
Жиында алдымен облыс әкімі 
Нұржан Молдиярұлы сөз алып, биыл 
атқарылған жұмыстарға қысқаша шолу 
жасап, келесі жылдың жоспарын ортаға 
салды. 

– Тәуелсіз Қазақстан бүгінде ел 
дамуының жаңа кезеңіне нық қадам 
басқан, болашағына үлкен сенім 
артқан мемлекетке айналды. Ортақ 
мақсатқа жету жолында облысымыздың 
тұрғындары да лайықты үлес қосуда. Өтіп 
бара жатқан Барыс жылы облысымыз 
үшін елеулі оқиғаларға толы олжалы жыл 
болды. Қай салада болмасын толайым 
табыстарға, жарқын жетістіктерге қол 
жеткіздік. Жыл басынан бері әлеуметтік-
экономикалық тұрақтылықты, орнықты 
дамуды, халықтың әлеуметтік ахуалын 

арттыру мақсатында тиісті жұмыстар 
жүргіз ілді .  Сол себепті ,  құрметті 
зиялы қауым өкілдері, өздеріңізбен 
емен-жарқын әңгімеге кіріспес бұрын 
атқарылған жұмыстарға және алдағы 
жоспарларымызға тоқтала кеткенді жөн 
көріп отырмын. 

Биылғы қаңтар-қараша айларының 
қорытындысымен экономик алық 
өсім 105,7 пайызды құрап, барлық 
көрсеткіштер республикалық орташа 
деңгейден жоғары қалыптасып отыр. 
Жамбыл облысының 2025 жылға дейінгі 
кешенді даму жоспарының жобасы 
әзірленіп, онда барлық сала, өңірдегі 
елді мекендер түгел қамтылды.

ЕНДІ ГАЗЕТКЕ 

ГАЗЕТКЕ ЖАЗЫЛУ БАҒАСЫ

Жеке тұлғалар үшін: 
6 айға  3520,26 теңге

Заңды тұлғалар үшін:
6 айға  3770,22 теңге

Жеке тұлғалар үшін: 
6 айға  3199,80 теңге

Заңды тұлғалар үшін:
6 айға  3449,76 теңге

Жеке тұлғалар үшін: 
6 айға  2804,70 теңге

Заңды тұлғалар үшін:
6 айға  3 054,66 теңге

KASPI қосымшасы арқылы жазылу үшін 
+7 701 337 61 30 нөміріне хабарласыңыз немесе

WhatsApp мессенджеріне жазыңыз.

ҚОСЫМШАСЫ АРҚЫЛЫ 
ЖАЗЫЛУҒА БОЛАДЫ 

«AQ JOL»

«AR-AI»

 «ЗНАМЯ ТРУДА»

KASPI.KZ

№52 (948) 
сенбі 

31 желтоқсан 
2022 жыл

www.arainfo.kzaray2008@mail.ru www.facebook.com/@araygazetiwww.instagram.com/arai_gazeti

Ө
м

ір
-ө

ле
ң

Ө
м

ір
-ө

ле
ң

Қ
ұт

ты
қт

а
у

Қ
ұт

ты
қт

а
у

Қоян жылы:
қандай өзгерістер 
күтіп тұр?
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Өңір экономикасы 
өркендеп келеді ОРТАҚ МҮДДЕ ОРТАҚ МҮДДЕ 

ОҢҒА БАСТАЙДЫОҢҒА БАСТАЙДЫ

Өткен күндердің 
өрнегі 

2

ҚУАНЫШҚА ҚУАНЫШҚА 
ТОЛЫ ТОЛЫ 
ҒАЖАЙЫП ҒАЖАЙЫП 
МЕРЕКЕМЕРЕКЕ

Газет 2005 жылдың 13 қазанынан бастап шығады
Jastar gazetі

Біз жанбасақ лапылдап, 
Аспан қалай ашылмақ...

AULIEATA-MEDIA

Google PlayАR-AI

Жаңа жылым – жаңа күнім ардақты,
Жаңа жылым – салиқалы, салмақты.
Қазағымның айқара ашып есігін,
Жақсылықпен жаңалығын жалғапты.

Жаңа жылым – жаңа айым ақ берен,
Жаңа жылым келді бірге бақпенен.
Төрт түлігім түгел болып жерімде,
Арылмасын дастарқаннан ақ деген!

Жаңа жылым – жарқын жүзді жандарым,
Жаңа жылым – әрбір атқан таңдарым.
Үміт артқан болашаққа ақжарқын,
Сөнбесінші әр үйдегі шамдарың.

Жаңа жылым – тіршілігім, тынысым,
Жаңа жылым – күнделікті жұмысым.
Бесігінде ұйықтап жатқан маужырап,
Сәбиімнің бұза көрме тынышын!

Жаңа жылым – бейбіт күнім жаратқан,
Жаңа жылым – достық үнін таратқан.
Елің үшін, жерің үшін кең-байтақ,
Жаңа жылда жаңа күнмен қанаттан!

Жаңа жылым – ырысы мол, дана бір,
Жаңа жылым – жазылмаған жаңа жыр.
Өз еліме ала келсін қашанда,
Жаңа жылым жаңа бақыт, жаңа нұр!

Сайлаубек ТОЙЛЫБАЕВ

Қымбатты жерлестер!
Сіздерді Жаңа 2023 жылмен шын 

жүректен құттықтаймын!
Жаңа жыл – болашаққа тың қадам 

жасайтын, жақсылыққа ұмтылып, жаңа 
жоспарлар, арман-ойлар айқындалатын, 
қуанышқа толы ғажайып мереке.

Әрине, өткен жылға өкпе жоқ. Жыл 
басында орын алған қиындықтарды ел 
болып еңсеріп, жұрт болып жұмылып, 
ауызбіршілігіміздің арқасында ауыртпалықты 
жеңе білдік. 

Өтіп бара жатқан жыл еліміз үшін тарихи 
шешімдерге толы болды. 

Еліміз дамудың жаңа бағдарына бет 
бұрды.

Конституциямызға өзгерістер енгізіліп, 
ел Президентін сайладық. Осы үлкен саяси 
шараларға облыс жұртшылығы да белсене 
қатысып, өздерінің азаматтық позицияларын 
білдірді.

Бұл  саяси  науқандарға  белсене 
атсалысқан облыс жұртшылығына шексіз 
ризашылығымды білдіремін.

Тәуелсіз Қазақстан бүгінде ел дамуының 
жаңа кезеңіне нық қадам басқан, болашағына 
үлкен сенім артқан мемлекетке айналды. 

О рт а қ  м а қ с ат қ а  ж ет у  ж ол ы н д а 
облысымыздың тұрғындары да лайықты 
үлес қосып келеді.

Жыл қорытындысы бойынша өңірдің 
әлеуметтік-экономикалық дамуында оң 
көрсеткіш қалыптасты. 

Әлеуметтік маңызы бар нысандар 
салынып, ауыл тұрғындары газбен, сапалы 
ауызсумен қамтылып, жолдар жөнделуде.

Білім беру, денсаулық сақтау, мәдениет 
және спорт салаларында ауыз толтырып 
айтарлық көрсеткіштерге қол жеткіздік. 

Б и ы л  м е м л е к е т  ж ә н е  қ о ғ а м 
қайраткерлерінің мерейтойлары қарсаңында 
Тараз қаласында Д.Қонаевтың және 
Ш.Мұртазаның ескерткіштері бой көтеріп, 
қала шырайын аша түсті. 

Сондай-ақ облыс орталығы – Тараз қаласы 
Дүниежүзілік қолөнершілер қалаларының 
тізіміне енген еліміздегі алғашқы шаһар 
атанып отыр. Бұл қасиетті Әулиеата өңірінің 
мәдени-туристік саласындағы ең ірі оқиғасы 
деп санауға болады!

Әрбір қол жеткен жетістіктеріміз – өңір 
тұрғындарының зор еңбектерінің жемісі.

Құрметті жамбылдықтар!
Келіп жеткен жаңа жыл бақыт пен табысқа 

кенелетін, игілік пен парасаттың қанат жая 
түсетін, үміт пен тілектердің орындалатын 
жылы болғай! 

Баршаңызға елімізді өркендету жолындағы 
еңбектеріңізге сәттілік, отбасыларыңызға 
береке мен шаттық тілеймін!

Жаңа жыл құтты болсын!

Нұржан НҰРЖІГІТОВ, 
облыс әкімі 

Кеше облыс 
әкімі Нұржан 
Нұржігітов 
Шерхан Мұртаза 
атындағы руханият 
және тарихтану 
орталығында зиялы 
қауым өкілдерімен 
кездесті. Кездесуде 
қатысушылар 
әдеби-мәдени, 
руханият 
саласындағы 
өзекті мәселелерді 
талқылап, мемлекет 
дамуына, ұрпақ 
тәрбиесіне қатысты 
еркін пікір алмасты. 
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Қазірг і  таңда мұнда 85 бала 
т ә р б и ел е н уд е .  Ат а - а н а с ы н ы ң 
қамқорлығынсыз қалған балаларды 
әлеуметтік қолдауға бағытталған 
«Мейірім» жобасы аясында орталық 
т ә р б и ел е н у ш і л е р і  о бл ы с т а ғ ы 
мемлекетт ік  мекемелер мен ір і 
кәсіпорындардың басшыларына 
бекітілген. Нұржан Нұржігітов 15 жасар 

Элонаны қамқорлығына алған.
Облыс әкімі  балаларға жаңа 

жылдық сыйлықтар табыстап, келе 
жатқан Жаңа жылмен құттықтады.

– Үлкендер сіздер үшін әрбір 
мерекені ерекше етіп өткізуге, сіздерді 
қолдауға және ақыл-кеңесін айтуға 
әрқашан дайын. Сіздер ең бастысы – 
жақсы оқып, білім алыңыздар. Басқа 

мәселелерді шешу – біздің міндетіміз. 
Е л і м і зд і ң  б ол а ш а ғ ы  с і зд е рд і ң 
білімді, тәрбиелі, елжанды болып 
қалыптасуларыңызға байланысты.

Ж а ң а  ж ы л  б а р ш а ң ы з ғ а 
қ у а н ы ш ,  ж ы л ул ы қ  с ы й л а с ы н . 
Сіздерді мерекемен шын жүректен 
құттықтаймын !  Армандарыңыз 
орындалып, өмірлеріңіз сәттілікке толы 
болсын! – деді аймақ басшысы.

Бұл күні облыс әкімі ғана емес, 
балалардың өзге қамқоршылары, оның 
ішінде облыстық мәслихат депутаттары 
мен кәсіпкерлер де тәрбиеленушілерге 
өз сыйлықтарын табыс етті. Балалар 
оларға тілектерін алдын ала хатқа 
жазып, жолдаған болатын. Осылайша 
тәрбиеленушілер ұялы телефон, 
планшет, велосипед, фотоаппарат 
және басқа да сыйлықтарға ие болды.

Балалар аймақ басшысына оқудағы 
жетістіктері мен армандары туралы 
әңгімеледі.

М е р е к е н і ң  с а л т а н а т т ы 
бөлімінен кейін орталықтың барлық 
т ә р б и ел е н у ш і л е р і н е  а р н а л ы п 
дастарқан жайылды.

Облыс әкімінің 
баспасөз қызметі

Алуан ақпарат

Бірінші кезең бойынша 2019 жылдың соңына 
дейін мемлекеттік органдардың ресми веб-
сайттарында, ресми басылымдарында және 
бланкілерінде Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік Елтаңбасының бейнесі ауыстырылды. 
Екінші кезең бойынша 2020 жылдың соңына 
дейін  Елтаңбаны басшылардың кабинеттерінде, 
ғимараттар мен маңдайшаларда, ақпараттық 
стендтерде және тағы басқа арнайы орындарда 
ауыстыру жұмыстары жүргізілсе, үшінші кезең 
бойынша 2021 жылдың соңына дейін Елтаңбаның 
бейнесін мөрлерде және ресми құжаттарда (жеке 
куәлік, туу туралы куәлік, паспорт) ауыстыру 
жұмыстары жүргізілуі тиіс болатын. Бірақ талапты 
әлі күнге дейін орындамағандар бар екен. Бұл 
туралы облыс әкімдігі жанындағы мемлекеттік 
рәміздер жөніндегі комиссияның отырысында 
кеңінен талқыланды. 

Жыл басынан бері 216 мекемеге мемлекеттік 
рәміздер жөніндегі облыстық комиссия зерделеу 
жұмыстарын жүргізіпті. Өкінішке қарай, кей 
өңірлерде заңбұзушылықтар анықталып, кірлеген 
тудың ілініп тұруы және Елтаңбалардың стандартқа 
сай еместігі анықталған. Бұл туралы отырыста 
облыс әкімдігі ішкі саясат басқармасының басшысы 
Алмас Садубаев мәлімдеді. 

– Конституциялық Заңның 13-бабына сәйкес 
әрбір азамат рәміздерді құрметтеп ұстауға, ұқыппен 
қарауға міндетті болса, бекітілген стандарттарға 
сай рәміздерді жыртылған, кірленген, тозған 
қалпында қолдануға жол берілмейді. Дегенмен 
зерделеу барысында бірқатар мекемелердің 
жыртылған, түстері өзгерген, қарайған және 
кірленген рәміздерді пайдаланып отырғаны 
анықталды. Атап айтсақ, Тараз қаласындағы №25 
бөбекжай бақшасы, облыстық тері-венерологиялық 
диспансері, Жуалы ауданындағы Б.Момышұлы, 
Мыңбұлақ ауылдық округтері, Жуалы ауданы 
әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 
жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары 
бөлімі, Жамбыл ауданы, Полатқосшы ауылдық 
округі әкімі аппараты ғимаратындағы мемлекеттік 
тулар сөгіліп, жыртылған. Сонымен қатар Тараз 
қаласындағы №1 облыстық мамандандырылған 
балалар-жасөспірімдер спорт мектебі, «Тараз» 
кәсіпқой футбол клубы, Жуалы ауданы, Мыңбұлақ 
ауылдық округі №2 учаскелік полиция пункті, 
Б.Момышұлы ауылдық округі, №1 учаскелік 
полиция пункті, Жамбыл ауданы, Қарой ауылдық 
округі әкімдігінің аппараты, №15 учаскелік полиция 
пункті, Пригородный ауылдық кітапханасы, 
Гродиково ауылдық округіндегі №13 учаскелік 
полиция пункті, Бесағаш ауылдық клубы, №14 
уаскелік полиция пункті, Қаратөбе ауылдық округі, 
Бектөбе дәрігерлік амбулаториясы, Байзақ ауданы, 
Мырзатай ауылдық округіндегі Мырзатай орта 
мектебі, Мырзатай дәрігерлік амбулаториясы 
ғимаратының атауы жазылған маңдайшалардағы 
мемлекеттік Елтаңбалардың түсі қарайған.

Конституциялық Заңның 13-бабы, 2-тармағына 
сәйкес жалпы орта, кәсіптік бастауыш, кәсіптік орта 
және кәсіптік жоғары білім беру бағдарламаларын 
іске асыратын білім беру ұйымдарында арнайы 
оқшауланған көрнекті орынға мемлекеттік Ту 
ілінеді, мемлекеттік Елтаңба немесе олардың 
бейнесі, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік Гимнінің мемлекеттік тілдегі мәтіні 
орналастырылады делінген. Алайда Тараз 
қаласындағы №9 мектепте оқшауланған орын 
орналастырылмаған. Сонымен қатар Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік Туы туралы 
стандартқа сәйкес Ту сабына ұштық бекітіледі. 
Бірақ Тараз қаласы №7 мамандандырылған 
балалар-жасөспірімдер спорт мектебі, «Тараз» 
кәсіпқой футбол клубы ғимаратындағы Ту сабы мен 
ұштықтың көлемі және түсі мемлекеттік стандартқа 
сәйкес емес, – деді Алмас Кәдірбекұлы. 

Оның айтуынша, анықталған кемшіліктердің 
бірқатары зерделеу жұмыстары аяқталғанға дейін 
бір жұмыс күні ішінде түзетіліп, қалпына келтірілген. 
Алайда мемлекеттік рәміздерді қолдану мен 
пайдалануда әлі де олқылықтар орын алып 
жатқанын атап өтті.

– Мемлекеттік рәміздер – ел егемендігі мен 
біртұтастығын бейнелейтін еліміздің басты нышаны. 
Қазақстан Республикасы Конституциясының 
34-бабында «Әркім республиканың мемлекеттік 
рәміздерін құрметтеуге міндетті» деп көрсетілген. 
Сондықтан бүгінгі кеңесті пайдалана отырып, 
аудандар мен Тараз қаласы әкімдіктеріне ҚР 
Мемлекеттік рәміздеріне деген құрмет сезімдерін 
қалыптастыру, насихаттау, дұрыс қолдану және 
пайдалану бойынша түсіндіру жұмыстарын 
жыл бойы тұрақты ұйымдастыру қажеттігін атап 
өткім келеді. Бұл ретте білім беру ұйымдарында 
мемлекеттік рәміздер туралы ашық және тәрбие 
сағаттарын, жастармен патриоттық шараларды 
тұрақты ұйымдастырған жөн. Жергілікті ішкі 
саясат бөлімдері тарапынан ұйымдастырылатын 
әдістемелік семинарлар санын арттыру қажет. 
Бұқаралық ақпарат құралдарында мемлекеттік 
рәміздер туралы тақырыптық материалдар тек 
мереке қарсаңында ғана емес, жыл бойы кеңінен 
ақпараттық сүйемелденуі тиіс, – деді А.Садубаев. 

Облыс әкімінің орынбасары, комиссия төрағасы 
Еркін Үйсімбаев кемшіліктің қайталанбауы үшін 
олқылыққа жол бергендерге айыппұл салуды 
комиссия мүшелеріне ұсынды. Комиссия 
мүшелерінің қолдауымен енді мемлекеттік 
рәміздерді қолдануда кемшілік жіберген мекеме 
басшыларына айыппұл салынатын болды. 
Айыппұл салумен қатар, тәртіптік жаза да қолдануға 
бірауыздан келісті. 

Жиын соңында отырыста облыс әкімдігі 
жанындағы мемлекеттік рәміздер жөніндегі 
комиссияның 2023 жылға арналған жұмыс жоспары 
бекітілді. 

Шапағат ӘБДІР

РӘМІЗДЕРДІ
ОРНАТУДЫҢ 

ӨЗІНДІК ТӘРТІБІ БАР

2018 жылдың  1 қарашасынан бастап 
еліміздің Елтаңбасындағы республика атауы 

ресми түрде латын әліпбиінде жазылатын 
болды. Елтаңбаларды орналастыру және 

ауыстыру 2022 жылдың 1 қаңтарына 
дейін өтпелі кезең болып белгіленді. Яғни 

орналастыру және ауыстыру жұмыстары кезең-
кезеңімен жүзеге асырылды. 
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2019 жылдан бері облысымызда 
«Жамбыл облысы тұрғындарының 
тұрмыстық табысын жақсарту» 
жобасы жүзеге асырылып жатқанын 
білесіздер. Басты мақсат – халықтың 
табысын арттырып,  тұрмысын 
жақсарту.  Жоба биыл жеміст і 
жалғасып, тағы 10 ауылдық округте 
жеңілдетілген несиемен қамту 
шаралары басталды. Жалпы 2023 
жылы жобаға тағы 22 ауылдық округ, 
ал 2025 жылға дейін облыстағы 
барлық ауылдық округтер енеді деп 
көзделуде.

Облысымыз аграрлы аймақ 
болғандықтан ауылшаруашылығын 
дамыту әрдайым басты назарымызда. 
Агросала дамыса – ел ырысы да 
еселенбек. Бүгінгі таңда саланы 
дамыту мақсатында мемлекет 
тарапынан үлкен қолдау көрсетілуде. 
Сондықтан ауылшаруашылық тауарын 
өндірушілердің қолдауды сезінуі 
аса маңызды. Жарқын жобалардың, 
б а я н д ы  б а ғ д а р л а м а л а р д ы ң 
шарапатын көруі керек. Биыл Үкімет 
тарапынан берілетін субсидияларды 
шаруаларға 100 пайыз жеткізуге 
тырыстық. Сондай-ақ ауыл әкімдеріне 
үлкен міндеттер жүктелді. Ауыл 
тұрғындары мемлекет тарапынан 
қандай жеңілдік жасалып жатқанын, 
қандай мүмкіндіктер бар екенін 

жақсы білуі керек. Ал ол үшін ауыл 
әкімдері жұмыс істеуі керек. Егер ауыл 
әкімі жақсы жұмыс істесе, көптеген 
мәселелер қиындықсыз шешімін 
табады.

Келесі  жылы төрт қаладағы 
әлеуметтік мәселелерді шешуге 
басымдық береміз. Әсіресе Тараз 
қаласында қордаланған мәселелер 
жетерлік. Атап өтер болсақ, бүгінгі 
таңда қала көшелерінің 60 пайызында 
асфальт  жоқ .  Қоғамдық  көл і к 
мәселесі де тұрғындар тарапынан 
жиі көтеріледі. Коронавирус індетіне 
дейін Тараз қаласында 500-ден 
аса қоғамдық көлік халыққа қызмет 
көрсетсе, қазіргі таңда 300-ден аса 
қоғамдық көлік жүреді. Сондықтан 
тұрғындар тарапынан түскен ұсыныс, 
талап-тілектерді ескере отырып, 
биыл 69 жаңа автобус сатып алдық. 
Түнгі маршруттар ашылды. Автобус 
парктерін жаңарту келесі жылы да 
қарқынды жүргізіледі. 

Сонымен қатар кейінгі бірнеше 
ж ы л д а  о бл ы с  о р т а л ы ғ ы н д а 
халықтың иг іліг і  үшін көптеген 
демалыс орындары салынды. Енді 
саябақтарымыздың сәнін кетіріп, 
аллеяларымыздың ажарын қашырып 
алмауымыз керек.  Бұл мәселе 
бойынша қала әкімдігіне нақты 
тапсырмалар берілді. 

Та р аз  қ а л а с ы н д а ғ ы  ж ы л у -
энергетика кәсіпорындарының жай-
күйі де алаңдатпай қоймайды. Өкінішке 
қарай, бұл ретте бірқатар мәселелер 
бар. Келесі жылдан бастап тозығы 

жеткен ЖЭК кәсіпорнын жөндеу 
жұмыстары басталады. Сөйтіп, кезең-
кезеңімен жаңартылады.

Т а р а з  қ а л а с ы н д а ғ ы 
15-ықшамдаудан тұрғындарынан 
да көп арыз-шағым түседі. Бүгінде 
жаңа ықшамауданда 40 мың халық 
тұрады. Ондағы жылу, жол, тұрғын 
үйлердің сапасына байланысты көп 
сын айтылады. Тұрғындар тарапынан 
көтерілген мәселелер бойынша қала 
әкімдігіне нақты тапсырмалар беріліп, 
жұмыстар басталып кетті. 

Айта беретін болсақ, шешілуі тиіс 
мәселелер жетерлік. Келесі жылы 
Тараз қаласындағы, аудандардағы 
ә бд е н  қ о рд а л а н ғ а н ,  ха л ы қ т ы 
алаңдатқан мәселелерді шешуге күш 
саламыз, – деген Нұржан Молдиярұлы 
өзге де салаларда атқарылған 
жұмыстарды баяндап, сөзінің соңында 
елді бірлікке, ынтымаққа, татулыққа 
үндеп, игі істердің басы-қасында 
жүрген зиялы қауым өкілдеріне 
алғысын жеткізді. 

Мұнан кейін кездесуге қатысушы 
а қ ы н - ж а з у ш ы л а р  с ө з  а л ы п , 
ұсыныстарын айтып, ой-пікірлерімен 
бөлісті. 

Мәселен, Қазақстан Жазушылар 
одағының мүшесі, жазушы Пернебай 
Дүйсенбин балалар әдебиетін дамыту 
бойынша ойларын ортаға салды. 
Жазушы, халықаралық «Алаш» әдеби 
сыйлығының лауреаты Елен Әлімжан 
«Шах Махмұт» атты драмасын 
жазғанын, ол шығарма бүгінде біз 
Әулиеата деп жүрген Шах Махмұт 

Қарахан екенін айта келе, осындай 
салмақты дүниенің өскелең ұрпаққа 
жетуі үшін драманың театрлық 
қойылымға сұранып тұрғанын жеткізді.

Облыс басшысы жауаптыларға 
а т а л ғ а н  т у ы н д ы н ы  т е а т р 
репертуарына енгізуді тапсырды. 
Ал Қазақстан Жазушылар одағының 
мүшесі, Журналистер одағының 
мүшесі, жазушы, журналист Көсемәлі 
Сәтт ібайұлы биылғы Балалар 
жылы қарсаңында көзі тірі немесе 
дүниеден өтіп кеткен жергілікті ақын-
жазушылардың балаларға арнап 
жазған әңгімелерін, повестерін, 
ертегілерін, өлең кітаптарын жарыққа 
шығаруды қолға алып жүргенін, соған 
қолдау қажеттілігін атап өтті.

А л  Қ а з а қ с т а н  Ж а з у ш ы л а р 
одағының мүшесі, ақын Шырын 
Мамасерікова аналық ақ тілегін 
арнаса, Қазақстан Жазушылар одағы 
облыстық филиалының директоры 
Хамит Есаман филиалдың атқарған 
жұмысын баяндап, ұсыныстарымен 
де бөлісті. 

Басқосуда қаламгерлер айтқан 
ұсыныстар облыс әкімі тарапынан 
қолдау тапты. Нұржан Нұржігітов 
жергілікті  ақын-жазушылардың 
кітабын шығаруға да тікелей қолдау 
білдіретінін жеткізіп, аталған мәселе 
бойынша жауаптыларға нақты 
тапсырма жүктеді. Сол секілді 
журналистердің қаламақы мәселесі 
де оң шешілетінін жеткізді.

Талғат НҰРХАНОВ

ОРТАҚ МҮДДЕ 
                     ОҢҒА БАСТАЙДЫ

Ж.Миллионов еңбек жолын 1969 
жылы қыркүйек айында Сарысу 
аудандық «Октябрь таңы» (қазіргі 
«Сарысу») газетінде тілші болып 
бастаған. Коммунар кеңшарының 
комсомол комитетінің хатшысы болып 
қызмет атқарған. 

1974-1987 жылдары Жамбыл 
облыстық «Еңбек Туы» (қаз ірг і 
«Aq jol») газетінде тілші, аға тілші, 
өнеркәсіп, құрылыс және транспорт, 
ауылшаруашылық бөлімдерін ің 
меңгерушісі болды. 

1987-1991 жылдары Қазақстан 
Компартиясы Сарысу аудандық 
к омитет і  ид еол о гия  бө л ім ін і ң 
меңгерушісі болды және екі рет 
Сарысу аудандық кеңесінің депутаты 
болып сайланды. Осы қызметте 
жүргенінде сол кездег і  Сарысу 
ауданының орталығы болған Байқадам 
а у ы л ы н ы ң  т а р и х и  С а уд а к е н т 
атауының қайтарылуына ықпал етті. 
Ауданның мәдени-рухани дамуына 
жанашырлықпен үлес қосты. 

1991-1997 жылдары облыстық 
«Aq jol» газетінің Сарысу және Талас 

ауданындағы меншікті тілшісі болды. 
1997 жылдан бастап Сарысу 

аудандық «Сарысу» газетінің бас 
редакторы болып үздіксіз 13 жыл 
жемісті еңбек етті. Осы жылдарда 
газетті қайтадан қалпына келтірді, 
оның полиграфиялық базасын бүтіндей 
қайтадан жаңғыртты. Жаңа заманға 
сай баспахана құрастырды. 

2010 жылы Жамбыл облыстық 
М е м л е к е т т і к  т і л д е р д і  о қ ы т у 
орталығының директоры болып 
тағайындалды. 

2013 жылдың маусымынан бері 
қарай облыс ардагерлеріне арналған 
«Ғұмыр-Дария» газетінің директоры-
бас редакторы. Алғашында 1000 
данамен жарық көрген газет бүгінде 
облыс көлеміне 5 500 данамен 
тарап, аға буын өкілдерінің рухани 
қажеттіліктерін өтеуде.

Ж у р н а л и с т  р е т і н д е  о н ы ң 
шығармашылығы облыс әкімінің 
сыйлығымен аталып өтті. 2005 жылы 
республиканың бірқатар өңірлік 
бұқаралық ақпарат  құралдары 
жетекшілері  қатарында Тұңғыш 

Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың 
қабылдауында болды. Сол жылы 
шығармашылық зор жетістіктері үшін 
және тәуелсіз еліміздің дамуына 
қосқан еңбегі бағаланып, Президент 
Жарлығымен «Ерен еңбегі үшін» 
медалімен марапатталды.

Жаңабай Миллионовтың әр 
жылдардағы қоғамдық және кәсіби 
қызметі лайықты бағасын алып, 
Қазақстан Республикасы Президентінің 
Алғыс хатымен, екі мәрте Жамбыл 
облысы әкімінің Құрмет грамотасымен, 
Жамбыл облыстық мәслихатының 
Құрмет грамотасымен марапатталды. 

2018 жылы «Облысқа сіңірген еңбегі 
үшін» төсбелгісінің иегері атанды. 

2 0 1 9  ж ы л ы  « Қ а з а қ 
журналистикасының қайраткері» 
атағын иелен іп ,  төсбелг іс імен 
марапатталды.

Сарысу аудандық газетінің бас 
редакторы бола жүріп облыстың 
және ауданның қоғамдық, рухани-
мәдени өміріне белсене қатысты. ХІХ 
ғасырда Қаратау өңірінде өмір сүрген 
тарихи тұлға Шоқай датқа Қарабекұлы 
жайлы кітап құрастырып басып, оның 
тарихи еңбегін жарыққа шығарды. 
Шоқай Датқаның тікелей ұрпағы Серік 
Аппасовпен бірлесе Шоқай Датқа 
қорын құрды. Қабырғалы қайраткердің 
кесенесі  жанынан оның еңселі 
ескерткішін тұрғызуға бастамашы 
болды. Шоқай Датқа туралы кейінірек 
тарихи еңбек жазды. 2012 жылы 
«Парасат пен пайым» кітабын жарыққа 
шығарды. 

Б и ы л  7 0  ж а с  м е р е й т о й ы 
қарсаңында «Даналық мектебі» 
кітабының тұсауы кесілді. Жаңа 
жинақта ардагер журналист тәуелсіздік 
жылдарында Жамбыл облысын 
басқарған әкімдердің ақпараттық 
портреттерін, республикамызға кеңінен 
танымал қоғам қайраткерлерімен 
өзект і  сұхбаттарын,  облыстың 
әлеуметтік-экономкалық дамуына әр 
жылдарда елеулі үлес қосқан атпал 
азаматтар туралы жазған эсселерін 
топтастырды. 

Сондай-ақ «Даналық мектебінде» 
ұлтымыздың ұлы тұлғасы Дінмұхамед 
Қонаев туралы да тың деректерге 
негізделген естеліктер жеке тарау 
болып енген.

«AR-AI»-ақпарат
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ЖУРНАЛИСТЕР 
ҰЙЫМЫНДА – ЖАҢА БАСШЫ

«Қазақстан журналистер одағы» қоғамдық бірлестігі 
облыстық филиалының төрағасы сайланды.  Енді бұл 
қызметті Қазақстанның құрметтің журналисі Жаңабай 
Миллионов атқарады.
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БАЛА ҚУАНСА – БАҚЫТ!

Аймақ басшысы Нұржан 
Нұржігітов облыстық өмірлік 
қиын жағдайдағы балаларды 
қолдау орталығында болып, 

ондағы тәрбиеленушілерді 
келе жатқан Жаңа жыл 

мерекесімен құттықтады.



31 желтоқсан 2022 жыл31 желтоқсан 2022 жыл

№52 (948)№52 (948)

31 желтоқсан 2022 жыл31 желтоқсан 2022 жыл

№52 (948)№52 (948)2 3aray2008@mail.ruaray2008@mail.ru aray2008@mail.ruaray2008@mail.ruwww.arainfo.kzwww.arainfo.kz www.arainfo.kzwww.arainfo.kzАR-AI Алуан ақпарат

БІРЛІГІ БЕКЕМ БІРЛІГІ БЕКЕМ 
ЕЛ ОЗАРЕЛ ОЗАР

«ОТАН ҮШІН ОТҚА «ОТАН ҮШІН ОТҚА 
ТҮС, КҮЙМЕЙСІҢ!»ТҮС, КҮЙМЕЙСІҢ!»
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БАЛАЛАРҒА БАЛАЛАРҒА 
ҚУАНЫШ СЫЙЛАДЫҚУАНЫШ СЫЙЛАДЫ

СТУДЕНТТЕР ТАНЫМАЛ СТУДЕНТТЕР ТАНЫМАЛ 
ФУТБОЛШЫМЕН ЖҮЗДЕСТІФУТБОЛШЫМЕН ЖҮЗДЕСТІ
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Бұл байқау өңірдегі 
ұлтаралық бірлікті, 
қоғамдық келісімді 
нығайтуда Ассамблеяның 
рөлі және ұлтаралық 
қатынастың қазақстандық 
моделін насихаттауға 
үлес қосқан этномәдени 
бірлестіктерді, Қазақстан 
халқы Ассамблеясының 
құрылымдарын көтермелеу, 
ынталандыру және оларға 
қолдау көрсету мақсатында 
ұйымдастырылған 
болатын.

Жылдық есепте 
Қазақстан халқы 
Ассамблеясының «Жомарт 
жан» төсбелгісімен Жуалы 
ауданы «Вайнах» шешен-
ингуш орталығының 
төрағасы Лечи Оздамиров, 
облыстық «Вынхуа» 
дүнгендер этномәдени 
орталығы» қоғамдық 
бірлестігінің мүшесі, жоғары 
санатты дәрігер Тимур 
Аширов марапатталды. 

