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Өңірде 88 шаруашылық тікелей 
атакәсіппен айна лысуда. Оның 70-
тен астамы «Сыбаға», «Құлан» 
бағ дар ламаларына қатысып, 125 
миллион теңгеден аса несиемен қар-
жыландырылыпты.

Редакцияның қым-қуыт тіршілігінен 
бір сәт арылып, түс ауа Таң ауы-
лына қарай жеңіл көлікпен тар-
тып кеттік. Мақсат – сол ауылдан 3 
шақырымдай әрірек, теріскей беттегі 
«Сарыкөл» алқабындағы мүйізді ірі қара 
шаруашылығын көзбен көру еді. Біз 
мінген «Нива» көзді ашып-жұмғанша 
Таңға жеткізді. Айтпақшы, бұл ауылдың 
күріш өсіруден Жалағаштағы алдыңғы 
елді мекен екенін де айта кету керек.

Шаруашылық басына жеткенімізде 
«Сарыкөлден» бері қарай табын-табын 
сиыр қораға қарай құлап жатыр екен. 
Әзірге, жері ашық, қар қалың жаумаған 
аймақта бұлар бір мезгіл сыртта жай-
ылатын сияқты. Қоңы таймаған малға 
жан-жақтағы қалың шеңгел мен жыңғыл 
арасы ықтасын болып, арасындағы 
қалың шөп жайылымға жетіп-ақ тұр. 
Әрі жазда жиналған жем-шөп қоры да 
шаруашылықтағы мал күйінің жақсы 
екенін айғақтап тұрғандай.

«Доспанов» мүйізді ірі қара 
мал шаруашылығын асылдандыру 

бағытындағы қожалықтың иесі Кенже-
бек ағамызбен осында таныстық. Өрістен 
келген малды кешкі жайлаудың қамында 
жүрген ол өз кәсібі туралы күнделікті 

ісін атқара жүріп, ақтарыла айтып берді.
– 2015 жылы «Сыбаға» бағ дарламасы 

бойынша 12 миллион теңгеге 120 бас 
аналық пен 4 қазақтың ақбас бұқасын 
алдырып, осы «Сарыкөл»  аймағында 
атакәсіпті бастап кеттік. Шыны ке-
рек, үкіметтің жеңілдетілген не-
сиеге қол жеткізудегі көмегі біздің 

жұмысымыздың ілгері басуына себепші 
болып отыр, – деп бастады әңгімесін 
шаруашылық төрағасы.

АТАКӘСІП – ЕЛГЕ НӘСІП

Ержан ҚОЖАСОВ.СБ

Жалағаш ауданындағы шаруа қожалықтар мал басын көбейту 
мақсатында мемлекеттік бағдарламаларды тиімді пайдаланып 
келеді. Соның нәтижесінде төрт түлік басы былтыр едәуір өскен.  
Өткен жылы мүйізді ірі қара 34 мыңға, жылқы мен түйе 15 мыңға 
жуықтаған. Елу мыңға тарта ұсақ малы тағы бар. 

Ақ күріштің атасы атанған 
даңғайыр диқан атындағы ауыл 
аудан орталығымен іргелес орын 
тепкен. Шиелі кентімен екі ор-
таны жалқы көше бөліп тұр. 
Биылғы қыстың басында ауылға 
газ құбыры тартылды. Осылай-
ша, мұндағы 70-тен астам отба-
сы экологиялық таза отын көзін 
пайдалануға мүмкіндік алды. 
Көгілдір отынның игілігін көріп 
отырған ауыл тұрғындарының 
бірі Құралбек Әбуовпен жолығып, 
тілдескен едік.

– Ауылға өткен жылдың қараша 
айында салтанатты жағдайда газ 
берілді. Сол күні облыс басшысы 

келіп, ауыл халқының 
қуанышына ортақ тасты. 
Расында, біз бұл сәтті 
тағатсыздана тостық. 
Сондықтан да бұл күн 
ерекше күн болды. Мен 
ешкінің «Заненский» 
тұқымын алдырып, 
өсіріп отырмын. Газдың 
мүмкіндіктерін шаруа 

қамына да пайдалансам деген ой 
бар. Бұған қоса, табиғи газ көмірге 
қарағанда әлдеқайда тиімді. 
Кәсібімізді дамытуға да септігін 
тигізеді, – деді іскер жігіт. 

Иіркөл ауылдық округі 
әкімінің міндетін атқарушы Ер-
жан Оразбекұлының айтуынша, 
Ы.Жақаев елді мекеніндегі тағы 
130 тұрғын үйдің иелерімен газ 
кіргізу туралы келісім-шарт жаса-
лып, жұмыс жалғасуда екен. 

– Елді мекенге газ желісін 
жүргізген «Ануқұрылыс» ЖШС 
мамандарына ризашылығымыз 
мол. Көгілдір отынға биылғы қыс 

басында қосыламыз деп ойламаған 
едік. Баға жетпес сый болды. Тіпті 
алғашқы күндері өз көзімізге өзіміз 
сенбей жүрдік. Иә, енді бұрынғыдай 
пеш жағып әуреленбейміз. От 
жағып, күл шығарған күндер артта 
қалды. Қазір үй тап-таза әрі жылы. 
Бас тысы, бір қалыпты температу-
ра, – дейді ауыл тұрғыны Ләззат 
Пәрманқұлова. 

Естеріңізде болса, былтыр 
Шиелі кенті іргесіндегі Бидайкөл 
елді мекеніне де газ құбыры 
тартылды. Мұндағы газданды-
ру жұмыстарын «Демеу және 
К» ЖШС жүргізуде. Ауылға 23 
шақырымдық құбыр желісі тарты-
лып, мамандар осындағы 38 тұрғын 
үйге газ кіргізді. Алдағы күндері 
газ құбыры сынамадан өткізіледі. 
Сол кезде келісім-шартқа отырған 
тұрғындарға көгілдір отын 
беріледі. Қазірдің өзінде мұнда 
бірнеше бригада жұмыс жасауда. 
Жалпы, ауылда 702 шаңырақ түтін 
түтетіп отыр. 

Міне, өткен жылдан ба-
стап Сыр өңіріндегі ауылдар да 
табиғи газбен қамтыла бас тады. 
Елбасының тікелей тапсырма-
сымен жүзеге асы рылған үлкен 
жоба облыс тұрғындарының әлеу-
меттік жағдайының жақсаруына 
мүмкіндік беріп отыр. Айта кетейік, 
Шиелі ауданы бойынша бірінші 
кезекте 5 елді мекенге газ жеткізу 
көзделген. Бұған қоса, биыл 
облыстағы тіректі елді мекендерді 
газдандыру жұмыстары басталады. 

Шиелі ауданы.

Дәуіржан ЕЛУБАЕВ.СБ

Аймақтағы газбен қамтылған алғашқы ауыл – Ыбырай 
Жақаев елді мекені. Шиелі ауданына сапар барысында осы 
ауылға арнайы барған едік.

Жалпы құны 838,691 млн 
теңге болатын көпір құрылысын 
қарағандылық «Сервис НС» ЖШС 

жүргізуде. Жоспар бойынша ны-
сан 9 айда салынып бітуі тиіс. Ме-
желенген уақытта аяқтауға толық 

мүмкіндік бар. Біз бұған күні 
кеше көпір құрылысы басында көз 
жеткізгендей болдық.

– Шіркейлі өтпелі көпірін салу 
былтыр қазан айында басталды. 
Мердігер мекемемен келісім-шарт 
арқылы жұмыс жасап жатырмыз. 
Құрылыс жұмыстары стандартқа 
сай жүруде. Қазір алғашқы бе-
тонды тірек блогының құрылысы 
тұрғызылып жатыр. Барлық жұ-
мыс кестеге сай орындалуда. 
Егер бұл көпір іске қосылса, онда 
алдағы уақытта облыстың дамуы-
на өз септігін тигізеді деп ойлай-

мын, – деді «СтандартСтройСер-
вис» ЖШС директоры Асылбек 
Қалышев.

Көпірдің ұзындығы 102,8, ені 
20,9 метрді құрайды. Сонымен 
бірге 2 жаяу жүргінші жолы да 
қарастырылған. Құрылыс монтаж 
жұмыстарына 706,553 млн теңге 
бөлінген. Қазір құрылыс басында 
61 адам жұмыс жасауда. Сонымен 
қатар, сол жағалау мен Шіркейлі 
көпірін жалғайтын  5 шақырым жол 
да салынып жатыр. Бүгінгі күні 
оның 1,4 шақырымы бітті.

Жаңа көпір – жаңа тіршіліктің 

айғағы. Төрт жолақты көпір 
пайдалануға берілгенде Шіркейлі, 
Нағи Ілиясов, Шаған секілді күре 
жол бойындағы ауылдарға ба-
рып келу ондаған шақырымға 
қысқарады. Яғни тұрғындардың 
үлкен жолдан қаланың жаңа және 
ескі орталықтарына тікелей шығып, 
уақыт үнемдеуіне мүмкіндік береді.

Ендігі меже құрылыс жұмыс-
тарын маусым айында аяқтап, 
ел игілігіне беру. Ал оған толық 
жағдай бар дейді құрылыс 
басындағылар.

ЖАҢА КӨПІР КҮРЕ ЖОЛҒА ЖАЛҒАЙДЫ

Мейрамгүл ДАУЫЛБАЙҚЫЗЫ.СБ

«...Ағымдағы жылы «Шіркейлі» каналы арқылы 
салынатын көпірдің құрылысын аяқтай отырып, 
біз сол жағалауды «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» 
көліктік дәлізімен жалғап қана қоймаймыз, сонымен 
бірге, Қызылорда қаласының тарихи орталығынан 
халықаралық автомагистральға тікелей шығуды 
қамтамасыз етеміз» – деді облыс әкімі жуырда өткен 
есепті кездесуде.

ЕКІ ЕЛ БАЙЛАНЫСЫ 
БЕКИ ТҮСЕДІ

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан На-
зарбаев Сауд Арабиясының Королі Сал-
ман бен Әбдел Әзиз Әл Саудпен теле-
фон арқылы сөйлесті, деп хабарлайды 
Ақорданың баспасөз қызметі.

Мемлекеттер басшылары әңгімелесу ба-
рысында екі жақты сауда-экономикалық және 
инвестициялық ынтымақтастықты одан әрі 
нығайтуға және кеңейтуге мүдделі екенін таныт-
ты.

