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Мал шаруашылығын 
мемлекеттік қолдаудың 
нәтижесі қазір жұрттың көз ал-
дында. Мәселен, кәсіпкерлер 
«Сыбаға», «Құлан», «Алтын 
асық» бағдарламалары бойынша 
асылтұқымды мал өсіріп, халықты 
сапалы әрі отандық өніммен 
қамтып отыр. Солардың бірі – Сыр-
дария ауданындағы «Нұр Серік» 
шаруа қожалығы. Қожалық бас-
шысы – Сайлаукүл Келгенбаева.

– Ауыл баласы қалай атақты 
ғалым болып жүр, аға?

– Бастауыш класты Жаңақорғанда 
оқып, Кентау қаласындағы №2-мек-
теп-интернатта жалғастырдым. 10-
11 класқа барғанда бізді еңбекке 
араластырды. Бір жолы Кентаудың 
трансформатор зауытында электр 
дәнекерлеушісі болып жұмыс 
істедім. Мектепте оқып жүргенде 
электротехника деген пән өтетін. 
Қыр-сыры, заңдылықтары көп, 
қатты ұнайтын. Оқушылар сабақта 
неше түрлі бұйым – детекторлы, бір 

және екі лампалы радиоқабылдағыш, 
қозғалтқыш, трансформатор құрас-
тырады. Осыдан біздің техникаға 
құштарлығымыз оянды. Алайда, 
мектепті аяқтағасын электротехни-
ка емес, электрохимия мамандығы 
бойынша оқуға түстім. Екеуінің 
пәлендей айырмашылығы жоқ деп 
ойласам, олай емес екен. Элек-
трохимия электр тогын жіберіп, 
химиялық реакция немесе химиялық 
реакцияның негізінде ток алуға 
мүмкіндік беретінін кейін білдік. 
3 курста оқып жүргенде ғылымға 

құштарлығым артып, шам алып жо-
лына түстім. 

– Өзіңіз қатарлы қыз-
жігіттердің арасында ғылымға 
қызыққан жалғыз сіз емес қой 
сонда, иә?

– Мектеп-интернатта қойшылар 
мен көпбалалы отбасылардың бала-
лары оқитын. Қарап отырсам, біздің 
кластың өзінен үш бірдей ғылым 
докторы шығыпты. Мектепті бірге 
бітіргендердің түгел дерлігі сол 
жылы-ақ оқуға түсті. 

Мұндай жағдай кеше де 
қайталанды. Су Қызылорда қаласы 
тұсындағы өзеннің ескі бөгетін 
жарып өткенімен, жағалауға 
қауіп төнген жоқ. Оқиға орнын-
да 10-ға жуық техника жұмыс 
істеп, инертті материалдардың 
көмегімен ескі бөгет жедел түрде 
қалпына келтірілді. Қазір облыс 
аумағындағы барлық қауіпті тұс 
қатаң бақылауда, жауапты мекеме 
өкілдері күндіз-түні кезекшілікте. 

Сырдария жыл сайын ерте 
көктем, қыс мезгілінде мінез 
көрсетіп, сынайды. Сондайда 
демімізді ішке тартып, дегбіріміз 
қашатыны бар. Табиғат қашан 
тосын сый жасайтынын ешкім 
тап басып айта алмайды. Алайда, 
тиісті күш құрылымдары қауіпке 
қарсы тұруға дайын. 

Облыстық жұмылдыру дайын-
дығы басқармасының мәліметіне 

сүйенсек, осы күні облыс аума-
ғындағы қорғаныс бөгет терінің 
тұсы су басуы мүмкін 56 аймаққа 
бөлінген. Оларға жауапты ретінде 
барлығы 111 мекеме бекітілді. Ме-
кемелерде 425 арнайы техника, 
1269 адам күші бар. Өзен алда-жал-
да таси қалған күнде оған қарсы 
пайдаланылатын материалдық-
техникалық қор дайын. 

Қызылорда қаласы мен ау-

дандарда тасқын су қаупі туа 
қалған жағдайда 79 эвакуациялық 
жинақтау және 99 қабылдау пункті 
әбігерге түскен тұрғындарды 
қабылдай алады. Сонымен қатар, 
2 тікұшақ дария деңгейін биіктен 
бақылау үшін қалыпқа келтіріліп, 
мұз жару жұмысының қаржылай 
мәселесі шешілді. 

Айта кетейік, Сырдария 
өзенінің өңірдің үстінен өтетін 
бөлігі 1274 шақырымға созы-
лып жатыр. Өзен жағалауының 
екі жақ бетінде жалпы ұзындығы 
609,4 шақырым болатын қорғаныс 
бөгеттері орналасқан. 

Облыстық жұмылдыру дайын-
дығы басқармасының мәліметіне 
қарағанда, облыс аумағына се-
кундына 600 текше метр су келіп 
жатыр. Қызылорда су торабы-
нан төменге секундына – 475, 
Басықарадан – 420, Ақлақтан 260 
текше метр су босатылуда. 

Бүгінде солтүстік аудан-
дар бойынша дария бетінде мұз 
ұстасты. Оның қалыңдығы – орта 
есеппен 5-15 сантиметр аралығы. 
Оңтүстік аудандарда, керісінше, 
өзен беті әзірге мұздан таза. 
Қоршаған орта және су ресурста-
рын пайдалануды реттеу және 
қорғау жөніндегі Арал-Сырдария 
бассейндік инспекциясының ма-

мандары алдағы міндет мұз толық 
ұстасқаннан кейін, көктем кезінде 
су тасқынының алдын алу екенін 
айтып отыр. 

Жоспарға сәйкес қаңтар 
айынан бастап Шардара су 
қоймасынан төменгі ағысқа секун-
дына 900 текше метр су жіберіледі. 
Жоғарыдан келетін су көлемін 
қауіпті мөлшерден асырмау 
мақсатында Ауыл шаруашылығы 
министрлігінің Су ресурстары 
комитеті Шардара, Көксарай су 
қоймаларынан босатылатын су 
көлемінің кестесін бекітті. Кесте 
бойынша Көксарайға секундына 
400 текше метр су қабылданып, 
төменгі ағысқа секундына 500 тек-
ше метрі жіберілуі тиіс.

Сонымен бірге, облыс 
аумағына келетін артық суды алу 
мақсатында магистралды каналдар 
мен көлдер жүйелері дайындық 
қалпына келтірілді. Қала, ау-
дан әкімдіктері кезекшіліктер 
ұйымдастырып, дария бойындағы 
қауіпті учаскелерге мониторинг 
жүргізіп келеді. Өзенде мұздың 
ұстасуына байланысты азаматтық 
қорғау қызметтері күшейтілген 
тәртіппен жұмыс істеуде. 

Жалпы, мамандар өңір бойын-
ша Сырдария өзеніндегі жағдайды 
қалыпты деп бағалап отыр.

Әбдуәлі БАЕШОВ, академик:

Отандық ғылымда 
көшірмеден көз сүрінеді

Өткен жылдың 
соңында Сыр 
топырағында өсіп-
өніп, қазіргі күні қазақ 
қоғамы үшін қызмет 
етіп жүрген бірқатар 
азаматқа «Қызылорда 
облысының 
Құрметті азама-
ты» атағы берілді. 
Олардың қатарында 
Мемлекеттік 
сыйлықтың иегері, хи-
мия ғылымдарының 
докторы, профес-
сор Әбдуәлі Баешов 
бар. Жерлесіміз 1993 
жылы – профессор, 
1995 жылы – Жараты-
лыстану ғылымдары 
академиясының, 2017 
жылы Ұлттық ғылым 
академиясының 
академигі атан-
ды. Бүгінде 
Д.В.Сокольский 
атындағы 
органикалық жа-
нармай, катализ 
және электрохи-
мия институтының 
электрохимиялық 
технологиялар 
зертханасының 
меңгерушісі. 

Отандық 
ғылымның 
өркендеуіне орасан 
зор үлес қосып жүрген 
ағамызбен орайын та-
уып сұхбаттасқан едік.

Дария демі ішінде

Назерке САНИЯЗОВА.СБ

Өткен жылдың соңында Сырдария өзенінің 
Қазалы ауданы тұсындағы қорғаныс бөгеті сыр 
берді. Сөйтіп, дарияның ескі арнасынан су ақты. 
Абырой болғанда, мал-жан аман. Материалдық 
шығын жоқ. Оқиға орнына азаматтық қорғау 
құрылымдарының жұмыс күшін жұмылдырудың 
арқасында қауіптің беті қайтты. 

Биыл жарыққа шыға 
бастағанына 90 жыл толатын 
«Алтын жұлдызды» «Сыр 
бойы» ғасырға жуық уақыттан 
бері өзі атын иеленген өңір-
дің тыныс-тіршілігімен қам-
шының тіліндей қоса өріліп, 
тонның ішкі  бауындай қатар 
өмір сүріп келеді. 

Әрине, газеттің ақпарат 
айдынындағы әлеуеті редак-
цияның шығармашылық өкіл    -
дерімен ғана емес, ойлы оқыр-
ман санымен де өл шенетіні 
түсінікті жайт.

Осы тұрғыдан алғанда га-
зетіміздің жазылымшылар 
саны өткен жылғыдан өсіп 
кетпесе де, олқы түскен жоқ. 
Дәлірек айтқанда, «Сыр бойы» 
алдымыздағы алты ай  да 29 
000 оқырманмен апта  сына үш 
мәрте жүздесіп отырмақ. 

Сонымен, аға басылымның 
жазылымына кім қалай атса-
лысты?