«Жамбыл облысы немістер 
қоғамы» бірлестігінің 
мүшесі Дария Барсуковаға, 
облыстық Қазақстан 
халқы Ассамблеясы 
төрағасының орынбасары 
Марат Әзілхановқа, 
Тараз қаласының «Өзбек 
этномәдени бірлестігі» 
қоғамдық бірлестігінің 
жетекшісі Абдурахман 
Зайнуддинов және Жамбыл 
облыстық «Радонеж» 
орыстар қоғамы» 
қоғамдық бірлестігінің 
жетекшісі Владимир 
Сорокинға Қазақстан 
халқы Ассамблеясының 
алғыс хаты табыс етілді. 
Сондай-ақ БАҚ өкілдері 
арасынан облыстық «Aq 
jol» газетінің экономика 
бөлімінің меңгерушісі 
Марат Құлибаев та 
марапатталушылар 
қатарынан көрінді.

Нұржан ӘЛІШ

Бүгінде Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің 
негізін ұрысқа қабілетті, қазіргі заманғы техникамен 
және қару-жарақпен жарақтанған, қуаты мен ұтқырлығы 
жоғары, ел қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі 
міндеттерді шеше алатын жоғары технологиялы, кәсіби 
армия құрайды. 

Отан қорғаудағы қасиетті борыш – тек қана қанды 
қырғын, шабуыл-шайқаспен ғана өтелмейді. Отанды 
еліміздің күш-қуатын нығайта отырып, бейбіт уақытта да 
қорғауға болады. Отан үшін аянбай еңбек ету, Қарулы 
Күштердің қатарын толықтыру – патриоттық іс. Ермін деген 
әрбір ер- азаматқа әскерге бару – Отан алдындағы қасиетті 
борыш саналады. Бүгінгі таңда әскерге шақыру науқаны 
қызған шақ. Осы әскерге шақыру жұмыстары Түркістан 
ауылдық округінде де қызу атқарылуда. Ауылдық округте 
күрд ұлтының 90 пайызы (400-ге жуық) қоныстанған. 
«Ауылымыз аралас, қойымыз қоралас» дегендей, 
ағайындай болып кеткен бұл кісілер толығымен мемлекеттік 
тілде еркін сөйлейді. Бұл ұлттың сталиндік репрессияға 
ұшырап, осында қоныстанғандарына да 85 жылдан астам 
уақыт өтіпті. Қазіргі буынының барлығы осында туып-өсіп, 
Қазақстанды ғана мемлекетім деп таниды.

Күзгі әскерге шақыру науқанында Отанымызды қорғауға 
Арыстанды ауылының тұрғыны, күрд ұлтының өкілі 
Ибрагим Алиев те өз үлесін қосып отыр. Анығын айтқанда, 
жергілікті жердегі қорғаныс істері жөніндегі бөлімге барып, 
медициналық тексеруден өтіп, Отан алдындағы борышын 
өтеуге аттанды. Азаматтық борышын өтеуде Қарағанды 
облысында Ұлттық Ұланның қатардағы жауынгері болып 
қабылданды.

Бұл да болса еліміздегі ұлттар татулығының бір көрінісі 
емес пе?! Ұлттар мен ұлыстардың бір тудың астына бірігіп, 
ата-баба аманаты болып қалған ұлан-байтақ қазақ даласын 
аман сақтап, бейбіт күнде баянды тіршілік етуі тәртіп пен 
тәрбиеге байланысты. Мұны «Тәртіпсіз ел болмайды, 
тәртіпке бас иген құл болмайды» деп Бауыржан Момышұлы 
атамыз айтқандай, отбасыдағы отансүйгіштік тәрбиенің 
бір ұшқыны санасына жастай сіңіп өскен сарбаз Ибрагим 
Уакилұлының бойындағы патриоттық сезім деп білгеніміз 
жөн.

Жанысбек АРЫСТАНБЕКОВ, 
Түркістан ауылдық округі әкімі

аппаратының бөлімше басшысы

Осындай тақырыппен 
облыстық тарихи өлкетану 
музейінде көрнекті жазушы, 
Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері, халықаралық 
«Алаш» әдеби сыйлығының 
лауреаты Несіпбек 
Дәутайұлының 75 жылдығына 
арналған конференция өтті. 

Конференция алдында облыс әкімінің 
орынбасары Еркін Үйсімбаев облыстық музейден 
ашылған жазушы архиві көрмесінің лентасын қиды. 
Жазушының 75 жылдығына арналған көрмеден 
кейін көпшілік облыстық конференцияда бас қосты. 

Н.Дәутайұлының шығармашылығына арналған 
жиналысқа өзімен бірге жүрген қаламдас 
замандастары қатысты. Жиналысты облыстық «Aq 
jol» газетінің бас редакторы, ақын Хамит Есаман 
жүргізіп отырды. Алғашқы болып сөз алған облыс 
әкімінің орынбасары Еркін Құлымбайұлы біртуар 
жазушының туған күніне орай ұйымдастырылған 
жиынның орны бөлек екенін атап өтіп, бұған дейін 
де Н.Дәутайұлының туған жерінде талай татымды 
іс-шаралар өткенін тілге тиек етті.

– Біз өздеріңіз сияқты зиялы қауым өкілдерімен 
ақылдаса келе, жазушының құрметіне осы 
облыстық музейден бір бұрыш ашуды жөн деп 
таптық. Мұнда жазушының қолданған заттары 
мен кітаптары қойылатын болады. Алдағы уақытта 
Несіпбек Дәутайұлының отбасы мүшелерімен 
ақылдасып,  тағы да басқа дүниелермен 
толықтырамыз. Несіпбек Дәутайұлы  өзінің 
саналы ғұмырын әдебиетке арнаған біртуар 
тұлға. Ол кісінің қазақ оқырмандары ішінде аты 
жиі айтылады. Бүгінгі басқосудың да мақсаты 
– жазушының шығармашылығын насихаттауда 
айтылар ұсыныс-тілектер болса, қаперге алу, – 
деді Еркін Құлымбайұлы.

Несіпбек Дәутайұлы – тірі кезінде-ақ аты аңызға 
айналған тұлғалардың бірі. Ол туралы Мұхтар 
Мағауиннен бастап, қазақ әдебиетінде жылы пікір 
білдірген қаламгерлер аз емес. Көзі тірісінде өзінен 
кейінгі жастарға қамқор болып, қанатының астына 
алғанын бүгінде әдебиеттің ауылына ат шалдырған 
қауым айтып жүр. Жазушы, журналист, облыстық 
мемлекеттік архивтің директоры Көсемәлі Сәттібай 
Н.Дәутайұлының әдебиетке өзінің болмысымен, 
мінезімен еңбек еткенін айтып, естеліктерімен 
бөлісті. Қазақстанның Құрметті журналисі Асқарбек 
Сейілхан, ақын Баймаханбет Ахмет сияқты қалам 
ұстаған қауым өкілдері де өздерінің ойларын ортаға 
салып, жазушының болмыс-бітімі, қаламының 

қуаты жайлы әңгімеледі. 
«Анаға тағзым» орталығының директоры, 

журналист Эльмира Мырза-Ғали Несіпбек 
Дәутайұлының шынайы өмірі енді басталғанын, 
классик жазушыға қандай құрмет көрсетсек те 
лайықты екенін тілге тиек етті.

– Қазақ әдебиетіне қаламының өзі де қара 
сөзге айналғанша еңбек еткен бірден-бір жазушы 
болса, ол – Несіпбек Дәутайұлы. Бүгін біз сол 
аңыз адамның 75 жасқа толатын туған күніне 
орай жиналып, еске алып отырмыз. Әрине, бұл 
қазақ оқырмандары үшін қымбатты сәттердің бірі. 
Менің айтайын деген ұсынысым сол, тіршілігінде 
артынан еріп, қалам ұстаған қарлығаштай іні-
қарындастарын өзінің кабинетіне жинап алып, 
ақыл-кеңесін жиі айтатын. Өзі де өмір бақи сол 
аядай ғана бөлмеде әлемді ойландыратын 
туындылар жазды. Бір сөзбен айтқанда, ол жерде 
классик жазушының рухы ұялаған. Сондықтан сол 
өзінің отырған кабинетін арнайы әдебиетшілер 
үйі қылып, «Несіпбек Дәутайұлы атындағы 
шығармашылық орталық» деген атаумен ашсақ 
өте дұрыс болар еді. Бүгінде әдебиет айдынына 
қонған, қаламын шығармашылығына қанат қылған 
іні-қарындастары сол жерге қардығаштай жиналып, 
жазушының рухы ұялаған жерді ұя қылып отырса, 
нұр үстіне нұр болар еді, – деді Эльмира Мырза-
Ғали.

Облыс әкімінің орынбасары бұл ұсыныстың 
жерде қалмайтынын ескертті. Әрине, жазушы 
туралы әңгіме мұнымен аяқталмайтыны анық. 
Ол туралы естеліктер мен аңыз-әңгімелер қазақ 
оқырмандары арасында енді жиі айтылатыны да 
даусыз. Н.Дәутайұлы туралы облыс қаламгерлері 
ғана емес, республиканың түкпір-түкпіріндегі 

жазушылардың өзі есті естеліктер айтып, тебіренері 
хақ. Тіпті Қазақстан Республикасы Ақпарат және 
қоғамдық даму министрі Дархан Қыдырәлі де өзінің 
«Facebook» әлеуметтік желісіндегі парақшасында 
жазушының 75 жылдығына орай жылы жазба 
жариялаған-ды.

Онда «Қаратаудың қазынасындай, қоңыр 
әуенімен қоңыр күй кешкен Несағаң арамызда 
болса, 75 жасқа толар еді. Жақында ғана 
«Айғыркісі» шығармасының желісінде жаңа 
бағыттағы «Қаратөбел» мистикалық-вербатимі 
сахналанды. Туған жерінде еске алу шаралары 
ұйымдастырылды. Алып Алатау мен қарт 
Қаратау түйіскен жерде туып, қазақ әдебиетінде 
өз өрнегімен танылған, соқпағы соны, сонары 
олжалы бекзат жазушы Мархабат ағамыздың да 
өмірден өткеніне көп уақыт өткен жоқ. Көктемде 
ғана өзі елге шақырып, кешкі алаудың жанында 
әсерлі әңгіме айтқанымыз әлі есімізде. Қазақ 
әдебиетіне олжа салған, үлкен үлес қосқан ардақты 
ағаларымыз енді сағынышқа айналды, алды жарық 
болсын. Өмірден көшпестей, көңілден өшпестей 
көрінген абзал ағаларымыздың қатары сиреп 
барады. Ұлт руханияты жолында аянбай еңбек 
етіп жүрген біртуар тұлғаларымыздың лайықты 
бағасын беру, тағылымды туындыларына терең 
бойлау – ертеңнің ғана емес, бүгіннің де міндеті. 
Уақытында айтылмаған сөздің өкініші ауыр болмақ. 
Лайым қазыналы қаламгерлеріміздің қадірі арта 
берсін», деген.

Иә, әдебиетсүйер бір қауым ел тұрғанда 
«Қордайдың қоңыр құлжасының» шыққан тауы 
биіктей беретіні даусыз. 

Шапағат ӘБДІР

Келер жылы Тараз қаласында 
47 көппәтерлі тұрғын үй құрылысы 
басталады. Сол жылы жаңа 5 мектеп 
пайдалануға беріліп, 7 білім ұясына 
күрделі жөндеу жұмысы жүргізіледі. 
Көптің көкейінде жүрген балалар 
жұқпалы аурулар ауруханасының 
құрылысы да қолға алынады. 
Шаһарда саябақтар жаңғыртылып, 
тұрғындардың демалыс уақытын 
тиімді пайдалану үшін «Мамыр» 
саябағының аумағында иппотерапия 
орталығы салынады.

– Тағы бір ерекше жаңалық – 
еліміз бойынша Тараз қаласында 
алғаш рет мүмкіндігі шектеулі 
ж а н д а р ғ а  а р н а л ғ а н  м о н ш а 
пайдалануға беріледі. Осы топтағы 
азаматтар үшін 2023-2024 жылдары 
2 әлеуметтік бейімдеу орталығының 
құрылысы аяқталады. Келесі 
жылы саламатты өмір салтын 
насихаттауға арналған 4 шағын 
футбол алаңшасы салынады.

Алдағы үш жылда мәдениет 
салада кешенді дамыту үшін 
а р н а й ы  ж о с п а р  ж а с а д ы қ . 
Соның бірі – Ықылас Дүкенұлы 
атындағы мәдениет үйі күрделі 

ж ө н д е у д е н  ө т е д і .  А с а н ә л і 
Ә ш і м о в т і ң  ш ы ғ а р м а ш ы л ы қ 
орталығы салынады. Тектұрмас 
этнотарихи кешені маңындағы 
«Көне қамал» кешенінің үшінші 
кезеңі іске асырылады. 2024 жылы 
«Құмшағал» тұрғын алқабында 
180 орындық қалалық мәдениет 
үйі пайдалануға беріледі, Қолөнер 
орталығы ашылады.

Жыл өткен сайын қала аумағы 
кеңейіп, халық санының өсімі артып 
келеді. Осыған орай шаһардың 
Асқаров ,  Хамук ат,  Қарасай , 
Көктем массивтеріне газ құбыры 
тартылады. Алдағы жылы 116 көше 
мен бұрылыстарға орташа жөндеу 
жұмыстары жүргізіледі. Облыс 
орталығындағы Саңырық батыр 
және Шостакович көшелері қайта 
жаңғыртудан өтеді.

«Барысхан» және «Бурыл» 
тұрғын алқаптарында жол құрылысы 
жүргізіледі. Тараз қаласында келесі 
жылы 68 көшеге түнгі жарықшамдар 
орнатылады.

Таразда 2023-2025 жылдары 75 
аула абаттандырылады. Алдағы 
үш жылда 148 көпқабатты тұрғын 

үй күрделі жөндеуден өтеді. Қала 
көшелерін абаттандыру және 
көгалдандыру мақсатында келесі 
жылы 3 мың түп ағаш отырғызылады. 
2023 жылдан бастап жыл сайын 
70 автобус алу жоспарланып 
отыр. Қала тұрғындарын қоғамдық 
көлікпен қамтамасыз ету үшін 15 
жаңа автобус бағыты ашылып, 120 
аялдама орнатылады. Сондай-ақ 
теміржол аймағындағы халықтың 
жылдар бойғы сұранысы – теміржол 
үстінен өтетін көлік жолы құрылысы 
да басталады, – деді Бақытжан 
Әмірбекұлы.

«Ұлы дала» (15-ықшамаудан) 
ықшамауданының егжей-тегжейлі 
жоспары қайта қаралып, өзгерістер 

енг із ілгені  белг іл і .  Қазір осы 
ықшамауданның коммуникациялық 
желілерін ауыстыру қолға алыныпты. 
Алдағы жылы 15-ықшамауданда 1 
200 орындық 2 мектеп құрылысы 
а я қ та л а д ы .  С о н ы м е н  қ ата р 
балалардың бос уақытын тиімді 
пайдалану мақсатында аталған 
ықшамауданнан Оқушылар сарайы 
бой көтереді екен.

Аталған жұмыстардың дені 
алдағы үш жылда атқарылатын 
жобалар. Бірқатар жұмыстар қазір 
басталып кеткен. Келер жылдан 
бастап жоспарға сәйкес жұмыстар 
жалғаса береді. 

«AR-AI»-ақпарат

Әлемнің бар жылуы – ананың ыстық 
алақанында. Өйткені ана «Құлыным, 
қошақаным, жарығым» деп баланың 
басынан сипаған сәтте алақан арқылы 
берілген қуат өмірге құштарлығын 
арттырып, ғаламды да өзгертуге шабыт 
береді. Ананың мейірімін сезінген бала 
ешкімді жатсынбайды, ештеңеден 
қорықпайды.  Құдай сынақ  бер іп , 
мүмкіндігін шектеп қойса да өмірді сүюді 
тоқтатпайды. Оған бүгін көзіміз анық жетті.

Қ а й ы р ы м д ы л ы қ  а к ц и я с ы н а 
келген балақайлар орталықтың жас 
өнерпаздарымен бірге ән салып, би билеп, 
ертегі қойылымын бар ықыласымен 
тыңдады. Керемет кеш қызықтарына қуана 
қол соққанынан, кез келген нәрсеге бар 

ынтасымен ден қойып, өздерін барынша 
еркін ұстауынан олардың бойында өмірге 
деген құштарлық басым екенін аңғардық. 
Ерекше балаларын өбектеп, қас-қабағына 
қарайлап, жетелеп жүрген қайсар да 
қайратты аналарға бас имеске болмайды!

Мерекелік кеш тек думандатып қана 
өткен жоқ, оған қатысқан әрбір отбасыға 
азық-түлік себеті сыйға беріліп, балаларға 
мерекелік тәттілер мен ойыншықтар 
үлестірілді. Бұл іс-шараны өткізудегі 
басты мақсат – ерекше қажеттілігі бар 
балалардың да өздерін қоғамға қажет 
екенін сезінсе деген оймақтай ой, таудай 
тілек болатын.

«AR-AI»-ақпарат

«Радиоэлектроника және 
байланыс» мамандығы бойынша 
колледжіміздің 2017 жылғы түлегі, 
спорттың футбол түрінен спорт 
шебері, «Тараз» және Қазақстан 
ұлттық құрама командасының 
қақпашысы Мұхамеджан Сейсен 
қонақта болды.

Алғашқы болып сөз алған 
колледж директоры Дүйсенбек 
Абдраимов құрметті қонағымызға 
және студент жастарға алдағы 
уақытта спортта үлкен белестерді 
бағындыратынына, мақсаттары 
орындалып, жоғары нәтижелерге 
жететіндеріне сенім білдіріп, 
жақсы т ілек тер ін  арнады. 
Кеш қонағы М.Сейсен жас 

спортшыларға тәжірибесімен 
бөлісіп, ақылын айтты. «Ерінбей 
еңбек етсеңдер, жоғары нәтижеге 
жетес іңдер ,  мен  жастарға 
сенемін!» деп т ілектестіг ін 
білдірді. 

Жиын барысында жалынды 
жас аяқдопшылар көкейлерінде 
жүрген сұрақтарына жауап алды. 
Атақты қақпашыдан қолтаңба 
алып, естелік суретке түсті. Кеш 
қонағына арнайы сый-құрмет 
көрсетілді.

Алмас ҚҰРБАНОВ, 
Жамбыл политехникалық 
жоғары колледжінің дене 

тәрбиесі пәні оқытушысы 

ҚОРДАЙДЫҢ ҚОҢЫР ҚОРДАЙДЫҢ ҚОҢЫР 
ҚҰЛЖАСЫҚҰЛЖАСЫ

Тараз қаласының әкімі Бақытжан Орынбеков өңірдегі 
БАҚ өкілдерімен кездесіп, шаһардың 2023-2025 жылдарға 
арналған даму картасын таныстырды. Қала әкімінің 
мәліметіне сүйенсек, облыс орталығында 3 жылдық карта 
бойынша құрылыс жұмыстары ауқымды жүргізіліп, 2025 
жылы бұл бағыттағы жұмыстарға жұмсалатын қаржы 
көлемі 80,1 миллиард теңгеге артпақ.
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«Анаға тағзым» орталығы «Аялы алақан» атты жаңажылдық 
мерекелік кеш өткізіп, ерекше жағдайда туған балақайларды 
қуантты. Оларды өмірге әкеліп, бағып-қағып отырған ата-
аналар да жақсы көңіл күйде болды.
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у Биылғы Балалар жылына орай жақында Жамбыл 

политехникалық жоғары колледжінің «Ұлы дала өркениеті» 
тарихи орталығында «Спорт, мақсат, нәтиже» атты студент 
жастар арасында мотивациялық кездесу ұйымдастырылды. 

Тараз қаласындағы «Достық үйінде» өңірдегі 
этномәдени бірлестіктердің жыл қорытындысына 
арналған салтанатты іс-шара ұйымдастырылды. 
Кездесуде облыс әкімінің орынбасары Еркін Үйсімбаев 
облыс әкімінің жүлдесі үшін ұйымдастырылған 
«Татулық және келісім» байқауына қатысушыларды 
құттықтап, жеңімпаздарды марапаттады. 



31 желтоқсан 2022 жыл31 желтоқсан 2022 жыл

№52 (948)№52 (948)

31 желтоқсан 2022 жыл31 желтоқсан 2022 жыл

№52 (948)№52 (948)4 5aray2008@mail.ruaray2008@mail.ru aray2008@mail.ruaray2008@mail.ruwww.arainfo.kzwww.arainfo.kz www.arainfo.kzwww.arainfo.kzАR-AIӨрлеу-өріс
М

е
ж

е
 м

е
н

 м
ін

д
е

т
М

е
ж

е
 м

е
н

 м
ін

д
е

т

ӨҢІР ЭКОНОМИКАСЫ ӨҢІР ЭКОНОМИКАСЫ 
Уақыт – зымыран. 

Әне-міне дегенше 
Барыс жылы да тарих 
қойнауына енгелі тұр. 
Жыл басында облыстың 
әлеуметтік-экономикалық 
әлеуетін көтеруде әр 
салада қол жеткізілуі тиіс 
межеленген міндеттердің 
нәтижелі орындалуы 
аса маңызды. Осы 
ретте біз өңір халқының 
тұрмыс деңгейін, әл-
ауқатын жақсартуға 
негіз болатын бірқатар 
басты салалардағы 
оңды өзгерістерді ашып 
көрсетуді жөн санадық.

ГҮЛДЕНСЕ АУЫЛ – 
ГҮЛДЕНЕМІЗ БӘРІМІЗ
Өркениеті озық, дамыған елдерде 

күнделiктi тұтынуды қажет ететін азық-
түлiктің кез келген түрі мүмкіндігінше 
өздерінде өндiрiлетінi белгілі. Ал өздерінен 
артылғанын олар біз секілді дамушы 
елдерге экспорттайды. Содан кейін шығар, 
біздің өңірге шұжық, паштет, сыр, ірімшік 
іспетті қайта өңдеу арқылы өндірілген 
өнім түрлерін айтпағанда, көкөніс, жеміс-
жидектің өзі алыс-жақын шетелдерден 
қысы-жазы ағылып келіп жатады. Бүгінде 
осы олқылықтың орнын толтыру, яғни 
отандық нарықтан шетелдік өнімді 
ығыстыру мақсатында облыс әкімдігінің 
ауылшаруашылық басқармасы ауқымды 
шаруаларды жүзеге асыруда. Бұған өңірдің 
азық-түлiк қауiпсiздiгiне стратегиялық 
маңыз берудің септігі тиіп отырғанын айта 
кетуіміз керек. Сонымен қатар Мемлекет 
басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
ауылшаруашылық саласын ілгерілетуде 
айқындап берген бағыттары аясында 
өңірде бәсекеге қабілетті өнім өндіру мен 
агроөнеркәсіп кешенін дамыту бойынша 
нәтижелі жұмыстар жүргізу қолға алынған.

Мәселен, биыл асыраушы салада 
562,6 миллиард теңгенің өнімі өндірілген. 
Өсім – 6,1 пайыз. 343,6 миллиард теңгеге 
инвестиция тартылған. Өткен жылмен 
салыстырғанда көрсеткіш 3,5 пайызға 
ұлғайған. Жалпы бұл салаға биыл 32 
миллиард теңге бөлінген екен.

Облыс әкімінің орынбасары Қанатбек 
Мәдібектің айтуынша, осы жылы 371,1 мың 
гектардан масақты дәнді дақыл орылып, 
жалпы түсім 633,4 мың тоннаны құраған. 
Орташа өнімділік көрсеткіші гектарына 
17,1 центнерден айналған. 1576 мың 
тонна көкөніс дақылдары, 290,2 мың тонна 
картоп өнімі, 1,1 тоннадан астам пияз 
жиналған.

– Биыл облысымызда мал саны 
артып, ет өндірісі де ұлғайды. Соның 
арқасында сыртқа 1,7 мың тонна ет 
экспортталды. Сонымен қатар аталған 
салада инвестициялық жобаларды 
жүзеге асыру мақсатында ауқымды 
жұмыстар атқарылды. Мәселен, биыл 
құны 17,9 миллиард теңгені құрайтын 14 
инвестициялық жобаны жүзеге асыру, 
соның есебінен 281 жұмыс орнын құру 
көзделген. Дегенмен 14,8 миллиард теңге 
болатын 10 инвестициялық жоба іске 
қосылып, 179 адам жұмыспен қамтылды.

Осы жылы қант қызылшасының да 
өнімділігі артты. 5,5 мың гектар қант 
қызылшасы егіліп, 4,5 мың гектардан 187,2 
мың тонна қант қызылшасы жиналды. 
Оның 117,2 мың тоннасы қант зауыттарына 
өткізіліп, одан 11 мың тонна қант өндірілді. 
Жалпы жиналған өн імнен 18 мың 
тоннаға жуық таза қант өндіру көзделген. 
Мемлекет тарапынан көрсетіліп отырған 
қолдаулардың нәтижесінде алдағы жылы 
қант қызылшасы алқабын 10 мың гектарға 
дейін жеткізу жоспарланды.

Тағы бір маңызды міндет – суармалы 
алқаптарды қалпына келтіру. Осы мақсатта 
арнайы жол картасы әзірленді. Өңірдің 
суармалы жерлерінің көлемі 179,2 
мың гектарды құрайды. Оның 55,2 мың 
гектары тиісті нормативтерге сәйкес сумен 
қамтамасыз етілсе, 47 мың гектар алқап 
30-40 пайыз деңгейде қамтылған. Қалған 
77 мың гектар жер телімі алқап ретінде 
пайдаланылуда.

Келер жылдың өнімі үшін күзгі дала 
жұмыстарын жүргізуге 10 725 тонна 
арзандатылған дизель отыны бөлінді. 
Бүгінде ауыл тұрғындарының табысын 
арттыру жөніндегі «Ауыл аманаты» деген 
атпен таратылып отырған пилоттық жоба 
аясындағы іс-шаралармен 2025 жылға 
дейін барлық ауыл тұрғындарын қамту 
көзделген. Пилоттық жоба қазір одан әрі 
жалғасуда. Ол үшін 75,5 миллиард теңге 
бөлу қажет етілген.

«Қарапайым заттар экономикасы» 
бағдарламасы шеңберінде 69 миллиард 
теңгеге 188 жоба қаржыландырылды. 
Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік 
тауарларының инфляциясы жыл басынан 
бері 21,7 пайызды құрады. 155 ірі сауда 
дүкеніне делдалсыз 3 мың тоннаға жуық 
9 тауар түрі бойынша ұн, тауық еті, сүзбе, 
тұздалмаған сары май, макарон, жұмыртқа, 
тұз, қант және айранды тікелей жеткізу 
ұйымдастырылды. 244 ірі сауда желісімен 
11 мың тонна көлемінде 10 тауар түрі – 

ұн, тауық еті, ет, тұздалмаған сары май, 
макарон, сүт, пияз, картоп, қырыққабат 
және сәбіз бойынша күзгі форвардтық 
келісім жасалды. Облыста 32 әлеуметтік 
павильон қызмет көрсетіп жатса, осы 
уақытқа дейін халықтың әлеуметтік 
маңызы бар азық-түлік тауарларының 
қолжетімділігін қамтамасыз ету үшін 532 
жәрмеңке ұйымдастырылды. 17 мың тонна 
арзандатылған ауылшаруашылық өнімдері 
сатылды.

Бүгінгі таңда әлеуметтік маңызы бар 
азық-түлік тауарларының барлық қоры 
жеткілікті. Анықтама ретінде айта кетер 
болсақ, облыстағы барлық қорлар – 50 
089,4 тонна. Тұрақтандыру қорында – 2 
167,9 тонна, айналым қаражат шеңберінде 
– 284 тонна, өндіріс кәсіпорнында – 12 473 
тонна, қоймаларда – 33 308 тонна, сауда 
объектілерінде (айналым схемасын есепке 
алмағанда) – 1 857 тонна бар.

« А з ы қ - т ү л і к  к е л і с і м ш а р т 
корпорациясының» 1-сұрыпты бидайының 
ұны 130 теңгеден наубайханаларға 
өткерілуде. Ұнның қымбаттау себебінен 
нан бағасы 90 теңгеден 100 теңгеге өсті. 
Статистикаға сәйкес ұн бағасы 24 пайызға 
өскенімен өңірлер арасында 12-орында 
және орташа республика бағасынан 
11 пайызға төмен, – дейді Қанатбек 
Қайшыбекұлы. 

Бүгінде нарықтағы 1-сұрыпты бидай 
ұнының 1 келісінің орташа бағасы 200-210 
теңге, 1-сұрыпты бидай ұнынан жасалған 
нан бағасы 165 теңге болса, басқа өңірлер 
арасында 17-орында және орташа 
республика бағасынан 14,5 пайызға төмен 
екен. 12 айдың ішінде 11,5 пайызға өскен. 

Жыл басында «Азық-түлік келісімшарт 
корпорациясынан» 15 590 тонна бидай 
алынып, одан 10 913 тонна 1-ші сұрыпты 
ұн өндіріліпті. Оның ішінде 9 857 тонна ұн 
130 теңгеден Тараз қаласы және аудан 
наубайханаларына сатылған. Мамыр 
айында наубайханаларға 1 205 тонна, 
маусым айында 1 071 тонна, шілде айында 
2 136 тонна, тамыз айында 2 110 тонна, 
қыркүйек айында 1 939 тонна, қазан 
айында 1 396 тонна, қараша айында 670 
тонна ұн үлестірілген. Қалған 386 тонна ұн 
аудандардың наубайханаларына бөлініп 
берілуде. Бүгінде тұрақтандыру қорында 
1 700 тонна ұн тұр. Қосымша 1 300 тонна 
ұнға келісімшарт жасалыпты.

ЖЕРІ БАЙДЫҢ – 
ЕЛІ БАЙ

Еліміздегі жер қоры қала және кенттегі, 
ауылдық елді мекендегі, өнеркәсiп, көлiк, 
байланыс, қорғаныс, ерекше қорғалатын 
табиғи аумақтар, сауықтыру мақсатындағы, 
рекреациялық және тарихи-мәдени, орман 
қорының, су қорының аумағы, босалқы 
жер, ауылшаруашылық мақсатындағы 
жер деген секілді тағы да басқа санаттарға 
бөлінетіні белгілі. Облыс әкімдігі жер 
қатынастары басқармасының міндеті – жер 
кадастрын қалыптастыру және дамыту.

Мәселен, аталған басқарманың 
ауылшаруашылық және коммерциялық 
мақсаттағы жерлерді конкурс арқылы жалға 
беру, бос және берілген жер телімдерінің 
сызбасын сызу, ғарыштық түсірілім 
арқылы картография жасау, жеке тұрғын 
үй құрылысы немесе жер қойнауынан 
кен орындарын ашу тұрғысында жер 
телімін босату, жергілікті атқарушы және 
уәкілетті органдар пайдаланбайтын 
жерлерді анықтау, оны ауылшаруашылық 
айналымына қайта қосу секілді тағы да 
басқа атқарып жатқан жұмысы жетерлік. 
Анығын айтқанда, облыс әкімдігі жер 
қатынастары басқармасының мамандары 
берген мәліметке сүйенсек, өңірде бұл 
салада атқарылған жұмыстар көңіл 
көншітерлік деңгейде. Жерлерді игеру 
мен пайдалануға қатысты атқарылған 
шаруалар аз емес. Жалпы Жамбыл 
облысының әкімшілік аумағы 14427,5 
мың гектарды құрайды, оның ішінде 
ауылшаруашылық мақсатындағы жері – 
4675,8 мың гектар.

Аталған міндеттеменің барлығы халық 
игілігін көздейді десек, қазіргі таңда 
жұртшылық үшін ең өзекті мәселе – 
жайылым жерлердің тапшылығы.

О с ы д а н  3 - 4  ж ы л  б ұ р ы н  ау ы л 

тұрғындары елді мекен маңайындағы 
жайылым жердің тарылғаны, тозғаны, 
алдында бағып отырған бір тұяқ малы жоқ 
кейбір ықпалды адамдардың ұшы-қиыры 
көрінбейтін жайылым жерге иелік етіп 
отырғаны секілді жайттарды мәселе етіп 
көтергені көпшілік жадында. Мемлекет 
басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев та «Жаңа 
жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл кезеңі» 
атты Жолдауында жайылымдық жер 
тапшылығына арнайы тоқталып, Үкіметке 
құзырлы органдармен бірлесіп, аталған 
мәселе бойынша батыл шаралар қабылдау 
қажеттігін тапсырғаны есте. Облыс 
әкімдігі жер қатынастары басқармасының 
басшысы Бақтияр Көпбосыновтың 
а й т у ы н ш а ,  ө ң і рд е  ж а й ы л ы м н ы ң 
жетіспеушілігін анықтау мақсатында 
облыстық прокуратура органдарымен 
бірлесіп, зерделеу жұмыстары жүргізіліп, 
соның нәтижесінде елді мекендерге 683 
мың гектар жайылымның жетіспейтіні 
анықталыпты. Осы орайда мәселені жүйелі 
түрде шешу үшін өңірде 5 бағыт бойынша 
іс-шаралар атқарылған.

Жер кодексінің 36-бабына сәйкес, 
ауылдық округ теңгеріміне босалқы жерлер 
санатындағы жайылым жерлерді елді 
мекенге беру жұмыстары жүргізіліп келеді. 
2021 жылы жалпы республика бойынша 
1,8 миллион гектар жайылымдық жер 
қайтарылып, 730,2 мың гектары жергілікті 
халыққа пайдалануға берілді. Оның ішінде 
біздің облысымыз 227,5 мың гектарын 
бекітті. Осы жылдың 12 айында 170 мың 
гектар жер ауылдық округтердің еншісіне 
бұйырды.