Атап айтқанда, атом және баламалы энергети-
ка саласындағы, сондай-ақ Қазақстанда мұнай мен 
газды қайта өңдеу жөніндегі бірлескен жобаларды 
іске асырудың маңыздылығына назар аударылды.

Сонымен қатар, тараптар әлемдік мұнай 
нарығындағы өзекті мәселелер жөнінде пікір 
алмасып, мұнай экспорттаушы елдер рөлінің 
маңызды екенін атап өтті.

Екі ел басшылары өзара сапар жасау 
тәжірибесін жалғастыру жөнінде уағдаласты.

Телефон арқылы сөйлесуге Сауд Арабиясы 
жағы бастамашы болды.

НЕГІЗГІ БАҒЫТТАҒЫ 
ОҢ НӘТИЖЕ

 Елбасы «Самұрық-Қазына» 
акционерлік қоғамы басқармасының 
төрағасы Ахметжан Есімовті 
қабылдады.

Кездесу барысында Қазақстан Президентіне 
«Самұрық-Қазына» акционерлік қоғамының 2018 
жылы атқарған жұмыстары жөнінде есеп берілді.

Нұрсұлтан Назарбаев «Самұрық-Қазына» 
акционерлік қоғамы қызметінің негізгі 
көрсеткіштерінің нәтижелері жақсы екенін айтты. 

– Жалпы, қор қызметінің қорытындылары 
басқа жылдармен салыстырғанда өте жақсы. 
Акционерлік қоғамның барлық компаниялары 
жылды табысты аяқтап, кірістерін арттыра түсті. 
Сонымен қатар, қордың басқару деңгейлері жос-
парлы түрде оңтайландырылды, – деді Елбасы.

А.Есімов Мемлекет басшысына қор активтерін 
жекешелендіру барысы, «Қазақтелеком» және 
«Air Astana» компанияларын IPO-ға шығару жос-
пары, сондай-ақ «Самұрық-Қазына» акционерлік 
қоғамының «Сарыарқа» газ құбыры магистралін 
салу жұмыстарын қаржыландыру ісіне атсалысуы 
жөнінде баяндады.

Кездесу соңында Елбасы бірқатар нақты тап-
сырма берді.

ДАМУ ЖОЛЫНДАҒЫ 
ДИҚАН АУЫЛЫ
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ҚОҒАМДЫҚ ҚОЗҒАЛЫСТАН – 
САЯСИ ИНСТИТУТҚА

Партия құрылған күннен бас
тапақ бағдар ламасында тұжы
рым   далған міндеттерді ойдағы дай 
жүзеге асыру үшін барлық сы нақ
тарға дер кезінде назар ау да рып, 
өз тұжырымдамасын жетіл діріп 
қана қоймай, оны нақты іс тер
мен дәлелдеп келеді. Бүгінде елі
міздің әлеуметтікэкономикалық 
жаңару, даму жолында жасалып 
жат қан түрлі бағдарламалар мен 
стратегиялық маңызды құжаттар 
ел мерейін әлем алдында асырып, 
Қазақстанның дамыған 30 ел дің 
қатарына кіру ұмтылысын ай қын
дай түсуде.  Осы тұста Мемле
кет басшысы, Партия Төрағасы 
Нұр сұлтан Әбішұлы Назарбаев 
даму дың даңғыл жолына жетелер 
межелі жұмыстар жоспарланған, 
ел дік идеологияның басты құжаты 
– Қа зақстан халқына Жолдауын ар
нады.

Қазақстан халқының бай
қуатты және тұрақты өмір 
сүруі не бағытталған бұл Жол
дау  «Нұр Отан» партиясының 
ал  дына да өзіндік міндеттер 
жүктейді. Біріншіден, Елбасы, 
Партия Төрағасы Н.Назарбаевтың 
«Қазақстандықтардың әлауқаты
ның өсуі: табыс пен тұрмыс са
пасын арттыру» атты Қазақстан 
халқына Жолдауын кеңінен на
сихаттау. Екіншіден, ондағы 
міндеттерді уақытылы, сапалы, 
жүйелі жүзеге асыруға халықты 
жұмылдыру.  Үшіншіден, оның 
орындалуына қоғамдық бақылауды 
күшейту. Ең бастысы – еліміздің 
табысты даму жолында жүктелген 
осы міндеттерді абыроймен атқару.

Елбасының  Қазақстан халқына 
Жолдауын түсіндіру мақсатында 
барлық аймақтық және аумақтық 
филиалдарда спикерлер пулы 
жасақталып, 1 аймақтық, 9 аумақ

тық  ақпараттықнасихаттық топ 
елді мекен тұрғындарымен кезде
сулер өткізуде. Бұл жұмыстарға 
Парламент депутаттары да ар
найы келіп, әрбір елді мекен 
тұрғындарымен белсенді жұмыс 
жасады. Партия жанындағы қоғам
дық бақылау комиссиялары Жолдау 
міндеттерін орындаудағы әрбір ор
ган басшыларының есебін тыңдап, 
қызметіне саяси баға беріп, талдау 
жүргізіп отыр.

Елбасы жаңа Жолдауында 
«Рухани жаңғыру» бағдарламасы 
аясын жаңа мазмұн бағыттармен 
толықтыру қажет екенін атап 
өткені белгілі. Осыған орай,  нұр
отандықтар күнделікті идеоло
гиялық жұмыстарда «Рухани 
жаңғыру» бағдарламасына, құн
дылықтар мен жаңғыру идеясының 
жаршысы ретінде оның мәні мен 
маңы зын  кеңейтуге басымдық 
беруде. Бұл жұмыстар арнайы 
әзірленген медиажоспарға ен гізі
ліп, олардың БАҚтар мен  әлеу
меттік желілерде насихатталуы 
бақылауға алынған. 

ОБЛЫСТЫҚ ФИЛИАЛ –
ӨРЕЛІ ІСТЕР

БАСТАМАШЫСЫ

Партияның Саяси Кеңесінің 
кең ей тілген отырысында Ұлт Көш
басшысы, Партия Төрағасы Н.На
зарбаев нұротандықтарға партия ны 
жүйелі  түрде жаңғырту мәсе  лесін 
алға қойып,  партиялық кадрлар
мен жұмысты күшейту, жер гілікті 
өкілдік органдарында партияның 
рөлін арттыруды тап сырды. 
Бүгінгі күні партия фи лиа лы өз 
жұмысын толығымен жаң  ғыртып, 
заман ағымына сай жаңа  шылдыққа 
бетбұрыс жасау бағы  тындағы 
Елбасы тапсырмаларын өңірде 
қарқынды жүзеге асыруда. 

Осы орайда цифрландыруды 
жүзеге асыру, шағын және орта биз
несті қолдау, сонымен қатар «Руха
ни жаңғыру» бағдарламасына үлес 
қосуға бағытталған  20дан астам 

әлеуметтік, стратегиялық жобалар
ды  қолға алды.

Мәселен, облыс дамуының са
лаларын цифрландыру аясында 
кәсіпкерлерге қызмет көрсету орта
лығында коммуналдық қызметтерді 
қосуға, техникалық шарттарды 
беру бойынша геоақпараттық он
лайн сервис іске қосылды. Мұнда 
кәсіпкерлерге «бір терезе» қағидасы 
бойынша тегін, 40тан астам 
қызмет түрлері көрсетіледі. Бұл өз 
кезегінде кәсіпті жаңадан бастаған 
азаматтар үшін инженерлік комму
никацияларға қажетті құжаттарды 
уақыт жоғалтпай, бір жерден 
электронды түрде алуға жағдай 
жасап отыр. Жоба аясында алғаш 
рет біздің өңірде жер телімдеріне 
онлайн аукцион өткізіліп, оған 
100ден астам азамат қатысты. 
«Геоақпараттық онлайн сервис» 
жобасы республика бойынша үлгілі 
жоба ретінде танылып, Мемлекет 
басшысынан оң бағасын алды.

«Нұр Отан» партиясы «Цифр
лық Қазақстан» жобасы аясында өз 
қызметін сандық жүйеге көшіріп 
қана қоймай, еліміздегі ІТ саласын 
дамытуды бастап кетті. Ол үшін ІТ 
орталықтар мен ІТсыныптар ашып, 
тегін білім алуға мүмкіндіктер жа
сап отыр. 

ІТ мамандар даярлау жоба
сы аясында Ә.Тәжібаев атындағы 
облыстық ғылымиәмбебап кітап 
хана базасында оқырмандар, соның 
ішінде жас тардың іскерлік кезде
сулер мен шеберлік сабақ тарын 
өткізуге бағытталған IT парк  алаңы, 
«Коворкинг» орталығы мен «Book» 
кафе қарқынды жұмыс істеуде. 
Мұндай «Коворкинг» орталықтары 
барлық аудандарда да ашылып, 
жастарға қызмет етуде. 

«Бірыңғай онлайн кітапхана 
– білім орталық тары» жоба
сы шеңберінде кітап қорларын 
электрон  ды форматқа көшіру 
жұмыс тары да облы сымызда  қар

қынды қолға алынды. Қазір өңір
дегі 209  мемлекеттік  кітапхананың 
129ы интер нет жүйесіне қосылса, 
оның 70% ауылдық  кітап ханалар. 
Бүгінде бұл кітапханалар замана
уи жабдықтармен жабдықталып, 
оқырмандар, со ның ішінде жас
тардың барлық қажетті іскерлік 
кездесулері мен шеберлік сабақ
тарын өткізуге ыңғайлы қарым
қатынас орталығына айналса, 
ІТтех  нологияларды қолдану 
арқылы балалардың білім алуына 
қолжетімділікті арттыру бағытында 
өңірде 13 ІТ сынып ашылып, 
бүгінде 650 бала тегін білім алуда. 

Мұнан бөлек,  жергілікті бюд
жет есебінен Қызыл орда қала
лық қосымша білім берудің 
оқуәдістемелік орталығынан «IT
IMAQORDA» атты балаларға ар
налған технопарк ашылды. Мұнда 
жас жеткіншектердің ақ парат
тықтехникалық бағытта шығар
ма шылығын дамыту мақсатында 
12 жаңа кабинет ашылып, 150дей 

өрен жаңа саланы меңгеруде. 
Қазан айында Партия Төр

ағасының Бірінші орынбасары  
Мәулен Әшімбаев Сыр өңіріне 
келіп, осы бағыттағы жұмыс ба
рысымен танысты. Сапар бары
сында өңірдегі бірқатар әлеуметтік 
нысандарда болып, облыстық 
партия активімен кездесті. Онда 
атқарылған жұмыстарға риза
шылығын білдіріп, Жолдауда көз
делген  міндеттердің орындалу 
барысын партия қатаң бақылауда 
ұстайтынын айтты.

