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Назерке САНИЯЗОВА.

Айдана ЖҰМАДИНОВА.

Осы кезге дейін қоғамда 
«мәртебесі төмен, құқығы шектеулі» 
делінген мамандық иелері құжат 
аясында бірқатар артық шылыққа 
ие болды.   Айта кету керек, «Пе-
дагог мәртебесі туралы» Заңда 
жоғары оқу орындары ұстаздарына 
басымдық берілмеген. Заң мектепке 
дейінгі, орта білім беру, кәсіби білім 
беретін, қосымша білім беру, жетім 
және ата-ана қамқорлығынсыз 
қалған ұйымдарда, арнайы мектеп-
интернатта, әдістемелік кабинеттер-
де кәсіби қызметін жүзеге асыратын 
педагогтарға қолданылады. 

– Жаңа заңға сәйкес, мектеп 
мұғалімдерінің сапалық құрамын 
арттыру үшін 2020 жылы жалақыны 
25 процентке өсіру және төрт жыл 
ішінде екі есе арттыру көзделген. 
Магистр дәрежесі бар тұлғалар 
үшін 10 АЕК мөлшерінде қосымша 
ақы қарастырылған.  1 АЕК 2020 
жылдың 1 қаңтарында 2651 теңге 
болып бекітілді. Сондай-ақ, білім 
беру ұйымына алғаш келген жас 
мұғалімге бір оқу жылына тәлімгер 
бекітіледі. Тәлімгерлік үшін 1 

базалық лауа зымдық жалақы, 
яғни 17 697 теңге төленеді, – деді 
М.Мелдебекова. 

Педагогтар енді сынып 
жетекшілігі мен дәптер тек-
сергені үшін қосымша ақы ала-
ды. Ал, мектеп директорлары мен 
орынбасарларының білік тілік 
са натына байланысты жала қы-
сы арттырылмақ. Бұған қоса «Қа-
зақстанның еңбек сіңірген ұстазы» 
құрметті атағы үшін педагогтарға 
1000 АЕК мөлшерінде біржолғы 
сыйақы төленеді. Сондай-ақ, 
дәс түрлі республикалық дең-
гей дегі «Үздік педагог» мара-
паты сақталады. Заңдағы ерек-
ше жаңалықтың бірі – енді 
пе дагогтардың еңбек демалысы 42 
күннен 56 күнге ұзартылады. Соны-
мен қатар, оларды әскери қызметке 
шақыру кейінге қалдырылады.

Құжат бойынша жеке тұл-
ға лардың және кәмелетке тол-
мағандардың педагогқа тіл тигізгені 
үшін, педагогті өз міндетіне жат-
пайтын функцияларға тартқаны, 
қарастырылмаған есептілікті талап 

еткені үшін айыппұл салынады. 
Баспасөз конференциясында 

бас қар ма басшысы тілшілердің са-
уал дарына да жауап берді. Мұға-
лім дерді сенбілікке қатыстыру тура-
лы мектеп директорларына нұсқау 

берілмейді, ал «Еріктілер жылында» 
мұғалімдердің волонтерлікпен ай-
налысуы жұмыс кестесіне қарай өз 
еркінде болмақ. Сондай-ақ, «Сай-
лау туралы» заңға сәйкес, педа-
гогтарды белгілі бір жұмыстарға 

тартуға мүмкіндік беріледі. Оның 
ішінде жұмыстан тыс уақытта және 
педагогтың келісімімен жүзеге асы-
рылады. Сонымен бірге, ақы төлеу 
қажеттігі көрсетілген.

Жаңа заң педагог мәртебесін биіктетті
Елімізде қызу талқыланған  «Педагог мәртебесі туралы» 

Заңның ресми жарияланғанына екі аптадан аса уақыт өтті. 
Осылайша, ұстаздар көптен күткен құжат тәуелсіздік тарихында 
тұңғыш рет қолданысқа енгізілді. Жарты миллионнан астам 
педагогтің жұмысына қатысты тарихи заң 21 баптан тұрады. 
Өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте облыстық 
білім басқармасының басшысы Майра Мелдебекова жаңа заңның 
ерекшелігі туралы айтып берді.

Интернет кеңістігіндегі 
ша буыл  дың негізсіз екенін 
«Аралтұз» АҚ президенті 
Айдынбек Тауасаров рес-
ми түрде мәлімдеді. «Тұз 
құрамында табиғи минерал-
дардан эпсомиттер мен астра-
ханиттерден тұратын табиғи 
ерімейтін тұнба бар, ағза 
үшін олар абсолютті бейта-
рап. Өңдеуге келіп түсетін 
шикізат экологиялық таза. 
Біздің өнімді Еуразиялық 
экономикалық қауымдастық 
аумағында аккредит тел-
ген тәуел сіз зертханалар 
тексереді. Зерт хана тиісінше 
сәйкес тік декларациясын бер-
ген. Ас тұзы ның экологиялық 
таза еке нін және әлемдік стан-
дарт тарға сәйкес келетінін 
сенім ділік пен мә лімдейміз» 
делінген хабарламада.

Арал ауданының Жақсы-
қылыш кентінде орналасқан 
кәсіпорын 1925 жылдан бас-
тап ас тұзын өндіріп келеді. 
Өнімі елімізден бөлек, ТМД 
аумағында жоғары сұранысқа 

ие. Бүгінгі күні мұнда 1200-
ден астам жергілікті тұрғын 
еңбек етіп жүр. Айдынбек 
Тауасаров «Аралтұздың» 
мен шік иелері компания құ-
рылғалы бері өзгермегенін 
атап өтті. Атап айтқанда, 
оның 100 процент акциясы 
отандық кәсіпкерлерге тие-
сілі. Кәсіпорын ешқандай 
қытайлық тарапқа сатылмаған 
және қытайлықтардың үлесі 
жоқ. 

Жергілікті ас тұзының 
айна ласындағы алыпқашпа 
әңгіме жал ғыз бұл емес. 
Былтыр маусым, қыркүйек 
айларында ұқсас ақпарат 
тарап, әлеуметтік желі 
қолданушыларын шулатты. 
Соның бірі – ресейлік ин-
тернет кеңіс тігінде көрініс 
тапқан «Славяночка» тұзының 
құрамында шыны бар дегенге 
саятын аудио және видеожаз-
ба. Оны да компания өкілдері 
артынша жоққа шығарып, 
тұтынушы көңілін орнына 
түсірген еді.

«Аралтұз» АҚ президенті: 
«Алыпқашпа сөзге 
сенбеңіздер!»

5 қаңтар күні YouTube хостингінің «Нағыз қазақ» 
арнасында «Аралтұз» өнімінің сапасына қатысты 
видеожазба жарияланды. Онда автор тұз құрамында 
адам денсаулығына зиянды қоспа бар екенін және 
кәсіпорынның Қытайға сатылып кеткенін жеткізген еді. 
Алайда, әлеуметтік желіде желдей ескен, көңілге күмән 
ұялатқан ақпарат жалған болып шықты. 

– Мол судың 400 текше метрі жолай 
«Көксарай» су реттегішіне құйылып жатыр. Ал 
біздің өңірдің Түркістан облысымен түйісер 
тұсындағы «Көктөбе» елді мекеніне дейін 440 
текше метр су келуде. «Қызылорда» су торабы-
нан төменгі ағысқа секундына 370 текше метр су 
кетіп жатса, «Қазалы» су торабынан секундына 
260 текше метрге жуық су өтуде. Қазіргі таңда 
Жалағаш ауданы аумағында сең жүруі көрініс 
берді. Ал Қармақшы ауданының орталығы – 
Жосалы кенті тұсында дария бойы мұз ұстасып 
тұр. Қазалы мен Арал аудандарында қалың мұз 
ұстасқан, – дейді инспекция басшысының орын-
басары Жұмахан Нұрсейітов. 

«СБ» ақпарат.

Әзірге жағдай 
тұрақты

Су ресурстарын пайдалануды реттеу 
және қорғау жөніндегі «Арал-Сырдария» 
бассейндік инспекция мамандары қазіргі 
таңда дария бойында қауіп жоқ дегенді 
алға тартып отыр. Есептеулер бойынша 
қазір «Шардара» су қоймасында 2,9 млрд 
текше метр су бар. Оған жоғары ағыстан 
секундына 919 текше метр су келуде. Ал 
қоймадан төменгі ағысқа секундына 500 
текше метр су босатылуда.
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– Талғат Жетпісбайұлы, ал-
дымен «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ 
Қызылорда өндірістік филиа
лының атқарған жұмыстарын 
бір ширатып өтсеңіз...

– Біздің филиал өткен жылы 
бес жылдық инвестициялық 
бағдарламаны аяқтады. Қы-
зылорда облысы елді мекен-
дерін газдандыру мақсатында 
инвестициялық бағдарламаны 
жүзеге асыру қажеттілігі тура-
лы 2013 жылы сол кездегі об-
лыс әкімі Қырымбек Көшербаев 
«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ 
басшылығына ұсыныспен шық-
қан болатын. Бұл ұсынысқа ҚР 
Энергетика министрлігі мен 
Ұлттық экономика министрлігі 
және Табиғи монополияларды 
реттеу комитеті қолдау білдірді. 
Нәтижесінде 2015-2019 жыл 
аралығында Арал, Қазалы, 
Шиелі, Жаңақорған ауданда-
ры орталықтары мен Байқоңыр 
қа ла сына газ жеткіздік. Біз 
«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ Қы-
зылорда өндірістік филиалы 
моно полист болғаннан кейін 

өз қаржымызды және несиемен 
алын ған қаржыны жұмсадық. 
Оның жалпы көлемі 22 млрд 
теңгені құрады. Осы елді ме-
кендерде шамамен 37 мыңдай 
абонент газға қосылды. Оның 
ішінде заңды тұлғалар да бар. 
Қазалыдағы жылу орталығы, 
Шиелідегі цемент, әк зауытта-
ры ірі тұтынушыларға жата-
ды. Өткен жылы атқарылған 
жұмыстардың қатарында қала 
іргесіндегі Қарауылтөбе ауылы-
на газ жеткізілгенін айта кету ке-
рек. Бұл ауылда тұрғындардың 
көптен күткен арманы орында-
лып, «көгілдір отын» мәселесі 
шешімін тапты.

Ал енді жұмсалған 22 
млрд теңге, оның ішінде өз 
қаржымыз, алынған несие бар, 
өз кезегінде тарифке әсер етті. 
2015-2019 жылды қамтыған бұл 
инвестициялық бағдарламаны 
өткен жылы толығымен орын-
дап біттік. Комитетке есепті 
жібердік, ал комитет өз кезегінде 
жергілікті монополияға қарсы 
департаментке жіберді.

Газ сапасы:
Байыбына бармай, 
баға беру қиын

Бүгінде облыс халқының жартысынан астамы «көгілдір 
отын» игілігін көріп отыр. Ал оны елді мекендерге, әрбір 
тұтынушыға жеткізіп беруші құрылым – «ҚазТрансГаз 
Аймақ» АҚ Қызылорда өндірістік филиалы. Қазіргі таңда 
тұрғындар арасында пайдаланып отырған газдың сапасы 
мен қысымына, бағасына байланысты сұрақтар да жоқ 
емес. Шын мәнінде, мұндай сауалдардың жауабы қандай? 
Тиісті мекеме көпті толғандырған мәселеге нендей пікір 
білдіреді? Осы орайда газет тілшісі филиал директоры 
Талғат Қызылбаевпен арнайы сұхбаттасып, мән-жайды 
бағамдап көрген еді.