О р т а қ  ж а й ы л ы м  ж е р л е р д і ң 
пайдалануға беріліп кеткен бөлігін елді 
мекендер иелігіне қайтару шаралары 
қарастырылуда. Осы жерлер және 
елді мекендер аумағына 5 шақырым 
радиуста жақын орналасқан 199,6 мың 
гектар жайылымдық аумақтар ауылдық 
округтердің қарамағына өткізілуде. Былтыр 
13,6 мың гектар берілсе, биыл жыл 
ішінде 24,1 мың гектар жер үлестірілген. 
Өңіріміздегі мал басы көп тұрғындарға 
орман қорларынан жайылымдық жерлер 
қарастырылған. Орман қорындағы 1,08 
миллион гектар жайылымға 242,9 мың мал 
басы шығарылған.

Диқандардың өнімі жиналған жерлерге 
кедерг іс із  мал жаю үшін олармен 
меморандум жасалуда. Бүгінге дейін 
486,5 мың гектар аумақ бойынша осындай 
келісім жасалған. Игерілмеген және заң 
талаптарын бұза отырып пайдаланылған 
252,3 мың гектар жайылым жерлердің 
былтыр 106,3 мың гектары мемлекет 
меншігіне қайтарылса, осы жылдың 12 
айында 208,2 мың гектар жер қайтарылған. 
2022 жылы жалпы 415,8 мың гектар 
жайылым тексеруге ұсынылды.

Осы жылы қосымша елді мекен 
жайылымын ұлғайту үшін 170 мың гектар 
жер учаскесі қосылып берілген.

Малды жайып, бағуды ретке келтіруде 
ҚР «Жайылымдар туралы» Заңының 
талаптарына сәйкес әрбір елді мекен 
бойынша жайылымдарды пайдаланудың 
тәртібі мен схемасы әзірленіп, бекітіліпті.

– Облыс әкімдігінің жер қатынастары 
басқармасы тарапынан инвестициялық-
и н н о в а ц и я л ы қ  ж о б а л а р д ы  ж е р 
р е с ур с та р ы м е н  қ а м та м а с ы з  ет у, 
кәсіпкерлікті қолдау назардан тыс қалған 
емес. Агроөнеркәсіптік және коммерциялық 
объектілерді орналастыру үшін олардың 
нысаналы мақсатын белгілей отырып, жер 
мен аумақты аймақтарға бөлу схемасы 
жасалды.

Соңғы екі жылда инвестициялық-
инновациялық жобалар үшін 12 386 гектар 
жер учаскелері рәсімделіп, табысталды. 
Атап айтқанда, Сарысу ауданының 
аумағында «Qazaq Soda» жауапкершілігі 

шектеулі серіктестігіне 2 903 гектар, 
«Qazaq Bio Product» ЖШС-на 2 710 гектар, 
Қордай ауданының аумағында орналасқан 
«Шокпар Гагаринское» ЖШС-на 1 505 
гектар жер учаскесі берілді. 

Өткен  жылы 21  жер  қойнауын 
пайдаланушыларға 413,7 гектар, 2022 
жылы 22 жер қойнауын пайдаланушыға 2 
198 гектар жер учаскесі берілді.

Мемлекет меншігіне қайтарылған 
жерлердің жайылым алқаптары халықтың 
малын жаю үшін ауылдық округтерге 
бекітіліп жатыр, ал қалған жерлер конкурс 
арқылы берілуде. 

Өңірде барлығы 4,3 миллион мал басы 
бар болса, оның ішінде 527,4 мың мүйізді 
ірі қара, 3 620 мың уақ мал, 164 мың 
жылқы, 8,5 мың түйе тіркелген. Тіркелген 
мал басын шартты басқа айналдырғанда 
әр басқа 8 гектар жайылым тиесілі болып 
шығады.

Мемлекеттік орман қорының жалпы 
көлемі 4,4 миллион гектар, орман ағаштары 
көмкерген жерлері 2,3 миллион гектар, 
орман қоры жерлері облыс аумағының 
30,8 пайызын алып жатыр. Мемлекет 
басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың елдің 
барлық өңірлерінде 2 миллиард түп ағаш 
отырғызу жөнінде тапсырмасы бар. 2021-
2025 жылдары 140 миллион түп ағашты 
мемлекеттік орман қорына отырғызу 
жоспарланған. Осыған орай ормандарды 
молайту туралы кешенді жоспар жасалды. 
Өткен жылы 7,3 мың гектар жерге 10,6 
миллион дана сексеуіл, 9,5 миллион дана 
қарағаш – 1,1 миллион дана ағаш отырғызу 
жоспары толығымен орындалды, – дейді 
Б.Көпбосынов.

Облыста 368 жер қойнауын пайдалану 
нысаны тіркеліпті. Барлау және өндіруге 
арналған келісімшарттар саны – 187. 
Оның ішінде қатты пайдалы қазбаларға 
жасалғаны – 47, газға – 1, жерасты сулары 
үшін – 3, жерасты газ сақтау кеңістігіне – 1,  
кең таралған пайдалы қазбаларға 
арналғаны 135 келісімшарт. Лицензиялар 
саны 157 болса, оның ішінде қатты пайдалы 
қазбаларға 102, кең таралған пайдалы 
қазбаларға 55 лицензия беріліпті. Жол 
құрылысын салуға арналған жеңілдетілген 
рұқсат саны – 19. Ал кен іздеу үшін 5 
лицензия берілген.

ҚҰРЫЛЫСТА 
ҚАРҚЫН БАР

Бүгінгі таңда облыс орталығында ғана 
емес, барлық аудандарда да құрылыс 
саласы қамшы салдырмас екпінмен алға 
жылжып келеді. Әрбір ауданда спорт-
сауықтыру кешендері, тұрғын үйлер, 
әлеуметтік, мәдени нысандар бой көтеріп, 
көптің қуанышын еселеуде. Бұл өңірдің 
құрылыс саласының тамырына кейінгі 
жылдары қан жүгіргенін көрсетеді.

Осы жылы 249 жобаға бюджеттен 88,8 
миллиард теңге бөлініп, құрылыс саласында 
көптеген жобалар іске асырылды. «Нұрлы 
жер», «Ауыл – ел бесігі», «Өңірлерді 
дамыту» бағдарламалары бойынша 146 
нысанға білім беру субвенциялары Үкімет 
резервінен жалпы 33,9 миллиард теңге 
қаражат бөлініп, бүгінгі күнде 78 нысанның 
құрылысы аяқталыпты.

Сала бойынша тоқталсақ, білім 
саласында сметалық құны 28,2 миллиард 
теңгені құрайтын 28 нысан құрылысы 
жүргізілген. Атап айтқанда, 20 жаңа 
мектеп, 1 мектептен тыс дамыту орталығы, 
5 жапсарлас құрылыс, 1 колледжге ангар 
салынып, 1 мектептің сыртқы инженерлік 
желілері тартылып, абаттандырылған.

Бүгінде облыста 7,8 миллиард теңге 
қаржы бөлініп, 15 нысанның құрылыс 
жұмыстары аяқталған. Келер жылы 
аяқталуы тиіс 13 нысанның құрылыс 

жұмыстары жүргізіліп жатыр екен.
Денсаулық сақтау саласы бойынша 

сметалық құны 63,3 миллиард теңгені 
құрайтын 27 нысанның 20-сы осы жылы 
тапсырылады.

Б ү г і н г і  к ү н д е  1 4  д ә р і г е р л і к 
амбулаторияның құрылысы аяқталған. 
Жуалы ауданында Бәйтерек, Күреңбел, 
Жамбыл ауданында Қаракемер, Қордай 
ауданында Сұлутөр, Меркі ауданында 
Тәтті, Гранитогорск, Мойынқұм ауданында 
Биназар, Сарысу ауданында Тоғызкент, 
Ә б і л д а ,  Т. Р ы с қ ұ л о в  а уд а н ы н д а 
Жаңатұрмыс, Жақсылық, Талас ауданында 
Үшарал, Есейхан, Шу ауданында Еңбек 
медициналық пункттері мен дәрігерлік 
амбулаториялары қолданысқа дайын.

Спорт саласында облыс бойынша 2,7 
миллиард теңгеге 19 нысанның құрылысы 
жүргізіліп, сметалық құны 6,9 миллиард 
теңге тұратын 8 спорттық сауықтыру 
кешенін пайдалануға беру көзделген. 
Оның ішінде 11 нысанның құрылысы 
келер жылға өтпелі. Сондай-ақ Қордай 
ауданының Сарыбұлақ ауылындағы және 
Талас ауданының Ақкөл ауылындағы 
спорт кешендерінің құрылысы аяқталып, 
ел игілігіне ұсынылған.

Мәдениет саласы бойынша жалпы 
сметалық құны 3,5 миллиард теңгені 
құрайтын 12 нысан салыну керек болса, 
оның ішінде алтауына 1,7 миллиард 
теңге қаржы бөлініп, құрылыс жұмыстары 
толығымен аяқталыпты. Қалғанының 
құрылысы келер жылы жалғасады. 
Сонымен қатар Шу ауданы, Қонаев 
ауылындағы 180 орындық мәдениет үйі 
бой көтерді.

–  Ә л е у м е т т і к - э к о н о м и к а л ы қ 
көрсеткіштер бойынша сөз қозғайтын 
болсақ, осы жылы құрылыс саласына 
225,9 миллиард теңгеге инвестиция тарту 
межеленіп, құрылыс жұмыстарының көлемі –  
100,4 пайызға орындау белгіленген 
болатын. Қаңтар-қараша айларында 
құрылыс жұмыстарының көлемі 101,6 
пайызға орындалды.

Пайдалануға берілетін тұрғын үй 
бойынша осы жылы 689 мың шаршы метр 
көлемін орындау жоспарланған. Оның 
ішінде 192,9 мың шаршы метрі (28 пайыз) 
бюджет қаражаты, 496,1 мың шаршы метрі 
(72 пайыз) жеке инвестиция есебінен 
орындалып отыр. Аталған құрылыс 
жұмыстары 100 пайызға орындалды. 
Бүгінде облыс бойынша коммуналдық 
тұрғын үй қорынан пәтер алу кезегіне 36 
566 азамат тіркелген. 

Осы жылы құны 24,7 миллиард теңгелік 
жобалар іске асырылды. Қазіргі таңда 4 
388 пәтерлі 68 көпқабатты тұрғын үйдің 
құрылысы жүргізілуде. Оның ішінде 22 
нысан былтырғы жылдан өтпелі. Ал 
биыл 680 пәтерлі 11 арендалық, 3 648 
пәтерлі 56 кредиттік және 60 пәтерлі 1 
пилоттық жоба бойынша қолға алынды. 
Жыл қорытындысымен 192,9 мың шаршы 
метрлік 2 740 пәтерлі 41 үй және 560 
пәтерлі 9 арендалық, 2 180 пәтерлі 32 
кредиттік үйлер пайдалануға беріледі деп 
күтілуде.

Қазіргі таңда 1 320 пәтерлі 19 үйдің 
құрылыс жұмыстары аяқталды.

Биыл «Асарлатып үй салу» жобасымен 
121 жеке тұрғын үйдің құрылысы жүргізілді. 
Осыдан біршама уақыт бұрын жетпістен 
астам үйдің құрылысы аяқталып, тұрғын 
үйге мұқтаж отбасыларға табысталды, –  
д е й д і  о б л ы с  ә к і м д і г і  қ ұ р ы л ы с 
басқармасының мамандары.

Облыс бойынша жеке тұрғын үй салу 
үшін жер алуға 168 033 азамат кезекте 
тұрыпты. Бір жыл 9 айда кезекке 39,6 мың 
азамат қосылған.

Осы жылы 9,2 миллиард теңгені 
құрайтын 20 алқапта 33 инженерлік-
коммуник ациялық инфрақұрылым 
жобаларының құрылысы жүргізілген. 
Жыл соңында 32 нысанның құрылыс 
жұмыстары аяқталыпты. Ал қалған 1 
нысанның құрылысы келер жылы бітетін 
болады. Нәтижесінде 3 198 жер телімі 
кезекте тұрған азаматтарға тарту етілмек.

Ең ірі деген үш сала бойынша өңірде 
жыл ішінде атқарылған жұмыстардың 
реті осы. Алдағы жылы да Мемлекет 
басшысының Жолдауларынан туындаған 
міндеттер мен тапсырмалардың жүзеге 
асырыла беретіні анық. Бұл тұрғыда 
аталған сала мамандарының атқарған 
жұмысын мемлекеттің, оның ішінде 
халқымыздың болашағы алдындағы 
жауапкершілігі деп білеміз.

Нұржан ӘЛІШ

ӨРКЕНДЕП КЕЛЕДІӨРКЕНДЕП КЕЛЕДІ
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«ЖАСТАРДЫҢ ОРТАША 
АЙЛЫҚ ЖАЛАҚЫСЫ – 85 

МЫҢ ТЕҢГЕ»
–  Жома рт  Д ү й с е н ұ л ы ,  2 0 2 3 

жыл табалдырықтан  аттағалы 
тұр. Қазір атқарылған жұмыстар 
сараланып, алдағы мақсат-міндеттер 
а й қ ы н д а л а т ы н  к е зе ң .  Б и ы л ғ ы 
жылды өзіңіз басқаратын облыс 
әкімдігінің жастар саясаты мәселелері 
басқармасы қалай қорытындылады?

– Тарих қойнауына енгелі тұрған Барыс 
жылы еліміз үшін берекелі, мерекелі 
болды деуге толықтай негіз бар. «Өткен 
жылға өкпе жоқ, келер жылдан үміт көп» 
деп, әрбір атқан таңымыздан, әр жылдан 
тек жақсылық күтетін халықпыз. Жүректегі 
ізгі ниетіміз бен бірлік-берекеміздің 
арқасында еліміз түрлі қиындықтар мен 
кедергілерді абыроймен еңсеріп, дамудың 
даңғыл жолынан таймай келеміз. Ілгері 
қарқынды жылжып келе жатқан көшіміздің 
көрікті болуына Жамбыл облысының 
жастары да қал-қадірінің жеткенінше 
үлестерін қосуда. 

2 0 2 2  ж ы л ы  о бл ы с т а  ж а с т а р 
саясатын жүзеге асыруға тиісті мүдделі 
органдармен бірге 1 миллиард 183 886 
мың теңге қаржы қаралды. Мемлекеттік-
әлеуметтік тапсырыс аясында 41,4 
миллион теңгеге 6 әлеуметтік маңызы бар 
жоба қаржыландырылды. Атап айтқанда, 
волонтерлер мектебін ің жұмысын 
жандандыру,  жастар арасындағы 
экологиялық, сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы мәдениетт і  қалыптастыру, 
жасөспірімдер және жастар арасында 
құқықбұзушылық пен қылмыстың 
алдын алу тақырыптары аясында 
қоғамдық-саяси маңызға ие іс-шаралар 
ұйымдастырылды.

Жыл басынан бер і  қала және 
аудандарда ресурстық орталықтардың 
бекітілген іс-шаралар жоспарына сәйкес 
рухани-адамгершілік, әскери-патриоттық, 
спорттық, мәдени-шығармашылық, 
құқықтық, дін, психологиялық-танымдық, 
жастарға кеңес беру, экологиялық 
мәдениет, этносаралық келісім, сыбайлас 
жемқорлықтың алдын алу бағыттарында 
8 059 іс-шара өткізіліп, 195 016 адам 
қамтылды.

Негізі бір-екі ауыз сөзбен бір жылда 
атқарылған жұмыстарды толық, егжей-
тегжейлі баяндау мүмкін емес. Сондықтан 
сіздің сауалдарыңызға орай мүмкіндігінше 
биыл қол жеткізген жетістіктеріміз бен 
табыстарымызды қамтып отырсам.

– Ендеше, алғашқы сауал. Біршама 
уақыттан бері аудандардағы жастар 
ресурстық орталықтарын аралап, 
т ы н ы с - т і р ш і л і г і м е н  т а н ы с ы п , 
жастармен кездесу өткізіп жүрсіз. 
Көңілге не түйіп қайттыңыз? Ауыл 
ж а с т а р ы н  қ а н д а й  м ә с е л е л е р 
алаңдатады екен?

– Аудандарда шешімін  күткен 
мәселелер аз емес. Мәселен, облыс әкімі 
барлық жастар ресурстық орталықтарын 
жеке ғимаратпен қамтамасыз ету 
бойынша аудан әкімдеріне тапсырма 
берген болатын. Алайда ғимарат мәселесі 
әлі күнге дейін толық шешілген жоқ. Бүгінгі 
таңда үш аудандағы жастар ресурстық 
орталығының жеке ғимараты жоқ. Кейбір 
аудандардағы орталық ғимараты күрделі 
жөндеуді қажет етеді. Материалдық-
техникалық базаның да ескіргенін 
айтпай кетуге болмайды. Егер салада 
қызмет ететін жастарға лайықты жағдай 
жасалмаса, кеңсесі жылы, алдында 
компьютері болмаса, басқа да керек-
жарағымен қамтылмаса, жастарға қалай 
қызмет көрсетеді?! 

Од а н  б ө л е к  ж а с т а р  с а я с ат ы 
саласында қызмет ететін мамандардың 
жалақысының төмен екені де рас. 
Жалпы жалақы мәселесі аз айтылып, кем 
жазылып жүрген жоқ. Жылдың басында, 
ортасында талдау жасағанбыз. Талдау 
қорытындысы бойынша, ресурстық 
орталық қызметкерлерінің орташа айлық 
жалақысы – 85 мың теңге. Қымбатшылық 
қыспаққа алып тұрған кезде 85 мың теңге 
айлық аздық етеді.

Аудандарда жастармен кездесу 
барысында аталған мәселелер жиі 
көтеріліп, түрлі ұсыныстар айтылды. 
Сонымен қатар кездесулерде көп 
жастарымыздың жеке бизнесін бастауға 
ниетт і  екен ін  байқадым.  Жастар 
кәсіпкерліг ін өрістету мақсатында 
мемлекет тарапынан көрсетіліп жатқан 
қолдаулар бойынша сұрақтарын қойып, 
белсенділіктерін танытты. 

– Жақсы, мәселелермен етене 
танысып, жағдайды өз көзіңізбен көріп-
біліп қайтқан екенсіз. Енді анықталған 
мәселелердің шешімі қалай болмақ? 

– Мүмкіндігінше аудан әкімдерімен, 
орынбасарларымен  немесе  ішк і 
саясат бөлімдерінің басшыларымен 
кездесіп, жергілікті деңгейде шешілуі 
тиіс мәселелер бойынша пікір алмасып, 
ой бөлістік. Сондықтан орталықтардың 
ғимарат, материалдық-техникалық базасы 
мәселесі шешіледі деп ойлаймын. Тиісті 
басшыларға айтылып қана қоймай, 
алдағы уақытта мәселелердің шешілуін 
бақылауда ұстайтын боламыз.

Жуырда Астана қаласында ҚР Ақпарат 
және қоғамдық даму министрі Дархан 
Қыдырәлі жастар саясаты, қоғамдық даму 
басқармасының басшыларымен және 
республикалық жастар үкіметтік емес 
ұйымдарының жетекшілерімен кездесті. 
Министр жылды қорытындылап, еркін 
форматта басқарма басшыларының 
ұсыныстары мен мәселелерін тыңдады. 
Осы орайда көкейде жүрген бірқатар 
ұсыныстарымды министрге жеткіздім. 
Ұсыныстардың қатарында жалақының 
аздығы да айтылды. Министрге сала 
мамандарының жалақысын заңнама 
шеңберінде көтеру және әлеуметтік 
қызметкер мәртебесін беру арқылы 
үстемеақы қосу мәселесін реттеу 
бойынша ұсынысымды айттым.

Ал жастар кәсіпкерлігін дамыту 
әрдайым біздің басты назарымызда. 
Жалпы облыста 5 мыңнан аса жас кәсіпкер 
тіркелген. Жастарды кәсіпкерлікке баулу 
мақсатында консультативтік көмек көрсету 
арқылы әлеуметтік желілерде тікелей 
эфир арқылы онлайн мастер-кластар, 
«Бастау Бизнес» жобасы шеңберінде 
кәсіпкерлік негіздеріне оқыту, мемлекеттік 
бағдарламалар мен жобалар туралы 
кеңес беру, ақпараттандыру және тағы да 
басқа бағыттарда жұмыстар атқарылды. 

Сондай-ақ  биыл кәс іпк ерл і к т і 
дамыту жөніндегі ұлттық жоба аясында  
11 695 жас «Бастау Бизнес» жобасымен 
кәсіпкерлік негіздеріне оқуға жолданып, 
1 930 жас қайтарымсыз грант алды. 
Келесі жылы Мемлекет басшысының 
тапсырмасына сәйкес жастардың 
кәсіпкерлік бастамаларын арттыру және 
қолдау мақсатында шағын несиелеу 
(жеңілдетілген тәртіппен жылдық өсімі 
2,5 пайыз болатын шағын несие беру) 
шарттары қарастырылуда. Несиенің 
мерзімі – 5 жыл. 5 миллион теңгеге дейін 
беріледі деп жоспарлануда. Алдағы 
уақытта шағын несиелеу шарттары 
қабылданған жағдайда жастардың 
кәсіпкерлік бастамаларына қолдау көрсету 
мақсатында 347 жасқа (жұмыссыз және 3 
жылға дейінгі кәсіппен айналысып жатқан 
жастарға) 1 миллиард 735 миллион теңге 
жеңілдетілген тәртіппен жылдық өсімі 2,5 
пайыз болатын шағын несие беріледі.

– Кәсіпкерлік демекші,  биыл 
жастардың креативті жобалары мен 
идеяларына қолдау көрсету үшін 
«Тәуелсіздік ұрпақтары» грантын беру 
жоспарланған еді. Бірақ биыл аталған 
грант ешкімге берілмеді. Бұған не 
себеп болып отыр?

– Ел Президенті Қасым-Жомарт 
Тоқаев «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» 
атты мақаласында тәуелсіздік жылдары 
дүниеге келген дарынды жастарға 
нақты қолдау ретінде «Тәуелсіздік 
ұрпақтары» атты грант тағайындау 
қажеттігін атап өткен. Осыған орай  
ҚР Ақпарат және қоғамдық даму 
министрлігі 2021 жылдың 8 шілдесінде 
Үк імет  қаулысымен «Тәуелс і зд і к 
ұрпақтары» грантын тағайындаудың 
ережелері мен тұжырымдамасын бекітті. 
Грантты тағайындаудың мақсаты – 
белсенді шығармашыл жастар қауымын 
қалыптастыруға бағытталған жастардың 
жаңа және қолданыстағы бастамаларын 
мемлекеттік қолдау еді.

Осы орайда облысымызда жыл 
соңына дейін 7 бағыт бойынша 500 
мың теңге көлемінде 15 грант берілмек 
болған. Жобаны іске асыру үшін бір 
мердігер ұтып алуы керек. Өйткені тікелей 
бере алмаймыз. Жобаны мемлекеттік 
тапсырыс аясында мемлекеттік сатып 
алу конкурсынан бір мердігер жеңіп алды. 
Алайда ұтып алған қаражат көлемі және 
мерзімі бойынша жобаны іске асыру 
мүмкін болмады. Сондықтан жоба 
тоқтатылды. Егер шала, асығыс іске 
асырылатын болса, жоба оң нәтижесін 
бермес еді. Жастарымыз «Тәуелсіздік 
ұрпақтары» грантына келесі жылы қол 
жеткізе алады. 

«БАСПАНАМЕН 
ҚАМТУҒА 1 МИЛЛИАРД 

ТЕҢГЕ БӨЛІНДІ»
– Мемлекеттік жастар саясатын 

дамытудың 2021-2025 жылдарға 
арналған «Әулиеата жастары» өңірлік 
бағдарламасы қабылданғанын жақсы 
білеміз. Бағдарламаның 2021-2022 
жылдар аралығын қамтитын бірінші 
кезеңі аяқталды. Ал екінші кезеңінен 
қандай нәтиже күтеміз? 

– Бағдарламаның екінші кезеңі 2023 
жылы басталып, 2025 жылға дейін 
жалғасады. Бағдарлама аясында тоғыз 
нысаналы индикатор бекітілген. Бірінші 
кезеңде тоғыз индикатор бойынша 
бірқатар оң нәтижелерге қол жеткізе алдық. 
Жастарды отансүйгіштік рухта тәрбиелеу, 
құқықтық мәдениетін көтеру, өскелең 
ұрпақтың бойында рухани құндылықтарды 
қалыптастыру, жұмыссыздықты жою, 
құқықбұзушылықтардың алдын алу, 
баспанамен қамтуға бағытталған 
бірлескен кешенді жоспар аясында екі 
жылда ауқымды жұмыстар жүргізілді. 
Әсіресе өңір жастарын қолжетімді 
тұрғын үймен қамтамасыз ету және 
жас отбасыларды қолдау мақсатында 
дайындалған «Әулиеата жастары» 
бағдарламасын айрықша атап өтуге 
болады. Бұған дейін облысымызда 
жастар мен жас отбасыларды тұрғын 
үймен қамтамасыз етуге бағытталған 
арнайы бағдарлама болмаған. Сондықтан 
бағдарламаны әзірлеуде Астана және 
Алматы қалаларында оң нәтиже берген 
пилоттық бағдарламалар негізге алынды. 
Басқарманың сол кездегі басшысы Мәди 
Мейірбекұлы Алматы қаласына арнайы 
барып, іс-тәжірибесімен танысып қайтты.

Бағдарламаға биыл жергілікті бюджет 
есебінен 500 миллион теңге қаражат 
бөлініп, www.e-jambyl.kz платформасы 
арқылы барлығы 830 өтінім қабылданды. 
Бүгінгі күнге 33 қатысушының өтінімі банк 
тарапынан мақұлданып, оның ішінде 
26 қатысушы бағдарлама аясында 
баспаналы болды. Ал 7 қатысушы өзіне 
тұрғын үй іздестіруде.

Келесі жылы бағдарлама аясында 
баспанамен қамтылатын жастардың 
санын арттыру мақсатында облыс 
ә к і м і н і ң  қ ол д а у ы м е н  ж е р г і л і к т і 
бюджеттен 1 миллиард теңге бөлінді. 
Қосымша «Отбасы банк» тарапынан 
да қаржыландыру көлемін ұлғайту 
жұмыстары жүргізілуде.

О с ы  о р а й д а  а й т а  к е т е й і н , 
бағдарламаға байланысты ең көп 
қойылатын сұрақтың бірі – неге тек бес 
категория (денсаулық сақтау, білім беру, 
мәдениет, спорт, журналистика саласы 
қызметкерлері). Біріншіден, бөлінген 
сомаға байланысты 50-ге жуық пәтер 
беріледі. Егер категориясын көбейтетін 
болсақ, бағдарламаға қатысушылардың 
саны да көбейіп кетеді. Жұмыс істейтін 
жастарға берілетін себебі – несиені төлей 
алуы керек. Банк ешқашан жұмыссыз 
жастарға несие беруге тәуекел етпейді. 

Жалпы бағдарламаға байланысты 
көптеген ұсыныстар түсуде. Ұсыныстарды 
назарға ала отырып, 2023 жылы өндіріс 

орындарында, жеке секторда жұмыс 
істейтін, яғни ешқандай категорияға 
кірмейтін жастарды қамту көзделуде. 
Сол үшін категорияларды өзгерту 
жоспарлануда. Қатып қалған қағида жоқ. 
Дегенмен бәрібір төлем қабілетін растай 
алуы қажет. 

Сондай-ақ қазіргі таңда облыс әкімі 
Нұржан Молдиярұлының тапсырмасына 
сәйкес жұмыссыздықты жою, кәсіпкерлікті 
д а м ы т у ғ а  ба ғ ы т та л ғ а н  ж о ба л а р 
дайындалып жатыр. 

–  Б а ғ д а рл а м а д а  б е к і т і л г е н 
и н д и к а т о р д ы ң  б і р і  –  N E E T 
санатындағы жастардың үлесін 
төмендету. Президентіміз Қасым-
Жомарт Кемелұлы да NEET жастарды 
жұмыспен қамту мәселесінің өзекті 
екенін айтқан. Аймақ басшысы да 
аталған мәселені айрықша назарында 
ұстап отыр. Жүктелген тапсырмалар 
қалай орындалуда?

– Тараз қаласы мен аудандық 
жастар ресурстық орталықтарының 
мамандарымен NEET санатындағы 
жастарды анықтау бойынша адрестік 
талдау жұмыстары жүргізіліп, талдау 
нәтижесі бойынша 254 345 жастың 
әлеуметтік картасы жасалды. Қазақстан 
Респу блик асының  Стратегиялық 
жоспарлау және реформалар агенттігі 
Ұлттық статистика бюросының облыс 
бойынша департаментінің мәліметіне 
сәйкес облыста NEET санатындағы 
жастардың үлесі 2022 жылдың екінші 
тоқсанында 19 362 жасты (7,5 пайыз) 
құраған.

Облыс көлемінде жүргізілген адрестік 
талдау нәтижелері бойынша NEET 
санатына жататын 3 059 жас анықталып, 
тізімі облыс әкімдігінің жұмыспен қамтуды 
үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар 
басқармасына жолданды. Нәтижесінде 
Тараз қаласы мен аудан әкімдіктерінің 
жұмыспен қамту орталықтары тізім 
бойынша жастарды жұмыспен қамтудың 
белсенді шараларына тартып, ағымдағы 
жылдың үшінші тоқсаны бойынша NEET 
жастардың үлесі 18 329 жасты (7,1 
пайыз) құрады. Яғни NEET санатындағы 
1 033 жас жұмыспен қамтудың белсенді 
шараларына тартылды.

Айрықша атап өтер жайт, NEET 
санатындағы жастардың базасын 
жүйелендіру және жұмыс сапасын 
тиімді ұйымдастыру мақсатында облыс 
әкімдігі жастар саясаты мәселелері 
басқармасының ұсынысымен республика 
көлемінде алғаш рет автоматтандырылған 
электрондық деректер базасын әзірлеу 
жұмыстары жүргізілуде. Аталған жоба 
облыс әкімі тарапынан қолдау тауып, 
облыс әкімдігінің цифрлық технологиялар 
басқармасымен  б ірлесе  әз ірлеу 
жұмыстары қолға алынуда. Жоба құны 
шамамен – 5-10 миллион теңге.

Жобаға республика көлеміндегі 
б і р қ а т а р  д е р е к т е р  б а з а с ы 
интеграцияланатын болады. Жоспар 
б о й ы н ш а  баз а н ы  м ү м к і н д і г і н ш е 
автоматтандыруды көздеп отырмыз. 
Б а з а ғ а  ж ұ м ы с с ы з ,  о қ ы м а й т ы н , 
ұйымдаспаған, пробацияда есепте тұрған 
және тағы да басқа санаттағы жастар 
енгізіледі деп күтілуде. Жоба 2023 жылы 
іске қосылады деп жоспарлануда.

Сонымен қатар облыс әк імін ің 
тапсырмасымен NEET санатындағы 
жастармен жұмысты жүйелендіру және 
санын азайту мақсатында облыстық 
және Жамбыл, Жуалы, Қордай, Шу, 
Меркі, Мойынқұм аудандық, Шу қалалық 
жастар ресурстық орталықтарында NEET 
жастармен жұмыс жүргізу бөлімі ашылды. 
Сарысу ауданында NEET санатындағы 
жастармен жұмыс істейтін инспекторлар 
бекітілді.

Бұдан  бөлек  саладағы өзек т і 
мәселенің бірі – жастар жұмыссыздығы. 
Сол себепт і  жастар  арасындағы 
жұмыссыздық деңгейін төмендетуге 
ж ә н е  ол а рд ы  ә л еум ет те н д і ру ге 
басымдық берілуде. Есепті кезеңде 27 
214 жас жұмыспен қамтудың белсенді 
ш а р а л а р ы н а  та рт ы л ы п ,  ж а с та р 
арасындағы жұмыссыздық деңгейі 2022 
жылдың үшінші тоқсанына 3 пайызды 
құрады (республика бойынша көрсеткіш –  
3,8 пайыз).

Биыл 8 558 жас бос жұмыс орындарына 
орналасса, 348 жас қысқамерзімді 
кәсіби оқытуға, 545 жас онлайн оқытуға, 
1 798 түлек «Жастар тәжірибесіне», 
191 жас әлеуметтік жұмыс орындарына 
жолданып, 1 933 жас ақылы қоғамдық 
жұмыстарға тартылды. Сондай-ақ 32 
жас «Ұрпақтар келісімшарты», 184 жас 
«Алғашқы жұмыс орны» жобасы бойынша 
жұмысқа орналасты. Ал «Жасыл ел» 
еңбек жасағын іске асыруға жергілікті 
бюджет есебінен бөлінген 116,4 миллион 
теңгеге 1 765 жас маусымдық жұмыспен 
қамтылды.

«МЕРИТОКРАТИЯ 
ҚАҒИДАТЫ НЕГІЗІНДЕ 
ТАҒАЙЫНДАЛДЫМ»

– Жастар басқармасының басшысы 
б ол ы п  т а ғ а й ы н д а л ғ а н ы ң ы з д а 
сіздің тарапыңызға сын айтқандар 
болды. Бірнеше жылдан бері жастар 
саясатының отымен кіріп, күлімен 
шығып жүргеніңізді біреу білсе, біреу 
білмес. Сондықтан еңбек жолыңыз 
туралы аз-кем әңгімелеп берсеңіз.

