
елбетіК Кәсіпкер
Бай болғың келсе, кәсіпті үйрен!

Облыстық кәсіпкерлер газеті

№49 (203)
24 желтоқсан

сейсенбі
2019 жыл

Газет 2014 жылдың 20 наурызынан шығады

kasipker_kelbeti@mail.ru

www.100batyr.kz16+

Дәстүрлі «Алтын 
сапа», «Парыз» 

сыйлықтары мен 
«Қазақстанның 

үздік тауары - 2019» 
республикалық 
көрме-байқауы 
жеңімпаздарын 

марапаттау 
шарасында 

отандық өнімді 
экспорттаушылар 

арасында 
еліміз бойынша 
қызылордалық 

«Абай Дәулет» ЖШС 
үздік деп танылып, 

«Ұлы дала елі» ортақ 
брендінің жеңімпазы 

атанды.

Нұр-Сұлтанда өткен осы шарада «Атамекен» ҰКП Төралқа Төрағасы 
Тимур Құлыбаев компания басшысы Мұрат Сәрсенбаевқа жүлдені табыс 
етті.

Айта кету керек, «Ұлы дала елі» сыйлығын 2016 жылы «Атамекен» 
Ұлттық кәсіпкерлер палатасы тағайындады. Ол үздік  тауар өндірушілер 
мен қызмет көрсетушілерге өз тауарын халықаралық нарықта ұсынуға 
мүмкіндік беріп, оларды бәсекеге қабілетті етеді. Жеңімпазға «Ұлы дала 
елі» ортақ брендін жарнамалық мақсатта қолдану құқығы 5 жыл мерзіміне 
беріледі.

 «Абай Дәулет» ЖШС – күріш өндірісімен айналысады. 2016 жылы 
құрылған. Жұмысшылар саны 100-ге жуық. Кәсіпорын директоры – 
Сарсенбаев Мұрат Абайұлы.

Кәсіпорынның басты кәсібі – күріш өңдеу. Шаруашылықта заманауи, 
жоғары автоматтандырылған күріш зауыты бар. Бесарық және Байтабын 
шаруашылықтары жаңа прогрессивті технологияларды және техникалық 
жаңаруды қолдану арқылы күріш өнімділігін тұрақты түрде арттыра 
отырып, күрішпен қамтамасыз етуде. Жыл сайын нарыққа шығатын өнім 
көлемі артып келеді. Күріштің бірнеше түрлерін өндіреді. Кәсіпорында 
қалдықсыз өндіріс жолға қойылған. Күріш қалдықтарын жем дайындауға 
пайдаланады.  Өнім Қазақстанның барлық облыстары мен ТМД елдеріне 
экспортталады. Шаруашылық күріш өндірумен бірге төрт түлік мал 
өсірумен де айналысады. Қылыш құйрықты қара қойды тәжікстандық 
түрімен будандастырды. Шаруашылықтағы қошқарлардың салмағы 
140 келіге дейін барады. Ал, аналықтары 70-80 келіге жетеді. Жылына 
110-120 төл алып отыр.Түйе төлі басы 60-қа жеткен. Күніне 150 литр 
шұбат дайындалып, облыс орталығына жөнелтілуде. «Абай Дәулет» 
серіктестігінде мал азығы да дайындалады. Сағатына 3 тонна өнім 
өндіретін шағын зауыт жұмыс істеп тұр.

Кәсіпорын басшысы бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін жоғары 
ұстанады. Шаруа қожалығы орналасқан елді мекендерді абаттандыру, 
асфальттау, әлеуметтік нысандарға күрделі жөндеу жұмыстарын  жүргізу, 
демалыс орындарын қалыпқа келтіру, спорттық-мәдени шараларға 
демеушілік жасау, мектепке жаңа спорттық құрал-жабдықтар алу сияқты 
бірқатар жұмыстарды абыроймен атқарып келеді.

 «Кк» ақпарат.

Санаулы күндерден соң 2019 жыл да мәңгі 
тарих қойнауына енеді. Жаңа 2020 жылдың ақ 
парағы ашылады. Тышқан жылының ел халқына 
қандай өзгерістер әкелетіні баршаға қызық. 
Белгілі нумеролог Құралай Бақытқызы «Sput-
nik Қазақстан» тілшісіне берген сұқбатында 
келер жылға болжам жасап, қазақстандықтарды 
қандай тосынсый күтіп тұрғанын айтты.

Біреу сәуегейлікке сенеді, біреу сенбейді. 
Бірақ, сол болжампаздардың айтқаны ақысынан 
шығып жатады.

Біз болжамын ұсынып отырған Құралай 
белгілі нумеролог. Ал, нумерология – ғылым. 
Ол цифрлар тылсымын зерттейді. Мұның 
бастауы Құранда жатыр. Құранда бейберекет 
сан жоқ, олардың әрқайсысы өзара үйлесіп, 
ұйысып қалған. Мысалы, Құранда «күн» деген 
сөз 365 рет, «күндер» деген сөз 30 рет, «ай» 
сөзі 12 рет қайталанған. Ал, «жұмақ» сөзі 
құранда 77 рет айтылған. Адамдардың 7, 77, 777 
сандарын неге жақсы көретінін енді түсінген 
шығарсыз. Мына құдіретті қараңыз, «жаза» сөзі 
қасиетті кітапта 117 рет, «кешірім» сөзі 234 рет 
кездескен. Демек, кешірім екі есеге көп.

Сондықтан нумерологтардың цифрға қарап 
сөйлеуі жайдан жай емес.

Ал, енді Құралай не депті?
  

ПОЗИТИВТІ ЖЫЛ
Нумеролог 2020 жыл, жалпы алғанда, 

позитивті болады деп отыр. Келер жылдың 
басты саны 4 екен.

«Төрт – төзімділікке, шыдамдылыққа, 
еңбекқорлыққа жауап беретін сан. Адамдар 
өз денсаулығына мән беріп, оны жақсартуға 
ұмтылады. Сауықтыру орталықтары, 
медициналық мекемелер көптеп салынуы 
мүмкін. Бұдан бөлек, тұрмысы төмен 
азаматтардың баспана мәселесі шешіледі. 
Әлеуметтік жағдайы төмен халыққа тұрғын 
үй бағдарламалары ұсынылып, шетелдік 
инвесторлар көп үй тұрғызады», – деді Құралай 
Бақытқызы.

Қазақстандықтардың еңбекке деген 
құлшынысы оянады. Бірнеше жұмысты 
қатар істеуі мүмкін. Халықтың табысы қатты 
өспегенімен, әр адам өзі тырмысып, еңбектенеді.

Бұдан бөлек, маманның айтуынша, адамдар 
рухани жағынан баюға көбірек мән береді. 
Біліктілігін арттыратын түрлі курстарға 
жазылады. Тіл үйреніп, салауатты өмір салтына 
бет бұрады.

«Төрт – тұрақтылық саны. Сол себепті 2020 
жылы отау құратын жастардың шаңырағы 
берік болады. Десе де, келесі жылы адамдар 
үшін карьера жағын көбірек ойлайды», – деп 
болжады Құралай Бақытқызы.

Маман 4, негізінен,  спортшылар мен 
журналистердің саны екенін айтты.

ЕҢ БАСТЫСЫ ӨСІМ БАР
Нумерологтың болжамына сенсек, 2020 

жылы ел экономикасында тұрақты өсім 
байқалады. Ауыл шаруашылығы мол жеміс 
беріп, экономикаға жақсы әсерін тигізеді.

«2020 жылы Қазақстанның басты саны – 13. 
Жақсы жағы – елімізге инвестиция құйылып, 
сауда-саттық қарқынды дамиды, – дейді 
қазақстандық маман.

Бұдан бөлек, Қазақстанның қорғаныс 
саласын да біраз өзгеріс күтіп тұр.

«2020 жыл нөлмен аяқталады ғой. Біз 
оны «металл жылы» деп атадық. Көбінесе ол 
темір, қару-жарақ, қауіпсіздікпен байланысты. 
Еліміздің қарулы күштері күшейеді. 
Әскерилердің жалақысы өсуі мүмкін», – деді ол.

Сонымен қатар, көші-қон саласында оң 
өзгерістер болмақ. Қытай мен Еуропадағы 
этникалық қазақтар атажұртына оралуы мүмкін.

ӘР АЙҒА ЖЕКЕ БОЛЖАМ
  
Қаңтар – тазалық пен медицина айы. 

Жылдың алғашқы айында жол-көлік оқиғасы, 
әуе апаты жиі болуы мүмкін. Сондықтан осы 
айда саяхатқа шығуға кеңес бермейміз.  

Ақпан – салық және кеденмен байланысты 
ай. Осы салада қандай да бір өзгерістер орын 
алуы мүмкін. Әділетті ай деуге болады. Яғни, 
ақпан айында саясатта әділетті шешімдер көп 
болады.

Наурыз – әдемілік, сәулет және сән айы. 
Жаңа тұрғын үй бағдарламалары әзірленіп, 
құрылыс қарқын алады.

Сәуір – сыншыл ай. Шенеуніктер халықтан 
көп сын естиді. Саясатта Конституция, 
заңнамамен байланысты өзгерістер болуы 
мүмкін.

Мамыр – денсаулық айы. Медицинада 
кейбір аурулардың емі табылады. Бұдан басқа, 
латын әліпбиіне қатысты жаңалық болады.

Маусым – ІТ мен спорт айы. Ғарышкерлер, 
программистер мен спортшылардың айы 
оңынан туады. Тың идеялар мен жаңа жобалар 
қолға алынады.

