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ЕЛБАСЫ МЕРЕКЕЛІК
КЕШКЕ ҚАТЫСТЫ
Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев
қайырымдылық кешіне қатысушыларға
арнаған сөзінде өтіп бара жатқан жыл бүкіл
еліміз үшін жемісті болғанын атап өтті.
– Әлемде еліміздің беделі
айтарлықтай нығая түсті.
Қазақстанға тартылған ин
вестиция көлемі 17,5 пайызға
артты. Жалпы, экономи
камыз 4 пайыздан астам
өсті. Бұл – бірлесе атқарған
жұмысымыздың
нәтижесі.
Сондықтан, барлығыңызға
алғыс айтамын, – деді
Қазақстан Президенті.
Сонымен қатар, Мемлекет
басшысы алдағы жылы елі
мізді одан әрі дамытуға сеп
тігін тигізетін көптеген ша
ралар өтетіні жөнінде айтты.
– 2019 жылдан бастап

ең төменгі жалақы 1,5 есе
өседі. Бұл 1,3 миллион
адамды қамтитын бола
ды. Біліктілігін растаған
мұғалімдердің еңбекақысы
30 пайыздан 50 пайызға
дейін көбейеді. Құқық қорғау
органдарының қызметін жақ
сартуды көздейтін жұмыстар
атқарылады. Туризмді іл
герілету үшін де шаралар
қабылданады, – деді Елбасы.
Нұрсұлтан Назарбаев ке
лер жылы жастардың әлеу
етін дамытуға ерекше мән
берілетінін айтты.
– Жастарға арналған ар

найы мемлекеттік бағдар
лама төрт міндетті жүзеге
асыруға бағытталады. Бұл
– білім беру, баспанамен
қамтамасыз ету, денсаулық
сақтау және патриоттық
тәрбие беру мәселелері. Бү
гінгі жұмыстардың бәрі
болашағымыз үшін жасалу
да. Жастардың басты өмірлік
бағдары еліміздің тәуелсіздігі
болуға тиіс, – деді Мемлекет
басшысы.
Соңында Елбасы ша
раға қатысушыларды келе
жатқан Жаңа жылмен та
ғы да құттықтап, барша қа
зақстандықтарға зор ден
саулық, бақ-береке мен табыс
тіледі.
Жаңа жылға арналған
кешті
өткізуден
түскен
қаражат қайырымдылық мақ
сатқа жұмсалатын болады.

Жаңа 2019 жыл баршамызға құтты болсын!
2018 жыл аймағымыз үшін барлық салалар бой
ынша жетістіктерге толы жыл болды. Біздің об
лыс әлеуметтік саланың дамуы, өңдеу өнеркәсібі
мен аграрлық сектордың қарқыны, тұрғын үй
құрылысының көлемі мен шағын және орта
кәсіпкерлікті дамыту бойынша үздіктер қатарында.
Сырдарияның сол жақ жағалауында жаңа қаланың
бірінші шағын ауданы салынды, барлық елді мекен
дерде, ұжымдарда жаңа өзгерістер мен жағымды
жаңалықтар бар.
Әсіресе өскелең ұрпақтың білімге-ғылымға,
жаңалықтарға деген талпынысы бізді ерекше қуан
тады. Екінші жыл қатарынан облыстың мектеп
түлектерінің 97 пайызы жоғары оқу орындары мен
колледждердің студенттері атанды.

Алаштың анасы – киелі де қасиетті Сыр елінің
өркендеуі – әрбіріңіздің туған аймақтың дамуы мен
өсуі үшін еткен еңбектеріңіздің нәтижесі.
Тағы да бір жылды абыроймен аяқтағанымыз
үшін Сіздерге риясыз алғысымды білдіремін және
аймағымыздың әрі қарай да толағай табыстарға жете
беруін тілеймін.
Жаңа жылда барлық ізгі арман-тілектеріңіз орын
далсын! Сіздерге табыс, денсаулық, бақыт, берекебірлік тілеймін!
Елбасының бастауымен Тәуелсіз Қазақстанымыз
көркейіп, ашық аспанымызда бейбітшілік
туы
желбіресін!
Жаңа жылдарыңыз құтты болсын!
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Жаңа жыл қарсаңында облыс әкімі Қырымбек
Көшербаев бір топ спортшылармен, халықаралық
жарыс жеңімпаздарымен кездесіп, оларға пәтер
кілті мен ақшалай сертификаттар табыстады.
СБ Ержан ҚОЖАСОВ.
Өз кезегінде, Диас Бахраддин,
Айдос Сұлтанғали және Эрик
Қасқабаев облыс әкіміне қолдау
көрсеткені үшін алғыс айтты.
– Біз келесі жылы бұдан да
үлкен нәтижелерді көрсетеміз
деп сендіре аламыз. Облыс пен
қазақ елінің атын әлемдік дода
ларда биікке көтеру біздің басты
мақсат, – деді грек-рим күресінен
әлем бойынша жүлдегер Айдос
Сұлтанғали.
Үздік спортшылар – Арген
тинаның Буэнос-Айрес қала
сында өткен III жасөспірімдер
олимпиадасының
жеңімпазы
Диас Бахраддин мен парадзюдо
бойынша алғашқы Әлем чемпи
оны Олжас Оразалыұлы жаңа
пәтердің кілтін алды. Сонымен
бірге
спорттағы
жетістіктері
үшін Айдос Сұлтанғали 3 млн
теңге, Мерей Медетов пен Аза
мат Тұрымбетов 1 млн теңге, ал
Эрик Қасқабаев, Шыңғыс Медеу
ов және Алмат Манабаев 500 мың
теңге ақшалай сертификатқа ие
болды.
Айта кету керек, өткен дема
лыс күндері Алматы қаласында
Қазақ спорт және туризм акаде
миясы мен «Спорт жұлдыздары»
республикалық журналы ұйым
дастырған марапаттау рәсімінде
облыс әкімі Қырымбек Көшербаев
«Үздік спортқа жанашыр облыс
әкімі» номинациясы бойынша
марапатталған болатын. Сонымен
бірге облыстық дене шынықтыру
және спорт басқармасы, № 2
спорт мектебі және облыстық
спорт басқармасының баспасөз
хатшысы Лаура Шоңғалова жыл
қорытындысы бойынша үздік деп
танылды.

Қадірлі қызылордалықтар!

Құрметті жерлестер!

СЫР СПОРТЫ
СЕНІМ БИІГІНДЕ

Кездесуге III жасөспірімдер
олимпиадасының жеңімпазы Ди
ас Бахраддин, парадзюдо бой
ынша Әлем чемпионы Олжас
Оразалыұлы, сондай-ақ дзюдодан
Пара Азиаданың күміс жүлдегері
Азамат Тұрымбетов, грек-рим
күресінен Әлем чемпионатының
қола жүлдегері Айдос Сұлтанғали
және байдарка мен каноэ есу
ден Азия ойындарының қола
жүлдегері Мерей Медетов және
отырып ойнау волейболынан
Пара Азия ойындарының қола
жүлдегерлері Эрик Қасқабаев,
Шыңғыс Медеуов және Алмат
Манабаев қатысты.
– Биыл облыс спортшылары
әлемдік аренада көптеген жоғары
табыстарға қол жеткізіп, тәуелсіз
еліміздің мәртебесін асқақтатты.
Облыста бұқаралық спорт, жоғары
спорт шеберлігі, ұлттық спорт
пен қатар мүмкіндігі шектеулілер
арасында да спорт қарқынды
дамып келеді. Португалияның
Одивелаш қаласында парадзю
додан өткен Әлем чемпионатын
да ел құрамасына жалғыз алтын
медальді қызылордалық Олжас
Оразалыұлы алып берді. Бұл
жеңіс Қазақстан Паралимпия
спорты тарихындағы алғашқы
медаль. Сіздердің жеткен жетіс
тіктеріңіз
өскелең
ұрпақтың
патриоттық сезімін күшейтіп,
мыңдаған жастың спортқа, са
лауатты өмір салтына ынтасын
арттырары сөзсіз. Сіздер біздің
елдің халықаралық спорттағы
мәртебесінің жоғары екендігін
дәлелдеп, жаттықтырушылар мен
жанкүйерлер ғана емес, барша
қазақстандықтардың үмітін ақта
дыңыздар, – деді аймақ басшысы.
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ЖАҢА ЖЫЛДА –
ЖАҢА БАСПАНА
Жұма күні облыс орталығында Қараша
көшесіндегі 60 пәтерлі көпқабатты тұрғын үй
пайдалануға берілді. Жыл тоғысындағы сал
танатта облыс әкімі Қырымбек Көшербаев
тұрғындарға пәтер кілтін табыстап, өз лебізін
білдірді.
СБ Мейрамгүл ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ.
– Жаңа жылда жаңа
қонысқа ие болу үлкен бақыт.
Өткен жылға өкпе жоқ, бар
лық макроэкономикалық көр
сеткіш бойынша өзіміздің алға
қойған межеге қол жеткіздік.
Жуырда Елбасы кәсіпкерлікті
дамыту бағытындағы бас
тамамызды оң бағалап, үз
діктерге берілетін
“Ал
тын сапа” сыйлығын табыс
етті. Мұның барлығы хал
қымыздың ауызбіршілігі мен
ынтымағының арқасы.
Соңғы 5 жылда аймақта
құрылыс қарқынды жүруде.
Қазір Қызылорда қаласының
өзінде 25 млрд теңгеге тұрғын
үй құрылысы салынуда. Яғни
2050 пәтерлі 46 көпқабатты
үй бой түзеуде. Ақпан айында
дарияның сол жағалауындағы
14 үйдің кілтін табыстайтын
боламыз. Сондай-ақ, алдағы
жылы 3 шағын ауданның жұ
мысы басталмақ. Бұл Елба
сының жүргізген сарабдал
саясатының жемісі. Сон
дықтан жерлестер, қоныс

тарыңыз құтты болсын. Іші
нәрестенің күлкісіне, тек
жақсылыққа толы болсын, –
деді аймақ басшысы.
Өз кезегінде Батыр ана
Бибіайым Әлібекова барлық
қуаныш иелерінің атынан
облыс басшысына алғысын
білдірсе, құрылыс саласының
ардагері Өмірзақ Көпербаев
барша қоныс иелеріне бата
сын берді.
– Бүгінгі күн біздер үшін,
менің отбасым үшін үлкен
қуанышты күн. Жаңа жылда
жаңа баспанаға ие болдық.
Мұның бәрі – Тәуелсіздіктің
жемісі. Сол себепті Елбасына,
ел ағаларына шексіз ризашы
лығымды білдіремін. Халық
ты осындай қуанышқа кенел
те берсін, – деді батыр ана.
Айта кету керек, көп
қабатты тұрғын үй құ
рылысын “Дәнекер” ЖШС
жүргізген. Құны 669 млн 239
мың теңгені құрайтын үйдің
бас жобалаушысы “ПроектСервис” ЖШС.

Ізгі тілекпен,
Қызылорда облысының әкімі
Қ.КӨШЕРБАЕВ.
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Ақпараттар тасқыны судай тасыған, технология дамыған
кезеңде оқырманға дәл, нақты, сенімді ақпарат беру жоғары
кәсібилікті талап етеді. Бұған жылдамдықты қосыңыз.
Бәсекелестікке сай болу – бүгінгі журналистика алдындағы бас
ты талап.

«QYZYLORDA» –
КӨШ БАСЫНДА
СБ Гүлмира ДІЛДӘБЕКОВА.
Уақыт көшінен қалмау,
әсіресе, телевизия сала
сы үшін үлкен шеберлікті
қажет етеді. Бұл бағытта
«Qyzylorda»
телеарнасы
ұжымының әрдайым ізде
ністе екендігін жаңа техно
логияны телевизия саласы
на алғаш болып енгізудегі
батыл қадамынан байқауға
болады.
Шығармашыл ұжым би
ылғы жылды да үлкен же
тістікпен қорытындылапты.
Республика бойынша 14
облыстық филиал арасын
да телеарна жұмысына
қойылар бірнеше талап
тар нәтижесімен екінші
орынға табан тіресе, шы
ғармашылық
бойынша
көш бастады. Бұл телеар
наның ғана емес, Сыр жур
налистикасының жеңісі де
сек те артық болмас.
8-бет.
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ҚАРТ ТА, БАЛА ДА БАР ЖАҚСЫҒА ЛАЙЫҚ

Жаңа жыл қарсаңында
облыс әкімі Қырымбек
Көшербаев Қарттар үйіне
арнайы барды. Қазыналы
қарияларды мерекемен
құттықтап, жылдың
берекелі болғанын атап
өтті. Аймақтың дамуы
мен өркендеуі жайында
сөз қозғады.
– 2018 жылы Тәуелсіз мемлекетіміз
үшін де, Сыр елі үшін де несібелі,
ырысы мол жыл болды. Елордамыз Астананың 20 жылдығын және
Қызылорданың 200 жылдығын атап
өттік. Әлеуметтік саясат тұрақты

болғандықтан,
елімізде
барлық
жағдай жасалып отырғанын айту керек. Жыл сайын зейнетақының өсуi,
көрсетілетін жеңiлдiктер, басқа да шаралар қолдау деңгейiнiң жоғары екенiн
аңғартады. Әрдайым жағдайларыңыз
жақсы болуы үшін біз де қолдан
келгеннің барлығын істейміз. Жаңа
жыл жақсылығымен келсін! Кеңбайтақ елімізге молшылығы мен
ырыс-дәулетін, қасиетті жерімізге
құт-берекесін
әкелсін,
ізгілікке,
қуаныш пен шаттыққа толы жыл болсын! – деді облыс басшысы.
Әрі қарай шара концерттік бағ
дарламаға жалғасып, жаңажылдық
сыйлықтар таратылды.

Мұз үстіндегі
қарлығаш

Қазақ елін төрткүл дүниеге танытып
жүрген мәнерлеп сырғанаушы, халықаралық
дәрежедегі спорт шебері Элизабет Тұрсынбаева
– ел мақтанышына айналған есім.
СБ Дүйсенбек АЯШҰЛЫ.

***

Облыс әкімі Қырымбек
Көшербаев Жаңа жыл
қарсаңында мемлекет
қамқорлығындағы балаларды мерекемен құттықтады.
Алдымен отбасылық үлгідегі
«Атамекен» балалар ауылына барған
өңір басшысын өнерлі өрендер әнжырмен қарсы алды. Өздеріне үнемі
қамқорлық көрсетіп жүретін дархан
көңіл, жомарт жүректі ағаларына
алғыс білдіріп, жетістіктерін бөлісті.
– 2018 жыл жаңалықтарымен,
сәттіліктерімен есте қалды. Алдағы
жыл да солай жалғасады деген ойдамыз. Біз сендерге – жастарға – үлкен

GAZET POSHTASYNAN

үмітпен қараймыз, зор сенім артамыз. Сабақтарыңды жақсы оқып, кө
ңілдерің қалаған мамандықты мең
геріп, өмірден өз орындарыңды табуға
тілектеспіз, – деді облыс әкімі.
2015 жылы аталған балалар ауылын ашу арқылы Қызылорда облысы
республикада балалар үйі жойылған
алғашқы аймаққа айналды. Әуелгі
кезде мұнда 71 бала болса, қазір 7
отбасында 46 бала тәрбиеленіп жатыр. Биыл олардың 5-і мектеп бітіріп,
жоғары және арнаулы орта оқу орындарына түсті. Ауылдың кішкентай
тұрғындарының жетістіктері аз емес.
Павлодарда өткен көркем және сәндікқолданбалы өнер бойынша балалар
шығармашылығының республикалық

«Алтын қазына» көрме-байқауында
Родион Лебедев үздіктер қатарынан
көрінді. Ал Михаил Тұрсынов
кикбоксингшілердің облыстық жарысында оқ бойы озық шықты.
Қала іргесіндегі Талсуат елді
мекенінде орналасқан балаларға
арналған арнаулы әлеуметтік қызмет
көрсету орталығында аймақ басшысы «Ғажайыпқа толы Жаңа жыл»
атты мерекелік шараға куә болды.
Бүгінгі күні мұнда стационарлық
және жартылай стационарлық режимде 120-дан астам бала ем қабылдап
жатыр. Айта кетейік, орталық жуырда республикалық «Әлеуметтік
қорғау жүйесіндегі үздік қызметкер»
конкурсының «Үздік медициналық-

әлеуметтік мекеме» аталымы бойынша үздік деп танылды.
Қызмет алушылардың өнерін
тамашалаған облыс әкімі ұжымды мерекемен құттықтай отырып:
– Мемлекет қолдауға зәру
жандарға үнемі қамқорлық көрсетіп
келеді. Өздеріңе жағдай жасап, тағдыр
кезіктірген қиындықты бірге жеңуге
көмектесіп жүрген қызметкерлердің
еңбегі алғыс білдіруге лайық, – деді.
Аймақ басшысы Жаңа жылға
ерекше дайындалған балалардың
қуанышына ортақтасып, оларға арнайы сый-сияпат жасады.
«СБ» тілшілері.
Суретті түсірген Б.ЕСЖАНОВ.

2019 – «JASTAR JYLY»

ЖАҢА БАСТАМАЛАРҒА БАСТАЙДЫ
2019 жыл «Жастар жылы» ретінде жарияланды. Осыған
қарап, мемлекеттің қозғаушы күші саналатын жастарға
қолдау толастамайтынын аңғаруға болады. Соның ішінде Сыр
өңірі мемлекеттік жастар саясатын қаржыландыру бойынша көшбасшылардың қатарында. Арнайы әзірленген «Жол
картасында» жастардың жұмысқа орналасу, тұрғын үй, білім
беру, бос уақытты тиімді пайдалануға қатысты мәселелерінің
шешімі қарастырылған. Бұл туралы облыстық жастар саясаты мәселелері басқармасының басшысы Қуаныш Жанұзақов
өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен интернет конференцияда мәлімдеді.