– Мектепте оқып жүрген кезімнен 
бастап «Жайдарман» ойындарына 
қатысып, мерекелік түрлі іс-шаралардың 
бел ортасынан табылатынмын. Астана 
қаласындағы Қазақ инновациялық 
гуманитарлық-заң университетінде оқып 
жүргенде де белсенді студенттердің бірі 
болдым. Университеттегі «Сезім» атты 
ақындар клубына, Астана қаласындағы 

Ұлттық академиялық к ітапханасы 
жанынан ашылған «ТӘЖ» ақындар 
клубына мүше болып, шығармашыл 
жастардың қатарынан көрініп жүрдім. 
Негізі «Заңгер» мамандығында оқитын 
жастар көбіне әдеби ортаға араласа 
бермейді. Сондықтан болашақ заңгер 
достарымды қоғамдық шараларға 
тартуға тырыстым. Осы мақсатта 
Қазақ инновациялық гуманитарлық-
заң университетінде оқытушы болып 
жүргенімде «Заңгер» мамандығында оқып 
жүрген талантты студенттерді танытсам, 
тың қырларын ашып, бос уақыттарын 
тиімді өткізуге себепкер болсам деген 
ниетте шығармашылық клуб аштым. 
«Сәт» клубының құрамындағы 25 жігіт 
сабақтан тыс уақытта университетте 
қалып, түрлі қоғамдық іс-шараларға 
белсене қатысып жүрді. Қайырымдылық 
шараларын өткізіп, мереке кезінде қарттар 
үйіне, балалар үйіне барып, концерттік 
бағдарламалар қойып беретінбіз. 

Кейін әр жылдары ҚР Қоршаған ортаны 
қорғау министрлігінің заң жобалары 
басқармасының заңгер і ,  аталған 
министрліктің экологиялық заңнама және 
құқықтық қамтамасыз ету департаментінің 
іс жүргізу жөніндегі инспекторы болып 
қызмет еттім. Мүмкін әлі де туған жерден 
жырақта жүрер ме едім. Ата-анамның 
сөзін жерге тастамай, алған білімімді 
туған жерімнің дамуына жұмсасам деген 
оймен Таразға оралдым. Сөйтіп, бір 
күні жұмыс іздеп әкімдікке барсам, сол 
кездегі облыс әкімдігінің жастар саясаты 
мәселелері басқармасының басшысы 
Еркебұлан Құралбаев жастарды қабылдау 
өткізіп жатыр екен. «Іздегенге сұраған» 
демекші, Еркебұлан Есенғалиұлына 
жастар саясаты саласында қызмет 
істегім келетінін айтып, қысқаша еңбек 
жолыммен таныстырдым. Еркебұлан 
Есенғалиұлы басқармада заңгердің 
орны және облыстық жастар ресурстық 
орталығы директорының орны бос екенін 
жеткізді. Сонымен не керек, директордың 
орынбасары болып тағайындалып, жастар 
саясатының қым-қуыт тірлігіне бел шеше 
кірісіп кеттім. Арада бірнеше жыл өткенде 
Еркебұлан Есенғалиұлының ұсынысымен 
жастар саясаты басқармасына келіп, 
заңгер қызметін атқардым. Одан кейін 
қаржы және ұйымдастыру, жастар 
саясатын іске асыру, ұйымдастыру және 
бақылау бөліміне басшылық еттім. 

Салада атқарған азды-көпті еңбегіміз 
басшылық тарапынан ескеріліп, биыл 
меритократия қағидаты негізінде облыс 
әкімдігі жастар саясаты басқармасының 
басшысы болып тағайындалдым. Рас, 
«Неге конкурс өтпей тағайындалды?» 
деп сынағандар да болды. «Мемлекеттік 
қызмет туралы» Заңда егер сол салада 
жұмыс істеген болса, меритократия 
қағидаты негізінде тағайындалу мүмкіндігі 
бар екені тайға таңба басқандай жазылған. 

Енді артылған сенімді, жауапкершілік 
жүгін абыроймен көтеру мақсатында 
жұмыс істейміз. 

– Облыс әкімінің жанындағы жастар 
ісі жөніндегі кеңестің мүшелерінің 
жаңаруы да әлеуметтік желіде қызу 
талқыланды. Осы жөнінде не айтасыз?

– Облыс әкімі жанындағы жастар 
і с і  ж ө н і н д е г і  к е ң е с  2 0 1 2  ж ы л ы 
құрылған. Жастар ісі жөніндегі кеңес 
аудан әкімдері жанынан да ашылған. 
Облыс әкімі төрағалық ететін жастар ісі 
жөніндегі кеңес – аты айтып тұрғандай, 
жастар саясаты саласында атқарылып 
жатқан жұмыстарды талқылау, кеңесу 
мақсатында құрылған. Кеңеске мүше 
болуды лауазыммен,  мансаппен 
шатастырмау керек. Алдыңғы кеңес 2019 
жылы құрылған болатын. Сондай-ақ 
кеңестің мүшелері жаңарып отырады. 
Кеңес мүшелері «ауыспауы керек» 
деп еш жерде жазылмаған. Әр жылы 
өзгерістер мен толықтырулар енгізіліп 
отырады. Себебі біз кеңеске өзгеріс алып 
келіп, жастар жұмысының бойына қан 
жүгіртуіміз керек. 

Әлеуметтік желіде талқыланған тағы 
бір мәселе – жуырда Астана қаласында 
Қазақстан мен Өзбекстан жастарының  
I конгресі өтті. Конгреске барған өңіріміздің 
жастарына байланысты да сын айтылды. 
Облысымызда 258 мың жас бар. Неге 
жыл сайын белгілі бір азаматтар ғана 
баруы керек. Басқалар неге бармайды?! 
Басқа жастар да барсын, көрсін, тәжірибе 
жинасын. Бізде белгілі бір жастардың 
тобы қалыптасқан. Тек солар барады, тек 
солар көреді. Олай болмауы керек. 

– Өзіңіз сынды қалай қабылдайсыз? 
– Қоғам тарапынан сын айтылу 

керек. Жүйелі, орынды сын болса, дұрыс 
қабылдаймын. Бірақ адамның жеке 
басына, отбасына, қызметтік абыройына 
нұқсан келтірмеуі керек деп ойлаймын. 
Дегенмен бет көр іс іп ,  араласып-
құраласып жүрген адамдардың сыны, 
теріс пікірі ауыр тиеді. Егер «сен осы 
жерде дұрыс істемедің, негізі былай істеу 
керек еді» деп өзіме хабарласып немесе 
басқармаға келетін болса, есігім әрдайым 
ашық. Ұсынысы, жобасы бар ма, келсін, 
айтсын. Біз қолдауға дайынбыз. Жақсы 
жоба болса, облыс әкіміне жеткізуге 
тырысамын. 

Жоқ, міндетті түрде шулатып, қоғам 
талқысына салу керек. Мәселен, сынап 
жазған адам өзінің көзқарасы бойынша 
жазады. Екінші тараптың пікірі маңызды 
емес. Сондай жағдайда басқарманың 
жұмысын білмейтін, мені танымайтын 
адамда теріс пікір қалыптасады. Теріс 
пікір жазу арқылы жүздеген, мыңдаған 
адамның ойын бұзуы, өзгертуі мүмкін. 

Сондықтан сын айтсақ та шын айтып, 
бір-біріміздің балағымыздан тартпай, 
керісінше болысып, байыппен ойлап, 
байсалды әрекет еткеніміз пайдалырақ. 

– Әңгімеңізге рақмет!

Сұхбаттасқан Талғат НҰРХАНОВ

«КЕҢЕС «КЕҢЕС 
МҮШЕЛЕРІ МҮШЕЛЕРІ 
АУЫСПАУЫ АУЫСПАУЫ 
КЕРЕК ДЕП КЕРЕК ДЕП 
ЕШ ЖЕРДЕ ЕШ ЖЕРДЕ 
ЖАЗЫЛМАҒАН»ЖАЗЫЛМАҒАН» Жастар газеті 

болғандықтан облыс 
әкімдігінің жастар саясаты 
мәселелері басқармасы 
ұйымдастырған түрлі 
іс-шараларға, аталған 
мекеменің жұмысы 
қаралған жиындарға жиі-
жиі қатысып тұрамыз. 
Сонда өңірімізде жастар 
саясаты саласында 
тың серпін бар екенін, 
мемлекеттік қолдаудың 
арқасында жыл санап 
кем-кетігі бүтінделіп, жоғы 
түгенделіп келе жатқанын 
байқаймыз. Басқарманың 
жаңашыл істері көңіл 
қуантады. Осы орайда 
жастармен жүйелі 
жұмысты жолға қойған 
облыс әкімдігі жастар 
саясаты мәселелері 
басқармасының басшысы 
Жомарт Зұлпыхармен 
сұхбаттасып, жыл 
басынан бері атқарылған 
жұмыстар, алдағы 
жоспарлар туралы әңгіме 
өрбіттік. 
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34 заң жобасы 
әзірленеді

Қараша айында Үкімет отырысында 
Әділет министрі Қанат Мусин Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2023 жылға 
арналған заң жобалау жұмыстарының 
жоспарын ұсынды.

Қанат Мусин 2023 жылы 34 заң 
жобасын әзірлеу көзделгенін, бірінші 
жартыжылдықта Парламентке 15 заң 
жобасын және екінші жартыжылдықта 19 
заң жобасын енгізу қажет екенін айтты.

Министрдің деректері бойынша, 
жоспардың жобасы Президент және 
мемлекеттің стратегиялық құжаттары 
а й қ ы н д а ғ а н  м і н д ет те р  н е г і з і н д е 
қалыптастырылған.

«Қала құрылысы кодексін және бюджет 
кодексін, жер қойнауын пайдалану, 
мемлекеттік-жекешелік әріптестік, көші-
қон, мемлекеттік сатып алу, салық салу, 
сондай-ақ әкімшілік әділетті, қылмыстық, 
қылмыстық-процестік және әкімшілік 
заңнамаларды жетілдіру мәселелері 
бойынша заң  жобаларын әз ірлеу 
көзделген», деді Қанат Мусин.

Әділет министрлігінің басшысы Су 
кодексін, сондай-ақ тұтынушылардың 
құқықтарын, бұқаралық ақпарат құралдары 
мен аквамәдениетті қорғау бөлігінде жаңа 
редакциядағы заң жобаларын әзірлеу 
жоспарланғанын қоса айтты.

Әлеуметтік төлемдер, 
айыппұлдар мөлшері 

өзгереді
Жуырда Мемлекет басшысы Қасым-

Жомарт Тоқаев «2023-2025 жылдарға 
арналған республикалық бюджет туралы» 
Заңға қол қойды. Аталған заң жобасы 
аясында 2023 жылдың 1 қаңтарынан 
бастап күнкөріс шегі, ең төменгі зейнетақы, 
айыппұл көлемі, жалақы мен жәрдемақы 
мөлшері, сонымен қатар бюджетке 
төленетін басқа да міндетті төлемдердің 
жаңа мөлшері белгіленді. 

2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап 
күшіне енетін «2023-2025 жылдарға 
арналған  республик алық  бюджет 
туралы» Заң Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік  жастар саясаты және 
әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы 
заңнаманы жетілдіруге бағытталған. 
Құжатта бала күтімі бойынша жәрдемақы 
төлеу мерзімін 1,5 жасқа дейін ұлғайту, 
базалық зейнетақы мөлшерін кезең-
кезеңімен көтеру, ынтымақты зейнетақы 
мөлшерін есептеу кезінде табыстың 
ең жоғары шектелуін 46-дан 55 АЕК-ге 
дейін арттыру, сақтандырылған адамдар 
үшін жұмысынан айырылу бойынша 
әлеуметтік төлемдер мөлшерін орташа 
айлық табыстың 45 пайызына дейін өсіру 
бойынша түзетулер қамтылған. Осылайша 
2023 жылға ең төменгі жалақы мөлшері 
(ЕТЖ) – 70 мың теңге, айлық есептік 
көрсеткіш (АЕК) – 3 450 теңге болып 
бекітілді.

Келесі жылы айыппұлдардың да 
мөлшері өседі. Ең төменгі айыппұл 
жүргізушінің тұрақ ақысын төлемегені 
үшін салынады. Мөлшері – 3 АЕК. Яғни 
айыппұл мөлшері 9 189 теңгеден 10 350 
теңгеге дейін өседі.

Көлік жылдамдығын белгіленген 
жылдамдықтан сағатына 10-20 шақырымға 
асырған жағдайда 5 АЕК көлемінде (17 250 
теңге) айыппұл салынады. Бағдаршамның 
қызыл түсіне өткен жағдайда 10 АЕК, яғни 
34 500 теңге айыппұл арқалайсыз.

Сондай-ақ  1  қаңтардан бастап 
сақтандыру полисінің құны да артып, 
базалық сақтандыру сыйақысы 5 819,7 

теңгеден 6 555 теңгеге өседі.
Көлік салығы да біршама өседі. 

Қозғалтқыш көлемі 1100 текше сантиметрге 
дейінгі көліктер үшін 3 063 теңгеден 3 450 
теңгеге, ал көлемі бес литрден асатын 
көліктер үшін 612 600 теңгеден 690 мың 
теңгеге өседі.

Ауыл тұрғындарына 
микрокредит беріледі
К ел е с і  ж ы л д а н  б а с т а п  а у ы л 

халқының табысын арттыру мақсатында 
қазақстандықтарға микрокредит беріле 
бастайды. ҚР Ауылшаруашылығы министрі 
Ербол Қарашөкеевтің айтуынша, Жамбыл 
облысының үлгісінде ауыл халқының 
табысын арттыру бойынша пилоттық 
жобаны кеңінен тарату шеңберінде 
бірқатар жұмыс жүргізілген. 

« Ж е т і  ж ы л  ж о б а  а я с ы н д а  1 
триллион теңге бөлу жоспарланып 
отыр.  1  миллионнан  астам ауыл 
тұрғыны қамтылады және барлық жеке 
қосалқы шаруашылықтардың жартысы 
кооперативтік кәсіпкерлікке тартылады. 
350 мыңнан астам жұмыс орнын құру 
көзделген.

2023 жылы жобаны жүзеге асыру үшін 
барлық облыс әкімдігіне 52,4 миллиард 
теңге бөлінеді. Бұл ақшаға 11 мың 
микрокредит беру және 12 мыңнан аса 
жұмыс орнын ашу жоспарланып отыр. 
Қазір облыс әкімдіктері «Ауыл аманаты» 
жобалық кеңсесімен бірлесіп жобаны 
іске асыру үшін ауылдық округтерге 
скрининг жүргізуде», деді жуырда Үкімет 
отырысында ҚР Ауылшаруашылығы 
министрі Ербол Қарашөкеев.

Жастарға үлкен 
мүмкіндік

2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап 
Мемлекет  басшысының 2021-2025 
жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту 
жөніндегі ұлттық жоба шеңберіндегі 
тапсырмасын іске асыру мақсатында 
жастар үшін жеңілдетілген микрокредит 
берудің жаңа тетігі енгізіледі.

Микрокредиттер 21 жастан 35 жасқа 
дейінгі, кәсіпкерлік қызметті бастағысы 
келетін не кәсіпкерлікпен айналысатын 
жастар үшін конкурстық негізде берілетін 
болады. Микрокредиттер  «Аграрлық 
несие корпорациясы» АҚ арқылы беріледі. 
Номиналды сыйақы мөлшерлемесі жылдық 
2,5 пайыздан аспайды. Қарыздың ең жоғары 
сомасы – 5 миллион теңге. Несие алу үшін 
кепілдің болуы міндетті.

Микрокредит кез келген мақсат үшін 
5 жылға дейін, ал малшаруашылығына 7 
жылға дейінгі мерзімге беріледі. Сондай-
ақ негізгі берешек пен сыйақыны өтеу 
бойынша жеңілдік кезеңі көзделген.

2023 жылға арналған республикалық 
бюджетте жеңілдетілген микрокредит беру 
үшін 28 миллиард теңгеден астам қаражат 
көзделген. 

Зейнеткерлер де жұмыспен 
қамтылады

1 қаңтардан бастап зейнеткерлік жасқа 
дейінгі азаматтарды жұмыспен қамтуға 
жәрдемдесудің белсенді шараларына 
тартуға бағытталған «Күміс жас» жобасына 
қатысушылардың контингенті мен қатысу 

кезеңі кеңейтілетін болады.
Қолданыстағы қағидаларға сәйкес 

жобаны іске асыру шеңберінде жұмыс 
берушілер мемлекеттен белгіленген 
жалақы мөлшерінің 50 пайызына субсидия 
ала отырып, зейнеткерлік жасқа дейінгі 
(58 жастан бастап) адамдарды жұмысқа 
орналастыру үшін жұмыс орындарын 
құрады. 

Жобаға қатысушылар контингентіне 
50 жастан асқан жұмыссыз азаматтар 
енгізіледі. Қатысу мерзімі 36 айға дейін. 
Сондай-ақ қатысушылардың жалақысы 
б о й ы н ш а  с у б с и д и я л а р  м ө л ш е р і 
ұлғайтылады.

Сонымен қатар жоба аясында «жеке 
көмекші» және «әлеуметтік қызметкер» 
кәсіптері бойынша жұмыс орнын алу 
мүмкіндігі пайда болады.

«Күміс жас» жобасын іске асыру 
шеңберінде жұмыспен қамтуға жәрдемдесу 
шараларымен жыл сайын кемінде 15 мың 
адамды қамту жоспарлануда.

Қоныстой көбеймек
«7-20-25» ипотекалық бағдарламасы 

2023 жылы да жалғасады. Бағдарлама 
аясында бұған дейін 64 146 жеңілдетілген 
қарыз берілген.

2023 жылы бағдарламаны жүзеге 
асыруға 100 миллиард теңгеге дейін 
қаражат бөлу жоспарланып отыр. 

Бағдарлама шарттарына енгізілген 
өзгеріс – енді бір несие алушы бағдарламаға 
бір мәрте ғана қатыса алады. Ал бастапқы 
жарнаның ең төменгі мөлшері, қарыздың 
ең жоғары сомасы, сыйақы мөлшерлемесі, 
қарыз мерзімі, өңірлер бөлігінде сатып 
алынатын тұрғын үйдің ең жоғары құны 
сынды параметрлер бойынша ешқандай 
өзгеріс жоқ.

Ал «Бақытты отбасы» тұрғын үй 
бағдарламасына 2023 жылы 20 миллиард 
теңге бөлінеді. Келесі жылы бағдарламаға 
бірқатар өзгерістер енгізіледі. Атап айтқанда, 
жеңілдетілген несие беруге негізделген 
бағдарламаға көпбалалы отбасылар, жетім 
балалар, І және ІІ топ мүгедектігі барлар, 
мүгедектігі бар балаларды тәрбиелеп 
отырған отбасылар қатыса алады. Сондай-
ақ бағдарламаға қатысуға үміткерлердің 
табысы туралы талап алынып тасталды. 

Бұрын үміткер отбасының әрбір мүшесінің 
табысы 115 905 теңгені құрауы тиіс болған.

Үшінші және негізгі өзгерістердің бірі – 
қарыз сомасының шекті мөлшері жойылды. 
Егер бұрын үміткердің тұрғылықты 
жеріне байланысты 10-15 миллион теңге 
аралығында несие берілсе, енді несие 
сомасы пәтердің шаршы метрінің құнына 
қарай есептеледі.

Автонесие бағдарламасы 
қайта басталады

Қазақстанда жеңілдетілген автонесие 
б а ғ д а рл а м а с ы  қ а й т а  қ о с ы л а д ы . 
Жуырда  жең ілд і к т і  автокредиттеу 
бағдарламаларының операторлары 
«Қазақстанның Даму банкі» АҚ және 
«Өнеркәсіпті дамыту қоры» АҚ келесі 
жылдан бастап қолданыстағы барлық 
б а ғ д а р л а м а  б о й ы н ш а  ш а р т т а р 
біріздендірілгенін хабарлады. 

«Қазір бағдарламаларға қатысатын 
екінші деңгейлі банктер қолданыстағы 

кредиттерді өтеуден түсетін төлемдерді 
жинақтау процесін жүзеге асырып жатыр. 
Револьверлік тетік негізінде жеңілдікті 
қарыздар беруді бастау 2023 жылғы 
қаңтардың екінші жартысында күтіледі. 
Іске қосу күніне екі бағдарлама бойынша 
жинақталған қаражат көлемі шамамен 13 
миллиард теңгені құрайды, бұл кемінде 
1300 жаңа автокредит беруге мүмкіндік 
береді.

Болашақта револьверлік әдіспен 
жинақталған  қаражатты бөлуд і  ай 
сайын і с ке  асыру  жоспарланған» , 
делінген «Қазақстанның Даму банкінің» 
хабарламасында.

Сұлтан Бейбарыстың 800 
жылдығы мерекеленеді
Мәдениет және спорт министрлігі 

бекіткен 2022-2024 жылдарға арналған 
мерейтойлар мен атаулы күндердің тізбесіне 
сәйкес Сұлтан Бейбарыстың 800 жылдығы 
2023 жылы тойланады. Қазіргі таңда 
Түркістан облысының әкімдігі бастаған 
мүдделі мемлекеттік органдар мерекелік 
іс-шаралардың жоспарын құруда.

Мерейтой аясында «Бейбарыс ізімен» 
атты халықаралық ғылыми экспедиция 
ұйымдастыру, 1989 жылы жарық көрген 
«Сұлтан Бейбарыс» көркем фильмін 
араб және ағылшын т іл іне аудару, 
телехикаялар түсіру, «Шетелдік аудиторияға 
арналған Қазақстанның қысқаша тарихы» 
басылымына мәмлүктерге арналған 
мәліметтерді енгізу,  республикалық 
кітапханаларда тұрақты кітап көрмелерін 
ашу және әлем музейлерінде Сұлтан 
Бейбарысқа қатысы бар жәдігерлердің 
көшірмелерін жинақтау жоспарлануда. 

Сонымен қатар ҚР Ақпарат және 
қоғамдық даму министрлігі «Бабалар 
ізімен» және «Тағдыр. Тарих. Тұлға» деректі 
фильмдер циклінің шеңберінде Сұлтан 
Бейбарыс туралы түсірілген материалдарды 
республикалық телеарналарда көрсететін 
болады.

Әрине,  келесі  жылдың маңызды 
жаңалықтарын толық баяндап шығу мүмкін 
емес. Мүмкіндіг інше маңыздыларын 
қамтуға тырыстық. Дейтұрғанмен жоғарыда 
аталғандардан бөлек 2023 жылдың 14 
қаңтарында Қазақстан Республикасы 
Парламенті Сенатының депутаттарының 
сайлауы өтетінін, келесі жылдан бастап 
дәрігерлердің, өрт сөндірушілердің, 
мұғал імдерд ің  жалақысы өсет ін ін , 
мемлекеттік қызметкерлердің мобильді 
аударымдары бақылауға алынатынын 
айтпай кетуге болмайды. Лайым Қоян 
жылында қолға алынған әрбір бастама 
елімізді оң жолға, жақсылыққа бастай берсін! 

Талғат НҰРХАНОВ

Қазақ атам айтпақшы, ат аунап 
тұрғанша ай өтті, көзді ашып-
жұғанша жыл өтті. Бұйыртса, Барыс 
жылына қош айтып, Қоян жылын 
қарсы алғалы тұрмыз. 

Жалпы Қоян жылы айналып келген сайын қазақтың 
қу жүрегінің сыздайтыны бар. Жыл басталмай жатып 
жамандық төндіруден аулақпыз. Дегенмен тарихқа 
көз жүгіртсек, Қоян жылының қиындығы көп болғанын 
аңғаруға болады. «Ағайын, біздің тарих алтын шынжыр, 
әр жерден жиі үзіліп, көп жалғанған» деп Есенғали ақын 
айтпақшы, еліміздің тарихында 1867-1868 жылдар 
«жалпақ қоян» жұты, 1879-1880 жылдар «үлкен қоян» 
жұты, 1891-1892 жылдар «кіші қоян» жұты, 1915-1916 
жылдар «тақыр қоян» жұты болып тарихта қалған. 
Күллі қазақтың тең жартысы қырылған атақты «Ақтабан 
шұбырынды, Алқакөл сұламаның» 1723 жыл Қоян 
жылына тұспа-тұс келгенін де ұмытуға болмайды. 

Алайда Қоян жылы тек қиыншылығымен есте 
қалған деуге тағы болмайды. Құт болып бүкіл елдің 
басын біріктірген тұсы да болған. Мәселен, 1711 жылы 
үш жүздің ханы болған Абылай хан дүниеге келді. 
Алты Алаштың басын бір тудың астына біріктірген 
Абылай дүниеге келгенде Қоян жылы да барыс жүректі 

ұлдардың туатынын білген шығар біздің дана халқымыз. 
Мүмкін келе жатқан Қоян жылы қазақ даласына тағы 
бір жолбарыстай жүректі ұл сыйлағалы тұрған шығар, 
кім біледі?!

Негізі қоянның да көптеген артықшылықтары бар 
екенін біреу білсе, біреу білмес. Үйге бағуға икемделгіш 
қояндар туралы қызықты ақпараттар да жоқ емес. 
Қояндар сағатына 70 шақырым жылдамдықпен жүгіреді 
және тістері өмір бойы тоқтаусыз өседі. Ел ішінде тіпті 
қатігездігі туралы да түрлі қауесет айтылады. Мысалы, 
«қоянның баласындай қанжығада көрісейік» дейтін 
сөз қоянның қатігездігімен байланысты айтылса керек. 
Қоян сүтқоректі жануар болғанымен балаларын емізіп 
болған соң көміп кететін көрінеді. Міне, сол кезде қоян 
мен көжегі өзара «Енді аңшы атып алған күні қанжығада 
ғана көрісейік» деп серттеседі екен. Сондықтан да 
қазақ бір-бірінен алыстағанда, ренжіскенде «қоянның 
баласындай қанжығада көрісейік» деп айтатын болған. 

Қоянның ең әлсіз жері – құлағы. Құлағынан ұстап 
алсаңыз болды, шыңғырып-шыңғырып ақыры ырқыңызға 
көнеді. Ал егер абайсызда артқы қос аяғының тепкісіне 
түссеңіз құрыдым дей беріңіз. Серпіні өте қатты. Інді де 
артқы аяқтарымен қазады. Сондықтан қоянды қорқақ 
екен деп абайсызда артқы аяғының тепкініне түсіп 
қалмау керек.

Қоян жылы туғандарды «сужүрек», «қорқақ» деп 
атаудың да өз жөні бар. Жалпы қоян сергектік пен 
қорқақтықтың символы ретінде көрсетіледі. Қоян туралы 
қазақ ертегілерінде былай баяндалады: 

«Ертеде орманда қайырымды қоян өмір сүріпті. 
Қоян кішкентай аңдарға көмектеседі. Аңдардың 
жоғалтқан заттарын тауып әкеп береді. Себебі қоян 
иісшіл, дыбысты жақсы сезеді. Барлық аңдар қоянды 
жақсы көреді. Бір күні қоян орман ішінде жүгіре-жүгіре, 
секіре-секіре шаршап қалады. Ол өзінің қарны қатты 
ашқанын сезеді. Қолына дорбасын ұстап, бақшаға 
келеді. Сөйтіп, ол сол жерден сәбіздің иісін сезеді. Қоян 
қызыл сәбіздерді суырып, асықпай дорбасына салады. 
Тап сол кезде бақшаны суарып жүрген бағбан ата 
қоянды байқап қалады. Бағбан ақырын келіп қоянның 
дорбасына қырыққабат салып, өзі жасырынып қалады. 
Тықыр еткен дыбысты естіген қоян қорқып кетеді де, 
сол бойы жан-жағына қарамай, қолына дорбасын алып, 
орманға қарай қаша жөнеледі. Сол күннен бастап қорқақ 
қоянға айналыпты-мыс». Міне, қоянды қорқақ деудің 
сыры осындай. Әрине, бұл бар болғаны ертегі ғана.

Сонымен қатар қоян өзінің түс ерекшелігіне қарай да 
қоңыр, сары, сұр, қара, ақ, қызыл болып бөлінеді. Әрі 
түсі маусымға қарай өзгеріп отырады. 

Сондай-ақ жан-жағын көріп жүруіне байланысты 

болса керек, қояндардың жаратылысынан көздері 
қиғаш болады. Сондықтан қоян қашқанда да бір 
сызықтың бойымен қашпай, бұлтақтап қашады. Қазақ 
сөзінде тұрмай, түрлі сылтау айтатын адамдарды «қоян 
бұлтаққа салды» деп жақтырмайтыны да содан.

Жаратылыстың өзінің ерекшелігі мен заңдылықтары 
бар. Мәселен, бөкен жүйрік аң. Бөкен жүгіргенде өкпесі 
күймес үшін Жаратушы оған ұзын тұмсық пен мүйіз 
берген. Сол арқылы қаны салқындап, өзінің қызулық 
дәрежесін сақтап тұрады. Дәл сол сияқты қоянға да ұзын 
құлақ берілген. Ұзын құлақтың арқасында ағзасындағы 
ыстықты шығарып, қашқанда немесе күн ысығанда 
өздерінің бойын салқын сақтай алады. Сонымен 
қатар қоян тіпті бір кездері бір қауым елдің көңіл күйін 
белгілейтін нышан да болған. Мысалы, христиандар бір 
кезде өздерінің өкінішін қоянның бейнесімен бейнелеген. 
Бірақ кейін әбден күнәға батып, артынша қателіктерін 
танып, тура жолға түскендерді «қоян» деп атаған. 

Егер тізбелейтін болсақ, Қоян жылының да 
жақсылығы мен шарапаты мол болған. Сондықтан 
Барыс жылынан аман-есен өтіп, Әділетті Қазақстанға 
аяқ басқан еліміз енді қояндай орғып, зымырап дами 
бергей.

Шапағат ӘБДІР

Қазақстандықтардың ырысын тасытып, 
берекесін кіргізген, айтулы оқиғалармен 
есте қалған әрі ауыртпашылығы да аз 
болмаған Барыс жылы тарих қойнауына 
енді. Үлкен үмітпен Қоян жылына қадам 
бастық. Ал Жаңа жылды әр адам ізгі 
ниетпен, ақ тілекпен қарсы алып, үлкен 
өзгеріс, жағымды жаңалық, ерекше 
жақсылық күтеді. Ендеше 2023 жылы 
қазақстандықтарды қандай өзгерістер күтіп 
тұр? Қоян жылы қандай жақсылықтарымен 
қуантады?

ҚОНЫСЫМЫЗ ҚҰТ БОЛСЫН, ҚАДАМЫМЫЗ НЫҚ БОЛСЫН!ҚОНЫСЫМЫЗ ҚҰТ БОЛСЫН, ҚАДАМЫМЫЗ НЫҚ БОЛСЫН!

ҚАНДАЙ ӨЗГЕРІСТЕР КҮТІП ТҰР? ҚАНДАЙ ӨЗГЕРІСТЕР КҮТІП ТҰР? 
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ӨТКЕН КҮНДЕРДІҢ ӨТКЕН КҮНДЕРДІҢ 
ӨРНЕГІӨРНЕГІ

Ерболат 
САУРЫҚОВ, 
Ш.Мұртаза 
атындағы 
Халықаралық 
Тараз 
инновациялық 
институтының 
президенті:

– Бүгін 2022 жылды артқа қалдырып, 
ертең 2023 жылды қарсы алғалы 
отырмыз. Еліміз ежелден «Ескі жыл 
есірке, жаңа жыл жарылқа» деп келер 
жылдан үлкен үміт күтіп, тек жақсылық 
тілеген.

2022 жыл біз үшін табысты жыл 
болды. Биылғы басты жаңалығымыз – 
оқу орнымызға қазақ әдебиеті мен тілінің, 
ділінің мұңын мұңдап, жоғын жоқтаған, 
шындықтың шырақшысындай болған 
журналистиканың қаранары Шерхан 
Мұртаза есімінің берілуі болды.

Сонымен қатар институтымызда 
«Шерхантану» ғылыми-зерттеу орталығы 
2009 жылдан бері жұмыс істеп келе 
жатқанын білесіздер. «Әдебиет пен 
өнер ұлы болмаған жерде – ұлт та ұлы 
бола алмайды» деп Ғабит Мүсірепов 
айтқандай, әдебиеттің атқаратын 
орасан зор қызметімен ештеңе де 
теңесе алмайды. Осы тұрғыдан алғанда 
Ш.Мұртазаның есімі біздің оқу орнына 
берілуі де заңдылық. Сонымен қатар 
Шерағаның еңселі ескерткіші де өзінің 90 
жылдық тойына сәйкес оқу орнымыздың 
алдына орналастырылды. 

Бұдан  бөлек  жаңа  әк імш іл і к 
ғимаратымыз бой көтерді, «Шерхантану» 
ғылыми-зерттеу орталығы жаңадан 
жасақталды, «Студенттер үйінің» алды 
күрделі жөндеуден өтіп, әуенді фонтан 
орнатылып, демалыс скверіне айналды.

Шерхан Мұртазаның 90 жылдық 
мерейтойы аясында республикалық 
«Шерхантаным: қазіргі қазақ әдебиеті мен 
баспасөзінің даму үрдісі» атты ғылыми-
тәжірибелік конференциясын өткіздік. 
Ш.Мұртазаның 5 томдық шығармалар 
жинағы жаңадан баспадан шығарылды. 
Жазушының «Бір кем дүние» кітабы 
толықтырылып, өңделіп, жұртшылыққа 
қайта таратылды.

Ғылым саласында институтымыздың 
профессор-оқытушылары да толағай 
табыстарға  жетт і .  Халықаралық 
байланыстарды дамыту барысында 
Шерхан Мұртаза атындағы ХТИИ 
отандық және халықаралық жоғары оқу 
орындарымен ынтымақтастықты жоғары 
деңгейде ұйымдастыру мақсатында 
12 халықаралық және 22 отандық 
жоғары оқу орнымен келісімге қол 
қойылды. Бұл келісімдер студенттер мен 
оқытушылар құрамының академиялық 
ұтқырлығын, жетекші ғалымдардың 
қонақ дәрістерін, бірлескен ғылыми 
зерттеулерді, магистранттардың ғылыми 
тағылымдамадан өтуін және тағы да 
басқа мәселелерді жүзеге асырады.

