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Ол – әрі құрылысшы, әрі химик-биолог. 
Өмір жолында қос мамандықтың игілігін 
көрді. Оқып-тоқығанын, көріп-білгенін, түйген 
тәжірибесін туған жерінің өсіп-өркендеуіне 
арнады. Қызмет қуған жоқ. Өзіне жүктелген 
міндетті жауапкершілікпен атқарды. Тіпті 
кезінде облысты басқарған Бердібек Сапарбаев 
оны «Аймақтың бас бағбаны» дейтін. 
Бір қызығы, бас бағбанның бақшасында 
тропикалық жемістер өседі. Міне, қызық.

– Мен әуелі құрылыс техникумын бітірдім. 
Артынша жоғары білім алу мақсатында 
педагогикалық институттың химия-биология 
факультетін оқыдым. Еңбек жолымды 
Қазақ күріш ғылыми-зерттеу институтында 
қарапайым маман қызметінен бастап, кейін 3 
жылдай директордың орынбасары қызметін 
атқардым. Бұдан кейінгі еңбек жолым 
«Мелиоратор» серіктестігінде жалғасты. Бұл 
кезде көркейту-көгалдандыру бойынша сол 
уақытта аймақты басқарған Б.Сапарбаевтың 
берген «аймақтың бас бағбаны» деген атағым 
да бар еді. Мемлекеттік сыйлық иегері 
болғанмын. Бірнеше медаль да бар. Бір 
күні облыс әкімі Икрам Адырбеков шұғыл 
шақыртып жатыр деген хабар келді, – деп 
бастады Келдібай аға бізбен әңгімесін. 

Алғашқы мәселе қала қаржысынан басталды. 
Әдеттегідей қалалық экономика және бюджеттік 
жоспарлау бөлімінің басшысы Гүлнәр Баймаханова 
қаржы саласына және келер жылғы жоспарға тоқталды. 
Бөлім басшысының айтуынша, 2021 жылы білім саласы 
толығымен облыстық бюджетке өтеді. Соған байланысты 
қала тайқазанына түсетін қаражат көзі қысқарады. 

Келесі мәселе бойынша қалалық мәслихат хатшысы 
Роза Боханова сессияға жиналғандарды Тәуелсіздік 
күнімен құттықтап, атқарған жұмыс барысын баян етті. 
Айта кету керек, биыл бес жыл бойы қалалық мәслихат 
хатшысы қызметін абыроймен атқарып келген Роза 
Аяғанқызының өкілеттілігі тоқтайды. 

– Жаһандық дағдарысқа қарамастан есепті мерзімде 
қалалық мәслихаттың 17 сессия, 22 тұрақты комиссия 
отырысы болып, өткізіп, қаралған 76 мәселе бойынша 
тиісті шешімдер қабылдады. 51 акті мемлекеттік тіркеуден 
өтті. Биыл қалалық мәслихаттың жоспарлы сессиялары мен 
тұрақты комиссиялар қарауына депутаттар қала бюджеті, 
тұрғындарға сапалы медициналық қызмет көрсету, 
тұтынушылардың құқықтарын қорғау, «Азаматтарға 
арналған Үкімет» мемлекеттік корпорациясының халыққа 
сапалы қызмет көрсетуі, қоршаған ортаны қорғау және 
экологиялық ахуалды жақсарту, мүмкіндігі шектеулі 
азаматтарға кедергісіз орта қалыптастыру, ветеринарлық-
санитарлық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, білім, жастар 
саясаты, халықты ауыз су, аяқ су, электр энергиясымен 
қамтамасыз ету және тағы да басқа мәселелерін қарады, – 
деді мәслихат хатшысы. 

Сонымен қатар денсаулық сақтау саласын қарау 
барысында депутаттық корпус барлық елді мекенді аралап, 
емдеу орындарында болып, халықпен кездесіп, саланың 
өзекті де өткір мәселелерін шешу бағытында құзырлы 
органдарға тиісті ұсыныстар берген. Нәтижесінде бүгінгі 
күні қаладағы емдеу мекемелеріне жедел жәрдем мен 
реанимобиль автокөліктері және медициналық аппараттар 
алынды. Бұл жұмыстар әлі де жалғасын табуда.

Оған қоса халық қалаулылары өздері сайланған 
округтердегі инженерлік-инфрақұрылым мен абаттандыру, 
жөндеу жұмыстарының сапасын қадағалауды бақылауға 
алған. Сондай-ақ «Жұмыспен қамтудың 2020-2021 
жылдарға арналған жол картасы» бағдарламасы аясында 
қалада атқарылған ауқымды шараның арқасында халыққа 
ең қажетті, көптеген өзекті мәселе шешімін тапты десек 
те болады.

сапар

– Ғаламтордан қарап оты рып, жүк көлі-
гін құрастыра бастадым. Алдымен мотор 
сатып алдым, содан сон зейнетақы түскен 
сайын бір бөлшектен алып құрастыра 
бердім. Бар лық бөлшектерді металл база-
сынан жинақтап, кейбірін қол дан дәнекерлеп 
жасадым. Трактордың отырғышына Газел -
дің орындығын, «Волга» қоз ғалтқышын, 
«Мерседес» көлігінің дөңге ле гін, «Уаз» 
көлігінің рөлін, басқа 7 ав то көліктің 
бөлшектерін пайда лан дым. Жүк тиегіш 
трактор шаруа қожалықтарына тапсырмас 
техника, – дейді зейнеткер Есенбек Сейітов. 

Ол төтенше жағдайлар саласында 
ұзақ жыл жұмыс iстеген. Жасаған 
трактордың бiр ерекшелiгi жанармайды 
аз шығындайды. Демек шаруаның бар 
қажетiне жарап-ақ тұр. Алдағы уақытта 
тапсырыстар көбейiп жатса, жұмыс 
көлемiн ұлғайтуды көздеп отыр. 

«Техниканы бәрі күшті екен деп жатыр. 
«Қаншаға сатасыз? Көлігіңізді қаншаға 
бағалайсыз?» дейді. Білмеймін, есептеген 
жоқпын деп құтыламын»  – дейді  ақсақал.

Бұл трактор жеңіл әрі қарапайым 
тәсілмен жасалған. Егер бір жері жарамсыз 
болып қалса, кез келген механизатор оның 
тілін тауып, жасайды. Ең бастысы, бағасы 
арзан. Яғни, шетелдік баламасынан 6-7 есе 
төмен. Қаңқасын қара темірден құрастырып, 
қосалқы бөлшектерін әртүрлі техникадан 
жинақтаған. Қысқасы, жоқтан бар жасап, 
темірге жан бітірген. Талаптыға талас жоқ. 
Қара жұмыстан қашпайтын қария алдағы 
уақытта жүк тиегіш тракторды әлі де 
жетілдірмек ниетте. 

Жарасхан Қуанышбайұлы
Суретті түсірген 

нұрболат нұрЖаубай

шебер

Жуырда қалалық мәслихаттың кезекті 
жетпіс екінші сессиясы өтті. Оған қала 

әкімі нұрлыбек нәлібаев, қалалық 
мәслихат хатшысы роза боханова, 

халық қалаулылары мен қала әкімінің 
орынбасарлары, сала басшылары және баҚ 

өкілдері қатысты. Күн тәртібінде бірнеше 
мәселе қаралды. Сонымен қатар мәслихат 

хатшысының жылдық есебі тыңдалды. 

ДЕПУТАТТАР ЖЫЛДЫ 
ҚОРЫТЫНДЫЛАДЫ
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бүгінде өнертапқышқа тапсырыстар түсуде. Зейнеткер 
техниканың бөлшектерін өз қаражатына алып, жинап шығарған. 

