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Архивтанушы мамандар 
сұранысқа ие

Жазушының 
жаңа туындысы

Сарбасаттан 
шыққан сарбаз

Тұрғындар өтініші
қараусыз қалмайды

Жыл басында 4-6 % аралығында 
болады деп жоспарланған инфля-
ция қазанға дейін 5,7 % шамасында 
сақталған-ды. Алайда соңғы айда 
тағы көтеріліп 5,8 процентке жетті. 

Жыл басынан бері Үкімет Мем-
лекет басшысының тапсырмаларына 
орай бірқатар әлеуметтік өзгерістерді 
қолға алды. Ең төменгі жалақы мен 
бюджет қызметкерлерінің айлығы 
өсіп, жәрдемақы ұлғайды. Мұның 
теріс жағы – күнделікті тұтыну та-
уарлары, соның ішінде азық-түлік 
біршама қымбаттады. Статистика 
агенттігінің деректеріне жүгінсек, 
жыл басынан бері тамақ бағасы 
9,7%-ке өсті. Соның ішінде шетел-
дерден импортталатын азық-түлік 
тауарлары, айталық, көкөніс 40,4 % 
қымбаттаған. Ал күріш, кондитерлік 
өнімдер мен өсімдік майының бағасы 
10 % шамасында өскен.

Халықтың әлеуметтік ахуалы да 
біршама жақсарғанымен бұл Ұлттық 
банк үшін жаңа мәселе туындатты. 
Не істеу керек? Инфляцияның одан 
әрі шарықтауына жол бермеу үшін 
ақша-несие саясатын қатаңдату ту-
ралы шешім қабылданды. Эконо-

миканы несиелендіруді ынталан-
дыру үшін соңғы бірнеше жылдан 
бері төмендеп келе жатқан теңгенің 
базалық мөлшерлемесі қайтадан өсті. 
Бірақ бұл шара проблеманы түгелдей 
шешпеді.

Айталық, халықаралық Moody’s 
investors Service рейтинг агенттігі 

жуырда Қазақстан банктерінде 
2014-2015 жылдарда орын алған 
дағдарыстың қайталануы мүмкін бе 
деген сауалды алға тарта отырып, 
оған дәйекті жауап іздеді. Бұл туралы 
түсіндіре кеткенде, мәселенің байыбы 
мынаған келіп тіреледі. Осыдан бес 
жыл бұрын болған дағдарыс екінші 
дәрежедегі банктердің халыққа 
несиені шамадан тыс бөлгенінің 
салдарынан орын алды. Әсіресе, 
банктердің үй шаруашылығы табы-

сынан 2,5 еседен астам несие бөлуі 
ақыр соңында тұтынушылық несие 
алғандардың қарызды қайтара ал-
мауына әкеп соқты. Осыдан барып 
банкілер де дағдарыс жағдайына 
ұшыраған.

Қаржы-несие саясаты:
Алдағы күннен не күтеміз?

Жолдасбек АҚСАҚАЛОВ.

Қазір мемлекеттік органдар мен тәуелсіз бағалау ұйымдары 
жыл басынан бергі Қазақстанның қаржылық және ақша-несие 
саясатының алдын ала мәліметтерін жариялай бастады. Талдау 
көрсетіп отырғанындай, биыл елдегі қаржылық және ақша-несие 
ахуалы мұнай бағасы мен макроэкономикалық қатынастар секілді 
сыртқы факторлардан ішкі өзгерістерге көбірек тәуелді болғаны 
байқалады.

Жалақы мен әлеуметтік төлемнің өсуі салдарынан халықтың 
сатып алу қабілеті артып, инфляцияны күшейтіп жіберді.

ТӨЛЕМДЕР ӨСЕДІ
Қаңтардан бастап еңбекақы 

мұғалімдерде 25, мәдениет саласы 
қызметкерлерінде 35-50, әлеуметтік 
қызметкерлерде 30-60 процентке 
артты. «Қазақ станның еңбек сіңірген 
ұстазы» атағының иегерлеріне 1000 
айлық есептік көрсеткіш (АЕК) 
мөлшерінде біржолғы төлем беріледі. 
Ал магистр дәрежесі бар дене тәрбиесі 
мен спорт са ласындағы мемлекеттік 
білім беру ұйымдарының қыз мет-
керлеріне, әскери оқу орындарының 
оқытушыларына қосымша 10 АЕК 
көлемінде төленеді. 

Көп ұзамай еліміздегі 2 миллионға 
жуық зейнеткердің қолына 
бұрынғыдан көптеу зейнетақы ти-
мек. 2019 жылы ең төменгі зейнетақы 
36 108 теңге болса, 2020 жылы бұл 
көрсеткіш 7 процентке немесе 38636 
теңгеге көтерілді. Мемлекеттік 
базалық зейнетақы төлемі 5 процент-
ке артып, ең төменгі мөлшері 16 839 
теңгеге жетіп отыр. 

Мемлекет басшысының Жастар 
жылындағы тапсырмасы студент-
тердің көңілін серпілтті. Бакалавр 

дәрежесінде білім алушылардың 
шәкіртақысы 20 949-дан 26 186 
теңгеге, магистранттардыкі 53 530-
дан 66 913 теңгеге жетті. Ал док-
торантурада оқып жатқан жастар 
81 998-дің орнына 102 498 теңге 
алады. Жақсы жаңалық техникалық 
және кәсіптік оқу орындарындағы 
жастарды да айналып өткен жоқ. 
Оларға енді 20 948 теңгеден тиесілі. 
Жұмысшы мамандығын игеруші 122 
мың жастың шәкіртақысы былтыр 
қыркүйектен бастап 30 процентке 
ұлғайған еді. Президент тапсырма-
сымен ол тағы 25 процентке артып 
отыр.

САРАЛАНҒАН АӘК 
Атаулы әлеуметтік көмек жүйе-

сінде де оң өзгеріс бар. Кәмелетке 
толмаған төрт және одан да көп ба-
ласы немесе күндізгі бөлімде оқитын 
23 жасқа дейінгі студенттері бар 
отбасыға жаңа мемлекеттік жәр-
демақы бөлінеді. Ол отбасы кірісіне 
қарамастан сараланған көлемде 
беріледі: 4 балаға – 42496, 5 балаға – 
53 127, 6 балаға – 63 757, 7 және одан 

да көп балаға – 74 388 теңге. 
«Алтын алқа», «Күміс алқа», «Ба-

тыр ана» атақтары мен І, ІІ дәрежелі 
«Ана даңқы» орденінің иегерлеріне 
төленетін ай сайынғы мемлекеттік 
жәрдемақы көлемі табысқа 
қарамастан 16 973 теңгені құрайды. 
Кәмелет жасына толмаған мүгедек 
баласы бар анаға немесе әкеге, бала 
асырап алушыға тағайындалатын 
және төленетін жәрдемақы көлемі 
43 657 теңге болады. Дәл осындай 
мөлшердегі жәрдемақы бала кезінен 
І топтағы мүгедекті бағып-қағып 
отырғандар үшін де төленеді. 

Жұмыс істеу қабілетін 
жоғалтқандарға, асыраушысы-
нан айырылғандар мен жұмыстан 
шығып қалғандарға әлеуметтік төлем 
тағайындау параметрлері өзгеріп, 
төлем орташа есеппен 30 процент-
ке көбейді. Жұмысынан айырылған, 
бірақ оған дейін 100 мың теңге 
көлемінде орташа табысы болған 
және әлеуметтік сақтандыру жүйесіне 
қатысу өтілі 5 жылдан асатын адам-
дар үшін төлем сомасы 30 мыңнан 41 
600 теңгеге ұлғайды. 

МӘМС:
КІМ ҚАНША ТӨЛЕЙДІ?

Биыл іске қосылған міндетті 
әлеуметтік медициналық сақтандыру 
жүйесі халықтың 94,5%-ін қамтиды. 
Оның 5,5%-і – өзін-өзі жұмыспен 
қамтушылар. 

2020 жылдың ерекшелігі

Назерке САНИЯЗОВА.

Өседі! 2020 жылдың жалақы, зейнетақы, шәкіртақы, тағысын 
тағылар бойынша жағымды жаңалығы құлаққа майдай жақты. 
Парламент палаталары мақұлдап, Президент бекіткен бірнеше заңның 
қатарында 2020-2022 жылдарға арналған бюджет туралы құжат та 
бар. Ендеше, түрлі төлемнің көбеюінен бөлек, қазақстандықтарды 
басқа қандай өзгеріс күтіп тұрғанын тарқатып айтайық. 

Негізгі 
шаралар 
пысықталды

Қасым-Жомарт Тоқаев 
Президент Әкімшілігі 
басшылығымен 2020 жылғы 
жұмыстардың басым 
бағыттары жөнінде жиын 
өткізді.

Жиында еліміздің әлеуметтік-
экономикалық, қоғамдық-саяси дамуы 
мен сыртқы саясат жөніндегі мәселелері 
талқыланды. 2020 жылға жоспарланған 
негізгі іс-шаралар тізбесі қаралды.

Абайдың 175 жылдығы мен Әл 
Фарабидің 1150 жылдығын атап өтуді 
ұйымдастыру шаралары да пысықталды. 

Сондай-ақ аймақтарды экономикалық 
және әлеуметтік дамыту жөніндегі іс-
шаралар мен 2020 жылдың І тоқсанына 
жоспарланған маңызды мәселелер 
талқыланды.

Жиын қорытындысы бойынша Қасым-
Жомарт Тоқаев мемлекеттік басқарудың 
тиімділігін арттыру және өзекті әлеуметтік 
мәселелерді шешудегі жұмыстарды 
күшейту бойынша нақты тапсырмалар 
берді. 

Бейбіткүл Кәрімова 1972 
жылы Алматы облысы Рай-
ымбек ауданы Шырғанақ 
ауылында дүниеге келген. 
Ұлты – қазақ. Қазақ қыздар 
педагогикалық институтын 
«қазақ мектебіндегі орыс тілі 
мен әдебиеті» мамандығы 
бойынша бітірген. Филология 
ғылымдарының кандидаты. 
Оқу орнын тәмамдаған соң, 
Қазақ қыздар институтының 
аспирантурасында білім 
алған. Осы институттың 
фи лология факультетінде 
декан ның оқу ісі жөніндегі 
орынбасары, орыс филология 
кафедрасының оқытушысы 
қызметінен еңбек жолын 
бастаған. Декан орынбаса-
ры, Алматы үздіксіз білім 

беру университетінің оқу 
ісі жөніндегі проректоры 
қызметін атқарған. Әл Фара-
би атындағы Қазақ Ұлттық 
университеті коллед жін 
басқарған. 2011 жылдан бас-
тап ҚР Білім және ғылым 
министрлігіне қарасты «Оқу-
лық» республикалық ғылыми-
практикалық орта лығының 
директоры қызметін атқарған.

Айта кету керек, Бейбіткүл 
Кәрімова – тіл білімі, са-
лыстырмалы грамматика, 
қазақстандық саясаткердің 
тілдік тұлғасы және оқу-
лықтану мәселелеріне ар-
налған 80-нен аса ғылыми 
еңбектің авторы. АҚШ, 
Франция, Финляндия және 
Оңтүстік Корея елдерінде 

біліктілігін жоғарылату кур-
старынан өткен.

Жиында Ш.Каринова 
бүгінде ЖОО-ға қойылатын 
талаптар қайта қаралып 
жатқанын атап өтіп, 2021 
жылдан бастап барлық 
универ ситеттің өзіндік ди-

пломы болатынын жеткізді.
– Олай дейтін себе біміз, 

әр университет өзіндік дипло-
мына байланысты білім мен 
тәрбие беріп, нақты маман 
иесін қалыптастырады. Енді 
ел экономикасына жұмыс 
істейтін қызметкерлердің 

барлығы білімін универси-
тетпен байланыстырмақ. 
Бұл ЖОО-лар арасындағы 
бәсекеге қабілеттілікті орна-
тады деген сенімдеміз, – деді 
ол. 

Сондай-ақ, ел Президен-
тінің тапсырмасымен про-

фес  сорлық-оқытушылық 
құ  рам   ның еңбекақысын кө-
теру бойынша да бірқатар 
жұ мыстар атқарылатынын, 
ал  да ғы уақытта мемлекеттік 
грант құны артатынын атап 
өтті. 

Ал, облыс әкімінің орын-
басары Наурызбай Сейіт қали-
ұлы сексен жылдық та рихы 
бар іргелі оқу орны бұ дан 
былай да өзінің мис сия сын 
жоғары деңгейде жал ғас-
тырады деген сенім білдірді. 

