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Солардың бірі – Сырдария 
ауданы орталығы Тереңөзек 
кентіндегі «Ұн өндіру комбинатын 
іске қосу» жаңа инвестициялық 
жобасы. Жоба инвесторы – «Аққұм 
Жер» ЖШС. Құны 80 млн теңгені 
құрайтын жобаның қуаттылығы – 
тәулігіне 60 тонна ұн өндіру. 

Комбинаттың бас тех
нологы Айбек Бейсенбайға 
хабарласқанымызда, ол ұн за
уытына қажетті құрал-жабдықтар 
Түркиядан алынып, толықтай 
орнатылып болғанын жеткізді. 
Серіктестік директоры Алмасбек 
Алдоңғаров күзгі егін ору науқаны 
аяқталысымен бидайды Қостанай 
облысынан алдыруды көздеп 

отыр. Зауыт осы күзде жұмысын 
бастамақшы. Тың жоба аясында 
15 адам жұмыспен қамтылатын 
болады. 

Мұнан бөлек, Сырдария ауда
нында «Қарапайым заттар эконо
микасы» бағдарламасы бойынша 
қаржыландырылған, тағы бірнеше 
жоба қолға алынған. Мәселен, 
«Ақжарма-2» шаруа қожалығы 
күріш ақтап, тазалайтын және 
кіші пастерленген сүт зауытын, 
сондай-ақ, жылыжай және көкөніс 
қоймасын салу жобаларын кезең-
кезеңімен іске асыруды қолға алды. 
Бүгінде күріш тазалау цехының 
құрылысы жүргізілуде. Цехқа Че
хиядан жеткізілген «VibroMAX» 
агрегатының құны 52 млн теңге. 
Бұл аппарат тәулігіне 50 тонна 
астық тазартады. Шаруашылық 
төрағасы Марат Бисенов кіші па
стерленген сүт зауыты және жы
лыжай мен көкөніс қоймасын салу 
жұмыстары 2023 жылға дейін 
жүргізілетінін айтты.

«СБ» ақпарат

ТӘУЛІГІНЕ 60 ТОННА ҰН
Өңірдің 2023 жылға 

дейінгі экономикалық даму 
жоспарына шағын және 
орта кәсіпкерлік саласында 
іске қосылатын 265 жоба 
енгізілген. Нақты кезеңде 
облыста құны 24 млрд теңгені 
құрайтын 95 жоба жүзеге 
асуда. 

РЕСЕЙ ЕЛШІСІН 
ҚАБЫЛДАДЫ

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 
Ресей Федерациясының Қазақстандағы 
елшісі Алексей Бородавкинді қабылдады. 
Кездесуде Қазақстан мен Ресей 
арасындағы ынтымақтастықтың ауқымды 
мәселелері қаралды. 

Президент коронавирус індеті кезінде Ресей 
Федерациясының Қазақстанға көрсеткен көмегі 
үшін алғыс білдірді.

Мемлекет басшысы екіжақты, медици
на мен денсаулық сақтау салаларындағы 
халықаралық ұйымдар аясындағы, оның ішінде 
жаңа бастамалар мен жобаларды іске асыру 
шеңберіндегі қарқынды ынтымақтастықты 
одан әрі жалғастырудың маңызын атап өтті.

Кездесуде, сондай-ақ, Еуразиялық экономи

калық одақ қызметімен байланысты мәселелер 
және жоғары деңгейдегі ЕАЭО кездесуіне, 
сонымен қатар, Ұжымдық қауіпсіздік шарт 
ұйымының алдағы саммитіне дайындық бары
сы талқыланды.

БІРІНШІ 
ОҚЫЛЫМДА 
МАҚҰЛДАНДЫ

Мәжіліс Спикері Нұрлан 
Нығматулиннің төрағалығымен өткен 
жалпы отырыста адамдарды Қазақстан 
Республикасының шегінен тыс шығарып 
жіберу кезінде ұстау мерзімдерін реттеу 
мәселелері бойынша депутаттар әзірлеген 
заң жобасына түзетулерді бірінші 
оқылымда мақұлдады. 

Заң жобасын қабылдау адам құқықтарын 
қорғау саласындағы ұлттық заңнамаға 
халықаралық стандарттарды енгізуге мүмкіндік 
береді. Сондай-ақ, Конституциялық Кеңестің 
адамдарды (шетелдіктер мен азаматтығы 
жоқ адамдарды) елімізден тысқары жер
лерге шығарып жіберу кезінде ұстап алу 
мерзімдерін қосымша заңнамалық реттеу ту
ралы ұсыныстарын орындау, оларды ұстап 
алу және кейіннен ішкі істер органдарының 
арнаулы мекемелеріне орналастыру тәртібін 
регламенттеуді қарастырады. 

Осы міндеттерді іске асыру азаматтардың, 
сондай-ақ шетелдіктер мен азаматтығы жоқ 
адамдардың бостандығына және жеке басына 
қолсұғылмаушылығына құқықтарды қорғау 
саласындағы ұлттық заңнаманы одан әрі 
жетілдіруді қамтамасыз етеді. 

АТҚАРЫЛҒАН 
ІСТЕР МЕН 
АЛДАҒЫ МЕЖЕ

Кеше Үкімет үйінде Қазақстан 
Үкіметінің отырысы өтті. Онда Мемлекет 
басшысының 2020 жылғы 1 қыркүйектегі 
Жолдауын іске асыру жөніндегі 
жалпыұлттық іс-шаралар жоспарының 
жобасы,  2020 жылғы қаңтар-тамыздағы 
ҚР әлеуметтік-экономикалық даму 
қорытындысы және республикалық 
бюджеттің атқарылуы, еліміздегі 
эпидемиологиялық жағдай қаралды. 

Үкімет басшысы орталық және жергілікті 
атқарушы органдардың басшыларына Жол
дауды іске асыру жөніндегі жалпыұлттық 
іс-шаралар жоспарын сапалы әрі уақытылы 
орындалуын қамтамасыз етуді тапсырды. 
2020 жылғы қаңтар-тамыздағы ҚР әлеуметтік-
экономикалық даму қорытындысы және 
республикалық бюджеттің атқарылуы бойынша  
есеп баяндалды.  

Премьер-Министр А.Мамин орталық 
және жергілікті органдардың басшыларына 
қаражатты уақытылы және өз мақсатына пай
далану жөнінде шаралар қабылдап, бюджет 
қаражатының тиімді игерілуін қамтамасыз 
етуді тапсырды. Еліміздегі эпидемиологиялық 
ахуал туралы баяндамадан соң, өңірлердің 
әкімдеріне барлық санитарлық нормаларды 
қатаң сақтауды, медицина қызметкерлерінің 
қауіпсіздігін қамтамасыз етуді жүктеді.

ҮКІМЕТ

ПАРЛАМЕНТ

Арал теңізі мен Сырдария өзенінің жағасында 
тұратын жергілікті халықтың өмірі мен тұрмысы 
балық аулаумен тығыз байланысты. Нақты кезеңде 
облыста жылдық қуаттылығы 12,5 мың тонна өнім 
шығаратын 9 балық өңдеу зауыты жұмыс істейді. 
Балық өңдеу зауыттарының 4-інде еуропалық сапа 
стандартына сәйкестігін растайтын «Еврокод» 
белгісі  бар. Олар – жеке кәсіпкер «Игіліков», «СПК 
Қызылорда Балық», «Арал СДО» және «Арал балық 
өңдеу зауыты» ЖШС-ның зауыттары.

БАЛЫҚ ӨНІМДЕРІ 
12 ЕЛГЕ ЭКСПОРТТАЛАДЫ

Сыр бойының басты байлығының бірі балық десек, бүгінде Аралдың балық 
өнімдері әлемнің 12 мемлекетіне жөнелтілуде. Бұл туралы  облыстық табиғи 
ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы мәлімдеді.

АҚСУАТТА 
КЛУБ САЛЫНУДА

Қазалы ауданына қарасты 
Ақсуат ауылында тағы да бір іргелі 
әлеуметтік нысанның құрылысы 
аяқталуға жақын.

Майлыбас ауылдық округінің 
орталығы – Ақсуат ауылында 150 
орындық клубтың құрылысы қарқынды 
жүріп жатыр. Бұл жобаның жүзеге 
асуына «Жұмыспен қамтудың 2020-
2021 жылдарға арналған жол картасы» 
мемлекеттік бағдарламасының септігі мол. 
Бағдарлама аясында құрылысқа қажетті 
қаржы бөлінді. Соның нәтижесінде 
құрылыс жұмыстары аяқталуға жақын 
қалды. Бас мердігер «Болашақ» ЖШС 
құрылысшылары мәдениет ошағының 
құрылысын мерзімінен бұрын, яғни жыл 
соңына дейін бітіруді жоспарлап отыр.

ЖАЯУ ЖҮРГІНШІ 
ЖОЛЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫ 

Қызылорда қаласының 
шет аймақтары мен ауылдық 
округтерінде барлығы 260 жол 
жөндеу жұмыстары жүргізілуде.

Қала әкімдігі баспасөз қызметінің 
хабарлауынша, «Жұмыспен қамтудың 
2020-2021 жылдарға арналған Жол кар
тасы» мемлекеттік бағдарламасы аясында 
қала аумағындағы 111 көшеге, кент және 
ауылдық округтердегі 32 көшеге орташа 
жол жөндеу, яғни асфальт салынса, 50 
көшеге қиыршық тас төселеді.

Ұзындығы 0,7 шақырым болатын 
Желтоқсан көшесінен Абай даңғылына 
дейінгі аралықты қамтитын Ергеш
баев көшесін «Қызылорда жолдары» 
мекемесі асфальт төсеп, жоба-сметалық 
құжаттардағы талаптардың толық орын
далуын қамтамасыз етуде.

Мұнан бөлек, қала тұрғындары тара
пынан жиі көтерілетін мәселелердің бірі 
– көше бойларын жаяу жүргіншілер жол
дарымен қамту болатын. Аталған мәселе 
бүгінде өз шешімін тапты. Мәселен, биыл 
102 шақырымды құрайтын 68 көшеге 
жаяу жүргінші жолы салынып жатыр.

Айта кетейік, жоғарыда атап өткен 
жұмыстарға 1 мың 700 жұмысшы 
тартылған.

МАЛ ҰРЛАҒАН КҮДІКТІ 
ҰСТАЛДЫ

Жаңақорған ауданы Сунақ ата 
ауылында жайылымнан 2 бас 
сиыр ұрлаған  күдіктіні полиция 
қызметкерлері ізін суытпай ұстады.  

«Күдікті 26 жастағы ауыл тұрғыны бо
лып шықты. Ол өз кінәсін толық мойын
дады. Қазіргі таңда Қазақстан Республи
касы Қылмыстық кодексінің 188-1 бабы 
1-бөлігімен (мал ұрлығы) сотқа дейінгі 
тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде. 
Айғақ заттар алынды», – делінген поли
ция департаменті баспасөз қызметінің ха
барламасында.

«СБ» ақпарат

Кибербуллинг:
баланы қалай қорғаймыз?

Сөз бен саздың әсем 
үйлесімі

Екінші толқынға 
әзірлік қалай?

Дәуіржан ЕЛУБАЕВ,
«Сыр бойы»Sb

Жиында облыс әкімінің орын-
басары Бахыт Жаханов пен 
«Байқоңыр» әлеуметтік-кәсіп-
керлік корпорациясы АҚ басқарма 
төр ағасы Ерлан Нұрланбаев атқа-
рылған шаралар туралы баяндады.

1 қыркүйектегі жедел статис-
тикалық ақпараттарға сәйкес, об-
лыс та әлеуметтік маңызы бар 
негізгі азық-түлік тауарларының 
индексі 103,5%-ті құрады. Респуб-
лика бойынша бұл көрсеткіш – 
104,6%.

Жыл басынан бері 19 әлеуметтік 
маңызы бар негізгі азық-түлік 
тауары арасынан 12 өнімге баға 
жоғарыласа, 5 өнім бағасы тө-
мен деген, ал 2 өнім бағасы бір-
қалыпты сақталуда. Бүгінге дейін 
тұрақтандыру қорына 4130,4 тонна 
өнім сатып алынды.

