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«Шыңырауда»
шындық бар

Күлкі тудыратын
сөз

Тігіншінің 
тынымсыз тірлігі

АӘК:
не, қайда,қашан?

«Педагог 
мәртебесі» 
салаға серпіліс 
бермек

Облысқа жұмыс сапарымен 
ҚР Парламенті Сенаты және 
Мәжілісінің депутаттары келді. 
Соның ішінде Мәжіліс депутаты 
Наталья Жұмаділдаева аймақтың 
білім саласы қызметкерлерінің 
қатысуымен өткен жиында 
Президент қол қойған «Педагог 
мәртебесі туралы» Заңның негізгі 
басымдықтарын түсіндірді. Кездесуді 
облыстық білім басқармасының 
басшысы Майра Мелдебекова 
жүргізді.

Мәжіліс депутаты өз сөзінде бұған 
дейін «Білім туралы»  Заңның бір тармағы 
ғана болған «Педагог мәртебесі» деген 
ұғымның мемлекеттік деңгейде көтеріліп, 
алғашқы қабылданған тарихи құжат екенін 
жеткізді. Сонымен бірге, аталған құжаттың 
білім саласына үлкен серпіліс әкеліп, 
педагогтардың құқықтық және әлеуметтік 
қорғалуына кепілдік беретінін атап өтті.

Иә, «Baron Food» ЖШС 
өндірген  «Пияз қосылған ман-
ты»   жартылай дайын өнімі 
мен «Дастархан үшін» деп ата-
латын сиыр етінен жасалған 
фаршта шошқа ДНҚ табылған. 
«Шин-Лайн» ЖШС-ның сиыр 
етінен жасалған тефтели жарты-
лай дайын өнімінен таңбалауда 
көрсетілмеген жылқы мен 
тауықтың ДНҚ анықталыпты. 
Бұл Алматы қаласындағы сау-
да нысандарын тексеру кезінде 

анықталған заңсыздықтар. 
Осыған ұқсас сәйкессіздік 

біздің облыста таралатын 
өнімдердің қауіпсіздігін тек-
серу барысында да табылған. 
Осы үшін былтыр сауда 
объектілерінен 3035 азық-түлік 
өнімі сатып алыныпты. Оның 
ішінде отандық өнім – 986, 
ЕАЭО елдерінде өндірілгені 
–1739. Ал, 310 өнім өзге елдер-
ден әкелінген. Сатып алынған та-
ғам дарға зертханалық сараптама 

жүргізіліп, нәтижесінде 396-
нан сәйкессіздік анықталған. 
Мамандардың айтуы бойынша, 
мұндай өнімдердің көбі ЕАЭО 
елдеріне тиесілі. Еуразиялық 
экономикалық одаққа бізден 
басқа Ресей, Беларусь, 
Қырғызстан, Армения елдері 
кіреді. Бұл елдерден, әсіресе, 
құс өнімдері, кондитерлік 
азық-түлік, шұжық, балық 
консервілері тасымалданған. 
Бастапқы үш елге қарағанда, Ар-
мениядан әкелінетін өнім түрі 
өте аз. Бірақ, бұл дерек осы ел-
дерден келетін тамақ өнімдеріне 
сын көзбен, талғаммен қарау 
керегін ескертеді. 

– Зерттеу барысында құра-
мы, жарамдылық мерзімі 
мен өндірушісі, сақтау шарт-
тары туралы мәлімет мүлде 
көрсетілмеген 156 өнім анық-
талды. Әсіресе, шұжық, құс 
өнімдері, балалар ойыншығында 
сақтау мерзімі жазыла 
бермейді. Осыған байланыс-

ты, Түркиядан әкелінген өнім 
сотқа беріліп, айыппұл салын-
ды. Қытайдан тасымалданған 
ойыншықтардың сапасына қа-
тысты да сотқа шағым тү сірдік. 
Себебі, балаларға арналған 
дүниенің бояуы суда тез оңып 
кетеді, – деді об лыстық тауарлар 
мен көр сетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау департаментінің бас 
маманы Шарбану Исламова.

Жалпы микробиологиялық 
көр сеткіштер бойынша 125, 
фи зикалық-химиялық көр сет-
кіштер бойынша 110, қауіп сіздік 
көрсеткіштер бойынша 1 өнім 
талапқа сай болмай шыққан.

Бүгінде энергетикалық су-
сынды «шаршағанды басып, 
сарайыңды ашады» дейтіндер 
көп. Қалғып-мүлгіп, ұйықтап 
кетуге жол бермес, әрине. Бұл, 
әсіресе, көлік жүргізушілеріне 
қатысты. Десек те, денсаулықты 
қайда қоямыз? Сараптамаға 
алынған, 91 алкогольсіз 

энергетикалық сусынның 7-і 
талапқа сай емес. Үш түрінде 
таңбалануы дұрыс болмаса, 
қалған төртеуінде кофеин мен 
құрғақ қоспалар нормадан көп 
болып шыққан. 

Мамандар тағам өнімдері 
арасында мұндай қателіктер ет, 
сүт, кондитерлік өнімдерде жиі 
кездесетінін айтып отыр. Был-
тыр сауда сөрелерінен 256,16 
кг тағам өнімі алып таста-
лып, 2195850 теңге көлемінде 
айыппұл салынған. 

Байқасақ, біз жиі тұтынатын 
азық-түлік түрлері шет елден  
тасымалданған. Есесіне, мәселе 
де шеттен әкелінетін дүниеде 
болып тұр. Басқасы басқа, біздің 
елде ет, құс өнімі, сүтсіз ас 
пісіретін үйді кездестіру мүмкін 
емес. Сондықтан, бұл жағдай 
әлі де зерттелу керек секілді. 
«Сақтансаң, сақтаймын». Ал, 
біздің міндет тағам таңдарда та-
лап пен талғамды ескеру.

Сырттың өнімі сын көтермейді

Айдана ЖҰМАДИНОВА.

Дүкеннен зат сатып аларда сапасына қаншалықты мән 
бересіз? Кейде азық-түліктің құрамы мен жарамдылық 
мерзіміне тым ұзақ қарап қалсаң, «сақтау уақыты бір-
екі күн ғана өтіп кетсе, ештеңе қылмас. Жұрттың бәрі 
алып жүрген дүние. Цифрлық белгіні қанша оқысаң да 
түсінбейсің» дегендей сөз айтылып қалады. Байқасақ, 
осындай қазақы түсінік талайды қапы қалдырды. «Ауру – 
астан» деген  бар. Былтыр дүкен сөресінен 18 литр кәдімгі 
су алынып тасталған. Демек, талапқа сай емес. Сондай-ақ, 
сиыр еті деп тауық пен доңыз еті өтіп кеткені де былтыр 
жылы белгілі болған еді.

Кеңес өткізді
Ел Президенті Парсы шығанағы 

аймағындағы ахуалға байланысты 
кеңес өткізді.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаев Президент Әкімшілігі басшы-
лығының, Премьер-министрдің орын ба-
сарының, Қауіпсіздік Кеңесі хатшысының, 
Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының, 
Сыртқы істер министрінің, Қорғаныс 
министрінің, Ішкі істер министрінің және 
Қарулы Күштер Бас штабы бастығының 
қатысуымен кеңес өткізді.

Сыртқы істер министрі Мұхтар 
Тілеуберді мен басқа да мемлекеттік 
органдардың басшылары Таяу Шығыстағы 
қазіргі ахуал туралы баяндады.

Қазақстан Президенті Парсы шығанағы 
аймағындағы ахуалдың күрт шиеленісуіне 
алаңдаушылық білдіріп, аталған іс-
қимылдарға қатысушы тараптардың ба-
рынша ұстамдылық танытуы қажеттігін 
айтып, қақтығыстарды дипломатиялық 
әдіс-тәсілдермен, ең алдымен, бұл іске БҰҰ 
араластыра отырып, сондай-ақ екіжақты 
байланыстар мен келіссөздер арқылы рет-
теу мүмкін екенін атап өтті.

Кеңес қорытындысы бойынша Мемле-
кет басшысы Қазақстанның Таяу Шығыс-
тағы елшіліктері мен ондағы қызмет-
керлердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуді, 
еліміздегі шетелдік дипломатиялық өкіл-
діктер мен компаниялар кеңселерінің қауіп-
сіздігін сақтау үшін шаралар қабылдауды, 
мемлекетіміздің ұлттық мүддесіне қа-
тысты маңызды ақпараттарды алу және 
талдау жұмыстарын күшейтуді тапсыр-
ды. Халықаралық ахуалдың шиеленісуі 
жағдайында Қазақстанның әлеуметтік-
экономикалық даму және қорғаныс әлеуе-
тін күшейту мәселелеріне ерекше көңіл 
бөлінеді.

Ғазиза ӘБІЛДА.

Айтпақшы, аймақ басшысының 
бұл сапардағы басты мақсаты – 
шалғай орналасқан елді мекендердің 
жағдайын көзбен көріп, ауыл 
тұрғындарының тіршілігімен таны-
су. Ауыл ақсақалдарымен сөйлесіп, 
жұрт ішіндегі өзекті мәселелерге 
қатысты ойларын мұқият тыңдау. 
Бұрын Қырымбек Көшербаевтың 
алыстағы ағайынның талап-тілегін, 
мұң-мұқтажын өз аузынан естіп 
қайтатын дәстүрін бүгінгі облыс 
әкімі Қуанышбек Ысқақовтың 
жалғастыруы тегін емес. Арасы 
50-60, кейбірі 100 шақырымнан 
ұзақта жатқан қос ауданның ауыл-
дарына бару да аз шаруа болмасы 
анық. Облыс басшысы алыс ауыл-
дарды арнайы көлікпен аралап, ел 
арасындағы жол қатынасын да өз 
көзімен көруді әдейілеп мақсат ет-
кен сияқты. Бұл жолы Қуанышбек 
Досмайылұлы әлеуметтік салаға 
жетекшілік ететін орынбасары және 
бір топ басқарма басшыларымен 
бірге Арал маңын екі күн ішінде 
түгел аралап шықты десек, артық 
айтпаспыз.

Кәсіпкерлікте
серпіліс бар
Кезінде екі ауданда ауыз су 

мәселесі айтарлықтай қиындық ту-
дырып келгенін мұндағы ағайын 
ұмыта қоймаған. Ол күндер артта 
қалып, бұның шешімі жыл са йын 
оң жағына ойысып келеді. Аудан 
орталықтарын, тіпті кейбір жақын 
ауылдарда газдандыру мәселесі 
біртіндеп іске асуда. Ал ауыл 
шаруашылығы мен балық өнімін 
экспорттауда да қос ауданның 
арқалар жүгі салмақты екені тағы 
белгілі.