Жиында вице-министр оқу 
орнын ұзақ жылдар басқарған 
техника ғылымдарының док-
торы, профессор Қылыш-
бай Бисеновтің универ-
ситетке сіңірген еңбегін 
атап өтіп, жылға жуық 
Қорқыт ата атындағы 
ҚМУ ректорының міндетін 
атқарушы болған физика-
математика ғылымдарының 
докторы, профессор Бахыт-
хан Абдикаримовқа жемісті 
еңбегі үшін алғыс айтты.

Сондай-ақ, шара барысын-
да университет ғалымдары 
мен түлектері ұсыныс-
пікірлерін білдіріп, ойларын 
ортаға салды. 

Университет ректоры тағайындалды

Айдана ЖҰМАДИНОВА.

Кеше Қорқыт ата атындағы Қызылорда 
мемлекеттік университетінде ҚР Білім және ғылым 
вице-министрі Шолпан Каринова, облыс әкімінің 
орынбасары Наурызбай Байқадамовтың қатысуымен 
жиын өтіп, ұжымға жаңа ректорды таныстырды. 
Университет ректоры лауазымына Бейбіткүл 
Сарсемханқызы Кәрімова тағайындалды.

Вице-министр Шолпан Таңатқызы министрліктің 
қаулысын оқып берді.

– «Жастар жылы» мен үшін 
өте жемісті жыл болды деп 
айта аламын. Осы жылдың 
қорытындысы ретінде жуыр-
да ғана аймақ басшысының 
«Сыр үміті» сыйлығын алу 
жігерлендіре түсті. Одан бөлек, 
Іскер әйелдер кеңесі мен 
«Бойтұмар-Ханым» қоғамдық 
қоры «Жұлдызды жеңімпаз» но-
минациясымен марапаттады.

Мен сөзге шебер, іске ұста 
халқымыздың көне замандар-
дан қол үзбей келе жатқан 
дәстүрі мен ұлттық қолөнерін 
жетілдіруді мақсат тұттым. 
Тігіншілік өнерге келгеніме 
алты жылдай болды. Осылай-
ша құрақ көрпе жасау хоббиіме 

айналды. Негізгі мамандығым 
теміржолшы болса да, білімімді 
жетілдіре отырып, кәсібімді 
дөңгеленте бастадым. 

Ең алғаш кәсіпкерлік саласы-
на деген қызығушылығым 2017 
жылдан басталды. Сол жылы 
Нұр-Сұлтан қаласындағы «Сыр-
лы саусақ» сән үйінде 3 айлық 
курсын тігу және пішу бойын-
ша, әрі қарай Ақтөбе қаласында 
«Өрлеу» сән үйінен құрақ құрау, 
ою басуды үйрендім. 

Өткен жылдың тамыз ай-
ында «Zhas Project» жобасы 
арқылы 1 млн грант ұтып ал-
дым. Осы жобаның аясында 
30-ға жуық қыз-келіншек құрақ 
құрап, ою ойып үйренді. 

Қолөнерде
ұлттың үні бар

Мархаббат АСАНОВА, 
«Сыр үміті» жастар сыйлығының иегері:
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ФОРУМ

АЙБЫН

Сыр бойында сиыр етін өндіру мәселелері

ЕДЕЛ-ЖЕДЕЛМЕРЕКЕ КҮНДЕРІ...

– Нұрлан Әбілқасымұлы, 
бүгінде қоғамдық қабылдау бөл
мелері халыққа кәсіпқой маман
дардан кеңес алып, жаңа бастаған 
істеріне бағыт беретін орынға 
айналды. Қабылдау қандай негізде 
жүргізіледі?

– «Nur Otan» партиясына бас 
сұққан адам бірінші Қоғамдық 
қабылдау бөлмесіне келеді. 
Біз көмек сұраған тұрғындарға 
құқықтық кеңестер береміз. 
Мемлекеттік орган басшылары 
мен депутаттардың қабылдауына 
жаза мыз. Мәселені шешуге көмек
тесеміз. Жалпы «Nur Otan» пар
тиясы аймақтық және аумақтық 
филиалдарының қоғамдық қа
был дау бөлмелері – азаматтар
ды қабылдау және өтініштерін 
қарау, партия басшылығы мен 
депутаттардың, сонымен бірге ла
уазымды тұлғалардың тұрғындарды 
жеке қабылдауын жүргізу, 
консультативтік көмек көрсету жо
лымен партияның халықпен өзара 
ісқимылын қамтамасыз ететін 
құрылымдық бөлімшелер.

Негізінен ол қызметін ҚР 
«Жеке және заңды тұлғалардың 
өтініштерін қарау туралы» Заңына, 
партияның Жарғысы мен ережесіне, 
сондайақ «Nur Otan» партия
сы Орталық аппараты қоғамдық 
қабылдау бөлмесінің, аймақтық 
және аумақтық филиалдарының 
қоғамдық қабылдау бөлмелері 
жұмысының нұсқаулығына сәйкес 
атқаруда. Осылайша, жұрт
шылықпен үздіксіз байланыс 
жүргізіп келеміз.

– Біздің білуімізше, қоғамдық 
қабылдау бөлмесінен көмек, қолдау 
алғандар саны жылдан жылға 
артып келеді. Өткен жылы аза
маттардан қанша өтініш келіп 
түсті? Жылды қорытындылап 
үлгердіңіздер ме?

– Иә, «Nur Otan» партиясының 
орталық аппараты айқындап бер ген 
міндеттер мен тиісті бағдар ламалық 
шараларды жүзеге асыру бағытында 
қызмет жасап жатқан партияның об
лыс және аудандардағы, Қызылорда 
мен Байқоңыр қалаларындағы 
ау мақ тық филиалдардың, сон
дайақ, «Теміржол», «Тұран» фи
лиал дарының қоғамдық қабылдау 
бөл мелері былтыр атқарған 
жұмыстарын қорытындылады. 
Жал пы, ұзаған жылдың есепті 
мерзімінде қоғамдық қабылдау 
бөлімдеріне 4632 өтініш түсті. 
Өтініштерді талдайтын болсақ, 
көбісі әлеуметтік қамсыздандыру 
саласына қатысты, яғни, осы сала 
бойынша барлығы 1564 өтініш 
келіп түссе, жұмыспен қамту, еңбек 
даулары бойынша – 1255, білім са
ласына қатысты – 112 шағым. Әрі 
қарай тұрғын үй мен жер телімдерін 
табыстау 758, денсаулық сақтау са
ласы 225, тұрғын үйкоммуналдық 
шаруашылық және елді мекендердің 
инфрақұрылымы 315, бизнес және 
кәсіпкерлік саласы 126, несие, 
қаржыландыру саласы 66, халықты 
құжаттандыру және тіркеу 37, сот 
және құқық қорғау жүйесі 30 өтініш, 
шағымдар саны 72, білдірілген 
ұсыныстар мен пікірлер 60, ал 
агроөнеркәсіптік кешеніне қатысты 
9 өтініш түсті. Барлық 4632 арыз
өтініштен оң шешімін тапқаны – 
1918. Бұл барлық өтініштердің 41,5 
процентін құрайды. Ал қалған 2664 
өтінішке заң тұрғысынан тиісті 
түсіндірмелер, құқықтық кеңес 
берілді.

– Енді жеке қабылдаулар 
жөнінде айтып өтсеңіз... 

– Есепті мерзімде 1367 
қабылдау өткізіліп, оған 1997 аза
мат келді. Олардың 896сының 
мәселесі оң шешілді. Оның ішінде 
ҚР Парламенті Мәжілісі және 
жергілікті мәслихат депутаттары 
өткізген 527 қабылдауда 705 азамат 
өз өтінішін білдірсе, 393 азаматқа 
заң тұрғысынан түсіндірме берілді. 
312 азаматтың мәселесі оң шешім 
тапты. Ал облыстағы орталық 
мемлекеттік органдар мен құқық 
қорғау орган басшылары, жергілікті 
атқарушы, басқа да құзырлы 
органдардың басшылары мен пар
тия филиалдары төрағаларының 
бірінші орынбасарлары өткізген 
840 жеке қабылдауға 1292 азамат 
келді. 702 адамға заң тұрғысынан 
түсіндірме беріліп, 584 адамның 
мәселесі қаралды.  

Сонымен қатар, өткізілген 474 
партиялық жоба, республикалық 
акцияға, тақырыптық, көшпелі 
қабылдауға қатысқан барлық 1380 
адамның 1041і қабылдауда бо
лып, олардың 603іне түсіндірме 
берілді. Ал адвокат, заңгер, медиа
торлар өткізген 81 қабылдауда 
164 азамат өтініш білдіріп, 125 
тұрғынға заңгерлік кеңес беріліп, 
39 азаматтың мәселесі шешілді.

– Заманауи технологияның 
жетіс тіктері халықты ақ
парат тық қолжетімділікке 
дағ дыландырып келеді. Жалпы 
жұрт шылыққа ашық, кез кел
ген азаматтың мұңмұқтажын 
тың дауға дайын партияға үміт 
артатындар, хабарласатындар 
қатары көп пе? 

– Нақты кезеңде халықтық ба
сым көпшілігі әлеуметтік желілерді 
пайдаланады. Сол арқылы пар
тия филиалдарының ресми 
парақшаларына түрлі сауал жол
дайды. Әрине, біз мүмкіндігінше 
жауап беруге тырысамыз. Кейбір 
азаматтар өзекті деген мәселесін 
айтады да, оны дереу шешіп беруді 
талап етеді. Бірі баспана сұраса, 
екіншісі көшеге жол салып беруді 
сұрайды. Тіпті, үйімізге газ кіргізіп 
бер дейтіндер де табылады.  Бұл 
жерде тұрғындардың барлық мәсе
лесі дереу шешімін табуы мүмкін 
еместігін де еске салғым келеді.

– Көшпелі қабылдаулар да 
жиі ұйымдастырылуда. Қанша 
өтініштілек түсті?  

– Былтыр шілдетамыз айларын
да партияның облыстық филиалы 
төрағасының бірінші орынбасары 
А.Әлназарова мәслихаттар депутат
тарымен бірлесе отырып аудандар 
мен Қызылорда қаласына қарасты 
ауылдық округтерде барлығы 23 
көшпелі қабылдау өткізді. Оған 
келген 245 азаматтың 171іне  заң 
тұрғысынан түсіндірме, тиісті 
құқықтық кеңестер берілді. Онда 32 
тұрғынның мәселесі тиісті әкімдер 
мен уәкілетті орган басшыларының 
назарына жеткізілді.

«Nur Otan» партиясы орталық 
ап паратының  тапсырмасына 
сәйкес,  барлық деңгейдегі мәс ли хат 
депутаттарының өздері са йлан  ған 
елді мекендерде, шал  ғай ауылдарда,  
жергілікті ат қарушы органдардың  
бас шы ларымен бірге көшпелі қа
был даулар өткізу кестелері бекі
тіліп,  тиісті қабылдаулардың  
өткізілуі тұрғындардың көтерген 
мәселелерімен жіті танысып, мүм
кіндігінше шешілуіне жұмыс 
жасауға ықпал етері анық. 

– Қашықтықтан қабылдау 
жүргізіле ме?

– Иә, бүгінгі таңда  озық 
технологиялық  жүйелерді  қолдану 
арқылы жергілікті жерлердегі 
азаматтардың уақытын, келіпкету 
жол шығынын үнемдеп,  облыс 
орталығындағы тиісті органдар 
мен құрылымдарға, басшыларына  
тұрғылықты жерінен «Skype» бай
ланысы арқылы шығып, өз өтінішін 
білдіруіне мүмкіндік жасалды. 
Аталған жүйе арқылы 16 қабылдау 
өткізіліп, оларға барлығы 19 адам 
жүгінді. 

– Енді алдағы міндетмақ
саттарға тоқталып өтсеңіз...

– Қоғамдық қабылдау бөлмелер 
жұмысының нәтижелі болуы – 
өзекті проблемаларды шешудің 
жолын мүмкіндігінше таба білуге 
байланысты.  Алдағы уақытта 
бұл бағытта атқарушы органдар
мен, басқа да құрылымдармен 
бірлескен жұмыс жасалады. Ол 
үшін алда өтетін қабылдаулар 
көпшілікке әлеуметтік желі, 
жергілікті электрондық және баспа 
құралдары арқылы кеңінен хабар
ланады. «Nur Otan» партиясының 
қоғамдық қабылдау бөлмелерінде 
тақы рыптық қабылдаулардың 
өткі зілуін кеңейту және оған осы 
тақырыпқа байланысты мәселе
лер мен кәсіби тұрғыда айналы
сатын мәслихаттардағы фракция 
мүшелерінің, жергілікті атқару
шы және мемлекеттік орган бас
шыларының, кәсіби маман дардың 
қатысуы  қамтамасыз етіледі.

– Әңгімеңізге рахмет!

Әңгімелескен 
Д.АЙБОЛАТҰЛЫ.