Қос диплом бағдарламасы аясында 
Варна Еркін университетінде (Болгария) 
оқу орнымыздың 8 студенті білім алуда. 
Сонымен қатар сыртқы академиялық 
бағдарламасы аясында аталған жоғары 
оқу орнында 6 студент оқиды.

2  ж ел т о қ с а н  к ү н і  С а м а р қ а н 
қаласында өтет ін  жыл сайынғы 
Халықаралық студенттер симпозиумына 
оқу ордамыздың студенттері қатысып, 
жоғары марапатқа ие болды. 

Б і з д і ң  о с ы  ж ы л ғ ы  ү л к е н 
жетістіктеріміздің бірі ретінде Азия 
университеттері  ассоциациясына 
енуімізді атап өтуге болады.

Ғылым саласында да Шерхан 
Мұртаза атындағы ХТИИ осы оқу 
жылында, үлкен нәтиже көрсетті. Атап 
айтқанда, бүгінгі таңда 30-дан астам 
стартап жобаларға, монографияға, 
оқу құралына авторлық куәлік алдық. 
Профессор-оқытушы ғалымдарымыздың 
27-ден астам мақаласы индексі жоғары 
«Scopus» журналында жарияланды.  
5 стартап жоба бойынша патент алынды. 
2023-2025 жылдарға арналған ғылыми 
және ғылыми-техникалық жобалар 
бойынша ғалымдарды гранттық 

қаржыландыруға арналған конкурсқа 
институт атынан ауылшаруашылық, 
педагогика, экономика және тілдер 
бағытында 10 жобаға өтінімін бердік. 
Сонымен қатар оқу орнымыз IT және 
ғарыш саласында студенттеріміздің 
қабілетін арттыру мақсатында да 
бірқатар жұмыстар атқарып жатыр. 
«Болашақ» бағдарламасы бойынша 
институтымыздың 3 профессоры 
шетелдерде ғылыми тағылымдамадан 
өтті.

Спорт саласында да институт 
студенттер і  қалалық,  облыстық, 
республикалық сайыстарда өнер 
көрсетіп, бокс, каратэ, армрестлинг, 
волейбол, күрес, грек-рим күресі, 
таэквондо, кик-боксинг және басқа 
да спорт түрлерінен жеңіс тұғырынан 
көрініп, көк туымызды желбіретті. Қазақ 
спорт және туризм академиясында 
«Жыл үздіг і  – 2022» марапаттау 
рәсімінде «Ең спорттық жоғары оқу 
орны» номинациясы бойынша біздің 
институт үздік деп танылды.

Сонымен қатар біздің «Мемлекеттік 
жергілікті басқару» мамандығының 
1-курс студенті Азамат Намелбекұлы 
«Бизнес» бағыты бойынша «Халық» 
қайырымдылық қоры ұйымдастырған 
« Х а л ы қ  ү м і т і »  р е с п у бл и к а л ы қ 
конкурсында «Need to Work» жобасын 
ұсынып, жеңімпаз атанды. Ол 1 000 000 
теңге қаржылай сыйақы жеңіп алды. 

Күн і  кеше Франция астанасы 
Париж қаласындағы ЮНЕСКО-ның 
штаб-пәтерінде Халықаралық Түркі 
академиясына мүше мемлекеттердің 
ЮНЕСКО істері жөніндегі  Ұлттық 
комиссияларымен б ірлесіп және 
ЮНЕСКО хатшылығының қолдауымен 
«Әлем мәдениетіндегі түркі өркениеті: 
Елтеріс Құтлұғ қаған жазбасы» атты 
халықаралық форум ұйымдастырылды. 
Форумға арнайы шақырылып, «Түркі 
этногенезі: көне түркі тілінің қалыптасуы 
мен дамуы» тақырыбында түрік тілінде 
баяндама жасадым.

М і н е ,  Б а р ы с  ж ы л ы  о с ы н д а й 
жаңалықтарға толы болды. 

Қоян жылы да табысты жыл болсын. 
Бауырымыз бүтін, жақындарымыз аман 
жүрсін. 2023 жыл ырыс пен ынтымақтың, 
береке мен байлықтың, бейбітшілік пен 
бақыттың, барлық ой-мақсаттар мен ізгі 
тілектер орындалатын жыл болсын!

Гүлбаршын 
ҚҰЛАНБАЕВА, 
облыстық 
«JAMBYL» 
телеарнасының 
директоры:

– Барыс жылы 
өмірімде көптеген 
ө з г е р і с т е р і м е н 

есімде қалды. Ең әуелі, өзімнің жаным 
сүйген мамандығыма, шығармашылық 
аудиторияма қайта оралдым. Сегіз 
жыл еңбек етіп, қанатымды қатайтып, 
қарымымды арттырған «JAMBYL» 
о бл ы с т ы қ  т ел е а р н а с ы н а  с е г і з 
жылдан кейін қайта оралдым. Әрине, 
33 жылдық тарихы бар телеарнаны 
басқарғандардың арасындағы алғашқы 
әйел басшы болғанымды осыған дейінгі 
еңбегім үшін Алланың берген сыйы, нәсібі 
шығар деп ойлаймын. Әрі мен үшін үлкен 
жауапкершілік және қарашаңырақты 
түлетуге берілген мүмкіндік.

«JAMBYL» қарашаңырағының 
қазанында қайнап, журналистика 
саласының майталмандарына айналған 
адамдар аз емес. Сондықтан киелі 
орынға келген адамның жүрегін бір 
арман мен мақсат шымырлататыны 
белгілі. Менің де осы шығармашылық 
ұжыммен бірге алда талай жобаларды 
жүзеге асырсам деген жоспарым бар. 
Өткенде ғана отыз үшінші маусымды 
ашып, «Патриот», «Бақыт кілті», 
«Қаламгер клубы», «Жүрек сөзі» 
сынды бірнеше хабарлардың тұсауын 
кестік. Мұның бәрі де халық игілігі үшін 
және қарашаңырақтың бет-беделі үшін 
жасалып жатқан дүниелер. 

Тел е а р н а  д и р е к т о р ы  б ол ы п 

тағайындалғанға дейін облыс әкімдігі 
ішкі саясат басқармасының өңірлік 
коммуникациялар қызметі мекемесінде 
еңбек етіп ысылдым, шәкірт тәрбиеледім. 
Енді жинаған тәжірибелерімді пайдалана 
отырып, «JAMBYL» телеарнасын жаңа 
белеске шығару үшін барынша күш-
жігерімді жұмсайтын боламын. 

Биыл одан өзге де біраз арманым 
жүзеге асты деуге болады.  Мен 
тумысымнан саяхатқа құмар адаммын. 
Ел аралап, жер көргенді жаным сүйеді. 
Осы жылы бірнеше жылдан бері барып 
көруді армандап жүрген Біріккен Араб 
Әмірліктеріне жолым түсті. Сапарым 
бірқатар көзқарастарымның өзгеруіне 
ықпал етті. Білген адамға саяхаттаудың 
ө з і  ү л к е н  т ә ж і р и бе .  Б ұ й ы ртс а , 
келе жатқан Қоян жылы да барша 
қазақстандықтардың асқақ армандары 
орындалатын жыл болсын деп тілек 
айтқым келеді. Осы жылдың жақсылығы 
келесі жылға да жұғысты, Қоян жылы 
ырысты болсын!

Нұрай 
ҚАРАЖАНОВА, 
Асқар Тоқпанов 
атындағы 
облыстық қазақ 
драма театрының 
әртісі:

–  Б а р ы с 
ж ы л ы  к ө п т е г е н 

армандарым жүзеге асқан жыл болды. 
Кішкентай кезімнен әртіс болуды 
армандайтынмын. Сол арманымның 
алғашқы қадамы сәтті жасалғандай. 
Олай деп отырғаным, биыл көптеген 
рөлдерді сомдадым. Атап өтер болсам, 
«Жамбылдың қызыл жолбарысы» 
спектаклінде Жамбылдың ғашығы 
Бұрым рөлін, ал «Періште қонған үй» 
спектаклінде Назым рөлін, «Мұғалім» 
атты керемет спектакльде Іңкәр деген 
жас жеткіншек қыздың рөлін 
сәтті сомдап шықтым деп 
ойлаймын. Бұл мен үшін баға 
жетпес тәжірибе болды. Маған 
осы рөлдерді сомдауыма 
мүмкіндік берген театрға 
алғыс айтқым келеді.

Сахна мен үшін қымбат. 
Сахнада өзіңізден бөлек 
әлемді жасауыңыз керек. 
Шығармашылық адамы 
үшін өзінің сүйікті ісімен 
айналысқаннан асқан 
бақыт жоқ. Сондықтан 
биылғы жылдың мен 
үшін орны бөлек.

Дайындаған 
Шапағат ӘБДІР

Қазақша жыл санау есебінде 12 жыл 
аты болса, олар туралы деректер VIII 
ғасырдағы «Күлтегін» ескерткіштері мен ХІ 
ғасырда өмір сүрген Махмұт Қашқаридың 
еңбектерінде кездеседі. Махмұт Қашқари 
«Диуани лұғат ат-түрікте»: «Ертеде бір 
қаған ел басынан өткен елеулі оқиғаның 
қай  жылы болғанын уәз ірлер інен 
сұрайды. Ешкім дәл жауап бере алмайды. 
Содан ақылды патша бізден кейінгілер 
жаңылыспасын деп жылды 12 айға 
бөліп, оған 12 жануардың атын беріп 
және аспандағы 12 шоқжұлдызға негіздеп 
атауды ұсынған», деп жазады. 

Этнографтар келтірген деректерге 
сенсек, адамның 13 жасқа толуы алғашқы 
мүшел аталып, кейінгі мүшел жасы 12 жыл 
қайталанған сайын есептеледі. Алғашқы 
мүшел жас – 13, одан кейінгілері 25 – екінші, 
37 – үшінші, 49 – төртінші, 61 – бесінші, 73 –  
алтыншы, 85 – жетінші, 97 – сегізінші, 109 
тоғызыншы мүшел жасы деп жалғасып 
кетеді. Әр мүшел ішінде адамның өзіне тән 
ерекшеліктері мен болмысы қалыптасады.

Қазақ бір мүшелге толған баланы «қозы 
жасқа толды», «қозыбағар болды» деп мал 
бағуға, малға қарауға қабілетті жаста деп 
есептейді. Он үш жаста «отау иесі» деп 
қарайтыны сондықтан. Ал бір мүшелге 
толған қыз баланы «ошақ ұстар», «қазан 
қайнатар» жасқа толды деп есептейді. 

Келесісі 25 жас ақ-қараны ажыратып, 
жақсы-жаманды бағамдай алатын шақ. Бұл 
жасты өмірдің екінші буыны санап, садақа 
беріп, қимас бір затын жақын жандарына 
сыйлап жатады. Бұл ақылы толысып тұрған 
шағында тіл-көзден қорғанғандығы болар. 
37 мен 49 жас ел ағасы атанып, өзгелерге 
жөн-жоба, өнеге көрсетер кезде де садақа 
беру сауапты іс саналады. 61 ата жас, 73, 
85 қарттық кезеңге келеді.

Қазақ есепшілері адам баласының 100 
жасын бір ғасыр ғұмыр деп есептейді. Осы 
100 жастың алғашқы 50 жасын «ұйқылы 
өмір» немесе «барзақ ғұмыр», қалған 50 
жасын «ояу тірлік» немесе «саналы ғұмыр» 
деп есептейді. Ал ояу тірліктің 15 жасын 
ойнақтаған балалық, 75-тен асқанын жер 
таянған кәрілік, сонда ортасын «қамшының 
сабындай қысқа ғұмыр» деп есептейтіні 
содан.

Қазақ мүшел жасты «қатерлі жас», 
«қауіпті кезең» деп есептеген. Адамның 
өмірі әр он екі жылдан бір қайырылғанда 
қамыстың буын-бунағына ұқсайды деп 
қараған. Өмірдің де буынын мүшел жас деп 
санаған. Бұл жасында әр адам сақтанып 
жүреді, алыс, ауыр сапарларға шықпайды. 
Ауа райының қолайсыз кезеңдерінде 
абайлап жүреді. Қазақтардың бұлай 
сақтануы негізсіз де емес. Өйткені әр 12 
жылда адам ағзасында үлкен өзгеріс болып 
тұрады екен. Оны ертедегі шығыстық 
ғалымдар анықтаған.

Мүшел жасқа толған адамның бағалы 
дүниесін жақынына сыйға беруі керек екені 

жиі айтылады. Мүшел жасқа шыққан 
кезде адам өзінің қимайтын бір затын 
жолдас-жорасына, тілеуін тілеп жүретін 

қарияға, құрбысына немесе ауылдағы 
дуалы ауызды адамға беріп, содан 

бата алған. Бұл рухани тұрғыда 
желпініп, сергек жүріп, өз бағытын 
дұрыстау жолында жасалған 
іс. Адам қимас затын садақаға 

бергеннен кейін көңілі кеңейіп, 
сергіп қалады екен. Өзіне 
төнген қауіп-қатер, сырқат 
садақа арқылы кетеді деп 

с е н г е н .  Ү л к е н д е р д і ң 
айтуынша, бұл сыйлық –  
а м а н - с аул ы қ ,  ба қ ы т 
жолындағы ізгілік. Бүгінде 

мүшел жасты қалай қарсы 
аламыз? Осы тұрғыда 
тұрғындар пікіріне құлақ 

түріп көрсек.
– Мүшел жас 

дегенге  аса 
сене бермейді 
екенмін. Әрбір 

ж а с т ы ң  ө з 
ерекшелігі  бар. 
Пенде болған соң 

өмірде талай оқиғаларды бастан өткізесің. 
Бірде бақыт құшағында жүрсең, бірде 
сынаққа түсіп қаласың. Алма-кезек қой 
өмір. Бір Аллаға сенемін. Алланың әмірінсіз 
жапырақ та түспейді, – дейді қала тұрғыны 
Ақерке Жаңабаева.

Ал Серік Қуанышбекұлы мүшел жастың 
қасиеті бар деп есептейді. Себебі ол дәл 
мүшел жасында түрлі сынаққа түсіпті.

– Мен шынымды айтсам, мүшел жас 
дегенге мән бермей келгенмін. Бірақ 37 
жасқа толған жылы, яғни үшінші мүшелде 
өмірімде таңғаларлық жайттар болды. 
Сап-сау жүрген мен күрт ауырып, зорға 
жазылдым. Одан соң көлігіммен жол 
апатына түсіп, жаным зорға аман қалды. 
Жұмысым тоқтап, әзер жүргіздім. Барлығы 
қарбаласып кетті, – дейді С.Қуанышбекұлы.

Алайда мешіт қызметкерлері исламда 
мүшел жасқа қатысты ырым-тыйымдардың 
жоқ екенін айтады. 

– Шариғатта мүшел жас екен деп 
ырымдап, оны қауіпті кезең деп қорқып 
және одан аман-есен өтсем екен деп Құран 
бағыштау және өзінің сүйіп киетін киімін, 
заттарын жақын-жуықтарына сый ретінде 
беру деген жоқ. Бірақ дініміз бойынша 
жергілікті қолданыстағы дәстүр ислам 
дініне қайшы болмаса, ондай дәстүрді 
жалғастыруға, ұстануға рұқсат етеді. 
Жоғарыда аталған жас ерекшеліктерге 
байланысты қолданылған атаулар діни сенім 
мен қағидаларға қайшы болмағандықтан 
бабаларымыз өз тұрмыс-тіршіліктерінде 
дәстүр ретінде сақтады. Ал ислам діні 
бойынша мұндай жас ерекшеліктер бар 
ма деген сұрақ туындайтыны анық. Дінде 
жас ерекшеліктердің атауына қатысты 
арнайы ереже болмағанымен кейбір 
жастар жайында айтылған. Шариғатта 
адам жасына қатысты айтылған мәселелер 
негізінен құлшылықпен байланысты 
қарастырылған. Мәселен, мына хадисте 
баланы 7 жастан бастап намазға үйрету 
бұйырылады.

Пайғамбарымыз (с.ғ.с.) бір хадисінде: 
«Балаларыңыз жеті жасқа келгенде намаз 
оқуға бұйырыңдар. Олар он жасқа келгенде 
намаз оқымаса, (жалқаулық танытса), 
тәртіпке салыңдар. Әрі олардың жатын 
орындарын бөлектеңдер» (Имам Ахмет, 
Әбу Дәуіт риуаят еткен).

Шариғат бойынша адамның Алла 
құзырында жауапты болатын жасын 
«балиғат» деп атайды. Балиғат жасы ер 
балалар үшін 13 жас болса, қыз балалар 
үшін 10-11 жас аралығы. Әр аймақтың 
климатына байланысты адамдардың 
физиологиялық тұрғыдан жетілуі әртүрлі. 
Сол себепті «Ұлы сөзде ұят жоқ» демекші, 
қыз бала етеккір көргеннен бастап балиғат 
жасына толған болып саналады. Қазақ 
халқының «Он үш жаста отау иесі» деп, 
осы жаспен мүшелге толтыруы жай 
айтылмаған. Өйткені шариғат бойынша 
13-тегі жасөспірім балиғат жасында 
діни құлшылық жасаумен міндеттеледі. 
Балиғат  жасына қатысты ардақты 
Пайғамбарымыздың (с.ғ.с.) хадистерінде 
айтылған.

Алланың Елшісі (с.ғ.с.) бір хадисінде 
былай дейді :  «Үш адамнан қалам 
көтерілген (күнә жазылмайды): балиғатқа 
жеткенге дейін сәбиден, оянғанға дейін 
ұйқыда жатқаннан және айыққанға дейін 
ақылынан адасқаннан» (Ахмет, Тирмизи 
риуаят еткен).

Алланың Елшісі (с.ғ.с.) бірде Әбу 
Бәкір қызы Әсмаға: «Уа, Әсма! Әйел 
балиғат жасына жеткен кезде оның мына 
мүшелерінен басқа жерлерінің көрінуі 
дұрыс болмайды», деп, қолдары мен 
жүзіне ишара еткен (Әбу Дәуіт риуаят 
еткен).

Дінімізде алпыс үш жас «Пайғамбар 
жасы» деген түсінік қалыптасқан. Себебі 
Мұхаммед (с . ғ .с . )  пайғамбарымыз 
алпыс үш жасында қайтыс болған еді. 
Пайғамбарымыздың (с.ғ.с.) үш халифасы 
да алпыс үш жасында дүние салған. 
Сондықтан 63 жасқа толғанда «Пайғамбар 
жасына келдім» дейтін дәстүр халық 
арасында кең тараған. Алайда бұл һижри 
бойынша есептелген, оны миләди жыл 
санауымен есептесек, 61 жас болады, –  
дейді облыстық «Һибатулла-Тарази» 
мешітінің найб имамы Ғалымбек Жәпек.

Мүшел жас туралы әңгімені қазақы 
салт-дәстүрлерді насихаттап жүрген 
жазушы Зейнеп Ахметованың айтқан 
мына бір сөзімен түйіндегенді жөн көрдік. 
«Мүшел жастың біз сырын әлі жете 
білмейтін құпиясы бар. Пендешілікпен 
байқамаймыз, тылсымға сене бермейміз. 
Шындап келгенде, бұл – әрбір адамның, 
ең алдымен, өз ар-ұятының алдында 
өзіне есеп беруі. Біліп істеген, білмей 
істеген күнәлары үшін Алладан кешірім 
өтініп, тәубеге келуі әрі азға да, көпке 
де қанағатты болып, шүкіршілік етуі деп 
түсінген жөн».

Айжан ӨЗБЕКОВА

Барыс 
жылы баянды 
болып, бақ 
сыйлап шығып 
барады. Ал 
санаулы 
сәттен кейін 
Қоян жылы 
келуге әзір тұр. 
Осы орайда біз 
облысымызға 
белгілі 
азаматтарды 
сөзге тартып, 
Барыс 
жылында 
қандай 
табыстарға 
жеткенін, 2022 
жыл қандай 
естеліктерімен, 
жаңалықтары
мен есте 
қалғанын 
сұрап көрген 
едік. 

Қазақтың ұлттық ұғымында мүшел 
жасты адам жасын есептеудің үлгісі 
санайды. Ғылым да осы қағиданы 
тапқыр санақ деп мойындайды. 
Мүшел жастың ерекшелігі неде? 
Не себепті қазақ мүшел жасты 
«қатерлі, қауіпті кезең» санайды? 
Мақаламызда осы сауалдарға 
толығырақ жауап беріп көрсек.

МҮШЕЛ МҮШЕЛ 
ЖАС ҚАУІПТІ МЕ?ЖАС ҚАУІПТІ МЕ?
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–  2 0 2 5  ж ы л ы  о б л ы с 
тұрғындарын 100 пайыз сапалы 
таза ауызсумен қамту көзделген. 
Өңірдегі 371 елді мекенде  
1 150,1 мың адам тұрады. Оның 
ішінде Тараз, Қаратау, Жаңатас, 
Шу қалаларында 460,3 мың 
адам, 367 ауылдық елді мекенде 
689,8 мың адам тұрып жатыр. 
Өткен жылдың қорытындысымен 
орталықтандырылған ауызсуға 
қол жеткізу көрсеткіші қалаларда 
419 мың адамды немесе 91 
п а й ы з д ы ,  а у ы л д ы қ  ел д і 
мекендерде 612,2 мың адам, 
яғни 88,8 пайызды құрады. 
Осы жылы «Қуатты өңірлер –  
ел  д а м у ы н ы ң  д р а й в е р і » 
Ұлттық жобасы аясында 49 
сумен жабдықтау нысанының 
құрылысына 19,8 миллиард теңге 
қаржы қарастырылды. Оның 
ішінде 35 жоба жыл соңында 
аяқталса, 14 жоба құрылысы 
2023 жылы да жалғасады. 
Бөлінген қаражат көлемі өткен 
жылмен салыстырғанда 80 
пайызға ұлғайған.

Бір айта кетер жайт, Тараз 
бен Шу қаласында бүгінгі күні 
41,3 мың адам немесе 18 тұрғын 
алқап орталықтандырылған 
ауызсу жүйесімен қамтамасыз 
етілмеген. Аталған 18 тұрғын 
алқаптың 10-ында, яғни Тараз 
қаласындағы «Тектұрмас», 
« Ж и д е л і » ,  « К ө л т о ғ а н » , 
«Қызылабад»,  «Қарасай», 
« К а з а р м а » ,  « Ш ө л д а л а » , 
«Құмшағал», «28-саяжай», ал 
Шу қаласындағы «Қант зауыты» 
тұрғын алқабында құрылыс 
жұмыстарын жүргізу қолға 
алынған еді. 1 тұрғын алқап 
2023-2025 жылдарға арналған 
республикалық бюджетт ің 
қалыптастыруына ұсынылып, 
қолдау тауып отыр.

Со н ымен  қата р  Тараз 
қ а л а с ы н д а ғ ы  Ш а л ғ а й 
Қарасу-1,2,3,4,5,6,7, Родничок, 
Мичуринец, Қайнар, Ақжол, Шу 
қаласындағы Жайсан, Горгаз 
тұрғын алқаптары бойынша қазір 
жобалық-сметалық құжаттама 
әзірлеу жұмыстары жүргізіліп 
жатыр. Орталықтандырылған 
ауызсумен қамтылмаған 69 
ауылдық елді мекеннің 33-
інде де құрылыс жұмыстары 
жүргізілуде.

Келер жылғы республикалық 
бюджеттің нақтылауы мен 
қалыптастырылуына 21 жоба 

ұсыну жоспарланып отыр. 
Жалпы алдағы 2 жылда 35 елді 
мекен орталықтандырылған 
ауызсумен қамтылатын болады. 
Сондай-ақ қалып отырған 
34 елді  мекенн ің  17 елді 
мекеніне жобалық-сметалық 
құжаттама әзірленіп жатса, 
аудан әкімдіктері тарапынан 
орталықтандырылған ауызсумен 
қамтамасыз етуді қажет ететін 
17 елді мекеннің жобалық-
сметалық құжаттамаларын 
ә з і р л е у  ү ш і н  а у д а н д ы қ 
бюджеттен қаржы қарастырып, 
алдағы жылдың соңына дейін 
аяқтау жоспарланды, – дейді 
С.Сатымбеков.

Сонымен қатар 31 ауылдық 
ел д і  м е к е н н і ң  б е с е у і н е 
осы жылы суды тазартудың 
кешенді блок-модульдерін 
орнату жоспарланса, қалған 
26 ауылдық елді мекенге 2023-
2025 жылдар аралығында 
орнату көзделген. Өңір елді 
мекендерін 2025 жылға дейін 
100 пайыз орталықтандырылған 
ауызсумен қамтудың жоспары 
бекітіліп, жоспарға сәйкес тиісті 
жұмыстар атқарылып жатыр 
екен. Атап айтқанда, қалаларда 
келер жылы – 97,5 пайыз, 2024 
жылы – 98,8, 2025 жылы – 100, 
ал ауылдық елді мекендерде 
2023 жылы – 96,5, 2024 жылы – 
98,3, 2025 жылы 100 пайыз 
болмақ.

Б із  Байзақ  ауданында 
ауылдық елді  мекендерді 
а у ы з с у м е н  ж а б д ы қ т а у 
қызметтеріне қолжетімділікті 
қамтамасыз  ет у  ж ұмы сы 
қалай жүріп жатқанына назар 
аудардық. Аудан әкімдігі тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылық, 
жолаушылар  көл і г і  және 
автомобиль жолдары бөлімінің 
басшысы Жарқынбек Шогалов 
Байзақта 43 елді мекеннің 
30-ы (69,7 пайыз) ауызсумен 
қамтылғанын айтады.  27 
елді  мекенге «Байзақ су» 
мемлекеттік  коммуналдық 
к ә с і п о р н ы ,  қ а л ғ а н ы н а 
«Теміржол су» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі қызмет 
көрсетеді екен. Елді мекендерді 
ауызсумен қамту бойынша 
2021-2025 жылдарға 

арналған жоспарға 
с ә й к е с  б ы л т ы р  а у д а н 
аумағындағы 5 елді мекен 
о р т а л ы қ т а н д ы р ы л ғ а н 
ауызсумен қамтылыпты.

–  Б а з а р б а й ,  Ү л г і л і , 
Көкбастау, Көктал, Қызыл 

жұлдыз,Сарыкемер Байзақ 
ауылдарына қазынадан қажетті 
қаржы қарастырылып, бұл 
жұмыс былтыр атқарылды.

Б ү г і н г і  к ү н і  а у д а н 
аумағындағы 13 елді мекен 
о р т а л ы қ т а н д ы р ы л ғ а н 
ауызсумен қамтылмаған. 
Ат а п  а й т қ а н д а ,  ол а р  – 
Аққия, Сарыбарақ, Қосақ, 

Ботамойнақ, Жеңіс, Жібек 
ж ол ы ,  Те г і с т і к ,  А қ т ө б е , 
Төрткөл, Жаңасаз, Шахан, 
Қайнар, Төрегелді ауылдары. 
О р т а л ы қ т а н д ы р ы л ғ а н 
ауызсумен қамтылмаған 8 елді 
мекенге (Аққия, Сарыбарақ, 
Ақтөбе, Ботамойнақ, Қосақ, 
Жеңіс, Жібек жолы, Тегістік) 
ауызсу жүйесін жүрг ізуге 
жобалық-сметалық құжаттама 
әз ірлен іп ,  сараптаманың 
оң қорытындысы алынған. 
О с ы ғ а н  о р а й  б и ы л 
қ ұ р ы л ы с  ж ұ м ы с т а р ы н 
жүргізуге қаржы қарастыру 
мақсатында облыс әкімдігінің 
энергетика және тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық 
ба с қ а р м а с ы н а  ба рл ы ғ ы  
2 644 950 мың теңгені құрайтын 
бюджеттік өтінім жолданған 
болатын.  Республикалық 
және облыстық бюджеттерден 
тиісті қаражаттар бөлініп, 
м е м л е к ет т і к  с ат ы п  а л у 
к о н к у р с ы  ж а р и я л а н ы п , 
мердігерлер анықталған. Қазіргі 
таңда жоғарыда аталған 8 елді 
мекенде құрылыс жұмыстары 
жүргізіліп жатыр. Бірақ қыс 
мезгілі келіп, ауа райының 
қолайсыздық  т удыруына 
байланысты аталған ауылдарда 
жұмысты аяқтау келер жылға 
қалды. Десе де осы жылы 
Байзақ, Көктал ауылдары 
орталықтандырылған ауызсу 
жүйесіне қосылды, – деді 
Жарқынбек Амангелдіұлы.

Б ота м о й н а қ  ау ы л д ы қ 
о к р у г і н і ң  ә к і м і  Ғ а з и з 
Абахановтың мәл імет іне 
сүйенсек, Байзақ ауылында 978 
аула бар екен. Оның ішінде суға 
қосылғаны – 673 (68,8 пайыз) 
түтін. Ауыл әкімі ауылға ауызсу 
құбырын «Таразстрой-2004» 
ЖШС жүргізгенін, осы шаруа 
барысында бірқатар жергілікті 
азамат уақытша жұмыспен 
қамтылғанын сөз етті.

– Сапалы ауызсуды Байзақ 
ауылының тұрғындары көптен 
бері күтіп жүрген. Бүгінде 
жұртшылықтың осы арман-
т і л е г і  о р ы н д а л ы п  от ы р . 
«Таразстрой-2004» ЖШС 
құбырларды көшені бойлай 
та рт ы п ,  е к і - ү ш  ү й ге  б і р 
инженерлік құдық қалдырып 
кетіп отырды. Одан әр отбасы 
30 мың теңгеден ауызсуды үй 
ішіне кіргізіп алды. Бұрын осы 
ауыл тұрғындары ауызсуды 
піспе құдықтан алып тұтынатын. 
Қазір үйге құбырмен келіп тұр. 
Бұл мемлекеттің, облыс, аудан 
басшыларының ауылдықтарды 
сапалы ауызсумен қамтамасыз 
етудегі жоспарлы жұмысты 
нәтижелі орындап жатқанының 
көрінісі. Игі істің басы-қасында 
жүрген азаматтарға, мердігер 
компанияға алғыстан басқа 
айтарымыз жоқ, – дейді ауыл 
ақсақалы Әмірбек Бозғұлов.

Нұрым СЫРҒАБАЕВ

Әлемдік күрделі 
мәселелердің бірі – 
ауызсу тапшылығы. Десе 
де қазақстандықтарды 
сапалы ауызсумен қамту 
ісі мемлекетімізде 
біраз жылдан бері 
жоспарлы түрде жүзеге 
асып келеді. Соның 
арқасында сапалы 
ауызсуға деген 
тапшылық Әулиеата 
өңіріндегі елді 
мекендерде біртіндеп 
өз шешімін тауып 
келеді. Облыс әкімдігі 
энергетика және тұрғын 
үй-коммуналдық 
шаруашылық 
басқармасының 
бөлім басшысы 
Самат Сатымбековтің 
айтуынша, бүгінде 
қалалық жерді 
орталықтандырылған 
ауызсумен қамту 92,4 
пайыз болса, ауылдық елді 
мекендерде бұл көрсеткіш 
92,7 пайызға жеткен.

Әлеумет
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Денсаулық сақтау жүйес ін ің 
тиімділігі – бірінші кезекте басым 
мақсаттарды айқындауда және оларды 
шешуге барлық мүмкін ресурстарды 
бағыттауда жатыр. Талас ауданы 
орталық ауруханасының бас дәрігері 
Есмахан Имаммырзаев денсаулық 
сақтау саласын дамытудың 2020–
2025 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасының индикаторларында 
белг іленген халық денсаулығы 
көрсеткіштерін жақсарту арқылы 
түпкілікті нәтижеге қол жеткізу мақсаты 
біртіндеп орындалып жатқанын айтады.

– Бағдарламаның басты мақсаты –  
сапалы және қолжетімді денсаулық 
сақтауды қамтамасыз ету. Халықтың 
саламатты өмір салтын ұстануын 
қ а л ы п та с т ы ру  ж ә н е  қ о ғ а м д ы қ 
денсаулық қызметін дамыту – басты 
міндет. Сол үшін де медициналық 
көмектің сапасын арттыруға, денсаулық 
сақтау жүйесін орнықты дамытуға баса 
көңіл бөлініп келеді. Бағдарламада 
адамның өмір сүру жасының ұзақтығын 
2025 жылға қарай 74,5 жасқа дейін 
ұлғайту көзделген. Осы жылы жалпы 
өлім-жітім көрсеткіштері, одан бөлек 
туберкулезден аурушаңдық және 
өлім-жітім, қатерлі жаңа түзілімдерден 
болатын өлім-жітім көрсеткіштері 
бойынша оң динамикаға қол жеткізілді. 
Қазіргі кезде денсаулық сақтау саласын 
әрі қарай дамытуда аурулардың 
профилактикасы және саламатты 
өмір салтын қалыптастыру басым 
бағыттың бірі ретінде қарастырылып 
отыр. Осы орайда маусым айында 
орталық аурухананың медициналық-
санитарлық алғашқы көмек бөлімінде 
«Үздік тәжірибелер орталығы» ашылған 
еді. Оған еліміздің Денсаулық сақтау 
министрі Ажар Ғиният арнайы келіп 
қатысты. Үздік тәжірибе орталығының 
ашылуына «Primary Health Care» ұлттық 
қауымдастығының президенті Төлебай 
Рақыпбековтің, осы қауымдастықтың 
басқарма төрағасы Роза Абзалованың 
тигізген көмегі мол. Осы азаматтар 
ауданымызға арнайы келіп, сабақ, 
тренинг өткізген болатын. Ашығын 
айтқанда, инновациялық жобаларды 
жүзеге асыруға, қызметкерлердің 
рухани тұрғыда кемелденуіне өз 
септігін тигізді. Министр де орталықтың 
ашылуына осы кісілердің қолдауымен 
кел іп  қатысты.  Бұл  орталықты 
құрудағы басты мақсат – халықтың 
өмір сүру деңгейін көтеру, науқастарға 
сапалы және жедел көмек көрсету, 
озық инновациялық технологияларды 
пайдалану, мамандардың кәсіби 
біліктілігін арттыру. Қазан айында 
ең үздік тәжірибе орталығы ретінде 

республиканың барлық аймақтарынан 
50 адам бізге тәжірибе алмасуға келді. 
Бұл да біздің жұмысымыздың деңгейінің 
жақсарғанын көрсетеді.