ІЗГІЛІККЕ БАСТАЙТЫН
ПАРТИЯЛЫҚ ЖОБАЛАР

Еліміздің басты рухани құн
дылықтары айқын көрініс тапқан 
Мемлекет басшысының «Бола
шаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
бағдарламасы аясындағы жұмыстар 
да партия назарынан тыс қалып 
жатқан жоқ. Бұл бағытта жыл 
сайын облыстық деңгейде БПҰ 
арасында рухани және ұлттық 
құндылықтарды насихаттауға 
арналған отбасылық өнер сайыста
рын өткізу игі дәстүрге айналды.

«Ардагерлерді ардақтайық» жо
басы бойынша жасалған әлеуметтік 
карталарға сәйкес, әр ардагерге жан
жақты қолдау көрсету үшін партия 
мүшелерімен жасотандықтардың 
ішінен ұйымдастырылған еріктілер  
жұмыс жасайды. Жақында осы 
жоба аясында Қазақстан халқы 
ассамблеясымен бірлескен жұ
мыс тар нәтижесінде қазыналы 
қарт тарымыздың тұрмыстық жағ
дайларын жақсартуға, әлеуметтік 
белсенділігін дамытуға, бос уақыт
тарын тиімді өткізуге бағытталған 
«Достық үйінен» белсенді ұзақ өмір 
сүру орталығы ашылды. Орталық 
егде адамдардың белсенді өмір 
салтын ұстауының тиімді құралы 
ретінде олардың қарымқатынас 
клубтарын ұйымдастыруды ғана 
емес, сонымен бірге этномәдени 
бірлестіктердің, аналар кеңестері 
мен қоғамдық келісім кеңестерінің 
және басқа да құрылымдардың 
қатысуымен өткізілетін ісшара
ларға қарт адамдардың қатысуын 
қамтамасыз етуді қолға алып отыр. 
Осы орайда орталықта ұрпақтар 
сабақтастығын дамыту мақсатында 
ардагерлеріміздің жинаған өмірлік 
және кәсіби тәжірибелерін сақтау 
мен қолдану мақсатында ментор
лар клубы да жұмыс жасайтын бо
лады. Орталық жұмысынан бөлек  
зейнет жасындағы азаматтардың 
бос уақыттарын сауықтыру шара
ларымен өткізуіне жағдай жасау 
мақсатында облыс орталығындағы 
«Евразия», «Сейхун» спорттық 
сауықтыру кешендерімен және 
Жалаңтөс Баһадүр атындағы №1 
облыстық мамандандырылған 
олимпиадалық резерв мектебімен 
келісімдер жасалды. Енді зейнет
керлер «Ардагерлерді ардақтайық» 
партиялық жобасы аясында аталған 
орындарда тегін және тұрақты 
түрде спортпен айналысуда.

Ағылшын тілін тегін оқытуға 
бағытталған «English for jastar» 
жобасы аясында өңіріміздің 7 ауда
нында 11 ерікті (волонтер) 350ден 

астам ауыл балаларына ағылшын 
тілін тегін үйретті. Сондайақ, 
нұротандықтардың бастауымен 
құрылған водомствоаралық сарап
тама топтары мектеп асханаларына 
мониторинг жүргізді. «Мектеп ас
ханалары» партиялық жобасының 
негізгі мақсатміндетінің орында
луына жұмыс жасауда.

Азаматтарды, соның ішінде 
жас ұрпақты саламатты өмір сал
тына қалыптастыру мен еліміздегі 
бұқаралық спортты дамыту мақ
са тында «Мектептердегі фут
бол алаңдарын жаңғырту» жо
басы қолға алынуда. Қазіргі  682 
арнайы спорт алаңының 78не 
жөндеу жұмыстарының қажет
тілігі анықталды. Бұл ретте спорт 
алаңдарын мемлекеттікжеке мен
шік әріптестік жолымен жаң ғыртуға 
басымдылық берілді. Мектептегі 
футбол алаңдарын тек сабақ ба
рысында ғана емес, сабақтан тыс 
уақытта салауатты өмір салтын 
қалыптастыру орталығына ай
налдыру жұмыстары жүріп жа
тыр. «Денсаулық сабақтары» 
партиялық жобасы шеңберінде 
медицина саласы мамандарының 
қатыстырылуымен балаларға са
лауатты өмір салтының негіздері  
түсіндіріледі. Барлық қалалық, 
аудандық емханаларда мектеп 
оқушыларына арналған ашық есік 
күндері ұйымдастырылуда.

«Нұр Отан» партиясы ҚР 
Еңбек және халық ты әлеуметтік 
қорғау министрлігімен және «Мем
лекеттік әлеуметтік сақтандыру 
қоры» АҚ бірлесіп қолға алған  
өмірде қиын жағдайға тап болған 
азаматтарға көмек көрсетіп, өзекті 
әлеуметтік проб лемаларды шешуге 
бағытталған «Қазақстанның үздік 
әлеуметтік жобалары» байқауы 
биыл біздің өңірде де өтіп, үздік 
жоба иелері марапатталды.

ҚОҒАМ ТЫНЫСЫНЫҢ
ТАМЫРШЫСЫ

Партияның сайлауалды бағдар
ла масын салалық бағыт бойын
ша жүзеге асыруға негізделген 
облыстық мәслихаттағы депутат
тық фракция мүшелері жетекшілік 
жасайтын 7 сарапшы топ құрыл
ған. Облыстық мәслихаттағы депу
таттық фракция мүшелері өңір 
халқының әлауқатын жақсарту, 
эко но миканың өсу қарқынын же
делдету, елді мекендердің инфра
құрылымын онан әрі қарай дамы
ту мақсатында өзекті мәселелерді 
көтеріп, олардың шешімін табуына 
жұмыс жасап келеді.

Партия жанындағы консульта
тивті кеңесші органдар жұмыстары 
жүйелі жүргізілуде. Осы орайда 
«Қазақстан  2050» Демократиялық 
күштері аймақтық коалициясының, 
Бес әлеуметтік бастаманың жүзеге 
асырылуын бақылау  жөніндегі  об
лыстық қоғамдық кеңес пен партия 
жанындағы мәдениет пен өнерді да
мыту жөніндегі «Мирас» кеңесінің 
жұмысын ерекше атап өту керек. 

Бүгінде интернетке қол жеткіз
ген әрбір азамат үйінен шықпай
ақ, «Электронды партия» жоба
сы арқылы «Нұр Отанға» өтініш 

жасай алады. «Нұр Отан» пар
тиясына қоғам тынысындағы 
қайбір мәселені болмасын назарда 
ұстау міндеттелген. Осы орайда 
облыстық партия филиалының 
төрағасы, облыс әкімі Қырымбек 
Елеуұлы Көшербаев,  қала ау
дан әкімдері мен орынбасарла
ры, басқарма басшылары, барлық 
деңгейдегі мәслихат депутаттары 
қоғамдық қабылдаулар өткізіп, 
тұрғындар мәселелерінің шешімін 
табуына ықпал етуде.

Жалпыөңірлік партия филиа
лының жабырқаған жанның жана
рындағы мұңды сейілтіп, жаны
на жылулық ұялатып, халықтың 
әлеуметтік аз қам тылған топтарын 
қолдау бағытындағы жұ мыстары 
көптеп саналады. Бұл жұмыстарға 
партияның бар лық құрылымдық 
бөлімшелері де жұмыла кірісуде.  
Партиялық бақылау инспекция
сы, партия жа нындағы қоғамдық 
бақылау топтары «Кедергісіз 
келе  шек» партиялық жобасы ая
сында  түрлі ұйым, меке мелерге, 
жолау шылар тасымалымен айна  
лы  са тын  автобустарға арнайы 
рейдтер жасап,  мүм кіндігі шек

теулі азаматтардың еркін кіріп
шығуына қолайлы жағдай туғызу 
жұмыстарын жүргізуде.

Айта кету керек, Мемлекет 
басшысының тапсырмасымен 
«Нұр Отан» партиясы жанынан 
Балалар құқығын қорғау жөніндегі 
республикалық кеңес құрылды. 
Осы кеңес аясында көпбалалы ана
ларды қолдау мақсатында Бірыңғай 
әлеуметтік терезе деп аталатын 
жаңа жоба бастау алды. Жаңа жоба 
партияның қоғамдық қабылдау 
бөлмелерінде жұмыс істейді және 
мемлекет тарапынан берілетін кез 
келген әлеуметтік қолдау туралы 
ақпараттар мен нақты көмек алуға 
мол мүмкіндік беретін болады.

СЫРДЫҢ БОЙЫНДА 50814 
НҰРОТАНДЫҚ БАР

Қазір облыс бойынша партия
ның 11 аумақтық  филиалында 50 
мыңнан астам мүшесі бар. Партия 
мүшелерінің барлығы электрондық 

орталықтандырылған дерекқорға 
енгізіліп, тіркелген. Сапалы пар
тия лық кадрлар жиынтығын қалып
тас тыру бағытында «Нұр Отан» 
партиясы Саяси менеджмент ака
де миясы мен ҚР Президенті жа
нын  дағы мемлекеттік басқару 
ака    демиясының бірлескен саяси 
оқу  ларына партия белсенділері 
қаты сып, білімін жетілдіруде. Бү
гін гі күні  облыстың партиялық 
кадр  лық резервіне 484 нұротандық 
енді. Алдағы уақытта сайлан балы 
ор гандар мен саяси лауазымдарға 
осы кадрлық резервтен үміткерлер 
ұсы нылатын болады. Бұл өз ке
зе гінде партия мүшелерінің бел 
сенділігін арттырып, жауап
кер  шілігін күшейтуге ықпал 
ете ді. 

Партияның негізгі күші бас
тауыш партия  ұйымдары болған
дықтан, филиалға  қарасты 272 
бастауыш ұйымдарының жыл 
сайын облыстық, республикалық 
байқауы ұйымдастырылып, үздік 
бастауыш партия ұйымдары 
бағалы сыйлықтармен марапат
талып келеді. Аймақтық партия 
ұйымдарының жеңімпаздары 

республикалық байқаулардан да 
жүлделі орындар алуда.