ИГІ ТІЛЕК
Күріш дақылынан мол
өнім келтіріп, мал шаруа
шылығын дамытып, өн
діріс
салаларын
қолға
алып, қала, ауылдарды көр
кейтіп, елдің бірлігін, амансаулығын сақтап, мәдениет,
білімін жоғары көтеріп
жатқан барлық еңбеккер
лерді, сондай-ақ облыс
басшылығын Жаңа 2019
жылмен
құттықтаймын.
Ұлы дала бетіндегі, қой
науындағы ерен байлық
алдымен халқымызға, ұр
пақтарға бұйырсын, жасөс
пірімдер жалынды патриот
болып өсуіне, айқын, ашық
жайдары өмір, егемен еліміз
қанатына қуат беріп, шың
дарды бағындырып, зор
мақсаттарға жете беруіне
тілектеспін!
Досмұхамед
КІШІБЕКОВ,
ҚР ҰҒА академигі.

СБ Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ.
Басқарма
басшысының
айтуынша,
қазір 60-тан астам әлеуметтік жоба жүзеге
асуда. Сырдарияның сол жағалауынан
мемлекеттік-жекеменшік әріптестік аясында жастарға қызмет көрсететін орталықтың
құрылысы жүріп жатыр, нысан жуық арада пайдалануға беріледі. Сонымен қатар
бүгінде қаладағы және аудандардағы «Жас
тар ресурстық орталығы» мекемелерінде
жұмыс істейтін мамандар нәтижелі қызмет
атқарып келеді. Орталық жастардың
тың идеяларын жүзеге асыруына ықпал
ететіндей жабдықталған. Мұнда дебат, жас
тілшілер, еріктілер клубы, «Жайдарман»
үйірмелері жұмыс жасайды және аталған
үйірмелерге көптеген жас қызығушылық
танытып, мүше ретінде тіркелген.
– Әрбір өскелең ұрпақ жеке қабілетіне
және кәсіби біліміне сай қоғамда өз орнын табуы керек. Біздің әлеуметтік-экономикалық
даму жолындағы қарқынымыз, жастардың
қоғамдық-саяси өмірдегі ұстанымына,

ертеңгі
күнге
деген
сенімі
мен
белсенділігіне тікелей байланысты. Ендігі
кезекте біз жастардың ақпараттық-саяси
мәдениетін көтеруге көңіл аударудамыз.
Сондай-ақ, қазір әлеуметтік-экономикалық
жағдайды жақсартуға, болашақ ұрпақтың
қалыптасуы мен жан-жақты дамуына тек арнайы жастар бағдарламалары
ғана емес, іске асырылып жатқан білім
берудің, денсаулық сақтаудың, үдемелі
индустриялық-инновациялық
дамудың
ауқымды мемлекеттік бағдарламалары
бағытталып отыр. Олардың қатарында
«Жұмыспен қамту – 2020», «Бизнестің жол
картасы – 2020», «Қолжетімді баспана –
2020» бағдарламалары бар. Ауыл жастарына арналған «Дипломмен – ауылға!» жобасы да жемісін беруде, – деді Қ.Жанұзақов.
Интернет конференцияда мыңдаған
жергілікті жастың шетелден білімін
жетілдіруі, барыс-келістің білікті маман даярлау ісіне айтарлықтай септігін тигізгені

айтылды. Маргинал жастармен жұмыс
жүргізу, оларды жұмысқа орналастыру
мәселесі шет қалмады. Мәліметтерге көз
жүгіртсек, аймақта NEET санатындағы
жастар санының жылдық көрсеткіші
төмендеген. Өткен жылы ол 9,5 процентті
құраса, биыл 8,3-ке азайған. Оған еңбек ресурстары балансының жыл сайын жаңаруы,
«Облыс бойынша NEET санатындағы жас
тармен жұмыс жасау жөніндегі іс-шаралар
жоспарының», жоғарыда аталған «Облыс бойынша мемлекеттік жастар саясатын дамытудың 2021 жылға дейінгі Жол
картасының» іске асырылуы ықпал тигізіп
отыр.
– Жаңа жобалар көп. Қазір жеті жұрттың
тілін білуді әуелден мақсат еткендерге
болашақтың есігі ашық. Бірнеше тілде еркін
сөйлей де, жаза да білетіндер өз елінде де,
шетте де бәсекеге қабілетті жанға айналады. «Жастар ресурстық орталығы» КММ
осыны ескере келе, биыл «Free English
club» жобасын сәтті жүзеге асырды.
Қаржылық қолбайлауды артта қалдырып,
бизнес әлеміне еркін енуге септігін тигізген
«Zhas Project» жобасы да идеясы мол,
кәсіпкерлікке икемі бар жастарға қанат
бітірді. Оған облыс бойынша 671 жас жобасын ұсынып, 266 жоба қолдау тапты. Жастар
жылына орай да Сыр өңірінде бірқатар тың
бастамалар қолға алынады деп күтілуде, –
деді спикер.
Басқарма басшысы желіге келіп түскен
сауалдарға да жауап берді. Жастарға
арналған осы тектес мүмкіндіктердің көп
тігін, тек оны қалт жібермеу қажет екендігін
тағы бір қаперге салды.

Дария бойы бақылауда
Әкесі Байтақ Әбілханұлымен
бірге атамекенге келген жас
спортшы өңірлік коммуникациялар қызметі орталығында
журналистермен
баспасөз
мәслихатын өткізді.
Б.Әбілханұлы кездесу барысында спортшының табыстарына тоқтала келіп, 5 жыл бойы
канадалық Брайан Орсердің қол
астында жаттыққан Элизабеттің
ендігі жаттығуларын Ресейдің
Новогорск қаласында, белгілі
бапкер Этери Тутберидзе тобында жалғастырып жатқанын
айтты.
– Бұл спорт түрімен айна
лысушының сырғанау жаттық
тырушысы, секіру шеберлігі,
би қоюшы хореограф секілді
бірнеше бапкері болады. Онан
бөлек әр қойылымға әртүрлі
қымбат киім керек. Міне, осы
ның бәрі өзімізге ауыр тиетін.
Бізді мұндай қиындықтан алып
шығып, тұрақты демеушілік
жасап отырған облыс әкіміне,
мұнайшылар компаниясына ал
ғысымыз шексіз, – деді спорт
шының әкесі әрі менеджері.
Сондай-ақ ол Элизабеттің
әр нәрсеге бейім екенін де
әңгімеледі. Спортшы скрипкада жақсы ойнайды екен,
үйінде тамақты өзі істеп, атаанаға салмақ салмай өз керегін
өзі іздейді. Сондай-ақ ол орыс

тілінен бөлек ағылшын тілін
жетік меңгерген. Әкесінің туған
жері – Қазалы, яғни Элизабеттің
атамекені – Сыр елі. Бірақ
Мәскеуде
туып-өскендіктен
және 5 жасынан жаттығуға барып, орыс тілді ортаны ғана
көргендіктен, қазақшаға шорқақ,
білгенін айтуға ұялшақтайтын
көрінеді. «Қазіргі басты мақсат
2022 жылы Бейжіңде өтетін
қысқы олимпиада ойындарына дайындық жасап, ел
қоржынына алтын жүлде салу.
Ал, Элизабеттің қазақ тілін бірекі жылда жатық сөйлеп кетуге
мүмкіндігі бар», – дейді Байтақ
Әбілханұлы.
Спортшының өзі журна
листерді қызықтырған сұрақ
тарға жауап берді. Алдағы ақпан
айында ол АҚШ-та өтетін төрт
құрлықты чемпионатқа, 2-12
наурыз аралығында Ресейдің
Красноярск қаласында алауын
жағатын бүкіләлемдік қысқы
универсиадаға, сонымен бірге
Жапонияда болатын Әлем чемпионатына қатыспақшы.
Сондай-ақ, Элизабет осы
сапарында Қызылордадағы мұз
айдынында шеберлік класын
көрсететінін айтты.
Мұз үстінде қарлығаштай
қалқыған қаракөзіміздің әлі талай мәрте көк туымызды биікке
желбірететіні анық.

Дәл осы кезеңде аймақтарда бұзылған бөгет,
тасыған су туралы дабыл қағыла бастайтыны
белгілі. «Ал, Сырдарияда жағдай бірқалыпты,
су тасқынына қарсы күрес жағдайы қатаң
бақылануда» дейді ҚР Қоршаған орта және
су ресурстарын пайдалануды реттеу және
қорғау жөніндегі Арал-Сырдария бассейндік
инспекциясының басшысы Әділхан
Қарлыханов. Өңірлік коммуникациялар
қызметінде өткен баспасөз конференциясында
дарияның қазіргі жағдайымен қатар, тасқынға
қарсы дайындық жұмыстары да баяндалды.
СБ Айдана ЖҰМАДИНОВА.
Қазіргі
таңда
жоғары
бөліктен Шардара су қойма
сына секундына 900 текше
метр су құйылуда. Бүгінде су
қоймасында 3,2 млрд текше
метр су жиналған. Ол өткен
жылғы дәл осы кезеңмен са
лыстырғанда 1,5 млрд текше
метрге артық. Қазір Шардара
су қоймасынан төменгі ағысқа
секундына 650 текше метр су
жіберіліп, Қызылорда облысы
аумағына секундына 571 текше
метр су келуде. Аралдан бастап
Қызылорда қаласына дейін дария бойынша 734 шақырым
аумақта мұз ұстасқан. Мұздың
қалыңдығы Арал, Қазалы аудандарында 15-20, облыс орта
лығы бойынша 8-10 сантиметр.
– Алдымыздағы міндет
– мұз толық ұстасқаннан

кейін, көктемгі уақытта су
тасқынының
алдын
алу.
Қаңтар айынан бастап Шардара су қоймасынан төменгі
ағысқа секундына 900 текше метр су жіберілмекші.
Жоғарыдан
келетін
су
көлемін қауіпті мөлшерден
асырмау мақсатында Ауыл
шаруашылығы министрлігі Су
ресурстары комитеті Шардара, Көксарай су қоймаларынан
төменге
босатылатын
су
көлемінің кестесін бекітті.
Келесі айдан бастап Көксарай
су қоймасына секундына 400
текше метр су қабылданып,
төменгі ағысқа секундына 500
текше метрі жіберілетін болады, - деді Әділхан Қарлыханов.
Облыс аумағындағы Сырдария өзенінің жалпы ұзындығы

1274 шақырымды құрайды.
Бүгінде қорғаныс бөгеттерінің
тұсы қауіпті 56 су басу
аймақтарына бөлініп, оған 111
жауапты мекеме бекітілген.
Облыстық жұмылдыру да
йындығы басқармасы бас
шысының орынбасары Ғабит
Жаңабаевтың айтуынша, су
тасқынына қарсы жұмыстарға
пайдаланылатын 141,8 тонна
жанар-жағармай қоры және 156

000 дана қап сақтауда тұр. Жалпы мұнан өзге де материалдық
қордан бөлек, 2 тікұшақты пайдалану турасында ҚР ІІМ ТЖК
«Қазавиақұтқару» акционерлік
қоғамымен
келісімшарт
жасалған. Сондай-ақ, мұз жару
мекемесімен де келісімшарт жасасу жұмыстары жүргізілуде.
Бірнеше күн бұрын, 24
желтоқсанда Қазалы қаласы
тұсындағы Сырдария өзенінің

қорғаныс бөгеті жырылып, су
өзеннің ескі арнасына түскені
белгілі. Бұл мәселе бойынша
аудан әкімдігі нақты шаралар
қабылдап, ескі арнаға жақын
орналасқан елді мекендерді
су басудан қорғау мақсатында
уақытша қорғаныс бөгеттері
салынған. Сала мамандарының
айтуынша, бүгінде ол маңдағы
ауылдарға еш қауіп жоқ.
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Рахмет саған, 2018 жыл!
АДАМЗАТТЫҢ
АСЫЛ ҚАЗЫНАСЫ
Өткен жыл Сыр бойының ғана емес, күллі
түркі халықтарының мәдени және рухани
өмірінде Қорқыт ата мұраларының ЮНЕСКОның материалдық емес мұралары тізіміне
енуімен тарихта қалмақ.
Өйткені Қорқыт
ата мұраларының жалпыадамзаттық рухани
мұралар тізіміне енуі – Тәуелсіз Қазақстанның
мәртебесі.
СБ Гүлжазира ЖАЛҒАСОВА.
Қорқыт
ата
мұраларын
ЮНЕСКО-ның
материалдық
емес мұралары тізіміне енгізу
бағытында соңғы 4 жыл бойы
үздіксіз жүргізілген жұмыстар
нәтижелі аяқталып, жыл соңына
таяу Шығыс Африкадағы Мав
рикий елінен сүйінші хабар
жетті. Порт-Луис қаласында
кезекті отырысын өткізген
ЮНЕСКО-ның
материалдық
емес мәдени мұраларды қорғау
жөніндегі комитеті «Қорқыт ата
мұрасы: дастан, аңыз және музы
ка» деген атаумен ұлы ұзанның
бүгінге жеткен қазыналарын
әлемдік жауһарлардың тізіміне
қосты.
Қорқыт ата мұрасын адамзат
тың материалдық емес мәдени
мұрасының репрезентативтік
тізіміне енгізу туралы шешім
қабылданған
ЮНЕСКО-ның
13-сессиясына әлемнің 217
елінің өкілдері қатысты. Олар
дың арасында біздің облыстан
да өкілдер болды.
Бұрын Қорқыт ата мұ
раларын туыстас түркі халық
тарының ортақ мұрасы деп
есептейтін болсақ, енді ол бүкіл
адамзатқа ортақ қазынаға ай
налды. Осылайша Қорқыт ата
дан бері айтылып келген «өмірді
мәңгілік ететін – өнер» деген
байлам өміршеңдік сатысына
көтеріліп, мәңгілік ұлағатқа ай
налды.
Біздің аймақта 2013 жылдан
бері құрамында елімізге белгілі
тарихшы, археолог, этнограф
ғалымдар,
реставратор-ма
мандар бар облыстық тарихимәдени
мұраларды
қорғау
және пайдалану жөніндегі ғы
лыми-әдістемелік кеңес жұмыс
істейді. Кеңестің 2014 жылғы
отырысында
облыс
әкімі
Қ.Көшербаевтың қолдауымен
Қорқыт
ата
мұраларын
ЮНЕСКО-ның «Материалдық
емес Мәдени мұралар тізіміне»
енгізу мәселесі көтеріліп, одан
бері қажетті материалдар жи
нақталып, Қазақстан Республи
касы ЮНЕСКО және ИСЕСКО
істері жөніндегі Ұлттық Комис
сиясына ұсынылған еді.
Кейін
Қызылорда,
Ал
маты қалаларында сарапшы
өкілдердің қатысуымен тиісті
жұмыстар атқарылып, «Қорқыт
ата мұралары» көпұлттық но
минациясын
ЮНЕСКО-ның
материалдық емес мәдени мұра
сының репрезентативтік тізіміне

енгізу бойынша сараптамалық
кездесулер ұйымдастырылды.
«Қорқыт
атаның
мұрасы:
эпикалық мәдениет, халық
аңыз-әнгімелер және әуендері»
номинациясы бойынша тиісті
өтінім әзірленіп, ЮНЕСКО-ның
репрезентативті тізіміне қосуға
көктемде ұсынылды.
Оған қоса Қызылордада
түркітілдес елдердің дәстүрлі
орындаушыларының
басын
қосатын «Қорқыт және Ұлы
дала сазы» халықаралық фес
тивалі, «Қорқыт. Қобыз» атты
қылқобызшылар мен қобыз
бен жыр айтушылардың рес
байқауы
публикалық
өтті.
ата
Қорқыт
мұраларының
әлемдік рухани құндылықтар
қатарына қосылуы біздің ұлттық
өнерімізге деген қызығушы
лықты арттырып, музыкалық
дәстүрдің кеңінен насихатталуы
түркі халықтарының бірігуіне
қызмет етеді.

Адамзаттың айға
ұшу арманы алғаш рет
қазақ жерінде ғана, оның
ішінде Сыр елінде іске
асты. Әлемдегі барша
адам ғарышқа тұңғыш
жол ашқан айлақты
білмеуі мүмкін емес. Иә,
Қазақстан үшін Байқоңыр
– бренд. Биыл ғарышқа
сапардың қазақ жерінен
басталғанын білдіретін
керемет кешен Астана
жерінде бой көтерді.
СБ Айдана ЖҰМАДИНОВА.