Сапалы 
шешім 
сенімділікті 
арттырады

Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев Жоғарғы Сот 
төрағасы Жақып Асановты 
қабылдады.

Кездесу барысында жаңа судьяларды 
іріктеу, конкурс рәсімдерінің ашықтығы 
мен кадрларды ілгерілету ісін объективті 
жүргізу мәселелері талқыланды.

Президентке 2019 жылы заңсыз шешім 
қабылдаған, сот әдебін бұзған, аттестация-
дан өтпеген 37 судьяның теріс іс-әрекеттері 
үшін жұмыстан шығарылғаны туралы 
ақпарат берілді. Бірқатар соттың тәртіптік 
және қылмыстық жауапкершілікке 
тартылғаны жайында айтылды.

Жақып Асанов Қазақстан Президентіне 
сот шешімдерінің сапасын арттыруға 
бағытталған шаралар жөнінде мәлімет 
берді.

Президенттің пікірінше, мемлекеттік 
органдар мен азаматтар арасындағы 
құқықтық дауларды шешу механизмі 
ретінде әкімшілік әділет құрылымын 
енгізу маңызды міндет саналады.

Қасым-Жомарт Тоқаев сот жүйесін 
реформалау жұмыстарын жалғастыру 
жөнінде тапсырма берді.

 

Отандық 
өнімнің орны 
бөлек

Қазақстан Президенті Қасым-
Жомарт Тоқаев Сауда және 
интеграция министрі Бақыт 
Сұлтановты қабылдады.

Бақыт Сұлтанов Мемлекет басшы-
сына ішкі және сыртқы сауданы дамы-
ту, экспортқа шығарушыларды қолдау, 
интеграциялық үдерістер, ішкі нарықты 
контрафактілік өнімнен қорғау сияқты 
министрлік қызметінің негізгі бағыттары 
бойынша атқарылған жұмыстарының 
қорытындылары туралы баяндады. 
Сондай-ақ, бағаны белгілеу, әлеуметтік 
маңызы бар азық-түлік бағаларын 
тұрақтандыру мәселелері ведомствоның 
ерекше назарында екенін жеткізді. 
Орталық және жергілікті атқарушы 
органдардың міндеттерін анықтайтын Жол 
картасының жобасы әзірленді.

Жалпы министрлік жұмысы оң 
бағаланып, Президент  ішкі нарықты 
отандық тауарлармен толтыру, әлеуметтік 
маңызы бар азық-түлік бағаларын 
тұрақтандыру, бағаның негізсіз өсуі мен 
делдалдық әрекеттерді болдырмау және 
қазақстандық тауар өндірушілердің өнімі 
тұтынушыларға қолжетімді болу үшін 
нақты тапсырмалар берді. 

Жеделдік 
және 
ашықтық

Билік қоғамның сұранысына 
шұғыл жауап береді. 

Азаматтық альянс өкілдерімен 
кездесу кезінде Президент 
Әкімшілігі басшысының бірінші 
орынбасары Мәулен Әшімбаев 
осылай мәлімдеді деп хабарлайды 
ҚазАқпарат. 

«Мемлекет басшысының тапсырмасы-
мен қазіргі таңда елімізде қоғамдық диа-
лог нығайып, «халық үніне құлақ асатын 
мемлекет» тұжырымдамасының іске асы-
рылып жатқанын білесіздер. Бұл бағытта 
біршама жұмыс атқарылды. Ұлттық 
қоғамдық сенім кеңесі жұмыс жүргізуде. 
Оның кейінгі отырысында ел Президенті 
қоғамдық сенім кеңесі мүшелерінің 
ұсыныстары бойынша әзірленген рефор-
малар пакетін жариялады. Мемлекеттік 
органдардың жұмысына ашықтық сипа-
тын беру жұмысы да ұмыт қалдырылған 
жоқ. Үкіметтік емес ұйымдармен де 
жұмыс күшейтілген. Билік қоғамның 
сұранысына шұғыл жауап береді. Белгілі 
бір мәселелердің шешіміне қатысты жедел 
тіл қатады. Мемлекет басшысы бұл ретте 
бәрімізге үлгі көрсетіп отыр деген ойда-
мын», – деді Мәулен Әшімбаев.
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Сыр бойында сиыр етін өндіру мәселелері

Шаштараз-
кітапхана

Үндістанның Тутикорин 
қаласында ерекше сән салоны 
жұмыс істеп тұр. Шаштараздың 
ішінен шағын кітапхана ашылған.

Кезек күткен клиенттер кітап оқыса, 
оларға 40% жеңілдік жасалады. Ал, бас тар-
тып, смартфонға шұқшиғанды қолайласа, 
қызметтің толық құнын төлейді. 

Салонның иесі Пон кішкентайынан 
кітап оқығанды жақсы көреді. Сондықтан 
өзгелерді де осыған дағдыландыруға ниетті. 
Ол баспа өнімдеріне сұраныс азайғанына 
алаңдаулы. Жаңа жылдан бастап шаш 
алудың ақысын қымбаттатқан шебер кітап 
оқитындарға бұрынғы баға сақталатынын 
айтты. 

Шаштараздың идеясы жергілікті де-
путат пен танымал жазушының көңілінен 
шыққан. Сөйтіп, олар салонға біраз кітап 
сыйлаған. Бүгінде мұндағы кітап саны 
мыңнан асады.

Миллиард 
жинаған 
мультфильм

Walt Dіsney студиясының «Мұзды 
өлке-2» туындысы әлемдік кинема-
тография тарихында ең көп қаражат 
жинаған мультфильм болып таныл-
ды.

Кассалық алымы 1,325 миллиард 
доллардан асып түскен. Осыған дейін 
толықметраж анимациялық картиналар 
көшбасшылары «Суперсемейка-2» (1,243 
миллиард доллар) және «Мұзды өлке» 
(1,281 миллиард доллар) болған. «Мұзды 
өлке-2» – студияның былтыр бір мил лиард 
доллардан аса табыс тапқан алтыншы ки-
ножобасы. Осы соманың біршама бөлігі 
халықаралық прокаттан түскен.

117-ші туған күн
Жапонияда әлемдегі ең қарт әйел 

Канэ Танака 117 жасқа толғанын 
атап өтті. Ол Фукуока қаласында 
қарттар үйінде тұрады.

«Токио симбун» басылымының хабар-
лауынша, Танака-сан туған күнінде ашық 
сары түсті ұлттық кимоно киді. Оған дос-
тары гүл шоқтарын, құттықтау хаты мен 
торт берді. 

Еске салайық, Канэ Танака 1903 жылы 
Фукуока префектурасында дүниеге кел-
ген. Өткен жылы наурызда ғаламшардағы 
ең қарт әйел ретінде Гиннестің рекордтар 
кітабына енді. Ол әліге дейін үстел ойын-
дарын ойнап, математикалық есептер 
шығарғанды жақсы көреді.

Ысыраптың 
кесірі

Дүниежүзілік азық-түлік 
бағдарламасының (ДАБ) деректері 
бойынша, ғаламшардағы барлық 
азық-түліктің үштен бірі қоқыс 
жәшігіне тасталады. Бұл туралы 
БҰҰ-ның ресми сайтында жазылған. 

Ғаламдық экономика осының салда-
рынан жыл сайын шамамен триллион 
доллар жоғалтады. Әсіресе, тағамдарды 
молынан қоятын мерекелік күндердегі 
дастархандарда ысырапқа жол беріліп 
келеді. Ал ас қалдықтары қоқыс төгетін 
жәшіктерге тасталады. ДАБ қызметкерлері 
мейрамханалар мен дүкендерді, сондай-ақ 
жұртшылықты артық ас әзірлемеуге, оны 
қоқысқа тастамауға шақырады.

 БҰҰ әлемде жыл сайын 4 миллиард 
тонна азық-түлік шығарылатындығын, егер 
тиімді бөлінсе және орынды пайдаланылса, 
мұның ғаламшардың барлық тұрғындарына 
жететіндігін еске салады.

Генетикалық 
код кереметі

Ғалымдар ежелгі сағызда қалған 
тіс іздерінен ДНҚ алып, 6 мың 
жыл бұрын өмір сүрген әйелдің 
генетикалық кодын жасады. Адам 
геномы сүйектен емес, басқа заттан 
бірінші рет алынып тұр.

ДНҚ қабықты қыздыру жолымен 
алынған қара-қоңыр түсті қайың смола-
сынан табылған. Ежелгі әйелдің терісі 
– қараторы, шашы – қошқыл қоңыр 
және көзі көк түсті болған. Копенгаген 
университетінің докторы Ханнес Шредер 
ағаш шайырынан жасалған сағыз өте бағалы 
ДНҚ көзі екенін айтты. Генетикалық кодқа 
сенсек, әйел Еуропа құрлығының аңшылар 
тобына жатады. Ол Батыс Еуропадан 
мұздардың еруінен кейін қоныс аударған 
адамдармен бірге келген деген болжам бар. 
Сонымен қатар, сағыздан сол замандағы 
адамдардың негізгі тағамы болған орман 
жаңғағы мен жабайы үйректің ДНҚ-сы 
табылған.

Қазақстан Республикасы 
Ұлт  тық эко номика министрлігі 
Табиғи монополияларды реттеу 
комитетінің Қызылорда облысы 
бойынша департаменті «Шиелі 
Жарығы» ЖШС-ның электр энер-
гиясымен жабдықтау қызметі 
бойынша бекітуге берілген ба-
ғалардың жобасын талқылау бой-
ынша жария тыңдау өтетінін ха-
барлайды.

Жария тыңдау мына мекен-
жайда өткізіледі:

- 2020 жылдың 16 қаң-
тарында сағат 11-00-де Қызылорда 

облысы, Шиелі ауданы, Шиелі 
кенті, Рысқұлов көшесі, 3 
(Мәдениет үйі);

- 2020 жылдың 16 қаң тарын да 
сағат 15-00-де Қызылорда облысы, 
Жаңақорған ауданы, Жаңақорған 
кенті, Шонабаева көшесі, 8а 
(«Шиелі Жарығы» ЖШС-
ның Жаңақорған фи лиалының 
ғимараты);

- 2020 жылдың 17 қаңтарында 
сағат 10-00-де Қызылорда облы-
сы, Сырдария ауданы, Тереңөзек 
кенті, Қонаев көшесі, 8 (Мәдениет 
үйі);

- 2020 жылдың 17 қаңтарында 
сағат 12-00-де Қызылорда облы-
сы, Жалағаш ауданы, Жалағаш 
кенті, Мырзалиев көшесі, 22 («Қы-
зылорда электр тарату тораптары 
компаниясы» Жалағаш аудандық 
электр тораптарының ғимараты);

- 2020 жылдың 17 қаңтарында 
сағат 16-00-де Қызылорда облысы, 
Қармақшы ауданы, Жосалы кенті, 
Амангелді көшесі, 38 (Жыраулар 
үйі).

Жария тыңдауға қатысу үшін 
депутаттар, мемлекеттік орган-
дардың, бұқаралық ақпарат 

құралдарының өкіл дері және 
тұтынушылар шақырылады.

Анықтама үшін Қазақстан Рес-
публикасы Ұлттық экономика 
министрлігі Табиғи монополия-
ларды реттеу комитетінің облыс 
бойынша департаменті 262367, 
277974, 263798 байланыс телефон-
дарына хабарласуға болады. 