Қазір қордағы 2325,5 тон
на өнім Қызылорда қаласында 
орналасқан 29 әлеу меттік дүкен 
мен 1 әлеуметтік мар кетте және 
қала аумағында орна ласқан «Ми
рас», «Аль-Асад», «Анвар», 
«Ажар», «Қызылорда Оптомаркет» 
және «Ақниет» ірі сауда орында
рында тұтынушыларға ұсынылуда.

Сонымен қатар, әлеуметтік дү-
кендердің желісін кеңейту мақ-
сатында облыс орталығында 5 
дүкеннің құрылысы жүргізілуде. 
Күз айларында тұрақтандыру қо-

рын толықтыруға 1000 тонна кар
топ, 500 тонна бас пияз, 200 тонна 
сәбіз және 35 тонна қырыққабат, 
сон дай-ақ, 68 тонна қарақұмық 
жар масын сатып алу жоспарлану
да.

Соңғы уақытта облыста қа-
рақұмық жармасының бағасы 
тұ рақсыз болып тұр. Бекітілген 
269 теңге шекті баға 15%-тен 
артып кетуіне орай комиссия 
қарақұмық жармасына 313 теңге 
мөлшерде баға бекіту жөнінде 
облыс әкімдігінің қаулысы қа-
был данды. Ал ет өнімдерін тұ-
рақтандыру мақсатында «KZO 
Ет» шаруа қожалығы қаланың 6 
ау ма ғында орналасқан жеке сау
да орындарында сиыр етінің ке-
лісін 1600 теңгеден сатуда. Бұдан 
бөлек, осы төмен бағадағы әрі 
сапалы ет өнімдерін қаладағы 
«Қызылорда», «Анвар» ірі сау
да үйлерінде сатылымға шығару 
ұйымдастырылды.

Кездесу соңында облыс әкімі 
әлеуметтік маңызы бар азық-түлік 
бағаларын бақылауда ұстауды 
және кәсіпкерлер тарапынан 
негізсіз өсірген жағдайда шара 
қабыл дауды тапсырды. Сондай-ақ, 
дәстүрлі күзгі жәрмеңкелер ұйым-
дастыру тура лы тапсырма берді. 

«СБ» ақпарат

АЗЫҚ-ТҮЛІК БАҒАСЫ
БАҚЫЛАУДА

Кеше облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықованың 
төрағалығымен әлеуметтік маңызы бар негізгі азық-түлік 
тауар лары бағасын тұрақтандыру бағытында атқарылған шара-
лар бойынша кездесу өтті.

ОБЛЫС ӘКІМДІГІНДЕ ЕГІН – 2020

ҚАРАУЫЛТӨБЕ 
КҮРІШІНЕ
ОРАҚ ТҮСТІ

Қызылорда қаласына қарасты Қарауылтөбе 
ауылындағы Ы.Жақаев атындағы «Қазақ күріш 
шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты» ЖШС 
тәжірибе алаңында күрішке орақ түсті. Мұнда «Янтарь», 
«Лидер» сорттарымен қатар жаңа «Сыр сұлуы» сорты 
да егілген болатын. Бұған дейінгі қолданыстағы сорттар 
110-120 күнде пісетін болса, жаңа сорт 90 күнде толық 
дайын болады.

Күрішке орақ салу рәсіміне Қызылорда 
қаласының әкімі Нұрлыбек Нәлібаев 
пен орынбасарлары, ауыл әкімдері, 
ақсақалдар қатысты.

Sb Дәулет ҚЫРДАН,
«Сыр бойы»
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Қазір елімізде коронавирус індеті 
бәсеңдеді. Десе де, мамандар аурудың 
күзде қайта бас көтеретіні туралы 
болжам айтуда. Осы орайда дайындық 
жұмыстарына жіті көңіл бөліп,  
қауіпті кеселмен күреске сақадай 
сай болу – басты міндет. Медицина 
нысандарының күзге дайындығын 
пысықтау мақсатында ҚР Денсаулық 
сақтау вице-министрі Ажар Ғиният пен 
ҚР Парламенті Сенатының депутаты 
Ақмарал Әлназарова екі күндік жұмыс 
сапарымен Сыр өңірінде болды.

Алғашқы күні олар Жалағаш, Қармақшы 
аудандары мен Байқоңыр қаласына барды. Ал-
дымен жаңадан бой көтеріп жатқан Жалағаш 
аудандық ауруханасының құрылысын көр
ді. 100 төсектік емдеу мекемесі жыл со ңына 
дейін тапсырылуы тиіс. Алайда мер дігер ме-
кеме өкілі құрылыс жұмысының уақытылы 
аяқталуы үшін қосымша қаржы керектігін 
жеткізді. Жуырда ғана ҚР Парламенті 
Сенатының депутаты болып сайланған 
Ақмарал Әлназарова  құрылысты келер жыл
ға қалдырмай, мәселені шешуге қолдан кел-
генше көмектесетінін айтты. 

Аудан бойынша 111 адам қауіпті ке-
сел жұқтырып, барлығы емделіп шыққан. 
Індетпен күреске 182 қызметкер, оның ішінде 
24 дәрігер, 138 орта буын қызметкер, 20 кіші 
аяжан жұмылдырылған. Қазір ауданда 4 
өкпені жасанды желдету аппараты, 28 оттегі 
концентраторы бар. Айта кетерлігі, ауданға 
қарасты барлық емханада шақырту саны 90 
процентке азайған. 

Қармақшы ауданына қарасты Төретам 
кентінде №80, №272 орта мектептердің 
жөндеу жұмыстарымен  және ауылдық ауру-
хана қызметімен танысты. Елде  COVID19  
індеті белең алған тұста Байқоңыр қалалық 
көпбейінді ауруханасында 30 төсектік 
провизорлық стационар 60 орынға, кейіннен 
120 төсекке кеңейтілген. 1 қыркүйекке дейін 
мұнда барлығы 465 науқас емделіп шыққан. 
Байқоңыр қаласына аялдаған Денсаулық 
сақтау вицеминистрі мен сенатор мұнда 
да аурухана қызметімен танысып, күзге 
дайындықты пысықтады және мамандардың 
ұсыныспікірлерін тыңдады. 

Жалпы, емдеу мекемесінің техникалық 
базасы өткен жылмен салыстырғанда 3 
есе артқан. Ауруханада 10 өкпені жасанды 
желдету құрылғысы, 51 дана оттегі концен-
траторы, 51 дана пульсоксиметр, 30 дана 
термометр бар. Сонымен бірге екі жарым 
айға жететін дәрідәрмек қоры жасақталған. 
Одан бөлек, барлық қызметкерлер қорғаныш 
құралдарымен қамтылған.

Келесі күні А. Ғиният пен А. Әлназарова 
қаладағы бірқатар денсаулық сақтау нысан-
дарын аралады. Алдымен облыстық жұқпалы 
аурулар ауруханасында болып,  ахуалмен та-
нысты.

Емдеу мекемесі 185 орынға арналған. 
Қауіпті дерт белең алған уақытта қосымша 
170 төсектік инфекциялық, 90 орындық 
провизорлық және  таза аумаққа 130 
төсекорын қосымша жасақталған. Қазір 
провизорлық бөлімшеде 25 науқас, балалар 
ішек аурулары бөлімшесінде 96 науқас ем 
алуда. Жалпы індет жұқтырған 2597 науқас 
емделіп шыққан. Ауруханада 7 дана өкпені 
жасанды желдету аппараты, 50 дана оттегі 
концентраторы, 23 пульсоксиметр бар және 
қажетті қорғаныш құралдарымен қамтамасыз 
етілген.

Онан соң қонақтар Ұлттық сараптама 
орталығының филиалында болды. Аймақта 
ахуал күрделенген шақта орталық маманда-
ры сала қызметкерлеріне жанжақты қолдау 
көрсетті. Ол жұмыстар алдағы уақытта да 
жалғасатынын айтты.

Ал облыстық көпбейінді ауруханада был-
тыр 8 айда 113 адам пневмониямен емделіп 
шықса, биыл 3 есеге өскен. Коронавиру-
спен ауырғандардың көбеюіне байланысты 
30 төсектік инфекциялық бөлімше ашылып, 
бір жарым айда 86 адам айығып, 10 науқас 
қайтыс болған. 20 дана өкпені жасанды жел-
дету аппараты бар. 

Вицеминистр  қауіпті дерттің екінші 
толқынына дайындық барысында  жағдайы  
ауыр науқастарды емдеуге арналған арнайы 
орталықты осы жерден  жасақтап, үздік ма-
мандарды осы ауруханаға шоғырландыру ту-
ралы ұсынысын айтты. 

– Аурухана заманауи ғимаратта орна
ласқандықтан, бұл жерде өте ауыр жағ
дайдағы науқастарды емдеуге болады. Оған 
аурухананың мүмкіндігі мол деп ойлаймын. 
Мамандар да, заманауи құрылғылар да 
жеткілікті. Алдағы уақытта өлімжітімге жол 
бермеуіміз керек, – деді Ажар Ғиниятқызы.

№3 қалалық емхана 64 800 тұрғынға 
қызмет көрсетеді. Ауысымына 500 адам 
қабылдауға арналған медицина мекемесі за-
манауи үлгідегі құралжабдықтармен қам
тамасыз етілген. Жұмыс режимі қалыпқа 
түскенмен, маусымшілде айларындағы 
шақыртулар бірнеше есеге өскені белгілі. 
Осы ретте аймақтық дәрігерлердің жүктемесі 
артты.  Олардың қызмет барысымен танысқан 
вицеминистр бірінші кезекте атқарылуы 
тиіс жұмыстарды пысықтады.  Әсіресе, же-
дел респираторлы вирусты инфекция мен 
тұмау белең алатын күзгі маусымда ауруға 
қарсы екпе салуды қолға алу,  тұрғындар ара-
сында қауіпті дерттің алдын алу бағытында 
түсіндірме, ақпараттықнасихат жұмыстарын 
жанжақты жүргізу керектігін айтты. 

Жалпы емхана бойынша сәуір айынан 
бастап қазіргі кезге дейін пневмония диаг
нозымен 556 науқас тіркеліп, 52сі қайтыс 
болса, коронавирус инфекциясымен 321 
науқас анықталып, 10ы көз жұмған. Қауіпті 
кеселдің белгілерін растайтын клиникалық 
көріністері бар науқастарды провизорлық 
стационарларға тасымалдау үшін 4 мобильді 
топ құрылған. 

Екі күндік жұмыс сапары ахуалдық 
орталықта облыс әкімінің орынбасары Нау
рызбай Байқадамовтың төрағалығымен 
өткен жиында қорытындыланды. Облыстық 
денсаулық сақтау басқармасының бас-
шысы Сәбит Пазылов аймақта осыған 
дейін атқарылған жұмыстарды баяндады. 
Атап айтқанда, 22 маусымда бір тәулікте 
2120 адамнан шақырту түссе, қазір бұл 
көрсеткіш 52 процентке азайған. Эпидмау-
сым басталғанда барлығы  976 төсекорын 
жасақталса, оның саны 2500ге дейін жеткен. 
Жыл басынан бері пневмониядан 290, оның 
ішінде шілде айында 215, тамызда 5 науқас 
қайтыс болды. Күшейтілген карантиндік 
шараларды іске асыру барысында аймақта 
жағдай біршама тұрақталған. Медициналық 
құралдармен жабдықталу жыл басында 85 
процент болса, сегіз айда 88,5 процентті 
құрады. Инфекциялық стационарлардың 
реанимация бөлімдерінің  жабдықталу 
көрсеткіші  75 тен 85 процентке жеткен. 

Жиын соңында Денсаулық сақтау вице
министрі Ажар Ғиният пен ҚР Парламенті 
Сенатының депутаты Ақмарал Әлназарова 
емдеу мекемелерінің дайындығын күшейтіп, 
мамандар біліктілігін арттыру туралы ойла-
рымен бөлісті.

ЕКІНШІ ТОЛҚЫНҒА 
ӘЗІРЛІК ҚАЛАЙ?

