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– Жастарды тұрақты жұмыспен қамту – қаламызда 
жүзеге асып жатқан маңызды міндеттің бірі. Мемлекет 
осы бағытты назарға алып, тиісті бағдарламалар 
ұсынды. Соның нәтижесін жұмыссыз жастар көруде. 
Бағдарламаның оң нәтижесі көп. Жастар жұмысқа 
орналасты, – дейді қалалық жұмыспен қамту орталығының 
директоры Жақсылық Төлегенов. 

Қаламызда осы жоба бойынша тиісті жұмыстар 
атқарылуда. Соның негізгі бағыттарына тоқталып өтсек. 

Мәселен, «Жаңа бизнес – идеяларды іске асыруға 
мемлекеттік гранттар беру» бағыты бойынша осы 

жылға республикалық бюджеттен 556853 мың 
теңге, ұлттық қордан 478555 мың теңге қаражат 814 
адамға грант беру жоспарлануда. Осы уақытқа дейін 
гранттар өз кәсібін ашқысы келетін және кәсіпкерлік 
негіздері курстарын бітірген барлық жұмыссыздарға 
берілген болатын. Биылдан бастап тек 29 жасқа 
дейінгі жастарға, атаулы көмек алатын аз қамтылған 
отбасы мүшелеріне, көпбалалы отбасыларға, қандас
тарға, асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша 
әлеуметтік жәрдемақы алушылар, мүгедек бала 
тәрбиелеп отырған адамдарға және мүгедектігі 

бар тұлғаларға беріледі. Бүгінгі күнге 9 азамат 
мемлекеттік грант алды.

Ал «қоғамдық жұмыс орындарына» республикалық 
бюджеттен 182116 мың теңге – 253 адамға, жергілікті 
бюджеттен 546912 мың теңге 760 адамға, ұлттық қордан 
1112295  мың теңге 1472 адамға –  барлығы 2485 адамға 
қаражат бөлінді. Жыл басынан бері 451 мекемемен келісім 
шарт жасалып, 2369 адамға жолдама беріліп, жұмыстарын 
атқаруда. Мерзімінен бұрын 182 адам жұмысын аяқтады. 
Оның 72і тұрақты жұмысқа орналасқан.  

МеМлекет қолдауын әрбір тұрғын сезінуі тиіс 
Мемлекет басшысы берген тапсырманың 

бірі – жаңа жұмыс орындарын ашу, халықты 
тұрақты жұмыспен қамту. Сол себепті 
де тұрғындарды жұмыспен қамту күн 

тәртібіндегі өзекті мәселеге айналған. Яғни 
халықтың тұрмыс сапасын жақсарту негізгі 

міндет болып табылады.  Осы мақсатта 
«2021-2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті 

дамыту жөніндегі ұлттық жобасы» жүйелі 
түрде жүзеге асуда. Себебі тұрғындардың 

әлеуеті жақсармай, жұмыссыздар саны 
азаймай, еліміздің алға қарай қарыштап 

дами алмайтыны, экономикамыздың 
көтерілмейтіні белгілі. Жоба аясында 

жұмыссыздарға жұмыс табуға мүмкіндік 
жасалып келеді. Осы жылы жобаға 

қатысушыларға қысқа мерзімді кәсіптік 
оқуға облыстық бюджеттен 760 адамға 

қаражат бөлінген. Бүгінгі күнге кәсіптік 
оқыту курстарына  

75 адамға жолдама  берілген.  Оның ішінде 
40 пішуші, 22 тігінші, 

13 электро-монтаждаушы мамандықтары 
бойынша оқуға жолданған. 

Өткен жұма күні «СПМК-70» шағын ауданындағы 
жаңадан салынып жатқан тұрғын үй кешеніне бардық. 

Мұнда ипотекалық тұрғын үйлер бой көтеруде. Ашығын 
айтқанда, 50 пәтерлік 10 үй салынуда. Ал құрылыс саласына 
«Авангард ПГС» ЖШС, «АбуСер» ЖШС, «Промстройсервис» 
ЖШС, «SCS ИНЖИНИРНГ» ЖШС сынды мердігер мекемелер 

жауапты. Тұрғын үйдің салыну сапасын бақылайтын 
техникалық қадағалаушы «Асем құрылыс» ЖШС болып 

танылған. Біз осылардың арасынан «Промстройсервис» ЖШС 
салып жатқан үйдің біріне аялдадық. 

кірпіш қалауға да 
сауат керекҚазіргі 

таңда қала 
көлемінде құрылыс 

жұмыстары жүйелі жүргізілуде. 
«Коммуналдық тұрғын үй қорының 

тұрғын үйін жобалау, салу және сатып 
алу» бюджеттік бағдарламасы аясында 
Қызылорда қаласы «СПМК-70» мөлтек 
ауданындағы №2 тұрғын кварталында 
биыл елу пәтерлі он тұрғын үйді салып 

бітіру жоспарлануда. Сондай-ақ 
«Бәйтерек» мөлтек ауданында да 
үйлер салынуда. Бұл бағыттағы 

жұмыстар алдағы уақытта да 
жалғасады.

Аймақта коронавирус инфекциясының таралу дерегі бойынша соңғы тәулікте 25 жағдай тіркелді. Оның 19-ы 
вирус симптомымен, 6-уы симптомсыз анықталған.

Балаларды Байқайық

Вирус жұқтыру дерегі бойынша қалада – 20 адам, Арал ауданы – 1, 
Шиелі – 2, Сырдария – 1 адам тіркелген. 

Облыстық санитарлықэпидемиологиялық бақылау департаментінің 
мәліметіне сүйенсек, инфекцияның таралуының алдын алуда 500 мыңнан 
астам қызылордалық вакцинаның І және ІІ компонентін салдырса, 227 
мыңнан астам тұрғын ревакцинациядан өткен. 

Соңғы тәулікте вирусты жұқтыру дерегі азайған. Десе де бейқам 
жүруге де болмайды. Мамандар вакцинация мен ревакцинация жасатуда 
дұрыс таңдау жасау керегін айтады. Сондайақ балаларды абайлау керегін 
ескертеді. Соңғы көрсеткіштің 13 жағдайы балалар арасында болып отыр.

Дәл осы сұрақтың жауабын білу үшін Қазақстан 
Республика сының цифрлық даму, инновациялар және 
аэроғарыш өнеркәсібі министрі Бағдат Мусин арнайы іс
сапармен Қызылорда облысына келді. Бағдарлау жұмысын 
министр алдымен қаладағы №3 емханадан бастап, цифрлан
дыруға көшкен медицина жүйесінің жұмысымен танысты. 

Медицина мекемесін аралау барысында министр 
маммография кабинетіне өтіп, маммографиялық аппараттың 
PACS жүйесіне қалай қосылғанымен таныс болды. Аталған 
жүйе пациент ауруының тарихын бірнеше дәрігердің бір 
жүйеден көруіне және уақытты барынша үнемдеуге көмек 
береді. Айта кетерлігі, PACS жүйесі бүгінде Қызылорда 
облысының 13 медициналық ұйымына енгізілген.

Министр өз сөзінде облыстық денсаулық сақтау басқар
масы медициналық ұйымдармен тығыз жұмыс істеп, цифр
лан дыру бағытында жұмыстарды күшейту қажеттігін атап 
өтті. 

Сонымен қатар Цифрлық даму министрі Қызылорда 
қаласының халыққа қызмет көрсететін цифрлық кеңсенің  
жұмысымен танысты. Кеңседе 2022 жылдың 6 айында 
азаматтарға 22129 мемлекеттік қызмет көрсетілген. Халық
қа қызмет көрсету орталығының жұмысымен танысқан 
министр мекеме бүгінде республикадағы үздік қызмет 
көрсету орталықтарының бірі екенін тілге тиек етті. 

Бағдат Мусиннің Сыр өңіріне сапары «Достық» үйінде 
жалғасып, онда ол министрліктің бүгінде атқарған жұмыс
тары мен алға қойған жоспарлары туралы баяндап, қала 
тұрғындарының қойған сауалдарына жауап берді. 

− Бүгін мен өздеріңізді толғандырып жүрген өзекті 
мәселелерді талқылауға келдім. Мемлекет басшысының 
Жарлығына сәйкес, биылдан бастап халықпен кездесу 
жаңа форматта өткізіліп келеді. Ондағы басты мақсат − 
тұрғындармен тікелей кездесіп, өзекті мәселелерді тыңдап, 
«Халық үніне құлақ асатын мемлекет» тұжырымдамасына 
сәйкес азаматтардың проблемаларын шешуге ықпалдасу, − 
деді министр кездесудегі сөзінде.

Сондайақ министр елімізде цифрлық шешімдерді қалай 
енгізетінін қысқаша түсіндірді. Ол бірінші кезекте барлық 
жұмыс адамдардың, яғни қоғамның өмірін жақсарту 
үшін жүргізілетінін айтты. Екінші мақсат − бизнес үшін 
цифрлық өзгерістерді қолдану. Үшінші – цифрлық даму, 
инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі 
өзін Қазақстанның барлық мемлекеттік органдары мен 
әкімдіктерін цифрландыру бөлігінде негізгі «драйвер» 
ретінде ұстануы. 

Министр Мусин сондайақ бүгінгі күні цифрлық даму 
министрлігі атқарған оңтайлы жұмыстарды да ашып айтты. 
Оның ішінде Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша 
мемлекеттік қызметтердің басым бөлігін қолжетімді ету 
бар. Яғни онлайн форматтағы EGov платформасы мен 
MGov мобильді қосымшасында 18 құжат цифрлы форматқа 
көшірілген. Одан бөлек, халықтың ХҚКОға жүгінбейақ 
25 қызметі оңай алуы, яғни «проактивті» қызмет көрсету 
жүйесі. Бұл жүйеге мысал ретінде министр бала туған кезде 
анасына СМС хабарлама арқылы растау жүргізіліп, туу 
туралы куәлікті автоматты түрде рәсімдеу жүйесін келтірді. 
Бұрын бұл қызметті алу үшін ХҚКОға барып, өтініш беру 
қажет болатын. 