 Г.ӨТЕГЕНОВА, 
Табиғи монополияларды 

реттеу комитетінің 
облыс бойынша 

департаменті басшысы.                                                                  

Ақын 
мұрасы –
ұлттық 
құндылық
Мемлекет басшысы Қасым-

Жомарт Тоқаевтың Ұлы ақын Абай 
Құнанбайұлының туғанына 175 
жылдығына орай  “Абай және ХХІ 
ғасырдағы Қазақстан” атты мақаласы 
жарияланды. Онда ақынның бейнесі 
мен шығармасы ғана емес, ақын айтып 
кеткен ұлағатты ойлар сипатталған. 
Мақаланы оқи отырып үлкен ой 
түйесің. Себебі, кемеңгер ақынның 
әрбір шығармасында айтылған дүние 
қазіргі күннің тірлігімен астасып 
жатқандай.

Расымен, Абайдың шығармасы 
– бүгінгі ұрпақты саналы етіп 
тәрбиелейтін құрал. Президент 
айтқандай, ұлт болып бірлесуімізге, 
ел болып дамуымызға жол аша-
тын құндылық. Мұны біз бағалай 
білуіміз керек. Абайды тануға, оның 
шығармаларын танытуға күш са-
луымыз қажет. Бұл жөнінде Пре-
зидент “Абайды терең тануға баса 
мән бергеніміз жөн. Абайды тану 
– адамның өзін-өзі тануы. Адамның 
өзін-өзі тануы және үнемі дамып 
отыруы, ғылымға, білімге басымдық 
беруі – кемелдіктің көрінісі. Интеллек-
туалды ұлт дегеніміз де – осы. Осыған 
орай, Абай сөзі ұрпақтың бағыт ала-
тын темірқазығына айналуы қажет” 
деп баса айтқан болатын.

Мерейтой қарсаңында елімізде 
түрлі іс-шаралар ұйымдастырылмақ. 

Республикалық және халықаралық 
деңгейде театр және музыка фести-
вальдары өтеді. Әдебиет және өнер 
сала сындағы үздік шығармаларға 
берілетін мемлекеттік сыйлық Абай 
атындағы мемлекеттік сыйлық деп 
аталмақ. Хәкім мұрасын ұлықтау 
шет елде де жалғасын тауып, “Абай 
орталықтары” құрылады. Мұның 
барлығы ұрпақтарының ақынға 
көрсеткен құрметі, әдебиет пен өнерге 
деген жанашырлығы деп білемін. 
Мұндай игі іс біздің өңірімізде де 
өтеді. 29 сәуір – Халықаралық би 
күні аясында “Ұлы дала ырғақтары” 
атты би қойылымдарының  концерті,  
“Абайдың ән әлемі” атты Тұрмағанбет 
атындағы халық оркестрінің концерті 
сынды іс-шаралар ұйымдастырылады. 
Ақын мерейтойының кең көлемде ата-
лып өтуіне өз үлесімді қосатын бола-
мын. 

Үміт МЕДЕУОВА,
облыстық филармонияның 

әншісі,
ҚР Мәдениет қайраткері.

Жария тыңдау өтеді

Қоғамға
ой салды
Биыл қазақтың ұлы ақыны, 

аса дарынды ақыл-ой иесі Абай 
Құнанбайұлының  туғанына 175 жыл 
толып отыр. Осыған орай Мемлекет 
басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
«Абай және ХХІ ғасырдағы Қазақстан» 
атты мақаласы баспасөзде жариялан-
ды. Ақын мерейтойын атап өтудің 
маңызын алға тартып,  оның әдеби 
мұрасын әлемдік деңгейге танытуды 
мақсат еткен бұл мақала қоғамға ой са-
лып, жас ұрпақты жігерлендіреді деп 
ойлаймын. 

Әрине, Абай шығармашылығы 
зерттеусіз қалған жоқ. Ғасырдан астам 
уақыт бойы жүздеген зерттеулер, 
мыңдаған мақалалар жазылды. Бірақ 
біз көбіне Абай шығармаларын ХІХ 
ғасырдағы ақын өмір сүрген қоғам 
аясында қарастырып келдік. Ал Пре-
зидент ақын мұрасын бүгінгі ХХІ 
ғасыр деңгейінен бағалайды. Осылай-
ша Абайды жаңаша танудың, жаңаша 
зерделеудің, жаңаша түсінудің үлгісін 
ұсынады. Мақаланың басты ерекшелігі 
де – осы.

«Дүние жүзінде ғылым мен 
білімнің түрлі салаларын дамытуға 
зор үлес қосып, бүкіл адамзатқа ортақ 
ойшыл ретінде танылған тұлғалар 
баршылық. Мысалы, Қытай дегенде 
Лао-цзы мен Конфуций, Ресей деген-
де Достоевский мен Толстой, Франция 
дегенде Вольтер мен Руссо бірден ойға 
келеді. Сол сияқты шетелдіктердің 
бәрі бірдей Қазақстан дегенде бірден 
Абайдың есімін атайтындай дәрежеге 
жетуіміз керек»,– дейді Президент. 
Сондай-ақ, осы ойын жүзеге асырудың 
нақты жолдарын ұсынды. Әлбетте, 
Абай шығармаларын әлемнің он тіліне 
аудару мәселесі қазақ ақынын ғана 
емес, жалпы қазақ халқының  руха-
ни бет-бейнесін әлемдік өркениетке 
мойын дататын басты және шешуші 
қадам екені рас. Осы орайда Президент 
ақын мерейтойына қоғамдық сананы 
жаңғыртатын іс-шара ретінде қарай 
отырып, бүгінгі қазақ үшін ой түзеуді, 
Абай айтқан «Толық адам» деңгейіне 
жетуді ұсынады.

Бір сөзбен айтқанда,  бұл мақала 
қоғамға жаңа ой әкелер құнды 
дүниенің бастауы болмақ.

 
Ғабит ТҰЯҚБАЕВ,

Қорқыт ата атындағы
ҚМУ-дың қазақ әдебиеті 

және журналистика 
кафедрасының меңгерушісі,
филология ғылымдарының 

кандидаты.

Қазан айында қолданыстағы 
тарифтің мерзімі біткеннен кейін 
заңдылылыққа сәйкес келесі алты 
жылға, яғни 2020-2025 жылдарға 
арналған бағдарламаны ұсындық. 
Оған байланысты қоғамдық тыңдау 
өтті. Тыңдауға қоғам белсенділері 
депутаттар, БАҚ өкілдері, блогер-
лер қатысты. Облыстық энергети-
ка және тұрғын үй-коммуналдық 
шаруа  шылығы басқармасы тара-
пынан қазіргі таңда мемлекет қар-
жысына Жалағаш, Сырдария және 
Жосалыға газ желісі тартылуда.

– Тұрғындар арасында «газ 
сапасы нашарлап кетті» деген 
пікірді жиі естиміз. Онан қалды, 
«газ құбырына ауа қосып айдайды 
екен» дегендей әңгіме де бар. Осы-
ны тарқатып айтыңызшы...

– Бұл пікірлер маған жақсы 
таныс. Алайда, оның шындыққа 
мүлдем жанаспайтындығы туралы 
үнемі айтып келеміз. Біз бәріміз де 
Бейнеуден келетін газды тұтынып 
отырмыз. «Бейнеу-Бозой-Шым-
кент» газ құбыры – тәуелсіз 
Қазақстан тарихындағы ең ірі 
құбыр жобасы. Мемлекетіміздің 
энергетикалық қауіпсіздігін арт-
тыруда маңызды рөл атқарады. 
« Б е й н е у - Б о з о й - Ш ы м к е н т » 
МГҚ құрылысының арқасында 
Қазақстан оңтүстікке газды 
тұрақты жеткізуді қамтамасыз 
ету, елдің бірыңғай газ тасымал-
дау жүйесін құру және сыртқы 
нарыққа қазақстандық газ экс-
портын арттыру тәрізді маңызды 
үш міндетті шеше алды. Демек, 
бәріміз де экспортқа кетіп жатқан 
газдың бір бөлігін тұтынып жа-
тырмыз. Ал экспортқа сапа-
сыз дүние шығара алмайсың. 
Ол белгілі бір талаптарға, яғни 
мемлекеттік стандарттарға сай 
болуы тиіс. Сондықтан да газ Бей-
неуден шығар кезде бекітілген 
стандарттық нормаға сәйкестігі 
тексеріледі. Мұндай тексеру 
Қытай еліне кірер тұста да жасала-
ды. Ол жақта тағы да тексеріледі. 
Өйткені, талапқа сәйкес келме-
се, Қытай жағы қабылдамайды 
да, біздің мемлекетіміз шығынға 
ұшырайды. Қытай сапасыз тауарға 
ақша төлемейді. Сондықтан да 
газ сапасы нашар деген сөздің еш 
қисыны жоқ. Сол секілді «құбырға 
ауа айдап жатыр» деген түсінік те 

қате. Бірден айтайын, ол тіптен 
мүмкін емес. Газға ауа қосылса, 
бірден жарылыс болады.

– Газ қысымы төмен деп ша
ғым  данатындар да бар ғой...

– Жыл өткен сайын қала өсіп, 
дамып келеді. Тұрғындар саны 
арта түсуде. Ал газ құбыры резина 
емес. Бірақ, мына жағдайды еске-
ру керек. Мысалы, гидравликалық 
есепке сәйкес 100 мм-лік құбырға 
50 абонент жалғануы тиіс делік. 

Одан артық болмайды, газ жетпеуі 
мүмкін. Бізде сондай учаске-
лер болды, 100 абонент газ ала-
тын жерге 150 абонент қосылған 
жағдайлар орын алды. Әрине, сол 
кезде газ жетпейтіні анық. Әдетте, 
мұндай шағымдар күн қатты суы-
татын қаңтар, ақпан айларында бо-
лады.

Бұл проблеманы шешу 
үшін шет көшелерге тартылған 
тұйық талған газ құбырларын 
айналымдық жүйеге (закольцов-
ка жасау) жалғадық. Өткен жылы 
«Арай», «Саяхат», «Талаптан» 
шағын аудандарындағы құбырлар 
осындай жүйеге қосылды. Со-
дан кейін оларда қысым қалыпты 
жағдайға келді. Бұл жұмыстарды 
филиалдың өз қаржысы есебінен 
атқардық. Осылайша, бұл про-
блема да шешімін тапты. Кейде 
жаңадан қоныстанған тұрғындар 
құбырға заңсыз жалғап алады. 
Ондай тұрғындарға заңдастырып 
алуға мүмкіндік бердік.

– Тұрғындарды қызықтыратын 
келесі мәселе – әрине, газ бағасы. 
Тарифте өзгеріс бола ма?

– Бүкіл республика бойынша 
газдың көтерме бағасын Ұлттық 
экономика министрлігі бекітеді. 
Бірақ бұл баға газдың өзіндік 
құнынан біраз төмен. Демек, бұл 
– «ҚазТрансГаз Аймақ» үшін 
шығын. Министр ол проблеманы 
жақсы біледі. Біз ол шығынның 
орнын экспортқа жіберілген газ 
бағасымен жабамыз. Шамамен бір 
жылда 70 млрд теңгеге жуықтайды. 

Алайда, әр аймақта әртүрлі 
тариф бекітілген. Мысалы, біз 
инвестициялық бағдарламаға 22 
млрд теңге жұмсамай, газды тек 
«Ақшабұлақтан» алып тұрсақ, 
ол арзан болар еді. Қаншама елді 
мекенді газдандырғаннан кейін 
шығынның орнын жабу керек. 
Сырттан келіп жатқан қаржы жоқ, 
сол қаржыны қайтару керек. Ал 
Ақтөбеде бізден гөрі арзан, өйткені 
тасымалдау шығыны аздау. Бізге 
газ өзінен-өзі жетіп жатқан жоқ. 
Қуатты компрессорлар күшімен 
айдалады. 

