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бастап шығады

Аялаймын сені, Қызылорда!
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«Бақ қайда барасың? Бірлігі жарасқан елге барамын!» Ал бірлік болмайтын жерде береке де, тірлік те  болмайтыны 
бесенеден белгілі. 1 мамыр – Қазақстан халқының бірлігі күні. Елімізде жыл сайын айтулы мереке кең көлемде тойланады. 
Татулық, бірлік, келісім – кез келген ел үшін ең асыл іс. Бұл ұғым – Қазақстан халқының да өмірлік ұстанымы. Себебі қазақта 
«Бірлік болмай, тірлік болмас» деген тәмсіл бар. Сондықтан татулық – әрбір қазақстандықтың тәулігіне 24 сағат, жылына 365 
күн қастерлеп, қадіріне жете білуі тиіс  басты құндылық. 

1 мамыр – қазақстан халқының бірлігі күні

Құрметті қызылордалықтар!
Сан ұлттың басын біріктіріп, татулықтың 

тұтқасы, бірліктің бесігі болған Тәуелсіз еліміздің 
мерейлі мерекесі, 1 мамыр - Қазақстан халқының 
бірлігі күнімен шын жүректен құттықтаймын!

Мамыражай мамырдың алғашқы күнімен қатар 
келетін осынау шуақты мереке, халқымыздың 
достық сезімге ынтық, ыстық ықыласын 
дәлелдейтін, ынтымағы ырысқа, бірлігі берекеге 
ұласқан еліміздің ұлы мерекелерінің бірі.

Ел Тәуелсіздігін ширек ғасырдан астам 
уақыт ішінде біздің мемлекетіміз – достық пен 
ынтымақтың шаңырағын биік көтеріп, сан түрлі 
ұлттар мен ұлыстардың бауырмалдығына арқау 
болып, бейбітшіліктің мекені атанды.

Расында, біздің бүгінгі жеткен жетістігіміздің 
барлығы еліміздегі тыныштық пен татулықтың, 
бірлік пен берекенің арқасында екені айқын.

Бүгінде достық, сенім, ынтымақ, бірлік ұғым-
дары этносына, діни сеніміне қарамастан, бар-
лық азаматтар үшін айнымас берік ұстаным-
дарға ұласып, қоғамдық келісім мен мәдени 
және тілдік әралуандылық өсіп-өркендеуіміздің 
негізіне, басты байлығымызға, ортақ игілігімізге 
айналды.

Достықты ту етіп, бірлікті темірқазық санап, 
ынтымақты ырысына балаған қазақ елінің даңқы 
асқақтай берсін!

Баршаңыздың дендеріңізге саулық, отбасы-
ларыңызға бақ-береке тілеймін!

Бейбіт еліміздің берекесі артып, халқымыздың 
бірлігі жарасып, әрқашан бейбітшілік пен келісім, 
достық пен сенім орнасын. 

Тәуелсіздігіміз тұғырлы, достығымыз мәңгі 
болсын!

Ізгі тілекпен,
қала әкімі А.Шәменов

Облыстық денсаулық сақтау басқарма
сының «облыстық мамандандырылған 
сәбилер үйі» мекемесі жан жылуына зәру 
бөбектерге қамқорлық көрсетуде. Бұл 
мекеме бір ғасырдан астам уақыттан бері 
мейірімге шөлдеген бала ларды бауырына 
басып, қоғамға оңтайлы бейімделіп кетуіне 
барынша жағдай жасап келеді. Мекеменің 
бас дәрігері Гүлсім Ержанова мұндағы 
балақайлардың өмірі туралы кеңінен 
баяндап берді.

– Бұл жетім және атаанасының қам
қорлығынсыз қалған, некесіз жас анадан 
туған, сонымен қатар ақылой, дене 
дамуында кінәрат кездесетін балаларға 
медициналық көмек көрсетіп, тәрбие беру

ге арналған денсаулық сақтау ме ке месі. 
Сондайақ біздің шаңырақ – тағ дыр та
рауында тұрмыс теперішінен қара басын 
күйттеп кетсе де, бауыр еті баласын тастанды 
еткісі келмейтін жандарға зор мүмкіндік 
береді. Біз өмір дағдарысына ұшыраған 
осындай атаананың сәбиін 4 жасқа дейін 
бағыпқағып береміз. Олардың балаларымен 
кездесіп тұруына бар мүмкіндік жасалған. 
Себебі қамқорлығымыздағы әрбір баланың 
тағ дырына бейжай қарай алмаймыз. Десе 
де қара басын ойлап, уақытша деп тап
сыратын кей атаананың арасында сол күйі 
ат ізін салмай кететіндері де жоқ емес, – деді 
бас дәрігер.

ҚҰТТЫҚТАУ

Облыс әкімінің өкімімен Қазақстан 
Республикасы Президенті Әкімшілігі 
және Қызылорда қалалық мәслихаттың 
келісімі бойынша Қызылорда қаласының 
әкімі лауазымына Шәменов Асылбек 
Өмірбекұлы тағайындалды.

Асылбек Өмірбекұлы 1978 жылы 
Жалағаш ауданында дүниеге келген. 
Абай атындағы Алматы мемлекеттік 
университетін «Халықаралық туризм», 
Қорқыт ата атындағы Қызылорда мем
лекеттік университетін «Мұнайгаз кен 
орындарын игеру» және «Құрылыс» 
мамандықтары бойынша бітірген.

Еңбек жолын «Қызылорда инте
грация» компаниясының менеджері ре
тінде бастаған.

Әр жылдары жеке секторда жауапты 
басшылық қызметтер атқарған.

Мемлекеттік қызметтегі еңбек жо
лын ең төменгі сатыдан бастап, кәсіби 
біліктілігі мен ұйымдастырушылық 
қабі летінің арқасында Қызылорда об
лысының энергетика және тұрғын үй
коммуналдық шаруашылық басқармасы 
басшысының орынбасары, Қызылорда 
қаласы әкімінің коммуналдық шаруа
шылық саласына жетекшілік ететін 
орынбасары, Қызылорда облысының 
жұмылдыру дайындығы басқармасының 
басшысы қызметіне дейін сатысаты
сымен, меритократия қағидатымен 
көтерілді.

2020 жылдың наурыз айынан бастап 
Жалағаш ауданының әкімі қызметін 
абыроймен атқарып келді.

қалаға жаңа 
әкім келді

Манаш Өтегенқызының 
айтуынша, бір күні Ахмет 
әкем Өтегенге «Большевиктер 
келіп, маған жақын жуықтың 
бәрін қудалап жатыр. Амалы 
келсе ағайынды жинап, Сыр 

өңіріне қоныс аударыңдар», 
– деп хат жазыпты. Содан бір 

түннің ішінде жаяу жалпылап, 
Сырдария бойына келіп жайғасып

пыз. Әрине, туған жерден, ағайыннан 
ажырап, елден жырақ кету үлкен 

қасірет. Мұнда келген соң біраз жатырқап 

жүрдік. Бірақ бізді бауырына тартып, өз көмектерін 
аямаған ағайынға ризамын. Әрине, ол кезде Ахметтің 
туысқаны екенімізді ешкімге айтқан жоқпыз. Бертін келе 
бәрі тынышталған соң тамтұмдап естіді, – дейді бізбен 
әңгімесінде.

Кеңестік жүйенің салқын саясаты сол кездері талай 
алаш арысына айтарлықтай зардабын тигізді. Жер 
аударылды, атылды, абақтыға жабылды. Сонда олар жеке 
басын күйттеп қудаланған жоқ. Қазақ ұлтының кемел 
келешегі үшін күресті. Басын бәйгеге тігіп, ұлт жолында 
жанын пида етті.

«Ахмет ағамды алғаш он жасымда көрдім. Кішікөлдің 
жағасындамыз, баламыз ғой таңертең көл жағасындағы 

қамысты қайырлардан қаздың жұмыртқасын жинаймыз. 
Арасында үйге жүгіріп келіп, шешемізге көмектескен 
болып жатамыз. Бір күні түс ауа ел іші шу ете қалмасы 
бар ма. «Ахмет келді, Ахмет ағам келді», – деп ауыл 
балалары үйдіүйге жар салып, сүйінші сұрасып мәз 
болып жүр. Сәлден кейін арбамен Ахмет келді. Үстінде 
аппақ кителі бар. Ауыл ортасындағы бір ақсақалдың 
үйіне келіп түсті. Үлкендер жағы үйге кіріп кетті де, 
ұзақ уақыт сонда болды. Менің есімде қалғаны үйден бір 
жеңгелеріміз шықты да бізге бір қаңылтыр қауашақтағы 
тәттілер таратты. Нағашымның сол жарқын бейнесі әлі 
күнге көз алдымда», – дейді асылдың сынығы өз сөзінде.