Алдымен облыс әкімі Қазалы 
ауданындағы Арықбалық ауылдық 
округінде аялдап, Жанқожа ба-
тыр ауылындағы спорт кешенінде 
тұрғындармен сөйлесті. Кездесу-
де ауылдық ардагерлер кеңесінің 
төрағасы Әли Шайқұл сервистік 
желі жүргізу жөнінде ұсыныс айтты.

– Ауылда, өздеріңіз көргендей, 
барлығы бар. 90 орындық бала-
бақша, спорт кешені, саябақ салын-

ды. Көшелер түгел асфальттанды.
Кәсіпкерлер саны артып, ауыл аза-
маттары жұмыспен қамтылып отыр, 
– дейді ол.

Айта кету керек, Арықбалық 
ауылдық округі бойынша соңғы 
бес жылда кәсіпкерлік мақсатта 100 
миллион теңгеге жуық несие алы-
нып, жұмыссыздық санын азайту-
да үлкен талпыныс бар. Былтырғы 
жылдың өзінде ауыл шаруашылығы 
және басқа бизнес саласы бойын-
ша 40 миллион теңгеге дейін несие 
рәсімделген. 

Батыр ауылынан кейін ор-
наласқан Бекарыстан би ауылы – 
Қазалыдағы ең ірі елді мекеннің 
бірі. Дарияның арғы бетіндегі 
ауылға жақында ғана жергілікті 
халықты қуанышқа бөлеп, пайда-
лануға берілген «Әлсейіт» учас-
кесіндегі темір-бетон көпірі арқылы 
қатынас бар. Бұған дейін газетімізде 
хабарлағандай, ашылу рәсіміне 
аймақ басшысы өзі қатысқан, Сыр-
дария өзені арқылы өтетін көпір екі 
жолақтан тұрады. Жалпы ұзындығы 
219, ал ені 12 метр. Көпірдің екі 
жағынан жаяу жүргіншілер жолы 
қарастырылған. Бұған дейін, күз бен 
көктемде жол қатынасында қиындық 
тудырған Әлсейіт өткеліндегі жаңа 
көпір Қазалы ауданының 7 және 
Арал ауданының 6 ауылындағы 14 
мыңнан астам халыққа жыл соңынан 
бастап қызмет етіп келеді.

Облыс басшысымен болған кез-
десуде Бекарыстан би ауылының 

тұрғындары да сервистік желі 
жүргізу жөнінде мәселе көтерді. 
Сондай-ақ, ауылға типтік жобадағы 
спорт кешені салынса деген 
өтініштерін жеткізді.

Өз кезегінде Қуанышбек 
Ысқақов ауыл тұрғындарының кө-
терген мәселелері назардан тыс 
қалмайтынын жеткізіп, осы жы-
лы Бекарыстан би ауылында мем-
лекеттік-жекешелік әріптестік 
негізде спорт кешенін салу үшін 
кәсіпкерлермен келіссөздер жүргізі-
летінін атап өтті.

– Мемлекеттік-жекеменшік әріп-
тестік аясында аймақта көптеген 
нысандар салынуда. Бұл – халыққа 
да, кәсіпкерге де, мемлекетке де 
өте пайдалы дүние. Егер ондай ын-
талы кәсіпкер азаматтар болса, біз 
қолдауға әзірміз. Ал «Ауыл –  ел 
бесігі» бағдарламасы негізінде ар-
найы қаржы қарастырылып, биыл 
әр тұрғын үйге су жүйесі тартыла-
ды. Мәселе шешілетін болады,– деді 
аймақ басшысы.

Бұған қосымша ауыл әкімі 
Ғалымжан Зинадинов былтырғы 
атқарылған жұмыстармен таныс-
тырып, алдағы жоспарларымен 
бөлісті. Майдакөл ауылдық округі 
әкімінің айтуынша, биыл жеке 
кәсіпкер Болат Сансызбаев ауыл-
дан 90 орындық балабақшаның 
құрылысын бастайды. Бұдан бөлек, 
жеке кәсіпкер Төлеу Смағұлов өз 
қаржысына ауылда мейрамхана 
тұрғызған. Жалпы құны жүз мил-

лион теңге болатын нысан жақында 
пайдалануға берілмек.

Орынды ұсыныс 
ойластырусыз 
қалмайды
Облыс әкімі әр кездесуде тұр-

ғындардың ұсыныс-пікірлерін мұ-
қият тыңдап, тиісті атқарушы ор-
ган жетекшілеріне нақты тапсырма 
беріп отырды. Бекарыстан би ауы-
лымен көршілес жатқан Арал ау-
данына қатысты Жаңақұрылыс 
ауылындағы көптің көкейіндегі 
мәселенің бірі – дария арнасы-
нан көлге тартылған тоспалардың 
(шлюз) іске жарамсыздығы. 
Ауылдық ақсақалдар кеңесінің 
төрағасы Сердалы Шалбаев осыны 
тілге тиек етті.

– Осы ауылдағы «Нұралы» жар-
ма каналына тоспа (шлюз) салу 
арқылы жайылымдық жер көлемін 
ұлғайтып, Қаракөл, Ақбасты 
көлдерін суландыру арқылы балық 
шаруашылығын дамытуға бо-
лар еді. Шабындық, мал азығы да 
көбейетіні белгілі. Екінші мәселе 
аудан территориясына қарасты 
былтыр басталған 23 шақырымдық 
«Жаңақұрылыс-Бекарыстан би» 
авто жолына жүргізілген жөндеу 
жұмыстары тезірек бітсе деген 
халықтың ұсынысы да бар, – дейді 
ол.

Ынтымақты елдің ырысы ортаймайды

Ержан ҚОЖАСОВ.

Облысқа әкім болып тағайындала салысымен Қуанышбек 
Ысқақов аймақтың барлық аудандарында болып, бірқатар 
әлеуметтік және өндірістік орындармен танысты, тұрғындарымен 
кездесіп, елдің тыныс-тіршілігін бағамдап, алда тұрған 
міндеттерді пысықтаған болатын. Міне, Жаңа жылдың алғашқы 
сапарын батыста қанаттаса орналасқан қос аудан – Арал мен 
Қазалыдан бастады.  
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Айта кетейік, «Педагог 
мәртебесі туралы» Заң төрт 
бағытты қамтиды. Оның ішінде 
ұстаздардың құқықтарын ке
ңейту және өзіне тән емес 
жұмыстан босатып, жүктемесін 
азайту, есесіне мұғалімнің 
қыз метіне қойылатын талап
тарды күшейтуге басымдық 
берілген. Сол сияқты, руха
ни және әлеуметтік қолдау, 
материалдық ынталандыру ша
ралары нақты атап көрсетілген.

Жалпы, педагог деген кім? 
Бұл сауалға жаңа заңда былай 
жауап берілген: «Педагогтік 
немесе тиісті бейіні бойын
ша өзге де кәсіптік білімі бар 
және білім алушыларды және 
тәрбиеленушілерді оқы  ту, 
тәрбиелеу, білім беру қыз
метін әдістемелік қолдау не
месе ұйымдастыру бойынша 
педагогтің кәсіптік қызметін 
жүзеге асыратын адам. Осы 
орайда қазіргі білім беру 
саласындағы жаңартылған бағ
дарламаларды жүзеге асыру
да ұстаздардың біліктілігі мен 
тәжірибесі аса маңызды екенін 
атап өткеніміз жөн. Сондықтан  
мұғалімнің қоғамдағы мәрте
бесін қалыптастыру мәселесі 
дер кезінде көтеріліп, қажетті 
шаралар қабылданғаны көптің 
де көңілінен шыққан сияқты.

Енді ұстаздардың құқық
тарын кеңейту, артық жүкте
мелерден босату үшін қолда
нылатын шараларға қысқаша 
тоқталып өтсек:

Алдағы уақытта жеке тұл
ғалар педагогке тіл тигізген 
жағдайда отыз айлық есептік 
көрсеткіш мөлшерінде айыппұл 
салынады. Егер бұл жағдай жыл 
ішінде қайталанатын болса, 
қырық айлық есептік көрсеткіш 
мөлшерінде айыппұл төлеуге 
немесе бес тәулікке дейін 
әкімшілік қамауға алу шарасы 
қолданылады. Ал кәмелетке 
толмағандар, яғни білім алу
шылар ұстазына тіл тигізетін 
болса, атаанасы жиырма айлық 
есептік көрсеткіш көлемінде 
айыппұл төлейтін болады. Бұл 
жағдай жыл ішінде қайталанса, 
айыппұл көлемі де артады.

Сол сияқты, басқарушы ор
гандар тарапынан педагогті 
өз міндетіне жатпайтын функ
цияларға тартқаны үшін, қарас
тырылмаған есептілікті талап 
еткені үшін, ҚР заңнамасында 
көзделмеген тексерулерді жүр
гізгені үшін жиырма айлық 
есептік көрсеткіштен бастап 
жүз айлық есептік көрсеткішке 
дейінгі айыппұл салу, тәртіптік 
шаралар көру қолданысқа еніп 
отыр.

Ал енді әлеуметтік қолдау, 
материалдық ыңталандыру ша
ралары қандай?

Жаңа заңда көрсетілгендей, 
педагогтің аса үздік жетістіктері 
мен елге сіңірген айрықша 
еңбегі үшін оған «Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік 
наградалары туралы» Заңына  
сәйкес мемлекеттік награда
лармен қатар «Қазақстанның 

еңбек сіңірген ұстазы» 
құрметті атағы берілетін бо
лады.  Бұл атаққа ие болған 
педагог республикалық бюд
жет туралы заңда белгіленген 
және тиісті қаржы жылының 
1 қаңтарына қолданыста бола
тын айлық есептік көрсеткіштің 
1000 еселенген мөлшерінде 
біржолғы төлем алады. Ал 
білім беру саласындағы уәкі
летті орган айқындайтын тіз
бе бойынша білім алушылар 
мен тәрбиеленушілер арасын
да халықаралық олимпиа да
лардың, конкурстардың және 
спорттық жарыстардың жеңім
пазын, жүлдегерін дайындаған 
педагогке тиісті мемлекеттік 
білім беру ұйымының қызметі 
бойынша үнемдеу есебінен үш 
лауазымдық айлықақы мөл
шерінде біржолғы сыйақы 
төленеді. Сондайақ, жергілікті 
атқарушы органдар өз тарапы
нан педагогтерді көтермелеудің 
қосымша шараларын белгілеуге 
құқылы екені айтылған. 