ТракТор құрасТырған 
қария

Тың жаңалық тасада қалмау керек! 
Қала тұрғыны Есенбек Сейітов жүк тиегіш 

трактор құрыстырып шығарды. 
Жобаны жүзеге асырып, 

мини-тракторды құрастырған 
зейнеткердің 

бұл техникасы есік 
алдындағы жұмысты 

тындыруға жарап тұр.

Жиында өңірлердің әлеуметтік-эконо-
микалық дамуы және мемлекеттік бағ-
дар ламалардың орындалу мәселелері тал-
қыланды.

Президент бұған дейін берілген тап-
сыр малардың атқарылуы жайындағы әкім-

дердің есебін тыңдады. Қасым-Жомарт 
Тоқаев облыстардың және республикалық 
маңызы бар қалалардың басшыларына 
пандемия жағдайында халықтың қажет-
тілігін қамтамасыз ету маңызды екенін атап 
өтті.

Жиын соңында Мемлекет басшысы әкім-
дерге аймақтарды дамытудың, халықтың 
тұрмысын жақсартудың өзекті мәселелерін 
шұғыл шешу, сондай-ақ жұмыспен қамту 
жол картасын тиісті деңгейде жүзеге асыру 
жөнінде бірқатар нақты тапсырма берді.

АймАқтАр әлеуеті сАрАлАнды

АймАқтыҢ 
БАс БАҒБАны 

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ақорда резиденциясында нұр-Сұлтан, алматы, шымкент 
қалаларының және облыстардың әкімдерімен кеңес өткізді, деп хабарлайды Президенттің баспасөз қызметі.

Мәдениет министрі Ә.Тәжібаев атындағы облыстық 
әмбебап ғылыми кітапханасында мәдениет және өнер 
өкілдерімен кездесті. 

шара алдымен әл-Фарабидің 1150 жылды ғына арналған 
«әл-Фараби әлемі», абай Құнанбайұлының 175 жылдығына 
орай «Кемеңгерліктің биік шыңы – абай» және «Ел тұғыры 
тәуелсіздік» тақырыбында кітап көрмелерінен бастау алды. 
Сонымен қатар облысымызда мәдениет саласы бойынша 
«Жұмыспен қамту 2020-2021» жылдарға арналған жол 
картасы аясында жүзеге асырылып жатқан 
жобалармен таныстырылды.

Кеше Қазақстан республикасының Мәдениет және спорт министрі ақтоты райымқұлова Сыр өңіріне 
жұмыс сапарымен келді. 

МӘДЕНИЕТ МИНИСТРІ СЫР ӨҢІРІНДЕ
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Ақмешіт АптАлығы

Биыл барша қазақ елі сындарлы сәтті бастан 
өткеруде. Осындай қиын кезеңде депутаттар 
халыққа қайырымдылық көрсетуден тыс 
қалмады.

– Біздің депутаттық корпус төтенше жағдайға 
байланысты Елбасының бастамасымен құрылған 
«ВIRGEMIZ» республикалық акциясына қатысып, 
4 млн теңге көлемінде қаржылай және 200-ге 
жуық тұрмысы төмен, мүгедек бала тәрбиелеп 
отырған отбасыларға азық-түліктен, оның ішінде 
осы санаттағы 60 отбасына 1 млн теңге көлемінде 
қаржылай  көмек көрсетті, – деді Роза Боханова. 

Пандемиялық ахуал кезеңінде бір ай көлемінде 
облыстық жұқпалы аурулар ауруханасының 
оқ шауландырылған 100-ден астам дәрігер 
маманын күнделікті 4 мезгіл арнайы автобуспен 
тасымалдауға және осы ауруханаға оттегі 
баллондарын жеткізуге қажетті автокөлік, тасы-
малдаушы азаматтармен қамтамасыз етуге жәрдем 
жасалған. Қалалық мәслихат депутаттарының 
демеушілігімен 13,5 млн теңге көлемінде жасанды 
тыныс алу аппараттары алынып, қаладағы ауру-
ханаларға жеткізілген. Бірнеше депутат өз қаржысы 
есебінен қаладағы көпбалалы және аз қамтылған 
отбасыларға арнап салынған «Баламекен» тұрғын 
ауданындағы отбасылардың өтініштеріне сәйкес 
3 млн теңгеге жуық қаржыға 22 пәтерге жаңа су 
құбырын тартып, жуыну бөлмелерін жабдықтап 
берді. Жалпы халық қалаулыларының атқарған 
жұмысына Роза Боханова ризашылығын білдірсе, 
депутаттар да мәслихат хатшысының есебіне оң 
бағасын берді.

Сессия соңында сөз алған қала әкімі Нұрлыбек 
Нәлібаев:

– Алдымен баршаңызды Тәуелсіздік мерекесімен 
құттықтаймын. Елімізде тек бейбітшілік заман 
болсын. Осы жылды да қорытындылаймыз. Биыл 
бәріміз үшін қанша қиын жағдай болса да біз 
жұмыла кіріскен жұмыстың нәтижесінде жақсы 
көр сеткішке қол жеткіздік. 

Жыл басында қала бюджетін 26 млрд теңгемен 
бекіттік. Ал соңына дейін бюджет 100 млрд теңгеге 
жуықтады. Мемлекет, Үкімет басшыларының, 
облыс әкімінің қолдауымен көптеген инвести-
циялық және мемлекеттік жобалардың арқасында 
қала қаржысы едәуір ұлғайды. Біраз іс жасалды. 
Қаланың 413 көшесі жөндеуден өтті. Тұрғындардың 
көп көтеретін мәселесінің бірі жаяу жүргінші жолы 
болса, бұл да оң шешімін тапты. Сонымен қатар 
биыл абаттандыру ерекше қолға алынды. Көптеген 
әлеуметтік нысандарға жөндеу жұмысы жүргізілді. 
Мұндай ауқымды тірлік алдағы уақытта да жалғаса 
бермек, – деді.  

Қорытындылай келе шаһар басшысы депутат-
тарға алғысын білдіріп, мәслихат хатшысы Роза 
Бохановаға сәттілік тіледі. Еңбегін жақсыға баға-
лады. Мәслихат соңы бірқатар халық қалаулыларын, 
ауыл және кент әкімдерін марапаттау рәсімімен 
аяқталды.

ақтолқын нұрлыбайҚыЗы 

ДЕПУТАТТАР 
ЖЫЛДЫ 

ҚОРЫТЫНДЫЛАДЫ

бЕС Жыл ішіндЕ...
5 жылға жуық мерзім ішінде 

72 сессия, 80-ге жуық тұрақты 
комиссия отырысы өткізіліп, қоғамдық 

маңызы бар шешімдер қабылданған. 
Осы кезең ішінде сайлаушылардың 
талап-тілектерін ескере отырып, 
қалалық мәслихат депутаттары 
тарапынан жергілікті атқарушы 

органдар назарына берілген 
300-ден аса ұсыныстың, облыс, қала 
әкімдігінің қолдауымен 65 проценті 

шешімін тапқан. 

