
елбетіК Кәсіпкер
Бай болғың келсе, кәсіпті үйрен!

Облыстық кәсіпкерлер газеті

№41 (197)
15 қазан
сейсенбі
2019 жыл

Газет 2014 жылдың 20 наурызынан шығады

kasipker_kelbeti@mail.ru

www.100batyr.kz

Баспасөз – 2020
Облыстық кәсіпкерлерге арналған «Кәсіпкер келбеті» газеті аймақта 

кәсіпкерлер беделінің көтерілуі жолында қолға алынған жұмыстарға қолдау 
көрсетуді және олардың ел дамуындағы жасап жатқан өлшеусіз еңбектерін 
жарыққа шығаруды мақсат еткен жаңашыл басылым. Кәсіпкерлерді қолдауда 
олардың жанынан табылу, шағын және орта бизнесті қолға алған әрбір жанды 
қуаттау, кәсіпкерлік саласында ел игілігі үшін атқарылып жатқан өлшеусіз 
еңбектерді баса көрсету басылымның басты бағыттарының бірі.

«Кәсіпкер келбеті» газетіне жазылу «Қазпошта» АҚ-ның барлық  
бөлімшелерінде жүргізілуде. Газетке жазылу 6 айға мекемелерге 1200, аудан 
үшін 1500 теңге.

Бөлшек сауда бойынша әр газет құны
50 теңге.

Жазылу индексі: жекелер үшін 64103, мекемелерге 14103.

16+

« М ы ң - Ж ү з - Б а т ы р » 
ЖШС-не тұ рақты жұ мысқа 
құрылыс шебері, қалау шы, 
сылақшы, бетон құюшы, 
есік-терезе сала тын керек.

Бай ланыс тел:
40-03-95, 8-705-106-59-

56.
Түйін демені 

эл.поштаға жібере аласыз.
kasipker_kelbeti@mail.ru. 

ХАБАРЛАНДЫРУ

Бұл күні шырайлы Шиелінің 
шуақты таңы ерекше реңмен 
рауандап, әрбір адамның өңіне 
әр жүгіртіп, әрбір жүрекке 
шұғала таратты.  

Әшім Оразбекұлы басқарып 
отырған аудан биыл «Алтын 
дән» мерекесі аясында абыз 
ақын Әбділдә Тәжібаевтың 110 
жылдығына арналған шаралар 
және «Өскен өңір» газетінің 80 
жылдығын қоса тойлады.

Молшылық мерекесінде 
облыс әкімінің орынбасары 
Н.Байқадамов аудан еңбек-
керлері мен тұрғындарын жылы 
лебізбен құттықтап, облыс 
әкімі Қуанышбек Ысқақовтың 
ыстық ықыласын жеткізді.

Үздіктер марапатталып, 
аудан ның өсіп-өркендеуіне 
үлес қос қан тұлғаларға «Шиелі 

ауда нының Құрметті азаматы» 
атағы берілді.

Ауыл шаруашылығы 
өнім дерінің жәрмеңкесі ақ 
дастархандай жайылып, арқа 
қоздырған спорттық жарыстар  
ұйымдастырылды.  

Ә.Тәжібаевтың 110 жыл-
ды ғына орай «Жыр ғұмыр» 
ғылыми-танымдық конферен-
циясы, «Сырда туған сырбаз 
ақын» облыстық жыр мүшәй-
расы өтті. Сол күні өнер шебер-
лерінің гала-концерті Қаратау 
аспанынынан ән-жыр төкті.

Б.Қабылұлы атындағы мәде-
ниет үйінде аудандық басы-
лымның мерейтойына арнал-
ған танымдық конференция 
өтті. Жиынға қаламы қарымды 
қаламгерлер мен өмірін 
өлеңмен өрнектеген ақындар 
және газет оқырмандары қатыс-

ты. Конференцияны жүргізген 
аудан әкімі Әшім Оразбекұлы 
жиналған қауымды қатар 
келген қуанышпен құттықтап, 
газет тарихына тоқталды.

– 80 жылдық тарихы бар 
«Өскен өңір» газетінің жыл-
намасында қаншама азамат тар 
өшпес із қалдырып, қасиетті 
өлкенің тарихында есімдері 
алтын әріппен жазыл ды. Халық 
тарихы, дәстүрі, өміршең өсиет, 
еңбек адамдарының болмысы, 
бейбіт тірлік, өлкенің өркендеуі 
аудан дық газетте үздіксіз 
насихатталып келеді, – деді 
аудан басшысы. 

Одан кейін облыстық 
ішкі саясат басқармасының 
басшысы Талғат Маханов 
облыс әкімінің құттықтау 
лебізін жеткізді. 

1967-1985 жылдары әдеби 

қызметкер, жауапты хатшы, 
бас редактордың орын басары 
болып жұмыс істеген Сәр-
сенбек Бекмұратұлы бола-
тын. Бүгінде Қазақстан Жур-
налистер одағының мүшесі, 
Қазақстанның құрметті жур-
налисі атанған аудандық 
газеттің ардагері де мерейтойда 
сахна төрінен табылды. Ол 
Шиелінің шежіресіне айналған 
басылымды өмірінің бір 
бөлшегіне балайтынын айтып, 
өз естелігімен шертті.

Шиелі ауданының құрметті 
азаматы Қуандық Түменбайұлы 
төл басылымның тарихына 
тоқталды. «Сыр медиа» ЖШС 
бас директоры Аманжол 
Оңғарбаев журналист қауымға 
ақ тілегін арнады.

ҚР Мәдениет қайраткері 
Ағайдар Ысымов журналистік 
жолында кездескен қызықты 
оқиғаларды баян етті.

Газеттің өткен дәуірдегі 
тари хын қаттаған «Өскен 
өңір – 80» кітабының тұсауы 
кесілді. Тұсаукесер рәсі мін 
әде биет сыншысы, «Сын» рес-
публикалық журна лының бас 
редак торы Бақыт Сарбалаұлы 
мен ҚР Жазушылар одағының 
мүшесі, ауданның құрметті 
азаматы Нұрмахан Елтай 
жасады.

Ауданда өткен әрбір шара 
жөнінде қызықты суреттеулер 
жазуға болады. Алайда, оны 
естігеннен көрген қызық. Осы 
күні өткен мерекеге қа тыс қан-
дар ауданның қонақ жайлығы 
мен алға қарыштаған ізгі 
қадамдарына ақжарылқап ал-
ғыс тарын жаудырумен болды. 

Д.АЯШҰЛЫ.

Өткен аптаның бейсенбісі күні 
Ә.Тәжібаев  атындағы  облыстық  
әмбебап  ғылыми кітапханасында «ҚР 
Құрметті автокөлікшісі», «Ебек ардагері»  
медалінің иегері, Қазақстан Журналистер 
одағының мүшесі, облысқа аты танымал 
автокөлік, жол-құрылыс  саласының  
ардагері, журналист-жазушы  Жүзбай  
Таңрықбаевпен сұхбат кеші болып өтті. 

Қызылорда қаласындағы «Өркениет» 
медициналық колледжінің студенттері 
мен оқырмандар қатысқан «Ел шежіре» 
атты бұл басқосуды кітапхана қызметкері 
Айгүл Сайымбетова ашып, кештің 
құрметті қонағы Жүзбай Ибрагимұлына 
сөз тізгінін берді.

Өз кезегінде кеш қонағы өмір 
жолындағы қызықты кезеңдер мен 
кездескен қиыншылықтарды қалай 
еңсергені туралы оқырмандарға ой 

салатындай тұрғыда әңгімелеп берді. 
Осыдан елу жылға жуық уақыт 

бұрын алғашқы  еңбек жолын 
автокөлік жүргізушілігінен бастаған 
Ж.Ибрагимұлы бес жыл бойы төрт 
доңғалақты тұлпарды тізгіндеп, 
одан соң Қызылорда қаласындағы 
политехникумын тәмәмдап, жұмыстан 
қол үзбей-ақ Алматы ауылшарушылығы 
институтын инженер-механик 
мамандығы бойынша бітіріп, асықпай 
аяңмен жүріп-ақ талай басшылық 
қызметті атқарған. Саналы ғұмырында 
сан-салалы еңбек түрін атқарып, жоғары 
жетістіктерге қол жеткізген. Маңдай 
терін төге жүріп, елдің өсу-өркендеуіне 
қал-қадірінше өз үлесін қосқан азамат.

Заман көшінен қалмай, өмір 
сапарындағы ілгерілі-кейінді 
соққан толқындарға төтеп беріп, 

қатарластарынан кемшін түспей, 
ілгерілей қанат қағып, қарымына сай 
еңбек етіп, отбасын құрып, ұрпақ 
өрбітеді. Өмір жолында ұлағат тұтар 
ұстаздар тауып, жанына жақын тұтар дос 
жинайды.

Өзінің жетпіс жылдық өмірін 
жиналғандарға баяндауды жиырып 
жиырма минутқа сыйдырған жазушы 
қашан да еткен бейнеттің зейнеті 
болатынын жас тыңдармандарға жатық 
тілмен жеткізді. Азды-көпті алған 
марапаттары жайлы да шет жағалап баян 
қылды.  

