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БІР ҒАСЫР ТАРИХЫ БАР ҰЛТ БАСЫЛЫМДАРЫНЫҢ АТАСЫ
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Негізі 1913 жылы 2 ақпанда қаланған республикалық газет
ЕЛБАСЫ ЖӘНЕ ЕЛ МҰРАТЫ

МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІ
ҚАНДАЙ ҚОСЫМША
АРҚЫЛЫ АЛУҒА БОЛАДЫ?
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«ҚАЗІРГІ КЕЗДЕ ӘЛЕМ ТАБЫСТЫ
ДИАЛОГ ПЕН ӨЗАРА ТҮСІНІСТІККЕ
ҚОЛ ЖЕТКІЗЕ АЛМАЙ КЕЛЕДІ»
ҚР ПРЕЗИДЕНТІ НҰРСҰЛТАН НАЗАРБАЕВ БРЮССЕЛЬДЕ
ӨТКЕН «АЗИЯ-ЕУРОПА» ФОРУМЫНЫҢ ХІІ САММИТІНДЕ НЕ ДЕДІ?

2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстандағы
медициналық қызмет көрсету толықтай электронды
форматқа
көшіріледі.
Яғни,
емханалар
мен
ауруханалар қағазбастылықтан біржола құтылады.
Осылайша, дәрігердің де, науқастың да жұмысы
айтарлықтай жеңілдейді. Ең бастысы алтыннан да
қымбат уақыт үнемделеді.

ТАКСИГЕ ОТЫРҒАН АСТАНА
ӘКІМДІГІ ҚЫЗМЕТТІК
КӨЛІКТЕН НЕГЕ БАС ТАРТТЫ?
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БАСПАНАСЫЗ ЖҮРГЕНДЕРДІҢ
АРМАНЫ ҚАШАН
АҚИҚАТҚА АЙНАЛАДЫ?

09

Көсілгенде аяғы қырық жамау ескі лашығына
сыймай, есіктен сыртқа шығып жатса да, «Қайран,
менің өз үйім, кең сарайдай боз үйім» деген ХІV
ғасырдағы Жиренше шешеннің сөзі ХХІ ғасырда да
өзектілігін еш жойған жоқ.

ҚР Президенті Нұрсұлтан Назарбаев Брюссельде (Бельгия) өткен «Азия-Еуропа»
форумының ХІІ саммитіне қатысты. Мемлекет басшысы саммиттің пленарлық отырысында
сөйлеген сөзінде қақтығыстардың көбеюі, санкция және сауда соғыстарының өршуі
жағдайында халықаралық саясат шиеленістің шегіне жетіп отырғанын атап өтті.
«Біз бүгінгі «Азия-Еуропа» форумының саммитін
осы проблемаларды шешу үшін пайдалануымыз
қажет. Өкінішке қарай, қазіргі кезде әлем табысты
диалог пен өзара түсіністікке қол жеткізе алмай келеді.
Бәріміз өткен ғасырдың 60-жылдарындағы Кариб
дағдарысын еске салатын бүгінгі экономикалық және
саяси текетірестерге куә болып отырмыз», – деді
Қазақстан Президенті.
Нұрсұлтан Назарбаев бұл саммит АҚШ, Ресей,
Қытай сияқты әлемнің ірі елдерін, Еуропа Одағын
халықаралық шиеленістерді шешудің жолын іздеуге
шақыруы қажет екенін айтты.
«Егер Сириядағы, Украинадағы және өзге де
елдердегі проблемаларды реттемесек, ахуал одан
да күрделене түседі. Баллистикалық ракеталардың
таралу қаупі сейілмейінше, халықаралық терроризм
басты мәселе болып қала бермек», – деген Мемлекет

басшысы
әлемдік
экономикадағы
жағдайдың
күрделене түсуіне байланысты кейбір кедей
мемлекеттердің ахуалы одан әрі қиындайтынын айтып,
адамзат үшін оның елеулі қауіп-қатер саналатынын
атап өтті.
«Мемлекеттер көшбасшылары Екінші Дүниежүзілік соғыстан кейін де, терроризмге қарсы
күресте де өзара тіл табыса білді. Сондықтан, мен
АҚШ, Ресей, Қытай елдерінің, сондай-ақ Еуропа
Одағының басшыларын диалогқа шақырып, өзекті
проблемаларды талқылау үшін Астана алаңын
пайдалануды ұсынамын», – деді Елбасы.
Сөз соңында Мемлекет басшысы Нұрсұлтан
Назарбаев Қазақстанның Азия мен Еуропадағы
жаһандық
сын-тегеуріндерге
қарсы
тұруға
бағытталған серіктестікке белсенді атсалысуға дайын
екенін тағы да атап өтті.

vk.com/qazaq1913

Қазақстанда алғаш рет Астана қаласының әкімдігі
қызметтік көліктен бас тартып, таксиге ауысты.
Осылайша, 47 жастағы Бақыт Сұлтанов басқаратын
қала әкімдігі 5 жылда көлік қызметіне кететін қаржыны
1 млрд теңгеге дейін үнемдейді.

ӘН ӘЛЕМІНІҢ АҚБАЯНЫ
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Әð øàңûðàқòà “Qazaq” áîëñûí!

@qazaq1913

Қазақ әніне өзгеше бояу әкелген Қазақстанның
еңбек сіңірген әртісі Мәдина Ералиева 2000 жылы
жол апатына ұшырап, 46 жасында дүниеден өтті.
Сәні де, әні де ерекше бұлбұл әнші көзден кетсе де,
көңілден кеткен жоқ. 105 жылдық тарихы бар «Qazaq»
газеті бүгін «Ән әлемінің Ақбаяны» атанған Мәдина
Ералиеваны сарғайған сағынышпен еске алады.

Қазақстан Президенті «Азия-Еуропа» форумының
ХІІ саммитінде бірқатар кездесулер өткізді. Саммит
барысында Нұрсұлтан Назарбаев Жапония ПремьерМинистрі Синдзо Абэ, Корея Республикасының
Президенті Мун Чжэ Ин, Қытай Халық Республикасы
Мемлекеттік кеңесінің төрағасы Ли Кэцян, Ресей
Федерациясының және Италия Республикасының
премьер-министрлері Дмитрий Медведев және
Джузеппе Контемен кездесті.
***
Мемлекет басшысы Еуропалық комиссия төрағасы
Жан-Клод Юнкермен де кездесті. Қазақстан Президенті
кездесу барысында саммиттің дәстүрге сай жоғары
деңгейде өткенін атап өтіп, Еуропалық комиссия
төрағасын биылғы желтоқсанда Санкт-Петербургте
өтетін Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің
кезекті отырысына қатысуға шақырды.
Жан-Клод Юнкер «Азия-Еуропа» форумының XII
саммитіне Қазақстан делегациясының және Нұрсұлтан
Назарбаевтың жеке өзінің қатысуының маңыздылығын
атап өтті.
«2008 жылғы Қазақстанға жасаған сапарым және
әлемдегі тұрақтылық туралы әңгімеміз менің есімде.
Біздің жиі кездесіп тұрғанымыз жөн», – деді Еуропалық
комиссия төрағасы.
Тараптар халықаралық саясаттың күн тәртібін,
соның ішінде жаһандық қауіпсіздік проблемаларын
қарастырып, Еуразия экономикалық одағының Еуропа
Кеңесімен ынтымақтастық мәселелерін талқылады.
***
Нұрсұлтан Назарбаев Франция Республикасының
Президенті Эмманюэль Макронмен кездесті.
Мемлекет басшысы екі ел арасында дипломатиялық
қарым-қатынас орнағанына 26 жыл толғанын және
осы кезең ішінде қажетті бүкіл шарттық-құқықтық база
қалыптасқанын атап өтті.
«Бүгінгі кездесуіміздің арқасында Қазақстан мен
Франция арасындағы байланыстар жаңа деңгейге
көтеріледі деп сенемін. Біздің елімізде Францияның
ондаған компаниясы жұмыс істеуде, өзара тауар
айналымының көлемі 5 миллиард АҚШ долларына
жетуі мүмкін», – деді Қазақстан Президенті.
40 жастағы Франция басшысы Эмманюэль
Макрон Нұрсұлтан Назарбаевқа ілтипат білдіре
отырып: «Президент мырза, Сізбен танысқаныма өте
қуаныштымын. Мен президенттік қызметке келгеннен
бері алғаш рет жүздесіп отырмыз. Сізбен бірқатар
мәселені талқылап, көзқарасыңызды білгім келеді», –
деді.

ҚАДЫРОВ ҚАЛАЙ
ҚАДІРЛІ БОЛДЫ?
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MADE IN KAZAKHSTAN:
ТОБЫЛДЫҢ ТӘТТІЛЕРІ

Шетелдік өнімдермен терезесі тең түспесе, кем түспейтін Тобылдың тәттілері
ұлттық брендке айналып, іштің де, сырттың да нарығында үлкен сұранысқа ие
болғанына ондаған жылдар болды. «Qazaq» газеті бүгін 44 жыл бойы жоғары
сапасынан, жақсы дәстүрінен айнымаған «Баян Сұлу» Қостанай кондитерлік
фабрикасының бағындырған белестері мен жеткен жетістіктеріне тоқталады.

qazaq1913.com

Қазақ газеті

«Жас келсе, іске!» дейтін Шешенстанның президенті Рамзан Қадыров өзінің жас
туысқандарын да лауазымды қызметтерге тағайындаудан еш қымсынбайды. Айталық,
42 жастағы Рамзан Ахматович туған әпкесінің ұлын, яғни жиенін осы жазда ел астанасы
Грозныйдың мэрі (әкімі) қызметіне тағайындады. Бір қызығы, Грозныйдың су жаңа
басшысы Ибрагим Закриев күні кеше (16 қазан) 28 жасқа толды.

Ғасыр тарихы бар «Қазақ» газетіне «Қазпошта», «Еуразия пресс»,
«Эврика пресс» бөлімшелері арқылы 2019 жылға жазылу басталды

Ескерту: Жоғарыда «Қазпошта» арқылы
газетке жазылу бағасы көрсетілген, ал «Еуразия пресс»,
«Эврика пресс» мекемелері арқылы газетке жазылу арзанға түседі

2
www.qazaq1913.com

САЯСАТ ЭКОНОМИКА БІЛІМ МӘДЕНИЕТ СПОРТ

APTA APTA
AINASY
AINASY
БІЛІМ КӨКЖИЕГІ
11-12 қазан күндері Қырғызстан
астанасы Бішкек қаласында
Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы
(ТМД) білім қызметкерлерінің
V-ші съезі өтті.
V-ші съездің ашылуында сөз алған Қырғыз
Республикасының Президенті
Сооронбай
Жээнбеков жаңа білім беру жүйесін құрудың
маңыздылығына тоқталды. Білім берудің мемлекет саясында алатын орнын ерекше атап,
барша білім қызметкерлеріне ризашылығын
білдірді.

ЖҰМАДАН
ЖҰМАҒА ДЕЙІН...
+ 7 (727) 293 86 73
qazaq1913@nur.kz

ХАЛЫҚ ҚАЛАУЛЫСЫ ҚОСТАНАЙЛЫҚ
БЕЛСЕНДІ ЖАСТАРМЕН ЖҮЗДЕСТІ
ҚР Парламенті Сенатының
депутаты Серік Бектұрғанов
Қостанай қаласында жастар
жетекшілерімен, үкіметтік емес
ұйымдардың төрағаларымен,
студенттермен кездесті.
Қостанай
мемлекеттік
педагогикалық университетіндегі
«Рухани жаңғыру» жобалық
кеңсесінде өткен шараға осы оқу
орнының басшылары мен жергілікті
әкімдік өкілдері қатысты.
Мемлекет
басшысы
Н.Назарбаевтың «Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» Жолдауы талқылаудың
басты тақырыбы болды. Сенатор алдағы жылы ұстаздар мәртебесі туралы жаңа заң
қабылданатынын атап өтті.
Кездесуге қатысушылар жастар саясаты саласында өз идеялары мен ұсыныстарын
айтты. «Рухани жаңғыру» жобалық кеңсесінің сарапшылары өздерінің қазіргі жұмыстарын
таныстырды.

2018 жылдың үш тоқсанында Қазақстанда
интернет-провайдерлер қызметінің көлемі
180,5 миллиард теңгеге жетті, бұл былтырғы
кезеңмен салыстырғанда 6,7%-ға жоғары.
Интернет жылдамдығы бойынша Қазақстан
әлемдік рейтингтің 57-орнында тұр. Орташа
жылдамдық – секундына 28,9 мегабит.
Рейтингтің алғашқы ондығына Сингапур,
Исландия, Гонконг, Румыния, Венгрия,
Оңтүстік Корея, АҚШ, Швейцария, Испания,
Швеция кіреді. Сингапурде интернеттің
орташа жылдамдығы – секундына
184 мегабит. Қазақстан Еуразия
экономикалық одағы елдері арасында бұл
жағынан үшінші орында тұр.

МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІ ҚАНДАЙ
ҚОСЫМШАЛАР АРҚЫЛЫ АЛАДЫ?
2019 жылдың 1 қаңтарынан
бастап Қазақстандағы медициналық
қызмет көрсету толықтай электронды
форматқа көшіріледі. Яғни,
емханалар мен ауруханалар
қағазбастылықтан біржола құтылады.
Осылайша, дәрігердің де, науқастың
да жұмысы айтарлықтай жеңілдейді.
Ең бастысы алтыннан да қымбат
уақыт үнемделеді. Әрбір науқас
туралы ақпараттың бәрі бір жүйеде
жинақталып тұрады. Және ол бәріне
де қолжетімді болады. Бұл туралы
abctv.kz порталы жазды.
2018 жылдың басында елімізде «Қағазсыз аурухана» пилоттық жобасы басталған
болатын. Бүгінде аталған жобаға сәйкес, барлық өңір бойынша жоспарланған 710
денсаулық сақтау ұйымының 667-сінде (94%), 184 амбулаторлық-емханалық көмек
көрсету ұйымының 181-інде (98%) медициналық құжаттар электронды форматта
жүргізіледі. Жалпы, ҚР Денсаулық сақтау министрлігі бекіткен медициналық құжаттардың
121 тіркеу және есеп беру формасы бар. Бүгінде соның 63-і электронды форматқа
ауысқан екен.
Министрліктің ақпаратына сенсек, дәл қазіргі уақытта ел тұрғындары 19 мобильді
қосымшаны пайдалана алады. Айталық, DamuMed – дәрігердің қабылдауына
жазылу үшін қажетті қосымша; Dariger Pro – клиникалық хаттамалар сақталатын база;
HealthBook – диагностикалық қызметтер топтастырылған жүйе (қосымша арқылы қажетті
емхананы, дәрігерді таңдауға мүмкіндік бар); «103 контроль» – диспетчерлік орталықты
автоматтандырудың бағдарламалық кешені; FMS – халықтық бақылау (қосымшаның
көмегімен емханалар мен ауруханалардың жұмысына баға беруге болады); Health
City – мемлекеттік органдар мен халықтың интерактивті байланысына негізделген
қосымша; «Менің жүктілігім» – жүкті әйелдерге арналған қосымша; Egov мобильді
қосымшасы; «Oncoscreen» – қатерлі ісік ауруын диагностикалауға арналған қосымша;
«Посоветуй врача.kz» – тұрғындар дәрігерлер мен медициналық ұйымдар туралы пікірлер
қалдыра алады; By MedElement Co – түрлі аурулар бойынша дәрігердің анықтамалығы;
алғашқы медициналық көмек көрсетуге арналған SOS мобильді қосымшасы; CDL
OLYMP Kazakhstan – «Олимп» клиникалық-диагностикалық зертханасының мобильді
қосымшасы; «Көмек 103» – алғашқы медициналық қызмет көрсету бригадасының
жұмысын автоматтандыруға арналған қосымша; 103apteka.kz – интернет-дәріхана;
103.kz – қажетті дәріні іздеуге арналған қосымша; «Достармед А» – «Достармед А»
жеке клиникасының мобильді қосымшасы; «Патронажды мейірбике» – ана мен
балаға көмек қажет болса, осы қосымшаның көмегімен мейірбике шақыруға болады;
сәбилерді күтуге арналған мобильді қосымша.

Қазақстандағы ірілі-ұсақты қалалардың саны
87-ні құрайды. Алайда, шағын және моноқала
мәртебесіне ие 68 шаһардың 12-сінде халық саны
10 мың адамға жетпейді. Олардың қатарында
Державинск, Степняк (Ақмола облысы), Жем,
Темір (Ақтөбе облысы), Шар, Серебрянск (Шығыс
Қазақстан облысы), Қарқаралы (Қарағанды
облысы), Қазалы (Қызылорда облысы), ФортШевченко (Маңғыстау облысы), Булаева, Мамлютка
және Сергеевка (Солтүстік Қазақстан облысы)
қалалары бар. Мәселен, Жемдегі халық саны –
1 963 болса, ал Темірде 2 425 халық тұрады.

Жауапты редактор:
Гүлмаржан ҚОСЖАНОВА

Қырғыз Республикасының басшысы білім
жүйесіндегі мәселелердің осындай жиындарда
талқылануы және тәжірибе алмасудың маңызды
екенін мәлімдеді. Сонымен қатар, білімді ұрпақ
тәрбиелеу жолында тәжірибелі әрі жаңашыл
мұғалімдерге сұраныс
әрдайым жоғары
болатынын айтты.
Съезге Қазақстанның Білім және ғылым
вице-министрі Эльмира Суханбердиева бастаған
делегация қатысты. Олар Қазақстан білім беру
саласындағы соңғы технологияға негізделген
жаңа оқу құралдарын таныстырды.
ҚР Білім және ғылым министрлігі мен
қазақстандық делегацияның атынан сөз алған
Эльмира Суханбердиева Мемлекет басшысының
Жолдауының маңыздылығына тоқталып, аталған

құжатта білім беру саласына басымдық берілгенін
айтты.
«Елбасы Жолдауында білім беру жүйесін одан
әрі дамыту стратегиялық маңызды бағыттардың
бірі болып белгіленді. Жалпы, Мемлекет
басшысының барлық Жолдауларында білім
саласына, жастарға арнайы назар аударылып,
үлкен қамқорлық көрсетіледі. Соның арқасында
көптеген маңызды мәселелер шешімін табуда.
Бұл жолғы Жолдауда Елбасы «Педагог мәртебесі
туралы» жаңа Заңды қабылдауды тапсырды. Жаңа
Заңда педагогтың әлеуметтік мәртебесін көтеретін
стимулдар, оқу жүктемесін азайту, керек емес
тексеру комиссияларынан қорғау және тиісті емес
жұмыстарға мұғалімдерді жұмсауды тоқтату және
басқа да шаралар ескерілетін болады. Екі-үш

айдың ішінде Заң жобасы дайындалып, қоғамдық
талқылаудан өтеді. Осы жұмысқа мұғалімдерді,
ата-аналарды белсене қатысуға шақырамыз»,
– деді Эльмира Амангелдіқызы.
Қазақстан делегациясының құрамында
болған Алматы қаласы Білім басқармасының
басшысы Гүлнар Қожабергенова да ТМД елдері
білім қызметкерлерінің басын қосқан бұл халықаралық жиынның маңыздылығына ерекше
тоқталды.
«Қазіргі әлемде болып жатқан жаһандану
мен интеграция үрдістері білім беру саласын
да айналып өтпейтіні анық. Сондықтан да,
бір үлкен экономикалық қауымдастықтың
аясындағы білім беру саласының келешектегі
бағыт-бағдарын айқындап алу – әрқашан да
біздің басты мақсаттарымыздың бірі болып
табылады», – деді Гүлнәр Махақызы.
Екі күнге жалғасқан съезге 400-ге жуық
маман қатысты. Келген қонақтар өз елдеріне
өте үлкен әсермен қайтты.

СІЗ ЕСТІДІҢІЗ БЕ?

«МЕН ЖАСТАРҒА СЕНЕМІН!»

АТТЫ СТУДЕНТ ЖАСТАРДЫҢ АЛТЫНШЫ ПАТРИОТТЫҚ ФОРУМЫ
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің «Жандану әлемі»
қорының қолдауымен, «Жас Отан» жастар қанаты, ҚР Жазушылар
одағы және Алматы қаласы әкімдігі Қазақстан Республикасының Бірінші
Президенті күніне арналған «Мен жастарға сенемін!» атты студент
жастардың алтыншы патриоттық форумын өткізеді. Ақпараттық серіктесі
– «Қазақ радиосы», «Нұрмедиа» холдингі.
Форумды өткізу мақсаты – студент жастардың Қазақстан болашағына деген азаматтық
жауапкершілігін көтеру және патриоттық сезімін
арттыру.
Форумға төмендегі іс-шаралар кіреді:
- «Еліміздің инновациялық дамуына менің
қосқан нақты үлесім» атты студенттік әлеуметтік
маңызы бар инновациялық жобалар байқауы;
- «Мен мемлекетімнің гүлденуі үшін не істей
аламын?» атты студенттік эссе байқауы;
- «Мен жастарға сенемін!» тақырыбында
студенттік поэзиялық азаматтық-патриоттық
шығармалар байқауы;
- «Мәңгілік ел – мұратым!» патриоттық ән
байқауы.
Форум екі кезеңнен тұрады:
І іріктеу кезеңі, бұл кезеңде қатысушылар
байқау материалдарын ұйымдастыру алқасының
пошталық адресіне kaznukmo@gmail.com
10 қарашаға дейін жіберулері қажет.
ІІ негізгі кезең 28 қарашада гала-форум
форматында өтеді, бұл кезеңде ең үздік байқау
жұмыстары ұсынылады және
форумның
жүлдегерлері мен лауреаттары анықталады.
Тапсырыстар мен байқау материалдарын
10 қарашаға дейін мына адреске жіберу керек:
Алматы қ-сы, әл-Фараби даң., 71, әл-Фараби
атындағы ҚазҰУ, «Мен жастарға сенемін!» форумы
белгісімен.
Байланыс тел.: +7 (727) 221-14-51;
8 701 438 7733, 8 702 347 2517.
Тапсырыста келесі мәліметтер болуы тиіс:
ЖОО-ның ресми атауы, студент(тердің) аты-жөні,

байқау, мамандық, байқау жұмысының атауы,
пошталық адрес, телефондары, электронды адресі.
Байқау жұмыстарына қойылатын
талаптар:
1. «Еліміздің инновациялық дамуына менің
қосқан нақты үлесім» атты студенттік инновациялық
жобалар байқауына мемлекеттің, аймақтың
немесе жергілікті қауымдастықтың әлеуметтікэкономикалық, саяси, мәдени, экологиялық,
әлеуметтік маңызды мәселелерді шешуге
бағытталған «Рухани жаңғыру» бағдарламасы
аясында жұмыстар қабылданады. Жоба қағазға
басылған және электронды тасымалдаушыда
ұсынылады (қағаз және электронды түрде).
Жоба қарастырылатын идея мәні мен
басымдығын толығымен ашуы және келесі
бөлімдері қамтуы тиіс: титул парағы (ЖОО,
бағыты, номинация, жоба авторы), жоба
атауы, жоба маңыздылығы, жобаның мақсатты
бағыты, жоба міндеттері, жалпы ой, жобаны
жүзеге асыру формалары мен механизмдері,
қормен қамтамасыз ету, күтілетін нәтиже, жобаны
жүзеге асыру мерзімі. Жобаға қосымша ретінде
жобалық қызметті суреттейтін фото, бейне,
аудиоматериалдар, клиппингтер, жарнамалық
және басқа да қажет материалдарды қолдану
қошеметтеледі.
Жоба келесі критерийлер бойынша бағаланады: жобаның инновациялығы, оның шындығы,
түпнұсқалығы, шешімнің ерекшелігі, жобаны
жүзеге асыру механизмі мен құралдарының
нақтылығы, шығын үйлесімі мен жоба тиімділігінің
оңтайлылығы, жоба болашағы.