Бағдат Мусин Қызылорда облысындағы кей мәселеге де 
тоқталды. Соның ішінде аймақтың байланыс және интернет 
жүйесімен қамтылуы. Оның сөзінше, Қызылордада 880 
мың адам немесе халықтың 98,9 проценті сымды және 
сымсыз байланыс қызметтерімен қамтамасыз етілген. 
Алайда жалпы саны 9,6 мың халқы бар 42 ауылдық елді 
мекенде байланыс жоқ. Жыл соңына дейін 4 ауыл салық 
жеңілдіктері шеңберінде 2022 жылға дейінгі кезеңде 
«Востоктелеком» ЖШСмен қамтамасыз етілмек. 18 ауыл 
бойынша геостационарлық емес спутниктік жүйелер 
есебінен қамтамасыз ету мәселесі пысықталуда. Бұл туралы 
цифрлық даму министрі айтты.

Кездесу барысында министрге қала тұрғындары 
да көкейде жүрген сауалдарын қойды. Соның ішінде 
«Қазақтелеком» қызметін пайдалану, нақтырақ, қаланың 
кей аумағында «Қазақтелеком» қызметінің қолжетімсіздігі 
айтылды. Үйлерге акционерлік қоғамның қызметін қосу 
мүмкіндігі жоқ, тіпті «Сығанақ» шипажайында дема
луға халықтың бармауының бірденбір себебі − бай
ланыс жүйесінің болмауы. Одан бөлек, ұялы байланыс 
операторларының тарифтік бағасының қымбаттығы айты
лып, қазіргі байланыс операторларының жұмысын тиімді 
ету үшін басқа да телекоммуникацияларға нарыққа шығуы
на жағдай жасау туралы министрге ұсыныс айтылды.

− «Қазақтелеком» АҚ − екі мобильдік оператор кіретін, 
өзінің қызметтері де бар алып компания. Мен акционерлік 
қоғамнан бір мобильдік операторды жеке шығару туралы 
ұсынысымды Мемлекет басшысына да, премьерминистрге 
де бердім. Себебі бұл бәсекелестік ортаны қалыптастыруға 
септігін тигізеді. Ал қала ішінде желі тарту мәселесіне 
келер болсақ, қаланың белгілі аумағына интернетті тек 
«Қазақтелеком» тарта алады деген «миф». Бұл қызметпен 
басқа да компаниялар айналыса алады. Кез келген интернет 
провайдер құрғысы келген адам біздің министрлікке жүгі
ніп, желі тартуына мүмкіндік бар.  Алматы, Шымкент өңі
рінде басқа шағын операторлар көбейді. Міне, сол опера
торларды Қызылорда облысына тарту арқылы да мәселені 
шешу мүмкіндігі бар. Бұл ең алдымен халықты интернетпен 
қамтамасыз етеді, екіншіден, бәсекелестік болады. 

Шынын айту керек, біздегі мобильді интернет жүйесі 
сапалы деуге келмейді. Ал тариф жоспарларының аздығы 
жағынан біз әлем бойынша алдыңғы қатарда, үшінші
төртінші орында тұрмыз. Сол себептен де тарифтердің 
санын көбейту керек. Өйткені аз тариф арқылы сапалы 
интернетпен қамтамасыз ету мүмкін емес, − деп жауап 
берді министр Бағдат Мусин. 

Кездесу барысында сондайақ қала тұрғындары «Смарт 
қала», 112 бірыңғай байланыс жүйесіне қатысты тол ған
дырған сауалдарын қойды. Министр бұл бастамалар ды 
толыққанды зерттеп, аймақ басшысымен кездесуде әкімдік 
деңгейде шешілетін мәселелерді жеткізетінін айтты.

Аслан НҰРАЗҒАЛИ
Суретті түсірген Нұрболат НҰРЖАУБАЙ

ӨҢірдеГі ЦиФрландыру 
ЖҮЙесініҢ ЖаЙы қалаЙ?
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Ақмешіт АптАлығы

– Айдын Серікұлы, қызметке жақында келдіңіз. 
Жауапкершілік жүгі ауыр сала ның қандай қиын-
дықтары бар?

– Қандай сала болса да, өзінің ауыртпа шылықтары 
болады. Сондықтан қаланың өсіпөніп, көркеюі үшін 
жауапкершілікпен жұмыс істеу – біздің міндетіміз. Әрине, 
құрылыс саласында ең алдымен сапа содан соң оның сәулеті 
талап етіледі. Қаланың көріне көрік қосып, құрылыстардың 
қауіп сіз дігін сақтау – басты мақсатымыз. Қазіргі уақытта 
құрылыс нысандарын салу дың замануи тәсілдері қол
данысқа еніп, жүргізілетін жұмыс жүйесі күрделеніп, талап 
бұрынғыдан да күшейе түсуде. 

– Құрылыс бөлімінің қазаны қайнап, қызу тірлік 
жүріп жатады. Жарты жылда атқарылған жұмысқа 
тоқталып өтсеңіз... 

– Осы жылы құрылыс жобаларын салуға 12014 млн 
теңге бөлінді.  Оның ішінде /РБ6 983,3 млн теңге, жер
гілікті бюджеттен 5030,7 млн теңге/ қаржы бөлініп: тұрғын 
үй құрылысына 3267,5 млн теңге, инженерлік жүйелер 
жүргізуге 3543,3 млн теңге, сумен жабдықтауға 2190,4 млн 
теңге, «Ауыл – ел бесігі» бағдарламасы аясында Қарауыл
төбе, Талсуат ауылдарында 150 орынды клуб құрылыстарын 
салуға 574,2 млн теңге, газ жүйесін жүргізуге 2438,6 млн 
теңгеге тиісті жұмыстар бекітілген жұмыс кестесіне сәйкес 
атқарылуда.

–  Біткен іске сыншы көп болатыны анық. Құры-
лыстың сапасына ел алдын да сіздер жауаптысыздар. 
Бақылау жұмыс тары қалай жүргізіледі?

– Жасыратыны жоқ, құрылысқа мемле кет тарапынан 
қаржы мол бөлінеді. Әрбір құрылыс жұмысының сапалы 
жүргізілуіне қатаң қадағалау мен байыпты бақылау жасау 
үлкен жауапкершілік. 

Қандай да бір жұмыс жүргізу үшін алды мен тиісті 
инстанциядан қаржы бөлуді сұ раймыз. Қаржы бөлінген 
жағдайда, жеңім паз мекеме анықтау мақсатында мем лекет
тік сатып алу конкурсын жүргізеді. Тиісінше мемлекеттік 
сатып алу конкурсы арқылы техникалық және авторлық қа
даға лаушы мекемелерді анықтайды. Әрі қарай техникалық 
қадағалаушы мекеме құры лыстың уақытылы әрі сапалы 
салынуын, ал авторлық қадағалаушы құры лыстың жобаға 
сәйкес атқарылуын қадаға лайды. Олардан бөлек бөлім 
тарапынан ішкі бұйрық негі зінде кураторлар бекітіліп, 
қосымша бақылау жасап отырады. 

Құрылыстың адамзат тұрмысында маңызы зор. Сон дықтан 
адам игілігі үшін салынған әрбір құрылыс нысанының ең 
алдымен қауіпсіздігі қаперге алынады. Мәселен, ғимараттар 
бой көтеретін кезде оның жайлылығы, жылдың төрт мезгіліне 
сай температурасының сақталуы да ескері леді. Құрылыстың 
«мінін» жасыру – біздің өзімізге деген қастандығымыз. Өйт

кені құрылыс жұмыстары кезінде қабырғаға қисық қаланған 
бір кірпіштің өзі адам өмірі үшін аса қауіпті. Қалай дегенде де 
сапа бірінші орында тұруы керек.

– Соңғы  уақытта мүгедек азаматтар дың мәселесі 
жиі айтылып жүр. Олардың еркін қозғалуы үшін 
инфрақұрылым нысандарын бақылау тапсырылды.  
Біздің қаладағы ахуал қалай?  

– Әрине, алға жылжу бар. Қала аумағын дағы әлеуметтік, 
кәсіпкерлік нысандарға мүгедектерге ыңғайлы жағдай 
жасау талап етіледі. Қазіргі таңда барлық жобасмета лық 
құжаттама дайындар алдында бөлім тарапынан жобалауға 
тапсырма беріледі. Яғни ол жерде нақты пандустарды 
орнату деген сияқты тапсырмалар беріліп, сол бойынша 
жобалаушы мекеме жұмыс жасайды.

– Инженерлік инфрақұрылымды дамы ту мақсатында 
қандай жұмыстар бастау алды? 

– Биылға «Инженерліккоммуника ция лық инфрақұры
лым ды дамыту» бағдар ламасы аясында 3543,3 млн теңге 
бөлініп, бұл қаржыға «ӘлФараби ауданына су құбы ры 
желілері және 16,5 шақырым ауыз су құбыры жүргізілетін 
болады. «Қызылорда қаласы Талдыарал елді мекеніне 
электр желісі құрылысы» жобасына барлығы 43,3 млн теңге 
бөлініп, 7,5 шақырым электр желісі тартылады. 

Сонымен қатар республикалық бюджет тен 1260 ,3 млн 
теңге қаржы бөлініп, 128,7 шақырым электр желісін жүргізу 
жос парланған. «СПМК 70/2 тұрғын кварта лын абаттандыру 
және телефон желілері» жобасына 462,2 млн теңге қаржы 
бөлінген. Бөлінген қаржыға аталған тұрғын квар талдағы 
12 тұрғын үйдің абаттандыру және телефон желісімен 
қамтамасыз ету жұмыстары қарастырылған. 