Сарыарқаға Сыр елінің тартуы
Бұл жыл егемендіктің айғағындай бо
лып бой түзеген, тәуелсіз елдің төрі, тірегі
– Астананың 20 жылдық мерейтойымен
есте қалғаны анық. Ерекше айта кету керек,
халқымыздың аты дүние жүзіне танылып,
абыройының артуы қастерлі тәуелсіздік
пен ару Астанамен байланысты. Биыл
Есіл бойындағы елорданың тарихи тойы
тұтас ел бойынша атап өтіліп, Астананың
20 жылдығына орай Қызылорда об
лысы айрықша тарту жасады. Сыр елі
Сарыарқа жерінде зымыран - ғарыштық
техникасы музейінің ашық экспозиция
сы құрылысын салып, шаһар тұрғындары
мен қонақтарына ғарыш аппараттарымен
танысуға үлкен мүмкіндік жасады. Астана
күніне орай өткен жаңа музейдің танысты
рылымына Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев
қатысты. Таныстырылым барысында Пре
зидент жуырда өзіміздің жерсеріктерімізді
құрастыруға кірісетініміз туралы айтқан

болатын.
– Бізде зымыран ұшыратын құрылғы
бар, 2022 жылға қарай «Зенит» зымы
раны дайын болады. Осылайша, ға
рыш өнеркәсібіміз жаңа технологиялық
деңгейге көтеріліп, Қазақстан толыққанды
ғарыш державасына айналатын болады, –
деді Нұрсұлтан Назарбаев.
Ашық аспан астындағы музейдегі
танымал макеттердің өзі де, жасалу,
қолдану тарихы да тұрғындар үшін қызық.
«Қазақстан Ғарыш Сапары» ұлттық ғарыш
орталығының аумағында орналасқан му
зейге дәл өлшемде жасалған «Союз»,
«Протон», «Зенит» зымыран-тасығыштары
орнатылған. Ал, техникалық сипаттамасы,
пайдалану тарихы туралы ақпарат аламын
деушілер үшін арнайы ақпараттық стенд
тер тұрғызылыпты. Біз де әлемге әйгілі зы
мыран-тасығыштар туралы айтып өтсек.
«Союз» – «Королевтің жетілігі» деп

аталып кеткен Р-7 жинақтамасының
ең танымал зымыраны. Ал, «Протон»
– автоматты ғарыш аппараттарын Жер
шарының орбитасына, әрі қарай ғарыш
кеңістігіне шығаруға арналған біржолғы
зымыран-тасығыш. «Протон» зымыран
тасығышы арқылы «Глонасс» жерсеріктік
жүйе кеңейтіліп, «Экспресс» сериялы
жерсеріктер ұшырылады екен.
«Зенит» – толығымен автоматтан
дырылған және ұшырылым құралында
персоналдың болуын қажет етпейтін
алғашқы әрі жалғыз әмбебап кешен.
Алғашқы ұшырылымы 1985 жылдың 13
сәуірінде жүзеге асырылыпты. Тіпті бұл
зымыранды 80-90 жылдары «21 ғасырдың
ракетасы» деп те атаған. Ал «Боран» –
«Энергия-Боран» бағдарламасының ая
сында жасап шығарылған орбитальді
ғарыш кемесі. Ақпарат көздеріне қарасақ,
«Энергия-Боран» халықаралық ғарыш

станциясын жасау кеңес дәуіріндегі ең
ауқымды бағдарлама болыпты.
Түпсіз, тұңғиық көрінетін көк аспанды
жарып өтіп, аспан әлеміне самғайтын зы
мырандар туралы мың естігеннен, музей
ішінде тамашалаудың алабөтен эйфориясы,
алаңның өзгеше аурасы болатыны айқын.
«Байқоңырдай» ғарыш айлағы бар ел аста
насында мұндай үлкен музейдің ашылуы
астраномияға қызығатын жас ғалымдар
тұрмақ, қарапайым тұрғындар үшін де пай
далы. Айтпақшы, Астана күніне орай басқа
аймақтар да сый-тарту жасағанын айту ке
рек. Айталық, бірқатар облыстардың ат
салысуымен ұзақ қашықтықты қамтитын
велосипед жолағын, Батыс Қазақстан «Ақ
жайық» саябағын, Атырау облысы Есіл
өзені арқылы өтетін көпірді салып берді.
Соның ішінде Сыр елінің Елордаға жа
саған тарихи тартуы үлкен орын алатыны
анық.

ҮШІНШІ ЖҮЗЖЫЛДЫҚҚА
ҚАДАМ БАСҚАН ҚАЛА
Төрімізден озғалы тұрған жылда еліміздегі тарихи қалалардың бірі, біздің сүйікті мекеніміз –
Қызылорда қаласының іргетасы қаланғанына 200
жыл толды.
СБ Гүлжазира ЖАЛҒАСОВА.
Ежелгі Ақмешіт – Ұлы Жібек
жолындағы басты тірек пункті,
бірнеше тайпалық одақтар мен
қағанаттар,
хандық
пен
алып
империялардың орны. Екі ғасыр
ішінде Қамысқала, Ақмешіт, Пе
ровск, Қызылорда деген атау
ларға ие болған. Кеңес Үкіметі ор
нағаннан кейінгі астана болуы да бай
тарихының бір парағы.
Қазір Қызылорда тарихи және
мәдени бет-бейнесі айқындалған,
қайталанбас ұлттық колориті бар за

манауи қала ретінде қалыптасып
келеді. Елбасының «Қазақстанның
тәуелсіздік жылдарындағы жетістік
терін бір ғана Қызылорда облысынан
көруге болады» деген сөзі – мұндағы
қарқынды тіршілікке берген бағасы.
Егін-терім аяқталып, ағайынның
көңілі бірленген күздің орта тұсында
Сыр
жұртшылығы
Қызылорда
қаласының 200 жылдық мерейтой
ын атап өтті. Мемлекет басшысы
Н.Назарбаев
қызылордалықтарды
құттықтап хат жолдады.

«Сыр
сүлейлері»
аллеясы
нан бастау алған мерекелік шара
лар легі тұрғындарға ұлттық тағам
түрлерінен дәм татқызған «Қауынжәне
қарбыз»,
«Қымыз-шұбат»
«Бауырсақ» дәстүрлі фестивальда
ры, қолөнер бұйымдарының көрмесі,
ұлттық спорт түрлерінен сайы
стар, ұлттық-этнографиялық кон
церт ұйымдастырылды. Сондай-ақ,
Сырдарияның сол жағалауындағы
алғашқы нысан – «Рухани жаңғыру»
орталығы мен қалалық музей
ғимаратының салтанатты ашылу
рәсімі өтті. Орталық алаңда қазақ
эстрадасы әншілерінің қатысуымен
өткен гала-концертпен жалғасты.
Аудандардың
ауылшаруашылық
өнімдері жәрмеңкесі, ат спортының
сайыстары мен қазақша күрестен
түрнир өтті. Қала күніне орай

қайырымдылық акциялары, концерт
тер мен басқа да мәдени-көпшілік ша
ралар ұйымдастырылды.
Кей дереккөздерде «Ақмешіт»
бекінісінің 1817 жылы Сырдарияның
сол жағалауына салынып, бір жыл
дан кейін оң жағалауына көшірілгені
көрсетілген. Тура екі ғасырдан соң,
яғни 2017 жылы ежелгі бекіністің
орнындағы
Қызылорда
қаласы
Сырдарияның сол жағалауына қарай
ойысып, алғашқы ғимараттардың
іргесі қалана бастады. Ал 2018
жылы, яғни, 200 жылдан кейін Сыр
дарияның сол жағалауына қоныс
тепкен жаңа қала алғашқы қоныс
танушыларын қабылдады. Өткен жыл
Қызылорданың тарихында осындай
жарқын оқиғаларымен есте қалды.

КӘСІПКЕРЛІК: ҚОЛДАУДАН ЖЕТІСТІККЕ ДЕЙІН
1959-61 жылдары Қытайды ашаршылық
жайлады. Одан 25-30 миллиондай адам көз
жұмды. Тек 70-ші жылдардың соңында республика басшылығына келген Дэн Сяопин
халықты аштықтан аман алып қалудың жолын
іздеді және тапты. Ол ұсақ бизнесті ұқсату еді.
Нәтижесінде Қытай бұрын-соңды болмаған
экономикалық жетістіктерге жетті.
СБ Назерке САНИЯЗОВА.

Аспанасты елі басқаларға
үлгі бастап берді. Қазір әлемнің
дамыған мемлекеттерінде ша
ғын және орта кәсіпкерлік эко
номиканың драйверіне айналған.
Қазақстандықтар
да
мұны
мықтап жадыға түйді. Өйткені ол
өркендесе, мемлекеттің мұртын
балта шаппайтынын түсінді.
Елбасының да айтып жүргені –
осы: адамдар бизнес ашып, оны
жүргізуді үйренгені дұрыс. Ал
кәсіпке бет бұрған отандаста
рымызды үкімет үнемі қолдап
отырады. Кезекті Жолдаудағы
Президенттің
тапсырмасына
сәйкес «Бизнестің жол карта
сы-2020» бағдарламасы тағы
5 жылға ұзартылып, бизнес
өкілдері салық органдарында
жиналған айыппұлдары мен
өсімақыларынан
босатыла
тын болды. Бұл, бір жағынан,
кәсіпкерліктің кең өріс жаюына,
екіншіден, экономикаға серпін
береді деп сенеміз.
Іс бастаған азаматтардың
алдынан бұрын бюрократиялық
кедергілер
кесе-көлденең
шығатын еді. Бертін келе ол

да орайын тауып оңалғандай.
Әкімшілік кедергілерді қыс
қарту бағытындағы жұмыстар
дың жарқын көрінісін жалғыз
Сыр өңірінен көруге болады.
Кәсіпкерлерге толық формат
та қызмет көрсететін тұңғыш
орталық осында құрылды. Осы
күні орталық мамандары 40-тан
астам мәселе бойынша «бір те
резе» қағидатымен тегін қызмет
көрсетіп келеді. Инженерлік
желілердің техникалық шарт
тары электронды форматқа
ауысқан. Көп ұзамай жер телім
дерін де үйден шықпай-ақ
алатын мүмкіндік тумақ. Бұл
– кәсіпкерлікті дамытуға күш
беретін шаралардың бір парасы
ғана.
Одан бөлек, биыл облыс
та кәсіпкерлікті қолдаудың
үшжылдығы жарияланды. Ар
найы жол картасы әзірленіп, оны
жүзеге асыру үшін 32 млрд теңге
бөлінді. Жұмыс істеп тұрған
субъектілердің үлесі 12,7%ке өсті. Шағын несиелер саны
2 есе көбейді. 5 мыңға жуық
жерлесіміз жаңадан кәсіпкерлік

жолына түсті. Ал мұның сыртын
да осынша адам мен отбасының,
мемлекеттің тағдыры, болашағы
һәм жауапкершілігі тұр. Өйткені
кәсіпкер, біріншіден, басқаларға
жұмыс тауып береді, бұл – та
лай отбасы үшін күнкөріс көзі
екені
Екіншіден,
түсінікті.
мемлекетке салық төлеп, бюд
жет қоржынын толтырады.
Үшіншіден, әлеуметтік маңызы
бар жобаларға қатысады.
Кәсіпкерлік
саласындағы
қолдау мен жетістіктердің арқа
сында Қызылорда облысы 2018
жылғы рейтингте көш баста
ды.
«Индустрияландырудың
екінші бесжылдығы. Қазақ
станда жасалған» жалпыұлттық
телекөпірі барысында Пре
зидент «Ең үздік бизнес орта
құрғаны үшін» номинация
сы бойынша аймақ басшысы
Қырымбек Көшербаевқа «Ал
тын сапа» сыйлығын табыс
етті. Шын мәнінде, бұл бүкіл
сырбойылық кәсіпкерге ортақ
жеңіс екенін айтқан орынды.
Оны жуырда жергілікті бизнес
қауымдастығының өкілдерімен

кездескенде облыс әкімі өзі де
атап өтті.
Ауқымды шара барысында,
сонымен қатар, «Қазақстанның
үздік тауары» байқау-конкур
сының жеңімпаздары жария
ланды. «Халыққа арналған үздік
тауарлар» номинациясы бойын
ша лайықтылар тізімінде ерлер
жейдесін шығарумен танылып
үлгерген «DalaTex» компаниясы
бар. «Парыз-2018» сыйлығының
«Экологияға қосқан үлесі үшін»
номинациясында
«СКЗ-U»
серіктестігі – күміс, «Еңбекті
қорғау
саласындағы
үздік
кәсіпорын»
номинациясында
«РУ-6» мекемесі қола жүлдені
иеленді.
Жыл жетістігі бизнес жо
лында жүрген және кәсіп
бастауға ниетті азаматтарды
жігерлендіргені рас. Мемле
кет басшысы берген жоғары
баға ел қамын ойлаған осындай
жандардың, салаға жауапты
мамандардың уақытпен сана
спай атқарған өлшеусіз еңбегі
мен маңдай терінің жемісі екені
даусыз.
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Келген жылға сенім көп,
Әр жылдың өз ерекшелігі бар. Бұл орайда 2018 жыл Қызылорда
облысының экономикалық дамуында серпіліс туғызған кезең
болғанын айрықша атап өткіміз келеді. Өнеркәсіп өнімдерін
өндіру мұнайға байланысты біршама кемігенімен, аймақта рес
публика көлемінде макроэкономикалық көрсеткіштердің басқа
салалары бойынша мақтан тұтатындай деңгейге қол жеткізілді.

ИНДУСТРИЯЛАНДЫРУ:
ЖЕМІСТІ ЖЫЛ БОЛДЫ
Облыста Елбасының төл
жобасы – индустриялан
дыру картасының бірінші
және екінші бесжылдығы
аясында жүзеге асырылған
22 жобаның бүгінгі күні
17-сі өнім шығаруды қам
тамасыз етуде. Бағдарлама
аясында өңірде 2018 жылы
әк шығару зауыты іске
қосылды.

Облыста
индустрия
ландыру аясында химия
лық және тау-кен метал
лургиялық
кластерлерді
құруды көздейтін жоба
ларды жүзеге асыру бой
ынша жұмыстар жалғасын
табуда.
Бұл
орайда
«Шалқия» қорғасын мы
рыш кенішінде кен байыту
комбинатының
іргетасы

2018 ЖЫЛҒЫ РЕЙТИНГ ҚОРЫТЫНДЫСЫ БОЙ
ЫНША ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ БИЗНЕСТІ ЖҮРГІЗУ
ҮШІН ҚОЛАЙЛЫ ЖАҒДАЙ ЖАСАҒАН ЕҢ ҮЗДІК
ӨҢІР ДЕП ТАНЫЛЫП, 11 ЖЕЛТОҚСАН КҮНІ АСТА
НАДА ӨТКЕН ТЕЛЕКӨПІР БАРЫСЫНДА МЕМЛЕ
КЕТ БАСШЫСЫ ОБЛЫС ӘКІМІНЕ «АЛТЫН САПА»
СЫЙЛЫҒЫН ТАБЫСТАДЫ. ОСЫ ТЕЛЕКӨПІР АЯ
СЫНДА ТАМПОНАЖДЫ ЦЕМЕНТ ӨНДІРУ ЗАУЫ
ТЫ ІСКЕ ҚОСЫЛДЫ. ОЛ ӨҢІРДЕ БЕРІКТІГІ МЕН
ТӨЗІМДІЛІГІ ЖӨНІНЕН КҮРДЕЛІ ӨНЕРКӘСІП
ҚҰРЫЛЫСЫНДА БҰРЫН ҚОЛДАНЫЛЫП ЖҮРГЕН
ЦЕМЕНТТЕН 2-3 ЕСЕ АСЫП ТҮСЕДІ.

қаланды.
«Баласауыс
қандық» кенішінде вана
дий кен өндірісін игеру,
Арал қаласында кальций
лендірілген сода шығара
тын зауыт жобасын жүзеге
асыру бойынша жұмыстар
жалғасын табуда.
Әрине,
осыншама
жобаларды жүзеге асы
ру бір немесе бірнеше
жылдың еншісіндегі ша
руа емес. Бұл үлкен ізде
ніспен,
біліктілікпен,
біліммен, қыруар күш-жі
гермен келеді. Міне, бір
неше жыл болды, облы
ста халықаралық инвест
және интернет-форумдар
тұрақты өткізіліп келеді.
Оған шетелдік елшілерден
бастап, көптеген елдердің
бизнес өкілдері қатысуда.

Олармен соңғы форум ая
сында 14 меморандумға
және 1 келісімге қол
қойылды. Әсіресе, эконо
миканы әртараптандыруда
облыстың аграрлық сала
сы басым үлеске ие бола
бастағанын айрықша атап
өткіміз келеді. Соңғы төрт
жыл ішінде облыстың жал
пы өңірлік құрылымында
ауыл
шаруашылығының
үлесі 2,5 проценттен 3,7
процентке өсті. Бұл инду
стрияландыру өрісі бойын
ша Сыр өңірінде өнеркәсіп
салаларымен қатар ауыл
шаруашылығы өндірісінің
де келешегі зор екенін
айғақтаса керек-ті.
Ж.ӘЛМАХАН.

Ісі оңға, іргесі солға
созылған Қызылорда
Есілдің екі бетіне жауһар шашқан Астанаға қарап бой
түзеген Қызылорданың бүгінгі бейнесі Сырдарияның
сол жағалауында күн санап айшықталып келеді.
СБ Дүйсенбек АЯШҰЛЫ.
1500 гектар аумақты алатын
жаңа қалада – әкімшілік үйі, мәдениспорттық кешендер, сауда орында
ры, мегаорталық, балабақша, мек
теп, емхана ғимараттары және 3 млн
шаршы метрді құрайтын тұрғын үй
аудандары бой көтермек. Қазірдің
өзінде 18 көпқабатты тұрғын үй
құрылысы аяқталуға жақын. Жоба
толық игерілгенде бұл аймақта 155
мың тұрғын қоныстанатын болады.