Газ тарифін бекіту құзыреті 
Ұлттық экономика министрлігі 
мен Табиғи монополиялар-
ды реттеу комитетіне берілген. 
Жоғарыда айттым ғой. Қазан 

айын да қолданыстағы тарифтің 
мерзімі біткеннен кейін заңға 
сәйкес келесі алты жылға ұсыныс 
түсірдік. Қазіргі таңда бұрынғы та-
риф қолданылуда. 

– «Сарыарқа» құбыры іске 
қосылып жатыр. Ертең ел ас
танасын газдандыру бастала
ды. Одан кейін Орталық 
Қазақстан, Солтүстік Қазақстан 
облыстарының елді мекендерін 
газдандыру жүзеге асырылатын 
болады. Сол уақытта газ қысымы 

төмендеп, жетпей қалу проблема-
сы туындамай ма?

– Жоқ, ондай проблема бол-
майды. «Бейнеу-Шымкент» 
газ құбырының диаметрі 1000 
мм, ал «Сарыарқа» құбырының 
диаметрі 800 мм. Магистральдық 
құбырлармен 9,8 МПа қысыммен 
газ айдалады. «Ақшабұлақтан» 
келетін газдың қысымы 5,1 
МПа. Қаланың ішіндегі жоғары 
қысымды газ тарату құбырларымен 
0,6 МПа, орта қысымды газ тарату 
құбырларымен 0,3 МПа қысыммен 
газ тасымалданады. Соңғы 
тұтынушыға, яғни әрбір үйге 0,003 
МПа қысыммен барады. Соның өзі 
жеткілікті.

«Сарыарқа» құбыры еліміз-
дің орталық және солтүстік 
өңірлеріндегі қазіргі кездегі және 
келешекте 50 жылдан кейін пай-
да болатын елді мекендердің 
өзіне жеткілікті болатындай етіп 
есептеліп жасалған. Оңтүстіктегі 
тұтынушыларға да, Қытайға 
жіберуге де жеткілікті газ бар.

«Бейнеу-Бозой-Шымкент» 
магистральдық газ құбыры көп-
теген аймақтан өтеді. Бізде 
«Ақша бұлақтан» келетін газ құ-
быры бар. Оның ұзындығы 122 
ша қырым, диаметрі 325 мм. Ол 
жазғы уақытта қаланы толық-
тай қамтамасыз етіп тұрады. 
Облыстағы ең ірі тұтынушы – 

Қызылорда қаласындағы жылу-
электр орталығы жаз мезгілінде 
жұмыс істеп тұруына да жеткілікті. 
Ал бірақ жылу маусымы басталған 
кезде «Ақшабұлақтан» келетін 
газ жетпейді. Жалпы ол жақтан 
келетін «көгілдір отын» об-
лыс орталығында тұтынушылар 
тұтынып отырған газдың 30 
процентін ғана қамтиды. Қалған 
70 процентін «Бейнеу-Шымкент» 
магистральды газ құбырынан алып 

отырмыз. Аудандардың барлығы 
осы магистральды құбырдан алып 
отыр.

– Қазір барлық салада цифр
ландыру кезеңі басталған. Бірақ 
осыдан бірнеше жыл бұрын 
үйлерімізге қойылған электрон-
ды газ есептегіштерді қайтадан 
механикалық түріне ауыстырып 
жатырмыз. Неліктен? Бұл кері 
кету емес пе?

– Облыс орталығында 
алғаш газ жүргізілген кезде ша-
мамен 40 мыңдай абонентке 
«ҚазТрансГаз Аймақ» электрон-
ды газ есептегішті тегін орнатып 
берді. Он жылдан кейін оларды 
тұтыну мерзімі бітіп, батарейка-
сын ауыстыруға тура келеді. Қазір 
механикалық есептегішке көшіріп 
жатырмыз. Бұрынғы электрон-
ды есептегіштердің карточкасын 
учаскедегі кассаға апарып төлейтін 
болса, қазір банк карточкасымен 
үйден отырып төлей беруге бола-
ды. Абоненттер үшін осы тиімді 
деп ойлаймын.

– Қауіпсіздік шаралары туралы 
не айтасыз?

– Бізге монополияға қарсы 
қызмет департаменті мұндай 
қызметтермен айналысуға тый-
ым салған. Тек газ есептегіштің 
көрсеткішін ғана тексере аламыз. 
Ол көрсеткішті ватсаппен жіберуге 
де болады. Газ қондырғыларының 
қауіпсіздігін тексерумен ар-
найы мекемелер айналысады. Заң 
бойын ша әрбір тұтынушы осын-
дай қызмет көрсету мекемелерімен 
техникалық қызмет көрсету шар-
тына отыруы тиіс.

Әрбір абонент қауіпсіздік 
мәселесіне өте мұқият қарағаны 
дұрыс. Жылу маусымы басталар 
алдында пештің түтін шығатын 
мұржасын тексеретін құрылым 
мамандарына міндетті түрде 
тазартқызып алуы тиіс. «Был-
тыр салынған, әлі жаңа» деген 
ойдан аулақ болу керек. Жазда 
пеш қосылмайды, құс ұя салып 
кетуі мүмкін. Салқын түсіп, пешті 
қосқанда түтін араласқан улы газ 
үйдің ішіне кетеді.

Газ пеші және плита тұратын 
жерде міндетті түрде терезенің 
желдеткіші, сонымен қатар 
вентиляциялық булық болуы тиіс 
және есік сыртқа ашылатын бо-
луы керек. Газ – тілсіз жау. Оның 
иісі, дәмі жоқ. Адам оны сезбей 
ұйықтап қалады. Иненің көзіндей 
тесіктен газ кетсе ол жарылыс 
тудыруы мүмкін. Газ бөлмедегі 
ауаның 15 проценттей көлеміне 
жетсе, соның өзі жарылыс орын 
алуына жеткілікті.

Мен өзім қонаққа барған 
үйлерде плита тұрған жерден 
вентиляциялық тесікті іздеймін. 
Ал оны көбісі бітеп қояды, бұл 
дұрыс емес. Бүгінгі таңда біз үйіне 
газ желісін кіргізіп жатқан або-
ненттерге газ иісін сезетін арнайы 
қондырғылар – дабылқаққыш 
қоюды талап етудеміз. Бұл 
құрылғы азғантай газдың өзін 
бірден сезіп, дабыл қағады және 
газ клапанын жауып, тоқтатып 
тастайды. Сондықтан, қауіпсіздік 
мәселесіне немқұрайлы қарауға 
болмайды. Өзім күнделікті 
жұмысымды авариялық қызметтен 
мәлімет алудан бастаймын.

– Биылғы жылға қандай 
жоспарларыңыз бар?

– Біз биыл жаңа инвестициялық 
бағдарлама бойынша газ тара-
ту жүйелеріндегі ГРП, ШРП де-
ген қондырғыларды жөндеуден 
өткізуді жоспарлап отырмыз. 
Қарапайым тұтынушылар олар 
туралы біле бермеуі мүмкін. 
Әйтсе де, газ тарату желілерінің 
қалыпты жұмыс істеп тұруына 
бұлардың нормаға сай болуының 
маңызы өте зор. Сондықтан да газ 
реттегіш пункттеріндегі пайда-
лану мерзімі өткен газ қысымын 
реттегіш қондырғыларын ауысты-
рамыз. Келешекте қандай да бір 
учаскеде тұйықталған желі болма-
уы жағына баса көңіл аударатын 
боламыз. Осы жылу беру маусымы 
аяқталысымен бұл жұмыстарға 
кірісеміз.

Әңгімелескен
Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ,

«Сыр бойы».

Газ сапасы:
Байыбына бармай, баға беру қиын
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«ПетроҚазақстан Венчерс Инк.» 
компаниясының филиалы 2007 жылғы 
9 қаңтардағы №212-ІІІ Қазақстан 
Республикасының Экология кодексінің 
57-бабының талаптарына сәйкес (20-18-
03) «Оңтүстік Шығыс Дощан кенішіндегі 
№105 ұңғымаға кірме автожол» жұмыс 
жобасы жөніндегі құжаттаманың 
мемлекеттік экологиялық сараптамаға 
жолданғандығы жайлы хабарлайды. 

Барлық мүдделі азаматтар мен 
қоғамдық бірлестіктерге мемлекеттік 
сараптамадан өткізу кезеңінде өздерінің 
ой-пікірлерін білдіру мүмкіндігі беріледі.

Анықтама алу телефоны: 8(7242) 
29-92-11.

***
ҚР Қоршаған ортаны қорғау 

министрінің 2007 ж. 28.06 №204-ө 
бұйрығымен бекітілген «Жоспар-
лау алдындағы, жоспарлау, жобалау 
алдындағы және жобалау құжаттамасын 
әзірлеу кезінде көзделіп отырған 
шаруашылық және өзге де қызметтің 
қоршаған ортаға әсеріне бағалау жүргізу 
бойынша нұсқаулықтың» 53-тармағына 
сәйкес «ПетроҚазақстан Венчерс Инк.» 
компаниясының филиалы (20-18-02) 
«Оңтүстік-Шығыс Дощан кенішіндегі 
№105 ұңғыманы электрмен жабдықтау» 
жұмыс жобасы бойынша қоғамдық 
пікірді тіркеу үшін жазбаша ұсыныстар 
мен ескертулерді қабылдайды.

Жазбаша ұсыныстар мен ескертулер 
Қызылорда қаласы, Қазбек би к., 13 ме-
кенжайында және zhomart.myrzabekov@
petrokazakhstan.com электронды пошта-
сы арқылы қабылданады.

Анықтама алу телефоны: 8(7242) 
29-91-92. 

Хабарламалар

«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» 
АҚ 2007 жылғы 9 қаңтардағы №212-ІІІ 
Қазақстан Республикасының Экология 
кодексінің 57-бабының талаптарына сәйкес 
(20-21-02) «Оңтүстік Батыс Қарабұлақ 
кенішінде №1HW, 12, 30 ұңғымаларын 
электрмен жабдықтау» жұмыс жоба-
сы жөніндегі құжаттаманың мемлекеттік 
экологиялық сараптамаға жолданғандығы 
жайлы хабарлайды. 

Барлық мүдделі азаматтар мен қоғамдық 
бірлестіктерге мемлекеттік сараптамадан 
өткізу кезеңінде өздерінің ой-пікірлерін 
білдіру мүмкіндігі беріледі.

Анықтама алу телефоны: 8(7242) 29-
91-92.

***
«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» 

АҚ 2007 жылғы 9 қаңтардағы №212-ІІІ 
Қазақстан Республикасының Экология 
кодексінің 57-бабының талаптарына сәйкес 
(20-22-02) «Бұхарсай кенішінде №1HW, 11, 
21, 22 ұңғымаларын электрмен жабдықтау» 
жұмыс жобасы жөніндегі құжаттаманың 
мемлекеттік экологиялық сараптамаға 
жолданғандығы жайлы хабарлайды. 

Барлық мүдделі азаматтар мен қоғамдық 
бірлестіктерге мемлекеттік сараптамадан 
өткізу кезеңінде өздерінің ой-пікірлерін 
білдіру мүмкіндігі беріледі.

Анықтама алу телефоны: 8(7242) 29-
91-92.