Шілде – отбасын құратын ай. Жастар неке 
қиып, саяхатқа шығады. Жұмыста адамдардың 
қызметі жоғарылайды.

Тамыз – сауда-саттық айы. Бірақ, алаяқтық 
жиілеуі ғажап емес. Алдап-арбау, сатқындық 
көбейеді. Сондықтан абай болған жөн. Сонымен 
қатар, жаздың үшінші айы – ана атанғысы 
келетіндер үшін таптырмас кезең.  

Қыркүйек – мансап қуғандар айы. Бұл айда 
адамдардың мансабы өсіп, қызметте жоғары 
нәтижелерге қол жеткізеді. Кез келген бизнес 
жоба сәтті басталады. Сондай-ақ, хирургтер 
үшін табысты ай болмақ.

Қазан – дау-жанжал, арандатушылық айы. 
Адамдардың көбі жұмысында басшылығымен, 

әріптестерімен сөзге келіп қалады.
Қараша – мәдениет айы. Бұл кезеңде 

көрмелерге, музей мен театрларға жиі барған 
дұрыс. Адамдар өнерге, сәнге, мәдени 
шараларға мән береді. Археологияда жағымды 
жаңалықтар күтіледі.

Желтоқсан – кез келген істі аяқтау 
айы. Туризммен байланысты уақыт. Ел 
экономикасында экспорт пен импорт артады.

2020 жылы қазақстандықтар үшін сәтті 
айлар – мамыр, шілде және қыркүйек. Сәуір, 
маусым және тамыз айларында аздаған 
сәтсіздіктер болуы мүмкін. Бірақ, оны әр 
адамның бойындағы жақсылыққа құштарлық 
сезімі жеңеді.

Ендеше, жаңа жыл сәтті болсын, бәрімізге.

Дайындаған: Д.АЯШҰЛЫ.

Қазіргі кезде өте табысты 
еңбек етіп, ел іші жағдайын өз 
қаржысымен демеп отырған 
«Абзал и К» алпауыт серіктестіктер 
қатарында тұр. Еткен еңбек қашан 
да зейнетін береді.

Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаевтың қатысуымен 
өткен «Парыз» сыйлығы иегер-
лерін марапаттау рәсімінде Сыр 
өңірінің «Абзал и К» ТС-і Алтын 

жүлдеге ие болды.
Ел Президенті салтанатты 

шарада компания басшысы Мағжан 
Ералиевке «Парыз» сыйлығының 
«Үздік әлеуметтік жауапты 
кәсіпорын» номинациясының 
Алтын жүлдесін табыс етті.

«Абзал и К» ТС-і 1994 жылы 
құрылған. Қызылорда қаласы 
Сырдария ауданы Нағи Ілиясов 
ауылында күріш егіп, алынған 

өнімді компания зауытында 
өңдейді. Компанияның екі 
зауыты бар: Оңтүстік Корея 
және Германиядан әкелінген. Әр 
зауыттың қуаттылығы сағатына 
5 тонна. Компания жылына таза 
ақталған 25 мың тонна күріш 
өндіреді. Оның 50 пайыздан 
астамы Ресей, Украина, Тәжікстан, 
Өзбекстан, Моңғолия т.б. елдерге 
экспортқа шығарылады. Компания 

күріш өндірушілердің үздік 
үштігінің қатарында. «Абзал и 
К» ТС-і бизнестің әлеуметтік 
жауапкершілігі аясында Нағи 
Ілиясов ауылына соңғы жылдары 1 
млрд.теңгеден астам қаржы салған.  

Мұнан өзге бизнестің әлеу-
меттік жауапкершілігі аясында 
компания биылдың өзінде 54 
жаңа жұмыс орнын ашып, жалпы 
400-ден астам адамды жұмыспен 
қамтып отыр. 

Сондай-ақ, Қызылорда 
қаласында жаңа күріш зауытын, 
«Мүсірәлі» мешіті мен мешіт 
жанынан медресесін, Сырдария 
ауданына қарасты Нағи Ілиясов 
ауылында стадион, ауылдық 
округ әкімдігі ғимаратын, 
«Айтбай» мешітін салып, ауыл-
дағы мұражайға күрделі жөндеу 
жүмыстарын жүргізді. Ауылды 
толықтай көгалдандырды. Ауыл-
дағы тұрмысы төмен, сондай-ақ 
көпбалалы отбасылардың үйлеріне 
жөндеу жұмыстарын жасап берді. 

Компания жұмысшыларын 
қызмет барысында тегін тамақпен, 
қызметтік көлікпен, медициналық 
тексерумен қамтамасыз етіп 
отыр. 5 қызметкерінің үйін 
күрделі жөндеуден өткізіп, бір 
қызметкеріне жаңадан пәтер 
алып берді. Қызметкерлерін 
компания есебінен Корея мен 
Германияда тәжірибе алмасуға 
жіберді. Сонымен қатар, тұрмысы 
төмен, көпбалалы  отбасыларға, 
мүмкіндігі шектеулі жандарға 
қаржылай көмектер көрсетті.  

 
«Кк» ақпарат.

 «АБЗАЛ И К» «ПАРЫЗ» 
СЫЙЛЫҒЫНЫҢ 
АЛТЫН ЖҮЛДЕСІН АЛДЫ Құрметті сырбойылықтар!

Қымбатты жерлестер!
Баршаңызды есігімізден еніп 

отырған Жаңа жыл мерекесімен 
құттықтаймын!

Жыл сайын жаңа жылға үлкен 
үмітпен қарап, берекелі іс пен баянды 
бақыт күтеміз. Осы орайда, айта кету 
керек, тәуелсіздігіміздің әр жылы 
сан түрлі оқиғалармен ерекшеленіп, 
елімізде жаңа дәстүрлер қалыптасып 
келеді. Әсіресе, тарих қойнауына 
шығарып салғалы тұрған 2019 
жыл облыс кәсіпкерлері үшін есте 
қаларлықтай айрықша жыл болды.

Жыл қорытындысымен «Абзал и 
К» компаниясы «Парыз» сыйлығының, «СКЗ U» компаниясы «Алтын 
сапаның» «Алтын жүлдесіне» ие болды. Сонымен бірге, «Мағжан 
и К» компаниясы «Алтын сапаның», «Байкен-U» мен «Жаңақорған 
шипажайы» «Парыздың» лауреаты атанды. Сондай-ақ, отандық өнімді 
экспорттаушылар арасында еліміз бойынша қызылордалық «Абай 
Дәулет» ЖШС үздік деп танылып, «Ұлы дала елі» ортақ брендінің 
жеңімпазы атанды. 

Жыл көлемінде өңірде «Бастау» сұранысқа ие жобалардың біріне 
айналды. 3140 қызылордалық аталмыш жоба аясында біліктіліктерін 
жетілдіріп, 756 адам кәсібін бастап кетті. Жастарды қолдауға арналған 
«Жас кәсіпкер» жобасы пилоттық режимде сәтті жүзеге асырылды. 
«Жас кәсіпкердің» аясында 1100 жас оқып, 605-і қайтарымсыз грантқа 
ие болды.

Бұл Палата мамандары тарапынан атқарылған жұмыстардың бір 
бөлігі ғана. Әр жетістіктің артында мамандардың уақытпен санаспай 
жасаған жұмыстары, ізденістері мен адал еңбектері тұр.

Өңірде кәсіпкерлік саласының дамуы жолында аянбай еңбек 
етіп, халыққа қалтқысыз қызмет жасап жүрген елжанды азаматтар 
баршылық. Жаңа жыл мерекесі қарсаңында сондай елшіл, еңбеккер 
азаматтарды құттықтай отырып, оларға мол табыс тілеймін және зор 
алғыс білдіремін.

Бір мүшел жылдың басы саналатын тышқан жылы тыныштық жылы 
болсын. Мемлекетіміз көркейе берсін, туған жеріміз Сыр бойы гүлдене 
берсін!

Әрбір отбасында мереке шырағы сөнбесін, әр азаматтың асқақ 
арманы орындалсын.

  Сыр жұртшылығының ел мүддесі жолындағы еңбектеріне жеміс, 
мықты денсаулық, бақ-береке тілеймін.  

Төрімізге шыққалы тұрған Жаңа 2020 жыл құтты болсын!

Құрметпен, 
Кәсіпкерлер палатасының директоры 

Ғалымбек  ЖАҚСЫЛЫҚОВ.

Құттықтау

«АБАЙ ДӘУЛЕТ» ЖШС
«ҰЛЫ ДАЛА ЕЛІ»
БРЕНДІНІҢ ЖЕҢІМПАЗЫ

ҚАҢТАРДЫҢ КЕЛБЕТІ
ЖӘНЕ ЖЫЛ ОНЕКІ АЙ БЕЙНЕСІ
КЕЛЕР ЖЫЛ – ҚАЗАҚСТАН ҮШІН ТҰРМЫСЫ ТӨМЕН АДАМДАР БАСПАНАЛЫ БОЛЫП, РУХАНИ БАЙИТЫН ЖЫЛ



КК
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2019 жыл2

Қызылордалық «Мағжан 
и К» компаниясы «Алтын 
сапа» сыйлығының «Азық-
түлік тауарларын немесе 
ауыл шаруашылық өнімін 
шығаратын үздік кәсіпорын» 
номинациясы бойынша ірі 
кәсіпкерлік субъектілері 
арасында жеңімпаз атанды.