Қарапайым көлік саласының маманы 
бола жүріп қаламды қалай серік еткен 
тұстарына да әңгіме барысында бірауық 
орын берілді. Байырғы «Қазақстан 
пионері» газеті мен «Балдырған» 
журналына жолдаған алғашқы мақаласы 

шыққан кездегі бала қуанышы мен 
оннан астам кітаптың авторына айналған 
қаламгерлікке дейінгі аралықтағы 
толымды тірлік те әңгімеленді. 

Әсерлі кеш барысында жазушы 
мен «Өркениет» студенттері арасында 
сұрақ-жауаптарға да орын беріліп,  
Ж.Таңрықбаев жастарға қолтаңба беріп, 
өз кітаптарын сыйға тартты.

Кітапхананың бөлім меңгерушісі 
А.Қалмағамбетова мен әдіскер 
С.Оспанова қаламгер шығармашылығы 
мен бүгінгі кеш жайлы оң пікірлерін 
ортаға салды. 

Сұхбат кешінің соңында кездесуге 
келгендерге «Кәсіпкер және мәдениет» 
журналы мен «Кәсіпкер келбеті» 
газетінің соңғы нөмірлері үлестірілді.   

Қабдеш ШАҒЫРОВ.

ҚАБЫЛДАУДАҒЫ 
БІРҚАТАР 
МӘСЕЛЕЛЕР

Қасым-Жомарт Тоқаев ҚР 
Әділет министрі Марат Бекетаевты, 

Президенттің Парламенттегі 
өкілдігінің басшысы Бейбіт 

Исабаевты, Ұлттық қоғамдық сенім 
кеңесінің мүшелері Ерлан Саиров пен 

Мұхтар Тайжанды қабылдады.

Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт 
Тоқаев Әділет министрі Марат Бекетаевқа 
Үкімет дайындайтын заң жобаларының 
сапалы орындалуына көңіл бөлуді 
тапсырды.

Бейбіт Исабаев Мемлекет бас-
шысына Парламенттегі өкілдіктің 
жұмысы, Президент Жолдауы мен 
сайлауалды бағдарламасында берілген 
тапсырмаларды іске асыру барысында 
негізгі басымдықтарды қамтитын заң 
жобаларының қаралып жатқаны туралы 
баяндады.

Ерлан Саировпен әңгіме барысында 
еліміздегі қоғамдық-саяси жағдай 
және әлеуметтік-рухани мәселелер, 
мемлекеттің аймақтық дамуы туралы 
талқыланды.

Сонымен қатар кездесуде Президент-
тің Қазақстан халқына Жолдауының 
басым бағыттары, еліміздің кейбір 
шекаралық аудандарының дамуы, 
көпбалалы отбасыларды баспанамен 
қамту және жас ұрпаққа сапалы білім беру 
жағдайы сөз болды.

Мұхтар Тайжанмен өткен кездесуде 
жер мәселесі, әскери-патриоттық тәрбие 
беру, қылмыстық жазасын өтеген 
азаматтарды жұмысқа орналастыру жайы 
қозғалды.

Сондай-ақ кездесу барысында өңір-
лердегі азаматтарды баспанамен және 
жұмыспен қамту, жол салу, экология 
мәселелері айтылды.

 
 

МЕМЛЕКЕТ 
БАСШЫСЫ 
БАСТАҒАН АКЦИЯ

Облыста республикалық 
экологиялық айлық акциясы аясында 

15 мыңға жуық ағаш отырғызылды.

Тұңғыш Президент атындағы саябақта 
өткен жаппай ағаш отырғызу науқанына 
облыс әкімі Қуанышбек Ысқақов пен 
облыстық мәслихат депутаттары, 
мемлекеттік қызметкерлер, қоғамдық 
ұйымдар мен ерікті жастар және 
тұрғындар қатысты.

Шарада сөз алған өңір басшысы бұл 
бастама облыс экологиясын жақсартуға 
жасалған игі іс екенін баса айтты.

– Өздеріңіз білесіздер, Президент 
Қасым-Жомарт Тоқаев осыдан үш ай 
бұрын елімізде  #BIRGE#TAZAQA-
ZAQSTAN акциясын бастаған болатын. 
Бүгінгі науқан соның жалғасы іспетті. 
Оның үстіне бұл шара «Алтын дән – 2019» 
мерекесімен тұспа-тұс келіп отыр.

Қос мерекемен барша 
қызылордалықтарды құттықтаймын! – 
деді облыс әкімі.

Сондай-ақ, азаматтарды туған 
жерімізді көркейтіп, көгалдандыруға 
белсене қатысуға шақырды.

Айта кету керек, акция өңірдің барлық 
аудандарында ұйымдастырылды. Оған 
облыс бойынша барлығы 22 мыңға жуық 
адам қатысып, олар жергілікті жерге 
жерсіндірілген түрлі ағаш көшеттерін 
екті.

«Кк» ақпарт.

ШИЕЛІНІҢ
ШЫРАЙЛЫ ШАҒЫ

«АБЗАЛ И К» 
КӨПБАЛАЛЫ 
ОТБАСЫНА 
ПӘТЕР 
СЫЙЛАДЫ
Кенжебековтер – 

көпбалалы жас отбасы. 
Нұрболат пен Ботагөздің 
шаңырағында әуелі екі 
ұл, содан кейін Хадиша, 
Райана, Айша есімді үшем 
дүниеге келді. Тәңірдің 
берген сыйына шүкірлік 
еткен жас отбасы несібенің 
еңбекпен келетінін ұғынып, 
пәтерден пәтерге көшсе 
де, ешкімге алақан жайып, 
өзгеден көмек дәметкен 
емес.

Биылғы қала күні 
мерекесі  олар үшін ұмы-
тылмас сәт болды. Мере-
келік шарада «Абзал және 
К» толық серіктестігінің бас 
директоры Мағжан Ералиев 
көпбалалы отбасыға пәтер 
кілтін табыстады. 

Ауыл шаруашылығы 
саласында еңбек етіп 
келе жатқан компания 
кәсіпкерліктің әлеуметтік 
жауапкершілігін әсте естен 
шығарған емес. Туған 
жерді түлетуде көпке үлгі 
болған компанияның бұл 
бастамасы да құптарлық. 
Қазір абзалдықтардың өнімі 
Қызылорданың брендіне 
айналды. Компанияның 
бұл жолғы қайырымдылық 
ісі бір отбасына ғана 
емес, барша елге қуаныш 
сыйлады.

Кітапханадағы кездесу
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2019 жыл2
«БАСТАУ» 

ЖОБАСЫН БІТІРГЕН 
ҚЫЗЫЛОРДАЛЫҚ 

АЗАМАТ ҚҰС ӨСІРУДЕ  
Қызылордалық 58 жасар 

Тойбазар Шаханов оқудың, 
кәсіп ашудың қай жаста 

да кеш еместігін дәлелдеп 
отырған жан. Ол «Бастау» 

жобасы бойынша бір ай оқып, 
біліктілігін жетілдіріп, жеке 

кәсібін ашты.

Бұрыннан жеке кәсіппен айналысып, 
оның ішінде құс өсіруді ойластырып 
жүрген Тойбазар Шаханов Кәсіпкерлер 
палатасының «Бастау» жобасы жөнінде 
естіп, оқуға ниет білдіреді. Жоба 
барысында бизнестің әліппесін үйреніп, 
бизнес-тренері Мишукова Натальямен 
бірге бизнес-жопарын жасайды. Көптен 
армандаған құс өсіру кәсібіне қатысты 
үйдегі дайындықты да ерте бастап кетеді. 
Алатын құстарына орын дайындап, 
қорасын да салып қояды. 

«Бастау» жобасын сәтті бітіргеннен 
кейін, «Нәтижелі жұмыспен қамту 
және жаппай кәсіпкерлікті дамыту» 
бағдарламасы аясында 252 500 теңге 
қайтарымсыз грантқа қол жеткізген кәсіп 
иесі тауық, индук секілді құстарды сатып 
алады. 

«Үйде жұмыссыз отырып қалғаннан 
кейін кәсіп ашуды мәселенің шешімі 
ретінде көрдім. Содан Кәсіпкерлер 
палатасына кеңес алу үшін барып едім 
«Бастауды» оқуды ұсынды. Бір ай оқудан 
соң сертификат алып, әрі қарай гранттық 
қаржыға қол жеткіздім. Бұл ақшаға 
құстарымды сатып алып, қазір жаңа 
қора-жайға үйретіп жатырмын», - дейді 
ісін жаңа бастаушы кәсіпкер Тойбазар 
Шаханов.

Кәсіпкер қанаттылардың күтімі жақсы 
болып, дұрыс тамақтандырса оның өнімін 
де молынан алуға болатынын айтады. 
Бүгінде қолдың жұмыртқасын халық 
іздеп жүріп алады. Сондықтан Тойбазар 
Шаханов кәсібінің өрге басатынына 
сенімді.

«Бастау» жобасы бойынша биылдың 
өзінде Қызылорда облысында 800 азамат 
біліктілігін жетілдіріп шықты. Оның 
ішінде 743 қызылордалық жобасын сәтті 
қорғап, арнайы сертификаттарға қол 
жеткізген.