Биылғы «Сыр бойын» ала-
тын аудандар ішінде Арал 
мен Қазалы, Сырдария мен 
Жалағаштың үлесі басым. 
Олар өздерінің межесін 100 
проценттен асыра орында-
ды. Бұлардан соң, Қармақшы, 
Жаңақорған және Шиелі ау-
дандары белсенділік танытты. 

Аумақтық департамент-
тер мен инспекциялар, об-
лыс тық басқармалар, ішкі 
істер департаменті, білім, 
денсаулық саласы, бірқатар 
құрылыс компаниялары жа-
зылым ісіне жақсы атсалысты. 
Әйтсе де, мұнай компания-
лары, банк саласы, теміржол 
мекемелері сынды бірқатар 
ұйымдардың белсенділігі 
әдет  тегідей төмен болды. 

Француз жазушысы Оно-
ре де Бальзактың баспасөзді 
«төр  тінші билік» деп атауы 
– оның қоғамдағы ықпалына 

қа  рап берілген баға. Соңғы уа -
қытта газет роліне интернет 
сайттары мен әлеуметтік же-
лілердің біршама әсері бол-
ғаны жасырын емес. Алайда, 
«ха лықтың тілі, көзі һәм құ-
ла  ғы» әрі «тасқа басылған  та-
рих» дегендей үнжарияның 
кө    те ретін жүгі жеңіл болмай-
ды. 

Сондықтан, аймақтағы аға 
ба  сылым жазылымшылардың 
жү  гін арқаласып, жоғын із-
де    суге, мерейін асырып, ме  -
ре      кесін бірге тойласуға әр кез 
араласып отырмақ. Газет Ел   -
басы бастамалары мен мем  -
ле   кеттік бағдар ла  ма лар   дан 
туын дай тын мін  дет тер ді, об-
лыс бас шы лы ғы ның іс-қи мыл-
дары ар қылы ат қа ры  латын 
аймақ тіршілігін өз оқыр   ма-
нына шынайы жет кі зіп, халық 
пен билік ара сын да ғы дәне-
керлік болмысынан, қо ғам 
тынысының таразысына ай  -
нал  ған бағы тынан айнымайды. 

Өздеріңіз білетіндей, 
«Сыр медиа» ЖШС құра-
мын дағы барлық ресми газет-
тердің баспа нұсқасымен 
қатар электрондық қызметі 
(сайт) де күнделікті әрі жедел 
ақпарат тарату ісін жүргізіп 
отыр. Ақпараттық бәсеке 
алаңында оқырман үшін бұл 
қызметтердің сапасын артты-
ру күн тәртібінен түспек емес. 

Тәуелсіз еліміздің даму-
ын, қарқынды өркендеуін, 
рухани жаңғыру жолындағы 
ұлттық идеяның өрістеуін, 
сан саладағы жетістік пен 
кемшілікті насихаттау және 
осы жолда оқырманмен бірге 
болу – біздің басты ұстаным.

Биылғы жарты жылдық 
межеде сырласуға сенім 
білдірген оқырман қатары ал-
дағы уақытта арта түседі деген 
сенім білдіреміз.

29 000 
дана

Аймақтың аға басылымы – «Сыр бойы» 
газеті 2019 жылдың алғашқы жарты 
жылдығында осынша оқырманмен сырласа-
тын болады.

Атакәсіпке ден қойған кейіпкеріміз 2002 жылы 
қожалық құрып, кәсіпкер атанды. Өз күшімен 
Зеңгібаба тұқымын көбейтті. Ет бағытындағы 
мүйізді ірі қара малының экспорттық әлеуетін 
дамыту мақсатында қабылданған «Сыбаға» бағ-
дар ламасына алғаш қатысқандардың бірі де 
Сай  лаукүл еді. Осыдан жеті жыл бұрын  «Ауыл 
шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ-дан 6 
млн теңге несиені  6 процентпен алды.  Жергілікті 
шаруалардан сиыр алып, санын 60-қа жеткізді. Ет 
бағытында жұмыс жасап, өнімін ауыл, аудан және 
облыс орталықтарына сатты. Қожалыққа берілген 
10 гектар жерге қора жайы орналасқан. Екі отба-
сын тұрақты жұмыспен қамтып отыр. Шаруақор 
жанның тынымсыз  еңбегінің арқасында бүгінде 
мал басы 100-ге жетті. Бұдан өзге 20-ға жуық 
жылқы ұстайды.  Мал бордақылау да оңай шаруа 
емес. Оның жем-шөбін уақытылы беру де тын-
дырымды жұмыс. Шаруашылықта шамамен ай-
ына 30 бас мал бордақыланып, сойылады. Қазір 
қыс мезгілі болғандықтан етке сұраныс жоғары. 
Сол себепті мұнда тіршілік қызу жүріп жатыр.  
Тұтынушылар тарапынан да алғыс  арқалаған 
кәсіпкер еттің бағасын тұрақты ұстап, көңілге 
қонымды бағада сатып келеді.

Сайлаукүл қазір кәсіптің қыр-сырын терең 
меңгерген. Тіпті, бұл бизнеске отбасы да қолғабыс 
етеді. Шаруашылықтың жұмысы алға басу үшін 
үнемі ізденіс үстінде жүретін ол  шаруасын одан 
әрі дамытып, мал басын арттыру үшін «Сыбаға» 
бағдарламасына қайта қатысып жатыр. Бұл 
бағытта тиімді жұмыстар оң нәтижесін тапқан. 
Енді сырт елден асылтұқымды ірі қара  малын 
әкелуді көздеп отыр. 

– Қожалық уақыт өткен сайын кеңейіп келеді. 
Мұның бәрі де еңбектің арқасы. Қазір кәсіп ба-
стау аса қиындық тудырмайды. Тіпті бизнес ашу 
үшін арнайы курстар бар. Оқытып, кәсіпкерліктің 
қыр-сырын үйретеді. Ал, шаруашылығы бар 
жандар үшін ісін одан әрі дамыту бағытында 
мемлекеттік бағдарламаларға қатысуға болады. 
Біздің қожалық «Сыбаға» бағдарламасына екі 
рет қатысты. Нәтижесінде мал басын көбейтіп, 
өрісіміз кеңейді,– дейді ол. 

Әзірге малға қажетті жем-шөпті сатып ала-
ды. Кәсіпкер енді егін егіп, мал азығын өздері 
дайындауды қолға алмақ. Қожалықта мұнан өзге 
үй құстары  мен қоян бар. Тек табиғи таза өнімді 
тұтынатын олар сүт өнімдерін де жергілікті 
халықтың сұранысына сай өткізеді.

Қазіргі кезде кейіпкеріміз секілді қаншама 
шаруашылық иелері мемлекеттік бағдарламаға 
қатысып, қайтарымсыз грант, жеңілдетілген несие 
сынды мүмкіндіктерді тиімді пайдаланып, кәсібін 
дөңгелентіп отыр. Сол себепті шаруақор жан  жас-
тарды еңбек етіп, кәсіп бастауға шақырады.
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Шолпан Маликова «Үлгілі сотта» бір
қатар жобалар іске асқаны туралы айтып өтті. 
Өткен жылдың ақпан айында іске қосылған 
құқықтық қызмет көрсету орталығы 
негізінде облыс соттарында фронтофистер 
ашылған. Фронтофис заманауи инженерлік
техникалық құралжабдықтармен, күту за
лымен және басқа да инфрақұрылыммен 
жабдықталған. Мұнда ақпараттық орталық, 
кіріс кеңсесі мен өзінеөзі қызмет көрсету 
аймақтары бар. Нысан ашылғалы бері 
барлығы 6949 адам жүгінген. Осы уақыт 
ішінде медиаторлардың көмегіне жүгіну 
арқылы 1428 іс сотқа дейін шешімін тапқан. 

Сонымен қатар 2018 жылдың 4 шілдесінде 
облыстық сот ғимаратында жаңартылған сот 
музейі ашылды. Бұл шара Елбасының «Руха
ни жаңғыру» атты бастамасын жүзеге асы
румен тоғысып отыр. Музейдегі жәдігерлер 
24 стендке бөлінген, олардың әрқайсысының 
өзіндік тарихи ерекшеліктері бар. Музейдегі 
фотосуреттер мен өзге де құжаттардан 
бөлек, сот және ардагер судьялар тарихымен 
кеңінен танысуға болады. 

Мұнан бөлек, өткен жылы Қызылорда 
қаласының ма мандандырылған әкімшілік 
сотында «Виртуалды сот» қызметі іске 
қосылды. Бұл – қарапайым қалың бұқара 
үшін тиімді, әрі қолжетімді. Сот процесіне 
келуге мүмкіндігі болмаған жағдайда ұялы 
байланыс телефоны немесе басқа да гаджет
тер қолдана отырып қатысуына болады. 

Өткен жылдың тамыз айында Қызылорда 
қаласының мамандандырылған әкімшілік 

сотында іске қосылған «Түнгі сот» жобасы 
бойынша желтоқсан айының соңына дейін 
59 әкімшілік құқық бұзушылық іс қаралды. 
Құқық бұзушы сот процесі тағайындалған 
уақытта жұмыста болуына байланысты, 
әкімшілік істі жұмыс уақытынан кейін 
қарау жөнінде өтініш білдірген. «Түнгі 
сот» пилоттық жобасы қазіргі қоғамның 
сұранысына дөп келіп тұр.

Соттарда қызмет атқарып отырған 
«Бітістіруші судья» пилоттық жобасының 
орны бөлек. 2018 жылдың мамыр мен 
желтоқсан айы аралығында татуластыру
шы судьялардың ықпалымен медиация
мен – 152, партисипативтік рәсімімен – 22, 
бітімгершілікпен 92 арыз шешімін тапқан.