Қазақстан Республи ка сы-
ның Индустрия және инфра-
құрылымдық даму министрі 
Бейбіт Атамқұлов ком-
па ния директоры Дархан 
Ералиевті салтанатты шарада 
марапаттады.

«Мағжан и К» ЖШС 2005 
жылы құрылды. Кәсіпорында 
330 адам жұмыс жасайды.

Кәсіпорынның негізгі қыз-
меті күріш өсіру мен эли талық 
тұқым шаруа шылығын өндіру 
болып табылады.

Кәсіпорынның жоғары 
стан дарты сапа менеджменті 
жү йесінің СТ РК ИСО 9001-
2016 ұлттық сертификатымен, 
ISO22000:2005 халықаралық 
стандарт талаптарына сәйкестігі 
үшін сертификатымен, сондай-
ақ  «Тағам өнімдері қауіпсіздігі 
туралы» Кеден одағының 
ТР ТС 021/2011 Техникалық 
регламентімен расталған.

Кәсіпорынның мақсаты – 
шығарылатын өнімнің сапасын 
үнемі жақсарту. 

Компания жоғары техно-

логиялық ауыл шаруашылық 
өндірушісі болып табылады. 
Күріш тұқымы мен жоңышқа 
тұқымы Германиядан шыққан 
сағатына 8 тонна тұқым тазалай 
алатын жоғары технологиялық 
зауытта өңделеді. Компания 
облысқа қарасты Нағи Ілиясов 
атындағы ауылдағы еңбекке 
жарамды тұрғындардың 55-60 
пайызын жұмыспен қамтып 
отыр. 

Компания өзінің өнімдерін 
Қазақстан, Ресей, Украина, 
Түрікменстан, Өзбекстан, Тә-
жік стан нарықтарында сатады. 

Компанияның еліміз бо-
йынша сандық жүйеге көшкен 
тұңғыш күріш өңдеуші зауы-
ты бар. Сағатына 5 тонна 
жоғары технологиялық күріш 
өңдейтін аталмыш зауыт Корей 
Республикасынан алдырылған. 

Компанияның техникалық 
паркінің 90 пайызы жаңар-
тылып, JOHNDEER, CLAAS, 
MacDonи Кейс секілді дү ние-
жүзіне таны мал ком пания-
лар дың комбайн дарымен, 
жат   ка  сымен (десте легіш), трас-
тор   ларымен, агре гат тары мен 
жаб дықталған. 

Компанияның өнімдері 
жер гілікті атқарушы орган-
дар дың алғыс хаттарымен ма-
рапатталған (тұқым өндіру са-
ласындағы жетістігі үшін, үздік 
шаруашылық, техникалық пар-
кін жаңартудағы жоғары көр-
сеткіші үшін т.б.).

  Кәсіпкерлер 
палатасының баспасөз 

қызметі. 

МЕРЕКЕНІҢ ДЕ 
МЕРЕКЕСІ БАР

Егерде менен «Сіз қай 
мерекені тойлайсыз?» деп 
сұраса, ең бірінші тойлайтын 
мейрамым – 16 желтоқсан, 
Тәуелсіздік күні дер едім. 

Әрине, бұл мерекені бүкіл 
қазақстандықтар тойлайды. 
Себебі осы жерде тұрып, 
ауасын жұтып, суын ішіп 
жүргендер сезеді еркіндіктің, 
бостандықтың не екенін. 
Бостандығы, тендігі жоқ 
ел өз еркімен кез келген 
жерден ошақ қазып, қазан аса 
алмайтынымызды біледі. 

Жарықтық, осы күнімізді 
ата-бабаларымыз қаншама 
ғасырлар бойы аңсап, армандап 
кетті. Егемендік алған күннен 
бастап еліміз өркендеп-
өсіп, қарыштап алға басып 
келеді. Сол тәуелсіздігімізді 
қастерлеп, қадірлеп өтуіміз 
керек. Қастерлеп, қадірлеп 
елдігімізді көрсетпесек 
киепетіне ұшырамасымызға 
кім кепіл. «Алтау араз болса 
ауыздағы кетеді, төртеу түгел 
болса төбедегі келеді» дейді 
бұрынғылар, өте орынды 
айтылған сөз деймін. 

Екінші менің мерекем бұл 
Наурыз мерекесі. Наурыз 
мерекесі күнмен түннің 
теңескен күні, аққа аузымыздың 
жеткен күні деп жатады. 
Бұрынғылар қыстан аман-есен 
шығып, жаз жайлауға қоныс 
аударып, қыстай бір-бірін 
көрмеген ағайын бір-бірімен 
көрісіп арқа-жарқа болып, төс 
қағыстырып жатқан кездегі 
болатын ұлттық мереке. 

Содан кейінгі мерекелер 
тұсаукесер, сүндеттой, бесік 
тойлары да бар, бірақ бұларды 
шағын отбасылық той десе де 
болады. 

Ал, енді кейіннен келген 
тойлар 8 Наурыз – әйелдер 
күні, 1 Мамыр – Халықаралық 
ынтымақ күні, 9 Мамыр – 
Ұлы Отан соғысының жеңіс 
күнін тойлауға болады. Менің 
айтпағым, бүгінгі қой үстіне 
бозторғай жұмыртқалаған 
заманда, тоқшылық кезде өзге 
ұлттардың мерекесін біздің 
елге әкеліп тойлау бір ыңғайсыз 
сияқты көрінеді. «Заманның 
озығы бар, тозығы бар» деп 
аламыз да Кәріс ағайындардың 
балаларының бір жаста 
тойлайтындарын, Индия 
елінің беттеріне бояу шашуы, 
шетелдегі қызанақтармен 
атысу сияқты түрлі мерекелерді 
біздің елімізге әкелу  ынғайсыз 
әрі жат көрінеді. 

Менікі байдың малын 
байғұс қызғандының кері 
емес, бізің міндетіміз жастарға 
бағыт-бағдар беріп, оларға 
түсіндіру. Интернеттен көре 
сала елімізге әкеп оларды іске 
асыру әсте ығайсыз. 

Жігерлі, оқыған, білімді 
жастарымыз көп, ұлттық 
мерекелерімізді ұмытпайтын 
да солар болады, өзге елдің 
жат қылықтарын елімізге 
кіргізбейтін де солар болады. 
Өнерлі жастарымыз да, білімді 
жастарымыз да, елімізді, 
жерімізді қорғайтын жаужүрек 
жастарымыз да өсіп келеді. 
Елімізге, қоғамға  керекті қай 
салада болмасын жастарымыз 
алда келеді, тіл-көзден аулақ. 
Еңбек ет те зейнетін көр, 
уақтылы мерекелей біл.  

Жүзбай ТАҢРЫҚБАЕВ,
ҚР Журналистер 

одағының мүшесі.

Берекесі тасыған Бесарықта 
«Алтын дән» мерекесі болып өтті. 

Осындайда 1972 жылғы 
айтулы оқиға еріксіз ойға 
оралады. Қарауындағы күріштің 
әр гектарынан 86 центнерден өнім 
жинап, жеңімпаз атанған Әбдібеков 
Нағашыбайдың әкесі шопан 
Орынбай ақсақал кезінде «Еңбек 
даңқы» орденімен марапаталған-
ды. 67 центнер өнім жинап, «Нива» 
көлігін сыйға алған механизатор 
Әліпбай Өтеповтің әкесі 
Меңліаяқ Өтепов пен механизатор 
Бұқарбай Бексейітовтің әкесі 
Тұрақ Бексейітов сонау жылы 
«Еңбек Қызыл Ту» орденімен 
марапаталған-ды. 

Сол кездегі бас инженер 
Белгібаев Төлегеннің ұлы Бейбіт 

Белгібаев бүгінде шаруашылықтың 
бас инженері. «Әке көрген оқ 
жонар, шеше көрген тон пішер» 
– дегендей, бүгінгі ұрпақ аталар 
салған еңбектің дара жолын жақсы 
жалғастырып келеді.

«Бесарық» ЖШС жетекшісі 
Дәулет Абайұлы Сәрсенбаев 
мерекені ашып, жемісті жылдың 
жетістіктеріне тоқталды. 
Шаруашылық бойынша егілген 
651 гектар күріштіктің әр 
гектарынан 78 центнерден өнім 
алып, ауыл тарихында бұрын-
соңды болмаған жетістікке қол 
жеткендігін хабардар етті.

 Шаруашылықтағы 750 гектар 
жоңышқаның өсімі де бөтен 
емес. Жыл бойғы еңбектің өтеуі, 
еңбек озаттарын марапаттау 

жөніндегі қаулысын хабардар 
етіп, жиналғандарды марқайтып, 
абыройын асқақтатып тастады. 
«Бесарық» шаруа қожалығының 
жетекшісі Кішкенбаев Мырзан 
мен озат механизаторы Өтепов 
Әлімжан «Нива» автокөлігін 
сыйға алса, бас инженер Белгібаев 
Бейбіт 3 миллион теңге, бригада 
жетекшілері қомақты қаржылай 
сыйлық алса, шаруашылықтың 
жүзге тарта мүшесі күнделікті 
тұрмыстық техникалар түрлерінен 
сыйлық алып бір марқайып 
қалды. Облыстық филармония 
өнерпаздары Үміт, Олжас, Гауһар 
секілді талантты өнерпаздар 
тамылжыта салған әнімен тербеліп 
ерекше шабыттанып қалды. 
Кештің шырайын келтірген 

Мөлдірдің әуезді үні мен әншілер 
салған ән Бесарық аспанында түнгі 
от шашуға ұласып, ауыл түнін 
әрлей түсті.

