрақты дамуына 
жағдай туғызу, мемлекет та-
рапынан көрсетілетін қолдау, 
олардың қоғамдағы әлеуметтік 
маңызды мәселелерді шешудегі 
рөлін арттыру туралы хабарла-
ма жасады.

«Рухани жаңғыру» өңірлік 
ор та лығының директоры Нұр-
лыбек Мың  жас  «Рухани жаң-
ғыру» бағ дар ламасын  жүзе ге 
асыруға үкіметтік емес ұйым-
дардың 30 проценті ғана 
қатысатынын айтты. Бұл ба-
ғытта «Сыр елі және ХХІ ғасыр», 
«Ашық азаматтық», «Руха-
ниятты қолдау», «Өркениет 
Қызылорда», «Самұрық» инно-
вациялық идеяларды дамы-
ту орталығы», «Туған жер», 
«Темірқазық», «Ізет» қоғамдық 
бірлестіктері мен қорлары  
жұмыс жүргізуде. Орталық 
басшысы жергілікті бюджет-
тен әлеуметтік жобалар алған 
үкіметтік емес ұйымдарды ғана 
емес, барлық азаматтық қоғам 
институттарын қоғамдық сана-
ны жаңғыртуға бірлесе жұмыс 
жасауға шақырды. Өйткені 
қоғамдық сананы өзгерту, ұлт-
тық құндылықтарды жаңғыр-
туда, ұлттың бәсекелік қабілетін 
арттыруда үкіметтік емес ұйым 
мүшелерінің белсенді араласуы 
қажет.

«Ізет» қоғамдық қорының 
төр  ағасы Шыңғыс Үмбетаев 
кәсіп керлікке оқыту, біліктілікті 
арттыру тұрғысындағы ой-пікір-
лерін ортаға салды. 

– Кәсіпкерлер палатасына 
өз жобамды ұсынуға барғанда 
кәсіп керлікке қызығушылық 
танытушылардың көбейгенін 
байқадым. ҮЕҰ-лар да жаппай 
кәсіпкерлікті дамыту шарала-
рына үлес қосып келеді. Кәсіпке 
баулу, іс жүргізудің әліппесін 
үйрету мақсатында курстар, биз-
нес-тренингтер, семинарлар жиі 
ұйымдастырылады, – деді ол. 

Қазір «Ізет» қоғамдық қоры 
«ZhasProject» бағыты бойынша 
оқуы, жұмысы жоқ жастарға 
жоба жазуды, оларды гранттық 
конкурстарға ұсынуды үйре-
тететін  тренингтер өткізуде. 
«Қолжетімді орта» жобасы 
бойынша мүмкіндігі шектеулі 
жан дардың мекемелерге еркін 
кіріп-шығуын қамтамасыз ету, 
яғни пандустардың стандартқа 

сәйкес орнатылуына үлес қосты. 
Жылыжайлар орнату  жобасы 
мүлде тың бастамаға негіз бол-
ды. Алғашында  Ресейден ал-
ды  рылған  жылыжайларды 
кейін нен өздері де жасай ала-
тын  дықтарын байқады. Облыс-
тық кәсіпкерлік және туризм 
бас қармасының гранттық 
кон   курсына жоба ұсынды. 
 Ш.Үм бетаевтың айтуынша, өз 
ісін ашып, оны дөңгелетуге жас-
тар дың жалын-жігері  же теді. 
Ол алдағы уақытта кәсіп кер-
лер палатасы немесе жастар 
басқармасы  жанынан жас кәсіп-
керлер кеңесін құру  туралы 
ұсынысын жеткізді.    

Сырдария ауданы  Айдарлы 
ауылындағы түкті кілем тоқуды 
үйрету шеберханасының ұйым   -
дастырушысы Роза Әлба тырова 
қазақтың түкті кілеміне сұра-
ныстың көбейіп отырғанын 
айтты. Әлеуметтік жобалар кон-
курсына қатысу арқылы кілем 
станоктарын, тігін машинала-
рын, басқа да құрал-жабдықтар, 
шикізаттар алды. Қазір қоғам-
дық бірлестік түкті кілемді 
жаң ғыртуды жолға қойды. Тап-
сырыс  шетелдерден де түсіп жа-
тады. Бүгінде Р.Әлбатырованың 
100-ден аса шәкірті бар. 

– Кілеммен қатар тігін де 
тігеміз. Жан-жақтан тапсырыс 
түсіп жатыр. Мен көптен бері 
келіншектер мен әжелер киімі 
туралы жобаны ойымда пісіріп 
келемін. Келіншек – жұрттың 
бәрінің назарында болатын 
әулетінің айнасы. Оның киімі 
сәнді де салтанатты, ыңғайлы 
болуы керек. Ал әжелердің 
киімі балаларының әлеуетіне, 
дәрежесіне сай, салиқалы, әулеті-
нің анасы екенін айқындап 
тұруы тиіс, – деді шебер. 

Шебердің айтуынша, на-
рық ты жаулап алған  сапасыз 
маталардан тігілген, бір-бірі-
нен еш айырмашылығы жоқ 
бадырайған оюлар, жапсыр-
ма тастар, сапасыз  кестелер 
салынған киімдер жас келін-
шектерге де, қадірлі әжелерге 
де лайықты емес. Оның ендігі 
мақсаты – әйелдер киімін тігетін 
шеберхана ашу. Тігіншілер, 
дизайнерлер, шеберлер мен 
тоқымашылар дайын. Қаражат 
мәселесі шешілсе, 2 айда сән 
көрсетілімін өткізуді жоспар-
лап отыр. Қазір ауыл әкімдігі 

шеберханаға ғимарат берді. 
Тапсырысты әлеуметтік желі 
арқылы қабылдауға болады. 

Аймақ басшысы өңірлік 
инвестициялық орталыққа қар-
жы бөлу мәселесін тез арада 
шешіп беруді тапсырды.   

Жалағаш ауданы ардагер-
лер ұйымының төрағасы Садық 
Әлиев ардагерлер мен зей-
неткерлердің басын қосқан 
ұйымның жұмысымен таны-
стырды. Қоғамдық бірлестік 
әлеуметтік тапсырыстармен 
қа тар халықаралық қорлармен 
де тығыз байланыста жұмыс жа-
сап келеді. Қоғамдық келісімді 
нығайту, ардагерлердің салауат-
ты өмір салтын қалыптастыру, 
оларға әртүрлі әлеуметтік 
және медициналық көмек 
көр  сету деңгейін арттыру, 
жас тар тәрбиесіне қатысты 
жоба ларды жүзеге асыруда. 
БҰҰ Даму бағдарламасының, 
Ұлыбритания елшілігінің, 
ЮСАИД қорының жобаларын 
жүзеге асыру арқылы бірлестік 
көптеген бастамаларға ұйтқы 
болды. Нәтижесінде аға буын 
өкілдері елдің ынтымағы мен 
тыныштығын, ұрпақтар сабақ-
тастығының сақталуына өз 
үлестерін қосып отыр.       

Жиында «Самұрық» инно -
ва циялық идеяларды  дамыту 
орталығы» қоғамдық қоры-
ның директоры  Жандос 
Тұсмағамбетов «Әлеу меттік 
балабақша» жоба сының қа-
жет тілігі  туралы айта келіп, 
тұрмыстық зор лық-зомбы-
лық  тан зардап шек кендерді 
қол дау шараларымен таныс-
тырды. Дағдарыс орталығын 
паналаушылардың басым 
бөлігі аналар мен балалар 
бол ған дықтан, әйелдер бала-
ларын балабақшаға орнала-
стыра алмайды. Сондықтан 
ондай балаларға әлеуметтік, 
психологиялық, медициналық 
көмек көрсететін орталық ке-
рек. Балалары балабақшаға 
барса, аналары мелекеттік бағ-
дарламалар бойынша арнайы 
курстардан өтіп, мамандық алар 
еді.  Облыс әкімі облыс тық білім 
басқармасының басшы лығына 
осы мәселені жіті зерттеп, ұсы-
ныс беруді тапсырды.  

Кездесу барысында билік 
пен үкіметтік емес ұйым -
дардың өзара қарым-қаты-
насын орнықтыратын кеңес тер, 
еліміз дің әлеуметтік модер -
низа циясында үкіметтік емес 
ұйымдардың алатын орны, 
билікпен бірлескен іс-қимыл-
дың маңызы жайлы айтылды.

Гүлжазира ЖАЛҒАСОВА,
«Сыр бойы».
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Қазақстан Президенті машина жа-
сау, қорғаныс және ғарыш өнеркәсібі 
салаларында бірлескен кәсіпорындар 
құру мүмкіндігі жөнінде айтты.

Нұрсұлтан Назарбаев Татарстан-
ның мұнай өнімдерін қайта өңдеу 
саласындағы тәжірибесін атап өтті.

– Барлық мемлекеттер балама-
лы энергия көздерін пайдалануға 
көшетін болады. Бірақ, таяу 50 жыл 
ішінде мұнай мен газға деген сұраныс 
та сақтала береді. Осы уақыт кезеңін 
пайдаланып, біз өңдеу өнеркәсібін 
құруымыз керек, – деді Мемлекет 
басшысы.

Сонымен қатар, Қазақстан Прези-
денті ауыл шаруашылығы сала сын-
дағы ынтымақтастық мәселе леріне 
назар аударды.

– Ауыл шаруашылығы ғылымын 
дамыту қажет. Ресейге ет өнімдерін 
де жеткізе аламыз. Біз жоғары сапа-
лы сиыр етін өндіру үшін шет елден 
асыл тұқымды ірі қара малды алып 
келдік, – деді Нұрсұлтан Назарбаев.

Мемлекет басшысы Қазақстанның 
көлік-транзит әлеуетін дамытудың 
және инфрақұрылымдық бағдарла-
ма ларды жүзеге асырудың нәтиже-
леріне тоқталды.      

Қазақстан Президенті мәдени-
гуманитарлық ынтымақтастық, 
со ның ішінде білім беру мен меди-
цина саласындағы байланыстарды 
нығайту мәселелеріне назар аударды.

– Қазан қаласының табысты да-
мып келе жатқанына қуаныштымын. 
Ресеймен өзара жалпы қарым-
қатынасымыз тұрғысынан алғанда 
Татарстан жетекші орындардың 
бірінде. Біз екі халықтың игілігі үшін 
ынтымақтастығымызды жалғастыра 
беретін боламыз, – деді Мемлекет бас-
шысы.

Нұрсұлтан Назарбаев Р.Минни-
хановтың елдеріміз арасындағы дос -
тық қатынастарды, өзара түсі ніс тік 
пен сенімді нығайтуға қос қан үлесін 
атап өтіп, Татарстан Респуб лика-
сының Президентін бірінші дәрежелі 

«Достық» орденімен марапаттады.
Рустам Минниханов экономика-

ның түрлі секторларын дағы тиімді 
екі жақты ынтымақтастықтың ма-
ңыз  дылығын атап өтті.

– Бүгінде Қазақстан – біздің  бас ты 

серіктесіміз. Табысты бірлескен жо-
баларды жүзеге асыру тәжірибесі ма-
ңызды болып саналады, – деді Татар-
стан Республикасының Прези денті.

Р.Минниханов Қазақстандағы бі-
лім беру жүйесінің даму қарқынын 

атап өтіп, студент алмасу үдерісін 
жан дандыруға дайын екенін жет-
кізді.

Татарстан Президенті Астанадағы 
халықаралық «ЭКСПО-2017» көрмесін 
аралап көрген кезде алған әсері 

жөнінде айтты.        
– «ЭКСПО-2017» көрмесі жоғары 

деңгейде өтті. Сіздің арқаңызда 
қуатты әрі заманауи алаң бой көтерді. 
Осы кешеннің базасында «Астана» 
халықаралық қаржы орталығының 
ашылуы айтулы оқиға болады деп ой-
лаймын. Келешекте Қазақстандағы 
әріптестерімізбен бірге «Астана» 
ха лық аралық қаржы орталығы ая-
сында жұмыс істегіміз келеді, – деді 
Р.Минниханов.

Мемлекет басшысы Татарстан Рес-
публикасына жұмыс сапары бары-
сында өнеркәсіп кәсіпорындарының 
көрмесіне барды.

Қазақстан Президентіне кеме және 
машина жасау, сондай-ақ қорғаныс 
өнеркәсібі кешені саласындағы кәсіп-
орындардың өнімі көрсетілді.

Атап айтқанда, Нұрсұлтан Назар-
баев экологиялық тұрғыдан таза және 
жаңартылатын энергия көздерін 
пай даланатын көлік техникасының 
үлгілерімен танысты. 

Сондай-ақ, Мемлекет басшысы 
Бұлғар қала   сын және аумағында 
Успен Құдай-ана ерлер монастырінің 
бас ты ғибадатханасы – Успен  соборы 
орналасқан Град Свияжск аралын 
қайта жаңғырту жоспарымен таныс-
ты.

Успен соборын қалпына келтіру 
жұмыстары 1954 жылдан бері жүр-
гізіліп келеді. 1970-1980 жылдары 
собордың қабырғаға салынған фрес-
ка кескіндемелері толық зерттелді.

Кешен мұрасын қазіргі кезеңдегі 
жаңғырту және қалпына келтіру 
жұмыстары 1990-жылдары басталды. 
Сол кезде бұл бастамаға  Татарстан 
Республикасының ма ңыз ды мемле-
кеттік бағдарламасы ретінде мән 
берілді.

1-бет

1-бет

Облыс әкімдігінде, облыстық 
кәсіпкерлер пала та сында, Шиелі 
және Жаңақорған аудандарын-
да өткен шарада жаңа нормалар 
жан-жақты тал қыланды.

– Жер заңнамасына енгі зіл  -
ген өзгерістерге сәй кес бір қа-
тар актілер қабылданып, бұй-
рықтарды Ауыл шаруашылығы 
министрлігі осы жылдың тамыз 

айына дейін бекітуді жоспарлап 
отыр, – деді АШМ Жер ресурста-
рын басқару комитетінің төраға 
орынбасары Г.Бимендина. 

Яғни, ауыл шаруашылығы 
жерлерін конкурс арқылы беру, 
аудио-бейнежазба құралдарын 
қол дану, жер комиссиясы туралы 
ережені бекіту, «бір қолда» болуы 
мүмкін ауыл шаруашылығы жер-

лерінің ең жоғары шекті мөлшері 
туралы құжаттар қабылданып 
бекітіледі.

Осы ретте, Жер кодексіне 
енгі зілген өзгерістер мен то-
лық    тыруларды іске  асыруда 
жергілікті әкімдіктер  алдына 
жаңа міндеттер белгіленіп, бірқа-
тар шараларды ұйымдастыру 
қажет тілігі тұр. 

Түсіндірмелік шаралар кезін-
де жер қаты настары саласында 
бірқатар мәселелер көтеріліп, қо-
сымша ұсыныстар мен пікірлер 
айтылды.

Н.САҒАТҰЛЫ.

Бүкіл әлем ұлы өзгерістерді бастан өткізуде. Жаңа тех-
нологиялар  заманы өз дегенін жасауда. Қоғам  дамуына 
ілесіп жүріп, қадам басу емес, оның негізгі қозғаушы 
күшіне айналу әрбір азамат тың, ұлттың тағдыр кешті 
міндетіне айнал ғанына да тәуелсіздік жылдарының әрбір 
күні куә.

Мемлекетіміздің негізінің берік қа лануы әрбір қазақ-
тың, Республиканың әрбір азаматының саяси көзқа-
расының тұрақ тылығына, еліміздің болашағына деген 
сенімінің нық болуына тікелей байланыс ты. Кейбір бұқара-
лық ақпарат беттерінде, түрлі-түрлі әлеуметтік желілерде 
өз көз қарастарын білдірген белгілі бір топтардың іс-
әрекеттері бой көрсете бастады. Ойланатын жағдай. Елдің 
бірлігіне, татулық тірлігіне, болашағымызға көлеңке 
түсі ре тін жайттар екенін  мойындауымыз керек. Әрбір 
саналы азамат асқан жауап кершілікпен ойлануы керек. 
Қазіргі  заман «бара жатқанмен» барып, «келе жатқанмен»  
еріп жүретін уақыт емес. Оқығанымыз бар, тоқығанымыз 

жеткілікті, білімді азаматтарымыз осы жағына сақ болу-
ымыз керек. Қандай жағдайда да бір нәрсені ұмытпауға 
тиістіміз. Ол – еліміздің тәуелсіздігі, территориямыздың 
тұтастығы, халқымыздың ауызбір шілігі, ынтымағы. 

Бізде бір нәрсе анық болу керек. Демо кратиялық 
қоғам ның негізі – әрбір қабыл данған заң актілерінің 
сөзсіз орындалуына қол жеткізу, ал оның түпкі мақсаты 
– тұр мысымызды жақсартуға негіз қалау, азаматтардың 
бос тандығын, еркіндігін қамтамасыз ету. Бұл жолда 
біреулердің арандатуына ермей, тұтастықты сақтау өте 
маңызды. Бұл біздің әрқайсысымыздың асқан жауап-
кершілікпен қарайтын перзент тік – туған жер, Отан 
алдындағы борышы мыз. Тәуелсіздігіміз бәрінен қымбат, 
қа сиетті ұғым.

Сайлаубай ӘБІШЕВ,
Қызылорда қалалық ардагерлер 

кеңесінің төрағасы.