2. «Мен мемлекетімнің гүлденуі үшін не
істей аламын?» атты студенттік эссе (прозалық
шығарма) келесі бөлімдерден құрылуы тиіс:
титул парағы, мазмұны немесе орындалатын
жұмыстың қысқаша жоспары, кіріспе, негізгі бөлім,
қорытынды. Текст көлемі – 3-7 басылған парақ
(Times New Roman, 14 шрифт, 1,5 интервал).
Бағалаудың негізгі критерийлері: тақырыптың
маңыздылығы мен толығымен ашылуы, идея
түпнұсқалығы, ойдың дербестігі, оқырманға
эмоционалды әсері.
3. «Мен жастарға сенемін!» тақырыбында
өлеңдер байқауына әлеуметтік маңызды топ ретінде
жастарға, олардың мемлекеттің дамуында орны
мен рөліне, рухани-адамгершілік құндылықтарды
бекітуге арналған авторлық өлеңдер қабылданады.
Қорытындылау кезеңінде төмендегілер ескеріледі:
стилистикалық сауаттылық, мағыналық толықтыру,
байқау тақырыбына сәйкестілік, эмоционалдық
әсер күші. Өлең көлемі – 8 тармақтан аса және
30 тармаққа дейін болуы тиіс.
4. «Мәңгілік ел – мұратым!» патриоттық ән
байқауына бір немесе бірнеше қатысушының
орындауында азаматтық-патриоттық тақырыптағы
әндердің аудиобасылымдары қабылданады
(мини-дискте, CD-дискте пошта немемсе mp3
нұсқасындағы жазбаны электронды пошта
арқылы). Бағалаудың негізгі критерийлері:
дауыс ырғағының тазалығы; сахна мәдениеті;
шығарманың байқау мазмұнына сәйкестігі,
көркемдік бейне. Ақтық мәреде гала-форумда
әндерді тек «минус 1» сапалы фонограммамен
орындауға болады.
Іріктеу кезеңінен өткен қатысушыларға галафорумға шақыру жіберіледі.
Жүлдегерлер дипломдар және бағалы
сыйлықтармен марапатталады. Бірінші орынға ие
болған байқау қатысушыларының бас жүлдесі –
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-да бір жыл тегін оқу
гранты. Байқаудың үздік материалдары арнайы
студенттік жұмыстар жинағында жарияланады.

ТЕМІРБЕК ЖҮРГЕНОВ - 120

Таяуда Жалағаш ауданы
Мәдениет және өнерді дамыту
орталығында мемлекет және
қоғам қайраткері Темірбек
Қараұлы Жүргеновтің 120
жылдығына орай «Алып өнердің
асыл нары – Темірбек Жүргенов»
атты 9-10 сынып оқушылары
арасында Қызылорда облыстық
Жүргенов оқулары өтті.
Байқауға облыстың барлық аудандарынан
және Жалағаш кентінен 10-нан астам өнерпаз
қатысты.
Облыстық байқауды алғысөзімен ашқан аудан
әкімінің орынбасары Жағыпар Тажмаханов: «Бүгін
120 жылдығы аталып жатқан Темірбек Жүргенов
есімі тек қана қазаққа ғана емес, иісі түркі жұртына
мәлім. Ол Қазақстандағы мәдениет, әдебиет, өнер
саласының талантты ұйымдастырушыларының
бірі, республиканың көрнекті мемлекет және қоғам
қайраткері. Саналы ғұмырын мемлекетіміздің
өркендеуіне, туған жеріміздің көркеюіне арнаған
тұлғаларды өскелең ұрпақ білу қажет. Ал, аға
буынға құрмет көрсету бүгінгі мына біздердің
алдымызда тұрған міндет десек те болады», –
дей келе, қолына қалам ұстап, сөз өнерін серік
еткен жас өрендерге сәттілік тіледі.

Сайысқа Темірбек Жүргенов атындағы
қоғамдық қордың төрағасы Сәби Аңсат бастаған
қазылар алқасы төрелік етті.
Сайыс нәтижесінде жалағаштық Тыныштықбай
Нұрай бас жүлдені иеленсе, қармақшылық Бекзат

Төлепберген І-орынға ие болды. Ал қазалылық
Дінберген Көркем мен шиелілік Ақжарқын
Ахметжан ІІ, ІІІ орындарды өзара бөлісті. Жарыс
жеңімпаздарына арнайы дипломдар, қаржылай
сыйлықтар табысталды.
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САЯСАТ ЭКОНОМИКА БІЛІМ МӘДЕНИЕТ СПОРТ

ЖҰМАДАН
ЖҰМАҒА ДЕЙІН...
+ 7 (727) 293 86 73

Елбасымыздың жолдаулары
тәуелсіз Қазақстанның осы
уақытқа дейінгі өркендеп
дамуын қамтамасыз ету
жолындағы маңызды және
негізгі бағдарламалық құжаттар
бола білгенін уақыттың өзі
көрсетіп отыр. 2018 жылдың
5 қазанында Мемлекет басшысы
Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан
халқына жаңа жаһандық
жағдайда маңызы аса зор
«Қазақстандықтардың әлауқатының өсуі: табыс пен
тұрмыс сапасын арттыру» атты
Жолдауын жариялады.
Қазіргі таңда алпауыт елдер арасындағы
шиеленіскен жаһандық экономикалық жағдайды,
әлемді әрдайым дүр сілкіндірген сыртқы сынқатерлерді, тоқтамай жатқан санкцияларды
ескерсек, Президент Жолдауының халқымыз
үшін тарихи маңызы мен орны ерекше. Өйткені,
Жолдауда жаңа әлеуметтік саясатты жүзеге асыру
арқылы қазақстандықтардың әл-ауқатын арттыруға
Елбасымыз айрықша назар аударған. Мемлекеттің
алдына тұрған стратегиялық мақсатымыз –
2050 жылға қарай әлемдегі озық дамыған 30
елдің қатарына қосылу бағытындағы жұмыс
бағдары белгіленген. Елімізді рухани және
экономикалық тұрғыда жаңғыртудың, табысты
дамуымыздың, халықтың әл-ауқатын өсіру мен
тұрмыс сапасын арттырудың басты тетіктері
айқындалған. Осы ретте Президенттің Қазақстанның
жаһандық бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз
ететін экономикалық қуатын арттырудың жаңа
үлгісін ұсынуы, басым бағыттарының басын
ашып беруі аса маңызды.
Соңғы жылдар ішінде әлемді дүр
сілкіндірген өзгерістерге, жаһандық жаңа
қарым-қатынастардың қарқынды дамуына куә
болып отырмыз. Бір жылдың өзінде әлемдік
саяси жағдайдың ушыға түскенін байқаймыз.
Халықаралық сауда ережелерінің бұзылуы,
жаһандық қауіпсіздік жүйесіне төнген қауіптер,
көршілес елдерге салынған санкциялар легі
жалпы экономикаға әсер етпей қоймайтыны
анық. Робот-адамдарды жасауды жолға қою,
замануи жаңа технологияларды дамыту адамның
күнделікті өмірі мен еңбегіне қойылатын талаптарды
күшейтіп, күрделендіріп жібергенін де жасыра
алмаймыз. Осындай қалыптасқан жаһандық
жағдайда бірқатар сарапшылар мемлекет барлық
бағдарламалық бастамалар мен әлеуметтік
көмек құралдарын күрт қысқартады деп күткен
болатын. Жолдаудың мазмұнын барласақ, бүкіл
дүниені жаулаған жаһандық экономикалық
дағдарыс жағдайында Елбасының қарапайым
адамдардың мұң-мұқтажын ойлап отырғанын
көреміз. Өзі жолдауда атап өткеніндей, «Мұндай
жағдайда сын-қатерлерге төтеп берудің және
мемлекеттің табысқа жетуінің кепілі елдің басты
байлығы – адамның даму мәселесі болып отыр.
Үкімет, әрбір мемлекеттік органның, мемлекеттік
компанияның басшысы жұмыс тәсілдерін өзгертуі
қажет. Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі
басты басымдыққа айналуға тиіс». Осы ретте
Елбасы «лауазымды тұлғаның жеке тиімділігін
және қызметке лайықтылығын дәл осы өлшемге
сәйкес бағалайтынын» қадап айтты. Бұл мемлекет
саясатының басым бағыттарының бірі екенін,
оның жоғарғы әлеуметтік жауапкершілігін
көрсетеді. Осы тұрғыдан келгенде, алдымен,
халықтың әл-ауқатын жақсартуды көздеген
Жолдау жұртшылыққа қатты әсер етті.
Барлық бастаманың басы-қасынан табылатын,
қоғамда үлкен жүк пен ұрпақ тәрбиесіне қатысты
жауапкершілік арқалаған ұстаздар қауымы да
Жолдауға үлкен үміт артып, ден қойды. Өйткені,
бүгінгі қоғамда ұстаздардың орны олқы тартып,
мәртебесінің түскені, жалақысының мардымсыз,
жауапкершілігінің орасан зор екендігі, тіпті басым
жастардың бұл мамандыққа үрке қарайтыны
ащы шындыққа айналып отыр. Осы тұрғыда
«Педагог мәртебесі туралы» заңды әзірлеп,
қабылдау қажеттігі – толғағы жеткен, әбден
пісіп жетілген, бүгінгі күн тәртібіндегі көкейкесті
мәселе екендігі анық. Ұстаздың мәртебесін
арттырып, оған деген қоғамда қалыптасқан
көзқарасты өзгертуге бағытталған шаралар
елдің білім мен ғылым әлеуетін көтеру үшін
аса қажет. Сондықтан Президент мұғалімдер
мен мектепке дейінгі мекемелер қызметкерлері
үшін барлық игілікті қарастыруға, жүктемені
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ҚР ІІМ ресми өкілі Алмас Садубаев 2019 жылдың
1 қаңтарынан бастап абоненттік құрылғыларды
IMEI-код+SIM-карта+ЖСН схемасы бойынша
міндетті тіркеу ережесі күшіне енетінін еске
салды. Тіркелмеген абоненттерге байланыс
қызметі көрсетілмейді. Бұл орайда азаматтарға
өз құрылғыларын осы жылдың соңына дейін
тіркеу қажет. Бұл ұялы телефон ұрланған немесе
жоғалған жағдайда аса маңызды. Егер тіркеуден
кейін адамның телефоны ұрланса, базадан
оны кімнің қолды қылғанын білуге болады. IMEIкод базасында телефон ұрланған құрылғы
ретінде көрініп тұрса, байланыс операторлары
байланысты бұғаттай алады.

Біз 2010 жылдың өзінде «Бизнестің жол картасы – 2020»
бағдарламасын іске қостық. Өңірлерге жұмыс сапарым
барысында мұның тиімділігіне көз жеткіздім. Бағдарламаның
қолданылу мерзімін 2025 жылға дейін ұзарту керек. Осы
бағдарламаны жүзеге асыру үшін жыл сайын қосымша
кемінде 30 миллиард теңге бөлуді қарастыру қажет. Бұл 3
жыл ішінде қосымша кемінде 22 мың жаңа жұмыс орнын
ашуға, 224 миллиард теңге салық түсіруге және 3 триллион
теңгенің өнімін өндіруге мүмкіндік береді.
(Мемлекет басшысының «Қазақстандықтардың
әл-ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын арттыру»
атты Қазақстан халқына жолдауынан)
азайтуға, жөнсіз тексерістер мен міндеттен
тыс функциялардан арашалауға жіті назар
аударып отыр.
Әлем бойынша жұмыс орындары қысқарып
жатқан жағдайда Елбасының ұстаздардың
жалақысын көтеруге жағдай жасауы олар
үшін үлкен қолдау болып отыр. Мемлекет
қызметкерлеріне іріктеу талаптарын күшейту
мен сын тезінен өткендерінің жалақысын көтеру
туралы тапсырмасы да құптарлық. Төмен жалақы
алатын қызметкерлердің еңбекақысын көтеруге
қатысты бастаманы мемлекеттің мойнына
ғана ілмей, міндетті ірі компанияларға артуы
да осы мәселенің оң шешілуіне ықпал етеді
деп сенеміз. Сонымен қатар, әлеуметтік
жәрдемақылардың көлемін көбейту мен
жастардың жағдайын жақсарту жолындағы
шаралар да жұртшылықтың көңілінен шықты.
Келесі жылдың «Жастар жылы» деп жариялануы
да мемлекет саясатының көрегендігін көрсетеді.
Елбасының алпауыт корпорациялардың мүддесіне
емес, ең алдымен, қарапайым адамдардың,
оның ішінде жастардың жан-жақты дамуына
ден қойғанын байқаймыз. Өйткені, қашанда
елдің болашағы жастардың қолында. Айналып
келгенде, бүгінгі жақсылықтар мен игі істердің
барлығы жастар үшін жасалып жатыр.
Адам капиталының сапалы өсуіне жіті назар
аудартқан Жолдауда білім және денсаулық сақтауға
көңіл бөлу мәселесі де талқыланды. Елбасы
қабылданған бағдарламалар аясында білім
беру, денсаулық сақтау саласын жаңғыртуды
жалғастыруды және осы салалардан ешқандай
да үнемдемеу міндетін алға қойды. Өйткені, білім
беру, денсаулық сақтау салаларын дамыту – елдің
тұрмысын жақсартудың басты көздерінің бірі
болмақ. Білім алудың қолжетімділігін арттыру
мен медициналық қызметтің жоғарғы сапасы
халықтың әлеуметтік көңіл-күйінің аса маңызды
өлшемі болып отыр. Мемлекет басшысының осы
тараптағы тапсырмасы қалың жұртшылықтың
көңіліне қуаныш ұялатып отыр.
Әлемдік дағдарысқа қарамастан қазіргі таңда
Қазақстанда өнеркәсіптің барлық салаларында
даму қарқыны байқалады. Алдағы уақытта
мемлекетіміздің әлеуметтік-экономикалық
ахуалын тиімді оңтайландырудың негізгі іргетасы
ретінде бизнесті өркендетудің тұрақты көздерін
қалыптастыруға, сауда саясатын реттеуге маңызды
орын беріледі. Кәсіпкерлікті дамытып, оған
қысымды күшейтпеу мақсатында ынталандыру
шараларын қарастыруды тапсырды. Жеке
инвестицияны ынталандыру мен бизнесті заңсыз
әкімшілік қысымнан және қылмыстық қудалау
қаупінен қорғауды арттыра түсу қажеттілігіне
көп көңіл бөлінді. Бизнесті дамыту арқылы
жаңа жұмыс орындарын ашу халқымыздың
әл-ауқатын арттыруға ықпал ететін болады.
Осыған дейінгі Жолдауларда әлемдік

дағдарыстың әсеріне қарамастан, ел экономикасын
нығайту мақсатында «Бизнестің жол картасы
– 2020» кәсіпкерлікті қолдау бағдарламасы
қабылданған болатын. Бұл бағдарлама өзін
толықтай ақтап, еліміздегі орта және шағын
бизнестің тиімді дамуына қолайлы жағдай
жасады. Сол себепті бағдарламаның қолданылу
мерзімі 2025 жылға дейін ұзартылды.
Қазіргі таңдағы әлемдік дағдарыс, дүниені
тығырыққа тіреген санкциялық саясат, тұрақсыз
саяси-экономикалық жағдай Қазақстанға, оның
ішкі экономикасына да белгілі дәрежеде ықпал етіп
отыр. Елбасы мемлекет қызметкерлерінің алдына
жаңа жаһандық жағдайда қазақстандықтардың
әл-ауқатының өсуін қамтамасыз ету бағытында
нәтижелі жұмыс атқару міндетін межелеп берді.
Жолдауда халықтың табысын, тұрмыстық
жағдайының сапасын арттыру мәселесі ел
саясатының ендігі стратегиялық бағыты мен
қарқынды дамуына негіз екендігін айқындады.
Бүгінгі әлемдік ахуалдың күрделенген аса
жауапты кезеңінде ел бірлігін, ынтымағын
сақтау қажеттігіне назар аударды. Мемлекет
басшысы осындай шақта ұлттың экономикалық
қуатын еселеп, жан-жақты әзірлену қажеттігіне,
сәйкесінше алдын алу шараларын қабылдауға
назар аударып отыр.
Қазақстан халқы осы Жолдауда әлеуметтік
мәселелердің, оның ішінде халықтың әлауқатын арттыратын игі шаралардың жанжақты қамтылуын да асқан ыждаһаттылықпен,
үлкен ықыласпен қабылдады.
Президент Жолдауында Қазақстан халқының
жаһандық жаңа жағдайда қарқынды дамуын,
әл-ауқатының өсуін, табыс пен тұрмыс сапасының
жақсаруын көздейтін мемлекеттің шұғыл шешуге
тиісті мақсат-міндеттері, жоспарлары анықталған.
Олар қоғамда қалыптасқан ахуалға байланысты
өзгеріп отырады. Әлемдік тәжірибеге иек
артсақ, ғылыми негізделген, осындай нақты
міндеттерді шешу жоспарлары бар мемлекеттер
ғана ойдағыдай дамуға қол жеткізеді.
Ұлттық тәрбиенің киелі бесігі Қазақ мемлекеттік
қыздар педагогикалық университеті – Елбасы
бастамаларын жүйелі қолдаумен қатар, осынау
сарабдал саясатты батыл жүзеге асыратын белсенді
азаматтардың, саналы жастардың ордасы. Бірлік
пен өзара ынтымақ, тұрақтылық пен тынымсыз
еңбек арқылы ғана биік белестерді бағындыруға
боларын терең түйсінген университет ұжымы
осы жолда өнімді еңбек етіп келеді. Ендеше,
біздің бүгінгі мақсатымыз баршамыз жұмыла
Елбасы айқындап берген тарихи Жолдауды
тиімді жүзеге асыру болмақ.
Құралай ЖАНҰЗАҚОВА,
Қазақ мемлекеттік қыздар
педагогикалық университеті Қазақ әдебиеті
кафедрасының доценті,
филология ғылымдарының докторы

МЕКТЕП ТЫНЫСЫ

АДАЛДЫҚ – АРДЫҢ ІСІ
Қазіргі кезде тәрбие мәселесі өзінің өткірлігімен
көзге түседі. Ең мықты тәрбие ошағы отбасында
болып тұр. Баланың адамдық қасиеттері мен
әдептілігі, оның болашақта қандай адам болуы
өзі туылған отбасында алған тәлім-тәрбиесі мен
ондағы қарым-қатынасқа байланысты. Өйткені,
ата-ана – басты ұстаз. Баланың заманына лайық
азамат болып өсуі – алдымен ананың ақ сүтімен
дариды, түптеп келгенде, бұл ата-ананың
абзал тәрбиесінің жемісі. Тәрбие мәселесінің
қаншалықты маңызды екені Абдулла Авлонидің
тәрбиеге байланысты «Тәрбие – біз үшін не өмір,
не өлім, не құтылу, не бақыт, не қайғы мәселесі»,
– деп айтқан сөзінен белгілі.
Адалдық – ардың ісі. «Адалдықты отбасынан адам бойына сіңіру
керек» десек те, оқушының екінші отбасы мектеп, қоршаған ортасынан

жалғасын табуы тиіс. Жемқорлыққа қарсы шектеулер – Заңда белгіленген
және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың алдын алуға
бағытталуы тиіс. Біздің мақсатымыз осы болып табылады. Бұғанасы
қата қоймаған жасөспірімдерге жемқорлықтың не екенін түсіндіру
үшін №114 жалпы білім беретін мектептің қабырғасында «Өзімнен
бастаймын...» деген қабырға газет көрмесі, мектепшілік сыныптан
тыс сынып сағаттары өтті. 9-11 сыныптар арасында дөңгелек үстел
ұйымдастырылып, балалар жемқорлыққа қарсы өз ойларымен бөлісіп,
«жемқорлыққа жол жоқ» екенін біліп тарқасты. Бұл шаралар арқылы
жастарға жемқорлық жайлы түсiндiргiмiз келдi. Осы бастан балалар
сыбайлас жемқорлықтың не екенiн бiлсiн. Параға қызығамын деп
бүкіл өмірін ойран еткен азаматтардың тағдырын біліп өскен жас ұрпақ
сол қателікке бой алдырмауы үшін тереңірек ойланып, адал маңдай
тер, табан етпен тапқан нәпақаның артық екенін білетін болады деген
оймен әртүрлі фильмдерден үзінді көрсетілді.

Гүлзат ТОҚТАЛИЕВА,
№114 жалпы білім беретін мектеп директорының
тәрбие ісі жөніндегі орынбасары

ТАКСИГЕ ОТЫРҒАН АСТАНА ӘКІМДІГІ
ҚЫЗМЕТТІК КӨЛІКТЕН НЕГЕ БАС ТАРТТЫ?
Қазақстанда алғаш рет Астана
қаласының әкімдігі қызметтік
көліктен бас тартып, таксиге ауысты.
Осылайша, 47 жастағы Бақыт
Сұлтанов басқаратын қала әкімдігі
5 жылда көлік қызметіне кететін
қаржыны 1 млрд теңгеге дейін
үнемдейді. Ал, қыркүйек айынан
бастап әкімдіктің алдында қара
түсті қызметтік көліктің орнына
таксилер тұратын сары сызық
пайда болды.
Иә, әкімнен бастап басқарма
басшылары, әкімдіктің қатардағы
қызметкерлері жаппай таксиге отырып, қызметтік көліктерін әкімдікке қарасты мекемелерге
таратып берді. Ең қымбат Mercedes Benz S500 және Mercedes Benz S500 4 Matik көліктері
қалалық шаруашылық басқармасы мен Бейбітшілік және келісім сарайының балансына
берілді.
Астана әкімдігі бас тартқан барлығы 113 қызметтік көлік балабақша, мектеп, аурухана
сияқты қаланың 29 мекемесіне таратылды.

ҚР Қаржы министрлігінің Мемлекеттік
кірістер комитетінің Берешектермен жұмыс
басқармасының басшысы Айнұр Күлшікованың
айтуынша, 2018 жылғы 1 қазандағы жағдай
бойынша қазақстандық жүргізушілер төлемеген
қарыздар көлемі 19 миллиард теңгеге жеткен.
Қазіргі кезде 734 мың көлік иесі «темір
тұлпарлары» үшін мемлекетке салығын төлемей
жүр. Соның ішінде ең көп берешегі барлар бас
қалада тұрады. Атап айтқанда, Астана қаласында
тұрып жатқан шамамен 80 мыңдай автокөлік
қожайынына 2,5 миллиард теңге қарыз тиесілі.
Бұл елдегі барлық берешектің 13%-ы саналады.

АЛМАТЫДА ЭЛЕКТРСАМОКАТТЫ
ЖАЛҒА БЕРУ ҚЫЗМЕТІ ІСКЕ ҚОСЫЛАДЫ
Алматылықтар нарықтағы
орташа бағасы 80 мың теңгеден
басталатын электрсамокатты сатып
алмаса да болады. Өйткені, 2019
жылы Алматыда электрсамокатты
жалға беру қызметі іске қосылады.
Жобаны жеке компаниялар
қаржыландырады. Бұл туралы
«Алматы қаласын дамыту орталығы»
АҚ Басқарма төрағасының
орынбасары Руслан Асаубаев
мәлімдеді.
Электрсамокаттар әртүрлі
болғанымен барлығының жұмыс
істеу қызметі бірдей. Ал, электрсамокат орташа есеппен сағатына 35 шақырымды еңсере
алады. Бұл көліктің салмағы – 10 келі. Батареясы 2 сағатта толық қуатталады. Бұл 40
шақырым жол жүруге жеткілікті.
Айта кетейік, өткен шілде айында ҚР ІІМ Әкімшілік полиция комитеті ақпарат
құралдарына электрсамокатпен жүру ережесін түсіндірген еді. Мамандардың мәліметінше,
электрсамокат иелері мопед жүргізушілеріне теңестірілген. Мұндай электрсамокатты
қолданушылар велосипед жолымен жүруі тиіс. Демек, келешекте полицейлер тротуармен
жүрген электрсамокат иелерін әкімшілік жауапкершілікке тартуы мүмкін. Айыппұл
мөлшері – 15 АЕК (36 075 теңге). Ал, 16 жасқа толмағандарға электрсамокатты
басқаруға тыйым салынады.

Аргентина астанасы Буэнос-Айресте өткен
жасөспірімдер арасындағы ІІІ жазғы Олимпиада
ойындарында Қазақстан құрамасы 4 алтын,
3 күміс, 3 қола медаль жеңіп алып, жалпы
командалық есепте 14-орынға ие болды. Айталық,
Бекарыс Сәдуақас (дзюдо, 100 келі), Диас
Бахриддин (ескек есу, каноэ), Айбек Оралбай (бокс,
91 келі), Глеб Брусенский және Евгений Федоров
(велоспорт, командалық аралас бәйге) алтын,
Маргарита Гриценко (дзюдо, 78 келі), Дамир
Тойбай (бокс, +91 келі), Талғат Шәйкен (бокс, 64
келі) күміс, Стелла Суханова (ескек есу, байдарка),
Надежда Рябец (бокс, 75 келі), Әбілмансұр
Батырғали (каратэ, 68 келі) қола медаль иеленді.