***
«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» 

АҚ 2007 жылғы 9 қаңтардағы №212-ІІІ 
Қазақстан Республикасының Экология 
кодексінің 57-бабының талаптарына сәйкес 
(20-23-01) «Қарабұлақ кенішінде мұнай жи-
нау жүйесі. № 34, 45, 57, 66 ұңғымаларынан 
шығу желілері» жұмыс жобасы жөніндегі 
құжаттаманың мемлекеттік экологиялық 

сараптамаға жолданғандығы жайлы хабар-
лайды. 

Барлық мүдделі азаматтар мен қоғамдық 
бірлестіктерге мемлекеттік сараптамадан 
өткізу кезеңінде өздерінің ой-пікірлерін 
білдіру мүмкіндігі беріледі.

Анықтама алу телефоны: 8(7242) 29-
91-92.

***
«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» 

АҚ 2007 жылғы 9 қаңтардағы №212-
ІІІ Қазақстан Республикасының Эколо-
гия кодексінің 57-бабының талаптарына 
сәйкес (20-25-02) «Арысқұм кенішіндегі 
232 ұңғыманы электрмен жабдықтау» 
жұмыс жобасы жөніндегі құжаттаманың 
мемлекеттік экологиялық сараптамаға 
жолданғандығы жайлы хабарлайды. 

Барлық мүдделі азаматтар мен қоғамдық 
бірлестіктерге мемлекеттік сараптамадан 
өткізу кезеңінде өздерінің ой-пікірлерін 
білдіру мүмкіндігі беріледі.

Анықтама алу телефоны: 8(7242) 29-
91-92.

***
«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» 

АҚ 2007 жылғы 9 қаңтардағы №212-ІІІ 
Қазақстан Республикасының Экология 
кодексінің 57-бабының талаптарына сәйкес 
(20-25-01) «Арысқұм кенішінде мұнай жи-
нау жүйесі. №232 ұңғымадан шығу желісі» 
жұмыс жобасы жөніндегі құжаттаманың 
мемлекеттік экологиялық сараптамаға 
жолданғандығы жайлы хабарлайды. 

Барлық мүдделі азаматтар мен қоғамдық 
бірлестіктерге мемлекеттік сараптамадан 
өткізу кезеңінде өздерінің ой-пікірлерін 
білдіру мүмкіндігі беріледі.

Анықтама алу телефоны: 8(7242) 29-
91-92.

Иә, Сырдан шыққан бір 
жұлдыз ағып түсті, алайда 
ол өзге жандар өмірін сақтау 
үшін өз өмірін құрбан етті. 
Оған ел үшін ғұмыр кешу ата-
баба қанымен, ана сүтімен бе-
рілген болатын. Сұм ажал осы 
жылы 7 наурызда 59 жасқа 
тол ғалы отырған сұңқар тек-
тес тұлғаны өз құшағына алды. 
Мұратбаевтар әулеті орны тол-
мас қазаға душар болды, Марат 
Ғаниұлы Мұратбаев бақилық 
сапарға аттанды.

Жыл аяқталуға тақаған 
сәт те, 27 желтоқсанда апатқа 
ұшы раған ұшақ туралы ха-
бар елді есеңгіретіп тастады. 
Ұшақтағы 98 адамның 5-еуі 
экипаж мүшелері болса, жо-
лаушылар арасында Украина, 
Қытай, Қырғызстан елдерінің 
азаматтар да бар болатын. 
Кейбірі аман қалып, 49 жолау-
шы түрлі дене жарақатымен 
ауруханаға түссе, 12 азамат бұл 
дүниемен қош айтысқан еді. 
Елде қаралы күн жарияланды, 
естіген жандардың қабырғасы 
қайыспағаны кемде-кем.

Алматыдан Нұр-Сұлтан 
қа  ла сына 27 желтоқсан күні 
таң ғы сағат 07.05-те ұшып 
шық қан «Bek Air» авиа ком-
паниясының «Fokker-100» 
жо  лаушылар ұшағы (Z92100 
рейс) апатқа ұшырады. Қазір 
апат себептерін арнайы комис-
сия тексеруде. Біз бұл күндері 
әлеуметтік желідегі барлық 
ма териалдарды бақылап отыр-
дық, онда түрлі жорамалдар 
ай тылуда. Біреулер әуежай 
ма ңына үй салғандарды айып-
тауда. Егер олай ойлайтын 
болсақ, оларға рұқсат берген 
адамдар кімдер екен деген са-
уал туады көкейде. Біреулер 
ұшу алаңынан десе, біреулер 
ұшқыштардан болуы мүмкін, 
енді бірі техникалық ақау деп 
долбар жасауда. Не болса да 
комиссия дұрыс қорытынды 
шығарып, әділ бағасын бере-
ді деген ойдамыз. Мұны ай-
тып отырған себебіміз, Ресей 
журналистерінің сұхбаттарын-
да кінәні өмірден озған адам -
ға аудара салу фактілері 
кез   десетіні айтылады. Алла он-
да йы нан сақтасын, біз бұл оқи-
ға ның ақиқаты елге жетеді деп 
үміт тенеміз.

Осы ұшақта болған Әсел 
Әбілдаева: «...Ұшу жолағымен 
жүріп барып, ұшақ көтеріле 
бастағандай болды, сол кезде 
жарық өшіп қалды. Түсінік сіз 
селкіл басталды. Бұл турбу-
лент тілік емес, тіпті басқа 
нәр се. Селкілден кейін біз оң 
жаққа қатты қисая бастадық, 
бірдеңе соққандай болды, бі-
рақ, бәрі дұрыс екен, осылай 
ұшатын шығармыз деп ойла-
дым. Бұдан соң ұшақ тағы да 
көтеріле бастады, бірақ та ғы 
бірдеңеге соғылды, алға қа-
рай ұшып кеттік» дейді. Оның 
берген сұхбатының осы дан 
кейінгі бөлігін біз сол түп нұс-
қадағы қалпында, орыс тілінде 
бергенді мақұл көрдік: «Очень 
долго ждали. Минут 20 ехали 
спасатели. Много людей были 
живы, но потом скончались, 
ока зывается, впоследствии. 
По том минут через 40, уже 
ког да посветлело, тогда «ско-
рая» приехала. За это время 
несколько людей скончались. 
Мы боялись, что потеряем тех, 
кто ещё жив». Құтқарушылар 
20 минуттан, ал жедел жәрдем 
40 минуттан соң келген. «Bek 
Air» авиакомпаниясы ұшу 
қыз метінің басшысы Эрик Са-
паровтың ішкі тексеру қоры-
тындысы бойынша айтқан пікі-
рі апатқа одан 1 минут бұрын 
ұшқан «Airbus 321 Neo» ұшағы 
кінәлі сияқты. 

Ұшу жолағына ұшақтың 
құйрық бөлігі екі рет тиіп, оңға 
қисайғаны туралы сонда болған 
Аслан Назаралиевтің журна-
листерге берген сұхбатында 

да, ҚР Премьер-министрінің 
орынбасары Роман Склярдің 
хабарламасында да көрсетілді. 

Осы апатқа ұшыраған ұшақ-
тың командирі, жерлесіміз Ма-
рат Ғаниұлы Мұратбаев бола-
тын. Артында аңырап жары, 
анасы, екі баласы қалды. Енді 
жерлесіміз туралы тарата айтар 
болсақ, Мұратбаевтар әуле-
тінің ата қонысы – Қызылорда 
облысы Сырдария ауданы 
А.Тоқмағанбетов ауылы. Осы 
тұста сөз желісін өткен ға-
сырдан тартамыз.

1904 жылы Перовск уезі Қа-
раөзек болысы 17-ауылын да 
кедей шаруа Божбанов Мұрат-
байдың отбасында өмірге кел-
ген Нұрмағанбет бала күнінен 
еңбекпен есейеді. Қазан төң-
ке рісі болған кезде 13-тегі 
жас өспірім өзгерістерді қуана 
қарсы алып, өз ауылында жастар 
ұйымын құрады. Бұған Асқар 
Тоқмағанбетовтің естеліктері 
толық дәлел болады. Ал, дәл 
осы кезде он бес жастағы Ға ни 
Мұратбаев Қазалыдағы төң-
керістің бел ортасында жүр 
еді, тағдыр мұраттас екі жас-
ты кездестірді, дос етті. Ғани 
мен Нұрмағанбеттің достығы 
кейінгіге үлгі, өнеге қылар лық-
тай-ақ. Ташкентте басталып, 
Мәскеуде жалғасқан достық 
екі сырбойылық азаматтың ба-
лаларына ат қоюына ұласты: 
Ғани баласына Нұрмағанбет 
деп ат қойса, Нұрмағанбет 
екін  ші ұлын Ғани деп атаған 
бола тын. Мұратбаевтардың 
дос тығын ажал соққысы үзді, 
Шы ғыс жас тарының жетекшісі, 
қа зақтың аяулы перзенті Ғани 
өмірден озды, оның ұлы Нұр-
мағанбет те бақилық болды. 
Міне, Ғани Мәскеуде ауырып 
жатқан тұста қасында болған, 
аяулы азаматты жер қойнына 
тапсырып, қабір басында аза 
жырын оқыған да Нұрмағанбет 
Мұратбаев болатын. 

Мәскеудегі КУТВ-ны біті-
ріп келген соң көптеген лауа-
зымды қызметтер атқарған, сол 
тұстағы республикаға белгілі 
лекторлардың бірі, жорналшы 
Н.Мұратбаевтың 1938 жылы 
Қызылорда облысы өз алдына 
отау тіккенде облыстық пар-
тия комитетінің насихат және 
үгіт бөлімінің меңгерушісі бо-
ла жүріп, облыстық екі басы-
лым қазіргі «Сыр бойы» және 
«Кызылординские вести» га-
зет теріне алты ай редактор 
ретінде қол қойғанына да тарих 
куә. Міне, ел аза тұтып отырған 
сырбойылық ұшқыш Марат 
Ғаниұлы осы Нұрмағанбет Мұ-
ратбаевтың немересі еді. Оның 
әкесі Ғани Мұратбаев 1957 
жылы ішкі істер органдарына 
қызметке кіріп, мемлекеттік 
ав  тоинспекцияның паспор-
тисі, жол күзеті инспекторы 
қыз  меттерін атқарып, 1961-
1971 жылдары Жаңақор ған, 
Қа залы, Сырдария ауданда-
рын  да мемлекеттік автоинс-
пек  цияның аға инспекторы, ал 
1971-1986 жылдары автоинс-
пекция басқармасында түрлі 
бас шы қызметтерде болды. 
Міне, марқұм Маратты біреу-
лер дің тереңөзектік, біреу лер-
дің қа за лылық деп жатқаны 
осыған байланысты еді.