Әлеуметтік және азаматтық тұрғы-
дан есею шағында жастардың әртүрлі  
ақпаратқа алаңдап, кездейсоқ ағымның 
алдында дәрменсіздік танытып қоятын 
кездері кездеседі. Бұл көбіне алған 
тәрбиеге, араласқан ортаға байланыс ты. 
Бойында ұлттық мінез-құлық қалып-
тасқан білімді жас өз елінің заңдарын 
құрметтейді, күш-жігерін халқының 
әлеу меттік-экономикалық қуаттану жо-
лына жұмсайды. 

Еліміз тәуелсіздіктің алғашқы жыл -
дары қандай күйді бастан кешті?  Тәуел-
сіздік жылдары қандай табыстарға жет-
тік, қандай биіктерді бағындырдық? 
Осы ның бәрі жүзеге қалай асты? Мұндай 

сұрақтардың жауабын іздеген адам 
бүгінгі замана келбетінен дөп басып та-
бады. 

Ал, енді барды көрмей, бастағанға 
ермей, «алатайдай бүлінгендерге» қосы-
лып, елдің ауызбірлігіне, қауіпсіздігіне 
сызат салатын жас буынның қылығына 
қалай баға беруге болады? Бұл елін, 
халқын, Отанын құрметтемей, өзі 
бол  ғандай өктемшілдің, кеудемсоқ-
тық  тың ісі емес пе?! Мен әсіреқызыл 
әбіләзовшілдерді, егемен елінен жырақ-
тап жүрген жырындыға жақ болып жүр-
ген жастарды айтып отырмын.  

Қазақта қай кезде де бірліктен артық 
қасиет болмаған. Халқымыз ақтабаннан 

да, аштықтан да, жоқтықтан да бірлік 
пен тірлікті паналап аман қалған. «Төр-
теу түгел болса, төбедегі келеді, алтау 
ала болса, ауыздағы кетеді» деп өсиет 
қалдырған.

«Бірлік – баға жетпес байлығымыз. 
Тұрақ тылық – біздің татулығымыздың 
берік болуы үшін табан тірейтін тұғы-
рымыз».   Кең-байтақ елі мізде жүзден аса 
ұлт өкілдері бірлікті ту етіп, өмір сүріп 
келе жатыр.

Сол бірлікті баянды ететін де жастар, 
өйткені келешек сендердің қолдарыңда, 
жас өркен. 

 Бақберген ДОСМАНБЕТОВ,
ҰҒА академигі.

ТІЛЕГІМІЗ – ТҰРАҚТЫЛЫҚ БІРЛІКТІҢ ҚАДІРІН ҚАЗАҚ БІРІНШІ 
ОРЫНҒА ҚОЙҒАН

БАЛА ҚАУІПСІЗДІГІ 
БАСТАПҚЫ ОРЫНДА

Облыстық білім басқармасының мәлі 
метінше, осы оқу жылында 136 мың нан 
астам бала жазғы демалыс пен қамтамасыз 
етіледі. Бұл – барлық оқу шының 97 про
центі. Оның ішінде 9 лагерь 7 ауысымда 
тынығушыларды қабыл дауды бастап 
кетті. Ал 111 мыңнан астам бала мектеп 
жанын дағы лагерьлерге  барады.

Каникул кезінде қауіпсіздік мәселесі аса 
маңызды. Қазіргі уақытта тынығу орын дарындағы 
өрт қауіпсіздігін тексеру шаралары толығымен 
аяқталды. Облыстық төтенше жағдайлар депар-
таментінің мәліметіне сүйен сек, әзірге тек Аралдағы 
«Қамбаш» балаларды сауықтыру және қосымша 
білім беру орталығы, Шиелідегі «Сыр ұланы» мен 
Сырдария ауданындағы «Жалын» лагерьлерінде та-
лап сақталып отыр. 

Тексеру нәтижесінде қауіпсіздік ережесін сақта-
маудың 38 дерегі анықталды. Оның 5-іне қатысты 
әкімшілік шара көріліп, 3-іне айыппұл салынды. 
Білім беру нысандарының өрт қауіпсіздігі жағдайы 
туралы жергілікті атқарушы органдарға, жергілікті 

білім беру басқармасы мен бөлімдеріне ұсыныстар 
жолданды.

Департамент тек тексеріспен немесе жазалау-
мен шектеліп отырған жоқ. Үнемі көпшілік ара-
сында түсіндірме жұмысын жүргізіп, қауіпсіздік 
талаптарын ескертумен келеді. Сөзіміз дәлелсіз бол-
масын, бұған дейін лагерьлердегі топтар арасында 
сайыстар ұйымдастырып, бейнероликтер көрсетті. 
Демалушы балғындарға тиісті құрал-жабдықтарды, 
өрт сөндіру көліктерін таныстырды. Бұл бағыттағы 
шаралар жазғы тынығу маусымы аяқталғанға дейін 
жалғасады. 

Алда тұрған басты міндет – жазғы мезгілде 
балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Осы ретте 
лагерь басшылары мен білім бөлімдерінің жауапты 
қызметкерлері біліктіліктерін арттырды. Облыстық 
қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің ма-
мандарымен бірге барлық демалыс орнының ау-
ласына, үй-жайларына залалсыздандыру, зарар-
сыздандыру және ағымдағы жөндеу шаралары 
жүргізілді.

Н.ҚАЗЫБАЙҚЫЗЫ.

ЗАҢНАМАДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР 
ТАЛҚЫЛАНДЫ

Қолданыстағы жер заңнамасына енгі зілген өзгерістер 
мен толықтыруларды кеңінен түсіндіру мақсатында АШМ 
Жер ресурстарын басқару комитетінің және «Атамекен» 
ҰКП өкілдері өңірі мізде түсін дірме жұмыстарын жүргізді.  

БЕРЕКЕ БАСТАУЫ – 
БІРЛЕСКЕН ІС



Адамның аты оның жарты тағдыры деген 
қасқабас қағида бар. Сондықтан да ата-ана 
баласына ат қоярда өздерінің аңсаған асыл 
арманын, үкілі үмітін, ақ тілегін, мақсатын, 
мүддесін, мұратын перзентінің атына артады.

Ал біздің кейіпкеріміздің ата-анасы 
да «баламыз елдің, халықтың қажетіне 
жарайтын азамат болсын, бақытты болсын, 
арманына, мақсатына, мұратына жетсін» 
деп атын Мұрат қойған. Ата-ананың ақ тілегі 
Алланың құлағына шалынып, Мұрат еліне, 

халқына белгілі, абыройлы, досы түгілі 
дұшпаны да кеміте алмайтын қазақтың 
тұғырлы тұлғасына айналып, мұратына 
жетті. 

Ол – үш бірдей университетті бітір ген 
тарихшы, заңгер, экономист, ұстаз, ұстаз-
дардың ұстазы, ғалым, тарих ғылым дарының 
кандидаты, саяси ғылымдар докторы, про-
фессор, саясаткер, қоғам қайраткері. Ұзақ 
жылдар Қорқыт ата атындағы Қызылорда 
мемлекеттік универ ситетінде оқытушы, 
кафедра меңгерушісі, факультет деканы 
және Қазақ Мемлекеттік Заң университетінің 
Қызылорда филиа лында директор болып 
қызмет атқарды. 

1999-2003 жылдары Қызылорда об лыс тық 
мәслихатының депутаты болып сайланды. 
2008 жылы Қызылорда облы сы әкімінің 
орынбасары қызметіне тағайындалды. 
2011 жылдың қыркүйек айынан бастап 
Қазақстан Республикасы Парламенті Сена-
тының депутаты Мұрат Бақтиярұлы «жүз-
ден жүйрік, мыңнан тұлпар» дегендей, 
тәуелсіз мемлекетіміздің ең жоғарғы саяси 
сахнасы –Сенатқа Қызылорда облысынан 
сайланған екі депутаттың бірі. «Қазақстан 
Республикасы Білім беру ісінің үздігі», 
«Ыбырай Алтынсарин» төсбелгілерімен, 
«Ерен еңбегі үшін» медалі және «Құрмет» 
орденімен марапатталған. 

300-ден аса ғылыми, публицистикалық, 
танымдық еңбектері жарық көрді. 
Оннан астам ғылыми монография мен 
оқулықтардың авторы. Бұл, сөзсіз, Мұрат 
Бақтиярұлының 60 жылдық мән ді, 
мағыналы, мақсатты өмірінің, жасам паздық 
еңбегінің нәтижесі. 

Әдетте, адам өмірінің екі өлшемі болады. 
Біріншісі – өзінің жасаған жасы. Екіншісі, 
атқарған ісімен, артындағы тасқа таңба 
басқандай етіп қалдырған ізімен өлшенеді. 
Екінші өлшеммен келсек, Мұраттың халық, 
ел, болашақ үшін, уақыт, тарих үшін үдесінен 
шығып, жүзеге асырған қыруар игілікті, 
ізгілікті  жұмыстары, жеткен дәрежесі 
мен деңгейі жүз жылға тұрарлық десек, 
әділдіктің ауылынан алыстай қоймаспыз деп 
ойлаймын. 

Дана қазақ: «Аттың жақсысын – қазанат, 
жігіттің жақсысын –азамат» дейді.

Әрбір адам бір әлем, шешілмеген жұмбақ, 
құпия, құбылыс. Адам Алла тағаланың 
ең бір керемет туындысы, сәтті шыққан 
шығармасы. Оның сан алуан қырлары мен 
сырларының, қадір-қасиетінің, қабілет-
қауқарының, адами, қазақи болмысының, 
парқының, нарқының бағасы – құрметті, 
қасиетті, киелі Азамат деген ат басындай 
абыройлы атақ.

Мұрат тәні де, жаны да таза, 62 тамы-
рында адал қан ағып жатқан, парасатты, 
білімді, мәдениетті, кішіпейіл, мейірімді, 
қайырымды, иманды, үлкендердің орта сын-
да кіші емес, кішілердің ортасында үлкен 
емес, ақылды азамат. 

Осыдан екі-үш жыл бұрын Мұрат маған, 
әлем ғалымдарының пайымдауынша, 100 
адамның біреуі өмірге икемді, 1000 адам ның 
біреуі жетекші болуға жарарлық, он мың 
адамның бірі ақылды, жүз мың адамның 
бірі барлық талаптарға сай ізгі адам, ал тек 
миллионнан бір кісі данышпан, кемеңгер 
басшы болуы мүмкін деген дерек-мәлімет 
берді. 

Атам қазақ: «Ақыл – жастан, асыл – 
тастан», «Ақылы асса, ініні де аға тұт» дейді. 
Бұл деректегі ақыл жөніндегі пәлсапа мені 
қатпары қалың, бір терең ой орманына 
жетеледі. 

Әрбір адам өз өмірінде шамамен 80 мың 
адаммен кездесіп, көрісіп, біліседі екен. 
Мен кейінгі кезде өзім көрген, өзім білген ат 
арқасындағы бұрынғы-соңғы басшыларды, 
елдің, халықтың көзінде, көкірегінде жүр-
ген азаматтарды жоғарыдағы дерек-мәлі-
меттердің шеңберінде қайта өлшеп, қайта 
пішіп, қайта таразылап, қайта бағалай 
бастадым. Өз ойымды, өз пікірімді, өз 
бағамды халыққа ауызша да, жазбаша да 
жеткізіп келемін. Түсінгенім, түйгенім: 
оқып-тоқып, ізденіп, көп көріп, көп біліп 
білімді, тәжірибелі бола аласың, ал Құдай 
бермесе, не істесең де ешқашан да ақылды 
бола алмайсың. Ақыл – Алланың сыйы. 

Ақылды адамдарға бөлудегі, сыйлау дағы 
Алланың шеберлігіне таңғаласың.

Бұл дүниеде үйім жоқ, күйім жоқ, малым 
жоқ, жайым жоқ, көлігім жоқ, білімім жоқ, 
жұмысым жоқ, ақшам жоқ деп жүрген 
адамдар көп, ал ақылым жоқ деп жүрген 
бірде-бір адам жоқ.

Кейде, егер Алла тағала жоғарыдағы 
материалдық игіліктерді ақылды бөл-
гендегідей шеберлікпен бөлсе, өмірде 
ешқандай проблема болмас еді-ау деп те 
қиялдайсың. 

Алланың шеберлігі сонда, әрбір ақымақ 
адам өзін ақылдымын деп сезінетіндей етіп 
жаратқан, ол біріншіден, өзінің ақымақ-
тығын білмейді. Екіншіден, ақымаққа ақыл 
айтсаң, ақылыңның керегі жоқ, өз ақылым 
жетіп жатыр дейді.

Сонымен тоқсан ауыз сөздің тобықтай 
түйіні – Мұрат қалай Мұрат болды, өзі нің 
жеке мұратына, қазіргі деңгейіне, дәрежесіне 
қалай жетті?

Біріншіден: Мұратқа ақылды Алла 
сыйлаған, туабітті таланты – тағдырының 
тартуы, ал білімді инемен құдық қазғандай 
тынымсыз, табанды, жасампаз еңбекпен, 
тәжірибені өмірден, ортадан, елден, 
халықтан, тарихтан, уақыттан, сан алуан 
оқиғалардан мысқалдап, тырнақтап жи наған 
азамат. 

Екіншіден: жоқтан бар пайда болмайды. 
Тақыр жерге шөп те шықпайды. Бәрі де 
текке, қанға тікелей байланысты. Мұраттың 
тектілігінің тамыры терең, бұтағы бүтін, 
жапырағы жасыл.

Түп атасы Нұртай мұсылмандықтың бес 
парызын бұлжытпай орындап, қажылыққа 
барған, Исламның ақ жолымен жүріп, 
барлық қағидаларын қалтқысыз орындаған 
киелі, қасиетті кісі болған. Өз атасы Әлімбет 
те Исламға бар жан-тәнімен беріліп, Алланың 
ақ жолымен жүріп, өз бақытын адал еңбектен 
тапқан адам. 

Атасы Әлімбет өткен ғасырдың 30-шы 
жылдары қуғын-сүргіннің құрбаны болып, 
ел асып, Өзбекстанның Қоқан облысына 
қоныстанады. 

Мұраттың әкесі Бақтияр Қоқанда өзбек 
мектебінде оқып, парсы, өзбек, орыс, қазақ 
тілдерін жетік меңгерді. Кейін елге келіп, 
адал еңбек етіп, жұрт қатарлы өмір кешеді. 

Анасы Рыскүл де орыс мектебінде орта 
білім алған, сауатты, он саусағынан өнері 
тамып тұрған, өте бір болымы таза азаматша 
болған. Әкесі мен анасы үш ұл, бір қызды 
тәрбиелеп өсіреді. Бәрі де өмірден өздеріне 
лайықты орнын тапқан жарастықты жандар. 
Әкесі Бақтияр өте бір кітапқұмар, газетқұмар, 
журналқұмар, көп оқитын кісі болған. Сонау 
жетпісінші жылдары 30-шақты орысша, 
қазақша газет-журналдарды жаздырып 
алады екен. Міне, Мұрат – әкесінің өнегесімен 
осы лардың барлығын жастайынан оқып, 
санасына мықтап сіңіріп, білімқұмарлық, 
ғылымқұмарлық, сөз өнеріне құмарлық 
дерттеріне мықтап шалдыққан азамат. 

Данышпан Абайдың «Сөз өнері дертпен 
тең» дегені осы да.

Үшіншіден: Мұрат қасиетті, киелі 
то пы рақта, өнегелі, өркениетті елде, 
облыстағы Социалистік Еңбек Ерлерінің 
жартысына жуығын, облыстың үш бірдей 
бірінші басшысын тәрбиелеп шығарған 
Қызылорданың Швейцариясы – Шиеліде 
дүниеге келді, ақылды ортада өсті, өнді, 
естиярлықтың есігін ерте ашты, білімнің, 
ғылымның, зерделіліктің арғымағының 
үзеңгісіне алғаш аяқ салды. Аты әлемге 
белгілі диқан, ақ күріштің атасы, екі 
мәрте Социалистік Еңбек Ері Ыбырай 
Жақаевтан бата алып, еңбекқорлық пен 
бейнетқорлықтың үлгісін, үрдісін жанына 
жалау етті. Білімнің де, ғылымның да, бақтың 
да, бақыттың да атасы да, анасы да адал еңбек 
деп білді. Мұраттың білімге, ғылымға деген 
ынта-ықыласын, құштарлығын туғызған, 
санасында түбе гейлі төңкеріс жасаған өзінің 
жақын туыс ағасы бүкіл одаққа белгілі 
ғұлама ғалым, көрнекті қоғам қайраткері 
Шахмардан Есенов. Өткен ғасырдың 70-
ші жылдары Шахмардан Есенов Мұратты 
бірінші рет кездестіреді. Шәкең тұлпарды 
шаппай тұрып тұяғынан танитын, сұңқарды 
ұшпай тұрып қияғынан танитын, кісі 
болар баланы бесігінен танитын дана 
бабаларымыздың ұрпағы ғой. Мұраттың 
жанарынан оның қабілет-қауқарын, та-
лайын, талабын байқап: «Қарағым елдің, 
ха лықтың болашағы, келешегі білімде, 
ғылымда, сол жарқын да жасампаз жолға түс, 
бақытыңды содан табасың» дейді. Сол күннен 
бастап Мұрат түрлі мамандықты игерем 
деген қиялдарын жиып тастап, түпкілікті, 
түбе гейлі білімге, ғылымға бет бұрады. 