Жауапты редактор:
Мадияр ӘЗИЗҰЛЫ
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Өз елі мен халқына адал қызмет етудің
тамаша үлгісін көрсетіп келе жатқан
Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев
Парламент палаталарының бірлескен
мәжілісінде «Президенттің бес әлеуметтік
бастамасы» атты Үндеуін жариялап, қай
кезде де өз отандастарының мүддесі
бәрінен де жоғары екендігін көрсетті.
Біздің еліміз тәуелсіздіктің қандай бір
қиын кезеңдерінің өзінде де халықтың
әлеуметтік мүддесін жақсартуды назардан
қағыс қалдырып көрген емес. Әлемнің
дамыған мемлекеттерінің өздері қаржы
дағдарысына ұшырап, әлеуметтік салаға
бөлінген бюджеттік қаржыны азайтып,
кей жағдайда еңбекақыларын төмендетіп
жатқанда біздің ел жыл сайын әлеуметтік
жағынан аз қорғалған адамдарға
көрсетілетін жәрдем, зейнетақы мен
шәкіртақыны ұдайы өсіріп отырды.
Бюджеттік сала қызметкерлерінің, соның
ішінде мұғалімдер мен дәрігерлердің
де жалақылары жыл сайын өсім үстінде
болды.

Е

нді Елбасы өзінің бес әлеуметтік бастамасында
әрбір отбасына баспана алудың жаңа мүмкіндіктерін беру қажеттігін алға тартты. Бұл өмірлік маңызы
бар мәселе. Өйткені, Қазақстанда соңғы жылдары халық
саны жақсы өсіп келеді. Жыл сайын үйленіп, үй болып жатқан
жастарымыздың да қатары толығуда.
Ауылдардан қалаға көшіп келіп жатқан жастар легі де
жетерлік. Міне, осы тұрғыдан келгенде Елбасы тұрғын үй
ипотекасының қолжетімділігін арттыру үшін өте маңызды
қадам жасады. Бұл баршамызды қуантты. Ендігі арада жұмыс
істейтін әр адам несиеге пәтер алып, оны өздерінің отбасылық
бюджетінің мүмкіндіктері аясында төлей алатындай жағдай
жасалып отыр. Мұны әлеуметтік саладағы үлкен жеңіс деп
бағалаймын. Сонымен бірге, несие өсімінің мөлшерлемесі
қазіргідей 14-16 пайыз емес, жылына 7 пайыздан аспайтын
болып белгіленді. Бұл, әсіресе, жастарымызға, әлеуметтік
жағынан нашар қорғалған және жалақылары төмен жандарға
өте тиімді болмақшы.
Елбасының бес әлеуметтік бастамасының ендігі бір
маңыздысы, жалақысы төмен жұмысшылардың еңбекақысын
көбейту үшін олардың салық жүктемесі келесі жылдың 1-ші
қаңтарынан бастап 10 есеге азайтылатындығы деп білеміз.
Өйткені, түрлі экономикалық құрылымға байланысты
Қазақстанның әр өңірінде жалақы мөлшерінің де бір
деңгейде еместігі жасырын емес. Мысалы, мұнай мен газ
өндіретін аймақтағылардың айлық жалақыларын аграрлық
өңір болып саналатын біздің аймақтың (Ақмола облысы)
жалақысымен салыстыруға еш келмейді. Аграрлық өңірлерде
еңбекақы әлі де төмен. Енді жалақысы төмен адамдардың
айлығынан 1 пайыз ғана салық ұсталады. Бұл төмен жалақы
алатындар үшін үлкен қолдау әрі көмек, мемлекеттің
қамқорлығы болып саналады.
Біз депутаттар Үкіметке сауал салу арқылы студенттерді
жатақханамен қамтамасыз етудің мәселесін айтып та,
көтеріп те жүрдік. Өйткені, тоқсаныншы жылдардағы
жекешелендірудің алғашқы кезеңдерінде оқу орындарының
көптеген жатақханалары меншік иелерінің қолдарына өтіп
кеткені болды. Содан барып, Қазақстандағы кез келген оқу
орындарында жатақхана жетіспеушілігі орын алды да, бұл
келіп, олардың жалдамалы пәтерлерді жағалап кетулеріне
әкеліп соқты. Қымбатырақ түсіп отырған пәтерақыны төлеуге
кейбіреулерінің жағдайлары да болмай қиналып жүргендіктері
де жасырын емес. Білім алып жүрген жастарды жатақханамен
қамтамасыз ету мәселесін де шешетін кез келгендігін айта
отырып, Елбасы 2022 жылдың соңына дейін 75 мың орындық
жатақхана салу жөнінде тапсырма берді. Елбасының бұл
жастарға деген қамқорлығы деп білемін.
Кешегі кеңестік жүйенің бір шеңберінде болған мемлекеттер арасында дәл Қазақстан сияқты шағын және орта
бизнесті дамытуға қамқорлық жасай білген ел болған емес.
Бұл орайда, тағы да Елбасы Қазақстандағы бизнестік ахуалды
жақсартуды ұдайы өз назарында ұстап келеді. Енді міне
тағы да шағын несие беруді көбейту мәселесі айтылды
да, нақтылы тапсырмалар берілді. Бұл өзін-өзі еңбекпен

Біз, бәріміз бірге өте күрделі, қилы замандардан өттік. Тәуелсіздіктің
ең тағдыршешті сәттерінде мені әрдайым қолдаған халқыма
да алғыс айтамын. Өткен сайлаулардың бәрінде халқымыз мені
бірауыздан қолдап, сайлады. Мен үшін ең үлкен марапат – осы.
Елімнің қолдауы маған жұмыс барысында зор күш-жігер берді. Мен
халқымның өз келешегіне сеніммен қарауы үшін еңбек еттім, қазір де,
болашақта да осы мақсат жолында жұмыс істей беремін. Сол себепті,
мен бүгін Қазақстан Республикасы Парламентінің қабырғасынан
жаңа әлеуметтік бастамалар көтеріп, халқыма үндеу жариялағалы
отырмын. Бұл қадам талайдан бері менің көкейімде жүр. Бірақ,
Қазақстан алдымен бойына күш, қазынасына қаржы жинап, қуатты
елге айналуы керек еді. Міне, сол күн де туды!
(Нұрсұлтан Назарбаевтың «Президенттің бес әлеуметтік
бастамасы» атты халыққа үндеуінен)
қамтыған және жұмыссыз тұрғындардың арасында жаппай
кәсіпкерлікті дамытуға тың жол ашады, үлкен демеу болады.
Елбасының тапсырмасына сәйкес, 2017 жылы жалпы сомасы
32 миллиард теңге болатын 7 200 шағын несие берілді. Елбасы
2018 жылы тағы да қосымша 20 миллиард теңге бөлініп,

шағын несиелердің жалпы сомасын 62 миллиард теңгеге
жеткізуді тапсырды. Биыл бұл шағын несие алатындар саны
2017 жылмен салыстырғанда 2 есеге артық болады, сөйтіп
олардың саны 14 мың адамға жетеді. Енді осы мүмкіндікті
тиімді пайдаланып қалу керек.

іңкәрлікпен атсалысу – шынайы патриотизмнің маңызды
көріністерінің бірі» делінген мақалада.
Жаңа тарихи кезең үшін алдымызға қойылған міндет
алдыңғы қатарлы отыз елдің қатарына кіру болса, ұлтын
сүйген ұландарсыз, елім дейтін ерлерсіз бұл мақсатқа жетеміз
деп масаттанудың өзі қате болар. Тарихтың бұл жаңа кезеңі
бабаларымыздың басынан өткен ашаршылықтан да ауыр,
соғыстан да салмақты. Тағдыр мен тарихтың таразысында
тұрған адам ресурсы емес, сана ресурсы. Демек, бұл білек
емес, білім бәсекесінің кезеңі.
Ұлттық сананы тас қамал таптаурындардан азат ету бізді
барлық бәсекеге қабілетті етеді. Рухани жаңғырудың да мәні
осында деп ұғамыз. Болашаққа бағыт алуымызға бастама
болатын тың көзқарастарға жол ашуды, заман ағымына
ілесуді ұлттық «менталитетімізге сай емес» деуден аулақ
болған жөн.
Терең тарихымызға көз жүгіртсек, ата-бабамыздың
аңсаған арманы азаттық болғаны белгілі. Олар сол үшін
атқа қонды. Олар жаудан ұлтарақтай жерімізді ғана емес,
ұлттық санамызды қорғады. Алайда сол санамызға «сызат»
түскенін де мойындағанымыз жөн. Ал тәуелсіз елдің ендігі
міндеті егемендігімізді уысымыздан шығарып алмауды былай
қойып, дамыған отыз елдің қатарына кіру. Демек, жаңа
тарихи кезеңнің күресі белгілі.
Саяси, экономикалық реформаларда егеменді еліміз
бірқатар жақсы нәтижелерге қол жеткізгені баршаға мәлім.
Ол адами құндылықтар, рухани қазына, жастарды тәрбиелеу,
олардың бойына патриоттық рухты сіңіре білу жұмысында
рухани салаға басымдық берудің қажеттілігін алға қойып
отыр. Бұл дегеніміз – ұлтымыздың салт-дәстүрлерін, тіліміз
бен әдебиетімізді, мәдениетімізді, рухымызды жаңғырту
деген асыл ұғымға келіп саяды. Елбасымыздың рухани
жаңғыруға, руханиятқа, білім, ғылымға маңыз беруі – үлкен
көрегендік пен ұлттың алға ілгерілеуін жылдам қарқынмен
жылжытатын қозғаушы күш.
Рухани жаңғыру бүгін ғана қолға алынып жатқан жұмыс
емес. Тәуелсіздікке қол жеткізген жылдардан бері қыруар
шаруалар атқарылды. Мәселен, 2004 жылы «Мәдени
мұра» аясында тарихи-мәдени ескерткіштер мен нысандар
жаңғыртылды. 2013 жылы «Халық – тарих толқынында»
бағдарламасы арқылы әлемнің архивтерінен төл тарихымызға
қатысты құжаттар жүйелі түрде жиналып, зерттелді.

Жаңғырудың тағы бір тармағы – бәсекеге қабілеттілік.
Бәсекеге қабілеттілікті арттыру үшін өзге елдердің білім-ғылым,
технология секілді салаларда жеткен жетістіктерін таңсық
көрмей, сол жолдармен жүру керек. Бұл арқылы бірден
оң нәтижеге қол жеткізбесек те, түбінде жемісін көреріміз
анық. Сұлтанмахмұтша айтқанда: «Ғылымның орны бас пен
көкіректе, бүйір шығып, қампия тоймас қарын». Ал таяу
жылдардағы атқарар міндеттеріміз латын графикасына
көшу мен гуманитарлық ғылым өкілдерінің санын арттыру.
Қазақ халқының тарихында латын қарпі 1929 жылдан
1940 жылға дейін қолданыста болған. Латыншаға көшудің
терең логикасы бар. Мектеп қабырғасында ұл-қыздарымыз
ағылшын тілін оқып, латын әріптерін үйреніп келеді. Технология
қарыштап, теориялар іс жүзінде шындыққа айналған тұста
философия, мәдениет, тарих сияқты гуманитарлық ғылым
салаларының мықты мамандары бізге ауадай қажет.
Жастарымыз қазірдің өзінде әлемнің бірқатар шет
мемлекеттерінің маңдайалды оқу орындарында білім алуда.
Мақаладағы «Туған жер» бағдарламасын қолға алу ұсынысы
жас ұрпақты тәрбиелеуге дәл және уақытында айтылған
нақты тапсырма деп білемін. Әрбір адамның жүрегінде
кіндік қаны тамған жеріне, өскен ауылына, туған жеріне
деген сүйіспеншілік, құрмет болмайынша, Отан деген ұлы
ұғымға адал қызмет ету, жан дүниесімен беріле сүю екіталай.
Салт-дәстүрі мен тарихына ерекше мән берген елдің тұғыры
биік, іргесі берік болмақ. Неғұрлым тұтастыққа жету үшін
елді айшықтап тұрған ұлттың танымдық, тәрбиелік маңызға
бай әдет-ғұрып, салт-дәстүрлері қажет. Кез келген халықты
өзінің төлтума рухани құндылықтары мен ізгі қасиеттері ғана
біріктіре алады. Елбасы мақалада осы ұстанымды айқын
көрсетіп берді.
Елбасының «Президенттің бес әлеуметтік бастамасы» атты
халыққа Үндеуі де жоғары білім беретін оқу орындарына
жаңа тың серпін әкеледі деп нақты айта аламыз. Осы маңызды
құжатта баяндалған үшінші бастама жоғары білім алудың
қолжетімділігі мен сапасын арттырып, студент жастардың
жатақханадағы жағдайын жақсартуға арналған. Елбасы
ұсынған бұл бес әлеуметтік бастаманың қай-қайсысы да
елдің көкейінде жүрген мәселелер екені анық. Мектеп бітірген
түлектер үшін оқу гранттарын ұлғайту, студенттердің жатақхана
мәселесін шешу, тұрғын үй ипотекасының қалың көпшілікке
жаппай қолжетімділігін арттыру, жеңілдетілген шағын несие

Елбасының Қазақстанның түрлі аймақтарын газбен
қамтамасыз етуді одан әрі жалғастыру жөніндегі бастамасының
да маңызы бар. Әсіресе, Қызылорда облысының Қараөзегінен
Жезқазған – Қарағанды – Теміртау – Астана бағытында
магистральді газ құбырын салу жобасының ұсынылуы өте
маңызды. Өйткені, Елордасы Астана қаласы, одан кейін алты
ай қыс бойы от жағатын Қазақстанның солтүстік өңірлері
үшін мұның өмірлік маңызы бар. Сондай-ақ, бұл біздің
Көкше өңірінің Бурабай курортты аймағын дамытуға, оның
экологиялық жағдайын жақсартуға және бұла табиғатын
сақтап қалуға зор әсерін тигізер еді.
Елбасы біздің алдымызға зор міндеттер қойды. Ол
міндеттердің барлығы да елдің мүддесі. Олай болса, сол
елдік мүдделерімізді өз игілігіміз үшін жаратуға бар
күшіміз бен мүмкіндігімізді жұмсауға тиістіміз. Әрине, бұл
үшін бізге еліміздің бірлігі мен халқымыздың ынтымағы
керек. «Бақ та, ырыс та, береке де ынтымақты жерге барады»
деген халқымыздың ежелгі бір даналығын әрдайым есімізде
ұстап, Елбасының бес бастамасын орындауға құлшына
кірісейік, ағайын!

Рашит ӘКІМОВ,

ҚР Парламенті Сенатының депутаты, Аграрлық
мәселелер, табиғатты пайдалану және
ауылдық аумақтарды дамыту комитетінің хатшысы

ПІКІР МЕН ПАЙЫМ

Егемендік алғалы еңселі ел болып,
көк туымыз әлем айдынында биіктен
желбіреп келеді. Елбасымыздың
сындарлы саясатының арқасында
көршілес мемлекеттермен достық
қарым-қатынасымыз артып, дамыған
30 елдің қатарына ену жолында қыруар
жұмыстар атқарылуда. Бұл – найзаның
ұшымен, білектің күшімен қорғаған, ел
үшін еңіреп өткен даналарымыз бен дара
бабаларымыздың аңсаған арманының
орындалғаны. Сенім мен үміттің
ақталғаны. Парасатты Президентіміз
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың елі
үшін төккен маңдай терінің жемісі.

Е

лбасымыз әлемнің алпауыт елдерімен терезесі тең,
иық тірестіре даму жолында тынбай еңбектеніп,
алға жетелейтін үлкен мақсаттар мен міндеттер
қойып келеді. Солардың бірі – «Болашаққа бағдар: рухани
жаңғыру» бағдарламалық мақаласы ел дамуының жарқын
үлгісі мен нақты қадамдарын көрсететін келелі ой, салиқалы
пікір, батыл шешімдерге құрылған маңызды құжат. Бұл
мақалада сананы жаңғырту, ұлттық болмыс пен ұлттық
кодтан айырылып қалмай, оны әлемдік құндылықтармен
үйлестіріп, Қазақстанның игілігіне жарату жолындағы мақсатмүдделер туралы өзекті мәселе көтеріледі. Онда Қазақстан
үшін қайта түлеудің айрықша маңызды екі үдерісі – саяси
реформа мен экономикалық жаңғыруды қолға ала отырып,
біртұтас ұлт болу үшін болашаққа қалай қадам басатыны
және бұқаралық сананы қалай өзгертетіні жөнінде алысты
болжайтын көзқарастарымен бөліседі.
Мақаланы мән беріп оқыған саналы азаматтың көкейінде
өзіндік көзқарас қалыптасатыны заңды. Ертеңгі тәуелсіздігіміздің
тұғыры шайқалмауы әрі мемлекетіміздің мәңгілігі үшін жасалынуы
керектің барлығы Елбасы қаламымен айшықталған. Берілген
тапсырмалар мен артылған ауыр жүктің астарында бір ғана
ұғым жатыр. Ол – ұлттық патриотизм. Осы сөздің өзі мақала
аясында туындайтын сыни сұрақтарға жауап бола алады.
«Туған жерге, оның мәдениеті мен салт-дәстүріне айрықша

беруді көбейту, елдің өңірлерін газбен қамтуды жалғастыру
сынды мәселелердің барлығы да айрықша маңызды.
Еліміз тәуелсіздік алғаннан бергі жылдарда Елбасы
алға қойған міндеттер өз кезегімен мүлтіксіз жүзеге асып
келеді. Бұл жолы да солай болатынына сенімдіміз. Елбасы
Үндеуі төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы
жаңа экономикада зор сұранысқа ие болатын сан мың
жаңа маманды даярлауға тамаша мүмкіндік береді. Бұл да
мемлекетіміздің жастарға жасап отырған қамқорлығының
айқын көрінісі.
Сонымен бірге, өңірлердегі техникалық және ауыл
шаруашылығы мамандықтарына берілетін гранттардың
құнын ұлттық жоғары оқу орындарының гранттары деңгейіне
дейін көтеру мәселесі аймақтың жоғары оқу орындарының
мәртебесін арттыруға септігін тигізері хақ.
Заман талабына сай өмір сүру керек деп жатамыз ғой,
заманға сай жаңа мамандықтар қажет. Қазіргі жастардан
шетел тілін білу, компьютерді жоғары деңгейде қолданып,
оның әртүрлі бағдарламаларын игеру талап етіліп отыр. Яғни,
инновациялық озық технологияларды жоғары деңгейде
меңгерген, нанотехнологияларды игерген, компьютерлік
бағдарламаларды құрастырушы мамандар – заман талабына
сай пайда болып жатқан мамандықтар.
Елімізде нанотехнология саласы қолға алынып жатыр.
Бұл сала информатика, физика, химия тәрізді ғылымды жетік
меңгерген, біліктілігі мол мамандардың бірлесе отырып жұмыс
істеуін керек етеді. Нанотехнология дамыса, онымен бірге
химиялық биология, биотехнология өріс алады. Өйткені,
олар бір-бірімен тығыз байланысты.
Елбасының көтерген бес бастамасы іс жүзінде жастардың
сапалы білім алуына, парасатты тұлға болып қалыптасуына,
кәсіби маман ретінде өмірден өз орындарын табуына жасалып
жатқан қамқорлық, олардың болашағына деген сенімді
бағдар екендігі даусыз. Бұл ел рухын көтерген, сенімін
нығайтқан зор серпіліс болды. Жақсы өмір қоғамға тыныштық
сыйлап, үздіксіз серпілістер туындатып тұрады деп ойлаймыз.
Ал жақсы өмір сүру үшін Елбасымыз адамға өзгеру керектігін
айтады. Өзгерістер басты қағидамызға айналған жаңаша
жаңғыру нәтижелі түрде жүзеге асса, нұр үстіне нұр
болар еді.

Нұрлыбек СЕЙІТҚҰЛОВ, профессор
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Мемлекет басшысы Нұрсұлтан
Назарбаев «Президенттің бес
әлеуметтік бастамасында» шағын және
орта бизнеске дем беріп, жаңадан
бизнес бастағандарға қолдау көрсету
үшін жеңілдетілген шағын несие
көлемін арттыруды айтқан болатын.
Президенттің кәсіпкерлікке деген
бұл қолдауы көптен бері алақанын
ысқылап, «Өз кәсібімді бастауым керек
еді» деп жүрген азаматтар үшін үлкен
мүмкіндік болғаны сөзсіз.

ШАҒЫН НЕСИЕ
АЛАТЫНДАРДЫҢ САНЫ
ЕКІ ЕСЕГЕ АРТАДЫ
Шағын бизнес – дамыған елдерде экономиканың
драйвері ретінде ерекше рөл атқарады. Тіпті, шағын және
орта бизнес кей елдерде ішкі жалпы өнімінің 50-60 пайызына дейінгі үлесін иеленеді.
Жеңілдетілген несие беру – жеке кәсіпкерлікті өркендетуге
ықпал ететін ең тиімді тетіктердің бірі. Ол бұған дейін де
беріліп келген болатын. Алайда өткен жылы жалпы көлемі
32 миллиард теңге болатын 7 мыңнан астам шағын несие
ұсынылғаны, соған қарамастан одан бөлек 5 мыңнан
астам адам өз істерін бастауға қажетті несиеге қол жеткізе
алмағаны назарға алынып отыр. Осыны ескергендіктен де
Елбасы 2018 жылы қосымша 20 миллиард теңге бөліп,
шағын несиелердің жалпы сомасын 62 миллиард теңгеге
жеткізуді тапсырды.
Нәтижесінде шағын несие алатындардың саны 2017
жылмен салыстырғанда 2 есеге артып, 14 мың адамға жететін
болады. Бәсекелестікке қабілетті елдердің қатарына қосылуды
көздейтін Қазақстан алдағы уақытта аталған шағын және
орта бизнесті дамытуға ниетті.

Төртінші бастама: «Шағын
несие беруді көбейту».
Өзін-өзі еңбекпен
қамтыған және жұмыссыз
тұрғындардың арасында
жаппай кәсіпкерлікті дамыту
үшін атқарылып жатқан
жұмыстардың аясында
жеңілдетілген шағын несие
беру неғұрлым тиімді тетік
саналады. 2017 жылы
жалпы сомасы 32 миллиард
теңге болатын 7 200 шағын
несие берілді. Алайда,
«Бастау Бизнес» жобасы
бойынша білім алған тағы
5 мың адам өз ісін бастауға
қажетті шағын несиелерді
ала алмады. Сондықтан,
2018 жылы қосымша
20 миллиард теңге
бөліп, шағын несиелердің
жалпы сомасын
62 миллиард теңгеге
жеткізуді тапсырамын.
Нәтижесінде шағын несие
алатындардың саны 2017
жылмен салыстырғанда
2 есеге артып, 14 мың
адамға жететін болады.
Бұл жұмысты одан кейінгі
жылдарда да белсенді
жалғастыру керек.
Бастама мыңдаған адамға
өз ісін ашуға мүмкіндік
беретіндігімен маңызды.
Бұл, әсіресе, ауыл-аймақтар
үшін, ауылдағы кәсіпкерлікті
дамыту үшін айрықша
маңызды екенін атап өткім
келеді.