Бүгінгі қоғамда басты мә
селе – баспана екені бар
шамызға белгілі. Осы орайда 
жаңа заңда мұғалімдер үшін 
тұрғынжайға, оның ішінде 
қыз меттік тұрғынжайға неме
се жатақханаға, сондайақ, 
жеке тұрғын үй құрылысы 
үшін жер учаскелерін алуы
на кепілдік беріледі. Оның 
ішінде ауылдық елді мекен
дерде тұратын мұғалімдерге 
жеке тұрғын үй құрылысы үшін 
жер учаскелерін беру  заңда 

көзделген басымдық тәртіппен 
жүзеге асырылады. 

Жыл сайынғы жазғы дема
лыс уақытында 56 күнтізбелік 
күн  ақы төленетін еңбек де
малысы беріледі. Сондайақ, 
еңбек демалысында жылына 
бір рет кемінде бір лауазымдық 
айлықақы мөлшерінде сауық
тыруға арналған жәрдемақыға 
кепілдік беріледі.

Жаңа заңмен енгізілген 
жаңалықтың бірі – осы жылдан 
бастап педагогтардың балала
ры тұрғылықты жері бойынша 
мектепке дейінгі ұйымдарға 
бірінші кезекте орналасады. 
Бұған жергілікті атқарушы ор
гандар жауапты. Сонымен бірге, 
еліміздің денсаулық сақтау 
саласындағы заңнамасына сәй
кес құқықтарын қамтамасыз 
ететін әлеуметтік кепілдіктерді 
иеленеді. Жергілікті өкілді 
органдардың шешімі бойын
ша ауылда қызмет атқаратын 
мұғалімдер қала жағдайындағы  
педагогтардың ставкаларымен 
салыстырғанда айлықақылар 
мен тарифтік ставкалар кемінде 
жиырма бес проценті арттыры
лып белгіленеді.

Айта кетейік, бүгінде ай
мақтың барлық білім беру 
ұйымдарында 30 мыңнан астам 
мұғалім жұмыс жасайды. Оның 
60% – ауыл педагогтары. Олай 
болса, «Педагог мәртебесі тура
лы» заңның қабылдануы осы
нау ауқымды саланың жұ мы
сына жаңаша серпін бе ре тініне 
сенім артуға болады.

Басқарма басшысының орын
басары Алтын Есқараеваның ай
туынша, төрт баласы бар 17010 
отбасыға – 42 500, 5 баласы 
бар 5809 отбасыға – 53 127, 6 
баласы бар 1395 отбасыға 63 
757 теңге төленеді. Ал 7 бала 
өсіріп отырған 363 отбасының 
әрқайсысы 73 388 теңгеден ала
ды. 

– Атаулы әлеуметтік көмек 
табысы аз отбасыларға төленеді. 
Оны тағайындаудың басты кри
терийі бұрынғыдай – ең төменгі 
күнкөріс деңгейінің 70 проценті 
шамасында. Ал мөлшері отба
сының әрбір мүшесіне шақ
қан дағы орташа табыс пен ең 
төменгі күнкөріс деңгейінің 70 
проценті арасындағы айырмаға 
тең, – деді А.Есқараева.

Еске салсақ, өңірдегі ең тө
менгі күнкөріс деңгейі – 19 793 
теңге. Отбасының жиынтық 
табысы дегеніміз – тұрғын үй 
көмегі, атаулы әлеуметтік кө
мек, «Алтын алқа», «Күміс 
алқа» иегерлеріне төленетін 
жәрдемақы, 23 жасқа дейінгі 
студенттерге төленетін сти
пендия, мемлекеттік қолдау 
шаралары аясында жұмыспен 
қамтудың белсенді шаралары
нан өзге барлық табыс көзі. 

Көмек тиесілі облыс және 
аудан орталықтарының тұр ғын
дары халықты жұмыспен қам ту 
орталығына, ауылдық ок руг
тердің тұрғындары ауыл әкім
дігіне өтініш тапсы руы қажет. 

Ол тоқсан сайын тағайындалып, 
ай сайын төленеді. Ең басты сы, 
отбасының еңбекке қабілетті 
мүшелері жұмыс істеуі тиіс. 
Осы орайда бірінші кезекте 
әлеуметтік жағынан аз қам
тылған жандар тұрақты жұмысқа 
немесе мемлекеттік «Еңбек» 
бағдарламасына тартылады. 
Жастар тәжірибесі, қайта даяр
лаудан өту, кәсіптік негіздерін 
меңгеріп, жеңілдікпен шағын 
несие және қайтарымсыз грант 
алу мүмкіндіктері ұсынылады. 
Бұлардан бас тартқан жағдайда 
бүкіл отбасы көмектен қағы
лады. 

– Тағы бір өзгеріс, бұрын
ғыдай 7 емес, 3 жасқа дейінгі 
баланың асыраушысы әлеу мет
тік көмек алуға құқылы. Баласы 

3 жасқа толған соң жұмыспен 
қамту орталықтары арқылы 
еңбекпен қамтылып, әлеуметтік 
көмекке үміткер бола алады, – 
дейді басқарма басшысының 
орынбасары.

Мамандар көпшілік ара
сындағы жәрдемақы алу үшін 
құжатты айдың басында тапсы
руы тиіс екені туралы жел сөзге 

анықтама берді. Есте болатын 
нәр се, атаулы әлеуметтік көмек 
өтініш берген күннен емес, ай
дан бастап тағайындалады. 

Жылдың ендігі ерекшелігі, 
18 жасқа толмаған балаларға 
ке пілді әлеуметтік топтама
лар ұсынылады. Оның ішін
де 6 жасқа дейінгі балалар 
азықтүлік жиынтығы, ги гие
налық зат тармен, 618 жас ара 
лығындағы балалар мек теп те 
та мақ, оқу құралы, киім, жол
ақымен, 18 жасқа дейін гілер 
сто матологиялық көмек, ке
пілдендірілген тегін меди
циналық көмек және міндетті 
әлеуметтік медициналық сақ
тан дыру аясында емдоммен 
қам тылады. 

АӘК: не, қайда, қашан?

Биыл 24 мыңнан астам қызылордалық көпбалалы от-
басы табысына қарамастан мемлекеттік жәрдемақы алады. 
Өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте 
облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік 
бағдарламалар басқармасының өкілдері атаулы әлеуметтік 
көмек алудың өзгертілген тәсіл-тәртібін таныстырды. 

Назерке САНИЯЗОВА.

«Педагог мәртебесі» 
салаға серпіліс бермек

Бұған аймақ басшысы арнайы на
зар аударатынын, тиісті орындарға 
тапсырма беретінін айтса, аудан 
әкімі Мұхтар Оразбаев та өз жауа
бын берді. Аудан әкімінің айтуын
ша, алғашқы мәселе «Нұралы» жарма 
каналы облыстық табиғи ресурстар 
және табиғат пайдалануды реттеу 
басқармасының теңгеріміне алынған. 
Енді тоспаны орнату қаржыға қатысты 
кезеңкезеңімен жүзеге аспақ.Ал жол 
мәселесі бойынша бүгінге дейін 23 
шақырым болатын «Жаңақұрылыс
Бекарыстан би» автомобиль жолының 
9 шақырымына орташа жөндеу жұ
мыстары жүргізілген. Қалған жөн
делуге тиісті жолды асфальттау алдағы 
жылдары қоса қаржыландыру бойын
ша жалғасын табады деп сендірді.

Аймақ басшысының сапары 
Қаратерең ауылында жалғасты. №82 
орта мектепте өткен кездесуде ауыл 
тұрғындары жол мәселесіне қатысты 
түйткілді ойларын жеткізді. Сондай
ақ, облыс әкімі Қарашалаң, Бөген  
ауылдарында да болып, халықтың 
тұрмыстіршілігімен танысты. Ежел
ден мал және балық шаруашылығымен 
айналысатын жергілікті тұрғындар 
ең қажетті деген мәселелерді көтерді. 
Онда жол қатынасының қиындығынан 
бөлек, ұялы байланыс желісін орна
ту, ғимараты ескірген балабақшалар 
мен ауылдық клуб үйлерін жаңарту 
және кейбір елді мекендерге аяқ су 
тарту сияқты ұсыныстарын ортаға сал
ды. Облыс әкімі тұрғындар тілегінің 
міндетті түрде қаралып, арнайы шешім 
шығарылатынын атап өтті.

Айта кету керек сапар барысында 
Қуанышбек Ысқақов «Ақлақ» су тоспа
сына да арнайы барып, жұмысымен та
нысты. 2006 жылдан бері пайдалануға 
берілген, көлдерге, шабындықтарға, 
каналдар арқылы су жіберіп, балықтың 
өсуіне және мал азығы үшін шөп дай
ындауда бұл тоспаның маңызы айтпа
са да түсінікті.

Көпірді жаңарту керек
Арал халқы көтерген өзекті 

мәселелер – Аманөткел ауылы тұсында 
орналасқан қалқымалы көпірді жа
ңарту мен Қарашалаң елді мекенінің 
жол мәселесі. Қуанышбек Ысқақов 
қалқымалы көпірге қатысты қаржы 
қаралып, тиісті жұмыстарды тезірек 
атқару қажеттігін айтты. Бұдан бөлек, 
«ҚарашалаңБөген» бағытындағы 
жолды жөндеуге 429,6 млн теңге 
қаржы бөлініп, облыстық жолаушы
лар көлігі және автомобиль жолдары 
басқармасы арқылы мемлекеттік сатып 
алу жұмыстары жүргізілуде. 

– Бұл елге қажет көпір. Ауылдар 
арақатынасында, аудан орталығына ба
руда осы өткелдегі қалқымалы көпірдің 
маңызы ерекше. Тиісті қаражатты би
ылдан қалдырмай, көпірді түгелдей 
жаңартуымыз керек. Мен тиісті 
орындарға тапсырма беремін. Оң 
шешім болады. Осыған дейін біз 
біршама ауылдарды аралап келдік. 
Айтылған ұсыныстардың барлығы 
жазылып алынды. Енді оны аудан 

басшылығымен бірлесе отырып, өз 
уақытында жүзеге асыратын боламыз, 
– деді аймақ басшысы аманөткелдік 
тұрғындармен кездесуінде.

Айта кетсек, аудандық әкімдік 
мәліметінде көрсетілгендей, Аман
өткелдегі қалқымалы көпірді қайта 
жаңғырту үшін аудандық бюджет
тен бөлінген 13,4 млн теңгеге жоба
сметалық құжаттары әзірленіп, қазіргі 
таңда мемлекеттік сараптамадан 
өткізілуде.

Сондайақ, Қуанышбек Ысқақов 
ауданға сапарлау барысында Қосжар, 
Райым, Ескіұра, Қызылжар, Аралқұм 
және Сапақ ауылдарында да болды. 
Тұрғындармен ашық кездесу өткізіп, 
айтылған мәселелерді бірге талқыға 
салды. 