Марат Ғаниұлы Мұратбаев 
1961 жылы 7 наурызда Жаңа-
қорғанда дүниеге келген. Әке-
сінің қызметіне байланысты 
1-2 сыныпты Қазалыда, 3-сы-
ныптан бастап Қызылордадағы 
№4 мектепте оқыған. Орта 
мек тепті Тасбөгеттегі №176 
мектептен тәмамдаған. 1978-
1982 жылдары Ақтөбедегі 
Аза маттық авиация жоғары 
ұшқыштар учи лищесінде оқып, 
жоғары білім алған ол 1982-
1990 жылдары Қызылорда 
авиа отрядында «ЯК-40» ұша-
ғында екінші пилот болды. 
1990 жылы «ЯК-40» ұшағының 
ко  мандирі болған ол 1992 

жылы «ЯК-40» ұшағы авиа-
эскадрилиясы командирінің 
орынбасары қызметін ат қар ды. 
1984-1989 жылдары еңбек ші-
лер депутаттары Қызылорда қа-
лалық Кеңесінің ХІХ және ХХ 
шақырылымдарына депутат бо-
лып сайланып, соңғысында ко-
миссияға төрағалық етті. 1995 
жылы Алматы қаласында «ТУ-
154» ұшағында екінші пилот 
болған ол «Air Қазақстан» ком-
паниясында қызмет атқарып, 
2000 жылы «А-310» ұшағында 
екінші пилот болды. 2004 жылы 
«Air Astana» авиакомпания-
сында «Боинг-757» ұшағының 
екінші пилоты, 2011 жылдан 
осы әуе кемесінің командирі 
болып қызмет етті де, кейін 
«Fokker-100» ұшағына коман-
дир болып ауысқан еді. Жал-
пы ұшу уақыты 20141 сағатты 
құ райтын аса тәжірибелі ұш-
қыш туралы әріптесі Рысбай 
Шәріпов: «Мол тәжірибесі ар-
қа сында ұшақ апатында қан-
шама адамның өмірін сақтап 
қалды. Ол қас-қағым сәтте 
жыл дам шешім қабылдай білді. 
Ұшақтың мұндай жағдайда 
өртеніп кетуі де мүмкін еді. Өз 
өмірін қиғанына қарамастан 
Марат оған жол берген жоқ. 
Ол ақкөңіл, жарқын жүзді 
жігіт еді» дейді. Ал қазақ қыз-
дарынан шыққан алғашқы жо-
ғары білімді маман-ұшқыш, 
алып әуе кемелерінің коман-
дирі болған Тоты Әмірова: «Ол 
өз ісінің шебері және жақсы 
адам. Егер ұшақ көтеріле ал-
маса – бұл ұшу проблемасы 
емес, мұзданудан немесе қоз-
ғалтқыштан болуы мүмкін не-
месе мүлде басқа нәрсе болып 
шығуы ықтимал» деп жазды.

Марқұм әнші Батырхан 
Шө кеновтің бауыры Бауыржан 
Шө кенов Марат Мұратбаевпен 
бірге қалай ұшқанын есіне 
алып: «Мен бай тәжірибесі бар 
ұшқыш, біздің қызылордалық 
Марат Мұратбаевтың әуе ке-
месінің командирі болғанын 
ес тідім. Көптеген жыл бұрын 
Қызылордадан Алматыға «ЯК-
40» ұшағымен ұшқанымыз әлі 
есімде. Командир Марат бол-
ды. Әуеге көтерілген кезде 
ұшақ кенеттен дірілдей бас-
тады, бұрылып, Қызылорда 
әуе жайына қонуға тура келді. 
Ешқандай дүрбелең болмады. 
Шықсам, Марат борттың жа-
нында күлімсіреп тұр екен. «Не 
болды, Мәке?» деп сұрадым. 
«Қандай да бір оқыс діріл пай-
да болды. Тәуекел етпеуге бел 
будым» деп жауап берді» – деп 
жазды. 

Теледидардан берілген «60 
минут» бағдарламасында оқиға 
орнынан апат туралы мә лім-
деген журналист Денис Кри-
вошеев «егер экипаж коман-
дирінің тәжірибесі, шеберлігі 
болмағанда, құрбандар бұдан 
да көп болар еді» дегені де 
жерлесіміздің ел үшін құр-
бан болғанын аңғартады. Біз 
пікірімізге дәйек ретінде алған-
дықтан оның сөзінен үзіндіні 
түпнұсқадағы қалпында, орыс 
тілінде бермекпіз. «...Я хочу 
отдать должное пилоту. Если 
бы он заходил на землю с кре-
ном, то зацепился бы крылом 
и его начало бы вертеть. Тогда 
бы взорвались баки с горючим, 
а они были полными». Міне, 
Сыр сұңқары туралы, марқұм 
Марат Мұратбаев жайлы осы-
лай дейді халық. 

Тексеру де бітер, күндер де 
өтер, бірақ жерлес ұшқыштың 
сол сын сәтіндегі шешімі та-
лай өмірді үзіліп кетуден сақ-
тап қалғаны ақиқат. Топтан 
озған тектінің тұяғы басқаша 
әрекет ете алмас еді, өйткені ол 
асылдың сынығы болатын.

Алдажар ӘБІЛОВ,
ҚР Журналистер 

одағының мүшесі.

Тектінің тұяғы еді 
топтан озған Өмірде жиі араласқан кейбір 

адам туралы есте көп нәрсе 
қала бермейді. Ал Амангелді 
сияқты адам туралы жиі қатыс-
пасаң да, көп дүние еріксіз кө-
ңіл де сақталады. Өйткені ол 
осы өлшеулі ғұмырында бі раз 
жағымды тірлік атқарып үлгір-
ген еді. 

Оның есімін алғаш рет өткен 
ғасырдың 90-шы жылдары до-
сым Оразбек Мақсұтұлының 
аузынан есіттім. Ол: «Серікбай, 
сен білесің бе, Амангелді Су-
ханберлиев деген әрі дәрігер, әрі 
журналист әріптесің бар. Жаз-
ғандары мықты. Арнайы жур-
налистік оқу тауыспаса да, жа-
затын мәселесіне терең бойлап, 
ұғынықты баяндайды» деді. Мен 
сол кезден бастап, өзімен жүзбе-
жүз кездеспесем де, баспасөздегі 
жазғандарын оқып тұрдым. 

Бірде Қызылорда қаласында 
«Экология және балалар» атты 
ха лықаралық ғылыми-тәжіри-
белік конференция ұйымдас-
тырылатын болды. Оның аясын-
да ғылыми мақалалар жинағы 
да шығарылды. Жинақ редак-
торы ретінде бұл басылым-
нан Амангелдінің «Байқоңыр» 
ға рыш айлағының Сыр өңірі 
тұрғындарының денсаулығына 
тигізер зардабы туралы көлемді 
мақаласын кездестірдім. 

Әбекең кейін Қызылорда 
қаласына қоныс аударған соң 
өзі шығаратын «Нұр Жан» жур-
налына мақала жазып тұруыма 
өтініш жасады. Мұнысын құп 
алдым. Журнал көрер көзге 
тар тымды, қымбат қағазға са-
палы басылған болатын. Онда 
бірнеше мақалам жарық көрді. 
Кейін менің аты-жөнімді журна-
лының шығармашылық то-
бына да қосып қойыпты. Бір 
кездескенімде журналдың «Ал-
ғыс хатын» да табыс етті. 

Оның осыдан жарты ғасыр-
дан астам уақытта мектеп тегі 
оқушы кезінің өзінде қолына 
алғаш қалам алып, «Ленин жо-
лы» газетінде тырнақалды туын-
дысын жариялап, ауыл ішін-
де «жазушы бала» атанғаны 
бар. Осы мақала оның үлкен 
жур налистикаға жол сілтеген 

ардақты туындысы болатын. 
Кейін Бөген балық аулау ба-
засында жұмысшы болған ке-
зінде де көңілін жадыратқан 
не месе жүдеткен жағдайлар 
ту ралы да қалам тербеді. Мек-
теп директорының ҚазМУ-дың 
журналистика факультетіне ар-
найы жолдама алып бергеніне 
қарамастан, бала көңілі меди-
цинаға ауды. Әкесінің көз дер-
тін жазамын деген асқақ ар-
маны орындалып, Ақтөбедегі 
медициналық институтқа оқуға 
түсті. Институт қабырғасында 
жүргенде де облыстық «Комму-
низм жолы» газетінде көптеген 
дүниелерді жариялады. Оны 
ой дағыдай бітіріп, Атырау об-
лысының Теңіз ауданында, өз 
облысымыздың Қармақшы ау-
данында жемісті еңбек етті. 
Бұл жылдары көптеген сырқат 
жандардың дертіне дауа іздеді, 
қолдан келген көмегін берді. 
Қызылордаға көшіп келгенде де 
сарапшы дәрігер, ұстаз дәрігер 
болып сүйікті ісін жалғастырды. 
Дәрігерлікпен қатар жазуды да 
доғарған жоқ. 

«Нұржан Ишан Ата» қайы-
рымдылық қорын құрып, оған 
басшылық етті. Туған ауы-
лында ата атында мешіт ашты. 
Рес публикаға тарайтын «Нұр 
Жан» журналын ашып, елге 
имандылық нұрын шашты.

Амангелдінің бойындағы 
құстың қос қанатындай дәрі-
герлік пен журналистік өзара 
үйлесім тапты. Бұлардың қай-
сы сының басым болғанын дөп 
басып айту қиын-ау. Меди-
цинада кеудесіндегі «ҚР ден-
саулық сақтау ісінің үздігі», 
«Алтын дәрігер» төсбелгілері 
оны денсаулық сақтау ісінің 
май талманы ретінде танытса, 
«Қазақстанның құрметті журна-
лисі» атағы баспасөз саласында 
да мықты екенін дәлелдесе ке-
рек. 

Әбекең Аралда тұрған ма-
ған өзі қоңырау шалып, кіші-
пейілдік танытатын. Екеуміз бір 
жылғымыз. Бірде: «Мен сені 
шашының ағының молдығына 
қарап, ағам ба деп жүрсем, бала 
екенсің ғой. Мен сенен тура бір 
ай үлкенмін» деп әзілдегенмін. 
Бұл әзілді түсіністікпен қабыл-
дады.

Дүниеден өтерінен бір ай 
бұрын отбасында болғанмын. 
Жоспарлары мол еді. Емін-еркін 
әңгімелестік. «Отыр, қазанға ет 
салдырайын» дегенінде «Кейін 
бір реті болар» деп қоштас-
қанмын. Мұның соңғы қоштасу 
екенін кім білген...

Серікбай СМАҒҰЛҰЛЫ.
Арал қаласы.  

***
Марқұмның 40 күндік асы 

18 қаңтар күні сағат 12.00-де 
Қызылорда қаласындағы «Бай-
қоңыр» мейрамханасында өтеді.

Дәрігер һәм 
қаламгер

Сыр журналистикасы 
ауыр қазаға душар болды. 
2020 жылдың 11 қаңтары 
күні белгілі қаламгер, Қа-
зақстанның Құрметті жур-
налисі, Мәдениет қайраткері, 
Қы зылорда қала сының Құр-
метті азаматы Өте ген Жап-
парханов дүниеден өтті. 

Ө.Жаппарханов 1938 жы-
лы 18 мамырда Сырдария 
ауданындағы «Кооператор» 
кол хозында (қазіргі Қызыл-
орда қаласы, «Коммунизм» 
бөлімшесі) туған. Сырдария 
аудандық «Коммунизм та-
ңы» газетіне орта мектептің 
10-сыныбында оқып жүріп 
қызметке шақырылып, 1957-
1959 жылдары тілші, бөлім 
меңгерушісі, жауапты хатшы 
болды. 

1959 жылы ҚазМУ-дың 
журналистика факультетіне 
оқуға түсіп, жоғары білім 
алған соң облыстық радио-
телевидение комитетінде 
1963-1979 жылдары тілші, аға 
редактор, бас редактор болып 
еңбек етті. Облыстық «Ленин 
жолы», қазіргі «Сыр бойы» 
газетінде 1979-1983 жылда-
ры мәдениет және әдебиет 
бөліміне жетек шілік жасады. 