Шәкең дуалы ауыз, көріпкел абыз, әулие 
кісі ғой. Айтқаны айдай ақиқатқа айналды. 
Бүгінде Мұрат Бақтиярұлы өз бақытын 
білімнен, ғылымнан тауып отыр. 

Мұхаммед Пайғамбардан кейінгі төрт 
Халифтің бірі, бірегейі Әзірет Әлі Халиф 
болып тұрғанда бір ғұлама мынандай сұрақ 
қойыпты:

– Білім артық па, байлық артық па?
Сонда бабамыз білімнің артықшылығы 

жөнінде он түрлі бас бұлтартпас, дәйекті 
дәлелдер келтірген екен. 

«Біріншіден – білім артық, өйткені ол 
Пайғамбардан қалған мирас, байлық бақы-
лдардан қалған мирас». 

«Екіншіден – білім артық, өйткені ол сені 
бағады, ал байлықты сен бағасың».

«Үшіншіден – білім артық, өйткені ол 
досыңды көбейтеді, ал байлық дұш пан-
дарыңды көбейтеді».

«Төртіншіден, білім деген ізденген сайын 
көбейе береді, молая береді, жұмсағанмен 
азаймайды, ал байлық жұмсаған сайын азая-
ды, көбеймейді, кемиді». 

«Бесіншіден – білім артық, оны ұрыдан 
сақтаудың қажеті жоқ, ал мал-мүлікті, жи-

ған-терген байлықты ұрыдан сақтау керек».
«Алтыншыдан, білімің көп болса, сені ел, 

халық құрметтейді, ал байлығың көп болса, 
қызғанады. 

«Жетіншіден, білімді есептеудің қажеті 
жоқ, ал байлығыңды ұдайы есептеп отыру 
қажет».

«Сегізіншіден, білім қанша көп болға-
нымен, іріп-шірімейді, бүлінбейді. Ал байлық 
бір жұттық, өледі, өртенеді, жоғалады, 
құриды».

«Тоғызыншыдан – білім артық, жаның ды 
байытады, ал байлық жан-дүниеңді шектейді, 
тура жолдан тайдырады».

«Оныншыдан, білімді адам орнымен 
сөйлейді, мәдениеті, адамгершілігі артады, 
ал байлығы көп адам оған мастанады, 
астамшылық көрсетеді. Сондықтан да білім 
барлық уақытта артық» деген екен. 

Не деген даналық, не деген даныш-
пандық?! Қай заманда, кім білімге, ғылымға 
осындай терең, биік, кең, жан-жақты, әділ де 
адал баға беріп еді?

Данышпан Абай: «Сөз өнері дертпен тең» 
дейді. Мұрат бұл жазылмас дертке болмасаң 
да, ұқсап бақ дегендей, жерлес ағасы Әбілда 
Тәжібаевқа еліктеп шалдыққан. Ең көне, ең 
құдіретті өнер – сөз, сөз өнері. Сөз – кие, сөз 
– қару, сөз –құдірет, сөз – саясат, сөз – өмір. 
Ең алдымен, сөз болған, сосын барлығы, 
тап осылай Жаратқанның жарлығы. Сөз 
әлемді билейді, сөзді ақылдылар, ақындар, 
жазушылар қамырша илейді.

Мұрат Бақтиярұлының білімдегі, ғы лым-
дағы, өмірдегі, саяси сахнадағы басты қаруы 
сүйектен өтетін, жүрекке жететін деректі, 
дәйекті, ашық та анық, адал да әділ, өткір 
де өтімді сөздері. Мұрат сөз өнерін  терең, 
шебер меңгерген, қазақша да, орысша да 
сөйлей де, жаза да алатын, өз ойын кімге де 
болса жетесіне жеткізіп айта алатын, өзінің 
ұтқыр, нанымды, ақылға қонымды, жүрекке 
жағымды сөзі мен кімді де болса иландыра, 
сендіре, көндіре, бағындыра, басқара алатын 
азамат, саясаткер, қайраткер.

2017 жылы Мұрат Бақтиярұлының 
566-беттік, терең мазмұнды,  мағыналы 
«Аманат» атты құнды, құнарлы кітабы 
шықты. Онда бұрынғы, қазіргі һәм болашақ 
қоғам, заман, уақыт, оқиғалар, тәуелсіздік, 
ел, жер, тарих, халық, тіл, дін, әдет-ғұрып, 
дәстүр, салт-сана, білім, ғылым, жеке 
тұлғалар туралы, т.б өзекті мәселелер жайлы 
өзінің философиялық ойлары, толғамдары, 
болжамдары, тұжырымдары, саяси сарап-
тамалары, мақалалары, сұхбаттары, депу-
таттық қызметі, хаттары, сұрақтары, 
сауалнамалары, жетістіктеріміз бен кем-
шіліктеріміз жайлы нақты ұсыныстары мен 
пікірлері жинақталған. Осының көпшілігі 
республикалық, облыстық баспасөз бет-
терінде жарияланып, халықтан қолдау 
табуда. Бүгінгі күні Парламентте белсенді 
қызмет атқарып отырған үш депутат болса, 
біреуі Мұрат Бақтиярұлы, еліміздің аға 
газеті «Егемен Қазақстанда» мақаласы ең көп 
жарияланатын үш азамат болса, оның бірі 
Мұрат Бақтиярұлы десек, ақиқаттың ақ жібін 
аттай қоймаспыз деп ойлаймын.

Мұрат Бақтиярұлының бойындағы сая-
сат керлік, қайраткерлік, зиялылық қасиеттер 
Алаштың ардақтысы, туыс,  тамырлас ата-
сы Мұстафа Шоқайдың өзінен, күрес пен 
жанкештілікпен өткен өмірінен, халқының, 
қазағының жарқын болашағы үшін өзін 
құрбандыққа шалған азаматтық ерлігінен 
бастау алады.

Мұрат бала кезінен бастап Мұстафа Шоқай 
жөніндегі ақиқатпен аңыздарды бойына 
сіңіріп өсті. Кейінірек өскенде шоқайтану 
ғылымына тереңірек бойлап, оның адами, 
қазақи, рухани мұраларынан молынан 
сусындап, оны өзінің өмірлік қағидаларына  
айналдыра бастады. 

Мұрат Мұстафа Шоқай дүниеден өт-
келі бері оның рухын ұлағаттап, аруағын 
тербетумен келеді. 

2010 жылы Қазақстанның Франциядағы 
күндері қарсаңында облыс әкімі Болатбек 
Қуандықовтың қолдауымен Мұстафа Шоқай-
дың бюстін жасатып, Мұрат Бақтиярұлы, 
Тұрғанбай Маханов, Базарбай Атабаев, 
Амангелді Кененбаев Парижге апарып, 
оның тұрған үйінің алдына орнаттырады. 
Зиратына барып, тағзым етіп, аруағына құран 
бағыштайды. Франция мемлекетінің заңына 
сәйкес зираттар елу жылдан кейін, төленген 
ақшасы біткен соң, тегістеп жібереді екен. 
Мұрат Бақтиярұлы өз қаржысымен Мұстафа 
Шоқайдың зиратының сақталу мерзімін тағы 
да елу жылға создырады. 

Бұл не деген ізгілікті, иманды іс 
десеңізші?! 

Мұрат, әсіресе, Мұстафа Шоқайдың 
зиялылық қасиеттерін өзіне үлгі, өнеге тұтты, 
зиялылықты өзінің өмір заңына айналдырып 
келеді. 

Зиялы деген – қасиетті, киелі ұғым, атақ, 
теңдесі жоқ құндылық, абырой. Қазіргідей 
зиялы деп жүргендеріміздің зияндыға айна-
лып жатқан заманда шын зиялылардың 
ел, халық алдындағы бағы жанып, бағасы 
аспандай түсуде. 

Зиялы деп кімдерді айтуға болады? 
Біздің қоғамда ақылдылар, білімділер, 

ақындар, жазушылар, бастықтар, байлар көп-
ақ. Бірақ, өкінішке орай, олардың барлығы 
бірдей зиялы емес. 

Зиялы деп халықтың, елдің сөзін 
сөй лейтін, жоғын жоқтайтын, мұңын 
мұңдайтын, халықпен бірге жылап, бірге 
күлетін, ханның алдында да, қараның ал-
дында да қасқайып тұрып ақты ақ, қараны 
қара, барды бар, жоқты жоқ, жақсыны 
жақсы, жаманды жаман деп айта алатын, сын 
сағатында ел, халық үшін басын бәйгеге тіге 
алатын азаматты айтады. 

Ахмет Байтұрсынов: «Дұшпанымнан 
қорықпаймын, көп болса атар», «Досымнан 
қорықпаймын, көп болса сатар», «немкетті, 
немқұрайлы, бейжай, бейтарап адамдардан 
қорқамын» деген екен. 

Сондай-ақ орыстарда бір ақылға қонатын 
сөздер бар:

Біріншісі: «Нельзя опираться на то, что не 
оказывает сопротивление». Мен оны «Суға 
сүйенуге болмайды, суға сүйенсең, алдымен 
қолың батады, сосын өзің батасың» деп 
аудардым. 

Екіншісі: «Щука на то, чтобы карась не 
дремал»

Біздің қоғамымыздың демократиялық, 
өркениетті жолмен дамуы үшін, қоғамымыз 
қалғып кетпеу үшін, ләппайбайлар мен 
мақұлбайлардан гөрі ешкімге және 
ешнәрсеге бейжай, бейтарап, немкетті, 
немқұрайлы қарамай, қара қылды қақ 
жаратын зиялыларға аса мұқтаж. 

Мұрат қоғамда өтіп жатқан ірілі-ұсақты 
оқиғалардың бірде-бірін қалт жібермей, 
дұрысын дұрыс, бұрысын бұрыс деп, жетіс-
тігімізді жетістік деп, кемшілігімізді 
кем шілік деп ашық айтып, ашып айтып, 
Парламенттің төрінде отырып төрелік 
айтумен келеді.

Осы тұрғыдан алып қарағанда ел, халық 
Мұрат Бақтиярұлын Республикадағы 
біршоғыр зиялы қауымның құрметті мүшесі 
деп есептейді. 

Халық даналығы: «Жігіттің қосы оңбай, 
ісі оңбайды» дейді. Мұраттың өміріндегі ең 
басты сәттілігі оның қосының оңғандығы. 

Осыдан 32 жыл бұрын Мұрат пен Зағипа 
бас қосып, сүттей ұйыған отбасын құрып, тату-
тәтті, үйлесімді, үндес, бақытты өмір сүріп 
келеді. Зағипа да филология ғылымдарының 
кандидаты, ұстаз, білімді, парасатты, зерделі 
азаматша. Зағипа – Мұраттың терезесі тең, 
керегесі кең тән, жан серігі, қолдаушысы, 
қорғаушысы, демеушісі, жебеушісі, твор-
честволық әріптесі. Мұраттың бабын да, 
бағын да жандырып отырған жан. «Бір жақсы, 
бір жаман әр жерде бар, екі жақсы қосылған 
қай жерде бар» деген осы да. Осындай өнегелі 
отбасында Айгерім, Еңлік, Ақеркедей білімді, 
тәрбиелі қыздар өсіп шықты. Адамзаттың 
асылы Мұхаммед Пайғамбар: «Үш қызды 
тәрбиелеп балағатқа жеткізген ата-ананың 
жаннаттағы орны менің жанымда болады» 
деген екен. Иншалла, лайым солай болғай. 

Мұрат пен Зағипа «Қыз да болса ұлым-
дайсың, омыртқаның ішіндегі жұлын-
дайсың» деп күміс қасықтай, үш қыз берген 
Аллаға мың да бір шүкіршілік қылып 
жүр генде мырза Құдай олардың пейіліне, 
ниетіне, шүкіршілігіне риза болып, алтын 
асықтай ұл сыйлады.

Аманжол қазір он екіде, алтыншы 
сыныпқа көшті. Үш апасын тәте дейді, 
тату-тәтті отбасының қызығы да қуанышы 
– Аманжол. Бала бақыты, ата-ана бақыты 
дегеніміз осы емес пе?

Біз Мұратпен соңғы жиырма жылдың 
үстінде етене таныспыз, біліспіз, ағалы-інілі, 
жақын қарым-қатынастамыз, сыйласпыз, 
сырласпыз, бір-бірімізге тілектеспіз, тығыз 
творчестволық әріптестерміз. Арамыздың 
жақындығы соншалықты кейде екеумізде 
бұдан да ертерек таныс болмадық-ау деген 
өкініш те жоқ емес. Сыйластық деген екі 
адамға бірдей тікелей байланысты жайт қой. 

Қазақ: «Сыйға сырық бойламайды», 
«Сыйға – сый, сыраға бал», «Әркім сый-
лағанның құлы» дейді. Адам түгілі ешкімге, 
ешнәрсеге мұқтаж емес, бүкіл әлемнің, 
адамзаттың жаратушысы Құдайдың өзі де 
сыйлағанды, атына мадақ, жақсы айтқанды 
ұнатады екен. Құдай «Егер сен маған қарай 
бір қадам жүрсең, мен саған қарай он қадам 
жүремін, егер сен маған қарай он қадам 
жүрсең, мен саған қарай жүгіремін» дейді 
екен. Мұрат бізге қарай бір қадам да, он 
қадам да жасап, жүгіретін жерінде жүгіріп 
те жүр. Біз де солаймыз. Халық даналығы: 
«Бір дұшпан аздық қылмайды, 1000 дос 
көптік қылмайды», «Бір адал досы бар 
адам бақытты» дейді. Біздер Мұраттай дос 
інімізбен мақтанамыз, шаттанамыз. 

Мұрат бүгінде алпыс жаста. Алпыс 
деген – адам өмірінің бір өткелі, белі, белесі, 
төбесі. Бұл төбеге шыққан азамат өткенді 
толғайды, қазіргіні талдайды, болашақты 
алыстан болжайды. Алпыс деген – самайға 
ақ түсетін жас, адамның ақылға әбден пісетін 
жас. Сондықтан да шығыс даналығы алпысқа 
келмегеннен ақыл сұрама дейді. Алпыс деген 
– адамның ақылы мен арманы адаспайтын, 
қиялы қыдырып қыр аспайтын, ойы отыз 
саққа бөлінбейтін, азаматтың ақыл-есі, қадір-
қасиеті, қабілет-қауқарының төрт құбыласы 
түгелденетін жас. Алпыс деген азаматтың 
көргенінен көретіні көп, бергенінен беретіні 
көп, нағыз мәуелі, жемісті, жеңісті, қазыналы 
жас. Алпыс деген – үлкендікке, даналыққа, 
даралыққа, ақсақалдыққа, абыздыққа апарар 
алғашқы баспалдақ.

Ғұлама академик Әлкей Марғұланша 
қайырсақ: «Білеміз, білгеннен соң айтамыз».

Мұрат! 60-қа басқан қадамың құтты 
болсын!

              Сапарың сәтті болсын,
              Атың арымасын,
              Тоның тозбасын,
Абыройың, бедел-берекең ортаймасын,
Бақытты  бол!
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Бүгінде 25 жылдық тәжірибесі бар №9 дарын-
ды балаларға арналған облыстық «Бі лім-
инновация» лицей-интернаты – талантты түлек-
терді тәрбиелеп отырған іргелі білім ошағының 
бірі. Оның дәлелі, 1993-2014 жылдар аралығында  
аталған лицейді  855 оқушы бітірген болса, 
олардың 92-сі «Алтын белгі»,  171-і «Үздік атте-
стат» иегері атанды.  Өткен жылы 15 «Алтын 
белгі», 10 «Үздік аттестат» иегері білімін дәлелдеп, 
100 процент ЖОО-ға грант ұтып алған болса, 
биылғы оқу жылында 11 «Алтын белгі», 5 «Үздік 
аттестат» иегері қорытынды аттестациялаудан 
білімдерін дәлелдеп шықты. Осы аталған жұ-
мыс тардың жайымен толығырақ танысу мақ-
сатында лицей-интернат басшысы Бақытжан 
Омаровпен сұхбат тасқан едік.

–Бақытжан Шайманұлы, лицей-интернаттың 
негізгі білім беру бағыты қандай?

–Лицей-интернат негізінен жаратылыстану-мате-
матикалық бағытта білім береді.  Жаңартылған білім 
беру бағдарламасына сәйкес математика, физика, 
биология, химия, информатика пәндерінен сабақ 
ағылшын тілінде жүргізіледі. Барлық оқу-тәрбие 
жұмысы оқушының бүгінгі заман талабына сай жан-
жақты тұлға болып қалыптасуына бағытталған. 
Сондықтан да мұнда педагогикалық ұжымның 
оқу үдерісінде ақпараттық технологияларды игеру 
мүмкіндігіне баса назар аударылады. Қызылорда 
облысының білім басқармасы мен «Білім-инновация» 
Халықаралық қоғамдық қоры ұйымдастырған білім 
сапасын анықтау үлгісі бойынша тоқсан сайын 
оқушылардың білім деңгейі сараланып отырады. 
Осылайша лицей мұғалімдері негізгі  бағыттарын 
анықтап алып, нәтижелі оқыту сапасына жетіп отыр. 