«Amanat» Жаңа Қазақстанды 
құру үшін жүйелі жұмыс істеуі тиіс. 
Партия мемлекеттік органдардың 
мәселесін ашып көрсететін, сай
лаушылардың мүддесін ба рынша 
қорғайтын саяси күш болуы 
қажет. Яғни партия ел үмітін 
арқалап отыр. 

Мемлекет пен қоғамды тү
бейгейлі жаңарту үдерісі бас
талды. «Amanat» осы жүйелі 
өзгерістерге белсене атсалысып, 
«Халық үніне құлақ асатын мем
лекет» тұжырымдамасын тиімді 
жүзеге асыруға үлес қосып келеді. 
Бұл жөнінде Мемлекет басшысы  
ҚасымЖомарт Тоқаев «Amanat» 
партиясының кезектен тыс ХХІІІ 
съезінде айтты. 

– «Amanat» әлеуметтік әділдік 
қағидатын орнықтыруға баса мән 
береді. Мемлекеттілікті нығайту 
және ел бірлігін бекемдеу – 
ұйымның айрықша миссиясының 
бірі. Өткен съезде партияға реб
рендинг жасау қолға алынды. 
Сондайақ оны институционалдық 
тұрғыдан жаңарту жұмысы бас
талды. Партия бұл міндеттерді 
орындауға дереу кірісіп кетті. 
Нақты нәтиже бар, өзгерістерді 
қазірдің өзінде көріп отырмыз. 
Осы қарқынды бәсеңдетпей, 
жұмысты одан әрі жалғастыру 
керек, – деді Мемлекет басшысы. 

ел ҮміТіН 
аРқалағаН 
«AMANAT» 

Қазақстан – достық мекені. Бүгінде құшағы кең қазақ 
елінде 130дан астам этнос өкілдері мекен етеді. Ал Сыр 
өңірінде 35 өзге ұлт өкілі бар. Еліміздегі барша халықтың 
жүзі басқа болғанымен жүрегі бір, тілі басқа болғанымен 
тілегі бір. Олардың мақсатмүддесі ортақ, достығы берік. 

Олар тағдырдың тар жол тайғақ кешуінде қазақ жерін 
паналап, өсіпөнді. Қазіргі кезде бір шаңырақ астында 
татутәтті өмір сүруде. Сондықтан көпұлтты қазақ елі 
үшін бұл мереке бір күн емес, жыл он екі ай тойланса да 
жарасады.

ахмет байтұрсыновтың туғанына – 150 жыл

Ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының немере қарындасы Ұлжан Қанапияқызының тұңғышы Манаш Өтегенқызы бүгінде Сыр өңірінде тұрады. 
Ұлжан әжеміз жұбайы Өтеген Исмайлұлы екеуі 1930 жылдар шамасында Сыр өңіріне қоныс аударған. Ахмет Байтұрсынов Өтеген ақсақалды 

жанына жақын тұтып, інісіндей қамқор болған деседі. Екеуі Омбы қаласындағы Приходская мектебінде бірге оқыған. Ол соңғы қамалуының 
алдында «қарындасым саған аманат» деп тапсырған көрінеді. Содан екеуі бас қосып, шаңырақ көтереді. Бүгінде олардан тараған ұрпақтары 

өсіпөніп, бір қауым елге айналған.

АХМЕТ БАЙТҰРСЫНОВТЫҢ ЖИЕНІ СЫР ӨҢІРІНЕ ҚАЛАЙ КЕЛДІ?

БІРЛІК – БІзДІҢ ҚАСИЕТТІ ТуЫМЫз

ОлаР мейіРімге зәРу...
Сәбидің бәрі бақытты болу үшін жаралған. Дегенмен атаананың аялы алақаны бәріне бірдей жете бермейтіні 

өкінішті. Сыр өңірінде өмірлік қиын жағдайға тап болған сәбилерге сая болатын мекеме бар. Бұл шаңырақ 
астына сан қилы тағдыр тоғысқан. Бірі шыр етіп дүниеге келген сәттен «тастанды» атанса, бірі – аузынан ана 
сүті кетпей жатып жетімдіктің кермек дәмін татқандар. Ал енді бірі – тіршіліктұрмыс тауқыметінен бала
шағаға мойын бұруға шамасы келмей, уақытша осы жерге қалдыруға мәжбүр болғандардың балалары.

Баспасөз-2022
АғАйЫн, 

«АҚМЕШіТ АПТАлЫғЫнА» 
ЖАзЫлДЫңЫз БА?

Баспасөзге 2022 жылдың 
екінші жарты жылдығына 

жазылу жүруде. 
Қапы қалмаңыз, сүйікті газетіңіз 

төріңізде тұрсын!
Жекелер үшін 6 айға – 2500 теңге, 

мекемелер үшін – 3500 теңге.
Баспасөзге қатысты сауалдарыңыз 

болса, мына нөмірлерге 
хабарласыңыздар:
400581, 701408
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Ақмешіт АптАлығы

«Оқуға  құштар  мектеп»  жобасы  аясында  Ә.Молдағұлова  
атындағы №173 орта мектебінің кітапханашылары  
Л.Омарова, Қ.Досымова  мен  5 «б»  сыныбының  жетекшісі  
М.Бекмаханованың  ұйымдастыруымен  23  сәуір – Дүниежүзілік 
кітап  және  авторлық  құқық  күніне  орай  «Кітап – сарқылмас  
қазына»   атты  әдеби  танымдық  кеш  өтті.

Шараның мақсаты – оқушыларды  кітап  оқуға шақыру,  
ақылойын,  тілін  дамыту, кітапты құрметтеуге,  күтіп  ұстауға  
үйрету.  Әдеби кеште  шығармашылыққа жаны жақын  оқушылар  
өздерінің дайындаған сахналық көрінісін  қойып, кітап  жайлы  
өлеңдерді жатқа  айтты. Сонымен  қатар  викториналық  
сұрақтар  қойылып,  бибилеп,  ән  шырқады.  

л.ОМАРОВА 
Ә.Молдағұлова  атындағы  №173  орта  мектеп  

кітапхана  меңгерушісі  

«кітап – сарқылмас  қазына»

«Еркіндік қайда болса – елдік сонда, бірлік қайда 
болса – ерлік сонда» деген аталы сөз біздің елге 
айтылғандай. Ең бастысы, еліміздің тыныштығы 
мен тұрақтылығы бұзылмасын. Қазақ қашанда 
«Ынтымақ, бірлік, келі сім – ең асыл бақыт ел үшін» 
деген қағи да мен өмір сүруде. Бүгінде елімізде 
этностық топ тар дың тілі мен дәстүрін, әдетғұрпын 
дамытуға то лықтай мүмкіндік бар. Осы орайда 
Қазақстан халқы ассамблея сы құрылып, әр өңірден 
«Достық үйі» ашылды.

– Қазақстан халқы Ассамблеясы 1995 жылдың 
1 нау рызында құрылды. Содан бері елімізде 
этносаралық татулықты дамыту, бірлік пен достықты 
нығайту жоғары деңгейде жүзеге асыруда.  Сыр 
өңірінде грек, түрік, татар, шешен, еврей, корей, 
өзбек, неміс, қырғыз, орыс және «Славяне» 
қоғамдық мәдени орталықтары бар. Этномәдени 
бірлестіктер елдегі этносаралық келісімді нығайту, 
Қазақстан халқы мәдениетінің өзара жанжақты 
дамуы мен ұлттық салтдәстүрі, мәдениетін 
жандандыруға, жастарды отансүйгіштік және толе
ранттылық рухта тәрбиелеуге, мемлекеттік тіл 
мен ана тілдерін үйретуге бағытталған шараларды 
жүзеге асырып отыр. Бірлестіктер түрлі деңгейдегі 
мәдени шараларды ұйымдастыруға белсенді түрде 
атсалысып келеді. Сыр өңірінде бұл бағытта қолға 
алынған игілікті істер көп. 2014 жылы облыста 
«Қоғамдық келісім» мемлекеттік мекемесі тұсауын 
кесті. Мекеме этномәдени бірлестіктер жұмысын 
үйлестіруде оң нәтижеге қол жеткізіп отыр. Қазіргі 
таңда оған қарасты «Достық үйі» ғимараты алыстан 
көз тартады. 1967 жылы «Алтынсарин» кинотеатры 
ретінде іргесі қаланған ғимаратқа 2015 жылы қайта 
жаңғырту шаралары жүргізілді. Қазір мұнда 11 
мәдени бірлестік қоныс тепкен. Қазақстанда өзге 
ұлт өкілдеріне барлық жағдай жасалып, көмек 
көрсетілуде. Сонымен қатар барша ұлттардың тілі 
мен дініне құрметпен қарауда. Әр бірлестіктің 
емінеркін жұмыс істеп, ойлаған игі бастамасын 
жүзеге асыруына мемлекет тарапынан қолдау зор. 
Өзге елдерден келіп, біздің тыныстіршілігімізбен 
танысып, таңдай қаққандар да аз емес. Шет елден 
келген меймандар ешбір мемлекетте баршаның 
баласын қанатының астына алып, қамқорлық танытып 
отырған Қазақстандай ел жоқ екенін тілге тиек етеді. 
Осының өзі қазақстандықтардың кең пейіл, дархан 
көңіл, бауырмал екенін білдіреді, – деді облыстық 
ішкі саясат басқармасының «Қоғамдық келісім» 
орта лығының директоры Болатбек Айтбенбетов.