Сонымен қатар, «Үлгілі сот» базасын
да ішкі қорлар есебінен пилоттық режим
де судьялардың көмекшілері институты 
құрылды. Олар поштаны қабылдау және 
бөлумен, электрондық құжаттарды салу
мен, сот актілерінің жобасын құрумен, 
нормативтікқұқықтық базаны іздеумен, 
талдаумен және тағы да басқалармен ай
налысады. Бұл судьяға дауды шешу мен 
істі зерделеуге көбірек көңіл бөлуге 
мүмкіндік береді. Пилоттық жоба іске 
қосылғалы облыстық, қалалық, №2 қалалық 
және мамандандырылған аудан ара лық 
экономикалық соттарының судьяларына 
14 көмекші бекітілді. Алдын ала жұмыс 
нәтижелері бойынша судьяның көмекшісіне 
мемлекеттік қыз меткерлердің ішінен маман
дар іріктеліп алынған.

– Ғалымның жетістігі – ашқан жаңалығы 
ғой. Бұл жағынан сіздің жолыңыз болған 
сияқты...

– Ғылыми жаңалықтарым үшін берілген 
патент саны 200ге жуықтайды. Жаңалық 
ашып, оны бүкіл әлемге мойындата білу бар 
да, оны пайдаға жарата білу бар. Бұл жағынан 
кедергі болатын мәселе көп. 

– Әйтсе де, адамның игілігіне асқан 
өнертабысыңыздың бір-екеуіне тоқ тал-
саңыз...

– Бұрын Лондон биржасында біздің 
Балқашта өндірілетін мыс ең таза металл 
ретінде бағаланды. Кейін ол сапасызданып, 
орнын Чили мемлекеті шығаратын мыс ауы
стырды. Содан Қазақ үкіметі ұстазым, белгілі 
ғалым, қоғам қайраткері Ебіней Бөкетовке 
мәселенің мәнін анықтауды тапсырды. Ол 
кісінің басшылығымен бір топ ғалым жұмысқа 
кірістік. Зерттеп көрсек, мыстың құрамындағы 
өте зиянды бірнеше элемент оның тазалығына 
нұқсан келтірген екен. Балқаш таукен ком
бинатында электролиз ерітіндісін мышьяк 
және сурьма иондарынан тазалау әдісі 1973 
жылы өндіріске енгізілді. Осының арқасында 
металдың сапасы жоғарылады. Бұл жаңалық 
әлі күнге қолданылып жүр. Электрохимиялық 
насос ойлап таптым. Өзі қарапайым, екіақ 
электроды бар. Белгілі бір уақытта қалаған 
көлемдегі суды бір ыдыстан екінші ыдысқа 
айдап шығарады. Қондырғының ерекшелігі 
сол, сұйықты өте аз жылдамдықпен қозғайды.

– Көлік жарығын көзге түсірмейтін 
жаңалығыңыз туралы естіп ем...

– Ол да бар. 2003 жылы балашағамызбен 
көлікте келе жатып аварияға түстік. Құдай 
оңдап, аман қалдық. Аварияны тудырған се
беп қарсы келе жатқан көлік жүргізушісінің 
түнде жарықты азайтпауы еді. Осындай се
беппен күн сайын қаншама адам көз жұмады. 
Әлгі жағдайдан кейін «мұны шешудің жолы 
болу керек қой» деп ойладым. Мен ашқан 
жаңалық бойынша қарсы беттегі көліктің 
жарығы келесі көліктегі адамға көрінбейді әрі 
әсер етпейді. Өкінішке қарай, бұл әдіс пайда
ланылмай тоқтап тұр. 

– Кәдеге асқан жағдайда талай адамның 
өмірін, денсаулығын сақтау мүмкін болар 
еді...

– Оның дұрыс. Бірақ өндіріске енгізілмей, 
шаң басып жатқан жаңалық жетіп артылады. 
Мысалы, көмір шахталарын қопарылыстан 
сақтаудың амалын таптым. Мен құрастырған 
қондырғы газ көпіршігінің жиналуына 
тосқауыл қояды. Нәтижесінде адам шығынын 
азайтуға мүмкіндік туады. Бұл өнертабыс 
туралы көп жерде айттым, бірақ селт еткен 
ешкім жоқ. Ең тұрақты деген металдың өзі 
«патша арағын» құйғанда еріп кетеді. Ал ти
тан ондай емес. Бүкіл әлем осының себебін 
таба алмай келді. Біз оны ерітуге мүмкіндік 
беретін жаңа құбылыс ойлап таптық. Бұл – 
қазақ ғылымының үлкен жетістігі. 

– Аға, сұхбаттарыңыздың бірінде 
«жақсы ғалым ұрламайды» депсіз...

– Ақылды адам ешуақытта ұрламайды, 
өтірік айтпайды, алдамайды. Кішіпейіл, да
нышпан, көреген болады. Бірақ бұл жағынан 
қазақ ғылымы ақсап тұр. Отандық ғылым са
ласында көшірмеден көз сүрінеді. Плагиат
ты анықтаудың әдісі бар екеніне қарамастан, 
жалған ғалымдар арамызда толып жүр. Алай
да, тағы қайталап айтамын, адал ғалым мұндай 
қадамға бармайды. 

– Ғылым саласының машақаты жетер-
лік. Соның ішінде басты қиындық қайсы?

– Ең күрделі мәселе – жалақының аздығы. 
Еті тірі ғалымдар осы күні екіүш жерде 
жұмыс істеп жүр. Балашағасын асырау ке
рек, басқа амал жоқ. Ал өзінің жыртығын жа
май алмай жүрген адам ғылыми нәтижеге қол 
жеткізеді дегенге сену қиын. Ғылым саласын 
дамытпаған мемлекеттің болашағы бұлыңғыр. 
Ендеше, бұған бейжай қарауға болмайды. 
Ұлы Отан соғысы біткесін, 194647 жылдары 

Сталиннің тапсырмасымен ғалымдардың 
жалақысы жүз есе көбейді. Ғылым кандида
ты облыстық комитет хатшысымен бірдей 
жалақы алды. Ғылым докторының еңбекақысы 
одан жоғары болды. Осыдан кейін ғылымда 
айтарлықтай жаңалықтар, тың серпіліс жасал
ды. Сталин белгілеген жоғары жалақы кеңес 
үкіметі құлағанға дейін сақталды. Біз соның 
шет жағасын көріп үлгердік. 

– Қазір қанша жалақы алып жүрсіз?
– Ғылыми атақтың бәрі бар менде. Соған 

қарамастан, еңбекақымның көлемі – небәрі 83 
мың теңге. Докторлық дәрежем үшін оған 48 
мың қосылады. 

– Түсінікті...
– Екінші мәселе, ғылыми мекемелерге, 

зерттеу институттарына қымбат приборлар ке
рек. Онсыз алға жылжу мүмкін емес. Жалпы, 
ғылымда екіүш жылда жетістікке қол жеткізу 
мүмкін емес. Бұл уақытта, өзің де білесің, алма 
ағашы да, өрік ағашы да жеміс бермейді.

– Ұстазыңыз Ебіней Бөкетов қандай 
адам еді, аға?

– Ол кісі – дүниеге жүз жылда бір 
келетін адам. Адамгершілік, кішіпейілділік, 
парасаттылық секілді ізгі қасиеттердің 
барлығы Ебіней Арыстанұлының бойы
нан табылатын. Оның болмысы, жаратылы
сы нағыз қазақты көз алдыңа әкеледі. Бойы 
2 метрге, салмағы 140 келіге жуықтайтын. 
Ойлау, жұмыс істеу қабілеті ерекше еді. 
Аспиранттардың бәрін баласындай көріп, 
қамқорлық жасайтын. Пушкин, Лермонтов, 
Есениннің өлеңдерін тоқтамастан жатқа айта
тын. Ол кісіден біз, шәкірттері, ғылымды ғана 
емес, адалдықты үйрендік. 

– Осындай біртуар жанның шәкірті болу 
да мақтаныш шығар...

– Расында, мақтануға тұрарлық. Ебіней 
Арыстанұлы мені баласындай жақсы көрді. 
Көзі тірісінде аспиранты ретінде жоба
ларымды қуана қабылдап, үнемі қолдау 
білдіріп отырды. Фосфор шламының сус
пензиясын анод кеңістігінде өңдеу арқылы 
фосфат қосылыстары мен мыс, никель, ко
бальт фосфидтерін синтездеудің алғашқы 

электрохимиялық технологиясын ұсындық. 
Нәтижесінде элементті фосфор мен мыс 
иондарының әрекеттесу реакциясы негізінде 
фосфор шламындағы фосфордың мөлшерін 
анықтау әдісі табылды. Ол «БөкетовБаешов 
әдісі» деп аталды. Ол кісінің жанында жүру, 
кеңесін тыңдау ғылыми ізденісіме үлкен 
қозғау салды. Марқұм Ебіней Арыстанұлына 
арнап шығарған «Ұстазға» деген күйім біздің 
сыйластығымыздан сыр шертеді.

– Айтқандай, күйшілік өнер сізге қайдан 
қонған? 

– Әбсемет деген нағашы атам болды, неше 
түрлі музыкалық аспапты шебер меңгерген еді. 
Сол кісіден дарыған шығар деп ойлаймын. Одан 
бөлек, мен Кентаудағы музыка училишесінің 
баян класында «ДосМұқасанның» негізін 
қалаған Досым Сүлеевпен, белгілі композитор 
Сейдолла Бәйтерековпен бірге оқыдым. 1996 
жылы «Ясауи толғауы» атты күйлер жинағым 
жарық көрді. Жинаққа «Ясауи толғауы», 
«Түркістан», «Тұран», «Репрессия», «Ұстаз» 
және тағы басқа көптеген күйім енді. Бірақ он 
шақты жыл болды, Алматыға қоныс аударғалы 
күй шығармаппын. 