Тәулігіне 6 тонна шұжық пен тәтті тағамдар өндіретін «Қарқын-2030» зауыты

КӘСІПКЕРЛІККЕ
ЖАСАЛҒАН ЖАҒДАЙ
Бүгінде Елбасы Жарлығымен Шымкентке республикалық
маңызы бар қала мәртебесі берілгені белгілі. Бұл орайда
Шымкентті мемлекеттің үшінші қаласына, кәсіпкерлік, сауда
орталығына, тұрғындарға жайлы әрі қонақтарға ең қызықты
заманауи мегаполиске айналдыру міндеті қойылған. Осы
аталған үдеден шығу үшін Шымкент қаласы тұрғындарының
көп мүмкіндігі бар: кәсіпкерлік даму үстінде, шағын және орта
кәсіпкерлік саны артып келеді, тұрғындардың жартысына
жуығы жеке меншік секторда қызмет етеді. Шымшаһарда
ел экономикасына әсер ететін көптеген кәсіпорындар,
жылыжайлар табысты жұмыс істеуде. Мұнда адамның өмір
сүруіне қажетті азық-түліктің барлық түрі өсіріледі. Сондайақ фармацевтика, тоқыма, жеңіл өнеркәсіп саласында
ілгерілеушілік бар.
Президент тапсырмасы бойынша қазіргі таңда Шымкентте
нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту
бағдарламасының екінші бағытын іске асыру аясында
атқарылып жатқан игі істер аз емес. Соған тоқталайық.
Шымкенттегі Халықты жұмыспен қамту орталығының
мәліметінше, шағын кәсіпті дамыту бойынша қалада 2018
жылдың қаңтар айынан бері, яғни жыл басынан қазірге дейін
290 адамға сертификат берілген. Оның ішінде 64 азамат
кәсібін дамытып, өркендету үшін 829 млн теңге көлемінде
микронесие алыпты.
Оларды нақты нәтижемен айту үшін цифрларға сөз
берейікші:
– 11% немесе 7 азамат (ірі мал бордақылау);
– 47% немесе 30 азамат (қызмет көрсету саласы);
– 17% немесе 11 азамат (өнеркәсіп);
– 3% немесе 2 азамат (білім);
– 20,5% немесе 13 азамат (сауда-саттық);
– 1,5% немесе 1 азамат (құрылыс).
Жалпы, ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі мен ҚР
Ұлттық экономика министрлігінің мәліметтеріне жүгінсек,
2018 жылғы 10 тамызға дейін еліміз бойынша бір жылдық
жоспар негізінде 4 948 адам (35,3%) микронесие алған
(жылдық жоспар 14 мың), ол қаржының көлемі – 22 244
млн теңге.
Облыстық Кәсіпкерлер палатасының басшысы Асқар
Әбубәкіров: «Шымкенттің мегаполиске айналуы – ең алдымен
бизнеске берілген үлкен мүмкіндік, бұл мүмкіндікті
пайдалану керек», – деп есептейді. Бұл орайда өңірлік
Кәсіпкерлер палатасы бизнестің жұмыс істеуіне оң жағдай
тудыру үшін барынша күш салып келеді. Ең алдымен бизнесортаға түсетін әкімшілік қысымды азайтуға ерекше көңіл
бөлінді. Мемлекеттік органдармен бірлесіп жұмыс істеу
арқылы бизнестің құқығы мен заңды мүддесін қорғау, тексеруді
азайту, бақылау және қадағалау жүйесін жетілдіруге қол
жетті. 2017 жылы өңірлік Кәсіпкерлер палатасы арқылы
кәсіпкерлердің қорғалған құқығы мен заңды мүддесінің
жалпы сомасы 4,5 млрд теңгеге жеткен.
Сондай-ақ кәсіпкерлерге қолайлы орта қалыптастыруда
өңірлік палата кеңес беру, оқыту, құқық қорғау, жобаларды
сүйемелдеу, жүзеге асыру жұмыстарын атқаруда ауқымды
жұмыстар атқаруда. Былтыр 5 598 кәсіпкерге кеңес беру
көмегі көрсетілді, 655 бизнес-жоба дайындалған. Бизнесмектеп оқыту курсынан өңірдің 1 786 тұрғыны өткен. Оның
басым бөлігі Шымкент қаласына тиесілі.

ШЫМКЕНТКЕ ШЕТЕЛДЕН ДЕ
ТАПСЫРЫС МОЛ
Мемлекеттен шағын несие алып, кәсібін дөңгелетіп
отырған кәсіпорындар Шымкентте де жетерлік. Соның бірі –
«АГФ групп». Бұл кәсіпорын төсек жаймаларын шығаратын
ірі өндіріс орнының бірі. Фабрика Шымкенттегі «Оңтүстік»
еркін экономикалық аймақта орналасқан. Бұл компанияның
өнімдері бүгінде тек елімізде ғана емес, шетелге де танымал
бола бастады.
«АГФ групп» компаниясы 2010 жылы құрылған.
Компания алғашында мектеп формасынан бастап, москитті
торға дейін түрлі өнімдер шығаратын. 2015 жылы шведтік
IKEA компаниясымен келісімшарт жасасты. Халықаралық
нарыққа шығу үшін тауардың сапасы жоғары, ал бағасы
бәсекеге қабілетті болуы керек. Ол үшін компания өндірісті
автоматтандырып, жапон және түрік жабдықтарын сатып
алды.

Әлемдік IKEA бренді үшін төсек жаймаларын дайындайтын Қазақстандағы тұңғыш компания
Қазір кәсіпорын әр ауысымда 10 мың дайын өнім
шығарады. Ал өндіріс қарқыны 2017 жылдан басталып,
бүгінде 5 есеге артты. Бұған «Даму-Өндіріс» бағдарламасы
бойынша жылына 6%-бен алынған несиенің арқасында
қол жетті. 2018 жылы Kazakh Export серіктестігімен «Tengri
Bank»-тен екінші несие алынды.
Өндірісте Пәкістан, Үндістан, Түркия және Қытай секілді
елдерден BCI халықаралық стандарты бойынша сертификатталған
шикізат қана сатып алынады. 2015 жылы компания шведтік
«IKEA» компаниясы үшін бар тауардың 90%-ын экспорттады.
Ал 2018 жылдан бастап «ТАС» түрік бренді үшін экспорт
жасады. 2017 жылдан бастап компания ARUA және SUAVE
деп тіркелген жекеменшік сауда белгісімен ішкі нарыққа
үй текстилін шығара бастады. Барлық тауар экологиялық
жағынан тазалығымен, еуропалық мөлшерімен және жоғары
сапасымен ерекшеленеді. Компанияда 250 адам жұмыс
істейді. Қазіргі таңда «АКФ групп» – әлемдік IKEA бренді
үшін төсек жаймаларын дайындайтын Қазақстандағы тұңғыш
және жалғыз компания.

ТӘУЛІГІНЕ 6 ТОННА ШҰЖЫҚ
ПЕН ТӘТТІ ТАҒАМДАР ӨНДІРЕДІ
Президенттің «Шағын несие беруді көбейту» бастамасы
шеңберінде Шымкентте табысын еселеп, тұрақты жұмыс
істеп келе жатқан шаруашылықтың бірі – «Сыдықов Т.К.»
жылыжайы. «Нұртас» шағынауданында орналасқан жылыжайдың иесі Талғат Сыдықов мемлекеттік қаржылай көмек
есебінен төмен пайыздық несиеге 5 млн теңге алып, өз
бизнесінің өндірістік қуаттылығын арттырған.
«Екі жыл бұрын «Ырыс» микроқаржы ұйымы арқылы
мемлекеттен несие алып, жылыжайда кәсібімді бастадым.
Жылыжайымыз 9 соттық жер. Негізінен қияр, қызанақ егеміз.
Оны Шымкенттегі базарларға өткіземіз. Құдайға шүкір,
өнімімізге деген сұраныс жоғары. Екі жыл ішінде алған
5 млн теңге несиемнің 3,2 млн-ын қайтарып үлгердім. Енді
қала әкімдігі тарапынан жер берілсе, кәсібімізді кеңейтер
едік», – дейді шаруашылық иесі.
Шымкентте жұмыс істейтін тағы бір белгілі кәсіпорын
– «Қарқын-2030» ЖШС туралы білесіз бе? Бұл кәсіпорын
«Нәрлен» маркасы арқылы сиыр етінен, жылқы және тауық
етінен шұжық өнімдерін шығаратын зауыт. Тәулігіне 6 тонна
шұжық пен тәтті тағамдар өндіреді. Өткен жылы компания
«Қазақстанның Халық банкі» АҚ банк-серіктестігі, «ДамуӨндіріс» бағдарламасының қатысушысы аталды. Қарыз
қаражаты инвестицияға және айналыс қаражатын толықтыруға
бағытталды.
Кәсіпорынның қызметі 2009 жылдан басталды. Осы
уақыт ішінде компания өзін жоғары сапалы, өте дәмді
тауар өндіруші ретінде көрсете білді, себебі тауарлары
нарықта сұранысқа ие. Қазақстанның көптеген өңірлерінің
тұтынушылары «Нәрлен» тауарларын тұрақты пайдаланады.
Негізгі тұтынушылары – Шымкент, Алматы, Тараз, Атырау
аймақтарынан. Соңғы кездері Ресей қалалары – Кемеров,
Барнаул тұрғындары да қызығушылық танытуда.

Компания өзі жеке ірі қара малын асырайды, жеке
жайылымы бар, бұл өз кезегінде өндірісті балғын етпен
қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Кәсіпорынның тауарлары
әлемге танымал заманауи неміс және австриялық жабдықтарда
дайындалады. Бұл жабдықтарды сатып алу жылына 6%дық мемлекеттік несие арқасында мүмкін болды. Сонымен
қатар, барлық санитарлық нормаларға сай, «Халал» тәртібіне
сай келетін малды салтпен сою орны, жаңа жабдықтармен
қамтамасыз етілген зертханасы бар. Зауытта 100-ге жуық
адам еңбек етеді. Күніне мұнда 4-6 тонна шұжық өнімдері
шығарылады, болашақта тәулігіне 10 тоннаға дейін өнім,
шұжықтың 80 түрін шығару жоспарланып отыр.

«БЕС ӘЛЕУМЕТТІК БАСТАМА»
АЯСЫНДА ШАҒЫН
НЕСИЕ ҚАЛАЙ БЕРІЛЕДІ?
Жоғарыда «Бес әлеуметтік бастама» аясында бірқатар
жеңілдік қарастырылғанын айтып өттік. Елбасы бастамасында
айтылған шағын несие берудің талаптары мен жолдары
қандай? Аз-кем ақпарат бере кетейік.
Кәсiпкер 8 мың АЕК мөлшерiне дейiн, яғни 18 млн теңгеге
несие ала алады. Берiлетiн мерзiмi – 5 жылға дейiн. Ал, ауыл
шаруашылығын дамытатын кәсiпкерлерге мерзiм 7 жылға
дейiн ұзартылады. Несие мөлшерлемесi 6 пайыздан аспайды.
Бизнесiн жаңа бастап жатқан азаматтардың қаржысының
85 пайызын, ал бизнесiн одан әрi дамытатын азаматтар
қаражатының 50 пайызын мемлекет кепiлдендiредi.
Биыл Қазақстан тұрғындарына 14 мың шағын несие
беру көзделген, оның 11 мыңы – ауылдық жердегі тұрғындарға берілетін болса, қалған 3 мыңын – қалалар мен
моноқала тұрғындары алады.

(Нұрсұлтан Назарбаевтың
«Президенттің бес әлеуметтік бастамасы»
атты халыққа үндеуінен)
«Нарықта 3 жылдан астам жұмыс істеген кәсіпкерлерге
шағын несие берілмейді. Мұнда жұмыссыз, өзін-өзі жұмыспен
қамтыған және кәсіпкерлікті жаңадан бастаған үміткерлерді,
фрилансерлерді қаржыландыруға басымдық беріледі», –
дейді ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің
өкілі Жеңісбек Дулатов.
Министрлік өкілі ауыл тұрғындары өнімін өткізу үшін
ірі өңдеуші компаниялармен келісімшарт бекітуде көмек
көрсетілетінін айтады.
«Ауылдық жерлерде дайын өнімді сататын нарық аз,
тұрғындар тауарды қайда сататынын білмейді. Сондықтан,
зәкірлік ауыл шаруашылық кооперациялары үшін 10
миллиард теңге қарастырылған. Қаржыландыру ірі өңдеу
компанияларымен келісімшартқа қол қою нәтижесінде жүзеге
асырылады», – дейді Жеңісбек Дулатов.
Шағын несиелеудің шекті көлемдеріне тоқталсақ, ауыл
тұрғындары үшін 6 млн теңгеге дейін, зәкірлік кооперациялар
үшін 12 млн теңгеге дейін несие беріледі. Алматы, Астана,
Ақтау мен Атырау тұрғындары үшін несие көлемі – 19 млн
теңгеден, ал өзге қала тұрғындары үшін – 15 млн теңгеден
аспауы тиіс. Қаржыландыру жылына 6%-ға дейінгі мөлшермен
7 жылға дейін созылады.
«Шағын несие алғысы келгендер «Атамекен» ұлттық
кәсіпкерлер палатасының филиалдарына бара алады. Әрі
қарай «Бастау Бизнес» бағдарламасы бойынша ең кемі 25
күн оқуы тиіс. Оқыту соңында үміткер тест тапсырып, арнайы
сертификат алады. Ықтимал қатысушы оқып жатқанда ҰКҚ
қызметкерлері несие алуға қажетті құжаттарды жинауға
көмектеседі. Қаржы институты өтінімді 2 апта қарайды»,
– деп түсіндіреді министрлік өкілі.

Тобықтай түйін
Шымкентте жыл сайын жұмыссыздық көрсеткіші төмендеп келеді. Бұған қаладағы
кәсіпкерлер мен кәсіпорындар санының артуы себеп болып отырғаны анық. Бүгінде
Шымкентте «Оңтүстік» және «Тассай» индустриалды және «Оңтүстік» арнайы
экономикалық аймақтары бар. Аталған аймақтарға 58,5 млрд теңге инвестиция салынып,
66 кәсіпорын іске қосылды, 4 890 жұмыс орны ашылды. Тағы бір қуанышты жаңалық,
2018 жылдың соңына дейін осы аймақтарға 38,3 млрд теңге инвестиция салынып,
2 047 жұмыс орны бар 14 кәсіпорын ашу жоспарланып отыр. Шымкенттің агроиндустрия саласында да қуатты орталық болуға қауқары бар. Бұл ретте таяу болашақта
Шымшаһарда ауыл шаруашылық өнімдерін өңдеу бойынша агроөнеркәсіпті дамыту үшін
136 гектарға агро-индустриалдық аймақ құру жоспарлануда. Онда сауда-логистикалық
орталық, қоймалар, көкөніс сақтау қоймалары, автовокзал, бизнес орталық және қонақүй
орналасатын болады. Шымкент – халқы миллионнан астам, кәсіпкерлікке қолайлы, еңбек
ресурстары бай шаһар. Бір сөзбен айтқанда, Шымқала республикадағы экономикалық
әлеуеті жағынан қуатты орталықтардың біріне айналып келе жатыр деуге болады.
Сәбит ТАСТАНБЕК,
«Шымкент келбеті» газеті Бас редакторының орынбасары
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Ресей Федерациясының құрамындағы Шешенстан Республикасы 19961999 жылдары тәуелсіз мемлекет болды. Халқы 1 миллион адамнан
асатын шағын елдің алып империя қабырғасында тұрып қалай тәуелсіз
ел болғандығы таңқалдырады. Бұл, әрине, шешен ұлтының ержүректігі
мен батылдығының арқасы болса керек. Өйткені, шешен халқында
«Шешендер болған, шешендер болады және шешендер бар» деген
нақыл бар. 1991 жылғы тамыз оқиғасынан кейін посткеңестік бірқатар
елдер тәуелсіздік алды. Осы кезден бастап шешендер де өздерін
жеке ел ретінде көргісі келетіндігін ашық айта бастады. Олай
деуге негіз де жоқ емес еді. Өйткені, Грозный маңы бұрыннан
мұнайға бай болатын. Сонау соғыс кезінің өзінде Грозный
мұнайымен танкілердің жүргеніне тарих куә. Сонымен,
тәуелсіздік сұраған шешендерді орыстар үнемі басыпжаныштап отырды. Тіпті, 10 жыл ішінде Ресей мен Шешенстан
екі рет соғысты. Ресей-Шешен соғысы екі кезеңге бөлініп, ол
азаматтық соғыс деңгейіне дейін ұласа жаздады. Шешен халқы
талай батырларынан айырылды. Орыстар да шығынсыз емес-тін.
Осы тұста Ресейде билік ауысып, Шешенстан мәселесіне түпкілікті
нүкте қойылды. Ол билікке Қадыровтар әулетінің келуімен тікелей
байланысты еді. Ендеше, ғасырдан астам тарихы бар «Qazaq» газеті
бүгін Ресей Федерациясына тәуелді Шешенстан Республикасына
тоқталады.

АХМАТ ҚАДЫРОВТЫҢ
ТҮБІНЕ ЖЕТКЕН КІМ?
Екі мыңыншы жылдардың басында
Шешенстандағы соғыс тоқтағанымен, елдің
ішіндегі ахуал әлі де тұрақсыз еді. Әр жерлерде
болып жатқан террористік актілер, қылмыстық
топтардың құйтырқы әрекеттері ел ішінде көрініс
тауып тұрды. Осындай қиын сәттерде билік
басына біздің Қарағандының тумасы Ахмат
Қадыров (1951-2004) келді. Осылайша, 2003
жылы өткен сайлау нәтижесінде Шешенстанның
жаңа президенті болып сайланған Ахмат
Қадыровтың елдің қалыптасу тарихындағы
рөлі зор болды.
Ахмат Абдулхамидович 1995 жылдан
2000 жылға дейін Шешенстан ішінен құрылған
Ичкерия Республикасын басқарып, өзінің
әріптестері Зелимхан Яндарбиев пен Аслан
Масхадов сынды дала командирлері арқылы
Ельцин билігіне бағынбай қойғандығын айта
кетуіміз керек. Алайда, Шешенстан ішіндегі
ахуал 2000 жылы Ресей президенті болып
Владимир Путиннің сайлануымен түпкілікті
өзгерді.
2003 жылдың 9 мамырында Грозныйдың
«Динамо» стадионында Ахмат Қадыровқа
қастандық жасалып, соның салдарынан 53
жастағы елдің тұңғыш президенті мерт болды.
Бұл террористік әрекетті әр топ мойнына
алғанымен, 2006 жылы оған қатысты сотқа
түпкілікті нүкте қойылды. Сот үкімі бойынша
Қадыровтың ұзақ жылдар бойы тақ әрі бақ
таласы болған Шәміл Басаев (1965-2006)
кінәлі деп танылып, оның Қадыровты өлтірген
адамға 50 мың АҚШ долларын төлегені де
белгілі болды.
Сол қайғылы күні Қадыровтың тасқамал
күзетшілері де қорған бола алмады. Үлкен Қадыров
тірі күнінде Путиннің өзі ұсынған Федералдық
қауіпсіздік қызметінің (ФСБ) күзетінен бас тартып,
өз күзетшілеріне сенім артқандығы белгілі.
Осылай, Ахмат Қадыров өмірден өткеннен
кейін арадағы өтпелі кезеңде Шешенстанды Мәскеуден жіберілген бірқатар азаматтар уақытша

басқарды. Дегенмен, олардың атына
түрлі ескертулер мен қорқытулар,
басқа да жағдайлар түсіп
тұрды. Кезінде Ахмат
Қадыровты өлтірудің
өзі оның Мәскеуге қатты
жақындап кеткенінен
болғанын ешкім жоққа шығармайды.

ОТЫЗ ЖАСЫНДА
ПРЕЗИДЕНТ БОЛДЫ
Ахмат Қадыров Шешенстанның тәуелсіздік
жолында тер төгіп, елі үшін жанын пида етсе,
оның баласы Рамзан Қадыров Шешенстан
жерінде бейбіт өмір орнатып, халықтың әлауқатын көтерген саяси тұлға ретінде үлкен
қошеметке ие болды. Оның 2004 жылы Ресей
батыры, ал 2009 жылы генерал атануы сондықтан
болса керек.
Рас, Шешенстандағы жағдай қазір тұрақталды.
Ел жақсы қарқынмен дамып келеді. Алайда, оның
барлығы Ресей үкіметі тарапынан жыл сайын
Шешен еліне бөлінетін 50 млрд рубльден көп
ақшаның арқасы екенін айтады сарапшылар.
1,4 млн халқы бар Шешенстан үшін орталықтан
бөлінген ауқымды қаражат үлкен қолдау екендігі
даусыз.
Рамзан Қадыров елде тыныштық орнатқанымен,
оның басқаруындағы бүгінгі Шешенстан нағыз
диктаторлық және жемқорлыққа белшесінен
батқан ел екендігі талай мәрте айтылды, айтылып
та келеді.
Рамзан Ахматович 1976 жылы 5 қазанда
өмірге келген. Ол Ахмат Қадыровтың кенже
ұлы. Рамзан бірінші Ресей-Шешен соғысында
(1994-1995) Ресей әскеріне қарсы соғысса,
екінші Ресей-Шешен соғысында (1999-2000)
Ресей әскерінің құрамына кірді. Ол 2007 жылы
30 жасында Шешенстанның президенті болып
сайланды. Алайда, Рамзан Қадыров бұрын
үлкен саяси қызметтер атқармаса да, әкесінің
қарамағында болып, оның күзет қызметін де
басқарған кездері ел есінде. Жас саясаткер
билікке келе салып елде тыныштық орнатты.
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Мухаммедкалый
Абылгазиев –
Қырғыз
Республикасының премьерминистрі

ТУЫСҚАНДАРЫН
БИЛІК БАСЫНА
ҚАЛАЙ ЖИНАДЫ?
Жастар... Әдетте, аға буынның сынайтыны
да, үміт артатыны да, тіпті тұтас мемлекеттің
болашағы да осынау топ. Өйткені, жастар – кез
келген қоғамның қозғаушы күші һәм келешегі.
Жастардың білімі мен білігі, арманы мен аңсары,
бәсекеге қабілетті болуы – мемлекеттің де тұрақты
дамуының кепілі. Бәлкім, содан да шығар,
Шешенстан Республикасының тізгінін 30 жасында
қолына ұстаған Рамзан Қадыров лауазымды
қызметтерге кілең жастарды тағайындайды. Бұл
елде отызға толмаған министр, әкім, депутаттардың қатары аз емес. Мәселен, Иса Ибрагимов
бір министрліктің тізгінін 24 жасында ұстады.
«Жас келсе, іске!» дейтін Рамзан Ахматович
өзінің жас туысқандарын да лауазымды қызметтерге
тағайындаудан еш қымсынбайды. Айталық,
Рамзан Қадыров туған әпкесінің ұлын, яғни
жиенін осы жазда ел астанасы Грозныйдың мэрі
(әкімі) қызметіне тағайындады. Бір қызығы,
Грозныйдың су жаңа мэрі Ибрагим Закриев күні
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Рамзан Қадыров бүгінде он екі баланың әкесі. Әйелі Медни екеуі алты ұлды,
алты қызды тәрбиелеп отыр. Екі ұлды асырап алған екен
кеше (16 қазан) 28 жасқа толды. Тағы бір жиені
– 29 жастағы Идрис Черхигов Шешенстан жол
полициясының бастығы. Үлкен ағасының ұлы
Хамзат Қадыров биыл 23 жасында 130 мың
тұрғыны бар Курчал ауданының әкімі болды.
Тағы бір ағасының баласы Хас-Магомед Қадыров
– Грозный полициясының бастығы. Хас-Магомед
Шахмомедович 26 жаста.

ең үлкен мешіттердің бірін салдырды. Оның
тағы бір хоббиі ретінде Голливудтың атақты
актерлерімен жиі кездесулерін айтуға болады.
Мәселен, Рамзан Қадыров Стивен Сигал, ЖанКлод Ван Дамм секілді әлемге әйгілі актерлермен
жиі кездеседі. Бұл жағдайды президент өзінің
бала кезінде осы актерлерге еліктеп өскендігімен
түсіндіреді.