– Коворкинг орталығын 
ұйым дастырудағы негізгі мақ
сат – әлеу меттік маңызы бар 
бастамаларды, жобаларды 
және ұстаздар мен шәкірт
тердің бірлесе жұмыс 
жүргізуі үшін қолжетімді алаң 
ұйымдастыру. Орталықта 
ин теллектуалды ойындар, 
көр мелер өткізуге, вебинар 
және фильм көруге мүмкіндік 
жасалған. «Book crossing», 
«Start up» секілді бұрыштарды 
қамтыған бұл заманауи 
«COWORKING» орталығы 
баланың бос уақытын тиімді 
пайдалану әрі жанжақты 
дамуына толық жағдай 
жасап, орталыққа келген 
адамға өзінің сүйікті ісімен 
айналысуына, жастардың 
бизнес, шығармашылық, оқу 
бағ дарламалары аясындағы 
креативті жобаларын жарық
қа шығарып, жүзеге асыруға 
мүмкіндік береді, – дейді 
идея авторы, №7 мектеп
лицейінің директоры Ануза 
Аманжолқызы.

Мектеп директорының 
айтуынша, коворкинг орта
лығын жасақтау мен безен
дірудің өзі – тұнып тұрған 
еңбек, талант, шеберлік. 
Аталған орталықтың сәні мен 
көркін келтіріп, жұмысына жан 
бітіріп тұрған көрнекіліктер 
мен безендірулерді білім 
ордасының ұс таздары жаса
ған көрінеді. Бұл орайда 
мектептегі «Өнер бірлестігін», 

оның ішінде, Өмірбек 
Есенбаев, Мінәжәт Жылыбаев, 
Айдар Маханов, Наталья 
Скрынская, Ақмарал Әлиева, 
Жанна Әбілқайырова секілді 
мұғалімдерді ерекше атап 
өтуге болады.

Шәкірт пен ұстаздардың 
жанжақты дамуына барлық 
жағдай жасалған орталықтың 
мерекеге орай ластырылған 
салтанатты ашылуына қала

лық білім бөлімінің әдіскері 
Ғалия Ермағанбетқызы, мек
тепішілік әкелер мектебінің 
төрағасы Жамбыл Ахметов, 
Қамқоршылық кеңесі төраға
сының орынбасары Мұрат 
Абдраманов және ардагер 
ұстаз Ғалым Башарұлы қа
тысып, сәттілік тіледі.

Салтанатты кеште мектеп
лицейдің ұлағатты ұстазы, ма те
матика пәнінің мұғалімі Қымбат 
Маханбетова орта лыққа өз 
арнауын оқыса, қара  шаңы
рақтың талантты оқу шылары 
әуелете ән айтып, күм бірлеген 
күйден шашу шашты.

Н. ЕРТУҒАНҰЛЫ

№7 меКтеПтеГі ереКШе ОртАлық
Бүгінде Елбасы Н.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласы 

аясында Сыр елінің білім беру саласында да атқарылып жатқан жұмыстар жетерлік. Қазақ елінің ұлық 
мерекесі – Тәуелсіздік күні қарсаңында қаладағы №7 мектеп-лицейінде ашылған «COWORKING» орталығы 
осы сөзімізге дәлел.

Қазақстан Республикасы Ұлт-
тық экономика министрлігі Табиғи 
монополияларды реттеу комитетінің 
Қызылорда облысы бойынша де-
партаменті басшысының 2020 жыл-
ғы 10 желтоқсандағы №104-НҚ бұй -
рығына сәйкес жылу энергия сына 
уақытша өтемдік  тариф  2021 жыл-
дың 1 қаңтарынан бастап бекі тілді:

Жылу энергиясын өндіру қыз-
метіне 1 Гкал ҚҚС-сыз – 2805,08 
теңге;

Жылу энергиясын беру және 
тарату  қызметіне 1 Гкал ҚҚС-сыз – 
1706,49 теңге;

Жылу энергиясымен жабдықтау 
қызметіне 1 Гкал ҚҚС-сыз – 87,05 
теңге;

Яғни, 1 Гкал жылуға орташа 
босату тарифі ҚҚС-сыз – 4598,62 
теңге, оның ішінде: 

Халыққа 1 Гкал – 2360,49 теңге 
ҚҚС-сыз,  

Бюджеттік мекемелерге 1Гкал – 
11761,75 теңге ҚҚС-сыз,  

Басқа тұтынушыларға 1 Гкал – 
3010,18 теңге ҚҚС-сыз, 

Ыстық сумен жабдықтауға жылу 
энергиясымен жабдықтау – 2360,49 
теңге.  

Тұрғын үйлердің 1 шаршы метрін 
жылытуға  жұмсалатын жылу бағасы 
ҚҚС-н қоса алғанда – 76,14 теңге. 

Ыстық суды жабдықтауға жеке 
есептеу аспаптары жоқ тұрмыстық 
тұтынушылар үшін 1 адамға 1 айға – 
377,68 теңге ҚҚС-сыз;

Ыстық сумен жабдықтауға жеке 
есептеу аспаптары бар тұтынушылар 
үшін  1 текше метрге – 135,73 теңге 
ҚҚС-сыз.

«ҚЖЭО» МКК-ның жылу энер -
гиясының есептеу құралдары бо-
луына немесе болмауына қарай 
жылу энергиясымен жабдықтау қыз-
метіне уақытша өтемдік сара ланған 
тарифтері төмендегідей:

Үйге ортақ жылу энергиясын 
есепке алу аспаптары бар тұрғындар 
үшін - 1 Гкал ҚҚС-сыз – 1677,18 теңге;

Үйге ортақ жылу энергиясын 
есепке алу аспап тары жоқ тұрғындар 
үшін - 1 Гкал ҚҚС-сыз – 2832,59 теңге, 
тұрғын үйлердің 1 шаршы метрін 
жы лытуға жұмсалатын жылу бағасы 
ҚҚС-н қоса алғанда 91,37 теңге;

Үйге ортақ жылу энергиясын 
есептеу аспап тарын орнату техни-
калық мүмкіндігі жоқ тозған, ава-
риялық тұрғын үй-жайында, бірақ 
типтегі үй лерде тұратын және ор-
наласқан тұрғындар үшін - 1 Гкал 
ҚҚС-сыз – 2360,49 теңге, тұрғын 
үйлердің 1шаршы метрін жылытуға  
жұмсалатын жылу бағасы ҚҚС-н 
қоса алғанда – 76,14 теңге;

Үйге ортақ жылу энергиясын 
есепке алу аспаптары бар өзге де 
тұтынушылар үшін - 1 Гкал ҚҚС-
сыз – 2395,41 теңге;

Үйге ортақ жылу энергиясын 
есепке алу аспаптары жоқ өзге де 
тұтынушылар  үшін - 1 Гкал ҚҚС-
сыз – 3913,23 теңге;

Үйге ортақ жылу энергиясын 
есепке алу аспаптары бар бюджеттік 
мекемелер үшін - 1 Гкал ҚҚС-сыз – 
10947,38 теңге;

Үйге ортақ жылу энергиясын 
есепке алу аспаптары жоқ бюджеттік 
мекемелер үшін - 1 Гкал ҚҚС-сыз – 
17642,63 теңге.

«ҚЖЭО» МКК-ны әкімшілігі
Табиғи ресурстарды реттеу агенттігінен 06.03.2012 ж. берілген №000133-12 лицензиясы.

Тұрғындар наЗарына!

Кездесуде облыстық мәслихат депут-
таттығына үміткерлер сайлаушының жеке 
пікірі мен партияға деген көзқарасын 
тың дады. Сайлауалды бағдарламамен 
таныстырды. 

Осы орайда Дильмухаммед Абизов 
қазіргі таңда маңызды саяси науқанның 
алдында тұрғанымызды жеткізіп, әрбір 
үміткер елеулі мәселенің шешім табуына 
атсалысып жүрген азаматтар екенін айтты. 