Қияндағы қоныстар
Облыс әкімінің келесі күнгі са

пары Арал ауданының шалғай ауыл
дарынан басталды. Жолы ұзақ әрі 
қары қалың түскен теңізді өлкедегі 
шалғай ауылдардың тыныстіршілігін 
өз көзімен көруді мақсат еткен аймақ 
басшысы ертелете жолға шықты. 
Мұндағы Абай, Ақеспе, Мергенсай, 
Жақсықылыш, Тоқабай, Сазды және 
Қосаман сияқты аудан орталығынан 
алыста жатқан елді мекендердің көбісі 
мал шаруашылығымен дендеп айналы
сады.

Алдымен Мергенсай ауылдық 
огругіне қарасты Жалаңаш елді 
мекенінде болған облыс басшысы 
тұрғындармен жүздесіп, пікір алмасты. 
Аудан орталығынан 60 шақырымнан 
әрі жатқан ауыл тұрғындарының бас ты 
тіршілігі – балық шаруашылығы.

– Ауылдың тіршілігі өте жақсы. 
Тұрғындар ілгеріден балық аулап, 
несібесін теңізден теріп келеді. Жаңа 
мектеп, балабақша, медпункт халыққа 
тұрақты қызметін жасап тұр, – дейді 
ауыл тұрғыны Әсемхан Әбілов.

Жалаңаштағы кездесуде тұрғындар 
елде науқастарға көмек көрсететін 
жедел жәрдем көлігі жоқтығын ай
тып, облыс басшысына өтініштерін 
білдірді. Аталған мәселе бойынша, 
биылдан қалдырмай, ауылдық округке 
жаңа медициналық қызмет көрсететін 
жедел жәрдем машинасы берілетін бо
лады.

Әкім сапары Жақсықылыш кен
тінде жалғасты. Қазақстаннан бөлек, 
сырт елдерге тұз өнімін экспорттайтын 
шағын қалашыққа биыл газ құбыры 
тартылады деген қуанышты хабар бар. 
Облыс әкімі осы ақжолтай жаңалықты 
кент тұрғындарымен бөлісті.

– Газ мәселесі жақын ара
да  шешіледі. Биылға 160 миллион 
теңгедей қаралса, жалпы кентішілік 
газ құбырларын жүргізуге 670 
миллион теңгеден астам қаржы 
республикалық және облыстық бюд
жеттен қарастырылған. Күн жылы

на салысымен осы уақытқа дейін 
жүргізіліп келген құрылыс жұмыстары 
дереу жалғасын табады. Бұл атқа
ры лып жатқан игілікті істің бәрі ел 
Тәуелсіздігінің жемісі екенін өздеріңіз 
де білесіздер. Тұз өндіруде, оның са
пасы жағынан біздің Аралдың өнімі 
дүниежүзі бо йынша алдыңғы қатарда 
тұр. Сондайақ, кент ішіндегі жолдарға 
құжаттар әзірленген, биыл «Ауыл
Ел Бесігі» бағдарламасы аясында 
тиісті салалық министрлікке жоба да 
ұсынылды. Енді сол қажетті қаржыны 
тезірек шешуді жауапты басқарма 
басшылығына арнайы тапсырамын, 
– деді аймақ басшысы тұрғындармен 
кездесуде.

Сақалды құрылыс салдары 
Тоқабайда өткен кездесуде 2015 

жылы пайдалануға берілген жаңа 
мектептің құрылысында кеткен қателік 
облыс әкімінің назарын аудартты. 
Мектептің тұрғызылуы үш жылдан 
астам уақытқа созбалаңға салынып, 
сақалды құрылыс атанған, әртүрлі 
мердігер компаниялар салған бұл 
нысанның спорт залы пайдалануға 
жарамсыз. Сапасыз жұмыс салда
рынан мектеп ғимаратының аталған 
бөлігінің іргетасы шөгіп, қабырғалары 
жарылған. Облыс әкімі аудан басшысы 
Мұхтар Оразбаевқа мәселені тез арада 
шешуді тапсырды.

– Бұл мәселені жылдам қараңыздар. 

Мектеп іргетасына ыза кеткен деп 
есептесек, қазіргі қыс айында ол 
білінбеуі мүмкін. Ертеңақ күн жылы
на салысымен астыңғы іргетас қайта 
шөгіп, ғимарат қабырғасы одан са
йын ашыла түседі. Ал мұнда қанша 
бала мен қызметкер бар. Адам өміріне 
қауіп төндіретін осындай ақауға кім 
жауап береді? Тездетіп тиісті шаралар 
қолданыңыздар. Меніңше, жұмысты 
атқарған компаниялар осындай жөнсіз 
ісәрекетіне жауап беруі тиіс деп ой
лаймын, – деді облыс әкімі.

Қосымша айтар жайт, аталған 
ақауға қатысты төтенше жағдайлар 
басқармасы арқылы қажетті қаржыға 
жобасметалық құжаттары жасалып 
жатыр.

Тағы бір жаңалық, құрылысы жүріп 
жатқан «ЖақсықылышТоқабайАбай» 
автожолының Тоқабай ауылына бара
тын 2 шақырымнан астам жолды орта
ша жөндеуге республикалық бюджет
тен 42,7 млн, ал облыстан 5 млн теңге 
қаржы бөлініп, мемлекеттік сатып 
алу жүргізілуде. Тиісті жұмыс тарды 
қадағалауды аймақ басшысы жолау
шылар көлігі және автомобиль жол
дары басқармасының басшысы Ержан 
Әбдіқалықовқа тапсырды. 

Тоқабайдан соң аймақ басшысы 
Қарақұм ауылында болды. Екі жарым 
мыңға жуық халық тұратын елді мекен 
жанынан теміржол торабы тартылғалы 
тіршілік тынысы ашыла түскендей. 
Сондайақ, шағын кәсіппен айналысуға 

жергілікті халық ден қойған. Ауыл 
әкімдігінің арнайы ғимарат бөлуінің 
арқасында Қарақұмда шаштараз, 
шағын тігін цехы, дүкендер бір жерге 
топтастырылған.

– Өзім 340 мың теңге қайтарымсыз 
грант ұтып, екі тігін машинасын сатып 
алдым. Бір тұрғынды жұмыспен қамтып 
отырмын. Істеймін деген адамға ауыл
да да жұмыс жетеді. Мектеп форма
лары, түрлі шараларға киімдер, елдегі 
болатын тойға қыз жасауы мен төсек
жабдықтар дайындаймыз. Тапсырыс 
жетерлік, – дейді тігін цехын ашқан 
қарақұмдық Алтын Жалғасбаева.

Мұнан соң Қуанышбек Ысқақов 
Сазды ауылында жергілікті халықпен 
жүздесті. Ауыл тұрғыны, ел ақсақалы 
Зәкір Кеншімбаевтың үйінде болып, 
қарияға сәлем берді. Бұдан бөлек, 
Қосаман мен Ақеспе ауылдарына да 
барып,  жұртшылықты толған дырған 
мәсе ле лерді талқылады. Қос аман
дықтар ауылға жедел жәр дем көлігі 
қажеттігін алға тартса, орталықтан 160 
шақырым қашық тықтағы Ақеспедегі 
ағайын көне елді мекендегі ауылдық 
клуб пен меди циналық бекет мәселесін 
қозғады. Олардың айтуынша, аталған 
нысандарды жаңа Ақеспе елді мекеніне 
көшіру керек. Бұл мәселелер бойын
ша облыс басшысы тапсырма беріп, 
аудандық әкімшілік тиісті көмекті 
уақытылы көрсететін болды. Соны
мен қатар аймақ басшысы Қосаман 
ауылдық округіндегі екі ауданның 
халқын таза ауыз сумен қамтып 
отырған «АралСарбұлақ» су тарату 
бөлімшесінде аялдады.

Рас, бұл сапардан түйгеніміз, 
Аралдың қыр беткейіндегі елдің бас
ты мәселесі – жол қатынасы. Көп 
қаржыны қажет ететін осы сала бо
йынша атқарылар жұмыстар жылдан
жылға артып келеді. Мәліметке 
сүйенсек, жол жөндеуге байланысты 
былтыр 10 жобаны іске асыруға 760 
млн теңгеден астам қаржы қаралыпты. 
Оның ішінде аудандық маңызы бар 
«СамараШымкентЖақсықылыш
ТоқабайАбай», «Арал қаласына кіре
беріс», «ЖаңақұрылысБекарыстан 
би» автожолдары бұрынғыдай жал
ғасын тапса, «АқлақҚаратерең», 
 «СамараШымкентБекбауыл» авто
жолдарына орташа жөндеу жұмыстары 
жүргізілген. Сондайақ, «Қамыстыбас 
елді мекеніне кіреберіс», «Самара
ШымкентСексеуіл», «СамараШым
кентШижаға», Сексеуіл кентінің 
ішкі көшелері және Арал қаласының 
көшелері ағымдағы жөндеуден өткен.

730 шақырымнан астам жол жүріп, 
жиырмаға жуық елді мекенді аралаған 
аймақ басшысының жыл басындағы 
сапары көптің көңіліне қуаныш 
ұялатқандай. Мұнан басқа, ауылдарды 
аралау кезінде ауыз су, ұялы байланыс 
мұнарасын тұрғызу, жаңа әлеуметтік 
нысандарды жаңарту сияқты өтініштер 
жиі түсіп жатты. Аталған мәселелер 
қағаз бетіне түсіріліп, алдағы уақытта 
арнайы облыс әкімінің қатысуымен 
бірге талқыланатын болады.

Айта кетейік, облыс әкімінің са
пары бүгін Қазалы ауданының елді 
мекендерінде жалғасады.

Қызылорда-Қазалы-Арал-Қазалы.

Ынтымақты елдің ырысы ортаймайды
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Жалаңтөс Баһадүр Сейіт құл ұлы ескерткішінің және 
Нағи Ілиясов, Сейілбек Шаухаманов, Ыдырыс Қалиев, 
Ұзақбай Қа раманов мүсіндерінің эскиздік жо баларына 
конкурс жариялайды.

Конкурстың мақсаты – ескерт кіш, мүсіндердің 
бейнесін ашатын, аса мәнерлі мүсіндік көркемдік 
шешімді анықтау. Ұсынылған жобалар жоғары идеялық 
және сәулеттік-көркемдік деңгейде орындалуы тиіс.

1. Конкурстың бағдарламасы 
Конкурстық құжаттардың құрамы және оларды 

рәсімдеуге қойылатын 
талаптар 

1. Конкурстық материалдар құ рамында ұсынылатын 
құжат тар: 

 - Жобаның қасбеттері және оның орналасу сызбасы, 
бас жоспары қамтылған альбом немесе планшет, 

- жобаның жұмсақ материалдан әзірленген эскиздері 
– Н-0,50-0,60 см. 