«Жобаға қатысу бар да оны сәтті 
аяқтау және бар», - дейді «Бастау» жобасы 
бойынша Кәсіпкерлер палатасының 
сарапшы маманы Салтанат Шоникова 
– «Бір айлық курстан кейін қатысушы 
жобасын арнайы комиссия алдында 
қорғауы тиіс. Сәтті қорғаған жағдайда 
сертификатқа қол жеткізе алады. Ал 
комиссия мүшелері қатысушының әлі 
де өз ісін ашуға дайындығы аздығын 
көрсе, онда тек қатысты деген сертификат 
беріледі. «Бастауды» бітірген азаматтар 
дер уақытында қаржыға қол жеткізіп, 
жобаларын бастап кетуге тырысатыны 
анық. Бірақ бір нәрсені түсінген жөн, 
Кәсіпкерлер палатасы кәсіпкерлерге 
немесе кәсібін бастаймын деген 
азаматтарға қаржылай емес қолдау 
көрсететін ұйым. Дәлірек айтқанда, істі 
бастауға қатысты кеңес беру, оқыту, 
бизнес-жоспарларын дайындау, заңгерлік 
құжаттарын әзірлеп беру, есептерін 
тапсыру – міне бұл қызметтердің барлығы 
Палата тарапынан тегін көрсетіледі. 
Ал жобаны қаржыландыру қаржы 
ұйымдарының жұмысы. Біз өз кезегімізде 
бастамашының жобасына сүйемелдеу 
жұмыстарын жүргізіп, бағыт-бағдар 
беріп отырамыз. Яғни қандай бағдарлама 
аясында қай қаржы ұйымдарынан, қанша 
пайызбен қаржы алуға болады деген 
сынды сауалдарына жауап беріп, әрі қарай 
кәсіпкердің жобасы аяққа тұрып кеткенге 
дейін мониторинг жасап отырамыз».

Айта кету керек, «Бастау» жобасына 
қатысқан азаматтар кәсібі үшін 6500 
айлық есептік көрсеткіш немесе 16 412 
500 теңгеге дейін несие алуға, сондай-ақ 
«Еңбек» бағдарламасы аясында 100 айлық 
есептік көрсеткіштен (252500 теңге) 200 
айлық есептік көрсеткішке (505000 теңге) 
дейін қайтарымсыз гранттық қаржыға қол 
жеткізуге мүмкіндіктері бар.

Қызылорда облысы 
кәсіпкерлер палатасының баспасөз 

қызметі 

ЖҰЛДЫЗДЫ ЖҮЙРІКТЕР ЖҮЛДЕСІ

– Дала ерлері диқан қауымы бұрын-соңды 
болмаған рекордтық көрсеткішке қол жеткізді. 
Гектарына 60,3 центнерден өнім алып, 530,5 мың 
тоннадан аса Сыр маржанын қамбаға құйылды.    

Бүгінгі ат бәйгесі де осы жетістіктердің құрметі. 
Облысымызда ұлттық спорттың бұқаралық сипат 
алып келеді. Бүгінде аймақта 16 мыңнан астам 
спортшы ұлттық спорт түрлерімен айналысады.

2018 жылы Қызылорда қаласында ұлттық және 
ат спорты түрлері бойынша спорт клубы ашылған 
еді. Облыстық бюджеттен бөлінген қаражатқа 18 
жылқы әбзелдерімен қоса сатып алынды. Мұның 
бәрі ай өңірімізідің ұлттық спортқа деген тұрақты 
көзқарасын танытады.

Бүгінгі тұлпарлар сайысына ат баптап келген  
азаматтардың мерейі үстем болсын, – деді аймақ 
басшысы.

  Қазақ үшін қасиетті жануар жылқы малының 
маңызы ерекше. Мінсе – көлік, жесе – азық, сауса 
– қымыз. Ал, бәйгеге қосқанда ер көңілін көтеріп, 
азамат намысын қамшылайды.

Қайсыбір жылдары аймақтың абыройын 
асқақтатып, республикалық додаларда 
қарсыластарынан қара үзіп талай жүлде алған 
«Император», «Гауһартас» атты сәйгүліктер 
болды. Жүйріктердің жалғасы әлі де жетіп 
артылады.

Ә дегеннен тай бәйгесінде-ақ шашасына 
шаң жұқпайтындар өзінің қарқынын байқатты. 
«Құлагер» жырындағы Толыбай сыншы секілді 
тұлпардың тұрпатына қарап танитындар да көп. 
Олар қай жануардың қай шамада екенін айтып 
гугулеп жатты. «Алуан-алуан жүйрік бар, әліне 
қарай шабады» деген.  

Бұл жарыс қатысқан 17 аттың ішінен мәреге 

бірінші келіп, иесіне 500 мың теңге қаржылай 
сый әперген «Алтын тайдан» соң екінші орынды 
аралдық Ербақыт Ағжановтың «Тұмары» 
300 мың теңгелік жүлдені  еншіледі. 200 мың 
теңгелік олжамен шиелілік Айдар Жағыппардың 
«Қаршыға» атты тайы үшінші болды.

Тай бәйгесі аяқталып, құнандарға да кезек 
келді. «Жігітте де жігіт бар, азаматы бір бөлек, 
жылқыда да жылқы бар, қазанаты бір бөлек» 
деген. Атшабардың көркіне айналған тұлпарлар 
айналманың апшысын қуырып жөнеп кетті. 

Он бір шақырымдық құнан бәйгеде он тұлпар 
бақ сынасты.

Ат спортында қызылордалық Кентай 
Игембаевтың есімі барша қазаққа таныс. Осы 
күні тай бәйгесінен басқа үш бәйгеде де аты 
озған атсейістің есімі бірнеше мәрте қайталанып 
отырды. Құнан бәйгенің қорытындысында 
«Бақторысы» оқ бойы оза шауып, 1 млн 500 мың 

теңгені олжалады. Ал, аты бұрыннан мәшһүр 
«Гауһартас» бүгінгі бәйгеде 3-орынға табан тіреді. 
Екінші орынды шиелілік Айдар Жағыппардың 
«Көзайымы» бөктерді.

Топ бәйгеге шыққан 13 тұлпар 15 шақырымда 
сынға түсті.  

Тағы да Кентай Игембаевтың тұлпары «Алау» 
талай жүйрікті жолда қалдырып, мәреге жетті. 
Ақмешіттің атағын асқақтатқан азаматтың «Ерігі» 
де жүлдесіз қалмады, үшінші орын! Ал, мәреге 
екінші боп жеткен «Рахмет» – қызылордалық 
Нағи Қорғанбектің тұлпарына 1 млн теңге тиді.

Құнан бәйгеде жүйрік атанған «Бақторы» 
мен топ бәйгеде алға шыққан «Көкқасқаның» 
тізгінінде 13 жастағы шабандоз Елжас Осман 
отырды. Жеті жасынан аттың құлағында ойнаған 
бозбала бүгінде белгілі шабандозға айналған. 
Шабандоз маңдай терімен келген өз нәтижесіне 
риза.

Көптен күткен аламан бәйгенің де басталар 
уақыты болды. Бұл бәйгеге тек облыс емес, 
Алматы мен Тараздан қонақтар келіп қатысты. 
13 нөмірдегі «Фаус» әу бастан топтың алдына 
50 метрдей шығып алған. Сол кеткеннен 25 
шақырым бойына алда келді. Шабандоз Бауыржан 
Әубәкіров мінген бұл жүйрік қызылордалық 
Нағи Қорғанбектікі. Бірінші орынның биігін 
бағындырып, 3 млн теңгені олжалады. Екінші 
орынды да қызылордалықтар еншіледі. Жұмағали 
Киікбаевтың «Айғасары» «Фаустың» ізін ала 
мәреге жетті. Жүлде – 1 млн 200 мың теңге. Соңғы 
екі орынды да оңтүстіктегі қос ауданның бірі 
Шиелі еншіледі. 3-орын Пернебай Күзенбайдың 
«Қарашығына» бұйырып, 800 мың теңгені иеленді. 
Алмас Арыстанбековтің «Еркетайы» төртінші 
орынға табан тіреп, 400 мың теңге жүлдеге ие 
болды.

Думандатып, бәйгелеткен, диқан даңқын әйгілі 
еткен халқымыз «Алтын дән» мерекесін осылай 
сәнсалтанатымен тойлады. Айбарланып атқа 
қонған батырлардың ұрпағы ат спортын тек қана 
сайыс емес, өнердің ажырамас бір бөлігі ретінде 
дамытып келе жатқанының бір айғағы осы болса 
керек.

Кәсіпкер 17 млн.теңге 
қаржысын
сақтап қала алды
Қызылордалық жеке кәсіпкер Рүстем 

Баймағанбетовтің нарықтағы құны 17 млн.теңге 
тұратын жер телімі мен аяқталмаған құрылыс 
нысанын сақтап қалуға Кәсіпкерлер палатасының 
заңгерлері көмектескен. Бұл туралы кәсіпкер 
Палатаға жазған алғыс хатында айтты.

Кәсіпкер қызмет көрсету саласындағы кәсібі 
үшін ғимарат салуды көздеп, 2014 жылы жер 
телімін сатып алады. Алайда отбасында орын алған 
қиындықтар кәсіпкердің уақытында жерді игеріп, 
жоспарын мерзімінде орындауына мүмкіндік 
бермейді.