Берекесі тасыған 
«Бесарық» ЖШС Бесарық ауыл 
тұрғындарына әлеуметтік қолдау 
көрсетуден де тартынып қалған 
емес. Ауылдағы Мәдениет үйі 
ағымдағы жөндеуден өткізсе, 
орталық аллея, мекемелер алдына 
сәнді гүлдер егіліп, субұрқағы 
іске қосылып, ауылды көркейту-
көгалдандыру жұмыстарының 
барлық шығындарын көтеруде. 
Ауылдан жаңадан үй салып жатқан 
жас мамандар мен шаруашылық 
қызметкерлеріне 12000 дана 
кірпіш, 77000 дана кесек тегін 
берілді. Апаттық жағдайдағы үш 

тұрғын үй күрделі жөндеуден өтіп, 
шатыры жаңаланды. Тұрмысы 
төмен отбасыларына 2700 дана 
жоңышқа пресі тегін таратылды. 
Ардагерлер мен жұмысшыларға 
16 тонна тұқымдық картоп тегін 
беріліп, 50 гектар жер айдалып, 
қарықталып, су жеткізіліп, 
көкөніс бақша егуге жағдай 
жасалды. Ауылдың орта мектеп 
оқушыларының ағылшын тілі 
үйірмесі, спорт секцияларының 
жұмысының жүйелі жүруі үшін 
қаржылай қолдау шаруашылықтың 
есебінен атқарылды.

Жұмабай БАЙЗАҚҰЛЫ,
Сырдария ауданы

 Бесарық ауылы.

МОЛШЫЛЫҚ

ЕЛУ ЖЫЛДА ЕЛ ЖАҢА

Қызылорда қаласында киімдер 
сататын «Алтынай» сауда үйі ашылды.

Кәсіпкер Айнұр Қожагелдиева 
аталмыш сауда үйін салуға бекінгенде 
алдында осыншалықты қиындық 
кездеседі деп ойламаған болатын. Сауда 
нарығында 20 жылдық тәжірибесі 
бар кәсіпкер тауарларын жалға алған 
орында емес, өз нысанында сатуды 
ұйғарып, қала аумағынан жеке адамнан 
жер телімін, дайын эскиздік жобасымен 
бірге сатып алады. Алайда аталмыш 
аумақта құрылыс жұмыстарын 
бастаған сәттен жергілікті атқарушы 

орган тарапынан кедергіге ұшырайды.
Кәсіпкерлер палатасына өтінішпен 

жүгінген Айнұр Қожагелдиеваға 
Палата мамандары жан-жақты 
заңгерлік көмек көрсетіп, жобасын 
9 ай көлемінде барлық инстанцияда 
сүйемелдеу жұмыстарын жүргізді.

Нәтижесінде кәсіпкер жаңа 
нысанын 40 млн. теңгеден астам 
қаржыға салып, толықтай іске қосты. 
Жаңадан ашылған екі қабатты 
нысанда шұлықтың, қолғаптың, өзге 
де киімдердің түр-түрі бар. Одан өзге 
жуынатын, қолданатын химиялық 

заттар, қыздардың шаштарына тағатын 
бантик, ободоктың түрлері, не керектің 
барлығы бар.

Нысанның салтанатты ашылу 
шарасында Кәсіпкерлер палатасының 
директоры Ғалымбек Жақсылықов, 
қалалық кәсіпкерлік және туризм 
бөлімінің басшысы Алмасбек 
Есмаханов, Палата жанындағы 
Кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау 
және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл жөніндегі кеңес төрағасы 
Болат Нұрхожаев және өзге де қала 
тұрғындары қатысып, кәсіп иесінің 

жұмысына сәттілік тіледі.
Айнұр Қожагелдиева «Алтынай» 

сауда үйін салу арқылы 12 адамды 
тұрақты жұмыспен қамтып отыр. 
Сауда үйінің ашылу салтанатына орай 
ол тұрмысы төмен отбасыларға тегін 
киім-кешектер таратты.

Кәсіпкер алдағы уақытта өңірде 
өндіріс орындарын да ашуды көздеуде. 

Қызылорда облысы 
кәсіпкерлер палатасының 

баспасөз қызметі. 

«Мағжан и К»
компаниясы жеңімпаз атанды

Нұр-Сұлтан қаласында Мемлекет басшысының қатысуымен 
өткен «Алтын сапа» сыйлығы иегерлерін марапаттау рәсімінде 
қызыл ордалық «СКЗ-U» ЖШС «Алтын сапа» сыйлығының 
жеңімпазы атанды.

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев «СКЗ-U» ЖШС-нің бас 
директоры Мәдихан Бекжановқа «Алтын сапа» сыйлығының 
«Үздік инновациялық жоба» номинациясының жүлдесін табыс 
етті.

«СКЗ-U» ЖШС Жаңақорған ауданындағы күкірт қышқылы 
зауытының құрылысы, Қызылорда облысының инновациялық-
серпінді жобаларының бірі болып табылады. Күкірт қышқыл 
зауытының жобалық қуаты жылына 500 мың тоннаны немесе 
тәулігіне 1500 тоннаны құрайды.

«СКЗ-U» ЖШС қызметі «Қазатомөнеркәсіп»ҰАК» АҚ 
Уран өндіруші кәсіпорындарының күкірт қышқылына деген 
қажеттілікті қанағаттандыруға бағытталған. 

Бұл серіктестіктің күкірт қышқылын өндіру технологиясының 
ҚР-да баламасы жоқ. Өндіріс технологиясы қалдығы аз болып 
табылады және шикізаттың мақсатты өнімге көшуін 99,9% 
деңгейінде жүзеге асыруға мүмкіндік береді. 

«Кк» ақпарат.

«СКЗ-U» ЖШС 
«Алтын сапа» 
сыйлығын алды

«АЛТЫНАЙ»
САУДА ҮЙІ АШЫЛДЫ
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ТӘРТІП ПЕН ЕРЕЖЕ ЕГІЗ

Барлық, барлық жұмыстарын шешіне 
кірісіп бір адамдай атқарған Серік  пен 
Күнсұлу.

Серіктің ақылдылығы мен білімінен 
Күнсұлудың білімі де кем түспеді, бірінің 
сөзін бірі қоштап, Олжабайдың өлімі 
екеуін тіпте жақындатып, дос қылып 
жіберді. Олжабайдың ісін, кәсібін онан 
әрі жүргізу үшін орнына Күнсұлу отырды. 
Бұған бірден-бір себеп болған Серік.

«Мекеме басқару үшін бірінші заңды 

білу керек, заң білмесең ең арғысы өз 
құқығыңды білмейсің, сондықтан мекемені 
басқара алмайсың. Ал, сен заңды өте 
жақсы білесің. Екінші адамда мінез болу 
керек, мінезің болмаса қызметкерлерің 
сенің төбеңе шығады, ондай мінез сенде 
бар. Үшінші мен бастықпын деп жұрттың 
барлығын қойша айдамау керек, ал сенің 
бойыңнан имандылық, қайрымдылық, 
мейрімділіктің бәрі де табылады. 
Сондықтан Олжабай ағаңнын ісін алға 
жүргізетін бірден-бір адам сенсің. Руыңды 
біл, сыйлас, бірақ ас-ауқатқа, күнкөріске 
пайдаланба. Саған не берсе де  Құдай 
берсін, әңгімені қой да бірден кіріс, бір 
Құдай жар болсын. Олжабайдың аруағы 
сені желеп жебеп жүрсін» – деп Серік 
Күнсұлудың қолын қысып, жігер берді.

Бұлардың әнгімесіне Сұлушаш пен 
Дархан сырттай сүйсініп, риза болып 
отырды.

– Бәріміз де бұл дүниеден ерте ме, кеш 
пе өтеміз, бәріне, бәріне дайын болуымыз 
керек, бұл тағдыр, әр адамның маңдайының 
жазуы болады. Сен аяғаныңмен, 
мүсіркегеніңмен ештеңе де болмайды. 
Құдай ғана аясын, жастар өздері шешеді, – 
деп Сұлушаш Дарханға қарады.

– Дұрыс, еліміздің бай-қуатты болуы 
қыздарымыз бен әйелдеріміздің ақылы 
мен сабырына байланысты емес те кім 
айта алады. Ал, әйелдеріміз іші тар, 
көре алмайтын қызғаншақ болса, сау 
отбасы қалмайды, әрбір отбасы береке-
бірлігіміздің бастауы. «Абысын тату болса 
– ас көп, ағайын тату болса – ат көп» деп 
ненег айтқан дейсің. Ер адамдар отбасының 
асыраушысы, қорғаны, сырттың адамы, 
– деп Дархан осыным дұрыс па дегендей 
Сұлушашқа күлімсірей қарады.