1983 жылы республиканың 
бас газеті – «Социалистік Қа-
зақстан», қазіргі «Егемен Қа-
зақстанға» қызметке ша қы ры-
лып, басы лымның Жез  қаз  ған 
облы  сындағы мен шікті тіл-
шісі болды. Кейін газет  тің 

Қы зыл орда облы сын дағы 
мен шікті тіл шісі қыз метін 
атқарып, 2003 жылы еңбек 
демалысына шықты. 

Ұзақ жыл баспасөзде үз-
дік сіз қызмет атқарғаны 
үшін Қа зақстан Журналис-
тер одағының сыйлығын, 
Қа  зақ станның Құрметті жур -
налисі, Мәдениет қай рат кері 
атағын иеленді. Оның сын 
мақалалары мен терең жур-
налистік зерттеу лері, уытты 
сатиралық әңгі мелері мен 
танымдық көркем туындыла-
ры уақыт талабын дөп баса-
тын.  

Өтеген Жаппархан өмірі-
нің соңына дейін қолынан қа-
ламын тастамады. Ашылмаған 
ақтаңдақтарды жарыққа 
шы   ғарды, тағылымды әңгі-
мелерді тарих бетіне қаттады. 
Белгілі тұлғалар есімін есте 
қалдыруға қатысты ұсыныс-
пікірлерін үзбей жариялай-
тын. Кейінгі толқынға жол 
көрсеткен ұстаз, талабын 
ұш таған тілекші еді. Енді ар-
дақты ағамызды ізінде қалған 
мол мұрасынан, өнегелі ту-
ындыларынан іздейміз. Оның 
есімі Сыр бойының, қала 
берді қазақ  журналистикасы-
мен  бірге жасай береді. 

«Сыр медиа» ЖШС 
ұжымы, Қазақстан Жур-

налистер одағының 
облыстық филиалы. 

ӨТЕГЕН ЖАППАРХАНОВ
Адам баласының 

өмірі өлшеулі десек те, 
жан-жағына жақсылық 
шуағын төгіп, қамқор 
қолын созып жүретін 
жандарды бақилық 
сапарға қимайтының 
да ақиқат. Мұндайда 
қолға қалам алу қиын 
болса да, елге өмірден 
озған сырбойылық 
азаматтың, қасиетті 
Ақмешіт топырағынан 
биікке самғаған 
сұңқардың кім екенін, 
ата-бабаларының 
кім болғанын жеткізу 
мақсаты бәрібір осы 
мақаланың өмірге 
келуіне себеп болды.

Жарық дүниеден өткеніне жуырда қырық күн толатын 
Амангелді Суханберлиев туралы жазарда есімде қалған 
естеліктер тағы бір ойға оралды. 

Қызылорда облысының әкімдігі мен мәслихаты, «Nur Otan» 
партиясының облыстық филиалы, облыстық қоғамдық кеңес 
және облыстық ардагерлер кеңесі Қазақстанның құрметті 
журналисі, Мәдениет қайраткері, белгілі қаламгер 

ЖАППАРХАН ӨТЕГЕН 
ҚАРАТАЙҰЛЫНЫҢ

қайтыс болуына байланысты отбасы мен туған-туыстарының 
қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.
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ФУТБОЛ

Назерке САНИЯЗОВА.

«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

ӨНЕР

Салтанатты жиынды аудан 
әкімінің орынбасары Ғалым-
жан Сопыбеков  ашып, респуб
ликалық байқаудың жоғары 
деңгейде өтуіне ықылас біл-
дірген облыстық халық шығар-
машылығын дамыту және мә-
денипродюсерлік  орталығы, 
аудандық мәдениет және тіл-
дерді дамыту  бөліміне,  баста-
машыл топқа  ризашылығын  
жеткізді.

Байқау шарты бойынша 
үміткерлер міндетті түрде жан-
ды дауыста екі шығарма орын-
дауы тиіс. Бірі Бексұлтан Бай-
кенжеевтің шығармасы болуы  
шарт, ал екіншісі өз қалауы 
бойынша. Бірінші болып сах-
наға шыққан батысқазақстан-
дық өнерпаз Мирас Әжіков 
сахна шымылдығын сазгердің  
«Жыл құсы» әнімен ашып, 
соңынан өзінің «Сүйемін туған 
елімді» туындысымен ұштас
тырды. 

Ән байқауының қорытын-
дысында үміт керлер сыйсия
патқа ие болды. Әншісазгер 
Бексұлтан Байкенжеевтің 70 
жылдығына арналған «Сыр

дария» атты республикалық 
әншілер конкурсының бас 
жүлдесін Исахан Сүлейменов 
қанжығасына байлады. Бірінші 
орынды Асылбек Бейісов, сон-
дайақ, жүлделі екінші орын-
ды Марат Сапаров пен Ислам 
Нағыз хан алды. Үшінші орын-
ды Мұхтар Байжанов, Айбол 
Әбдірасыл және Айбек Шүкіров 
иемденді. Көрер мен көзайы-
мына айналған Мирас Әжіков, 
Әл Фараби Бекарысұлы, Әділ-
хан Мақсатбаев, Ербол Райсов, 
Салжекен Бақытбек, Жандос 
Сансызбаев, Жұлдыз Шүкір-
баева мен Бағлан Шубаевқа 
сазгердің зайыбы Шарбан Ба-
зарбекқызы ынталандыру сый-
лықтарын табыстады.

Шара байқауға қатысу
шылар мен қонақтардың, жер-
гілікті өнерпаздардың галакон-
цертіне ұласты. Әншілер Жеңіс 
Ысқақова, Бақыт  Ша  дае ва, саз-
герәншілер Дүйсенхан Сыз
дықов пен Сау ранбек Елеуов 
әннен шашу шашты.

Нұрмахан ЕЛТАЙ. 
Жаңақорған ауданы.

Бексұлтанның 
әндері-ай! Бәс тігу ме, 

бас тігу ме?

...Қаланың қаттылығынан 
ада деп бағалайтын ауыл дейтін 
әдемі дүниенің ішінде карта де-
ген кесір ойын пайда болыпты. 
Айтпақшы, тойтомалақтың 
соңында қырықтан асып, елуге 
жақындаған ағалар, оның ішін-
де елдегі «қаймақтарға» ғана 
«жарасатын» бұл  ойынға  неге 
қазір жас пен жасамыс құмар 
болып алған?! 

Сізге мен айтып отырған 
карта ойыны таныс шығар. 
Талай "алтылық" пен "бестік" 
(петух), болмаса "Қазбайды" 
қазып, "Қарақатын" деген қи-
сық ойынның мазағына да 
ұшырап көрген шығарсыз. 
Осының ішінде ең күрделі һәм 
қауіптісі "күліс" не "үштік" деп 
аталатын ойын. Неге дерсіз?! 
Олай болса, мына бір оқиғаны 
тыңдап көріңіз.

Біздің ел жақта ертеректе 
атышулы "картожник" болды. 
Атын атап, түсін түстеп қай-
теміз. Бұл жалғаннан баяғыда 
кеткен сол ағамызбен өз ауыл-
дастары тұрмақ, жақын жердегі 
ауданнан да ешкім карта ойнай 
қоймайтын. Себебі, ұтылады. 
Қолы да шыққыш. Әйтеуір, 
чемодан толы ақшамен по йыз 
жағалап не өзге қалада ойнап 
ұтып жүрген. Машина да мін-
ген, дүниені де жинаған. Ал 
енді бар жағдайын жасап алға-
нымен, ақыр соңы не болғанын 
білесіз бе?! Үй көрмей, құмар 
ойынның жетегінде кеткен 
оның бала тәрбиесіне мүлде 
атсалыспағаны бесенеден бел-
гілі. "Тәйт" дегенді естімеген 
балалары бұзық болды, кей-
бірі сотталды. Ағайын арасына 
қадірсіз болды. Ең сорақысы, 
сол "картожник" айықпас дерт-
ке шалдықты. Білетіндердің 
айтуынша, өзі өлер алдында 
үйдегі барлық картамен кел-
ген дүниежиһаздарды далаға 

шығартып тастапты. Сұраған-
дарға, "әрқайсысы маған қа-
рап жылай береді" деп қамыға 
жауап берген. Тіпті, өз астын-
дағы көрпетөсек, жастығына 
дейін солай еткен. Қарақан қу 
басы жалғыз бөлмеде, еденде 
жатқан көрінеді. Ұзамай бұл 
кісі қайтыс болады. Аға йын
туғаны басын қарайтуға да ша-
масы жетпей, өз үйінің екі бөл-
месін бұзып, моласын солай 
тұрғызған дейді. Әне, кісінің 
көз жасы. Жібермейтіні анық 
па?! Анық. Бар өмірін кісі ақы-
сын жеп, алдапарбап, еңбексіз 
ақша тауып, құмар ойынның 
жетегінде кеткен "картожник-
тің" кейінгі өмірі осылай біт-
кен.

Өзім ауылға барғанда қа-
тарқұрбыңнан бөлек, аға буын-
мен де әңгімелесудің сәті түсіп 
жатады. Сондағы еститінім 
мынау. «Кеше бес мың теңге 
жібердім», «пәленшенің қолы 
шыққыш екен, үш тұз бен санға 
толып отырды» немесе «қолым 
шықпады», «сыпырылып қал-
дым», т.с.с. «Күліс» деген кар-
та ойынын түсінетін кей адамға 
мұндай сөздер өте таныс. Енді 
қараңыз, сол ауылда жас бала-
дан 80ге тақап қалған шалға 
дейін жантайып жатып карта 
соғады. Ақшаң бар ма, жас па, 
кәрі ме, санасу жоқ. Сартылда-
тып ойнай бер.

Ауылдағы құрдастарым 
арасында «Уатсап» желісінде 
арнайы топ бар. Сондағы топта 
тек карта ойнаушылар тіркел-
ген. Жазда саябырситын бұл 
ойын, күз түсіп, қыс басталы-
сымен құлпырып сала береді. 
Жиылып алып карта соғады. 
Таң атқанша. Күлетін түгі жоқ.

Батасын берер қария, жөн 
айтар аға дейтін жұрттан кү-
тетінің ақыл емес, ақшаға құ-
мартқан карта болса басқаға 
не жорық?! Құмар ойындар-
дың ең қорқынышты түріне 
әуестенгенбіз. Ауылдағы үш 
картаны санап, «күліс» ойнаса, 
қалада бұның түрі көп. Соның 
ішінде «покер» деп аталатын 
түрі ойын ханаларда үлкен 
сұраныста. Алдамшы ойыннан 
байып кеткен ешкімді көрмеп-
пін, есесіне «екі алақан, бір 
бет» болып, соры қайнағаны 
жетерлік.

Бүгінгі қоғам, әсіресе 
жастардың көпшілігі құрдымға 
жіберетін осындай құмар 
ойын ға (карта, спорттық ойын-
дарға бәс тігу, т.б.) құмартып 
жүр. Бәс тігем деп өміріне бас 
тіккендерге не айта аламыз? 
Құмарлық деген құлқынға бі-
раз қазақ қау қарсыз болып тұр.

Ержан ҚОЖАСОВ.
«Сыр бойы».