– Өткен оқу жылында 15 «Алтын белгі», 10 
«Үздік аттестат» иегері өз білімін дәлелдеп, 100% 
ЖОО-ға грант ұтып алған екен. Осы оқушылар 
қандай оқу орындарына түсті? Яғни, олар қандай 
мамандықтарды таңдады? 

– Иә, бүгінде лицей түлектерінің  98%-і  тех никалық 
мамандықтар бойынша еліміздің және шетел жоғары 
оқу орындарында білім алуда. Атап айтқанда,  
Н.Назарбаев университетіне 70 оқушы, «Болашақ» 
бағдарламасы бойынша  22 оқушы, «Петро-Қазақстан» 
компаниясының стипендиялық бағдарламасы бойын-
ша Қытайдың жоғары оқу орнындарына 43 оқушы 
түскен. 

Өткен 2016-2017 оқу жылында 44 оқушы бітіріп, 
барлығы да өз таңдауларын жасады. Бүгінде олар 
Назарбаев университеті, әл-Фараби атындағы Қазақ 
Ұлттық университеті, ІТ-Халықаралық университеті, 
Сүлеймен Демирель университеті сияқты іргелі 
оқу орындарына және Қазақстаннның басқа да 
облыстарындағы ЖОО-ға түсіп, техникалық 
мамандықтар бойынша білім алуда.

Биылғы оқу жылында 41 оқушы бітіргелі отыр. 
Олардың 36-сы ҰБТ тапсыруға өтініш берді. Ал 8 
оқушы Н.Назарбаев университетінің грантын жеңіп 
алды. Жалпы лицей-интернат бірнеше жылдар бойы 
ҰБТ қорытындысы бойынша облыстағы жоғары балл 
жинаған мектептер қатарынан көрініп келеді. Оның 
бір себебі, оқушылардың болашақ мамандықтарына 
дұрыс таңдау жасауы болса керек. Айталық, биылғы 
білім сынағының барысында байқағанымыз, 
оқушылардың 80%-і жаратылыстану пәндерін 
таңдаған. Бұл өте орынды. Өйткені дәл осы кезеңде 
елімізде техникалық мамандықтарға деген сұраныс 
жоғары.

 – Шәкірттің шыққан шыңы – ұстаз еңбегінің 
өлшемі. Осы тұрғыда лицей-интернаттың педа-
гогикалық құрамы жайлы айтсаңыз...

– Бүгінгі таңда лицей-интернатта 30 жоғары 
білімді педагог қызмет етеді. Мұғалімдер интеллектісі 
жоғары, 50% -і ағылшын тілін меңгерген. 

Жаңартылған білім мазмұны бойынша өткен  жылы 
8 мұғалім курстан өтті. Бұл жұмыстар әлі де жалғасатын 
болады. Лицей-интернатта жаратылыстану-мате-
матикалық (математика, физика, биология, химия, 
информатика) бағыттағы пәндер ағылшын тілінде 
жүргізіледі. Ағылшын тілін оқыту мен үйрену сапасын 
жақсарту бағытында мұғалімдерге жыл сайын 2 рет 
емтихан өткізіліп, деңгейлері анықталып отырады. 
Лицей-интернат мұғалімдері 2016-2017 оқу жылында 
қаладағы инновациялық мектептерде жаратылыстану-
математикалық бағыттағы пәндерден сабақ жүргізіп, 
тәжірибелерін толықтырды. Сонымен қатар, облыстың 
осы бағыттағы мұғалімдеріне арнайы семинарлар 
мен курстар өткізіліп, жаратылыстану пәндерінің 
терминологиясын меңгерту мақсатында дәрістер 
берілді. Лицей-интернат өміріне қатысты жетістіктер 
әрдайым сараланып, соған сәйкес мұғалімдердің 
еңбегі  бағаланып отырады. Айталық, 2017-2018 оқу 
жылында Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
наградаларымен 9 мұғалім марапатталса,  28 мұғалім 
облыстық деңгейдегі  түрлі марапаттарды иеленді.

– Білуімізше, жуырда лицей-интернатқа жаңа 
оқу жылына қабылдау емтиханы өтті. Нәтижесі 
қалай болды?

 –Иә, жуырда Астана қаласындағы «Білім-
инновация» Халықаралық қоғамдық қорының ор-
та лық қабылдау комиссиясы әзірлеген қабылдау 
емтиханына  1000-ға жуық оқушы қатысып, 
нәтижесінде 48 оқушы алдағы 2018 -2019 оқу жылына 
лицей-интернаттың 7-сыныбына қабылданды. 

– Сұхбатыңызға рахмет.                                                                        
  

Ғазиза ӘБІЛДА,
                                                                              «Сыр бойы».

Ұстаздары 
талантты,
шәкірттері
талапты

SUHBAT

Ұлт мұратын 
ұлықтаған 

МҰРАТ
Өмірде – өршіл, саясатта –

сарабдал,  ғылымда – тұрлаулы, 
турашыл тұлға.

                   

Сейілбек ШАУХАМАНОВ.



Қазақ халқының «Білекті бірді 
жығады, білімді мыңды жығады» 

деген аталы сөзі бар. Олай болса, қай 
дәуірде болсын жастарымыздың 

білімді, саналы болып шығуы үшін 
мектептен бастап бүкіл білім беретін 

оқу орындарының мұғалімдер 
ұжымына үлкен міндеттер жүктелері 
анық. Білім мен тәрбие беру – қиын да 
қастерлі еңбек. Бұл жолда талмай, ты-
нымсыз еңбектеніп, шығармашылық 

ізденуді, үйренуді асыл мұратына, 
биік парызына айналдырғандар 

ғана мақсатына жете алатыны сөзсіз. 
Шебер мұғалімдер ғана зеректік 

пен зерделікті сомдап, рухани 
құндылықтарды, өз мамандығының 

қыр-сырын терең меңгеріп, тәрбие 
жұмысын ұйымдастыруға қабілетті, 

мәдениетті, өнегелі, заман талабын 
қанағаттандыра алатын жағдайда ғана 

халқының сеніміне ие бола алады.

Осындай ұстаз дәрежесіне талай 
шәкірттеріне адалдық пен адамдық жолын 
танытқан, жас ұрпақты елін, жерін сүюге 
тәрбиелеген, тағы лымды ойларымен, ерен 
еңбегімен танылып, бүгінде сексеннің сый
лы төріне шыққан Ұлтай Балмаған бетқызы 
әбден лайықты тұлға. 

Саналы ғұмырының қырық жыл ға 
жуығын шәкірт тәрбиелеуге ар наған, қазақ 
қыздарын ұлттық тәр бие қайнарынан нәр 
ала отырып, от басының ұйытқысы болуға 
баулы ған ұстаз. 

Ұлтай Балмағанбетқызы 1938 жылы 
15 маусым күні Жалағаш ауда ны, Аққұм 
ауылында дүние есігін ашқан. Аққұм 
ауылындағы мек тепті үздік бітіреді. 
Қызылорда педагогикалық институтының 
жаратылыстану факультетін ойдағыдай 
аяқтаған соң, туған ауылына ұстаз болып 

оралады. Сол алғашқы ұстаздық жылда
рында айтқан: «Бәрінен де өз ауылыңда 
ұстаздық ету ауыр екен, айналамдағы 
адамдардың бәрі таныс. Көбісі туыс жандар. 
Мектептегі мұғалімдер кеше ғана алдынан 
шыққан, тәрбиесін көрген апай, ағайларым. 
Өзім химия, биология пәндерінен сабақ 
беретін төртбес сыныпта жүзден аса бала 
оқиды. Олардың қай үйдің, кімнің балала
ры екеніне дейін білемін. Соларға қарап 
тұтас ауыл алдында сабақ бергендей бо

ламын. Бәрі де «Балмағанбеттің қызы 
қалай жұмыс істеп жүр екен» деп бақылап, 
бағып отырғандай көрінеді. Ең алдымен 
ел алдында атаана, ағайынтуыс абырой
ын төмендетпеуді ой ладым. Сол үшін де 
тынбай ізде ніп, бұрынғы ұстаздарымнан 
жалықпай үйренуіме тура келді» деген 
сөзде рінен жас маманның алғашқы тебіре
ністерін, өз кәсібіне деген сүйіспеншілігін, 
жүрегін тебіренткен қаншама шынайы 
сезімдері мен үлкен жауапкершілік жүгін 
сезінуін танимыз. Қазіргі мұғалімдер 
қауымы да осындай жауапкершілік жүгін 
сезініп, яғни, «бүкіл ел алдында сабақ 
өтіп отырмын» деп сезінетіндей болса, 
онда қоғамдағы көп талқыланып жүрген 
мұғалім мәртебесі де әрдайым биік болар 
еді деп ойлаймын. 

1960 жылдан 1980 жылға дейін №10 
Ы.Алтынсарин атындағы мектепте, №11 
мектепте, №1  қазіргі Қ.Мұ хамеджанов 
атындағы мектептерде химия пәнінен 
сабақ берді, мектеп директорының орын
басары болды. 1980 жылдан 1996 жылы 
құрметті зейнетке шыққанға дейін 
М.Мәметова атындағы педа гогикалық кол
леджде еңбек етті. Қоғамдық жұмыстарға 
да  бел сене араласып, облыстық партия 
комитетінің мүшесі,  Сырдария аудандық 
әйелдер кеңесінің төр айымы, партия 
ұйымының хатшысы қызметтерін атқарды. 

Алдыңғы буын өкілдерінен үнемі 
үйренуден, тәжірибелі мамандар дан тәлім 
алудан жалықпаған ізде німпаз жан аз 
уақытта өзін кәсіби маман ретінде танытып 
үлгерді. Әр сабағына мұқият  дайындалып, 
өзі оқытатын химия, биология пәндерінен 
лабора  ториялық жұмыс тар, түрлі тәжіри
белер жасау ға көп көңіл бөлді. Биология 
каби нетінде түрлі өсімдіктер өсіріп, оны 
шағын жасыл бақ бөлмесіне айналдыра 
білуі – өз ісінің майталманы екендігінің бір 
ғана дәлелі. 

Ұзақ жылдар бойы атқарушы орган
дарда, ағарту саласында басшы лық 
қызметте болған, терең білімі, ерекше 
инабаттылығымен көпшілік құрметіне 
бөленген белгілі азамат Сейітқасым 
Баяхмет ұлының сүйікті жары, сенімді 
серігі болды. Айналасына білім беруді 
өмірінің өзегіне айналдырған зиялы жан
дар ретінде танылды. 

Батыр қыз атын дағы киелі білім 
шаңы рағының өсіпөркендеуіне,  сонау 

педагогикалық қыз дар 
учили щесі кезі нен бастап 
бүгінгі педаго гикалық 
жо ғары колледж ата
нуында білім сала
сындағы өнегелі ісі үшін 
«ҚазақССР халық ағарту 
ісінің озық қызметкері» 
атанып, мемлекет тара

пынан марапаттар иеленді.
Кейіпкеріміз өзінің қырық жыл

дай ұстаздық қызметінде мың даған 
шәкірттерді тәрбиелеп шығарды. Олардың 
санасында білім шырағын жағып, 
жүректерінде ізгілік нұрын ұялатты, 
өміріне қажетті білім берді. Шәкірттерінің 
арасында ел мақтанышына айналып, 
түрлі салада өзінің еңбегімен танылып 
жүргендері қаншама?! Олардың арасында 
ғылым докторы, профессор, ғылым кан
дидаты, доценттер, қоғам және мәдениет 
қайраткерлері, аудан, шаруашылық, мек
теп басшылары да бар. Қай шәкірт болса 
да, өздеріне тәлімтәрбие берген, бойы
на жиған рухани қазынасымен бөліскен, 
ардақты да аяулы ұстаздарын әрдайым 
еске алып жүреді. Ұстазынан алған ізгі 
де асыл қасиеттерін келесі ұрпақ бойы
на дарытуға тырысса, көрген өнегесі мен 
ғибратты істерінің жалғасы емес пе?! Ал 
ұстазға бұдан асқан бақыттың қажеті де 
жоқ шығар. Шәкірт санасына білім нәрін 
сеуіп, ел ертеңін кемел біліммен тәрбиелеп 
шығару ерен еңбекті талап ететіні белгілі. 
Жүректегі жылуын, бойындағы бар 
мейірім шуағын, адамгершілік ұлылығын 
шәкіртінің бойына дарытуды ойлаған 
ұлағатты ұстазға мағыналы да ғибратты 
ғұмыр тілей міз. Жақсылық пен ізгілікке 
толы еңбек және өмір жолыңыз білім мен 
тәрбиені қатар ұстаған білім ордасында 
тәлім алып жүрген жастарға, ұстаздар 
қауымына әрқашанда үлгі болмақ.

Роза ШЕРМАХАНОВА,
М.Мәметова атындағы 

гуманитарлық колледжі 
директорының орынбасары 

міндетін атқарушы.

СЫР  МЕДИЦИНАСЫНЫҢ
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Бүгінгі біздің қоғамда  сыбайлас жемқор-
лықтың зардабын тартпаған сала кемде-кем 
десек, артық айт қандық емес.

Себебі, қоғамның дертіне айналған сы
байлас жемқорлық – мемлекеттің биліктің 
жоғарғы эшелондарынан бастап қарапайым 
қатардағы қызметкерлердің деңгейіне дейін 
көрініс тапқандығы, санамызда қалыпты жағдай 
ретінде орын алуы, қоғамдағы мәселелердің 
негізгісіне айналғандығы шын дық. Әрине, 
жемқорлық тамыр жайған кез келген қоғамда 
кез келген саланың, қала берді, тұтас мемлекеттің 
тұрмайтындығы  дәлелдеуді қажет етпейтін тео
рема.

Елімізде «Қазақстан2050» Стратегия сының, 
«100 нақты қадам» Ұлт жоспарының,  «Мемлекет
тік қызмет туралы» және «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы ісқимыл туралы» заңдарының жаңадан 
қабылдануы сыбайлас жемқорлықты азайтуға оң 
ықпалын тигізуде.

Оның көріністерін төмендетуге қол жеткізу 
алгоритмінің басты бағдарламалық құжаты бо
лып табылатын 20152025 жыл дарға арналған 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясын іске 
асыру Қызылорда облысында тиімді жүзеге асы
рылуда.

Соның айқын көрінісі, бұл сипатта қыл мыстар 
саны 2016 жылы 145 қылмыс болса, 2017 жылы 121 
қылмыс орын алып, 16,6 пайызға азайған.

Сондайақ, жүргізілген  сауалнамалар 
қорытындысына сәйкес,  сыбайлас жем қорлық 
жағдайларына тап болғандар дың да саны азайып 
отыр. Сауалнамаға қатысқан аймақ тұрғындары 
арасында 2016 жылы 26,4 проценті, 2017 жылы 
24,3 проценті сыбайлас жемқорлық көріністеріне 
кездескендерін жеткізген.

2018 жылдың 1 тоқсанында облыста сыбайлас 
жемқорлық сипатындағы 39 (2017 жылдың 3 ай
ында – 47) қылмыс тіркеліп, бұл өткен жылдың 1 
тоқсанымен салыстырғанда 17 пайызға азайған.

Әлемдегі жемқорлық деңгейінің көрсет
кіші «Жемқорлықты қабылдау индексі» бойын
ша Трансперенси Интернешнл ха лық  аралық 
рейтингтік ұйымы жүргізген зерт  теу нәтижесінде 
Қазақстан сыбайлас жемқорлықты қабылдау 
индексі бойынша 2017 жылы 31 балл жинап, 122
ші орын иеленген, 2012 жылмен салыстырғанда 
11 позицияға көтеріліп, өз көрсеткіштерін жақ
сартқан (2012 жылы – 133 орын).

Рейтингке алғаш қатысқан сәттен, яғни 1999 
жылдан бастап 31 ұпайға қол жеткізу еліміз үшін 
ең жоғары көрсеткіш болып отыр және барын
ша дамыған, жемқорлығы төмен мемлекеттер 
қатарына кіруге мүмкіндік берді.

Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу 
бағытында Қазақстан Республикасының 
Мем лекеттік қызмет істері және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы ісқимыл агенттігінің 
Қызылорда облысы бойынша департаменті 
жүйелі шаралар жүргізіліп келеді.

Атқарылған статистикаға көз жүгіртсек, 
2018 жылдың І тоқсанында департамент 
жемқорлықтың алдын алу мен сыбай лас 
жемқорлыққа қарсы ісқимыл заңнама ларын 
түсіндіру бағытында барлығы 799 ісшаралар 
өткізді.

«Парасыз болашаққа. Бірге!» жобасы аясында 
департамент жанынан құрылған мобильді топ 
2018 жылдың 5 айында жалпы саны 170291 адам
ды қамтыған 868 кездесу мен қоғамдық қабылдау 
өткізді.

«Есіктен есікке!» жобасы аясында ком
муналдық қызметтер бойынша ақы төлеу 
түбіртектеріне тіркелген 518226 флаер таратылса, 
қоғамдық көліктер мен халық көп шоғырланған 
орындарда 397345 плакат ілініп, парақшалар та
ратылды.

Рухани адамгершілікке және отансүй гіш
тікке тәрбиелеу мақсатында облыстағы 284 орта 
мектептерінде «Адал ұрпақ» ерікті оқушылар 
клубы құрылып, жұмыс жасауда. 2018 жылы осы 
клубқа мүшелікке өткен оқушы саны 15 мыңнан 
асқан.   