АЛТЫ ҰЛ МЕН АЛТЫ
ҚЫЗДЫҢ ӘКЕСІ

ТАНЫС ӘРІ БЕЙТАНЫС
ШЕШЕНСТАН

Рамзан Қадыров бүгінде он екі баланың
әкесі. Әйелі Медни екеуі алты ұлды, алты қызды
тәрбиелеп отыр (екі ұлды асырап алған, – ред.).
Ол өзінің жеке өмірі жөнінде жиі жариялайды.
Тіпті, Рамзанның мінген көліктері мен ұстаған
қаруы, кездескен атақты азаматтарына дейін
көптің талқылауында.
Рамзан Ахматович бокстан спорт шебері
екендігін де айта кетуіміз керек. Сонымен қатар,
ол асыл тұқымды жылқы ұстауға да үйір. Бір
кездері Қадыров елдің атақты «Терек» футбол
клубын басқарғандығы да белгілі. Бұл оның
футболға да әуес екендігін көрсетеді.
Жұрт ең көп талқылайтын мәселе – Рамзан
Қадыровтың президенттік картежі. Президент
Грозный көшесімен өткен кезде 112 машинамен
жүреді екен. Бұл әлеуметтік желі қолданушылары
тарапынан талай рет сынға ұшырады. Бірақ, кіші
Қадыров бұл әрекетін қояр емес. Тіпті, оның
«Мәскеу көшелерімен де Қадыровше жүремін»
деген сөзі дауға айналды.
Жас президенттің атақты блогер екендігін де
бірі біліп, бірі білмес. Ол Instagram, ВКонтакте
әлеуметтік желілерінің белсенді қолданушысы.
Рамзан Қадыров өзінің әкесі сияқты дінге
берік адам. Ол Грозный қаласында Ресейдегі

2003 жылы Грозный Екінші дүниежүзілік
соғыстан кейінгі ең көп қираған қаланың бірі
болған екен. Бұл БҰҰ-ның статистикасы бойынша
жасалған дерек. Алайда, қазір Грозный – Ресей
Федерациясындағы ең әсем қаланың бірі.
Шешенстан жерінде болған екі соғыс
салдарынан 250 мың бейбіт тұрғын қаза тапқан
болып есептеледі. Ал, Ресей жағынан қанша адам
шығыны болғандығы жөнінде нақты ақпарат
жоқ. Бір анығы, Кавказ соғысында қаза тапқан
13 Ресей генералының 9-ы Шешенстан жерінде
мерт болды. Бұл шешен халқының батылдығын
дәлелдейтін тағы бір дерек. Оның үстіне бұл
халықта «қанға – қан» деген қағида бар. Ол
жүздеген жылдар бойы жалғасып келеді.
Шешенстанда 1,4 млн халық тұрса, соның
95,3 пайызын жергілікті ұлт шешендер құрайды.
Ал, бұл елде орыс ұлты тіптен аз. Бар болғаны
24 мың орыс тұрады. Грозный қаласында олар
мүлдем жоқ. Бұл Ресей Федерациясының өзге
өңірлерімен салыстырғанда өте үлкен көрсеткіш.
Себебі, Ресейдегі 22 республиканың барлығының
басым көпшілігін орыстар құрайды.
Шешенстанның жер көлемі – 15 647 км2.
Салыстырмалы түрде айтар болсақ, Қазақстанның
жеріне 174 Шешенстан сыйып кетеді.

Тобықтай түйін

САЛМАҒЫ, КГ

Бакыт
Торобаев –
«ОнугууПрогресс»
фракциясының
басшысы

aibolmen@mail.ru

Террорлық әрекеттер бірнеше
пайызға қысқарды. Елдің
инфрақұрылымы біртіндеп
жақсара бастады. Елді мекендер
жөнделіп, астана қайта қалпына келтірілді.
Грозныйда жаңа ғимараттар салынды. Үлкен
мешіттер де бой көтерді. Дегенмен, жыл
сайынғы миллиардтаған қаржыны Шешенстан
өзі тауып отырған жоқ. Бұл Мәскеуден бөлінген
қомақты дотацияның арқасы. Мәселен, шетелдік
басылымдар Шешенстан экономикасының 90
пайызы орталықтан бөлінген ақшаға тәуелді
екенін жазады. Елде тұрақтылық орнағанымен,
адам ұрлау, қылмыс жасау секілді жағдайлар
басылған жоқ. Тіпті, Шешенстанда Рамзан
Қадыровтың бастамасымен құпия түрмелердің
де салынғандығы туралы айтылады. «Бұл елдегі
адам құқықтарының өрескел бұзылуы» дейді
саяси белсенділер. Әрине, Қадыров туралы
түрлі алып-қашпа әңгіме болғанымен, ол жаңа
дәуірде Шешенстанды гүлдендірген басшының
бірі болып қала беретіндігі сөзсіз.

БОЙЫ, СМ
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Тоқсаныншы жылдары соғыстан қирап қалған Грозный қаласы қазір адам
танымастай өзгерді, көркіне көз тоймайтын әсем шаһарға айналды

ҚЫРҒЫЗ САЯСАТКЕРЛЕРІНІҢ БОЙЛАРЫ МЕН САЛМАҚТАРЫ
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Міне, Ресей Федерациясы құрылған 1991 жылдан бергі уақытта «жер
астынан жік шықты, екі құлағы тік шықтының» кебін киген кішкентай
ғана Шешенстанның үлкен мәселеге айналатындығын сол кезде
ресейлік саясаткерлер білген жоқ шығар. Алайда, осы уақыт ішінде
шешен халқы тек өз мүддесін қорғап, елі мен жері, діні мен ділі үшін
жанын да аямайтын халық екендігін көрсетті. Ал, 2000 жылдары
билікке келген Қадыровтар осы елдің бейбіт миссиясын орындап келе
жатқан әулет ретінде тарихқа енеді. Бүгінгі шешендер саяси тұрғыда
тәуелсіз болмаса да, өздерін рухани тұрғыда тәуелсіз ел санайды.
Қазіргі ел президенті Рамзан Қадыров елде нағыз авторитарлық режим
орнатып отырса да, Кремль тарапынан оған деген құрмет жоғары.
Бөлінген қаржы да жыл сайын артып келеді. Ал, Рамзан Қадыров
болса, өзінің бауырлары мен туған-туыстарын жоғарғы қызметтерге
қойды. Бірі – министр болса, енді бірі – мэр. Тіпті, «Рамзан Қадыров
болашақта билікке баласын дайындауы мүмкін» деген де әңгіме бар.
«Жел тұрмаса, шөптің басы қимылдамайтыны» да рас. Оның үстіне
Шешенстанда бәрі де мүмкін. Демек, алдағы жылдары ел билігіне
2004 жылы туған ұлы кіші Ахмат Қадыров келіп жатса, басқа-басқа
ресейліктер таңқалмайды. Дегенмен, Шешенстандағы алдағы саяси
өзгерістердің барлығын уақыттың еншісіне қалдырайық...

МӘСКЕУ ҚАЛАСЫНЫҢ ОРТАЛЫҒЫНДА ӨЗБЕКСТАННЫҢ БІРІНШІ ПРЕЗИДЕНТІ ИСЛАМ КАРИМОВКЕ (1938-2016) ЕСКЕРТКІШ ОРНАТЫЛДЫ
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БІЗДІҢ АНЫҚТАМА
«Баян Сұлу» кондитерлік фабрикасы
Президенті:
Садықов Тимур Мейірханұлы
Мекенжайы:
Қостанай қаласы, Бородин көшесі, 198
Байланыс телефондары:
+7 (7142) 56-29-52, 56-62-71
Ресми сайт: www.bayansulu.kz

«БАЯН СҰЛУ»:
КЕШЕ ЖӘНЕ БҮГІН
Қостанай кондитерлік фабрикасының іргетасы
1974 жылдың желтоқсанында қаланды. Алғашқы
басшысы Танашев Нығмет Бұқпанұлы болды. Ал,
1993 жылдың қыркүйегінде Қостанай кондитерлік фабрикасы «Баян Сұлу» акционерлік
қоғамына айналып, екінші тынысы ашылды.
Рас, Тәуелсіздіктің елең-алаң шағында бұрын
дүрілдеген көптеген зауыт-фабрикалар «ұстағанның
қолында, тістегеннің аузында» кетті, тіпті көбінің
есігіне қара құлып та салынды. Тоқсаныншы
жылдардағы бұл тоқырау «Баян Сұлу» кондитерлік фабрикасын да айналып өтпеді. Дегенмен,
елдегі күрделі дағдарыс жағдайына қарамастан
білікті басшы мен ұйымшыл ұжымның ерен
еңбектерінің арқасында атақты кондитерлік
фабрика өзінің бет-бейнесін, тұтынушысын
сақтап қалды.
Қаражатты жоспарлы түрде техниканы қайта
жарақтауға жұмсады. Айталық, Қазақстан халқы
үшін экономикалық және әлеуметтік тұрғыда
тағдыршешті кезең саналған 1993-1999 жылдары
«Баян Сұлу» кондитерлік фабрикасы буыптүйілген өнімді жасап шығару үшін британдық
жаңа заманауи жабдықтарды, энергетиканы
үздіксіз қамтамасыз ету мақсатында дизельэлектрлік генераторды (тоқсаныншы жылдары
жарық күніне бірнеше сағат қана берілетін),
карамель түрлерін шығаруға, оларды орауға,
қаптауға арналған итальяндық техникаларды
сатып алды, жалпы өнімділігі сағатына 16,5
тонна бу шығаратын қазанды іске қосты.
Халықтың тұрмысы әлі түзеле қоймаған
екі мыңыншы жылдардың өзінде «Баян Сұлу»
кондитерлік фабрикасының өнімдері еліміздің
барлық аймақтарында сатылымға шықты. Өнімнің
200-ге тарта түрін шығарған фабрика 900 адамды
тұрақты жұмыспен қамтыды.
Тарихы сонау 1974 жылдан бастау алатын
өндіріс цехы күллі Кеңес Одағында әйгілі болған
«Жеміс-жидек гүл шоғыры», «Студенттік» және
«Рион» сынды ең танымал карамель түрлерін
шығарумен айналысса, бүгінде кондитерлік
фабрика 300-ден астам өнім түрлерін, яғни жылына
50 мың тоннадан астам конфет пен шоколад,
печенье және вафли шығарады. Соның 35-45
пайызы сыртқа экспортталады. Атап айтқанда,
Тобыл тәттілері Ресей, Әзербайжан, Қырғызстан,
Өзбекстан, Германия, Моңғолия, Түркіменстан,
Ауғанстан, Қытай елдерінде сатылады. Жалпы
сатылым көлемі 30 млрд теңгені құрайды.
Қазіргі таңда «Баян Сұлу» АҚ елдегі кондитерлік өнімдердің үштен бірін қамтамасыз етеді.
Осылайша, қостанайлық кондитерлік фабрика
осы 44 жылда биік белестерді бағындырды,
толағай табыстарға қол жеткізді.

ЖОҒАРЫ САПА,
ҚОЛЖЕТІМДІ БАҒА
«Баян Сұлу» АҚ тізгінін 2015 жылдан бері
Тимур Садықов ұстап келеді. Бұл баcшының
еңбекқорлығы мен біліктілігі кондитерлік
фабрика өнімдерінің сапасынан, үлкен ұжымның
ұйымшылдығынан анық көрінеді.
«Бүгінгі таңда кондитерлік фабрикалардың
барлығы дерлік бірдей жабдықтармен жұмыс
істейді, өнімдерге бірдей шикізатты қолданады.
Сондықтан бағаны төмендету үшін ең алдымен
қымбат ингредиенттерді мейлінше арзан
шикізатқа алмастыруға тура келеді. Алайда, біз
бұл жолдан бас тарттық. Өйткені, біз өзіміздің
тұтынушыларымыз бен шетелдік серіктестеріміздің
сеніміне селкеу түсіргіміз келмейді. Біз үшін сапа
бәрінен де маңызды», – деп түсіндірді Тимур
Мейірханұлы.
Қазақстанда өз өнімдеріне сүт орнына хош
иістендіргіштерді, ал шоколад орнына өсімдік
майларын қосатын шағын кондитерлік фабрикалар
да бар. Әрине, «Баян Сұлу» кондитерлік өнімдеріне
қарағанда олардың бағасы әлдеқайда арзан

«Made in Kazakhstan» сауда белгісімен өзге елдерге танымал
отандық өнімдер қасқалдақтың қанынан да қат екені ешкімге
жасырын емес. Ал, шетелдік өнімдермен терезесі тең түспесе, кем
түспейтін Тобылдың тәттілері ұлттық брендке айналып, іштің де,
сырттың да нарығында үлкен сұранысқа ие болғанына ондаған
жылдар болды. Ғасырдан астам тарихы бар «Qazaq» газеті бүгін
44 жыл бойы жоғары сапасынан, жақсы дәстүрінен
айнымаған, «Алтын сапа» республикалық байқауында
«Халыққа арналған тауарларды шығаратын үздік кәсіпорын»
номинациясында жеңімпаз атанған «Баян Сұлу» Қостанай
кондитерлік фабрикасының бағындырған белестері мен жеткен
жетістіктеріне тоқталады.

Рас, Тәуелсіздіктің елең-алаң шағында бұрын дүрілдеген
көптеген зауыт-фабрикалар «ұстағанның қолында,
тістегеннің аузында» кетті, тіпті көбінің есігіне қара құлып та
салынды. Тоқсаныншы жылдардағы бұл тоқырау «Баян Сұлу»
кондитерлік фабрикасын да айналып өтпеді. Дегенмен, елдегі
күрделі дағдарыс жағдайына қарамастан білікті басшы мен
ұйымшыл ұжымның ерен еңбектерінің арқасында атақты
кондитерлік фабрика өзінің бет-бейнесін, тұтынушысын
сақтап қалды. Ал, халықтың тұрмысы әлі түзеле қоймаған
екі мыңыншы жылдардың өзінде «Баян Сұлу» кондитерлік
фабрикасының өнімдері еліміздің барлық аймақтарында
сатылымға шықты. Өнімнің 200-ге тарта түрін шығарған
фабрика 900 адамды тұрақты жұмыспен қамтыды. Қазіргі
таңда «Баян Сұлу» АҚ елдегі кондитерлік өнімдердің үштен
бірін қамтамасыз етеді. Осылайша, қостанайлық кондитерлік
фабрика осы 44 жылда биік белестерді бағындырды, толағай
табыстарға қол жеткізді.

ЕКІ МЫҢНАН
АСТАМ АДАМДЫ
ЖҰМЫСПЕН
ҚАМТЫП ОТЫРҒАН
КОНДИТЕРЛІК ФАБРИКА

келеді. Дегенмен, «арзанның жілігі татымайтыны» рас, олардың өнімдері адам ағзасына
зиянды саналады. Ал, дәмі тіл үйіретін Тобыл
тәттілерінің негізгі құпиясы – классикалық
рецептуралар мен дәстүрлі технологиялық
үдерістерді қатаң сақтауында болса керек.
Оның үстіне қостанайлық кондитерлік фабрика
«Баян Сұлу» атауымен шығарылатын барлық
кондитерлік өнімдерінің жоғары сапасы мен
қауіпсіздігіне кепілдік береді.
Айта кетейік, Халықаралық ISO 9001:2000
стандартының талаптарына сәйкес сонау 2006
жылы «Баян Сұлу» кондитерлік фабрикасына
сапа менеджментінің жүйесі енгізілді.
«Біздің өнімдерге тұтынушылардың сұранысы
жоғары. Сондықтан ең бірінші сапаға көңіл бөлеміз.
Тіпті, Ресей, Украинадағы әріптестерімізбен де
еркін бәсекелесе аламыз», – деп ағынан жарылды
Тимур Садықов.
Нұрсұлтан Назарбаев 2016 жылы «Баян
Сұлу» кондитерлік фабрикасында болып,
жаңа бисквит цехының жұмысымен танысқан
болатын.
«Біз әрдайым өзіміздің қарағандылық
кәмпиттерді мақтан тұтып келдік, енді ең үздік
кондитерлік өнімдер сіздерде өндіріледі»,

– деген Мемлекет басшысы Еуропаның озық
технологиясын енгізген ұжымға табыс пен өнімді
еңбек тілегенін ұмыта қойған жоқпыз.
Кондитерлік фабриканың басты ұстанымы –
нарықты сапалы өніммен жаулап, бәсекеде дес
бермеу. Сол үшін де жыл сайын жаңа желілер
пайдалануға беріліп, өнім түрленіп отырады.
Бұл бірінші кезекте еңбек өнімділігін арттырып,
сапаны жақсартуға жол ашады.
Тимур Мейірханұлы: «Жыл сайын «Баян
Сұлу» АҚ өзінің өндірістік базасын нығайту үшін
1,5 –3,5 млрд теңге жұмсайды. 2016 жылы
жаңадан бисквит цехын іске қостық. Оған бөлінген
инвестициялық қаражаттың көлемі 3 млрд
теңгеден асады. Ашылу салтанатына Елбасының
өзі қатысты. Цехта ең жаңа технологиямен вафли
шығаратын желі бар. Кондитерлік өнімдерге қажетті
шикізаттың барлығын жергілікті жерден алып
отырмыз. Биыл тағы жаңа 2 желі іске қосылмақ.
Жылдың соңында жаңа үлгідегі кәмпит шығарылатын болады. Оның нақты қандай артықшылығы
бар екенін сол кезде біле жатарсыздар. Оған
1,5 млрд теңге жұмсалды», – дейді.
Фабрика басшысының ойынша, мемлекеттік
қолдау және теңгенің еркін бағамы бизнестің
дамуына мүмкіндік береді.

«Баян Сұлу» Қостанай кондитерлік
фабрикасының ұйымшыл ұжымы әрқашан
заман талабына сай дағдымен жұмыс істеп,
бәсекелестерінен бір қадам алға жылжуға
ұмтылатындығымен дараланады.
«Баян Сұлулықтардың» ойынша, нағыз
бәсекелестік – ел нарығын дамытуға әсер етіп,
өндіретін өнімдерінің сапасын жетілдіруге,
өндіру процесін жақсартуға әсер ететін маңызды
факторлардың бірі. Бәскелестіктің арқасында тың
идеялар пайда болып, жүзеге асады. Осындай
ұстанымды ұстанатын кондитерлік фабриканың
мақсаты – айқын, бағыты – түзу.
Бүгінде
қостанайлық
кондитерлік
фабрикада екі мыңнан астам адам еңбек етеді.
Мекеменің жылдық табысы жақсы болғандықтан
жұмысшылардың қатары жыл санап артып
келеді. Мәселен, «Баян Сұлу» кондитерлік
фабрикасының өндіріс алаңы былтырғы жылы
жаңа бір цехпен толықты. Яғни, тағы да жүзге
тарта адам жұмыспен қамтылды.
Расында жергілікті тұрғындар арасында
«Баян Сұлу» кондитерлік фабрикасының
жұмысшысы болу – үлкен мәртебе. Себебі, бұл
жерде қызметкер үшін барлық жағдай жасалады.
Айталық, түрлі дағдарыстар кезінде де өндіріс
орны жұмысшыларына жасалатын жеңілдіктерді
алып тастаған емес. Жұмысшы мұнда кешенді
түстік асты бар-жоғы 150-200 теңгеге ішеді.
Еңбек демалысына шыққан жұмысшыларға
«денсаулық жәрдемақысы» қоса беріледі. Отау
тіккен жастарға 75 мың теңге шашу төленеді,
егер қалыңдық пен күйеудің екеуі де фабрика
жұмысшылары болса, сыйақының көлемі екі

есеге артады. Аға ұрпақ өкілдері де ескерусіз
қалмайды. Зейнетке шыққандарға еңбек өтілінің
әр он жылына бір айлық жалақы қарастырылады.
Жаз айларында балалардың демалыс лагері
ұйымдастырылады.
Қырық жылдан астам уақыт өтсе де, өз
биігінен құламаған «Баян Сұлу» бренді күн
өткен сайын еліміздің экономикасына үлес
қосып, Қазақстанның тәттілері өзге елден еш
кем еместігін дәлелдеп келеді. Фабрика өз
тұтынушыларын ең тәтті және сапалы өніммен
қамтамасыз етіп қана қоймай, тұтынушыларымен
тікелей байланыс орнатып, сауалнама арқылы
олардың ой-пікірін, өнімдерге көзқарасын бақылап
отырады. «Баян Сұлулықтар» өнімдерінің дәміне,
бірегейлігіне және сыртқы дизайнына ерекше
көңіл бөліп, оларды мүмкіндігінше әр маусым
сайын жаңартып отырады.
Кәсіпорын қарқынды түрде дамып келе
жатқан жаңа технологияның үрдістерімен
бірге алға қарай нық қадам басып келеді.
Қазақстанның кондитерлік өнімдері нарығында
көш бастаушылардың қатарындағы фабриканың
алдағы уақытта бағындырар белесі көп. Өйткені,
кондитерлік фабрика өндіру технологиясын
жетілдірумен қатар өндіріс қуаттылығын одан
әрі арттыру үстінде.
Ел экономикасына елеулі үлес қосып
жатқан кондитерлік фабрика демеушілік пен
қайырымдылықты да ұмыт қалдырмайды. Яғни,
қолда барын халқынан аямайтын «Баян Сұлу»
АҚ – қостанайлық «Тобол» баскетбол клубының
құрылтайшысы. Сондай-ақ, ұйымшыл ұжым үнемі
жетім балаларға қайырымдылық көмек көрсетеді.
Жыл сайын «Жанұя» отбасы үлгісіндегі балалар
ауылына қамқорлық етеді. Мүгедектер мен аз
қамсыздандырылған азаматтарға, қоғамдық
ұйымдарға жәрдемін аяған емес. Бұл мысалдар
ұжымның ауызбірлігінің және қоғамдағы
оқиғаларға бей-жай қарамайтындығының
дәлелі. Әлеуметтік саясатты да тізгіндеп отырған
кондитерлік фабрика өзгелерге осы даралығымен
үлгі бола алады.

Тобықтай түйін
Алқабы астыққа, қойнауы қазба байлыққа толы Қостанай облысында
қаржы дағдарысынан сүрінбей өтіп, шаруашылығын шалқытып
отырған кәсіпорындарды атағанда бірден бүгін біздің мақаламызға
арқау болған «Баян Сұлу» кондитерлік фабрикасы ойға оралады.
Өйткені, тамыры терең, тарихы кенен кондитерлік фабрика бұл күнде
өнімдерін еліміздің ішкі нарығымен қатар экспортқа да шығарып
отырған Тобыл өңіріндегі азық-түлік саласындағы жалғыз өндіріс
орны. Қазір елімізде өнімнің сапасы мен алуан түрлілігі және өндірістің
қуаттылығы жөнінен «Баян Сұлудың» алдын орайтын кондитерлік
фабрика жоқтың қасы. Демек, атағы алысқа жайылған әйгілі брендті
бар қазақтың мақтан тұтатыны сондықтан.
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Мемлекет басшысы Нұрсұлтан
Назарбаевтың «Президенттің бес
әлеуметтік бастамасы» Үндеуі
баршамызды серпілтіп тастады. Елбасы
бұл сәтті қоғамның әлеуметтік бірлігін
нығайтудың кезеңі деп атап көрсетті.
«Қазақстан – біздің ортақ үйіміз»
идеясының жаңа мағынамен толыға
түсуі барлығымыздың азаматтық және
әлеуметтік жауапкершілігімізді арттыра
түседі.

Е

лбасы ұсынған бес әлеуметтік бастама барлық
қоғам мүшелері үшін маңызды. Еліміз осы
уақытқа дейін баспана алу мүмкіндіктерін
кеңейту бойынша көптеген шаралар атқарды. Ал
«7 – 20 – 25» жаңа бағдарламасы әрбір отбасына
баспана алудың мүмкіндігін жасап, әсіресе қарапайым
тұрғындардың қолжетімділігі артады. Елбасы ұсынған
формуланың мазмұны қоғам мүшелері үшін
түсінікті және ашық.
Президенттің екінші бастамасында жалақысы төмен
жұмысшылардың еңбекақысын көбейту үшін олардың
салық жүктемесін азайту ұсынылады.
Елбасы отандастарымызды қолдау мақсатында
келесі жылдың 1 қаңтарынан бастап жалақысы төмен
жұмысшылардың салық жүктемесін 10 есеге азайтып,
1 процент қана салық салу жөнінде баяндады. Бұл
ұстаным 2 миллионнан астам адам жалақысының
жұмыс берушіге салмақ салмай көбею мүмкіндігін
береді.
Үшінші бастама тікелей еліміздің болашағы –
өскелең ұрпақ пен жастарға арналған. Еліміздің жастарға
деген айқын көрінісі ретінде жаңа оқу жылынан бастап
қосымша 20 мың грант бөлінуін айтуымызға болады.

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев
«Президенттің бес әлеуметтік
бастамасы» атты халыққа Үндеуінде
жоғары білімнің қолжетімділігі мен
сапасын арттыру, студент жастарды
жатақханамен қамтамасыз ету
үшін 2022 жылдың соңына дейін
студенттерге арнап кемінде 75 мың
орындық жаңа жатақхана салуды
тапсырған болатын. Осыған орай,
елімізде жатақхана тапшылығын шешу
мақсатында жан-жақты жұмыстар
қолға алынуда. Аталмыш бастама
аясында Ақмола облысында
2 870 орынды қамтитын студенттердің
11 жатақханасы салынады деп
жоспарланған. Бұл – болашақтың ісі.
Ал, қазіргі таңда облыста студенттер
жатақханамен қалай қамтылған?
Бұл мәселеге орай жоғары оқу
орындарының өкілдері не айтады?