Тұрғындар 
өтініші қараусыз 
қалмайды

«Nur Otan» партияcы 
облыстық филиалына 
қай кезде барсаңыз да 
партияның қабылдау бөлімі 
алдында тұрған халықты 
көресіз. Қоғамдық қабылдау 
бөлмелері – жұртшылықпен 
арадағы үздіксіз 
байланысты қамтамасыз 
ететін көпір. Осыған орай, 
біз азаматтардың арыз-
шағымдарына талдау 
жасау үшін «Nur Otan» 
партияcы облыстық 
филиалы, қабылдау бөлімінің 
меңгерушісі Нұрлан 
Әбдікәрімовпен сұхбаттасқан 
болатынбыз.

Халықаралық агенттік сарап
шыларының пікірінше, мұндай 
жағдай Қазақстан банктері бойынша 
2020 жыл соңына дейін қайталанбауы 
мүмкін. Бірақ ол үшін реттеуші, яғни 
Ұлттық банк несие беруде қатаң 
ұстанымда болуы қажет. Егер мұндай 
талап қойылмаса...

Иә, бізді осы сөз алаңдататын 
сыңайлы. Президент жуырда ғана 
банктердің тұтынушылық сипаттағы 
несиені көп беріп жатқанын сынады. 
Бірақ нәтиже бар ма?

Әлгі агенттік халықтың несиелік 
қарызға малтығуы 2015 жыл дағда
ры сын жақындата түседі деген қауіп
ті де жоққа шығармайды. Себебі 
агент тік сарапшыларының атап өтке
ніндей, Қазақстанда қазіргі таңда не
сиені халықтың қайтару мүмкіндігі 
төмендеген.

Халықаралық валюта қоры 
сарапшыларының баяндамасында 
Үкімет пен Ұлттық банктің саяса
ты қайшы келмеуі үшін мынадай 
ұсыныстар айтылды.

Алдымен, Ұлттық банктің 
тәуелсіз саясат жүргізуіне мүмкіндік 
беру керек. Соның ішінде бағаның 
тұрақтылығын қамтамасыз ету 
үшін бас банктің кей қызметтері 
мен активтерін бәсекелестік ортаға 
берген жөн. Қазір Ұлттық банк 
екінші деңгейлі банктер үшін са
уын сиырға айналып отыр. Бұл тура
лы Мәжіліс депутаттары да мәселе 
көтеріп, банктердің экономиканы 
несиелендіруді азайтуының бір себебі 
ретінде екінші деңгейлі банктердің 
Ұлттық банк шоттарына ақша салуын 
айтқанды. Яғни, қаржы институтта
ры артық ақшаны бизнеске берудің 
орнына Ұлттық банктің 9 проценттік 
депо зитіне салғанды артық санап 
отыр. Қысқасы, әркім өз мүддесін ой
лайды. 

Оның ешқандай сөкеттігі жоқ, 

рынок жағдайында осылай болуы 
заңдылық. 

Халықаралық валюта қоры 
сарапшы ларының пікірінше, капитал 
нарығын дамытып, долларсызданды
ру саясатын күшейту қажет. Деген
мен, бұл мәселе қазір қаржыгерлер 
арасында екіұдай пікір тудыруда. 
Ұлттық банк үшін, әрине, ұлттық 
валютаға сұраныстың артқаны тиімді. 
Дегенмен, іс жүзінде екінші деңгейлі 
банк басшыларының пікірінше, 
долларсыздандырудың кесірінен биз
несмендер артық ақшаларын елден 
сыртқа шығарып жатыр.

Халықаралық валюта қоры 
әлдеқандай тосын жағдай туындап, 
Үкімет пен Ұлттық банк секторына 
көмектескен жағдайда бұл көп шығын 
талап ететінін айтады. Банктердің 
портфелі қазір айтарлықтай 
оңалғанымен, қаржы ұйымдары әлі 
де болса бизнесті несиелендіруге 
асығар емес. Уақыт өткен сайын 
бизнеске берілген қарыздан гөрі 
тұтыну несиесінің өсіп бара жатқаны 
байқалады. Соңғы бірер тоқсанда 
бизнеске берілген несие көлемі аз
дап өскенімен, айналып келгенде, 
бұл да мемлекеттің бизнесті қолдау 
үшін бөлген жеңілдетілген кредиттері 
болып табылады. Халықаралық ва
люта қоры сарапшылары былтыр да 
мемлекеттің бизнеске жеңілдетілген 
несие беруін азайтуға шақырған. 
Сарапшылардың пікірінше, шағын 
және орта бизнесті дамыту үшін 
субсидия бөлудің банктерге тікелей 
мемлекеттік қолдау көрсетуден 
айтарлықтай айырмашылығы жоқ.

Иә, субсидия мәселесі қазір маман
дар тарапынан екіұдай пікір туғызуда. 
Қандай салаға, не үшін беру керек? 
Егер берілген субсидия экономика да
муына ықпал жасамайтын болса оның 
қажеті қанша? Бір сөзбен айтқанда, 
қазір экономикада тосын құбылыстың 
алдын алу үшін қаржынесие саяса
тын қатаңдату қажеттігі туындайды. 

Денсаулық сақтау министрлігі 1 
қаңтардан бастап төленетін жарна 
мен төлем мөлшерін бекітті:

жұмыс берушілер үшін – жалақы 
қорының 2 проценті;

жұмысшылар үшін – 
еңбекақының 1 проценті;

жеке кәсіпкерлер, шаруа 
қожалықтары, жеке практикамен 
айналысатын тұлғалар үшін – 1,4 
ең төменгі жалақының (ЕТЖ) 5 
проценті;

азаматтыққұқықтық сипаттағы 
келісімшартпен жұмыс істейтіндер 
үшін – табысының 1 проценті;

өздігінен төлеушілер үшін – 1 
ЕТЖнің 5 проценті.

Ал жеңілдікке ие азаматтардың 
15 санаты үшін қорға жарнаны ең 
төменгі жалақының 1,4 проценті 
мөлшерінде мемлекет аударады.

Жаңа жүйеде үлкендер мен 
балаларға арналған профилак
тика лық тексерістер, жоғарғы 
стационарлық көмек, мейірбике 
күтімі, қымбат консультативті
диагнос тикалық қызмет түрлері 
қарастырылған. Сондайақ, қазақ
стан дықтар медициналық сақтан
дыру аясында экстракорпоралды 
ұрықтандыру бағдарламасына тегін 
қатыса алады. 

ЖАЗА КҮШЕЙДІ
Ендігі жерде мас күйінде 

көлік жүргізгендерге қатаң жаза 
қолданылады. Кісі өліміне әкелген 
жағдайда 10 жылға дейін бас 
бостандығынан, сондайақ, өмір 
бойы көлік басқару құқығынан 
айыру шарасы көзделген. 
Ішімдікке сылқия тойып алып руль 
тізгіндегендерді әкімшілік қамау 
мерзімі 30 тәулікке, көлік жүргізу 
құқығынан айыру мерзімі 8 жылға 
ұзарды. Ал жүргізуші куәлігінің 
жоғына қарамастан мас күйінде 
көлік айдағандар темір тұлпардың 
тізгінін тек түсінде көрмек. 

Бас прокуратураның мәліметіне 

сүйенсек, жыл басынан бері 
жүгенсіз жүргізушілердің кесірінен 
мыңға жуық адам қаза тауып, 
жарақат алған. Жыл сайын мас 
күйінде көлік жүргізудің 30 мыңнан 
астам жағдайы тіркеледі екен. 
Олардың кесірінен болған апаттар 
нәтижесінде өткен жылдың өзінде 
1000нан астам азамат жарақат 
алған немесе көз жұмған. 

НЕСИЕ БЕРІЛМЕЙДІ. 
НЕГЕ?
Табысы төмен азаматтар 

қаңтардан бастап банктерден 
қарыз ала алмайды. «Қазақстан 
Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне қаржы 
нарығын, микроқаржы қызметін 
және салық салуды реттеу мен 
дамыту мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» заң шарттарының 
бірі – осы. 

Ол табысы күнкөріс деңгейінен 
(қазіргі кезде 31183 теңге) 
аспайтындарға қатысты. Сондайақ, 
жұмыссыздарға несие берілмейді. 
Банктен қарыз алу үшін соңғы 312 
ай аралығындағы жалақы мөлшері 
туралы ресми ақпарат ұсыну керек. 
Бұдан өзге заңнамалық актілерге 
90 күн кешіктірілгеннен кейін жеке 
тұлғаларға қамтамасыз етілмеген 
барлық тұтынушылық қарыз үшін 
тұрақсыздық айыбы мен алым 
алуға тыйым салатын түзетулер 
енгізілді. Бұл қамтамасыз етілмеген 
тұтынушылық несие көлемінің 
өсуін шектейді.

Өткен жылдың III тоқсан 
қорытындысына сүйенсек, жеке 
тұлғалардың несие бойынша 
берешегі алдыңғы жылдың осы 
кезеңімен салыстырғанда 7,4 про
центке немесе 7 триллион теңгеге 
жеткен. Қазақстандықтар несиенің 
95 процентін екінші деңгейлі 
банк терден, қалған бөлігін шағын 
қаржы ұйымдары мен онлайннесие 
компанияларынан алған.

2020 жылдың 
ерекшелігі

Қаржы-несие саясаты:
Алдағы күннен
не күтеміз?

Жанар-жағармай 
құю бекеті 
ашылды

Қазалы ауданындағы Әйтеке би 
кентінде 24 сағат қызмет көрсететін 
«Sinooil» ЖШС жанар-жағармай 
автобекеті ашылды.

Жанаржағармай құю бекеті кенттің 
Жанқожа батыр көшесінде. Бекетте АИ
92, АИ95 маркалы бензин және ди
зель отыны сатылады. Ашылған нысан
да жанаржағармай құю бекетімен бірге 
жолаушыларға шағын маркет қызмет 
көрсетеді.

Жиырма жылдық 
белес

Жалағаш ауданындағы «Мираж» 
шаруа қожалығына биыл 20 жыл. 
Жаңа жыл қарсаңында шаруашылық 
төрағасы Мейрамбек Бақтыбаев озат 
күрішшілерді марапаттап, мол өнімге 
қол жеткізген диқандарға автокөлік 
мінгізді.

Шаруашылықта отыз адам еңбек етеді. 
Жұмысшылардың бірнешеуі шаруашылық 
тарапынан баспанамен қамтамасыз етілген. 
Бұған дейін механизаторға 5 бөлмелі бас пана 
салып берсе, игі бастама биыл да жалғасын 
тауып, тағы бір механизаторға тұрғын үй 
кілті табысталған. Сонымен бірге агроном 
мен инженермеханикке сыйақы ретінде 
жаңа автокөлік берілді. Шаруашылық 
төрағасы ұзақ жылдан бері еңбек етіп келе 
жатқан еңбек озаттарына «Мираж» шаруа 
қожалығының 20 жылдығы» медалін тағып, 
«Алғыс хатпен» марапаттады.

Күдіктілер қолға 
түсті

Қызылордада бірнеше пәтер 
ұрлығына қатысы бар деген күдікпен 
екі адам ұсталды. 

Арал ауданының 28 және 32 жастағы екі 
тұрғыны Қызылорда қаласындағы үйлердің 
біріне үй иелерінің жоқтығын пайдаланып, 
пластик терезе арқылы кірген. Осылайша 
үйден бағалы заттарды қолды етіп, оқиға 
орнынан бой тасалап кеткен. Қызылорда 
қалалық полиция басқармасы криминалдық 
полиция бөлімі қызметкерлері жедел әрекет 
етуінің нәтижесінде Арал ауданының 2 
тұрғыны қолға түсті.

Тергеу барысында күдіктілердің об
лыс орталығында жасалған үш қылмысқа 
қатысы бар екендігі анықталды. Заттай 
дәлелдеме ретінде ноутбук, ұялы теле
фон, алтын зергерлік бұйымдар тәркіленді. 
Олар уақытша ұстау изоляторына қамаққа 
алынды. Барлық деректер бойынша ҚР 
Қылмыстық кодексінің 188бабының 
3бөлігі (ұрлық) бойынша сотқа дейінгі тер
гептексеру амалдары жүргізілуде.

Дайындаған Шынар БЕКБАН,
«Сыр бойы».

26 ұл, 12 қыз
Мерекеде облыстық перина

талдық орталығында 38 нәресте 
дүние есігін ашты. Оның 26сы 
ер бала болса, 12сі қыз бала. 
Перинаталдық орталықта тәулігіне 
әдеттегі күндері 2025 сәби дүниеге 
келсе, Жаңа жыл түнгі көрсеткіш 
біршама жоғары болып отыр.  Бұл 
күні ана мен баланың амандығы 
жолында  шамамен 110 қызметкер 
жұмыс жасаған. 