Ал «Сумен жабдықтау және су бұру жүйе сін дамыту» 
бағдарламасы аясында 2 190,4 млн теңге қаржы бөлініп 7 
жоба іске асы рылуда. Атап айтсақ, қаладағы ағын су ларды 
тазартатын биологиялық тазарту стан циясын жаңғырту және 
автоматтандыру;  Қыдыров көшесі, Сахи Романов көшесі 
бойында №12 КНСтен ШымбайСахи Романов көшелерінің 
қиылысындағы ауыс тыру камерасына дейін қысымдық 
кәрізді реконструкциялау; Шанхай, Оңтүстік ау дандардағы 
және Тәжібаев көшесінің, Бостандық көшесінің бойындағы су 
құбыры және кәріз желілерін реконструкциялау; Мұратбаев 
атындағы орталық стадион, «Евразия» спорткомплексі, 
«Сейхун» инс ти тутының су құбыры желісін қайта жаң ғырту; 
Желтоқсан көшесі бойындағы кәріз құдығынан Қорқыт ата 
мен Әбілқайыр көшесі аралығындағы 37кәріз құдығына 
дейінгі өздігінен ағатын кәріз жүйесін қайта жаңғырту; 
Бейбітшілік көшесі, №26 кәріздік сорғы станциясын 
реконструкциялау және жаңғырту; Байтұрсынов көшесі 
мен Қорқыт ата көшесінің қиылысындағы №45 кәріздік 
сорғы станцияларын реконструкциялау және жаңғырту; 

Наурыз және Махамбет ауылдық округтерін табиғи газбен 
қамтамасыз ету жұмыстары  қолға алынды. 

– Алдағы уақытта пайдалануға беріледі деп 
жоспарланған құрылыстар жөнінде айтып өтсеңіз...

– «Тұрғын үй құрылысын салу» бағ дар ламасы аясында 
барлығы 3267,5 млн теңге қаржы бөлініп, өткен жылы 
басталған СПМК70/4 мөлтек ауданында 40 пәтерлі 
№1, №3 (үйлер, жыл соңына қарай СПМК70/2 тұрғын 
кварталында 50 пәтерлік он ипотекалық тұрғын үйлер 
құрылысы пайда лануға беріледі. Одан бөлек, Сырдария 
өзенінің сол жаға лауы №2 тұрғын кварталында 50 
пәтерлік №34 тұрғын үй құрылысы аяқталса, кезекте 
тұрған отбасылар жаңа үйге кезегімен қо ныстанады. Жыл 
соңына  дейін 42004,5 шаршы метрді құрайтын 580 пәтер 
беріледі деген жоспар бар.

– Облыс орталығынан салынатын құрылыстар тек 
әлеуметтік қызмет көр сету жағынан ғана маңызды 
емес, олар дың орналасқан жерінің көркіне көрік қосып 
тұратындай эстетикалық үйлесімі де ескерілетін шығар? 
Шаһарда бой көтеретін ғимараттарға қандай талап 
қойылады?

 – Өте орынды сұрақ! Әрине, эстетика лық үйлесімділігі 
де ескеріледі. Жобасмета лық құжаттама дайындап жат
қанда, эскиздік жоба «сәулет және қала құрылысы» меке
месімен келісім алынып жасалады, одан әрі әкім немесе әкім 
орынбасарларымен ақылдаса отырып жасалатын дүние. 
Бірақ эстетикалық үйлесімділіктен бөлек, қаржы сына да 
көніл бөлінеді. Білесіз, қазіргі таңда құрылыс материалдары 
күннен күн ге бағасы өсіп бара жатыр. Біз егерде сырт
қы келбетке қатты көніл бөліп, қымбат материалдардан 
салатын болсақ, тиісінше үйдің бағасыда қымбаттай 
түсіп, сатып алушы қала тұрғындарының қалтасына ауыр 
тиеді. Сондықтан жобалау кезінде қала тұрғындарының 
жағдайлары да ескеріледі.

– Саланы дамытуда алға қойған қан дай жос-
парларыңыз бар? 

– Жоспар өте көп, ең алдымен Президент ҚасымЖомарт 
Тоқаевтың 2022 жылғы жолдауын басшылыққа алып, «Жаңа 
Қазақстан» саясатын ұстанып жұмыс жасау. Жыл соңына 
дейін СПМК 70/2 тұрғын кварталында 12 тұрғын үйді 
табыстау. Одан бөлек қала әкімінің тапсырмасына сәйкес 
қала ішінде, қала төңірегіндегі ауылаймақ, елдімекен, 
саяжайлардағы инженерлік инфра құрылым тартылмай қал
ған көшелерді су, жарық, газбен қамтамасыз ету мақсатында 
жобаларын дайындатып, халық игілігіне пайдалануға берсек 
деген жоспар. 

– Әңгімеңізге рақмет. 
Сұхбаттасқан 

Айтолқын АЙТЖАНОВА

Қазіргі уақытта жаңа оқу жылына дайындық өз деңгейінде 
жүргізілуде. Аймақ бойынша бірінші сыныпқа құжат қабылдау 
аяқталған. Жаңа оқу жылында аймақта 17898 бала мектеп 
табалдырығын аттайды деп күтілуде. Оқу жылы дәстүрлі 
форматта басталады. Дегенмен аймақтағы эпидемиологиялық 
жағдайға байланысты бірқатар шектеулер қойылуы мүмкін. 

– Мектепке құжат қабылдау электронды түрде және қағаз 
түрінде 1 сәуір мен 1 тамыз аралығында өткізілді. Осы уақыт 
аралығында атааналардан 17371 өтініш түсіп, оның барлығы 
өңделді. Жаңа оқу жылына қабылданатын оқушылардың 89,7 
пайызы қазақ тілінде оқуды таңдады. Бұл көрсеткіш бойынша 
біздің облысымыз республикада көш бастап тұр, – деді басқарма 
басшысының орынбасары.

Елімізде жыл сайын дәстүрлі түрде «Мектепке жол» 
қайырымдылық акциясы ұйымдастырылатыны белгілі. Акция 
шеңберінде мыңдаған баланың мектепке баруына көмек беріліп, 
олар қуанышқа бөленеді. Аймақта бұл акция 30 қыркүйекке 
дейін жалғаспақ. Өңірімізде осал топқа жататын 31 мыңнан 
астам бала болса, оның 13 мыңнан астамы атаулы әлеуметтік 
көмек алатын отбасына жатады. 

– Биыл акция «Мектепке жол – шекарасыз жақсылық» 
тақырыбымен өткізіледі. Қазіргі таңда қайырымдылық акциясын 
өткізудің өңірлік ісшаралар жоспары бекітілді. Осыған сәйкес 
міндетті оқу қоры есебінен көмек алатын оқушылардың тізімі 
жинақталуда. Аймағымыздағы ірі өндірістік компанияларға, 
шағын және орта бизнес ұйымдарына осы акцияға қатысу 
туралы өтініш жолданды. Бүлдіршіндерді өз қажеттіліктерімен 
қамтамасыз етуге үлес қосқысы келетін кәсіпкерлер баршылық, 
– деді басқарма басшысының орынбасары.

Қазіргі уақытта атааналарды мектеп формасы алаңдатып 
отырғаны белгілі.  Атааналар мен заңды өкілдер мектеп 
формасы туралы мәселелерді талқылауға қатысып, өз 
ұсыныстарын айта алады. Мектеп формасына өзгерістер енгізу 
туралы шешім мектеп жанындағы қамқоршылық кеңеспен 
келісу арқылы мекеме басшысымен бекітіледі. Айта кеткен жөн, 
арнайы форманы сатып алу міндеттелмейді. 

 
А.АЙТЖАНОВА

сапа бірінші орында тұруы керек
Оқу ЖылыНа 

дайыНдық қалай?

Қазіргі уақытта облыс 
орталығының қай түкпірінен де 

қызу жүріп жатқан құрылыс 
жұмысын байқап жүрміз. 

Құрылыс қарқынды дамудың 
көрсеткіші екені анық. 

Іске асуы тиіс жобалар 
мен аяқталған жұмыстар 

барысымен танысу 
мақсатында қалалық 

құрылыс бөлімінің 
басшысы Айдын 

Әнуарды әңгімеге 
тартқан едік.  

Бір мезет қолымыздағы қалам, қа
ғазымызды қалаққа ауыстырдық. Басы
мызға каска киіп, ісімізді бастадық. 
Кәнігі құрылысшылардай іске екпінмен 
кіріскеніммен оған әжептәуір ебің болу 
керегін аңғардық. Кірпішті көзбен өлшеп 
салған суреттей мінсіз қалыпта қалап 
шығу нағыз маманның ғана қолынан 
келетін еңбек.

Дегенмен біз де қолымыздан кел
генше шамамызға қарай шашауын шы
ғармай іс бітіруге тырыстық. Өрілетін 
кесектің арасындағы балшықтың қатты 
сұйық немесе қатты қою болмауы оның 
байланысын нықтап ұстап тұруына әсері 
зор. Ауылда кесек құйып, сарай өріп 
өскен біз үшін аса таңсық болмағанымен 
мұндағы істің барысы мүлдем бөлек. 
Салынған үйдің сәулетті болуы аса 
маңызды. Сондайақ сапалы орындалуы 
да басты талап екенін ұмытпаған 
абзал. Мұндай сәулетті үйлер соңғы 
кездері Сыр өңірінде көптеп салынуда. 
Сырдарияның сол жағалауындағы 
құрылыс сөзімізге дәлел. 

– Қазіргі таңда қала көлемінде құ
рылыс жұмыстары жүйелі жүргізілуде. 
«Коммуналдық тұрғын үй қорының 
тұрғын үйін жобалау, салу және сатып 
алу» бюджеттік бағдарламасы аясында 
Қызылорда қаласы «СПМК70» мөлтек 
ауданының №2 тұрғын кварталында 
биыл елу пәтерлі он тұрғын үйді 
салып бітіру жоспарлануда. Сондайақ 

«Бәйтерек» мөлтек 
ауданында да үйлер 
салынуда. Бұл ба
ғыттағы жұмыс тар 
алдағы уақытта 
да жал ғасын таба 
бермек, – дейді қа
лалық құрылыс бө
лімінің басшысы 
Айдын Серікұлы.

Расымен аймағымызда сәулетті үй
лер қатары жыл санап артып келеді.  
Олардың басым бөлігі ипотека арқылы 
берілетін тұрғын үйлер. 

– Талай жылдан бері басында бас 
панасы жоқ үй кезегінде тұрған аза
маттар аймақта жиі кездеседі. Бәрі 
мемлекет қолдауын сезінгісі келеді. 
Алайда үй берудің де өзіндік талап, 

тәртібі бар. Бұдан баспана мәселесінің 
күні бүгінге дейін өзекті екенін аңғаруға 
болады. Ал біз құрылысын жүргізіп 
жатқан үйлер осы бағытта, яғни баспана 
мәселесін шешу мақсатында жүзеге 
асып отыр, – дейді учаске бастығы 
Дархан Жұмағазы.