«Nur Otan» партиясы қала тұрғындары-
ның әл-ауқатын жақсартып, азық-түлік 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету және фер-
мерлерге барынша қолдау көрсетуді мақсат 

етіп отыр. Соның бірі азық-түлік бел-
деуін жасау, қала маңында жылыжайлар, 
құс фабрикалары, балық өсіретін зауыттар 
құрылысын ұйымдастыру, ет комибинатын 
салу, бордақылау алаңдарын, сүт цех тарын 
құру және кеңейту жобалары қарас тырылған.  
Бұл туралы обыстық мәслихат депутаттығына 
үміткер Қанағат Сақтағанов мәлім етті.

Өз кезегінде аталған сауда орталығының 
саудагерлері 20 жылдан астам тарихы 
бар партияның жемісті жобаларына риза-
шылықтарын білдірді. Үміткерлер үгіт 
парақшаларын таратып, «Nur Otan»  пар-
тиясына дауыс беруге шақырды.

Үміткерлер қала тұрғыны 
Раимхан Шерімбетов пен 
Ақманат Сейітованың үйлеріне 
барып, жағдайын сұрады.  Пар-
тияның сайлауалды бағдар ла-
масымен таныстырды.

– «Nur Otan» партиясы қала 
тұрғындарының әл-ауқа тын 
жақсартып, азық-түлік қауіп-
сіздігін қамтамасыз ету және 
фермерлерге барынша қол дау 
көрсетуді мақсат етіп отыр, – 
деді обыстық мәслихат депу-
таттығына үміткер Бақ дәулет 
Махашев. 

Ал үміткер Мағжан Ералиев 
«Nur Otan» партиясы тұрғын 
үймен қамтамасыз етуге мүм-
кіндік жасайтын кешенді шара-
ларды енгізетінін жеткізді. Бұл 
бағытта 2025 жылға дейін 4140 
пәтерлі 92 көпқабатты тұрғын үй 
салынатынын атап өтті. 

Партия білім, денсаулық сақ-
тау және әлеуметтік салаларда 
сапалы қызметтерге қолжетім-

ді лікті қамтамасыз ету арқылы 
тұрғындарының жайлы өмір 
сүруіне қолайлы жағдай жасамақ. 
Бұл туралы үміткер Нұридин 
Әмитов баяндады.

Үміткерлер сайулаушы лар-
дың ұсыныстарын тыңдады. 
Үгіт парақшаларын беріп, «Nur 
Otan» партиясына дауыс беруге 
шақырды.

Тұрғындар ИГіліГі – ПарТИЯ наЗарында

92 көпқабатты тұрғын Үй салынады

«Nur Otan» партиясы атынан облыстық және қалалық мәслихат депутаттығына 
үміткерлер Қанағат Сақтағанов, дильмухаммед абизов, раушан ысқақова «ағжан» 
сауда үйінде экспромт-кездесу өткізді.

«Nur Otan»  партиясының Қызылорда облысының Сайлау қорының қаражатынан төленді «Nur Otan»  партиясының Қызылорда облысының Сайлау қорының қаражатынан төленді

– Елімізде төтенше жағдай жарияланған 
сәттен бастап, әскери бөлім, құқық қорғау 
орындары, денсаулық сақтау қызметкерлері 
мен БАҚ өкілдері, ерікті жастар аянбай 
қызмет көрсетті. Жұқпалы дерттің таралуын 
болдырмау бағытында өз өмірін қауіпке 
тігіп, тұрғындар қауіпсіздігі үшін күресті. 
Ел басына күн туған шақта ауызбіршілік 
танытып, жұдырықтай жұмыла көмек қолын 
созған сіздерге Сыр халқы ризашылығын 
білдіруде. Қоғам игілігі жолында атқарған 

келелі істеріңізді шынайы алғыс білдіріп, 
алдағы уақытта да қаладағы әрбір шараға 
бастамашыл болады деп сенеміз, – деді қала 
әкімі.

Жиында жергілікті полиция басқармасы, 
денсаулық, әлеуметтік сала, төтенше жағдай 
мамандары, пандемия кезінде ақпараттық 
қолдау көрсеткен бірқатар БАҚ өкілдеріне 
қала әкімі Нұрлыбек Нәлібаев алғыс хат 
табыстады. 

«ақмешіт-ақпарат»

басы 1-бетте

еҢБеКтері еленді
Қала әкімдігінде шаһар басшысы нұрлыбек нәлібаев індет кезінде елге 

қызмет көрсеткен әр түрлі сала мамандарын марапаттады. 

Кездесуде партияның сайлау-
алды бағдарламасының алдағы 
бес жылға жоспарлаған негізгі 
міндеттеріне тоқталды. Соның 
бірі – тұрақты экономикалық 
даму және халықтың өмір сүру 

деңгейін жақсарту. Ауданда 
өңдеу және сауда кәсіпорындарын 
дамытып, сапалы азық-түлікпен 
қамтамасыз ету жоспарланып 
отыр. Ауыл тұрғындарын жұ-
мыспен қамтып, оның әл-ауқатын 

арттыруда шағын және орта 
бизнес маңызды рөл атқарады. 
Сол үшін партияның мақсаты 
– кәсіпкерлікті дамыту үшін 
қолайлы жағдай жасау. 

– «Nur Otan» партиясы ауыл 
азаматтарының өмір сапасын 
жақсартуды көздеп отыр. Осы 
бағытта «Ауыл – ел бесігі» және 
«Құтты мекен» жобаларын іске 
асыру жалғаспақ. 2025 жылға 
қарай ауылдық инфрақұрылымды 
жаңғырту Қармақшы ауданының 
53,8 мың тұрғынының өмір 
сүру сапасын жақсартады. Нә-
тижесінде аудан тұрғындары таза 

су мен сапалы жолдарға, әлеу-
меттік және инженерлік инфра -
құрылымға қол жеткізеді, – деді 
аудандық мәслихатқа үміт кер 
Б.Жұмабаев.

Мұнан соң көгілдір отынды 
тұтынудың да ауылы алыс 
емес екенін жеткізген екінші 
үміткер, жақын арада аудан 
жұртшылығының игілігіне беріле-
тінін тілге тиек етті.    

– Қазіргі таңда Жосалы 
кентінде газ құбыры жүргізіліп 
жатыр. Аталған жұмыстың биыл 
аяқталуы күтілуде. Нәтижесінде 
аудан халқының 38,3% газ тұтыну 

мүмкіндігіне ие болмақ. Алдағы 
5 жылда «Nur Otan» партиясы 
Жосалы кенті, Төретам кенті мен 
Ақай елді мекендеріне газбен 
қамтамасыз ету жұмыстарын 
жүргізіп, 2025 жылға қарай 
аудан халқының 70,3% газбен 
қамтамасыз етуіне ықпал етеді, – 
деді кандидат Ғ.Кәрібаев.

Кездесу барысында тұрғын-
дар көкейдегі сауалы мен 
ұсыныстарын білдірді. Сонымен 
қатар дамудың даңғыл жолын 
таңдаған «Nur Otan» партиясына 
сәттілік тілеп, сайлауда дауыс 
беретіндерін айтты.

ҮмітКерлер АудАн тұрҒындАрымен Кездесті

«Nur Otan» партиясының Қызылорда облысы Қармақшы аудандық Сайлау қорының қаражатынан төленді.

 «Nur Otan» партиясы Қармақшы аудандық филиалының 
үгіт-насихат жұмыстарын бастағанына, міне, он күн. Осы 
орайда үміткерлер белсенді жұмыс жасауда. аудандық мәслихат 
депутаттығына үміткерлер болат Жұмабаев, айдынбек Скендіров, 
ғалымжан Кәрібаев партияның сайлауалды бағдарламасын 
түсіндіру мақсатында аудан орталығындағы жыраулар үйінде кент 
тұрғындарымен кездесу өткізді. 