Айта кетерлігі, орталықта 
жылмажыл 1011 мыңнан астам 
бала дүниеге келеді. Ол облыс бо
йынша көрсеткіштің 60 процентке 
жуығын құрайды екен. Тышқан 
жылында  өмірге келген алғашқы 
сәбидің есімін атаанасы Заманай 
деп қойыпты.

Ең қызығы, 31 желтоқсан 
күні орталық қызметкері, босану 
бөлімінің мең герушісі, акушер
гинеколог Аманкүл Приева да 

дүниеге ер бала әкелген. Мұны 
әріптестері қуанышпен айтуда. 
Балғындардың бауы берік болсын!

Отшашудан ешкім 
зардап шеккен жоқ
Жай күндері де жұмысы қауырт 

жедел жәрдем бұл күні тіпті тыным 
таппады. Жедел жәрдем қызметіне 
31 желтоқсаннан 1 қаңтарға 
қараған түні барлығы 1754 адам 
жүгінген. Оның ішінде бала саны 
672, үлкендер саны 1082 болған. 
ОМЖЖС бойынша барлығы 49 
топ жұмыс атқарған. Оның ішінде 
18 дәрігер, 80 орта буынды ма
ман, 49 жүргізуші бар. Ал БМСК 
ұйымдары бойынша барлығы 28 
топ, 84 қызметкер жұмыс жасады. 

– Адам денсаулығы қашанда 
маңызды. Биыл ең бастысы от
шашудан зардап шеккендер бол
мады. Шақырылымдарда ерекше 

ауру түрлері кездеспеді, – дейді 
облыстық медициналық жедел 
жәр дем стансасы оперативті  
бөлі мінің аға дәрігері Анар 
Қожахметова. 

Сақшылар ат үстінде 
қарсы алды
Тәртіп сақшылары да мереке

де елдің қауіпсіздігін барынша 
бақылауда ұстады. Дегенмен, бұл 
күні  2 жолкөлік оқиғасы орын 
алса, мас күйде көлік жүргізу, 
сол сияқты көлік жүргізуді мас 
адамға беру бойынша  1 дерек, 
ішімдік ішу немесе қоғамдық 
орындарға мас күйінде келу бой
ынша 22 дерек тіркелген. Сондай
ақ, құжатсыз және құқығы жоқ 
адамның көлік жүргізу бойын
ша 3 дерек анықталған. Ал түнгі 
уақытта тыныштықты бұзған 5 де
рек орын алған. Бұған қоса тәртіп 
сақшылары орталық алаңдағы 
жаңажылдық безендірулерді 
бұзған бұзақыларды ұстады.

Бастысы – адам аман...
Күн салқын болса да, өрт 

өршіп тұр. Мейрамда Қызылорда 
қаласында  бір автокөлік, үш 
тұрғын үйден өрт шыққан. Оның 
бірі масаң күйдегі тұрғынның 
қасақана өртеуінен болса, бірі 
темекінің өшірілмеуінен болған 
деген болжам бар. Енді бірі электр 
сымдарының тұйықталуынан 
болған. Үйдің өртенуі Сырдария 
мен Қармақшы ауданында да орын 
алған. Бастысы, адам шығыны мен 
зардап шеккендер жоқ.

«СБ» ақпарат.

Жұрт мерекеге дайындалып, тойлап жатқанда кейбір сала 
мамандарының жұмысы қыза түседі. Әсіресе, бұл күндері 
медицина, төтенше жағдайлар,  полиция қызметкерлері тікесінен 
тік тұрып, халықтың қауіпсіздігі мен денсаулығы жолында жұмыс 
жасайды.

38 нәресте дүниеге келді

ОҚЫРМАН ЛЕБІЗІ

Аға буын өкілдеріне бүгінгі 
«Сыр бойы» газеті көзіне от
тай басылатыны ақиқат. Өзі нің 
тоқсан жылдық дәуірінде талай 
белестерден өтті. Кең қауымның 
ақылшысы болды. Ке леңсіз 
көріністерді дер ке зінде көтерді, 
жаңа бастамалардың жаршысы
на айналды. Бұл жайлар тоқсан 
жылдық шежіреде баяндалды.

Кезінде жазушы Нәсіреддин 
Сералиев, Қом шабай Сүйенішев, 
Сақ тапберген Әлжіков, Дар
хан Сапаровтардың танымдық 
дүниелерін құ марта оқығанбыз. 
Ақын Асқар, Қуаныштардың бір  
біріне деген сыйластығына тамсан
ғанбыз, таңдай қаққанбыз.

Біз бүгінгі «Сыр бойының» 
әр санын асыға күтіп, бойымызға 
қуат жинаймыз, ләззат ала
мыз. Неге дейсіз ғой, қазір 
басылымның келбеті өзгерген, тар

тымды, танымдық дүниелер мол 
қамтылады. Жас толқындар Назер
ке, Дәулет, Айдана, Ержан, ақын 
Дүйсенбектердің жазған дүниелері 
бейжай қалдырмайды, қалам 
сілтесінде жаңашылдық үрдіс бар.

Мен жиырма жылдан бергі 
басылымның оқырманымын. Әр 
жыл дардағы жазылу науқаны 
кезінде өз әріптестерімді біркісідей 
жазылуға бел сен ділік танытатын 
шақыру дәстүрі қалып тасқан. 

Біз отбасымызбен басылымды 
оқимыз, пікір алмасамыз. Тәуір 
дүниелерді насихаттаймыз. Облыс 
тынысы, кәсіпкерлер еңбегі жай
ында мағлұматтарға қанығып ғана 
емес, кеңес алар дүниелерді ойға 
түйіндейміз.

Отбасымызбен тү гелдей кәсіп
кер міз. Ал мен бәрінің ақыл
шысымын, кеңесшісімін.

Сыр өңірінде кәсіп керлерді да

мытуға, оларға жол ашуға кең мүм
кіндік туған. Содан  болар облыс 
республикада көш басында тұр.

Облыста жұмыс істеп тұрған 
кәсіпкерлік субъек тілердің саны 
елу мыңға жуықтап тұр. Бұл 
көп адамның еңбек етуіне жаңа 
мүмкіндік туғызады. 

Бүгін өзімнің бауыр басқан 
«Сыр бойына» деген шынайы 
ықы ласымды білдіруді парыз 
тұттым. Басылымға жазылғаннан 
ұтылмайсыз, оқырман! Әр кезде 
қапы қалмаңыз. Ал, біз жыл сай
ын жазылғаннан ұтыл ған жоқпыз. 
Өйткені, байырғы басылым біздің 
кеңесшіміз болды. Сондықтан 
кәсіп керлер қауымына атсалы
сыңыздар дегім келеді. 

Жаңабай ҚУАНОВ, 
кәсіпкер. 

Қызылорда қаласы.

Жазылғаннан ұтылған жоқпыз
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Нұр-Сұлтан қаласындағы «Фо-
лиант» баспасынан Білім және ғылым 
министрлігі жоғары және жоғарыдан 
кейінгі оқу орындарының білім алу-
шыларына оқу құралы ретінде ұсынған 
Б.Ділманов пен А.Тапалованың 
«Жалпы және бейорганикалық химия 
практикумы» атты оқулығы жарық 
көрді. Айта кетейік, аталған оқу 
құралы Б.Ділмановтың 1972 жылы 
Алматы қаласындағы «Мектеп» бас-
пасынан жоғары оқу орындарының 
студенттеріне арналған «Жалпы және 
анорганикалық химия практикумы» 
атты оқу құралы негізінде жазыл-
ды. Бұл практикумды Бимағанбет 
Медеуұлының жазуының өзі де кез-
дейсоқтық емес еді, себебі ол жара-
тылыстану факультетіне түскен 
1-курс студенттерінің ең алғаш 
оқитын қиын да, қызық химия пәні 
– «Бейорганикалық химия» пәнінен 
дәріс оқып, лабораториялық прак-
тикумды өзі жүргізетін. Сол кезеңде 
қазақ бөлімінің студенттеріне арнал-
ған оқулықтар, лабораториялық прак-
тикумдар тек орыс тілінде ғана болып, 
қазақ тілді студенттерге айтарлықтай 
қиындық тудыратын. 

Б.Ділмановтың осыдан 48 жыл 
бұрын жарық көрген сол кітабы рес-
публика бойынша қазақ тілінде жа-

зылған химиялық алғашқы еңбек-
тер дің бірі екенін еске алсақ, оның 
құндылығы айтпаса да түсінікті. Прак-
тикумды жоғары оқу орындарының 
оқытушылары мен студенттері, орта 
мектептің химия пәнінің мұғалімдері 
осы уақытқа дейін пайдаланып келеді. 
Кітаптың 2-басылымы 2009 жылы 
Астана қаласындағы «Сарыарқа» бас-
пасында жарық көрген болатын. 

Оқу құралы педагогикалық ма-
ман дар даярлайтын ЖОО «Бей ор-
га никалық химияның теориялық 
не гіздері» және «Элементтер химия-
сы» пәндерінің бағдарламаларына 
сәйкес оқытылатын тараулардың 
тео риялық материалдарын жүйелеп, 
ана лиздеу үшін қажетті зертханалық 
жұ мыстардан, шығарылу жолдары 
көрсетілген мысалдардан, студенттің 
химиялық ойлау қабілетін дамытатын 
көптеген проблемалық сұрақтар мен 
есептерден тұрады. Оқулықта жал-
пы және бейорганикалық химияның 
барлық тақырыптары бойынша 450-
ден астам тәжірибенің сипаттама-
лары, 500-ден аса сұрақ, жаттығу 
және есеп берілген. Қосымшасында 
есептеулер жүргізуге қажетті стан-
дартты шамалардың кестелері, іргелі 
физикалық және физика-химиялық 
тұ рақтылар мен кейбір өлшем бірлік-

тер дің арасындағы қатынастар көрсе-
тілген.

Практикум жоғары оқу орын-
да рының химия, химия-биология, 
экология бөлімдерінің білім алушы-
ларына, мектеп оқытушылары мен 
химияға қызығушылық танытатын 
талапкерлерге арналып жазылған.

Оқу құралының қосалқы авторы 
Анипа Тапалова – техника ғы лым -
дарының кандидаты, Қорқыт ата 
атындағы университеттің «Био ло-
гия, химия және география» кафед-
ра сының профессоры. Бима ғанбет 
Ме деуұлының ісін жалғас тырушы із-
басар шәкірті, кафедрада бірге қызмет 
жасаған әріптесі ретінде Анипа Сей-
далықызы Қорқыт ата атындағы ҚМУ 
мектептен химия мамандығына 1-ші 

курсқа түскен студенттерге «Бей ор-
ганикалық химия» пәнінен дәріс бе-
ріп, лабораториялық практикумды 
жүргізеді. Анипа Сейдалықызы оқу 
құ ралын қазіргі заман талабына сай 
жетілдіріп, баспаға қайта шығаруға 
үлкен үлес қосты. 

Б.Ділманов бұдан да басқа көп-
теген ғылыми-әдістемелік мақалалар-
дың және ЖОО студенттеріне арнап 
Алматы қаласындағы Назарбаев 
зияткерлік мектебінің мұғалімі Зәуре 
Ділмановамен бірге жазған «Жал-
пы химияның теориялық негіздері» 
(Қызылорда, «Тұмар» баспасы, 2009 
жыл, 200 бет) атты оқу құралының 
авторы.

Шотландтық жазушы және ре-
фор матор, ұлы адамдардың өмір-
бая нынан алынған фактілерге толы 
адамгершілік-философиялық сипат-
тағы кітаптардың авторы Сэмюэл 
Смайлс «Кітаптар өлмейтін қабілетке 
ие. Олар – адамзат қызметінің ең 
өмірлік жемісі» деген болса, Оноре 
де Бальзак «Рухында болашаққа ұм-
тылған жағдайда ғана кітап өміршең 
болмақ» дейді. Болашақ маман кадр-
ларды даярлауда орны бар құнды 
оқу құралының өміршеңдігінің сыры 
да осы болар. Дана халқымыздың 
«Ғалымның хаты өлмейді, жақсының 
аты өлмейді» деген қанатты сөзі 
ұстаз-ғалым Бимағанбет Ділмановқа 
арнап айтылғандай...

Гүлмира АБЫЗБЕКОВА,
Қорқыт ата атындағы ҚМУ-

дың қауымдастырылған 
профессоры, химия 

ғылымдарының кандидаты. 

ТАҒЗЫМ

Ғалымның хаты өлмейді
Бимағанбет Ділманов (1929-2003) Н.Гоголь атындағы 

Қызылорда педагогика институтында «Химия» кафедрасында 
оқытушы, аға оқытушы, доцент, кафедра меңгерушісі, музыка-
педагогика факультетінің деканы болып 40 жылға жуық қызмет 
атқарды. Ол Сыр өңіріңің, республиканың орта мектептеріне хи-
мия пәні мұғалімдерін даярлау ісіне қажымай еңбек еткен ғалым-
педагог болатын. 