Қараша айында өткен 
республикалық форумда 6 мың бас
тауыш партия ұйымдары арасынан 
«Теміржол» партия филиалына 
қарасты «ҚазТемірТранс» бастау
ыш партия ұйымы бірінші орынды 
иеленді. Бұл –  партия филиалда
ры мен  бастауыш ұйымдарының 
Партия Төрағасы жүктеген 
идеологиялық мақсаттардағы 
негізгі міндеттерді сапалы, 
нәтижелі орындаудағы жетістік.

ҚАНАТЫ ҚАТАЙҒАН
«ЖАС ОТАН»

«Нұр Отан» партиясы жанын
дағы «Жас Отан» Жастар қанаты 
ресми түрде қоғамдық бірлестік 
ретінде 2008 жылдың 14 мамыры 
күні I съезде бекітілгенімен, ұйым 
тарихы 2000 жылдан бастау алады. 
Алғашында белсенді жастар тобы 
ретінде құрылған қозғалыс қазір 
қазақстандық жастардың басын 
біріктіруші ядроға айналды.

Жасотандықтардың «Білім орта
лығы», «English for jastar», «Сәтті 
қадам», «Бизнес ментор», «Digital 
Nation» жобалары аймағымызда 
табысты жүзеге асуда. Өткен жылы 
жасотандықтардың саны 12 000ға 
жуықтады. 

Жастар қанатының бастамасы
мен түрлі ба ғыттағы шаралар да 
жүйелі жүргізілуде. Жасотан
дықтардан құралған еріктілер топ
тары халықаралық «ЕХРО2017» 
көрмесінде жыл бойы жұмыс 
жасады. Биыл өңір жастарына 
кәсіпкерлік, тұрғын үй, бос жұмыс 
орындары жөнінде ақпарат беру 
мақсатында «Open Consultation» 
жобасын іске қосты. Жоба аясын
да 1000ға жуық азамат ақылкеңес 
алды. Сонымен қатар облыстық 
«Жас Отан» Жастар қанатының жа
нынан «Қызылорда жастары» атты 
ерікті жастар корпусы құрылып, 
оның құрамына 6 еріктілер тобы 

бірігіп, түрлі бағыттардағы 
жұмыстарды жүргізіп келеді.

«Сәтті қадам» партиялық жо
басы аясында жасотандықтар об
лыс оқушыларын түрлі мем лекеттік 
мекемелер мен кәсіпорындарға сая
хат жасатып, олардың жұмысымен 
таныстыруда. Мұндағы мақсат 
– мектеп оқушыларының дұрыс 
мамандық таңдауына ықпал ету. 
Сонымен қатар өткен жылы об
лыс әкімінің тікелей қолдауымен 
республикалық деңгейде пікірсайыс  
алаңын ұйымдастырды. 

ҚОҒАМДЫҚ ҚАБЫЛДАУ –
ПАРТИЯ АЙНАСЫ

Былтыр аймақтық, аумақтық 
партия филиал дарының қоғамдық 
қабылдау бөлмелеріне барлығы 
3196 өтініш түскен. 1839 адамға ау
ызша кеңес берілген. Қабылдаулар 
барысында тек кеңес берумен шек
телмей,  тұрғындар мәселелерінің 
шешілуі – басты нәтиже. Бү
гінгі күнге тұрғындар өтініші 
қанағаттандырылып, оң шешімін 
тапқан мәселелер саны – 1135. Қазір 
жаңа заманауи технология дәуірі, 
тұрғындарды өтініштері бойын
ша скайп байланыс жүйесімен 
қабылдаулар өткізу жүргізілуде. Бұл 
жүйенің мақсаты – шалғай ауылдық 
елді мекен тұрғындарының өз 
өтініштерін білдіруге мүмкіндік 
беру болып табылады. Жыл қоры
тындысымен жүйе арқылы 21 
қабыл дауда 27 азаматтың өтініші 
тың далып, 17 азаматтың мәселесі 
оң шешімін тапты. Жалпы был
тыр жеке қоғамдық қабылдаулар 
мен республикалық акциялар ая
сында, азықтүлік, құрылыс затта
ры, жұмысқа орналастыру секілді 
көмектерді қоспағанда, әлеуметтік 
аз қамтылған 143 отбасына  4 млн 
теңгеге жуық қаржылай көмек 
көрсетілді. 

Мәслихат депутаттарының 
сайлаушыларымен байланысының 
бір бағыты – облыстық мәслихат 
депутаттарының «Депутат бло
гы». Оның қорытындысымен 26 
облыстық мәслихат депутатына 150 
өтініш түсіп, барлығы қаралды.

Қазір республикалық қоғам дық 
қабылдау бөлмесінде министр лік  
тер мен Парламент Мәжілісі депу
таттарының қабылдауында 5 қала  
тұрғыны барып, тиісті кеңестер 
алды.  

СЪЕЗД ҚАРСАҢЫНДАҒЫ 
СЕРПІН

«Нұр Отан» партиясының құ
рыл    ғанына 20 жыл толуына орай 27 
ақпанда Елорда төрінде  партияның 
ХVIII съезі өткелі отыр. Әрине, 
іргелі ұйымның  пәрменді ісін  күн 
санап арттырмасақ, артқа шегінуге 
болмайды. Съезде партияның 2030 
жылға дейінгі жаңа бағдарламасын 
талқылау, Партия Жарғысына 
өзгер тулер мен толықтырулар 
енгізу, партиялық органдардың 
есеп терін тыңдау, партия Сая
си кеңесінің құрамын жаңарту 
секілді мәселелерді талқылау 
жос парланып отыр. Осыған 
сәйкес, «Нұр Отан» партиясының 
20 жылдығы», «Жасампаздық 
және әлеуметтік даму кезеңі», 
партияның 2030 жылға дейінгі жаңа 
бағдарламасы облыстық партия 
филиалының барлық құрылымдық 
бөлімшелерінде егжейтегжейлі 
талқыланды. Жақында облыстық 
партия филиалының төрағасы, об
лыс әкімі Қырымбек Көшербаевтың 
төрағалығымен барлық 11 аумақтық 
партия филиалдарынан сайланған 
250 делегаттың қатысуымен 
облыстық партия филиалының ке
зектен тыс XXІІІ конференциясы 
өтіп, «Нұр Отан» партиясының 
кезекті ХVІІІ Съезіне қатысуға Сыр 
өңірінен 61  делегат сайланды.

Елбасы айтқандай, уақыт сы
нынан өткен партияның тәжірибесі 
қай мәселеге де тың серпіліс қоса 
алады. Осы 20 жылда елдің береке
бірлігін арттырып, халықтың 
табысы мен тұрмыс салтының 
өсуіне, әлеуметтікэкономикалық 
жағдайының жақсаруына ба
ғыт талған жұмыстарды жүйелі 
жүзеге асырып отырған «Нұр 
Отан» партиясының аймақтық 
филиалы Мемлекет басшысының 
әрбір бастамаларына идеялық дем 
беруші ғана емес, алға қойылған 
міндеттерді шешу үшін қоғамды 
жұмылдырудың шынайы діңгегі 
болатындығына сенім мол.

ЖАСАМПАЗДЫҚ
ЖОЛЫНДАҒЫ ЖИЫРМА ЖЫЛ

Гүлжазира ЖАЛҒАСОВА.СБ

Биыл «Нұр Отан» партиясының құрылғанына 20 жыл 
толды. Бұл кезең еліміз үшін де, елмен етене араласқан 
«Нұр Отан» партиясы үшін де ерекше жарқын істерге 
толы жемісті жылдар болды. «Нұр Отан» – саны жағынан 
да, ұйымдастыру аспектісі жағынан да елдегі қуатты, 
жетекші партия деңгейіне көтеріліп, даму барысы 
дараланған, бағыт-бағдары айқын саяси институтқа айнал-
ды.
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Ә.Тәжібаев атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасының 
ұжымы кітапхана саласының ардагері Ильясова Гүлжамиға Каримол
дақызына ағасы

Қоңыраттың
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

***
“Қызылорда облысы бойынша тексеру комиссиясы” мемлекеттік 

мекемесінің ұжымы осы мекеменің №2 мемлекеттік аудит бөлімінің 
бас маманымемлекеттік аудитор

Ысқақов Бекмағанбет Қожахметұлының
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен туғантуыстарына 
қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады.

***
Қазақстан  Ұлттық Банкі Қызылорда филиалының ұжымы осы 

филиалдың касса меңгерушісі Құтыбаева Роза Қожабекқызына жұбайы 
Жұматаев Амангелді Каналұлының

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

Қызылорда облыстық Н.Бекежанов атындағы қазақ музыкалық 
драма театрының ұжымы театр қызметкері Серік Ташимовке анасы

Тұрсынкүлдің
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады. 

***
Қызылорда облыстық Н.Бекежанов атындағы қазақ музыкалық 

драма театрының ұжымы театр қызметкері Айгүл Сәдуақасоваға әкесі
Аманкелдінің

қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады. 

Қоғамдық 
тыңдау 
өткізіледі
“Проектная фирма “Арх

кон” ЖШС ҚР ЭКның 572
бабы 1тармағының 4) тармақ
шасына сәйкес “Қазақтелеком” 
АҚ Оңтүстік АДТ Қазақстан 
Республикасының ауылдық ел
ді мекендерін талшықтыопти
калық байланыс желілерінің 
технологиясы бойынша кең жо
лақты қолжетімділікпен қам
тамасыз ету” 1кезең” жұмыс 
жобасы бойынша “Қоршаған 
ортаны қорғау” бөліміне сәй
кес, ашық жиналыс түрінде 
қоғамдық тыңдау өткізілетіні 
туралы хабарлайды.

Қоғамдық тыңдау  2019 
жыл дың 29 наурызында 
сағат 10:00-де Қызылорда 
қаласы, Әйтеке би көшесі, 13 
(акт залы) мекен-жайында 
өтеді.

Жәкең 1939 жылы 4 наурыз
да Арал қаласының іргесіндегі 
Шижаға елді мекенінде шаруа 
отбасында дүниеге келді. Әкесі 
– Оразбай Жадырасыновтың 
не гізгі кәсібі балық аулау, мал 
өсіру еді, ал шешесі – Бибай ша 
Се рікбайқызы колхоз жұмы
сын да болды.