Сырдың аптап ыстығында шаң 
астында құрылыс жасау оңай шаруа 
емес. Біз де осы істің ішкі сырын сезініп, 
балшық жағып, кірпіш өргенімізде 
мойнымызда үлкен жауапкершілік жүгі 
барын жүрекпен сезіндік. Өйткені сәл 
қисынсыз қойған кірпіштің кесірінен 
бүкіл үй қисық болуы немесе құлауы бек 
мүмкін. 

Біздің сыртымыздан жұмысымызды 
бақылап тұрған Айбек Ғаниұлы есімді 
шебер жұмыс барысын бізге былайша 
түсіндірді. 

– Кірпіш өруде есептей білу қажет. 
Әр кірпіштің орнықты ор наласуын 
қадағалаған абзал. Арасына салынатын 
балшық аз немесе көп болып кетпеу 
керек. Диаметрі дәл шыққан үйдің 
қабырғасы мығым бола ды. Сонда оның 
қағылатын шаты ры да, шегесі де осал 
болмайды. Біз де салынып жатқан 
үйлердің мате риалдарын әр жақтан 
алдырады. Қызыл кірпішті Көкшетау 
қаласы мен Хром таудан сатып 
алады. Ал цемент, саз, пластик есік, 
терезелер өзіміздің ай мақта жасалады. 
Ең бастысы, салын  ған үйдің сапасы 
сұранысқа сай болу керек. Біздің басты 
ұстанымымыз  – осы, – дейді Айбек 
Ғаниұлы.

«Әлеуметтік жұмыс орындарын» ұйымдастыру негізінде 
республикалық бюджеттен 180 адамға 91800 мың теңге, 
жергілікті бюджеттен 23 адамға 3450 мың теңге қаражат қа
растырылған. Жыл басынан бері 59 мекемемен келесім шарт 
жасалып, 160 адам жұмысқа жолданды. Мерзімінен бұрын 34 
адам жұмыстан шығып, 32і тұрақты жұмысқа орналасты.

«Күміс жас жобасы» аясында ұлттық қордан 64654 мың 
теңге 57  зейнеталды жастағы адамдарға қаражат бөлінді. Жыл 
басынан бері 10 мекемемен келісім шарт жасалып, бүгінгі күнге 
13 азамат жолданды. 

«Жастар практикасын ұйымдастыру» бойынша 2022 жылға 
849 жас маманға 390073 мың теңге, Ұлттық қордан 491944 мың 
теңге бөлінді. Жыл басынан бастап 251 (жеке секторлар 169)   
мекемемен  келісім шарт жасалып 521 адамға жолдама берілді. 
Мерзімінен бұрын  28 адам жұмыстан шығып,19ы тұрақты 
жұмысқа орналасты.

«Алғашқы жұмыс орнына жұмысқа орналастыру» бойынша 
40 жас маманға 29405 мың теңге, ұлттық қордан 40 жас маманға 
45371 мың теңге бөлінді. Жыл басынан бастап 16 мекемемен  
келісім шарт жасалып 23 адамға жолдама берілді. 

«Ұрпақтар сабақтастығына» 1836 мың теңге 5 адамға 
қаражат бөлінді. Жыл басынан бастап  2 мекемемен  келісім 
шарт жасалып, бүгінгі күнге 5 азаматқа жолдама берілген. 

Алдағы уақытта межелеген жоспардың толығымен 
орындалуына жұмыс жасалатын болады. Сондықтан қазіргі 
кезде жұмыссыз жан есебінде тұрсаңыз, осы мүмкіндікті 
пайдалануға әбден болады. Қандай жұмыс болса да, еңбек 
етіп, нан тапқанқа не жетсін. «Екі қолға бір күрек» таппай 
жүргендер жұмысқа орналасса, кәсіпкерлікті оқып, кәсібін 
бастаса, мемлекет тарапынан беріліп отырған мүмкіндіктерді 
пайдаланып қалса тұрғындарға ең қажеті де осы болмақ. Қалай 
болғанда да мемлекет қолдауын әрбір тұрғын сезінуі тиіс.

Айтолқын БАТЫРБАЙҚЫЗЫ

Әрбір жаңа оқу жылы – оқушылар үшін үлкен мереке. 
Олар осы күнді асыға күтіп, мектеп табалдырығына 
жақсы көңіл-күймен қадам басады. Сондықтан бүлдір-
шіндерді өз қажеттіліктерімен қамтамасыз етуге үлесімізді 
қосуға тиіспіз. Жаңа оқу жылына дайындық қалай?  Бұл 
сұраққа өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен 
брифингте облыстық білім басқармасы басшысының 
орынбасары Бағдат Бердәулетов жауап берді.

Басы 1-бетте

МеМлекет қолдауын 
әрбір тұрғын сезінуі тиіс кірпіш қалауға 

да сауат керек

Басы 1-бетте

Р.S. Сонымен «СПМК70» мөлтек ауданындағы сапарымызды аяқтап 
жұмысқа қарай бет алдық. Осылайша бір күндік жұмыс бізге мың күндік 
тәжірибе берді. Үй салудың салмағын сезінген бізде құрылысшыларға деген 
ішкі құрметіміз арта түсті. Өйткені өңірімізде салынған әрбір нысанда бұл 
кісілердің қайталанбас қолтаңбасы жатыр. Ол болашаққа жасалған жарқын 
жол іспетті.

Тұрар БЕКМЫРЗАЕВ 
Суреттерді түсірген Нұрболат НҰРЖАУБАЙ
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Ақмешіт АптАлығы

Ана тіліміздегі сөздерді тәржі
малау тілді шұбарландырып қана 
қоймай, оны түсініксіз халге 
жеткізіп, дүбара ұғымға әкеп 
соқтыратыны анық. Мәселен, 
ауыз екі тұрмыстық қолданыстағы 
сөз дерді алып қарасақ «отырық», 
кетіп баратырық», «жүрген» 
деген секілді сөздерді көп ести
міз. Сондайақ «Пианино» деген 
халықаралық терминді «Күй
сандық» деп атап жүрміз. Еш
қандай жанаспайды. Сандық пен 
күйдің арасында пианиноны қо
суға бола ма? Және композиторды 
әлемде «Композитор» дейді. Біз 
«Сазгер» деп атаймыз. «Сазгер» 
деген басқа мағынаны береді. 
Міне осылайша қазақ тілі яғни ана 
тіліміз бұзылып, түпкі мағынасы 
ауысып бара жатыр. 

Тіл туады, түлейді, түрленеді. 
Бұл табиғи құбылыс. Әр халықтың 
тілі өзінше әсем, өзінше әуезді әрі 
әсерлі. Оны «Ұлы тіл, кіші тіл» деп 
әспеттеуге әсте болмайды. Жарты 
әлемді жаулап алған Шыңғысхан 
қол астындағы халықтардың ар
намысына тимей барлығына да 
әділетті көзқараспен қараған 
екен. Ол былай деп жарлық етіпті: 
«Әр ұлт өз тілінде сөйлей берсін. 
Олар ды менің тілімде сөйле деп 
қыспаққа алмаймын. Әр құсты 
Тәңірі жаратқан, әр қайсысы өзін
ше сайрайды...», – депті.

Неткен көрегендік көзқарас. 
«Халық өз тілінен айырылған кезде 
қамқарекетінен айырылады» де
ген даналық сөз бар. Келте ойлы 
адамдардың таяз ұстанымдары 
салдарынан талай ұлттың тілі 
жетімдік көріп, тажал қыспағында 
қалғандығы тарихтан белгілі. Тіл 
туралы Ғабит Мүсірепов «Тілдің 
бояуы бозарып, қыры сынбауы 
керек. Ана тілі дегеніміз – сол 
тілді жасаған, жасап келе жатқан 
халықтың баяғысын да, бүгінгісін 
де, болашағын да танытатын 

мәңгілік мәселесі. Ана тілін тек 
өгей ұлдары ғана менсінбейді, 
өгей ұлдары ғана аяққа басады. 
Тіл сөйлеусөйлесу, оқуүйрену, 
жазусызу арқылы өседі. Бұл 
үшеудің біріне көңіл аудармау – 
үлкен қылмыс деп ұрандатқаны 
аға ұрпақтың жадында.

Кешегі кеңестік кезеңде қазақ 
тілінің мүшкіл хал кешкендігі 
жасырын емес. Ол ненің әсері еді. 
Біз «Одақтас республика» құра
мында дербес саясат жүргізуге 
еш құқығымыз жоқ болатын. 
Тілді саясаттандыру мүлдем қате 
көзқарас. Тілдердің бірбіріне 
әсері ерекше зор. Әсіресе аралас
құралас халықтарда оның өзара 
ықпалдастығы айқын сезіледі.

Тіл болмаса сөз болмайды. Сөз 
болмаса адамзаттың тірлігінде 
мәнмаңыз болмайтыны белгілі. 
Демек тілдің, сөздің орны ерекше. 
Міне, осы орайда мына оқиғаны 
баяндап берейін. Қайбір жылы 
теміржол аялдамасында тұрған 
екі әйел кісі кенет сөзге келіп 
қалғанын көргенім бар. Кезекте 
тұрған адам саны көп болатын. 
Сонда екеудің бірі түрік өкілі 
біздің орысша ұрсып жатқан қазақ 
анасына «Сен әуелі өз ана тіліңде 
сөйлеп ал. Содан кейін барып 
өзгеге ақыл айтарсың» дегені бар. 
Бұдан түйетін тұжырым өмірге 
сәби әкелетін аналарымыз өз ана 
тілін құрметтемесе одан туған 
балаға қайтіп ақыл айтамыз. 
Бала бақшада берілген тәрбиеде 
не маңыз бар? Ол отбасында ай
тылған өнегеге жетпейді. Осын
дайда «Отан отбасынан бас
талады» деп тегін айтылмаса 
керекті. Біз кейде үкімет қазақша 
сөйлемейді деп әсірелеп айтқанда 
алдымызға жан салмаймыз. Ұлт
қа деген ұлы сезім алдымен от
басымызда болуы ләзім.