1943 жылдың шілде-тамыз 
айларында Курск доғасында 
өткен сұмдық соғысты кәрі та-
рих ешқашан жадынан шығара 
алмас. Неміс фашистері мен 
қызыл армияның бұл қырғыны 
екінші дүниежүзілік соғыстың 
бетбұрысты кезеңі деп атал-
ды. Өйткені екі жақтың ора-
сан әскери күші осы жерде 
топтасты. Адам қаны суша 
аққан соғысқа қарсыластардың 
4 миллион адамы, 70 мыңға 
тарта зеңбірек пен минометі, 
13200 танк, 12 мың бомбалау-
шы ұшағы қатысты. Немістер 
50 дивизиясын ұрысқа қосып, 
бейбіт елді «Тигр», «Пантера», 
«Фердинанд» деп аталатын та-
жал танктеріне таптатты.

Осынау опаттың бетін 
қы зыл әскер қайтарып қана 
қоймай, тас-талқан еткен. Курск 
доғасындағы арпалыс туралы 
оқтай зулап әлемге тарап кет-
кен әңгімелер қаншама. Соның 
бірі Сталиннің қазынадан 
мил лион сом ақша бөліп, Са-
марқандағы өзі бұздырған 
Әмір Темірдің кесенесін жөн -
деуден өткізуі. Өйткені, «қы-
зыл көсем» атеист болса да, 
аруақтан қорықты. Шынын-
да бұл жерде өліммен бетпе-
бет келгенде қас қақпайтын 
аруақ қонған қаһармандар ай-
қасты. Дүниені дірілдеткен сол 
сұрапылдың ішінде он сегіз жа-
сында Аралдан сымдай тарты-
лып майданға аттанған сарбаз 
Түкетай Рахатов та бар еді.

Армия генералы К.Рокос-
совский қолбасшы лық еткен 
атқыштар дивизиясының 4926-
шы минометшілер полкінде 
болған сержант Түкетай Раха-
товтың басынан өткізген мың 
батпан ауыр тағдырды бас-
танаяқ айтып шығу біздің қо-
лы мыздан келмес. Алайда, 
бүгінге аңыз боп жеткен жау-
жүрек жігіттің қайсарлығы 
мен намысын кеудесінен төмен 
түсірмеген табандылығы таң-
ғал тады.

Түкетай басқарған миномет-
шілер жүздеген соғыс техника-
сы мен дзоттардың күлін көкке 
ұшырған. Шоқтанған темірлер 
аспанға атылып, балқыған қор-
ғасындардың құлақ түбінен 
зырлап жатқанын көзге елес-
тетудің өзі қорқынышты. Бұл 
соғыста ешкім жанын қорғауды 
ойламады, жауын жеңуді ой-
лады. Алдыңнан тиетін оқтан 
бас бұқсаң, ажал төбеңнен түсе 
қалады.  Бір сәт о дүниенің то-
зағы жердің бетіне көшіп шық-
қандай сұмдық!

Сондай бір мезетте жау 
снарядының жарқыншағы жа-
уынгер Түкетайдың мойын 
омыртқасынан келіп қадалды, 
жұлыны тері еттің сыртына  
шықты. Жауынгер достары 
оны дала госпиталіне жеткізді. 
Әскери дәрігерлердің өзі мына 

жарақаттан көзін тайдырып 
әкетті. Дереу отаға кірісу ке-
рек-ті, алайда, Түкетай ота-
дан бас тартты. Көшпелі гос -
питальдың медициналық 
құ  рал-жабдықтары өте жадау 
болатын, отадан аман шы ғу-
дың өзі де неғайбыл. Қанша 
қи налса да Түкетайға аман 
қалу керек. Себебі, Москва 
тү бінде атақты қолбасшы Ба-
уыржан Момышұлының са-
пында болған ортаншы ағасы 
Қарабала қаза болған еді. 
Үлкен ағасы Төлеген Сталин-
град майданында жүр, оның да 
тағдыры бір Құдайға аян. Ал, 
ауылда анасы үш бірдей ұлын 
күтіп отыр.

Осылайша, жаралы жауын-
гер құрсауланып алты ай қоз-
ғалыссыз жатты. Суық төсек 
соғыс азабынан кем болмады, 
бірақ, Түкетай оны да жеңді.

Ақыры аяғынан тұрған Тү-
кетайды әскери дәрігерлер мү-
гедектік топқа жатқызып, елге 
қайтуына рұқсат етті. Ол бірақ 
дивизия штабында қаламын 
деді. Ерлер қасқайып қан май-
данда жүргенде мүгедек болып 
ауылға баруға арланды. Сөйтіп, 
штабта қалды. Орысша сауатты 
еді және қаламсаппен қағазға 
түсірген әріптері маржандай 
тізілетін жазу үлгісі әдемі бо-
латын. Штаб бастықтары оның 
осы қырын пайдаланды, түрлі 
бұйрықтар мен әскери үгіт пла-
каттарын жаздырды. Ара-тұра 
шаруашылық жұмыстарын ат-
қарды. Сол қалпымен штаб-
пен бірге Берлинге дейін бар-
ды. Әттең, дәрігерлер рұқсат 
етпеді, әйтпесе қолына қару 
алып, «по пластунски» жетер 
еді.

Осылайша, намыс оты 
кеу де көрігінде маздаған Тү-
кетай 1946 жылы елге орал-
ды. Үлкен ағасы да соғыстан 
қайтпады. Қайғы салмағын 
көтере алмаған анасы қайтыс 
болыпты. Жалғыз қарындасы 
Аймерекені нағашылары қолға 
алған екен. Екеуі Мұңлық пен 
Зарлықтай болып қауышты. 
Енді оны бейбіт өмірдің майда-
ны күтіп тұрды.

Ол келе сала Сексеуіл 
стансасындағы темір жол бо-
йына жол жөндеуші монтер бо-
лып жұмысқа орналасты. 1947 
жылы Нағима Сұлтановамен 
бас қосты. Бір жылдан соң 
отбасының тұңғышы Әбдікәрім 
дүниеге келді. Оның соңынан 
тетелесіп Ұлықпан, Уәлихан, 
Зира есімді екі ұл, бір қыз ерді. 
Аспан өртенген, жер жанған 
алапаттан аман келгені осы 
төрт перзенттің көрер жарығы 
шығар. Түкетай жаралымын 
деген жоқ, ауырдың астымен, 
жеңілдің үстімен жүріп еңбек 
етті.

Ел ішіндегі ықпалын ескер-
ген басшылық 1950 жылы 

Сексеуіл поселкелік кеңесі нің 
хатшысы етіп қызметке қой-
ды. Осы қызметті Түкетай аға 
өмірінің соңына дейін абы-
роймен атқарды. Бірнеше 
дүркін облыстық партия кон-
ференциясының делегаты бо-
лып сайланды. Жұмыстан қол 
үзбей жүріп, облыстық атқару 
комитеті кеңестер депутатының 
курсын алтын белгімен бітіріп 
шықты. Ауылдастарының, 
қыз меттестерінің ішіндегі құ-
қықтық сауаты жоғары осы 
Түкең еді. Сондықтан оның 
алдына өзінің қақын талап 
етіп, шындық іздегендер жиі 
келетін. Соның бәріне ол кісі 
өз жоғын қарағандай көңілмен 
көмектесті. Кешеге дейін осын-
дай жақсылықтары мен қол-
қайырлығын ұмытпаған ауыл 
ақсақалдары кейінгілерге ай-
тып отыратын. Шын мәнінде 
туған жерінің көктеп-көгеруіне 
жанын сала еңбек еткен ер 
аза маттардың өмір жолы 
кейін гі ұрпақ үшін тәрбие 
көзі боларлық өнеге. Елбасы 
Н.Назарбаев бүгінде рухани-
ят бағдарламасына айналып 
кеткен «Болашаққа бағ дар: 
рухани жаңғыру» атты мақа-
ласында «Әрбір өлкенің хал-
қына суықта пана, ыстықта 
сая болған, есімдері ел есінде 
сақталған біртуар перзенттері 
бар. Осының бәрін жас ұрпақ 
біліп өсуге тиіс» деген бола-
тын.

Осы аталы сөз өмірін өз 
өлкесінің өркен жаюына сарп 
еткен Түкетай сынды батыр 
болмысты кісілерді құрмет 
тұтуға арналған. Мұны жақсы 
сезінетін сексеуілдіктер станса 
орталығынан Отан соғысының 
ардагері, еңбек майталманы 
Түкетай Рахатовтың есімін 
есте қалдыру шараларын қолға 
алды. Бұл ауыл адамдарының 
– батырын сыйлаған құрметі, 
ұрпағына көрсеткен ұлағатты 
жолы.

Жастық шағын құрбандыққа 
шалып, соғыс пен ауыр бей-
неттің азабын арқалаған Түке-
тай аға қырық төрт жасында 
жау оғы сыздатқан жарақаттан 
көз жұмды. Ал, артында са ли-
қалы ұрпағы қалды. Үлкен ұлы 
Әбдікәрім ұстаздықтан зей-
нетке шықты. Онан кейінгі ұл 
Ұлықпан медицина саласының 
білгір маманы, Оралда тұрады. 
Ал, кенже қыз Зира Алматыда, 
ол да денсаулық саласының 
қызметкері. Бәрі де бала-шаға, 
бау-шарбақты. Әке даңқына 
дақ түсірмей, егемен еліне 
қызмет етіп келеді. 

Ерлікті ұмытпайтын еңселі 
елі бүгінде Түкетай атын төрге 
шығарды.

Дүйсенбек АЯШҰЛЫ,
«Сыр бойы».

ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ – 75 ЖЫЛ

соғыс және еңбек ардагері 
Түкетай Рахатов туралы сыр

Бос орындар:
-   Қызылорда қалалық прокуратурасының 

прокуроры - C-RGP-5 (бір бірлік);
- Шиелі аудандық прокуратурасының про-

куроры - C-RGP-5 (бір бірлік).
Функционалдық міндеттері: 
Жеке және заңды тұлғалардың конститу-

циялық құқықтарының сақталуын қадағалауды, 
заңдылықтың сақталуын заңда белгіленген 
шекте және нысандарда қадағалауды жүзеге 
асырады, сотта мемлекеттің мүддесін білдіреді 
және заңда белгіленген жағдайда, тәртіпте 
және шекте қылмыстық қудалауды жүзеге 
асырады.

Лауазымдық еңбекақысы 76 274 теңгеден 
жоғары.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын 
талаптар:

-  функционалды бағыттарға сәйкес келетін 
жоғары кәсіби білім;

- құқық қорғау органдарына қызмет атқару 
үшін қажетті болған денсаулығының жарам-
дылығы.

Құжаттарды қабылдау мерзімі: хабарлан-
дыру жарияланған күннен бастап 5 жұмыс күн 
ішінде Қызылорда қаласы, Нұрмақов көшесі, 
№1 үй мекенжайда қабылданады, кадрлық да-
мыту бөлімі.

Конкурсқа қатысу үшін қажетті 
құжаттар тізімі:

Қазақстан Республикасы Бас 

Прокурорының 4 мамыр 2014 жылғы 
№40 бұйрығымен бекі тілген «Қазақстан 
Республикасының прокуратура органда-
рында, ведомстволары мен мекемелерінде 
лауазымдарға орналасу үшін конкурс пен 
тағылымдама өткізу» Ережесінің  талаптарына 
сәйкес, келесі құжаттардың болуы міндетті: 

1) өтініш (нысанға сәйкес);
2) сауалнама (нысанға сәйкес);
3) кадр есебі жөніндегі жеке іс парағы 

(нысанға сәйкес);
4) қолмен толтырылған және басылып 

жазылған толық өмірбаяны (нысанға сәйкес);
5) Қазақстан Республикасы азаматының 

жеке басын куәландыратын  құжаттың нота-
риалдық куәландырылған көшірмесі;

6) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық 
куәландырылған көшiрмелерi;

7) еңбек қызметін растайтын құжаттың 
нотариалдық куәландырылған көшiрмесi;

8) әскери билеттің немесе әскерге шақыру 
учаскесiне тiркелгені туралы куәліктің 
көшірмесі;

9) 3х4 үлгідегі (2 дана) сурет;
10) «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

қимыл туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңына сәйкес азаматтың және оның 
жұбайының (зайыбының) табыстары мен 
мүліктері туралы декларацияны тұратын жері 
бойынша мемлекеттiк кiрiс органына табыс 
еткенін растайтын құжаттар;

11) конкурсқа қатысу үшін құжаттарды 
өткізу кезінде жарамды, шекті мәннен төмен 
емес қолданыстағы заңнаманы білуге арналған 
компьютерлік тестілеудің нәтижелері;

12) прокуратура органдарында қызмет 
өткеруге жарамдылығын анықтау үшін әскери-
дәрігерлік комиссиялардан медициналық және 
психофизиологиялық куәландырудан, сондай-
ақ полиграфологиялық зерттеуден өтудің және 
міндетті арнайы тексеріс қорытындылары;

13) құқықтық статистика және арнайы 
есепке алу жөніндегі органдарының сотты-
лығы жоқтығы, сот тәртібімен соңғы бір 
жылдың ішінде қасақана әкімшілік құқық 
бұзушылық жасағаны, сыбайлас жемқорлық 
құқық бұзушылықтары үшін тәртіптік немесе 
әкімшілік жауапкершілікке тартылмағаны ту-
ралы анықтама;

14) соңғы жұмыс (оқу) орнынан мінездеме.
Азаматтар бiлiмiне, жұмыс тәжiрибесiне, 

кәсiби деңгейіне және іскерлік беделіне 
қатысты (бiлiктiлiгiн арттыру, ғылыми 
(академиялық) дәрежелер мен атақтардың 
берiлуi, мiнез демелер, ұсынымдар, ғылыми 
жарияланымдар туралы құжаттардың көшiр-
мелерi) қосымша ақпарат бере алады.