2018 жылы Қызылорда облысының жердің 
пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау 
басқармасы кәсіпкер Рүстем Баймағанбетовке 
жерді 1 жыл ішінде мақсаты бойынша пайдалану 
жөнінде нұсқама береді. Одан әрі мемлекеттік 
орган кәсіпкерді жер телімін 5 жылға жуық уақыт 
мақсаты бойынша пайдаланбағандығын айтып, 
мемлекет меншігіне қайтару туралы сотқа талап 
арызбен жүгінеді.

Сот отырысында кәсіпкердің өтінішіне 
сәйкес, заңды мүддесін Кәсіпкерлер палатасының 
заңгерлері қорғады. 

Отырыста кәсіпкер Рүстем Баймағанбетов 
Қызылорда облысының жердің пайдаланылуы мен 
қорғалуын бақылау басқармасының нұсқаулығын 
алмағандығын жеткізсе, Палата заңгерлері 
кәсіпкердің құрылысқа рұқсат беру құжаттарын 
әзірлеп, жергілікті атқарушы органнан келісім 
алғандығын, аталмыш жер телімінде құрылыс-
монтаж жұмыстары жүргізіліп жатқандығын 
дәлелдеп шықты.  

Сот отырысының қорытындысымен 
судья мемлекеттік органның кәсіпкердің жер 
телімін мәжбүрлеп алу туралы талап арызын 
қанағаттандырусыз қалдырып, нәтижесінде Рүстем 
Баймағанбетовтің жер телімі өзінде қалды.

Айта кету керек, жыл басынан бері Кәсіпкерлер 
палатасына бизнес өкілдері атынан құқығын 
қорғауды сұрап 223 өтініш түсті. Палата 
заңгерлерімен аталмыш өтініштердің 67 оң 
шешімін тауып, кәсіпкерлердің 195,4 млн.  теңге 
қаржысын сақтап қала алды.

Қызылорда облысы 
кәсіпкерлер палатасының баспасөз қызметі.

«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Басқарма 
төрағасы Ахметжан Есімов пен «Атамекен» 
ҚР ҰКП Төралқа төрағасы Тимур Құлыбаев 
Қордың және палатаның өзара іс-қимылының 
перспективалық міндеттерін талқылады.

Айта кетейік, ағымдағы жылдың мамыр 
айында Қор мен ҰКП арасында Қор 
компанияларымен өндірістік компанияларға ұзақ 
мерзімді келісім-шарттар жасасуға, сондай-ақ 
бизнестің өсіуін қамтамасыз етуге және отандық 

өндірушілерді қолдау үшін тиімді шешімдер 
қабылдауға мүмкіндік беретін Келісімге қол 
қойылды.

Кездесу барысында тараптар құжатты іске 
асырудың жаңа форматтарын талқылады. Атап 
айтқанда, Ахметжан Есімов алдын ала төлем 
жасау арқылы ұзақ мерзімді тапсырыстар алуға 
мүмкіндік беретін механизм өзара іс-қимылдың 
бір түрі оффтейк-келісім – шарттарға назар 
аударды.

«Біз қазақстандық өндірушілерді қолдауға 
тиіспіз, оның үсітіне бұл біздің компания үшін 
тиімді. Біз оффтейк-келісім-шарт жасасамыз, 
өйткені бұл тауарлар сұранысқа ие. Сонымен 
қатар, отандық өндірушілер ғана емес, сапасы 
мен құны сай болуы тиіс екендігін ұмытпау 
керек», –  деді Ахметжан Есімов.

Келісім шеңберінде Қордың барлық еншілес 
компанияларында импорт алмастыру жөніндегі 
орталық  жобалық және жергілікті кеңселерде 
құрылды, Қордың сатып алу ережелері 
жетілдірілді, оның ішінде «қарапайым заттар 
эконо микасы» бойынша барлық еншілес  компа-
нияларға бағытталған 3000 тауар позициясынан 
номенклатура қалыптастырылды. Бұдан басқа, 
холдингішілік сатып алу көлемі 4500-ден 299 
позицияға дейін қысқарып, бәсекелестік ортаға 
сатып алу 618 млрд теңге берілді, бір кеөзден 
сатып алу көлемі 1,5 есеге қысқарды.

«Қазір қазақстандықтардың үлкен бөлігі жеке 
кәсіпкерлікте жұмыс істейді және ұзақ мерзімді 
тапсырыстар есебінен оларға айтарлықтай 
қолдау көрсетуге болады. Олар өз кезегінде өз 
қызметкерлерінің жалақысын көтере алады. Кем 

дегенде, бұл қоғам үшін елеулі тұрақтандырушы 
әлеуметтік рөл атқаратын Қордың сатып алу 
жүйесіне енгізу кезінде көзделген қарама-қарсы 
міндеттемелердің бірі. Көрсетілген қызметтер 
мен жеткізілген тауарлар үшін төлем мерзімінің 
20 күнге дейін қысқаруы өте маңызды. Қазір 
қаржы алатын жер жоқ, бар компаниялар қайта 
кредиттеледі. Өкінішке орай, қарыз алушыларға 
осындай талаптарды Ұлттық банк белгілеген, бұл 
нақты секторды қаржыландыру күрт қысқарды. 

Біз талқылайтын офсеттік саясат пен ұзақ 
мерзімді келісім шарттар жүйесі өндірушілер 
үшін өте маңызды», – деп атап өтті Тимур 
Құлыбаев.

Кездесу барысында «Атамекен» басшы-
сы өндірістің сапасын жақсарту және оқшау-
лануын арттыру бойынша Бизнестің қарсы 
міндеттемелерін қарастыруды ұсынды. Оффтейк-
келісім-шарттар мен РФ тәжңрибесі бойынша 
жаңа өндірістер құру кезінде ҒЗТК, КБ бойынша 
жұмыстарды қаржыландырумен, сызбаларды 
сатып алумен, мемлекеттік институттар тара пы-
нан әлемдік аналогтарды зерделеумен отан дық 
тауар өндірушілерге жәрдем көрсету ұсынылды.

Жыл соңына дейін кемінде 10 оффтейк-
келісім-шарт жасасу жоспарланған. Бүгінгі таңда 
трансформаторлар мен вагон баяулатқыштарына 
3,5 млрд. теңгеге 4 оффтейк-келісімшарт жасалды. 
Жаңа жоғары технологиялық өндірістерді құруға 
бағытталған талқылау кезеңінде тағы 19 жоба 
және 47 жоба бекітілді.

Тараптар әріптестік қарым-қатынастарды 
дамытуға, бірлескен жұмыс қарқынын ұлғайтуға 
отандық тауар өндірушілерден сатып алуды 
300 млрд. теңгеден 600 млрд. теңгеге дейін 
ұлғайту арқылы орта мерзімді кезеңде жергілікті 
қамтудың 2 есе өсуін қамтамасыз етуге келісті.

Кездесу соңында Қор және Ұлттық палата 
басшылары 2020 жылды кәсіпкерлікті қолдау 
жылы деп жариялады. 

Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ
Қоғаммен байланыс және

маркетингтік коммуникациялар
 жөніндегі департаменті.

Дихандар тойы аясында Қызылорда қаласының орталығы мен бірнеше шағын 
аудандарында жәрмеңке ұйымдастырылып, қала жұрты тойдың қиқулатар 

қызығы орталық ипподромдағы ат бәйгесін тамашалады.
  Алқалы тойға қатысқан облыс әкімі Қуанышбек Ысқақов ат жарысы 

мінберінен сөз алып, «Алтын дән» мерекесіне диқандардың ауызтұщырлық 
табыспен жеткенін атап өтті.

«САМҰРЫҚ-ҚАЗЫНА» МЕН «АТАМЕКЕН»: 
2020 ЖЫЛ КӘСІПКЕРЛІКТІ ҚОЛДАУ 
ЖЫЛЫ БОЛЫП ЖАРИЯЛАНДЫ
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Емдегеніңмен ем қонбайтын, 

бақсы-балгердіңде шамасы келмейтін 
Сәуленің бойына  сіңіпқалған 
қызғаншақтық ауруы бүкіл әулеттің 
берекесін алып бітті. Сұлушаштың 
емделуге жолдамасы келіп, Астанаға 
жол жүретін болды. Күтім жасауға 
ыңғайлы Баянды қасына алып жолға 
дайындалды. Пойызбен жол жүруде 
оңай емес, Сұлушаш әжетханаға кіріп-
шығуы қалай болады, оған қолының 
қаруыбар ер азамат керек. Сұлушаш 
әрі ойланып, бері ойланып Дарханды 
да апаратын болды. Сұлушаш 
ауырғалы бері Дарханмен Баянның 
бір-бірмен қарым-қатынасы үйлесіп 
келеді, сөздері де жарасып, көз 
қарасымен қимылдары үйренісіп кетті. 
Екеуін біріктіріп тұрған Сұлушаштың 
кеңдігі, оларға күмәнсіз қарап, ағалы 
қарындастардай әзілдестіріп отырған 
да Сұлушаштың өзі. Астананың 
аты Астана, дәрігерлері білікті 
мамандар, шет елдің дәрігерлерінен 
кем емес. Сұлушаштың беліндегі екі 
омыртқаның арасына еті қыстырылып, 
жұлынға зақымкеліп тұрғанын 
анықтады. Бір апта, он күн отаға 
дайындады.