«Nur Otan» партиясы атынан облыстық және қалалық мәслихат депутаттығына үміткерлер 
бақдәулет Махашев, Мағжан Ералиев және нұридин Әмитов, қалалық мәслихат депутаттығына 
кандидаттар Жанат Мылтықбайқызы,  Әнуар нақып және ниязбек нұржігіт бастаған топ «Есіктен 
есікке» акциясы аясында үй-үйді аралады.
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Ақмешіт АптАлығы

АймАқтыҢ БАс БАҒБАны 
Жетпісті алқымдаса да әлі ширақ, 

еңбекқор азаматтың қызметтегі елеулі 
жылдары осы сәттен бастау алса керек. 
Табан асты аймақ басшысынан шақырту 
алған кейіпкеріміз өзін нендей ұсыныс 
күтіп тұрғанын білген жоқ. Қандай жағдай 
болмасын, жөнжосығы белгісіз болса, 
адамды алдымен үрей билейді емес пе? Ол 
да сол сәтте сондай күй кешіпті. «Білдей 
аймақ басшысы қарапайым қызметкерді 
арнайы шақыратындай не болды екен?», 
«Әлде бұрыс кеткен жерім бар ма еді?» 
деген ой әкім алдына барғанша маза 
бермеген. 

– Содан не керек, алыпұшып облыс 
әкімнің алдына бардым. Аймақ басшысы 
байыпты қалыпта «Сіз аймақта нөмірі 
бірінші бағбан екенсіз ғой» деді. 
Түсінбеген күйі үнсіз отырмын. «Өзіңіз 
туыпөскен жеріңізді көгалдандыруға 
үлес қоспай жүргеніңізге жол болсын» 
дегенде әңгіме ауанын бірден түсіне 
қойдым. Содан не керек,  дүйсенбіден 
бастап жаңа қыз метке ауыстым. Қаланы 
көгалдандыру, суландыру жұмысы 
менің жауапкершілігіме берілді, – дейді 
кейіпкеріміз. 

Міне, осы кезден бастап Келдібай аға 
қаланы жасыл желекке айналдыруға 
білек сыбана кіріседі. Облыс орталығын 
көгалдандыруға аймақ басшысынан бастап 
баса ден қойған. Сырдың ауарайының 
ыстығы бір бөлек, құрғақтығы, шөлейттігі 
өз алдына. Сондықтан көпшілік өңірде 
ағаш өсіру, көгалдандыру бос әурешілік 
деп қабылдайтын. Кейін мұның бәрі іспен 
дәлелденді емес пе? 

ЖАСЫЛ ЖЕЛЕк 
ЖАНҒА САя

Тұңғыш Президент – Елбасының бас
тамасымен 2005 жылдан бастап «Жасыл 
ел» бағдарламасы жүзеге аса бастады. 
Еліміздің барлық өңірінде қанат жайған 
жобадан Сыр өңірі де қалыс қалмаған. 
Мұны сәті келген іс деуге болатын шығар. 
Қаланы көркейтукөгалдандыру саласына 
нағыз маманның келуі бұл бағдарламаның 
оңтайлы жүзеге асуына сеп болған 
сыңайлы. Қазіргі Президент саябағы, 
облыстық полиция департаментінің алды, 
С.Бейбарыс көшесінің екі жағы сынды 
біршама аумақ жасыл желекке айналды. Ал 
оның барлығының жоба жоспарын, жүзеге 
асуын Келдібай Бектұрғанов қадағалап 
отыратын. 

–  Қаланың көркейтукөгалдандыру сала
сына келгесін «Жасыл ел» бағдарламасы 
басталды. Түпкі мақсаты – көгалдандыру, 
тазалықты сақтау, табиғатты қорғау, 
күтіп, ұстау ғой. Мемлекеттік бағдарлама 
аясында оған бөлінген қаржы бар. «Жасыл 
ел» бағдарламасымен жастарды жұмысқа 
тарту көзделген. Соның барлығын 
ұйым дастыру маған жүктелген міндет. 
Соны мен не керек, ағаш отырғызуды 
Сұлтан Бейбарыс көшесінен бастадық. 
«АқмешітСырдария» мешітінен бастап 
дарияға дейінгі аумақ көгалдануы керек. 
Көшеттерді қазіргі М.Ықсанов атындағы 
Қызылорда политехникалық колледжінен 
алдық, – дейді ол. 

Кейіпкермен бірге ағаштардың жайын 
көріп келеміз. Бүгінде осы көше бойын
да бірнеше білім ордасы, «Ана мен 
бала» орталығы, тұрғын үйлер, облыс 
әкімдігі, банк, шығармашылық үйі бар. 
Осы мекемелерге жұмыс барысымен 
баратын, не онда жұмыс істейтін жандар 
ағаштардың рахатын көруде. Әсі ресе, 
аймақтың аптап ыстығында жасыл 
желектер жанға сая. Мұны көше бойымен 
жүріп өткен жүргінші жақсы түсінеді. Десе 
де осы қазқатар тізілген ағаштардың 
біршама жерден кейінгі қалпы бұзылған. 
Байқасаңыз, бір жері қалың, бір жағы 
сиреп қалған. Бас бағбаннан мұның 
себебін сұрадық.

– Бұл бастама жақсы басталған еді. 
Артынша қаржы үнемдеу мақсатында 
сол маңға ағаш отырғызу әр ауданға 
тапсырылды. Арғы беті №264 мектеп
лицейі, бер жағында «Біліминновация» 
лицейинтернаты тұсында ағаштар 
әркелкі отырғызылған. Сондайақ 
әуелгідей тек бірыңғай терек ағашы 
емес, басқа түрлері егілген. Әр 
ауданнан ағаш отырғызуға келгендер 
кәнігі маман емес қой, – деді бізге мән
жайды түсіндіріп. 

АяҚ СУ ҚАЛАй 
кЕЛді?

Сусыз тіршілік жоқ. Иә, барша 
тіршілік иесі сусыз күн кеше алмайды. 

Сол сияқты ағаш отырғызу бір 
бөлек, оны күтіпбаптау, суару өз 
алдына бөлек жұмыс. Маман қаланы 
көгалдандыру тек ағаш егумен 
бітпейтінін білді. Еккен талдарды 

уақытылы суару керек. Ол үшін аяқ су 
тарту қажет. Осы орайда ол қалаға аяқ 
су жүргізудің жобасын жасауды қолға 
алады. Жоспар орындалса мұнысы 
игілікті іс болмақ.

– Дария жағасында тұрып, аяқ судан 
таршылық көру ұят қой, – дейді әңгіме 
арасында Келдібай аға. Сөйтті де, 
өзінің осы жобаны жүзеге асыру үшін 
басшылыққа жазған ұсынысын сөзбесөз 
айтып берді. 

– Тасбөгет кентіндегі байырғы 
Сталин, қазіргі Байқадам каналынан 
бастау алатын, ұзынды 4,2 шақырымды 
құрайтын, Жібек жолы көшесіне қарама
қарсы Сарқырама тектес бас арық  
салсақ, қаланың оңтүстікшығыс бөлігі 
62 процент аяқ сумен қамтамасыз 
етілер еді, – деп қала әкіміне ұсыныс 
хат жолдадым. Ол тұста шаһар 
басшылығына С.Қожаниязов келген. 
Қала әкімі ұсынысты қолдады. Енді бұған 
облыс әкімінің келісімі керек. Сонымен 
не керек, ұсыныспен облыс басшысының 
алдына бардық. Жобаны мақұлдады. Сол 
мезетте қала басшысына қаржы көзін 
қарастыруды тапсырып, бас арық салу 
қолға алынды, – дейді өткеннен сыр 
шерткен кейіпкеріміз.