Серік бір айдан кейін бас директордың 
кеңесшісі болып келді. Бірін-бірі көріп, 
кездесіп ақылдасып тұратын толық 
мүмкіншілік туды. Серік артынан ерген 
қыздардың барлығына да ақыл кеңестерін 
аяған жоқ, тек тыңдайтын, құлақ 
асатындарына қай жағынан болмасын 
көмегін аяған жоқ. «Менің байлығым 
дүние емес, осы қыздар. Қыздарға жол 
сілтеп отырсам ең үлкен байлық осы да» 
деп ойлап жүрді. Қанша айтқанымен Серік 
Күнсұлудың арқасүйері, күш берушісі 
болды, жұмысты еркін істеуіне мүмкіншілік 
туды. Серіктің әкесі Дастан болғанымен, 

оны асыраған  – Дархан мен Сұлушаш, ал, 
Олжабайдың әкесі Дархан болғанымен, 
асыраған – Қожанасыр мен Шолпан. 
Серіктің соңынан ерген жеті қарындасын 
Шолпан туғанымен олар Қожанасырдың 
қыздары, бұлардың барлығын Серік те, 
Күнсұлу да беріде білді. Серік мен үлкенмін 
деп Күнсұлудың жұмысына ретсіз киліккен 
жоқ, сұрап жатса ғана білгенін айтып 
жүрді. Кабинетіне көп бармады, көзіне 
көрінбеуге тырысып бақты. Бірақ әуелгі 

танысқандағы көзқарасын әлі ұмытқан 
емес, осы көріністі Серік ойлап есіне алса 
болды тұлабойы дірілдеп, бүкіл денесінен 
тоқ өткендей сезінетін болды. Кездесіп 
қалғанда бала сияқты қипақтап, кетуге 
асығып тұрады. Күнсұлу жас болғанымен 
қыз бала әрі сергек, оқығаны бар. Мектеп 
қабырғасында жүргенде бір баланы жақсы 
көріп қалған еді, ондай сезім жоғары оқу 
орнында болған жоқ. Себебі жүрегін дір 
еткізетін жігіт жолықпады әрі сабақ оқудан 
уақыты да артылмады.

Күнсұлу хатшысы арқылы Серікті 
шақыртты. Келген соң кабинетте жайласып 
отырып әңгіме құрды.

 – Сәке, жағдайыңыз қалай? Сізбен 
сөйлесуге де уақыт болмай кетті, жалпы 
біздің келе жатқан бағытымыз дұрыс па? 
– деп сұрады кабинетте шай ішіп отырып.

– Менің жеке жағдайым дұрыс, жұмысқа 
келетін болсақ жалпы бағытымыз дұрыс, 
тек қызметкерлердің білімін жетілдіріп 
отыру қажет. Мысалы мекеменің есебінен 
керек кісілерді оқуға жіберіп тұру керек, бұл 
– қазіргі заманның талабы. Бұрынғы ескі 
білім қазіргі кезге жарамайды, сондықтан 
бір айлық курстарға жіберіп отырсақ жақсы 
болар еді. Сосын қауіпсіздік жағына көп 
көңіл бөлу керек. Сенім білдірген дұрыс, 
бірақ өз көзіңмен тексеріп, қадағалап тұру 
бұл бірінші басшының міндеті, – деп Серік 
кесесіне қол созды.

– Дұрыс айтасыз, менің жұмысым көп, 
осы білім жетілдіру мәселесін өзіңіз қолға 
алсаңыз дұрыс болар еді, ал қауіпсіздік 
жағын өз қолыма алайын. Басқа қандай 
мәселелер бар? – деп Күнсұлу да Серіктен 
көзін алып қашып терезеге қарап сөйледі.

– Басқа мәселелерді кешке дәмханада 
сөйлессек қалай болар еді? Сенің уақытың 
бар ма? – деді Серік тосын ұсыныс білдіріп.

– Сіз шақырып жатсаңыз неге бармасқа 
жұмыс-жұмыс деп жүріп уақыттың қалай 
өтіп бара жатқанын байқамай қалыппыз. 
Онда кешке кездескенше дейміз.

Осыны айтып екеуі де  орындарынан 
тұрды. Серік те, Күнсұлу да кешкі уақытты 
ұзақ күтті, бұл кезде екеуінің де жұмысқа 
зауықтары болмай есілдерті «не айтамыз, 
не естиміз» дегенге тіреліп, кешті зорға 
болдырды.

–Күнсұлу, бұл дастархан басында 
жұмыс бабында сөйлеспей-ақ қояйықшы, 
– Серік деп келе сала кепкен ауызын бір 

стакан сумен шайды.
–Жарайды Сәке, менің де ойым осы, 

қайжерде жүрсекте «жұмыс-жұмыс» деп 
жүргеніміз.

– Ауылмен сөйлестім, саған сәлем айтып 
жатыр, олардың әңгімесі сол, «келінімізді 
қашан әкелесің» деген бір-ақ ауыз сөз. 
Қайта-қайта айта бергесін бүртүрлі болады 
екенсің, – деп Серік көзінің қиығымен 
қызға бір қарап қойды. Ал, Күнсұлудың:

– Сәке, жасыңыз келді, «отбасын құрып 

ел қатарлы өмір сүрсін» дейді да, олардыкі 
менімше жөн. Осы уақытқа дейін сөйлесіп 
жүрген қызыңыз бар шығар? – деген 
сұрағымен бірге аузынан шыққан ыстық 
леп Серіктің бетін шарпып жібергендей 
болды.

Серік үнсіз көп отырды, бұл үнсіздікке 
Күнсұлу да қосылды. ішінен «қызыңыз бар 
шығар деп бекер-ақ сұрадым, ұят болды 
ау» деп кесесіндегі шайын аузына апарса 
да, ұрттамастан қайта қойып,  ойға батты. 
Біраз уақыттан кейін барып Серік:

– Сенсең, осы уақытқа дейін ешкім 
кездеспепті де, ондай нәрсе ойыма да 
келмепті, – деп Күнсұлуға назар аударып 
еді, өтірік айтып тұрғандай өзінің беті 
қызарып, дуылдап ысып кетті.

– Енді не істейміз, қыз іздейміз бе? – 
деді Күнсұлу «не айтар екен» дегендей.

– Мені қойшы, мен ер баламын ғой, 
сенің жолың жіңішке қыз бала ерте 
бойжетеді дейді, сенің жігітің бар ма? – 
деді Серік батылданып.

– Менің мінезім тік, бетке айтып қарап 
отырам, сондықтан батылы жетіп ешкім 
маған сөз айтқан емес. Енді міне жұмыс-
жұмыс деп жүріп жігітке қарайтын уақыт та 
жоқ. Тұрмыс құратын қыздар жас кезінде-
ақ кетіп қалады, шамалы уақыт өткесін 
жұыс-жұмыс деп жүріп қалады екен, – деп 
Күнсұлу шындығын жасырмады.

– Күнсұлу, байқадың ба, біз екеуміз бір-
бірімізді бұрыннан да көбірек білдік, бұл 
отырысымыз мен үшін өте жақсы болды.  
Сенің жұмысың көп, ара-тұра демалуың 
керек, анда-санда осылай отырып демалып 
тұрайық, әрине қарсы болмасаң, – деп 
Серік орындарынан тұрарда Күнсұлуға 
сұраулы жүзбен қарады.

– Сәке жарайды, отырысымыз өте 
жақсы болды бір демалып қалдым. Күнде 
жұмыстан кеш қайтасың, үйге келіп 
шайыңды ішіп болысымен ұйқыға кетесің. 
Бұрын бұндай жұмыс істемегесін, маған 
ауыр болып жүр. Осы жұмысты сіз неге 
басқармадыңыз? – деп Күнсұлу Серікке 
қарады.

– Жұмыс жайлы сөйлеспейміз дегеніміз 
қайда? – деп Серік орнынан тұруға бет 
алды. Күнсұлуды жұмыс бабы үйленуді, 
отбасын құруды ойланпады, оған уақыты 
да жоқ.

СұлушашЖүзбай ТАҢРЫҚБАЕВ.

Жалғасы. Басы өткен санда.

Өңірдегі көкөністердің көбі ескі базар мен маңайындағы сауда 
үйлерінде сатылады. Байқағанымыздай, көкөніс өнімдерінің 
басым бөлігі облысқа негізінен оңтүстік өңірлерден Сарыағаш, 
Түркістан, Түлкібас,  Тараздан жеткізіледі. Ал, Павлодар, Қостанай 
облыстары нан қажеттілігіне қарай күзгі өнімнен картоп, сәбіз 
тасымалданады екен. Сондай-ақ, Ресей, Қырғызстан, Пәкістан 
елдерінен цитрусты жемістер әкелінетін көрінеді.

Мамандардың  айтуынша, облыс нарығының басым бөлігін, 
яғни, 60 проценттейін «Мирас» сауда үйі өзге өңірлерден 
тасымалдап, қамтамасыз етуде. Осы жылдың қаңтар-қазан 
айларында азық-түлік тауарларының  3 түрі бойынша (ақталған 
күріш, сүт, ас тұзы) облыс халқының қажеттілігі толықтай өтесе, 
қалған өнім түрлерінің жеткіліксіз мөлшерде өндірілу себебінен 
басқа облыстардан тасымалданыпты.

Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, өткен жылы аймақта 
көкөніс өнімдері, оның ішінде картоп – 61244 тонна, тұтыну 
нормасымен есептегенде 77,2%-ке қамтамасыз етілген, бас пияз – 
6105,3 тонна өндіріліп 48,1%-ке, сәбіз – 11638,6 тонна, 63,7%-ке, 
қырыққабат 4543,9 тонна өндіріліп, 23,8%-ке қамтамасыз етілген. 

Жалпы жергілікті шаруалар дың халықты көкөніспен, же-
міс пен толық қамтамасыз ете ал мағандықтан нарықты Қытай 
мен Өзбекстан өнімдері жаула ған. Аймақта жылыжай са лы нып 
жатқанымен, оның дамы татын тұстары көп көрінеді. Сондықтан 
облыс тұрғындарын маусымаралық кезеңде жергілікті сапалы 
жылыжай өнімдерімен тұрақты қамтамасыз ету басты мәселе 
болып отыр.