Қазақ тілінің қалыптасуы қазақ 
тарихымен тығыз байланысты. 

Қазақ халқының ежелгі шежіресі 
Сақ заманынан бұрын тайпалар 
өмір сүрген кезден басталған. 
Қазақ даласында осыдан 2 мил
лион жылдан астам уақыт бұрын 
алғашқы адамдарды өмірге әкел
ген. Қазіргі қазақтар ататегін 
осы алғашқы адамдардан алып, 
әлемдегі ең ежелгі халықтың бірі 
саналады.

Мемлекеттік тіл – ұлт мәрте
бесі. Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік тілі барша қазақстан
дықтарды біріктірудің басты 
факторы екенін  есте сақтауымыз 
керек. Ұлт болған жерде тіл, тіл 
болған жерде оның мәселесі де 
болады. Қазақ тілінің мәселесі 
өткен ғасырдың басынан бері 
қозғалып келеді. Бір ғасырдан 
астам уақытқа созылған тіл мәсе
лесін жаңа ғасырдың алғашқы 
жиырма жылдығында түбегейлі 
шешуге мемлекет те мүдделі. 
Осы тарапта тіл туралы заңда 
қол данысқа енгізілген. Ана тілін 
ардақтау барысында мемлекеттік 
ұйымдар мен жергілікті өзінөзі 
басқару органдарында ісқағаздар 
мемлекеттік тілге көшірілді. Қазақ 
тілінде  шығатын бұқаралық ақ
па рат құралдардың саны арта 
түсті. Кез келген тілдің болашағы 
жастардың қолында.  Балалардың 
тілді білмеуі, ұмытуы ұлтқа төн
ген қауіп. Сондықтан ең әуелі 
әрбір отбасы өз шаңырағындағы 
тіл саясатын түзеуі шарт. Әр от
басында отбасылық тілді дамы ту 
бағдарламасы жасалмаса, мем
лекет тарапынан жасалатын бар
лық ісшара өзінөзі ақтамай ды. 
Қазақ тілінің тағдыры қазақтың 
ғана қолында екенін бір сәтке де 
ұмытуға болмайды.  

Ана тіліміздің тағдыры үшін 
күресте халқымыз қамқарекетсіз 
болған емес. Тіл тәуелсіздігін ту 
етіп көтерген Әлихан, Ахмет, 
Міржақыптар бастаған бүкіл

халықтық қозғалыс соның айға ғы. 
Тіл таусылмайтын қазына екенін 
жүрекпен ұғынған абзал. Ең 
құдіретті де қастерлі тіліміз. Ата
баба мұрасын жалғастыру, оның 
мәртебесін көтеру баршамыз дың 
борышымыз. Тілге деген құрме
ті мізді ауызша айтып қоя салмай 
ісжүзінде де жанышырлық та
нытып, қолдау көрсеткеніміз 
ләзім.

«Өнер алды – қызыл тіл» деген 
қанатты сөз бар. Ақын жазу
шыларымыздың асыл мұраларын 
бойымызға сіңіру арқылы тілге 
деген құрметімізді арттыруымыз 
қажет. Тәуелсіз Қазақстанның 
көгінде көк байрағымыз желбі
реді, әр қазақтың жүрегінде Ән
ұранымыз айтылды, өзіміздің 
қазақ тілімізбен қайтадан 
қауыш тық. Мұның бәрі қастерлі 
тәуелсіз дігіміздің жемісі мен 
жеңісі.

Тіл – өткеннің ұрпаққа қал
дырған аманаты, бүгінгі күннің 
абыройы, ертеңгі күннің кепілі. 
Тілге құрмет – елге құрмет. Тіл 
– тек қарымқатынас құралы 
емес, ұлтымыздың биік тұғыры 
һәм тұмары әрі тамыры. Бұл рет
те мемлекетіміздің тілге деген 
жанашырлығы басым екенін айта 
кету керек. Жыл сайынғы Жол
дауларда да мемлекеттік тілді 
дамыту жайы айтылып келеді. 
Еліміз тәуелсіздік алғалы төл 
тіліміз мемлекеттік мәртебеге ие 
болып, өрісі кеңейді. Бүгінгідей 
жаңарған, жасарған заманда 
«Жеті жұрттың тілін біл, жеті 
түрлі ілім біл» жерде қалмайсың, 
жаман болмайсың. «Ана тілің 
арың бұл, ұятың боп тұр бетте. 
Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді 
құрметте» – деген Қадыр 
ақынның сүбелі сөзінің қадірін 
кетіріп алмайық.

         
Тұрар БЕКМЫРЗАЕВ

ТІЛ –
ҰЛТТЫҢ РУХЫ 

Бес баланың атаанасы атанған бұл 
кісілер бүгінде 15 немере, 6 шөберенің қызы
ғын көріп отыр отырған өнегелі өмір иелері. 

Отағасы Жүзбай Ибрагимұлы 1950 
жылы Шиелі ауданында дүниеге кел ген. 
Орта мектептен соң Қызылорда поли
техникумында, Алматы ауыл шаруашы
лығы институтында білім алған. Одан 
кейінгі жылдары түрлі деңгейде қызметтер 
атқарды. Ол жұмыстың қай сатысында 
жүрсе де білім парасатымен танылды. 
Қазіргі таңда «Кәсіпкер келбеті», «Кәсіпкер 
және мәдениет» газетжурналының құрыл
тайшысы. 

«Балалық шағым, балдәуренім», «Сыр 
саңлақтары», «Елімнің күн сәулесіндей – 
Астана!», «Жеңіске жеткен жауынгерлер», 
«Сұлушаш», «Жайсаң жандар», «Тағдыр лар 
тоғысы» секілді бірнеше кітаптың авторы. 
«Ел ардақтысы» медалімен,   «Бейбітшілік 
Әлемі» Халықаралық Қазақ творчестволық 
бірлестігінің «Алтын қыран» медалімен, 
басқа да мерекелік медальдармен марапат
талған. Қазақстан Журналистер одағының 
мүшесі. Бұл мадақтамалар Жүзбай 
Таңырақбаев тың жетістіктерінің бір бөл
шегі ғана.

Отанасы Сәнтай Есенбекқызы 1951 
жылы Шиелі ауданындағы қазіргі Мұстафа 
Шоқай ауылында дүниеге келген. Орта 
мектепті ойдағыдай аяқтап тігін цехына 
оқуға қабылданады. Кейіннен еңбек жолын 
осы мамандығына сай жалғастырып, 
киім тігіппішудің нағыз маманы болады. 
Бүгінде бейнетінің зейнетін көріп отырған 
ардақты ана. 

– Отбасы үлкен сезім мен сенімнің 
символы іспетті. Әрбір бала өмірге өз несі
бесімен келеді. Біз балаларға жастайынан 
өнеге айтып өсірдік. Қыздарымызды үй 
шаруасына бейімдедік. Қолынан іс келетін, 
елдің қажетіне жарайтын тұлға етіп тәр
биелеу тікелей атаанаға байланысты. 
Бала ларымыз бірбірлеріне бауырмал 
болып өсті. Шамаларына қарай білім 
алды. Ендігі жерде қызық қуаныштарын 
көрсек деп жүрміз. Атаана үшін бұдан 
артық бақыт жоқ деп есептеймін, – дейді 
Жүзбай Таңырақбаев бізбен әңгімесінде.

Балаларының тұңғышы Жұлдызай Нұр
Сұлтан қаласында тұрады. «Ана көрген тон 
пішер» демекші ол ана жолын жалғастырып, 
ісмерлікті қолға алды. Бүгінде өз еңбегімен 
үлкен цех ашып, адамдарды жұмыспен 
қамтып отыр. Осы қалада цех директоры 
болып қызмет атқарады. Екінші қыздары 
Бақыткүл «Кәсіпкер келбеті» журналында 
журналист болып жұмыс істейді. Әке 
қасиетін бойына сіңірген Бақыткүл шы
ғармашылық жолға ден қойған. Ортаншы 
қызы Зәуре бухгалтер. Нұрбану есімді 
төртінші қыз да НұрСұлтан қаласында 
тұрады. Ол – тазалық пен тәртіп, сақтық пен 
жауапкершілік қатар қалыптасқан әскери 
сала қызметкері. Кенжелері Бауыржан әке 
жолын жалғастырып, шығармашылықпен 
айналысқысы келеді. Отбасының барлық 
ісін өзі қолға алып, әкеге қолғанат, анаға 
қамқоршы болып жүр. Келіншегі Жәмила 
«Талсуат» емдеу сауықтыру мекемесінде 
еңбек етуде. 

Көпшілікке өнегелі болған жарасымды 
жұп отбасы мерейінің қырсыры сыйлас
тықта екенін айтады.

– Ағайынға қадірлі, елге елеулі адам 
атану отбасыдан алған тәрбиеңмен өл
шенеді. Толыққанды отбасы қоғамның бас
ты байлығы. Отбасында әке айбары, ана 
мейірімі болу керек. Бала тәрбиесі өте нәзік 
тақырып. Онымен сырлас болуың керек. 
«Бала жазылмаған ақ парақ секілді, не 
жазсаң соны оқисың» деген ұлы ғалым әл
Фарабидің сөзі бар. Қазір жастар арасында 
ажырасу белең алып алып барады. Соған 
жүрегім ауырады. Анамын ғой, айналайын. 
Естеріңде болсын баланы көп жағдайда 
тоқшылық бұзады. «Тамағы тоқтық, жұмысы 
жоқтық, аздырар адам баласын» деген Абай 
айтқан сөз бар. Жаңадан отау құрған жастар 
жауапкершілікті сезінсе деймін. Отбасы 
болғасын келіспеушілік кездесіп тұрады. 
Оны ақылға салып сабырмен шешу керек. 
Біз осыны бағдар еттік. Отбасымыздың 
бірлігін үлгі етіп жатқан жас отбасы болса, 
кешегі байқаудағы біздің жетістігім сол 
болады, – дейді Сәнтай Есенбекқызы. 