Әрине, осынау кең байтақ жерде бөлінбей, 
өзге ұлт өкілін жатсынбай отырған қазақтың 
қонақжайлығына ешкім де шек келтіре алмасы анық. 
Тарихқа көз жүгірт сек, қилықилы заманда түрлі 
тағдырлармен қазақ еліне қоныс аударған өзге ұлттар 
бүгінде Қазақстанды өз Отаны санайды. Себебі  олар 
бір атаның баласындай, бір тудың астында тату
тәтті өмір сүріп жатыр. Бүгінде бір арнада қанша 

ұлттың тағдыры тоғысып, қазақтың салтдәстүрін, 
тілін, дінін терең меңгеріп, Қазақстанның дамуына 
өз үлесін қосуда. Сондайақ әр азамат қазақтың 
және өз ұлтының салтдәстүрін бірге ұштастырып, 
еліміздің бүгіні мен ертеңіне ұмытылмастай мұра 
етіп қалдыруды көздейді. Қазіргі таңда ағаш ұстасы 
да, қолөнермен айналысатын шебер де,  оюөрнек, 
кесте тігетін ісмерді де  өзге  ұлт өкілінен кезіктіре 
аласың. 

Айта кету керек, еліміздегі этномәдени бір
лестіктің мәдени күндері, әр этностың ұлттық 
мерекелері тұрақты түрде кеңінен атап өтіледі. 
Бүгінде құрылғанына 27 жыл болған Қазақстан 
халқы Ассамблеясы ұлтаралық татулық пен 
қоғамдық келісімнің ерекше моделін қалыптастыра 
алған мәртебелі институт. Қазіргі кезде Сыр 
өңірінде Қазақстан халқы Ассамблеясының барлық 
құрылымдары қалыптасқан. Оған 11 этномәдени, 
аудандарда 5 этно бірлестік, 113 аналар кеңесі, 165 
қоғамдық келісім кеңесі, 1 ғылымисарапшылық 
тобы, 1 медиация кабинеті, Қорқыт Ата атындағы 
Қызылорда университетінде «Қазақстан халқы 
Ассамблеясы» кафед расы, волонтерлар, журналистер 
мен сарапшылар клубы, «Ассамблея жастары» 
жастар ұйымы кіреді. 

– Қазақ халқы қиынқыстау заманда әрбір өзге 
ұлт тың басына түскен ауыртпалықты қайыспай бірге 
көтере білді. Сол бір зұлматты кезеңдерде  бір үзім 
нанын бөліп беріп, алақандай баспанасына кіргізіп, 
бізді паналатып, бауырына басты. Сөйтіп, өзге елді, 
басқа халықты сүюдің керемет үлгісін көрсетті. 

Бүгінде бұл еліміздегі түрлі этнос өкілдерінің 
арасындағы адамгершілік қарымқатынастың өнегелі 
өлшеміне айналды. Бұл мереке – қазақстандық 
патриотизмнің, достық пен бір лігіміздің жарқын 
күні. Міне, осындай мейірімділік пен әлеуметтік 
ынтымақты көздейтін бірлік пен татулық мерекесінде 
барша қазақстандықтарды, жерлестерімді шын 
жүректен құттықтаймын, – деді еврей этномәдени 
бірлестігінің жетекшісі Вера Иванова.

Соңғы жылдары өзге ұлт өкілдері арасында 
мем лекеттік тілді үйренуге деген қызығушылық  
артып келеді. Өйткені қазір қазақ тілін туған 
тіліндей мең герген өзге ұлт өкілдері көп.  Әсіресе 
қазақылықтың қаймағы бұзылмаған Сыр өңірінде 
тұратын өзге ұлт өкілдерінің басым көпшілігі 
қазақ тіліне жетік. Ендеше алдағы уақытта  да ана 
тілімізде еркін сөйлейтін өзге ұлт өкілдері  көбейіп 
жатса, игі. 

Тарих беттерін парақтасақ, қазақ бишешендері 
мен батырлары саналы ғұмырында халқын бірлікке, 
татулыққа шақырған. Халқымыз қандай қиын 
қыстау заманда да ауызбіршіліктің арқасында 
үлкен жеңістерге жетті. Бүгінде елімізге ең керегі – 
бейбітшілік. Себебі бірлік – біздің қасиетті туымыз. 
«Алтау ала болса, ауыздағы кетеді, төртеу түгел 
болса, төбедегі келеді» демекші, бірлігіміз бен 
татулығымыз ұстағанның қолында, тістегеннің 
аузында кетпесін.

Ақмарал ОлЖАБАй
Суретті түсірген: н.нҰРЖАУБАй

БіРлік – Біздің қасиеТТі Туымыз

Наурыз айында саяси реформалардың 
ауқымды бағдарламасы ұсынылды. 
Президенттің сөзіне сүйенсек, Конститу
цияға енгізілетін өзгерістер мен толықтыру
лардың жобасын дайындау жөнінде ау
қымды жұмыс басталған. Демек, саяси 
реформаларды тиімді жүзеге асыру жөнінде 
нақты қадамдар жасалды. Бұл Жаңа 
Қазақстанды құрудың бастамасы.

– Жаңа Қазақстан дегеніміз – шын 
мәнінде Әділетті Қазақстан. Азаматтарға 
әділдік жетіспейтінін мойындайықшы. 
Қара пайым халықтың мүддесі үнемі елене 
бермейді, кейде, тіпті әділетсіздік мем
лекеттік аппарат өкілдері тарапынан да 
жасалып жатады. Азаматтардың мемлекеттік 
мекемелерге сенімсіздігі осыдан туындайды. 
Сондықтан «Amanat» партиясының алдында 
осы олқылықтардың орнын толтыру міндеті 
тұр. Азаматтық қоғам мен билік арасындағы 
дәнекер болу үшін сіздер халық өкілдерімен 
етене жұмыс істеулеріңіз керек, – деді Қасым 
Жомарт Тоқаев. 

Жаңа Қазақстанды құрамыз десек, елге 
жанашыр қоғамдықсаяси күштердің бірігуі 
маңызды. Яғни, партиялар өзара тіл табысып, 
саяси жүйені дамытуда бірігіп жұмыс істеуі 
тиіс. Ел дамуына үлес қосып белсенді 
жұмыс істеп келе жатқан партиялардың 
бірі – «Adal» партиясы. Осы ретте «Adal» 
партиясы «Amanat»пен бірге жұмыс істеуге 
шешім қабылдады. Саяси бәсеке артып келе 
жатқан кезеңде мұның айрықша маңызы бар. 

Жиында Мемлекет басшысы Қазақстан 
жауапты әрі аса маңызды қадамға аяқ бас
қанын айтып өтті. 

– «Amanat» партиясының төрағасы 
ретінде өкілеттігімді тоқтатып, партиядан 
шығу туралы шешім қабылдадым. Бұл қа
дамның символдық мәні бар. Алдымызда 
ауқымды міндеттер бар. Бүгінде еліміздегі 
барлық саланы түбегейлі монополиядан 
арылту аса маңызды. Осы үдерістен саяси 

жүйе де сырт қалмауы керек. Мемлекет 
басшысы ешбір партияға басымдық берме ге
ні жөн, яғни саяси тұрғыдан бейтарап болуы 
қажет. Бұл – менің айқын ұстанымым, – деді 
ҚасымЖомарт Тоқаев.  

Президент ҚасымЖомарт Тоқаев пар
тияның төрағасы лауазымына Парламент 
Мәжілісінің төрағасы Ерлан Қошановты 
ұсынып, оған ұйымдастыру қабілеті жоғары, 
тәжірибелі әрі білікті азамат деп баға берді. 

Съезд делегаттары Президенттің ұсы
ны сын қолдап, Ерлан Қошановтың канди
датурасына бірауыздан дауыс берді. Мем
лекет басшысы бүгінгі өзгерістер «Amanat» 
партиясының заман талабына сай жаңара 
түсуіне жол ашатынына сенім білдірді. 

Партия қызметінің тиімділігі мен 
күшқуаты – халыққа нақты істер мен 
көрсеткіштер арқылы жұмыс істегенде 
белгілі болады. Қазақта «Аманатқа адал 
бол» деген сөз бар. Бұл – «мен саған міндет 
жүктедім, сен соны адал қолмен іске асыр» 
деген мағынаны білдіреді. Осы орайда халық 
««Amanat»қа сенім білдіріп, үлкен үміт 
артады. 