Айнұр БАТТАЛОВА,
«Сыр бойы»Sb

Өткен жылы балық аулау көлемі 
7193 тоннаны құрапты. Ауланған 
балықтың басым бөлігі зауыттарда 
өңделіп, алыс және жақын шетел-
дерге жөнелтілген. Арал ауданында 
«Арал СДО» ЖШС, Қазалы ауданын-
да «СПК Қызылорда Балық» ЖШС 
және жеке кәсіпкер Игіліковтің 
балық өңдеу зауыттарында өнімдер 
терең өңделуде. Бүгінде балық 
өнімдерінің 14 түрі экспортталуда. 
Айтар болсақ, былтыр 4 220 тонна 
балық өнімі 12 мемлекетке (Ресей – 
2065 тонна, Польша – 337,3 тонна, 
Грузия – 160 тонна, Украина – 100 
тонна, Нидерланды – 682,8 тонна, 
Әзербайжан – 40 тонна, Қытай – 620 
тонна, Қырғызстан – 9,9 тонна, Литва 
– 31,6 тонна, Германия – 152,3 тонна, 
Венгрия – 16 тонна, Беларусь – 5 тон-
на) экспортталды. Осылайша, балық 
экспортының көлемі 2018 жылмен 
салыстырғанда 10 процентке артқан. 

Өңірде балық аулайтын шаруа
шылықтар мен өңдеу кәсіп орын
дарында мыңдаған адам еңбек етеді. 
Ал балық өндеу кәсіпорындарында 
500ден астам адам тұрақты жұ
мыспен қамтылған. 

Аймақта балық шаруашылығында 
маңызы бар Кіші Арал теңізі мен 
207 көл тізімге енгізілген. Жергілікті 
балықшылар аталған су айдындары-
нан балықтың 18 түрін аулауға көңіл 
бөліп отыр.  Былтыр 8042 тонна ау-
ланып, республикалық бюджетке 132 
млн теңге қаржы түсті. 

– Бүгінде Кіші Арал теңізі то
лықтай және 182 көл конкурстық 
негізде табиғат пайдаланушыларға 
бекітіліп берілді. Бұған қоса, қазіргі 
уақытта 25 көл резервте тұр, – 
дейді облыстық табиғи ресурстар 
және табиғат пайдалануды реттеу 
басқармасының бөлім басшысы Ай-
дос Аяғанов.

Бұған қоса, балық өңдеу за-

уыттарын қосымша шикізатпен қам
тамасыз ету мақсатында өңірдің ак
вамәдениетін дамыту жұмыс тары 
да жүргізілуде. Мысалы, облыс
тағы 10 тауарлы балық өсіру шаруа
шылығында былтыр 143 тонна балық 
өсіріліп, нарыққа шығарылды. Биыл 
оны 155 тоннаға дейін көбейту жос
парланып отыр. 20172022 жыл дарға 
арналған Агроөнеркәсіп кешенін 
дамытудың өңірлік бағдарла ма
сына тауарлы балық өсіру шаруа
шы лықтарын өркендету шарала-
ры енді. Осы өңірлік бағдарламаға 
сәйкес, 2022 жылы тауарлы балық 
шаруашылықтарының санын 30
ға және өндірілетін балық көлемін 
477 тоннаға жеткізу жоспарланып 
отыр. Жағымды жаңалыққа келсек, 
осы жылы 3 тауарлы балық өсіретін 
шаруашылық құрылды. Балық 
жеміне кеткен шығындардың 30 
проценті мемлекет тарапынан субси-

дияланады. «Үстіміздегі жылы осы 
мақсатқа облыстық бюджеттен 4,2 
млн теңге бөлінді. Бүгінгі күні Шиелі 
мен Жаңақорған аудандарындағы екі 
шаруашылық – «Ғабит» және «Ис-
лам» шаруа қожалықтары 2,1 млн 
теңге қаржыны толық игерді» дейді 
бөлім басшысы. 

Аймақта балық шаруашылығының 
дамуына алғашқы кезеңі жүзеге 
асқан «Сырдария өзенінің арнасын 
реттеу және Арал теңізінің солтүстік 
бөлігін сақтап қалу» жобасының 
тигізген пайдасы мол. Жобаның бі
рінші кезеңі елеулі нәтиже берді. Ол 
әсіресе, балық шаруашылығының 
өркендеуіне жол ашты.  Қазір Арал 
өңірінде балық аулау көлемі жыл 
санап артуда, 2000 жылмен салыс
тырғанда 20 есеге өсіп, 400ден 8000 
тоннаға жетті.

Жоба шеңберінде Солтүстік Арал 
теңізіндегі «Көкарал» су тоспасы, 

«Әйтек» су құрылысының кешені 
және Сырдария өзеніндегі қорғаныс 
бөгеттері салынғаны баршамызға 
белгілі. Сөйтіп, теңіздегі балық қоры 
молайып, сол маңды мекендеген 
халықтың игілігіне айналды. Кіші 
теңіздегі судың көлемі 15,6 млн тек-
ше метрден 27,1 млн текше метрге 
дейін ұлғайған. Енді жобаның екінші 
кезеңінде су көлемін одан әрі молай-
ту жоспарланып отыр. 

Бір сөзбен айтқанда, «Көкарал» 
бөгетінің салынуы аймақтағы ба
лық шаруашылығының дамуына 
оң жағдай туғызды. Су маржанын 
аулау көлемінің өсуі өңдеу сала
сының дамуына мүмкіндіктер жа-
сады. Сондайақ, бекіре тұқымдас 
балықтарды өсіруге қолайлы жағдай 
туып отыр. Күннен күнге көкжиегін 
кеңейткен кәсіптің келешегі бұдан да 
зор екендігіне ешкім шүбә келтіре ал-
маса керек. 

Мемлекет басшысының «Жаңа 
жағдайдағы Қазақстан: Іс-қимыл кезеңі» 
атты Жолдауы ұстаздар қауымы тарапынан 
зор қолдау тауып, жарқын болашаққа деген 
сенімімізді арттыра түсті.

Білім саласы мемлекетіміздің стратегиялық ба-
сым бағыттарының бірі болғандықтан, Жолдаудың 
«Қолжетімді әрі сапалы білім беру» бөлімінде 
сандық білім беру мен білім саласындағы алдағы 
атқарылатын істерге жанжақты бағам жасалуы 
қоғам тарапынан туындап отырған әлеуметтік 
сұраныстарға өз жауабын бергендей болды.  

Атааналар, мұғалімдер тарапынан бала-
ларды мектепке дейінгі тәрбие және оқытумен 
толыққанды қамту жөніндегі Президент тап-
сырмасын орындауда қаржыландырудың ваучер 
тетігін қосуды ұсынуы да жақсы қабылданды. 
Алдағы уақытта қаржыландырудың ваучер тетігі 
мұғалімдерімізді қайта даярлау курстарында 
қолданысқа енуі олардың кәсіби біліктілігін арт-
тыруда еркін бәсекелестікті қалыптастырады. 

Төртінші тоқсаннан бастап қашықтан оқуға 
көшкен  қала мектептерінің ҰБТға қатысқан 
түлектері 100 процент жоғары оку орындарына 
түсіп, олардың 77 проценті мемлекеттік грант 
иесі атанды. Мемлекет басшысы шығармашылық 
және қолөнер негіздерін қамтитын балалар 
үйірмелерін ашуды, кәсіпкерлік негіздерін мек-
теп қабырғасынан оқушы бойына сіңіріп, еңбек 
адамын жанжақты қолдап, мамандық таңдауда 
кәсіптік арнайы білім алуды алға тартуы –  қазіргі 
уақыт талабы. Осы бағытта «Еңбек бағдарламасы» 
аясында 9 сыныптан кейін арнаулы кәсіби білім 
беретін оқу орындарына баратын оқушылар саны 
артып отырғаны қуантады.

Келер жылы ұстаздар жалақысы 25 про-
центке көтерілетіні бұл мемлекетіміздің білім 
саласына зор көңіл бөлуі, сонымен қатар 2020
2021 оқу жылы толыққанды жаңартылған білім 
жүйесіне көшу, сынып жетекшісі жұмысы мен 
дәптер тексеруге қосымша ақы төлеудің екі есе 
өсуі, магистрлік дәрежесі мен тәлімгерлікке ақы 
төлеудің енуі де әрбір мұғалімнің өз мамандығын 
жетік меңгеріп, сапалы білім берудегі қоғам 
алдындағы жауапкершілігін арттыра түседі. 
Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы қарсаңында 
білім саласын жаңа белестерге көтеру міндеті 
тұрғандықтан, шығармашылық тұрғыда, кәсіби 
біліктілігі жоғары педагог қызметкерлер алдыңғы 
қатарда болуы тиіс.

Егер алған біліміміз ғылыммен ұштаспайтын 
болса, экономиканың инновациялық бағытта да-
муы тежеледі. Осы түйінді мәселенің алдын алу-
да Президенттің 500 ғалымды әлемдік ғылым 
орталықтарда тағылымдамадан өтуге, «Жас 
ғалым» жобасы аясында зерттеу жүргізу үшін 1000 
грант бөлуді тапсыруы мектептерде дарынды бала-
лармен жұмысты жаңа қырынан ұйымдастыруды 
талап етеді. Үш артерия – Сырдария өзені, темір 
жол, халықаралық көлік магистралі бойында 
орналасқан Қызылорда қаласы ХХІ ғасыр көшінен 
қалмас үшін өскелең ұрпаққа қолжетімді сапалы 
білім беруді өтпелі қиын кезеңде босаңсытып ал-
мауымыз керек.

Ләззат ӘБЕНОВА,
С.Толыбеков атындағы №3 ІТ 

мектеп-лицей директоры 

Балық өнімдері 12 елге экспортталады

Өтпелі кезең 
өзгерістері

– Суармалы егістік көле
мін 300 мың гектарға жеткізу 
жөніндегі жұмысшы топ мә
селені зерттеп, талдап көрді. 
Жаңадан ашылатын осындай 
алқаптар аумағын 95,7 мың 
гектарға жеткізіп, жалпы 
көлемін 332,6 мың гектарға 
дейін ұлғайтуға мүмкіндік 
бары нақтыланды, – деді ол. 

Су ресурсының жағдайын 
жақсарту бағытында бірқатар 
бас тама қолға алынды. 
Атап айтқанда, апатты жағ
дайдағы «Қызылорда», «Әй
тек» су тораптары, «Жи
делі» су қоймасы қайта 
жаң ғыртылады. 

Б.Жаханов Жолдаудағы 
агро өнеркәсіп кешенін да-
мыту мін деттемелеріне тоқ

талды. Президент өнім өндіру 
барысында жеке қо салқы 
шаруашылықтардың әле уе тін 
тиімді пайдалануды тапсыр-
ды. 

– Бұл, біріншіден, осын-
дай 86 мың шаруашылықты 
тұрақ ты жұмыспен қамтуға, 
екінші ден, жал пы өндіріс 
кө лемін кем дегенде 34 
есе ұлғайтуға, үшін шіден, 
қар  жылық кіріс пен бәсе
келестік қабі летін арттыруға 
мүм кіндік бе реді. Жеке қо
салқы шаруа шы лықтарды 
коо перацияға бірік тіру үшін 
субсидиялау, жеңілде тілген 
несие беру, жер бөлу, инфра
құрылым жүргізу сияқты 
ын таландыру шаралары қа

былданады, – деді облыс 
әкімінің орынбасары. 

Өңірде балық шаруа
шылығын дамыту мүмкіндігі 
зор. Табиғат пай даланушылар 
тоған, шарбақ ша руа шылы
ғын құруға, тұйық жүйелі 
сумен қамтамасыз ету қон
дырғысы арқылы балық өсі
руге ынталы. Осы орайда 
облыс әкі мінің орынбасары 
су маржанын та биғи өніммен 
қоректендірген жағ дайда 
көлтауарлы балық өсіру 
ша  руашылықтарының әр 
гек та рынан 100120, тоған 
шаруа шы лықтарынан 600
800 келі ге дейін балық алуға 
бола  тынын жеткізді. 

– Аймақтағы 9 балық өң
деу зауытын шикізатпен 
қам тамасыз ету үшін тауар-
лы балық өсірудің көлемін 
2030 жылға қарай 3 мың 
тоннаға жеткізуді жоспар-
лап отырмыз. Осыған сәйкес 
халықаралық тәжірибені 
пай далану арқылы са ланы 
да мытудың өңірлік бағдар
ламасы бекітіледі. Бұл аталған 
кәсіпті өркендетуге септігін 
тигі зеді, – деді Б.Жаханов. 