– Әбдуәлі аға, біз білмейтін тағы қандай 
қабілеттеріңіз бар?

– Бала күнімде техникаға, музыкаға әуес 
болдым. Радионы өзім жөндейтінмін. Гим
настикадан хабарым бар. Кәсіби түрде баян, 
домбыра тарта білем. Әуесқой композитор
мын. Шабытты сәттерімде шығарған «Гүл – 
ару», «Өмірімнің жұлдызы», «Өмір – өлең», 
«Түркістан жастарының вальсі» секілді әндер 
еліміздің оңтүстік өңірінде жиі айтылып жүр.

– Уақыт бөліп, салиқалы сұхбат 
бергеніңізге рахмет!

Сұхбаттасқан
Назерке САНИЯЗОВА,

«Сыр бойы».

Отандық ғылымда 
көшірмеден
көз сүрінеді

Ашықтық пен 
қолжетімділік

СБ Шынар БЕКБАН.

«Сот төрелігінің 7 түйіні» бастамасын іс жүзінде жүзеге асыру ая-
сында облыстық соттың базасында «Үлгілі сот» құрылды. Мұнда сот 
төрелігінің тиімділігін арттыру мәселелері топтастырылады. Жу-
ырда жаңа бастама аясындағы ақпараттық сервистерді облыстық 
сот судьясы Шолпан Маликова журналистерге таныстырды.

«Өз үйім» бағдарламасы 
бойынша өткен жылдың 24 
желтоқсаны мен биылғы жылдың 
14 қаңтары аралығында байқау 
жарияланыпты. Сол жағалаудағы 
алғашқы 5 үйдің 13 қабаттағы 
екіүш бөлмелі пәтерлерінен 
тұрғындар аталған бағдарламаға 
қатысу арқылы үй ала алады. 
Бүгінде тұрғындардың өтініші 
банк филиалының «Қызмет 
көрсету» бұрышы мен интернет 
арқылы қабылдануда.

– «Өз үйім» бағдарламасы 

2015 жылдан бастап жүзеге 
асуда. Әдепкіде бағдарлама та
лабы бойынша алғашқы жар
на үй бағасының 30 процентін 
жинақтау және  несиенің жыл
дық үстемесі 8,5 процент болса, 
өткен жылдан бастап алғашқы 
жарна 20 процент және  не
сие 7 процентпен беріле баста
ды. Бағдарламаның бір тиімді 
тұсы, кез келген адам қатыса 
алатындығы. Ең бастысы, төлем 
қабілетін растаса болды. Атында 
жылжымайтын мүлік болғаны 

да кедергі емес және кез келген 
қаладан үй алуға мүмкіндік бар,– 
дейді І.Жұрынов.

Байқау жарияланғалы сол 
жағалаудан пәтер алуға 501 
өтініш түсіпті. Сонда табыстауға 
дайын 115 пәтердің әрқайсысына 
5 өтініштен келіп тұр деген сөз. 
Әлі де уақыт бар екенін ескер
сек, байқау мерзімі аяқталғанша 
өтінім саны көбейетіні белгілі.

Байқау шарты қандай деген 
сауал кімкімнің де кө кейінде 
тұрғаны даусыз. Банк басшы
лығының айтуынша, өтінім 
тапсырғандардың ішінде бірінші 
кезекте пәтер алатындар ком
пьютер арқылы автоматты 
түрде анықталады екен. Яғни, 
бағалау көрсеткіші жинақтауға 
байланысты болғандықтан, көп 
ақша жинай білген салымшылар 
баспанаға бұрынырақ ие болмақ. 
Әрине, банк талабы бойынша 
әрі қарай құжат жинау, табыс
ты растау секілді жұмыстармен 
жалғасатыны белгілі.

Айта кетелік, «Өз үйім» 
пәтерді 14 жылға береді. Ал
ғашқы 8 жылда салымшы 
несиені 7 процентпен, кейінгі 6 
жылды 3,8 процентпен төлейді. 
Мәселен, үш бөлмелі үй алсаңыз, 
алғашқы 8 жыл ай сайын 67800 
теңгеден, сонан кейін 6 жылда 
49863 теңгеден төлейсіз.

Бағдарлама бойынша сол жа
ғалаудан үй беру әлі де жалғасын 
таппақ. Қаңтар айының 10нан 
тағы 87 пәтерді табыстауға 
байқау жарияланбақ. Тағы бір 
ерекшелігі, биылғы жылы «Өз 
үйім» бағдарламасы бойын
ша пайдалануға берілетін үй 
бағасының арзан екендігі.

– Елорданың 20 жылдығы, 
Қызылорда қаласының 200 
жылдық мерейтойына орай сол 
жағалаудағы алғашқы үйлердің 
бағасы арзандатып берілуде. Әр 
шаршы метрі –120 мың теңгеден, 
– дейді филиал директорының 
орынбасары І.Жұрынов.

СОЛ ЖАҒАЛАУДА

«ӨЗ ҮЙІМ»

Гүлмира ДІЛДӘБЕКОВА.СБ

Сол жағалауда қоныс той тойлайтын күн 
де алыс емес. Өткен жыл аяғында «Тұрғын үй 
құрылыс жинақ банкі» «Өз үйім» бағдарламасы 
бойынша сол жағалаудағы жаңа үйлерді 
табыстауға конкурс жариялады. Жаңа аудан-
нан баспана алудың жолын банк филиалының 
директор орынбасары Ілияс Жұрыновтан 
сұраған едік.

Әбдуәлі БАЕШОВ, академик:

«Өз тарихын білмеген халық, өзін 
де сыйламайды» демекші, ұлттық сана
сезімнің негізгі бір тірегі – өткеніңді 
ұлықтау.Ұлттық мәдениетті жоғалтпау 
үшін еліміздің әр азаматы елінің тарихын 
жақсы білуі керек. 

Ұлттық тарихымызды зерттеу және 
насихаттау жұмыстарын жүргізу тек 
зерттеушілер мен тарихшылардың 
міндеті деп қарамай, осы игілікті іске 
барша жұртшылықтың қатысуы абырой
лы парызымыз.

Қазақ халқының сан ғасырлар бойы 
жинақтаған тарихы, мәдениеті, салт
дәстүрі, әдепғұрпы, өлеңжырлары, 
музыкалық мұрасы, аспаптары – баға 
жетпес асыл мұра. Бұл рухани байлықты 
сақтап, әрі қарай дамыту, Ұлы дала
дан шыққан өркениеттік жетістіктерді 
ұмытпау, оларды дәріптеу өзімізбен 
қатар келер ұрпақтың да үлесінде.

Алдағы уақытта қазақ елінің 
әлемдік өркениеттегі орнын көрсету 
мақсатында кешенді ісшаралар өткізуге 
ауызбірлікпен атсалысуымыз керек.

Р.ЖАҚЫПОВА,
облыстық зағип және нашар 

көретін азаматтарға арналған
арнау лы кітапхана 

кітапханашысы.

Елбасының «Ұлы 
даланың жеті қыры» атты 
мақаласы еліміздің бай 
ұлттық тарихын зерттеп, 
зерделеуге, насихаттауға 
бағытталған.

Тарих 
тағылымы
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Қазақтың заңғар жазушысы 
Ғабит Мүсіреповтің ана тура-
лы жазған мына сөздері әркімді 
де еріксіз толғандырады: «Сенің 
іздейтінің бір-ақ жан. Ол – ана. Ол 
саған бәрінен қымбат. Сен үшін 
ол жалпақ дүниеден де үлкен. 
Сондықтан сен бір-ақ жанды 
білесің. Ол – Ана. Ана деген сөздің 
өзі ыстық. Ана десе толқымайтын 
жүрек, тасымайтын қан, сезбейтін 
сезім болуы мүмкін емес».

Мұхаммед пайғамбарымыз 
өзі  нің хадистерінде ананы бы-
лай бағалайды, дәріптейді: «Әуелі 
анаңды, тағы да анаңды, сонан соң 
тағы да анаңды сыйла».

Осындай ақ ниетті, жұмсақ жү-
ректі әйел-аналардың бірі – Далия 
Са ғадатқызы еді. 1949 жылдың 1 
ма мырында дүниеге келген оның 
болмысынан өнегелі, тәрбиелі отба-
сынан шыққандығы көрініп тұратын 
еді. Әкесі Сағадат Қошқарұлы өте 
сауатты, әдебиетті көп оқитын, та-
рихты жетік білетін, ой-өрісі биік, 
туған-туыстары мен жақындарына 
қадірлі, қызметтестері арасын-
да беделді, өте кішіпейіл, жүзі 
жарқын, қамқоршыл адам болатын. 
Сағадат Қошқарұлының әдебиетті 
көп оқитынының дәлелі алғашқы 
перзентіне Далия деген өте сирек 
кездесетін есімді қоюы. Далия швед 
ботанигі А.Даһе-ның аты бойын-
ша аталған. Далия (кейінгі аты 
георгин) – бақшада өсетін сәндік, 
ашық түсті, ірі гүлді өсімдік. Ескі 
романтикалық аңыз бойынша Да-
лия – патша гүлі, оны ақсүйектер 
мен патшалардың бақтарында 
өсірген. Сондықтан бұл гүлдерді 
айрықша мерекелерде сыйға тар-
тады. Далияның анасы Шамкен 
Сарманқызы сауда жүйесінде адал 
еңбек етіп, тұтынушылардың үлкен 
ризашылығына бөленгенін оны 
біле тіндер үнемі айтып отыратын. 
Оның аналық махаббаты үлкен 
қызы Да лияның да бойына дарыды. 
Сірә, балаға деген ана махаббаты-
нан күш ті ештеңе жоқ сияқты.