Медициналық-санитарлық алғашқы 
көмек бойынша үздік тәжірибе орталығы – 
с а п а л ы  қ ы з м ет те р  к ө р с ет уд і ң 
жоғары деңгейімен, инновациялық 
технол огияларды қолданумен , 
адам денсаулығына қамқорлықпен 
сипатталатын кешен. Бұл медициналық, 
әлеуметтік және психологиялық көмекті 
жүзеге асыратын денсаулық сақтау 
ұйымының құрылымдық бөлімшесі 
болып есептеледі. Ал орталықтың 
негізгі міндеттері – медициналық 
қызметтердің қолжетімділігін арттыру 
және сапасын қамтамасыз ету, ұзақ 
мерзімді бағдарламалар, саланы 
дамыту жобаларын әзірлеу, – дейді 
Е.Имаммырзаев.

Т а л а с  а у д а н д ы қ  о р т а л ы қ 
ауруханасында инсульт бөлімшесі 
құрылыпты. Бөлімнің негізгі қызметі – 
ми қанайналымының жіті бұзылуына 
тап болған науқастарды шұғыл 
ауруханаға жатқызып, ем тағайындау. 
Бөлімше мидың созылмалы және 
жіт і  қантамырлық жеткілікс іздіг і 
науқастарына консультациялық 
және арнайы, сондай-ақ жоғары 
мамандандырылған стационарлық 
медициналық көмекті жүзеге асырумен 
айналысады. Мұндағы хирург дәрігер 
Бахытжан Ментаевтың Стамбул 
қаласына ж ібер ілген ең мықты 
хирургтар тобының құрамында болып, 
Түркия дәрігерлерімен тәжірибе 
алмасуы аурухананың жаңа жетістігі 
саналады. Осындай тәжірибе алмасу 
аурухана үшін үлкен мүмкіндіктер мен 
жоғары көрсеткіштерге қол жеткізуге 
ықпал ететін бірден-бір жол болса 
керек.

Аудандық емхана меңгерушісі 
Гүлнар Каленова осы орталық 
ашылғалы аудандық емхананың да 
құрылымында біраз өзгеріс орын 
алғанын сөз етті. Оның айтуынша, 
алдын алу бөлімінде дені сау баланың 
даму кабинеті, ресурстық кабинет, 
отбасын жоспарлау кабинеті, дәрігерге 
дейінгі кабинет, әйелдер мен ерлерді 
тексеру кабинеті, скринингтік кабинет, 
жастар орталығы, мектепке дейінгі 
мекемелер мен оқу орындарының 
кабинеті ,  психологтар кабинеті , 
әлеуметтік қызметкер кабинеттері 
жұмыс істеп жатыр екен.

– Емханада орын алған өзгерістер 
қатарында халықты, фельдшерлерді 
шұғыл көмек көрсетуге үйрету, оқыту 
бойынша тренинг кабинеті ашылды. 
Ол үшін арнайы муляждар, манекендер 

сатып алынған. Учаскелік мейірбике 
кабинеті құрылып, мейірбикелер жеке 
қабылдау жүргізуге мүмкіндік алды. 
Патронаждық медбикелер сөмкелермен 
қамтамасыз етілген бірыңғай дресс-
кодқа қол жеткізді. Дұрыс тамақтану 
бойынша жаңа денсаулық мектебі 
ашылды. Денсаулыққа ықпал ететін, 
балаға мейірімді қарым-қатынас 
жасайтын мектеп қалыптасты. Ана 
мен бала бөлмесі құрылды. Қазан 
айында медициналық-санитарлық 
алғашқы көмек көресту бойынша 
өткен халықаралық конгресте екі 
дәрігеріміздің өз жобалары бойынша 
баяндама оқуы да үздік тәжірибе 
орталығы үшін жақсы көрсеткіштердің 
бірі болып отыр.

Үздік тәжірибе орталығының тағы 
да бірден-бір көрсеткіші – қоғамдық 
мониторинг, ақпарат тарату және 
тұрғындармен кері байланыс орнату 
бойынша механизмді енгізу. Осы жоба 
аясындағы «Халық кеңесі» комитетінің 
ықпалының да артықшылығын айта 
кеткен жөн. Бүгінде аталған комитет 
38 мәселені анықтаса, оның ішінде 28 
мәселе өз шешімін тапты. Науқастардың 
сұраныстарын жеке қарау және 
көтерілген мәселенің шешімін табу 
«Фокус-топта» аурухана басшылығы 
және  медицина  қызметкерлер і 
тарапынан шешіледі, барлығы «Халық 
кеңес і»  комитет інде қаралады. 
Бұл комитет медицина ұйымы мен 
тұрғындарды байланыстыратын алтын 
көпір, – дейді Г.Каленова.

Айта кетер тағы бір жайт, Балалар 
жылына орай аудандық орталық 
ауруханада әр айдың екі бейсенбісі тек 
қана балалар қабылдауына арналыпты. 
Алдын алу бөлімінің жетекшісі Гания 
Молжігітованың сөзіне сүйенсек, 
осы бөлімнің мамандары, аудандық 
педиатр және аймақтық балалар 
медбикелер ін ің  бастамасымен, 
онкологиялық аурулармен ауыратын 
балалар, шала туған нәрестелер, 
аутизм синдромы бар балалар және 
мүмкіндігі шектеулі, түрлі аурулар 
бойынша есепте тұратын балалар үшін 
арнайы іс-шаралар ұйымдастырылған. 
Барлық іс-шараларда талдамаларға 
кезексіз қан алынып, профильді 
дәрігерлер кезексіз қабылдау жүргізіп, 
балалар үшін арнайы тренинг-ойындар 
ұйымдастырылып, оларға сыйлықтар 
берілген.

Ауданның бас дәрігері Есмахан 
И м а м м ы р з а е в т ы ң  ж ұ м ы с т ы 
ұйымдастыра білуінің арқасында 
ұжымдағы әр маманның кәсіби, адами 
қасиеттерінің және бірліктің көрсеткіші 
рет інде орталық ауруханадағы 
көрсетілетін медициналық қызмет те, 
ұдайы жалғасын табатын әрбір ізгі 
бастама да нәтижелі жемісін беріп 
келеді.

Келер жылы да денсаулық сақтау 
саласында айтарлықтай нәтижеге қол 
жеткізу көзделген. Оған үздік тәжірибе 
орталығының септігі тие беретіні 
анық. Бастысы Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың денсаулық 
сақтау саласына қатысты берген 
тапсырмаларын орындау, алға қойған 
мақсаттарға сай әрі қарай жұмысты 
жалғастыру біз үшін маңызды міндет 
болып қалады.

Мирихан ДОСЫМОВА,
аудандық орталық аурухананың 

бұқаралық ақпарат құралдарымен 
байланыс маманы,

Талас ауданы

ҮЗДІК ТӘЖІРИБЕ 
ОРТАЛЫҒЫНАН ҮЙРЕНЕРІМІЗ КӨП

Кез келген елдегі сияқты Қазақстанда да халық 
денсаулығын қорғау басты орында. Сол үшін де 

мемлекет медициналық көмек сапасына және оған 
деген қолжетімділікті арттыруға баса назар аударып 

келеді. Қазіргі таңда денсаулық сақтау саласын 
реформалау және дамыту бағытында жүргізіліп 

жатқан жұмыстар осының көрінісі.
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Мемлекет басшысы атап өткендей, 
басқа жерлердег і  сек ілді  б іздің 
ауданымызда да электр қуатымен 
қамтамасыз  етет ін  жел ілерд ің 
тозығы жете бастаған. Ал бұл аудан 
тұрғындарын электр энергиясымен 
қамтамасыз ету мәселесінің өзекті 
екендігін көрсетіп отыр. Әрбір ауылдық 
округтерде өтетін жиындарда ауыл 
тұрғындары тарапынан  электр 
энергиясына байланысты мәселелер 
көтеріліп жататынын естіп те жүрміз. 
Кейбір  ауыл көшелеріне соңғы 
жылдары тартылған электр желілері 
сол ауылдық округ есебіне жатады. 
Аудандағы электр энергиясына 
жауапты облыстық «Жамбыл электр 
жүйесі» жауапкершіліг і  шектеулі 
серіктестігіне қарасты Байзақ аудандық 
электр жүйесі мекемесі. 

– Біз аудандағы 43 елді мекенді 
т ұрақты  элек тр  энергиясымен 
қамтамасыз  етем і з .  Бұлардың 

сыртында ауылдан тысқары тұратын 
өнд ір іс  орындары,  кәс іпкерлер 
мен шаруа қожалықтары, сонымен 
қатар басқа да электр энергиясын 
пайдаланатын мекеме, ұжымдар бар. 
Әрбір ауылдағы әрбір үй жарығының 
өшпей, тұрақты жанып тұруы – біздің 
үнемі назарымызда. Алайда ауа 
райының тосын мінезі мен апатты 
жағдайларда жарық сөніп қалғанда 
тәуліктің қай мезгіліне қарамастан 
жөндеп, іске қосуға күш саламыз, – 
дейді аталған мекеменің басшысы 
Алтынбек Жамишжанов.

Биыл мекемеде жоспарға сәйкес 
бірқатар жүйелі жұмыстар атқарылған 
екен. 

Кеңес ауылы бойынша ауылішілік 
жалпы ұзындығы 2,3 шақырымды 
құрайтын жаңа жоғары кернеулі әуе 
желісі орнатылған. Төменгі кернеулі 
жалпы ұзындығы 2 шақырым болатын 
әуе желілері тартылып, шамамен 

130   ағаш бағанасының төменгі 
темір-бетон бөлігі ауыстырылыпты. 

Ал Аймантөбе ауылында жалпы 
ұзындығы 1,5 шақырымды құрайтын 
жоғары және төменгі кернеулі жаңа 
әуе желісі соғылған және 30 дана 
темір-бетон бағанасы орнатылған.

А қ ж а р  ау ы л ы н д а ғ ы  ж а л п ы 
ұзындығы 1 шақырым болатын жоғары 
және төменгі кернеулі әуе желілері 
жаңартылып, 17 дана темір-бетон 
бағана қойылыпты.

Қосақ ауылында жалпы ұзындығы 
0,8 шақырым төменгі кернеулі әуе 
желісі жаңартылып, 17 дана темір- 
бетон бағана орнатылса, Қосақ-2 
ауылында да ұзындығы 0,6 шақырым 
төменгі кернеулі әуе желісі СИП-4х35 
кабеліне ауыстырылыпты.

Сонымен қатар Дихан ауылында –  
20, Жаңасаз ауылында – 7, Абай 
ауылында – 10, Бағара ауылында 20 
дана ағаш бағана мен темір-бетон 
бөлігі ауыстырылған. Әрине, бұл 
аз жұмыс емес. Бұлардан басқа да 
жоспардан тыс атқарылған жұмыстар 
бар. Міне, мұндай игілікті істер алдағы 
уақытта да жалғасын таба беретін 
болады.

Сүндетулла ӘБІЛОВ,
Байзақ ауданы

БАЙЗАҚТА ЭЛЕКТР ЖЕЛІЛЕРІ 
АУЫСТЫРЫЛУДА

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына арнаған 
«Әділетті мемлекет. Біртұтас ұлт. Берекелі қоғам» атты Жолдауында 
энергетика саласына байланысты «Монополияның табысын шектеу 
қажеттігі мен инфрақұрылымға инвестиция салуды қамтамасыз ету 

арасында тепе-теңдікті сақтау маңызды. Елімізде электр қуатын 
қамтамасыз ететін желілердің үштен екісінің, жылу коммуникациясының 
57 пайызының және су құбыры желісінің жартысына жуығының тозығы 

жеткен. Осыдан-ақ біраз жайтты аңғаруға болады», деді. 
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ШШ

Таным

Оның шығармашылығының бастауы 
журналистикадан келді. Ресейдің Мәскеу 
мемлекеттік университетін «Саяси және көркем 
әдебиет редакторы» мамандығы бойынша 
аяқтап, еңбек жолын Қазақтың Мемлекеттік 
көркем әдебиет баспасынан бастады. Сол 
жылдары баспада Ғафу Қайырбеков, Қасым 
Қайсенов, Берқайыр Аманшин, Әбдікәрім 
Ахметов, Сәуірбек Бақбергенов, Амантай 
Байтанаев, Сейфолла Оспановтардың жұмыс 
істегені белгілі. Ш.Мұртазаның: «1955 жылы 
мен оқу бітіріп, Қазақтың көркем әдебиет 
баспасына қызметке келдім. Шет жерде 
оқығаннан соң мұндағы әдебиет дүниесінен 
алыстап қалғанмын, әрі десе жазушы да 
емеспін», деп жазуының өзі алғашында баспа 
жұмысында аз ғана уақыт жұмыс атқарса да 
оңайға түспегендігін көрсетеді.

Шерхан Мұртаза 1956 жылы күз айынан 
бастап «Лениншіл жас» газетіне жұмысқа 
кіріседі. Жастар редакциясында алғашқы 
кезде Мәскеуден келген ТАСС хабарларын 
орысшадан қазақшаға аударып, аудармашы 
болып жүреді.  «Лениншіл жас» газеті 
беттерінде «Ихсан ханым», «Білеміз» (корей 
ертегілерінен), «Москва Октябрь күндерінде», 
«Ғажап күзетші», тағы басқа аудармалары 
жарияланды. Шерханның алғаш журналистік 
қабілет-қарымының ашылуына бірден-бір 
себепкер болған адам талғамды журналист 
Тельман Жанұзақов еді. Жастар басылымында 
жүргенде «Үнемі аудармамен айналыссаң 
құрисың, кішкентай да болса өз жазғаныңның 
жарық көргені жақсы», деген журналист 

Т.Жанұзақовтың қамқорлық ақылынан кейін 
хабар-ошар, суреттеме, корреспонденция, 
мақала, очерк жазуға бейімделе бастады.

1957 жылы Шерхан «Лениншіл жас» 
газетінің Қарағанды, Қостанай облыстары 
бойынша меншікті тілшісі болған күннен 
бастап қайнаған өмірдің қалың ортасында 
жүрді. Еңбекші халықтың өмірін, ұлтымыздың 
мұң-мұқтажын ерте зерттеп, қағазға түсірген 
ойлары мыңдардың көкейіне ұялап жатты. 
Жас жазушының алғашқы әңгімелері жазылып, 
жарыққа шықты.

Жазушы өміріндегі ең елеулі кезең 1956-
1969 жылдар аралығын қамтыса, 1963-1970 
жылдары «Лениншіл жас» газетінің бас 
редакторы қызметін атқара жүріп, еңбек 
адамдарының өмірінен көптеген әлеуметтік, 
портрет очерктерін, өндіріс тақырыбындағы 
проблемалық мақалаларын жазды. Оның 
болашақ шығармаларының да материалын 
жинай жүруіне себеп болды. Нәтижесінде 
«Құрылысшы Дәку» (1958 жыл) атты алғашқы 
очерктер жинағы, ең алғашқы «Табылған теңіз» 
(1964 жыл) атты повесінен кейін іле-шала 
«Бұлтсыз күнгі найзағай» (1965 жыл), «Белгісіз 
солдаттың баласы» (1966 жыл), «Мылтықсыз 
майдан» (1969 жыл) шығармалары тап осы 
тұста жарық көрді. Бұл журналистика – күллі 
шығармашылық қайраткерлікті танытатын 
сала. Ол үшін екі элементті: өнімді, нәтижелі 
еңбек немесе өнімсіз, қажырсыз еңбекті айқын 
аңғара білу қажет. Бұл екеуінің аражігі әр 
журналистің шығармашылығынан көрініп 
тұратындығын байқатады.

Ел ім іздег і  қоғам алдында тұрған 
мәселелер туралы қаламгер Ш.Мұртаза 
дер кезінде үн қатып, ой айтып, тұжырым 
жасады. «Миллиард толқынында», «Ақық 
дария алқабында», «Тебіренген теңіз» сияқты 
очерктері мен «Дән тасқыны», «Пойыздар 
заулайды» тәрізді мақалаларында тың 
өлкесінің абыройлы еңбеккерлерін көрсетті. 
Өндіріс тақырыбындағы публицистикалық 
шығармаларымен ерекше көзге түсе білді. 
Шерханның алғашқы кезеңдердегі публицист 
ретіндегі негізгі  мақсаты – белгілі бір 
тақырыпты таңдап алу, соған байланысты өмір 
құбылыстарын мейлінше терең зерттеп, өз 
көзқарасымен айқын да салмақты қорытынды 
жасау болды. Бұл Шерханның ең басты қасиеті –  
дүние құбылысынан жазуға керектісін, яғни 
тақырыбын сараптап алу, оның табиғатын, 
сипатын білімділікпен зерттеу екендігін 
аңғартады. Қаламгердің бұл екеуінен соң 
табиғат берген қабілет-қарымымен шебер 
жазылған көптеген материалдары кейіннен 
көркем шығармаға айналды.

Ал 1970-1989 жылдар кезеңіндег і 
Ш. Мұртаза шығармаларына тән ерекшелік 
– тақырып ауқымдылығының кеңдігі. Кәнігі 
журналистік пайыммен өмірдің әр саласынан, 
мәдениетінен, өнерінен, ғылымынан, білімінен, 
экономикасынан мақалалар, очерктер жазып 
отырды. Айталық, «Өскелең мәдениет 
жаршысы», «Жасампаздық жолымен», «Абай 
сәулесі», «Алтын күрек», «Таушымылдық», 
«Отан даңқын асырайық», «Адал еңбек», 
«Не жетпейді?», «Жат жұрттан іздемейік 

пайғамбарды» тағы басқа публицистикалық 
т у ы н д ы л а р ы  ж а р ы қ  к ө рд і .  Ш е р х а н 
мақалаларында көбінесе адамгершілік, 
парасаттылық, тәрбие, өнер мәселелері жиі 
жазылды. Публицистің «Жат жұрттан іздемейік 
пайғамбарды» атты проблемалық мақаласы 
ең өткір, ойлы, жұртты толғандырар қиянат 
мәселелердің бәрін жаны ауыра отырып 
тұжырымдайды.

Ол өзінің туған халқына асқақ сүйіспеншілік 
сез іммен қарап,  оның өмір іне,  әдет-
ғұрпына, мәдениетіне зер салды. Әсіресе 
 Ш. Мұртазаның «Мылтықсыз майдан», «41-ші 
жылғы келіншек», «Бұлтсыз күнгі найзағай», 
«Ақсай мен Көксай», «Интернат наны», 
«Шекшек шырылдайды», «Дәрігердің үш 
қаруы» секілді шығармаларында да сан алуан 
қоғамдық құбылыстар, тарихи уақиғалар мен 
мол өмір шындығы жатыр. Алайда «Ай мен 
Айшаның» алатын орны ерекше.

«Ай мен Айша» Ш. Мұртазаның ең бір 
ішкі сыры молынан ақтарылған шығармасы, 
оның қиялының сүйікті перзенті, Шерханның 
тұлғасы «Ай мен Айшада» көрінгендей, 
қаламгер тұлғасы мейлінше толық, жарқын 
және анық көрінетін туындылар өте сирек 
кездеседі. Мұнда оның бар өмірі, барлық жан 
сыры, махаббаты, сезімдері, ұғым-түсініктері, 
идеалдары да айқын көрініс тапқан. Мұнда Ш. 
Мұртаза өз тұлғасын ең толық тұжырымды, 
келісті мінездейтін тұсын түгелдей алған, 
сонымен қазақ оқырмандарының қаламгер 
Ш. Мұртазаның психологиялық портретін 
айқын елестетуіне мүмкіндік туғызған. Оның 

Ә
д

е
б

и
е

т 
ә

ле
м

і
Ә

д
е

б
и

е
т 

ә
ле

м
і

Араларындағы жасы үлкені –  
менің нағашы әжем Сары апа – 
Жәмһүр дөңгелек жүзді сұлу кісі 
болатын. Исі қазаққа мәшһүр Шоқай 
датқаның немересі. Текті атаның 
ұрпағы екені көп ішінде сөйлеген 
сөзінен, көпшіл мінезінен, ағайын-
туыстың арасын бітістіріп отыратын 
т у р а ш ы л д ы ғ ы н а н ,  т и я н а қ т ы 
тірлігінен байқалатын. Аузы дуалы 
апамның күні бұрын болжап айтқаны 
дәл келетін. Сондықтан «Әулие апа» 
деп те атайтынбыз. Ою ойып, құрақ 
құраған, ши тоқып, текеметке түр 
салған, сырмақ сырған, көйлек-
бешпентін өзі тігіп алатын ісмерлігі 
бір төбе. Апам кіші ұлы Күмісбектің 
қызмет бабымен Талас ауданының 
сол кездегі орталығы Ақкөлде, 
кейінірек Майтөбеде бірнеше жыл 
тұрған. Сонда ісмерлігінің арқасында 
ау ы л - а й м а қ т ы ң  қ ы зд а р ы н ы ң 
жасауын дайындап, келіншектерінің 
көрпе-төсегін жаңалап, бүтіндеп 
береді екен. Әлі күнге дейін сол 
келіндері «Шіркін, апамыздың құраған 
құрақтары-ай!» деп сағынышпен еске 
алып отырады. Апамның киіз үйдің 
жабдығын жасаудағы шеберлігін 
айтпай кетуге болмайды. Өзінің ақ 
шаңқан алты қанат үйі болатын. 
Киіз үйінің басқұры, шаңырағының 
шашақтары, бүкіл бау-шуы, түрлі-
түсті жіппен тоқылған дөдегесі 
көз тартатындай келісті еді-ау! 
Көктем шыға есігінің алдындағы 
көк майсалы баудың ішіне үйін тігіп, 
жаз бойы рақатын көріп демалатын. 
Апамның үйі оюлы тұскиізін тұтып, 
құрақ көрпешелерін төсеп қойғанда 
тіпті жайнап кететін. Қолынан инесі 
мен оймағы түспейтін апамның 
шаңырағына Зеріп, Қалия, Дәней, 
Дархан есімді абысындары жиі-жиі 
жиналып, әңгіме-дүкен құратын. 
Сонда апаларымның өсек-аяң айтып 

отырғанын көрмеппін. Үнемі жас 
кездеріндегі өткен-кеткен қызық 
оқиғаларын еске түсіріп, бір-бірімен 
ойнай қалжыңдасып отыратын. 

Қайран, апаларым-ай! Жүзінен 
ерекше нұр төгіліп тұратын Зеріп 
апамыз да заты асыл кісі еді. Ел ішінде 
Зеріп апамның ауыздан-ауызға тарап 
кеткен қызықты оқиғалары көп. Бірде 
қарашаңырақтағы үлкен келіні мен 
қалада тұратын кіші келінінің басы 
қосылып, екеуі бөлменің есігін жауып 
алып әңгіме айтып отырса керек. 
Зеріп апамыз дәлізде ары жүреді, 
бері жүреді. Далаға шығып келеді. 
Арада біршама уақыт өтеді. Бірақ 
келіндерінің әңгімесі бітер емес. Ал 
үйдің тірлігі қалып барады. Амалы 
таусылған апамыз есікті ақырын 
ашып, келіндеріне естірте: «Мені 
жамандасаңдар жамандай беріңдер, 
әйтеуір екеуің тату болсаңдар бопты», 
дейді. Әңгіменің қызығымен ұзақ 
уақыт отырып қалғандарын түсініп, 
ұяттан беттері қызарған келіндері 
қосыла: «Апа, біз сізді жамандап 
отырған жоқпыз, басқа нәрсе айтып 
отырмыз», деп жік-жапар болған 
көрінеді. Жарықтық Зеріп апамның 
сол сөзі кейін келін алғандардың 
аузынан тастамайтын мысалына 
айналып кетті. Жоғарыдағы оқиғада 
екі келінінің татулығын, екі ұлының 
бақытын, немерелерінің ынтымағын 
ойлаған Зеріп апамыз шынында да 
әулие кісі еді.

Қараторы өңді Қара апа – Үрсия 
апамыз да ауылымыздың ардақтысы 
болған. Кезінде жақсылығын көрген 
кісілер елге келгенде амандаспай 
кетпейтін.  Зәуде бір қолдары 
тимей, үйіне түспей кеткендерді 
біліп қойса, ұрсып, сыртынан сәлем 
айтып жіберетін. Көпшіл болатын. 
Бала-шағасының, туыс-бауырдың 
арасындағы туыстықтың тінін үзгісі 

келмей, қыздың баласын да, ұлдың 
баласын да бауырына басып, бір-
бірінен алыстамағанын қалайтын. 
Үрсия апамыз біраз жыл мектепте кіші 
қызметкер болған. Бірбеткейлігімен, 
ө з  т і рл і г і н е  п ы с ы қ т ы ғ ы м е н 
айналасын ықтырып отыратын. 
Үрсия апамыздың кезекшілігінде 
қоңырау соғылысымен оқушылар 
түгіл, мұғалімдер дәлізде бейсауат 
жүре бермейтін. Сабақ аяқталған соң 
еденді ұлдарына жуғызып, өзі әдеби 
кітап оқып отыратын. Кітапқұмарлығы 
да ерекше. Оған қоса апамыздың 
ісмерлігі де мақтауға тұрарлықтай. 
Көп келін өнегесін көрді. Жаңа түскен 
келіндердің бір-екі балалы болған 
соң ошағының басына ие бола 
алмай қалатын салақтықтарына 
талай сын айтқанын естідік. Бүгінде 
қас-қабағымен-ақ ықтырып отыратын 
Үрсия апамыз секілді тектілер 
азайды ғой.

Ал Алтын апамыз жасынан өте 
қажырлы болғанға ұқсайды. Қара 
жұмыстан ешқашан шаршамайтын. 
Сондай-ақ бет қаратпас боранда, 
арқыраған аязда тірлікке икемді 
болуы үшін иығына жеңіл киім іліп 
жүре беретін. Тіпті киген киімінің 
алдын қымтамай,  түймелерін 
а ғ ы т ы п ,  қ и м ы л - қ оз ғ а л ы с ы н а 
ыңғайландырып алатын. Сүйегіңнен 
айналайын, тектілерім-ай! Сиыр 
ф е р м а с ы н д а  ұ з а қ  ж ы л д а р 
сауыншы болған Алтын апаның 

дастарқанынан қуырдақ үзілмейтін. 
«Қай уақытта дайындап үлгереді?» 
деп анам таңғалып жүретін. Сөйтсек, 
балалары сабаққа кетерде немесе 
сабақтан келгенде дайын тұрсын 
деген оймен қуырдақты мол етіп 
пісіріп, үлкендеу ыдысқа салып 
қояды екен. Себебі сиыр саууға 
ерте кетеді, кеш келеді. Аналары 
кешіксе, балалары аш қалуы мүмкін. 
Ал дайын қуырдақты шетінен кертіп 
алып, отқа ерітесің де, майына нан 
батырып жеп жүре бересің. Кейін 
сиырлы ауылдың күнұзақ қолдары 
жұмыстан босамайтын сауыншы 
әйелдері де Дәу апаның тамақ 
пісіру әдісін үйреніп алды. Задында, 
Дәу апаның денсаулығы мықты 
болатын. Ферманың жұмысы оңай 
ма?! Ауыр жұмыстан сауыншылар 
жиі-жиі сырқаттанып қалады. Сонда 
қасындағы әріптестері ауырып 
жатқанда Дәу апа алдындағы 
жиырма-отыз сиырын сауып болып, 
басқаларға көмектесуші еді. Шаршау 
дегенді білмейтін. Қайыстай қажырлы 
апамыздың бір емес, үш ұлы қайтыс 
болып, басына қайғының ауыр бұлты 
төнсе де кесек бітімімен, төзімімен 
қарағайға қарсы біткен бұтақ сынды 
тағдыр теперішіне шыдай білді.

Бейсенкүл апамыздың бойының 
ұзындығына, қажырлы бітіміне 
қарап төңірегі Дәу апа атап кеткен. 
Бейсенкүл апаның бір қасиеті – 
үйдің тірлігі мен дала тірлігіне бірдей 

ұқыпты. Отағасы Әбдібек атамыз 
қырық жыл мұғалім болған. Ұстаздық 
қызметпен тіке жүріп, тіке тұрған 
кісі. Бейсенкүл апамыздың тірлікке 
ұқыптылығы атамыздың кәсібіне 
алаңдамай кірісуіне көп пайдасы 
болғаны анық. Ұл-қыздарына да 
жастайынан ұқыптылықты сіңіре 
б ілд і .  Апамыздың ширақтығы 
болар, күйеуі, ұлдары, келіндері 
мұғалім болып, алған айлықтарын 
апамыздың қолына ұстатады екен. 
Бір әулеттің бүкіл тірлігін, отын-суын, 
мал азығын, жаз-қыс киім-кешегін 
бүтіндеуді өз мойнына алған соң 
мұнысы дұрыс та шығар. Бірде үйдің 
керек-жарағын, ас-ауқатын алып 
дүкеннен қайтып келе жатқанда 
қасындағы әйелдерге қалжыңдап: 
«Мен өзі мұғалім болмасам да  
мұғалімдердің ақшасын жаратқанды 
жүдә жақсы көремін» деген әңгімесін 
естігенде күлмеген жан жоқ шығар. 
Осы орайда Бейсенкүл апамыздың 
тағы бір езуге еріксіз күлкі үйірер 
оқиғасы есіме түсіп отыр. Бірнеше 
жыл қолында тұрған Мадияр есімді 
ұлына үй салып беріп,  бөлек 
шығарады. Сөйтсе, келінінің артынан 
келген ыдыс-аяқтың ішінде көздің 
жауын алатын бір үлкен шыны 
шәйнек бар екен. Қатты қызыққан 
апамыз келініне айтпай шәйнекті 
өзіне алып қалады. Бөлек шыққан 
келін үйін жинастырып, дүние-мүлкін 
түгендегенде әлгі шәйнек есіне түсіп, 
қарашаңыраққа қайта келіп алып 
кетеді. Күндердің күнінде Дәу апа 
шәйнекті іздейді. Ізім-қайым жоқ. 
Келінінен сұраса алып кеткенін 
айтады. «Сонда маған бір шәйнегіңді 
қимағаның ба?» дейді ғой апамыз. 
Шарасыз қалған Жанат келін: «Апа, 
комплекті ғой, алты кесесімен бірге 
келген, бірге тұрсын деп едім», деп 
ақталады. Басын шайқап қайран 
қалған Дәу апа: «О, тұқымың көбейгір 
түге, мен де комплекті болып отырған 
бес баламды бір-біреуден бөліп 
бердім ғой сендерге, шәйнегің әулие 
болды ма баламнан?!» деген екен. 
Кейде сол сөзі есімізге түсіп, бір күліп 
аламыз.

Ал Ақ апаның азан шақырып 
қойған аты – Күлзағипа. Атына 
заты сай, аршыған жұмыртқадай 
аппақ, ажарлы еді. Құдай қосқан 
қосағы Әділ атамыз ғұмыр бойы 
кеңшардың басшылық қызметтерінде 
болғандықтан апамыздың айтқаны 
болып, дүниеден таршылық көрмей 
өтті десем де болады. Балаларының 
барлығы өсіп, жоғары білім алды. 
Бір-бір қызмет ұстаған соң Ақ апаның 
қадірі бұрынғыдан да күшейді. Себебі 
ұл-қызының арқасында ел ішпегенді 
ішіп, ел кимегенді киді. Қағытпа 
қалжыңдары өткір Ақ апамыз да 
мінезді кісі болды. Көпшілік бас қосқан 
жерде қайнылары да, келіндері де 

әжептәуір ығып жүретін. Шамына 
тиіп кетуден сақтанатын. Сонысына 
қарамай, апамыздың қолы сондай 
ашық еді. Тәуелсіздіктің алғашқы 
жылдарындағы қиын кезеңдерде Ақ 
апаның қамқорлығын көрмегендер 
кемде-кем десем болады. Бұрыннан 
қоры мықты болғандықтан ба, 
балаларының арқасы ма, әйтеуір Ақ 
ападан ақша үзілмейтін. Қысылғанда 
қарыз  сұрағандардың  қолын 
қақпаушы еді. «Бекер тұрғанша 
біреудің әжетіне жарасын, рақметін 
айтады. Қай жетіскеннен сұрайды 
дейсің. Шын қысылып келеді ғой» 
дейтін. Сондай-ақ берген қарызын 
өзі қайтып сұрамайды. Араға айлар 
салып, кешіктіріп қайтарғандарға да 
ренжімейтін. Қазаны оттан түспейтін, 
қолы ашық, жаны жомарт апамыз 
қартайғанда да қарап отырмай, 
балаларының, немерелерінің сәтті 
қадамдарын тойлап, қуанышын 
көпшілікпен жиі бөлісетін. Мұнысы 
болмашы нәрсені сылтауратып, 
ағайындары мен ауылдастарының 
басын қосып,  әр і  ынтымағын 
арттырып, әрі елді бір тойдырып 
жіберудің амалы болатын. 