Айтолқын БАТЫРБАйҚЫзЫ

Қадыр Әмзеев 1961 жылы Қызылорда пединститутының 
физикаматематика бөлімін бітіріп, Ақмола облысының 
«Сабынды» орта мектебінде мұғалім болған. 1963 жылы 
туған жерге келіп, А.С.Пушкин атындағы орталау мектепте 
және №143, №147 мектептерде мұғалім және директордың 
оқу істері жөніндегі орынбасары қызметін атқарған. 
Оның оқыту әдісін, педагогикалық жұмыстарды басқару 
тәжірибесін үлгі етіп, бірнеше рет аудандық, облыстық 
семинарлар өтеді. Озат тәжірибесі облыстық кадрлар 
біліктілігін арттыру институты тарапынан зерттеліп, 1965 
жылы «Озат тәжірибе көпке ортақ», 1972 жылы «Толық 
үлгірімге жету жолында», 1987 жылы «Сабақтарға ЭВМ 
қолдану – өмір талабы» деген плакаттар шығару арқылы, 
1990 жылы «Компьютерлік сауаттылық – білімділіктің негізгі 
шарты» тақырыбымен екі тілде кітапша шығару арқылы 
облыс мектептеріне таратылған. Ұстаздың оқытуәдістері 
жайлы зерттеу мақалалары «Қазақстан мектебі» журналының 
1986, 1988, 1989 жылдардағы, «ИФМ» журналының 
1992, 1995, 1996 жылдардағы бірнеше сандарында жарық 
көрді. Республикалық физикаматематикалық журнал 
«Алгорифмнің» әр жылдардағы сандарында оқырмандар 
үшін тартымды әрі қызықты еңбектері жарық көрді.

Мерекелік шарада ұстазға құрмет көрсетіп, сыйсияпат 
жасады.

– Сыр бойы халқының атынан бүгінгі 85 жасқа толған 
мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтаймыз! Сіз ұзақ 
жылдар қиындығы мен қызығы қатар жүрген мамандықтың 
көш басында тұрған ұстазсыз! Білім керуені көшін бастаған 
ұлы ұстаз ретінде қандай құрмет көрсетсек те, қалай мақтасақ 
та жарасады.  Сіздің еліміздің болашағы жастарға білім мен 
тәрбие беру жолындағы ұстаздық ұлы еңбегіңізді, сали
қалы сөздеріңізді, сабырлы мінезіңізді, ұстазға тән ұстам
дылығыңызды, шеберлігіңіз бен парасаттылығыңызды елі
міздің қоғам белсенділерін тәрбиелеу жолындағы табысты 
жұмыстарыңызды әрқашан үлгі тұтамыз, – деді облыстық білім 
басқармасының басшысы Ақзира Бақтыбайқызы. 

Ұстазды ұлықтау шарасында Қадыр Әмзеевтің сөзіне 
жазылған әсем әндер айтылды. Сонымен қатар эстарада жұлдызы 
Қыдырәлі Болманов ардагер ұстазды мерейтойымен арнайы 
құттықтап келді. Мерекелік шара жергілікті өнерпаздардың 
өнерімен жалғасты.

«Ақмешітақпарат»

ғасыР ҰсТазы

Асқар Тоқмағамбетов атындағы мәдениет үйінде 
ұзақ жылдар білім саласында қажырлы еңбек еткен 

математик, ғасыр ұстазы Қадыр Әмзеевтің 
85 жас мерейтойы өтті. Салтанатты шараға 

Қызылорда облыстық мәслихат хатшысы 
наурызбай Байқадамов пен облыстық білім 

басқармасының басшысы Ақзира Қасымова 
қатысты. Облыстық мәслихат хатшысы наурызбай 

Сейітқалиұлы ардагер ұстазға Қызылорда облысы 
әкімінің «Құрмет» грамотасын табыстады.

ел ҮміТіН аРқалағаН «AMANAT» 

Басы 1бетте

Басы 1бетте

Отан қорғау – ер азамат борышы. 
Иығына қару асынып, ел шетін жау 
баспасын деп шепте тұратын да сол 
жауынгерлер. Сонау Қайғықасіретке 
бөлеген Ұлы Отан соғысында ерлік 
көрсетіп, жеңісті жақындатқан батыр 
тұлғалардың үлесін бүгінде ешкім жоққа 
шығара алмайды. Елде қалып, күнітүні 
тылда еңбек еткен жандардың өнегесі де 
ерек. Сол кезеңде майдан даласынан қан 
кешіп келген әрбір азаматтың мұраты 
асқақ, арманы биік болды. Бейбіт күнде 
бәсі биіктеп, тыныштықты сақтауға, 
негізгі кәсібіне қайта оралуға күш салды. 
Мақаламызға арқау болған Жәуітбек 
Мұсаев да майданға аттанып, оқ пен оттың 
арасында жүріп, сұрапыл ұрыстарға кірген 
жанкешті жауынгер еді.

Жәуітбек Мұсаев 1924 жылы 
Қызылорда облысы, Қазалы ауданына 
қарасты №1 Майлыбас ауылдық кеңесінің 
«Кеңтүп» елді мекенінде дүниеге келген. 
1942 жылға дейін Қазалы қаласындағы 
№17 қазақ орта мектебінде 10 сыныптық 
білім алып, сол жылы қыркүйек пен 
желтоқсан айы арасында Майлыбас 
станциясында толық емес орта мектебінде 
мүғалімдік қызмет атқарады. Алайда 
ұстаздық жолын бұдан әрі жалғастыруға 
мүмкіндік болмайды. Оған себеп – қанды 
майдан. Осы тұста қанқұйлы соғыс 
басталып, небәрі 18 жастағы Жәуітбек 
Кеңес әскері құрамына шақыртылды. 
Көп өтпей қатардағы жауынгер болып, 
майданға аттанған. 

Ол әскерге аттанған соң майдан 
шебіндегі көптеген ұрысқа қатысты. 
Неміс басқыншыларымен кескіліскен 
шайқаста түрлі жағдайды бастан өткеріп, 
гвардиясымен Балатон өзенінің маңында 
фашист басқыншыларын ойсырата жеңеді. 
Әскер сапында жүріп, Венгрия, Австрия, 
Чехословакия жерлерін жау қолынан 
азат етуге атсалысты. Алайда 1945 жылы 
Польша астанасы Варшаваны азат ету үшін 
болған шайқаста оқ тиіп, ауыр жарақат 
алады. Сөйтіп сол жылдың аяғында әскери 
борышын өтеп, елге оралады.

1945 жылы туған жерге қайта 
табан тіреген Жәуітбек Мұсаев 
Қазалы аудандық мәдениет бөлімінің 
инспектор қызметіне сайланады. Бұған 
дейін ұстаздық жолдың тәжірибесінен 
өткен оған бұл жұмыс әсте қиындық 
тудырмайды. Білімі мен білігін шың
даудан жалықпаған ол 19471952 жылдар 
аралығында Алматы зооветеринарлық 
институнын бітіріп, зоотехник маман
дығын алып шығады. 

Институт қабырғасында білім алған жас 
маман Қазақ ССР совхоздар министрлігінің 
жолдамасымен Сырдария совхозына 
бас зоотехник болып орналасып, қызмет 

атқарады. Осы тұста аталған орынға 
талаптанушылар аз болған жоқ. Алайда 
ауыл тұрғындары бұрынсоңды таныс 
болмаса да сөзі мен ісі үйлескен, салмақты, 
қимылы ширақ, жігері мен ұмтылысы 
сезілген жасты таңдайды. Жүрген жерінде 
адал қызмет етіп, елдің батасын алған ол 
бұдан кейін де бірнеше қызметтің тізгінін 
ұстады. 1957 жылдың алғашқы алты 
айында облыстық кеңшарлар басқармасы 
бастығының орынбасары қызметін 
атқарған. Осы жылдың ортасында 
облыстық ауылшаруашылық басқармасы 
құрылуына байланысты Шиелі ауданы, 
Тартоғай Қаракөл кеңшарына директор 
болып тағайындалды. Елдің мұңмұқтажын 
айтып, қоғамдық өмірде де өзін жақсы 
қырынан көрсеткен ол  бұл қызметте 1965 
жылдың соңына дейін отырады.

Кеңшарды тоғыз жылға жуық басқар
ған кезінде шаруашылықта бұрын орын 
алған кемшіліктерді жою, еңбек тәр
тібін күшейту тағы басқа шаруаларды 
біліктілікпен жүзеге асырды. Шаруашылық 
дамып, алдыңғы қатарға шықты. Осы 
жылдары тәжірибелі басшы тұрғындардың 
еңбекпен қамтылып, ортақ мүддеге жұмыс 
істеуін негізгі бағдар етіп ұстанды. Ең 
бастысы, тұрғындармен араларында жақ
сы сыйластық, құрмет орнады. Мұндай 
жағдайда жұмыстың да одан әрі жандана 
беретіні белгілі ғой.