ҚОСАЛҚЫ ШАРУАШЫЛЫҚТАР 
ҮЛЕСІ ҚОМАҚТЫ

БРИФИНГ

ИНСПЕКЦИЯДА 
ЖАҢА БАСШЫ

Қазақстан Республикасы Эколо-
гия, геология және табиғи ресурс
тар министрлігінің 2020 жылғы 
7 қыркүйектегі №456 бұйрығына 
сәй  кес, Нұрымбетов Сейілбек Сер
ғазыұлы Қазақстан Республикасы 
Эко логия, геология және табиғи 
ре  сурстар министрлігі Су ресурс
тары комитетінің Су ресурстарын 
пай  далануды реттеу және қорғау 
жөніндегі АралСырдария бас сейн дік 
инспекциясының басшысы лауазымы-
на тағайындалды.  

Сейілбек Нұрымбетов 1983 жылы 
Қызылорда облысы, Жалағаш ауда-
нында туған.

2006 жылы Қорқыт ата атын
дағы Қызылорда мемлекеттік уни
вер  ситетін «Инженергидротехник» 
мамандығы және Қарағанды эко
номикалық университетін «Экономи-
ка және бизнес» мамандығы бойынша 
бітірген.

2018 жылы ҚР Президентінің 
Ха лықаралық «Болашақ» стипен
дия сы арқылы Ресей Федерациясы, 
Мәскеу қаласында «К.А.Ти ми рязев 
атындағы Мәскеу ауыл ша руашылығы 
академия сын» магистр дәрежесінде 
үздік бітіріп шыққан.

Еңбек жолын 2006 жылы Қы
зылорда облысының ауыл шаруа
шылығы басқармасында жетекші ма-
ман ретінде бастаған.

20102011 жылдары ҚР Ауыл 
шаруашылығы министрлігінің Су 
ресурстары комитетіне қарасты 
«Қы  зылорда су шаруашылығы» кә
сіп орнында су пайдалану бөлімінің 
инженері қызметін атқарды.

20112018 жылдар ішінде Қы
зылорда облысының ауыл шаруа
шы лығы басқармасында жетекші 
маман, бас маман, бөлім басшысы 
қыз меттерін және 20182020 жыл дары 
Қызылорда облысының ауыл ша
руашылығы басқармасы басшы сының 
орынбасары болып қызмет атқарды.

2020 жылдың сәуір айынан бас
тап, осы кезге дейін Қызылорда об
лысының ауыл шаруашылығы бас
қармасы басшысы қызметін атқарып 
келді.1-бет 

Өңірде өткелдер 
жөнделеді
– Бүгінге дейін Жаңақорған мен Қазалы 

ауданындағы өткелдер жөнделді. Біз бұл жұмысты 
екі жыл бұрын бастап кеткенбіз. Бір қиыны, мамыр-
дан қыркүйекке дейінгі аралықта аталған көпірлерді 
жөндей алмаймыз. Өйткені, диқандар сол уақытта 
егінге су алады. «Жалағаш – Қызылорда» трассасында 
жөнделу керек 4 өткел бар еді. Оның Бұқарбай батыр 
ауылының тұсындағысын былтыр қалыпқа келтірдік. 
Қалған 3уі жоспарда тұр. Осы секілді барлық ауданда 
да мұндай өткелдер бар, – дейді М.Тілеуімбетов.

Сонымен қатар, биыл Қызылорда қаласындағы 
Ғ.Мұратбаев көшесін сол жағалаудан «Батыс Еуро-
паБатыс Қытай» халықаралық дәлізіне қосу жұмысы 
басталмақ. Ал келер жылы «ҚызылордаЖезқазған» 
трассасын жөндеу қолға алынады. Биыл облыс
та 488 шақырым автомобиль жолы мен көшелер, 
көпір өткелдері жөнделеді деп жоспарланған. Оған 
қазынадан 19614 млн теңге қаралған. Жұмыстар 
«Нұрлы жол», «Өңірлерді дамыту», «Жұмыспен 
қамтудың жол картасы» бағдарламалары мен «Ауыл – 
ел бесігі» жобасы аясында жүзеге асуда.

«СБ» ақпарат

Аймақта жол астынан өтетін су және мал 
өткелдеріне көңіл бөліне бастады. Олардың 
көпшілігінің жағдайы сын көтермейді. Алдағы 
уақытта осындай 84 өткелді жөндеу жоспар-
да тұр. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар 
қызметіндегі брифингте облыстық автомобиль 
жолдары және жолаушылар көлігі басқармасының 
басшысы Мұрат Тілеуімбетов мәлім етті.

ТАҒАЙЫНДАУ

Ауыл диқандарының қуа нышты 
сәтіне келген қала басшысы алды-
мен институт ғалымдарының көр
месімен танысты. Мұнда ғалымдар 
шығарған көкөніс, қауынқарбыз, 
жүгері, малазықтық дақылдардың 
жаңа сорттары қойылған.

– Су тапшылығын жұртшылық 
күріш еккенімізбен байланыстыра-
ды. Бірақ, күріштің өңірдің басты 
әрі экологиялық дақыл екенін естен 
шығарады. Күріш көлемін көп 
қысқартсақ, жер тұзданып кетеді. 

Ал тұзданған жерге басқа дақылдар 
шықпайды. Сондықтан ауыспалы 
егісті таңдаймыз. Күріш егілген 
жерге басқа дақылдар жақсы 
шығады. Біздің ойымызша, күріш 
алқабын 50 проценттен 25 про-
центке дейін қысқартуға болады. 
Оның орнына басқа дақылдарды 
егу мүмкіндігіміз бар. Бірақ суды 
үнемдеу ғылыми жобалардың 
негізімен ғана жасалуы керек, – 
дейді Ы.Жақаев атындағы «Қазақ 
күріш шаруашылығы ғы лыми
зерттеу институты» ЖШС бас ди-

ректоры Бақытжан Дүйсембеков.
Қала әкімі алқаптағы жаңашыл 

бастамалармен танысты. Әсіресе, 
агродрон шаруаларды көп 
шығыннан сақтап тұр. Өйткені, 
бұрын тұқым сепкіш құралдармен 
тым биіктен тыңайтқыш сепкен-
де дән желге ұшып әбігер бола-
тын. Ал агродрон жер бауырлай 
ұшып, өнімнің үстіне жақындай 
себеді. Мұның тиімділігі жоғары. 
Нұрлыбек Машбекұлы жаңа 
бастамаларға оң бағасын берді.

– Биыл қаладағы ауыл шаруа

шылық саласы тың идеяларға толы 
болды. Агродронмен қатар, «Сыр 
сұлуы» сортының өзі ерекше. Басқа 
сорттардан 1520 күн ерте піседі. 
Сабағы аласа болғанымен, дәні – 
ірі. Гектарына 50 центнерден кем 
болмайды деп отырмыз. Бұдан 
бөлек, қант құмайын егуді қолға 
алдық. Одан 100 тоннаның үстінде 
малазықтық дақыл алуға бола-
ды. Су тапшылығы болған жоқ, 
– дейді Қызылорда қалалық ауыл 
шаруашылығы бөлімінің басшысы 
Дәулетбек Абдрасулов.

Қарауылтөбе күрішіне орақ түсті

1-бет 

Қызылордада жердің суармалы көлемін нақтылау, 
игерілмей жатқан бөлігін айналымға қосу шаралары 
атқарылып жатыр. Өңірлік коммуникациялар қызметінің 
брифингінде облыс әкімінің орынбасары Бахыт Жаха-
нов 236,9 мың гектар суармалы жердің 214,7 мыңы 
аграрлық сипатта екенін жеткізді. 

Назерке САНИЯЗОВА,
«Сыр бойы».Sb
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Мұның алдындағы 80 жыл
дық мерейтойында елхалық 
оны «Дән падишасы» деп 
дәріптеді.  Еңбек адамына 
халықтың өзі берген бағадан 
артық бақыт бар ма екен, сірә?!

Анамыз «Адам ұрпағымен 
мың жасайды. Бүгін бар, ертең 
жоқ пендеміз,  о дүниеге жөнеп 
кетсек, артымдағы қалған ұр
пақтарым, мына немерешө
берелер атымды атап, Құран 
бағыштап отырады ғой. Бірақ, 
Алла Тағала өмір берсе, бұл  
дүниеде бір күн болса да жүре 
тұрғым келеді» дейтін. Күні
түні еңбек ете жүріп, он бала
ны өсіріп, оқытып, тәрбиелеп, 
оларды әр тарапқа ұшырып, 
үйліжайлы, үбірлішүбірлі 
бол    ғанын көріп, Жаратқанға 
сан    сыз шүкір айтумен өмірден 
өтті.

Айналамызда анамыздың 
замандастары сиреп қалыпты, 
тіпті жоқтың қасы. «Әкең 
өлсе де, әкеңнің көзін көрген 
өлмесін» деген мақалдың мән
мағынасына енді ден қойып, 
түсінгендейміз. 70 жылдық ме
рейтойында мақалалар, өлең
жырлар топтастырылған «Сыр 
сұлуы, Батыр ана – Сәлима» 
атты жинақ жарық көрген еді. 
Соны қайтадан оқып шық 
тық. Анамыз жайлы ел аға
ла рының айтқандарын, сыр
тол ғауларды, мақалалардың 
үзікүзігін назарларыңызға 
ұсын ғымыз келеді.

Кезінде Қазақстан Ком
пар тиясы Орталық Коми те
ті   нің екінші хатшысы болған 
Сағидолла Құбашев ақса  қал
дың айтқандарына зер сал
дым. «...Қазақ әйелқызда ры
ның күріш өсірудегі еңбегін 
көргенде, басқа жердегі әйел
дердің еңбекке қатынасын 
жоқтың есебіне теңеуге болады 
деп білдім. 40 градус ыстықта, 
маса, сона, шыбыншіркейдің 
ішінде, күндізтүні жүріп ең
бек етуге төзу – жанқиярлық 
ерлік. Қазақ КСРО Жоғарғы 
Кеңесі төралқасының төрағасы 
Саламат Мұқашевпен бірге 
Сәлима Жұмабекованың зве
носында болғанымыз бар. Кү
ріш алқабында тұрған киіз 
үйде болып, біраз әңгіме лес тік. 
Бітік өсіп тұрған егінге, қыз
келіншектерге ризашылық
пен таңғалды. «Мен Каспий 
теңізінде қайық үстінде осын
дай жағдайда еңбек еткен 
балықшы әйелдерді көріп едім, 
бірақ, мынадай ыстықта, күн
дізтүні, бірнеше ай шыдап 
қызмет істеу –  ерен ерлік» деді. 

Сәлима Жұмабекованың 
облыстық партия комитетінің 
пленумында, облыстық ке
ңестің сессиясында, тіпті Ал
матының трибунасынан сөй
леген сөздерін тыңдадым. 
Ше  шендігі, ұсыныспікірлері,  
қандай мәселеде де өз пікірі, 
өз өлшемі бар екенін көрсетті. 
КСРО Жоғарғы Кеңесінің депу
таты ретінде облыс халқымен 
жиі кездесетінін, аймақтың, 
қаланың қиындықтарын баян
дады. «Аралдағы жұмыссыз
дық пен ауызсудың қасіреті, 
республикадан көмектің жоқ  
тығы қашанғы айтыла бе
реді. Басшылар біздің ел дің, 
қаланың жағдайынан хабар
сыз»  деді. Делегаттар ду қол 
ша  па лақтады. Осылайша 
проб   ле маларға республика 
бас   шы  ларының көзқарасын 
өз   гертті. Аралға Ақтөбе же рі 
нен құбырмен су келді. Облыс 
орталығына құрылыс тресі құ
рылып, ірі нысандарды салу 
басталды.