Ал, Қызылорданың астана бо
лып тұрған кезінде жұмыс істеген
Қазақ Орталық Атқару комитетінің
тарихи
ғимараты
үлгісімен
салынған этнографиялық музей үйі
пайдалануға берілді. Мұнда музей
мен бірге Рухани жаңғыру орталығы
орналасқан.
Сол жағалаудағы сәнді орынның
бірі – «Болашақ» университетінің
бас ғимараты да көкке бой со

зып тұр. Жаңа сипаттағы студент
тер қалашығы аумағының көлемі
10,8 гектарды құрайды. Мұнда бас
ғимараттан бөлек оқу кешендері,
Студенттер сарайы, профессорүйі,
оқытушылардың
тұрғын
балабақша, ойын-сауық орталығы,
Конгресс орталығы, ХҚО, стадион,
дендробақ салынып жатыр.
Студент қалашығының өзге жұ
мысы онан әрі жалғаса беретін бола
ды. Мінекей, осылайша 2018 жылдың
ең басты жаңалығы, көз алдымыз
да қанат жайған Қызылорда халқы
жақын арада дарияның арғы-бергі
бетін айдау жол қылмақ.
«Қоныс құтты болсын» дейтін
кезіміз де алыс емес.

ЖАСТАР ЖЫЛЫНДА ӨНЕР
ӨРІСІ КЕҢИ ТҮСЕДІ
Елбасы Қазақстан халқына арнаған кезекті Жолдауын
да 2019 жылды «Жастар жылы» деп жариялап, жастардың
барлық санатын қолдауға арналған шараларды толық
қамтитын әлеуметтік сатының ауқымды платформасын
қалыптастыру керектігі жайлы айтқан болатын.
Жастарға көңіл аудару, өмір сү
руіне қолайлы жағдай жасау – қо
ғамның кажетті де маңызды міндет
терінің бірі. Осы орайда облыстық
халық шығармашылығын дамыту
және мәдени-продюсерлік орталығы
өнерпаз жастарды іріктеп, олар
ды халықаралық, республикалық
байқау-конкурстарға
дайындап,
қатысуын қамтамасыз етуде.
Мұндай шаралар жастарды қа
зақстандық патриотизм рухында тәр
биелеп, өн-бойларына елжандылық,
отансүйгіштік қасиеттерді сіңірері
сөзсіз.
Жастардың тіл тазалығын, сөйлеу

Күнделікті
қарбаласпен
жүріп, кейде
қаламыздың
қалай өзгеріп
жатқанын
байқамаймыз.
Ал бірақ туған
қаласында
соңғы 4-5 жыл
дай болмаған
қызылордалықтар
азғана уақыттағы
оң өзгерістерді ай
тып, таңдай қағып
жатады. Сондай-ақ
қала қонақтарын
Сыр елінің бас
шаһарының көркі
тамсандырмай
қоймайды.

мәдениетін дамыту мақсатында
өткізілген «Маржан сөз, қоңыр үн»
атты концерт жүргізушілерінің об
лыстық байқауы, «Ғашықпын мен...»
атты жарасымды жұптарға арналған
облыстық өнер сайысы, брейк-данс,
хип-хоп, рэп орындаушыларының
облыстық «Таланттар топ жарған
күн» атты өнер байқаулары осы
бағыттағы
атқарылған
жұмыс
тар.
Сонымен бірге Қызылорда
қаласының 200 жылдығы мерей
тойына арналған «Жігіттің төресі»
атты облыстық жігіттер байқауы
және облыс әкімінің қолдауымен
«QYZYLORDA OPEN-2018» халық

аралық балдық би турнирі жоғары
деңгейде алғаш рет өткізілді. Бұл
халықаралық шараға өз еліміздің
өнерпаздарымен қатар Грузия, Бело
руссия, Украина, Ресей, Өзбекстан,
Қырғызстаннан келген би өнерінің
белгілі өкілдері қатысты.
Сондай-ақ, театр тарланы Мейір
ман Нұрекеевтің шығармашылығына
арналған «Мінекей, Мейірманның
ізбасарлары» атты әзіл-сықақ отау
ларының республикалық байқауы да
дәстүрлі түрде жылма-жыл өткізіліп
отыр. Өткізілген шаралардың жал
ғасы жастар жылының мазмұнын
байыта түсетіндігі анық.
Алтын БЕКЕНОВА,
облыстық халық
шығармашылығын дамыту және мәдени-продюсерлік
орталығының қызметкері.

Дәулет пен сәулет

СБ Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ.
Соңғы уақытта Қызылорданың
архитектуралық келбеті жаңарып,
тарихи орындар қайта жаңғырды.
Демалыс алаңдары, сансыз ғажап
гүлдер аллеясы, «Сарқырама» арна
сы, тынығу жағажайлары, сәулетті

үйлер, түрлі-түсті жарық шамда
ры мен көше бойында тізілген тал
ағаштары қаланың көркін асқақтатыпақ тұр. Көрікті жерлердің тағы бірі –
«Жібек жолы» даңғылының бойы.
Онда ою-өрнектермен безендірілген
қазақтың қара домбырасы, қошқар
мүйіз
мүсіндерін
кездестіресіз.
Қасиетті қара шаңырақтың бейнесі

де жол жиегінде орналасқан. Мұның
бәрі – қазақы құндылықтарымыздың
айқын көрінісі. Биыл қос ғасырлық
тойын атап өткен шаһарда көп
қабатты тұрғын үйлер, әлеуметтік
нысандар, ойын-сауық және бизнес
орталықтардың қатары артып келеді.
Айтпақшы, «Жібек жолы» де
геннен шығады, соңғы екі жылдай

уақыт ішінде осы даңғыл бойындағы
үлкен нысанның құрылысы талай
қызылордалықтың назарын өзіне
аудартқаны белгілі. Оларды әркез
«бұл не ғимарат болды екен?» де
ген сансыз сауал да мазалаған болар.
Міне, биыл бұл нысанның құрылысы
аяқталып, «ARAY CITY MALL»
деп аталатын ірі сауда ойын-сауық

орталығы ашылды. Еңселі ғимарат
бірден осы аумаққа жаңаша рең қосып,
өзгертіп, шырайландырып жіберді.
Шынын айтқанда, оның пайдалануға
берілуі әрбір қызылордалыққа өзінің
туған қаласы үшін мақтаныш сезімін
ұялатты десек қателесе қоймаспыз.
5-бет.
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кеткен жылға көңіл тоқ!
Жыл табысы
1500 медаль
Биыл облыстағы
қай сала да серпінді
тірлікке толы болды.
Әсіресе, 2018 Сыр
спорты үшін толайым табыс жылы
болды деп сеніммен
айта аламыз. Облыс
намысын қорғап
жүрген «Қайсар»
футбол клубы ел чемпионатында үздік
бестікке енсе, Ақтау
қаласында бокстан
ерлер арасында
өткен Қазақстан
Республикасының
чемпионатында жерлесіміз
Қамшыбек
Қоңқабаев алтын
жүлдені жеңіп алды.
Бұдан бөлек ел назарына ілігіп, әлемдік
аренадағы жоғары
жетістік саналатын
басты жаңалықтар да
көп болды.
СБ Ержан ҚОЖАСОВ.
Облыста бұқаралық спорт,
жоғары спорт шеберлігі, ұлттық
спортпен қатар мүмкіндігі
шектеулі спортшылар арасын
да да спорт қарқынды дамып
келеді. Португалияның Одиве
лаш қаласында парадзюдодан
өткен Әлем чемпионатында
ел құрамасына жалғыз алтын
медальді қызылордалық Ол
жас Оразалыұлы алып берді.
Бұл жеңіс Қазақстан пара
лимпия спорты тарихындағы
алғашқы
медаль
болатын.
Аргентинаның
Буэнос-Ай
рес қаласында өткен III
жасөспірімдер олимпиадасын
да топ жарған Диас Бахраддин

нын
арттыру
барысын
да
мемлекеттік-жекешелік
әріптестік аясында 9 жоба іске
қосылды. Сондай-ақ орталық
стадионның жеңіл атлетикалық
манежге
қайта
жаңғырту
жұмыстары
жүргізіліп,
материалдық-техникалық ба
засын нығайту мақсатында
қала мен аудандардағы спорт

Бүгінде тұрмыстық
қажеттілік жылдам әрі
адам күшінсіз өтелетін
уақыт келді. Әлемді
алақанға сыйдырған
технология кең өріс
алды, ІТ саласының
дамуы қарқындады.
Сыр өңірінде бұл
бағыттағы жұмыс
жүйелі, атқарылған
шаруа шаш етектен
деп мақтанышпен
айта аламыз. Ендеше,
жеткен жетістік пен
бағындырған биіктің
бірсыпырасын жіпке
тізсек.
СБ Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ.

мен байдарка және каноэде есу
ден жазғы Азия ойындарының
қола жүлдегері Мерей Ме
детов те биыл
«Жылдың
үздік спортшысы» атанды.
Сайыста сергек боп, спорт
шыларды бабында ұстайтын
бапкерлер де «Жылдың үздік
жаттықтырушысы» деген атқа
ие болды. Байдарка және ка
ноэде есуден облыстың аға
жаттықтырушысы Мұхитдин
Миербеков,
әмбебап
жек
пе-жектен
облыстың
аға
жаттықтырушысы
Нұрбек
Жармаханов, облыстық пара
лимпиялық комитетінің пара
дзюдо бөлімшесінің жаттық
тырушысы Руслан Беркімбай
осы марапатқа лайықтылардың
қатарында.
Биыл облыста дене шы
нықтыру және спортпен жүйелі
түрде
шұғылданушылар
қатары 28,3 пайызға көтеріліп,
225 мыңға жуық адамға жет
кен. Биыл 7 елді мекенде
спорт кешендерінің құрылысы
аяқталып,
халық
игілігіне
пайдалануға берілді. Спорт
мектептері желісін ұлғайту
және шұғылданушылар са

мектептеріне 8 автокөлік та
бысталып, спорттық құралжабдықпен қамтылған.
Өтіп бара жатқан жыл
да аймақ спортшылары Қа
зақстан, Азия, Әлем чемпи
онаттарына қатысып, 1500
медаль иеленді. 2017 жылмен
салыстырғанда медаль са
нын 700-ге арттырған аймақ
атлеттері нәтижелі жұмыстың
айқын қорытындысын көрсетіп
отыр. Сонымен бірге спорттың
әр түрінен біздің 470 жерлесіміз
Қазақстан
Республикасының
ұлттық құрама командасының
сапына енді. Сонымен бірге 21
спортшыға спорттық атақ беру
туралы куәлігі табысталды.
Жалпы алғанда, аймақтың
спорт саласында олимпиадалық
резервті дайындау орталығы,
спортта дарынды балаларға
арналған
мектеп-интернатспорт
колледжі,
жоғары
шеберлігі мектебі және 21 ба
лалар мен жасөспірімдер спорт
мектебі жұмыс істейді. Онда 35
спорт түрімен 18 мыңнан астам
болашақ чемпиондар дайындық
үстінде.

Жетістік те,
жоспар да көп

Қолда бар ақпарға сүйен
сек, жыл көлемінде түрлі са
ланы цифрландыру бағытында
37 жоба қолға алыныпты.
Сандық технологияларды на
рықтық стандарттарға сәйкес
дамыту мақсатында облыста
арнайы мемлекеттік орган –
цифрлық технологиялар бас
қармасы да құрылды. Бұл рет
те аймақ басшылығы шетелдік
тәжірибені ескерусіз қалдырған
жоқ. Облыс делегациясы Та
тарстан Республикасы, Қазан
қаласына, Қытай Халық Ре
спубликасына жұмыс сапар
мен барып, ортақ мәміле жа
састы. Себебі, қазіргі кезеңде
ақпараттық
технологияның
пайдасы жетерлік. Бұл – ақша
айналымы, бұл – бизнес деген
тәрізді әрі қарай жалғасып кете
береді. Әлемнің әр қиырындағы
адамдар осы технологияның
арқасында бір-бірін көрместен
байланысып, жұмыс жүргізуде.
Біздің балалар да заман
шақыруларына дайын, олардың
ІТ-дың, робототехниканың біл
гірі атанатын күні алыс емес.
Өйткені, Елбасы «Болашаққа
бағдар: рухани жаңғыру» атты
мақаласында ХХІ ғасырдағы
қазақ баласының санасын жаң
ғыртумен қатар білім деңгейін
жетілдіру қажеттігін алға тарт
ты. Білімін жетілдіру деген
де заман сұранысына сай ма
мандықтарды оқытуды баса
айтты. Осыған орай облыста
коммуникациялық
техноло
гиялар саласындағы стартап
жобаларды қолдау мен дамы
туға жол ашқан ІТ парк қол
данысқа берілді. Ә.Тәжібаев
атындағы облыстық кітап
ханада орналасқан алаңның
техникалық-лабораториял ық
шеберханаларында түрлі ро
прототип
бототехникалық
тердің өндірістік жобасын
әзірлеуге, лабораториялық си
мулятор, контроллер мен ви
деопанельдерде 2D, 3D гра

фикалық жобалардан VR\AR
технологиялар бойынша ба
стамаларды жүзеге асыруға
мүмкіндік бар. ІТ жобалардың
дамуы мен технологиялық
тиімділігін арттыру бойынша
коворкинг орталығы қызме
тін, ІТ академиялық оқу орта
лығының базасында түрлі бағ
дарламалық оқу курстарын
іске қосуға және ақпараттықбағдарламалық өнімдер жасап
шығаруға болады. Ақпараттық
технологияларды дамыту жө
ніндегі облыс әкімі аппараты
басшысының орынбасары Ин
дира Ақжігітованың айтуын
ша, мұнда келушінің идеясы
мен ІТ жобаны қорғайтын по
тенциалы болса, оны әрі қарай
дамытуға күш салынады. Сон
дай-ақ, біліктілікті арттырып,
қазақстандық, шетелдік ма
мандардың шеберлік сыныпта
рына қатысуға болады.
Айта кету керек, «Цифрлық

Қазақстан» мемлекеттік бағдар
ламасы аясында да қолға алын
ған дүние аз емес. Аталған бағ
дарлама шеңберінде жетекші
«Нұр Отан» партиясы жаңа жо
баны іске асырды. Әр аймақтың
мектептерінде жаппай IT сы
ныптары ашыла бастады. Бұл
жаңашылдық біздің өңірді де
айналып өтпеді. Бүгінде об
лыстағы оқу ошақтары сан
дық технологияға ерекше ден
қойып отыр. Электронды кітап,
интерактивті карта мен тақта,
автоматтандырылған күнделік
жүйесі секілді ресурстар білім
сапасын арттыру тұрғысында
тиімді пайдаланылуда. Тіпті,
қазір қаладағы №3-ші мек
теп-лицей өңірдегі алғашқы
инновациялық білім ұясына
айналған. Мұнда STEM жүйесі
бойынша ІТ және робототехни
ка сыныбы қолданысқа берілді.
Мектеп басшылығы облыстық
білім басқармасымен бірлесе

отырып, «ІТ жол картасы»
дайындалып, 3D кабинеттер,
цифрлық зертханалар, компью
терлер және тағы да басқа жаб
дықтар алу арнайы жоспарға
енгенін айтады.
– Оқушылар жаңадан ашыл
ған сыныптарда ізденуге құш
тар, олар тек жаңа техноло
гиялармен танысып қоймай,
роботты бағдарламалау, инно
вациялық
технологияларды
одан әрі игеруге икемделіп
келеді. Қазір оларға «Python
Programming», «3D модель
деу және анимациялау», «Web
программалау және сайт құру
негіздері», «Си++ програм
малау тілі» бойынша арнайы
курстар өткізіледі. Нәтиже бар.
Оқушылар түрлі сайыстардан
жүлделі оралып жүр. Атап ай
тар болсақ, «RoboFest-2018»
облыстық фестивалінің ке
гельринг-квадро категориясы
бойынша Құрманғазы Әбдуәли
мен Нұрбол Сансызбай секілді
мектеп оқушылары ІІІ орынды
иеленді. Облыстық «Рухани
жаңғыру» орталығының ұй
ымдастыруымен өткен «Атаана, мен және робот» отба
сылық-танымдық чемпионатта
Қуаныш Нұрлан ІІ орынды
қанжығасына байлады. Респуб
ликалық пәндік олимпиадада
Хамза Қабылбек те үздіктер
қатарынан табылып, ІІ орынға
табан тіреді. Халықаралық жо
балардан да оқушылар құр
алақан қайтқан емес, – дейді
мектеп-лицей директоры Меру
ерт Әбдіхалықова.
Оқу орнындағы жаңа ауди
ториялармен танысу барысында
өркениет талабына сай болуы
үшін бар жағдай жасалғанына
көз жеткіздік. Ол болашақтың
балаларын жан-жақты дамыта
ры сөзсіз. Бір жағынан, бұл –
білім саласына инновациялық
технологияларды
енгізуге
күш салып отырған білім беру
мекемесінің жетістігі. Себебі,
мектеп басшылығы облыс
мектептері арасында өткізілген
«Үздік білім беру ұйымы»
байқауынан жеңіп алған 17 мил
лион теңге көлеміндегі грант
қаражатын ақпараттық тех
нологияны оқытуға арналған
құралдарға жұмсаған. Жас буын
келешектің кәсібін меңгерсе,
көп ұзамай IT нарықта топ жар
са деген ниетте.