Келдібай ағаның айтуынша, сол кезде 
жекеменшік мекемелер тарапынан қалаға 
аяқ су тарту көзделген. Соның бірін іске 
асырып көрген екен. Дегенмен жазда су 
айдаған насостар, қыста қатып қалып 
келер жылға жарамсыз болған көрінеді. 
Осыдан соң 6 ай сайын 500 мыңға насос 
орнатқанша, тиімді жолын қарастыруды 
ойлайды. 

Қазір Байқадам каналы тұсында 4 насос 
орнатылған Сарқырама тектес бас арық 
бар. Екеуі негізгі, екеуі резевте тұрған 
насос арқылы каналдың суы арыққа 
құйылады. Сол бас арық Тасбөгеттен бастау 
алып, №264 мектеплицейінің тұсынан 
тұйықталады. Әрі қарай арық, атыздар 
арқылы сол маңды аяқ сумен қамтамасыз 
етеді. Нәтижесінде аталған аумақ жасыл 
желекке оранған. Тіршілік көзі табиғатқа 
нәр беріп, туған жердің тынысын аша 
түскен. 

Осы орайда бас бағбан қаланы аяқ 
сумен толық қамтамасыз етудің тетігі 
Қызылжарма каналын іске қосып, әр 
аумаққа арық жүргізу керек екендігін 
атап өтті. «Көгалдандыру үшін әуелі 
суын ойластыру керек» деген маман 
ағаш отырғызудағы тәжірибесімен де 
бөлісті.

– Ағашты көктемде, күзде егеміз ғой. 
Екі мезгілде де отырғызған жақсы. Күзде 
еккен ағаштың түбіне су құйып, сонысымен 
қалдырасың.  Көктемде  нәтижесін бере
ді. Ал, көктемде еккеннің жөні бөлек, 
күн жылынып, жердің тоңы жібіген 
тұста отырғызсаң күтімі жақсы болса 
жайқалып шыға келеді. Біздің аймақты 
аптап ыстық, қолайсыз деп жатады ғой. 
Онымен келіспеймін. Қалауын тапсаң, кез 
келген өсімдікті өсіруге болады. Мәселен, 
қарағайдың күтімі қиындау, дегенмен 
жасыл арша, шырша дегенді жерсіндіруге 
болады, – дейді. 

БЕйНЕТТің зЕйНЕТі

Кезінде аймақта таптырмас маман 
болған Келдібай Бектұрғанов қаланы 
көркейту, көгалдандыруда келісті еңбек 
етті. Осы саладағы 650 жұмысшыға, 200
ден аса техникаға жауапты маман ретінде 
міндетін абыроймен атқарды. Жоғарыда 
атап өткен «Жасыл ел» бағдарламасы 
аясында бөлінген қаржыны шашау 
шығармай, өзі мақсатты жұмсай білді. 
Мұның барлығы оның іскерлігінің арқасы 
еді. Бүгінде ол зейнетке шығып, өсірген 
ұлқыздарынан немере сүйіп, ұрпағын 
өнегесімен өріс теткен ардагер. Қаланың 
құрметті азаматы. 

Р.S. Кейіпкеріміз зейнетке 
шықса да, уақытты құр өткізбейді. 
Үйреншікті әдет қалсын ба? Есік 
алдындағы бақшасына өңірде 
кездеспейтін түрлі жеміс ағаштарын 
отырғызып, оны баптаумен айна
лысады. Биыл сол баптаған ағаш
тардың алғашқы жемісін жеді. Иә, 
ол кісінің бақшасында анар, беже 
(айва) сынды өзгеше жемістер 
өседі. Кейіпкеріміз субтропикалық, 
раушангүл тұқымдас өсімдікті 
өңірде жерсіндірген алғашқы 
бағбан. 

Айдана 
САйдУЛЛАҚЫзЫбасы 1-бетте

Тұңғыш 
Президент – 

Елбасының бастамасымен 
2005 жылдан бастап «Жасыл 
ел» бағдарламасы жүзеге аса 

бастады. Еліміздің барлық өңірінде 
қанат жайған жобадан Сыр өңірі де 
қалыс қалмаған. Мұны сәті келген іс 

деуге болатын шығар. Қаланы көркейту-
көгалдандыру саласына нағыз маманның 
келуі бұл бағдарламаның оңтайлы жүзеге 

асуына сеп болған сыңайлы. Қазіргі 
Президент саябағы, облыстық полиция 

департаментінің алды, С.Бейбарыс 
көшесінің екі жағы сынды біршама аумақ 

жасыл желекке айналды. Ал оның 
барлығының жоба жоспарын, 

жүзеге асуын келдібай 
Бектұрғанов қадағалап 

отыратын. 

Табан 
асты аймақ 

басшысынан шақырту 
алған кейіпкеріміз өзін нендей 
ұсыныс күтіп тұрғанын білген 

жоқ. Қандай жағдай болмасын, 
жөн-жосығы белгісіз болса, адамды 

алдымен үрей билейді емес пе? Ол да 
сол сәтте сондай күй кешіпті. «Білдей 

аймақ басшысы қарапайым қызметкерді 
арнайы шақыратындай не болды 

екен?», «Әлде бұрыс кеткен жерім 
бар ма еді?» деген ой әкім 

алдына барғанша маза 
бермеген. 



Меншiк иесi:

жауапкершiлiгi
шектеулi серiктестiгi

бас директор
аманжол ОңғарбаЕв

Қызылорда қалалық «ақмешіт
апталығы» газетінің редакциясы
бас редактор
азиз баТырбЕКОв
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Бас редактордың орынбасары - 40-11-10 (ішкі нөмір – 1022)
Жауапты хатшы, бөлімдер - 40-11-10 (ішкі нөмір –1013, 1018,1021)
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Газет Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігі Ақпарат 
комитетінде 2019 жылдың 16 сәуірінде қайта тіркелген. Тіркеу куәлігі №17657-Г.
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мен мәліметтердің нақтылығына автордың, хабарландыру иесінің жауапты екендігі ескертіледі.
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беттеліп, «АSU» баспа үйі» ЖШС сенімгерлік 
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Ақмешіт АптАлығы

басы 1-бетте

Қанатсыз құс, армансыз адам 
болмайтыны секілді ұстаз тәлімін 
алмаған адам жоқ. Хан да, қара 
да өсиетін бойына сіңіріп, тәлімін 
өмірлік ұстанымына айналдырады. 
Бүгінгі біз жазғалы отырған 
Жапбасбаевтар отбасы – осындай 
өнегені өмір өзегіне айналдырған 
әулет.  

Оларды Сыр өңірінде «Мұға-
лімдер династиясы» деп те атай-
ды. Бұлай аталуы да негізсіз емес. 
Ұстаздар әулеті 1949 жылдан 
бері ұрпақ тәрбиелеу ісін үзіксіз 
жалғастырып келеді. Содан бері 
бұл шаңырақта мектеп пен мұға-
лім, бала мен білім деген ұғым 
өмірлік ұстанымға айналған. 

Ұстаздар әулетінен тоғыз 
педагог шығып, шәкірт тәрбиелеу 
жолында еселі еңбек етіп келеді. 
Ұстаздар ұлағатынан тәлім алған 
шәкірттер еліміздің түкпір-түкпі-
рінде абыройлы жұмыс жасауда. 