... Әттең, қарындасымыздың 
оқымай қалғаны маған иге
рілмеген мүмкіндік сияқты кө
рінді.  Сәлиманың жолдасы 47 
жасында бір звенода еңбек етіп 
жүргенде апатқа ұшырап мерт 
болған. 11 баламен жесір қалса 

да, еңбектен қол үзбеді». 
Дәуірхан Жәлиұлы Ай

даров қарындасының адами 
қасиеттері мен қайраткерлік 
тұлғасы туралы азкем ой 
толғапты. «... Нар жолында жүк 
қалмас»  дейді халық. Шыдам
ды, қайратты азаматты қазақ  
«Нар жігіт» дейді. Сәлима 
– ер мінезді, нартәуекелдің 
адамы. Ат жақты, қоңыр жүз
ді, орта бойлы осы әйелдің 
нұрлы көзінен мейірімділіктің 
әрі қайсарлықтың лебі есіп 
тұрады. Кейбір ер азаматқа 
жетпей жататын кеңдік пен 
ерлік Сәлиманың бойынан та
бы лады. Сессия, пленумдарда 
өткір де батыл сөйлеп, өз ой
ларын тұжырымды дәлелдеп, 
өкілетті орындарды иланды
ра білді. Қорқыт баба, Тұр
мағамбет ақын ескерткішке
сенелерін және Сырдарияға 
Жо салы қыстағы тұсынан кө
пір салуға көп күш жұмсады. 
Туған ауылының көркеюі мен 
жерлестерінің тұрмыстір ші лі 
гін естен шығарған жоқ. Сә ли
маны өсірген уақыты, ор та сы, 
адами тағдыры, еселі еңбегі».

Анамыз: «Д.Қонаевтың кеу
деме Алтын жұлдыз тағар сәтте 
«Айналайын қарындасым, 
жұлдызың құтты болсын!» 
– дегенін қалай ұмытармын. 
Депутат болып,  бес жыл 
бойы Мәскеудегі жиындарға 
қатысып жүргенде, Нұрсұлтан 
Назарбаевты таныдым. Маған 
жазған  әр құттықтауында «Сіз 
еңбектен бақыт тапқан, ел ардақ 
тұтатын абзал аналарымыздың 
бірісіз!»  деп көңілімді мар
қайтады. Облыстың, аудан ның 
экономикалық және шаруа
шылық жағдайын көтеру ісінде 
И.Әбдікәрімов, Т.Есетов, 
А.Жанпейісов, Е.Көшербаев, 
Б.Сапарбаев, тағы басқа да 
көптеген азаматтардың атқар
ған жұмыстары аз болған жоқ. 
Солар ғой, ел қамын ойлаған 
ерлер» деп отыратын.

Тұрмағамбет ауылынан 
шыққан еңбек ардагері Айыс
бек Тәуеновтің жазбасынан бір 
үзік келтірейін. «...Өзім ауыл
да туыпөсіп, ержеткен соң 
оқу оқып, жұмыс бабымен ел
ден жырақ кетсем де, Сәлима 
жеңгемді жақсы білемін. Ол 
кісінің өмір тағдыры көз ал
дымда десем артық айтпаған 
болар едім. Бойына сіңген 
асыл қасиеттері, кеңпейілдігі, 
жарқын мінезі, еңбексүйгіштігі, 
туғантуысқандарына елгезек
тігі, тағы басқа да асыл қа
сиеттері о баста қалай болса сол 
бағыттан өзгермей келеді».

Соғыс және еңбек ардагері 
Айзахан Бижанова апамыз  
«Сәлимаға сәлем хат» деп өз 
жүрек толғанысын ақ қағаз 
бетіне түсіріпті. «... Ойланып 
отырсам, әйелге жүктелген 
талаптардың барлығы түгелдей 
Сәлиманың бойынан да, ойы
нан да табылып тұр, кемкетігі 
еткен еңбегімен жабылып тұр. 
Арқа сүйеп жәрдем беретін 
азаматынан ерте айырылды. 
Қайғыға да, бейнетке де қарсы 
тұратын мұндай әйел затын 
кездестіру өте сирек».

Анамыздың жүзі нұрланып 
отырып айтатын естеліктерінің 
бірі төмендегідей өрілуші еді. 
«Мен жастайымнан Кете еліне  
келін болып түстім. Арибаны 
сақтап, үлкендердің, қайнаға
абысындарымның алдынан 
ешқашан кесіп өтпедім. Қайын 
іні, қайынсіңлілеріме жақсы 
кө ріп ат қойдым. Міне, әже 
болған шағымда да, жүрегімдегі 
келіндік қастерлі қасиет әлі сол 
күйінше.

Ақын атамның есімі ауыл
ға берілгелі  «Атам ауылы» 
(Тұрмағамбет ауылы) деймін. 
Жаңылыстырғысы ке ліп (әдейі 
әзілдеп)  қайтақайта сұ рай
тындар бар. Келін боп түс

кен нен қадірлеп, сыйлап, 
құр  меттеп үйренген ауыз жа
ңылыса ма, 100ге келсем де  
«Атам ауылы» дегенімнен тан
баймын.

Ол кісі «Сыр бойында мол 
өнім болады, негізгі кәсібі егін, 
дәнді дақылдан күріш болады» 
деген екен. Аруақты, қасиетті  
адам ғой. 1977 жылы жолда
сым Ноғай қапияда  қайтыс бо
лып, шерленіп, қайғыда жүрген 
кезім еді. Ақын атам түсіме 
енді. «Жаным, балам, сенің 
терезеңнің алдына бюстімді 
орнаттым. Бақытты боласың, 
талабың өрлейді, айналайын!» 
деп батасын беріп жатыр екен.

Түсімді ақын атамның бала
сы Әбдірауыққа айтып, көрген 
кісімді сипаттап бергенімде, 
сол кісінің өзі екенін дәлелдеді. 
Өңімде сөйлескендей әсерде 
болдым. Өзім де Әлібай ахун
ның шөбересімін ғой, келген 
жерім де қасиетті адамдар. 
Атамның әйелі Биға енемді 
көрдім. Сәлем салып, табағын 
алып, сарқытын ішкенмін». 

Кітаптағы тағы бір жазба
да Уәлихан Бишімбаев «Тұл
ғасы биік, парасатты жан» 
деп толғаныпты. «Біздің фи
лиал өңіріндегі ең бірінші 
техникалық мамандар да
йындайтын оқу орны болды. 
Әдепкіде көп қиындықтар бол
ды, соларды жеңуге Сәлима 
апамыздың көмегі тиді. Ол 
кісінің Жоғарғы Кеңес депу
таттығына сайланар алдындағы 
бағдарламасы заман талабы 
негізінде жасалған еді. Әлеу
меттікэкономикалық, бі лім 
бе ру, денсаулық және мәдени 
ағарту салалары, Сыр өңірінің 
өркендеуі мен халық қамын ой
ластыру нәтижесінде туған ой
түйіндері болатын. Филиалдың 
өз бетінше әрі қарай дамып, 
жол ашуына мүмкіндік жоқ, 
бір жағынан Мәскеудегі ми
нистрлікке, екін ші жағынан 
Жамбыл қала сындағы бас инс
титутқа бағы намыз.  Облыстық 
партия комитеті басшысы
мен фи  лиалдан дербес инсти
тут дәрежесіне көтеру тура
лы сөз қозғадым және осы 
мәселеге байланысты апамыз
бен ақыл  дастым. Қолынан 
кел  ген көмегін аямайтынын 
айтып, Мәскеуге бірнеше рет 
депутаттық сұраныс жасады. 
Сөйтіп Сыр еліндегі тұңғыш 
ашылған техника саласы бо
йынша мамандар мен ғалымдар 
дайындайтын кішкентай фи
лиалға орталықтан тікелей 
қаржыландыру есебінен 2 
мил лион сом қаржы бөлінуіне 
қол жеткізді. Бұл – Кеңес дәуі
рінде филиалдар үшін болып 
көрмеген жетістік».

Ғұмырбаяндық жинақ ма
қа лаларымен азкем таныс
тыр ған сияқтымыз. Ардақты 
жан ның көзін көрген ағаапа
лар естелік айтса деп, айна
ламызға қарасақ, балалары 
– біздің өзіміз үлкеніміз жет
піске таяп, кішіміз елуді ең
серіп қалыппыз. Анамыз бәрі
мізді оқытты,  мұғалім, дәрігер, 
сот қызметкері, филолог, су 
шаруашылығының ма ма ны, ме
ханик, кәсіпкер,  тарихшы және 
өзінің жолын жалғастырушы, 
көпбалалы ана  – «Алтын Ал
қа» иегері де  бар. Алдағы 
уақыт та естелік кітап, деректі 
фильм шығарғымыз келеді. 
«Сәлима ана»  қайы рымдылық 
қорын құрып, ісшаралар ат
қарсақ дейміз. Еліміздің қала
ларында анамыздың атына 
көше беріліп, «Ғасырдың Ба
тыр анасы Сәлима Жұма бек
қызы»  атты аллеялар ашылса, 
есімі мәңгілікке қалса деген 
мақсатымыз бар. 

 Ләйле  ДӘУЛЕТ, 
«Алтын Алқа» иегері. 

Алматы қаласы

ҒАСЫРДЫҢ 
БАТЫР АНАСЫ

СӘЛИМА ЖҰМАБЕКОВА-85

Қасиетті Сыр өңірінде егінге орақ 
түсті. Жылда ел ағалары анамыз Сәлима 
Жұмабекқызын жайқалып, бастарын 
көтере алмай пісіп тұрған күріш алқабына 
апарып, ақ батасын алатын. Ақ күріштің 
анасы алғашқы орақ салтанатында 
егіншілерге ақжолтай ақ батасын беріп, 
еңбектеріне береке, сәттілік, елге астықтың 
молшылығын тілейтін еді.

Қазақ еліндегі «Ғасырдың Батыр 
Анасы» деген атаққа ие болған жалғыз 
адам – менің анам, Социалистік Еңбек Ері, 
Батыр ана, Сыр елінің атақты күрішшісі, 
11 баланың анасы, 37 немеренің, 49 
шөберенің әжесі Сәлима Жұмабекқызы 
еді. Дүниеден өткелі 5 айдың жүзі болды, 
25 тамыздағы 85 жасына жете алмады. 
Оның аялы алақанын, мейірімді жүзін, 
айтқан ақылын сағынып жүрміз. 

ҰСТАЗҒА ҚҰРМЕТ ҮЛГІСІ
Жаңа оқу жылы қарсаңында Жалағаш ауданына қарасты 

Мырзабай ахун ауылындағы №122 орта мектепте Ұлы Отан 
соғысының ардагері, мектеп директоры болған Іскендір 
Қарқынбаев атындағы кабинет ашылды. 

Заманауи тұрғыда толық жабдықталған кабинетті мектептің 1965
1973 жылдардағы түлектері дайындаған. Шара онлайн форматта өтті. 
Ашылу салтанатына техника ғылымдарының докторы, профессор Ораз
хан Қарлыханов, салық саласының озық қызметкері Қазтай Әбдіреев, 
есепші Алтынай Ермашова секілді түлектерден арнайы өкілдері 
қатысып, естеліктерімен бөлісті. 

– Биыл мектеп бітіргенімізге 47 жыл болды. 19651973 жылда
ры бітірген түлектер перзенттік борышымызды өтеу мақсатында, әрі 
кейінгі ұрпаққа үлгі болсын деген ниетпен мектептен арнайы кабинет 
аштық. Кабинетке сол кездері ұстаздық еткен, саналы ғұмырын бала 
тәрбиелеуге арнаған Іскендір Қарқынбаевтың есімі берілді.  Бұл – 
ұстазға  деген тағзым, құрмет,– дейді Қ.Әбдіреев.

Шара барысында мектеп директорының орынбасары Ләйлә 
Шілдебаева ұстаздарын ұлықтаған түлектерге алғысын білдірсе, ар
дагер ұстаз Имамзада Рақымбаев батасын берді. Жиын соңында 
шара ұйымдастырушылары көпбалалы, әлеуметтік аз қамтылған 
отбасылардың балаларына оқу құралдарын сыйға тартты.