– Дархан, отадан мен жақсы болып 
кетермін, бірақ «жаман айтпай жақсы 
жоқ» деген, кім біледі, бәрінің сәтін 
салсын дейік. Баян сіңілім маған көп 
жақсылық жасады, қолың бос кезінде 
қаланы аралатып, көңілін көтерші, 
олда шаршады, шамалы болсада дем 
алсын, жарай ма? –  деп Сұлушаш 
Дарханның қолынан ұстап бетіне 
қарады.

Дархан Сұлушаштан жүзін 
алыпқашып жалтақтай берді. Әйелінің 
айтқандарын бұлжытпай бұрыннан да 
орындап келеді, бүгінде сол өтінішін 
орындағалы тұр.

– Баян, азанда апаңа тамағын беріп 
болғасын мен сені қаланы аралатайын, 
жарай ма? – деді Дархан Баянға, ол 
үндемей келісімін бергендей болды.

Астананы бір күнде аралап шығу 
мүмкін емес, бірақ біраз жерлерін 
аралап түскі астыда ішуге отырды. 
Дарханның ойында ештене жоқ 
болатын, Сұлушаштың өткендегі 
қылтеткен сөзі Дарханның жүрегіне 
жылтеткендей болған. Бірақ Дархан 
«ол мүмкінемес, ол болмайды да» 
деп ой қортқан. Енді міне, тағыда 
оңаша, тағы да сөйлесуге жағдай туып 
тұр, бірақ не дейді неден бастайды. 
Бұның барлығын Аллатағала өзі 
ынғай білдіріп жағыдай жасап тұрма, 
не айтам, не ден бастаймын» деп 
ойланып отырғанда:

– Аға, даяшы келіп тұр не жейсіз? 
– деп Баян ойын бөліп жіберді. – Сен 
тапсырыс бере бер, маған бәрібір,  деді 
Дархан әлгә ойынан арыла алмай.

– Аға, не ойлапотырсыз, тамағыңыз 
суыпқалды, апам жақсы болады, мен 

ол кісіге сенем жігерлі, батыл, өмір 
сүргісі келеді. Сізді өте жақсы көреді. 
Сіз жоқта үнемі аузынан тастамайды, 
адамгершілігіңізді көп айтып 
отырады, – деп кеседегі шайын аузына 
апарды да Дарханға қарады.

– Айналайын-ау, қалай 
ойламаймын, Сұлушаш болмаса қалай 
өмірсүрем, ақыл-кеңесті кім айтып 
отырады. Бәрін үйлестіріп отырған 
осы Сұлушаш, мен бақыттымын, 

Сұлушашпен бірге өмірсүріп 
жатқаныма ризамын, не айтса соны 
орындауға дайын адаммын, – деп 
қызып сөйлеп Баянға қарады.

– Мен сіздердің бір-бірлеріңізді 
қатты жақсы көретіндеріңізді ә 
дегенде-ақ байқағанмын. Сіздер бізге 
үлгісіздер, суға түссе суға түсетін, отқа 
түссе отқа түсетін, бір-бірлеріңізден 
жандарыңызды аямайтын адал 
махаббат иесісіздер, – деді Баян 
Дарханға сызыла қарап.

Дархан біртіндеп, еркінсіп сөйлей 
бастады, ішіндегі Сұлушашқа деген 
ризашылығын, адалдығын, оған деген 
махаббатын Баяннан жасырмады. 
Шынайы достар секілді ақтарылды, 
айтпайтын сөздерінің де шетжағасы 
айтылып жатты. Баян ертеніңе 
Сұлушаш апасына кешегі болған 
жайттардың барлығын бүкпесіз айтып 
берді.

– Ойбай-ау, мен қуанғаннан 
орнымнан тұрыпкете жаздадымғой. 
Баян сенен жасырып жүредім, мен 
сенің рулас жақын апаң боламын. 
Дархан  жездең болады, осыны біліп 
қой. Жақсы жезде ағасынанда артық 
болады деген сөз бар. Сондықтан 
жездеңді ренжітіп алма, не айтсада 
орындай бер, ренжітіп алсаң менен 
айырылып қаласың, оыны біліп қой. 
Сенің ақылың барғой. Саған сыйлық 
әпергенжоқ па, өмірі істемегенін 
істептіғой, онысы несі, үлкейгенсайын 
өзі сараң болып бара жатыр, – деп 
Сұлушаш Баянның жүзіне қарап бал-
бұл жанған жүзін байқады.

– Апа, о не дегеніңіз, талай 
сыйлықты әперіп жүрғой, рақмет, 
ағаны ренжітіп алмаңыз. Сізді өлердей 
жақсы көретіндігін байқатты, – деп 
Баян да  жымиды.

– Екеуің біраз әңгімелесіп шер 
тарқатыпсыңдар, менің де тілегім 

осы. Достық бар жерде сыйластық 
болады, менің де жаным жәй табатын 
жері осы. «Адам сөйлескенше, жылқы 
ксінескенше» дейді бұрынғылар, 
бір-бірімен сөйлесіп бір нанды бөліп 
жегенге не жетсін. Дархандар жоқ 
кезде Әсетпен Серік келіп Дастанға 
тамақ әкеліп жағдайын білді. 
Дастан Серікті көріп көзіне жас 
алды. «Ақмарал есіне түсті, әдепкі 
кездескендері ойына оралды.

Дастан жеңіл көлігімен аудан 
орталығына шыққанда аялдамада 
тұрған жас қызды көреді. «Орталыққа 
барасыңба, отыр, алакетейін» 
деп Ақмаралды отырғызып алып 
танысыпеді. «Ағай, менің жеңіл 
көлікке төлейтін ақшам жоқ, рақмет, 
автобуспен-ақ барамын» дегеніне 
қарамай, зорлағандай етіп мінгізіп 
алыпеді. Олкезде Ақмаралдың 
тоғызды бітірген кезі. Содан 
бері кездессе ескі таныстардай 
шұрқырасып амандасып, алмаймын 
дегеніне қарамай аздап ақша да 
беріп тұратын. Ішінен Ақмаралда 
ақша берген адамды жеккөрмейтін. 
Айрықша кездесу Ақмарал колледжді 
бітіргеннен кейін болды, онда да 
ойламаған жерден кездесіп қалды. 
Дастан аудандық сессиядан шығып, 
достарымен кездесіп көңілденіп 
тұрған кезі еді. Ақмарал кездесіпқалып 
тойды арықарай кәфеде жалғастырып, 
ауылға түннің бір уақытында қайтып, 
барлық бәле сол күні болып еді. 
Жақсы қыз еді, сондай биязы, мінезі 
қандай жұмсақ еді, сөзі қандай жанға 
жайлы еді, бишара, не көріпкетті. Енді 
міне, меніңде көзімғана жылтырап, 
жүрегімғана соғып жатыр. Осы 
азаптың барлығы сол қыздың көз 
жасыма, кім білсін. Біреуге қиянат 
жасасаң, соның азабын міндетті түрде 
тартасың-ау. Шешесі өліп, әкесін 
білмейтін бала өсіп келеді, «менің 
әкем кім» десе недейміз, масқар-ай, 
ұят-ай. Қоғамда осындай балалар 
көбейіп барады, елін, жерін сататын 
жігерсіздер осылардың ішінен 
шығады. Мен осыларды кезінде 
неге ойламадым, ақымақ басым-ай, 
нәпсімді нысабыммен тия алмадым, 
менің енді ертерек өлгенім артық, –
деп Дастан ойланып көзі бадырайып 
ұясынан шығып кетті.

Әсетпен Серік «бұл кісіге не 
болды» деп қорқып дәрігер шақырды. 
«Құдайдан шын тілесең соқыр көзден 
жас шығады» демекші, Сұлушаштың 
отасы сәтті өтті, тек белінен жасаған 
ота шалқасынан жатқызбайды 
жараның бинтін ауыстырып, 
сүртіп тазалау қиын болды, жарасы 
біткеннен кейінде бір жылға дейін 
арбаман жүріп-тұрады. Ендігі жерде 
тілейтіндері аяғынан тұрыпкетсе 

болды. Дарханның ойы екіжақта, бірі 
Сұлушашболса, екінші ойлайтыны 
Бірлік «не істеп жатыр екен, оның 
да жарақаты бар еді, жазылып кетсе 
жақсы болар еді» деп күн емес-
ау, сағат санап есі шықты. Баянға 
бәрібір, ел көріп, жер көріп, тамағы 
тоқ, көйлегі көк, ішкені алдында, 
ішпегені артында, Дарханмен де еркін 
сөйлейтін болып алды.

Бірде Дархан «осы қыздың ойы не, 
еті үйреніп, Сұлушашқа арқа сүйеп 
боларемес қой. Бірақ Сұлушашқа 
беріліп қызмететеді, екеуінің бір 
бүкпелері бар» деп Дархан алыстан 
Баянға қарап қойды. Дарханның 
қараптұрғанын Баян сезіп тұр, 
пысықай  қыз емес пе...

Олардың араларында көп өзгеріс 
барын Сұлушаш та сезеді, біледі, 
бірақ байқамаған болып бір-біріне 
жақындай түссе екен деп тілейді. 
Әйелі науқас еркек уақтылы біреумен 
қарым-қатынас жасамаса, өзгенің 
қорасын жағалап, мо йнын созып 
өледі. Табиғат шіркін осылай еркекпен 
әйелді бір-біріне ын тық тырып қойған. 
Шай үстінде бірде Дарханға:

– Менің жатысым мынау, бұдан 
қашан айығам бір Құдайғана біледі, 
ал сенің өмірің өтіпбарады. Үйге 
жұмсайтын адам керек. Сен үйленсең 
қайтеді, жібі түзу адам кездессе» деп 
қалған

 – Сұлушаш, сен не мені 
мазаққылып отрсың ба? Саған қолым 
зорға жеткенде о не дегенің, жұрт 
естісе ұят емес пе? – деп жауап берген.