Далия Сағадатқызы 1956 жылы 
Кентау қаласындағы орта мектеп тің 
1-сыныбына барып, 1966 жылы осы 
қаладағы Қазақстанның 30 жыл-
дығы атындағы №3 орта мектепті 
ойдағыдай бітіріп шықты. Сол 
жылы ол Н.В. Гоголь атындағы Қы-
зылорда мемлекеттік педагогика 
институтына түсіп, оны 1970 жылы 
филология факультетінің «Орыс 
тілі және әдебиеті» мамандығы 
бойынша біті ріп, ұстаз мәртебесін 
иеленді. Институтты бітірісімен Да-
лия Сағадатқызы өскелең ұрпақты 
оқыту мен тәрбие леу ісіне қызу 
кірісті. Ол еңбек жолын 1970 жылы 
25 тамыздан Кентау қаласындағы 
Абай атындағы №5 орта мектеп-
те ұстаздық қызметтен бас тады. 
Екеуміз отау тіккеннен кейін 
1971 жылы 14 ақпанда ұстаздық 
қыз метін Қызылорда қаласында 
жал ғастырды. Ол мұнда Осипен-
ко атындағы №8 орта мектеп-
те 1971 жылдың 13 наурызынан 
1976 жылдың 29 шілдесіне дейін 
орыс тілі мен әдебиеті пәнінен 
сабақ беріп, жоғары білімділігі 
мен ізденімпаздығын көрсете 
білді. 1976 жылдың 10 тамызы-
нан 2002 жылдың 12 маусымына 
дейін Қызылорда қаласындағы 
№6 кәсіби-техникалық училищеде 
(аты бірнеше рет өзгеріп отырды) 
ұстаздық қызметті мінсіз атқарды. 
Ол білім берген шәкірттерінің 
алғысына бөленген бақытты ұстаз 
болды.

Мен Далия Сағадатқызымен 
48 жыл бақытты өмір сүріппін. 
Дүниеге алты перзент әкелді, олар-
дан он немере бар. Ол балалары 
Шолпан, Айман, Қаныш, Күнсұлу, 
Жансұлу және Нұрланды жа-
нындай жақсы көретін, олардың 
өмірде, қызметтерінде жеткен 
жетістіктеріне масаттанатын еді. 
Ол балалары мен немерелерінің 
жағдайын көп ойлайтын. Әсіресе 
кішкентайынан өзі мәпелеп, 
тәрбиелеп өсірген немересі 
Әйгерімді өте жақсы көретін. Оның 
мектепте, университетте оқуындағы 
жетістіктеріне шексіз қуанатын. 
Әйгерім қазір Астана қаласындағы 

С.Сейфуллин атындағы агротехни-
калық универси теттің соңғы кур-
сында оқып жүр.

Балаларының оқуын қадағалап, 
оларды тәрбиелеп өсіруге жете 
мән беруінің арқасында олардың 
барлығы жоғары оқу орындарын 
бітіріп, онда алған мамандықтары 
бойынша жемісті еңбек етіп жүр. 
Мұнда мен Далияның балалардың 
тәрбиесін толықтай өз мойнына 
алғандығын айтқым келіп отыр. 
Балаларым анасын ойласа, жүрегі 
елжірейтінін сезіп жүрмін. Олар-
ды да түсінуге болады. Сүйікті 
анасының орны ойсырап қалды 
ғой. Мен балаларымның анасы-
нан дарыған қасиеттің арқасында 
өнегелі өмір сүрулерін  тілеймін. 
Шүкіршілік ететінім, балаларымыз 
анасының үлгісімен көргенді болып 
өсіп, отбасылық бақытын тауып 
отыр. 

Өмірге алты бала әкеліп, олар-
ды өсіріп, тәрбиелегені үшін Далия 
Сағадатқызы мемлекет тарапынан 
мадақтауға да ие болды. Қазақ КСР 
Жоғарғы Кеңесі Президиумының 
1978 жылы 30 желтоқсандағы 
Жарлығымен Далия Сағадатқызы 
«Ана медалімен» («Медаль ма-
теринства») марапатталды. Бұл 
медальмен бес және алты бала 
туып, оларды тәрбиелеген аналар 
марапатталатын. Сонымен қа тар 
2010 жылы 22 мамырда Елбасы 
Жарлығымен «Күміс алқа» иеленді.

Асыл анасынан айырылған 
менің барлық балаларымның қазіргі 
көңіл-күйлері ақын інім Махмұт-
бай дың абзал анамыз Балагүл 
Қосшыбай қы зы ның дүниеден өт-
кеніне бір жыл толуына орай жазған 
шумақ тарындағы көңіл-күйіндей 
деу ге әбден болады. Махмұтбайдың 
осы өлеңі «Сыр мек тебі» газетінде 
1998 жылы 14 тамызда жарияланған 
еді. Осы шу мақтар менің де 
жүрегімді тол қытып жібергесін, 
оны келтіруге мәжбүр болдым:

Бәрі тұр тау да, дала да
Заңғар көк, жер, су, ауа да.
Жалғанда жалғыз аяулым, 
Сен ғана жоқсың, жан ана.

Тұр бәрі ауыл, қала да
Сан тарау жол, сай-сала да
Нұр жүзді қымбат асылым,
Сен ғана жоқсың, жан ана.

Көзімнен жасым тама ма, 
Көңілде мұңым қала ма,
Күлімдеп күндей тұратын,
Сағынтты жүзің, жан ана.

Бір әже кетіп бара ма,
Жаулығын түзеп ала ма,
Сыртынан ұзақ қараймын,
Сен емес пе деп, жан ана.

Ашылып есік қала ма,
Әйнекті біреу қаға ма,
Елеңдеп тағы қаламын
Енер деп сені, жан ана.

Дана да едің, пана да
Не жетсін қымбат бағаңа.
Жаралған жаның біз үшін
Жанатта болсын, жан ана!

Мен Мәскеу қаласында ғылыми 
ізденіспен тынымсыз айналысып 
жүр генімде отбасында Далия бес 
баланы оқытып, тәрбиелеуде орасан 
зор еңбек сіңірді. Менің ғылымда, 
Қызылорда, Алматы, Тараз және 
Павлодар қалаларындағы жетекші 
университеттерде жоғары білім беру 
жүйесіндегі ұзақ жылғы жемісті ең-
бегімде  жеткен жетістіктеріме Да-
лияның да үл кен көмегі, қосқан 
қо мақты үлесі болғандығы айдан 
анық. 

Жан жарым Далияның төзім-
ділігі, шыдамдылығы, сабырлы 
мінезі мен қиындыққа бой бер-
мейтін қасиетіне әбден риза болып, 
жан-жүрегіммен сезінетін едім. 
Мен органикалық химия саласы 
бойынша докторлық диссертация-
ны даярлап жазып бітіру үшін 
Мәскеу қаласында 1983-1985 жыл-
дары КСРО Ғылым академиясының 
элементорганикалық қосылыс-
тар инс титутында аға ғылыми 
қызметкер лауазымын атқарғаным-
да, ол бес баламен Қызылордада 
қалып, қиындыққа қарамастан 
ұстаздық қызметін де абыройлы 
атқарды, балаларды да бағып-қағып 
өсірді. 

Далия Сағадатқызы өзінің жа-
ратылысында шыдамды, төзімді, 
кеші рімшіл, сезімтал, ыждағатты, 
үнемшіл, қанағатшыл, мейірімді, 
инабатты болды. Оның балаларына, 
жақындарына жасаған адал қызметі 
мен мол шарапаты, ізгілікке, мейі-
рімге толы жарқын бейнесі бізбен 
әрқашан бірге болады. 

Рақыш ӘМІРЕЕВ,
С.Торайғыров атындағы 

Павлодар мемлекеттік 
университетінің профессоры, 

химия ғылымдарының 
докторы.

Ардақты ана, 
асыл жар

Әлемдегі бар жақсылық ананың ақ сүті мен ақ 
тілеуінен, өлшеусіз еңбегі мен қамқорлығынан бастау 
алатындығы белгілі. Ана – отбасының құты, берекесі, 
ұйытқысы, ұйымдастырушысы, жарығы мен жы-
луы. Халқымыздың бар жақсы қасиетін, тілін, дінін, 
әдет-ғұрпын, дәстүрін қалыптастырушы, таратушы, 
дамытушы да әйел-ана. Сүйіспеншіліктің, әсемдіктің, 
әдеміліктің, әдептіліктің, нәзіктіктің, инабаттылықтың 
үлгісі де әйел-ана. Шыдамдылықтың, тұрақтылықтың, 
даналықтың, батылдықтың қорығы да әйел-ана.

Осы қормен тұрақты байланыстағы 
алты облыста балаларға қатысты 
зорлық-зомбылықтың алдын алу 
бағытындағы “Есті! Сөйлес! Құшақта!” 
коммуникациялық науқаны шегіндегі 
шаралар қолға алынған бола тын. 
ҚР Білім және ғылым министр-
лігі Балалардың құқықтарын қорғау 
комитетінің, Қазақстан Республика-
сындағы Адам құқықтары жөніндегі 
және Бала құқықтары жөніндегі уәкілдің 
қолдауымен бұл науқандық шараны 
ЮНИСЕФ ұйымдастырып отыр. 

Қаладағы №278 орта мектепте осы 
тақырыпта кездесу өтті. Кездесуде 
ЮНИСЕФ ізгі ниет елшісі, шахмат бой-
ынша бірнеше дүркін әлем чемпионы 
Динара Сәдуақасова аталған қордың ба-
лалар өмірі мен қоғамдағы орны туралы 
пікірімен бөлісті.