Бұл гранттардың 11 мыңы техникалық мамандықтар
бойынша бакалаврлық білім беруге тиесілі. Бастама
Қазақстанның Төртінші өнеркәсіптік революция
жағдайындағы жаңа экономикада зор сұранысқа
ие болатын инженерлер, ақпараттық технология,

робот-техника, нанотехнология саласының мамандарын
даярлауға мүмкіндік береді. Елбасы қазір жоғары
оқу орындары мен колледждердің студенттерін
жатақханамен қамтамасыз ету мәселесінің өзекті
екендігін айта отырып, 2022 жылдың соңына дейін

студенттерге арнап кемінде 75 мың орындық жаңа
жатақхана салуды тапсырды. Аталмыш міндетті
жүзеге асыру үшін мемлекет пен жекеменшіктің
серіктестігі қағидасын пайдалануды ұсынды.
Президенттің «Шағын несие беруді көбейту»
төртінші бастамасы жаппай кәсіпкерлікті дамытуға
серпін беретіндігі анық. Еліміз бұл бағытты дамыту
бойынша бағдарламалар мен қолдау құралдарын
жетілдіру үстінде. Бастамаға сәйкес осы жылы шағын
несиелердің жалпы сомасы артып, қосымша 20
миллиард теңге бөлінетін болды.
«Елді газбен қамтамасыз етуді жалғастыру» атты
Елбасының бесінші бастамасы елдің миллиондаған
тұрғындарын газбен қамтамасыз етумен қатар,
шағын және орта бизнестің жаңа өндірістерін ашуға
мүмкіндік береді. Сонымен бірге еліміздің экологиялық
ахуалын жақсартатындығына сенімдіміз.
Мемлекет басшысы еліміздің әлеуметтік жаңғыру
жолында жаңа, ауқымды қадам жасауға дайын
екендігін айтты. Негізінен әлеуметтік жаңғыру барлық
азаматтардың мұқтаждықтары мен мүдделерін жүзеге
асыру барысындағы қоғамның даму құрылымын
жетілдіру үдерісі болып табылады. Бұл жаңа мен
ескінің, заманауи және дәстүрлі ұстанымдар негізінде
өзгерістерге ұшырайтын қоғамның оңтайлы және
тиімді қызметінің көрінісі.
Жаңа бағдарламадағы барлық басым бағыттар,
міндеттер мен мақсаттар мемлекеттік органдар, тұрғындар,
сарапшылар мен ғалымдар үшін транспарентті құбылыс.
Сондықтан Елбасының елдің игілігі үшін ұсынған ұтымды,
оптимистік жобасы мемлекет тарихындағы маңызды
бағдарлама болып қала беретіндігіне сенеміз.
Мұрат НАСИМОВ,
саяси ғылымдар кандидаты,
«Болашақ» ғылыми-зерттеу институтының
директоры, Қызылорда қаласы

АҚМОЛА ОБЛЫСЫНДА ҚАНША
ЖАТАҚХАНА САЛЫНАДЫ?

К

үз туа ауылдан қалаға ағылған студент
жастардың алдынан баспана мәселесі қылаң
ететіні бар. Қазір ақылы бөлімде оқитын
студенттер түгілі, мемлекеттік оқу грантын жеңіп
алғандардың өзіне жатақхана жетіспейтіні жасырын
емес. Бұның сырын оқу орнының басшылары оқуға
студенттердің жылдағыдан көп қабылданғанымен
түсіндіреді.
Жыл сайын күзде басталатын жатақхананың
«жыры» студенттер үшiн қалыпты үрдiске айналып
барады. Жастар үшiн жауыр болған жатақхана мәселесi
биыл да жанға батып тұр. Жасыратыны жоқ, оқуды
ғана ойлауы тиiс студенттер жататын орны, тұратын
баспанасы жоқ, сандалып жүрген жайы бар. Пәтер
ақысын төлеу үшін қосымша жұмысқа орналасып
жатқандар да көп.
Оқу жылына таяу қалғанда студенттер көзтаныстарына «жатақхана алып берiңiзшi» деп қиылып
өтiнiш айтады. «Жатақхана алып бершi» деп өтiнiш
жасағанымен, жатақхана алып беру де оңай-оспақ
шаруа емес. Өйткенi, жатын орын санаулы. Әрi кейбiр
жоғары оқу орындарында жатақханалар саны мүлдем
жеткiлiксiз.
Осы күрмеулі мәселенің шешімін табу мақсатында
өңірімізде 11 жатақхананың құрылысы салынады деп
жоспарланып отыр. Тарқатып айтар болсақ, Ақмола
облыстық білім басқармасының мамандарының
мәлімдеуінше, Ж.Мусин атындағы жоғары қазақ
педагогикалық колледжі оқушыларына арналған 320
орындық жатақхана құрылысы қолға алынбақшы.
Жоғары техникалық колледжі жалпы 600 орынды
қамтитын 9 қабатты екі корпусты жатақхана салуды
жоспарлапты. Ал, Біржан сал атындағы музыкалық
және Ақан сері атындағы мәдениет колледждерінде
230 және 300 орындық тоғыз және бес қабатты
жатақханалар тұрғызу жобада бар. Сонымен қатар,
екі жоғары оқу орнына 2 870 орындық жатақхана
салу қажеттілігі туындап отыр. Қазіргі таңда Көкшетау
қалалық әкімдігі жатақхана құрылысына қажетті
4,6 гектар жерді бөліп қойған.
Ақмола облыстық жастар саясаты мәселелері
басқармасының берген мәліметтеріне сүйенетін
болсақ, өңірімізде жоғары және орта арнаулы білім
алып жатқан 25 мыңнан астам студент жастар бар.
Олардың 7 508-і жоғары оқу орындарында оқиды.
Соның ішінде, күндізгі бөлімде 5 446 студент оқыса,
сырттай 2 062 жас білім алады. Ал, колледждерде
17 555 мың оқушы оқу оқиды екен. Бір ғана мысал,
жоғары оқу орындарында білім алатын студенттердің
1 500-і жатақханаға зәру. Облыс бойынша 38 колледжде
24 жатақхана бар. Онда 5,5 мыңнан астам студент
тұрады.
Облыста студенттерінің саны жағынан алғашқы орында
тұрған жоғары оқу орындарының бірі – Ш.Уәлиханов
атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті. Аталмыш
оқу орнының тәрбие ісі жөніндегі проректоры Аманай
Сейітқасымовтың айтуынша, қазіргі таңда оқу орнының
күндізгі бөлімінде шамамен барлығы төрт мыңнан
астам студент оқиды. Олардың екі мыңға жуығы
өзге өңірлерден келген жастар. Жаңа оқу жылында

Үшінші бастама: «Жоғары білім алудың қолжетімділігі мен сапасын арттырып, студент жастардың жатақханадағы жағдайын
жақсарту». Қазір еліміздің жоғары оқу орындарында 530 мыңнан астам жас оқып жатыр, олардың 30 процентке жуығы
мемлекет бөлген грантпен білім алуда. Жоғары білім алудың қолжетімділігі мен сапасын арттыру үшін төмендегідей
шараларды ұсынамын. Қазір жыл сайын бөлінетін 54 мың грантқа қосымша 2018-2019 оқу жылында тағы 20 мың грант
бөлу керек. Оның 11 мыңы техникалық мамандықтар бойынша бакалаврлық білім беруге тиесілі болады. Бұл төртінші
өнеркәсіптік революция жағдайындағы жаңа экономикада зор сұранысқа ие болатын сан мың жаңа маманды даярлауға
мүмкіндік береді. Мұнда ең алдымен инженерлер, ақпараттық технология, робот техникасы, нанотехнология саласының
мамандары туралы сөз болып отыр. Бұл да жастарға мемлекет қамқорлығының айқын көрінісі. Сонымен бірге, техникалық
және ауыл шаруашылығы мамандықтары бойынша барлық жоғары оқу орындары гранттарының құнын ұлттық жоғары
оқу орындарының гранттары деңгейіне дейін көтеру керек. Аталған шаралар орта мектеп түлектерін жоғары біліммен
неғұрлым көбірек қамтуға мүмкіндік береді, бұл – жалпы әлемдік тренд. Сонымен бірге, адам ресурстарына салынатын үлкен
салым. Біз әлемдік стандарттарға сай білім беру жүйесін қалыптастыра отырып, студенттердің білім алуына және тұратын
жеріне жағдай жасауға тиісті назар аударуымыз қажет. Қазір жоғары оқу орындары мен колледждердің студенттерін
жатақханамен қамтамасыз ету мәселесі өте өзекті. Бұл міндетті шешу үшін жоғары оқу орындары, колледждер мен
девелоперлік компаниялар мемлекет пен жекеменшіктің серіктестігі қағидасымен жатақхана салуды бастауы керек.
Мемлекет өз тарапынан Білім және ғылым министрлігі арқылы жатақхана құрылысына жұмсалған инвестициялардың
белгілі бір бөлігі біртіндеп қайтарылуына кепілдік береді. 2022 жылдың соңына дейін студенттерге арнап кемінде 75 мың
орындық жаңа жатақхана салуды тапсырамын. Бұл алдағы жылдарда өсе түсетін сұранысты ескергеннің өзінде жатақхана
тапшылығын біржола шешеді.
(Нұрсұлтан Назарбаевтың «Президенттің бес әлеуметтік бастамасы» атты халыққа үндеуінен)

жатақханамен 1 331 студент қамтамасыз етілген. Әлі
750 студент жатақханаға зәру.
«Қазіргі таңда университетте өзге өңірлерден
келген, «Серпін» бағдарламасымен оқып жатқан
1 250 студент бар. Олардың дені жатақханада тұрады.
Жалпы, жатақханада тұруға сұраныс берген студенттердің
өтініштері толығымен қанағаттандырылды. Қазір
университет қарамағында 5 жатақхана бар. Бәрі де
күрделі жөндеуден өткен. Студенттер жатақханада
тұрғаны үшін жылына 31 500 теңге төлемақы төлейді.
Айта кету керек, университеттің жанындағы Смағұл
Сәдуақасов атындағы ауыл шаруашылығы институтының
2,2404 гектар жеріне 500 орындық бір жатақхана
салынбақшы. Сонымен қатар, «Көкшетау» қонақ
үйінен 100 орынды жалға алу мәселесі бойынша
келіссөздер жүріп жатыр. Жатақханамен бірінші кезекте
алыс ауылдан келгендер, жетім балалар, көпбалалы
отбасынан шыққан балалар және мүгедектер, грантқа
түскен бірінші курс студенттері қамтамасыз етіледі.
Жатақханадан орын жетпегендері баспана мәселесін
өздері шешулеріне тура келеді», – дейді проректор.

Шынтуайтына келгенде, жатақхана жетіспеушілігі
аталмыш университетте ғана емес, өңіріміздің басқа
да оқу орындары мен колледждерінде де байқалады.
Жатақханаға қолы жетпеген студенттер пәтер жалдауға
мәжбүр. Ал, қаладағы пәтерді жалға алуды әркімнің
қалтасы көтере бермейтіні анық. Мәселен, бір бөлмелі
пәтерді жалға алу құны елу мыңнан басталады. Бір
студент осынша ақшаны төлей алмайтыны белгілі.

Содан болар, бірнеше студент бірігіп, бір пәтерді жалға
алып жүр. Ай сайын 15-20 мыңнан төлеудің өзі оңай
емес. Сол себепті, студент жастардың көбі ақша табу
мақсатында жұмысқа орналасады. Түнде жұмыс, күндіз
оқу. «Ер адамның мойнында қыл арқан шірімес» деген.
Біздерді қыз баланың тағдыры алаңдатады. Өрімдей
қыздардың түн жарымда көшеде жүргенін ойлаудың
өзі көңілге кірбің ұялататыны бар.

Тобықтай түйін
Студенттерді жатақханамен қамтамасыз ету – кезек күттірмейтін өзекті мәселелердің
бірі. Білім басқармасындағылар бұл мәселе алдағы 2-3 жылдың ішінде толық шешіліп,
студенттік жатақханалар құрылысы қарқын ала бастайды деп қадап айтуда. Себебі, оқу
орындары Елбасы көтерген бес бастаманың аясында мемлекеттік-жекеменшік әріптестік
бойынша жаңа жатақханалар тұрғызбақ. Қазір жобалық-сметалық құжаттар әзірленуде.
Бізде әзірлік жүргізіліп жатса, басқа облыстардың дені студенттерге жатақханалар
құрылысын бастап та кетті. Қалай дегенде де, бұл түйінді мәселенің күрмеуі алдағы
уақытта Елбасының бес әлеуметтік бастамасы аясында толық шешіледі деген сенімдеміз.
Ұлмекен ТЫНЫШТЫҚҚЫЗЫ, Ақмола облысы

СОҢҒЫ ОН ЖЫЛДА 1,5 МЛН ҚАЗАҚСТАНДЫҚ НЕКЕГЕ ТҰРСА, СОНЫҢ 500 МЫҢНАН АСТАМЫ АЖЫРАСЫП КЕТКЕН ЕКЕН
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Бірінші бастама: «Әрбір отбасына баспана алудың жаңа мүмкіндіктерін беру». Біз соңғы жылдары
қазақстандықтардың баспана алу мүмкіндіктерін кеңейту үшін көп нәрсе жасадық. 2017 жылы 11,2 миллион
шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. Бұл – рекордтық көрсеткіш. Дегенмен, оның өзі жеткіліксіз, әлі күнге
дейін көптеген отбасы баспанасыз жүр. Бұл – айрықша әлеуметтік маңызы бар мәселе. Оның шешімін тұрғын үй
ипотекасының қалың көпшілікке жаппай қолжетімділігін арттыру арқылы табуға барлық жағдай жасау керек.
(Нұрсұлтан Назарбаевтың «Президенттің бес әлеуметтік бастамасы» атты халыққа үндеуінен)

Көсілгенде аяғы қырық
жамау ескі лашығына сыймай,
есіктен сыртқа шығып жатса
да, «Қайран, менің өз үйім, кең
сарайдай боз үйім» деген
ХІV ғасырдағы Жиренше
шешеннің сөзі ХХІ ғасырда да
өзектілігін еш жойған жоқ.
Өйткені, қазақ жастарының
біразы қазір «Қайран, менің
өз үйім» деп айта алмай,
қамығып жүр.

«Үйі жоқтың – күйі жоқ» екені айтпаса да түсінікті.
Айлығын шайлығына әрең жалғап жүрген ортанқол
отбасының жалақысының жартысына жуығы жалдамалы
пәтерге жұмсалатынын, ал қалғаны күнделікті
мұқтаждықтан арылмайтынын ескерсек, баспаналы
болу орындалмас армандай болып көрінері хақ. Бір
ғана Батыс Қазақстан облысының өзінде «Бір бөлмелі
болса да, өз үйім болса екен» деп үміттерін үкілеп отырған
отбасылар қаншама?!
Елбасының тапсырмасымен өңірімізде жүзеге асқан
«Қолжетімді баспана – 2020», «Нұрлы жер» және «Нұрлы
жол» бағдарламаларының шапағатын көріп, баспаналы
болғандар қатары жыл санап артып келе жатқанын көзіміз
көріп, құлағымыз естіп жүр. Демек, әрекет еткен адамға
мемлекеттік бағдарлама арқылы тұрғын үйге қол жеткізу
орындалмас арман емес. Бастысы, баспана алудың
мүмкіндіктерін кеңейтуге бағытталған түрлі тетіктерді
дөп басып танып, өз кәдеңе жарату.
Биылғы жылдың наурыз айында жарияланған «Бес
әлеуметтік бастамасында» Мемлекет басшысы Нұрсұлтан
Назарбаев жұмыс істейтін әрбір адам несиеге пәтер
алып, оны отбасылық бюджетінің мүмкіндіктері аясында
төлей алатындай болуы үшін арзан ресурстар ұсынатын
тетіктер қажет екендігін баса айтып, «7-20-25» тұрғын үй
бағдарламасын ұсынды. Аталған бағдарлама бойынша
1 триллион теңге қарыз беру көзделіп, арнайы «Баспана»
ипотекалық ұйымы құрылды.
Оның қолданыстағы өзге бағдарламалардан басты
артықшылығы берілетін несие өсімінің мөлшерлемесі
14-16 пайыздан 7 пайызға дейін төмендеді. Бұрын
банктер бастапқы жарнаға баспана құнының 30, кейде
тіпті 50 пайызын талап етіп келсе, жаңа бағдарламаға
сәйкес 20 пайызын ғана алады. Үшінші жеңілдік – несие
алушының ай сайынғы төлемін азайту үшін оның мерзімі
10-15 жылдың орнына 25 жылға дейін ұлғайтылды.
Талай жанның баспаналы болу үмітін қайта оятқан «720-25» бағдарламасы биылғы 4 шілдеде іске қосылып,
екінші деңгейлі жеті банк, яғни «Банк Центр Кредит»,
«Еуразия банкі», «АТФ банк», «Банк RBK», «Халық банкі»,
«Цеснабанк» және «Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі»
алғашқылардың қатарында ипотекалық несиелер бере
бастады. Қыркүйек айының соңында серіктес банктер

тізіміне «Фортебанк» те қосылды.
Шілде-қазан айлары аралығында 97 батысқазақстандық
аталмыш бағдарламаға қатысуға ниет білдірген. Орал
қаласында «7-20-25» бағдарламасы арқылы несие беретін
«Банк Центр Кредит», «АТФ банк» және «Цеснабанк» 76
өтінішті мақұлдаған. Қазіргі таңда 47 адам ипотекалық
несиені рәсімдеп, жаңа баспанаға қол жеткізіп үлгерген.
Осы тұста облыс тұрғындарына баспана алудың жаңа
мүмкіндіктерін ұсынуда «Банк Центр Кредит» АҚ-ның көш
бастап тұрғанын атап өткен жөн. «Банк Центр Кредит» АҚның бөлшек бизнес кеңсесінің басшысы Аида Ипатованың
айтуынша, әрбір Қазақстан азаматы өзінің жеке
баспанасының болғанын қалайды. Ал кейбіреулеріне бұл
арман болуы мүмкін. Қазіргі уақытта бұл арманды жүзеге
асыру үшін көптеген бағдарламалар бар, солардың ішіндегі
ең тиімдісі «7-20-25» бағдарламасы. Бүгінгі күні аталмыш
бағдарлама бойынша 50 батысқазақстандықтың өтініші
мақұлданып, несиенің бұл түрі ең үлкен сұранысқа ие
болып отыр. Батыс Қазақстан облысында және жалпы
елімізде «7-20-25» бағдарламасы бойынша ең алғашқы
несие «Банк Центр Кредит» АҚ-да рәсімделді.
Бағдарламаның негізгі шарттарына сәйкес келетін
қазақстандық тұрғындар несие рәсімдеуге өтініштерін
бере алады. Ол үшін бұл бағдарламаға қатысып отырған
банктерге хабарласып, қажетті құжаттарды жинап, өтініш
беру керек. Бағдарламаға қатысушының өз атына тіркелген

тұрғын үйі және ипотекалық тұрғын үй қарыздары
бойынша өтелмеген берешегі болмауы тиіс. Ипотекалық
тұрғын үй қарызы тек ұлттық валютамен ғана беріледі
және облыс бойынша сатып алынатын баспананың
құны 15 миллион теңгеден аспауы қажет. Кепілдемеге
сатып алынатын жылжымайтын мүлік қойылады.
Оралдық Талғат Ниязғалиев пен Айнұр Тасмұханова
– «7-20-25» мемлекеттік бағдарламасы бойынша
баспаналы болған жас отбасылардың бірі. Қаланың
«Солтүстік-шығыс» шағынауданынан қос бөлмелі су
жаңа пәтерге қол жеткізген отбасының ипотекалық несие
үшін ай сайынғы төлемі 60 мың теңгені құрайды екен.
«Баспаналы болғанға дейін ата-анамызбен бірге
тұрып келдік. Жұбайым «Қазақтелеком» АҚ-да инженер,
өзім №26 мектепте ағылшын тілінің мұғалімімін.
Сырым, Сымбат есімді қос құлыншақты тәрбиелеп
отырмыз. «Елбасының бес әлеуметтік бастамасынан»
«7-20-25» бағдарламасы туралы алғаш оқығанда
шарттарының қолжетімді және тиімді екенін бірден
байқап, алғашқы жарнаға қажетті қаражатты жинақтай
бастадық. Шілде айына дейін қаражаттың басын құрап,
бағдарлама басталар уақытты күттік. Бірнеше банкті аралап
шыққан соң, таңдауымыз «Банк Центр Кредитке» түсті.
Өйткені, құжаттарымызды тапсырған соң, ипотекалық несие
ең қысқа мерзімде, яғни екі күннің ішінде рәсімделді.
Бастапқыда жаңа пәтеріміздің ішкі әрлеусіз (черновой)

екенін көріп, абдырап қалғанымыз рас. Есесіне, пәтерді
өзіміз қалағандай әрлеп, ішкі жөндеу жұмыстарын
толық аяқтап алдық. 20 пайыздық алғашқы жарна
мен ипотекалық несиенің жылдық мөлшерлемесінің
7 пайыздан аспайтыны «7-20-25» бағдарламасының
ең тиімді тұсы», – дейді Айнұр Әлібекқызы.
«7-20-25» бағдарламасы бойынша тек бірінші
тұрғын үй нарығындағы, яғни жаңа баспананы ғана сатып
алуға болатыны белгілі. Осы жайтты ескерген «Баспана»
ипотекалық ұйымы 11 қыркүйектен бастап «7-20-25»
бағдарламасынан бөлек, екінші тұрғын үй нарығындағы
баспананы несиелеуге бағытталған арнайы өнімді іске
қосты. Жаңа бағдарлама «Баспана хит» деп аталады.
Оған қоса Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 5 қазандағы «Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: табыс
пен тұрмыс сапасын арттыру» атты Жолдауында берілген
тапсырмаларға сәйкес, «7-20-25» бағдарламасына
қатысуға ниет білдірген азаматтардың алғашқы жарнасын
арзандату үшін жалпы саны 50 мың данадан кем емес
тұрғын үй сертификаттары шығарылатын болады.
«Баспана» ипотекалық ұйымының баспасөз қызметі
таратқан мәліметке сүйенсек, Қазақстан халқына жыл
соңына дейін 10 мыңдай сертификат тапсырылмақ.
«7-20-25» сертификаттары бюджеттік сала қызметкерлері
үшін алғашқы жарнаны едәуір жеңілдету мақсатында
әзірленіп отыр. Сертификаттарды қала және облыс
әкімдіктері өз тұрғындары арасында үлестіретін болады.
«Елбасы жергілікті бюджеттен жеңілдетілген ипотеканың алғашқы жарнасын субсидиялау бойынша жанжақты жұмыс жүргізуді тапсырды. Мемлекет басшысы
мәлімдегендей, мұндай тұрғын үй сертификаттарын
беру мұғалімдер, дәрігерлер, полиция қызметкерлері
және басқа да жергілікті өңірлерге қажетті мамандық
иелері үшін ипотеканың қолжетімділігін арттыра түспек.
Біз «Нұр Отан» партиясының қолдауымен алғашқы
жарнаны азайту бойынша жұмыстарды бастап кеттік.
Және аталған шаруаны қызу дөңгелетіп, осы аптадан
бастап әр өңірлерде «7-20-25» сертификаттарын бере
бастаймыз», – деді «Баспана» ипотекалық ұйымының
басшысы Қайрат Алтынбеков.
«7-20-25» сертификатының орташа номиналы бір
млн теңгені құрайтын болады. Демек, жергілікті атқарушы
құрылымдар тарапынан «7-20-25» бағдарламасына
қатысуды ынталандыру үшін кем дегенде 50 млрд теңге
бөлінбек.
Айта кету керек, қыркүйек айында «7-20-25»
бағдарламасы аясында алғашқы жарнаны арзандату
мақсатында «Жас арман» мен «Қамқор баспана» өнімдері
әзірленіп, олар өңірлерде іске асырыла бастаған еді. Енді
өнімдер біріктіріліп, алғашқы жарнаны азайту бойынша
әлеуметтік жұмыс «7-20-25» сертификаттары аясында
кеңінен жүргізілмек.

Динара ЖҰМАБЕКҚЫЗЫ,
Орал қаласы

ПРЕЗИДЕНТ ТАПСЫРМАСЫ
Көктемдегі Парламент Палаталарының
бірлескен мәжілісі ел халқының
көңілінен шыққан соны жаңалықтарға
толы болды. Әсіресе, Елбасы Нұрсұлтан
Назарбаевтың бес әлеуметтік
бастамасы нағыз көкейіміздегіні
қозғап, келер күнге деген сенімімізді
одан әрі орнықтыра түскенін баса атап
көрсетуіміз керек.