– Жоғ-ә, Баян қашанғы жүреді, 
біздің босағамызда, обал емес пе? 
Ал, ол қыз кетті дейік, сосын не, сен 
әйелдің жұмысын істей аласың ба? 
Баян кетсе бірай шыдарсың, бірайдан 
кейін бір адамды алуыңа тура келеді, 
ол адам қандай адам, мінезі қандай, 

өсек-аяңмен жұмысы жоқ, тәуір адам 
болса бірсәрі, көгереңдеген біреуболса 
немесе жалқау болып келсе ше? Менің 
денім сау болса саған қатын алдырарма 
едім, мағанда саған да күтуші керек, – 
деп Дарханды сұрақтың астына алып, 
ойсалыпқойған.

Дархан жоқта Баянға да біраз 
әңгімелердің шетін шығарған.

– Баян, осы мен сенен сұрамаппын, 
саған обал болып жүргенжоқпа, жігітің 
жоқ па еді, әйтеуір. Сұранбайсың 
да, қыз бала болып көшеге шығып 
қыдырмайсың да, жасың жетіп 
уақытта өтіпбарады. Бала жас кезінде 
ойынға әбден қанып ойнау керек, сол 
сияқты ұл болсын мейлі, қыз болсын, 
жаскезінде қыдырып жүргенде бала 
махаббат болады, ол бірақ әлсіздеу, 
тұрақты емес ойнамалы болып келеді. 
Ал, жиырмадан асқан кезде махаббат 
оты лаулап жанып, сөндіруге келмей 
қалады. Қыз Жібекпен Төлеген, Қозы 
Көрпеш-Баян Сұлу, тағы да басқа 
махаббат жолында құрбан болған 
аталарымызбен аналарымыз да бұл 
дүниеден өткен. Уақытың өтіпкетсе 
көштен қалып, замандастарыңмен 
бірге жүру қиын болады. Өмірің 
жақсы өту үшін алдыңды болжап, 
кіммен боласың, кіммен қоясың, өз 
өміріңді өзің қорқылмаудың амалын 
жаса. Мен күйеуден жас қалдым, 
алды-артыма қарап, ойланып-
тоғанып осы ағаңа қосылдым, 
біржағынан балаларымды ойладым, 
олардың келешегін болашағын 
ойлап, үйірінен айырмайындеп 
қосылдым. Менің күйеуім жақсы 
адам, мен бұл кісіге мақаббатпен 
үйленгенім жоқ, болашағым жақсы 
болып өтсе болды деп етегінен 
ұстадым. Жаманболғанымыз жоқ, 
елдің ішінде абыройсыз емеспіз, 
атам марқұм жақсы адам еді, бәрін 
біріктіріп шашаушығармай ұстайтын. 
Ата-бабаларымыздың көбі көрші 
ауылдан қыз болса бір немесе екі 
көргеннен алыпқаша берген, сөйтіп 
отан болып, балалы-шағалы болып 
ұрпақтарын жалғастырған. Қазір екі-
үш жыл жүріп, аяғында тілтабыса 
алмай ажырасып кетіп жатады. 
Еркек өз жолымен, әйел өз жолымен 
жүрукерек, мысалға алайық, үйдің 
кірін өмірі еркек жумаған ол әйелдің 
жұмысы, тамақты да әйелдер пісірген. 
Ал, еркек бала тумаған, оны әйелдер 
туған, сондықтан еркектер әйелдердің 
жұмысына, әйелдер еркектің 
жұмысына араласпай тыныш жүрсе 
ешбір пәле жоқ.

Сондықтан азғантай алданышқа 
қа рама, болашағыңды ойла, өзіңнің 
өмі рің  ді таңда, менің апалық ақылым, 
– деп Сұлу шаш Баянға біраз ой сал-
ды.                                                                                                                                                                                                                

СұлушашЖүзбай ТАҢРЫҚБАЕВ.

Соңы. Басы өткен санда.

«САРЫАРҚА» ГАЗ 
ҚҰБЫРЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫ 
УАҚЫТЫНДА АЯҚТАЛДЫ – 
«САМҰРЫҚ-ҚАЗЫНА»
«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ басқарма төрағасы Ахметжан 

Есімов «Сарыарқа» газ құбырының «алтын бөлігін» дәнекерлеу 
рәсіміне қатысты, құбырдың желілік бөлігінің құрылысы ресми 
түрде аяқталды. Газ құбырының жалпы ұзындығы 1061,3 км 
құрайды және 171 елді мекенді қамтиды. Жобаның құны – 267,3 
млрд.теңге.

Шараға сондай-ақ Энергетика министрлігі мен Нұр-
Сұлтан қаласының Әкімдік өкілдері, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ, 
«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ мен «Еуразиялық даму банкі»  
қатысты. Газ құбыры Қазақстанның Тұңғыш Президенті – 
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырмасы бойынша салынып 
жатыр. Ауқымды жобаны қаржыландыруға «Самұрық-Қазына» 
қоры белсене қатысты, құрылыс мердігері «ҚазҚұрылысСервис» 
МГҚК» АҚ, операторы – «Астана Газ ҚМГ».

Айта кету керек, «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ еншілес компаниясы 
желісі бойынша жобаның желілік бөлігінің құрылысы ағымдағы 
жылдың наурыз айында басталды. Осылайша, құрылысшылар 8 
айдың ішінде Қызылорда – Жезқазған – Қарағанды – Теміртау 
–Нұр-Сұлтан бағыты бойынша газ құбырын тартты.

Салтанатты рәсім барысында Ахметжан Есімов құрылысқа 
оң баға беріп, еліміздің солтүстік және орталық өңірлерін 
табиғи газбен үздіксіз қамтамасыз етудің, көмірден жылу беру 
нысандарын газға көшірудің, сондай-ақ газ құбыры өтетін 
облыстардың экологиясын жақсартудың маңыздылығын атап 
өтті.

«Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Н.Ә. 
Назарбаевтың Бес әлеуметтік бастамасы аясында салынған 
газ құбыры еліміздің Орталық Қазақстан мен астанасын ортақ 
газ тасымалдау желісімен байланыстырды. Бұл бір жылдан 
аз уақыт ішінде салынған тәуелсіздік жылдарындағы ең ірі 
инфрақұрылымдық жоба»,- деді Ахметжан Есімов.

Елорда әкімі Алтай Көлгінов үлкен жұмыстың атқарылғанын 
атап өтті. Жергілікті атқарушы органдардың міндеті-газды қала 
ішінде бөлу.

Жобаның бірінші кезегі ЖЭО-1,2,3, Көктал-1,2, 
Железнодорожный кенті, Оңтүстік-Шығыс (оң және сол) дейін 
газ тарату желілеріне газ беруді көздейді. 1 кезең аяқталған соң 
13,5 мың үйдің тұрғындары газбен қамтылады.

Жобаның екінші кезегі-Мичурино, Интернациональный, 
Күйгенжар (1-2 ПК), Тельман (3 ПК), Пригородный, Garden Vil-
lage, Family Village (4 ПК) елді-мекендері газбен қамтылады. 
Ал үшінші кезекте Ильинка (1-2-ші ДК), Шұбар (3-ші ДК), 
Өндіріс (4-ші ДК) елді-мекендері газдандырылады.Пайдалануға 
берілгеннен кейін газ құбыры газ тасымалдауды жүзеге асыруға 
«Интергаз Орталық Алия» АҚ-на (ИОА) жалға беріледі.

Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ
Қоғаммен байланыс және

маркетингтік коммуникациялар
 жөніндегі департаменті.

Өткен аптаның 
соңғы күндерінің бірінде 

А.Тоқмағамбетов 
атындағы қалалық 

мәдениет үйінде 
«Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері», 

халықаралық «Алаш» 
әдеби сыйлығының 

иегері жазушы-драматург 
Сұлтанәлі Балғабаевтың 

«Қызылорданың 
қыздары» атты жаңа 

туындысының Қызылорда 
қалалық «Жастар» театры 
әртістерінің сахналауымен 

тұсаукесері болып өтті.

 

Қойылымның сахнасы 
түрілмес бұрын көрермендер 
алдында сөз алған қала әкімі 
Н.Нәлібаев: 

– Киелі сахна өнерін 
жалғастырушысы өскелең 
ұрпаққа, талантты жастарға 
қолдау болсын деген ниетпен 
2016 жылы шығармашылық 
жастарымыздан құралған 
«Жастар» театрын ашқан 
болтанбыз. Осы үш жыл ішінде 
театрдың репертуары бірнеше 
қойылымдармен толығып, Сыр 
көрермендеріне өз өнерлерін 
ұсынып, түрлі фестивалдарға 
қатысып, жүлделі орындарға ие 
болып жүрген шығармашылық 

ұжымға айналды. Сыр елінің 
мақтанышы, дарынды драматург 
Сұлтанәлі Балғабаев ағамыздың 
«Қызылорданың қыздары» атты 
туындысы қаламыздың туған 
күні мерекесіне орай арнайы 
жазылған шығарма. Бұл туынды 
талайдың таңдайын қақтыратын, 
болашақта сахнаның жұлдызына 
айналатын туынды болуына 
шын жүректен тілектеспіз. Туған 
жерінің төл мерекесіне тарту 
ретінде осындай құнды дүниені 
ұсынған Сұлтанәлі ағамызға 
барша Сыр жұртшылығы 
атынан алғысымды білдіремін. 
Сонымен қатар Қазақстан 
Республикасының мәдениет 

қайраткері, ақын, «Жастар» 
театрының көркемдік жетекшісі 
Оңталап Нұрмахановтың 
театрдың қалыптасуына сіңірген 
зор еңбегін атап айтқым келеді, 
– деп сөзін аяқтады.