Құжаттар мұқабада тізбесі көрсетіліп, 
тігіліп тапсырылуы тиіс.   

Қызылорда облысының 
прокуратурасы. 

Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті 
Қызылорда облысы және Байқоңыр қаласы бойынша 
департаментінің ұжымы, ардагерлер кеңесі департаменттің ар-
дагер зейнеткері

Алмас Сәдуұлы Жаманбаевтың
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен туған-
туыстарына қайғыла рына ортақтасып, көңіл айтады.

«Сыр бойы», «Кызылординские 
вести», «Ақмешіт апталығы», 
«Ақмешіт жастары» және аудандық 
басылымдарға хабарландыру 
орналастырғыңыз келсе: 
70-00-52  телефон ы арқылы 
байланысуға болады.  
E-maіl: smjarnama@mail.ru

Қазіргі уақыттағы архивтердегі 
жүр гізіліп жатқан жұмыстардың нәти-
жесінде, архив қызметіне жүгінген  
жанға шаңның емес, келешекте саусақ 
ізінің өзін табу қиын болары сөзсіз. 
Оның себебі, біздің ғасыр ақпараттық 
қоғам дәуірі болғаннан кейін, цифрлық 
технология, ақпараттық технология, 
электронды құжат ұғымдарының 
қол данысқа еніп, архивтердің элек-
трондық деңгейге ауыса бастауы.

Осы орайда архив саласын же-
тіл діруде әл Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық уни верситетіндегі  тарих, архео-
логия және этнология факультетінде 
ар хив және құжаттану саласы үшін 
магистр мамандарды даярлауда,  ІТ-
Ар хивтану және құжаттану білім беру 
бағдарламасы  ашылды. Бұл білім 
беру бағдарламасының ашылуы қа-
зіргі тұрақты да өзгермелі қоғамда, 

архив ісі мен құжаттануда ақпараттық 
технологияларды дамыту және олар-
ды енгізуді біз қалай жүзеге асыра-
мыз деген сұрақтың  жауабы болды. 
Білім беру бағдарламасының ашылу 
мақсаты – архив ісі мен құжаттану са-
ласында заманға сай білімді де білікті 
мамандар даярлау,  олардың білімін 
жетілдіруде озық ақпараттық техно-
логияларды қолдану арқылы архив 
пен құжаттану саласын жетілдіріп, 
еліміздің әлем елдерінің қатарына 
енуіне ықпал жасау, архивтерде 
цифр ландыру үдерісін жүргізуде 
қағазбастылықтан арылып, электрон-
ды құжаттардың дұрыс әрі сапалы 
жүргізілуіне жағдай жасауда қажетті 
мамандарды шығару болып табылады.

Компьютерлік желілік техноло-
гияны әмбе бап қолданумен қатар, 
компьютерлік ақпа раттық техноло-

гияларды да қолдану барған сайын 
маңызды рөл атқаруда. Қазіргі кезеңде 
барлық архивтік басқармалар мен 
құжат айналымын жүргізетін ұйымдар 
компьютермен басқарылатын жаңа 
сандық үлгіні енгізді.

 Қоғамға қолжетімділік аясында 
еліміздегі мемлекеттік архивтердің  
электронды сайттарын  толық  же-
тілдіру – ІТ-архивистердің міндеті.  
Ме кемелер мен кәсіпорындарда құ-
жат айналы мының заманауи ин фра-
құрылымын қалып тастыруда тех-
но  логиялардың рөлі зор. Себебі, 
қо  ғамның қай саласы болмасын тех-
но   логиялардың көмегіне жүгінеді, 
оған себеп технологияның барлық 
жағдайда адам қызметін жеңілдетуі.  
Сондықтан архивтерді басқаруда, 
құжат айналымын заман талабына сай 
жүргізуде  ақпараттық технологиялар-
ды қолдануды күшейту өте маңызды 
және бұл – ІТ-архивистер мен құжат-
танушылардың басты жұмысы.

Елбасының «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» атты мақаласы ая-
сында көптеген бағдарламалар  елі-

мізді көркейту мақсатында қолға 
алы нуда. Солардың бірі – Цифрлық 
Қазақстан мемлекеттік бағдарламасы. 
ІТ-Архивтану және құжаттану білім 
беру бағдарламасының ашылуы  осы 
бағдарламамен тікелей қатысты. Бұл 
бағдарламаның мақсаты  – цифрлық 
технологияларды қолдану арқылы 
еліміздің әрбір азаматының өмір сүру 
сапасын жақсартуға бағытталған ма-
ңызды кешенді бағдарлама. Цифрлық 
технологиялар ел экономикасын да-
мытуда  және архив ісі мен құжат 
ай налымын нәтижелі жүргізуде 
аса маңызды рөл атқарады. Бүгінде 
цифр ландыру процесі әлемдегі бар-
лық елдерге әсер етеді. Аталған 
бағ дарламаның бес бағыты бар, 
соның   екінші  бағыты – цифрлық 
мем лекетке көшу деп аталады. Бағ-
дарлама аясында еліміздің барлық 
мате риалдық және материалдық емес 
тарихи және мәдени мұрасының ма-
ңызды элементтерін электрондық 
фор матқа көшіру жоспарланған. Қа-
зіргі уақыт та дәстүрлі құжаттарды 
цифрландыру жұмысымен елімізде 

Қазақстан Республикасының Пре-
зидентінің архиві ал дыңғы орында 
тұр. Бұл құжаттарды цифр лан дыру 
жұмысымен келешек уақытта бар лық 
мемлекеттік архивтермен қоса  ве-
домст волық архивтердің де айналы-
сатыны күмән туғызбайды. Дәстүрлі 
құжаттарды цифр ландырудың нәти-
жесі электрондық архив  тердің пайда 
болуына жағдай жасайды. Электронды 
архивтердің пайда болуы – ізденістегі 
уақыт пен материалдық шығынды 
қысқартудың ең тиімді жолы. 
Цифрлық мемлекетке көшу бағыты 
құжат айналымына да тікелей қатысты. 
Осы бағыт аясында ІТ-Архивтану 
және құжаттану мамандары құжат 
айналымында, ақпараттық техноло-
гияларды қолдану, кәсіпорындар мен 
мекемелерде  қағаз түріндегі құжат ай-
налымын азайту және аз уақытта соны 
жою ды қарастырады. 

ІТ-Архивтану және құжаттану білім 
беру бағдарламасының ашы луының 
тағы бір себебі, Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың «Ұлы даланың жеті 
қыры» атты мақаласында жариялаған 

«Архив – 2025» бағдарламасын 
жүзеге асыру. Осы тұрғыда оларға 
жүктелетін міндеттер көп болғалы 
тұр. Өйткені, Н.Назарбаев «Архив 
деректерін тек жинақтап қана қоймай, 
барлық мүдделі зерттеушілер мен 
қалың жұртшылыққа қолжетімді 
болуы үшін оларды белсенді түрде 
цифр лық форматқа көшіру ке-
рек» деді. Бұл дегеніміз – ұлттық 
құндылықтарымызды өскелең ұрпаққа 
сақтап қалдыру мақсатында жасала-
тын дүние. Өткен тарихын сақтап, 
танып-білу – рухани жаңғырудың да 
басты кілті. Ұлттық тарихи-мәдени 
құндылықтарымыз сақталмаса, онда 
ешқандай да жаңғыру болмайды. 
Осының негізінде ұлттың болашағы 
үшін архивтік құжаттарды ұрпақтан-
ұрпаққа сақтап қал дыруда ІТ-Ар хив-
тану және құжаттану білім беру бағ-
дарламасы керек.

Нұртай ӘБДІРӘСІЛОВ,
Әл Фараби атындағы ҚазҰУ-

дың 1-курс магистранты.

Архивтанушы мамандар сұранысқа ие

Қызылорда облысының прокуратурасы, 120001, Қызылорда қаласы, Нұрмақов көшесі, №1 үй, анықтама үшін телефон (7242) 274375, факс 
(7242) 270172, электрондық мекенжай 7242380@prokuror.kz, бос прокурорлық лауазымға 

КОНКУРС ЖАРИЯЛАЙДЫ

Халық арасында архив  десе, өткен ға сырда ақиық ақын 
Мұқағали Мақатаев қа лып  тастырған бір шумақ өлеңнен басқа 
ешнәр се ойға келмейтіні хақ. 

Сарбасаттан  
шыққан  
сарбаз

– Жүйе іске қосылған 2017 жылдың 1 шілдесінен 2019 
жылдың 30 қарашасына дейінгі аралықта Қызылорда облысының 
тұрғындары әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына 
7,1 млрд теңге аударды, оның 6,9 млрд-сы (97,2%) жұмыс 
берушілердің аударымдары болса, қалған 188,7 млн теңге 
(2,8%) - жеке кәсіпкерлер мен азаматтық-құқықтық келісім-
шарт негізінде еңбек ететін тұлғаларға тиесілі, – деп хабарлады 
«Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» КЕАҚ Қызылорда 
облысы бойынша филиалының директоры Бақыт Исмаханбетов.

Жарна төлеу жағынан Қызылорда қаласы, Шиелі мен 
Жанақорған аудандары көш бастап тұр.

Жинақталған қаржы сенімгерлік басқару туралы келісім 
бекітілген Ұлттық банкте сақталады және МӘМС пакеті 
шеңберіндегі қызметтер ақысын төлеуге жұмсалуда. 

«Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» КЕАҚ 
Қызылорда облысы бойынша филиалдың халықты 

ақпараттандыру және өтініштерді қарау жөніндегі бөлімі.

Облыс тұрғындары  
7,1 млрд теңге аударды
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БАС ДИРЕКТОР
Аманжол ОҢҒАРБАЕВ

қабылдау бөлмесі тел/факс: 8/7242/ 70-00-36, 40-11-10 (1002)

БАС РЕДАКТОР
Қуат ШАРАБИДИНОВ

қабылдау бөлмесі – тел: 8/7242/ 40-02-17, 40-11-10 (1007)

Бас редактордың орынбасары – 40-11-10 (1053)
Жауапты хатшы – 70-00-81 (1037) 

Бөлімдер:
руханият және ақпарат – 40-11-10 (1039, 1040)
экономика – 40-11-10 (1038, 1033)
әлеумет және саясат – 40-11-10 (1034)
жарнама – 70-00-52, 40-11-10 (1058) 
есеп-қисап – 70-00-39, 70-00-38 
компьютер орталығы және корректорлар – 40-11-10 
(1036, 1035)

Меншік иесі

жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Газет аптасына 3 рет (сейсенбі, бейсенбі, сенбі күндері) шығады.

Газет Қазақстан Республикасының 
Мәдениет және ақпарат министрлігі
Ақпарат және мұрағат комитетінде тіркелген. 
Тіркеу куәлігі №12993-Г, 27.08.2012 ж.

Қызылорда облыстық «Сыр бойы» газеті 
ҚР СТ ИСО 9001-2009 «Сапа менеджменті 
жүйесі» талаптарына сәйкес сертификатталған. 
Авторларға қаламақы тапсырыс  бойынша төле-
неді, қолжазба өңделеді және қайтарылмайды. 
Жариялымдар газеттің 
түпкілікті көзқарасын білдірмейді. 
“АҚ” - ақылы қызмет. 
Жарнама мазмұнына жарнама беруші жауапты.