М.ОТАРАЛЫ

Бүгінде «Сәлем, саған ту
ған ел» кітабы Қазақстан 
Республикасының Мемле
кет  тік сыйлығына ұсыны лып 
отырған көрнекті ақы нымыз 
Шөмішбай Сариев шы ғар ма
шылығының, түптеп кел генде, 
осы екі арнадан та мыр тартып 
жатқанын айт сақ, ақиқаттан 
алыс кет песіміз анық. Оған 
дәлел «Сәлем, саған туған ел» 
кітабы, ондағы халқымызға 
кеңінен танымал болған 50
ден аса әнөлеңдер. Елге 
ете не таныс әнөлеңдерден 
тұ  ратын бұл кітапты Қа
зақстан Республикасының 
Мем   лекеттік сыйлығына Қы
зыл  орда облысының әкімдігі 
ұсын ған. Кітап мазмұнын құ
раған дүниелердің кез келгені 
– көркемдігі жоғары, өлеңдік 
әрі әуендік тұрғыдан төрт 
аяғымен тең жорғалап тұрған 
шынайы туындылар. Бірер 
мысал келтірер болсақ: 

«Қарағымай» әнөлеңі 
(«Сә лем, саған туған ел» кі
табы, 19бет) 

Сөзі: Ш.Сариев, 
Әні: К.Дүйсекеев
Осы әнөлеңнің жанрлық 

сипаты туралы айтқанда қа
зақ поэзиясына жалпы қазақ 
әдебиетіне тән үндестік заңы 
туралы айтпай тұра алмаймыз. 
Бұл – қазақ сөзіне тән табиғи 
қасиет. Қазақ сөздерінің ұй
қа сып келгенде әнге сұранып 
тұ ратындай көрінуі осы үн
дестік заңына байланысты. 
Бұл ерекшелік қазақ көркем
өне рінің ұлттық сипаты болып 
табылады. 

«Қарағымай»дың шума
ғына зер салсақ:

«Сұлулық осындай 
болады екен,

Бір басқа армансыз 
қонады екен.

Адамдар өмірге қонақ екен,
Шынымен бұл дүние 

шолақ екен».
Көмейге құйылып келіп, 

құйқылжыған әнге айналған 
бұл сөздерді ұйқасқа, ырғаққа 
бағындырып тұрған екен сөзі, 
яғни үндестік заңдылығы, 
нақтылай түссек, екен сөзін
дегі «е» дыбысы арқылы өлең 
сөзінің аллитерацияға түсіп 
тұрғанын байқауға болады. 

«Қарағымай»дың қайыр
масына келсек: 

«Қарағымай,
Қиылып, үзіліп қарадыңай
Қарағым, қандай сұлу 

жанарыңай».
Байқап отырғанымыздай, 

қайырмада да үндестік заңы 
белсенділік көрсетіп тұр. 
Бұл жерде де қатаң дауыс
сыз «қ» дыбысынан баста
латын сөздердің қайталануы 
арқылы үндестік заңы іске 
асқан. Қазақтың абыз ақыны, 
әдебиетшіғалым Ә.Тәжібаев 
өзінің «Қазақ лирикасының 
тарихынан» деп аталатын 
зерт теу еңбегінде халық ән
дерінің шумақтарында, қа
йыр маларында мағынасыз 
сөз дер көп кездеседі деген 
ұш қары пікірге қарсы «халық 
ән дерінің қайырмаларындағы 
сөздер әуен мен әуезге орай 
мақсатты түрде алынған, олар
ды мағынасыз деуге болмай
ды» – деп жазған болатын. 

Шөмішбай Сариев шы
ғар   машылығындағы әнөлең  
дердің табиғатынан ту  ды
рып айтпағымыз: алдымен 
әуен нің дүниеге келіп, яғни 
ком позитордың дайын әуе
ніне өлеңнің жазылатыны. 
Сондықтан болар өлең жол
дарындағы буын, бунақ сан
дары, ұйқас реттіліктері са
налы түрде бұзылып, әдеттегі 
қалпынан өзгертіліп беріледі. 
Демек, әнөлеңнің дүниеге 
келуіндегі ақын қызметі, ролі 
туралы айтқанда бұл жерде де 
таза шығармашылық процесс, 
саналы әрекеттің, еңбектің 

жүріп жататынын байқаймыз. 
Біздің айтпағымыз, Шөмішбай 
Сариевтің әнөлеңдерінде осы 
халық әндерінің дәстүрі берік 
сақталған. 

«Айналдым сенен, Ата
ме кенай» өлеңінде де сон
дай. («Сәлем, саған туған ел» 
кітабы, 12бет) 

Сөзі: Ш.Сариев, 
Әні: Ж.Тұяқбаев 
«Теңіздей тебірендім, 

тербедің
Сапарда сағынышым 

сен менің
Дүниеай, сырларындай, 

мөлдіреп тұнғанындай
Сағындым сеніай, 

Атамекенай!
Сағыныш мұңдарындай,
Айналдым сеніай, 

Атамекенай!»
Көріп отырғанымыздай, 

бұл шумақта да үндестік заңы 
яғ ни дауысты «а» дауыссыз 
«т», «с» дыбыстарынан баста
латын сөздердің қайталануы 
өлең әуеніне негізделіп бе
рілген. Ш.Сариевтің әнөлең
дерінің халық арасына кең 
тарауының сыры, біз діңше, 
олардың халық әнде рінің дәс
түрінде дүниеге ке  луінде. 
«Қа рағымай», «Ай  налдым се
нен Атамекенай»дағы ерек
шеліктер мен ар тық шылықтар 
әнөлең дер жи нағындағы бас
қа шығар малардың да ортақ 
сипаты екеніне көз жеткіздік. 

«Сәлем, саған туған елдің» 
тағы бір артықшылығы – ән
өлеңдердің мәтінімен бірге 
ноталарының қоса берілуі. 
Қоғамымызда рухани жаң
ғыру жүріп жатқан тұста, әсі
ресе, талапты, талантты жас
тарымыздың ұлттың руханият 
дүниесіне, дәстүріне сүйеніп 
өсуі өте маңызды десек, «Сә
лем, саған туған елдегі» шы
ғар маларды музыкалық са
уаты бар кез келген талапкер 
жас, өнерпаздың пайдаланып, 
кәдесіне жарататыны сөзсіз. 

Халық әндерінің дәстүрін 
композитор мен ақынның шы
ғармашылық тұрғыдан берік 
сақтауының өзі қазақ көр
кемөнерінің дамуындағы ше
шуші факторлардың бірі бо
лып келе жатқанын айтқымыз 
келеді. 

Көрнекті ақынымыз 
Ш.Са риев 70 жасқа толғанда 
«Егемен Қазақстанға» (13 
тамыз 2016 жыл) жазған ма
қа ламызда: «Лирик ақын ға 
тән басты сипат, біздіңше, 
өлеңдерін табиғат құбылыс
тарымен егіз өре отырып, 
табиғатты сөйлете алуы, оған 
жан бітіруі, сөйте отырып 
табиғат сұлулығын адамның 
сезімсырларына айналды
рып, жүректі баурауы, тербеуі, 
толқытуы дер болсақ, «Поэ
зия падишасы – лирикада» 
мұндай өлеңдер көп және 
бұлар Ш.Сариевтің ғана емес, 
бүгінгі қазақ өлеңінің өрелі 
биігін де дәлелдейді» деген 
болатынбыз. Осы мақаладағы 
«Поэзия падишасы – лири
ка» кітабы туралы айтқан ой
пікірлерімізді «Сәлем, саған 
туған ел» кітабы туралы да 
айтар едік.

Ойымызды қорыта келе 
ай тарымыз: «Сәлем, саған ту
ған ел» әнөлеңдер жинағы 
– Қазақстан Республика
сы Мемлекеттік сыйлығына 
бір денбір лайықты көркем 
шығарма. 

Бағдат КӘРІБОЗҰЛЫ, 
Қорқыт ата атындағы 

Қызылорда университеті
«Қорқыттану және өлке 

тарихы» ҒЗИ директоры, 
Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері, 

филология 
ғылымдарының докторы, 

профессор 

МЕМЛЕКЕТТІК 
СЫЙЛЫҚҚА 
ҰСЫНЫЛҒАН

Жаныңда жүрген жайсаң 
жанның қадірқасиеті ол мәң
гілік сапарға аттанғанда бі
лінеді. Арамыздан бір дәуірдің 
жүгін арқалап көшкен  бел
гілі мемлекет және қоғам 
қайраткері  Сейілбек Шауха
манұлының  орны әлі күнге 
ойсырап тұр.  Бұл орын  ешкім, 
ешқашан толтыра алмай
тын, тұғыры биік, еңсесі зор, 
елжұртқа жайлы, ағаініге 
қадірлі орын еді.

Сейілбек Шаухаманұлы 
үлкен қызмет тұтқасына еге
мен ел тарихындағы ең қиын 
кезеңде келді. Елбасының 
Қазақ мемлекетінің қабырға
сын қалау жолындағы идеяла
рын қолдап, сенімді серігіне 
айналған Сәкең еліне жана
шыр және мемлекетшіл тұлға 
еді.

Сейілбек Шаухаман ұлы
ның тікелей басшылы ғы ның 
арқасында Сыр елінің мақ
танышына айналған об лыс
тық медицина орталы ғы
ның іргетасы қаланды, ауыл 
шаруашылығымен қатар өн
діріс саласының қыз меті на
рықтық талаптарға сәйкес 
жүргізіле бастады. Ең басты
сы, өтпелі кезеңнің қиындық
тарына қарамастан, елдің 
ішін дегі оң әлеуметтік ахуал 
сақ талды.

Жоқтан бар жасау, бардың 
берекесін асыру, өткен мен 
бүгіннің арасына алтын кө
пірдей дәнекер болу – тек 
ерекше тұлғалардың қолынан 
ке летін шаруа. Ол – барша 
Сыр еліне өзінің ағалық сөзін 
өткізген, абыз ақсақалдар ин
ститутын жаңа бір деңгейге 
көтере біл ген тұлға еді.

Ел бірлігін сақтап, ынты
мағына ұйытқы болған «Ар
дагерлер ұйымына» облыс
ты басқарған тұста облыс 
басшылығы тарапынан қол
даулар жасалды. Ардагер аға
лар елхалықтың татулық
бірлігіне сызат түсірмей, жас 
ұрпақты еңбекке үндеуде та
лай игі істің үлгісін көрсетті.  
Ел дамуы үшін аянбай қызмет 
еткен ел ағаларына қандай 
құрмет көрсетсек те артық 
емес.

Бір кезде әлемге әйгілі Әб
діжәміл Нұрпейісов аузы дуа
лы Сейілбек Шаухаманұлы 
туралы – «Тәңір сыйлаған 
талант» деп толғанып айтқан 
еді. Ең бастысы, ол төріміздің 
сәні мен қадірі еді, шын мә
ніндегі ауыз толтырып айта

тын Ел ағасы болатын. Сыр 
бойындағы бірдебір жиын, 
алқалы отырыс, салтанатты 
той, торқалы ас Сәкеңнің тө
бесі көрінбей басталмайтын. 
Оның келуін, келген соң ба
талы сөз айтуын ел кәдімгідей 
күтетін.

Сәкеңнің шешендігі мен 
даналығы тек Сыр бойы 
жұрт шылығын емес, күллі 
қазақты тәнті етті. Ал ағамыз 
болса сол баяғы қалпынан, 
аңызға айналған қарапайым 
бейнесінен бір айныған емес.

Сәкеңнің жүріп өткен өмір 
жолындағы басқа жайттар
ды қозғамағанда, ол кез кел
ген шаруаның әділ шешімін 
тереңнен ойластырып, халыққа 
болатын жағын ғана айтып 
отырды. Оның қоғамдағы 
түрлі түйткілді мәселелерге 
қатысты қозғаған өзекті ойла
ры жұртшылықтың көңілінен 
шығатын.

Күні кеше Сыр өңіріндегі 
іргелі білім ошағының бірі, 
«Бі лімИнновация» мекте бі
не еліне сіңірген еңбегі өл
шеусіз Ел ағасының есімі 
беріліп, ескерткіш бюстінің 
орнатылғаны Сәкеңнің еңбе
гіне жасалған құрметтің бір па
расы деп білем. Алда әлі талай 
еңбектер жазылып, ұрпаққа 
үлгі болатындай жұмыстар жа
салары сөзсіз.

Өңірде елге өлшеусіз қыз
мет еткен, ғибратты ғұмырлары 
келер ұрпаққа өнеге болатын 
абыз ақсақалдарымызды на
сихаттау, жас ұрпаққа үлгі ету 
аясында алдағы уақытта іргелі 
жұмыстар жасалуы тиіс деп 
ойлаймын.

Асқар таудай аға, орны 
бөлек тұлға  енді еңселі тұғы
рынан ұрпаққа өнегелі жолды 
нұсқап, жастар рухын жанып 
тұратын болады.