Бұдан соң көрермендер 
жастардың жаңа қойылымын 
тамашалады.

Оқиға желісі ЭКСПО 
қалашығында ұйымдастырылған 
«Өңірлік өнер фестивалінде» 
танысқан қарағандылық жігіт 
Мәди мен Қызылорданың қызы 
Жанайымның арасындағы 
сүйіспеншіліктен өрбиді. Араға 
бір жыл салып Мәди досы 
Айдынды ертіп келіп Сырдың 
сұлуы Жанайымды өздерімен 
бірге алып кетуге келеді. Мәдиді 
күтуден шаршаған Жанайым 
оған ренішін білдіріп, олармен 
бірге керуден бас тартады. 
Амалы таусылған екі жігіт 
Жанайымды алып қашпақшы 
болады. Екі жігіттің бұл ойын 
біліп қойған Жанайымның 
әріптес мәдениет қызметкерлері 
театрлық қойылым қояды. 
Қазақшаға судай орыс қызы 
Мария мен кәріс қызы Алина 
қарағандылық екі жігітті таң 
қалдырады. Ақыр таяғында 
Айдын Марияға ғашық болып 
қалып, екеуі бас қосуға сөз 
байласады. 

Қойылымның оқиғасы жеңіл 
сюжеттермен өрбіп отырады. 
Жалпы туынды авторының 
қызылордалықтардың өнер мен 
мәдениетті, қазақ тілін жоғары 
қоятындықтарын сахна тілімен 
жеткізудегі мақсаты шынайы 
көрініс тапты.

Қойылымның режиссері – 
Мәди рөлін сомдаған Қорқыт 
ата атындағы мемлекеттік 
университетінің екінші курс 
студенті Ілияс Өтетілеу.

Өнерпаз жастардың қала 
күні мерекесіне арнаған бұл 
қойылымына қызылордалық 
көрермендер ризалықпен қол 
соғып отырды.

Қабдеш ШАҒЫРОВ

Қала күнінде 
«Қызылорданың 
қыздары» көрсетілді
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Сүю былайша болады деп ешкім 
де үйретпейді. Біреу жабығып, біреу 
жалындап сүйеді. Алайда, жүрегінің 
айтқанымен жүрген пенденің әрекеті 
ғана шынайы һәм баянды. 

  Жат ой, жаман қылыққа апаратын 
– пендешілік пиғыл. Діни кітаптардың 
сөзі бойынша сыртымыздан сайтан, 
ішімізден ханнас жамандыққа қарай 
жетелейді. Осы екеуін жеңетін – адал, 
таза жүрек күші. Жүрек сондай қуатты 
бола тұра ол шын сүйгеніне тәуелді. 
Өмірдегі сәтсіз махаббаттардың бәрі 
жүректің айтқанымен жүрмеуден 
басталады.

Ежелгі грек ойшылы Пиндар 
жүрегінен тыс сезімге беріліп, 
сұлу Кориннаны сүйем деп қатты 
қателесіпті. Оның қателескені сонша, 
сол қызбен арадағы қақтығысы күні 
бүгінгі біздің құлағымызға тиіп отыр. 
Коринна ақын еді, Пиндар оған өлең 
жазуды үйретші деп өтінді. Сан 
қатпарлы ғылымның тереңіне түскен 
ойшылға бірер сөзді ұйқастырып 
өлең жазу түкке тұрмайтын сияқты 
көрінді. Бірақ қаншалықты терең ой 

мен пайым, құдая, тоба, бір жақсы 
өлең жазуға жарамады. Дегенмен, 
өзі жазған өлеңді жақсыға санап, 
бірде сүйген қызы Кориннамен қатар 
сөз додасына қатысты. Бұл сында 
Коринна бірінші болып кетті. Бұған 
ашуланған Пиндар «бұл орын оған 
дарындылығы үшін емес, сұлулығы 
үшін берілді» деп мойындамады. 
Ақырында Кориннаны «шошқа» деп 
атады. Кейін оқымыстылар «шошқа» 
сөзі ол кезде қазіргі кездегідей 
ерсі сөз болып есептелмейтін еді» 
деп ұлағатты Пиндарды ақтауға 
тырысқанымен, қай кезде де «шошқа» 
сөзі жақсы мағына береді дегенге кім 
сенеді.

Мұнан не түсіндің? Жүрегіңе 
Алла салмаған нығметті өз еркіңмен 
жасай алмайсың. Бүкіл аспан үстін, 
жер астын есік алдындағы егістігін 
қопсытқандай аударыстырып жүрген 
ғұламаларыңның бір шумақ шын 
өлең жаза алмауында осындай сыр 
бар. Пиндардың данышпандығына 
шек келтіру қиын, бірақ мына оқиға 
арқылы оның Кориннаны сүйгеніне 

сенбейсің. Демек, ойшылдың 
жүрегінде ондай сезімге орын 
болмаған.

... Ертектерде ер жігіт 
Сандыбадтың түсіне сұлу қыз еніп, 
оған ғашық болған сері сол сұлуды 
іздеп таулардан асып, теңіздерді 
кешіп ақырында шым-шытырық 
оқиға ортасына түскен жиһанкезге 
айналады. «Түсінде көрген қызға 
ғашық болған сен жынды, бәлкім 
сені ұға алмайтын мен жынды» деп 
жанындағылар оған келемеждей 
күлді. Алайда, ағаш ескегі шырпы 
боп қалғанша теңіздерді кешіп, тамір 
таяғы тебенге айналғанша тауларды 
кезген сол Сандыбад түсінде көрген 
қызды ақыры табады.  

Тарихта осындай оқиға болды ма, 
жоқ па, оны бір құдай біледі.  

Менің анық білетінім, адал 
жүректің айтқанымен жүрген адам 
ақырында қайырлы тірлікке, бақытты 
өмірге кезігеді.

 Р.ДҮЙСЕНҰЛЫ.

Адам шыр етіп дүниеге 
келгеннен бастап өмір сүруге 
талпына бастайды. Сол күннен 
бастап саған демеуші бір Алла, 
екінші сенің анаң, яғни, әке-
шешең. Дүние есігін ашқан 

сәбидің әрқайсысы әртүрлі, бірі 
нәзік болса, екіншісі өзінен өзі 
талпынып берген сүтін ынталана 
ішіп, қол-аяғын ербеңдетіп алып 
ұйқыға кетеді. Күндер өтіп, бала 
ержетіп 18-20-ға келгенде тепсе 

темір үзетін шақта жетпіске, 
сексенге келген кезіндегі 
жағдайды ойламайды, бәрі де 
жақсы, сол күйі жақсы болады 
деп ойлайды. Үлкендердің «бір 
жеріңе зақым келсе ауырып 
қаласың, ананы істеме, мынаны 
істеме» дегенін құлағына да 
ілмейді. 

Қазіргі кезде немерелеріме 
«коланы ішпе, дүкенде 
тұрғандарды жеп, іше берме, 
ыза жерге отырма» десең 
тыңдамайды, осылардың 
зардабын ертеңгі күні 
үйленгеннен бастап сезіле 
бастайтынын білмейді. Адам 
басына түспей білмейді, «бекіре 
балық маңдайы тасқа тимей 
қайтпайды» демекші, кейін өтіп 
кеткеннен кейін өкінгеніңмен не 
пайда?..

Біз жас кезімізде айран көже, 
құрт көже, сүзбе көже ішіп өстік, 
ал қазіргі кезде балалардың 
кейбіреулері ет жеп сорпа 
ішпейді, шешеміз қолдан жайып 
лапша, нансалмаға үстіне қолдың 
сары майын салып беретін. 
Біздің кезімізде атқа, есекке 
мінбейтін жастар кем де кем 
еді. Қазіргі кезде қарап отырсаң 
есек пен атқа мінген жастардың 
денсаулығы өте жақсы болады 
екен. Бүгінде  бір балаға зар 
болып отырған жас отбасы көп, 
немесе айы жетпей шала туған 

балалар көптеп кездеседі. Бұның 
себебі құнарсыз тамақ ішкесін  
жастарда күш жоқ, әлсіз болып 
келеді. Неше түрлі жағымсыз 
тәтті тамақтарды жей бергесін 
жүрек ауруы, қан қысымы, қант 
аурулары көбейіп кетті, бұл 
аурулар жасқа да қарамайтын 
болды. 