Өйткені, кім өзінің туып-өскен ша
һарының көркейгенін, ұлғайғанын
қаламайды дейсіз. Ал кез келген
қаланың келбеті жақсаруына тіке
лей әсер ететін ол жаңа құрылыс
алаңдары.
Сөз жоқ, Қызылорда қаласы жыл
өткен сайын көптеген жаңа құрылыс

Сондай-ақ «Жанар-ай» оқу орталығы
мен қонақ үй кешені пайдалануға
берілді. Осылайша қызылордалық
кәсіпкерлер ашқан жаңа нысандар
қала келбетін көркейтуге үлестерін
қосуда. Ал Тасбөгетте 140 орындық
жаңа балабақша пайдалануға беріл
ді. Бұл нысандарда жаңа жұмыс

қан құрылыстардың басым бөлігі
Қызылорда қаласына тиесілі. Сө
зіміз дәлелді болу үшін цифрлар
ға жүгінейік. 2018 жылы облыс
орталығында атқарылған құрылыс
жұмыстарының көлемі 24 млрд 923
млн теңгеге жетті. Бұл аймақтағы құ
рылыс жұмыстарының 36,7 процентін

Қаланың
инженерлік-коммуни
кациялық инфрақұрылымын дамыту
және жайластыру мақсатында «Нұрлы
жер» бағдарламасы шеңберінде рес
публикалық, облыстық және қалалық
бюджеттерден барлығы 2 млрд 785,8
млн теңге бөлінді. Ал «Нұрлы жол»
бағдарламасы арқылы 13 жоба бой

кәріз желісін қайта жаңғыртуға 542,3
млн теңге, қоса қаржыландыруға
облыстық бюджеттен 44,4 млн теңге
бөлініп, тиісті жұмыстары жүргізілді.
Жол жөндеу жұмыстары бойынша
жалпы ұзындығы 98,6 шақырымды
құрайтын 114 көшеге республикалық,
облыстық және қалалық бюджеттен

2 мың 52 пәтерлік 46 көпқабатты
тұрғын үйдің құрылысы жүруде.
Оның ішінде жеке инвесторлардың
өз қаржысы есебінен 1272 пәтерлік 31
көпқабатты тұрғын үй, мемлекеттік
бағдарламалар арқылы 780 пәтерлі
15 көпқабатты тұрғын үй бар.
Қазіргі таңда жеке инвесторлардың

нысандарының пайдалануға берілуі
нәтижесінде жақсарып, жасарып
келеді. Тек биылдың өзінде жоғарыда
атап өткен сауда орталығынан бөлек,
«SMALL» сауда желісінің кезекті
орталығы, үш қабатты «ЭВРИКА» сау
да үйі, Астана даңғылының бойында
орналасқан сүт өнімдері бағытындағы
«BALQAIMAQ» дүкені ашылды.

орындарының ашылуы ол бөлек
тақырып. Ең маңыздысы, жыл ба
сынан бері қала кәсіпкерлерінің
қаражаты есебінен жалпы құны
7 млрд 436 млн теңгені құрайтын
үлкенді-кішілі 67 кәсіпкерлік нысан
іске қосылып, онда жаңадан 1219
жаңа жұмыс орны ашылды.
Жалпы облыста жүргізіліп жат

құрайды. Сыр елі бас шаһарының
ажарын ашуға тек жаңа нысандар
мен ғимараттардың пайда болуы
ғана үлес қоспаса керек. Осы ретте
инфрақұрылымдық желілердің жа
ңалануы да аса маңызға ие. Онсыз
қаланың тыныс-тіршілігі маңды
майтыны белгілі. Бұл ретте тағы да
цифрларды сөйлетуге тура келеді.

ынша республикалық бюджеттен
бөлінген 1 млрд 584 млн теңгеге 10
шақырым ауыз су және 7 шақырым
кәріз су құбырлары қайта жаңғыртудан
өтті. «Өңірлерді дамытудың 2020
жылға дейінгі» бағдарламасы шеңбе
рінде республикалық бюджеттен
Қызылорда қаласы «Мерей» және
«Ақмешіт» шағын аудандарындағы

барлығы 2 млрд теңге бөлініп, тиісті
жұмыстар атқарылды. Жөндеуден
өткен көшелер қала сәнін арттыра
түсуде.
Ең бір қуанарлық дүние, ол
соңғы жылдарда жанданған тұрғын
үй құрылысы биылда қарқынынан
жаңылған жоқ. Бүгінде қаламызда
152,6 мың шаршы метр болатын

өз қаржысы есебінен 754 пәтерлік
20 көпқабатты тұрғын үй құрылысы
аяқталды. Баспаналы болған қаншама
адам қуанышқа кенелді десеңізші!
Бір сөзбен айтқанда, күн санап
құлпырған, көз алдыңда көркейіп,
сәні мен салтанаты жарасқан, 200
жылдық тарихы бар шаһардың келбеті
тынысыңды аша түседі.
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«ЖӘДІГЕРДІҢ»
жолында жүк қалмайды
Қала іргесіндегі Белкөл маңына жақын құмы суырылып жатқан «Кекірелі», «Шәйкөл»
аумағындағы мың гектар жерге мыңғыртып мал ұстап, жайқалтып егін салған Жәдігер
Орақбаевтың есімін бұрыннан да білетінбіз.
Ол – Сыр өңірінде кәсіпкерлікке алғаш бет бұрған азаматтардың бірі. Арал, Сырдария
аудандарының құрметті азаматы.
Алайда, кез келген адамның жан сырына көкірек көзін салмай оны басқа біреудің білемін
дегені бекершілік.
Біз де Жәкеңді жақыннан білуге ниет жасап көрдік.
СБ Дүйсенбек АЯШҰЛЫ.

БАЛЫҚШЫНЫҢ
БАЛАСЫ
Теңіздің қыр бетінде, Аралдан жетпіс
шақырым жерде Жамбыл дейтін колхоз
болған. Жәкеңнің әкесі Орақбай колхоз төрағасының орынбасары, кейін
балықшылар бригадирі болып еңбек
етті. 1921 жылы Лениннің хаты бойын
ша Волга бойындағы аштыққа ұшы
раған халыққа 14 вагон су маржанын
жөнелткен балықшылардың бел ортасында болған кісі. Қыста мұз астына шыжым арқан жүгіртіп, жазда теңіз төрлеп
жел қайық ескен ауыл балықшысы.
«Атымды ертеңге жеткізеді, көңілімнің
күні, өмірімнің жәдігері болады» деп
қырық сегіз жасында көрген ұлының
есімін Жәдігер қойды. Шынында да
осы баласы жиғанынан иманын жоғары
қойған Орақбай ақсақалдың болмыс
кенін кеудесіне көшірген кең жүректі
азамат болып ер жетті.
Бала Жәдігер алты жасынан әкесіне
еріп, балық аулаудың бар машақатын басынан өткерді. Жылым салатын қайық
тарды ауылдан жүз шақырым қашыққа
сүйретіп әкететін кемелердің үстінде
талай рет ұйықтап та қалған. Осылайша балалық шағын Құланды мен Барса
келместің арасында, Қаратүп өзегінің
сағасында өткізді.
Ауыл мектебінен сегізжылдық білім
алып, онжылдықты Аралда оқыды.
Мектептен соң Қарағанды кооператив
институтының студенті атанды. Екінші
курста жүріп үйленді. Бақыткүл екеуі
бір партада отырып, бір мектепті біті
ріп, институтқа да бірге түскен. Осы
бірліктерін екіге айырмады. Институт
жаңа ашылғандықтан оқытушыларға
да, үйленген студенттерге де пәтер
берді. Жасынан еңбекпен өскен студент Жәдігер ата-анаға салмақ салмай,
сабақтан соң автобазада слесарь болып
жұмыс істеді. Ол қиынын қызығы жеңген
жастық шағы болатын.
1970 жылы екі сәбилі болған ерлізайыпты екеу институтты тауысып,
Тереңөзек жұмысшылар кооперациясына келіп орналасты, жаңа өмірдің жолына қадам басты.

«БІРЛЕСТІКТЕН»
БЕРІ ҚАРАЙ
Жұмысшылар кооперациясындағы
жұмысын төменнен бастаған жігерлі,
жаңашыл, табанды жас осы ұжымның
басшылық қызметіне дейін көтерілді.
Білімі мен біліктігінің арқасында 1978
жылы аудандық тұтынушылар ода
ғының, 1982-1985 жылдары облыстық
тұтынушылар
одағының
басқарма
бастығы болды. Мұнан соң 1985 жылдан
1996 жылға дейін өзі құрған «Бірлестік»
сауда-өндірістік мекемесін басқарды.
Дәл осы кез жоспарлы экономикадан
рыноктық экономикаға ауысудың ауыр
кезеңі еді. Шындығында халықтың басым бөлігі жаңа саясатқа еніп кете алмады. Азаматтардың бойынан нарықтықәлеуметтік түсінік, кәсіпкерлік рух,
демократиялық ой-пікір табыла бер
мейтін.
Осындай қиын шақта Жәдігер Орақ
байұлы заман ағымын жете түсінді және
өзін де, өзгені де нарық қыспағында қал
дырмайтын тың бағыт іздеді. Сол кездегі
бастаған жұмысты қарқынды жылжыту
үшін бір мекеменің күші аздық ететін.
Сондықтан «Гүлайым» фирмасын ашты.
Оған зайыбы Бақыткүл Орақбаева
құрылтайшы болды. Тасқа тамған тамшыдай жанкешті еңбектің табыс әкеле
бастағаны осы кезең. Қала орталығынан

бірінен кейін бірі – мейрамхана, қонақүй,
балабақша, монша, дүкен салынып,
тұтынушы халыққа қызмет етуге кірісті.
Алайда, Жәкең ақ қолғаппен атқа
рылатын іске қанағаттанбады, еңбектің
бақыты да, ләззаты да қара жұмыста
деп білді. Дәл осы ойын жүзеге асыру үшін 2008 жылы қала сыртындағы
«Кекіреліден» аукцион арқылы 878 гектар жер сатып алып, «Жәдігер» шаруа
қожалығын құрды.
Ақиқатқа
жүгінсек,
еліміздегі
экономикалық тұрақтылықтың орны
ғуына, халықтың әл-ауқатының өсіпдамуына Жәдігер секілді азаматтардың
қосқан үлесі аз болған жоқ. Өйткені
олар жұрттың жоғын түгендеді, қолы
бос қалғандарды жұмыспен қамтыды,
дала төсіне бір сәт мүлгіп кеткен еңбек
ырғағын қайта әкелді.
Бүгінде осы шаруа қожалығында
төрт түліктің басы түгел, екі қыстау,
малшылар отыратын бірнеше үй
салынған.
Шаруашылықта
отызға
жуық адам жұмыс істейді, 20-30 техника бар. Бір отар асыл тұқымды қаракөл
бағытындағы қой Жаңақорған жерінде
бағылып жатыр. Ұмытыла бастаған қара
көл елтірісіне де сұраныс артып келеді.
Скважина қазылған, электр жарығы
тартылған. Күн сәулесінен 5 квт электр
қуатын алатын құрылғы қойылған. 8
гектар жердегі көкөніс дақылдары мен
жеміс ағаштары биыл да жақсы өнім
берді. Бұл өнімдер «Гүлайым» фирмасы
арқылы қала ішіндегі бірнеше балабақша
мен мектептерге жеткізіліп отыр. Қазір
40 гектар күздік бидай қар астында жатыр.
Өткен жылдардың есебін жүргізбейақ қояйық, биылдың өзінде «Жәдігер»
тұтынушыларға 66780 литр шұбат, 14600
литр қымыз, 96 мың кілә ет беріпті.

«БОЗБАЙ»
АРНАСЫНЫҢ
БОЙЫНДА
Сағасын
дария
суы
құйып
тұрған «Сталин» арнасынан алатын
«Бозбайдың» табаны шөгіп, өкпесін
шөп-шалам қысқан өзекке айналған.
Жылап аққан осы арнаға ағыл-тегіл су
келтірсе «Кекірелі» қасқалдақ ұшып,
кекілік қонған жер болар еді. Бірақ оған
техника күшінен бөлек, қомақты қаражат
керек. Шаруа қожалығының иесін осы
жағдай біраз қинады.
Өткен жылдың көктемінде Жәкең облыс әкімінің қабылдауында болып, сол
мәселені жеткізді. Қырымбек Елеуұлы
жағдайды жіті түсініп, қолдау білдірді.
Сөз іске тез айналды. 11 миллион теңге
қаржы бөлініп, ескі арна аршылып, тазаланды. Осыдан соң-ақ «Бозбай» бойына
жан кірді.
Мол су келісімен 120 гектар жер
ашылып, бидай мен жоңышқа егілді.
Балықшының баласы емес пе, Жәкең
атакәсіпті де ұмыт қалдырмады. Қазір 15
гектар аумақты алатын тереңдігі 3 метр
көл жасалып жатыр. Оған қоса асыранды қаз-үйрек айдыны болатын тағы бір
көл пайда болмақ. Сөйтіп, балық пен құс
шаруашылығына қосымша 60 адамды
жұмыспен қамту жоспарланды.
Қазірдің өзінде қаладағы мен дала
дағыны қосқанда Жәкең басқаратын
шаруашылық пен тұрмыстық қызмет
көрсету желісінде 140 адам еңбек етеді.

«ТҰНЫҚТАН
БАЛЫҚ АУЛАП БАЛА
ОТЫРСА...»
«Жәдігердің» алдағы жоспары көп.
Ет бағытындағы ірі қараны көбейту мақ
сатында Ресейдің Қалмақ республика-

сынан мал алуға келісім шарт жасасып
отыр. Сәуір айында шаруашылыққа 120
бас сиыр әкелінбек. Бұл үшін бордақылау
алаңын, мал сою тірегін алу қолға алынды. Мал азығын алатын 120 гектар жер
ашылмақ, бұл бағытта тағы 20 адам
жұмыс істейтін болады. Сонымен бірге
алдағы жылы қала балабақшалары мен
мектептерін жазда ғана емес, қыста да
көкөніспен қамту мақсатында аумағы 1
гектар жылыжай салынбақ.
Жәкеңнің ең үлкен және пайдасын түгел жұрт көретін жоспары –
Қызылорданың ортасынан көл ашып,
жағажай салмақ ойы. Бұл үшін «Арай»
шағын ауданындағы аумағы 15-20 гектар
Сырдарияның сарқынды суынан пайда
болған көлді жаңғырту керек. Тереңдігі
4 метр болатын бұл көл өздігінен тар
тылмайды. Оны құрғатып үй салғанмен
ыза тебіндейді. Қазір көл айналасы
қоқыс тасталып, тарылып жатыр.
Әсем демалыс орнын салуды бұл
жердің өзі сұрап тұрғандай. Көлдің бола
шақ бейнесі мынандай: Жағажайда кем
дегенде 500 кісі сиярлық ашық демалыс орындары орнығады. Бәйгеқұмның
«Ханқожа» көліне ат арытып жүргендер
енді алысқа ұзамайды. Көл бетінде
қайықпен, катамаранмен серуендеп
келіп, заманауи киіз үйде қымыз ішіп,
ұлттық музыка тыңдап тынығасыз. Ең
қызығы көл жағалап қармақ салуға
рұқсат етіледі. Көл – менікі, балық –
сенікі. Әсіресе бұл балалар үшін тап
тырмас тамаша болар еді.
Жәдігер Орақбайұлы қолына тынығу
орнының макетін алып, осының бәрін
облыс басшысы алдында айтты. Ол кісі
құптарлық іс деп, әрі қарайғы жұмысты
қала әкіміне тапсырды.
Жәкең алдағы уақытта бұл мәселе де
өз шешімін табады деп үміттенеді.

ҚОЛЫ ЖОМАРТ
САҚЫ БОЛАДЫ,
ЖАНЫ ЖОМАРТ
ЖАЙСАҢ КЕЛЕДІ
Пайғамбарымыз: «Жомарт жәннатқа
жақын, жәханнамнан алыс» деген.
Жәкең осы ғибратты үнемі ойында ұс
тайды. Алдына келгеннің алақанын бос
қайтармайды. Бірақ, оның бәрін айтып,
түгендеудің қажеті жоқ, тіпті ұмытып
кеткен жақсы деп есептейді. Баласының
оқуына, еміне көмек сұрап келгендер де
болды. Олардың аты-жөнін шынында
ұмытып кетіпті.
Биылғы көктемде «Қоғалыкөл» ау
лындағы «Жамбыл-2030» ЖШС қаржы
қолбайлауынан егіске кірісе алмады. Осы
шаруашылыққа «Жәдігер» 100 миллион
теңге уақытша көмек берді. Сөйтіп, ауыл
еңбеккерлері егін де салды, айлықтарын
да алды. Күздің берекесіне жетті, алған
дарын алғыспен қайтарды.
– Аға, кәсіп – тәуекелдің ісі, үлкен
жоспарларыңыздың бірінен болмаса бірінен шығынға ұшырап қалудан
қорықпайсыз ба? – деп сұрадым мен.
– Егер сұрағың жетпіске келіп қалған
жасыма қатысты болса, онда мұның
бәрі өз басым үшін емес, әуелі халық
үшін, сосын бала-шағаның болашағы
үшін атқарылып жатқан іс, – деп күлді
Жәкең. Сосын сөзін былай жалғады.
– Құдайдан қорықпаған әрнәрседен
қорқады дейді ғой. Нені болса да адал
ниетпен, таза пейілмен бастаймын.
Біреудің еңбегін жеуге, байлығымды
еселеу үшін жалған сөйлеуге Құдайдан
қорқамын. Менің шаруашылығымда
жұмыс істейтіндердің ешқайсысы банк
тен несие алмайды. Егер олар тапқантаянғанын несие өтеміне төлесе, онда
оның жұмысқа деген ықыласы да төмен
болады. Сол үшін мен оларға «ақша
қажет болған жағдайда маған айтыңдар,
өтеуін өзіңе тиімді жолмен қайтар» деп
айтып қойғанмын. Олар солай істейді, ал
менің өз жұмысшыларымның алдында
жүзім жарқын жүреді.

Жәкеңнің әңгімесіне рия
сыз көңілден риза болдым.
«Нар жолында жүк қалмас»
деп қазақ нарды емес, осындай
арлы азаматтарды айтқан
ғой.
Ия, бұл кісімен бірауық
әңгімелесу кімді болса да
біраз ойландырып тастай
ды, адамның жан дүниесіне
сәуле түсіреді. Егер уақыт
дедектетіп орныңнан тұр
ғызып жібермесе...