Бесінші бастама: «Елді газбен
қамтамасыз етуді жалғастыру».
Елімізде газ өндіру Тәуелсіздік
кезеңінде жылына 8-ден 52
миллиард текше метрге дейін
артты, әрі қарай да өсе түседі.
Қазір еліміздегі тұрғындардың
50 процентке жуығы газбен
қамтамасыз етілген. 9 облысқа
газ тартылған. Дегенмен,
орталық және солтүстік
өңірлер әлі де газсыз отыр. Біз
Қараөзек (Қызылорда облысы)
– Жезқазған–Қарағанды–
Теміртау–Астана бағытында
магистральді газ құбырын салу
жобасын жүзеге асыруымыз
керек. Оған тиісінше қаражат
тарту қажет болады, соның
ішінде халықаралық қаржы
институттарынан да. Бұл
2,7 миллион адамды газбен
қамтамасыз етумен қатар,
шағын және орта бизнестің жаңа
өндірістерін ашуға мүмкіндік
береді. Сонымен бірге, экология
жақсарады. Газға көшу тек
Астананың өзінде зиянды
қалдықтардың ауаға таралуын
6 есеге немесе жылына 35 мың
тоннаға азайтады. Бұл жобаны
жүзеге асыру әрі қарай өзге
өңірлерді де газбен қамтамасыз
етуге мүмкіндік береді.
(Нұрсұлтан Назарбаевтың
«Президенттің бес
әлеуметтік бастамасы» атты
халыққа үндеуінен)

Бұл орайда, Қазақстан бұрынғы Кеңес Одағы
кезінде де, одан бергі тәуелсіздік жылдарында да
табиғи газ кеніне бай елдің бірі болып келе жатқандығы

баршамызға жақсы мәлім. Алайда, осы жер асты
байлығымызды елдің қажетіне жаратуда, шынын
айту керек, әлі күнге кенже қалып отырған жайымыз
бар. Өйткені, көптеген аймақтарда қысқы жылу беру
мәселесінде, одан былайғы жерде де көп проблеманы
шешетін осы табиғи газ құбырлары тартылмаған.
Ақмола облысындағы қазіргі жағдайдың өзін алып
қарасақ, осының салдарынан да кейбір орын алып

отырған қиындықтар көзге айқын көрінуде. Айталық,
қыс басталғанда көмір тапшылығы жұртшылықты
әуре-сарсаңға салады. Бірде бар болып, бірде жоқ
болып, жеткілікті қоры жасалмай отырған осы көмірден
қазір облыс орталығы – Көкшетау қаласының өзі
ауыртпалық көріп келеді. Ал, оның орнына табиғи
газды пайдалансақ, мұндай әуре-сарсаңның бірі
де болмас еді. Көпшілік ғимараттар, жеке және көп

қабатты тұрғын үйлер тек газбен жылытылып, мұның
өзі экономикалық жағынан да, экологиялық тұрғыдан
да айтарлықтай тиімділік берер еді.
Облысымызда көптен көтеріліп жүргенімен,
шешімін табар түрі көрінбейтін осы мәселеге Мемлекет
басшысының Парламенттің бірлескен мәжілісінде
халыққа арнаған Үндеуінің бесінші бөлігі, яғни,
елімізді газбен қамтамасыз ету бастамасы жаңаша
бір қозғау салғандай болды. Елбасының айтуынша,
орталық және солтүстік аймақтарды газсыз қалдырмау
үшін Қызылорда облысындағы Қараөзек – Жезқазған
– Қарағанды – Теміртау – Астана бағыты бойынша
жаңа газ құбырын салу жобасын іске асыру қажет.
Бұл шамамен алғанда 2,7 миллион халықты газбен
қамтамасыз етуге жағдай туғызбақшы.
Әрине, бұл газ құбырын тартудың нақты мерзімі
туралы әзір айту қиын. Бірақ, жоба көпке созылмай,
таяу арада қолға алынады деген сенім бар. Бізді
үміттендіретіні осы жоба сәтімен іске қосылса, Астанадан
бері қарай Көкшетауға және облыс аудандарына газ
тарту мерзімі де жақындай түсері сөзсіз.
Сондықтан, бұл жоба Ақмола, Көкшетау өңірлері де
түптің түбінде газсыз қалмай, осы бағытта атқарылатын
күрделі де болса қажетті жұмыстың игі нәтижесін көреді
деген сенімге жетелейді.
Олай болса, Елбасының Парламенттің бірлескен
мәжілісінде көтерген бес әлеуметтік бастамасын қызу
қолдап, халықтың нағыз көкейіндегісін дөп басқан
баспана алудың жаңа мүмкіндіктері, жалақысы төмен
жұмысшылардың салық жүктемесін азайту, студент
жастардың жатақханадағы жағдайын жақсарту, шағын
несие беруді көбейту мәселелерінің қай-қайсысы
болсын ойдағыдай шешім табуына тілектестігімізді
білдіргіміз келеді.
Шыныбек СЕРҒАЗИН,
Көкшетау қаласының тұрғыны

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ 85 КОЛЛЕДЖДІҢ 24-І МЕМЛЕКЕТТІК БОЛСА, ҚАЛҒАН 61-І ЖЕКЕМЕНШІК САНАЛАДЫ
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«Ежелден татар халқы түп-тамыры
ортақ, бауырлас халық. Сонау өткен
ғасырлардан келе жатқан екі ел
арасындағы қарым-қатынас жаңа
ғасырда, жаңа заманда қайта жанданды.
Елбасы да, Татарстан Президенті де
туысқан ағайындардың өзара татулығы
мен бірлігін нығайтуға байланысты көп
іс тындыруда. Сол жарасымды дәстүрді
одан әрі жалғастыруға біздер де өз
үлесімізді қосудамыз. Сапарларыңыз
сәтті болып, бауырластармен
жүздесіп, марқайып қайтыңыздар»,
– деп облыстың Ардагерлер кеңесінің
төрағасы, абыз-ақсақал Кенжебек Үкіұлы
сәтті сапар тілеп, ақ батасын бергеннен
кейін, ертесіне ұшаққа міндік.
Қостанайдан сапарға шыққан кісілердің дені – ардагерлер.
Топ жетекшісі – Қазақстан Ардагерлер ұйымының орталық
Кеңесі төрағасының бірінші орынбасары, ҚР Еңбек сіңірген
қайраткері, тарих ғылымының докторы, профессор, академик
Өмірзақ Озғанбаев ағамыз. Астанадан таңертең келген бетімен
іле топ бастады. Сапарластардың көбісі жүзі таныс, есімдері
облысқа танымал қадірменді қарт-қариялар. Олардың
қатарында алды сексеннің сеңгіріне шыққан соғыс және
еңбек ардагерлері Леонид Дячков, Николай Гордеев, Алмат
Үсенов, Есімхан Жакин, Мырзасалық Орқашбаев, Тілеубай
Шектібаев, Венера Бондаренко, Қадырхан Құдайбергенов,
Теміртас Сұрағанов, қайраткерлер қатарында бұрынғы ҚР
тұрмыстық қызмет көрсету министрі Александр Середенко,
ҚР Парламентінің экс-депутаты Ольга Киколенко, бірнеше
аудан мен қалада әкім болған Сабыржан Ахметов, Марат
Қасымов, Тұрсын Құлмағанбетов, танымал кәсіпкер Ыбыраш
Естаев, кезінде Қостанайдың ірі (КСК) кәсіпорнын басқарған
Шәміл Қапқаев, құрметті теміржолшы Василий Васильев,
Молдабай Қайдаров, зиялы қауым өкілдері, Қазақстан
Жазушылар одағы облыстық филиалының директоры Ғұмар
Ахметчин, ақиық ақын, ыбырайтанушы ғалым Серікбай
Оспанов, ғалым, философия ғылымының докторы Рида
Зекрист, БАҚ өкілдері және басқа да қызметшілер бар. Осы
сапарда ардагерлерге қызмет көрсетудің бар ауыртпалығы
облыстық «Ата» қорының төрағасы, ҚР Ардагерлерінің
Республикалық Кеңесінің мүшесі Марат Қабдысалықов
пен «Стеклоцентр-2008» ЖШС Бас директоры Марат
Ахметзановқа түсті. Төрт күн бойы үлкен-кішінің ауанына
қарап, жайылып жастық, иіліп төсек болады.
Татарстанға жеттік. Бізді түскі астан соң, жергілікті ағайындар
алдымен Қазан қаласын аралап, танысуға шақырды. Бұл
бәріміздің де көкейіміздегі еді, қуана құп алдық.
Қазан – Еділ өзенінің сол жағасында ХІІІ ғасырдың ІІ
жартысында іргесі қаланған көненің көзі. Қазір Татарстанда
жалпы халық саны 3 миллион 894 мыңнан асса, ал Қазанда
1 миллион 231 мыңнан астам адам тұрады екен. Бұл Ресей
бойынша ірілігі жағынан алтыншы қала.
Бізді алдымен Қазанның басты бренді – Қазан Кремлімен
таныстырды. Еділдің сол жағалауында орналасқан Кремльдің
аумағы 1 500 шаршы метр, бірнеше тарихи және архитектуралық
кешендер орналасыпты. Бұл аумақ 2000 жылдан бастап
ЮНЕСКО-ның Бүкіләлемдік мұрасы ретінде тіркелген.
Кремльдегі губернатор сарайы қазіргі уақытта Татарстан
Президентінің резиденциясы. Анадайдан көз тартатыны
Татарстанның бас мешіті – Құл Шариф мешіті. 1552 жылы
Иван Грозныйдың әскері бұзған ескі Қазан хандығы мешітінің
орнына салынған. 58 метрлік 4 үлкен және 4 кішкентай
мұнаралары бар. Мешітке Қазан хандығының батыры, ақын,
ғалым, діни қызметкер және дипломат Құл Шарифтің есімі
берілген. Жерлестері мұны «Еуропадағы ең биік ғимарат»
деп есептейді. Мешіт ғылыми-ағартушылық орталық ретінде
қызмет етеді, мұнда мұражай-кітапхана жұмыс істейді. Біз
барғанда кешкі намаз оқылып жатыр екен. Садақа салып,
әруақтарға құран бағыштадық.
Қазан бекінісінің ортасындағы ұшар басы көкке ұмтылған
әйгілі Сүйімбике мұнарасы тұр. Тұла бойы тұнған тарих. Ноғай
Ордасын құрған Едіге бидің бесінші ұрпағы, «мырзалардың
мырзасы», «сұлтандардың сұлтаны» атанған Жүсіп мырзаның
қызы. Осы бір мұнара Қазан патшайымы өзінің асқақ, елдікке
адал текті екендігін осылайша көрсетіпті. Жұрт Сүйімбике
мұнарасын Париждегі Эйфель мұнарасы мен Нью-Йорктегі
Бостандық статуясына теңейді. Қазақстан халық суретшісі
Камиль Молдашев Сүйінбикенің портретін салған. Татарстан
мектептерінде халық ауыз әдебиетін өткенде «Сүйінбике
зары» дастанын оқытады екен.
Жалпы Қазанда қазақтардың ізі молынан қалған.
Абайды түркі тілдес шығыс халықтарына таныстыруда Қазан
қаласының елеулі қызметі зор. Осында шыққан «Кнәз блан
зағифа» атты қисса кітапта (1897), М.Кәшимовтің «Сұлу
қыз» деген өлеңдер жинағында (1909) Абайдың өлеңдері
жарияланған. 1922 жылы Б.Күлеевтің бастыруымен «Абай
Құнанбайұғылының өлеңі» жинағы жарық көрген. Мағжан
шығармалары да алдымен осы Қазанда басылып шыққан.
Ал қазақтардың арасындағы татарлардың төрт ғасырдан
астам тарихы бар. Оған дәлел көп. Мысалы, Акрам Ғалимов

(1892-1913) Қостанайда туған, өзінің ақындық шығармаларын
татар және қазақ тілдерінде жазған. Ол Троицк қаласында
қазақ тілінде шығатын «Айқап» жорналының хатшысы
болған. Оның ақындық шығармалары да татар және қазақ
тілдерінде жазылған. Ғ.Тоқайдың досы, танымал педагог
және журналист Ғабдулла Ғыйсмати Қостанайда дүниеге
келген. Ол бірнеше оқу құралдарының авторы.
Мифтахетдин Мухаммадьяр-ұлы (1831-1895) татарлар,
қазақтар мен башқұрлардың сүйікті ақыны болған. Ол
Қазақстанда мұғалім болып жұмыс істеген. Қазақ кедейлері
танымал әнші-ақынды Ақмолда деп атаған. Қарабалық
өңірінде ізі қалған Ақмолда қазақ балаларын оқыту үшін
Қазаннан кітап тасып, табанынан таусылған қайраткер ақын.
Түрме циклы мен басқа да туындыларында Шығыс пен батыс
поэзиясына жаңалық енгізген шайырдың қазақ халқына
деген сүйіспеншілігі айрықша. Ол өзінің жазбаларының
бірінде: «Қазақсыз Қазан жоқ, Қазансыз қазақ жоқ», –
деп жазған екен.
Бүгінде Татарстанда тұратын қазақтардың саны 1 758
адам (2010). Бұл республикада Қазақстаннан келіп оқып
жатқан 1 200 студент бар екен. Оның ішінде 500-ден астамы
Қазандағы федералдық университетте дәріс алуда.

«Тарихи деректерге сәйкес, Қазан университетінде
1877 жылдан бастап қазақ интеллигенциясы да білім ала
бастаған. Оқу орнының Қазақстанмен тарихи байланысы
бүгінге дейін жалғасып келе жатқаны қуантады», – деген
еді Татарстан сапарында Нұрсұлтан Назарбаев.
Қазанда Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев атындағы көше
де бар.
Айтпақшы, әріптес жазушы ағамыз Ғұмар Ахметчиннің
немересі Ғазиза да осы университеттің 2-курсында оқып
жүр екен.
«Немеремді осы Қазанда көрудің сәті түсті. Қуанып қалдым.
Жағдайы жақсы, «сабағынан қалма, ізден, талаптан» деп
жатырмын, – дейді Ғұмекең, – Мен Татарстанға осыдан 55
жыл бұрын әкемді ертіп келгенмін. Туған жері Ақболат деген,
шешемнің туған жері Тобылғы деген ауылдарды көрсеткен
едім. Содан кейін табаным тиіп тұрғаны осы. Содан бері
керемет өзгеріпті, қайта жаңғырыпты. Жаның сүйсінеді. Былтыр
Татарстан президенті Р.Миниханов Қостанайға іссапармен
келгенде кездесудің соңында ақ батамды берген едім».
Келесі күні қостанайлық делегация Қазандағы Жеңіс
паркінде болып, Ұлы Отан соғысында құрбан болғандарға
мәңгілік от басында тағзым етіп, гүл шоқтарын қойдық.
Мұнда да сол бір сұрапыл соғыстың іздері сайрап жатыр.
Татарстанда 1-10 қазан арлығында қарттар күніне арналған
онкүндік өткізіледі екен. Осы орайда қостанайлықтарды
республикалық Ғабдолла Тоқай атындағы филармонияда
болғалы жатқан Татарстан ардагерлерінің дәстүрлі «Балқыш»
фестивалінің құрметті қонағы ретінде қатысуға шақырды. Бұл
бір-екі жарым сағатқа созылған тамаша ән-би тойы болды.
Біздің арамыздан әнші ағамыз Теміртас Сұрағанов сахнаға
шығып, қазақтың қоңыр домбырасымен Абайдың «Айттым
сәлем қаламқасын» нәшіне келтіре қазақша-орысша айтып
бергенде, бүкіл зал ұзақ ду қол шапалақтады.
Қазақ-татар арасындағы жарасымды бауырластықтың
жарқын бір куәсі – Татарстан республикалық ардагерлер
ұйымында болған кездесу. Мұнда Татарстан ардагерлерінің
көшбасшысы Хабир Иштеряков, Татарстанның Еңбек,
жұмыспен қамту және халықты әлеуметтік қорғау министрі
Элмира Зарипова жергілікті ардагерлерге жасалып жатқан
қамқорлықтарын баяндап берді. Мұнда ардагерлер ұйымы
бюджеттен қаржыландырылады екен. Қамқорлық деген
осы! Біздің көшбасшымыз Өмірзақ Озғанбаев пен Хабир
Иштеряков екі ел ардагерлерінің қарым-қатынасын нығайту
жолындағы меморандумға қол қойды.
«Маған бұл республикамен жыл өткен сайын ара
қатынасымыз нығая түскені ұнайды, – деді Өмірзақ ағамыз,
– Себебі, біздің туысқандығымыз тереңде жатыр. Ал енді
сол ағайындардың бүгінгі тұрмыс жағдайлары жақсарып,
заман талабына сай дамып келе жатқанына неге қуанбасқа.
Мысалы, Қазан таза қала екен. Көлік жағдайы жақсы шешіліпті.
Метро, трамвай, троллейбус, автобусы бар. Ауылдан қалаға
ағылып көшіп жүргендерді байқамайсың. Бұл ауылдың
жағдайы жақсы деген сөз. Қазан – бүкіл Ресей бойынша
үшінші астана болып есептелуі тегін емес. Көлік және газ
жағынан мемлекет бойынша Татарстанның алғашқы бестіктен
көрінуі көп нәрсені аңғартады».
Бізге ерекше әсер қалдырған Қазандағы көне татар ауылы
(слобода). Мұның да бастауы сонау ғасырлар қойнауында.
Шиһабаддин әл-Маржани мешіті — Иван Грозный қаланы

басып алғаннан кейін салынған алғашқы тас ғимарат.
Оның құрылысын жүргізуге Ресей императрицасы Екінші
Екатеринаның өзі рұқсатын беріп, тіпті құрылыстың орнын
да белгілеп берген екен. Мешіттің есігі алғаш рет 1770
жылы ашылған. Содан бері қандай қиыл замандар өтсе
де, мешіт қызметі үзілмепті. Мешіт көрнекті діни қайраткер,
ойшыл-тарихшы Шигабуддин Маржани есімін иеленген. Ол
1850 жылдан бастап осында дінбасылық қызмет атқарған.
Кейін оның имандылық істерін баласы, одан кейін немересі
жалғастырған. Маржани мешіті төңірегінде мұсылман
мәдени орталығы құрылыпты. Онда қарттар үйі, балалар
үйі, ислам кітапханасы, мұсылман медициналық орталығы,
халал ризық дүкені, халық шеберлері орталығы, қонақ
үйі жұмыс істейді.
«Қазандағы көне ғимараттар өзіндік архитектуралық
ерекшелігімен көз тартады, – деді сапарлас Сабыржан Ахметов
ағамыз, – Мұнда облыстық мәдениет басқармасының
өкілі Шалқар Қосабаев екеуміз облыс әкімі Архимед
Мұхамбетовтің арнайы тапсырмасымен келдік. Мақсат
Қостанайдағы Марал Ишан мешітін қайта жаңғырту.
Ғимаратты көпестер ағайынды Яушевтар осы Қазандағы
байырғы үйлердің архитектурасы үлгісімен салғаны белгілі.
Енді біз сол үйдің сызба-жобасын іздестіріп көреміз. Қазір
Қазан сәулетшілермен келіссөз жүргізіп, дидарластық.
Түсіністікпен құп алып, көмектесетінін айтты».
Раифа кентіндегі Богородицкий ерлер монастырын
аралап көрдік. Мұндағы құнды дүние Қазан Құдай-Ана
иконасы екен. Ғибадатхана аумағында 6-16 жастағы тағдыр
тәлкегіне ұшыраған балалар 25 жылдан бері тәрбиеленуде.
Кеңес заманында түрмеге, одан қалды әжетханаға дейін
айналған орын енді қайта жаңғырып, лайықты қызмет
көрсетіп жатқан жайы бар екен.
«Маған Қазан көнелігімен көз тартты. Көненің қадірін
бағалай білетіндігіне риза болдым. Татарлардың қазақ
зиялыларына істеген қызметі өлшеусіз. Біз бір-бірімізді
танып білуіміз керек, – деді қайтар жолда Серікбай Оспанов
ағам, – Бірлесіп шешер ортақ мәселеміз көп».
«Егер байыппен сөйлегенде татар тілін жақсы түсінесің,
– дейді Ыбыраш Естаев, – Бұл өңірді шаруашылық басшысы
болып жүргенде талай рет шарладық. Білеміз».
Маған осы қыркүйектің соңына таман Астанада «Astana
Media week» форумына қатысқан «Татар-информ» ақпарат
агенттігінің бас директоры Шәміл Садықовтың: «Мен форумда
қазақша сөйлеген сөздердің бәрін түсініп отырдым, бұл
мен үшін аса қуанышты күтпеген тосынсый болды. Қазақ
пен татар бауыр ел. Мен өз үйімде жүргендей сезіндім.
Қазақша сөздің 99%-ын түсіндім. Бұл мені таңырқатқан
аса жағымды сезім еді», – дегені есіме түсті.
Жалпы облыс ардагерлерінің Татарстан сапарына
қолдау көрсеткен облыс әкіміне, оның орынбасары Марат
Жүндібаевқа, қала әкімі Базыл Жақыповқа, облыстық
ардагерлер Кеңесінің төрағасы Кенжебек Укинге ықыласы
ерекше. Сондай-ақ, демеушілік көрсеткен атпал азаматтар
Р.Файзуллин, В.Мақсұтов, Р.Баймұхаметов, Н.Ахметов,
Р.Фалахутдинов, А Степаненко және де басқаларға газет
арқылы дән ризалығын білдіруді өтінді.