Әкесі 1943 жылы қайтыс 
болды да, бар ауырт палық ана
сы Бибайшаның мойнына түсті. 
Бала Жеткерген Ши жағадағы 
мектепте бастауышты бітіріп, 
Арал қаласындағы Шевченко 
атындағы №13 мектепте оқыды.  

Сол шақтағы елдің береке
бірлігі керемет еді ғой, бар 
жоққа, бүтін жартыға қол ұшын 
беру қалыпты іс еді. Осындай 
ортаны өз көзімен көріп өскен 
баланың мінезі қандай болу
шы еді? Әрине, ондай жанның 
жарлыға жаны ашып тұрады. 
Қолында барды бөліп бергісі 
келеді, өзгенің қамын көбірек 
ойлайды. 

Жазда Шижағаның ақ құмы
на аунаған, қыста шалқыған 
Аралдың айдынында коньки 
теу іп жарысқан, табиғатынан 
мал өсіріп, шөпотын дайын дау
ға бейім Жәкең шымыр болып 
өсті.

Теңіз балаларының өзіндік 
ерекшеліктері бар, топтоп бо
лып хоккей ойнайды. Хоккей 
добы ол кезде жоқ, оны өздері 
сиыр жүнінен дайындап ала
ды. Қолдарында жыңғылдан не 
талдан қиып жасаған клюшка. 
Қарындары аш болса да, ойын 
қалмайды, табылса бір үзім нан  
жетіп жатыр, қанағат. 

Ол кездегі заман талабына 
сай мектепті бітірген соң, өн
дірісте 2 жыл жұмыс істеу ке
рек болатын. Осыған байланы
сты Жәкең еңбек жолын 1957 
жылы Арал қаласындағы кеме 
жөндеу зауытында газификатор 
көмекшісі болып бастады, көлік 
жүргізушісі куә лігін де алды. 

1959 жылы әскер қатарына 
алынды, әскери міндетін Ресей
дің Ростов қаласында  өтеді, 
әскерде жүріп астық жинау 
науқанында Қазақстанның Көк
шетау облысына жіберіледі.

– Ең қызығы, сол тың өлке
сінде облыстың партия ко ми
тетінің хатшысы Еркін Нұржан
ұлы Әуелбековтен «Мақтау 
қа ғазын» алдым, – дейді Жәкең 
өткен күндерін еске алып. 

Әскери міндетін атқара жү
ріп, Жәкең жоғары оқу орны
на түсу үшін дайындық кур

сынан өтті, сөйтіп 1962 жы лы 
Алматы қаласындағы ауыл 
шаруашылығы институты на 
құжат тапсырды. Кейін ол фа
культет Жамбыл гидроме лио
ративтік құрылыс институтына 
беріліп, оқу орнын 1967 жылы 
«Өндірістік және азаматтық 
құ рылыс» мамандығы бойын
ша бітіріп шықты. Жолдама
мен Қызылорда қаласындағы 
«Риссовхозстрой» трестінің 
№13 ПМКға прораб ретінде 
жұ мысқа жіберілді, кейін сол 
трестте учаске бастығы болды. 
Менің де институтты бітіріп, 
№12 ПМКда прораб болып 
жұмыс істеп жүрген кезім бо
латын. Жәкеңмен «Риссовхоз
строй» тресінде жиындарда жиі 
кездесіп жүрдік. 

Сүйікті жары Лайықпен 
1968 жылы отау тікті. Лайық 
Ыбрашқызы Шымкент қала
сын дағы педагогикалық инсти
тутын бітіріп, Сексеуіл станция
сында мұғалім болып жұмыс 
істеді. Қызылорда қаласындағы 
№217 мектепте, № 9 училищеде 
сабақ берді. Жәкеңнің қызметте 
алаңсыз жұмыс істеп, абырой
лы болуына Лайықтай жардың 
үлесі орасан зор. Балаларының 
оқуын қадағалап, тәрбиелеуге 
жете мән беруінің ар қа сында 
олардың барлығы жо ға  ры оқу 
орындарын бітіріп, ал  ған ма
ман дықтары бойынша же місті 
еңбек етіп жүр.

Жәкең Тасбөгеттегі №13 
ПМКда әуежай құрылыс ком
би наты, «Шұғыла» шағын ау
да нында тұрғын үйлер  құры
лыстарын бітіріп, біраз тәжірибе 
жинақтады. 

Көп ұзамай басшылық жас 
маманды Жалағаш ауданын да
ғы №27 ПМКға жетекшілікке 
жіберді, кейін трестке орын ба
сарлық қызметке ауыстырылды.

Осы жылдар ішінде Жала
ғаш ауданындағы «Ленин ком 
со молы», «Аққұм», Жаңа қор
ған ауданындағы «Задарья», 
«Пар тияның XXIII съезі», «Ке
лін төбе», «Түгіскен» совхоз
дары ның құрылыстарын салып, 
пайда лануға берді.

Тындырымды басшы облыс
тық партия комитетінің на
зарында болды. 19781986 
жылдары ПМК13, ПМК80 бас
шысы, «Қызылордасельстрой» 
трестіне бас инженер, ал 1990
1992 жылдары Қызылорда қа
ла лық атқару комитеті төр
аға  сының құрылыс және 
ком  му  налдық шаруашылық жө

нін дегі орынбасары, 19921997 
жыл дары қала әкімінің орын
басары, бірінші орынбасары, 
19982002 жылдары қалалық 
тұрғын үйкоммуналдық шаруа
шылығының бастығы қыз
меттерін абыроймен атқарды.     

Осы жылдар ішінде Қорқыт 
ата атындағы Қызылорда мем
ле кеттік университетінің №5 
оқу ғимаратын, облыстық диаг
ностикалық орталығын, тубер
кулез ауруханасын, «Шұғыла», 
«Ақмешіт», «Мерей» шағын ау
дандарын, олардың инженерлік 
жүйелерін салуға басшылық жа
сады.

Тоқсаныншы жылдардың 
қиындығын қайыспай көтерген 
азаматтың бірі – осы Жәкең. 
Қа лада жылу болмай қалады, 
жа рық жиі өшеді, жұмысшылар 
айлап жалақы алмайды. Тозығы 
жеткен су, кәріз су жүйелерінің 
құбырлары жарылса, жұмыс 
біткенше басында тұруға тура 
келеді.

Бұл бейнет  аз болғандай, қа
ладағы жылу орталығының  тө
бесі опырылып, ортасына түсіп, 
бар қондырғылардың істен 
шық қанын қайтесің!

Ұйқысыз түндерді өткізіп, 
қажет болса басында қонуға 
тура келді. Бұл еңбектері көп 
пе, аз ба, оның бағасын халық 
береді.

Азаматтық сипаты, пайым
парасаты, жомарттығы, жақ сы
лық жасауға бейімділігі тілдес
кен кезде бірден аңғарылып 
тұ рады. Ойы өткір, өрісті, ісі 
өнегелі, ыждағатты. 

Талай қызметтерді абырой
мен атқарған Жәкеңді 2003 жы
лы қала басшылары шапан жау
ып, астына автокөлік мінгізіп, 
зейнетке шығарып салды.

Зейнеткер болса да, қоғамдық 
жұмыстардың бел ортасында 
жүреді. Қоғамға айтар өзіндік 
ойы, пікірі, көзқарасы бар 
қадірменді қарияны әкімшілік 
тарапынан ұйымдастырған кез 
келген мәдени ісшараларға 
шақырып отырады.    

Жәкең – үлкен әулеттің ата
сы, құдай қосқан жары Лайық 
екеуі  5 ұлқыз тәрбиелеп, 13 
немере сүйіп отырған өнегелі 
шаңырақ иесі. 

Нұрлыбай ҰЛЫҚБАНҰЛЫ,
Қазақстанның құрметті 

құрылысшысы.  

Өткен ғасырдың алпысыншы жылдарынан 
бастап елге қызмет етіп, облыс экономикасының 
өркендеуіне қажыр-қайратын аямаған азамат, 
Қазақстанның құрметті құрылысшысы, Қызылорда 
қаласының құрметті азаматы Жеткерген Оразбаев 
бұл күнде салиқалы сексен жасқа толып отыр.

ӨНЕГЕЛІ
ӨМІР ИЕСІ

«Қызылорда облысының мәдениет, архивтер және құжаттама 
басқармасы» мемлекеттік мекемесі басшылығының жеке тұлғаларды 

және заңды тұлғалардың өкілдерін қабылдау кестесі
№ Атыжөні Лауазымы Қабылдау күні 

мен уақыты
Мемлекеттік мекеменің мекенжайы Байланыс 

телефоны
1 АБУОВА

Мирамкүл 
Рахымжанқызы

Басқарма 
басшысы

Сейсенбі
16.0018.00

Қызылорда қаласы, Бейбарыс 
Сұлтан көшесі, құрылыс 

1, 336бөлме

605303

2 ЖЕТКЕРҰЛЫ 
Ержан

Басқарма 
басшысының 
орынбасары

Сәрсенбі
11.0013.00

Қызылорда қаласы, Бейбарыс 
Сұлтан көшесі, құрылыс 

1, 335бөлме

605324

3 ҚҰРАМЫСОВА 
Жанат Ашанқызы

Басқарма 
басшысының 
орынбасары

Жұма
16.0018.00

Қызылорда қаласы, Бейбарыс 
Сұлтан көшесі, құрылыс 

1, 335бөлме

605302

4 ЕРСҰЛТАНОВ 
Әділбек 
Бөрібайұлы

Басқарма 
басшысының 
орынбасары

Дүйсенбі
17.0019.00

Қызылорда қаласы,
Бейбарыс Сұлтан көшесі, нөмірсіз, 

7бөлме

200613

Қызылорда облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы мемлекеттік қызметшілерінің 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ісқимыл туралы», «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі 
туралы» Қазақстан Республикасының Заңдары мен Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің 
әдеп кодексі талаптарын бұзу фактілері орын алған жағдайда хабарласу үшін 8 /7242/ 605303 сенім телефоны 
жұмыс жасайды.

ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫНЫҢ САТЫЛУ ТАРИФІНІҢ 
ТӨМЕНДЕУІ ЖӨНІНДЕГІ ХАБАРЛАМА

Шиелі, Жаңақорған, Сырдария, Қармақшы және Жалағаш 
аудандары бойынша электр энергиясын тұтынушылары 

назарына!

«Шиелі Жарығы» ЖШС өз тұтынушыларына 01.03.2019 
жылдан бастап электр энергиясының тарифтері төмендегені 
туралы хабарлайды:

1. Орташа босату (базалық) тарифі 1 кВт*сағатына 
– қосымша құн салығынсыз - 15,90 теңге , қосымша құн 
салығымен – 17,808 теңге;

1.1. Жеке тұлғалар үшін орташа босату тарифі – 17,0688 теңге 
ҚҚСмен;

1.2. Заңды тұлғалар үшін орташа босату тарифі – 18,4576 
теңге ҚҚСмен.       

2. Жеке тұлғалардың электр энергиясын тұтыну көлеміне 
сай (қосымша құн салығымен):

2.1. Электр плиталарын қолданбайтын тұтынушыларға:
*  1деңгей 1 адамға 1 айға (70 кВт*сағ.дейін) 16,8224 теңге
*  2деңгей 1 адамға 1 айға (71 150 кВт*сағ. 

аралығы)
20,4848 теңге

*  3деңгей 1 адамға 1 айға (150  кВт*сағ.
жоғары)

25,6032 теңге

2.2. Электр плиталарын қолданатын тұтынушыларға:
*  1деңгей 1 адамға 1 айға (90 кВт*сағ.дейін) 16,8224 теңге
*  2деңгей 1 адамға 1 айға (91 170 кВт*сағ. 

аралығы)
20,4848 теңге

*  3деңгей 1 адамға 1 айға (170  кВт*сағ.
жоғары)

25,6032 теңге

 
2.3. Жалғыз тұратын зейнеткерлер, мүгедектер, Ұлы 

Отан соғысына қатысушылар және оларға теңестірілген 
тұлғаларға:
*  1деңгей 1 адамға 1 айға (100 кВт*сағ.дейін) 16,8224 теңге
*  2деңгей 1 адамға 1 айға (101 170 кВт*сағ. 

аралығы)
20,4848 теңге

*  3деңгей 1 адамға 1 айға (171  кВт*сағ.
жоғары)

25,6032 теңге

3.  Заңды тұлғалар және  кәсіпкерлік пен басқа да шаруа-
шылық нысандары үшін (тұтынушылар санатына қарай):     
№ Тұтынушы санаты қосымша құн 

салығынсыз
қосымша 

құн 
салығымен

1. Бюджеттік мекемелер 19,59 теңге 21,9408 
теңге

2. Басқа да заңды тұлғалар және 
кәсіпкерлік пен шаруашылық 
нысандары

15,13 теңге 16,9456 
теңге

«Шиелі Жарығы» ЖШС әкімшілігі.
(ҚР Табиғи монополияларды реттеу агенттігінен 2009 жылдың 16 шілдесінде №000507 

мемлекеттік лицензиясы берілген).

Облыста негізінен «Лидер», 
«Янтарь» және «Маржан» 
сорт  тары өсірілуде. Өткен жы
лы ауа райының қолайсыз ды
ғы нан «Лидер» сортын еккен 
сол түстік аудандардағы бір
қа тар шаруашылықтар дұрыс 
өнім ала алмай қалған. Қазіргі 
институт «Сыр сұлуы», «Ай
Керім» сорттарын сынақтан 
өткізу бағытында  жұмыстар 
жүргізуде. Бұл жаңа сорттарға 
үлкен үміт артылып отырған 
жайы бар. Болашақта олардың 
тұқымын көбейту міндеті тұр. 

«Жаңартылған сорт бұрын
ғы егіліп келген сортпен 
салыстырғанда жоғары өнім
ділігімен, ауруға төзімділігімен, 
сапасымен және ең бастысы 
жергілікті жерге бейімделуімен 
ерекшеленбейтін болса, онда 
оны ауыстырудың ешқандай 
қажеттілігі жоқ». Бұл пікірді 
институттың бөлім меңгерушісі 
Құрманбек Бәкірұлы келтірді. 

Күріштің ауыспалы егісі
нің жаңа үлгілері және топы
рақты өңдеудің ресурс үнем де
гіш технологиялары жайлы  өз 
кезегінде күріш институ ты ның 
өкілі Имамадин Шерма ғам
бетов  айтып берді. Ол бұрын
ғы қалыптасқан сегіз танапты 
егістік бүгінде біраз өзгеріске 
түскенін жеткізді. Диқан қауы
мы ауыспалы егістікті сақтай 
бермейді. Жоңышқаны үш 
жыл, түйежоңышқаны екі жыл 
еккен нен кейін сол алқаптарға 
күріш еккен абзал. Егер де 
жо ңышқадан кейін жерді қай
та жырту керек болса, түйе
жоңышқадан соң жерді жыр
тудың қажеттілігі жоқ. Ол өзі 
бірден органикалық қорекке 
айналып кетеді. Оның орнына 
егілген күріштен әдетте мол 
өнім алынып жүр. Сондайақ 
арпа, күздік бидай сияқты дәнді 
дақылдар немесе мақсары се
кілді майлы дақылдарды да ау
ыс тырып егудің мерзімін сақ
тай білген жөн.

Семинар барысында мине
ралды тыңайтқыштарды бе ру 
әдістері мен егілетін тұ қым са
пасын арттыру жайында инс
титуттың басшысы Бақытжан 
Дүй сембеков пен ғылыми қыз
мет кері Хасис Жамантықов 
айтып өтті. Олар ең бірінші 
ке зекте ғылыми тәжі рибелерге 
сүйене отырып жұ мыс жүргізу 
қажеттігін алға тартты. Ауыс
палы егістікте егілетін әрбір 
дақылға минералды тыңайтқыш 
берудің өзіндік тәртібін сақтай 
білу қажет. Институт маманда
ры Қазақстанда шығарылатын 
барлық тыңайтқыштарға зерт
теу жүргізген. Соңғы кез дері 
калий тыңайтқышы егістік
тер де қолданылмай жүр. Кері
сін ше азотфосфор көбірек 
бе ріліп жүр. Ал сульфатамо
ний қолданылған жерлерде 

ауру түрі көбейгендіктен, оны 
пай далану шектелген. Оның 
ор нына амофос беріле бас
тады. Құрамында фосфор бол
ғандықтан оның пайдасы көп. 
Бірақ ғалымдар фермерлерді  
тым препаратшыл болмауға 
ша қыр ды. Оның орнына орга
ни калық тыңайтқыштарды кө
бі рек беруге тырысу керек.

Ал тұқымды сауықтыру 
мә селесі аса маңызға ие, сон
дықтан міндетті түрде фитоса
раптамадан өтуі тиіс.  Өйткені, 
тұқымның сыртында да, ішінде 
де зиянды аурулар бар. Солар
ды анықтағаннан кейін про
филактикалық шараларды өт
кізіп, дәрілеп сауықтыру қа жет 
болады. Сауықтырылған тұ
қымнан алынатын өнім көлемі 
40%ға дейін артады. Тұқымды 
дәрілеудің де өз талаптары бар. 
Тұқымда бірнеше ауру түрі та
былса, оны бір ғана препарат
пен сауықтыру мүмкін емес. 
Саңырауқұлақ ауруына бір бө
лек, бактериялық ауруларға бір 
бөлек дәрі беріледі. Дәрілеп 
бол ғаннан кейін витаминмен 
және пай далы микроэлемент
термен сау ықтыру да ұмыт 
қалмауы тиіс. 

Семинарда «Сингента Қа
зақстан», «UKAZ Group» ме
ке мелерінен Е.Жасақбаев, 
А.Тө леуов және А.Кенжебеков 
се кілді ғалымдар мен білікті 
ма мандар өңірімізде көктемгі 
егіс жұмыстарының өзекті мә
селелері, тұқыммен қамтамасыз 
ету және оның өнімділігін кө
терудің инновациялық жолда
ры, тыңайтқыш, өсімдік ау
рулары мен зиянкестеріне 
қар сы қолдануға ұсынылатын 
жа ңа препараттар туралы ке
ңі нен мағлұмат берді. Мыса
лы «Смерч», «Оливер», жә не 
«Солито» гербицидтері Ши елі 
ауданында сынақтан өт кен. 
Ал ресейлік «АгроХим Пром» 
компаниясының Қа зақ стан
дағы өкілі Аят Раджа пов ком
паниясының күріш тұқы мын 
сауықтыруға арналып шыға
рылған жаңа өнімі «Зеребра 
аг ро» препаратын таныстырды.

Қазақ ауыл шаруашылығын 
механикаландыру және электр
лендіру ғылымизерттеу инс
титутының өкілі Шәбден 
Бек мұхамедов фермерлік қо
жа лықтарға арналған машина
лар мен жабдықтардың же
тіл дірілген, Қазақстанның 
оң түс тік аймақтарына бейім
дел ген түрлері туралы ақпа
рат пен бөлісті. Олардың қата
рында соқа, жер тегістегіш, 
ку ль тиватор, сеялка, косилка 
се кілді техника мен жабдықтар 
түрі бар. Бұл техникаларды са
тып алушылар үшін 25% суб
сидия қаралған.   

Фермерлердің  ғылыми
зерттеу орталықтарының жа
ңалықтарынан хабардар бо
лып отыруы  өте маңызды. 
Ға  лымдармен жиі кездесіп 
тұ ру еңбекке өнбек әкелмек. 
Ел  басы Жолдауында ауыл кә
сіп керлеріне шаруашылық 
жүр  гізудің жаңа дағдыларын 
үй рету үшін жаппай оқыту 
жүйе сін қалыптастырған жөн 
деп тапсырма қойғаны бел
гілі. Осыған байланысты «Қы
зыл орда» білім тарату орта
лығы базасында өңірдің ау ыл 
шаруашылығы саласы маман
дарының кәсіби білікті ліктерін 
көтеруге арналған оқу семи
нарларын өткізіп тұруды жос
парлап отыр. Оның жоспарын  
осы орталықтың жетекшісі 
Жан  ұзақ Байманов таныстыр
ды.