Редакция мекен-жайы: Қызылорда қаласы, Бейбарыс Сұлтан көшесі, 4 “А”. Таралымы 29435         Тапсырыс №2

Газет редакцияның компьютер орталығында қатталып, 
“Сыр медиа” ЖШС өз баспаханасында басылды. 
Тел.: 8/7242/ 40-06-68. 
Газеттің таралымы бойынша 
8/7242/ 70-14-08 телефон нөміріне хабарласуға болады.

e-mail: syrboyi@yandex.kz   /   www.syrboyi.kz Кезекші редактор  Ержан ҚОЖАСОВ.

www.facebоok.com/syrboyi.kz/ https://twitter.com/syrboyi www.instagram.com/syrboyikz

ОҚЫРМАН ОЛЖАСЫ

Газетіміздің келесі саны 9 қаңтар, бейсенбі күні шығады.

«Сыр бойы», «Кызылординские вести», 
«Ақмешіт апталығы», «Ақмешіт жастары» 
және ауданның барлық басылымдарына 
хабарландыру орналастырғыңыз келсе:  

70-00-52  телефон ы арқылы 
байланысуға болады. 

E-maіl: smjarnama@mail.ru

Сатылады
• "Мағжан и К" ЖШС күріш тұқымының Элита (258 тг) және 

І репродукциялы (224 тг) "Янтарь", "Лидер" сорттарын  ұсына-
ды. Тұқымдар 40 кг қапта шығарылады. Байланыс тел.: 8-705-
706-70-00, 8-701-512-00-86. E-MAIL: AIZHAN@ABZAL.ORG

•  "Мағжан и К" ЖШС жоңышқа тұқымының ІІІ репродукция
лы "Жетісулық жергілікті" сортын ұсынады (1 кг бағасы 1200 тг). 
Тұқымдар 50 кг қапта шығарылады. Байланыс тел.: 8-705-706-
70-00, 8-701-512-00-86. E-MAIL: AIZHAN@ABZAL.ORG                                                                                               

(9-7)

Табиғат женьшеньді мінсіз 
қылып жаратқан. Қазіргі замана-
уи технолог-ғалымдардың негіз-
гі мақсаты – женьшеньнің бар-
лық пайдалы қасиеттерін сақтай 
отырып, дәрінің ең тиімді түрін 
жасап шығару. Сонымен қатар, 
құрамындағы барлық заттар 
бір-бірінің емдік қасиетін төмен-
детпей, бірлесіп, пайдалы қаси-
еттерін арттыру. Женьшеньнің 
жапырақтары мен тамырынан 

дайындалған мицеллярлы түр-
дегі тұңбаны қолданудың арқа-
сында  бұл фитонаноцевтикалық 
бальзам организмге жақсы еніп, 
белсенді мицеллярлық құрамы 
азқазан-ішек жолдарына тез сіңу 
қабілетіне ие. Жоғары белсен-
ді компонент «Женьшень – өмір 
қуа ты» фитонаноцевтикалық 
топтамасы тонусты көтеріп, ағза-
ның жағымсыз әсерлерге қарсы 
тұру қабілетін арттырып, қабыну 

процестерін жояды. Сондай-ақ, 
бактерияға және вирусқа қарсы 
әрекет етіп, қан қысымын реттеп, 
қанның құрамын қайта қалпына 
келтіріп, өкпе мен бронх тарды, 
қанды тазартып, ішкі секреция 
бездерін, зат алмасуды жақсар-
тып, тас тү зілуіне 
кедергі келтіреді. 

Мына телефондар арқылы 
маманнан кеңес алып, 

тапсырыс беруге болады:
8 702 911 55 55, 8 777 114 13 20,   

8 727 327 88 02

«Женьшень» бальзамы, «Саган Дали» капсуласының 
қасиеті және «Кудзу»  тамшылары туралы СІЗ МЫНА 
КҮНІ ӨТКІЗІЛЕТІН САТЫЛЫМ КЕЗІНДЕ БІЛЕ АЛАСЫЗ: 

Қызылорда қаласында 16 қаңтар күні сағат 10.00-11.00 
аралы ғында Ә.Тәжібаев атындағы кітапханада. 

Абай даңғылы, 53 Д, 1-қабат, конференц зал.

ҒЫЛЫММЕН ДӘЛЕЛДЕНГЕН ТАБИҒАТ КЕРЕМЕТІ

«Женьшень - өмір қуаты» бальзамы 
– (Сәйкестік декларациясы ЕАЭС №RU 
Д-RU.АД81.В.14213, 24.07.2018 жылдан 
23.07.2021 жылға дейін жарамды)

 Жүрек-қан тамыры жүйесі жұ-
мысының бұзылуы (жүрек әлсіздігі, 
жүректің рев матикалық ауруы, ате-
росклероз,  вегетотамырлы  дисто-
ния, тахикардия және т.б.).

 Жүйке жүйесі ауруларында;
 Гипертония мен гипотония 

кезінде қан қысымын реттеу;
 Ревматизм, артрит, артроз, 

буын аурулары, остеохондроз, по-
дагра кезінде;

 Имунитетті көтеру және ағза-
ның жалпы жағда йын жақсарту;

 Түрлі инфекциялық, бак-
терия лық және вирустық аурулар-
да;

 Тыныс алу жолдарының ин-
фекциялық және қабынуында;

 Ас қорыту жүйесі аурула-
рында (ас қорытудың бұзылуы, га-
стрит, он екі елі ішек және асқазан 
жарасы)

 Бауыр ауруларында;
 Бүйрек және несеп шығару 

жолдарының ауруларында;
 Өт жолдарының дискинезия-

сы, өтте тас жиналу кезінде;
 Простатит, простата адено-

масы ке зінде;
 Терінің инфекция лық-ал лер-

гиялық ауруларында;
 Қант диабетінде;
 Қан тамырының ауыт қула-

рынан болған көз ауруларында;
 Ісік кезіндегі өзгеріс терде;

«ЖЕНЬШЕНЬ – ӨМІР ҚУАТЫ» – 

Биологиялық активті 

қоспалар 

дәрілік 

зат болып 

табылмайды.

БІЗДІҢ КЛИЕНТТЕРІМІЗ БІЗ ТУРАЛЫ:

Бір курсқа 
бальзамның

қорабын 
қабылдау 
ұсынылады.8

«Огненный корень» кремінің 
бағасы – 3500 тг

Акция 3+1, бір курсқа – 4 крем 
ұсынылады.

Мылтықбаева Ажар, 73 
жаста, Түркістан обл., Түлкі-
бас ауд., Майтөбе ауылы

– Жас ұлғайғасын ба, бо
йымда аурулар көп. Қан қы
сымым жоғарылап қажы татын. 
Екі тізем мен белім қақсап, 
жүргізбейтін. Бүйрегім ауырып 
мазалайтын. Бір жыл бұрын 
«Женьшень» бальзамы жайлы 

газеттен оқып, бальзамның 23 курсын қабылда-
дым. Бальзамды ішкеннен соң қанқысымым қалып
қа келді. Дәрідәрмек ішпейтін болдым. Тізем мен 
белімнің ауырғаны басылып, қимылқозғалысым 
жақсарды. Бүйрегімнің ауырғаны қойды. Күшқуа-
тым артып, өзімді жақсы сезініп жүрмін. Енді үйде-
гі келінім де «Женьшень» бальзамын қабылдауда. 
Жас болғанмен, денсаулығында кінәрат көп. Со-
нымен, біз отбасымызбен «Женьшень» бальзамын 
ішіп, денсаулығымыз жақсаруда. Өзімізді жақсы 
сезінудеміз, әлсіздік басылып, қимылқозғалысы-
мыз жеңілдеді. 

«Отты тамыры» кремі 
буындардағы ауырсынуды, 
ісіну мен қабынуды жояды, 
буын қапшығындағы қан 
айналымы мен минералды 
алмасуларды жақсартады.  
Хондроитиннің көмегімен 
шеміршектің қалыпқа кел
уін тездетеді.

Сейілов 
Үргеніш, 
Қызылорда 
облысы, Арал 
қаласы 

– Менің 
жа сым 62де. 
Көп жылдар 
бойы буын 
а у р у ы н а 
ш а л д ы ғ ы п , 
қолдарым мен аяқтарым сырқырап 
ауыратын. Буындарым  мен 
аяқтарым ісіп, мазалайтын. Жүріп
тұруым қиындап кетті.  «Отты 
тамыр» кремін  қолданғаныма  
1 ай болды. Ауыратын жерлеріме 
күніне 3 мезгіл сылап жағамын.  
Буын ауруы қазір мазаламайды. 
Аяқтарымның ісінгені кетіп, қан 
айналымы жақсарды.  Қазір емін
еркін қозғаламын.

Байесова Каззима 
63 жаста, Ақтөбе обл., 
Шалқар ауданы, ст. 
Қотыртас

– Мен «Женьшень»  
бальзамын іше бастағаныма 
4 айдан асты.  Көптен бері 
аяққолдарым сырқырап  
ауы ратын. Асқазанөт жол
дарым мазалап, аузыма 
әрдайым қышқыл дәм келіп 

тұратын. Қан қысымым өте төмен болатын 
– 80/40. Үнемі әлсіздік, бас ауруы, ангинам 
(тамағым көтеріліп), ауа райына байланысты 
жөтел пайда болды. Осы бальзамды іше 
бастағалы,  жөтелім мазаламайды, аяқ
қолдарымның сырқырап ауырғаны басылды. 
Асқазанымның жұмысы дұрысталып, 
аузымдағы  қышқыл дәм мүлдем жойылды. 
Қан қысымым 110/80  қалпына  келіп, бас 
ауруы, әлсіздік кетті. Өзімді сергек сезінемін, 
көңіл күйім жақсы. Осы “Женьшень” 
бальзамын өндірушілерге рахмет.

Бір қораптың    
бағасы –  4000 теңге.

3 қорапша алсаңыз,
4-ші қорапша ТЕГІН

Қанатбаева Рита,   
53 жаста, Алматы 

– Мені көп жылдар 
бойы әлсіздік пен жүрек 
аурулары мазалап, өт 
жолдары  мен бауырым 
ауыратын. Созылмалы 
бронхит, ентікпеден де  
азап шегемін. Осыдан 3 
ай бұрын туысқандарым-

нан  «Женьшень» бальзамы туралы  жақсы 
пікірлер естідім. «Женьшень – өмір қуаты» 
бальзамы туралы газеттен оқып, пайда-
лана бастадым. Бальзамды ішкенге дей-
ін көп дәрідәрмектер қабылдадым, әсері 
көңілімнен шықпады. Бальзамды ішкеннен 
бері денсаулығым жақсара бастады. Жүрек 
ауруы қазір мазаламайды. Ентікпе деген не 
екенін ұмыттым. Бауырым мүлдем мазала-
майды. Созылмалы бронхиттен, әлсіздіктен  
айықтым. Қазіргі таңда денсаулығым жақсы. 
Сіздерге алғысым шексіз, рахмет!
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Қолдану әдісі: күніне 3 рет тамақтанудан 30 минут бұрын 1 шай қасық 
бальзамды аузыңызда 30-40 секунд ұстап тұрып, содан кейін жұтасыз. 

БАЛЬЗАМДЫ ПАЙДАЛАНУҒА ҰСЫНЫЛЫМ:

Тыртиған трико
Ауылға барамыз ғой. Мың жер-

ден қалаша қылық көрсеткің кел-
генмен ауылдық ұл екенің өзіңнен 
де, сөзіңнен де көрініп тұрады. 
Оның үстіне қала, шіркін, біраз нәр-
сені өзгертіп, үстіңе ілген киіміңде 
ондағыларға оғаштау қылып көр-
сететіні рас. Күні кеше енді кел-
местей безе кеткен ауылыңның 
ауасын тамсана жұтып, жанжағы-
на «түуһ, ауылымның ауасынай, 
табиғаты керемет қандай?» деп өп
өтірік таңырқап қалатын қаладан 
жұққан жасанды мінезді де қайда 
қоярсың?! 

Міне, автобустан түсе үймен 
қауышып, енді әкешешең «үлкен 
үйге бар, шалға сәлем бер» деген 
соң жеңіл футболка мен жастар 
арасында «сигаретка» аталып кет-
кен трико киіп үйден шыға беріп 
ем, артымнан шешем айқайды сал-
сын.

 – Әй, бұтыңдағы не? Бірдеңе 
боп қалды ма деп белден төмен қа-
раймын.

 – Трико ғой, – деп міңгірлей 
беріп ем,

 –  Қырыққан теке ұқсамай 
ауыс тыр анауыңды, – демесі бар 
ма.

 – Неге? – Енді мен қарсыласа 
бастадым.

 – Ауыстыр деген соң ауыс тыр. 
Қалаға барған соң киерсің. Немене, 
аша бұттанып. О, Аллаай, осыны 
киім деп. Кеңдеу бірдеңе ки!

Трико сөйтіп шешемнің түрін 
бұзды. Амалсыз кеңдеу шалбарға 
ауыстырдым.