- жобаның көркемдік шешімі мен кеңістікті 
ұйымдастыру қағидалары және негізгі идеясы 
мазмұндалған 2 дана қысқаша түсініктеме жазба. 

2. Жобаның орналасу сызба сы қалалық сәулет және 
қала құ рылысы бөлімімен келісілуі тиіс.

3. Көрнекті түрде назарға ұсыну үшін барлық матери-
алдар электрондық нұсқада қосымша ұсынылады. 

2. Конкурстың шарттары
4. Конкурсқа қатысуға мүсін шілер және авторлық 

ұжымдар шақырылады. 
Орнатылатын орындары:
Жалаңтөс Баһадүр ескерткіші – Нұр-Сұлтан қаласы;
Н.Ілиясов,  С.Шаухаманов, Ы.Қалиев мүсіндері  – 

Қызылорда қаласы;
Ұ. Қараманов мүсіні – Арал ауданы, Арал қаласы.
5. Конкурсқа ұсынылатын ма териалдар ескерткіштерді 

ор на туды реттеу жөніндегі об лыс тық комиссияда 
қаралып, атал ған комиссияның ұсынысы мен Қазақстанда 
орнатылатын монументті өнердің жаңа құры лыстарын 
орнату жөніндегі ко миссияның қарауына ұсынылатын 
болады. 

6. Авторлар конкурс материалдарын Қызылорда 
облыстық тарихи және мәдени ескерткіштерді қорғау 
жөніндегі КММ-ге 2020 жылдың 25 қаңтарына дейін 
ұсынулары қажет. 

7. Жобаға қосымша желім делген конвертте автор-
лардың аты-жөні, тегі және жобаға тү сіндірме көрсетілген 
жазба ақпа раттық парақ тіркеледі. 

8. Конкурс шарттары сақ тал маған жобалар байқауға 
жібе ріл мейді және комиссияда қарал май ды. 

9. Бағдарлама және конкурс шарттары бойынша 
ақпарат алу үшін төмендегі мекен- жай ға ха бар ласуға 
болады: 120001; Қы зылорда қаласы, И.Тоқ тыбаев 
тұйығы 2, ғимарат №1 (бұрынғы әскери комисса
риаттың шақы ру пункті ғима раты), Қы зыл орда 
облыстық тарихи жә не мә дени ескерткіштерді қор
ғау жө ніндегі КММ. Тел.: 8 (7242) 278684; 264193; 
email: ohranakzl@mail.ru 

Танымал ақын Жұ ма-
бай Жақып хабарлас ты. 
Ол Арал дағы «Қазақ тілі» 
қоғамы ау дандық фи-
лиалының төрағасы да ғой.

– Біздің бастық 75 жасқа 
толғалы жатыр, – деді.

– А-а, Садуақас Аңсат 
Әб діқадырұлын айтасыз 
ба?

– Иә... Әбдіқадырұлы 
2010 жылдың қараша ай-
ында «Халықаралық «Қа-
зақ тілі» қоғамы» ҚБ 
Қы зыл орда облыстық фи-
лиалының төр ағасы болып 
сайланған еді...

– Және оны он жыл-
дан бері қоғамдық негізде 
атқарып келеді ғой, солай 
ма?

– Иә солай енді...
– Сондай-ақ, Садуақас 

ініміз республикалық ақ-
параттық-та нымдық басы-
лым аталатын «Тіл сақшысы» 
газетінің де бас редакторы емес 
пе? Бұл басылым қай кезден 
бастап жарық көрді, өзі?

– Сіз де көз қарақты оқыр-
мандардың бірісіз ғой, алғашқы 
саны тіл мерекесі күніне орай-
ластырылып 500 данамен 
2012 жылдың 22 қыркүйегінде 
шыққанын білетін боларсыз. 
Қазіргі таралымы 10 мыңнан 
асады.

– Апыр-ай, ә? Таралымы 
он мыңнан асты дейсіз бе? 
Тәуелсіз газеттердің көшін 
бас тап тұр екен-ау! Ол бүкіл 
республика көлеміне тарайды, 
ә! Бұл арада бас редактордың 
мықты да өткірлігіне қоса 
саясаткерлігін де атап айтпасқа 
болмас.

– Оны енді оқырмандардың 
үлесіне қалдырайық, Шәке!

– Оның жөн ғой, жөн. Са-
дуақастың бастапқы, жоғары 
оқу орнынан алған мамандығы 
қандай еді?

***
Иә... Иә... Садуақас Аңсат 

мырзаңыз еңбек жолын одақ 
тұсындағы  тәртіпке сәйкес, 
студент кезінде-ақ шырайлы 
Шымкенттегі темір-бетон за-
уытында бетоншы, арматуршы 
болып бастапты. Институтты 
бітіргесін арнайы жолдамамен 
құрылыс трестерінде арматура 
цехының және оның жылжы-
малы колоннасында құрылыс 
шебері қызметін атқарып жүр-
генде, яғни өткен ғасырдың 
60-жылдарының соңына қарай 
республика бойынша құрылыс 
саласына, оның бас жобамен 

салынуына және архитектура-
сына айрықша назар аударыла-
ды. Осыған байланысты біздің 
кейіпкерімізді санаулы, білікті 
құрылысшы ретінде Қармақшы 
ауданының атқару комитеті 
аудандық архитекторлық қыз-
метке шақырады. Сөйтіп ол 
1969 жылдан, яғни 24 жасында-
ақ аудандық деңгейдегі мем-
лекеттік қызметке араласып, 
ой-өрісі өсіп, мол тәжірибе жи-
нақтайды. Жосалы кенті мен 
аудан көлеміндегі барлық елді 
мекендердің бас жобалары жа-
салып, құрылыс объектілері 
соған сәйкес салынады. Ал же-
ке тұрғындардың үй салуына 
жер телімдерін бөлу комхоз-
дан алынып, архитектураға бе-
ріледі де құрылысты жүргізу 
заңдылықтары сақталып, тәр-
тіпке, әсемдікке көңіл аудары-
лады.

Хо-ш, мұның бәрі осынша 
жауапкершілікті алуы – оның 
жоғарылау баспалдағы бол-
ды да, 1974 жылы облыстық 
атқару комитетінің күрделі 
құ рылыс басқармасының бас -
ты ғына тағайындалуына не-
гіз қалайды. Сөйтіп ол об-
лыстық деңгейдегі қыз мет тің 
құлағын ұстады. Енді қа раңыз, 
1980 жылы облыстық партия 
комитетінің жолдамасымен 
Мәскеу қаласындағы СОКП ор-
талық комитетінің жа нын дағы 
қоғамдық ғылымдар академия-
сына екі жылдық оқуға түседі. 
Оны тәмамдағасын 1982-нің 
қараша айында Қызылорда 
қалалық партия комитетінің 
2-хат шылығына сайланады.

Өсу ме, әрине өрлеу. Осы 
міндетті ол 1991-дің ма мы-

рына дейін абыройлы ат-
қарды. Бұл тұста облыс 
партия ұйы м ын басқарған 
Т.Есетов, Е.Әуелбеков, 
С.Шаухаманов пен, сон-
дай-ақ, қалалық пар  тия 
ұй ы мында А.Ай досов, 
Э.Ту ровский, В.Долгих пен 
іс тес әрі ынтымақта бо-
лады. Садуақас ақын-жа-
зушылар жә не өнер адам-
дарына да жа қын жүрді. 
Б.Момышұлы кө ке мізбен 
ерекше бауырлас ты. Со-
дан болар, Бақытжан Мо-
мышұлы 2008 жылы  «Ор-
да алая и Мечеть белая» 
роман-эссесіне Садуақас 
Аң сатты бас кейіпкер етіп 
алып, Сыр еліне деген 
ыстық көңілін осы шы ғар-
масы арқылы танытты.

Әні, солай. Еліміз 1991 
жылдан нарықтық эко-
номикаға көшті. Садуақас 

Аңсат жаңадан құрылған 
Еңбек басқармасына, «Харри-
кейн Құмкөл Мұнай» АҚ-да, 
ҚР көші-қон және демогра-
фия агенттігінде, «Ақ жол» 
демократиялық партиясында, 
«Атамекен холдинг» АҚ-да 
жауапты  қызметтер атқарды. 
2008 жылы осы соңғы «Ата-
мекен холдинг» АҚ директоры 
кеңесі төрағасының кеңесшісі 
міндетінен заңды демалысына 
шықты.

***
Аа-л, содан бері ше? Са-

дуақаста әлі күнге тыным жоқ.
Отыз жылға таянса да конс-

титуцияда бекітілген мемле-
кеттік мәртебесіне көтеріле 
ал май шерменде болған ана 
тіліне деген енжарларды қам-
шылаумен, намысын оятумен 
арпалысып-ақ келеді. Бұл ісі 
жеміссіз де емес. Оның бір мы-
салы ретінде «Тіл сақшысы» 
газетіне жазылған тіл жана-
шырлары санының артқанынан 
да білуге болады. Сондай-ақ, ол 
өткірлік танытып, шындықты 
бұрмалағандарға лауазымы-
на қарамай сын садағын қадап 
жүр. 

Садуақас інім! 75 жылдық 
мерекеңізбен шын жүректен  
құттықтай келіп, бағытың дұ-
рыс, өткірдің жүзі, шындық 
най загері ретінде өзгелерге 
үл гілі бола бер деген ағалық 
тілегімді қабыл алыңыз!

Шәкірат 
ДӘРМАҒАМБЕТҰЛЫ.

Арал қаласы.

Өткірдің жүзі

Конкурcқа қатысыңыз

2020 жылға арналған асыл тұқымды 
мал шаруашылығын дамытуды, мал 

шаруашылығының өнімділігін және өнім 
сапасын арттыруды субсидиялау көлемдерін 

бекіту туралы
«Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, мал шаруашылығының 

өнімділігін және өнім сапасын арттыруды субсидиялау қағидаларын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2019 
жылғы 15 наурыздағы №108 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде 18404 нөмірімен тіркелген) сәйкес Қызылорда 
облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған 2020 жылға арналған асыл тұқымды мал 
шаруашылығын дамытуды, мал шаруашылығының өнімділігін және өнім 
сапасын арттыруды субсидиялау көлемдері бекітілсін.

2. «Қызылорда облысының ауыл шаруашылығы басқармасы» 
мемлекеттік мекемесі осы қаулыдан туындайтын шараларды қабылдасын.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы әкімінің 
орынбасары Б.Б.Намаевқа жүктелсін.

4. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа 
енгізіледі.

Қызылорда облысының
                  әкімі                                                                     Қ.Ысқақов.