                                          
Тұрар ШАЙДУЛЛАҰЛЫ

2014 жылы бастау 
алған «Мерейлі отбасы» 

ұлттық байқауының негізгі 
мақсаты – еліміздегі өсіп-
өнген әулеттерді кеңінен 

насихаттап, жастарға 
үлгі ету. Осы байқаудың 

қалалық кезеңінде 
Таңырақбаевтар отбасы 

ІІ орынға ие болды. Отбасы тірегі атанған Жүзбай Таңырақбаев зайыбы 
Сәнтай Есенбекқызымен жарты ғасырға жуық бір отаудың отына 

жылынып, тіршілік етіп келеді. 

шаттыққа кенелГен шаҢырақ

Бала кезімде әкем қайда барса жанына 
мені ертіп жүруші еді. Сонда есімде қалғаны, 
сапарға шыққанда, жол жүргенде жанынан 
тастамай, көлігіне орнатып қоятын шағын 
теледидары болатын. Оны «жол теледидары» 
деп атайтынбыз. Салмағы небәрі 34 келіні 
құрайды. Өзі шағын, жолға шыққанда ұстау
ға өте ыңғайлы бұл құрылғы Кеңес дәуірінің 
қайталанбас құнды техникаларының бірі. 
Ғылыми атауы «Электроника ВЛ – 100» 
теледидары. Теледидар 1969 жылы Ленинград
тық «Мезон» және Хмельнинцкдегі «Катион» 
зауыттарынан қараақ түсті үлгіде шығарыла 
бастаған. Атауын кеңес дәуірінің ұлы көсемі 
Владимир Ильич Лениннің 100 жылдығына 

орай «Владимир Ленин, 100 жыл» деп атаған 
екен. Шаңырағымызда осы күнге дейін сақта
лып, біз үшін бағалылығын жоғалтпаған 

осынау дүние ендігіде музей төрінде тұрып, 
құндылық мәні артса деген тілек біздікі. Себебі 
өзі асқан ұқыптылықпен сақтаған теледидарын 
әкемнің көзінің тірісінде музейге табыстауға 
өзім рұқсатын алған едім. 

Адам қабілетінің шексіз екендігіне 
риясыз сенетіндердің бірі менмін. Себебі 
бала кезімнен әкемнің қолынан шыққан 
қанша бұйымды көзім көрді. Ол кісі қол
өнерге өте шебер, домбыра, бесік, гитара 
жасайтын. Әкемнің қолынан шыққан түр лі 
жиһаздар, шағын қобдишалар бертінге дейін 
сақталды. Анам мен әкем 8 ұлқыз тәрбие
леп өсірген үлкен өнегелі отбасы. Бала 
кезімізде әкем анамның бесік тербетуден 
қолы босамай, шаршап жүргенін көргеннен 
кейін, өз қолымен электрлі бесік жасап 
берген екен. Ол кезде мұндай бесік еш жерде 
сатылмайтын, тіпті жасалмайтын, көрші

көлем, туғантуыс қызығып, сұрап та алады 
екен. Әкемнің анама деген шексіз махаббаты 
ғой. Әйтпесе, мұндай жаңа технологияның 
сатылымға шыққаны бертінде емес пе? 
Әкем кейде жұмысынан шаршап келгенде 

а н а м н ы ң 
ті зе сіне басын 

қойып, үйдегі газет журналдарды оқытатын. 
Сонда, өзі оқи алмағаннан емес, асыл 
жарының қоңыр, әсем үнін сағынып келеді 
екенау! Сонымен қатар үйде әкем өз қолы
мен ойып жасаған домбырасы сақталған. 
Күллі қазақ үшін киелі домбырамыз әлі 
күнге дейін қарашаңырағымыздың төрінде 

ілулі тұр. Бір кездері әкем электрлі гитара 
да жасап шыққан еді. Сонда деймін
ау, қазір аса бағалы саналатын мұндай 

музыкалық аспапты кезінде әкем 
өз қолымен жасаған екенау. 
Қазір отбасымызда екі бауырыма 

әкемнің ұсталық өнері дары
ған. Қанмен берілген осы бір 
қасиет керемет қолөнер бұйым
дарының қазақ мәдени тари
хында ары қарай да жалғаса 
беретінінің дәлелі емес пе?!

Осы саланың пұшпағын илеп 
жүрген маған құндылықтарды 

қастерлеу, мұраны сақтау, өткенге 
құрметпен қарау сықылды қасиеттер 

әкемнен дарыған сыңайлы. Тірі кезінде 
қастерлеп, өзі құндылық санаған жәдігерлер 
туралы қағаз бетіне түсірмес бұрын, әкеме 
арнап құран бағыштадым. Ойымда шыра
мытқан бала күнгі естеліктерді жарыққа 
шығарып, қоғам игілігіне ұсынсам, әке аруағы 
баласына риза болар деп үміттенемін. 

Алтын СӘДІРҚЫЗЫ,
музей экскурсоводы

«Әке Әлемі» – 
мәңгілік құндылықтар мекенінде

Мәдениет пен тарих үндескен ортада қызмет етіп келе жатқаныма 
10 жылдан асыпты. Осы уақыт аралығында мұражай жұмысының 
қыр-сырымен танысып, сала мамандарымен біте қайнаса еңбек 
еттім. Музей қабырғасында жүріп қанша тарихтың, қанша тарихи 
оқиғаның, бағалы жәдігерлер мен құнды экспонаттардың мұражай 
қорына табысталуының куәсі болдым. Осы ретте өзім еңбегім сіңген, 
жаныммен үндес мұражай мұрағатына отбасымыз үшін құнды 
жәдігерді табыстауды жөн көрдім. 

«Тілі жоғалған жұрт тың 
өзі де жоғалады» 

Ахмет Байтұрсынов

Ана тілі – әрбір ұлттың, 
ұрпақтың бет-бейнесі, тарихы 

мен танымы. Сол арқылы өсіп-
өнген ұрпақ атамекеннің өткені 

мен бүгінін біліп жетіледі. 
Бұл – қастерлі тіліміздің 

қасиеті. Тіл – бастау тарихын 
тереңнен алып жатқан ұлы 

мұрамыз. Термин мәселесі де 
тіл әлеміндегі тоқсан толғаулы 

тақырыптың бірі. Қазір 
таза тіл жоқ. Мұны қоғам 

көзқарасымен қарасақ ондай 
таза тілдің болуы да мүмкін 

емес. Жедел жүріп жатқан 
жаһандану үдерісінде тілдер 

де бір-бірімен жақындай түсіп, 
ұлттар мен ұлыстардың өзара 
оңтайлана түскенін аңғаруға 

болады. Бұл жолда термин 
сөздердің ықпалы ерекше.

Тіл – өткеннің 
ұрпаққа қалдырған 

аманаты, бүгінгі күннің 
абыройы, ертеңгі күннің кепілі. 

Тілге құрмет – елге құрмет. 
Тіл – тек қарым-қатынас құралы 

емес, ұлтымыздың биік тұғыры һәм 
тұмары әрі тамыры. Бұл ретте 

мемлекетіміздің тілге деген 
жанашырлығы басым екенін 

айта кету керек. 
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Ақмешіт АптАлығы

Қаламызда «Қазақстанның 
үздік тауары – 2022» өңірлік 
көрме байқауы өткен 
болатын. Байқауға аймақ 
кәсіп керлерінің түрлі сала
сынан 60астам тауар өнді
руші қатысты. Байқаудың 
кәсіп керлердің дамуы 
үшін көп кө ме гі бар. 
Себебі көрме  
де өздерінің 
т а у а р  л а  р ы н 
көр сету ар қы
лы оны да мы
туға мемлекет
тен көмек алуға 
мүм кін дік туады. 
Яғни өз жұ мысын 
бастап жатқан соның 
ішінде өзіміздің өнім

ді дамытуға қазіргі уақытта ке
дергі жоқ. 

Көрмеде отандық өнімді өн
діріп, кәсіпкерлік саласының 
дамуына үлес қосқан және өз 
қолтаң басын қа лыптастырып 
үлгерген кәсіп ие ле рі әртүрлі 
аталым бойынша ма ра патталды. 
Мәселен, «Халық тұты  натын 
үздік тауарлар» аталымында 

Айман Сүйінтаева ие болды. 
«Aiman Abdi» брендімен 

өзінің қолтаңбасы, үлгісі 
арқылы жұмысын жан
дан дырған кәсіпкердің 
ұлт  тық киімдері қазіргі 

уақытта республика ішінде 
сұранысқа ие. Жылына 

450 дана өнім шыға
руда. 5 адамды жұ
мыспен отыр. Ди
зай  нерлік үлгіні 
қа зақи нақыштағы 
ба ла  ларға арналған  
киім үлгілерін жа
сау дан бастаған. Біз 

«Aiman Abdi» дүке
ні не барып, ұлттық 

киім дердің үлгілерін 
кө руді жөн санадық. 

Дү кенде көздің жауын алатын 
ұлт тық киімдер көп екен. Ұлттық 
киім дер үйлесі мін тауып ерекше 
стильде тігілген. Тұсау кесер ге ар
налған киімнен бастап, отба сылық 
үлгідегі киімдерге дейін бар. Яғни 
сіз той жасап, отбасыңыз бірдей 
ұлт тық киімді кигенін қаласаңыз 
осы дүкенге баруға әбден болады.  

Айман «есеп және аудит»  
мамандығы бойынша Қорқыт 
ата атындағы Қызылорда уни
верситетін бітір ген. Мамандығы 
басқа болса да өнерге жақын 
болды. Ұлттық киімдер  дің 
үлгісін тіге бас та ды. Сол арқылы 
өзінің қолтаңбасын қалыптас
тыруды мақсат етті. Пандемия 

кезінде онлайн уақытты тиімді 
пайдаланып, дизайнерлік оқу 
курстарында білімін шыңдады. 
2020 жылы алғаш рет «Дүние кілті 
сұлулықта» іскер  әйелдер  бас косу 
кезінде дефиле көрсетіп, ұлттық 
қамзолдарын жұрт шылыққа паш 
еткен. Сол уақыттан бері көптеген 
сән көрсетіліміне қатысып, қа
зақтың ұлттық киімдерін халыққа 
дәріптеуде. Бүгінде арманы орын
далып, жетістікке жетсе ол – өзінің 
таланты мен шынайы еңбегінің 
нәтижесі. 