Ал Дәмелі апамыз тоқсанға 
келгенше к ітапты көзәйнекс із 
оқитын оқымысты к іс і  болды. 
Кітапқұмарлығы ешкімге ұқсамайтын. 
Қазақ классиктерінен оқымағаны 
кемде-кем. Жасынан малды ауылда 
ғұмыр кешкен Дәмелі  апаның 
қартайғанша денсаулығының сыр 
бермеуі де жаз жайлау, қыс қыстауда 
табиғаттың аясында т іршіл і к 
кешуінен-ау дейсің. Қазақтың кең 
даласы, қоңыр желі, мөлдір бұлағы, 
тау-тасы әңгімеленетін небір қисса-
дастандар, көркем шығармалар 
апамызға үнемі күш-қуат бергендей. 
Ол кісі жүрген жерінде кітап қарап 
жүреді екен. Қонаққа бара қалғанда 
оқымаған кітабы көзіне түсе қалса, 
үй иесінен сұрап алады екен. Көбіне 
ауыл, мектеп кітапханаларынан 
алдыратын болған. Жас күнінде 
дүкеннен әйелдер мата, тұрмысқа 
қажетті басқа да керек-жарағын 
қарап жүргенде апамыз к ітап 
сатып алады екен. «Қолыма жаңа 
кітап түспей қалса, Мұхтар, Ғабит, 
Қабдеш, Оралхандарды қайталап 
оқимын» дейді екен өзі. Не деген 
кітапқұмарлық! 

Азан шақырып қойған есімдерін 
келіндердің атай алмауынан, 
мүмкін жасы кішілердің сыйлап, 
құрметтеуінен туған аттарымен 
аталып кеткен апаларымыздың 
«псевдонимдері» сондай бір жылы 
естілуші еді...

Зеберкүл ШАРДАРБЕКОВА, 
ардагер ұстаз, 

«Ы.Алтынсарин» медалінің иегері,

Талас ауданы
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ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНЫҢ 
ЕРХАН

КӨРКЕМДІК ЕРЕКШЕЛІГІ

Әр халықтың өзінің 
беткеұстар тұлғалары, 

қабырғалы қаламгерлері 
болады. Олардың туындылары 
санаңа сәуле шашып, жаныңды 

нұрға бөлейді. Әсіресе ХХ 
ғасырдағы классикалық қазақ 

әдебиетінің көрнекті өкілдерінен 
осындай шығармаларды 
жиі кездестіруге болады. 

Балалар әдебиетінің жарық 
жұлдызы Б.Соқпақбаев, 

Халық жазушылары 
С.Мұратбеков, Ш.Мұртаза 

сияқты таланттардың ғұмыры 
мен шығармаларының 

арасында нәзік те әсем, 
әсерлі рухани көпір бары 
белгілі. Қазақ жұртының 

кешегі зұлмат соғыс кезіндегі 
қиын-қыстауды, жоқшылық, 

жұтшылық ауыр өмірді қалай 
бастан кешкенін сәби жүрегімен 

сезініп, санасының түкпіріне 
сақтаған балалар өсе келе сол 

тағдырды арқау еткен теңдессіз 
дүниелерді өмірге алып келді. 
Бұлардың ішінде шындықтың 

шырақшысы атанған, 
қазақтың Шер-ағасы – Шерхан 

Мұртазаның шоқтығы биік. 

прозасының аса бағалы қасиеті, артықшылығы 
– онда ешқандай жасандылықтың ізі жоқ. 
Қысылып-  қымтырылмай,  шабыттың 
қуатымен тебіреніп еркін сөйлеу, жан-
тәнімен сезінген, жүрекжарды ойтолғамын 
ортаға салу, боямалап, әшекейлемей, 
ақтарыла адал айтатыны – міне, Шерхан 
шығармашылығының адамды баурап 
алатын ерекше тартымдылығы алдымен 
осы қасиеттерінде. 

«Ақсай мен Көксай», «Бойтұмар» 
әңгімелеріндегі Арзы ана мен Аталық 
қарттармен көптің қамы үшін еңбек қылып, 
азапты мол тартқан бала бейнесі мен 
мезгілінен ерте есейіп, санасы саралана 
бастаған,  елгезек ұлды көреміз .  Ек і 
әңгімедегі бала кейіпкер шағын ауылдан 
алысқа ұзап шықпаса да қиын сәттерде 
үлкен адамдарша батылдыққа барып, ширақ 
қимылдап, сәтті шешімдер қабылдайды. 
Алдыңғы әңгімелердегі сияқты «Ақсай мен 
Көксай», «Бойтұмар» шығармаларында да 
жазушы әпсаналарды әдемі үйлестіреді. 
«Ақсай мен Көксайда» қырғыз қызы Чолпан 
айтқан «Қарағұл ботам» әңгіменің көркемдігі 
мен сюжетіне әр берсе, «Бойтұмардағы» 
Ата л ы қ  қ а рт т ы ң  с а р ы с у ы р  т ур а л ы 
айтқаны шығарманың астарлы идеясын 
ажарландырған. Ел арасына тараған аңыздың 
түпкі ақиқатынан шыққан Байшынар туралы 
жазылған «Жүз жылдық жара» әңгімесіндегі 
табиғат пен адам арасындағы қарым-қатынас 
пәлсапасы жазушының тың әдіс және дара 
концепция айтуымен ерекшеленеді. Адам 
тағдырындай сомдалған Байшынардың 
басынан кешкен қиянатын баяндауда жазушы 
әңгіме экспозициясын өмірде түйген ойынан 
бастайды.

Шер-аға шығармашылығын тұтас 
алып қарап, оның шыншылдық қасиеті, 
идеялық құндылығы неде дегенде, жеке 
шығармаларға тән сипат-белгілерді емес, 
барлық шығармаларына ортақ ең басты 
өзгешелікке назар аударған жөн. Бұл орайда 
қаламгер шығармашылығының қоғам 
өмірімен, халықтың, ұлттың ой-санасымен 
тығыз байланысы, тамырластығы және 
оның өмір құбылыстарын биік адамгершілік 
идеялары тұрғысынан шебер бейнелеуге 
негізделген зор танымдық, көркемдік, 
тәрбиелік мәні алдымен айтылуға тиіс. 
Сұңғыла суреткер бүкіл бір тарихи дәуірдің 
тынысын айқын аңғартып, аса маңызды 
әлеуметтік мәселелерді терең толғады. Осы 
кең мағынасында Ш.Мұртазаның барлық 
шығармасынан заман шындығын, сан алуан 
өмір құбылыстарының бейнесін айқын көре 
аламыз.

Айжан ШАХАБАЕВА,
Ә.Бөкейханов атындағы

 №1 гимназияның қазақ тілі мен 
әдебиеті пәнінің мұғалімі,

Тараз қаласы

Ауыл жайлы сөз қозғасам, тентегін тезге салып, 
тентірегенін жөнге салған, қасиеті қалың елге қазық, 

өсиеті қауым елге азық болған, кесімді сөзі келінді 
тәрбиелеген асыл әжелерім ойға орала береді. Біздің 

ауылда алыс-жақын аймаққа қадірлі, ел арасында 
Ақ апа, Сары апа, Қара апа, Дәу апа аталып кеткен 

тұлпардың тұяғындай, асылдың сынығындай дана 
әжелер өмір сүрді. 

БІЗДІҢ АУЫЛДЫҢ 
әжелері-ай!..әжелері-ай!..
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Жақында Тайланд астанасы 
Бангкокта кикбоксингтен Азия 

чемпионаты өтті. 

Е р е к ш е  а у ы з  т ол т ы р ы п 
айтарлық жайт,  Азияның ең 
мықты кикбоксинг шеберлерінің 
басын қосқан бұл дүбірлі додада 
Қазақстанның ұлттық құрамасы топ 
жарып, командалық есепте жеңіске 
жетті. Атап айтсақ, 21 алтын, 5 
күміс және 10 қола жеңіп алды.

Кикбоксингтің фулл-контакт, 
лоу-кик, к-1, кик-лайт бөлімдері 
бойынша өткен жарысқа 22 
мемлекеттен 379 спортшы қатысты.

Байрақты бәсекеде  жамбылдық 

спортшылар жасындай жарқырады. 
Ел құрамасы сапында бақ сынаған   
облыс спортшылары 1 алтын, 1 
күміс, 2 қола жүлдеге қол жеткізді. 

Атап айтсақ,  Мақсат Үс іп 
(71 кг) Талант Уралбаев (75 кг) 
Бауыржан Абдуллаев (81 кг)  сынды 
спортшыларымыз жеңіс тұғырының 
ең биік сатысына көтерілсе, сондай-
ақ 57 келідегі Дүйсен Дулат ІІ орынға 
ие болды, Бодауов Серікболсын (89 
кг) және Сауханбек Бейбарыс (60 
кг) Азия чемпионатының қоласына 
қол жеткізді.

Айта кетейік, кикбоксингтен 
Қазақстанның жаттықтырушысы – 
Нұрболат Рысмағанбетов. 
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АЯНА КИМ – АЯНА КИМ – 
ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҚАЗАҚСТАННЫҢ 

ҮЗДІК СТУДЕНТІҮЗДІК СТУДЕНТІ
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СОЛТҮСТІКТІҢ ЖІГІТТЕРІНЕ 
ҚЫЗЫЛША ПІСІРУДІ
ҮЙРЕТТІК

АЛМАТЫДА ЖАРТЫ КҮН 
ЖАЯУ ЖҮРГЕНМІН

Бір ай оқыған соң қант 
қ ы з ы л ш а с ы н  ж и н а у 
маусымына байланысты 

қаладағы қант зауытына 
жұмысқа бардық. Ол кезде 
к ө п т е г е н  а у д а н д а р  қ а н т 
қызылшасын егіп, мол өнім 
жинап, арты қарашаның қарлы 

суығына ұласып жататын. Сондай 
келеңсіз жағдайға ұрынбас үшін 
студенттер көмекке баратын. 
Мен өзім оқыған топта көпшілігі 
солтүстік облыстардың, оның 
ішінде Торғай, Қостанай, Ақмола 
жақтың жігіттері мен қыздары 
болатын. Қызылша әбден пісіп-
жетіліп, машина аударғанда қарбыз 
сияқты тырсылдап жарылып 
кетеді. Дегенмен солтүстіктен 
келген курстастарға кызылшаның 
не екенін әзер түсіндірдік. Бір күні 
оңтүстіктегі жігіттер ақылдасып,  
3-4 қызылшаны кешке қарай шоққа 
көміп кеттік. Ертесіне қызылшамыз 
кереметтей бабында піс іпт і . 
Қызылшаның сыртындағы күйесін 
дәу пышақпен тазалағанды көріп, 
солтүстіктен келген достар шоши 
қарайды. Өйткені  қызылша кесетін 
үлкен пышақ қайбір таза дейсіз. 
Пышақтың түріне қарап жатқан біз 
жоқ. Суық жақтың жігіттері «Оны 
не істейсіңдер?» деп сұрайды.  

Тазалап болған соң кесіп 
берсек, әлгілер жемейді. 
« А у ы р ы п  қ а л а р м ы з » 
деп түрлі сылтау айтады.  
Сөйтіп, өзіміз кесіп жей бердік. 

Негізінде қызылша тәтті ғой. 
Сүйсініп жегенімізге анау жігіттер 
шыдамады. Арасында бір жігіт  
жаймен сұрап дәмін көрді. «О,  
тәтті ғой» деп басын шайқады. 
Әбден үйренген соң, бізге айтпай 
кешкісін өздері көміп, ертеңгісін  
бізді сыйлайтын болды.

Тағы бір жолы торғайлық  Марат 
Жұмабаев деген досымыздың 
әкесі милиция формасында келіп, 
біздермен танысты.  «Балам 
орысша мектеп бітірді, сендерге 
үлкен өтініш, қазақша үйретіңдер», 
деді. Әлі есімде, полковник шені 
бар екен.   Бәріміз қызыға қараймыз. 
Ол кезде ондай атағы бар адамдар 
аз сияқты еді. Кейіннен сол Марат 
қазақша сөйлегенде өзімізді 
жаңылыстыратын болды. Әдемі 
қыздарымыздың бәрі полковниктің 
баласының қасынан шықпай 
қазақша үйретті.

  Өмір қандай қызық, оқуды 
бітірген соң бәріміз жан-жаққа 
кеттік. Марат туған еліне барып, 
і ш к і  і с т е р  ба с қ а р м а с ы н д а 
абыроймен қызмет аткарып, 
полковник шенімен отставкаға 
шықты. Біз бірге окыған курстастар 
әлі де керемет араласып тұрамыз. 
Әне-міне дегенше институт 
бітіргенімізге 38 жыл болды. Алла 
қаласа, қырық жылдық кездесуді 
сәтті өткізіп, осы қызықтардың 
барлығын арқа-жарқа айтып 
отырсақ дейміз. Құдай сол күнге 
аман-есен жеткізсін! 

Ауыл қыздары сапалы білім 
алып қана қоймай, дүниедегі 
асыл қасиеттер мен ізгіліктерді, 
өмір құндылықтарын бойына 
жинап өссін деген мақсатта сол 
шақтағы ректорымыз Шәмшә 
Беркімбаева елімізге танымал 
ақын-жазушы, мәдениет және 
қоғам қайраткерлерімен кездесулер 
ұ й ы м д а с т ы р ы п ,  а ш ы қ  п і к і р 
алмасуға көп ықпал етті. 

Оқу ордамыз қаланың қақ 
ортасында орналасқандықтан 
түске дейін сабақ оқысақ, түс қайта 
кітапханаға барып, кеш қарайса 
театр жағалап жүрет ін  едік . 
Топтағы студенттер улап-шулап 
Әзілхан Нұршайықов, Тұманбай 
Молдағалиев, Қадыр Мырзалиев, 
Фариза Оңғарсынова, Тұрсынбек 
Кәкішовтай ақын-жазушылармен 
бірге М.Әуезов атындағы қазақ 
ұлттық  ак адемиялық  драма 
те ат р ы н а н  т ү рл і  ж а н рд а ғ ы 
қ о й ы л ы м д а рд ы  к ө р і п ,  ұ л ы 
адамдардың қолтаңбаларын алып 
қайтуды мәртебе санайтынбыз. 
Бұл жағдай қазіргідей телефон жоқ 
шақта бізге «өзгеше» көңіл күй, күш-
қуат сыйлайтын.

Алпауыт компаниялардың 
түрлі маркадағы телефондары 
қ а л т а м ы з д а  ж ү р м е с е  д е 
жатақхананың бұрышындағы 
«дүңгіршектен» кешкі сағат сегізде 
кезекпен телефонмен ата-анамызға 
қоңырау шалу, сөйлескеніңді сенен 
кейін кезекте тұрғандардың еститіні 
сол шақта «ұяттау» болса, қазір 
«ностальгия» екен ғой деймін.

Біздің қалыптасуымыз бен үлкен 
өмірге қадам басуымызға сол кездегі 
рухани ортаның әсері зор болды. 
Институт жанында орналасқан 
№2 жатақхананы «мекен етіп», 
«Ұлпан» асханасынан үш мезгіл 
те г і н  тамақтанатынымызды 
ескермегенде, қолымызға алатын 
3 325 теңге шәкіртақымыз 1 айға 
жететін. Қазіргі нарықтық бағамен 
пайымдасақ, ол кезде ақшаның құны 
болған екен. Десе де сол кездері 
қалт-құлт етіп күн көрген студент 
ретінде қаржыға қатысты бастан 
өткен бір оқиға есіме түсіп отыр.

Бір жолы ағам денсаулығына 
байланысты Алматы қаласындағы 
бір ауруханада емделуіне тура 
келді. Ол аурухана біздің Гоголь 
көшесіндегі оқу орнымыздан 7-8 
шақырымдай қашықта орналасқан. 
Жобалап айтқанда, Республика 
сарайының артқы жағында. Күніге 
түске дейін сабақта болып, түс 
қайта ағама ыстық тамақ алып 
барып жүрдім. Бір күні сабақтан 
ш ы қ қ а н  с о ң  а с  д а й ы н д а п , 
а я л д а м а ғ а  к ел і п  қ а л та м д ы 
қаққыласам, бар-жоғы 20 теңге 
ғана шықты. Жол ақысы ол кезде 
25 теңге. Бес теңге жетпей тұрған 
соң автобусқа отыруға намысым 
ж ібермей ,  ауруханаға  жаяу 

тарттым. Күнделікті автобуспен 
жүретін жолды жаттап алғанмын. 
Бірақ діттеген жерім жеткізер емес. 
Бір кезде жаңбыр жауа жөнелді. 
Сәуірдің суық жауыны денемді 
тоңдыра бастады. Күн де кәдімгідей 
ызғырық. Жолдың ұзақтығына 
байланысты аяғымдағы биік өкшелі 
күздік етіктен жүрісім баяулап, 
кібіртіктей бастадым. Артқа қайтып 
кетуге  «жаным бауырымнан 
артық емес» деген ұстаным ырық 
бермей келеді. Бар мақсатым – 
бет алған орынға жетіп жығылу. 

Бағытымнан жаңылып қалмас үшін 
көшені бойлай, кейде кварталды 
төтесінен кесіп, жолды барынша 
қысқартуға тырысып келемін. 
Жауын басылғанымен айналаның 
барлығы көл-дария. Бір кезде үлкен 
жолдағы ары өткен, бері өткен 
көліктердің бірінің доңғалақтарынан 
шашыраған көлшіктердің лай суы 
үстіме шашылды. Үсті-басым 
малмандай болған менің одан 
сайын денем қалтырап, тісім-
тісіме тимей сақылдай жөнелді. 
Қолымдағы тамағым – ағама 
деген аманатым. Оны тастауға 
болмайды. Қас қарайған уақытта 
аурухана ауласына да іліктім-ау. 
Аурухананың ағам жатқан бөліміне 
дей ін  көтер іл іп ,  қолымдағы 
тамағымды ақ халаттыларға 
ұсынып жатқанымды білемін...

Түнде денем бір ысып, бір суып 
жатып қайта ұйықтап кеттім. Таңға 
жуық ояндым, ұйқым қанып қалған. 
Бірақ мен қайда жатқанымды түсінер 
емеспін. Есіктің жақтауындағы 
саңылаудан түскен жарыққа 
беттеп есікті ашсам, аурухананың 
дәлізі. Шамалы жерде күлімсіреп 
б ір  медбике жазу үстелінен 
тұрып келе жатты. Үстімде кілең 
медициналық киімдер. Сөйтсем, 
ауруханаға жетіп, өз-өзімді ұстай 
алмай қисалаңдаған мезетте ақ 
халаттылар қолтығымнан сүйеп, 
ішке кіргізіп алған екен. Үсті-
басы малмандай су болған мені 
олар ағама күнде тамақ әкеліп 
жүргендіктен бірден таныған. 
Киімімді ауыстырып, көмегін 
көрсетіп, ағамның палатасының 
жанындағы кезекші медбикелер 
демалатын бөлмеге жатқызған 
екен. Сол күні таңертең жатақханаға 
медициналық киіммен қайтып, 
келесі күні оны иелеріне апарып 
бергенім бар.

Бізд ің де басымыздан әр 
түрлі жағдай өтті ғой. Әр қаладан 
жастарды бір арнаға тоғыстырып 
қана қоймай, дос болып кетуімізге 
ықпал еткен оқу ордама, студенттік 
шақтарыма алғыстан  басқа 
айтарым жоқ. Студенттік шақтар – 
сәулелі сәттер. 

К ө ш б а с ш ы  ж а с  А я н а 
Радионқызы 2006 жылдың 17 
маусымында дүниеге келген. 
Қазіргі таңда ол туризм саласы 
бойынша білім алуда. Мектеп 
табалдырығын аттағаннан бері 
қоғамдық іс-шараларға белсене 
қатысып, сабақты зейін қойып 
оқыған оның ауыз толтырып 
айтарлық жетістіктері аз емес. Атап 
айтсақ, биылдың өзінде облыс 
әкімдігі туризм басқармасының 
ұйымдастырған «Туған жер» атты 
бейнебайқауда ІІІ орын иеленіп, 
«Мемлекеттік тіл – мерейім» атты 
облыстық байқауда топ жарды. 
ҚР Мемлекеттік рәміздерінің 30 
жылдығына орай үстел теннисінен 
өткен «Жеңімпаздар рухы» атты 
Тараз қалалық турнирінде І орынды 
еншіледі. Өткен жылы облыстық 
«Әулиеата бұрымдылары» атты 
байқауда үздік үштіктен көрініп, 
ҚР Тәуелсіздігінің 30 жылдығына 
орай өзге ұлт өкілдері арасында 
ұйымдастырылған республикалық 
«Мен қазақша сөйлеймін» атты 
сайыста бас жүлдені жеңіп алған. 
Сонымен қатар  2019 жылы VI 
Республикалық «Атадан-мұра» 
байқауының бас жүлдегері атанса, 
«Звезды мира» IV Халықаралық 
өнер фестивалінің «Нұр-Ата» 
фольклорлық-этнографиялық 
ансамблімен I дәрежелі дипломға 
қол жеткізді.

Кейіпкеріміз мектепте каратэ-
до, жетіген, оркестр, тоғызқұмалақ 
үйірмелеріне де қатысыпты. Қазіргі 
таңда «Домбырашылар одағы» 
республикалық қоғамдық қорының, 
«Жамбыл облысы ерікт ілер 
қозғалысы» қоғамдық қорының, 
Жамбыл облысы Қазақстан халқы 
Ассамблеясының,  «Жастар рухы» 
ұйымының мүшесі. Осындай  
жетістіктері Аянаның бұдан әрі 
алға жылжуына өз септігін тигізуде.

– Арман адамның ойында, 
ал қағазға жазылса мақсатқа 
айналатыны хақ. Шетелдерге 
шығып, жер-жаһанды саяхаттау 
бала күнг і  армандарымның 
б ір і .  Маған әрқашанда шет 
мемлекеттердің әдет-ғұрпы, 
тарихы, діні, тілі қызығушылық 
т у д ы р а т ы н .  9 - с ы н ы п т ы 
тәмәмдаған соң талабымды 
ұштап, 2022 жылы «Туризм» 
мамандығына оқуға түст ім. 
Мен өзімнің мақсатым айқын, 
болашағымның жарқын болуы 
үшін нық қадамдар жасаудамын. 
Өзім жан-жақтылықты ұнатамын. 
Қазіргі заманда біз жан-жақты 
даму үстінде болуымыз қажет. 
Болашағымыз өз қолымызда. 
Біздің буынның  алар асуы, 
бағындырар белесі әлі алда!

Кәсіп пен мамандық мен үшін 
егіз ұғым. Біз мамандық таңдаймыз, 
оқу орнында оқимыз, ал меңгерген 
соң кәсіп етеміз. Бірақ меңгеру 
бір бөлек, игеру бір бөлек. Сен 
меңгерген кәсіпте сан мың адам 

бар, ал ол адамдар игере алды ма, 
жоқ па деген сұрақ пайда болуы 
мүмкін. Сол үшін сенің міндетің – 
әрқашан ізденісте жүріп, аянбай 
еңбек етіп, жаңашылдыққа ұмтылу, 
кәсібіңнің үздігі болу. Сонда ғана 
озық тәжірибелі маман атанасың. 
«Сен де бір кірпіш дүниеге, Кетігін 
тап та, бар қалан!» демеп пе еді 
дана Абай. Болашақта елімізді 
биіктерге жетелегім келеді, – дейді 
Аяна Ким. 

Тәуелсіздік күні қарсаңында «ҚР 
колледждерінің топ-100 студенті» 
республикалық жеңімпаздарын 
марапаттау рәсімін өткізу жақсы 
дәстүрге айналған. ҚР Оқу-ағарту 
министрлігінің тікелей қолдауымен, 
«Talap» коммерциялық емес 
акционерлік қоғамының мұрындық 
болуымен 2019 жылы бастау 
алған студент жастардың үздік 
өк ілдерін анықтау конкурсы 
республикамыздың техникалық 
және кәсіптік, орта білімнен 
кейінгі білім беру ұйымдары 
студенттері арасында танымал 
болды. Осы ауқымды бастамаға 
қатысу үшін еліміздің колледждері 

үзд і к  б іл ім  алушыларының 
кандидатураларын ұсынды. 

Конк урсқа  қатысушылар 
а р а с ы н д а  « W o r l d S k i l l s » 
чемпионаттарының, ғылыми 
к о н ф е р е н ц и я л а р д ы ң 
ж е ң і м п а з д а р ы  м е н 
қ а т ы с у ш ы л а р ы н , 
о л и м п и а д а л а р д ы ң ,  т ү р л і 
к о н к у р с т а р д ы ң ,  с п о р т т ы қ 
жарыстардың жүлдегерлерін, 
шығармашылық ұжымдардың 
ө к і л д е р і н ,  ж о б а л а р д ы ң , 
инновациялық идеялар мен 
стартап-жобалардың авторларын 
көруге болады. 

Биыл конкурстың өңірлік 
кезеңінің қорытындысы бойынша 
Астана ,  Алматы,  Шымк ент 
қалалары мен облыстардан 199 
студент іріктелді. Конкурстың 
ұйымдастырушысы – «Talap» 
КеАҚ платформасында 2022 
жылғы 1-15 қараша аралығында 
онлайн дауыс беру рәсімі өтіп, 
нәтижесінде конкурстың 100 
жеңімпазы анықталды.

Осы жылғы 8 желтоқсанда 
Астана қаласының Әл-Фараби 
атындағы оқушылар сарайында   
ү зд і к  100  ст удентт і  ресми 
марапаттау рәсімі, яғни конкурстың 
қорытынды кезеңі өткен болатын. 
Марапаттау рәсімінде министр 
А с хат  А й м а ғ а мбето в  ү зд і к 
студенттермен кездесіп, ашық 
сұхбат жүрг ізді .  Студенттер 
еркін форматта сұрақ қойып, 
жауап алды. Осындай талапты 
жастардың қатарынан көрінген 
Аяна Ким алға қойған мақсаты 
жолында аянып қалмайтындығын 
айтады. Біз замандасымызға 
сәттілік тіледік. 

Та р а з  с е р в и с  ж ә н е 
технология колледжін ің 
2-курс студенті Аяна Ким 
«ҚР колледждерінің топ-
100 студенті» байқауында 
к ө ш ба с ш ы  с т уд е н т т е р 
қатарынан көрініп, облыс 
м е р е й і н  а с қ а қ т а т т ы . 
Қазақстан Республикасы  
Оқу-ағарту  министр ін ің 
дипломымен және  «ҚР 
колледждерін ің топ-100 
ст удент і»  сыйлығымен 
марапатталып, есімі кітапқа 
енді. Қос қуаныш қатар келіп, 
артынша облыс көлемінде 
ұйымдастырылған «Үздік 
студент-2022» байқауының 
номинанты атанды.

ЖАМБЫЛДЫҚ ЖАСТАР 
АЗИЯНЫ МОЙЫНДАТТЫ 

Кәдірбек САДУБАЕВ,
Талас аудандық 

мәслихатының хатшысы

1978 жылы  
Байзақ 

ауданындағы 
бұрынғы 

Қазақстанның 40 
жылдығы атындағы 

орта мектепті өте 
жақсы бітіріп,   

Жамбыл жеңіл және 
тамақ өнеркәсібі 

технологиялық 
институтының 

тамақ өнеркәсібі 
факультетінің 

«Астықты сақтау 
және өңдіру» 

мамандығы 
бойынша студенті 

атандым. 
1 қыркүйекте 

институт 
басшылығы 

студенттік билетті 
салтанатты түрде 

тапсырып, оқуға 
түскен бізді 25-тен

 4 топқа бөлді. 

Салтанат ЖҰМАБЕКҚЫЗЫ,
Жамбыл ауданы Антон Макаренко 
атындағы орта мектептің қазақ 
тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

Студенттік 
шақтарымды 
еске алғанда 

өткен өмірімді 
екі кезеңге бөліп 
қарастырамын. 

Алғашқысы – 
Алматыдағы 

оқуым, екіншісі – 
 Нидерланды 
мемлекетінің 

Лейден 
университетінде 

білім алған 
жылдарым. Алайда 

маған ыстығы 
арман қуып келген 

Алматы еді...
2007 жылы 

11-сыныпты 
бітіргеннен 

кейін Алматы 
қаласындағы Қазақ 

Мемлекеттік қыздар 
педагогикалық 

институтына «Қазақ 
тілі мен әдебиеті» 

мамандығы 
бойынша грантқа 

оқуға түстім. 
Әдебиетке деген 
құштарлық, тілге 

деген құрмет 
менің оқуға деген 

ынтамды одан 
әрі үдете түсті. 

Ұлағатты ұстаздар 
ұстаханасы 

атанған қыздар 
институтында оқып 

жүрген жылдары 
оқу мен тәрбие 

нұрын таратумен 
айналысқан, 

бойымызға білім 
нәрін сіңірген 

мұғалімдер көп 
болды.

Бетті дайындаған Ақтоты ЖАҢАБАЙ
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Жыл көлемінде кітапхана ұжымы 
балалардың шығармашылық 
ә л е у е т і н  к ө т е р у,  б а л а л а р 
әдебиетінің жауһарларын кеңінен 
насихаттау мақсатында елімізге 
танымал ақын-жазушылардың 
шығармашылық кештерін өткізді. 
Мәселен, балалар жазушысы 
Ескен Елубаевтың туғанына 80 
жыл толуына орай ақпан айында 
Т ү р к і с та н  о бл ы с т ы қ  Ф а р а б 
әмбебап-ғылыми кітапханасымен 
«Бұлақтай кәусар жырлары» атты 
телекөпір ұйымдастырылды. 
Сондай-ақ Халық жазушысы, 
ақиқаттың алдаспаны Шерхан 
Мұртазаның  90  жылдығына 
орай «Алдаспандай жарқыраған 
сайыпқыран» тақырыбында еске 
алу кеші өтті. 

М.Əуезовтің 125 жылдығына 
орай «М.Əуезовтің жолы» атты 
библиотакси ұйымдастырылды. 
Тақырыпқа сай безендірілген 
библиотакси Тараз қаласының 
А б а й  д а ң ғ ы л ы н а н  б а с т а п , 
Қонаев көшелерімен жүріп өтті. 
Шара аясында таксиге отырған 
жолаушыға «Ойлан, тап» айдары 

бойынша викториналық сұрақтар 
қойылып ,  жазушының  өм ір і 
мен шығармашылығы кеңінен 
насихатталды. Жеңімпаздарға 
кітаптар сыйға берілді. 

Сонымен қатар  қазақтың 
кемеңгер ұлы Д.Қонаевтың 110 
жылдық  мерейтойына  орай 
қаңтар айында «Ізі өшпейтін ізгі 
адам» тақырыбында кездесу кеші 
ұйымдастырылды. 

О д а н  б ө л е к  « O r d a g e n » 
компаниясы шығарған кітаптар 
топтамасының тұсаукесері өтіп, 
бүг інге дейін аталмыш жоба 
аясында 1000-ға жуық заманауи 
ертегілер жазылып, әр ертегінің 
аудионұсқасы дайындалды. 

«Балалар  әдебиет і  –  ең 
ұлы әдебиет» тақырыбындағы 
жылжымалы кітап көрмесі білім 
беру орындарында, мүмкіндігі 
шектеулі балалардың оңалту 
орталықтарында, саябақтарда, 
скверлерде, сауда нүктелерінде 
мемориалдық кешендерде өтті.

Б а л а л а р  ж ы л ы  м е н 
Халықаралық балалар кітабы 
күніне орай қала тұрғындары 

мен балаларды кітап оқуға тарту 
мақсатында «Көне Тараз» тарихи-
этномәдени кешенінде «Кітап Fest –  
2022», «Кітап – ғажайып әлем!» 
фестивалі ұйымдастырылды. 
Фестиваль б ірнеше алаңнан 
тұрды.  Фестиваль  с оңында 
қала тұрғындарына «Букинист» 
к і та п  д ү к е н і н і ң  ж ә р м е ң к е с і 
ұйымдастырылды. 

Ал «Kitap тime-2022» кітап 
фестивалін бір мезгілде барлық 
ө ң і рл е рд е  ө т к і з у  б о й ы н ш а 
«К ітап  –  сарқылмас  рухани 
әлем» буккросингі өтті. Іс-шара 
барысында «Aulieata Media» ЖШС 
бас директорының орынбасары 
Алпамыс Қазыбаев ҚР Премьер-
министрінің жеке фотографы 
Шүкір Шахайдың кітапханамызға 
арнайы беріп жіберген «Астана –  
Қазақстанның жүрег і»  және 
«Тәуелсіздік» атты кітаптарын 
табыстады. Аталған іс-шарада 
көпшілік оқырманға «Aulieata Media» 
серіктестігінің қызметкерлері өз 
шығармаларын сыйға тартты. 

Сонымен  қатар  балалар 
жазушысы Пернебай Дүйсенбиннің 
ш ы ғ а р м а л а р ы н а  а р н а л ғ а н 
«Балалардың сүйікт і  ақыны» 
шығармашылық сайысы Сарысу 
аудандық балалар кітапханасымен 
онлайн түрде телекөпір арқылы 
өтті. 

Жыл басынан бері атқарған 
жұмыстарымыз аз емес. Дегенмен 
де балаларға қамқорлық тек бір 
жылдың аясында ғана қалып 
қоймай, жылдан-жылға жалғасып 
отырса деген үмітіміз бар. Себебі 
бала – б іздің болашағымыз. 
Қазақстанның бүгіні мен болашағы 
жастардың еншісінде. Ендеше 
бүгінгі жас буын мемлекетіміздің 
мығым тірегі болсын десек, XXI 
ғасыр жастарын жан-жақты терең 
білімді, сауатты болуға баулу қажет. 
Бұл тұрғыда жүйелі жәрдем беретін 
шаңырақтың бірі – кітапхана.