– Соңғы жылдары осы бағытта тиісті жұмыстар атқарылуда. 
Дегенмен, аймақтың табиғи-кли маттық жағдайы жыл бойы ашық 
топырақта үздіксіз ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіріп, 
тұрақты өнім алуға мүмкіндік бер мейді. Бізде өсірілетін дақыл-
дардың вегетациялық мерзімі көктем айларынан бастап, күз айла-
рына дейінгі маусымды қамтиды. Қияр мен қызанақ дақылдары 
негізінен ашық топырақта өсіріліп, өнімнің басым бөлігі жаз-күз 
айларында жиналып, тұтынылады. 

Сол себепті, ұзақ сақтауға келмейтін бұл өнімдер, маусымаралық 
кезеңде негізінен сырттан тасымалдануда. Өздеріңіз білесіздер, 
өзге елден әкелген соң кедендік алымдар мен тасымал шығындары 
болады. Бұл көкөністер бағасының күрт қымбаттауына  әкелуде, 
– дейді облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы 
Қамбарбек Мүбараков.

Десе де, аймақта жылыжай шаруашылығын дамытуға ерекше 
көңіл бөлінуде. Оның үстіне мемлекет тарапынан көлемі 1 
гектардан асатын заманауи автоматтандырылған жылыжай 
құрылысына кеткен шығындардың 25 процентін субсидиялау 
қарастырылған.

– Осыған сәйкес, облыста жылыжай өнімдеріне қажеттілікті 
біртіндеп шешу мақсатында облыс әкімдігі тарапынан Қызылорда 
қаласы мен барлық аудан әкімдеріне қолда бар мүмкіндіктерді 
(табиғи газ, инфрақұрылым, мемлекеттік қолдау және т.б.) 
пайдалана отырып, кәсіпкерлермен бірлесіп әр аудан да (қалада) 
жылына 5 жылыжай ашу жөнінде тапсырма берілген болатын. 
Нәтижесінде, келесі жылы Жаңақорған ауданында көлемі 0,26 
гектарды құрайтын 2 жылыжай, Шиелі ауданында көлемі 2,0 
гектарлық 20 жылыжай, Сырдария ауданында көлемі 0,015 
гектарды құрайтын 1 жылыжай, Жалағаш ауданында көлемі 
0,6715 гектар болатын 6 жылыжай, Қармақшы ауданында көлемі 
әрқайсысы 0,08 гектарлық 2 жылыжай, Қазалы ауданында көлемі 
0,12 гектарды  құрайтын 1 жылыжай, барлығы 3,1 гектар лық 32 
жылыжай іске қосу жоспарлануда, – дейді басқарма басшысы.

Сонымен қатар, биыл  облыста «КазАгроМир» ЖШС жоғары 
технологиялы заманауи автоматтандырылған жылыжай кешенін 
іске қосады. Алғаш рет қолға алынған бастаманың жалпы құны 
– 1,1 млрд теңге. Қазіргі таңда испаниялық мамандар кешеннің 
құрылыс-монтаждарын бітіріп, жылу, электр жарығын жүргізуде. 
Оған қоса  көшет егу жұмыстары да басталып кеткен. Жылыжай 
алдағы наурыз айында алғашқы өнімін береді. Бұл маусымаралық 
кезеңде Қызылорда қаласын жергілікті көкөністермен қамтамасыз 
ететін болады. Демек, қолға алынған шаралардың нәти жесінде 
маусымаралық кезеңде облыс тұрғындарының көкөніс өнімдеріне 
қажеттілігі біртіндеп шешімін таппақ.

Айта кету керек, облыс тұрғын дарының жылыжайда өсірілетін 
көкөністерге қажеттілігі 3967 тоннаны құрайды. Өткен жылы 
облыста жалпы аумағы 2,3 гектар болатын жылыжайларда 233 
тонна қияр және 54 тонна қызанақ, барлығы 287 тонна өнім 
жиналған.

КӨКӨНІС 
БІЗГЕ 
ҚАЙДАН 
КЕЛЕДІ?

Қыс түскелі базарда жергілікті 
көкөністердің қатары сиреп, сырттан 

келген өнімдер көбеюде. Жүзім, мандарин, 
құрма, банан, киви, апельсиндердің түр-

түрін табуға болады. Бірақ бұлардың 
дені бізде өспейді. Осы ретте «көкөністер 

мен жемістер қаламызға қайдан келеді, 
аймақтың өз өндірісі есебінен көкөністермен 

қамтамасыз ету деңгейі қалай?» деген 
сауал туындайтыны анық. Мұны білу үшін 
базарды бақылап, бағаны бағамдап  көрдік.

Соңғы кезде жол апаты 
жиілеп кетті. Өкінішті-ақ.

Статистикаға қарасақ, 5 
жыл көлемінде республика 
бойынша 80 мың көлік апаты 
болып, 6373 адам қаза тауыпты. 
Аза бойың қаза болатын дерек.

Ал, енді осы қасіреттің 
басты себептері неде?

Жол белгілерін орналастыру 
кезінде де көптеген кемшілік 
кетеді. Мұны да жоққа шығара 
алмайсың. Елді мекендер 
ішінде көлікті ешбір құжатсыз 
жүргізетіндердің саны тіпті 
көп. Шаруашылыққа пайда-
ланылатын техникалардың 
көбі сінің тіркеусіз екені де 
анықталып отыр.

Ең бастысы, арамызда 
тәртіпке бағынбайтындар бар.

Басқасын былай қойғанда, 
бұл жол апаттарының әрбір 
отбасына қандай қайғы-қасырет 
әкелетінін айтсаңызшы! Айдың 
күннің аманында ерлі-зайып-
тылар сыңарынан айырылып 

сыңсып,  аналардың баласынан 
айырылып аңырап қалып 
жатқаны  не деген сұмдық! 

Жасы сексенге, тоқсанға қол 
басындай немересіне жоқтау 
айтып отырған қанша жанның 
қайғысына ортақ болып 
жүрміз. «Атамдатсаң атамдат, 
ботамдатпа» дейтін мақал осы 
заманға келді. Азанда аман-
есен үйінен шығып кеткен 
он екіде бір гүлі ашылмаған 
қыршын жас жол апатына 
ұшырап мерт болғанда бұны 
естіген бауырлары қайғыдан 
қан жұтып, естерінен танып, 
жедел жәрдем шақырып, ем-
дом жасатып жатқанын көріп, 
бұл дүние не болып барады деп 
жағамызды ұстаймыз. 

Жүйткіген көліктің аял-
да мада алаңсыз тұрған 
жолау шыларды белорақша 
жай пап салғаныны қандай 
қасірет! Бұған өкінбеген, қыр-
шындардың алдында өзін 
кінәлы санап, қайғырмаған 

адам жоқ шығар, сірә. Сол 
аял дамада әлгі кінәлы жүр-
гізушінің анасы немесе 
балалары тұрса, қалай болар еді 
деп ойлаймыз. Жол полициясы 
да жол апатын болдырмаудың 
түрлі жолдарын қарастырып-ақ 
жатқан шығар. Әйтсе де өзіміз, 
жүргізушілер мен жолаушылар 
мұндай сұмдықты болдырмауға 
барынша абай болуымыз 
керек. Балаларымызға ықтият 
болып, көше тәртібін сақтауды 
өзімізден бастауға тиіспіз.

Тұрғындар саны күнен-
күніге көбейіп, қала аумағы 
ұлғайып, автокөліктің де саны 
артып келеді, бұған біржағынан 
қуанамыз. Бір жағынан жол 
үстіндегі көлік жүргізушісінің 
де, жолаушының да жауап-
кершілігі арта түседі.  Өкінішке 
орай, жол қозғалысының ере-
жесіне немқұрайы қарап, көлік 
тізгіндеген кейбір жас жүр-
гізушілердің айдалада жал-
ғыз ат шауып келе жатқандай 

ойқастайтыны жасырын 
емес. Ішімдік ішіп көлік жүр-
гізгендерге заңды қатайту 
керек. Жасөспірім балаларына 
көлік айдауға рұқсат 
беретін ата-аналарға да жаза 
қолданбаса болмайды. 

Ойламаған жерден, өзге-
нің кесірінен жол апатына 
ұшыраған жанның қандай 
күйге түсетіні түсінікті. 

Өмір болғасын бәрі де бо-
лады. Өмірдің тәтілігі де сонда, 
кешке болатын балаңның туған 
күніне аман-есен жетем десең, 
бірнеше рет алды артыңа қарап 
ағылған жолдағы өткелден 
абайлап өт, ал, рөлде болсаң 
сақтандыру белдігіңді тақ, 
қозғалыста келе жатып қалта 
телефоныңмен сөйлеспе, сонда 
ғана күтіп отырған қуанышың 
еселенеді.  

Баламызды еркелетіп айт-
қанын екі етпейміз, бір күні 
бала машинаңды бір айналып 
қызықтап келуге сұрайды, 
қалай бермейсің?! Балаң қуа-
нанар, ал, оқыс оқиға орын алса 
ше, сен сонда басқа бір үйдің 
қайғысына ортақ болғаныңды 
сезесіз. Содан кейін өкінесің, ол 
кезде кеш болады. Бұрынғылар 
«жаман айтпай, жақсы жоқ» 
дейтін, жаманды еске алмай 
жақсылыққа жету қиын-ау.

Тәуелсіздік алғанымызға 
28 жыл болды. Осы азғантай 
жылдың ішінде біраз істерді 
тындырдық, сондай-ақ жол 
ере жесін де жөндейміз әлі, тек 
еліміздің тыныштығын берсін 
дейік.   