Осылайша ел ішінде жүріп, қоғамдық 
өмірге етене аралқан ол елдің мәселесін айту 
да һәм шешу де бұғып қалған емес. 1958

1965 аралығында Шиелі аудандық партия 
комитетінің мүшесі, бірнеше дүркін Шиелі 
аудандық атқару комитетінің депутаты, 
Тартоғай және Алға ауылдық Кеңесінің 
депутаты болғанда да іскерлігі мен 
біліктілігін көрсетіп, халықтың пайдасына 
жұмыс істеді. Одан кейінгі уақыттарда, 
нақтырақ айтсақ, 19651971 жылдары 
облыстық Госплемстансиясында директор 
қызметін абыроймен атқарды. Ал 1971
1974 жылдары осы мекемеде бас зоотехник 
қызметінде болып, содан зейнетке шық 
қанша Қызылорда қаласындағы Машина 
сынау станциясында зоотехникселек
ционер болып жұмыс атқарған.

Жәуітбек Мұсаевтың ең әуелі майдан 
шебіндегі ерлігі, сонан соң тынымсыз 
еңбегі әр тұста мемлекеттік марапаттармен 
аталып өткенін айтпай кету мүмкін 
емес. Соның ішінде жоғары дәрежелі 
марапаттарын жекежеке атап айтсақ, «ІІ 
дәрежелі – Орден Великой Отечественной 
войны 19411945 г.г.», «Еңбек ардагері», 
«Ауылшаруашылығын өркендетуге еңбе
гін бағалау» грамотасы, Машина сы
нау станциясының Құрмет грамотасы, 
«В.И.Лениннің туылғанына 100 жылдық» 
мерекелік медалі және Ұлы Жеңіске 30, 
40, 50, 60, 70 жыл медалдері. Расында 
батыр тұлғаның осынау кеудесіне таққан 
медальдары, алған Құрмет грамоталары 
мен Алғыс хаттары – ерлігі мен тынымсыз 
жұмыстарының жемісі. 

Иә, батыр тұлғаның қанға бөккен 
майдан даласындағы ерлігі ұшантеңіз. 

Ал соғыстан кейінгі еселі еңбегі ел есінде. 
Жәуітбек Мұсаев отбасында да үлгілі әке 
болды, балаларына жақсы тәрбие берді. 
Құдай қосқан қосағы Фатима Мұсаева 
екеуі бес ұл, бір қыз тәрбиелеп өсірді. 
Батыр өмірінің соңғы жылдары табиғаты 
талайды тамсандырған Көкшетауға, 
нақтырақ айт сақ, Бурабайға қоныс 
аударды. Содан біршама жылдан соң 
науқастанып, сонда көз жұмды. Кейін 
жары Фатима да араға біршама уақыт 
салып бақилық болды. Бүгінде батырдың 
артында оннан аса немересі, 78 шөбересі 
қалды. Жақсының соңында қалған 
алтынның сынығындай балалары қазіргі 
таңда Қазақстанның әр түкпірінде әр 
саланың тізгінін ұстап, әке жолын жалғап, 
абыройлы қызмет етіп жүр.

Сонау қанқұйлы шайқаста жан беріп, 
жан алысып, жеңісті жақындатып, ұр
пағына бейбіт күн сыйлаған Жәуітбек 
Мұсаев жайлы тереңнен қозғап, әлде де 
көп дүние айтуға болады. Қайталанбас 
ерліктері кеудесіне талай төсбелгі тағып, 
соғыстан кейін де елге адал еңбегі сіңген, 
әр ісін тиянақты атқарған оның жолы 
қазіргі жас буынға үлгі. Қазақтың әрбір 
баласының бойынан көруге ұмтылатын 
асыл қасиеттер оның бойынан табылды. 
Өмірлік ұстанымдары мен ғұмыр жолын 
ел тарихының бетіне таңбалаған батырдың 
есімі мәңгі жасайды.

Ақтілек БіТіМБАй

МАЙДАНГЕР ЖОЛЫ
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Реттеліп көрсетілетін қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды) жоспарлы және нақты 
ұсыну көлемдері туралы ақпарат
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Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) 
сомасы, мың теңге

Инвестициялық бағдарламаны (жобаны)
қаржыландырудың нақты шарттары мен 
мөлшері  туралы ақпарат, мың теңге

Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындаудың нақты көрсеткіштерін  
инвестициялық бағдарламада (жобада) бекітілген көрсеткіштермен салыстыру 
туралы ақпарат
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Бекітілген 
инвестициялы 
бағдарламаға  
қарай өндірістік 
көрсеткіштердің 
жақсаруы,%

Бекітілген 
инвестициялық 
бағдарламаға 
қарай негізгі 
қорлар тозуының 
төмендеуі ,%
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 Жылуды 
өндіру Жылумен жабдықтау Гкал 532752 568944 2021 ж          41,8 41,76   1 1

 2021 жыл бойынша 
барлығы: дана 1 1   4909,5 6518,5  6518,5            

1  №8 АБМҚ-тың №2 желілік 
сорғыны ауыстыру дана 1 1 2021  4909,5 6518,5  6518,5            

Жылуды 
бөлу 
және 
тарату 

Жылумен жабдықтау Гкал 460298 451050 2021 ж           40,5 40,27 13,6 13,6 0 0

  
Жылу энергиясын беру 
және тарату бойынша 
барлығы:

м 2472 2472 2021

 

30178,2 30434,0   30434,0         

2  
Әртүрлі диаметрлі Ду 57-
159 мм кварталаралық 
жылу желілерін жөндеу

м 2472 2472 2021
 

30178,2 30434,0   30434,0           

 
2021 жылға арналған 
«Қ ЖЭО»МКК бойынша 
барлығы, оның ішінде::

м/дана 2472 /1 2472 / 1 2021  35087,7 36952,5      
 

     

 Өз қаражаты есебінен м/дана 2472 /1 2472 / 1 2021  35087,7 36952,5      
 

     

«Қызылордажылуэлектрорталығы» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының
жылу энергиясын өндіру, беру және тарату бойынша 2021 жылғы инвестициялық бағдарламасының орындалуы туралы ақпарат

Аусыл (лат.Aphtae tpizooticae) – аса жұғымтал жіті өтетін, қызба және ауыздың кілегейлі 
қабығында, желін мен аяқтың терісінде күлдіреуік, тілде, қызыл иекте, таңдайда, кейде 
мұрынның шырышты қабықтарында, қынапта афталар пайда болуы арқылы ерекшеленетін 
үй және жабайы ашатұяқты жануарлардың вирустық ауруы. 

Аусылға бейім жануарлар: МІҚ, шошқа, уақ мал, түйе және көптеген жабайы 
ашатұяқтылар (сайғақ, бұлан, елік). Кей жағдайда ауру малды бағып күткенде аусылмен адам 
да ауырады. Аусыл қоздырушысының негізгі бастауы ол – ауырған вирус тасымалдаушы 
жануар. Вирус денеге ауыз бен тыныс жолдары арқылы енеді де, жануарлар вирусты сыртқы 
ортаға сүтімен, сілекейімен, несебі және нәжісімен бөліп шығарады. Нәтижесінде қора
жай, әртүрлі құралсаймандар, жайылым, жемшөп, суат, көлік жабдықтары, т.б ластанады.

Аусыл кең жайылған індет ретінде жылдың әр мезгілінде, оның ішінде күздің аяғы, 
қыстың басында жиірек байқалады. Әдетте індет 58 жылда, кей жерлерде 23жылда 
қайталанады. Бұл аурудың алдын алу үшін уақытылы вакцинациялау қажет. Ірі фермаларда 
формалин ванналарын жасайды. Мал тұяқтарын тазалап, жараны стрептоцидпен сүртіп 
алып, орап тастайды. Синтомицин жақпамайы да жақсы көмектеседі. Бұл ретте, ең бастысы, 
мал дәрігері аусылдың малға қаншалықты әсер еткенін анықтауы тиіс.

Аурудан сақтандыру шаралары:
1. Жануарлардың аусыл ауруы шығуына күдікті жағдайда тиісті әкімшілік аумақтық 

бірліктің ветеринария мамандарына, мемлекеттік Бас ветеринариялық инспекторына жедел 
хабарлайды.

2. Аусыл ауруына күдікті жануарларды оқшаулап, басқа жануарлармен араластырмайды.
3. Ауруға күдікті жануарларды ауру анықталған орында қалдырып, басқа қораларға 

немесе басқа жайылымға шығуына жол бермеу.
4. Аусылдың эпизоотиялық қатерлі ошағы аумағынан жануарлардың және кез келген 

заттар мен жануарлардан алынатын шикізат өнімдері мен жемшөптерді, жемшөп 
қоспаларын ауданның бас ветинспекторының рұқсатынсыз шығаруға (алып шығуға) жол 
бермеу. Аусыл сыртқы ортада тез тарайтын, ауырған малдың шығыны мен оған қарсы 
шараларды қосқанда зор экономикалық зиян келтіретін қауіпті кесел. 