Сондайақ, жоғары оқу орындары мен орта 
мектептерде, мемлекеттік органдар мен үкімет
тік емес ұйымдарда тұрақты түрде жемқорлыққа 
қарсы бірыңғай оқу сағаттары және түрлі формат
та кездесулер мен өзге де жемқорлыққа қарсы 
ісшаралар өткізіліп келеді. Ісшаралар қоғамда 
сыбайлас жем қорлыққа қарсы мәдениетті қалып
тастыру мен осы жат құбылысқа қарсы қоғамды 
кеңінен тарту мақсатында өткізілуде.

Б.БАЙХОЖАЕВ,
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет 

істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл агенттігінің Қызылорда облысы 

бойынша департаменті 
басшысының орынбасары.

ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ
ЖҮЙЕЛІ ЖҰМЫС

АТАСЫ
Тектілердің 
тұяғы
Арғы атасы Айбастан тарайтын 

Қалменнің бес баласының тұң ғы
шы Омар атамыз аймаққа аты мәлім 
дуалы ауызды, иманжүзді, аузынан 
Алласы, қолынан Құраны түспейтін 
тақуа адам болыпты. Құ дай қосқан 
қосағы Ұлбосын әже екеуі ұзақ уақыт 
бір перзент ке зар боп, Сыр бойындағы 
Мүлкі лән әулиенің басына барып 
түне генде аруақтар аян беріп: «Ті
лек терің қабыл болды. Екі бала 
бере мін, біреуінің атын Қожанияз,  
екіншісін Жұбанияз қоярсыңдар» 
дейді. «Майлықұм» колхозын қақ 
жарып өтетін «Жіңішке» өзенінің 
екі жағына қоныс тепкен ауылдың 
шаңды топырағында шапқылап 
балалықтың бал дәуренін өткізген, 
тақылдаған томашадай ақсары 
бала сол Қожанияздың Ерниязы 
қаршадайынан еті тірі дамыды. Ұлы 
Отан соғысы басталғанда то ғыз жасар 
Ернияз ерте жетіліп, буы ны қатпай 
колхоздың ауыр жү гіне жегіледі. 
Өйткені, «шықпа жаным, шықпамен» 
әзер күнелтіп отырған Омар қалпе 
Құран Кәрім сүрелерінен, аят, хади
стерден алын ған үлгі, өсиет, ғибрат 
сөздерді қарапайым халықтың сана
сына сіңірді де, базбір дүмше молда
лардай пайда қуған жоқ. Қайта соғыс 
басталғанда бірінен соң бірі әскерге 
аттанған қос ұлы Қожаниязы мен 
Жұбаниязының жолына садақа деп 
қолындағы жалғыз биесін же тектеп 
әскери комиссариатқа бар ды. Ай
босынов деген военком: «Ақ  са қал, 
біздің Сізге өкпеміз жоқ. Майданға 
қос азаматыңыз бен сәйгүлік 
атыңызды алдық ғой. Мы на биеңізді 
балашағаңызға тал  ға жау етіңіз», 
– деген екен. Сон да деймінау, қал
палы жоқ, мәрт мі незді Омар атамыз 
тігерге қалған жал ғыз тұяғын «Ұлы 

Жеңіс үшін алыңдар» деуінің өзі 
қандай мәрт тік десеңізші?!

1946 жылдың тамызы. Томаша
дай Ернияз бала Дәмбай, Әбдіраш, 
Жүсіпбек әкелерімен бірге қыр
манда астық бастырады. Күн болса 
төбені тесердей күйіп тұр. Шөлге 
қаталаса да, ораза ұстап жүрген 
көкелері аузымұрындарын шыт 
орамалмен тұмшалап, андасан
да қосқа барып ауыздарын жы
лымшы сумен шаяды. Сонда ере
сектермен қатар күнұзақ тыным 
таппай, жұмысқа жегіліп жүрген 
бала: «Сонша қиналдыңыздарау, 
кө келер. Ауыздарыңызды ашып 
жібермейсіздер ме? Ешкімге айт
паймын ғой», – десе: «Ой, балам
ай, сонда Алла тағаланың ажарын 
қалай көреміз? Тәуекел, шыдаймыз 
ғой» дейтін көкелері жымиып. Сон
дай дініне берік әкелері мем лекет 
мүлкін көздерінің қара шығындай 
сақтап, қырманнан бейсауат бір 
түйір дәнді сыртқа шы ғармайтын. 
Бір күні қырман қызып жатқанда 
ауылдық кеңес төрағасы Садық аға 
келіп, майданға астық жөнелтуде 
міндеттемелерін артығымен орын  
дап жүрген әлгі көкелеріне «Тыл
дағы ерен еңбегі үшін» медальда
рын тапсырады.  Сонда иманды 
болғыр Әбдіраш әкей мен Дәмбай: 
«Уа, Садық! Мына баланың күні
түні төккен тері неге бағаланбайды? 
Бұл бізден кем еңбек етіп жүрген 
жоқ қой» дейді, төраға сөзге кел
мей, қаршадай баланың омы рауына 
жарқыратып медаль та  ғып беріпті. 
Бұл Қожанияздың Ер ниязының 
он үш жасында алған ең алғашқы 
мемлекеттік наградасы еді.

Әкешешенің жалғызы Ер ни
яз   дан соң дүниеге келген нәресте
лер шетіней береді. Содан 1939 
жылы туылған сәбиге ырымдап,  
нағашысы Қалидың есімі қойы 
лады. Бұл болса, көздері тоста ғандай 

ізінен томпаңдап жүгіріп жүрген 
інісін жанындай жақсы көретін... 
Әкесі әскерге кетіп бара жатып: 
«Апаң болса, қолхоздың жұмы сында. 
Бауырыңа өзің баскөз бол. Отқа, 
суға түсіп, жазым боп жүрме сін», – 
деп тапсырған. Сұқ көз тиді ме, әлде 
төтеннен ауру жабысты ма, ізінен 
қалмай құлдыраңдап жүгіріп жүрген 
екі жасар бауыры Қали бір күні 
қалпақтай ұшып ауырды. Күннен
күнге жағдайы нашарлап, жанарла
ры жәудіреп, жанындағыларға жал
барына қарағанда мұның жүрегі қан 
жылайтын. Бірде оңашада інісінің 
денесін уқалап отырып, асқазан тұ
сында бір нәрсенің бұлтиып, бүлк
бүлк соққанын байқайды. Көз ал
дында солып бара жатқан бауырын 
көріп, етбауыры елжіреп: «Әттең, 
мен есейіп, дәрігер болғанымда ғой, 
бауырымды өзімақ  емдеп жазып 
алатын едім ғой» деп іштей егілетін. 
Атасының көрсетпеген жері қалмай, 
ақыры ем қонбады. Жеті жасар Ерни
яз сондағы тор сық шеке бауырының 
қазасына еңірегенін айтсайшы. Зе
рек бала солы жолы: «Көресіңдер әлі, 
ертең мен дөкей дәрігер боламын», – 
деп іштей бекінген болатын.   

Алғашқы баспалдақ
1939 жылы «Жүргенбай тамын

дағы» мектеп үйінің табалдырығын 
аттаған еті тірі, пысық бала оқуда 
алғыр болды. Бұл – бастауыштан 
бастап сабақтары үстінде ұш  қан 
шыбынның ызыңы білін бейтін 
Өмірбай мен мектеп директоры 
Төлеп Жәрекеев ұс таз да рының терең 
ілімінің, те  мір  дей тәртібінің де 
нәтижесі еді. Сөйтіп,  жетіжылдықты 
«өте жақсыға» бітіріп, 1947 жылы 
облыс орталығындағы Фельд
шеракушерлер даярлайтын мек 
теп ке түсті. Бұл мектеп оқуы орыс 
тілінде жүретін. Бір ауыз орыс  шасы 

жоқ он үш жасар  Ернияз енді  Ғани, 
Махамбетқали,  Қар лыбай, Шәріпбай, 
Мақатай,  Фарида, Нұртайлармен үш 
жыл бойы тайқұлындай тебісіп оқып, 
медициналық техникумды «Қызыл 
дипломға» тәмамдап, елге келіп, 
еңбек жолын  Арысқұм, Қарақұм 
мал жайлауында фельдшер болып 
жалғастырды. Сөйтіп екі жыл табыс 
тауып, Алматы мем лекеттік меди
цина инс титутының ғұ ла малары 

В.П.Рощин, А.П.По лосухин, П.П.Оч 
кур, Н.К.Войт кевич, А.Н.Сызғанов, 
А.Рақышев, Н.И.Севрцов, О.С.Глоз
мандардан дәріс алып, алты жылғы 
студенттік қызықты өмір алты 
күндей зу етіп өте шықты. Сол кезде 
ғой, екінші курстан бастап комсо
мол комитетінің хатшысы, содан соң 
студенттердің  кәсіподақ комитетінің 
жетекшісі сияқты қоғамдық 
жұмыстар мен Алматыдағы әскери 
госпиталь басшысы П.Р.Чекуровтың 
құзырында түнгі ауысыммен 
фельдшерлік жұмыс істеп табыс та
батыны. Сондағы әскери медицина 
қызметкерлері, дәрі гер Г.К.Ткаченко 
мен білікті мейір бикелер,   Шура 
мен Света ол үшін үлкен тәжірибе 
мектебіндей болды. 

Жарықтық Омар атасы көзі 
ашық, ақжарқын, көкейіндегі ойын 
бүкпей айтып отыратын ақкөңіл 
адам еді. Кезінде аты аймаққа 
мәшһүр дәулетті Нұрпейіс қажыға 
барып, өзі құда түсіп мұның анасы 
Рабиғаны жасауымен ұзаттырып, 
әкесі Қожаниязға алып берген ғой. 
Енді жоғары курсты бітіріп ауылға 
келгенде әкесі Қожанияз: «Апаңның 
ыңқылсыңқылы кө бейіп кетті. Бізге 
бір бәлекей түсіріп берсейші», – деп 
Мырзекең бастаған ағалары Ах
метжан аға мен Айзахан жеңгейге 
құда түсіп барып, 1956 жылдың он 
алтыншы шілдесінде «Соркөлдің» 
жағасында кішігірім той болып, 
сәмбі талдай солқылдаған Хадиша 
сұлу Омар әулетінің табалдырығын 
аттады. Оған да 62 жыл өтіпті.  

Әлі есінде, институтты бітіріп 
жатқанда ректор, республиканың 
бас хирургі Гаврил Кириллович 
Ткаченко: «Алты жыл бойы озат, 
үлгілі студент атанып, қоғамдық 
жұмыстардың белсендісі болдың. 
Мына екі жүз сом ақша ректораттың 
өзіңе деген көмегі. Мүмкіндігің бол
са, осы институтта қалып, ғылыммен 

айналыссаң, өзіңнен келешек үлкен 
ғалымхирург шығады» деген. 
Алайда, туған жерімде,  халқыма 
қалтықсыз қызмет атқарамын 
деп іштей бекініп жүрген оның 
бар арманмақсаты қасиетті Сыр 
өңіріндегі жерлестерінің денсау
лығы үшін күресу еді. 

Өскен өркен
Адам баласының қоғамға сіңісіп, 

қалыптасуында оның дүние есігін 
ашқандағы отбасылық тәлімтәр

биесі, тұрмыстіршілігі мен өскен 
ортасының  үлгіөнегесінің  әсері 
мол. Алапат аштық жылдары өмірге 
келіп, жоқжұқалау болып өсіп 
келе жатқанда соғыс сергелдеңі 
басталып, елдің еңсесі түсіп, та
лай боздақтарынан айырылған 
зарлы заманның куәгері Ернияз 
Омаровтың өмір жолы оңай болма
ды. Әйтсе де, сол қиындықтардың 
бәріне қасқая қарсы тұрып күрескен 
ақылойы орамды, өресі өжет бала ал
дына үлкен арманмақсаттар қойып, 
тағдыр тәкитімен ысылып, жетіліп, 
жүрегіне жігер отын жандырып 
жоғарылай берді, жоғарылай берді.

1960 жыл. Аурухана хирургі жас 
маман Ернияз Омарұлы кеш әлетінде 
жұмысы аяқталып, сол кездегі 
өлкелік аурухана ғима ратынан 
ұзап бара жатыр еді, мейірбике 
Наташаның оқыстан шыңғырған 
дауысынан кері ұмтылды. Келсе, 
зембілде естүссіз қанға боялып жас 
жігіт жатыр. Жүрек тұсынан пышақ 
салынған. Мұндайда уақыт қымбат. 
Дереу операциялық столға алып, 
қос қабырғасын өткір скальпельмен 
жарып жіберіп ашса, жүрек қабы 
(перикард) кілкілдеп қанға толып, 
жүрек соғуын тоқтатыпты. Жалма
жан сұқ саусағымен перикардқа ре
визия жасап еді, қою қошқыл   қан 
сыртқа шап шып шығып, жүрек 
қайтадан бүлкілдеп соғып кетті. Осы 
кезде басқа хирургтер де көмекке 
келіп, аурудың тамыр соғысы мен 
қан қысымы қалпына келе баста
ды. Хиругтың шұғыл жасаған ем
шарасының нәтижесінде науқастың 
беті бері қарап, дәрігерлер консилиу
мы: «Сыр елінде жүрекке алғаш сәтті 
жасалған Ернияз Омаровтың отасы» 
деп бағасын берді.

Иә, Ерағаң медицина институ
тын бітіріп келген соң, 19581961 
жылдары Қызылорда қаласында 
«Жедел жәрдем» мен хирургия 
бөлімінде дәрігерхирург, 1961
1967 жылдары қалалық денсаулық 
сақтау бөлімінің, 19821994 жыл
дары облыстық денсаулық сақ тау 
бөлімінің меңгерушісі қызмет терін 
жемісті атқарды. 1974 жылы «Іштен 
кеміс туған балаларды оперативтік
консер вативтік тұрғыдан емдеу» 

тақырыбына кандидаттық диссер
тация қорғады. Құрметті зейнет де
малысына шыққан соң да облыстық 
медицина қызметкерлері ардагерлер 
кеңесін және «Шапағат» қоғамдық 
қайы рымдылық қорын басқарды. 
Медицина ғылымдарының кандида
ты, профессор Ернияз Омаров 60тан 
астам ғылыми еңбектің, 3 кітаптың 
авторы. «Еңбек Қызыл Ту», «Құрмет 
белгісі», «Халықтар достығы» ор
дендері Қазақ КСРы Жоғарғы 
Кеңесінің Құрмет Грамоталары
мен, ондаған медальдармен мара
патталды. Бірнеше мәрте қалалық, 
облыстық кеңестің депутаты болды. 

Ғибратты ғұмырын жас ұрпаққа 
мұра етіп, 2002 жылы «Өмір 
белестері» атты ғұмырнамалық хика
ят, 2005 жылы Ұлы Отан соғысының 
60 жылдығы қарсаңына «Ажалға 
араша», содан соң «Сыр медицина
сы» кітаптары жазушы Ахат Жана
ев пен дәрігержурналист Серікбай 
Смағұловтармен кеңесіп, көркемдеп, 
мыңдаған тиражбен бас падан 
шықты. 

Ұзақ жылдар бойы денсаулық 
сақтау саласында жемісті еңбек 
атқарған мемлекет және қоғам 
қайраткері Ернияз Омаров «Сырда
рия ауданының құрметті азаматы», 
«Қызылорда қаласының құрметті 
азаматы», «Қызылорда облысының 
Құрметті азаматы» атақтарының 
иегері.

Бұл күндері Ернияз аға мен 
Хадиша апа өркенін жайған қос 
бәйтерек іспеттес. Ұлдары Бақыт 
медицина ғылымдарының канди
даты, облыстық терівенерология 
ауруханасының бас дәрігері болып 
жүріп марқұм болды. Келіні Алма 
Қызылорда қаласының білікті 
дәрігері, ал қыздары Тұрсынкүл, 
Гүлстан, Мира, Саракүл республи
ка көлеміне танымал ақжелеңді 
абзал жандар. Сарасы – экономист. 
Атаәже жолын қуған немерелеріне 
дейін дәрігерлер. Солардың бәріне 
де бір талап – жақсы адам атанып, өз 
мамандығын жақсы игеру, халыққа 
медициналық қызметті жоғары 
деңгейде көрсету.

Иә, ол қашан да шындықтың 
бетіне тура қарай білді, тайсақтап, 
жауырды жаба тоқу немесе лауазы
мы жоғарыларға жағымпазданудан 
аулақ болды. Кеңес үкіметі кезінде 
елінің еңсесін тіктеп, өсіп, өркен жа
юына өзінің орасан зор үлесін қосты. 
Есімі Сыр өңірінің тарихында ал
тын әріптермен жазылған айтулы 
азаматтардың бірі де бірегейі Ерни
яз Омаров ағамыздың өмір жолы 
өнегеге толы. 

Амангелді СУХАНБЕРЛИЕВ, 
«Денсаулық сақтау саласының 

үздігі», жоғары дәрежелі 
дәрігер-хирург.