Қызылорда облысы әкімдігінің
2020 жылғы «__» _________ №___ қаулысымен

бекітілген

2020 жылға арналған асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды,  
мал шаруашылығының өнімділігін және өнім сапасын арттыруды 

субсидиялау көлемдері 
№ Субсидиялау бағыты Өлшем 

бірлігі
1 бірлікке 
арналған 

субсидиялар 
нормативтері, 

теңге

Субсидия көлемі
бас,

тонна
мың 
теңге

Етті және етті-сүтті мал шаруашылығы
1. Селекциялық және асыл 

тұқымдық жұмыс жүргізу:
1.1 Ірі қара малдың тауарлық 

аналық басы 
бас/ 

шағылыстыру 
маусымы

10000 45000 450000

1.2 Ірі қара малдың асыл 
тұқымды аналық басы*

20000 3000 60000

2. Табынның өсімін молайту 
үшін пайдаланылатын етті 
және етті-сүтті тұқымдардың 
асыл тұқымды тұқымдық 
бұқасын күтіп-бағу

бас/
шағылыстыру 

маусымы

100000

3. Отандық асыл тұқымды ірі 
қара мал сатып алу

сатып 
алынған бас

150000 1000 150000

4. Шетелдік асыл тұқымды 
аналық  
мал басын сатып алу* 

225000 1500 337500

5. Сыйымдылығы бір уақытта 
кемінде 1000 бас болатын 
бордақылау алаңдарына 
бордақылау үшін өткізілген 
немесе ауыстырылған 
бұқашықтардың құнын 
арзандату

тірідей 
салмағы, 

килограмм

200 1000 200000

6. Сыйымдылығы бір уақытта 
кемінде 1000 бас болатын 
бордақылау алаңдары үшін 
бұқашықтарды бордақылау 
шығындарын арзандату 

қосқан  
салмағы, 

килограмм

200 300 60000

7. Ірі қара малды союмен және 
етін 
бастапқы өңдеумен 
айналысатын  
ет өңдеуші кәсіпорындардың 
сиыр етін дайындау құнын 
арзандату  
(2020 жылғы 1 қаңтардан 
бастап қолданылады)

өндірілген  
сиыр етінің  
килограмы

175

Сүтті және сүтті-етті мал шаруашылығы
1. Сүтті және сүтті-етті 

тұқымдардың асыл тұқымды 
бұқасының ұрығын сатып 
алу:

1.1 бір жынысты сатып 
алынған доза

10000 2600 26000
1.2 қос жынысты 5000
2. Ірі қара малдың асыл 

тұқымды аналық басын 
сатып алу:

2.1 отандық немесе Тәуелсіз 
Мемлекеттер Достастығы 
елдерінен әкелінетін 
шетелдік 

сатып
алынған бас

150000 250 37500

2.2 Аустралия, Америка Құрама 
Штаттары, Канада және 
Еуропа елдерінен әкелінген*

225000

3. Сүт өндіру құнын арзандату:
3.1 бағымдағы сиырларының 

саны  
600 бастан басталатын 
шаруашылық

өткізілген 
немесе 

өңделген 
килограмм

35 6200 217000

3.2 бағымдағы сиырларының 
саны  
400 бастан басталатын 
шаруашылық

20

3.3 бағымдағы сиырларының 
саны  
50 бастан басталатын 
шаруашылық

10

3.4 Ауыл шаруашылығы 
кооперативі

10 50 500

4. Шаруа (фермер) 
қожалықтарында және 
ауыл шаруашылығы 
кооперативтерінде ірі қара 
малдың аналық басын қолдан 
ұрықтандыру жөніндегі 
көрсетілетін қызметтерді 
субсидиялау

ұрықтанды- 
рылған бас/
шағылысу 
маусымы

5000 5000 25000

5. Табынның өсімін молайту 
үшін пайдаланылатын сүтті 
және сүтті-етті тұқымдардың 
асыл тұқымды тұқымдық 
бұқасын күтіп-бағу

бас/
шағылыстыру 

маусымы

100000

6. Эмбриондарды телу 
жөніндегі көрсетілетін 
қызметтерді субсидиялау 

бас 80000

7. Сүтті және сүтті-етті 
бағыттағы аналық басының 
және толықтыратын мал 
басының азығына жұмсалған 
шығындар құнын арзандату*/ 
**

бас 240000 1640 393600

Қой шаруашылығы
1. Шаруашылықтарда және 

ауыл шаруашылығы 
кооперативтерінде 
қойлардың аналық басын 
қолдан ұрықтандыру 
жөніндегі көрсетілетін 
қызметтерді субсидиялау 

ұрықтанды- 
рылған  

бас/
шағылысу 
маусымы

1000 20000 20000

2. Селекциялық және асыл 
тұқымдық жұмыс жүргізу:

2.1 Қойлардың асыл тұқымды 
аналық басы

бас/
шағылысу 
маусымы

2500 72000 180000

2.2 Қойлардың тауарлық аналық 
басы

1500 114002 171003

3. Асыл тұқымды қойлар сатып 
алу

сатып 
алынған бас

8000 4992 39936

3.1 Асыл тұқымды ешкілердің 
аналық басын сатып алу**

40000

4. Тауарлық отардың 
өсімін молайту үшін 
пайдаланылатын асыл 
тұқымды тұқымдық 
қошқарды күтіп-бағу

бас/
шағылысу 
маусымы

10000 400 4000

5. Қозы өткізу құнын арзандату өткізілген 
бас

3000 10000 30000

Жылқы шаруашылығы
1. Өнімді бағыттағы асыл 

тұқымды тұқымдық айғырлар 
сатып алу 

сатып 
алынған бас

100000 180 18000

2. Бие сүтін өндіру және өңдеу 
құнын 
арзандату

килограмм 60 65 3900

Түйе шаруашылығы
1. Асыл тұқымды тұқымдық 

түйелер сатып алу 
сатып 

алынған бас
100000

2. Түйе сүтін өндіру және өңдеу 
құнын арзандату

килограмм 55 90 4950

Балара шаруашылығы
1. Балара ұясымен селекциялық 

және асыл тұқымдық жұмыс 
жүргізу

балара ұясы/
маусым

5000 650 3250

Барлығы х х х 2432139,0

Ескертпе:
* - жергілікті бюджеттен қосымша бюджет қаражаты бөлінген 

кезде және/немесе басқа бюджеттік бағдарламалардан қайта бөлінген 
кезде субсидиялау нормативтерін Қазақстан Республикасы Ауыл 
шаруашылығы министрінің 2019 жылғы 15 наурыздағы № 108 бұйры-
ғы мен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде  
18404 нөмірімен тіркелген) бекітілген Асыл тұқымды мал шаруа-
шылығын дамытуды, мал шаруашылығының өнімділігін және өнім 
сапасын арттыруды субсидиялау Қағидаларының 4-тармағына сәйкес 
Министрлікпен келісім бойынша белгіленген нормативтен 50 пайызға 
дейін және мал азығын субсидиялау бойынша 100 пайызға дейін 
ұлғайтуға жол беріледі;

** - жергілікті бюджеттен қосымша бюджет қаражаты бөлінгенде.
Асыл тұқымды жануарлардың барлық түрлерін, етті бағыттағы 

құстардың ата-енелік/ата-тектік нысандағы асыл тұқымды тәуліктік 
балапанын, асыл тұқымды құстан алынған жұмыртқа бағытындағы 
финалдық нысандағы тәуліктік балапан сатып алу бекітілген нормативке 
дейін, бірақ оны сатып алу құнының 50 пайызынан аспайтын мөлшерде 
субсидияланады.

Отандық асыл тұқымды ірі қара мал мен қойлардың аналық мал 
басын сатып алу қаржы институтымен кредит беру шарты болған кезде 
субсидияланады, бұл ретте субсидиялар кредитті өтеу есебіне арнайы 
шотқа аударылады. 

Қызылорда облысының әкімдігі 
мен мәслихаты, «Nur Otan» парти-
ясы облыстық филиалы, облыстық 
қоғамдық және ардагерлер кеңесі 
Сырдария ауданының әкімі  Руслан 
Рүстемовке анасы 

Сара 
Аяғанованың

қайтыс болуына байланысты қайғы-
ларына ортақтасып, көңіл айтады.

***
Қызылорда қаласының әкім-

дігі, қалалық мәслихат, «Nur Otan» 
партиясының Қызылорда қалалық 
филиалы және қалалық ардагерлер 
кеңесі Сырдария ау данының әкімі 
Рүстемов Руслан Рүстемұлына анасы 

Аяғанова  Сара  
Ембергенқызының

дүниеден өтуіне байланыс ты мар-
құмның отбасы мен ту ған-ту ыс-

тарының қайғысына ор тақ тасып, 
көңіл айтады.

***
«Сыр медиа» ЖШС ұжымы және 

Қазақстан Журналистер одағының 
облыстық филиалы Сырдария ауда-
нының әкімі Руслан Рүстемовке  анасы

Сара Аяғанованың
қайтыс болуына байланысты қайғы-
ларына ортақтасып, көңіл айтады. 

***
Қызылорда облыстық мәсли ха-

тының депутаттары мен аппараты 
облыстық мәслихаттың ІІ шақы-
рылым депутаты, еңбек ардагері 
Аралбай Дүйсеновке зайыбы

Клара 
Қасымханқызының

қайтыс болуына байланысты қайғы-
сына ортақтасып, көңіл айтады.

2020 жылдың 7 қаңта-
рында күні кешеге дейін Сыр 
елінің тірі тарихындай болған, 
білім, мәдениет, идеология, 
жалпы руханият саласына 
өлшеусіз ең бегі сіңген абыз 
ақсақал Науқанбай Ералыұлы 
Шу ақ баев қайтыс болды.

Науқанбай Ералыұлы 
1932 жылы Қызылорда об-
лысы Тереңөзек ауданы-
на қарасты қазіргі Аққұм 
ауылының төңірегіндегі 
«Көк жиде» колхозында ша-
руа отбасында дүние ге келді. 
Қызылорда педагоги калық 
училищесін, одан кейін 
педагогикалық инс титуттың 
тарих факультетін қызыл ди-
пломмен бітіріп, еңбек жо-
лын Қостанай облысы Таран 
ауданындағы Қоржынкөл 
орта мектебінде оқу ісінің 
меңгерушісі болып бастай-
ды. 1954-1959 жылдары 
Шымбөгет орта мектебінің 
мұғалімі, 1959-1961 жылда-
ры Ақарық орталау мектебі 
оқу ісінің меңгерушісі, 1961-
1965 жылдары Шымбөгет 
орта мектебінде мұғалім, 
1965-1967 жылдары Жалағаш 
аудандық партия комитеті 
үгіт-насихат бөлімінің нұс-

қаушысы, 1967-1970 жыл-
дары Аққұм совхозы партия 
комитетінің хатшысы, 1970-
1973 жылдары №38 мектеп-
те мұғалім болып қызмет 
атқарып, 1992 жылы еңбек 
демалысына шықты. 