6

QOǴAMDYQ KEŃES
Қызылорда қаласындағы
Достық үйінде облыстық
қоғамдық кеңес
мүшелерінің кезекті оты
рысы өтті. Онда үш мәселе
қаралды.

СБ Мейрамгүл ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ
Бірінші мәселеде, жинақтаушы
зейнетақы жүйесінің қорытын
дылары мен даму келешегі және
әлеуметтік
мәселелерді
қорғау
мекемелері басшыларының есебі
тыңдалды. Бұл туралы “Бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы қоры” АҚның облыстық филиалы дирек
торының орынбасары А.Сәрсенбаев
хабарлама жасады. Оның айтуынша, бүгінде БЖЗҚ-ның 18 филиалы мен 218 қызмет көрсету кеңсесі
бар, оның ішінде облыс бойынша
9 қызмет көрсету кеңсесі жұмыс
жасайды. Өңірде 335 мыңнан
аса шот, 270 млрд теңге салым
бар. Зейнетақы қызметтеріне тең
қолжетімділікті қамтамасыз ету
мақсатында электронды сервистер, e-gov, ұялы қосымша, өз-өзіне
қызмет көрсету терминалдарынан
бөлек, сәуір айынан бастап мобильді
кеңсе өз жұмысын бастаған. Сондайақ, “Қазпошта” АҚ бөлімшелері
арқылы трансфер-агенттік қызмет
көрсету де іске қосылған. Екінші
мәселе бойынша еңбек, әлеуметтік
қорғау және көші-қон комитетінің
облыс бойынша департамент басшысы Т.Жолымбетов сөз алып, 11
айдың қорытындысын баян етті.
мерзімде аймақтағы
Есепті
әлеуметтік төлем алушыларға 84,0
млрд теңге төленген. Медици
налық-әлеуметтік сараптама бойынша 11320 адамға “мүгедектікті
немесе еңбек ету қабілетінен айырылу дәрежесін белгілеу және
қажетті әлеуметтік қорғау шарала-

Салалар
жұмысы
сараланды
рын айқындау” мемлекеттік қызметі
көрсетіледі.
– Он бір айдың қорытын
дысына орай өңірде мүгедектікке
шығудың төмендеуі байқалады.
Осыған сәйкес, алғашқы мүге
дектікке шығу интенсивтік көр
сеткіші 10 мың халыққа шаққанда
28,1-ден 27,5-ке дейін азайған.
Яғни биыл 2173 азаматтың мүге
дектік тобы анықталып, оның ішінде
1700-не композиттік мемлекеттік
қызмет көрсетілді. Бұл алғашқы
мүгедектікке шыққандардың 78,2
процентін құрайды. Мүгедектер
тобы арасында екінші топтағылар
- 49,6 %, үшінші топ 63,5 % болса,
бірінші топ 13,9% көрсетіп отыр, –
деді департамент басшысы.
Бүгінгі күні облыс бойынша жолаушылар тасымалдау саласында 211 автобус маршруты,
облысаралық 12 автобус маршруты қызмет көрсетеді. Биыл шілде
бастап
халықаралық
айынан
«Қызылорда-Ташкент» маршруты
ашылды. Сонымен қатар, 20 жұп
жолаушылар пойызы, оның ішінде
мемлекетаралық бағытта 7 жұп
пойызы өтеді. Жолақы тарифтері
басқа өңірлермен салыстырғанда ең
төменгі деңгейде сақталып отыр. Бұл
туралы жиын барысында облыстың
жолаушылар көлігі және автомобиль
жолдары басқармасы басшысының
орынбасары Д.Тілеуов хабарлады.

– Қазіргі таңда “Цифрлық
Қазақстан” мемлекеттік бағдар
ламасы шеңберінде 2 жоба іске
асырылуда. Оның бірі “Салтанат”
ЖШС автовокзалында аудан, қала,
облысаралық маршруттарға электронды түрде билеттер сатып алу
жүйесін енгізу. Дәл осындай жүйені
қаланың қоғамдық көліктеріне де
енгізу ойластырылуда. Сондайақ, жаңа әуежай терминалының
құрылысы жобасы да қолға алын
бақ. Бұл жобалар мемлекеттік-же
кеменшік әріптестік механизмі
аясында жүзеге асатын болады. Ал
дағы жылы жолаушыларға қызмет
көрсету сапасын арттыру және көз
деген жеріне тікелей жетуін қам
тамасыз ету мақсатында Атырау,
Алматы, Шымкент және Түркістан
автобус бағыттарын ашу және автобус паркін кезең-кезеңімен жаңарту
бағытында жұмыстар жүргізу жос
парланып отыр, – деді Д.Тілеуов.
Шара соңында баяндамашы
ларға қоғамдық кеңес төрағасы
С.Имандосов пен қатысушылар
тарапынан
бірқатар
сұрақтар
қойылды. Оның ішінде билет
тапшылығы, жолдардың тозған жер
леріне жөндеу жұмыстарын сапалы
жүргізу, мүгедектікке өту тәртібі
секілді мәселелер сөз етілді. Сондайақ, мереке қарсаңында пойыздарға
қосымша вагон тіркеуге ұсыныс жасалды.

Ұлы дала
жүрегі
Елбасының «Ұлы даланың
жеті қыры» атты ұлт тари
хын танып-білудің жаңа
кезеңін бастаған мақаласын
оқып жанарыма жас іркілді.
Ата-бабаларымыздың қолы
қорамсада, аяғы үзеңгіде
жүріп қанымен қорғаған Ұлы
даланың тарихын түгендейтін
мезгілдің жеткеніне
қуандым. Екі «халық
жауының» немересімін.
Мамандығым – заңгер.
Кеңес дәуірін дәріптеген
кезеңде білім алып, қызмет
атқарсам да бала кезімнен
аталарымның, әкемнің сана
ма сіңіріп кеткен шынайы
қазақ тарихын, әдебиетін,
мәдениетін, ғұрып-салтын,
бастарынан өткізген қуғынсүргіннің азабын ешқашан
жадымнан шығарған емеспін.
Елбасының Ұлт тарихын ұлық
тауы – әлем ғалымдарының назарын
аударатын бастама деп білемін. Ұлт
тағдыры толғантқан Елбасына, пікір
білдірген тарихшылар, қаламгерлер
мен зиялы қауымға, тарихи сананың

қайта жаңғыруына ықылас білдірген
барша азаматтарға алғысым шексіз.
Сібірден елге келіп он жыл өмір
сүрген уақытында МҚК-нің көз
қырында болған «халық жауы» атам
Балапан Ақжанов, өлерінен бір жыл
бұрын жасырын түрде екі жерге барып тәу етіп, тағзым жасағаны он
төрт жастағы менің санамда мәңгі
қалды.
Олар: үш жүздің басы қосылып
1710 жылы
қазақтың алғашқы
құрылтайы өткен – қос төбе
«Құлжұмыр-Қасқатөбе» де, екіншісі
өзінің аяулы жары, репрессия
құрбаны Зейфун ханымның мүрдесі
жатқан жер еді. Оны бір-жар адам
ғана білсе де МҚК-нің агентіне жауап беруге тура келген. Сол, қос төбе «Құлжұмыр-Қасқатөбе» Қарағанды,
Қостанай, Ақтөбе, Қызылорда об
лыстарының қиылысар тұсында ор
наласқан. Қазір ол аймақтан «Жез
қазған-Бейнеу» темір жолы өтіп
жатыр.
(Құлжұмыр-Қасқатөбе)
Құба жон, қоңыр белдің қос төбесі,
Ұлы дала жүрегі – мәртебесі.
Үш жүзден ту тігіліп, кеңес өткен,

Хан, қараша, билердің ол – елесі.
«Құлжұмыр-Қасқатөбе» ұрпақтардың,
Тарихтан тағлым алар бір белесі.
Білек тіліп, қан қосқан асылдардың,
Жанын қиып қалдырған несібесі,
Қайғы жұтқан халқынан бата тілеп,
Құрбандыққа шалынған боз биесі.
Жоңғардың езгісінен кек алынып,
Мезгіл жеткен күйрейтін керегесі.
Бөкенбай қол бастаған – батырлардың,
Кеудесінен атылған кек жебесі,
Қолдарында айбалта, қылыш, найза,
«Аруақ»,-деп буылды бел кісесі1.
Үш ғасыр қасқаланған «Қасқатөбе»,
Қазақтардың көз жасы hәм киесі.
Екі айрылған:- бір жағы шөп-бұталар,
Тік биік, аппақ шағыл бір шүйдесі.
Арқа тұсы астасқан жорықтарда,
Ұлытаудың Бұланты-Білеутісі,
Әскер жинап үш жүзге тіреу болған,
Кіндік-кие қазақтың қос төбесі.
Атыңнан айналайын , «Жұмырқасқа»,
Ұлы дала жүрегі – мәртебесі!
1. кісе – керек-жарақ салу үшін
белге байланатын белбеу.
Даража БАЛАПАН,
заңгер, Халықаралық
ақпараттандыру академиясының
мүше-корреспонденті.

AÝYL KELBETІ

Ажары ашық Ақмая

Шиелі ауданындағы іргелі елді мекеннің бірі – Ақмая ауы
лы. Кеңестік кезеңнің елуінші жылдары ірілендірілген үш
ұжымшардан құралған шаруашылық «Авангард» кеңшары
аталып, озаттар қатарынан көріне білді. Оның еңбек үлгісі
аймағымыздан асып, республикаға таралды. Жуырда 16
Социалистік Еңбек Ері шыққан ауылдың 80 жылдық мерекесі
аталып өтті.

СБ Нұрмахан ЕЛТАЙ.
Саясаттың салқыны қарапайым
халыққа зәрдей әсер етері тарихтан
белгілі. 1937-1938 жылдары солақай
шешім салдарынан Приморск өл
кесіндегі корей халқы Қазақстанға
жер аударыла бастады. Солардың
арасында 1938 жылы 277 отбасы
Шиеліге келіп қоныс тепті. Олардың
бір бөлігі «Авангард», екіншісі сол
қатардан «Большевик» ұжымшары
болып орнықты. Жергілікті халық
өздері тұрмыс қиыншылықтарын тата
жүрсе де, байырғы қонақжайлылық
қалпынан айнымай, жер аударылған
корейлерге барынша жылы қабақ
танытып, қолдан келгенінше көмек
көрсетті. Алғашында ауыздағысынан
жырып беріп, жылы киімдері мен
киіз, көрпе-төсегін де бөлісті. Бұл
ыстық ықылас сырттан келген
қоныс аударушыларға сенімділік
орнатып, белсене еңбек етуіне жол
ашты деуге болады. Жаратылысынан бейнеткеш корейлер шеңгел
мен қамыс басқан аймақтарды тазартып, егін егуге шықты. Күріш
егудің жай-жапсарын жетік білетін
олар, ә дегеннен тәуір нәтижелер
көрсеткендігін атап айтқан жөн.
Жоғарыда айтқанымыздай, күріш
дақылын егетін екі ұжымшарға мен
негізінен мал шаруашылығымен
шұғылданатын «Ақтөбе» қосылып,
кейіннен атағы алысқа кеткен

«Авангард» кеңшарының негізі
қаланды. Оның алғашқы басшысы Ким Хан Бин деген кісі болған
көрінеді. Міне, шапқан атқа, атқан
оққа жеткізбес мәртебелі уақыт
араға 80 жылды салып, тәуелсіз
Қазақстанның бір ауылының мерейлі
мерекесін тойлауға алып келді. Және
де осы шаруашылықты ұзақ жылдар басқарып, егіншілік мәдениетін
жаңаша үрдіспен дамыта жүріп,
ауылды озаттар қатарынан көрсете
білген, көптеген еңбек адамдарын
тәрбиелеп, елді мекеннің көркеюіне
барынша еңбегі сіңген Социалистік
Еңбек Ері Ким Ман Самның да
туылғанына 135 жыл толу мерекесі
қатар аталынып өтті.
Сталиндік сыйлықты алған қар
жысына Ким Ман Сам салдырып
берген мәдениет үйінде ауыл ірге
сінің қаланғанына 80 жыл толу
салтанаты өткізілді. Аудан әкімі
Әшім Оразбекұлы құттықтау сөз
сөйлеп, ауыл адамдарының қуа
ныштарын бөлісті. «Ақмая» шаруа
қожалығының төрағасы, аудандық
мәслихат депутаты Дәулет Жұмаб
еков, ауыл шаруашылығының арда
гері Асқар Жұмәділ, ауыл тұрғыны
Светлана Лян және ақын, «Алаш»
сыйлығының иегері Қатира Жәле
новалар ел қуанышына орай лебіз
білдірді.

Елбасының өміршең бағдар
ламаларына сай шеткі өңірлердің
өсіп-өркендеуі жалпы еліміздің
гүлденуінің негізі екендігі Ақмая
ауылының қазіргі келбетінен айқын
байқалады. Соңғы жылдардың өзін
де әлеуметтік нысандардың әлде
нешеуі ашылып, халыққа қызмет
көрсете бастаса, ауылішілік жолдары жөнделіп, жарықтар орнатылып
халыққа қолайлы жағдайлар жасалынуда. Ауыл түлектерінің туған ауыл
дарын түлетуге үлес қосқандығы
да сүйсінерлік, бірі – наубайхананы
іске қосса, екіншісі – шаштараз салып, көпшілікке қызмет көрсетуде.
Ал мәслихат депутаты Дәулет
Жұмабеков бұрнағы жылы жабық
спорт кешенін салып берді. Осы күні
600 орындық «Авангард» салтанат
сарайы да есігін айқара ашты.
Соңғы үш жыл бойы шаруа
шылық жоғары көрсеткіштері ар
қылы облыста алдыңғы қатардан
көрініп келеді. Ал, биылғы жылы да
ақмаялықтар 1420 гектар күріштіктен
орташа 71 центнерден өнім алып, 10
мың тонна Сыр салысын қоймасына
құйды. Осылайша жеңімпаздар қа
тарынан танылды. Бастысы – шар
уа қожалығында еңбек ететін жұ
мысшы-механизаторлар ай сайын
жалақыларын алып, жыл соңында
қосымша табыс та табады. Сондайақ, «Еңбек еткеннің еңсесі биік» де
мекші, марапат пен сыйлыққа да ке
неледі. Мәселен, осы күнгі шарада
озаттар өздерінің көрсеткіштеріне
сай 30 мыңнан 480 мың теңгеге дейін
сыйақыға қол жеткізді. Бұл марапаттарды шаруашылық басшысы тапсырса, қос озат – Герасим Пак пен Рахат Құрманбаевтарға жеңіл автокөлік
кілтін аудан әкімі тапсырды.
Шиелі ауданы.
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Қазақ әдебиеті мен
театрының тарихында
драматургия жанрының
профессионалдық тұрғыдан
қалыптасып өсуіне, толысып кемелденуіне,
әлемдік сахна кеңістігінен
орын тауып-өрістеуіне
өлшеусіз зор үлес қосқан
атақты драматург-жазушы, аудармашы, сыншы,
қоғам қайраткері Қалтай
Мұхамеджановтың
туғанына биыл 90 жыл толып отыр.
Қ.Мұхамеджанов
өзінің сөзімен
айтқанда сол бір «берекесіз» 1928
жылы дүниеге келіп, балалық шақтың
алаңсыз бал дәуренін сезіне алмаған.
Себебі, әкесі «халық жауы» атанып сот
талған, кейін атылып кеткен. Артынша
соғыс басталып оқу да жайына қалған.
Қой бағып жүріп ауылдағы кішкене кі
тапхананың бар кітабын оқып тауысқан.
Қызылорда қаласындағы педагоги
калық институтта, Ташкент қаласындағы
өнер институтында оқып жүргенінде
сол бір «халық жауының» баласы де
ген ат қыр соңынан қалмай қудалауға
ұшырай береді. Ақырында Мәскеудегі
А.В.Луначарский атындағы ГИТИС-тен
бір-ақ шығады. Атақты профессор Павел
Санович Марков болашағынан көп үміт
күттіретін студентті өзіне шақырады.
Жазушының осыдан алпыс жыл
бұрын жазылған «Бөлтірік бөрік астын
да» атты алғашқы пьесасы көп сынға
ұшырап барып өзінің лайықты бағасын
алды. Күні бүгінге дейін еліміздің сах
наларында қойылып келе жатыр. Жалпы
драматургтың барлық пьесаларындағы
мәселелер осы заманда да өзектілігін
жоғалтпаған. Жастардың тұрақсыздығы,
ана тілімізді шұбарлап сөйлеу барлығы
бәз баяғыдай. Күні кеше ғана жазылған
сияқты.
Қ.Мұхамеджанов замандастарының
айтуы бойынша керемет кітапқұмар
адам болған. Жиналған кітаптардан кім
нің кітабы қай қатарда, қандай сөреде
тұрғандығын жатқа білген. Бірнеше
мың кітап: арабша, парсыша, орысша,
қазақшаның араб, латын әрпіндегі кітап
тар оның өмір бойғы жинаған байлығы
деп айтуға болады. Өзі де: «Үйімді

де осы кітаптарым үшін кеңейттім,
әйтпесе, бәйбішеміз екеумізге бәрібір
емес пе?» деп күледі екен. Қалтай ағаның
кітапханасы баяғыда Отырарда жоғалып
кеткен, Мысырдағы кезінде отқа оранған
Александрия
кітапханаларын
еске
түсіреді.
Міне, сол мол мұра 2015 жылы Сыр