Кейін қалаға шешем келген. Кө-
шеден кейде студентжастар өтеді.  
Кіндігі ашық, шалбарының тізезі 
жыртық, онан қалса, тылтиған 
киім киген қазақ қыз дарын көріп, 
шошыды.

– Әй, көзің шыққыр, қарама 
оларға!

– Өй, ол мода ғой, қазір елдің 
бәрі солай киінеді, – деп мен өз 
уәжімді айта бастадым.

– Өй, модасодасы бар бол-

сын.  Бүйтіп сән қуған сиқы құр-
сын. Итке таланғандай. Әлден 
жалаңаштанып жүреді. Кіндікке 
жел өтеді, салқын тиеді демей 
ме? «Құдайдан қорықпады» деген 
осы шығар. Мұндайды өзөзінің 
қадірін кетіру дейді, балам. 

Шешем байғұс көшедегі таны-
майтын біреулерді біраз жерге апа-
рып тас тады.

– Әлгі телебезірге еліктеп жүр-
гені шығар шіркіндердің! Мына-
лардың қасында сенің тыртиған 
трикоң айналайын екенау, – деді  
кенеттен. Ұлқызының бұлай киін-
бейтініне шүкіршілік еттіау сол 
кез.

Расымен біз қайда барамыз? 
Киіну мәдениетін қалай сақтап 
жүрміз? Біреудің қаңсығы, біреу
ге таңсық. Тізені жыртып, кіндік-
ті ашып, мұрын тескен шынымен 
бізге лайық па? Етегін қымтап 
ұстайтын есті қыздарды қайтсек 
көбейтеміз? Құлаққа сырға сап, 
қасқабағына дейін боянатын қа-
зақ ұлдарын қалай арашалаймыз 
бұл дерттен? 

Көксандықтың күйігі
Бүгінде ауылда Отандық арна-

лар желісі топтастырылған табақ-
шаантенна кез келген үйде бар. 
Тіпті арнайы 5060 метрге дейін 
ұялы байланысты қамтитын ап-
парат сатып алған тұрғындар да 
жетерлік. Әрине, бұның бәрі – ел 
жағдайының едәуір артқандығы-
ның белгісі. Әйтпесе, біздің бала 
күнімізде бұның бірі түгілі, электр 
жарығы да жоқ еді. Мен кейде сол 
жарықсыз отыр ған кездерге алғыс 
айтқым келеді. Бар жұмысың тек 
кітап оқу еді ғой. Ал кітаптың 
кісіден ақы сұрамайтыны белгілі. 
Берері болмаса, аласысы жоқ осы 
керемет байлықтан біз бүгінде тым 
алыс тап кеттік. 

Есесіне, көксандықтың күйі-
гі көп болып тұр. Көксандық де-
генің кәдімгі сіздің үйдегі теледи-
дар ғой. Иманы жолдас болғыр, ең 
алғаш рет  1923 жылы Англияда 

Берд, АҚШта Дженкинс жасап 
шығарған, содан бері бірбір үйді 
бір емес бірнешеуі жаулап алған дү-
ние бұл. Тәрбие мен тәртіпсіздікті 
қатар көрсететін, бұл шіркін, менің 
көңіліме бүгінде жақпай жүр. Неге 
дейсіз бе? Ау, оның ішінде қаты-
гездік пен қанжын аралас сюжет 
көбейіп тұрғанын қалай байқа-
мағансыз? Ол ол ма, таңнан түн ор-
тасына дейін дамылсыз қосылып 
тұратын телевизорлар да бар. Бала 
алдансын деп экран алдына қадап 
отырғызып кеткен атааналарды 
да көріп жүрміз. Бала түгілі біздің 
өзіміз байланып отырмыз бұл есті 
кетіретін ессіз дүниеге.  Ал онда 
не көрсетіліп жатыр, бас ауыртып 
жатқан бір пенде болсайшы. Отан-
дық арналардың бірсыпырасы бол-
маса, қалғанының жайы белгілі. 
Музыка, концерт, сайқымазақтар 
шеруі, бітпейтін жарнама... Тәулік 
бойы ыржыңыржың,  жырқжырқ. 
Бай іздеген қыз да, жыныс талға-
майтын көгілдірлер де, сырға 
таққан серілер де осында. Жаңа-
лықтар ше? Ол да белгілі, педофи-
лия, шарананы өлтірген жасөспірім 
қыз, дәрігердің қолынан қаза тап
қан ана, парақорлар,  зауытты 
жұтып қойған министр, контрабан-
да, базары мен баспанасы өртенген 
халық...

Кинода да солай. Шетелдік-
тердің өздері қарамайтын қаң-
сығын таңсық көрген біздің 
көрер мен жетеді, Құдайға шүкір. 
Түрік пен үндінің 2 мың бөлімнен 
тұратын сериалы біткенше көп 
адам дүниеге келіпкетіп жатыр. 
Ағайынтуыс тың ахуалынан гөрі 
артистердің өмірін уайымдап ауы-
ратындар бізде көп. Масқарасы 
көп жаңалықтар, бетімен кеткен 
бағдарлама, мағынасыз музыка, 
баттастыра боянып алған артис
тердің бейпіл күлкісі – бақытты, 
шатшадыман халықтың сипатын-
дай деп ойлайтын боларсыз. Жоқ, 
керісінше рухани тоқырау ға ұшы-
ратып, ұлт мәдениетіне кесірін 
тигізетін кей арналардың көрінісі 
бұл.

Ресейлік зерттеушілердің мә
ліметі бойынша телебағдарла-
маларды көрудің орташа уақыты 
жұмыс күндері 3 сағат және де-
малыс күндері 3,5 сағатқа жетеді 
екен. Сонымен қатар көп арналық 
кабельді теледидарлар саны ар-
тып кеткен. Кабельдік арналардың 
көбісінің көрсететіні жынойнақ 
пен атысшабыс, аратұра жа-
лаңаштанған жалбыршаш артис
тер...

Көрерменге ұсынған  фильм
дер мен бағдарламалар қанша-
лықты қатыгез болса, көруші де 
соншалықты сезімсіз әрі селқос 
бола түседі. Күш көрсету сцена-
ларына үйреніп кеткені сонша-
лық тіпті селт етпейді. Құдай жар 
болсын, бірақ кейін ашу үстінде 
қатыгездікпен қару ала жүгіретін-
дер көбеймей ме деген үркек ой 
басымда тұр. Оған себеп те жоқ 
емес. Кез келген бағдарламада зор-
лықзомбылық немесе өлім көбей-
се, соғұрлым агрессивті болады. 
Зорлықзомбылық түріндегі көр-
кем фильмдер адамды қылмысқа 
итермелейтінін арнайы мамандар 
айқайлапақ айтуда. Барлық жерде 
теледидар көбейген сайын қылмыс 
өршіген. Телеарналық бағдарла-
маларда нәзіктікке қарағанда, зор-
лықзомбылық көрсетілімдері төрт 
есе көп.

Бұрын телебағдарламаны көру 
отбасы үшін кәдімгідей жұмыс 
еді. Теледидардың алдында отба-
сы қарымқатынасындағы сезім-
дерді бөлісу, кез келген командаға 
жанкүйер болу, үлкендер бала-
ларға көрсетілгенді ауызша талқы-
лап, барынша жағымды жағымен 
тәрбиелеп, пікірлер айтылатын. 
Тарихи отандық фильмдер мен 
қазақи бағдарламаларды көргенде 
көзің сүйсініп, көңілің толатын. 
Ал қазір ақпараттық, интеллекту-
алдық бағдарламалар мен концерт-
терден басқасын отбасымен бірге 
көру мүмкін емес. Әрбір адамның 
өз теледидары – «соткаға» үңілу – 
«мылқау қоғамның»  белгісіндей.

(Ой-жазба)

Мен ауылдың ұлымын

(Жалғасы бар)

(Басы өткен санда)

«Аққұмның ақ түндері», 
«Бал айы», «Ашық мұхитқа 
шыққан алып», «Жұмыр 
жерде біз бармыз» атты 
бірнеше прозалық кітап-
тардың авторы. Жазушы-
ның негізгі тақырыбы Арал 
тағдыры мен балықшылар 
өмірі жайында. Сонымен 
қатар, ол – бүгінгі заман-
ның шынайы бетбейнесін 
сипаттап,  қазақтың ұлт-
тық құндылықтарын дәріп-
теп келе жатқан қаламгер. 
Оның қай шығармасын 
алсақ та адамгершілік, ма-
хаббат секілді асыл қаси-
еттердің ақ парағын айқара 
ашамыз. Сол арқылы кейін-
гі ұрпақтың санасына сәуле 
түсіріп, өн бойына өнеге 
дарытып жатқан жазушы-
ның түп мақсатын тани-
мыз.

А . С ә д і б е к ұ л ы н ы ң 
оқыр  ман қолына жақын-
да ғана тиген «Бұрынғы-
ның адамдары» аталатын 
кітабы да адам дейтін ұлы 
жаратылыстың, қазақ дей-
тін ұлағатты халықтың 
болмысбітімі мен ішкі 
ирімдерінің иін қандыра 
өрнектейді. Жаңа дүниета-
ныммен өсіп келе жатқан 
ұрпақ назарын өткен 
дәуірдің кескінкелбетіне 
аударады. «Бұрынғының 
адамдары» деген атауы да 
қызығушылық тудырады. 
«Өткенін білмегеннің ер-
теңі қараңғы» демекші, 
бұл кітапқа кейінгілер мен 
бұрынғылар арасының ал-

тын дәнекері деп баға бер-
ген орынды.

Кітапқа «Өлермен өмір» 
деп аталатын роман мен 
бірнеше әңгіме топтасты-
рылған. Роман біз айтып 
отырғандай, өткен заман-
ның кескінкелбетін ше-
берлікпен суреттеп, адам 
психологиясына терең 
бойлаған. Тіл көркемдігі 
өз алдына бір тақырып бо-
ларлық сөз. Мысал айта 
кетелік: «... Иесіз дүниеге 
кім мәтіби емес. Даңқты 
орыс әскерінің ашқұрсақ 
жауынгерлері финдердің 
дайын азықтүліктеріне 
құзғындай тиісті. Атауке-
релеріндей кетпендеп жеп, 
құрсағын кепелегендері-
нен ауысқанын дорбалары-
на нығыздап салып алды. 
Көптен қаламыз ба, «көбік 

қарда бір тойдым» деген-
дей, мұсылман ұрқыны 
біз де қалыспадық. Құдай, 
пайғамбар, аруақ естен 
шыққан, жұтқан жұтамас
тың кері. Бұл жұмырбас
ты пенде дегенді қоя бер, 
алдағы күндердің қалай 
боларын ойламастан жыл-
тырақтарға қызығып, керзі 
етіктерін хром етіктерге 
алмастырып, жантала-
сып жатқандарында жау 
снаряд тары төбемізден 
ұрып берсін» (103б.).

Осы бір үзіктің өзінде 
соғыс деген сұмдықтың 
суық көрінісінен бөлек жас 
қаламгерлерге ой салатын 
шеберлік қолданыс тар мен 
қаншама сирек сөздердің 
тұлғалары менмұндалап 
тұр!

Әрине, біз кітаптың 
көркемдік бейнесін бе-
дерлемек емеспіз. Айт-
пағымыз – сексенге толған 
қаламгердің бойындағы 
қазына көмбе мен өндіре 
жазып келе жатқан сергек 
еңбегі.

А.Сәдібекұлының ме-
рейжасына орай облыс 
әкімдігі өткен жылы екі 
кітабының баспа жүзінен 
шығуына демеушілік жа-
саған болатын. Осы жақ-
сы дәстүрді жыл соңында 
«Қызылорда қаламгерлер 
қауымдас тығы» қоғамдық 
бірлестігі жалғастырды.

Жазушының әрбір жас
тың жігерін жанып, рухани 
оянуына түрткі болатын 
осы бейнеткештігін баға-
лаған бірлестік басшылығы 
оның 32 баспа табақтық 
жаңа кітабын қауымдас
тық есебінен «Тұмар» бас-
пасынан 500 данамен жа-
рыққа шығарды.

Жазушының жаңа 
туын дысы рухани қаже ті
ңізге жарап, олжаңыз ға ай-
налсын, оқырман.

«СБ» ақпарат.

Жазушының 
жаңа туындысы

Сексен жасқа толып отырған жерлесіміз, 
 Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі Айжарық 
Сәдібекұлының қазақ сөз өнерінде өзіндік орны 
бар.

А.Сәдібекұлы – жарыққа шыққанына тоқсан 
жыл толған «Сыр бойы» газетінің ардагері. Бас-
пасөз саласына сіңірген еңбегі ескеріліп, ҚР Прези-
дентінің Алғыс хатымен, облыстың Құрмет гра-
мотасымен марапатталған, екі рет облыс әкімінің 
стипендиясын алған.