– 2019 жылы ең алғаш рет 3 
қам зол дың үлгісін жасап жұмы
сымды бастадым. Киім үлгісін 
сызуды жаныма жақын тұттым. 
Дегенмен өзіміздің ұлттық 
өнерге үлес қосу үшін қазақы 
нақышта үлгілер сызуды жөн 
көрдім. Дизайнерлік киімге тап
сырыс толастаған емес. Әсіресе 
инстаграм желісі арқылы елі
міздің басқа қалаларынан тап
сырыс беретіндер бар. Қазір 
отбасылық киім дерге сұраныс 
көп. Үйде отырып, киім үлгілерін 
жасаймын. Тігіншілер тіккеннен 
кейін моншақтарын өзім тігемін. 

Өз қол таңбам, ерекшелігім бол
ғанын қа лаймын. Басқа елге 
сыйлық қа алатын мекемелер аз 
емес. Яғни қазақтың мәдениетіне 
қосып жатқан үлесі міздің бір 
бөлігі деп білемін. Жа қында 
мемлекеттен төменгі пайызда 
несие алу үшін өтініш бердім. 
Егер кәсібімді кеңейтуге мүм
кіндік болса, ателье ашуды 
жоспарлап отырмын,  –  дейді 
Айман ағынан жарылып. 

Айманға идея мен шабыт 
тосыннан келеді екен. Киімдердің 
маталары да ерекше таңдаумен 
әкелінеді. Жіптерін Алматыдан 
алады. Бағалы маталар мен тың 
идеяның қосылуынан қайталанбас, 
айрықша киімдер тігіледі. 

– Дизайнерлік киімдердің 
ерек ше лігі – көшірме болмауы 
тиіс. Жанжақты ізденістің, то
лық қанды идеялардың жемісі 
ретін де жаңа туынды шығады. 
Біреу дің идеясын қайталау – 
қате лік. Әр адам өз дизайндық 
шебер лігімен, өз стиль, өз ерек
шелігімен танылуы керек. Сон да 
ғана өз қолынан шыққан өне рімен 
мақтана алады, – дейді ол. 

Aiman Abdi Qazaqbrand жоба
сы ның ең басты ұстанымы – қазақ 
ұлттық киімдерін дәріптеу.

– Қазақ – әлемдегі ең ғажап 
ұлт. Қазақты әлем халқына 

ғажап ұлт екенін танытып 
тұрған ол – біздің ұлттық 
құндылықтарымыз, киімдеріміз. 
«Ең әдемі киім – ұлтыңның 
киімі» деген ұлағатты сөз бар. 
Сол қағида бойынша қазіргі заман 
талабына сай өз жұртымызды 
қазақи нақышта киіндіріп, бала 
кезден өз ұлтының киіміне деген 
сүйіспеншілігін нығайту –  Aiman 
Abdi Qazaqbrandтің ең басты 
миссияның бірі. Ұлттық киімдер 
әр адамның ажарын ашып, сәнін 
кіргізеді деп білемін. Өзім де 
көбіне қазақы нақышта киінгенді 
ұнатамын, – дейді кейіпкеріміз. 

Адал еңбек, теккен тер ақтал
мауы мүмкін емес.  Айманның 
жұмысы да үлкен ортада баға
ланып жүр. Тапсырыс та күннен
күнге көбеюде. «Үздік тауар
лар – 2022» көрме байқауына 
номинация алып, республикаға 
жолдама алуы да үлкен жеңіс. Өз 
қолынан шыққан туындылары 
қошемет пен марапатқа бөленіп 
келеді. Мұндай қуаныштар 
дизайнердің шабытына шабыт 
қосады. Айман төрт баланың 
анасы. Жолдасы оның кәсібінің 
дамуына қолдау көрсетіп, әркез 
демеушілік жасап келеді. 

Айтолқын АЙТЖАНОВА

ДИЗАЙНЕРДІҢ ДАРА ЖОЛЫ 

ТУРИЗМ ТАРИхЫ
Елімізде туризмді қай бағытта дамытсақ та 

зор мүмкіндік бар. Саяси тұрақтылығы, мәдени
тарихи орындардың ерекшелігі, географиялық 
жағдайымыз бұған қолайлы. Тұмса табиғаты 
мен жұмбақ тарихы бар Көкшетау, Алатау 
бөктеріндегі Алматы,  мұнайлы өлке Атырау, 
қарт Каспий жағасындағы Ақтау, түркілердің 
бесігі болған Түркістан, қойнауы сыр бүккен 
Сырдың бойы сынды тағы басқа зоологиялық, 
ботаникалық, ландшафты аумақтар бізде 
жетерлік. Мұны жетілдірер болсақ ақсаған 
тұсымызды оңалтуға болар ма еді?

Еліміздегі туризм тарихына үңілсек, ол өт
кен ғасырдан бастау алады екен. Ең алғашқы 
туристік экспедиция Алматы қаласындағы Есік 
көліне ұйымдастырылған. Оған жиырмаға жуық 
мұғалім қатысқан. Осылайша ағартушылар бас
таған жорықты қоғамның әр саласынан құрылған 
туристік топтар жалғастырады. Олар көбіне 
Алматы қаласы маңындағы көрнекті жерлерді 
аралаудан бастайды. Кейін 1936 жылдар шама
сында әуесқой туристердің бастамасымен 
Алатау бөктеріндегі «Күйгенсай» шатқалында 
50 орындық туристік база салынады. Сөйтіп 
еліміздің әр аймағынан туристік кеңес пен 
экскурсиялық бюро ашылып, бұл сала жанжақты 
дами бастайды.

Тәуелсіздік алғаннан кейінгі жылдары тарихи
мәдени мұраларға баса мән беріле бастағаны 
белгілі. Сол тұста мұны туристік бағытта дамыту 
көзделді. Түрлі ісшаралар жоспары құрылды. 
Алайда насихаты кемшін болғандықтан бұл 
туралы біренсаран адам болмаса қалың жұрт
шылық біле бермейді. Әйтпесе, еліміздің бар
лық өңірінде тарихи орынды қоспағанда көз 
қызығарлық табиғат табылады.

СЫР өңІРІ ҚОНАҚТАРДЫ 
НЕСІМЕН ТАңҒАЛДЫРАДЫ?
Аймақтағы туризмнің ахуалы қандай? Біз 

шетелдік қонақтарды қалай қызық тыра аламыз? 
Осыдан біраз уақыт бұрын «Қамыстыбас» 
демалыс аумағы, «Жаңақорған» шипажайы 
мен «Байқоңыр» ойынсауық туристік аймағы 
республикалық туристендіру картасына енгі
зілген еді. Соған сәйкес  осы үш нысанды 
туристік аймаққа айналдыру көзделген. Бұл 
туралы облыстық кәсіпкерлік және туризм 
басқармасының туризмді дамыту бөлімінің 
басшысы Мұхтар Жетілгеновтен сұраған едік.

– Облысымыздың туристік әлеуеті бай әрі 
сан алуан. Соған сәйкес танымдық, мәдени
тарихи орындар, емдік және экотуризм сияқты 
басқа да бағыттар бірегей мүмкіндіктерге 
ие. Қазіргі уақытта облыста 150ден астам 
тарихиархеологиялық ескерткіштер, ежелгі 
қала  шықтар бар. Сондайақ аймақ аумағын
да «Байқоңыр» ғарыш айлағы, түркі халқының 
ең қастерлі бабасы Қорқыт ата құрметіне 
салынған мемориалдық кешен және экотуризм
ді дамытатын Арал теңізі орналасқан. Сонымен 
қатар «Батыс ЕуропаБатыс Қытай» халықаралық 

автодәлізі өңірдің туризм әлеуетін дамытуда 
маңызды рөл атқарады. Мәселен, халықаралық 
автобанның жалпы ұзақтығынан 812 шақырым 
учаскесі біздің өңір арқылы өтуде. «Батыс 
Еуропа –  Батыс Қытай» автомобиль дәлізінің 
бойында 51 жол бойы кешені жұмыс жасауда. 
Қазір Үкімет тапсырмасына сәйкес, барлық жол 
бойы кешен стандарттарға сәйкестендіру міндеті 
қойылған. Бүгінде 51 нысанның 42сі немесе 82,3 
пайызы стандартқа сәйкестендіріліп, Республика 
бойынша алғашқы үштікке кірді, – дейді бөлім 
басшысы.

«БАЙҚОңЫР» ОЙЫН-САУЫҚ 
ТУРИСТІК АЙМАҒЫ

Бұл Американың Флорида штатында орна
ласқан Канаверал ғарыш айлағы сияқты жоба 
болуы қажет. Мәселен, Американың ғарыш 
айлағына  ай сайын миллионнан астам турист 
келіп, зымыранның ғарышқа ұшу сәтін тамаша
лайды екен. Әр туристен түсетін қаржы көзі 
де қомақты. Сондайақ ақысына қарай ғарыш 
кемесінің ішіне ену, ғарышкермен кездесу 
сияқты қызметі де бар.

Мұндай қызметті біздегі ғарыш айлағында да 
жүзеге асыру мақсатында мамандар «Байқоңыр» 
ойынсауық туристік аймағын құрудың 
тұжырымдамасы әзірленгенін айтқан еді. Ендігі 
техникалықэкономикалық бағытта жұмыстар 
жүргізіліп жатқанын жеткізген. Жоба жүзеге 
асқан кезде Сыр өңірі шетел саяхатшыларын 
тартатын бірден бір туристік мекен әрі ірі табыс 
көзі болады деген. Экономикалық әлеуеті зор, 
маңызды жобаның бүгінгі жайкүйін маман 
былай деп түсіндірді.

– «Байқоңыр» ойынсауық туристік аймағы 
еліміздегі ең үлкен туристік аймақ ретінде 
жүзеге асуы тиіс еді. Ол үшін қажетті жер көлемі 
белгіленіп, инвестор тартылған болатын. Алайда 
пандемиялық жағдай еліміздегі карантиндік 

шаралар сынды белгілі себептермен жобаны 
тоқтатуға тура келді. Сонымен бұл жоба 2025 
жылы жүзеге асатын болып, кейінге шегірілді, 
– дейді істің мәнжайын түсіндірген Мұхтар 
Әбдімаратұлы.