сонымен бірге шығыс шайырларының
жырларын толық оқып, зерттеген адам.
Қалтай кітапханасында Омар Хаям, Ха
физ Хорезми, Әлішер Науаи, Низами,
Әзиз Несин, Садриддиннің және т.б
шығармалары араб, парсы, түрік, өзбек
және т.б тілдерде жинақталған.
Сонымен қатар кітапханада 1896

ҚАЛТАЙ
ҚАЗЫНАСЫ

бойы оқырмандарына сыйға тартылып,
жарты миллионға жуық бай қоры бар
Ә.Тәжібаев атындағы облыстық кітапха
надан Қалтай Мұхамеджановтың кітап
ханасы ашылды.
Қазіргі таңда Ә.Тәжібаев атындағы
облыстық әмбебап ғылыми кітапха
насының қоры 8 мың данаға
жуық
кітаппен толықты. Осы рухани азықтың
шашауын шығармай, жоғалтпай бізге
жеткізген Қалтай ағаның жары Фарида
Бекжанқызы мен ұрпақтары Жәмила мен
Алтай Мұхамеджановтар.
Кітапхана қорына толығырақ тоқта
лып өтсек, Қ.Мұхамеджанов тек ис
лам әлемі мен дінінің білгірі ғана емес,

жылы Санкт-Петербург қаласындағы
Ф.Павленков
баспасында
басылып
шыққан «Антропология», 1907 жылы
Д.В.Аверковтың «О драме» сыни мақа
лалары, 1914 жылы Орынбор қаласында
араб таңбасымен берілген Ахмет Бай
тұрсыновтың «Қазақ әліппесі», 1935
жылы М.Әуезовтің латын қарпімен ба
сылған «Тас түлек» пьесалары мен
әңгімелер жинағы және т.б барлығы 86
баға жетпес ескі құнды кітап бар.
Кітапхана қоры қазақ, орыс, ше
тел классиктерінің таңдаулы көркем
әдебиеттерімен де қызықтырады. Со
нымен бірге Ғ.Мүсірепов, Ғ.Мұстафин,
Ә.Нұрпейісов, Г.Бельгер, Қ.Жұмаділов,

«ТОМИРИС»
ӘБУ-ДАБИДЕ ӨНЕР КӨРСЕТТІ

Сыр елінен шыққан талай
өнерпаздар еліміздің атын
әлемге әйгілеп келеді. Осы
ретте бірнеше өнер ұжымын
біріктіріп отырған облыстық
филармонияның «Томирис» би
ансамблі де талай белестерді
бағындырды.
СБ Сара АДАЙБАЕВА.
Соңғы жылдары би ұжымы гастрольдік
сапарларының шекарасын кеңейтті. Олар түрлі
мемлекеттерде болып, қасиетті өнерімізді
паш етіп жүр. Мәселен, жақында «Томи
рис» би ансамблі Әбу-Даби қаласында
өтіп жатқан Заид атындағы мәдени фести
вальде өз өнерлерін көрсетті. Фестиваль
Біріккен Араб Әмірліктерінің Президенті
шейх Халифа бен Заид әл-Нахаян атындағы
гуманитарлық ұйымының ұйымдастыруымен
өтіп жатыр. Халықаралық фестиваль биылғы
жылдың 1 желтоқсаны мен келер жылдың
27 қаңтарына дейін жалғасады. Жыл сайын
өткізілетін шараның мақсаты – 2 желтоқсан
Біріккен Араб Әмірліктері Ұлттық күніне

орай жергілікті халықты әлем елдерінің ұлт
тық мәдениеттерімен таныстыру болып табы
лады. Еліміз биыл аталған шараға төртінші
рет қатысып отыр. Шараға көптеген мемле
кеттердің өнерпаздары, суретшілер мен қол
өнер шеберлері қатысуда.
Би ұжымы 2001 жылы филармонияның сол
кездегі директоры Сәрсенкүл Ибрашеваның
бастамасымен құрылған болатын. Бүгінде
ансамбльдің құрамында 30-ға жуық хорео
граф-биші бар. Ұжым репертуары түрлі ұлт
өкілдерінің, қазақ халқының ұлттық билерімен
толығып отыр. Ансамбльдің жетекшісі, әрі
бас балетмейстері Гүлбану Мырзабаева.
Ол «Томирис» би тобының ансамбль бо
лып қалыптасуына үлкен еңбек сіңірді.
Облыстағы бірден-бір кәсіби өнер ұжымы са
налатын «Томирис» бүгінде талай облыстық,
республикалық, халықаралық дәрежедегі до
даларға қатысып, биіктен көрініп келеді.
Фестивальде Қазақстан Республикасының
Біріккен Араб Әмірліктеріндегі елшілігі «Томи
рис» би ансамблінің жетекшісі Гүлбану Мыр
забаеваны шейх Заид бен Сұлтан әл-Нахаян
атындағы Әбу-Даби халықаралық мәдени мұра
фестиваліне белсене қатысқаны үшін марапат
тады.

М.Мағауин, С.Жүнісов, О.Бөкеев, А.Сү
лейменов, Қ.Қайсенов, Ә.Тәжібаев және
т.б көптеген қазақ әдебиетінің өшпес
жұлдыздарының кітаптарындағы ізгі
ниетпен, әзілмен жазған қолтаңбалары
сақталған.
Қазақ өнері мен әдебиетінің тари
хында аттары алтын әріппен жазылып
қалатын осы ұлы тұлғалардың қолтаң
балары Қалтай кітапханасы арқылы
болашаққа ескерткіш болып қалды.
Кітапхана сөздіктер мен энциклопе
диялардың жан-жақты бай қорымен
де жасақталған. Қаламгердің ғылыми
зерттеулерді қажет ететін көптеген қол
жазбалары сөреде тұр.
Сондай-ақ, жазушының көп жылдар
бойы пайдаланған жеке заттары: жазу
үстелі, орындығы, құралдары, ескерткіш
жазулары бар кәдесыйлары, портреті
сақтаулы. Жазушының айтулы мерейтой
ларында жер-жерден келген ақ тілекке
толы құттықтау хаттар да осы жерден
орын алған. Жазушы отбасының өмірі
мен қызметіне қатысты құжаттар, белгілі
қайраткерлермен, оқырмандармен түскен
фотосуреттерімен де танысуға болады.
Құнды дүниелердің бірі – Елбасының
жазушыға арнайы сыйға тартқан шапа
ны.
Кітапханада жазушы Қ.Мұхамеджа
новтың 90 жылдығына арналған мәдени
шаралар өткізілді.
Белгілі жазушы, көрнекті қоғам қай
раткері Мырзатай Жолдасбеков Қал
тай аға туралы: «Қалтай ағамыз келе
жатқанда қара жердің кітапхана-кемесі
көшіп келе жатқандай көрінуші еді. Бір
өзі бір академияның ғылымын, бір өзі
бір университеттің тағылымын, бір өзі
адамгершіліктің бар қасиетін өзімен
қоса арқалап жүргендей сезілетін» деген
екен.
Қалтай Мұхамеджановтың болашақ
ұрпаққа қалдырған шығармалары мен
бай кітапханасындағы білім мұрасын
жазушының көзіндей көріп,
амана
тындай сақтап, оқырмандарға насихат
тау енді біздің еншімізде. Сыр өңірі
Қалекең басқан ізін, жүрген жерін, әзілқалжыңын әлі талай жыр етері сөзсіз.
Бүгінгі зерделі өсер ұрпақ тұрғанда Қал
тай аға ғасыр шыңына қарай биіктей
берері анық.
Айгүл САИМБЕТОВА,
Ә.Тәжібаев атындағы
облыстық әмбебап ғылыми
кітапханасының қызметкері.

ПИРОТЕХНИКАЛЫҚ БҰЙЫМДАРДЫ ДҰРЫС
ҚОЛДАНУЫ ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗДІГІ ТУРАЛЫ
Жаңа жыл мерекесі пиротехникалық
өнімдерді қолдану арқылы өткізілетіні белгілі.
Бірақ, өкінішке орай, пиротехникалық өнім
дерді дұрыс пайдаланбау және сапасыз өнім
дерді қолдану жаңажылдық мерекенің шыр
қын бұзып жатады. Осындай жағдайларды
болдырмау мақсатында Төтенше жағдайлар
департаменті келесі қарапайым қауіпсіздік ере
желерін сақтауға кеңес береді:
- от шашуды қатты жерге орналастыру ке
рек;
- пиротехникалық өнімдерді (от шашу
лар, салюттер және басқа да пиротехникалық
өнімдер) арнайы мамандандырылған дүкендер
ден сатып алыңыздар;
- от шашулар мен салюттерді тұрғын үй
лердің немесе тез жанғыш заттардың қасында
20 метрден жақын жерлерде, аласа бастырмалар

мен өсіп тұрған ағаштардың астында қолдануға
болмайды;
- жарамсыз болған жағдайда пиротех
никалық өнімді қайта іске қосуға тырыспаңыз;
- от шашуларды мас күйде қолдануға тый
ым салынады;
- әрбір пиротехникалық бұйымда оның
қолдану әдісі туралы нұсқаулық жазылады,
қайғылы жағдайлардан сақ болу үшін сол
нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыздар.
Еске сала кетейік, өрт немесе басқа да
төтенше жағдай орын алған жағдайда «101»
немесе «112» телефон нөмірлеріне қоңырау
шалыңыз.
Қызылорда облысы Төтенше жағдайлар
департаментінің Өрт қауіпсіздігі саласын
дағы бақылау және профилактикалық
қызмет басқармасы.
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«Қауымдық сервитут белгілеу туралы»
Қызылорда облысы әкімдігінің 2018 жылғы
2 мамырдағы №1109 қаулысына өзгерістер
енгізу туралы
«Қазақстан Республикасының Жер кодексі» Қазақстан Республикасының
2003 жылғы 20 маусымдағы Кодексінің 69-бабының 4-тармағына, «Қазақстан
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару
туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының
27-бабының 1-тармағының 8) тармақшасына және «ҚазТрансГаз» акционерлік
қоғамының өтінішіне сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Қауымдық сервитут белгілеу туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің
2018 жылғы 2 мамырдағы № 1109 қаулысына (нормативтік құқықтық
актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 6295 нөмірімен тіркелген, Қазақстан
Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі
эталондық бақылау банкінде 2018 жылғы 28 сәуірде жарияланған) мынадай
өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген қаулының 1-тармағы және 2-тармағы мынадай редакцияда жа
зылсын:
«1. Осы қаулының қосымшасына сәйкес экспликация бойынша «АстанаГаз
ҚМГ» акционерлік қоғамына «Сары-Арқа» магистральдық газ құбырын орнала
стыру мақсатында жер учаскелерін меншік иелері мен жер пайдаланушылардан
алып қоймастан 4 (төрт) жыл мерзімге қауымдық сервитут белгіленсін.
2. «АстанаГаз ҚМГ» акционерлік қоғамы «Сары-Арқа» магистральдық газ
құбырын орналастыру мақсатында жер учаскелерін пайдалану кезінде Қазақстан
Республикасының заңнама талаптарын сақтасын.»;
көрсетілген қаулының қосымшасының тақырыбы мынадай редакцияда жа
зылсын:
««АстанаГаз ҚМГ» акционерлік қоғамына «Сары-Арқа» магистральдық
газ құбырын орналастыру мақсатында қауымдық сервитут белгіленген жер
учаскелерінің экспликациясы.».
2. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы әкімінің орынба
сары С.С.Қожаниязовқа жүктелсін.
3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күннен кейін күнтізбелік он күн
өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Қызылорда облысының әкімі

Қ.Көшербаев.

Облыс әкімдігі жанындағы кәмелетке
толмағандар ісі және олардың құқықтарын
қорғау жөніндегі облыстық комиссияның
кезекті отырысы облыс әкімінің орынбасары, комиссия төрағасы Р.Рүстемовтің
жетекшілігімен өтті. Оған комиссия мүшелері,
облыстық прокуратура, ішкі істер департаменті,
қылмыстық атқару жүйесінің департаментінің
басшылары мен жауапты өкілдері, мүдделі
мемлекеттік органдардың басшылары және
селекторлық режимде аудан әкімдерінің орынбасарлары мен сала басшылары қатысты.

АЛДАҒЫ ЖОСПАР
ТАЛҚЫЛАНДЫ
Комиссия отырысында кә
мелетке толмағандар арасын
дағы қылмыстық ахуал спорт
нысандарына
қолжетімділік,
жергілікті
комиссиялардың
есептері, облыстық білім меке
мелерінің жұмыстары тал
қыланды. Кәмелетке толма
ғандарды бейімдеу орталығы
мен
девиантты
мінез-құ
лықты балаларға арналған ин
тернатының тәрбиеленушілері,
арнайы-түзету
білім
беру
ұйымдарының, «Атамекен» от
басы үлгісіндегі балалар ауы
лы, жас жеткіншектер үйінің
жұмыстары туралы айтылды.
Комиссия
отырысында
облыс прокурорының орын

басары
Т.Әлібаев,
ОПД,
Жергілікті полиция қызметі
бастығының орынбасары, по
лиция полковнигі Е.Жаукеев,
облыстық дене шынықтыру
және спорт басқармасы басшы
сының орынбасары Ж.Оспанов,
облыстық білім басқармасының
басшысы
М.Мелдебекова,
облыстық наркологиялық орта
лықтың бас дәрігерінің орынба
сары Г.Сейілбекованың баянда
малары тыңдалды.
Алдағы жылы бірлесе атқа
рылатын құқық бұзушылықтың
алдын алу жұмыстары талқы
ланды.
«СБ» ақпарат.

«Сыр бойы»,
«Кызылординские
вести», «Ақмешіт
апталығы»,
«Ақмешіт
жастары» және
ауданның барлық
басылымдарына
хабарландыру
орналастырғыңыз
келсе: 70-00-49, 7000-52 телефондары
арқылы байланысуға
болады. E-maіl:
smjarnama@mail.ru
(«Астана қаласының Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» мемлекеттік мекемесінен 2015 жылдың 27 қарашасында №15001650 мемлекеттік лицензиясы берілген)

Электр энергиясының сатылу тарифінің төмендеуі жөніндегі хабарлама
Шиелі, Жаңақорған, Сырдария, Қармақшы және Жалағаш аудандары
бойынша электр энергиясын тұтынушылары назарына!
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика минис
салығымен – 17,9312 теңге;
трінің 01.02.2017 жылғы №36 бұйрығымен бекітіліген
1.1. Жеке тұлғалар үшін орташа босату тарифі – 17,192
Қоғамдық маңызы бар нарықтарда баға белгілеу қағи
теңге ҚҚС-мен;
даларына сәйкес «Шиелі Жарығы» ЖШС өз тұты
1.2. Заңды тұлғалар үшін орташа босату тарифі нушыларына 01.01.2019 жылдан бастап электр энер
18,5808 теңге ҚҚС-мен.
гиясының тарифтерінің төмендегені туралы хабарлайды:
2. Жеке тұлғалардың электр энергиясын тұтыну
1. Орташа босату (базалық) тарифі 1 кВт*сағатына
көлеміне сай (қосымша құн салығымен):
– қосымша құн салығынсыз - 16,01 теңге, қосымша құн
2.1. Электр плиталарын қолданбайтын тұтынушыларға:
* 1- деңгей
– 1 адамға 1 айға (70 кВт*сағ.дейін )
16,9456 теңге
* 2- деңгей
– 1 адамға 1 айға (71 -150 кВт*сағ. аралығы )
20,6304 теңге
* 3- деңгей
– 1 адамға 1 айға (150 кВт*сағ.жоғары )
25,7936 теңге
2.2. Электр плиталарын қолданатын тұтынушыларға:
* 1- деңгей
– 1 адамға 1 айға (90 кВт*сағ.дейін )
* 2- деңгей
– 1 адамға 1 айға (91 -170 кВт*сағ. аралығы )
* 3- деңгей
– 1 адамға 1 айға (170 кВт*сағ.жоғары )

16,9456 теңге
20,6304 теңге
25,7936 теңге

2.3.Жалғыз тұратын зейнеткерлер, мүгедектер, Ұлы Отан соғысына қатысушылар және оларға теңестірілген тұлғаларға:
* 1- деңгей
– 1 адамға 1 айға (100 кВт*сағ.дейін )
16,9456 теңге
* 2- деңгей
– 1 адамға 1 айға (101 -170 кВт*сағ. аралығы )
20,6304 теңге
* 3- деңгей
– 1 адамға 1 айға (171 кВт*сағ.жоғары )
25,7936 теңге
3. Заңды тұлғалар және кәсіпкерлік пен басқа да шаруашылық нысандары үшін (тұтынушылар санатына қарай):
№
Тұтынушы санаты
қосымша құн салығынсыз қосымша құн салығымен
1.
Бюджеттік мекемелер
19,73 теңге
22,0976 теңге
2.
Басқа да заңды тұлғалар және кәсіпкерлік пен
15,22 теңге
17,0464 теңге
шаруашылық нысандары

			

«Шиелі Жарығы» ЖШС әкімшілігі.