ТӘЛІМІ АСЫЛ 
ПАРАСАТ ИЕСІ

   Тұғыры таудай  тұлға, елінің ерен перзенті  Ернияз 
Омаров – кәсіби маман, білікті дәрігер, ғалым, қай
раткер ретінде Сыр өңірінің денсаулық сақтау сала
сын отыз алты жыл бойы жемісті басқарып, зама
нына сай дамытқан, бүгінгі күннің абыз ақсақалы. 
Сыр медицинасының осындай тұлғасының қолтаң
ба сымен кешегі кеңестік дәуір тұсында денсаулық 
сақтау саласында тың серпілістер, баянды бастама
лар жасалып, аурулардың алдын алу, экологиялық 
зардаптарды ауыздықтау, заман талабына сай емдеу 
құрылыстарының салынуын ұтымды ұйым дастыру 
проблемалары оң шешімін тауып жатты.
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КІРПІШ САТЫЛАДЫ
Қызылорда қаласында украиналық құрал мен 

жаб дықталған М-125  маркалы қатпарлы кірпіш 
сатылады. Байланыс тел.: 8 701 335 96 50, 8 777 
058 24 69. (6-6)

Халыққа банктік қызмет көрсету деңгейі 
осы заманғы қоғам дамуының маңызды көрсет-
кіштерінің бірі болып қала береді. Бү гінде қаржы 
қызметтері тұтынушыларының құқық тарын 
қорғау біздің елімізде маңызды міндеттердің бірі 
болып табылады.  

Жасыратыны жоқ, қазіргі таңда халықтың 
басым көпшілігінде екінші деңгейдегі банктер 
алдында заемдарын өтеу бойынша міндеттері 
бар, сонымен қатар олар таныстарының, 
туыстарының, әріптестерінің заемдары бойынша 
гарант, кепіл беруші де болып келеді. 

Заемдар бойынша мерзімінен өткен берешек 
пайда болғанда, банктер пайда болған берешек 
сомасына өндіріп алу жүргізуге құқылы. 

«Қазақстан Республикасындағы банктер және 
банк қызметі туралы» ҚР Заңының 36-бабына 
сәйкес (бұдан әрі – Банктер туралы заң), банк  
төлем қабілеті жоқ қарыз алушыға қатысты 
мынадай шаралар қолдана алады, соның ішінде, 
Ұлттық Банктің нормативтік-құқықтық актісінде 
белгіленген тәртіппен, қарыз алушының 
талабы бойынша ашылған банк шоттарындағы, 
қарыз алушы мемлекеттік бюджеттен және 
Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан 
төленетін жәрдемақылары мен әлеуметтік 
төлемдер түрінде алатын ақшаны қоспағанда, 
қарыз алушының кез келген банк шоттарындағы 
ақшаны даусыз (акцептсіз) тәртіппен өндіріп ала 
алады. Сонымен, банктік заем шартында қарыз 
алушының кез келген шоттарындағы ақшаны 
даусыз (акцептсіз) тәртіппен өндіріп алу құқығы 
туралы талаптар орын алса, банк, заем бойынша 
пайда болған берешекті өндіріп алу үшін 
борышкердің банктерде ашылған шоттарына 
төлем талап-тапсырмалар қояды.

Банк алдында заемдарын өтеу бойынша 
міндеттері бар және мемлекеттік бюджеттен және 
Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан 
төленетін жәрдемақы мен әлеуметтік төлемдерді 
қабылдаушы болып табылатын жеке тұлғалар 
аталған төлемдерін банктің өндіріп алуынан 
сақтап қалуы үшін ағымдағы шоттың белгілі 
бір бағытын көрсететін өтінішін (мемлекеттік 
бюджеттен және (немесе) Мемлекеттік әлеу-
меттік сақтандыру қорынан төленетін жәрдемақы 

мен әлеуметтік төлемдердің түсуі жайлы) және 
жеке басын растайтын құжатын банкке ұсынып, 
бөлек1  банктік шот ашуы қажет. 

Сондай-ақ, жеке тұлға аталған шоттың ашы-
луы жайлы ақпаратты «Азаматтарға арнал ған 
үкімет» мемлекеттік корпорациясы» ком мер -
циялық емес акционерлік қоғамының бөлім-
шесі (бұрынғы «Мемлекеттік зейнетақы төлеу 
орталығы» РМҚК) немесе Мемлекеттік әлеу-
меттік сақтандыру қорының назарына ұсынуы 
тиіс.

Жәрдемақы немесе әлеуметтік төлемдердің 
түсуі үшін «арнайы» шот ашылғаннан кейін, 
мемлекеттік бюджеттен және (немесе) Мем-
лекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төле-
нетін жәрдемақыны және әлеуметтік төлемдер 
түрінде түсетін ақшаны заемдар бойынша 
(несиелер) берешектерді өндіріп алу мақсаты 
үшін пайдалануға жол берілмейді. Сондай-ақ, 
аталған төлемдерге қатысы жоқ басқа төлемдердің 
осы шотқа түсуіне де жол берілмейді. 

Аталған шаралардың негізгі идеясы, ол - 
әлеуметтік көмек ретінде халыққа мемлекетпен 
кепілденген әлеуметтік төлемдердің, қандай да бір 
басқа тұлғалардың оларға деген дәмегөйлігісіз, 
жеке тұлғалармен ғана алынуында.

Бірақ, егер клиент жәрдемақысы мен әлеу-
меттік төлемдерінің түсуі үшін  «арнайы» бөлек 
шот ашпаса, онда оның аталған төлем дерінің 
түсуі банктердің өндіріп алуынан сақтала 
алмайды. 

Сондықтан жәрдемақы мен әлеуметтік тө-
лемдердің түсуі үшін  «арнайы» бөлек шоттың 
ашылуы ақшаны өндіріп алудан сақтауға 
көмектесетін құрал болып табылады және ол 
жеке тұлғалардың өздерінің жеке мүддесімен 
ғана жүзеге асырылады.

Туындаған барлық сұрақтар бойынша, 
сіз Қазақстан Республикасының Ұлттық 
Банкі Қы зылорда филиалының мына мекен
жайына хабарласа аласыз: Қызылорда қа
ласы, Б.Асқар көшесі, 30 үй, тел.: 8724255
1525 (ішкі 3157, 3127, 3158).
1 Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 207 
қаулысымен бекітілген «Клиенттердің банктік шоттарын ашу, жүргізу және жабу» туралы 
Қағида 

ЖӘРДЕМАҚЫ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК 
ТӨЛЕМДЕРДЕН БАНКТІК ЗАЕМ БОЙЫНША 
БЕРЕШЕКТІ ӨНДІРІП АЛУҒА ЖОЛ БЕРІЛМЕЙДІ!

2018 жылғы ІІІ тоқсанда Қызылорда облысы бойынша Қазынашылық департаменті басшыларының 
азаматтарды қабылдау  КЕСТЕСІ

Орталық 
атқарушы 

органның атауы

Азаматтарды қабылдауды 
жүргізген адамның 

Т.Ә.Ж.

Азаматтарды қабылдауды 
жүргізген адамның 
Т.Ә.Ж., лауазымы

Азаматтарды 
қабылдау

күні мен уақыты

Мемлекеттік 
органдардың 
орналасқан 

жері

Байланыс 
телефоны

Қызылорда 
облысы 

бойынша 
Қазынашылық 
департаменті

Дүйсенбаев Әуезбек 
Сейткамалұлы

Дүйсенбаев Әуезбек 
Сейткамалұлы

басшы

Сәрсенбі
Сағат 16°°-18°°

Қызылорда 
қаласы  

Д.Қо наев 
көшесі, 7А 

8724-2-262362

Есқараев Әділбек 
Тайжанұлы

Есқараев Әділбек 
Тайжанұлы басшының

орынбасары

Сейсенбі
Сағат 16°°-18°°

8724-2-262140

Мырза Қанат Әзімханұлы Мырза Қанат Әзімханұлы
басшының орынбасары

Дүйсенбі
Сағат 16°°-18°°

8724-2-274959

Оспанов Тимур 
Ермекұлы

Оспанов Тимур Ермекұлы 
басшының

орынбасары

Бейсенбі
Сағат 16°°-18°°

8724-2-262201

Қазақстан Республикасының қолданыстағы «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл» және «Мемлекеттік қызмет 
туралы» заңдары талаптарының бұзылуына жол бермеу мақсатында Қызылорда облысының Қазынашылық департаментінде 
(87242) 26-17-84, аудандық, қалалық қазынашылық басқармалар бойынша: Арал (8724-33) 22384, Қазалы (8724-38) 22101, 
Байқоңыр (8336-2) 273818, Қармақшы (8724-37) 21443, Сырдария (8724-36) 21351, Жалағаш (8724-31) 31831, Шиелі (8724-32) 
41067, Жаңақорған (8724-35) 22083 «сенім телефоны» жұмыс істейтінін хабарлайды.

Қызылорда облысы әкімдігінің
2018 жылғы 8 маусымдағы № 1139 қаулысы

«2018 жылға арналған мемлекеттік 
инвестициялық жобалардың кейбір 

мәселелері туралы» Қызылорда облысы 
әкімдігінің 2018 жылғы  3 қаңтардағы 

№1008 қаулысына өзгеріс енгізу туралы
«Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі» Қазақ стан Республикасының 

2008 жылғы 4 желтоқсандағы Кодексіне сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі 
ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. «2018 жылға арналған мемлекеттік инвестициялық жобалардың кейбір 
мәселелері туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2018 жылғы 3 қаңтардағы № 1008 
қаулысына келесі өзгеріс енгізілсін:

аталған қаулының 1-қосымшасы осы қаулының қосымшасына сәйкес жаңа 
редакцияда жазылсын.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы әкімінің орынбасары 
Е.Г. Кимге жүктелсін.

3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

Қызылорда облысының
                әкімі                                              Қ. Көшербаев.

Қызылорда облысы әкімдігінің 2018 жылғы 
«08» маусымдағы № 1139 қаулысына қосымша

Қызылорда облысы әкімдігінің 2018 жылғы 
3 қаңтардағы № 1008 қаулысына  1-қосымша

«Қызылорда облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» 
мемлекеттік мекемесінің тиісті бөлінетін бюджеттік бағдарламасының қаражаты 

есебінен жүзеге асырылатын 2018 жылға арналған мемлекеттік-жекешелік әріптестік 
жобаларын консультациялық қолдау жөніндегі қызметтердің Тізбесі

№ Жобаның атауы

Мемлекеттік-
жекешелік 
әріптестік 

жобаларын 
консультациялық 
қолдау жөніндегі 

қызметтерді 
қаржыландыру 

сомасы, 
мың теңге

1 2 3
«Қызылорда облысы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі

1 Қызылорда облысының мемлекеттік мекемелеріне eLTE 
байланысын тарту 6 280

2 Ақпаратты өңдеу орталығын құру 6 280
«Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Қызылорда облысының Ішкі істер 

департаменті» мемлекеттік мекемесі

3 Қызылорда қаласының ішкі істер басқармасының Ақсай 
полиция бөлімі ғимаратының құрылысы 3 338

4 Жол жүру ережелерін автоматты фиксация жасайтын 
құралды орнату, қайта жаңғырту  және қызмет көрсету 15 000

5 Қызылорда қаласында бейнебақылау камераларын орнату 3 338

«Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесі

6 Арал ауданы Шижаға ауылдық округінде дәрігерлік 
амбулаторияның құрылысы 3 588

7 Қазалы ауданы Бозкөл  ауылдық округінде дәрігерлік 
амбулаторияның құрылысы 3 588

8 Қазалы ауданы Кәукей ауылдық округінде дәрігерлік 
амбулаторияның құрылысы 3 588

9 Қармақшы ауданы Жанажол ауылдық округінде дәрігерлік 
амбулаторияның құрылысы 3 588

10 Қармақшы ауданы Тұрмағамбет ауылдық округінде 
дәрігерлік амбулаторияның құрылысы 3 588

11 Қармақшы ауданы Ақтөбе ауылдық округінде дәрігерлік 
амбулаторияның құрылысы 3 588

12 Жалағаш ауданы Мырзабай ауылдық округінде дәрігерлік 
амбулаторияның құрылысы 3 588

13 Жалағаш ауданы Ақсу ауылдық округінде дәрігерлік 
амбулаторияның құрылысы 3 588

14 Жаңақорған ауданы Өзгент ауылдық округінде дәрігерлік 
амбулаторияның құрылысы 3 588

15 Жаңақорған ауданы Бірлік ауылдық округінде дәрігерлік 
амбулаторияның құрылысы 3 588

16 Қызылорда қаласы Қараөзек ауылдық округінде дәрігерлік 
амбулаторияның құрылысы 3 588

17 Қызылорда қаласы Белкөл ауылдық округінде дәрігерлік 
амбулаторияның құрылысы 3 588

18 Шиелі ауданы Жөлек ауылдық округінде дәрігерлік 
амбулаторияның құрылысы 1 669

19 Жалағаш ауданы Таң ауылдық округінде дәрігерлік 
амбулаторияның құрылысы 3 588

20 Шиелі ауданы Н.Бекежанов ауылдық округінде дәрігерлік 
амбулаторияның құрылысы 3 588

21
Жеті орталық аудандық ауруханаларды және «№6 қалалық 
емханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы  мемлекеттік 
коммуналдық кәсіпорнын медициналық құралдармен 
жарақтандыру

13 500

22

«Облыстық кеңес беру диагностикалық орталығы» 
шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік 
коммуналдық кәсіпорнын және «Қызылорда облыстық 
туберкулезге қарсы диспансері» мемлекеттік коммуналдық 
мекемесін  медициналық құралдармен жарақтандыру

13 500

23
«Облыстық медициналық орталығы»  шаруашылық жүргізу 
құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнын 
медициналық құралдармен жарақтандыру

13 500

24

«Облыстық перинаталдық орталық», «Қызылорда 
қалалық ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
мемлекеттік коммуналдық кәсіпорындарын және  «Облыстық 
балалар ауруханасы» коммуналдық мемлекеттік қазыналық 
кәсіпорнын медициналық құралдармен жарақтандыру

13 500

25
«Қызылорда облыстық онкология орталығы» шаруашылық 
жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнын 
медициналық құралдармен жарақтандыру

13 500

26
«№1 қалалық емханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнын сенімгерлік басқаруға 
беру

13 500

27
«Облыстық кеңес беру диагностикалық орталығы» 
шаруашылық жүргізу құқығындағы  мемлекеттік 
коммуналдық кәсіпорнында «Chek-Up» орталығын ашу 

13 500

28
«Облыстық медициналық орталығы»  шаруашылық жүргізу 
құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнына 
интеграцияланған операциялық жүйесін орнату 

6 280

«Қызылорда облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесі

29 Қызылорда қаласындағы «Күнікей» балабақшасының бу 
қазандығын жаңғырту және сервистік қызмет көрсету 2 336

30 Қазалы ауданы Қазалы қаласындағы «Шағала» балаларға 
арналған сауықтыру лагерін қайта жаңғырту 15 000

31 Қызылорда облысының мектептерін компьютерлендіру 6 280

«Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы 
басқармасы» мемлекеттік мекемесі

32
«Қызылорда су жүйесі» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнын сенімгерлік басқаруға 
беру

953

33 Қызылорда қаласының көшелерін жарықтандыру 15 000

34
Арал қаласындағы мәдениет үйі мен аудандық жұмыспен 
қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық актілерді 
тіркеу бөлімі ғимаратының бу қазандықтарын жаңғырту 
және сервистік қызмет көрсету

3 500

35 Арал қаласындағы №62, №220 орта мектептерінің бу 
қазандықтарын жаңғырту және сервистік қызмет көрсету 3 500

36
Шиелі ауданы Шиелі кентіндегі №47, №48, №244 орта 
мектептері мен «Арман» мәдениет үйінің  бу қазандықтарын 
жаңғырту және сервистік қызмет көрсету

7 000

37
Шиелі ауданы Шиелі кентіндегі №127, №219, №270, №47 
орта мектептері мен оқушылар үйінің  бу қазандықтарын 
жаңғырту және сервистік қызмет көрсету

7 000

38
Қызылорда қаласындағы «Қызылордажылуэлектрорталығы» 
мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнын сенімгерлік басқаруға 
беру

6 280

«Қызылорда облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» 
мемлекеттік мекемесі

39 Қызылорда қаласындағы «Қорқыт Ата» әуежайының жаңа 
жолаушылар терминалын салу 58 327

40 Арал ауданында облыстық маңызы бар автомобиль 
жолдарын ағымдағы жөндеу және күтіп ұстау 13 500

41
Сырдария және Шиелі аудандарындағы облыстық маңызы 
бар автомобиль жолдарын, сондай-ақ, Қармақшы және 
Жалағаш аудандарын қосатын автомобиль жолдарын 
ағымдағы жөндеу және күтіп ұстау

13 500

42
Шиелі және Жаңақорған аудандарындағы  облыстық маңызы 
бар автомобиль жолдарын ағымдағы жөндеу және күтіп 
ұстау

13 500

43 Қызылорда қаласының қоғамдық көліктерінде электрондық 
билет жүйесін орнату 6 280

«Қызылорда облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу 
басқармасы» мемлекеттік мекемесі

44
Қызылорда қаласында тұрмыстық қатты қалдықтарды 
сұрыптау кешені полигонының құрылысы және сыртқы 
инженерлік желілерді жеткізу

9 538

Қызылорда облыстық мәслихатының шешімі
1 маусым 2018 жыл    №205     Қызылорда қаласы

 «Әлеуметтік мәні бар ауданаралық  
жолаушылар теміржол 

қатынастарының тізбесін бекіту 
туралы» Қызылорда облыстық 

мәслихатының 2016 жылғы 
19 мамырдағы №25 шешіміне өзгеріс 

енгізу туралы 
Мемлекеттік тіркеу № 6317, 2018 жылғы 13 маусым

«Құқықтық актілер туралы» Қазақстан Респуб ликасының 2016 жылғы 6 
сәуірдегі Заңының 50-бабына сәйкес Қызылорда облыстық мәслихаты ШЕШІМ 
ҚАБЫЛДАДЫ: 

1. «Әлеуметтік мәні бар ауданаралық жолаушылар теміржол қатынастарының 
тізбесін бекіту туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 2016 жылғы 19 
мамырдағы №25 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
Тізілімінде 5532 нөмерімен тіркелген, 2016 жылғы 14 маусымда «Сыр бойы» және 
«Кызылординские вести» газеттерінде, 2016 жылғы 22 маусымда «Әділет» ақпараттық 
құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:  

аталған шешімнің қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа 
редакцияда жазылсын.  