Мен ауылдың ұлымын
(Ой-жазба)

(Жалғасы бар)

Қазақстандық жанкүйер-
лер қорғаушы Елдос Ахметовті 
жақсы біледі. Е.Ахметов 1990 
жылдың 1 маусымында Тараз 
қаласында дүниеге келген. Үл-
кен футболдағы алғашқы қада-
мын 2007 жылы туған қаласын-
дағы «Жамбыл» командасында 

бастаған. Одан кейінгі жылдар-
да Тараздың ОСШИОСД, «Та-
раз», Павлодардың «Ертіс», 
елорданың «Астана», Алма-
тының «Қайрат» клубтарында 
өткізген. 2012 жылдан бері Қа-
зақстан ұлттық құрамасында ел 
намысын қорғап келеді. 

Сондайақ, былтыр «Ақтө-
беде» ойын көрсеткен қорғау
шы Бағдат Қайыров биыл «Қай-
сардың» құрамына қосылды. 
Ол 2016 жылдан бері 102 ойын 
өткізіп, қарсыластар қақпасы-
на 2 гол соқты. «Қайсармен» 
келісімшартқа қол қойған тағы 
бір ойыншы грузиялық ша-
буылшы Элгуджа Лобжанид зе 
бұған дейін өз елінің «ВИТ
Джорджия», «Шукура», «Ди-
намо» (Батуми), «Металлург», 
Ресейдің «Оренбург» клуб-
тарының намысын қорғады. 
Былтыр «Тараз» сапында доп 
тепкен футболшы 24 кездесуде 

8 голдың авторы атанды. Өт-
кен жылы «Атырау» намысын 
қорғаған қазақстандық қорғау
шы Қуаныш Қалмұратов та 
биыл Қызылордада ойын көр-
сетеді. 

Бүгінгі күндері «Қайсар-
дың» сынағынан Ресейден 
Алексей Шумских, Украинадан 
Ризван Аблитаров, Мозамбик-
тен Режиналдо Файфе, Порту-
галиядан Нани, КабоВерде елі-
нен Элвин Фортес өтіп жатыр. 
Команданың алғашқы оқужат-
тығу жиыны 27 қаңтарға дейін 
созылады. 

Әділет ТАЛАПТАН.

«Қайсар» құрамына 
кімдер қосылды?

Алдағы наурыз айында футболдан ел біріншілігі жала-
уын көтереді. Бүгінгі күндері қазақстандық клубтар доп 
додасына дайындығын бастап кетті. Қызылорданың «Қай-
сар» командасы алғашқы оқу-жаттығу жиынына өз еліміз 
бен шетелдік клубтарда доп тепкен үздіктерді шақыртқан 
болатын. Қазірдің өзінде олардың қатарында «Қайсармен» 
келісім-шартқа қол қойып үлгерген футболшылар бар.

Қызылорда облыстық мәс-
лихатының депутаттары мен 
аппараты Қызылорда облыс
тық мәслихатының І шақы-
рылым депутаты, Қазақстан 
Рес публикасы Денсаулық сақ
тау саласының үздігі, Сыр
дария ауданының Құрметті 
азаматы

Төрекеев Әскербек 
Төрекеұлының

қайтыс болуына байланыс
ты марқұмның отбасы мен 
туғантуыстарына қайғылары-
на ортақтасып, көңіл айтады.

***
Сырдария ауданының 

әкім дігі мен мәслихаты, «Nur 
Otan» партиясы аудандық 
филиалы, аудандық қоғам-
дық және ардагерлер кеңесі 

Сыр дария ауданының әкімі 
 Рүс темов Руслан Рүстемұлы-
на анасы

Аяғанова Сара 
Ембергенқызының

қайтыс болуына байланысты 
қайғысына ортақтасып, көңіл 
айтады.

***
Қызылорда облысының 

денсаулық сақтау басқармасы-
ның ұжымы медицина саласы-
ның ардагері

Әскербек Төрекеевтің
қайтыс болуына байланыс
ты марқұмның отбасы мен 
туғантуыстарына қайғылары-
на ортақтасып, көңіл айтады.

***
Облыстық медицина сала-

сының ардагерлер кеңесі және 

«Senim» Денсаулық сақтау 
жүйесі жұмыскерлерінің 
салалық кәсіптік одағы» 
Рес  публикалық қоғамдық 
бір лестігінің Қызылорда об-
лыстық филиалының ұжымы 
медицина саласының ардагері

Әскербек Төрекеевтің
қайтыс болуына байланыс
ты марқұмның отбасы мен 
туғантуыстарына қайғылары-
на ортақтасып, көңіл айтады.

***
Көпбейінді қалалық ауру-

ханасының ұжымы медицина 
саласының ардагері

Әскербек Төрекеевтің
қайтыс болуына байланыс
ты марқұмның отбасы мен 
туғантуыстарына қайғылары-
на ортақтасып, көңіл айтады.

Талантты әнші-сазгер Бексұлтан Байкенжеевтің туға-
нына 70 жыл толуы туған жері – Жаңақорған ауданында 
салтанатпен аталып өтті. «Ақбаян», «Ақшолпаным»,  «Ақ 
гүлім», «Жеңешем»,  «Гүлденген Жаңақорған»,   «Құда 
болып жүрейік» секілді әндерімен жұртшылықты тамсан-
дырған  өнерпазды жерлестері осылайша еске алды. Бай-
қау М.Көкенов атындағы аудандық мәдениет үйінде өтті. 
Онда еліміздің жеті облысынан табиғи дауыста  орындай-
тын 15 сазгер-әнші  бақ сынады.

Бағдарлама аясында фитосанитариялық қауіп
сіздік жөнінде бірқатар мәселе көтеріліп, талаптар, 
мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі, карантиндік 
және аса қауіпті зиянды организмдермен күресу 
әдістері мен тәсілдері туралы түсіндірме жұмыстар 
күшейтілді. Қолайлы фитосанитариялық ахуалды 
сақтауға АШТӨні ынталандыру жөніндегі шара-
лар кешені де әзірленуде.

Бағдарлама аясында үйірлі және саяқ шегіртке-
лердің экономикалық зиянды шегінен жоғары саны 
бар, сонымен қатар жоғары фитосанитария лық 
қауіп төндіретін карантиндік объектілерге қарсы 
күрес жөніндегі ісшараларды ғана қаржыландыру 
жоспарлануда.

Ал, қалған қауіпті зиянды организмдер – зиян ды 
бақашық, астықтың сұр көбелегі, гессен шыбыны, 
астық қоңыздары, мақта көбелегі, өрмекші кене, 

саршұнақ, тышқан тәрізді кеміргіштер мен колора-
до қоңызы. Дәнді дақылдардың аурулары – тат және 
септориоз. Зиянды организмдер – шалғын көбеле-
гі, бидай трипсі, жағалау шыбыны. Карантиндік 
объектілер (оңтүстік америкалық қызанақ күйесі, 
жеміс ағаштарының бактериялық күйігі, қауын шы-
быны, мемлекеттік босалқы жердегі карантиндік 
арамшөптерді қоспағанда) бо йынша, ауыл шару-
ашылығы тауарын өндірушілерге сатып алынған 
препарат құнының 50 процент мөлшерін субсидия
лау қарастырылуда.

Аса қауіпті зиянды организмдер мен карантин-
дік объектілердің бекі тілген тізімін. Ауыл шару-
ашылығы министрінің «Өздеріне қатысты өсім
діктер карантині жөніндегі ісша ралар белгіленетін 
және жүзеге асырылатын карантинді объектілер 
мен бөтен текті түрлердің тізбесін және аса қауiптi 
зиянды организмдер тiзбесiн бекiту туралы» 2015 
жылғы 30 наурыздағы №44/282 бұйрығынан қарау
ға болады.

Б.НҰРМАХАНОВ,
ҚР АШМ АӨК МИК

Жалағаш аудандық 
аумақтық инспекциясының басшысы.

Осыған дейін Үкімет “Қазақстан Рес-
публикасының агроөнеркәсіптік кешенін 
дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасын” бекітті.

Зиянкестермен 
күрес тоқтамайды

(Басы өткен санда)

Иә, бесінші құрлық бұл 
күндері күйіп тұр. Тура мағы-
насында. Дүниежүзілік та-
биғат қорының мәліметінше, 
былтыр қазанда басталған 
алапат өрт 6 миллион гек-
тардан астам орманды шар-
пып, 28 адам мен миллиардқа 
жуық жануарды жалмап 
тынған. 17 адам ұштыкүйлі 
жоғалып, 1200 үйжайдың 
күлі көкке ұшқан. Қазір онда 
жаз, аптап ыстық. Көктем 
айы нан бастап жаңбырдың аз 
жаууы елді тағы да төтенше 
жағдайға әкеп тіреді. Орман 
өртінің тұтануына қатысты 
түрлі жорамал бар. Біреу-
лер эвкалипт ағашының жа-
пырағы құрамындағы эфир 
майының санаулы секундта 
түгел жанып кететінімен, 
енді біреулер экология бел-
сенділерінің жасыл желекті 
отауға қарсылығымен байла-
ныстырады. 

Орман өртінің зардабы 
Авс тралиямен қатар, көр-
шілес аймақтағы елдерге за-
лал келтіре бастаған. Оның 
ішінде Жаңа Зеландиядағы 
мұздықтар өрт күлінің кесірі-
нен қоңыр түске боялған. 
Қызыл жалыннан қырылған 
табиғатқа, халыққа қол 
ұшын созу ісіне танымал 
адамдар атсалысып жатыр. 
Олардың қатарында теннис-
шілер Мария Шарапова мен 
Новак Джокович, экология
лық белсенді Грета Тунберг, 
актер Леонардо Ди Каприо, 

актриса Ева Лонгория және 
тағы басқалар бар. Ал өткен 
жексенбіде Австралия ас-
панынан аш қалған аңқұс 
үшін бірнеше тонна қорек 
«жауды». «Шатқалды кенгу-
ру» операциясының өкілдері 
оларға көктен көкөніс сеуіп, 
жабайы табиғатты қорғауда 
қарап қалмады. 

Алапат өрттен өлген кен-
гуру, күйген коалаға адамдар-
дың мейірімділік танытқан 
небір фотосы әлеуметтік 
желілерде кеңінен тарап, 
жүректі шымыр латқаны бар. 
7 қаңтар күні көптен күт-
кен жаңбыр жауып, өрт сөн-
дірушілер мен жергілікті 
тұрғындардың қуаныштан 
билегені көрініс тапқан ви-
деожазбалар да тебірентпей 
қоймады. 

Алайда,  Австралия үкі
метінің «онсыз да құр ғақ
шылықта отырғанымызда су 
тауып бере алмаймыз» де-
ген желеумен 10 мыңдаған 
түйенің көзін жою туралы 
шешімі парадокс тудырды. 
Жануардың тағы бір «жа-
зығы», аптап ыстықтан сая 
табу үшін желдеткіштер мен 
өзге де инфрақұрылымды қи-
ратып кететін көрінеді. 

Ал «түйенің үлкені – ки-
енің үлкені» дейді қазақ. Ой-
сылқара тұқымын төрт түлік-
тің төресі деп білген біздің 
қоғамда бұл жаңалыққа селт 
етпеген ешкім жоқау...

Австралиядағы
алапат өрт

34,8 миллион доллар. Бүлінген табиғатты қалпына 
келтіруге Австралия билігі осынша ақша жұмсағалы 
отыр. «Өрт салдарынан жапа шеккен жабайы табиғатты 
қайта құруға, ғалымдар, экологтар мен қоғамдық ұйым-
дардың жұмысын қолдауға 50 миллион австралиялық 
доллар (34,8 млн $) бөлу туралы шешім қабылдадым», 
– деп жазды Авс тралияның қоршаған ортаны қорғау 
министрі Сьюзан Лей Twitter-дегі парақшасында. 