Науқанбай Шуақбаев 
облыстағы білікті педа-
гогтардың бірі болды. Оның 
тарих, құқық, қоғамтану 
пәндерін оқытудың тео рия-
лық негіздері және тәжі-
рибеде қолдану жұмыстары 

кеңінен таралып, облыстық 
мұғалімдер білімін же тіл-
діру институтында жә не 
арнайы курстарда лек ция 
ретінде пайдаланыл ды. Ақ-
сақал өмірінің соңы на дейін 
қоғамдық жұмыс тарға бел-
сене араласып, елдің ауыз-
біршілігін сақтау, ұлттық 
дәстүр мен тәрбие, жастарды 
жақсы істерге баулу жайлары-
на аса маңыз берді. 

Науқанбай Ералыұлы-
ның білім мен тәрбие са-
ласындағы еңбектері бір неше 
публицистикалық ма териалға 
арқау болып, 2014 жылы 
оның «Тарих тағылымы» атты 
өмір баян дық кітабы шықты. 
Ең бектері мемлекет тара-
пынан бағаланып, бірнеше 
медальмен марапатталды. 
Науқанбай ағаның денесі 
туған жері Аққұм ауылында 
жер қойнына берілді.

Жатқан жеріңіз жайлы, 
топырағыңыз торқа бол сын, 
ардақты аға. Сізді ұзақ уақыт 
есімізде сақтап, аруа ғыңызға 
бас иеміз. 

Аққұм ауылдық 
ардагерлер кеңесі,

«Бақдәулет» шаруа 
қожалығы.

Бақұл бол, абыз ақсақал

– Қызым, менен тігін өнерін 
үйреніп қал. Өзегің талмайды. 
Қай кезде де  тігіншілік кәсіп 
жойылмайды. Бір шаңырақты 
асырайды. Бірін жөндейсін, 
бірін тігесің. Ата-әжелердің 
шапан-қамзолына, ұлттық 
киім дерге, оқушылардың фор-
масына қай кезде де сұраныс 
толастамайды. Өнерді үйрен, 
ұл-қыздарыңа да үйрет деп 
отырушы еді. Бәрі қазір расқа 
шықты. Өнер асырайды екен, – 
деді ол.

Бұл сонау 1987 жылдың 
қоңыр күзі еді. Бір отба-
сынан тараған 9 қыз, 3 ұл 
сан салалы кәсіптің тізгінін 
ұстады. Жетеуі мұғалімдікті 
таңдады, ал Гүлзада сіңлісімен 
екеуі тігіншілік кәсіпке бел 
буды. Қазыбек би көшесінің 
бойындағы зәулім үйдің 
бір бөлмесінен тігін цехын 
ашты, қасына көмекші етіп 
Гүлзағираны алды. Әуелде 
тік тұрып кету қиын болды. 
Тігін машинасына қажетті 
бөлшектер, тауар түрлерін са-
тып алуға тура келді. Қолда 
қаражат аз. Біртіндеп киім-
кешектің сан алуан жіптен 
тұратын түріне таңдау жасады. 
Жұрт келе бастады. Әжелер 
қамзол, аталар шапанға тап-
сырыс берді. Ескі киімдерді 
жөндеу, тондарды қаптап, ті-
гісін жатқызудың түрлі әдісін 
мең герді. Қол ұзара бастады, 
қор жиналды. Цех бой көтерді.

Бұл күндерде «Айгүл» де-

ген атауы бар тігін цехына 
келушілер көбейген. Бәрін 
шынайы ілтипатпен қарсы 
алатын Гүлзаданың жаны жаз, 
көңілі көктемдей мінезіне 
тұтынушылар тәнті.

Бір сәт тігінші Гүлзада Ес-
босынова сыр ағытты.

– Баяғы шағын цехтың та-
бысы жылма-жыл көбеюде, 
тапсырыс көп. Келешекте цех-
ты одан әрі ұлғайту ойда бар, 

– деді. Бір қуанарлығы, біздің 
Сыр өңірінде кәсіпкерлікке 
кедергі жоқ, кең жол ашылған. 
Бұған қалай сүйсінбейсің. 
Бір ұл, бір қызым бар. Қызым 
Гүлжайна 10-шы сыныпта 
оқиды, ұлым Тахир ТЭЦ-те 
маман. Ерім Қуанышбек «Айт-
бек» сауда үйінде еңбек етеді. 
Ертеректе бір қайным дүние са-
лып еді, солардың екі баласын 
асырап отырған жайым бар. 

Бәрін ер жеткізсем, қатарынан 
кем қылмай өсірсем деймін. 
Адамға ұл-қыздан, немеренің 
қуанышынан артық не бар?!

Жүзінен шуақ шашылған 
шебер тігіншінің өн бойынан 
әйелге тән сыпайылық, жаны 
жайсаң сұлулық сезіледі. 

Қайырбек 
МЫРЗАХМЕТҰЛЫ.

Тігіншінің 
тынымсыз тірлігі

Тігін цехында әрдайым қызу еңбек. Гүлзада мен 
Гүлзағираның тігін машинасынан қолдары бір сәт бо
самайды. Екеуі де он саусағынан өнері тамған тігінші. 
Гүлзада – бас тігінші, ал қасындағы Гүлзағира – көмекші. 
Ертеректе Қазалыдан қоныс аударып, қалаға келген. 
Ол кезде қазіргі бас тігіншінің туған апасы Үрімші 
Қызылордадағы атағы дүркіреп тұрған «Әсем» атты 
ательеде жұмыс істейтін еді. Сіңлісі Гүлзаданы қасынан 
қалдырмай, тігін машинасына отырғызып, қырсырын 
үйрететін.

КӘСІПКЕР КЕЛБЕТІ

ЖОБА
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Сценарий авторы және режиссері 
Жаңабек Жетіруов бұл фильмде 
ХХ ғасырдың басындағы қазақ 
қоғамында қалыптасқан әлеуметтік 
проблемаларды қозғайды. Жар-
тылай отырықшы және көшпелі 
тұрмыс ке шетін қазақтардың ара-
сын жалғастырып жүр ген басты 
кейіпкер Еңсеп шыңыраудан құ-
дық қазып, Үстіртте аты шығады. 
Еңсеп бай, ауқатты адамдардың 
құды ғын қазып, кедей-кеп шіктердің 
тапсырыс тарына атүсті қарайды. 
Осы тәкаппарлығы өзіне кесір бо-
лып, ол ақыры жұмыссыз қалады. 
Ауылға Бұхара жақтан көшіп кел-
ген Қалпақ деген біреу Еңсептің ор-
нын басып, Үстіртте ең терең құдық 
қазады. Бұл Еңсептің қызғанышын 
оятады. Ол одан да терең құдық 
қазам деп қайтпас кайсарлық 
көрсетсе де ақыры бәсеке түбіне 
жетеді.

Режиссер киноға ко лорит-
ті жаңа кейіп керлер мен сюжеттік 
желілерді қоса отырып, жазушының 
шығармадағы түпкі ойы нан 
ауытқымайды, керісінше оны ба-
рынша аша түскені байқалады. 
Фильмдегі аруақтарға зиярат 
ету мен Маңғыстаудың жерасты 
мешіттеріндегі эпизодтар, күн ба-
тып бара жатқандағы көріністер 
көрерменге ерекше әсер етеді. Осы 
туындыны көргенде батыс өңірдегі 
жерасты мешіттеріне баруға 
құштарлық оянатыны сөзсіз. 

Фильм әлеуметтік теңсіздік, 
тіршілік үшін өте ауыр еңбек 
тақырыбын қозғай отырып, 
менмендік, бақталастық, махаббат, 
достық, қастандық сынды адамға 
тән қасиеттерді көрсетеді. 

«СБ» ақпарат. 

Адамның эволюциясындағы одан 
кейінгі қадам хомо эректус – «тік жү-
ретін адам» сатысына байланыс ты. 
Бұл тұрпаттың өкілдері тас дәуірінің 
Шелль-ашель мәдениетінің иелері 
питекантроп пен синантроп болды».

Адамның пайда болуы жөніндегі 
осы бір ғылыми деректерге қанша 
ден қойып көрсеңіз де, бір нәрсе жет-
пей тұр. «Пайда болған» дейді, ал, 
қайдан? Жауап жоқ. Қысқасы, бұл 
орта жолдан басталып тұрған сөз. 
Басы жоқ.

Бізге мұнан гөрі Құран сөзі 
әлдеқайда жақын және түсінікті. 
Құран не дейді?

... Алла Тағала барлық періштелер 
мен жындарды шақырып: «Мен 
өзіме орынбасар жараттым. Сендер 
оған сәжде қылыңдар» дейді.

«Алла  барлық  нәрсенің  жарату-
шысы  әрі  Ол  әр  нәрсеге кепіл».

(Зумәр сүресі, 62 аят). Осы-
дан әрі түсінікті. Құранда Алла 
Періштелерді жер бетінен топырақ 
әкелуге бұйырады. Олар жерден 
қара, сары, қоңыр – әртүрлі топырақ 
әкеледі. Осылайша, Адам атаның 
топырақтан, Хауа ананың Адамның 
қабырғасынан жаратылғандығы 
тайға таңба басқандай айтылған ғой. 

...Жақында теледидардан адам-
заттың пайда болуына қатысты 
дарвиндік ілім негізіндегі хабарды 
қазақшаға аударып көрсетті. Әлгі 
аудармашы хабардың соңына қарай 
адам ның топырақтан жаралғандығы 
жа йында әдемі ой түйетін шығар де-
генмін. Бірақ, ондай сөзге жоламады. 

Адам баласы – эволюция жемісі, 
яғни, маймылдан пайда болды 
дейтін гипотезаны ғылымға енгізген 
Дарвин ілімін біз мектептен бастап 
оқыдық. Бұл тұжырымның 1988 
жылы институтқа түскенімде нағыз 
күшінде тұрған кезі еді.

Студентпін. Бірде ауылға бар-
дым. Үйдегі үлкендер құдайы ас 
беріп, төрге шыққандардың қолына 
құманмен су құйдым. 

– Бәрекелле, оқудағы бала осы 
ма? – деп Оразбай ақсақал менің 
сыпайы қызметіме ризалық таныт-
ты.  –  Еңбегің жансын! – деді сосын 
иығымдағы сүлгіні алып жатып.