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

Қызылорда облыстық                     Қызылорда облыстық 
мәслихатының кезектен тыс          мәслихатының хатшысы
20сессиясының төрағасы
К.Үйреков.                                   Н.Байқадамов.

Қызылорда облыстық мәслихатының
2018 жылғы «01» маусым № 205 шешіміне қосымша

Қызылорда облыстық мәслихатының
2016 жылғы 19 мамырдағы №25 шешіміне қосымша

Әлеуметтік мәні бар ауданаралық жолаушылар 
теміржол қатынастарының тізбесі

№ Қатынастар
1 Қызылорда – Бесарық (Жаңақорған ауданы) 

Қызылорда облыстық мәслихатының шешімі
1 маусым 2018 жыл    №210     Қызылорда қаласы

«Жарнама объектілері бойынша  
ай сайынғы базалық  төлемақы 

мөлшерлемелерінің мөлшерін арттыру 
туралы» Қызылорда облыстық 

мәслихатының 2015 жылғы 
16 қыркүйектегі №302 шешімінің күшін 

жою туралы   
Мемлекеттік тіркеу № 6318, 2018 жылғы 13 маусым

                                                                                                                                 
«Құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 6 

сәуірдегі Заңының 50-бабына сәйкес Қызылорда облыстық мәслихаты ШЕШІМ 
ҚАБЫЛДАДЫ:   

1. «Жарнама объектілері бойынша ай сайынғы базалық  төлемақы мөлшер-
лемелерінің мөлшерін арттыру туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 2015 
жылғы 16 қыркүйектегі №302 (нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу 
Тізілімінде 5194 нөмірімен тіркелген, 2015 жылғы 31 қазанда «Сыр бойы» және 
«Кызылординские вести» газеттерінде, 2015 жылғы 10 қарашада «Әділет» ақпараттық-
құқықтық жүйесінде жарияланған) шешімінің күші жойылды деп танылсын. 

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

Қызылорда облыстық                     Қызылорда облыстық 
мәслихатының кезектен тыс          мәслихатының хатшысы
20сессиясының төрағасы
К. Үйреков.                                   Н. Байқадамов.

Конкурсқа қойылатын балық шаруашылығы су айдындары және (немесе) 
учаскелерінің тізбесі

№ Су 
айдындарының 

атауы

Ауданы
(га)

Бекітіп беру 
мерзімі

Балық шаруашылығын жүргізу 
мақсаты

Жыл сайынға 
балықтандыру 
көлемі (дана)

1 Ызакөл 20 10 жыл Көлде-тауарлық балық өсіру 
шаруашылығы

3500

2 Ханқожа 50 10 жыл Әуесқойлық (спорттық) балық 
аулау 

8750

3 Жүзбай 40 10 жыл кәсіпшілік 7000

4 Жамайка 110 10 жыл кәсіпшілік 19250

5 Тауық көл 15 10 жыл кәсіпшілік 2625
6 Әсеткөл 38 10 жыл кәсіпшілік 6650
7 Сары көл 2 37 10 жыл кәсіпшілік 6475
8 Ортақкөл 64 5 жыл Қырылу қауіпі бар су айдыны 11200
9 Сәменкөл 50 10 жыл кәсіпшілік ------
10 Қамыстықақ 30 10 жыл кәсіпшілік 5250

Конкустық құжаттар топтамасын Шиелі кенті, Т.Рысқұлов көшесі №6  үйден алуға 
болады.

Сонымен қатар, конкурстың тәртібі Қызылорда облысының табиғи ресурстар 
және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының ғаламтор-ресурсында (www.
tabigat.ekyzylorda.gov.kz) жарияланады. Конкурстық өтінімдерді қабылдау мерзімі 
–2018 жылдың 11 шілдесі сағат 13.00-ге дейін. Өтінім тігілген күйінде, нөмірленген 
беттерімен беріледі және соңғы беті қол қою арқылы және мөрмен куәландырылады 
(бар болғанда).

                                                                               Конкурстық комиссия.

Хабарландыру
Шиелі ауданы әкімдігі Қазақстан 

Рес публикасы Ауыл шаруашылығы ми-
нистрінің 2015 жылғы 19 наурыздағы 
№18-04/245 бұйрығымен бекітілген 
Аңшылық алқаптар мен балық шаруа-
шылығы су айдындарын және (немесе) 
учаскелерiн бе кiтiп беру жөнiнде 
кон курс өткiзу қағи даларына сәйкес 
резервте тұрған балық шаруашылығына 

маңызы бар су айдындарын бекітіп 
беруге конкурс жариялайды.

Конкурстың өткізілетін уақыты мен 
орны: 12 шілде 2018 жылы  сағат 10-00 
өткізіледі.

Өтетін орны: Шиелі кенті, Т.Рыс-
құлов көшесі №6, байланыс теле-
фондары: 8(72432)-4-21-50, 4-21-27; 

sx_shieli@mail.ru

Хабарлама
«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ 2007 жылғы 

9 қаңтардағы №212-ІІІ Қазақстан Республикасының Эко-
логия кодексінің 57-бабының та лап тарына сәйкес (17-26) 
«Арыс құм кенішіндегі СП-6 спут нигінде үшфазалы се-
паратор және оператор бөлмесін орнату» жұмыс жоба-
сы жөніндегі құжаттаманың мемлекеттік эко логиялық 
сараптамаға жол данғандығы жайлы хабарлайды. 

Барлық мүдделі азаматтар мен қоғамдық бірлестіктерге 
мем лекеттік сараптамадан өт кізу кезеңінде өздерінің ой-пі-
кірлерін білдіру мүмкіндігі беріледі.

Анықтама алу телефоны: (7242) 299192.
***

«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ 2007 жылғы 
9 қаңтардағы №212-ІІІ Қазақстан Республикасының Эко-
логия кодексінің 57-бабының талаптарына сәйкес (17-41) 
«Арысқұм кен орнында МАжАС-та ыстық су дайындау 
қондырғысы» жұ  мыс жобасы жөніндегі құ жат таманың 
мемлекеттік эко ло гиялық сараптамаға жол дан ғандығы 
жайлы хабарлайды. 

Барлық мүдделі азаматтар мен қоғамдық бірлестіктерге 
мем лекеттік сараптамадан өт кізу кезеңінде өздерінің ой-пі-
кірлерін білдіру мүмкіндігі беріледі.

Анықтама алу телефоны: (7242) 299192.

Жарамсыз деп есептелсін
«Тұрғын үй Қызылорда» ЖШС-ның атына Қызылорда 

қаласы, Абай Құнанбаев даңғылы 54 үйге (кондоми-
ниум нысанына) берілген жер учаскесіне жеке меншік 
құқығын беретін актісінің (кадастрлық №10-156-003-
1959) түпнұсқасы жоғалуына байланысты жарамсыз деп 
есептелсін.

Табиғи монополия субъектісінің инвестициялық бағдарламаларын (жобаларын) бекіту, оларды түзету, 
сондай-ақ олардың орындалуы туралы ақпаратқа талдау жүргізу Қағидаларына 3-Қосымша

нысан
Табиғи монополиялар субъектілерінің инвестициялық бағдарламаның (жобаның) 2017 жылға орындалуы жөнінде мәлімет

Газ тарату жүйелері арқылы тасымалдау  «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ Қызылорда өндірістік филиалы

№ 
р/с

Реттеліп көрсетілетін қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды) жоспарлы және нақты ұсыну 
көлемдері туралы ақпарат

Пайда
лар мен 
залал

дар 
туралы 
есеп**

 Инвестициялық бағдарламаның 
(жобаның) сомасы 

Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) 
қаржыландырудың нақты шарттары мен 

мөлшері туралы ақпарат, мың теңге

Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындаудың нақты көрсеткіштерін 
инвестициялық бағдарламада (жобада) бекітілген көрсеткіштермен салыстыру 

туралы ақпарат 

Бекітілген 
инвестициялық 
бағдарламадағы 

(жобадағы) 
көрсеткіштерден 

нақты қол жеткізілген 
көрсеткіштердің ауытқу 
себептерінің түсіндірмесі

Ұсыны
латын 

реттеліп 
көрсетілетін 

қызмет
тердің 
(тауар

лардың, 
жұмыс
тардың) 

сапасы мен 
сенімді
лігінің 
артуын 
бағалау

Реттеліп 
көрсетілетін 

қызметтердің 
(тауарлардың, 
жұмыстардың) 

атауы және 
қызмет 

көрсетілетін 
аумақ

Ісшаралардың атауы Өлшем 
бірлігі

Заттай 
көрсеткіштегі 

саны

Инвести
циялық 

бағдарлама 
(жоба) 

шеңберінде 
көрсетілетін 

қызметті 
ұсыну кезеңі 

Жоспар Факт ауытқу ауытқу 
себептері

Өз қаражаты
Қарыз 

қаражаты
Бюджеттік 

қаражат

Бекітілген 
инвестициялық 

бағдарламаға 
(жобаға) қарай іске 

асыру жылдары 
бойынша өндірістік 

көрсеткіштердің 
жақсаруы, % 

Бекітілген 
инвестициялық 

бағдарламаға 
(жобаға) 

қарай іске нақты 
асыру жылдары 
бойынша негізгі 

қорлар тозуының 
төмендеуі (нақты), 

%

Бекітілген 
инвестициялық 

бағдарламаға 
(жобаға) 

қарай іске 
асыру жылдары 

бойынша 
ысыраптардың 

төмендеуі, %

Бекітілген 
инвестициялық 

бағдарламаға 
(жобаға) қарай 

іске асыру 
жылдары 
бойынша 

авариялы
лықтың 

төмендеуі

жоспар факт Амор
тизация пайда

өткен 
жыл

ғы 
факт 

ағымдағы 
жылғы 

факт

өткен 
жыл

ғы 
факт 

ағымдағы 
жылғы 

факт
жоспар факт

өткен 
жылғы 

факт

ағым
дағы 

жылғы 
факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
  2017 жыл бойынша барлығы      20 982 20 809 173    20 809            
  Жоба бойынша барлығы      9 164 9 134 30    9 134            

1

Қызылорда 
қ. газ тарату 

желілері арқылы 
табиғи газды 
тасымалдау

Қызылорда қ. көшелік газ тарату 
желілері жоқ (ақ дақтар) жеке 
секторындағы тұрғын үйлердің 
учаскелеріне дейін газ құбырларын 
жеткізу

     9 164 9 134 30    9 134            

1.1

 0,6-0,003МПа сыртқы газ құбырын 
салу (Талаптан көш., Егізбаев көш., 
Қаратоғай көш., Жаппасбай батыр көш. - 
Артемов көш., Каспий көш. - Тараз  көш.
(«СПМК-70» ауданы) 

км 2 2 2017 ж  9 029 9 000 -29    9 000            

1.2 Техникалық қадағалауды жүргізуге 
арналған шығындар қызмет 1 1 2017 ж  117 116 -1    116            

1.3 Авторлық қадағалауды жүзеге асыруға 
арналған шығындар қызмет 1 1 2017 ж  18 18 0    18            

  «2017 жылға арналған Қызылорда өндірістік филиалының күрделі салымы және жаңа активтерді құру» жобасы 

1  Жоба бойынша барлығы      11 818 11 675 143    11 675            

1  Машиналар мен жабдықтар және 
беріліс кондырғылары   3 3   11 818 11 675 143    11 675            

1.1
 Қызылорда облысы, Әйтеке би кенті, 
Әйтеке би АГТС-да орнатылған Flowsic 
600 SN:15118544 түрлендіргішін күрделі 
жөндеу  

жинақ 1 1 2017 ж  9 100 9 000 -100    9 000            

1.2

 Қызылорда қ., газды редукциялау 
торабында (ГРТ) орнатылған Gas 
Ultrasonic Flow Meter FT 3400, SN: 13-
350217  ультрадыбыстық есептегішінің  
негізгі желісінде CPU төлемін күрделі  
жөндеу 

дана 1 1 2017 ж  2 436 2 400 -36    2 400            

1.3
 Қызылорда қ, АГТС-2 шығуында 
ауыстырып қосу торабында орнатылған 
Siemens (Sitrans TS500) температура 
датчигін ауыстыру 

 дана 1 1 2017 ж  282 275 -7    275            

  2017 жыл бойынша барлығы      20 982 20 809 173    20 809  40% 53% 2,8% 2,9% 0,37% 0,70% - 3

Өндірістік 
көрсеткіштердің 
нашарлауы 
(тасымалдаумен 
ысыраптар 
көлемі) «Кристалл 
Менеджмент» АҚ 
көлемінің болмауымен  
және «Қызылордажылу
электрорталығы» МКК 
толтыра алмауымен 
байланысты

 

(«Астана қаласының Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» мемлекеттік мекемесінен 2015 жылдың 27 қарашасында №15001650 мемлекеттік лицензиясы берілген)

«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
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1. 040401 3  Фортепиано;
2. 040402 3-2   Ішекті аспаптар (скрипка, виолон-

чель, контрабас);
3. 040402 3-1   Үрлемелі-ұрмалы аспаптар (флейта, 

гобой, кларнет, труба, саксофон, фагот, тромбон, кси-
лофон);

4. 040403 3  Халық аспаптары (домбыра, қобыз, 
қыл-қобыз, бас-қобыз, баян, шертер, бас-домбыра, 
контрабас-қобыз, домра-прима);

5. 0405000  Хорда дирижерлік ету;
6. 0407000  Ән салу (классикалық, домбырамен 

халық әндерін орындау, эстрадалық);
Оқу мерзімі 3 жыл 10 ай.
7. 0408000  Хореография өнері;
Оқу мерзімі 2 жыл 10 ай.

Құжаттар 20 маусымнан 20 шілдеге дейін 
қабылданады.

Шығармашылық емтихандар 21-28 шілде 
аралығында өтеді.

Қажетті құжаттар:
1. Өтініш;
2. 3х4 сурет (6 дана);
3. Медициналық анықтама 086У, 063, флюорогра-

фия;
4. Аттестат;
5. Жеке куәлік немесе туу туралы куәлік (көшірме);
6. ЖСН.
Байланыс телефоны: 27-21-45, 8 701 327 37 79.
Мекен-жайы: Қызылорда қаласы,
Желтоқсан көшесі, 37.

ҚАЗАНҒАП АТЫНДАҒЫ ҚЫЗЫЛОРДА МУЗЫКАЛЫҚ 
КОЛЛЕДЖІ ТӨМЕНДЕГІ МАМАНДЫҚТАР БОЙЫНША

2018-2019 ОҚУ ЖЫЛЫНА
9-11 СЫНЫП БІТІРГЕН ТАЛАПКЕРЛЕРДІ ҚАБЫЛДАЙДЫ

(ҚР Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті Қызылорда облысының Білім саласындағы 
бақылау департаментінен 2011 жылдың 22 қарашасында №KZ30LAA00004802 лицензиясы берілген)

АРМАНҒА 
ТАЛПЫНҒАН 
ЖЕТЕДІ

Қатал тағдыр әркімге 
әртүрлі сый дайындап 
тұрады. Қандай тауқымет 
көрсе де мойымайтын жан
дар болады. Солардың бірі – 
Талсуат  ауылдық  округінің   
тұрғыны     Күлпаш  Күн
шығарова.  

Ол өмірдің  қатал  сынағына 
түссе де өзінің бар  күш-жігерін  
жинап көпке үлгі болуда. «Қай-
сарлықты үлгі еткен жеті тағ-
дыр» атты  кітаптың кейіпкері 
болған Күлпаш апай өткен жы лы  
«Жыл өнерпазы» атанды. 

Өзінің  арманына  қол  жеткізу  
үшін, Күлпаш апайымыз  көп 
дайындық  жасады.  Жылдар 
бойғы  еңбегін халыққа паш 
етіп,  «Асыл арман»  атты жеке 
шығармашылық  кешін  өткізді.
Өзінің өнердегі достарымен  ән 
шырқап, халықтың ықыласына 
бөленді. Жаны  жайсаң  жан,  ке-
ремет дауыс  иесі  ән  шырқағанда  
көрермендер  көздеріне  жас  
алып,  оның батырлығы  мен 
қайсар лығына тәнті болды. 

Иә, арманға талпынған  же-
теді деген осы. Тамаша дауыс 
иесінің әлі де жетер белесі алда 
деп сенеміз.