«Жақсының аты, ғалым
ның хаты өлмейді». Бар ғұ
мы рын еліне арнаған абыз 
ақсақал, алдыңғы буын аға
ларына ізетті, ізіне ерген іні
леріне құрметті, лауазым мен 
қызметін тоқтатқаннан кейін 
де халқына қадірі асқан, соңғы 
демі біткенше ат арқа сынан 
түспеген, халықтың мүддесін 
жоғары қойған Сейіл бек 
Шаухаманұлының даң қы, 
азаматтық келбеті, қа ра пайым 
болмысы ел санасынан еш 
уақытта ұмы тылмасы сөзсіз.

Болатбек ҚУАНДЫҚОВ,
қоғам қайраткері

Жақында туып-өскен өңірден қуанышты хабар жетті. 
Қызылорда қаласындағы дарынды балаларға арналған 
«Білім-Инновация» мектебіне белгілі мемлекет және 
қоғам қайраткері Сейілбек Шаухаманұлының есімі 
беріліп,  абыз ақсақал рухына лайықты құрмет көрсетіліп 
жатыр екен. Жақсы жаңалық құтты болсын, ағайын!

СӨЗ бен 
САЗДЫҢ ӘСЕМ 
ҮЙЛЕСІМІ

Ғылыми тұрғыдан ұлы Абай шығармашылығына дейін, 
қазақ әдебиетінде, негізінен, ағысты екі арна болған. 
Оның біріншісі ХV-ХІХ ғасырлар арасын қамтитын толғау 
үлгілі поэзия болса, екіншісі халық әндері мен әнші-
ақындар өнернамасы яғни, дәстүрлі ән-өлеңдер. 

ЕЛ АҒАСЫНЫҢ 
ЕСІМІ 
ҰМЫТЫЛМАЙДЫ
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БАС ДИРЕКТОР
Аманжол ОҢҒАРБАЕВ

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

БАС РЕДАКТОР
Қуат ШАРАБИДИНОВ

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

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

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

Меншік иесі

жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

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

Редакция мекен-жайы: Қызылорда қаласы, Бейбарыс Сұлтан көшесі, 4 “А”. Таралымы 26633         Тапсырыс №196e-mail: syrboyi@yandex.kz   /   www.syrboyi.kz Кезекші редактор  Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ
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Газет аптасына 3 рет (сейсенбі, бейсенбі, сенбі күндері) шығады.

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

Газет редакцияның компьютер орталығында теріліп, беттеліп,
«ASU» баспа үйі» ЖШС сенімгерлік басқаруындағы 
«Сыр медиа» ЖШС баспаханасында басылды. 
Тел.: 8/7242/ 40-06-68. 
Газеттің таралымы бойынша 
8/7242/ 70-14-08 телефон нөміріне хабарласуға болады.

ҚР ҰлттыҚ Банктен №KZ01vg00000355 лицензиясы БеРілген

Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы мен көпбейінді облыстық 
ауруханасының ұжымы аурухананың нейроинсульт бөлімшесінің меңгерушісі Баешов 
Рүстем Әбдімәуленұлына әкесі

Әбдімәуленнің
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

Компания мобильді және тұрақты телефония 
қызметін, халықаралық және қалааралық байла-
ныс, мәліметтер жолдау, оптикалық-талшықты 
қосылу, сымсыз технологиялар, Wi-Fi, үшінші 
және төртінші буындағы желілер негіздерінде ин-
тернетке қосылу қызметтерін көрсетеді. Әдепкі 
қызметтер тізімінен бөлек, Beeline көптеген 
digital амал-шарт ұсынады, олар: цифрлы қаржы 
сервистері, Big Data, фискалды деректер опера-
торы, мультимедиялық сервистер, конвергентті 
қызметтер, NB-IOT бұйымдар интернеті, сондай-
ақ M2M, MDM, E2E шешімдері. Компания 
Қазақстанда алғаш болып VoLTE технологиясын 
сынақтан өткізуді бастады.

Reputation Institute-ның абыройлық аудитінің 
қорытындысы бойынша Beeline Қазақстан 
еліміздегі ең құрметті оператор болып танылды.

Компания 250+ бағдарламасын жүзеге асы-
рып, еліміздегі халық саны 250 адамнан асатын 
елді мекендерде 3G/4G желісінің құрылысын 
белсенді түрде жүргізіп жатыр. 

Оператор штаб-пәтері Амстердам (Нидерлан-
ды) қаласында орналасқан, «Veon» халықаралық  
теле комму никациялық холдингінің бір бөлігі. 
Veon – теле коммуникациялық және интернет-
қызметтердің жаһандық провайдері, оның ак-
циялары NASDAQ және Euronext Amsterdam 
нарықтарында сатылады. 

***
Қосымша ақпарат алу үшін:
Beeline Қазақстан компаниясының Корпора-

тивтік қатынас қызметі, PR@beeline.kz

ХАБАРЛАНДЫРУ

"Байқоңыр" ӘКК АҚ келесі мүліктерді сату жөнінде хабарлайды:
- пластикалық қайықтар - 29 бірлік;
- автожол зертханасы.
Нақты ақпаратты қоғамның сайтынан табуға болады: spk-baikonur.kz

Қызылорда қаласы, Бумажник көшесі №9 
үйдің (қазіргі Ғарышкер көшесі №1 үй) тұрғыны 
болған, 1966 жылдың 16 желтоқсанында туылған 
Адилбаев Жумабек Шайкамаловичті 2007 
жылдың 13 сәуірінен бастап хабар-ошарсыз 
кетуіне байланысты Қызылорда қаласы, Бумаж-
ник көшесі №9 үйдің (қазіргі Ғарышкер көшесі 

№1 үй) тұрғыны, зайыбы Адилбаева Гульсим Жу-
мабековна іздеу салады.

Қызылорда қалалық сотының 2020 жылдың 
25 тамыздағы ұйға рымымен хабарландыру жария-
ланған күннен бастап 3 (үш) ай мерзім ішінде 
көрген-білген кісілер болса, мына телефонға ха-
барласуын сұраймын: 8 747 061 00 38. 

BEELINE ҚЫЗЫЛОРДАДАҒЫ ЖОЛАҚЫҒА 50% ЖЕҢІЛДІК СЫЙЛАЙДЫ
7 қыр күйектен бастап Қызылорда қаласының тұрғындары 

мен қонақтары Beeline сервисінің арқасында, қоғамдық көлікте 
50% жеңілдікпен жүре алады. Бұл шарт қыркүйектің соңына 
дейін қалалық 1, 2, 11, 14, 17 және 18-автобус бағыттарында 
Менің Beeline-ым мобильді қосым ша сында QR-кодпен және 
SMS хабарлама арқылы төлегенде беріледі. 

Төлеу нұсқалары:
1. Менің Beeline-ым мобильді қосымшасы: бас ты бет-

те «Көлік» бөлімін таңдап, көлік кодын енгізу керек немесе 
QR-кодты сканерлеу қажет. «Төлеу» пернесін басып, содан 
соң билетті алу үшін, «Билет алу» пернесін басу керек. Оған 
қоса электронды билет 2505 нөмірінен SMS-хабарлама түрінде 
келеді. 

2. SMS-хабарлама: жолақы төлеу үшін көлік коды 
көрсетілген SMS хабарламаны 2505 нөміріне жіберу керек. 
Қолданушы жауап ретінде электронды билетті SMS-хабарлама 
түрінде алады, оны контролерге көрсетуге болады. SMS жіберу 
тегін. 

Көлік коды мен QR код авто бус тардың сало нындағы 
жапсыр ма лар да. Жолақы төлеген кезде теңгерімнен 
жолақы толық ұсталып, 45 теңге cashback тең герімге қайта 
қайтарылады. 

«Қызылордада абонент тері мізге жеңілдікпен жүруге 
мүмкіндік беретін акция бас талғанын қуана хабарлаймыз. 
Бұл – жолақыны телефон теңгерімінен төлеп көрудің тамаша 
мүмкіндігі – қарапайым әрі ыңғайлы. Сонымен қатар, жолақы 
жанаспай және қауіпсіз төленеді, жолаушыға ақша купюра-
лары мен тиындарды ұстау қажет болмайды», - деді Beeline 
Қазақстанның  Сату және өңірлік даму бөлімінің басшысы 
Анастасия Ли.

«Менің Beeline-ым» мобиль ді қосымшасын алдын ала 
төлеммен есеп айырысу жүйе сінің барлық клиенті Android 
және iOS мобильді плат фор маларында қол жеткізе ала ды. 
Толық ақпарат: www.beeline.kz

Beeline Қазақстан – Жарқын жақта өмір сүр!

– Сабыржан, өзіңіз білесіз, бұл 
тіркес бізге шеттен келді. Жалпы осы 
буллингтің көздеген мақсаты қандай 
және қазір оның қандай түрлері белең 
алуда?

– Иә, буллинг ағылшын тілінен 
аударғанда қорқыту, кемсіту, мұқату 
дегенді білдіреді, яғни агрессия неме-
се күш көрсету арқылы адамның өзгені 
қорлап, өзін үстем санады. Ол реляцион, 
сөз формасындағы және кибербуллинг 
болып бөлінеді. Пандемия уақытында 
әлемде осы кибер буллингтің, интер-
нет, әлеу меттік желі, түрлі сайт арқылы 
қоқан-лоқы көр сету түрінің өршігені 
анықталған. Жәбірлеуші телефонмен 
хабарласып немесе әлеуметтік желіде 
жазып, адамды қор қытқан дерек көп. 
Кибер буллинг жасайтындардың ара-
сында педофилдер де кездеседі. Сарап-
шылардың сөзінше, кибербуллинг – қазір 
бүкіл әлемдегі өзекті проблема. 

– Күресу жолы қандай?
– Балаларды ғаламтор қы   сы мынан 

қорғайтын заң 21 елде бар. Мәселен, 
Оңтүстік Кореяда 2007 жылдан бері 
интернеттегі қудалаумен кү ресетін ар-
найы заң жұмыс істейді. Германияда ки-
бермоббинг ұйымдастырған ере сек адам 
10 жылға дейін, жасөспірім 5 жылға дейін 
сот талуы мүмкін. Биылдан бастап Герма-
нияда кәме лет ке толмаған балалармен 
анайы әңгіме жүргізген қол данушылар 
үшін жаза күшейді.

Қазақстанда әлі күнге дейін ки-
бербуллинг тиісті заңдарда арнайы 
көрсетілмеген. Президент Қасым-
Жомарт Тоқаев Жолдауда осы 
мәселені көтерді. «Бүкіл әлемдегі 
сияқты Қазақстанның азаматтары да 
интернеттегі ғайбаттаулардан қорғана 
алмай отыр. Бұдан ең алдымен балалар 
зардап шегуде. Олар интернет арқылы 
тараған қоқан-лоқының әсерінен қатты 
қиналады. Өкі нішке қарай, соның сал-
дарынан қайғылы жағдайға да ұшырап 
жатады. Азаматтарды, әсіресе бала лар-

ды кибербуллингтен қорғау жө нін дегі 
заңнамалық шараларды қабыл дайтын 
кез келді» деді Мемлекет басшысы. 
Алдағы уақытта сақ тық шараларының 
күшейтілетіні анық. Дегенмен, 
қауіпсіздікке баса мән беруді өзімізден 
бастау маңызды. Қазір «Сабақ оқып 
отырмын» дегенді желеу қылған бала 
смартфоннан күні-түні қол үзбейді. Ал, 
ұялыны шектен тыс қолдану денсаулыққа 
кері әсерін тигізіп қана қоймай, баланың 
өзіне таныс емес, белгісіз сайттарға кіріп, 
топ тарға қосылуына, теріс ақпарат алып, 
санасының улануына әсер етуі ғажап 
емес. Сондықтан балаға, жас  өспірімдерге 
жиі көңіл бөлу қажет, электрондық 
құрыл ғылардан күн делікті не көріп, не 
үйреніп жатқанын анықтап, баланың неге 
құмар екенінен хабардар болу әрбір ата-
анаға артық етпейді.

– Жасөспірімдерді ғалам торға 
тәуелді болудан қалай сақтай аламыз?