Кімнің қай кезде дүниеден 
өтетінін бір Қүдай ғана біледі, 
сонда да болса «ұлымды өсіріп 
ұяға, қызымды өсіріп қияға 
қондырсам» деп армандап 
жүргендер қаншама. Осы 
армандарға жету үшін өзіміз 
есіктің алдына қияр, қызанақ, 
ащы бұрыш, тұщы бұрыш, 
қызыл шие, тағы басқа да жеміс 
өсімдіктерін егіп, күзде банкіге 
басып қыстай жеп шықсаң, 
көктемде екі қозы алып арам 
шөптерін салып отырсаң 
сенің отбасыңда аурушаң 
адам болмайды. Кейінгі кезде 
дүкендерде қымыз, шұбат, 
қымырандар сатылып жатыр, 
бұл да жақсы. 

Шүкір ғой, тәуелсіздігімізді 
алып ел қатарлы тереземіз тең, 
көштен қалмай келе жатырмыз. 
Ендігі жерде біреуден немесе 
мемлекеттен көмек сұрай бермей 
өз күнімізді өзіміз көргеніміз 
дұрыс деп ойлаймын.

«Көш жүре түзеледі» деген, 
қоғам кем-кетіксіз болмайды, 
ескі үйлердің тозығы жетіп 
жатса, жаңа үйлер соғылып 
жатыр, сәл шыдасақ бәрі де 
жақсы болады.    

 
Жүзбай ТАҢРЫҚБАЙ,

ҚР Журналистер 
Одағының мүшесі.

ЕСІМ – 
ТАҒДЫРДЫҢ 
ЕСІГІ, КӨҢІЛДІҢ 
БЕСІГІ
Бір күні жұмыс бөлмеме екі қыз келді. Бұйымтайларының 

шет жағасын айтқан қыздардың атын сұрадым. Біріншісі өзін 
Адила деп, екіншісі Бопа деп таныстырды. Мен екінші қыздың 
атына ойланып қалдым.

–Бопа ма, Бота ма ?
–Бопа.
–Мүмкін Бопай шығар.
–Төлқұжатымда Бопа деп жазылған.
Мен күмәнды атқа деген қызығушылығымды жерге тастай 

алмай, Бопа арқылы оның әкесіне телефон шалдым.
– Әжесі атын Бопай деп қойған, құжат толтырғанда Бопа 

деп жазылып кетіпті, – деді әкесі. Енді мен қызға Бопайдың 
Әбілқайыр ханның жары екенін, ел билеу ісіне араласқан аса 
ақылды, ықпалды тарихи тұлға екенін түсіндірдім. Осыны естіп 
тұрған екінші қыз өз есімінің мәнін білгісі келетінін айтты.

– Адила дейсің бе, негізі қазақтың тілдік қалыбына сай Әдила 
болуы керек, әрі әдемі естіледі. Бұл араптың «ғадія» сөзінен, 
яғни әділдік деген сөзден шыққан атау, – деп оған да білгенімді 
айттым.

…Арап демекші, қазақ есімдерінің біразы арап, парсы 
тілдерінен енген. Бұл бізге исламды қабылдауымызбен 
байланысты келген ықпал. Бірақ қазекем сол сырттың атауын 
өз тілінің ыңғайына сындырып, өз сөзі ретінде сіңістіріп алған. 
Мысалы: Маханбет, Мұқан, Мәмбет аталатын қазақ есімдерінің 
төркіні Пайғамбарымыз Мұхаммедтің атынан шығады. Рахмет, 
Оспан, Баян, Дәуір секілді есімдер де араптан алынған. Біз 
оларға қазақ тілінің қосымшаларын жалғау арқылы Рахметбек, 
Оспанхан, Баянбай, Дәуіржан деген секілді туынды сөз жасап 
алғанбыз.

Негізінен адам аттары әр дәуірдің өз бейнесіне сай қойылады. 
Мұны кісі есімдерін зерттейтін ғылымның арнайы саласы 
антропонимика айтады. Мәселен, еліміз тәуелсіздік алған 1991 
жылдан кейінгі туған ұрпақтың өкілін  есімінен жазбай танисың. 
Абылай, Мағжан, Шәкәрім, Мұстафа, Жанқожа,  Әли, Наурыз, 
Рамазан, Тоқтар, Айдын, Айгерім, Арай, Шұғыла, Сая, Мақпал, 
Рауан, Райан, т.б. есімдер – соңғы ширек ғасырда ең жиі қойылған 
есімдер. Әңгіме басындағы Адила мен Бопа (Бопай) да осы 
қатарға жатады. Сонымен бірге Елбасымыздың атын иеленген 
балалар да жүздеп саналады. Өткен жылы Тұңғыш Президент 
күні қарсаңында теледидардан елімізде Нұрсұлтан Назарбаев 
болып аты мен тегі Елбасымен сәйкестендірілген 55 есімнің бар 
екені айтылды. 

Мұның барлығы да бізді қуантатын жағдаяттар. 
Өкпеміздің қара қазандай болатын кездері де көп. Жақсыны 

көрсе ұқсап бағу әркімде-ақ бар шығар, дегенмен қазақ еліктегіш 
деген сөз сүйегімізге сіңіп кеткен бе деймін. Енді өз арамыздағы 
мына есімдерге назар аударыңыз: Ананди, Ардали, Бенладен 
– мен қазақтан осы үш есімді де кездестірдім. Ананди – атақты 
«Келін» филімінің кейіпкері, үнді актрисасы Авико Гор. Кинода 
әдепті болып көрінгенмен, діні бөлек, ділі бөлек оның өмірде кім 
екенін құдай білсін. Қазақ қызына үлгі қылуға тұра ма, жоқ па?  
Ал, Усама бен Ладеннің әйгілі терроршы екенін жұрттың бәрі 
біледі. Ислам атын жамылып, қарапайым халықтың қырғынына 
себепші болған адамның атын әулие көргенімізге не жорық? 
Ең сорақысы, Ардали атының қазаққа қалай келіп қалғанына 
таңғаласың. Мен баласына осылай ат қойған адамнан бұл есімнің 
мағынасын сұрағанымда «Ардалион деген орыс әкеммен жолдас 
болыпты, әкем сол есімді құрмет тұтатын, оның үстіне «ардақты» 
деген сөзге ұқсайды» деп жауап берді. Жақсы, әкең сыйлаған 
екен, сен де сыйла. Бірақ бұл проваслав есімнің мағынасы не? 
Оның мағынасы «лас» деген ұғымды білдіреді. 

Антропонимика ғылымы адамның аты оның тағдырына 
әсер етеді деп болжайды. Адам есімін ауыстыру оның өміріне 
түбегейлі өзгеріс әкеледі деген сенім бар. Орыс әйелдерінің ерге 
шыққанда ататегін ауыстыратыны осыдан қалған. Бұл қисынсыз 
да емес. Кейбір тілдерде «тағдыр» деген сөз «ат қою» деген 
мағына береді-міс. 

Осы тақылеттес ұғым ең әуелі Пайғамбарымыздың 
хадистерінде айтылған. «Перзенттеріңе көркем есім қойыңдар.» 
«Ақыретте сендерді өз есімдеріңмен және әкелеріңнің есімімен 
шақырады. Жаман есімдерің болса, ауыстырыңдар» делінеді 
қасиетті хадистерде. Демек, жақсы есім адамның бұл дүниелік 
қуанышы болса, о дүниелік таразысы екен. 

Жалпы, менің айтпағым біздің балаларымыздың Адила мен 
Бопа сияқты өз есімдерінің мағынасын білмейтіні рас. Сонымен 
бірге Бенладен мен Ардали сияқты сиықсыз есімдерді алып 
жүрген өскіндеріміз қанша.

 Міне, осы мәселе ойлантады.

Д.БЕРКІНБАЕВ.

Көкіректе от ойнап,
Көктен медет сұрадым.
Ақтық сынға атойлап,
Сен шыққанда, ұланым!

Хақым бар ма қалғуға,
Ел намысын ұқтырдың.
Теледидар алдында,
Түрегеліп тік тұрмын.

Спорт – достық пішінде,
Күш сынасу дұрысы.
Керарқанның ішінде,
Қойын-қолтық ұрысы.

Қақыратқан кек тұрмай,
Көзді арбаған қыр-сыры.
Солқылдатқан соққыңдай,
Жүрегімнің дүрсілі.

Шығар жолым тығырық,
Өкпем шаншып дем алам.
Саған тиген жұдырық,
Маған тисе не болам.

Сендей шығар сан мыңда,
Сайыпқыран саңлағым.
Қара күштің алдында,
Қаймықпаған арланым.

Тындыратын мың істі,
Болашағым еренім.
Сен әкелген күмісті,
Күннен ыстық көремін.

Батырлықтың көзіне,
Байланғандай діңгегің.
Баһадүрім өзіңе,
Бата-жырым бұл менің.

Сырдың елі жұртыңның,
Қазақ деген ұлтыңның.
Онан әрі түркіңнің.
Абыройын биіктет,
Отаныңды сүйікті ет.

Атың жетсін асқақтап,
Барлығына мүмкіннің!

Дүйсенбек АЯШҰЛЫ.

Әлем чемпионатының екі 
мәрте күміс жүлдегері, 

жерлесіміз
Қамшыбек Қоңқабаевтың 

жеңісіне тілегім.

Бәсі күміс, 
бағасы алтын

ӘЛІ 
ЕСІМДЕ...

ДАНЫШПАН ПИНДАРДЫҢ 
ҚАТЕЛІГІ