(ҚР Табиғи монополияларды реттеу агенттігінен 16.07.2009 жылы №000507 мемлекеттік лицензиясы берілген)

«Сыр медиа» ЖШС ұжымы Қазалы
ауданының әкімі Мұрат Ергешбаевқа ағасы
Ергешбаев Жомарт Нәлхожаұлының
қайтыс болуына байланысты қайғысына
ортақтасып, көңіл айтады.
***
«ПетроҚазақстан
Құмкөл
Ресорсиз»
акционерлік қоғамының әкімшілігі мен
кәсіподақ комитеті газды пайдаға жарату
цехының газ-турбиналы қондырғылардың
машинисі Бақытбек Жаппаровқа
қарындасының
дүниеден озуына байланысты қайғысына
ортақтасып, көңіл қосын білдіреді.
***
«ПетроҚазақстан
Құмкөл
Ресор
сиз» акционерлік қоғамының әкімшілігі
мен кәсіподақ комитеті күрделі құрылыс
бөлімінің Құмкөл кенішіндегі құрылысты
қадағалау жөніндегі жетекші инженері Кеңес
Әбдіқалықовқа анасы
Ағайша Әбдірәсілованың
дүниеден озуына байланысты қайғысына
ортақтасып, көңіл қосын білдіреді.
***
«ПетроҚазақстан
Құмкөл
Ресорсиз»
акционерлік қоғамының әкімшілігі мен
кәсіподақ комитеті Құмкөл кенішіндегі еңбек
қауіпсіздігі және еңбекті қорғау тобының І са
натты инженері Алмас Ахметқалиевке інісі
Бауыржанның
дүниеден озуына байланысты қайғысына
ортақтасып, көңіл қосын білдіреді.
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«QYZYLORDA» – КӨШ БАСЫНДА
Облыс халқының 98 пайызы
кедергісіз
тамашалай
алатын
«Qyzylorda» телеарнасы телевизия
ның соңғы озық техникаларымен
жабдықталған, жылдам әрі сапалы
хабар жасау ұстанымымен көрермен
көзайымына айналған. Дегенмен, сәт
сайын өзгеріске толы әлемде жаңа тех
нологияны жұмыс барысына енгізе
білу де үлкен шеберлік. Бұл тұрғыдан
алғанда шығармашыл ұжым әрдайым
сергек. Күніне екі тілде үш-үштен
алты рет ақпарат таратып, ертесіне
бір мәрте қайталайтын телеарна апта
соңында «Үштаған» ақпараттықсараптамалық
бағдарламасында
басты оқиғаларды кеңінен сарап
тап көрсетеді. Сұранысқа сай қазір
телеарна хабарларының басым бөлігі
тікелей эфир арқылы көрсетілуде.
Солардың ішінде рейтингісі жоғары
«Жаңа күн» ақпараттық-танымдық
бағдарламасы және «Өмірдің өзі»
қоғамдық-әлеуметтік ток-шоуы.
– Тікелей эфир хабарына кел
ген қонақтың пікірін білу үшін
республиканың
түкпір-түкпірінен
қоңырау шалып жатады. Бұл эфир
ауқымын байқатады. «Отау ТВ»
арқылы бізді барша қазақ елі түгел
тамашалайды. Бұл – үлкен жауап
кершілік. Бір қуанатынымыз, тіке
лей эфирде жұмыс істеуге шығар
машылық топ әбден машықтанды,
– дейді «Qyzylorda» телеарнасының
директоры Жағыпар Қарабала.
Бүгінде телеарна тілшілері ай
мағымыздың қай түкпірінен бол
масын, тікелей эфирде сұхбат алып
жатады. Бұл үлкен жетістік екені
даусыз. Мұның сырын телеарна
басшылығынан сұрағанымызда ол
қарапайым тілмен «рюкзак» деп ата
латын интернет арқылы қосылып, өзі
микрофон, өзі камера қызметін атқара
алатын сиқырлы техниканың уақыт
сұранысына ие екенін алдын ала
біліп, өзгелерден бұрын қолданысқа
енгізгендігін айтты. Жаңа техниканы
инженер-техниктер, операторлар ар
найы оқып, жылдам игеріп алған. Бұл
«Жаңалықтар қызметін» жеделдету
ге, қоғамдағы маңызды оқиғаларды
дер кезінде, сенімді түрде беруге
үлкен мүмкіндік туғызып отыр.
Биылғы жылдың тағы бір
жаңалығы – «Жаңалықтар қызметі»
мен ақпараттық-сараптамалық бағ
дарламалар үшін жаңа студияның
жабдықталғаны. Мұнда аз құраммен
ауқымды жұмыс атқарылады. Атап
1-бет

айтқанда, төрт бірдей камераны
бір оператор пульт арқылы басқа
рады. Бұл техниканың дамуы теле
визия жұмысына үлкен жеңілдік
туғызғанын көрсетеді. Ең басты
сы, жаңалықты шығармашылық
топтың дер кезінде меңгеріп, пай

тықтың өзі әдемі» дейтін. Шынында
да жастықтың өзі тұнып тұрған ой,
алға ұмтылу емес пе?! Біз кадрды
конкурстық негізде қабылдаймыз.
Осыдан да бізде білімді, интеллек
туалы жоғары, мамандығын жақсы
меңгерген,
телевизияға
құштар

жастардан үлкен үміт күтеміз, – дейді
телеарна директоры.
Жоғарыда айтып өткеніміздей,
жыл қорытындысымен телеарна
14 филиал ішінен екінші орынды
иеленіпті. Бұл бағалау жыл ішінде
мемлекеттік тапсырысты орын

арнасы көш басында.
– Бұл біздің ұжым жұмысының
нәтижесі ғана емес, біздің серік
тестеріміз – облыстық Н.Беке
жанов атындағы драма театр,
А.Тоқмағамбетов атындағы қалалық
мәдениет үйі, Қорқыт ата атындағы

далана білгені. Бұл орайда телеар
на ұжымы тек бүгіннің ғана емес,
ертеңгі күннің сұранысын алдын ала
сезіп, соған дайын білікті кадрлармен
қамтылғанымен ерекшеленіп тұр.
Бүгінде телевизия саласына жас
толқын келе бастады. Олардың
ішінде өздерімен бірге жаңа леп ала
келген талантты жастар аз емес.
– Белгілі журналист-жазушы,
телеарна ардагері Н.Рахмет «Жас

жандар жұмыс істейді. Кейінгі жас
толқынның ішінен «Туған өлкені»
дайындайтын, «Алқа» хабарын жүр
гізетін редактор Бекзат Есқалиев,
«Жаңа күннің» «Ұлт саулығы»
хабарының авторы, жүргізушісі
Әсия Нұрлыбаева, «Жаңалықтар
қызметінде» сүбелі материалдар
дайындап жүрген Елжас Әбілда,
режиссер,
дизайнерлер
Тоқтар
Бұқарбайұлы, Дәуір Берікбол секілді

дау, сайт жұмысын жетілдіру, ком
мерциялық табыс, кадр тәрбиелеу
мен тұрақтылық, уақыт талабына
бейімделу секілді жоғары талап
деңгейімен өлшенеді екен. Мұнан
бөлек эфирдің контенті, мазмұны,
шығармашылық деңгей бойынша
корпорация қызметкерлері арнайы
мониторинг жасап отырады. Бұл мо
ниторинг бойынша «Qyzylorda» теле

ҚМУ, «Рухани жаңғыру» орталығы
және өзге де серіктестермен бірігіп
үлкен жобалар жасадық. Олардың
шығармашылық әлеуеті рейтингінің
көтерілуіне ықпал етті, – дейді
Ж.Қарабала.
Телеарнаның келер жыл енші
сінде жүзеге асар жобалары да
ауқымды. Мәселен, «Жастар жылы»
деп белгіленген жылда жастарға ар

Жаңа дербес қызмет
көрсету орталығы ашылды
Қызылордада «Aray City
МАLL» сауда орталығында
«Қазақстанның Халық банкі»
АҚ-ның дербес қызмет көрсету
орталығы ашылды. Қалада
екінші деңгейлі банктер
арасында демалыссыз және
таңғы сағат 10-нан кешкі сағат
22-ге дейін қызмет көрсететін
мұндай бөлім жоқ.

СБ Гүлжазира ЖАЛҒАСОВА
Жаңа орталықтың ашылу салтанаты
на облыс әкімінің орынбасары Қ.Ысқақов,
Ұлттық банк Қызылорда филиалының
директоры А.Мұстафин қатысты. Облыс
әкімінің орынбасары салтанатқа қаты
сушылар мен банк қызметкерлерін жаңа
орталықтың ашылуымен, алдағы Жаңа жыл
мерекесімен құттықтады.
Сауда орталығына келушілер банк өнім
дерін, сервисі мен қызметін кең көлемде
пайдалана алады. Өйткені, мұнда өзіне-өзі
қызмет көрсету бөлімі арқылы көптеген
қызмет қолжетімді. Мәселен, автокасса
арнаулы құрылғысы арқылы банк клиенті
кассирдің көмегінсіз жарна төлеп депозиттің
бір бөлігін шеше алады. Ағымдағы
есепшотқа ақша салып, карта ашқаны үшін
комиссия төлейді. Сонымен бірге басқа да
қызмет түрлерін пайдалануға мүмкіндік бар.
Бөлімшеде Homebank – өзіне-өзі қызмет
көрсету аймағы қарастырылған. Ол арқылы
өз бетінше коммуналдық төлемдерді, ұялы
байланысты, оқу ақысын, балабақша тө
лемін, салықтарды, жол ережелерін бұз
ғаны үшін төлейтін айыппұлдарды төлейді.
Оған қоса карталар мен есепшоттар
арасындағы төлемдерді жүзеге асырып,
басқа қызметтерге тапсырыс береді.
Банк клиенттері үшін басқа да таны
мал қызметтерді пайдалануға – дебет және
кредит карталарын шығаруға, банк есеп
шоттарын және депозиттер ашуға карталар
мен есепшоттар арасында ақша аударуға,
Western Union ақша аударымдарын алуға

налған хабар тікелей эфирде екі тілде
көрерменге жол тартпақ. Мұнан
бөлек, облыстық мәдениет және
құжаттама басқармасымен бірігіп,
кешегі Сыр сүлейлерінің ізін жал
ғастырған жас жырау-термешілердің
өнерін насихаттап, елге танытатын
«Жыр мұра» атты жоба жүзеге аспақ.
– Осы жоба арқылы облыстың
шалғай ауылдарын аралап, талант
тарды іздейміз. Ықылым заман
нан келе жатқан жыраулық өнерді
жоғалтып алмауға тиіспіз. Ұлттық
өнерді дамыту, насихаттау және ал
тын қорға жазып алып қалу біздің бір
мақсатымыз, – деді телеарна басшы
сы.
Айта кетелік, телеарна Сыр
өнерін насихаттауға, таланттардың
танылуына үлес қосып келеді. Мәсе
лен, «Ботақан» балалар шығар
машылығын дамытуға арналған
облыстық телебайқау биыл он
бірінші рет ұйымдастырылыпты.
Осы уақыт ішінде 2500 бүлдіршін
байқауда жеңімпаз атанған. Олардың
ішінде республикалық, халықаралық
деңгейде есімі танылып жүргендер
де бар. Ал, 2005 жылдан бастап
ұйымдастырылып келе жатқан «Сыр
жұлдыздары» жас орындаушылардың
эстрадалық байқауы талай таланттың
жолын ашты. Телеарнаның «Жыр
керуен» жобасы арқылы айына үш
жырау-жыршыны жырлатып, елге
насихаттап, алтын қорға жазып
алуының өзі ұлт мұрасын ұлықтауда
үлкен игі іс.
Шығармашылық ұжым цифрлан
дыру талабынан қалыс қалып жатқан
жоқ. Бүгінде телеарнаны қолында
гаджеті бар кез келген адам арнайы
бағдарлама арқылы жүктеп алып,
тамашалай алады. Мұнан бөлек теле
арна сайты көрерменмен тығыз бай
ланыс орнату мақсатында нәтижелі
жұмыс жүргізіп келеді. Бұл орай
да сайт арқылы түрлі конкурстар
ұйымдастыру, жеңімпаздар мен үз
діктер есімін халық даусы арқылы
анықтау көп көңілінен шыққанын
атап айтуға болады. Сонымен қатар
осы уақытқа дейін жасалған бей
неқорларды цифрландыру жұмысы
жүйелі жүргізілуде.
Бүгінде арнайы ақпараттық ха
бар таратумен шектеліп қалмай,
«Сыр елі – жыр елі» деп атала
тын
аймағымыздың
шежіресін
сақтауға, ұлттық өнерді насихат
тау мен сақтауды ұстаным ет
кен шығармашылық ұжым еңбегі
өлшеусіз.

Қадірменді Сыр жұртшылығы!
Жаңа жылдың келуімен баршамыз осы бір тамаша мейрам қарсаңында өзгеше
тыныстаймыз, күнделікті тыныс-тіршілігіміз де уақыт ағысымен түрленіп сала
береді. Әрбір жолы жаңаша өмір кезеңіне дайындық жасау арқылы ойға алған мақсат
тарымызды жүзеге асыру жолында жаңадан қадам басып, алға ілгерілей бермекпіз.
Өтіп бара жатқан 2018 жыл «ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» компаниясы
үшін маңызды оқиғаларға толы жемісті жыл болды. Компания мұнай өндіру жөнінде
өзіне қабылдаған міндеттемелерін ойдағыдай орындап, өңір мен республиканың
әлеуметтік-экономикалық тұрғыдан өсіп-өркендеуіне елеулі үлес қосты. Төрімізге
төрлеткелі отырған 2019 жыл да жаңаша табысты жетістіктермен ерекшеленер деп
үміт артпақпыз.
Қымбатты қызылордалықтар! Сіздерді «ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» ком
паниясы басшылығының атынан алда келе жатқан Жаңа 2019 жылмен құттықтаймыз.
Сіздерге мықты денсаулық, молшылық және отбастарыңызға бақ-береке тілейміз.
Жаңа жыл сіздерге толайым амандық-саулық, мызғымас ырыс-ынтымақ әкелсін,
ертеңгі күнге деген үкілі үміттеріңіз бен нық сенімдеріңізді одан әрі нығая түсіп,
табыс пен жетістік әрқашан бастамаларыңыздың берекелі бастауы болсын!
«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ
Басқарма төрағасы

және жіберуге, кепілсіз несиелер, автокөлік
несиесін, ипотека рәсімдеуге, тағы басқа
қызметтер алуға мүмкіндік жасалған.
Банктің жаңа дербес қызмет көрсету
орталығы заманауи стандарттарға сай.
Мұнда халыққа сапалы қызмет көрсету
үшін барлық жағдай жасалған және VIP
клиенттерге арналған аймақ бар. Банк
осы жерден қызмет алушының барлығына
ыңғайлы, тиімді әрі жағымды болғанын
қалайды.
«Қазақстанның Халық банкі» АҚ 95
жылдан бері еліміздің өсіп-өркендеуіне
қызмет жасап келеді. Осы жылдың алғашқы
жартыжылдығының
қорытындысымен
Қазақстандағы табысты банктердің үштігін
бастады. Филиалдық желісінің саны бой
ынша еліміздегі ең тармақталған қаржылық
құрылымға жатады. Қазақстан бойынша
қалалар мен ірі елді мекендерде 23 филиал,
634 бөлімше орналасқан.
Халық Банк инфрақұрылымы жағынан
да ең ірі банк болып есептеледі. Онда
4560 банкомат (Қазақстандағы банкомат
тар паркінің 50 пайызы), мыңнан артық
төлем терминалы бар. Құрылғылар арқылы
әртүрлі валютада қолма-қол ақша шешіп
алуға ғана пайдаланумен шектелмей, есеп

шоттар мен карталарды толықтыруға, ау
дарымдар жасауға, төлемдер төлеуге және
банк өнімдеріне тапсырыс беруге болады.
«Қазақстанның Халық банкі» АҚ
Қызылорда облыстық филиалының дирек
торы А.Данкеновтың айтуынша, бұл дербес
қызмет көрсету орталығының ерекшелігі
– күнделікті және келушілерге ыңғайлы
уақытта жұмыс істеуі. Оған қоса, клиенттер
менеджерлерді күтпей-ақ дербес қызмет
ала алады. Бейнебанкинг, Homebank, авто
касса қызметтері келушілердің көңілінен
шығады деген сенім бар. Бұл орталықта ірі
қаржылық операцияларды жүргізушілерге,
уақытын үнемдейтін тұтынушыларға ке
зек күтпестен премиум аймақтан қызмет
көрсетіледі.
Қызылорда қаласының тұрғыны, зей
неткер, «Қазақстанның Халық банкінің»
30 жылдан астам уақыттан бергі тұрақты
клиенті А.Абдуллаева жаңадан ашылған
орталықтың, әсіресе, қарт адамдарға ың
ғайлы орналасқанын айтып ризашылығын
білдірді.
Жаңа орталықта 10 қызметкер еңбек
етеді. Әрбір клиенттің тез әрі сапалы
қызмет алуына мұндағы әрбір менеджер
мүдделі.

У Линьган

Құрметті Сыр елі тұрғындары
және қала қонақтары!
Сіздерді «Қазгермұнай» БК» ЖШС атынан келе жатқан Жаңа жылдары
ңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Баршамыз жаңа жылмен бірге ізгі
жаңалықтардың келуін күтеміз.
Келер жаңа жыл Сіздердің барлық істеріңіз бен бастамаларыңызға ақ жол
ашып, мол табыстар ала келсін, жетістіктерге толы болсын.
Жаңа жыл берекесімен, жақсылығымен, баяндылығымен келсін, елдің
абырой-беделін арттыру, халықтың ырзық-несібесін молайту бағытындағы қол
жеткен оңды нәтижелеріңіз жалғасын таба берсін, мерейлеріңіз үстем, алар асу
ларымыз көп болсын!
Құрметпен,
«Қазгермұнай» БК» ЖШС-нің
бас директоры

Мұстафаев М.К

«Қазгермұнай» БК» ЖШС-нің
бас директорының
бірінші орынбасары

Тянь Кэцзянь

Газетіміздің келесі нөмірі 2019 жыл 4 қаңтар, жұма күні шығады.
Меншік иесі

жауапкершілігі
шектеулі
серіктестігі
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