– Маймылды адам қылған еңбек 
қой, – дедім мен оқығанымды 
білдіріп.

– Тәйт, әрі! – деді ақсақал. – Біз 
Адам атадан жаралғанбыз!

...Сол сәттен бастап мен үшін 
маймылдан шыққан адам өлді. 
Сөйтіп, Адам ата жайлы жазылған 
еңбектерді іздей бастадым. Бірақ, ол 
кезде ондай діни еңбектер көпшілік 
кітапханада болмады. «Құран тура-
лы ақиқат» деп аталатын бір кітап 
қолыма түсіп еді, атеизмді дәріптеген 
ғалымның жазғаны болып шықты. 
Екі парағын оқыдым да, екі жүзінші 
беттен бір-ақ жаптым. 

Оразбай ақсақалдың маған ренжи 
айтқан сөзінің шындығы беріректе 
«Адам ата мен Һауа ана қиссасын» 
оқыған соң  айқара ашылды.

Дарвиннің дақпыртына еріп қор 
болған қайран ақыл-ой, қайтейін.

Егер мен «Әләуләйлім деген 
құрдасым бұрын маймыл еді, біраз 
жыл еңбектеніп, көпшілік ішінде 
азғантай білетін сөздерін қайта-қайта 
айтып асаба болып, ақыры адам 
қалпына енді» деген дерек келтірсем, 
кім сенер еді? Өйткені осы уақытқа 
дейін бір маймылдың адамға айна-
лып кеткенін көрген ешкім жоқ. «Қар 
адамы» деген де осы секілді қияли 
әңгіме. Қар адамымен құшақтасып 
селфиге түскен кім бар? 

Кейде қалың ойға қамалып шыға 
алмаймын. Адамның маймылдан 
пайда болмағаны ақиқат. Бірақ 
адамнан маймылдың пайда болуы 

мүмкін. Алла өзінің бір бұйрығын 
орындамағаны үшін Адам атамыз-
ды Жұмақтан қуған. Ал, біз ше, 
жүз бұйрығын орындамай жүрміз 
ғой! Алайда, бізге Алла өзінің 
досы Мұхаммедтің үмбеті ретінде 
ерекше мейіріммен қарап келе жа-
тыр. Егер шынымен де дәл осылай 
Алланың бұйрықтарын орындамай, 
бұл дүниеге не үшін келгенімізді 
біржола естен шығарар болсақ, 
оның ақыры не болмақ? Жарату-
шы Ие бізді маймылға айналдырып, 
не болмаса біржола жоқ етіп, Жер-
анамызды бар ырзық-несібесімен 
бірге анау тәрелкеге мініп, төбемізде 
ойнап жүргендерге бере салса да 
ерікті. Әлде сіз ұшатын тәрелкелерге 
сенбейсіз бе? Құранда «Әлемдердің 
Раббысы» деген сөз бар. Яғни, әлем 
бізге білдірілген он сегіз мың ғана 
емес, одан сан есе көп. Егер шынын-
да он сегіз мың болса, онда Құран 
«он сегіз мың әлемнің Раббысы» де-
геннен өзге сөз айтпас еді, Құранның 
бір әрпі де қате емес. Демек, Алла 
өзінің орынбасарына, бізге миға 
салмақ түсіріп, шамадан тыс көп 
білуді қаламаған да шығар. 

«Бүгінде ақырзаманның тоқсан 
тоғыз кіші белгісі шықты» дейді 
имамдар. Тәрелкеге мінгендер де – 
сол белгілердің бірі. Егер шынымен 
Ұлық Алла қасиетті Жер-анамызды 
«белгісіз қонақтардың» құзырына 
қалдырар болса...  «Құдай мені әуелі 
жұмақтан қуып еді, енді жерден 
қуды деп кімге шағым айтасың?»

Құдайдан басқа Құдай жоқ.   
Мен осы әңгіме арасында күлкі 

үшін айтылған қисынсыз сөздерге 
де орын беріп, бір құрдасыммен де 
әзілдесіп алдым. 

Себебі «Адам маймылдан жарал-
ды» деген сөздің өзі еріксіз күлкі ту-
дырады...

Қызылорданың «Қайсары» 
Түркияның Анталия қаласында 
жаңа маусымға дайындығын 
өткізіп жатыр. Оқу-жаттығу 23 
қаңтарға дейін жалғасады. 

Сырдың бас командасының бұл 
сапарында қандай жоспары бар? Биыл 
«Қайсар» үшін ерекше жыл болады. 
Команда өз тарихында тұңғыш рет Еу-
ропа лигасында сынға түседі. Мұндай 
мүмкіндікке былтыр Қазақстан ку-
богына ие болуы арқасында қол 
жеткізген еді. Бұл – олар үшін үлкен 
жауапкершілік. 

Әзірге команда басшылығы қай 
ойыншылармен  келісім-шарт мерзімі 
біткенін және кімдердің келіп жатқаны 
жөнінде ресми мәлімет таратқан жоқ. 
Десе де былтыр «Қайсардың» намысын 
қорғаған бірқатар футболшылардың 
өзге  клубтарға  кететіні жөнінде 
әңгімелер айтылып қалды. Соңғы екі 
жылда Қызылордада ойын көрсеткен 
қорғаушы Александр Марочкин 
биыл Қостанайдың «Тобыл» клубы-
на ауысуға шешім қабылдады. Ол – 
әзірге ресми түрде бізге белгілі болып 
отырған жаңалық. Сондай-ақ, был-
тыр «Қайсардың» көптеген жеңісіне 
үлкен үлес қосқан армениялық жар-
тылай қорғаушы Тигран Барсегян 
биыл елордалық «Астана» клубының 
намысын қорғайды деген әңгіме бар. 
Конго Демократиялық Республикасы-
нан келген шабуылшы Куле Мвомбо 

да Алжирдің «МК Алжир» клубына 
ауысуы мүмкін. Былтыр екінші ай-
налымда «Қайсар» сапына қосылған 
конголық жартылай қорғаушы Ан-
дре Букиа жалға алу мерзімінің 
аяқталуына байланысты өзінің 
бұрынғы клубы – Португалияның 
«Арока» командасына қайта оралды. 

Олардың орнын кімдер басуы 
мүмкін? «Қайсар» командасының 
баспасөз қызметі алғашқы оқу-
жаттығу жиынына бірқатар жаңа 
ойын шылар шақыру алғанын хабар-
лады. Еліміздің өзге клубтарынан 
келгендер қатарында алматылық 
«Қайраттың» қорғаушысы Елдос 
Ахметовтің есімі елге белгілі. «Тараз» 
клубының түлегі бұған дейін «Аста-
на», «Ертіс» клубтарының да намы-

сын қорғап үлгерді. Ол 2012 жылдан 
бері ұлттық құрама сапында бірнеше 
мәрте жасыл алаңға шықты. Сондай-
ақ, «Ақтөбе» сапынан қорғаушы 
Бағдат Қайыров, «Атыраудан» 
Қуаныш Қалмұратов қызылордалық 
клубтың алғашқы оқу-жаттығу жиы-
нына шақырту алды. Ал Ресейдің 
«Томь» командасынан  қорғаушы 
Алексей Шумских сынаққа келді. 

Футболдан ел біріншілігі 
жылдағыдай наурыз айының бастапқы 
күндерінде жалауын көтереді деп 
жоспарланып отыр. Одан бұрын су-
перкубок ойыны өтеді. Бұл кездесу-
де елордалық «Астана» мен біздің 
«Қайсар» өзара шеберлік байқасады. 

Әділет ТАЛАПТАН.

Жеңімпаздарды басқарма басшы-
сы Майра Мелдебекова марапаттады. 
Айта кетейік, жаратылыстану-матема-
тика бағытында – 9, 10, 11, қоғамдық-
гуманитарлық бағыттағы пәндерден 
10, 11 сынып оқушылары білімдерін 
сынады. Олимпиадаға 13 пән бойын-
ша 337 оқушы қатысты. Оның 161-і 
басқарманың І, ІІ, ІІІ дәрежелі дип-

ломдарымен марапатталды. 
Білім сынында үздік командалар 

мен арнайы номинация иегерлері 
анықталды. І дәрежелі «Ең үздік 
олимпиадалық команда» ретінде 
дарынды балаларға арналған №9 
облыстық «Білім-инновация» лицей-
интернаты, ІІ және ІІІ дәрежелі «Ең 
үздік олимпиадалық команда» ретінде 

Қызылорда қаласы мен Қармақшы ау-
даны танылды.

Ал облыс орталығындағы 
«Мұрагер» мектебі – «Ең үздік қала 
мектебі», Қазалы ауданындағы 
№249 мектеп-лицей – «Ең үздік 
ауыл мектебі», дарынды балаларға 
арналған №9 облыстық «Білім-
инновация» лицей-интернатының 11 
сынып оқушысы Артем Ким «Олим-
пиада жұлдызы» номинациясы бо-
йынша биіктен көрінді. 

«СБ» ақпарат.

«Шыңырауда» шындық бар
Ш.Айманов атындағы «Қазақфильм» киностудиясының 

туындысы – «Шыңырау» фильмі  Әбіш Кекілбайұлының осы 
аттас повесінің желісі бойынша түсірілген. Мәдениет және спорт 
министрлігінің тапсырысы бойынша таспаланған картинада 
құдық қазушы Еңсептің оқиғасы баяндалады. 

КӨРЕРМЕН КӨЗАЙЫМЫ

БІЛІМ БӘСІ ТАНЫМ ТЕРЕЗЕСІ

ФУТБОЛ

Үздіктер анықталды
Қызылордадағы үш тілде оқытылатын мамандандырылған 

сыныптары бар «Мұрагер» мектебі жалпы білім беретін пәндер 
бойынша республикалық олимпиаданың облыстық кезеңінде «Ең үздік 
қала мектебі» атанды. Бұл туралы облыстық білім басқармасының 
баспасөз қызметінен хабарлады.

Күлкі тудыратын сөз
немесе дарвинизм дақпырты
әлі бар екен

«Қайсар»:
меже – айқын, мақсат – үлкен

Дүйсенбек АЯШҰЛЫ.

«Жер бетіндегі адам баласы осыдан 2-2,5 миллион жыл бұрын 
пайда болған. Еңбек етуге қабілетті болған ең ежелгі өмір сүрген 
адам хомо хабилис – «шебер адам» болып есептелінеді.   Ол 1 
миллион 750 мың жыл бұрын өмір сүрген. Хомо хабилистің миының 
көлемі (652 см3) австралопитек маймылдарының миынан біраз 
асады. Бірқатар басқа ерекшеліктері болған, мәселен, түрегеліп 
жүргендікті аңғартатын, айқын білінетін табан имектігі.

САТЫЛАДЫ