Сондықтан бұл аурудан сақтанудың шараларын орындау жануар егелеріне ортақ міндет 
және ҚР Ветеринария туралы Заң тілімен айтқанда міндетті шара.

А.САхИТ,
 ҚРАШМ ВБжҚКнің  Қызылорда қалалық аумақтық инспекция бас маманы

АуСЫЛ – АшА ТҰяҚТЫЛАР ЖҰҚпАЛЫ АуРуЫ

ҚЫзЫлОРДА ҚАлАлЫҚ 
САйлАУ КОМИССИЯСЫнЫң хАБАРлАМАСЫ

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының 
Конституциялық Заңының 14бабының 81) тармақшасына, 1131бабының 2тарма
ғына  және 1131бабының 1тармағының 1) тармақшасына сәйкес Қызылорда қаласының 
аумақтық сайлау комис сиясымен Қызылөзек ауылдық округі әкімінің сайлауы  2022 жылғы 
29 мамырға тағайындалды.

Қызылорда қалалық сайлау комиссиясы

СООБщЕнИЕ КЫзЫлОРДИнСКОй гОРОДСКОй 
ИзБИРАТЕльнОй КОМИССИИ

В соответствии с подпунктом 81) статьи 14, пункта 2 статьи 1131 и на основании 
подпункта 2) статьи 1131 Конституционного закона Республики Казахстан «О вы борах в 
Республике Казахстан» территориальной изби рательной комиссией города Кызылорда на 29 
мая 2022 года назначены выборы акима сельского округа Кызылозек.

Кызылординская городская избирательная комиссия

(ҚР Әділет министрлігінен Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі, тіркеу №63231933МК, БСН 050740006845 2005 жылдың 4 шілдесінде берілген)

хАБАРлАнДЫРУ
Қызылорда қалалық сайлау комиссиясының  2022 жылғы 29 сәуірдегі шешімімен 

2022 жылғы 15 мамырға  тағайындалған сайлауда  Белкөл кенті әкіміне  кандидат болып 
өзінөзі ұсыну тәртібімен ұсынылған 2 кандидат тіркелді:

Калыбеков Фазыл Туремуратович – 1985  жылы туған, қазақ, «Тасбөгет кенті 
әкімінің аппаратында» бас маман болып қызмет атқарады, Қызылорда қаласы, Тасбөгет 
кентінде тұрады.

Нұрсейіт Қанат Айтмағанбетұлы – 1980 жылы туған, қазақ, «Қызылорда қаласы әкімі 
аппаратында» бас инспектор болып қызмет атқарады, Қызылорда қаласында тұрады.

Қызылорда қалалық сайлау комиссиясы

СООБщЕнИЕ
Решением Кызылординской городской избирательной комиссии от 29 апреля 2022 

года на выборах, назначенных на 15 мая 2022 года, кандидатом в акимы поселка Белкуль 
зарегистрированы 2 кандидата, выдвинутых путем самовыдвижения.

Калыбеков Фазыл Туремуратович  1985 года рождения, казах, главный специалист 
«Аппарата акима поселка Тасбугет», проживает в поселке Тасбугет города Кызылорды.

Нұрсейіт Қанат Айтмағанбетұлы – 1980 года рождения, казах, главный инспектор 
«Аппарата акима города Кызылорда», проживает в городе Кызылорда.

Кызылординская городская избирательная комиссия

Өнер – өміршең, мәдениет – мәңгілік. Бұл – уақыт 
дәлелдеген тарих шындығы. «Сыр елі – жыр елі» 
деген сүбелі сөз бекер айтылмаса керекті. Алашқа ана 
атанған киелі өңір небір саңлақтары дүниеге келген, 
бесігіне бөлеп тербетіп, қыранша қияға ұшырған 
алтын ұя, қасиетті қоныс. Сонау түркі әлемінің 
абызы атанған Қорқыт бабадан басталған ұлы өнер 
керуені бүгінге дейін жалғасын тауып келеді. Тұран 
төрінен қанат қағып, күллі қазақ даласының өнер 
көгінде қалықтап жүрген таланттарымыз қаншама?! 
Солардың бір шоғыры Мүлкаман Қалауов атындағы 
қалалық өнер мектебінде тәрбиеленуде.

Жақында осы өнер ұжымына ақжолтай хабар 
жетті. «Алтын ғасыр» шығармашылық орталығының 
ұйымдастыруымен Алматы қаласында өткен жас 
суретшілер көрме фестиваліне қатысқан өнер 
мектебінің оқушылары үздіктер қатарынан көрінді. 

Атап айтар болсақ, Ақторғын Орақ, Мадина 
Жарас, Раушан Жұмабек, Сабыржан Өтеп, Динара 
Жанбосын, Нұрай Оразбек секілді жас өрендер ел 
мерейін үстем етіп, өз дарындарын байқатты. Замзия 
Нұрханқызы мен Эльза Пакуадинқызы жетекшілік 
жасап, шәкірттерінің жеңісіне ризашылықтарын 
жеткізді. 

– Бала бойында дарын болмаса қылқаламмен 
ішкі жан дүниесін ақ қағазға түсіру оңай емес. 
Суреткердің ішкі ойы салған туындысымен үйлесіп 
тұрады. Тіпті, кейде шабытсызақ ақ қағазға ғажап 
дүниелер түсіруге болады. Бұл расыменде үлкен 
ыждағаттылық пен табандылықты талап ететін 
өнер. Оған кететін уақыт кейде суреттің мазмұнына 
байланысты. Кешегі өткен республикалық 
жарыс 717 жас аралығында өтті. Үкілеп апарған 
оқушылардың барлығы жеңімпаз атанды. Осылайша 

шәкірттеріміз мерейімізді тасытты. Алда әлі үлкен 
байқаулар бар. Бұл жеңіс Сыр өнерінің мәртебесі, –
дейді өнер мектебінің мұғалімі Замзия Нұрханқызы.

Сайысқа еліміздің барлық аймағынан 140
қа жуық өрен қатысып, өзара бақтарын сынады. 
Талапкерлерге Абай атындағы Қазақ Ұлттық 
педагогикалық университетінің профессоры, 
ҚР Суретшілер одағының мүшесі Серғазы 
Жаманқараев, ҚР дизайнерлер одағының мүшесі 
Құралай Бекболатова секілді өнер қайраткерлері 
әділ бағасын берді. 

Шеберлік пен ептілікті талап ететін өнер 
байқауында Сыр өңірінен барған балалардың 
барлығы жүлдемен оралды. Бұл мұндағы мектеп 
ұстаздарының еселі еңбегінің жемісі. Олар әрбір 
шәкіртке көз майын тауысып, бейнелеу өнерінің 
қырсырын жетік меңгертіп, өз тәжірибелерін бала 
бойына білім нәрімен сіңіруге талпынды. Олар да 
өз кезегінде ұстаздар сенімін ақтап, үміт үдесінен 
таныла білді.

– Жалпы баланы өнерге жастайынан баулыған 
дұрыс. Өйткені өнерде тазалық пен тәртіп болады. 
Ал осы екеуі әр баланың бойында болғанда кезде ұлт 
келешегі жарқын болмақ. Қызым Раушан Жұмабек 
жастайынан жазу сызуға бейімі барын аңғартты. 
Содан осы өнер мектебіне әкелгенбіз. Тырнақалды 
туындылары жаман емес. Мектеп ұжымына үлкен 
алғыс айтамын, – дейді Сәния Махмудқызы есімді 
атаана.

Айта кету керек, жеңімпаз атанған жас жеткін
шектер ҚР Суретшілер Одағының мүшесі Серғазы 
Жаманқараевтан жоғары оқу орнына шақырту 
алды. Халқымызда «Бұлақ көрсең көзін аш» деген 
даналық сөз бар. Жас өрендердің талабын ұштап, 
дарынын жетілдіріп жүрген өнер мектебі келешек 
белгілі өнер иелерін дайындап жатқан қастерлі орда. 
Бүгінгі біз сөз еткен жеңіс соны айғақтайды.

Тұрар БЕКМЫРзАЕВ

жОғаРы Оқу ОРНыНа ШақыРТу алды

Қызылорда облысының дін істері 
басқармасының «Дін мәселелерін 
зерттеу орталығы» КММнің ұйым
дастыруымен өткен шарада бас қарма 
басшысы Қ.Жанұзақов этно саралық 
және конфессияаралық қаты нас
тың маңызды екенін  атап өтіп, кон
ференцияға қатысушыларға сәт тілік 
тіледі. 

– Қоғамда тұрақтылық пен бірлік 
тақырыбы өте өзекті. Сондықтан 
кон  фессияаралық тұрақты қарым
қатынас орнату тәуелсіздікті сақтау
дың алғы шарттарының бірі десек 
қате бола қоймас. Ел ішінде, оның 
ішінде дін мәселесіне келгенде өзара 
татулықтың болуы біз мақсат еткен 
жаңа қоғам құруда маңызды рөл 
атқарады. 