Әулеттің алғашқы ұстазы 
Қайырбек Жапбасбаев 1925 жылы 
Қызылтам бекетінде дүниеге 
келген. 1949 жылы жоғары оқу 
орнын үздік бітіріп, сол жылы 
мектепке орналасып, мұғалімдік 
еңбек жолын бастайды. 1951-1957 
жылдары Панфилов атындағы 7 
жыл дық мектепте ұстаз, мектеп 
директоры болды. Содан соң 
Жосалы кентіне қоныс аударып, 
№26 Ш.Уәлиханов атындағы орта 
мектепте мұғалім, 1965 жылдан 
зейнетке шыққанша А.Жанпейісов 
атындағы қазақ орта мектебінде 
тарих, география пәндерінің 
мұғалімі болып, жұмыс істеді. 
Жасаған жұмысы мен атқарған 
еңбегі ескеріліп, «ҚазССР білім 
беру ісінің үздігі», «Лениннің 
туғанына 100 жыл» және 1941-
1945 жылдардағы тылдағы еңбегі 
үшін медальдарымен марапат-
талды. Ол ел басқару жолында 

үлкен лауазымды қызметте бол-
маса да сол жолда азаматтар 
тәрбиелеп шығарды. Әр баланың 
өмір жолына өз қолтаңбасын 
қалдырды. Жары Қалдыгүл 
Шадаева да мұғалім мамандығын 
таңдаған ұлағатты жан. Ол 

Қызылорда педагогикалық инс-
титутын бастауыш сынып мұға-
лімі мамандығы бойынша біті-
ріп, зейнеткерлік демалысқа 
шыққанша 40 жыл А.Жанпейісов 
атындағы №105 орта мектебінде 
абыройлы еңбек етті. Екеуі 7 ұл, 
2 қыз өсіріп, бақытты отбасының 
негізін қалады.

Екінші ұлдары Ұзақ та мұға-
лім. ҚАЗМУ-дың механика-мате-
матика бөлімін үздік бітіріп, 
кейін нен осы сала бойынша 
ғылым кандидаты атанды. 1991 
жылы докторлық диссертациясын 
сәтті қорғап шықты. 2009 жылы 
Қазақстан ұлттық жаратылыстану 
ғылымы академиясының академигі 
болып сайланды. Ресей, Швеция, 
АҚШ, Италия, Жапония, Польша, 
Канада, Түркия мемлекеттерінде 
ғылыми баяндамалар жасады. 
Бүгінде Ұзақ Қайырбекұлы әл-
Фараби атындағы Қазақ ұлт тық 
университетінің ғылым және 

инновациялық жұмыстар де-
пар таментінің директоры. Мем-
лекеттік сыйлықтың иегері. 

Кенже қыздары Ләззат 
Жапбасбаева 1989 жылы 
С.М.Киров атындағы қазақ 
гума нитарлық университеттің 
география факультетін бітіріп, 
Қар мақшы ауданындағы №183 

орта мектепте география пәнінің 
мұғалімі болып жұмысқа орна-
ласады. Содан бері осы ұстаздық 
жолда еңбек етіп келеді. 2015 
жылдан бастап Қызылорда қала-
сындағы №187 М.Шоқай атын-
дағы мектеп-лицейінде мектеп 
директорының тәрбие ісі 
жөніндегі орынбасары. Күйеу 
баласы Бақытжан Алтынбасов та 
мұғалім. Ол орыс тілінен сабақ 
берді.  

Келіндері Дәмеш Рахатова 
мен Бақыт Ізбасқанова – мате-
матика пәнінің мұғалімі болса, 
Қайырбек ағаның немересі 
Біржан Жомартұлы да ұстаздық 
жолды таңдады. 2010-2018 жыл-
дары Қ.Сәтпаев атындағы поли-
техникалық университетінің мұ-
най газ факультетінде оқытушы. 
2016 жылдан мұнай газ саласы 
бойынша PҺD  докторы. Тағы 
бір немересі Жанар Алматқызы 
Байқоңыр қаласындағы №19 бала-
бақшада тәрбиеші-педагог.

Міне, бір әулетте жалғасқан 
ұстаздық жол осылайша ұрпақтар 
сабақтастығына айналып келеді. 
Хакім Абайдың «Ұстаздық еткен 
жалықпас, үйретуден балаға» де-
ген сөзінде үлкен мән бар. Өйткені 
парасат пен ізгілік, ұлттық рух 
пен туған тілдің құдіреті, білім 
мен талап – мұғалім бойындағы 
қастерлі кие. 

– Бала күнімізден ата-ана-
мыздың мектепте мұғалім 
бол  ғанын мақтаныш етіп 
оты  ра  тынбыз. Кейіннен қызығу-
шы  лығымыз бен құрметіміз арта 
түсті. Бүгінде ұстаздық жолды 
ата-ана аманатындай ардақтап, 
ұрпақ тәрбиелеу жолында қажыр-
қайратымызды жұмсап келеміз, – 
дейді Ләззат Жапбасбаева бізбен 
әңгімесінде.  

Иә, ұстаз – ұрпақ тәрбиесіндегі 
ең ұлы қызмет. Бір әулеттен 9 
педагог шыққан отбасы қандай  
құрметке де лайықты.

Тұрар бЕКМырЗаЕв

ЖүрГіЗу ҚұҚығынан 
7 Жылға айырылды

Қызылорда қалалық Полиция басқармасының 
партрульдік полиция батальон қызметкерлері бағыт 
аралау барысында рысқұлов-шевченко көшелерінің 
қиылысында «Мерседес бенс» автокөлігін ескерту 
шамын жақпай бұрылғаны үшін тоқтады. 

Тәртіп сақшыларын құжат тексеру барысында 35 жас-
тағы жүргізушінің алкоголь ішіп, көлік басқарғанын 
анықтаған. Медициналық сараптама қорытындысы бойынша 
жүргізушінің мас күйде болғаны нақтылып, ҚР Әкімшілік 
құқық бұзушылық туралы кодексінің 608 бабының 1 тар-
мағымен іс қозғалды. 

Қызылорда қаласы мамандандырылған әкімшілік сотында 
жүргізушіге қатысты әкімшілік іс қаралып, сот шешімімен 
құқық бұзушы 15 тәулікке әкімшілік қамаққа алынған. 
Кейіннен 7 жылға көлік жүргізу құқығынан айырылды. 

ҚылҚан ағаш ТүрлЕрі 
ҚОрғауда

Жаңа жыл қарсаңында балауса қылқан ағаш түрлерін 
заңсыз кесу, тасымалдау және сату жағдайының алдын алу 
үшін облыстық орман шаруашылығы және жануарлар 
дүниесі аумақтық инспекциясының қызметкерлері мен 
Жергілікті полиция қызмет басқармасының Табиғатты 
қорғау полиция тобы арнайы рейд жүргізуде. 

Арнайы топ 15-31 желтоқсан аралығында базарларда 
тексеріс жұмысын ұйымдастырып, заңсыздық орнамауын 
қадағалайды.

Сонымен бірге, автожолдар мен базарлар және сауда 
орындарында балауса қылқан ағаш түрлерін тасымалдау 
және сату заңдылығына бақылауды күшейтеді. Бүгінде 
мамандар рұқсат беретін құжаттарсыз оларды тасымалдау 
мен сатудың алдын алу және сатып алу, қайта сату, дайындау 
көздерін анықтау мақсатында іс-шаралар жүргізуде.

ЖОңышҚа шөбін өрТЕГЕн
18 желтоқсан күні сағат 05:40 шамасында Жаңақорған 

аудандық полиция бөліміне Түгіскен ауылының тұрғыны 
мал қорада тұрған 2 мың жоңышқа пресс шөбі мен 12 
тонна жемін белгісіз біреудің өртеп жібергені туралы 
арызданған. Тексеріс нәтижесінде жәбірленушіге 2 млн 
490 мың теңге залал келгені анықталған. 