– Балаларды зорлық-зомбылықтан, 
күш көрсетуден қорғау мәселесін мен 
әрдайым қолдаймын. Бала – отбасының 

болашағы. Сондықтан әрбір ата-ана бала 
тәрбиесіне байыппен қарап, олардың 
олардың еркін ойлы, ерік жігері мықты 
болып өсуіне жағдай жасауы қажет. 
Яғни, бала  ересек өмірде кез келген 
қиындықты жеңуге қабілетті болуы 
үшін ата-ананың, отбасының оны жақсы 
көріп, қолдауы маңызды, – дейді ол.

ЮНИСЕФ және Қазақстандағы адам 
құқықтары бойынша ұлттық орталық 
жүргізген зерттеулер нәтижесінде 
еліміздегі ересектердің 39,5 проценті 
балаларды тәрбиелеу мақсатында 
физикалық күш көрсеткен. Ал, 75 
проценті оларды жазалау әдістерін 
қолдануды дұрыс деп тапса, тек 32,2 
проценті ғана бұл бағыттағы жөнсіз 
әрекеттерді түйткілді мәселе ретінде 
қабылдаған. Бұл бағыттағы шаралар 
туралы облыстық білім басқармасының 
балалар мен жасөспі рімдерді әлеуметтік 
қорғау бөлімінің әдіскері Ләйла 
Барахатқызы тарата айтты:

– “Мектепте зорлық-зомбылықтың 
алдын алу және оған орай әрекет ету 
бағдарламасы” алғашқы кезде аймақтың 
жеті мектебінде пилоттық жоба ретінде 
енгізілген болатын. Бүгінде бағдарлама 
бойынша 50-дей мектеп жұмыс жасай-
ды. Бұл бағытта бірінші кезекте білім 
беру мекемесінің директорлары, оның 
тәрбие ісі жөніндегі орынбасарлары, 
әлеуметтік педагогтар мен психологтар 
және мектеп инспекторлары арнайы оқу 
курсынан өтті. Халықаралық ауқымда 
нақтыланған озық тәжірибелер назарға 
алынып, нақты жұмыстар жүзеге асы-
рылып келеді. 

Семинар барысында қордың қо-
ғаммен байланыс жөніндегі маманы 
Динара Салиева Қызылорда облысымен 

әріптестік байланыстың белсенділігі 
жоғары екенін, соған сәйкес жұмыс 
нәтижесі де көңіл қуантатынын 
атап өтті. Сондай-ақ, ЮНИСЕФ-тің 
еліміздегі ұлттық кеңесшісі, балалар мен 
отбасылық психолог Ирина Мацкевич 
ата-аналардың балалар тәрбиесіндегі 
басты қателігі мен артықшылықтарын 
психология тұрғысынан түсіндірді.

Шараға мемлекеттік органдар мен 
үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері, 
әлеуметтік қызметкерлер, қор бағдарла-
масы бойынша жұмыс жасайтын пе-
дагогтар мен медицина мамандары 
қатысты.

Суретті түсірген
Нұрболат НҰРЖАУБАЙ.

БІРЛЕСКЕН БАСТАМАНЫҢ 
БАЙЫПТЫ НӘТИЖЕСІ
Балаларға қатысты зорлық-зомбылықтың алдын алу және 

бала тәрбиесінде ата-аналарды қолдау шаралары әлемнің на-
зарында тұрған өзекті мәселенің бірі. Бұл бағытта Біріккен 
Ұлттар Ұйымының Балалар қоры (ЮНИСЕФ) 1992 жылдан 
бері Қазақстанның алты облысында жүйелі жұмыс жасап 
келеді. Оның ішінде Қызылорда облысы әкімдігімен тұрақты 
әріптестік аясында бала өмірін зорлық-зомбылықтан қорғау 
мәселесінде бірқатар нақты шаралар қолға алынған. Дерек-
терге сүйенсек,  аталған халықаралық қордың Қазақстандағы 
өкілі Юрий Оксамитный бір сұхбатында былай деген екен: 
“Әрине, бұл шараларда бірден нәтиже болуы мүмкін емес. 
Алайда төрт-бес жылдан кейінгі көрсеткіш бойынша нәтиже 
байқалды. Мәселен, 2012-2017 жылдар аралығында Қызылорда 
облысында суицид жағдайы  2, 2,5 есе азайған. Бұл – бала өмірі 
мен тәрбиесіне қатысы бар мемлекеттік мекемелермен бірлесе 
атқарылған жұмыстың нәтижесі”.  

Ғазиза ӘБІЛДА.СБ

Белгілі репродукто-
лог-эмбриолог Салтанат 
Байқошқарованың «Эко-
мед» клиникасының 
филиалы жыл аяғында 
Қызылордада ашылғанын 
хабарлаған едік.

Ата-ана болуды армандаған талай от-
басы бүгінгі күнге дейін үлкен үмітпен 
Алматы, Астанаға қарай ағы лып, 
осы клиникаға емделіп келіп жүргені 
белгілі. Сыр бойына арнайы келген 
Салтанат Байқошқарова алыстағы кли-
никада емделуге кейбір отбасының 
қар жысы жетпейтіндіктен әр өңірден 
филиал ашуға бел байлағанын айтқан 
болатын. Бұған дейін Алматы мен Аста-
на қалаларын қоспағанда Тараз, Шым-
кент, Ақтау, Атырауда филиалдары 
жұмыс істеп жатса, енді біздің өңірде де 
өз жұмысын бастап кетті.

Бұл жаңалық талайға үміт отын 
жақты десек, артық айтқандық болмас.

Оқырманға толық ақпарат беру мақ-
са тында жаңа клиникаға арнайылап 
бардық.

Клиника дәрігерлерімен пікірлесу 
барысында орталық қызметіне өңірі-
мізде сұраныс көп екенін білдік. Бір 
перзентке зар болып, талай табалды-
рықты тоздырғандарға бір септігін 
ти  гі зуді мақсат еткен клиника зама-
науи әдістермен тексеру және емдеу 

тәсілдерін жүргізеді. Сонда заманауи 
тәсіл дегеніміз не деген сұрақ туатыны 
белгілі.

– Мұндағы мамандар үлкен орта-
лықта жұмыс істеп, тәжірибеден өтіп 
келген. Біз орталықпен әрдайым тығыз 
байланыстамыз. Кез келген мәселе бой-
ынша ақылдасып, кеңес алып отырамыз. 
Мұнда емделуге келген отбасыға, ең ал-
дымен, тексеру жүргізіп, нақты себебін 
анықтап барып, емдеу жүргіземіз, – 
дейді клиниканың уролог-андролог дә-
рігері Марс Назаров.

Айта кетелік, қандай да бір клиника 
ашылғанда көпшіліктің ең әуелі жаңа 

технологиясына назар аударатыны 
қалыпты жағдай. Бұл орайда клиника 
дәрігерлері ең бастысы – технология 
емес, білікті кадр екенін атап айтты.

– Әрине, озық технология қажет. 
Алайда, ең орында технология емес, 
білікті кадр. Мәселен, бір ғимаратты 
барынша озық технологиямен толты-
рып қоялық, бірақ маман сол құрал-
жабдықтың барлығын адам денсаулығын 
жақсартуға тиімді пайдалана алмаса, 
керегі болмайды. Сол себепті де білімді, 
білікті маман бірінші орында. Біздің 
мақсатымыз – келушілерді тексеру, 
нақты диагноз қою, содан кейін емдеу, 

– дейді клиника дәрігерлері.
Өңір жұртшылығы үшін фили-

ал ашылуының тиімділігіне тоқталар 
болсақ, ең әуелі уақыт пен қаржы 
үнемділігі. Мәселен, Астана және Алма-
ты қалаларында орналасқан орталыққа 
барып емделу үшін кемінде 1-1,5 ай 
уақыт кетеді. «ЭКО» бағдарламасына 
кемінде 800 мың теңгедей кетеді, 
оған жол, пәтер шығынын қосыңыз. 
Өңірлерде фи ли алдардың ашылуы ха-
лық үшін қан шалықты жеңілдік болға-
нын осыдан-ақ бағамдай беріңіз.

Бүгінде бедеулік жиі кездесетін 
мәсе   леге айналды. Мұның себебін 
дәрігер  лерден сұрадық.

– Қоршаған ортаның да әсері бар. 
Салауатты өмір салтын кез келген жан 
ұстана бермейді. Жастардың жейтін 
тағамы өзгерді. Бүгінде олардың сүйікті 
асына айналған фаст-фудтар гармондық 
өзгерістерге ұшыратады. Сонымен қатар 
жас қыздар арасында түсік жасатудың 
да жиілеуі кейін сәбилі бола алмауға 
үлкен әсерін тигізуде, – дейді репро-
дуктолог дәрігер Мөлдір Серікқызы. 
Тағы бір атап айтарлығы, клиникаға 
келушілердің барлығы «ЭКО» көмегіне 
жүгінуге емес, нақты ем алуға келеді. 
Дәрігерлер де, ең алдымен, әрбір 
отбасының сәбилі болуына көмек жа-
сайтындарын жеткізді.

Өңірімізде клиниканың ашылғанына 
көп уақыт бола қойған жоқ. Дегенмен, 
жұмыс нәтижесіз емес. Ем алушылар 
ішінде қуанышқа бөленіп жатқандар да 
бар екен.

«Облыстық мамандандырылған сәби үйі» КМҚК ұжымы мекеменің 
әлеуметтік қызметкері

Адиева Меруерт Маганатовнаның
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен туған-туыстарына 
қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады.