Қазір облысымызда 189 діни 
бірлестік бар. Оның 11і жергілікті 
болса, қал ғаны филлиалдары. Жалпы 
бүгінде облыстағы діни ахуал 
тұрақты. Бүгінгі басқосудағы негізі 
мақсатымыз да осы ұлттар арасында 

діни алауыздықтың алдын алып, 
ынтымақтастықты одан әрі нығайту, – 
деді Қызылорда об лысының дін істері 
басқармасының басшысы Қуаныш 
Жанұзақов.

Келелі кездесуге НұрСұлтан қала
сының Н.Назарбаев орталығынан фи
лософия ғылымдарының кандидаты, 
доцент З.Малғараева және Қожа 
Ахмет Ясауи атындағы халықаралық 
қазақтүрік университетінің Phd док
торы, РАТТ мүшесі Б.Ботақараев 
арнайы келді. Олар «Зайырлылық 

және этноконфессияаралық келісім 
мен тұрақтылық қоғам дамуының 
негізі» тақырыбында баяндама оқып, 
қоғамдық келісім мен тұрақтылықты 
қамтамасыз ететін этностар мен дін
дердің өзара әрекеттесуінің тұрақты 
моделі мемлекетіміздің бірден бір 
жетістігі екенін тілге тиек етті. 
Сонымен қатар Қорқыт ата атындағы 
Қызылорда университетінің доценті, 
тарих ғылымдарының кандидаты 
А.Оразбақов кездесуге келген жас
тарға дінаралық және ұлтаралық 

келісімді нығайту еліміз үшін бас ты 
бағыттардың бірі екенін айта келіп, 
Сыр өңірінің полиэтникалы халқының 
қалыптасу тарихынан мағлұмат 
ұсынды.

Конференцияда күн тәртібіндегі 
өзекті мәселелер жанжақты талқы
ланып, шара соңында қатысушы лар 
этностар арасында діни ынтымақ
тастықты жандандыра түсетін ұсы
ныспікірлерін ортаға салды.

К.АҚТАн

діНаРалық келісімді сақТау – БаРШаға міНдеТ
Жуырда Қорқыт ата атындағы Қызылорда университетінің Студенттер сарайында облыстық этноконфессия өкілдерінің қатысуымен 

«Жаңа Қазақстанның этноконфессияаралық келісім моделі» тақырыбында конференция өтті. 
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Ақмешіт АптАлығы

Манаш Өтегенқызы бүгінде тоқсанның төріне 
таяған қария. Кезінде Ю.Гагарин атындағы мектеп
интернатында ұзақ жыл ұстаздық қызмет атқарып, 
содан зейнеткерлікке шыққан. Күміс алқа иегері, 
тыл ардагері. 

Ал енді Ахмет Байтұрсыновтың Сыр 
өңірімен бай ланысы жөніне тоқталып 

өтейік. 
Ахметтанушы ғалымдардың 

сөзіне қа рағанда оның өмір 
жолы мен еңбек жолына қа

тысты айтылатын деректер
де Ақмешітпен байла нысы 

жайлы мәлімет көп кездесе 
бермейді. Дегенмен оның 

осы өлкемен ара қа
тынасы бары тарих 
беттерінде сайрап 
тұр. 

Ол Сыр елінің 
тумасы Мұстафа 
Шоқаймен мақ сат
тас, мүдделес бол
ған. Сонымен қатар 
Ақмешітті Қы зыл

орда еткен, ұлттың қазақ деген ресми атауын қай
тарған Сұлтанбек Қожановтың рухани ұс тазы. 

19251929 жылдары Қызылорда ел астанасы атан
ған кезде республикалық мерзімді басылымдар Сыр 
өңірінен жа рық көрген. Сонда ұлт ұстазы газетжур
налдарға ұлт руханиятына, ел ертеңіне қатысты 
мақалалар жариялап тұрды. Бір деректерде «Лениншіл 
жас», (қазіргі Жас Алаш) мүлдем жабылып қалмас 
үшін Ахмет Байтұрсыновтың кеңесімен «Еңбекші 
қазақтан» арнайы бет берілгені де айтылады. Ол 1910 
жылы 9 наурызда Орынборға келіп, 1917 жылдың 
соңына дейін сонда тұрды. Ол осы қалада өзінің ең 
сенімді достары Әлихан Бөкейхан және Міржақып 
Дулатұлымен бірігіп, жалпыұлттық «Қазақ» газетін 
шығарды. Ұлт тағдырына өздерін жауапты сезінген 
Алаш қайраткерлері қазақ халқының мүддесін 
қорғауда аянбай еңбек етті. Газет қазақ халқын өнер, 
білімді игеруге шақырды. 

Мұхтар Әуезов «Ахмет Байтұрсынұлы ашқан 
қазақ мектебі, ұлт ұстазы түрлеген ана тілі, ұлт ұстаз 
сал ған әдебиеттегі елшілдік ұраны – «Қырық мысал, 
«Маса», «Қазақ» газетінің 1916 жылдағы қан жылаған 
қазақ баласына істеген еңбегі, өнер білім, саясат жо
лындағы қажымаған қайратын біз ұмытсақ та, тарих 
ұмытпайтын істер болатын. Оны жұрттың бәрі біледі. 
Бұның шындығына ешкім де дауласпайды», – десе, 
филология ғылымдарының докторы, профессор Рабиға 

Сыздықова «Ахмет Байтұрсынұлы – біріншіден, қазақ 
тілінің тұңғыш әліппесі мен оқулықтарының авто
ры. Соңынан із салған жаңашыл ағартушы. Қазақ 
оқу шыларының бірнеше буыны сауатын Байтұр сын
ұлының әліпбиімен ашып, ана тілін Байтұр сыновтың 
«Тіл құралы» арқылы оқып үйренді», – деп атап өтеді. 

Алаштанушы ғалым Дихан Қамзабек ұлы «Алаш 
және әдебиет» атты еңбегінде Ахмет Байтұрсыновтың 
ағартушылық бағытындағы идеясын сөз етсе, «Алаш 
арқауы» деп аталатын кітабында ұлт ұстазының қай
раткерлік жолын руханиятпен сабақтастырады. Ол: 
«Ахмет – ең алдымен ағартушы. Ол поэзияда да, 
көсем сөзде де, ғылымілімде де ағартушы», – дейді. 
Ға лым ның сөзін Ахмет Байтұрсынұлының 1913 жыл
ғы 16 мамырда «Қазақ» газетіне шыққан «Қазақ оқу 
жайынан» атты мақаласымен байланыстыруға бо
лады. Ол: «Әуелі біз елді түзеуді бала оқыту ісінен 
бас тауымыз керек. Неге десек, болыстық та, билік 
те, халықтық та оқумен түзеледі. Қазақ ішіндегі 
неше түрлі кемшіліктің көбі түзелгенде оқуменен 
түзеледі», – дейді. 

Ақынның алғашқы кітабы «Қырық мысал» 
деген атаумен 1909 жылы жарық көрген. Ахмет 
Байтұрсын ұлының жаңашыл бетбұрыстары қазақ 
кәсіби журналистикасын қалыптастыруға жол 
салды. «Газет – халықтың көзі, құлағы һәм тілі» деп 
қазақ журналистикасының іргесі бекіп, қабырғасы 

қалануына ат салысты. Әлихан Бөкейханов пен Ахмет 
Байтұрсынов сол кезеңдері ел шекарасына қатысты 
мәселені Қызылордада өткізген деген дерек айтылады. 
Тағы бір атап өтерлігі, ұлт ұстазының «Әліп Би» (Жаңа 
құрал) атты еңбегі 1926 жылы Қызылордада басылған. 
Бұл кітап осы күнге дейін жарық көрген басқа 
әліппелердің бастауы екенін атап өту керек. Ғалым 
Тұрсын Жұртбайдың «Баяғы Байтұрсынов» атты 
архив деректеріне сүйеніп жазылған еңбегінде ұлт 
ұстазының 1929 жылдың 2 маусымында Қызылорда 
қаласында өтетін әдебиетшілер мен тілшілердің 
жиналысына шақырылып, сол жерде қа мауға алынып, 
Алматының түрмесіне жөнелтілгені айтылады.

Бұл деректердің барлығы Байтұрсынов тың Қызыл
орда мен байланысы бар екенін айғақтап тұр.    

Ұлттың жоғын жоқтап, туған елі үшін бар ынта
ықыласымен еңбек еткен қайраткердің есімі ел 
жадынан өшпек емес. Теңіз түбіндегі маржан тастай 
оның өмір жолы әрқашан жарқырап тұрады. Ол 
сонысымен де құнды, қадірлі еді.