Жүзбай  ТАҢРЫҚБАЙ,
ҚР Журналистер 

Одағының мүшесі.

ӨЗІҢНІҢ ДЕ, ӨЗГЕНІҢ ДЕ 
АМАНДЫҒЫН ОЙЛАСАҢ...
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АЛТЫНШЫ АУЫЛДЫҢ АЙТҚЫШТАРЫ

Біз ес білгелі осы қаңтарда келетін жаңа жылды тойлаумен келеміз. 
Мектепте жүргенде бетіне мақта жапсырып, үстіне қызыл матамен 
тысталған шапан киіп алатын денешынықтандырудан беретін ағайды 
танып тұрсақ та, оны Аяз ата деп қабылдайтынбыз. Себебі бұл қуанышты 
күн, ол күні қуаныштан басқаға орын жоқ.

Ал, қазір қазақ қоғамында осы жаңа жалдан бас тарту керек деген қызу 
пікірталас бар. Бұл пікірді жақтайтындар да, даттайтындар да бар.

Жалпы Жаңа жыл қашан және қалай пайда болды? Қазақ даласына 
қалай келген? Ежелгі заманда адамзат біткен жаңа жылдың басын көктемде 
мерекелейді екен. Яғни, Наурызда жиі айтатын «жуанның жіңішкеріп, 
жіңішкенің үзілер шағында малдың аузы көкке, адамдардың аузы аққа 
тиіп», қыстан аман шығып… дейтін тіркестер көктемгі мерекеге арналған.

Бұл дәстүрді бұзған Ежелгі Римнің императоры Юлий Цезарь жаңа 
күнтізбе ойлап тауып, жылдың басын 1 қаңтарға белгілейді. Ол бұл күні 
Янус құдайдың туған күні деп есептейді. Былайша, айтқанда қолдан 
жасалған Құдайдың туған күнін тойлау болып табылады.

Көршілес орыс жеріндегі Жаңа жыл да патша заманында 1 қаңтардан 
басталған. Атап айтқанда, І Петр 1700 жылы бұған дейін көктемде 
тойлайтын жаңа жыл енді 1 қаңтарға ауыстырылсын деп бұйырады. Өзі 
түнгі сағат 12-де далаға от алып шығып, оны аспанға қарай шашқанда жаңа 
жыл есіктен енді деп есептейтін болған.

Патша дәуіріндегі дәстүрді 1927-1936 жылдар аралығында қызыл 
коммунистер тойлаудан бас тартады. Осыған орай, 1936 жылы «Правда» 
газетінде Постышев «Жаңа жылға қарай балаларға арнап шырша 
ұйымдастырайық» деген мақаласында Октябрь революциясына дейін бай-
шонжарлардың балаларына арнап шырша өткізгенін, сол кешке қатысқан 
бай балаларына кедейдің балалары терезе сыртынан қызыға қарап тұрғанын, 
сол керемет үрдісті «ескінің қалдығы» деп бас тартқанын, ол дұрыс 
емес екенін айтып, «бүкіл колхоздарда шырша тойлансын, комсомолдар 
атсалыссын, мектептер, театрлар мен жетімдер үйінде шырша орнатылып, 
көңілді кеш ұйымдастырылсын», – деп үндеу тастайды.

Сталин Жаңа жылды тойлауға рұхсат бергенмен, 1 қаңтарды күнтізбеде 
жұмыс күні ретінде белгілейді. Ал, Кремльдегі ең алғашқы бүкілодақтық 
шырша 1954 жылы тойланады. Бұл үрдіс тіпті, 1941-1945 жылдарғы соғыс 
кезінде де жалғасын тапқан. Жау тылына жақын қалған кезде советтік 
жауынгерлердің қолдарына темір бақырларын ұстап түскен мерекелік 
суреттер көп қазір архивтерде.

Жаңа жыл бірқатар мұсылман мемлекеттерінде де атап өтіледі. 
Мәселен, Египет, Ливан, Сирия, Біріккен Араб Әмірліктері т.б. Себебі 
сан алуан: Египет пен Ливанда жергілікті тұрғындар қатарында христиан 
арабтар бар. Ал, Сирия туризмді дамытуға мүдделі болғандықтан, ол 
жаққа қарай ағылатын христиан туристер өздерінің діни мерекелерін 
бірге апарып, жергілікті халықтың салт-дәстүріне сіңірген. Бұл орайда, 
миссионерлердің еңбегін айтпау мүмкін емес. Әлеуметтік ахуалы төмен 
адамдарды қаржылай қызықтырып, өздерінің салтын алдап-арбау арқылы 
енгізуге тырысады олар.

Әлбетте, Жаңа жыл қазір мұсылман мемлекеттердің барлығында 
тойланады деу жаңсақтық. Мысалы, Сауд Арабиясында 31 желтоқсан түні 
жаңа жыл ретінде мерекелесеңіз, қамауға алынасыз.

Мұндай қызық деректерді әр жерден теріп айтуға болады. Бірақ, оның 
бізге керегі бар ма? Бізге керегі бар-ау дегендерін айтып өттік. Мүмкін 
біреудің пайдасына жарап қалар деп, ең болмағанда білімін толықтыра 
түсер. «Керек тастың ауырлығы жоқ» деген.

Жақында теледидардан адамзаттың 
пайда болуына қатысты дарвиндік 
ілім негізіндегі хабарды қазақшаға 
аударып көрсетті. Әлгі аудармашы 
хабардың соңына қарай «алайда, бұлар 
адамның топырақтан жаралғанын 
білмейді, әрине» деп әдемі ой түйетін 
шығар дегенмін.  Бірақ, ондай сөзді 
ести алмадым. 

Адам баласы – эволюция жемісі, 
яғни, маймылдан пайда болды дейтін 
гепотезаны ғылымға енгізген Дарвин 
ілімін біз мектептен бастап оқыдық. 
Бұл тұжырым 1988 жылы институтқа 
түскенімде де өзгермеген еді.

Студент кезім. Бірде ауылға 
бардым. Үйдегі үлкендер құдайы ас 
беріп, төрге шыққандардың қолына 
құманмен су құйдым. 

– Бәрекелле, оқудағы бала осы 
ма? – деп Оразбай ақсақал менің 
сыпайы қызметіме ризалық танытты.  
–  Еңбегің жансын! – деді сосын 

иығымдағы сүлгіні алып жатып.
– Маймылды адам қылған еңбек 

қой, – дедім мен оқығанымды білдіріп.
– Тәйт, әрі! – деді ақсақал. – Біз 

Адам атадан жаралғанбыз!
...Сол сәттен бастап мен үшін 

маймылдан шыққан адам өлді. Сөйтіп, 
Адам ата жайлы жазылған еңбектерді 
іздей бастадым. Бірақ, ол кезде ондай 
діни еңбектер көпшілік кітапханада 
болмады. «Құран туралы ақиқат» 
деп аталатын бір кітап қолыма түсіп 
еді, атеизмді дәріптеген ғалымның 
жазғаны болып шықты. Екі парағын 
оқыдым да, екі жүзінші беттен бір-ақ 
жаптым. 

Оразбай ақсақалдың маған ренжи 
айтқан сөзінің шындығы «Адам ата 
мен Һауа ана қиссасын» оқыған соң  
айқара ашылды.

Дарвиннің дақпыртына еріп қор 
болған қайран, ақыл-ой, қайтейін.

Егер мен «Ібән бұрын маймыл 

еді, біраз жыл еңбектеніп, барған 
той-томалақтың бәрінде азғантай 
білетін сөздерін қайта-қайта айтып 
асаба болып, ақыры адам қалпына 
енді» деген дерек келтірсем, кім сенер 
еді? Өйткені осы уақытқа дейін бір 
маймылдың адамға айналып кеткенін 
көрген ешкім жоқ. «Қар адамы» деген 
де осы секілді қияли әңгіме. Қар 
адамымен құшақтасып селфиге түскен 
кім бар? 

Кейде қалың ойға қамалып шыға 
алмаймын. Адамның маймылдан 
пайда болмағаны айдай ақиқат. Бірақ 
адамнан маймылдың пайда болуы 
мүмкін. Алла өзінің бір бұйрығын 
орындамағаны үшін Адам атамызды 
Жұмақтан қуған. Ал, біз ше, жүз 
бұйрығын орындамай жүрміз ғой! 
Аллайда, бізге Алла өзінің досы 
Мұхаммедтің үмбеті ретінде ерекше 
мейіріммен қарап келе жатыр. Егер 
шынымен де дәл осылай Алланың 

бұйрықтарын орындамай, бұл дүниеге 
не үшін келгенімізді біржола естен 
шығарар болсақ, оның ақыры не 
болмақ? Жаратушы Ие бізді маймылға 
айналдырып, не болмаса біржола 
жоқ етіп, Жер-анамызды бар ырзық-
несібесімен бірге анау тәрелкеге 
мініп, төбемізде ойнап жүргендерге 
бере салса де ерікті. Әлде сіз ұшатын 
тәрелкелерге сенбейсіз бе? Құранда 
«Әлемдердің Раббысы» деген сөз 
бар. Яғни, әлем бізге білдірілген он 
сегіз мың ғана емес, одан сан есе көп. 
Егер шынында он сегіз мың болса, 
онда Құран «он сегіз мың әлемнің 
Раббысы» дегеннен өзге сөз айтпас 
еді, Құранның бір әрпі де қате емес. 
Демек, Алла өзінің орынбасарына, 
бізге миға салмақ түсіріп, шамадан 
тыс көп білуді қаламаған да шығар. 