 
Жазира   ӘДІЛБЕКҚЫЗЫ, 

мүгедектерге  арналған  
оңалту орталығының  

кітапханашысы.  

Ине мен жiптi жанына серiк 
еткен кейiпкерiмiз қөлөнерге 
бала кезден құштар екен. 
Анасының тiгiн машинасын 
ерте иемденіпті. Осылайша, ескi 
сандықты сәндеп, құрақ көр-
пе тiгуге әуестенген. Этноди-
зайнер әуелде басқа кәсіппен 
айналысқанымен, соныңда ісмер-
лік өнерге деген ынтасы мен 
ықыласы ақыры жеңгенін айта-
ды. Негізгі мамандығы  биология 
пәнінің мұғалімі болса да, оны 
тастап, «Алтын орда» авторлық 
дизайн үйін құрған. Алғашқы 
топтамасы алты құрақ көрпе мен 
жастықтан ғана тұрған екен. Ал 
қазір Ырза Тұрсынзада бастаған 
шеберлер тобы толықтай қазақы 
нақышта үй сәндеп, қыз жаса-
уын, кестелі ұлттық киімдер 
тігумен айналысады. Өз iсiне аса 
ыждағаттылықпен қарайтын 
дизайнер әр бұйымды тiгерден 
бұрын оның тарихына да ерекше 
мән береді. 

– Әу баста ісмерлікті ерік-
кеннің ермегі деп санағандар 
болғаны рас. Олар бұл кәсіптің 
пайда әкелетініне де күмәнмен 
қарады. Бірақ, қолөнер – мен үшін 
табыс табудың көзі емес, көңіл 
қалауым, ұлттық дүниелерге де-
ген құштарлығым. Сондықтан 
болар, бұл кәсіпке көп күш пен 
қаржы салдым. Уақыт өте келе 

халықтың ұлттық бұйымға деген 
қызығушылығы бас қаламызда 
осы кәсiптi жандандыруға себеп 
болды. Ермек қылып жасаған 
алғашқы заттарым – алтын 
көрпелер. Сондықтан мекеме аты 
да осымен байланыстырылды, 
«Алтын Орда» компаниясының 
жұмысы қазір ілгері басқанын 
қуанышпен айта аламын. Бүгінде 
бізде «Deluxe» санатындағы 
көз жауын алатын дүниелерге 
сұраныс жоғары. «Шалқардағы 
суреттер» атты вернисаж көрпе, 
«Оюлы әуендер» деген көрпелер 
топтамасы, «Жібектің жаса-
уы», «Баянның жасауы» деп 
аталатын туындылар да көптің 
игілігіне жарауда. Сонымен 
қатар мен тапсырыс алғаннан 
кейін сол отбасының тарихын 
зерттейтінім де бар. Ұлттық 
бұйымдар тек әдемі ғана болма-
уы тиіс, отбасының тарихынан 
сыр шерткені дұрыс. Оның түп 
негізі, тарихи тамыры сақталуы 
қажет. Сондықтан арнайы 
қалаларға, мұражайларға бара-
мын, – дейді шебер. 

Қолөнершіден өз ісіне қан-
дай отандық тауарларды қол да -
натынын да сұрадық. Жас тық-
тардың iшiне салатын мамық 
көбіне  Қарағанды зауытынан, 
ал киiздер Талғар зауытынан 
тапсырыспен алынады екен. 

Әсем дүниелердің бағасы нарық 
талабымен байланыстырылған. 
«Алтын орда» бұйымдары эко-
ном, бизнес және элит кластағы 
бұйымдар болып бөлінеді. Бағасы 
40 мың теңгеден басталады. Ең 
қымбат көрпе – 270 мың теңгеге 
дейін барады екен. Сондай-ақ, 
Ырза ханым  қолөнерге қанықсам 
деушілерге бар білгенін үйретуге 
даяр.

– Жоғары эксклюзивті туын-
дылар жасау үшін дайындығы 
жоғары шебер қашанда қажет. 
Бұл мәселе бойынша қиын-
дықтарға да тап келген едік. 
Әсіресе, бізде кесте тігетін, көрпе 
құрақтайтын қыз-келіншек тап-
шы. Шебер іздеп, табанымнан 
таусылған кездерім аз болған 
жоқ. Содан кейін шеберлерді 
елден іздемей, өзім үйретіп, дай-
ындауым қажет екенін түсіндім. 
Сөйтіп, ақылы түрде шеберлік 
сабақтарын ұйымдастырдым. 
Бұдан нәтиже шықпады. Ақылы 
сабаққа қарапайым халық 
келмеді. Келушілердің дені 
тек бизнестік көзқараста, яғни 
ұлт өнерін дамытсам деп емес, 
үйреніп алып, пайда тапсам деген 
ниетте болды. Ақыры шеберлік 
сабағын тегін үйрететін болдым. 
Қазір облыстарды аралап тегін 
шеберлік сабақтарын өткізіп 

жүрмін. Келушілердің қатары 
қалың болады. Қыз-келіншектер 
көп нәрсе үйренуге тырысады. 
Қолөнердің бар құдіреті, тит-
тей нәрсені көрсетсең, қолына 
ине алмаған қыздардың өзі 
тігуді бастап кетеді. Әлеуметтік 
желіде де, «Youtube» каналын-
да да видеосабақтар өткізуді 
қолға алып отырмын, – дейді 
кейіпкеріміз. 

Ырза ханым iсмерлiгiмен 
аз уақытта шетелдiктердi де 
тәнтi еткен. Мәскеу, Фран-
ция, Италия, Германия секілді 
сырт елдерге шыққанда ше-
бер қазақ мәдениетінен сыр 
шертетін бұйымдарды наси-
хаттап, нағыз өнер кеніші елдің 
ішінде екенін айта жүреді екен. 
Ырзығын қолөнерден тапқан 
Ырза Тұрсынзаданың бұл еңбегі 
де лайықты деңгейде бағаланып 
отыр. «Алтын орда» дизайн үйі 
Президент тағайындаған «Ал-
тын сапа» сыйлығына ие болған. 
Мекеме «Қазақстанның ең 
үздік өнімі» байқауынан бес рет 
қатарынан жеңімпаз атанған. Ал, 
Қазақстанның кәсіпорындары 
үшін «Алтын сапа» Оскар сый-
лығымен тең. 

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ,
«Сыр бойы».

– Осыған дейін парсы, иран 
суретшілерінің шығар ма лары-
мен танысқан болатынбыз. 
Бүгін, міне, қазақ халқымен 
тарихы бір, бауырлас ноғай 
ұлтының өкілі, кәсіби суретші 
Әлібек Баймұратұлының туын-
дыларына куә болып отырмыз. 
Әрбір картинка үлкен тарих-
пен астасып жатыр. Суретшінің 
басты ерекшелігі  суретті тушь 
пен қауырсын арқылы салу-
ында. Бұл үлкен шеберлік пен 
дарындылықты талап етеді. 
Мұндай өнерді игерген талантты 
суретшіге тек шығармашылық 
табыс тілеймін, – деді Р.Рүстемов.

Ноғай суретшісі Әлібектің 
жұмыстарының басым көпшілігі 
тарихи тақырыптарға арнала-
ды. «Қорқыт даласы» көрмесінде 

абыз Қорқытты, Томирис хан-
шайым мен Абылайханды, 
Алтын адам, Қыпшақ қызы 
секілді тарихи туындыларды 
тамашалауға болады. Қауырсын 
мен тушь арқылы салынған 
графикалық жұмыстар ерекше 
әсер қалдырады.  

Танымал суретші бұған дейін 
Түркияның Анкара, Стамбул 
және Эскишехирінде, еліміздің 
Астана, Ақтөбе қалаларында 
өзінің жеке көрмесін өткізген.

– Қызылорда қаласына бі-
рін   ші рет келуім. Халық өте 
қонақжай екен, өз елімде жүр-
гендей сезіндім. Тарихымыз бен 
тілімізде ұқсастықтар өте көп. 
Менің шығармашылығыма қы-
зы ғушылық танытып, шақыр-
ған дарына қуаныш тымын. Мен 

көрмедегі туындыларым ар-
қылы батыр, өр халықтың ұр-
пағы екенімді көрсеткім келді. 
Әрбір суретті саларда батыр-
лар мен хандар жайлы жазба-
ларды зерттеп, олардың бітім-
болмысын, мінез-құлқы жайлы 
мәлімет жинақтап барып, салуға 
кірісемін. Зерттеліп, зерделенген 
дүниеден жақсы бейне жасауға 
болады,  – дейді суретші.

Айта кету керек, көрме 14-
24 маусым аралығында өтеді. 

Әлібек 18-маусымнан бастап жас 
суретшілер үшін галереяның 
ИЗО студиясында шеберлік сағат-
тарын өткізеді. 

Мейрамгүл 
ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ,

«Сыр бойы».

ҚАЛА ТОЙЫНА
ТОЛЫМДЫ ТАРТУ

Оқиғаның желісі былайша 
өріледі: Бақытты өмір кешіп жат-
қан жас отбасы тосын жағдайға 
тап болады. Сүйген жары ұлт-
шыл деген баппен сотталып кет-
кеннен кейін Ақдидардың ба-
сынан небір ауыр күндер өтеді. 
Ал қартайған шағында өзегін 
жарып шыққан өз баласынан 
көресіні көреді. Ішкілікке салы-
нып, адамшылықтан безген кіші 
ұлы мен келіні қарияны үйінен 
қуып шығады. Қара шаңырағын 
қимай, артына қарай-қарай кете 
барған қарт ана қаладағы үлкен 
ұлының қолына келеді. Мұнда да  
көңілі жайланбады. Ұлы құшақ 
жая қарсы алғанымен,  келіні оң 
қабақ танытпады. Қарияның үсті-
нен шыққан ауылдың иісін тіпті 
жаратпады. Көңілі жабыр қаған 
кейуана күн сайын Кеңсайға ба-
рып, өткен шағын ой елегінен 
өткізетін. Бірде сол жерден хабар-
сыз кеткен алғашқы жарын жо-
лықтырады. Осыдан кейін ғана 
оның өміріне оң өзгеріс енеді.

Біз бұл мақаламызда Сыр 
өңі ріндегі дара өнер ордасы 
Н.Бекежанов театрында 44 жыл 
еңбек етіп, талай образдар ды 
сәтті сомдаған Кәмила Әбжа-
нованың образын ашуды жөн 
көрдік. Негізі, оның бұл салаға 
келуіне  режиссер А.Тоқпанов 
се бепші болған еді. Сол кісінің 
ша қыртуымен 1972 жылы Алма-

тыдағы М.Әуезов атындағы Ака-
демиялық драма театрының 
сту диясын, одан кейін 1996 
жылы Алматыдағы Т.Жүргенов 
атын дағы театр және кино инс-
титутының драма актері факуль-
тетін бітірді. Осыдан кейін ол 
үшін тек арман болып келген те-
атр өнеріне даңғыл жол ашылды. 

Бойындағы қабілетін шың-
дап, кәсіби білім алған ол 1972 
жылы Н.Бекежанов атындағы 
қазақ музыкалық драма теат-
рына жұмысқа орналасқан еді. 
Осынау өнер шаңырағында 44 
жылдан бері еңбек етіп келеді. 
Бүгінге дейін жүздеген рөлді 
сомдады. Олардың қатарында 
Ғ.Мүсіреповтің «Қозы Көрпеш-
Баян сұлуындағы» Мақпал, 
Р.Отарбаевтың «Қандыөзек» 
спек таклінде Жалқытайдың ана-
сы, Е.Төлеубайдың «Жеңгетай» 
коме диясында Толым,  И.Сапар-
байдың «Сыған серенадасы» 
поэтикалық драмасында Баро-
несса,  М.Ф.Ахундзаденің «Кет-
пейсің! Болды, кетпейсің!» коме-
диясында Ханпері,  Ә.Тәжібаев-
тің «Екі дәурен, бір ғұмырында» 
Ділдә, жоғарыда айтып өткен 
Л.Егембердиеваның «Көресіні 
көрмей» драмасында Ақдидар 
бейнесін  кемеліне келтіре ойнап, 
көрермен көңілінен орын алды. 

Өнерде өз қолтаңбасын қал-
дырған актриса К.Әбжанова ның 

еңбегі әркез лайықты бағаланды.  
1988 жылы «Еңбек ардагері» 
медалімен, 1998 жылы Білім, 
мәдениет және денсаулық сақтау 
министрлігінің және Қазақстан 
ЛКСМ орталық комитетінің 
«Құрмет грамотасымен» мара-
патталды. 

2000 жылы «Қызылорда об-
лысының құрметті  азаматы»,  
2005 жылы – Қазақстан Рес  пуб-

ликасының «Мәдениет қай рат-
кері» арнаулы белгісін, 2009 
жылы «Қазақстанның ең бек 
сіңірген қайраткері» ата ғын 
иеленді. Ал 2016 жылы театр да 
белгіленген Ш.Бәкірова атын-
дағы ауыспалы жүлдені жеңіп 
алды. Сондай-ақ, таяу күн дер де 
аталып өткен мәдениет саласы 
қызметкерлерінің төл мере ке-
сінде К.Әбжановаға мә дениет 
және спорт қыз мет кер лері сала-
лық кәсіподағы облыс тық филиа-
лының «Еңбек даңқы» төсбелгісі 
табысталды.

Айта кетейік, актриса өмір-
лік жары Қазақстанның еңбек 
сіңірген артисі, «Құрмет» ор-
денінің иегері  Б.Алпысбаевпен 
елу жылға таяу өнер сахна-
сында бірге еңбек етіп келеді. 
Олардың өнердегі шыққан биігін 
әріптестері де жоғары бағалайды.

Ғазиза ӘБІЛДА,
«Сыр бойы».

Облыстық көркемсурет галереясында  ресейлік суретші Әлібек 
Қойлақаевтың «Қорқыт даласы» атты жеке шығармашылық 
көрмесі басталды. «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында 
Қызылорда қаласының 200 жылдық мерейтойына арналған шара
ны облыстық мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы мен 
Q MED «СанаСезім» ЖШС ұйымдастыруда. Оған облыс әкімінің 
орынбасары Руслан Рүстемов қатысып, қылқалам шеберінің 
шығармашылығына табыс тіледі.

Н.Бекежанов 
атындағы драма 

театрында драматург  
Л.Егембердиеваның «Көресіңді көрмей» 

спектаклі қойылды. Спектакльдегі 
Ақдидар ана рөлін «Қазақстанның еңбек 

сіңірген қайраткері» Кәмила Әбжанова 
сомдады. Бірнеше жылдан бері талай сах

наларда қойылып, көрермен көңілінен 
шыққан бұл туынды Кәмиланың да 
жанына жақын. Себебі, ол қоғамнан 

бір, тағдырдан бір тауқымет тартқан 
ана мұңын жан жүрегімен сезінді. Ой 

санасын ойсыратып өткен осынау әсерді 
көрермен көңіліне қапысыз жеткізуге ты
рысты. Бір уақ бақытсыз ана кейпіне еніп, 

шарасыздықтан шарқ ұрды. Жылады, 
күлді, жұбанды. Спектакльді көре отырып, 

есірген ұл мен кесапат келіннің әрекетіне 
күйзелесің, көзіңе жас үйіріледі. Шарасыз 

қалған ананы аяйсың... Әйтеуір, соңында 
жанына жұбаныш тапқанына қуанасың. 

ӨНЕРГЕ ӨЗІНДІК
ӨРНЕК САЛҒАН...

Дәстүрден танбай, қолөнердің қадірін арттырып, оны заманауи технология тілімен үндестіріп 
жүрген жандар аз емес. Ұлттық брендті қалыптастыру жолында аянбай тер төгіп жүргендердің 
қатарынан Астанадағы «Алтын орда» авторлық үйінің негізін қалаушы Ырза Тұрсынзада да та
былады. Жуырда атабабадан қалған асыл мұраны сақтап қалу, ұлттық дүниеге көзқарас, ізбасар 
тәрбиелеу жөнінде қолөнершімен әңгімелескен едік.

ҚОЛӨНЕР –
КӨҢІЛ  ҚАЛАУЫ

«Қазақстан Республикасы Ұлттық экономи-
ка министрлігі Табиғи монополияларды реттеу, 
бәсекелестікті және тұтынушылардың құқық-
тарын қорғау комитетінің Қызылорда облысы 
бойынша департаменті (бұдан әрі- Департамент) 
«ҚазТрансГазАймақ» АҚ Қызылорда өндірістік 
филиалының тауарлық газдың бөлшек саудада 

сату қызметіне баға жобасын талқылау бойын-
ша жария тыңдау өтетінін хабарлайды.

Жария тыңдау 2018 жылдың 20 маусымында 
сағат 10-00-де, мына мекен-жайда өткізіледі:

Қызылорда қаласы, Әйтеке би көшесі, №25, 
3-қабат, мәжіліс залы.

Жария тыңдауға қатысу үшін  депутаттар, 

мемлекеттік органдардың, бұқаралық ақпа рат 
құралдарының, үкіметтік емес ұйымдардың 
өкілдері, тәуелсіз сарапшылар және тұтыну шы-
лар шақырылады. 

Анықтама үшін департаменттің 262367, 
277974, 263798 байланыс телефондарына 
хабарласуға болады.

ХАБАРЛАНДЫРУ