– Бұл сауалдың нақты жауабы – 
бос уақытты тиімді ұйым дастыру. 
Жастардың пайдалы үйірмелер мен спорт 
сек цияларына қатысып, бо йын дағы та-
лантын ұш тау. Тиімді дүниелермен 
шұғыл данып, қолы бос кезінде шы ғар-
машылықты немесе спортты серік етсе, 
бала кибербуллингке тап болмайды. Қазір 
облыс, қала, аудан көлеміндегі «Жастар 
ресурстық орталықтары» бұл мәселені 
күн тәртібіне қойып, нақты жұмыстар 
жүр гізуде. Сонымен қатар жастарды, 
әсіресе, мектеп жасындағы балаларға 
теріс қылықтарды насихаттайтын сайт-
тар, топтар, айдарлар анықталысымен, 
құқық қорғау органдарына жолданып 
отырады. Ал, олар ды интернет шабуы-
лынан қорғайтын мемлекеттік дең гейдегі 
бағдарлама мен сайт аз. Тек safekaznet.
kz қызметі арқылы шағымдануға болады. 
Ондағы мамандар посттың заң сыздығын 
тексеріп, қажет жағдайда парақшаны 
бұғат тау ға күш салады.

Сұхбаттасқан 
Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ

КИБЕРБУЛЛИНГ: 
БАЛАНЫ ҚАЛАЙ
ҚОРҒАЙМЫЗ?

Сан сала

Балаға психологиялық қысым көрсету мәселесі 
өзектілердің қатарында. Бұлай дейтініміз, БҰҰ-
ның елімізде жүргізген зерттеуі нәтижесінде 
балалардың басым бөлігі сәби күнінен бастап 
кемсітуге тап болатыны анықталған. Ал, соңғы 
жылдары сандық технологиялардың дамуына 
байланысты балаларға қатысты зорлық түріне 
кибербуллинг, яғни онлайн қорлау қосылған. 
Мамандардың айтуынша, оның құрбаны –
көбіне жасөспірімдер. Бұл ретте балалар 
мен жасөспірімдерді кибербуллингтен қалай 
сақтандырамыз деген сауал туындайды. 
Жақында маңызды тақырыптың түйінін тарқату 
мақсатында қалалық «Жастар ресурстық 
орталығының» директоры Сабыржан Кеңшілікпен 

сұхбаттасқан едік.

Отбасы күніне орай ұйымдастырылған 
тағылымды шараны облыстық жастар сая-
саты мәселелері басқармасының басшысы 
Қуаныш Жанұзақов ашты. Оған Сыр өңірінің 
абыз ақсақалы Сәпен Аңсат, белгілі дінтанушы 
Бақтияр Оспанов, айтыскер ақын Нұрмат Мансұр 
мен жас кәсіпкер Мағжан Ералиев қатысты.

Отбасында үлгілі әке, қоғамда орны қалып-
тасқан, ел қолдайтын, жастарға өзіндік айтар 
ойы бар азаматтар әдемі әңгіме өрбітті. Отба-
сы құндылығы, бала тәрбиесі, соның ішінде әке 
рөлі мен әкеге деген сүйіспеншілік тақырыбын 
кеңінен қозғады. 

– Атақты «Абай жолы» романында мынадай 
бір тағылымды эпизод бар. Семей қаласында 
үш жыл оқып, жайлаудағы әкесінің үйіне күн 
кешкіре жетіп жығылған он үш жастағы шәкірт 

Абай аттан түскен бетте анасына қарай бет ала-
ды. Сонда байсалды Ұлжан: «Әй, балам, анда 
әкең тұр, әкеңе барып сәлем бер!», – дейді. Бір 
сәтке балалық сезім жеңіп, қателік жіберіп 
алғанын түсінген жас Абай жалт бұрылып, әкесі 
Құнанбай бар шеткерірек тұрған оқшау топқа 
қарай адымдай жөнеледі. Ұлы жазушы Мұхтар 
Әуезов мұны халықтың жүрекке жылы тамаша 
дәстүрінен хабардар ету үшін ғана емес, оның 

тәрбиелік зор маңызын жоғары бағалағандықтан 
да келтіріп отырғаны анық. Осының барлығы 
тұн ған тәрбие. Бұл бағыттағы – шараларды 
күшейту – міндетіміз. Себебі, өнегелі отбасы – ел 
тұт қасы, ал жастар соны ұғынып өсу керек, – деді 
С.Аңсат.

Форумның мақсаты жастарға тәлім-тәрбие 
беру, отбасы құндылығын, әке рөлін дәріптеу 
болғандықтан, өз мақсатына жетті. 

ҰЛ ӘКЕДЕН ҮЙРЕНБЕЙ...
Қорқыт атадан қалған «Ұл әкеден 

үйренбей, сапар шекпес, қыз шешеден 
үйренбей, өнеге алмас» деген даналық бар. 
Облыстық «Жастар ресурстық орталығы» 
осы сөздерді мәйек ете отырып, алғаш рет 
І облыстық әкелер форумын өткізді. 

Мөлдір ҚАЛЫМБЕТ,
«Сыр бойы»Sb

ФОРУМ

МЕРЕЙЛІ ОТБАСЫ

ІЗДЕУ САЛАДЫ

Отағасы Мейрамбек Төреханов 
– Қамбаш ауылдық мәдениет 
үйінің есепшісі. Ал, жары Құралай 
Жақыпова – №21 қазақ орта 
мектебінде қазақ тілі мен әдебиеті 
пәнінің мұғалімі, жоғары санат-
ты ұстаз.  Ерлі-зайыптылар 2005 
жылы отау тікті. Қазір 6 бала 
тәрбиелеп отыр. Биыл шаңырақ 
көтергеніне – 15 жыл. Бірлігі бекем, 
ынтымағы жарасқан отбасы қазақы 
құндылықтарды берік ұстанады. Жа-
расымды отбасының үлкені Мерей 
9-сынып оқушысы, кішісі 3 жаста. 
Балаларының тәрбиесіне ерекше 
көңіл бөлетін ата-ана бос уақыттарын 
тиімді пайдаланады. 

Отанасы Құралай – он сауса-
ғынан өнері тамған жан, мәнерлеп 
оқудың шебері. Аудандық, облыстық 
деңгейдегі байқаулардың жеңімпазы. 
«Жыл мұғалімі» және «Білікті тіл ма-
маны» аталымының иегері. Тыным-
сыз еңбекті жаны сүйетін кейіпкеріміз 
кәсіпкерлікті де қолға алған. Мемле-
кет тарапынан көпбалалы аналарға 
жасалып жатқан жеңілдікті мақсатты 
пайдаланып отыр. Қорасында төрт 
түліктің бәрі бар. Балаларына арнап 
құрт-майын жасайды. Дастарханы-
нан ағарғаны үзілмейді.

– Отбасы – шағын мемлекет. 
Іргетасы мықты болуы үшін әке рөлі 
маңызды. Бізді анамыз кішкентай 

кезімізде «әкең келе жатыр» деп 
тәрбиеледі. Әкеміздің жүзі қатал 
болғанымен, жүрегі жұмсақ кісі еді. 
Мен де анам секілді  балаларыма 
әкенің қадірін ұғындырып келемін.  
«Ұяда не көрсең, ұшқанда соны 
ілесің» дейді. Бала тәрбиесі отба-
сынан бастау алады. Олардың са-
налы, білімді ұрпақ болуы  ата-ана 
жауапкершілігінде. 

Бір күн ұрыстан, қырық күн 
ырыс кетеді. Жолдасым ешқашан 
балалардың көзінше дауыс көтерген 
емес.  Отбасы болған соң ыдыс-аяқ 
сылдырламай тұрмайды. Мәселені 
оңашада шешіп, жолын табамыз. 
Қазіргі қоғамда  бүгін үй болып, 
ертең екі жаққа кетіп жатқандарға 
куә болдық. Босағасы берік деген 
шаңырақтың да ортасына түскенін 
көрдік. Себебі  – сылтау, «мінезіміз 
жараспады», «тіл табыса алмадық», 
«табыс таппады» деген сөзді екінің 
бірінен естиміз. Өмірден түйгенім 
– ең бірінші кешірімді болу, 

қиындыққа төзе білу керек, – дейді 
көпбалалы ана. 

Тағдыр қосқандардың көбі 
Құралай секілді ойласа, құба-құп 
болар еді. Сәл қиындыққа шыда-
май, күйдім-пістімге түсетін олар 
бәрі бірден бола қоймады деп 
шағымданады. Өмірдің әр бас-
палдағын санап өтуден шаршайды. 
Арманы қолсозым жерде тұрып, 
орындала қойғанын қалайды.  

– Әр бала өмірге келген са-
йын жауапкершілік жүгі арта түсті.  
Күндіз-түні еңбек етуге тура келді. 
Ешкімге алақан жайған жоқпыз. 
Несібемізге бұйырған ырзығымызды 
теріп жүрміз. Қазір 5 баламыз сабаққа 
барады. Біздің аналарымыз бала туып 
жүріп, егін даласында бел жазбай 
еңбек етті. Осылай бізді жетілдіріп, 
құтты орнымызға қондырды. Шүкір, 
қазір жағдай түзелді. Бала өмірге 
келген сайын мемлекет жәрдемақы 
тағайындайды. Осы жеңілдікті 
алып, мал басын көбейттім. Бұл да 

– балаларымның несібесі, – дейді 
Құралай. 

Отағасы Мейрамбек болса, 
балаларының болашағына әлден 
алаңдайды. Олардың заман талабы-
на сай жан-жақты білім алуына, кез 
келген саланы меңгеруге қабілеттері 
жетсе дейді. Бастысы, ұл-қыздарын 
шыншылдыққа тәрбиелейді.

Мейрамбек пен Құралайда 
шаңырақ көтергенде үй де, көлік те 
болмады. «Жоқ» деп  сағы сынбады. 
Олар бәріне қол ұстасып бірге жетті. 
Махаббатқа толы шынайы сезімнің 
арқасында өмір өткелдерін еңсерді. 
Қаншама қиын сәттерді бастан 
өткерсе де, мойымады. Балаларының 
келешегі үшін аяққа тұрды. 

Татулығы жарасқан отбасы 
өткен жылы өнегелі құндылықтарды 
жаңғыртуға және отбасы мәртебесін 
арттыруға бағытталған «Мерейлі от-
басы» байқауына қатысып, «Рухты 
отбасы» номинациясын иемденді. 
Жас та болса, шаңырақтың шалқыған 
шаттығына, ынтымағы мен бірлігіне 
қарап қазылар алқасы осылай шешім 
қабылдады. 

Бүгінде Төрехановтар отбасы 
ауыл-аймаққа тындырымды тірлігі-
мен, жарасымдылығымен сыйлы.

ЖАН ЖАДЫРАТАР ЖАРАСЫМ

Сара АДАЙБАЕВА,
«Сыр бойы»Sb

Тамыры терең, мәуелі бәйтерекке 
айналған отбасылардың қай-қайсының 
да еңбекпен өніп-өсіп, көктеп-көгергенін 
байқаймыз. Ата-бабаның ізгілікке толы 
жолын жалғастырып, үлкен әулетке 
айналған  аралдық Төрехановтар отбасын 
көпшілік үлгі тұтады.

ЖАЗЫЛҒАН ЖАЙҒА ЖАУАП

ЖАРЫҚ ЖҮРГІЗІЛЕДІ
Газетіміздің өткен нөмірлерінің бірінде жарияланған "Жарық 

қашан беріледі" тақырыбындағы мақалаға орай Тасбөгет кенті 
әкімдігі жауап берді. 
"Көшені жарықтандыру мәселесі мақала авторы тарапынан 

Instagram және Facebook желісінде де көтерілген болатын. Тасбөгет 
кентінің көшелерін жарықтандыруға 2018 жылы әзірленген бюджеттік 
өтінім негізінде былтыр 5 көшені жарықтандыруға жетерлік мөлшерде 
қаражат бөлінген. Соның ішіндегі Тәуелсіздік көшесіне 2019 жылы, 
Ә.Оразбаев көшесіне 2020 жылдың І жартыжылдығында көше жарығы 
жүргізілсе,  ІІ жартыжылдықтан бастап қалған 3 көше (Жанқожа ба-
тыр, Е.Жүнісбаев және Ж.Маханбетов) жарықтандырылуда.

Мамандар Жанқожа батыр көшесінде жұмыстар атқаруда. 
Одан әрі белгіленген мерзімге дейін Е.Жүнісбаев көшесі, содан соң 
Ж.Маханбетов көшесінде тиісті жұмыстарды толығымен бітіруді жос-
парлап отыр" делінген онда.