Әне, мінетін көлік таппағандай 
адамды мазақ қылып, оның «тамақ 
ішетін тәрелкесіне» мініп алғандардың 

сондай бір белгісіз әлемнің тіршілік 
иесі еместігіне кім кепіл?

«Бүгінде ақырзаманның тоқсан 
тоғыз кіші белгісі шықты» дейді 
имамдар. Бұлар да – сол белгілердің 
бірі. Егер шынымен Ұлық Алла 
қасиетті Жер-анамызды «белгісіз 
қонақтардың» құзырына қалдырар 
болса...  «Құдай мені әуелі жұмақтан 
қуып еді, енді жерден қуды деп кімге 
шағым айтасың?»

Құдайдан басқа Құдай жоқ.   
Мен осы әңгіме арасында күлкі 

үшін айтылған қисынсыз сөздерге 
де орын бердім, бір құрдасыммен де 
әзілдесіп алдым. 

Себебі «Адам маймылдан 
жаралды» деген сөздің өзі еріксіз 
күлкі тудырады...

Дүйсенбек  АЯШҰЛЫ.

ШАҺАПТЫҢ АЙТҚАНДАРЫ

Әркім өз баласын 
баққаны абзал

Бұрынғы Сырдария ауданының Қоғалыкөл ауылында 
өмір сүрген соғыс және еңбек ардагері, марқұм Шаһап 
Қаюпов елге сыйлы, қадірлі ақсақал еді. Отырған жерін 
қызғылықты әңгімесімен ұйытып жіберетін. Әзіл-
қалжыңды да орнымен айтатын. Өзі бұл пәниден өтіп 
кетсе де, айтқан әңгімелері осы күнге дейін ел аузында 
жүр. 

Көпке қадірі асқан ақсақалды бойында қуаты бар 

кезінде ел іші қонаққа шақырып, сый-сияпатқа бөлеп, 
үйінде отырғызбайтын. Шәкеңнің жасы ұлғайып, жүріс-
тұрысы ауырлап, қадамы қысқарған шағында қолындағы 
баласы мен келіні: 

– Көке, кешке отырысқа баратын едік, мына балаларды 
алып қалмасаңыз барған жерде мазамызды кетірер, – деп, 
немерелерін Шәкеңе қалдырып кетіп жүреді.

Бала мен келіннің бұл әдеті жиі қайталана береді. 
Есін білмейтін жас балаларды бағып-қағу ұлғайған кісіге 
қиындау тисе кеерек. Кезекті бір қыдырыспаға келіні 
мен баласы жиналып, келіні әдеттегі өтінішін қайталап 
жатқан тұста, Шәкең:

– Шырағым келін, давай әркім өз баласын бақсын. 
Маған шынымен бала бақтырғың келсе, тамақ бер, 
дәретке отырғыз деп мазамды алмайтын анау қасыңдағы 
өз баламды қалдырып кет те, бешіріңе бара бер, – деп, 
келінің қасында қонаққа жиналып тұрған баласын 
иегімен нұсқапты.

Осыдан кейін Шәкең немере бағудан азат болыпты.

Рәсуәсі шыққан әңгіме
Алқалы жиында айналасындағыларды аузына қаратып 

отыратын Шәкеңнің қызды-қыздымен әңгімесінің кейбір 
тұстарын «тұздықтаңқырап» жіберетіні бар. «Тұздықты» 
ұтымды қолданатыны соншалық, тыңдаушысы естіп 
отырған әңгіменің шыны қайсы, өтірігі қайсы, ажырата 
алмай қалатын.

Ауылға сыйлы қонақ келсе қоса шақырылатын Шәкең 
бірде құда шақыру кәдесіне қатысады. Құлақтарының 
мүкісі бар қос құданың ортасына отырған Шәкең әңгіме 
тиегін ағытады. Әңгіменің қызықты тұсына жеткен кезде 
екі жағындағы екі құда естімей қалып, кезек-кезек қайта 
сұрап, сөз сүресін бұза береді. Құдалардың құлағына 
айқайлаудан жалыққан Шәкең құда шақыру рәсімін 
басқарып отырған орта мектептің «завучына» қарап:

– Жылкелді қарағым-ай, оң мен солыма екі саңырауды 
отырғызып қойып, өзі жартылай өтірік әңгімені үш 

қайтара айтқызып, әбден рәсуә еткіздің ғой, құлақтарына 
алақандарын қосып, ауыздарын аңқитып аша бергенше, 
менің ернімнің жыбырынан ұғуға тырыпсай ма, мына 
кереңдер, өнесі-ей! – деген екен.

Никита Құрыштың 
баласы

– Осы сіздер Никита Хрущевтың баяғыда орыс 
патшасы жер қазуға әскерге алып кеткен біздің Құрыш 
деген ағайдың баласы екенін білесіздер ме? – депті Шәкең 
ертеректе ауылдың біраз ақсақалдары бас қосқан жерде 
тағы бір «тұздығы» бар әңімесінің құлағын қылтитып.

Тосыннан қойылған сауалға ақсақалдар аңтарылып 
қалыпты.

– Иә, сіздердің білмейтіндей жөндеріңіз бар, – деп, 
Шәкең әңгімесін одан әрі қарай сабақтапты. – Менің 
әкемнің Құрыш, Нұрыш деген екі ағайынды туысы 
болған. Нұрыш жас кезінде қайтыс болып кеткен, одан 
ұрпақ жоқ. Құрыш оқып азамат болып, қалада жұмыс істеп 
жүріп, жер қазуға әскерге алынады. Ол жақта ашқұрсақ 
болып жүрген соң, бір топ адам қашады. Алайда, қарулы 
солдаттар қуып жетіп, ұстап алады. Сонан соң оларды 
соттап, итжеккенге айдайды. Сауаты бар Құрыш сәбет 
үкіметі орнаған соң ізденіп жүріп, босанып шығады. 
Елге барсам, тағы бір бәлеге ұрынып қалармын деп, 
қасындағы бірге болған досымен бірге Украйнаға барып 
қызмет істейді. Сол жақта украйн қызына үйленіп, содан 
осы Никита туады. Құрыш сол жақта қайтыс болған. 
Ол кезде айдалып кеткен адам жайлы ләм деп айтуға 
болмайтынын білесіңдер ғой. Ол түгілі менің өзімді де 
«қажының баласы» деп біраз қудалағаны естеріңізде 
болар.

– Иә, шырағым Шаһапжан-ау, оны білеміз, білеміз. 
Бастан небір қиыншылық күндер өтті ғой, – деп шалдар 
қауқылдасып қалады.

– Никита өзі ел басқарған соң барып толық ақталды 
ғой, байғұс Құрыш көкем, – деп Шәкең қамыққандай 
кейіппен үнсіз отырып қалады. 

– Бәсе, Шәһапжан-ау, сенің бригадир болып 
жүргеніңнің себебі жоғары жақта мықты тіреуің бар 
екен-ау, ә, – деп бір ақсақал Шәкеңе бұрылып қарайды. 
Шәкең де «тұздықты» еселей түсетін кездің келгенін дөп 
басып:

– «Қажының баласы» деп артыма шала байланып, 
қудалауға түсіп жүріп төрт класты шала бітіріп қалдым 
ғой. Әттең жеті класс бітіргенімде, Никита Құрыш қожа 
баласының арқасында бұл кезде колхоз бастық болып 
жүрер едім, – деп, қою мұртының екі шалғысын сипапты.

 АРҒЫНБЕКТІҢ АЙТҚАНДАРЫ

Шадан мен «Шаған»
Жаппас Арғынбек Оңғарбайұлы мінезі ауыр, сөзі 

салмақты кісі еді. Әңгімені аз айтса да тауып айтатын. 
Арекең ұзақ жыл бойы бұрынғы Сырдария ауданының 
«Октябрь» ұжымшарында, кейін КСРО-ның 50 жылдығы 
атындағы  кеңшарда қой баққан.

Балалы-шағалы, өсіп-өнген отағасы еді. Балаларының 
үлкендері Жетпісбай мен Ишанбек Қызылорда аймақтық 
машина сынау стансасында тұрса, қалған үш баласы 
Бесарық ауылында тұратын. Арекең  Бесарықтағы кеже 
баласы Қызылбайдың қолында болды. Зейнетке шыққан 
Арекеңнің бір-жар апта әр баласының үйінде кезекпен 
аунап-қунап қайтатын әдеті бар-тұғын. 

Сол үрдіспен үлкен ұлы Жетпісбайдың үйіне келсе, 
баласы әйелін ертіп Жамбыл атындағы кеңшардағы 
досы Шаданов Алпысбайдың үйіне қыдырып кетіпті. 
Одан шығып, екінші баласы Ишанбектікіне келсе, ол да 
әйелімен бірге «Шаған» ауылындағы қайын жұртына 
кетіпті. Екі баласының үйі де құлыптаулы болып шығады.

Амалсыздан сол маңдағы жамағайынының үйіне 
түсіп, төрге шығып, тер басып отырған соң, жөн сұраған 
үй егесіне Арекең:

– Жетпісбай Шаданға кетіпті,
Ишанбек «Шағанға» кетіпті,
Келіндерім балаларымды,
Айтқанынан шықпайтындай етіпті, – деген екен.

Жазып алған: 
Қабдеш ШАҒЫРОВ.

АДАМБЫЗ ҒОЙ, АДАМБЫЗ...

 ЖАҢА ЖЫЛ 
ҚАЙДАН ШЫҚТЫ