 Аудандық тәртіп сақшыларымен жүргізілген жедел 
іздестіру жұмыстары барысында 24 жастағы ауыл тұрғыны 
ұсталып, күдіктіге тиісті сараптамалар тағайындалған. 
Аталған дерек бойынша ҚР Қылмыстық кодексінің 202 
бабының 2 бөлігімен (Бөтеннің мүлкін қасақана жою немесе 
бүлдiру) тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде. Оқиғаның 
орын алу себебі және мән-жайы анықталуда. 

«ақмешіт-ақпарат»

1  әулетте  9  мұҒАлім  

Ол украиналық Сергей 
Радченкомен (7-6, 2 КО) қолғап 
түйістірді. Супер ауыр салмақтағы 
айқас сегіз раунд деп белгіленген 
болатын. Бірақ ол төрт раундтан 
кейін тоқтады. Себебі төртінші 

р а у н д т а 
Р а д ч е н к о 
н о к д а у н ғ а 
түсіп қалды.

Сондықтан жекпе-жекті әрмен 
қарай жалғастырудан бас тартты. 
Осылайша Қамшыбек Қоңқабаев 
қарсыласын техникалық нокаутпен 
жеңді.

Бұл – Қамшыбектің кәсіпқой 
рингтегі екінші жеңісі. Екеуін де 
нокаутпен ұтқан. Еске сала кетейік, 
қазақстандық былғары қолғап 
шебері Қамшыбек Қоңқабаев 
кәсіпқой бокстағы алғашқы жекпе-
жегін биылғы тамыз айында Иса 
Акбербаевқа қарсы өткізген еді. 
Ол қарсыласынан басым түсті. 
Қамшыбек 2017, 2019 жылдары 
әлем, сол жылдарда Азия чемпио-
ны атағын иеленді. Токио 

Олимпиадасына жолдама жеңіп 
алды. Кәсіпқой бокста жекпе-
жек өткізгеніне қарамастан ол 
аталған дүбірлі додада бақ сы-
нау мүмкіндігін жоғалтқан жоқ. 
Қамшыбек «facebook» парақша-
сында былай деп жазба қалдырды. 

– Ассалаумағалейкум, Қазақ 
елі! Аллаға шүкір, кәсіпқой 

мансабымдағы екінші жеңісіме қол 
жеткіздік. Жеңісіме себепші болған, 
тақымын қысып дұғада болған 
жандарға алғысымды айтамын. 
Бұйырса алдағы уақытта үлкен 
жеңістермен Қазақ елін қуантуға 
бар күш-жігерімізді саламыз. 
Жеңісті күндеріміз көп болсын! – 
деді ол.

спорт

Кездесу барысында Ақтоты 
Райымқұлова өңірде мәдениет саласы 
бойынша атқарылып жатқан жұ-
мыстарға оң бағасын беріп, Президент 
Жолдауынан туындайтын негізгі мін-
деттерге тоқталып, оның атқарылуы 
жайлы ойымен бөлісті.

– Биыл мәдениет саласы қызмет-
керлерінің еңбекақысы көтерілді. Бұл – 
сіздер дің еңбектеріңіздің еленгені.                                                                                                                                       

Сыр өңірі мәдениеті ежелден қалып-

тасқан тарихи тамыры терең тағылым. 
Оған дәстүрлі жыраулық өнер мен 
ақын дық сипат өң береді. Бұл аймақ – 
өркениеті өскен ел, өнері өрістеген жер. 
Оның бір ғана дәлелі – ақын ұлдарыңыз 
Мұхтар Ниязовтың алтын домбыраны 
үш мәрте жеңіп алып, Сыр төріне тарту 
етуі. Мәдениет – елдің бет-бейнесі, 
ажары, абыройы. Өркениетті елдер ең 
алдымен тарихымен, мәдениетімен, ұлтын 
ұлықтаған ұлы тұлғаларымен мақтанады. 
Осындай халықтардың қатарына қазақ 

халқында жатқыза аламыз. Өйткені хал-
қымыз дала өркениетінің ұйтқысы болған 
алып сахараның мәдениеті мен өнерінің 
өркендеуіне өз үлесін қосып келеді. 
Тәуелсіздігіміз тұғырлы, өнеріміз өрісті 
бола берсін, – деді ҚР мәдениет және спорт 
министрі Ақтоты Райымқұлова.

Кездесуде Қазақстанның Еңбек сіңір-
ген қайраткері, «Құрмет» ордені ие гері 
Н.Бекежанов атындағы қазақ акаде миялық 
музыкалық драма театрының көркемдік 
жетекшісі Хұсейін Әмір-Темір  министрге 
өз қолтаңбасымен кітап тарту етті. ҚР 

Мәдениет саласының үздігі, ақын Серік 
Ыдырысов «Сыр елі – жыр елі» екендігін 
өлең шумақтарымен жеткізіп, жылы лебізін 
білдірді.

Кездесу қорытындысында бірқатар 
мәдениет саласының өкілдері ҚР Мәде-
ниет саласының үздігі төсбелгісімен ма-
рапатталды. Сонымен қатар басқа да өнер 
өкілдеріне ҚР мәдениет министрінің құрмет 
грамотасы мен облыс әкімінің алғыс хатын 
табыстады. 

Тұрар бЕКМырЗаЕв

МӘДЕНИЕТ МИНИСТРІ СЫР ӨҢІРІНДЕ құқық құрығы

өнегелі отбасы

Ал үшінші раундта Головкин шабуыл 
қарқынын төмендетіп, қарсыласының жұды-
рықтасуына мүмкіндік бергендей көрінді. 
Төртінші және жетінші раундтарда Польша 
боксшысы ауыр соққы алып, төреші есеп ашты. 
Ал 8-інші раунд басталар алдында Камил 
Шереметаның бапкерлері боксшысын шаршы 
алаңға шығарудан бас тартты.

Осылайша Геннадий Головкин кезекті 
жеңісіне қол жеткізіп, 21 мәрте чемпиондық 

белбеуін қорғап қалды. Еске салсақ, бұл жекпе-
жекте IBF және IBO нұсқалары бойынша орта 
салмақтағы әлем чемпионының титулы сарапқа 
салынды. Сонымен қатар қазақстандық боксшы 
Геннадий Головкин Камил Шереметамен жекпе-
жек алдындағы баспасөз конференциясында 
бірқатар сұраққа жауап беріп, өзінің спорттағы 
арманы туралы айтты.

«ақмешіт-ақпарат»

қАмШыБеК қОҢқАБАев КәсіПқОй БОКстА 
еКінШі рет жеҢісКе жетті

бокстан әлем чемпионатының күміс жүлдегері Қамшыбек Қоңқабаевтың есімін қазақстандық жанкүйерлер 
жақсы біледі. Қазақстандық боксшы өткен аптада кәсіпқой рингтегі екінші жекпе-жегін өткізді.

Геннадий Головкин мен польшалық 
боксшы Камил шереметаның жекпе-жегі өтті. 

Жерлесіміздің басымдығы бірінші раундтан-
ақ көрінді. Ол қарсыласын нокдаунға жіберді. 

Екінші, төртінші және жетінші раундта да 
шеремета құлап, қайта-қайта тұрумен болды. 

ГОлОвКин қАрсылАсын 
нОКАутПен жеҢді

Газетіміздің келесі саны 26 желтоқсан, сенбі күні шығады.