Ы.Жақаев атындағы Қазақ күріш шаруашылығы 
ғылыми-зерттеу институтының жанынан ашылған 
«Қызылорда» білім тарату орталығында оқу-
әдістемелік семинар өтті. Семинарда облыстық 
ауыл шаруашылығы басқармасы бас  шысының 
орынбасары Сей ілбек Нұрымбетов, «UKAZ Group» 
ЖШС бас директоры Андрей Черноморов және инс-
ти туттың бас директоры Ба қыт жан Дүйсембеков 
сөз сөй леді.

Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ.СБ

Кенжебек Доспановтың ай
туынша, бұдан басқа шаруашы
лықты жүргізуге қажетті құ
ралжабдықтар мен жемшөп 
дай ын дауға арнайы техника сатып 
алуда жеңілдетілген лизингтің 
көмегі көп болған. Сонымен 
қатар, Зеңгі баба тұқымының 
майдаланып кеткенін сөз еткен 
Кенжебек ақбас сиыр тұқымының 
артықшылығын  да жасырмады.

– Шыны керек, мұнда айыр
машылық жер мен көктей. Бұрын
ғы бабаларымыз өсірген мал тұқы
мы қазір сирек. Мысалы, біздің 
шаруашылықтағы ақбас тұқымды 
сиырдың 10 айлық төлінің өзі, 
күтуін келістірсең 130140 келі ет 
береді. Енді қараңыз, жай қазақы 
сиырдан туған 10 айлық бұзауды 
жемдеп баққанның өзінде 80 келі 
зорға шығады. Менің басты ар
маным – сиыр тұқымын асылдан
дырып қана қоймай, оның санын 
көбейтуге жұмыс жасау, – деп 
ағынан жарылды Кенжебек.

Шаруашылықта екі жыл сай
ын аталық мал ауыстырылып 
тұрады. Биыл үшінші рет төрт 
ақбас бұқа әкелінетін көрінеді. 
Арнайы субсидия арқылы қол 
жеткізіп отырған осындай 
нәтижелі жұмысқа разы лығын 
білдірген кәсіпкер жемшөпке де 
бұрынғыдай жеңілдік жа салса, 
атакәсіпті жандандыруға құл
шынатындар көп болады деген 
ойын да айтып қалды.

Тағы бір жаңалық, мұнда 
Түркістан облысындағы Сарығаш 
ауданына қарасты Көкпекті ауыл
ынан 7 бас асылтұқымды қошқар 
алдырып, қой тұқымының са
пасын арттыруда жұмыстар ба
сталып кеткен. «Алтын Асық» 
бағдарламасы арқылы 200ге 

жуық қой алыпты. Іскер жігіт енді 
Ойсылқара тұқымын көбейтсем 
деген ниетін жасырмады.

– Тәулігіне 1 тонна сүт 
шығаратын шағын зауыт салғым 
келеді. Ол үшін жоқ дегенде 250 
бас аналық сиыр болу керек. 
Бұйырса, осыған сәйкес, мал ба
сын көбейтуге тынбай еңбек 
етудеміз, – дейді кәсіпкер.

Жергілікті жерден екі адам
ды тұрақты жұмыспен қамтып 
отыр ған Кенжебектің атакәсіпке 
адал дығына қуандық. Еңбекқор 
азаматқа сәттілік тіледік. Әрине, 
мұның барлығы бір күнде неме
се бір жылда іске аса қоймайтын 
шар уа. Қорыта айтқанда, 
ерінбеген адамға жасалар жұмыс, 
табылар табыс көзі де жетерлік. 
Біз осыны кәсіпкер Кенжебектен 
байқадық та. Әр түліктің қоңын 
байқап, жемшөбін үзбей беріп, 
таң азанмен күн батқанға дейін 
оның төккен тері мен тынбай ет
кен еңбегінің нәтижесін көрер 
күн алыс емесіне сенім білдіріп, 
аудан орталығына кері қайттық.

Былтыр Жалағашта мал 
 ша р уа шылығымен айналысатын 
шар   уа шылықтар 56 миллион тең
ге көлемінде субсидия алыпты. 
Алдағы уақытта аудан бойын
ша осы салаға қатысты жүйелі 
жұмыстар өз жалғасын таба бер
мек. Ауыл шаруашылығындағы 
мал шаруашылығы өнімдері – ет, 
сүт, жұмыртқа мен жүннің үлес 
салмағын арттыру, асылтұқым ды 
шаруашылықтаррепродук торлар 
құру, ет бағытындағы МІҚ малын 
бордақылау шаруашы лығын ашу 
бағытында қосымша жұмыстар 
жүргізілетін болады. 

Суретті түсірген 
М.АХМЕТОВ.

Жалағаш ауданы.

АТАКӘСІП – 
ЕЛГЕ НӘСІП

1-бет.

«Сыр бойы», «Кызылординские вести», 
«Ақмешіт апталығы», «Ақмешіт 

жастары» және ауданның барлық 
басылымдарына хабарландыру 

орналастырғыңыз келсе: 70-00-52 
 телефоны арқылы байланысуға болады.  

E-maіl: smjarnama@mail.ru

КҮРІШ ӨНДІРІСІ: ҒЫЛЫМ МЕН 
ТӘЖІРИБЕ ҮЙЛЕСТІГІ ӨТЕ МАҢЫЗДЫ

SEMINAR



Осыдан біршама уа
қыт бұрын газетімізде 
бес балалы отбасына өз 
есебінен 3 бөлмелі пәтер 
берген қызылордалық құ  
ры  лысшы кәсіпкер Те
мірхан Әлім құлов жайын
да жазған едік.

Әдетте бұл кісілер 
атыжөнін атауды жөн 
санамайды. «Оң қо
лың ның бергенін сол 
қолың көр месін» деген 
қазақтың тамаша қағи
дасын ұстанады. Алайда, 
«берген қол алған қолдан 
қайырлы» дегендей, ді
ні мізде «жария садақа» 
деген де тәмсіл бар. Бұл 
жайында Құранда «Егер 
садақаларыңды ашық 
түрде берсеңдер жақсы. 
Ал, егер жасырсаңдар әрі 
оны кедейлерге бер сеңдер, 
өздерің үшін қайырлы. Ол 

сендердің жаман істеріңді 
өшіреді» делінген. 

Біздің айтпақ бо
лып отыр ға нымыз осы 
төңіректегі әңгіме, ол – 
мынау.

Жақында  «Фейсбук» 
желісінде Астанада өрт
тен қаза болған 5 сәбидің 
қазасына көңіл айтып, 
сосын «хабарласқан көп 
балалы ана болса, оған 
өз есебімнен пәтер әпе
руге дайынмын» де ген 
маз  мұнда жасы отыздың 
шама сын дағы жас кә
сіп кердің бейнетас
пасы жарияланған 
бо     латын. Бірақ, хабар ла
су   шылардың қай жер ге 
өті ніш беруі керек тігін 
біл  дірсе де кәсіпкер аты
жөнін атамаған еді. 

Бейнетаспа әлеуметтік 
же лі дегі «Жаға ұстатты» 

тобында жария лан ған
дықтан мен топ же текшісі 
Динара Смайловамен бай
ла ныс тым. Астаналық ба
уы  ры мыз дың атыжөні 
Жандарбек Садықов бо
лып шықты. «Кэш» лом
бард дүке нінің қожайыны 
екен. 

Жуырда Динара тағы 
бір жақсы жаңалықты 
жария етті. Жандарбек 
Ақмола облысы Цели
ноград ауданы Қосшы 
ауылының тұрғыны, көп 
балалы ана Қарабаеваға үй 
сатып алып беріпті. 

Біз сөзін жерге тас
тамаған, уәдесін желге 
ұшырмаған жас кәсіпкерді 
талайға үлгі боларлық 
ісімен жанымызға жақын 
тұтып отырмыз. «Елім» 
дейтін ерлеріміз осындай 
азаматтар ғой. Бәрекелді!

Жесірін қаңғыртпаған, 
жетімін жылатпаған 
қазақылықтың кейінгі ұрпақ 
бойына көшпеуі мүмкін емес. 
Мұның мысалын өмірдің өзі 
дәлелдеп келеді.

– Жандос Мергенбайұлы, 
шаңғы спорты Сыр таби
ға тында қолайсыз. Дегенде, 
спорт тың бұл түрі бізге қан

шалықты маңызды?
– Байқасақ, бұл шара биыл 

16шы мәрте ұйымдастырылып 
отыр. Баста ма ның негізін 

қалаушы профессор Н.Шиндин 
болатын. Дұрыс айтасыз, ай
мақ тың табиғаты шаңғы те
буге қолайсыз. Әйткенмен, 
ер теңгі күні біз дайындаған 
мамандардың шаңғы, конь

ки деген құралдарды өмірінде 
бірінші рет көргендей болып 
тұруы – іргелі қарашаңырақ 

деген атымызға сын. Маман 
дайындасақ, сол салаға қатысты 
қай нәрсенің болмасын, бүге
шігесіне дейін үйреткеніміз аб
зал. Бір жағынан, мына байтақ 
Қазақстанның сол түстігіндегі 
тұмса табиғатты шә кірт терге 
көр сетіп, Ұлы даланың ұлы лы
ғын таныту деп білемін.

– Еңбектің нәтижесі қан
дай?

– Әрине, нәтиже бар. 
Нәтижені тек аты әлемге та
ныл ған шаңғышы шығарады 
деп түсіну қате пікір. Бел
гі  ленген уақыт аралығында 
шаңғы спортының жүру, бұ ры
лу, тоқтау, қырға шығу, түсу 
сияқ ты әдістерін үйретеміз. Бұл 
мамандықта ғана емес, өмірде 
де біліп, меңгере жүретін 
нәрсе. Серік Құлжанов есімді 
бітірушіміз республикалық өрт 
сөндірушілер арасында өткен 
шаңғы жарысында ІІІ орын 
иегері атанды. Шаһардағы «Мұз 
айдыны» кешенінде бірнеше 
түлегіміз жеткіншектерге конь

ки тебуді үйретіп жүр. Оқу 
практикасынан үйренген әдісті 
әрі қарай жалғап жүрген осы 
шә кірт теріміздің шыққан шыңы 
– біз үшін жетістік.

– Бүгінге дейін қанша жас
ты оқу практикасынан өткіз
діңіздер?