Сөз басында қозғаған ұлт ұстазының жиені 
Ұлжан Қанапияқызы мен Өтеген Исмайлұлы Сыр 
топырағында мәңгіге тыныстады. Асылдың сынығы 
болған біздің бүгінгі кейіпкеріміз Манаш Өтеген
қызының бойындағы байсалдылық пен биязылық 
тегінен тартқан тағылымы болса керек.    

Тұрар БЕКМЫРзАЕВ 

АХМЕТ БАЙТҰРСЫНОВТЫҢ ЖИЕНІ СЫР ӨҢІРІНЕ ҚАЛАЙ КЕЛДІ?

Басы 1бетте

Бір айта кетерлігі, мұнда кең 
жүректі, жанары мейірімге толы, 
өз ісіне адал берілген мамандар 
қызмет етеді. Кейбіреуін шарана 
кезінен бауырына басқан олар 
мұндағы әрбір бөбекті өз туған 
баласындай жақсы көріп, жана
шырлық танытады. Бұл үшін 
үлкен жүрек керек. Өзгенікі деп 
өзекке теппей, талай жәутең 
көздің аяққа тұрып кетуіне 
ықпал еткен мұндай жандар 
қандай құрметке де лайық.

Мекеме бас дәрігерінің 
айтуынша, қазір мұнда 60қа 
жуық тәрбиеленуші тұрақ
тау да. Тағдыр аямаған жәудір 
көздердің арасында  денсаулы
ғының дімкәстігі барлары да 
жетер лік. Оларға педиатр, 
невропатолог, лого пед, педагог
психолог, реабилитолог, му
зыко терапевт, еңбек терапевт, 
әлеуметтік қыз меткер сынды 
мамандардан құралған арнайы 
мультидисциплинарлы топ ем
дік шара жүргізеді. 

– Мен үшін балалар ден
саулығы аса маңызды. Бізге 
дамуында кінәраты бар бүл
діршіндер өте көп түседі. Сон
дықтан соңғы үлгідегі емдеу 
құрылғылары мен әдістері ту
ралы үнемі ізденіп жүремін. 
Балалар жылына орай мұнда 
«тұзды шахта» бөлмесі 
ашыл ды. Онда балалардағы 
бронх демікпесі, тыныс алу 
жолдарының со зылмалы ауру
ларына ем жүргізіледі.  Сонымен 
қатар галотерапия, иммундық 
жүйені жақсарту, псориаз, 
аллергиялық дерматит, экзема 
және тері ауруларын емдейді. 
Балалардың жас ерекшеліктері 
бойынша тұз ды шахтада гало
терапиялық ем қабылдау уа
қыттары әртүрлі. Мәселен, 12 

жас аралығындағы 
балалар үшін – 10 
минут болса, 23 
жас аралығындағы 
балалар үшін – 20 
ми нут. Ал 3 жастан 
бастап – 30 минут 
болмақ. Галотерапияның 
1 курсы 1012 сеансты құ
райды. Жылына 34 курсқа 
дейін алуға болады. Тұзды 
шахтаның сыйымдылығы 12 
шаршы метр, яғни бір уақытта 
5 балаға дейін ем алуға мүм
кіндік бар. Бұл елімізде 
алғаш болып, біздің өңірде 
ашылғанын мақтанышпен айта 
аламын. Мекеме басшылығына 
келгелі, мемлекеттен бөлінген 
қаражаттан бөлек, демеушілер 
тартып, балалардың жатын, ас 
бөлме жиһаздарын жаңаладық. 

Сонымен қатар бейне бақы
лаудың санын арттырып, қа
дағалауды күшейттік. Осы 
тұсты пайдалана отырып, 
облыстық денсаулық сақтау 
басқар масының басшысы Сәбит 
Пазыловтың бұл мекемеге деген 
қамқорлығының ерекше екенін 
айта кеткім келеді. Айына 
кем дегенде екіүш рет келіп, 
бүлдіршіндердің жағдайын бі
ліп, көңілін аулап кетеді, – деді 
Гүлсім Естайқызы.

Бүгінде мұндағы тәрбиеле
нушінің бар лығы үшін «әже» 
атанып кеткен Гүлсім Ержанова 
бала асырап алу ісіне де аса 
мұқияттылықпен қарайтынын 
айтты. Ортада бала тағдыры 
таразыға түсетіндіктен асырап 
алуға ниет білдірген ата

ананың әуелі отбасылық жағ
дайы, мінезқұлқы, денсаулық 
ахуалы барлығы жіті тексе
ріледі. Тіп ті уақыт беріліп, 
баланың бола шақ әкешешесі
мен қарымқатынасын, тіл 
табысу мүм кіншілігін бақы
лайды. Асырап алған күн нің 
өзінде де бұл отбасы үнемі 
«Сәбилер үйімен» тығыз 
байланыста болуы міндет тел
ген. Бір қызығы, көбіне мұндай 
атааналар мен олардың қам
қорлығына алған балалары 
бірбіріне өте ұқсас болып 
шығып жатады екен. Әрине, 
мұндай сәтке куә болсаң, ішің 
жылып сала беретіні анық. Ал 
ең қиыны, перзентханадан тура 
«Сәбилер үйіне» жол тартқан 
шақа лақтар туралы естігенде 

бұл қуаныштың су сепкендей 
басылып қалатыны... Иә есті
ген құлақта жазық жоқ. 

«Сәбилер үйіндегі» тәр
биленушілерге барлық жағ
дай жасалған. Тек олар 
атаанасы мен туған бауы
рының жанында емес 
демесең,  киімі бүтін, та
мағы тоқ. Сонымен қатар 
үнемі дәрігер бақылауында. 
Мұнда 2020 жылдан бастап, 
сенсорлык бөлме іске қо
сылған. Ол баланың жан
жақты дамуына, көңілкүйіне 
әсер етеді. Мәселен, танымдық  
түйсігін, есте сақтау, ойлау, 
қабілетін арт тырады. Ойын 
арқылы көңілкүйін көтеріп, 
сенсорлы дамуын (заттың түсі, 
кө лемі, пішіні) ұғымын та
ныстыру ар қылы жү зеге асады. 
Ал құм терапиясы арқылы 
баланың жүйке тал шықтарын 
оятып, ұсақ қол моторикасын 
да мытады.

С о н д а й  а қ  
М.Монтессори педагогикасы
ның негізінде «Еркін тәрбиелеу 
педагогикасын» құрып онда 
баланың өзінөзі дамытуға 
ық пал жасауда. Ол ортаны 
жа сақтаудың өзіндік жолы 
–  баланың психологиялық 
дамуын ескере отырып жаб
дықтау. Бұл әдістің ең басты 
қағидасы – «Өздігіммен жа
сауға маған кө мектес!» Атал
ған бөлмеде қол дың ұсақ 
моторикасын дамытуға, сен
сорлық қабілетін, зейінін, 
қабылдауын, танымдық және 
шығар машылық қабілетін, ті
лін дамытуға, өзөзіне қызмет 
көрсетуге үйретеді. Бала өз қа
телігін өзі көріп өзі жөндеуге 
тырысады.

Атаананың аялы алақа ны 
– баланың бас ты иммунитеті 

екені баршаға аян. Десе де 
құрсағын жарып шыққан ба
ласын сәбилер үйіне өт кізіп, 
шарасыз шарананың тағдырына 
көз жұма қарайтын безбүйрек 
жандар біздің қоғам да әлі де 
баршылық. Өркениетке өк
шесін тіреп тұрған еліміздегі 
жетімдердің осындай жай
күйі еріксіз қын жылтады. 
Атауын өз герт  кенімен, әлі де 
сол қамқорлыққа зәру қара
көздеріміз паналап отырған 
мекенге бас сұқ қанда біз осыны 
ұғынып қайттық. Әсілі, шын 
бақыттың бағасын әлі де білмей 
жүрмізау...

Ақмарал 
ҚАДЫРхАнҚЫзЫ

Суретті түсірген 
н.нҰРЖАУБАй

Басы 1бетте

ОлаР мейіРімге зәРу...

«Сәбилер үйіндегі» тәрбиленушілерге 
барлық жағдай жасалған. Тек олар атаанасы 
мен туған бауырының жанында емес демесең,  
киімі бүтін, тамағы тоқ. Сонымен қатар үнемі 
дәрігер бақылауында. Мұнда 2020 жылдан 
бастап, сенсорлык бөлме іске қосылған. Ол 
баланың жанжақты дамытып, көңілкүйіне 
әсер етеді. Мәселен, танымдық  түйсігін, 
есте сақтау, ойлау, қабілетін арттырады. 
Ойын арқылы көңілкүйін көтеріп, сенсорлы 
дамуын (заттың түсі, көлемі, пішіні) ұғымын 
таныстыру арқылы жүзеге асады. Ал 
құм терапиясы арқылы баланың жүйке 
талшықтарын оятып, ұсақ қол моторикасын 
дамытады.

газеттің келесі саны 4 мамыр, сәрсенбі күні шығады.