Гүлмира ДІЛДӘБЕКОВА.СБ

БАСТЫСЫ – ТЕХНОЛОГИЯ ЕМЕС,
БІЛІКТІ МАМАН

Қызылорда облысы 
Полиция департаментінің  
Жергілікті полиция 
қызметі басқармасы 
табиғатты қорғау по-
лициясы бөлімінің 
қызметкерлері  
жүргізілген рейдтік 
іс-шаралар барысын-
да  Жалағаш ауданы, 
Жаңадария ауылына 
қарасты «Қазанбай» 
учаскесінде «Тоуоta  
Land Cruiser» маркалы 
автокөлігін тоқтатып, 
заңсыз аң аулау дерегін 
анықтады. Тексеру бары-
сында 2 бас қарақұйрық, 
33 бас құм қояны, екі 
дана 12 калибрлі 1 
ұңғылы мылтық, заттай 
дәлелдемелер  алынды, 
деп хабарлайды полиция 
департментінің баспасөз 
қызметі. 

Осыған байланысты күдік-
ті 32-33 жастағы екі аза мат қа 
қатысты ҚР ҚК-нің 337-ба-
бының 4-бөлігімен сотқа дейінгі  
тергеп-тексеру жұмыстары 
жүр гізіліп, жинақталған мате-
риал Жалағаш аудандық сотына 
жол данған.

Жалағаш аудандық сотының 
2018 жылғы 24 қазандағы үкі-
мімен Қазақстан Республика-
сы ҚК-нің 337-бабының 4-бө-
лігінің 2, 4 тармақтарымен 
сот талушылар Н.Ж. мен Е.Х. 
екеуіне 2 жыл 6 ай мерзімге бас 
бостандығынан шектеу жазасы 
тағайындалып, осы мерзімге 
про бациялық бақылауға алын-
ған. Сонымен бірге, сотталу-
шылардан мемлекет пайдасына 
8 млн 729 мың 978 теңге және 
3 млн 284 мың 378 теңге залал 
өндіруге үкім шығарылған.

Сондай-ақ, «Тоуоta  Land 
Cruiser» маркалы автокөлігі, 
екі дана 12 калибрлі 1 ұңғылы 
мылтық мемлекет пайдасына 
тәркіленді.

Үкіметтің 2006 жылғы 31 
қазандағы №1034 қаулысына 
сәй кес, қарақұйрық аңы – жан-
уарлардың сирек кездесетін 
және құрып кету қаупі төнген 
түрлерінің тізбесіне және Қа-
зақстан Республикасының Қы-
зыл кітабына енгізілген.

«СБ ақпарат».

ЗАҢСЫЗ АҢ АУЛАП ТҰТЫЛДЫ
QURYQ

Бақұл бол, ардақты әріптес
Осы жылдың 8 қаңтарында 

Қазақстан Суретшілер одағы Қызыл-
орда облыстық филиалының ардагері, 
ардақты әріптесіміз Мұратбай Ембер-
генұлы Үмбетов 75 жасқа қараған 
шағында өмірден озды.

Мұратбай Ембергенұлы 1944 
жыл дың 8 наурызында Шиелі ауда-
нының Сұлутөбе ауылында дү-
ниеге келген. 1973 жылы Алматы 
қа ласындағы Н.В.Гоголь атындағы 
көркемсурет училищесін, 1985 жылы 
Абай атындағы Қазақ педагогикалық 
институтының “Көркемсурет және 
графика” факультетін бітірген. 1978-
1983 жылдары Қазақстан Суретшілер 
одағына қарасты Қызылорда облыстық көркемсурет өндірістік 
шеберханасының директоры қызметін атқарды. Үздіксіз 
еңбегінің арқасында графика, мүсін, кескіндеме, қолөнерді де 
қатар меңгерген. Ардақты ағамыздың туындылары негізінен 
туған жері, өскен ортасы, Сыр өңірі еңбеккерлерінің қажырлы 
еңбектері жайлы жазылған. “Еңбек вахтасы”, “Көктемдегі 
қарбалас”, “Таңертеңгілік” атты шығармалары өзіндік идеялық 
айқындығымен ерекшеленетін. Сондай-ақ, М.Шоқай, М.Әуезов, 
Ы.Жақаев, Ә.Тәжібаев, Қ.Мұхамеджанов, З.Шүкіров, Қобыланды 
батыр, тағы да басқа тарихи тұлғаларымыздың мүсіндерін мыс 
қоладан сомдаған.

Туындылары халықаралық көрмеге қатысқан. Еңбектері 
Фран ция, Бангладеш, Венгрия  және Одақ көлеміндегі республи-
каларда сурет көрмелеріне қойылған. Әріптесіміздің қажырлы 
еңбегі бағаланып, “ҚР мәдениет саласының үздігі” төсбелгісімен  
марапатталған. Отбасында үлгілі әке, немере-шөберелерінің  
сүйікті атасы бола білді.  

Бақұл бол, ардақты аға.

Қазақстан Суретшілер одағы Қызылорда 
облыстық  филиалының ұжымы.



– Отбасы мүшелерінің әрбірі 
ауызбіршілікте болса, кез келген 
қиындықпен бірге күресе білсе, сол 
шаңыраққа бақыт ұялайды. Міне, үш 
ұлымның ешбірі алысқа ұзамай бәрі 
бір аулада тұрып жатыр. Қазан қай 
үйде қайнаса, бәріміз сол үйге бара-
мыз. Бізде сенікі, менікі деген ұғым 
жоқ, – деді Айткүл Биқожақызы.

Шаңырақтан өсіп-өніп, көк те-
гендердің дені ұстаздық саланы 
таңдаған. Ата-бабасы да бала оқы-
тудан алшақ болмады. Қараман 
ұстаздың атасы Аман да кезінде мек-
теп ашып, шәкірт тәрбиелесе, бұл 
күнде үш келіні бірдей елді мекендегі 
№44 орта мектепте мұғалім. Ұрпақ 
тәрбиелеудегі ұлағатты жолды 
таңдаған олардың да енелерінен алған 
тәлімі бөлек, тәрбиесі таудай. 

Үш ұлдың үлкені Бақытжан бастап, 
Бауыржан мен Мұхамеджан ағаның 
ізін басып, жеке кәсіпті ұршықша 
иіріп отыр. Мал шаруашылығын қолға 
алған. Жылқы бордақылайды.

– Әрине, қазақта келін мен қыздың 
өз орны бар. Әйткенмен, келін боп 
түскелі өз қызындай қарап, өнегесін 
үйретіп келе жатқан анамызға 

алғысым зор. Ғибратты ғұмырынан 
өмірлік мектептің сабақтарын алдық. 
Қатты сөйлеген емес. Бастысы, 
ауызбіршілік сақтап, бекемдігімізді 
көрсетіп келеміз. Балаларымызға 
берер тәрбиенің бастау бұлағын 
енемізден алдық. Балаларымыз да бір 
үйдің баласындай шапқылап, отбасы-
мызбен қазан қайнаған үйге барамыз, 
– деді кіші келін Гүлмира.

Қазір біз айтып отырған бір 
ауладағы үш үй шағын ауылға 
айналған. Ауылға ат басын бұратын 
жиендермен ауылдағы немере-шө-
беренің басы қосыла қалса, ұланасыр 
той болады. Мұнысы, «адам ұрпа-
ғымен жасайдының» айқын көрінісі 
іспеттес. 

Ауылға жолға шықтым. Авто-
бустың уақытынан кешеуілдеп қалып, 
жолдағы дүкенге кірген бетім еді. 
Бауыржан ағамыз балаларға тәттілер 
алып жатыр екен. Бір қызығы, не алса 
да, үш данадан алады. Өйткені, бір 
үйге алынған нәрсе үш үйге де бірдей 
бару керек. Ұстаным осылай. Шіркін, 
берекенің бастауы  бірлікте екен ғой.

Сырдария ауданы.  

Ә.Тәжібаев атындағы  облыстық әмбебап 
ғылыми кітапханасы «Діни экстремизм,  тер-
роризм – бейбітшілік пен тұрақтылыққа 
төнген қауіп»  тақырыбында басқосу өткізді. 

Кең бөлменің терезесінен күн сәулесі төгіліп тұр. Ұзына бойы 
жайылған дастарқан басындағы буырқанған самаурынға кіші 
келін Гүлмира ие. Төрде Айткүл апам, төмен қарай жағалай 
отырған Қараман ұстаз екеуінен өрбіген ұлағатты ұрпақ. «Балалы 
үй – базар» деген аталы сөздің астары терең ғой, шіркін. Көңілінің 
ауласында немерелер шапқылап, құлын-тайдай ойнақтап жүр. 
«Бүгін қазан Мұхамеджанның үйінде қайнады» деген әз ананың 
жүзі нұрланып отыр. Мұхамеджан – кенже ұлы. Үш ұл да алысқа 
ұзамай, қарашаңырақтың ауласына отау тіккен. Қоғалыкөлдегі 
ағайынды үш ұл қатар орныққан осы шаңырақ.
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SAN SALA

БАЙСАЛОВТЫҢ
«БОРАНДЫ  БЕКЕТІ»
Көрме барысында ҚР Суретшілер 

одағы облыстық филиалының 
төрағасы Аманкелді Кененбаев, 
суретшілер Рахым Шегебаев, Иасса-
уи Ағытаев Жайлаубай Байсаловтың 
еңбек жолы мен шығармашылығы 
жайында кеңінен айтып берді. 
Облыстық тарихи өлкетану музейі 
директорының орынбасары Ж.Ахме-
то ва көрменің жастар үшін маңыз ды-
лығы зор екенін жеткізді. 