– Биылдың өзінде 51 сту
дент оқу практикасына барып, 
шаңғы, коньки тебуді меңгеріп 
қайтты. Негізгі тәсілдерін еркін 
меңгеріп шықты. Алғашқы 
жылдары шаңғы мен конь
киді «Бурабайдағы» базадан 
жалға ал ған быз. Ректорат осы 
мәселені шешуге атсалысып, 35 
жұп шаңғы мен 25 жұп коньки 
аяқ киімін алдық. Бұл шараның 
тағы бір пайдасы – еліміздің 
тарихи орын дарымен танысып, 
қаты су шылар бойына рухани 
азық жинап қайтады.

Әңгімелескен
Дәулет ҚЫРДАН.

«Сыр бойы».

Қорқыт ата атындағы ҚМУ дене шынықтыру және 
спорт мамандығының студенттері жылдағы дәстүр 
бойынша Ақмола  облысы Щучинск қаласында шаңғы 
спортынан оқу практикасынан оралды. Кафедра 
меңгерушісі Жандос Есіркеповпен аз-кем әңгімелескен 
едік.

Екінші топ мүгедегі 
Нәзипа қос жанарының 
нашарлығына қара мастан, 
осы істі қолға алғанына 10 
жылға жуықтады. Ол үшін 
әрбір уақыт қымбат. Ше
берге бұл ой немерелерін 
серуенге алып шыққанда 
келіпті. Қоқыста жа
нып жатқан кұтылардың 
әдемі бейнеге енгенін 
көріп таңғалыпты. Бұдан 
тәуір дүние жасауға бо
латынына көз жеткізді. 
Алғашында 5 литрлік құ
тыларды пай даға асыр
ды. Одан түрлі пішіндегі 
бейнелерді жасап шы
ғарды.

Бүгінде ол пластик 
құтыдан мультфильм 
кейіпкерлерін, сан алу

ан гүл түрлерін жасай
ды. Оның туын дыларына 
б а л а б а қ ш а л а р д а н 
сұраныс жоғары. Қала 
тұрғындары, аудан, ауыл 
мектептерінің техноло
гия пәнінің мұ ға лімдері, 
бала бақша  тәр бие шілері 
мен мектеп оқу шылары 
шеберді арнайы іздеп 
келіп, дәріс алады 
екен. Еңбекқор жан бір 
бөлмесін жұмыс орны
на айналдырған. Онда 
бас сұқсаңыз, бейне бір 
жайқалған баубақ шада 
жүргендей әсер ала сыз. 
Тіпті, мұндағы гүл дердің 
тірі гүлден еш айыр
машылығы жоқ. Бір қара
ғанда кәдімгі үйде өсіп 
тұрған бөлме өсім дік тері 

секілді. Одан бөлек жиын
тойларға кәдесый орнына 
қолдану үшін тапсырыс 
бере тін дер де жиі келеді. 
Сыйлыққа ала тын дардың 
да қарасы көп. 

Шебердің айтуынша, 

бұл кәсі біне  көп құрал 
қажет емес. Қара жатты 
да талап етпейді. Тек 
су және шырын дардан 
босаған құты болса жарап 
жатыр. Бір жағынан қала 
қоқыстан тазарады. Соны

мен бірге әжептәуір табыс 
көзі. Әсіресе, шебердің 
қолынан шыққан рау
шан, қызғалдақ, нәркес, 
бәйшешек, түймедақ пен 
інжугүлдер көздің жа
уын алады. Ерекшелігі 
сол гүл дерге күтім керек 
емес. Ұзақ  уақыт сақтауға 
болады. 

Кейіпкеріміз алды
мен бос құты дан гүл жа
пы рақтарын жасап, үл 
гісін салады.  Балауыз 
шамның көмегімен пі ші
нін келтіреді. Гүлдің ата
уына қарап, түрлітүсті 
бояумен әрлейді. Дайын 
болған туындыны  арнайы 
ыдысқа орналастырады. 
Содан нағыз сәнді бөлме 
гүлі болып шығады. Тек 
көп уақытты қажет ететіні 
қатпарлы раушан гүлі. 
Сондықтан бағасы да сәл 
қымбаттау болады. Айы
на шамамен 5060 құты 
гүл жасап шығады. 

Апамыз білгентүй
генін балалары мен неме
релеріне үйретіп, ке лін
дерін де баулыды. Бү гінде 
үш келіні де ене ісін 
жалғап, мектепте оқу шы

лардың осы өнерге деген 
қызығушылығын артты
руда. Шебердің туынды
лары талай көр ме лерден 
орын алып, байқау ларға 
да қатысты. Жүлдеден 
кем емес.

– Осы істі қолға ал ға
нымда әжептәуір табыс 
таптым. Қызы ғу шылық 
танытып, сатып ала тын
дардың қатары көбейді. 
Демек, кәсіп ашуға бола
ды деп ойладым. Кәсіп те 
ашып, екі адамды тұрақты 
жұмыспен қамтыдым. 
Бірақ күн санап көзім на
шарлай берді. Денсаулық 
басты байлық болған
дықтан, кәсіпті тоқтатуға 
тура келді. Біраз уақыт ем 
алдым. Бірақ ішкі сезімім 
мен күшім қашанда істі 
жал ғастыруға болатынын 
хабарлап тұрады, – дейді 
Нәзипа.

Өзінөзі қайрап, үй
ренген кәсі біне қайта 
кі рісті. Үнемі ізденіс 
үс тін де жүретін шебер 
жұ  мысын жетілдіріп, 
жаңа гүл түрлерін жасау 
үшін көп еңбектенеді.

Біз керексіз санайтын затты пайдаға жа-
ратып,  тәп-тәуір дүние жасап жатқан жан-
дар бар. Сол арқылы қаржы тауып та отыр.  
Бұл да кәсіптің бір түрі саналады. Бүгінгі 
сөз еткелі отырған кейіпкеріміз де көшеде 
ең көп шашылатын пластикалық құтыны 
кәдеге жаратып, түрлі бұйымдар жасайды.  
Ол қала тұрғыны – Нәзипа Сарымсақова.  
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БИЗНЕС КӨЗІ – БОС ҚҰТЫ

ЖОМАРТТАР 
КӨШІ ЖАЛҒАСАДЫ

BÁREKELDІ!

ÁZІL ÁLEMІ

Бұл жолы «АралАС» актер 
Тұр сынбек Қабатов же текшілік 
ететін КТА ойынында аты
раулық «Сағыз» құра масынан 
 басым болды. Олар бұ ған дейін 
20162017 жылдардың же ңім
пазы ретінде «Назар аудар» 
командасымен ойнап, ку бок 
қарсыластың ен  ші сінде кеткен 
еді. Биыл екінші мәрте шығып, 
2018 жылғы чемпион «Сағыз» 
құра ма сына қарағанда ұтымды 
ой, әдемі әзілімен сан жанарды 
жаулап алды. 

Бүгінде «АралАС» ата уы
ның өзі танымал. Бренд десе 
де болатындай. Он екі жыл 
бұрын ойы ұтқыр, тілі өткір 
бозбалалардың басын бірік
тір ген команда са йыс тарда 
бас бәйгені бермей келеді. 

Ай талық, осыған дейін «Сыр 
елі» лигасының жеңім пазы, 
рес пуб ликалық «Жай  дарман» 
ойы ны ның, КТАның ал ғашқы 
чемпионы атанған. Қы зыл
орда, Шығыс Қазақстан облыс
тары мен Астана, Өске мен, 
Екібастұз қалалары әкім де
рінің арнайы ку бок тарын жеңіп 
ал ған. Команданың бар лық 
мүшесі «Үздік ойыншы» номи
нациясының иегері. 

Жуырда  команда же текшісі 
Төребек Дәрма ған бетов бұл 
КТАдағы соңғы ойын екенін 
хабар лады. Себебі, құрама 
мү шелерінің өз жұмысы бар. 
Ғалым Махамбетов, Ақылбек 
Скендіров, Данияр Бекжанов 
отандық телеарна мен әзіл 
театр ларында бой көрсетіп 
жүрсе, Төребектің өзі Арал 
аудандық оқушылар үйінің 
әдіскері. Иә, олардың өнерге 
шындап бет бұрғаны орынды 
сынды, себебі қисынды қағытпа 
қалжың, ойнақы да орнықты 
әзілімен көрерменге ой салған 
аралдық әзілкештер бұған дейін 
өз мақсат тарын елдің жақсы 
баға сымен қорытындылады.

СУПЕР КУБОК – 
«АРАЛ-АС»-та

«Арал-АС»-тың асығы тағы да алшысынан 
түсті. Жуырда Астанада өткен «Көңілді тапқырлар 
алаңы» жобасында Супер кубок аралдық құрамаға 
бұйырды.

МАҚСАТЫМЫЗ – МАМАН ДАЙЫНДАУ

BOKS

TOǴYZQUMALAQ

SERGEK

ГОЛОВКИН 
КӨШ БАСТАДЫ

Бүкіләлемдік бокс ұйымы үздік бокс шылар 
рейтингісін жаңартты. WBO тізімінде Геннадий Голов-
кин көш бас тап тұр.

КҮМІС ЖҮЛДЕ БҰЙЫРДЫ
Көкшетау қаласында тоғызқұмалақтан әйелдер 

арасында өткен ел чемпионатында жерлестеріміз 
күміс жүлде иеленді. 

Бір ай бұрын ол орта 
салмақта екінші орында 
еді. Бірінші орынға бри та
ниялық Билли Джо Сон дерс 
тұрақтаған. Әйт кенмен, Сон
дерс пен Голов  кин нің орны 
жаңа рейтингте ауысты. Бұл 
салмақта қазақстандық Ай
дос Ербосынұлының 14ші 

орынға көтерілгенін де айта 
кетейік. 

Головкин енді WBO 
тұжырымы бойынша чем
пиондық титулға басты 
үміткер. Қазір бұл белбеу 
аме рикалық Деметриус Ан
др аденің еншісінде.

Командалық сайыста 
Сыр  тоғызқұма лақ шы лары 
Ақерке Кенжебекова, Ұл
дана Маханбетамин, Қыз
жібек Әбілда, Нұрай Мектеп
хан, Әсем Дәурен бек қызы 
және Нұрай Ғаниқызы клас
сика бойынша шеберлік 
байқасты.

Олжалы оралған спорт
шылар алдағы  нау рыз ай
ында Қызылорда қаласында 
өтетін белгілі қоғам 
қайраткері Нәлқожа Ергеш
баевты еске алуға арналған 
халықаралық турнирге дай
ындалуда.