«ҚАМЫСТЫБАС» КөЛІ 
Өңірде турист тартуға қолайлы тағы бір 

аймақ – Арал ауданына қарасты «Қамыстыбас» 
елдімекені. Көпшілік арасында «Қамбаш» 
аты мен танымал көлге жаз мезгілінде ағы ла
тындар санында шек болмайды. Соған қарай 
жергілікті тұрғындар жағажай аумағында жеке 
кәсібін жүргізіп отыр. Келушілер катер, жел 
қайық, катамаран және гидроциклді пайдалана 
алады. Бұл аумақта негізгі табыс Арал, Қазалы 
ауданының тұрғындарынан түседі десек артық 
болмас. Жақын маңдағы көлге айына емес, 
апта сайын ағылатындар жергілікті тұрғындар. 
Одан бөлек Қызылорда, Байқоңыр қаласынан 
келетіндер бар. Әсіресе, байқоңырлықтардың 
сүйікті демалыс орны деуге болады. 

Мамандар 2019 жылы бұл аумаққа келген 
демалушылардың саны 90 мыңнан асқанын 
айтады. Ал 20202021 жылы пандемия салда
рынан демалыс орны жұмыс істеген жоқ. Биыл 
жазғы демалыс маусымында мұнда 20 мыңнан 
астам адам демалуға келген.

«Қамыстыбас» демалыс аймағы «Батыс 
ЕуропаБатыс Қытай» автодәлізінің бойында 
орналасқандықтан мұнда туристер тартуға мүм
кіндік зор. Жалпы ауданы 509 гектарды құрайтын 
аумақта сыйымдылығы 800 орындық 162 үй бар.  
Қазіргі таңда «Қамбаш» көліне баратын жолдың 
1,5 шақырымын асфальттау, көлік тұрағын 

салу, қоқыс жәшіктерін орнату бойынша жұмыс 
жүргізілуде. 

ЖАНҒА ДАУА «ЖАңАҚОРҒАН»
Аймақтың оңтүстігіндегі «Жаңақорған» 

шипажайы тек еліміздің емес, шетелдік 
туристердің де ем алатын ошағына айналғаны 
қашшан. Теріскен көлінің балшығы мен тұзды 
суы ем іздеген жанға шипа. Сондықтан мұнда 
атбасын бұратын саяхатшылардың саны жыл 
санап артып келеді. Аймақта емдеу туризмін 
дамыту үшін шипажайдың айрықша орны бар. 
Жалпы емдеу туризмі бойынша Жаңақорған 
ауданында 4 шипажай жұмыс істейді. Өткен 
жылы мұнда келушілер саны 35 мыңды құраған.           

«ҚОРҚЫТ АТА» 
МЕМОРИАЛДЫҚ КЕШЕНІ

Елімізде өткен әлемдік «Экспо2017» көрмесі 
елдегі туризм саласының ілгері басуына өзіндік 
ықпалын жасағаны анық. Сол кезде Қармақшы 
ауданындағы «Қорқыт ата» кешені қайта жаңар
тылып, шетелдік қонақтарды қабылдайтын 
негізгі тарихи мекен болған еді. Олар оны ара
лаумен ғана шектелген жоқ. Халқымыздың 
мәдениетімен танысып, салтдәстүр, әдетғұрпы
нан құлағдар болды. Сондайақ Байқоңыр ғарыш 
айлағына да қонақтар аса қызығушылық танытты. 
Нәтижесінде өзге ұлттарды Сыр өңірінің тарихы 
мен ондағы құндылықтар туралы ақпаратпен, 
халықтың тыныстіршілігімен таныстыруға 
мүмкіндік туды. 

«Қорқыт ата» кешені қай кезде де құндылы
ғын жоймайды. Бұл – жол үстіндегі жолаушының 
арнайылап бет бұратын қасиетті мекені. Осы 
орайда «Neo Nomad2022» республикалық 
акциясы шеңберінде мемориалдық кешеннен 
«фотоспот» фотоалаңы орнатылыпты. Бұл акция
ға еліміздің 20 аймағы енгізілген. Қазіргі таңда 
фотоалаң тек ел астанасындағы «Бәйтерек» 
монументі мен Қармақшыдағы «Қорқыт ата» 
мемориалдық кешенінде бар. Қазір осыған 

байла нысты туристер арасында байқау ұйым
дастырылуда. Яғни келушілер фотоалаңға 
суретке түсіп, оны #NeoNomad2022 хэштегімен 
әлеуметтік желіге жүктеуі қажет. Жеңімпаз 
туристерге «Neo Nomad2022» атағы беріліп, 
бағалы сыйлықтар табысталады. Бұл өз кезегінде 
туристерді тартудың бір амалы болып табылады.

ТАРИхИ-МӘДЕНИ ТУРИЗМДІ 
ДАМЫТУ ҚОЛҒА АЛЫНАДЫ
Сыр өңірі киелі, қасиетті орындардан кенде 

емес. Еліміздің өткен тарихынан сыр шертетін 
мұндай орындарға шетелдік туристердің қызы
ғушылығы басым. Алайда өңірде туризмнің бұл 
бағыты кенжелеп тұр.

– Облысымыз орта ғасыр мен қазақ мемлеке
тінің пайда болу құпиясын ашатын тарихы 1818 
жылдан бастау алатын аймақ болып табылады. 
Жанкент, ШірікРабат, Сығанақ, Сортөбе, 
СараманҚоса сынды тарихи орындар бізде 
орна ласқан. Алайда бұл аумаққа туристердің 
баруы үшін қолайлы жағдай жасалмаған. Қазір 

изм сласын дамытуға басымдық берілуде. 
Соның аясында тарихи орындарға бару үшін 
қажетті инфрақұрылым жүргізу қолға алынуда. 
Биыл СараманҚоса мұнарасын абаттандырып, 
оған барар жолды жөндеп, Жанкент қалашығы 
жолына жарық шамдарын орналастыру, Марал 
ишан кесенесіне кіре берістегі автожолды жөндеу 
жұмыстары жүргізілуде, – дейді облыстық кәсіп
керлік және туризм басқармасының туризмді 
дамыту бөлімінің басшысы Мұхтар Жетілгенов.

Қарт Қаратаудың қойнауы да туристерді 
қызықтырыары сөзсіз.

АЙМАҚТЫң АПТАП ЫСТЫҒЫ
Жаз шықса аптап ыстық деп үйге тығылатын 

қызылордалықтарға таң қалатындар бар екен. 
Неге дейтін шығарсыз? Себебі, күн көзінде де 
адам ағзасына қажетті дәрумен бар. Оны сәті 
келгенде тиімді пайдалана білген жөн. Сол 
үшін солтүстік өңірдің тұрғындары жаз айында 
облысқа арнайылап келетін көрінеді. Күнге 
қыздырынып, қажетті дәруменді бойға сіңіруде 
аймақтың ыстық ауа температурасы оларға 
таптырмас дүние. «Қалауын тапса, қар жанады» 
демекші, мұны да туризмнің бір бағытына қосу 
керек пе? Қалай ойлайсыз? Ол үшін әрине 

алдымен жағажай салынуы тиіс. Жергілікті 
халықпен бірге туристерді де осылай тарта алсақ, 
бұл құптарлық іс болар едіау.  

***
Маманның сөзіне сенсек, жыл басынан бері 

аймаққа 23483 турист табан тіреген. Оның 79ы 
шетел азаматы екен. Өткен жылға қарағанда 
бұл 157,1 процентке өсіпті. Ал аймақта оларға 
қызмет көрсететін 122 қонақ үй, хостел және 
басқа да нысандар бар. Биыл маңызды салаға 
4,9 млрд теңге инвестиция тартылыпты. Енді 
оның көлемін 13 млрд теңгеге көбейту көзделіп 
отыр.

Жалпы туризм саласы ел экономикасының 
1,7 процентін құрайды екен. Өңірдегі ахуал 
1 процентке де жетпейді. Бұған дейін дамуы 
кенжелеген саланы биылдан бастап дамыту қолға 
алынуда. Ішкі туризмді өркендетуге Үкімет «ҚР 
туристендіру саласын дамытудың» 20192025 
жылдарға арналған  мемлекеттік бағдарламасы 
аясында бірқатар қолдау шарасы енгізілген. 
Соның аясында туризмнің экономикадағы үлесін 
8 процентке жеткізу жоспарлануда. 

қызылордада туризМді қалаЙ даМытуға болады?
Әлемнің көптеген елінде экономикалық ахуалды туризм арқылы арттыру үрдіс алған. 

Саланы дамытып, кәсіп көзін таба білген елдерге сырттан ағылатын туристер санында шек жоқ. 
Соның арқасында мемлекет қыруар пайда көреді. Мұның тиімділігі сол елдің дамуы, халықтың 
әл-ауқатының жақсаруына да ықпалын тигізеді.

Дүниежүзілік туризм ұйымының зерттеуі бойынша жаһандық экономикада туризм саласы 
мұнай, көлік экспортынан кейінгі 3-інші орынға тұрақтайды екен. Әрине, мұның экономикалық 
көрсеткішке, жұмыссыздықты жоюға және инфрақұрылымды дамытуға тиімді әсер ететіні 
анық. Пайдалы қазбасы жоқ елдерде бұл мол кіріс көзіне айналған.

Түйін: Қаланың аумағы кеңейген сайын, ондағы өндіріс пен өркениеттің ілгері дамуы 
байқалады. Жыл сайын шетелдік компаниялардың жаңа бір құрылыс нысанын салып, ірі 
жобаларды жүзеге асыратынын ескерсек, бізге келетін туристердің де аз емес екенін аңғаруға 
болады. Мұндай кезде олардың міндетті түрде көз салып, көріп кетуі тиіс туристік орнымыздың 
болғаны абзал. Өйткені туризм тек табыс көзі ғана емес, ел тарихынан сыр шертіп, көпшілікке өз 
мәдениетімізді көрсететін басты жол.

Айдана СЕЙІЛ