– Жеке көрме өткізуді көптен 
бері ойлап жүрген болатынмын. 
Дайындық та біраз уақыт бұрын ба-
сталды. Көрмеге 60-қа жуық жұмысым 
қойылды. Мұнда 1980 жылы алғаш 
салынған суреттерім де бар. Сонымен 
бояуы әлі кеуіп үлгермеген туынды-
лар да ілінді.  Бұл шығармаларымнан 
2012 жылы Қастеев музейінде де 
көрме ұйымдастырылды, – дейді 
суретші.

Сондай-ақ, суретші көрменің 
аты не үшін «Боранды бекет» 
аталғаны жайында кеңінен әңгімелеп, 
ұйымдастырушыларға алғысын 
білдірді.

Қылқалам иесі тіршіліктің мың 
сан бояуларын ішкі дүниесімен 
үндестіріп, өзіне тән әдемі иірім 
тапқан. Әрбір туындысынан ұлттық 
болмысымызды анық көруге бола-
ды. Қылқаламға қызығушылығы 
ерте оянған ол осы уақытқа дейін 
талай белестерді бағындырды. Жай-
лаубай Жұмамұратұлы 1976 жылы 
Шымкент қаласындағы Ә.Қастеев 
атындағы көркемсурет учили ще сінде 
білім алды. 2005 жылы Бай қоңыр 
қаласындағы ҚР Прези денті өкілдігіне 
10 жыл толуына орай өткен шара-
да «Алтын адам» сыйлығы берілді. 
Ж.Байсалов көп теген республикалық 
және ше телдік көрмелерге қатысқан. 
Сурет ші нің жұмыстары Франция, Ан-
глия, АҚШ, Ресей мен Германияның 
мұра жай лары қорларында сақталуда. 
Ав тор дың шығармашылығы табиғат, 
натюрморт, портрет, анималистік 
жанрларға арналған. Әрбір туын ды-
сының өзіндік боя уы, өрнегі бар. 

Көрмеге жиналғандар суретшінің 
шығармашылығымен кеңінен таны-
сып, ерекше әсер алды.

Сара АДАЙБАЕВА.СБ

Жастардың діни са уат -
тылықтарын артты рып, 
жат ағымдардан сақ болуға 
және отансүй гіш  тікке тәр-
бие леуге үн деген шараға 
облыстық ішкі саясат  бас-
қармасы дін мәселелерін 
зерттеу орталығының те-
ологы Бақтияр Оспанов 
қатысты.

Кездесуде дәстүрлі емес 
діни ағымдардың си пат тары 
жайлы кеңінен айтылды. 
Жат діни ағым дар дың адам 

санасын улайтыны және осы 
арбау дан арылу жолдары ту-
ралы түсіндіріліп, терроризм 
мен экс тре мизм нің алдын 
алу және онымен күресудің  
жолдары, жастарды қатер 
төн діретін жат діни ағым-
дардан сақтандыру жайлы 
сөз болды. Шараға облыс 
ор та лығындағы колледж дер 
студенттері қатысты. 

Кездесу соңында оқыр-
мандар назарына кітап көр-
месі ұсынылды.

Жастар және жат ағым

БІР АУЛАДА ҮШ КЕЛІН
Жақында көркемсурет галереясында «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында Қазақстан Суретшілер 
одағының мүшесі Жайлаубай Байсаловтың «Боранды бекет» 
атты жеке шығармашылық көрмесі өтті. Оған облыстың зиялы 
қауым өкілдері, қылқалам және қолөнер шеберлері, қоғамдық 
қор мүшелері, ардагерлер, студенттер мен қала тұрғындары 
қатысты. 

Бұл егіншілік ең ал ғаш дамыған 
кезең қола дәуірі заманына тұспа-
тұс келеді. Көзе – архео ло гиялық зат, 
қыштан жасалған, түбі кең, аузы тар 
ыдыс. Құмыра тә різді қолмен ұстауға 
арналған ұстағышы бар. Қазақ халқы  
күн де лікті үй тұрмысында  пайдала-
натын ыдыс.

Ал біздің музейдегі көзе – 
Сунақата ауылынан (бұрынғы 
Сығанақ қаласы) ХІХ ғасырдың ба-
сында табылған археологиялық қазба. 

Бұл көзе 1979 жылдан бері Ыбырай 
Жақаев атындағы күріш өсіру тари-
хы музейінде сақталып келеді. Құнды 
жәдігер музейдің «Күріштің даму та-
рихы»  залында экспозицияланған. 

Аягөз ЖАҚАЕВА, 
Ы.Жақаев атындағы 

күріш өсіру 
тарихы музейінің  қор 

сақтаушысы.
Шиелі ауданы.

КӨЗЕ

Мәліметтерге сүйенсек, өткен 
жылдың желтоқсан айында ғана 
қорға республика бойынша 10,4 
млрд теңгеден астам жарна түскен.

Жүйе іске қосылғаннан бері, 
яғни, 2017 жылдың 1 шілдесінен 
2018 жылдың 31 желтоқсанына 
дейінгі аралықта жинақталған 
жарнаның жалпы сомасы 133 млрд 
теңгені құрады. Оның 124,3 млрд 
теңгесі (шамамен 93,5%) жұмыс 
берушілердің аударымдары бол-
са, қалған 8,7 млрд теңге (6,5% 
жуығы) – жеке кәсіпкерлер мен 
азаматтық-құқықтық келісімшарт 
негізінде еңбек ететін тұлғаларға 
тиесілі.

Есепті кезеңде Қызылорда об-
лысы бойынша 3,8 млрд теңге 
түсті.

Жинақталған қаржы Ұлттық 
банкте сақталып, болашақта 
МӘМС пакеті шеңберіндегі қыз-
меттер ақысын төлеуге жұм-
салады.

Барлыбек БАТЫР.

МӘМС: ҚОР 
ҚАРЖЫСЫ 
ҰЛҒАЙДЫ

Былтыр міндетті 
әлеуметтік медициналық 
сақтандыру қорына түскен 
қаржы 133 млрд теңгеге 
жеткен. Бұл туралы 
«Әлеуметтік медициналық 
сақтандыру қоры» КЕАҚ 
Қызылорда облысы филиа-
лы мамандары хабарлады.

Көзе – саздан, яғни, қыш балшықтан күйдіріліп жасалған 
ыдыс. Адамдар қыш құмыра жасауды неолит дәуірінде үйренді. 
Сондықтан неолитті кейде қыш құмыралар заманы деп атайды. 

JÁDІGER

Қазалы қаласында 
көне тарихтың куәсін-
дей ғимараттар бар-
шылық. Солар дың 
бірі қайта жөн  деуден 
өткізілген рес -
публикалық са нат-
тағы архи тек туралық 

ес керткіш – 
Нұралы ме-

шіті. Бұл 
мешiттi 1915 
жылы сауда-
гер Мүрәлiм 
Меркемалов 
қыш кiр -
пiштен сал-
д ы  р ы п т ы . 
1937 жыл ға 
дейін ме шіт 

болып жұ-
мыс іс теп, Кеңес 

үкі меті кезінде әс ке ри казарма, 
сосын емхана қыл ған. Мешіттің 

намаз оқитын үлкен бөлмесі бір-
неше бөлікке бөлініп, түрлі меке-
мелерге айналып, клуб, емхана, спорт 
мектебі, дәріхана болған 1990 жылы 
жөндеу жұмыстары жүргiзiлiп, 1991 
жылы қайта мешiт болып ашыл-
ды. 2010-2012 жылдары Нұралы 
мешітіне қайта жаңғырту жұмыстары 
жүргізілді. 2016 жыл дың 21 наурыз-
ын да мешіттің қайта жаңғыртудан 
кейінгі ашылуы қар саңында мешіт 
қыз меткері Барахат Жапақұлы ХХ 
ғасырдың басында жасалған темірден 
құйылған күрек тапқан. 

– Мешіттің ауласында тазалық  
жұмыстарын жасайын деп сыртқа 
шыққанбыз, қазып жатқанымда 
1 метр ден төмен тереңдіктен осы 
күректі таптым, жер астында 
жатқанына ұзақ уақыт болған. Сыр-
тын тот басып кеткен, мешіттің 
құрылысы басталған уақытта ұстаның 
пайдаланған құралы болса керек, – 
дейді молда Барахат Жапақұлы. 

Қорқыт ата атындағы Қызылорда 
мемлекеттік университеті ғылыми-
зерттеу орталығының жетекшісі, 
археолог, тарих ғылымдарының 
Рhd докторы Әзілхан Тәжекеевпен, 
әл-Фараби атындағы Қазақ 
Ұлттық университетінің «археоло-
гия, этнология және музеология» 
кафедрасының профессоры, тарих 
ғылымдарының докторы Тәттігүл 
Қартаеваның пайымдаулары бойын-
ша,  күрек бір  ғасыр уақыт бұрын 
жасалған. Ерекшелігі, оның еш жері 
бекітпелермен бекітілмеген. Ұста 
қолынан шыққаны көрініп тұр.        

Жер астынан табылған жәдігерді 
Барахат Жапақұлы өз қолымен 
Ғани Мұратбаевтың мемориалдық 
музейіне тапсырды.  

Әлібек СЕРАЛЫ,
Ғани Мұратбаев мемориалдық 

музейінің қор сақтаушысы, 
Қазалы ауданы.

МУЗЕЙДЕГІ 
ҚҰНДЫ МҰРА

Автокөлік мамандары қажет
Қызылорда қаласында орналасқан мекемеге жұмыс тәжірибесі бар механик 

пен Киа Соренто, Киа Серато, Хюндай Санта Фе, Нива, Лада Ларгус, Камаз, 
Газель көліктерін жөндей алатын слесарь қажет.

Механиктің жалақысы 100 000 теңге, слесарьдың жалақысы 70 000 теңге 
шамасында. Жұмыс бес күндік.

Анықтама телефоны: 8 777 451 91 05.