Гүлфайруз ІҢКӘРБЕКОВА,
Д.А.Қонаев атындағы 

облыстық  балалар
 мен жасөспірімдер 

кітапханасының директоры
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БАЛАЛАР – КІТАП 
ӘЛЕМІНДЕ

Тараз қаласында 14 және 15-мөлтек 
аудан, Тұңғыш Президент атындағы саябақ, 
«Анаға тағзым» орталығы салынды. Айша 
бибі кесенесі, Асқар Тоқпанов атындағы 
театр, Тараз теміржол бекеті мен орталық 
көшелер жаңғыртылды. Бірқатар жаңа 
гүлзарлар пайда болды. Жол жиектері әсем 
гүлдермен көмкерілді. Бұл бізді қуантады. 
Əрі көңілімізде түрлі ойлар туындатады. 
Бір қарағанда біздің қаламыз көк желегімен 
көмкеріліп тұрған, көшелері таза, саялы 
шаһар болып көрінеді. Шынында да сол, 
қала климаты жанға жайлы, ауа райы жылы, 
табиғаты көркем оңтүстік өңірде орналасқан. 
Су да тапшы емес, қала көшелерін Талас 
өзенінен тармақталған бірнеше каналдар 

кесіп өтеді. Міне, осы ағын суларды 
тиімді пайдаланар болса, бұдан 

әлденеше артық нәтижеге қол 
жеткізуге болады. 

Сәулет – бұл құрылысты жобалау, салу, 
көркемдік бейне беру өнері, архитектура 
ғылымы мен өнердің бір ендікке тоғысуы 
ғой. Ал Тараз қаласының орталығында 
кейбір әлеуметтік нысандар жаттанды, 
таптаурын үлгіде салынуда. Сәулет өнерінің 
үздік үлгілері, жаңа ұлттық нақыш-өрнектері 
болса дейсің. «Астана», «Бәйтерек» 
ықшамаудандарындағы ғимараттар 
неге қызыға, сүйсіне қарарлық келбетке, 
айшыққа ие емес. 13-ықшамаудандағы 
көппәтерлі үйлер ығы-жығы орналасқан. 
Базбірінде балкон, лоджия дегенің атымен 
жоқ, тоқал ешкінің сымпиған кейпіндегі 
тұрқынан көз ұялады. Көпқабатты тұрғын 
үйлердің сыртқы сәулеттік келбеті, сапасы 
сонау кеңестік кезеңнен бері үзілмей 
жалғасып келе жатқан «әйтеуір үй салсақ 
болды» деген немқұрайдылықтың «жемісі» 
секілді көзге ұрып тұр. Қолынан келгендер 
«қонышынан» басып, «бос жатқан жер» деп 
скверлер мен балалар ойнайтын алаңдарға 
дейін иемденіп, жатаған үйлер салып 
жатқаны анау. Қаланың онсыз да енсіз 
көшелерін одан сайын тарылтып, бұрынғы 
ескі ғимараттар бүйірінен қосамжарлап 
дүкен, дәмхана, дәріханалар ашып 
жатқандар да жеке бастарының жайын ғана 
ойлайтыны белгілі. Сонда қаланың сәулеттік 
келбет-айшығы кімді толғантуы тиіс? 

Неге архитектуралық пішіндегі небір 

заманауи үлгідегі зәулім ғимараттар 
с а л м а с қ а ?  Қ а л а  с ә ул ет ш і л е р і н і ң 
қабілеті, біліктілігі, қиялы оған жетпей 
ме? Əлдебіреулер олардың қолын 
байлап, негізгі істеріне кедергі келтіріп, 
аяқтарынан шалып отыр ма? Олар 
Алматы мен Шымкент қалаларының 
қазіргі сәулетіне көңіл аударып, әсем, 
көрікті ғимараттар, үйлер құрылысын 
жоспарлап, оны құрылысшылармен бірге 
салып, қала келбетін көріктендіре түсуге 
неге ықыласты емес? Мысалы, Шымкент 
қаласының кіреберісіндегі жаңартылған 
демалыс аймағы мен оның Д.Қонаев 
көшесі бойындағы көзтартар көпқабатты 
әдемі ғимараттары қандай керемет, шіркін! 
Осыларды көргенде ішіміздің қыз-қыз 
қайнайтыны рас. Ол заңды да. Өйткені 
әркім өз қаласының, өз өңірінің патриоты. 
Тіпті жай ғана «итің жаман екен» деген 
сөздің өзі намысымызға тимей ме?

Əр қаланың бас жоспары бар екені 
белгілі. Тараз қаласының бас жоспары 
бекітілгенде комиссия мүшелері неге қала 
келбетіне көрік беретін әсем ғимараттар 
салуды талап етпеген? Енді таяу жылдары 
жаңа 14-ықшамаудан автобекет пен Талас 
өзені арасындағы алқапта бой көтереді деп 
күтілуде. Осыған байланысты Талас өзенін 
екі-үш жерден «байлап», бөгет орнатып, 
өзен жағасын Астана, Өскемен, Семей және 
Павлодар қалаларындағы жағажайлар 
сияқты бетондап, гранит тастармен әрлеп, 
абаттандырып, қала халқы бір мезгіл 
серуен құратын, демалатын аймаққа неге 
айналдырмасқа?! Тіпті онда жаз айларында 
қайықпен, катамаранмен серуендейтін 

суайдын жасаудың да мүмкіндігі бар емес 
пе? Сонда жаздың аптап ыстығында 
демалушылар өзен жағасына барып, бір 
сергіп қалар еді. 

«Қалауын тапса, қар жанар» демейтін 
бе еді бабаларымыз. Ендеше табиғат 
сыйы – Талас өзенін қаламыздың сәулеті 
мен көркі үшін пайдалансақ, оның несі 
айып? Тек көпшіліктің қолдауы мен ниеті 
керек. Басшылардың ынтасы қажет. 
Бұрын ықшамаудандар арасына арнайы 
скверлер жасап, көшелер ортасында кең 
жолақтар қалдырылып, оларға ағаш егу 
дәстүрі бар еді. Сыртқа шыққан адамның 
тынысы кеңейіп, тал-дарақтар қалаға көрік 
беріп тұратын. Қала ішіндегі каналдар 
мен арықтар мезгіл-мезгіл тазартылып, 
егілген жас ағаштар дер кезінде суарылып 
отыратын. Ал қазір керісінше, қала ішіндегі 
жасыл желек көлемі азайып, «өкпесі» 
қысылып, қала тұншығып барады. Кең 
жерді неге қолдан тарылтамыз? Жөн-
жосықсыз жыпырлата салып,  қала 
ішін сәулеттік келбет айшығы сүреңсіз 
ғимараттармен толтыра бергеннен 
ұтарымыз не? Мұнан да сорақысы, көше 
бойындағы базбір ғимараттар мен үй  
иелері көпшілікке арналған тротуарды өз 
иеліктеріне айналдырып жібергеніне кім 
жауапты? Дәлел үшін алысқа бармай-
ақ, Əйтеке би, Қолбасшы Қойкелді 
және Жамбыл көшелерінің иелері үй 
тұсындағы тротуарды қоршап алған. 
Жаяу жүргіншілер жолын бөгеп тастаған. 
Осындай мысалдарды әрбір көше бойынан 
табуға болады. Бұл жай басшылардың 
назарынан қалай тыс қалып қойған?

Көптеген тойханалардың жанында 
автотұрақтары болмауынан негізгі көшені 
тарылтып, көлік қозғалысына едәуір кедергі 
жасап жатқаны тағы бар. Тойхана және 
басқа да ғимарат салу жобасын бекіткенде 
қаланың бас сәулетші-архитекторы мұны 
неге ойламайды? Əлде оның құзыреті 
жетпей ме? Мүлдем түсініксіз жайт. 
Неге ертеңгі күнімізді ойламаймыз? 
Осыдан шығады, біз тамақ ішіп, тостаған 
босатып қана жүрген сияқтымыз. Кейбір 
дереккөздеріне қарағанда, қаладағы 
тойхана мен мейрамханалардың саны 300-
ден асады екен. Бір көшенің бойында 15 
дәмхана, тойхана, кәуапхана мен сырахана 
бар. Басқа көшелер де олардан кенде 
емес. 

«Бизнеске жол ашық, қолдау бар» 
деп қаламыздың бизнесін тамақтандыру, 
ішімдік ішу ісіне бағыттап жүргеніміз ұяттау 
емес пе? Ойланайықшы...

Тараз қаласы үшін басқа кәсіп жат 
па? Неге басқа өңірдегі кәсіпкерлер 
секілді халыққа қажетті тауарлар өндірісін 
дамытуды қолға алмаймыз? Атап айтсақ, 
жүн-тері өңдеу комбинатын, киім тігетін 
фабрика, сүт зауытын, ет комбинатын және 
жеңіл автомобиль шығаратын зауыт неге 
салмасқа? Біздің кәсіпкерлеріміздің оған 
білімі, білігі, іскерлігі жетпей ме?

Бүгінде Тараз халқының саны – 400 
мың адамның шамасында. Алайда  мәдени 
ошақтар өте аз. Алдағы уақытта неке 
сарайы, цирк, жастар театры, концерт 
залдары салынса, қала жастарына 
тәрбиелік мәні зор болар еді.

Тағы бір айта кетерлігі, Тараз қаласында 
ескерткіштер өз деңгейінде сомдалмаған. 
Болашақта Тараз қаласына ғұлама ойшыл, 
екінші Аристотель атанған Əбу Насыр 
әл-Фарабиге, халық ақыны, жыр алыбы 
Жамбылдың ұстазы Сүйінбай Аронұлына, 
ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлына, 
мемлекет және қоғам қайраткері, еліміздегі 
үш облысты басқарған Асанбай Асқаровқа, 
Олимпиада чемпионы, Қазақстанның 
Еңбек Ері Жақсылық Үшкемпіровке еңселі 
ескерткіш тұрғызылса өте дұрыс болар 
еді. Және де жөн-жосықсыз әр жерге 
бір қуыршақ сияқты бірдеңені орнатпай, 
тұлғасына сай тұғырлы етіп сомдаса одан 
ұтылмайтынымыз анық. Əрине, бәрі де 
айтуға оңай. Дегенмен біз айтқан ой-пікір, 
ұсыныстарымызды көзі ашық, бойында 
намысы жоғары басшыларымыз қолдайды 
деген ойдамыз. 

Алмат АҚҚОШҚАРОВ, 
Мақаш КАМАЛИДЕНОВ,

Тараз қаласы
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Соңғы күні ескі жылдың,
Соңғы сәті кешкі нұрдың.
От шашулар атылады,
Айналадан дүркін-дүркін.

Демігеді аспан әлі,
Кешке қызық басталады.
Айтылады ақ тілекпен,
Аршынды ой асқаралы.

Қайнау үшін қазандары,
Абыр-сабыр базар маңы.
Қыз-келіншек қаптап жүрген,
Ай сәулелі ажарлары.

Тарихтың безбенінде,
Уақыт та өзгеруде.
Бауыр басқан апта, айға,
Қимастық бар көздерінде.

Бәрінің де көш көңілді,
Алған абзал еске мұны.
Əр жүректе қаптаулы тұр,
Ескі жылдың естелігі.

Жеткерген ӘБДІРЕЙҰЛЫ,
Жамбыл ауданы,

Түрксіб ауылы

Газет бетінде ауыл жастарының жеке кәсіп ашып, 
олардың атқарып жатқан еңбегі туралы көбірек 
мақалалар көргім келеді.

Х а л қ ы м ы зд ы ң  қ о н а қ ж а й л ы ғ ы н ,  еж ел г і 
тарихымызды, жәдігерлерімізді кейінгі жас ұрпаққа 
үлгі етсек деймін. Ғасырлар көшімен бірге келе 
жатқан ұлттық өнеріміз, тәрбиелік мәні зор әдет-

ғұрып, салт-дәстүріміз жастарымызға үлгі ретінде 
жалғасатындығына сенімдімін.

Серік БАЛАБЕКОВ, 
еңбек ардагері, Байзақ аудандық

ардагерлер кеңесінің әлеуметтік мәселелер
жөніндегі комиссия төрағасы, 
  облыстың Құрметті ардагері 

КӨНЕ ШАҺАР 
СӘУЛЕТІ 
КӨРКІНЕ САЙ 
БОЛСА...

Ұлы Жібек жолы бойындағы Тараз – еліміздегі ең ежелгі 
шаһарлардың бірі. Әлемдегі ұлы қалалармен де тағдырлас. 
Ол мыңдаған жыл бойы талай тарихи тағдырдың куәсі 
болды. Сол бай шежіресі бар қалада тұрып, ұрпақтарымызды 
өсіріп, жетілдіріп, қызмет етіп, еңбегімізбен ел экономикасын 
арттыруға өз үлесімізді қосып жүргенімізді мақтаныш 
етеміз. Қала тұрғындары да басқа өңірлердегіден айрықша 
қонақжайлылығымен, аңқылдаған ақ пейілімен, таза да 
шынайы ой-пікірлерімен ерекшеленеді. Қайда жүрсек те өз 
ойымыздан шықпайды, түсімізге де кіреді. Бұл туған қаламызға 
деген сүйіспеншілігімізден, махаббатымыздан болар.
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Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
бастамасымен 2022 жыл «Балалар жылы» 
деп жарияланды. Мемлекет басшысы жаңа 
жылдық құттықтауында балаларға ерекше көңіл 
бөлу керек екеніне тоқталып, билік тарапынан 
денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік 
қамсыздандыру, балалық шақты қорғау бойынша 
нақты жұмыстар атқарылуы тиіс екенін айтты. 
Президенттің берген тапсырмалары аясында 
Д.А.Қонаев атындағы балалар мен жасөспірімдер 
кітапханасында жыл басынан көптеген  
іс-шаралар ұйымдастырылды.

« Ж о м а р т  ж ү р е к » 
жобасы бойынша округ 
әкімі Ахан Шортанбаев 
ауылдан шыққан кәсіпкер 
азаматтарды тартып, 
көшеге түнгі жарықшам 
о р н а т у ғ а  қ о л  ұ ш ы н 
созу туралы сөйлескен 
болатын.   «Бітер істің 
басына,  жақсы келер 
қ а с ы н а »  д е п  х а л ы қ 
даналығы айтқандай, 
жерлес ім і з ,  ауылдан 
шыққан кәсіпкер, меценат 
азамат Д.Жылқыбаев осы 
игі іске қол ұшын созды. 
Демеуші азамат 1 миллион 

теңге қаржы шығарып, 
а у ы л д ы ң  ж а р қ ы р а п 
тұруына мол үлесін қосты.

Т у ғ а н  а у ы л ы н а 
к ө ш е  ш а м д а р ы н 
о р н а т т ы р ы п  б е р г е н 
ұлдарының демеушілігіне 
ауылдастары мен ата-
әжелерінің қуанышы мен 
ризашылығы шексіз...

Совет БИІМБЕТОВ,
Әшір БҮРКІТБАЕВ 

ауылының тұрғыны,

Сарысу ауданы

ЖАСТАР 
БАСЫЛЫМЫНАН 

ЖАҒЫМДЫ 
ЖАҢАЛЫҚ КҮТЕМІН

Облыста өзіндік орны бар, жастардың 
үні ретінде қалыптасқан «AR-AI» газетін 

ашылғалы бері үзбей оқып келемін. Жыл 
сайынғы баспасөзге жазылу науқанында 

алғашқылардың бірі болып осы газетке 
жазылып әрі біраз ауыл тұрғындарының 

жазылуына үгіт-насихат та жүргіземін.
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Ескі жылдың Ескі жылдың 
соңғы күнісоңғы күні

КӨШЕМІЗДІҢ
 «КӨЗІ АШЫЛДЫ»

Халық аузында «Көсегенің 
Көкжоны» аталып кеткен 

Түркістан ауылдық округінің 
орталығы Әшір Бүркітбаев 
ауылында түнгі жарықшам 

орнатылмаған С.Бекпенбетов 
көшесі ғана қалған еді. Бұл 

көшеде «Ақмолда Сүлгетай» 
мешіті де орналасқан. 
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Сайқымазақ, қарақшы, білгіштер 
рөліндегі әртістер шын өмірде кім? 
Келушілердің көңілін көтеріп, түрлі 
қойылымдар қоятын әртістердің 
басынан нендей қызықты оқиғалар 
өтіп тұрады? Бізге бұл туралы 
балалар аниматоры, «Сказка» 
мерекелік агенттігінің директоры 
Александр Кириченко айтып берді.

 – Есімім Александр болса да 
мені көбісі сайқымазақ Тяпа ретінде 
таниды. Және өзімді аниматормын  
деп мақтанышпен айта аламын. 
Кәсібім жайында толық мәлімет 
бермес бұрын бұл мамандыққа 
қалай келгенімді айта кетсем. 
Бір кездері аниматор боламын 
деген ой менде мүлде болмаған. 
Басымнан өткен кездейсоқ оқиға 
өмірімді мүлдем басқа арнаға алып 
келді. Жиырма жыл бұрын, Жаңа 
жыл алдында жақын досымның 
жұмысына бір шаруаларыммен 
бардым. Ол жолдасым мерекелік 
агенттікте жұмыс істейтін. Айтсам 
сенбеулеріңіз мүмкін, ол жерде 
бір минут қана тұрдым. Қайтуға 
ыңғайланғанда досымның бастығы: 
«Жігіт, сен сырттай қарағанда Аяз 
атаға ұқсайды екенсің. Бізде жұмыс 
істегің келмейді ме?», деп сұрады. 
Өзімнің қалай келіскенімді де білмей 
қалдым. Осылайша бір минут ішінде 
алдағы тағдырым шешіліп, осы 
салаға келдім. Әйтеуір бір тылсым 

күш мені сол жерге байлап тұрды. 
Бір жолға Аяз ата болып берсем, 
сонымен мансабым аяқталады 
деп ойладым. Бірақ мерекелік 
агенттіктегі қызметтік жолым ұзаққа 
созылды және бұл өмірімнің ең 
қызықты жылдары болды. Ол жерде 
көп нәрсені үйреткен ұстаздарыма 
ризамын. Ісім өзіме ұнағаны сонша, 
бар жанымды салып еңбек еттім. 
Он бір жылдан кейін барлық жерде 
танылып, жас көрермендерім асыға 
күтетін сайқымазақ Тяпа деген 
құрметті атқа ие болған соң жеке 
кәсіппен айналысуға бел будым. 
Жаңа бастамамда да осы саладан 
алыстаған жоқпын. Сайқымазақтың 
к остюм і ,  шағын  сөмк е  және 
кішкентай музыкалық динамикпен 
өз жолымды бастадым. «Сказка»  
ойын-сауық, анимациялық орталығы 
осылай дүниеге келді. Одан бері де 
тоғыз жыл өтті. Бүгінде біз қаладағы 
мерекелік қызметтердің кең спектрі 
бар агенттікпіз.  Қарамағымда 
талантты ұл-қыздар жұмыс істейді. 
Көрермендеріміздің махаббаты мен 
құрметіне бөленіп жүрген ұжымбыз,– 
дейді Александр.

Ж ұ м ы с ы  п е р і ш те  к ө ң і л д і 
балдырғандармен тығыз байланысты 
болғаннан соң кейіпкеріміздің әр күні 
қызықты оқиғаларға толы. Қазір 
Жаңа жыл мерекесі қарсаңында 

Аяз ата рөлін сомдап, балалардың 
көңілін көтеріп жүр. Кеш соңында 
жас  көрермендер і  қ ұшақтап 
тұрып: «Аяз ата, сен шынайысың. 
Кереметсің. Маған тағы да кел», 
деп бала сезімдерін көрсеткенде 
жасап жүрген жұмысының бекер 
еместігін түсінеді. Балалардың 
езуіне күлкі ұялаттым, олардың 
қуаныштарының себепкері болдым 
деген ой жүрегінде мақтаныш сезімін 
ұялатады. Адамдардың көңілін 
көтерудің шебері Александрға 
мерекелік кештердің жүргізушісі 
болуға түрлі ұсыныстар түскен.  
Өмірінің отыз жылға жуық уақытын 
балаларға арнаған аниматор ол 
ұсыныстардан бас тартуды жөн 
санады.

–  Б ү л д і р ш і н д е р м е н  ғ а н а 
шынайымын, олардың ақ көңілін 
жалғандықпен былғай алмайсың. 
Олардың көңілдері де, жүректері 
де тап-таза. Барлық нәрсеге сенеді. 
Өтірік айтсаң, барлық ынта-жігеріңмен 
өнер көрсетпесең, салғырт қарасаң 
бірден біліп қояды. Сондықтан  
олардың көңілін қалдырмау үшін 
барымды саламын.  Олардың 
шат күлкілері маған көп нәрсені 
үйретті. Мен олардан алыстағым 
келмейді,– деп ағынан жарылды ол.

Осы тұста қызықты мамандықтың 
қиын тұстарын айтып өтсек . 

Александрдың айтуынша, аниматор 
болу әркімнің қолынан келе бермейді. 
Көп компанияларда бұл жұмысқа 
тұру үшін кәсіби білім мен біліктілікті 
талап етпейді. Алайда аниматордың 
қызмет і  100  пайыз  ак терл і к 
шеберлікке байланысты. Дегенмен 
бір айырмашылық бар. Мысалы, 
актер рөлінің мәтінін алдын ала 
жаттап алып, қаз-қалпында сахналап 
береді. Ойынның немен басталып, 
немен аяқталатынын жақсы біледі. 
Ал аниматорлардың негізгі мақсаты – 
адамдарды күлдірудің, көңілін 
көтерудің жолын табу. Оның өнері 
импровизацияға толы. Сондықтан  
қоршаған ортадағы жағдайға 
бейімделуге икемді болуы керек. 

Балалар теледидардан көрген, 
ертегіден естіген кейіпкерлерін 
риясыз жақсы көреді. Солардың 
әлемінде өмір сүрг іс і  келеді . 
Кейіпкерлердің әрбір қылығын, 
артықшылығы мен кемшілігін, мінез-
құлқы мен қабілетін «беске» біледі. 
Ал аниматор «алтыға» білуі керек. 
Бір кейіпкердің рөліне кіру үшін 
соныкіндей киім киіп, шаш үлгісі мен 
түр-тұлғасын ұқсатып қана қоймай, 
оның жандүниесін, мінез-құлқын 
бүге-шігесіне дейін зерттеп білуі 
міндетті.

Та п с ы р ы с  б е р у ш і л е р д і ң  
көпшілігі – балаларының туған күн 
кешін өткізушілер. Олар туған күн 
иесінің сүйікті қаһармандарына 
т а п с ы р ы с  б е р е д і .  Е ң  к ө п 
түсетін тапсырыстар: қарақшы 
капитан Воробей, сайқымазақ, 
Білгіштер (Фиксики), Микки Маус, 
суперқаһармандар және тағы 
басқалары.

Ең маңыздысы аниматорға 
мұңаюға, көңілсіз жүруге болмайды. 
Өзінің көңіл күйі болмай тұрса да  
өзгелерге жақсы көңіл күй сыйлауға 
тиіс.

Аталған салаға кездейсоқ 
жағдайда келген кейіпкеріміздің 
жолында талай қиындық кездескені, 
табысты күндері де, жұмысы жүрмей 
қалған шақтары да болғаны айтпасақ 
та түсінікт і  жағдай. Қаладағы 
үздік мерекелік агенттіктердің бірі 
«Сказканың» дамуына өзі сенген 
адамының шешіміне құрметпен 
қарап, не көрсе де бірге көрген жары 
Татьяна Николаевнаның да қосқан 
үлесі зор. Азаматына бірде-бір рет 
«Бұл ісің жарамас. Баламен бала 
болмай лайықты қызметке орналас», 
деп мысын басып, жағасынан 
алмай қандай жағдайда да қасынан 
табылған әйелі Александрдың 
музасы іспеттес.

1. Жаңа жылды тойлау салты біздің 
заманымызға дейінгі екі мың жыл бұрын 
Месопотамия өркениетінде пайда болған 
дейді ғалымдар. Мереке күндері адамдар 
хаосты бағындырғандығын білдіру мақсатында 
құдайлардың мүсіндерін көшеде алып жүрген 
екен. Сол сияқты бұл дәстүр жер бетін жаман 
нәрселерден тазарту үшін де қолданылған.

2. Ал нақты 1 қаңтардан Жаңа жылды тойлау 
біздің дәуірімізге дейінгі 153 жылдан басталуы 
ықтимал. Себебі осы күні Рим консулдары өз 
қызметтеріне кіріскен. 46 жылы Юлий Цезарь 
жаңа юлиандық күнтізбені енгізіп, жылдың басы 
ретінде 1 қаңтарды нақты белгілеткен.

3. Ежелгі Римде жаңа жылдың бірінші күні 
таңдау құдайы Януске арналған. Оның бір 
беті алға, екінші беті артқа қарап тұрған екен. 
Орысша «январь» айын осы Янус құдайдың 
есімімен байланыстырады.

4. Аралды мекен ететін Кирибати мемлекеті 
ең алғаш болып Жаңа жылды қарсы алады. 
Себебі ол шығыс белбеудің ең басында орын 
тепкен – UTC+14. Айтқандай, Кирибатидегі 
күндізгі уақыт тура Гавай (UTC–10) аралдарымен 
дәл келеді ,  тек арасында бір күн бар.

5. Шырша жағу дәстүрі өз бастауын Германия 
мен Прибалтикадан (XVI ғасыр) алады. Бірақ 
безендіру тек христиан дінімен сәйкестендірілген, 
яғни жақсылық пен жамандықтың символын 
білдіретін алма, періште тазалығына сай келетін 
майшам ілінген. Ал ең жоғарыға вифлемдік 
жұлдызша тағылыпты. Ойыншықтар, тәттілер 
мен жаңғақтар ілу дәстүрі өте кеш пайда болған.

6. Ал көрші Ресейде Жаңа жылды тойлау 
дәстүрін 1699 жылы І Петр енгізген. Оның 
жарлығына байланысты барлық Еуропадағыдай 
елде мерекені тойлау 31 желтоқсаннан  
1 қаңтарға қараған түні өткізілетін болды. Бұған 
дейін жаңа жыл 1 қыркүйектен басталатын 
еді. Алайда 1700 жылы Еуропа елдері жаппай 
григориандық күнтізбеге өтсе, Ресей юлианда 
қалуды жалғастыра береді. Соған орай жаңа 
жыл басқаларға қарағанда 13 күн кеш кіретін. 
Ал Қытай Жаңа жылды бір ай бойы тойлайтын 
болыпты.

7. Ертеректе шыршаны безендіруде майшам 
немесе май жағылған жаңғақтар пайдаланғаны 
туралы айтып кеттік. Бұл аталғандар өрттің 
тұтануына себеп болатындықтан шырша 
қатаң бақылауда ұсталған. 1882 жылы 
Томас Эдисонда жұмыс жасайтын Эдвард 
Хибберд Джонсон қызыл, ақ, көк крепирленген 
қағаздан кішкентай электрлік лампа ойлап 
тапты. Осындай түрлі-түсті оттар заманауи 
рождестволық гирляндтардың ең алғашқы 
нұсқасы болды. 1895 жылы Жаңа Англияда 
телефон компаниясының қызметкері Ральф 
Моррис телефон коммутаторынан көретін өте 
сүйкімді гирлянд лампасын жасап шығарды.

8. Көптеген елдерде келер жылы үлде мен 
бүлдеге оранып жүреміз деген сеніммен адамдар 
мейрам қарсаңында жаңа киімдерін киюге 
тырысқан. Ескі-құсқыдан арылу дәстүрі Италияда 
пайда болған. Адамдар осылайша жандүниемізді 
тазартамыз деп сеніпті. Келе жатқан жыл 
жақсылыққа толы болу үшін мол дастарқан 
жаю да ғұрыпқа айналған. Жаңа жылдың ең 
маңызды дәстүрі – тілек тілеу көне ғасырлардан 
келе жатса да әлі ұмытылған жоқ. Өйткені 
«Жаңа жыл қарсаңында қандай тілек тілесең 
де әрқашан орындалады» деген сенім бар.

9. Жаңа жыл символы болып саналатын 
Аяз ата тек 150 жыл бұрын пайда болған. Ол 
алғаш рет Владимир Одоевскийдің «Ириней 
атаның ертегілері» жинағында аталады. «Аяз 
Иванович» ертегісіндегі Аяз ата құдық арқылы 
түсетін мұзды елде өмір сүреді. Сол сияқты ол 
ешкімге сыйлық үлестірмеген, тіпті мерекемен 
байланысы жоқ болған. Аяз Ивановичті Жаңа 
жылмен, шыршамен байланыстыру XIX 
ғасырдың ортасында пайда болды.

10. Сонымен қатар Қаршақыздың да Аяз 
атамен, Жаңа жылмен ешқандай таныстығы жоқ-
тын. Ол халық ертегісіндегі қардан жасалып, жан 
кірген бір кейіпкер ғана болатын. Бұл сюжет 1869 
жылы Александр Афанасьевтің шығармасында 
айтылды. 1873 жылы Афанасьевтің еңбегіне 
көзі түскен Александр Островский «Қаршақыз» 
пьесасын жазды. Автор оны Аяз ата мен Көктем-
Қызылдың қызы ретінде таныстырады.
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Ганс Христиан Андерсонның ертегісі 
балалардың сүйікті мультфильміне 
айналғаны сөзсіз.   Ертег ін ің бас 
кейіпкерлері Кай мен Герданің оқиғалары 
жас оқырмандарды өзіне қызықтыра 
түседі. Батыл Герда досы Кайды іздеп 
табу үшін ештеңеден де тайынбайды. Ол 
мақсатына жете ме? Оны мультфильмді 
тамашалап отырып біле аласыздар. 
Мультфильм барлық жастағы балаларға арналған.

«Шрек аяз, «Шрек аяз, 
жасыл мұрын»жасыл мұрын»

Шректің көңілді жанұясы Жаңа 

жылды ерекше атап өтпекші. Ертегі 

әлеміне бірге саяхаттайық.

«Мұз дәуірі: Алып «Мұз дәуірі: Алып 
Рождество».Рождество».

 Сықырлаған аяз да, жапалақтап 
жауған қар да жаңа жылдық 
көңіл күйді бұза алмас. Керемет 
мультфильмді  жанұяңызбен   
тамашалаңыз.

  

«Сантаның көмекшісі»«Сантаның көмекшісі»

Мейірімді Сантаның өз көмекшілері бар. 

Бұл мультфильм ашық-жарқын Сантаның 

көмекшісі жөнінде болмақ. Көп серияға 

созылатын бұл мультфильм жаңа жылдық 

демалысты жақсы өткізудің кепілі.

ШАТТАНСА ШАТТАНСА 
БАЛА 
ШАТТАНСЫН

Бетті дайындаған Ақтоты ЖАҢАБАЙ
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Жаңа жыл – әр баланың асыға күтетін мейрамы. 
Ғажайып сиқыр мен әдемі сыйлықтарға толы 

бұл күн балапаныңыздың есінде ұзақ уақыт 
сақталсын десеңіз, жанұяңызбен бірге керемет 
мультфильмдерді тамашалауға асығыңыз!  Ең 

қызықты әрі көңілді жаңа жылдық мультфильмдер 
топтамасын назарларыңызға ұсынамыз. Жаңа жыл 

жақсылықпен  басталсын!

«Полярлық «Полярлық 
экспресс»экспресс»

Жаңа жылдық ғажайып пен 
Сантаға сенбейтін кішкене балдырған 
Солтүстік полюске аттанады. Таң-
тамашаға толы Санта әлеміне бірге 
аттанайық.

  
Санта-Клаустың Санта-Клаустың 

құпия қызметіқұпия қызметі

Балалардың да, ата-аналардың да 

сүйікті мульфтильміне айналатын нағыз 

тамаша оқиға. Жаңа жылдық көңіл 

күйіңіз көтеріңкі болсын!

«Рождестволық«Рождестволық
 оқиға» оқиға»

С к р у д ж  а т т ы  к е й і п к е р д і ң 
шытырманға толы оқиғасы сізді 
таңғалдырмай қоймайды.  Б ірге 
тамашалайық!

ҮЗДІК  ҮЗДІК  
МУЛЬТФИЛЬМДЕР МУЛЬТФИЛЬМДЕР 

ТОПТАМАСЫТОПТАМАСЫ

  

«Дайындық және бастау»
«Дайындық және бастау»

Бұл мультфильм жаңа жылдық 

сыйлықтарды таратып жүрген эльфтер 

туралы болмақ. Мерекелік қарбаластағы 

эльфтердің тіршілігін тамашалаңыз.
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Аяз ата МЕНМЕН

Жаңа жыл – барша жұрт асыға 
күтетін, таңғажайып әрі ең көңілді 

отбасылық мерекелердің бірі. Көптеген 
елде 31 желтоқсаннан 

 1 қаңтарға қараған түні тойланады. Осы 
мақаламыздан осы мейрамның шығу 

төркіні, салт-дәстүрлері және басқа 
да қызықты деректер туралы білетін 

боласыз.

Қаршақыз 
ҚАШАН ПАЙДА БОЛҒАН?ҚАШАН ПАЙДА БОЛҒАН?

Қазір мерекелік 
іс-шаралардың бәрінде 

түрлі кейіпкерлерді 
сомдайтын 

аниматорлар қызмет 
етеді. Көптеген іс-

шараларда әралуан 
кейіпкерлерді 

көрсететін әртістер 
күнделікті туған 

күн, ойын-сауықтар 
мен мерекелік іс-

шараларды қоспағанда 
Жаңа жыл мейрамы 

қарсаңында тіптен 
сұранысқа ие. Әр 

қилы кейіпкерлердің 
костюмін киіп 

балаларға шынайы 
бақыт сыйлайтын  

әртістер анимациялық 
топтың құрамына 

кіреді. Аниматор — 
Кеңес одағы кезінен 

бері келе жатқан 
«массовик-затейник» 

қызметінің жаңа атауы. 
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