Жанұзақ АЯЗБЕКОВ,
Қостанай – Қазан – Қостанай

ЕСКІРМЕЙТІН ЕСТЕЛІК
Мен, Мәмбетбаев Әлмағанбет
1940 жылы 24 қарашада Бәйгеқұм
ауылында дүниеге келгенмін. Н.В.Гоголь
атындағы Қызылорда педагогикалық
институтының физика-математика
факультетінің физика және жалпы техника
бөліміне түсіп, бітіргеннен кейін
1965 жылдан зейнеткерлікке шыққанға
дейін Бәйгеқұм кәсіптік-техникалық
училищеде мұғалім болып істедім. Осы
уақытта кешкі мектепте қосымша физика,
математика пәнінен дәріс бердім.
Нәлібаев Ыбырайханның училищеге директор болып
келгеніне үш-төрт ай болған екен. Мені бос мұғалімдік
орынның жоқтығына байланысты ескі жүрмей тұрған бес
орындықты УАЗ жеңіл автокөлігіне шофер етіп алды. Бұл
1965 жылдың 15 наурызы еді. Жеңіл автокөлікті бір аптада
жүргізіп шығардым. Шығаруым мұң екен, Ыбырайхан екеуміз
училищеге күріш егу үшін Телікөл каналының бойынан
күріш егетін жер іздеуге шықтық. Сол жылы күріш егіп,
шаруашылық жұмыстары жүре бастады. Ал мен енді қалай
мұғалім болғанымды баяндайын.
Ол кез әлі есімде. Наурыз айында күріштік жер басынан
ерте не кеш келіп жүрдік. Келе Ыбырайхан оқу корпусында
не болып жатқанын зерттеп шығады. Әрине, дәлізде айқайшу, класстарда да айқай-шу. Оқушылар мұғалімдерге
бағынбайды екен. Бір күні директор мені шақырып алып:
«Әлмағанбет, сен балаларын ұстай тұр, мен мұғалімдермен
сөйлесейін», – деп, мені сыныпқа жіберді. Ал хатшы қыз үш
мұғалімді ертіп, директорға кетті. Мен үш сыныптан елу-алпыс
оқушыны бір сыныпта ұстап қалып, сабақ өткізе бастадым.
Сабақ өткізгенімде әлгі шулап отырған балалар жым-жырт
тыңдаса керек. Мен сабақ жүргізе беріппін. Ал Ыбырайхан
әлгі мұғалімдерді алып келіп, мен сабақ өткізген сыныптың
есігінің сыртынан тыңдатқан. Сыныпта ызың естілмесе керек.
Сол күннен бастапТүркістандағы ТИТ-ті бітіріп келген үшеуін
мастерлікке түсіріп, сағатын маған алып берді. Сонымен,
сол күннен бастап зейнеткерлікке шыққанға дейін әртүрлі
саладағы 15 пәннен дәріс беріппін. Бұл Ыбырайханның
училищедегі алғашқы кадр дайындауы болатын.
«Бітер істің басына, жақсы келер қасына» демекші, сол жылы
Түркістандағы ТИТ-ті бітіріп, Сағынбай Пернебай, Досанов

Әділхан, Дүйсенов Мұсахан мұғалімдікке қабылданып, жаңа
оқу жылын бастап кеттік. Кейіннен Тұрсынбаев Бақберген,
Қалекеев Жамантай, Ревин П.А., Шайжанов Дәуітбай және
Арыстанов Әбсаттарлар келіп қатарға қосылды. Сол жылдары
ауыл шаруашылығына механизатор кадрларын дайындау
үшін басқа өлкелерден (Украина, Чувашия, Молдавия)
балалар әкеліп оқытып, тың өлкесін игеруге де механизатор
кадрларын дайындап жіберіп отырдық. Өзім Чувашияға үш
рет барып, балалар жинап алып келдім. Осы ұзақ жылдар
ішінде ауданға белгілі біршама азаматтармен бірге қоянқолтық бірлесе жұмыстар атқардық.
Училищенің оқу-тәрбие жұмысының негізгі шарты – жұмысты
сауатты, жүйелі жоспарлай білуде. Жүйелі жұмыста әрқашан
нәтиже болады. Нәтиже айналып келгенде мұғалімдерге

тіреледі. Училищедегі оқу-тәрбие жұмысын ұйымдастыруда
кезінде директордың орынбасары болған Шымкент Сыздықов,
Қыдыр Өтебаев, Айтмағанбет Алжанов, Мұсахан Дүйсеновтер
оқу-білім деңгейін төмен түсіріп көрген емес.
Училищенің директоры Ыбырайхан Нәлібаевтың дайындаған
педагог кадрлары осы уақытқа дейін өз жұмыстарын
сауаттылықпен жалғастырып келеді. Олар: Шайжанов
Дәуітбай, Арыстанов Әбсаттар. Қазіргі күні училищеде өз
мамандықтары бойынша әлі де дәріс беріп келеді.
Біз қиындық дегеннің не екенін көріп өстік. Ыбырайхан
директор болып тұрған кезде біз педагогтар ұжымы болып
оқытудың түрлі әдістерін ойластыра отырып, кабинеттік жүйе
бойынша сабақ өткіздік. Сабақты пән кабинетінде өткізу
әдістерін қазір меңгерген ұстаздар қатары көбейген. Барлық
кабинеттерде оқу экрандары («КГШ», Украина) орналастырып,
мұғалім отыратын столды пульттік басқаруға жабдықтағанбыз.
Кіші кернеуліктегі двигательдерінің көмегімен терезелердің
шторларын ашу-жабу арқылы қараңғылайтынбыз. Барлық
пәндер бойынша плакаттарды тапсырыс беру арқылы алып, оны
жылдық сабақ жоспары бойынша кабинеттің қабырғаларына
алып, қайта іліп қоятындай етіп орналастыратынбыз. Кабинетімізде
сабаққа қолданылатын техникалық құралдарды сақтайтын
орындар тиянақты жабдықталып, оның тізімдері қабырғада
ілініп тұратын. Әрбір топта қабырға газетін шығару ай сайын
жүйелі түрде шығарылып, ең үздіктері марапатталатын.
Әлі есімде, Дүйсенов Мұсахан директордың тәрбие
жөніндегі орынбасары болған жылдары өз күшімізбен
училищеге 100 орындықты клуб салуға бастама көтергенбіз.
Оны Ыбырайхан қолдап, іргетасына таудан тас алып келіп,
ұжым күшімен оның іргетасын құйғанбыз. Училищедегі
ағаш ұсталары Антон Васильевич, Ноль Карль үшеуміз жаз
айларында пиларамада ағаш кесіп, қабырғасын тұрғызып
және төбесіне арка жасап өз қолымызбен тұрғызғанбыз.

Нәтижесінде 100-150 оқушы сиятын клубта кітапхана
орналастырып, мәдени шаралар өткізілетін дәрежеге жеткіздік.
Мәдени шараларды Мұсахан Дүйсенов басқарып отыратын.
Осы жұмыстың басы-қасында училище директоры Ы.Нәлібаев
болып, қажетті заттарды жеткізіп беретін. Ыбырайхан басқарып
тұрғанда училищенің шаруашылығы ілгерілеп, егін егілді.
500-600-дей қой бағылып, балалардың ыстық ауқатына
беріліп тұрды.
1980-1981 оқу жылдары Бәйгеқұмнан Шиелі кентінде
жаңа салынған училищеге көшіп келгеннен кейін зейнеткерлікке
шыққанға дейін информатика пәнінен сабақ бере жүріп, екі
ЭВМ кабинетін жабдықтадым. Осы кездері информатика
пәнінен техникалық құралдарды сабақта пайдаланудан
облыстың кәсіптік-техникалық білім беру басқармасының
әдістемелік кабинеті облыстағы СПТУ-лардың информатика
пәнінің мұғалімдерін жинастырып симинар өткізді. Семинарға
қатысушылар тарапынан семинардың жұмысына жақсы баға
берді. Нәтижесінде облыстың әдістемелік бөлімі «Қаз КСР
кәсіптік-техникалық білім берудің озық үздігі» медальіне
ұсынылып, марапатталдым.
40 жылға жуық ұстаздық қызметте ар-абыройымызды
сақтап, бүгінгі Егемен Еліміздің тұғырлы болуына өзіндік үлес
қосқанымды мақтаныш көріп, ұл-қыздарыма, немерелеріме
айтып отырамын. Себебі, осы күндері қай салада болса да,
сол кездегі бір оқушым белгілі бір мамандық иесі болып
қызмет істейді.
«Жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын!» демекші,
жақсы істерімен ұжым басшысы болған Нәлібаев Ыбырайханның
үлкенге ізетті, кішіге қамқор қасиетін ерекше бағалай отырып,
оның әрбір ісінен үлгі алу, өзімнің осы уақытқа дейінгі ойымнан
кетпей жүрген есімдегілердің бірі еді.
Әлмағанбет МӘМБЕТБАЕВ,
Қазақ КСР-ның кәсіптік-техникалық білім беру
ісінің озық үздігі, Еңбек ардагері,
Шиелі қыстағы, Қызылорда облысы
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ЖӘДІГЕР

САЯСАТ ЭКОНОМИКА БІЛІМ МӘДЕНИЕТ СПОРТ

1940 жылы Семей қаласындағы Абай музейін
ашу жұмыстарының басында кемеңгер жазушы
Мұхтар Әуезовтің тұрғаны баршаға мәлім. «Абай
жолы» роман-эпопеясы арқылы ұлт қазынасынан
әлемге шашу шашқан заңғар жазушының музей
қорын толықтыруға қосқан үлесі қомақты. Ғылыми
зерттеу жүргізу, қажетті материалдар жинау –
осының барлығы ақын мұрасын ұрпаққа аманат
етіп табыстау мақсатында атқарылған күрделі де
құнды жұмыстар еді. Тек музей үшін ғана емес,
күллі қазақ халқы үшін баға жетпес асыл мұра
болып табылатын Абайдың 1896 жылы балалары
Ақылбай, Турағұлмен және 1903 жылы отбасымен
түскен фотосуреттерін музей қорына табыстаған да
Мұхтар Әуезов болатын.

ЖҰМАДАН
ЖҰМАҒА ДЕЙІН...
+ 7 (727) 293 86 73
qazaq1913@nur.kz

ӘУЕЗОВ ҚОЛТАҢБАСЫ
Осылайша, саналы ғұмырын Абай әлемін зерттеп, зерделеуге
арнаған Мұхтар Әуезовтің өмірі мен шығармашылығы қазіргі күнде
мұхтартанушы ғалымдардың зерттеу нысанына айналып отыр. Соның
ішіндегі жазушы қолтаңбасы өзіндік бір әлем болып табылады. Бұл жөнінде
Т.Әкім: «М.Әуезовтің мұрағаты мен кітапханасында жеке өзінің және
көптеген ақын-жазушылар мен ғылым, өнер, қоғам қайраткерлеріне
сыйға тартқан кітаптарында оның авторлық қолтаңбасы бар», – дей
отырып, «Абай» романының алғашқы кітабының шығуына септігін
тигізген Б.Кенжебаевқа, орыстың атақты жазушысы В.В.Ивановқа
жазған жазушының авторлық қолтаңба мәтіндерін келтіреді (Мұхтар
Әуезов энциклопедиясы. – Алматы, «Атамұра» баспасы, 2011. – 45бет. Авторлық қолтаңба).
Мұхтар Әуезов қолтаңбасын жинақтап, талдау жасаған келесі
еңбектерді атап өтуге болады. Ол 1997 жылы жазушының 100
жылдығына орай алғаш рет басылып шыққан «Письма родным и
близким» атты хаттар жинағы. Жинаққа заңғар жазушының 19401961 жылдар аралығында жазған хаттары енген.
Ал 2015 жылы филология ғылымдарының докторы, «Қазіргі
мұхтартану», «Мұхтар Әуезов Ленинградта» атты ғылыми еңбектердің
авторы Г.Пірәлінің «Автограф» атауымен жазушының жеке кітапханасындағы
қолтаңбалар тарихына талдау жасаған кітабы жарық көрді.
Абай музейі қоры өз тарапынан жазушының қолтаңбасы түскен
хаттар мен кітаптарды оқырман назарына ұсынып отыр. Бұл хаттар
мен кітаптарға түскен қолтаңба құндылығы сонда, жазбалар әлем
әдебиетінің жауһарына айналған «Абай жолы» роман-эпопеясын
дүниеге әкелген ұлы халықтың ұлы перзенті, жазушы М.Әуезовтің өз
қолымен жазылған. Қорда жазушының түпнұсқа төрт хаты сақталған.
Музейге хаттарды табыстаған жазушының ұлы – Мұрат Әуезов.
Хаттар жайында қысқаша мағлұмат берер болсақ, алғашқы хатты
1954 жылы 30 наурызда Мәскеу қаласынан ұлы Мұраттың атына
жазған. Хат мәтіні «Мұратай, айналайын алтын балам!» деген сағыныш
сөздерімен басталады (КП-6256. Хат қазақ тілінде жазылған, мазмұны
қысқа, толық сақталған, жарты бетке жазылған, көлемі 14х20, қағазы
сарғайған).
1957 жылы 20 маусымда жазған екінші хаты да баласы Мұратқа
жолданған (КП-6255. Хат мәтіні орыс тілінде. Қысқа мазмұнды, толық
сақталған, шағын бетке жазылған, бет көлемі 15х20,5).
1961 жылы жазған үшінші хаты Фарида Халитованың атына
жолданған. Хатта М.Әуезов Мәскеу Мемлекеттік университеті студенті,
ұлы Мұратты тапсырып, елге апаруын өтінген (КП-6258. Хат А4 көлемдегі
қағаздың екі бетіне жазылған. Хаттың сақталуы толық емес, қағаз
шеттері жұқарып, жыртылған).
Келесі хат жазушының 1961 жылы 25 маусымда Мәскеу ауруханасынан
жазушы, М.Әуезовпен жақсы таныс болған Абай елінің азаматы Кәмен
Оразалинге жазған соңғы хаты (КП-6257. Хат мәтіні қазақ тілінде
жазылған, толық сақталған, депутаттық дәптершенің бір парағына
жазылған, көлемі 13х16,5).
Жазушының музей қорында сақталған келесі қолтаңбаларын әр
жылдары арнайы сыйға тартқан шығармаларының бетінен көруге
болады. Олардың алғашқысы 1945, 1948 жылдары орыс тілінде жарық
көрген «Абай» романы. 1945 жылы Мәскеуден шыққан романның
бірінші бетіне «Музею Абая» қолтаңбасы қойылған. 1948 жылғы кітапта
автордың «Ұлы Абайдың атындағы музейге, менің берген момын үлесім
есебінде» деген қолтаңбасы түскен. Автор бұл екі кітапқа 1949 жылдың
25 сәуір күнімен қолтаңбасын түсіріп, музейге сыйға берген. Келесі
кітап 1948 жылы чех тіліндегі жарық көрген «Абай» романы. Кітапқа
«Семипалатинскому Литературному Музею им. Абая от автора» деген
мәтінмен автордың қолтаңбасы 1949 жылдың 1 тамызында жазылған.
Ал 1951 жылы 28 сәуір күні «Для библиотеки музея Абая» арнайы
қолтаңбасы қойылған 1950 жылы румын тілінде басылып шыққан
«Абай» романын музей кітапханасына сыйға тартқан.
Мұхтар Әуезовтің қолтаңбасы түскен бұл түпнұсқа хаттар мен кітаптар
музейге келушілер үлкен қызығушылықпен танысып, тамашалайтын
құнды жәдігерлер қатарында.

Меруерт АБЛАМБАЕВА,
Абайдың «Жидебай-Бөрілі» мемлекеттік
тарихи-мәдени және әдеби-мемориалдық
қорық-музейінің бас қор сақтаушысы

ӘДЕБИ ӘЛЕМ
Айналамыз қоршаған қорғалмаса,
Қиын болар күн көру бас аманда.

МЕНІҢ
БАТАЛАРЫМ

Қуанышбай ҚАЗЫМБЕКОВ,
Арқалық қаласы

АЙНАЛАМЫЗ ҚОРШАҒАН
ҚОРҒАЛМАСА...
Ұзақ жылдар боп келген сынақтардан,
Ести-ести ес кетіп, құлақ талған.
Зардаптары қатерлі делінген соң,
Су ішуге қорқамыз бұлақтардан.
Сорақылық ымыра қылыспайтын,
Осы іске жүйке аз құрыспайтын.
Айналаның зиянды әсерінен
Ауадан да қорқамыз тыныстайтын.

Алла дендерімізді сау қылып,
Адал еңбек еткізсін.
Ұрпақтарымызды жеткізсін.
Таршылық көрмейтін етіп баршасын,
Теңгелі етсін қалтасын.
Аспанымызды ашық етсін,
Тек жақсылық көруді
Халқымызға (баршамызға) нәсіп етсін.
***
Жаратқан ием ұрпақтарымыздың
Тәрбиесін ұлттық мәнді етсін.
Баршамызды ұлтжанды етсін.
Тұрмыстарымызды сәнді етсін.
Қазақ деген халқымыздың
Дербестігін мәңгі етсін.
Қосылып жатқан жастарға
Баянды бақыт берсін.
Үлкендерге балаларының
Қызығын көретін уақыт берсін.
Елімізді аман етсін,
Халыққа жайлы заман етсін.

ҚАТЕ СӨЗДЕР

Топырақты айырып құнарынан,
Табиғатқа нұқсан кеп бұларынан.
Хош иісі аңқыған даламыздың
Енді қазір қорқамыз мұнарынан.
Тәжірибе қарумен жасағанда,
Жай әшейін сынақ деп атағанда.
Қасіретін баршасы көріп жатыр,
Адам әлсіз боп шығып масадан да.
Ақыр заман ұқсай ма тақағанға?
Төмен жалпы құнымыз бақадан да.

Ел қазағы сақтықпенен қарайды,
Тіл тазасы тек соларда талайғы.
Әттең, бірақ, қате сөздер ақпарат
Құралдары арқылы көп тарайды.
Сөз емес бұл айта салған жай тіпті,
Дерек те көп тілді бұзған айшықты.
Он сегіз мың бұзылған сөз баршылық,
Деп Рахманқұл Бердібаев айтыпты.
Тіл бұзудың көрсеткендей шатағы,
Ер адамды «Еркек» деп те шатады.
Қайтыс болды деген сөзді «Өлді» деп
Адамға тым ерсі айтып жатады.
Қыз баланы «Мына қыз» деп қалады,
Соны жиі құлағымыз шалады.
Тілімізде тұрпайы боп айтылған,
Көп сөздерден құлағымыз талады.
Өзге тілдер әсерін жұрт байқады,
Cоған орай мысалдайтын жай тағы.
«Әйел туды» деп айтпайды қазақша,
«Бала тапты, босанды» деп айтады.
«Тиісті» деп айтпай сөздің тұлғасын,
Мүгедек қып соңғы жағын жұлғасын.
Қате болып айтылған сөз «Тиіс» деп,
Қолданысқа кіріп кетсе бұл да сын.

1 ҚАРАШАДА ЕКІ ОТАНДЫҚ
ФИЛЬМ КӨРЕРМЕНГЕ ЖОЛ ТАРТАДЫ
1 қараша күні «Саташ» және
«Қаракөз» атты отандық екі фильм
көрерменге жол тартады.
Күздің соңғы айының басында
«Қазақфильм» киностудиясы вестерн жанрында түсірілген «Саташ»
фильмін көрермен назарына
ұсынады. Фильм режиссері –
Төлеген Байтөкенов, қоюшыоператоры – Александр Рубанов.
Шәкен Айманов атындағы
«Қазақфильм» киностудиясы ҚР
Мәдениет және спорт министрлігінің
тапсырысы бойынша түсірілген
картина қылмыскерлермен шайқасқа түскен ауылдың адал Саташ есімді учаскелік
полицейі туралы баяндайды. Ол ауылды басып алған қылмыскерлерге жалғыз өзі төтеп
беріп, борышын соңына дейін өтейді.
Фильмдегі басты рөлдерді Ақылхан Алмасов, Дина Тасболатова, Шыңғыс Қапин
және Ержан Нүсіпақыновтар сомдайды. Ұрыс сахналарын қою Бахадыр Жалметов
пен «Жал» каскадерлер қауымдастығына жүктелген. Түсірілім жұмыстары Алматы
облысының Қапшағай қаласынан 40 км шақырымда орналасқан Бригадир ауылында
өткен.
Айта кетейік, «Саташ» фильмі осы қазанның 12-21 аралығында өткен 34-ші Варшава
кинофестивалінің конкурстық бағдарламасына қатысқан болатын.
Режиссердің айтуынша, фильмді тамашалаған польшалық көрермендер мен түрлі
елден келген БАҚ өкілдері жылы лебіздерін білдіріп, картинаның ұнағанын жасырмаған.
«Аталған кинотуынды әсемділігімен ерекшеленеді. Фильмде бәрі үйлесімді, әр
кадрлары орынды, ерекше атмосфераға толы, оқиға желісі де қызықты. Фильмнің
соңы да ойдағыдай аяқталады, әр композициясы есте қаларлық. Бұл нағыз заманауи
вестерн», – дейді америкалық танымал киносыншысы Чак Боэн.
Қазақстандықтар 1 қарашадан бастап «Қаракөз» атты отандық хоррорды тамашалай
алады, картинаға Роман Сидоренко мен Максим Якобчук режиссерлік етті. Таспа
продюсерлері – Ибрагим Махмұтов және Дмитрий Кириенко.
Фильм сюжеті біз естіген жындар жайлы баяндайды. Басты кейіпкерлер тылсым
күштердің шындығында бар немесе жоқ екенін тексеріп көруге тырысады, бірақ өздері
солардың қолына түсіп қалады.
Картинадағы басты рөлдерді Әли Оқапов, Бибігүл Ақтан, Дарья Александрова,
Владислав Букаткин, Алдияр Байрақымов сомдады.
Сонымен қатар, қорқынышты фильммен операторлар Виталий Бредик және Юрий
Кириенко айналысты. Музыкасын Әзім Абдуллаев пен Steppe one тобының этно-джазы
жазды.

Шымкент қаласында «Менің атым Вальдемар»
фильмінің түсірілімі жүріп жатыр. Жобаның
режиссері – былтырғы жылы «Жұт» қысқа метрін
түсірген Жандос Еспенбетов.
Сюжет бойынша жалғызбасты бақша күзетшісі
Жүніске Берлиннен ұлы келеді, баласы Жүніс
Германияда әскери қызметте болған кезде
дүниеге келген екен. Жігіттің аты – Вальдемар.
Жас жігіт ауылға жаңа технологияларды енгізіп,
тіпті неміс тілінің мұғалімі Жібекке ғашық болып
қалады. Енді Вальдемарды бір сұрақ мазалайды:
Қазақстанда қалу қажет пе, әлде Берлинге оралу
керек пе?
Екі ай бойы сценариймен Рүстем Арсланов, Қайрат
Мамрайымов, Жәмит Көшербаев айналысты.
Картинадағы рөлдерді Жүсіп Ақшора, Асан Мәжит,
Жазира Еркін, Қуандық Шәкіржанов сомдайды.
Ал, Вальдемар рөлін дебютант актер Израель
Беркман ойнайды.
Режиссердің айтуынша, комедиялық таспаның
тұсаукесері келесі жылдың көктеміне белгіленіп
отыр.

РЫМҒАЛИ НҰРҒАЛИДІҢ ҚҰРМЕТІНЕ
МЕМОРИАЛДЫ ТАҚТА ОРНАТЫЛДЫ
Астана қаласының әкімдігі
және Лев Гумилев атындағы
Еуразия Ұлттық университетінің
ұйымдастыруымен аса көрнекті
әдебиеттанушы ғалым, ҚР ҰҒА
академигі, ҚР Мемлекеттік
сыйлығының иегері Рымғали
Нұрғалидің
құрметіне өзі
тұрған үйге мемориалды тақта
орнатылды.
Шараға қатысқан Астана
қаласы әкімінің орынбасары
Ермек Аманшаев академиктің
қазақ әдебиетінің дамуына және
шәкірт тәрбиелеуде, Елорданың руханиятына қосқан үлесі туралы айтып өтті.
«Мен де ағамыздың шәкіртімін. Рымғали ағамыздың арқасында университет
қабырғасында жүріп Мағжанның өлеңдерін, Міржақып пен Ахмет Байтұрсынұлының
еңбектерімен таныса бастадық. Ағамыздың қазақ ғылымына, өркениетіне қосқан
үлесі орасан зор. Ағамыздың Елордаға алғашқылардың бірі болып көшіп келіп, осы
қаланың мәдениетіне, руханиятына қосқан үлесін атап айтпау мүмкін емес», – деген
Ермек Аманшаев өзінің де ғалым Рымғали Нұрғалидің жетекшілік етуімен кандидаттық
қорғағанын айтып өтті.
«Бұл іс-шараның тәлімдік, танымдық, тәрбиелік мәні зор. Ағамыз ғылымға ынтасы
бар әр қазақтың баласына қамқор бола білді. Әдебиеттегі еңбегі бір бөлек ағамызды
театртанушы деп толық айта аламыз. Ағамыз Алматы төрінен Астанаға келгендегі
мақсаты – Елордаға қазақи рухты енгізу, оның тарихы мен дәстүрін осы қалаға сіңіру
болды. Қаладағы даңғылдар мен көшелерге берілген тамаша атауларда да ағамыздың
қолтаңбасы бар», – деді Еуразия Ұлттық университетінің ректоры Ерлан Сыдықов.
Бұл шараға академик Сейіт Қасқабасов, драматург Сұлтан Оразалин, Еуразия Ұлттық
университетінің ұстаздары мен студенттері және шәкірттері қатысты.

Бұлай деудің бар десек біз не сыры,
Обал шығар айтылғаны есімі.
Халықпенен санаспайтын көр соқыр,
Атаққұмар адамдардың кесірі.

«Ауа жұтам» деген тіркес тарады,
Бұлай деуге көп жұрт әсте наразы.
Демалғанда ауа барып өкпеге,
Жұтқан нәрсе асқазанға барады.

Шындығында сөздің айтпай дұрысын,
Ел алдында жөнге балап бұрысын.
Халқымыздың таза тілін бұзатын,
Адамдардың әрекеті құрысын.

Тіркес емес ұғымға бұл сай қылған,
Естігенде көңіліңді жай қылған.
Тілді бұзу қиянат қой халыққа,
Дәл осылай өте қате айтылған.

Тек бір ұлттың шоғырланған жерінде,
Тіл мен дәстүр сақталады тегінде.
Қала жұрты, шетелдерді көргендер,
Тіл бұзатын әлеуметтің легінде.

Жауапты редактор:
Жанар ДӘУЛЕТҚЫЗЫ
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Қазақ даласындай кең тынысты мақпал үнімен ән әлеміне өзіндік үн
қосып, тыңдаушысын тамсандырған Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі
Мәдина Ералиева орындаған әндер әлі күнге тыңдарман құлағында.
Халық әндеріне ерекше жан бітірген күміс көмей әншісін қазақ елі
ұмытқан емес. Қазақ әніне өзгеше бояу әкелген Мәдина Есмалайқызы
2000 жылы жол апатына ұшырап, 46 жасында дүниеден өтті. Сәні де,
әні де ерекше бұлбұл әнші көзден кетсе де, көңілден кеткен жоқ.
105 жылдық тарихы бар «Qazaq» газеті «Ән әлемінің Ақбаяны» атанған
Мәдина Ералиеваны сарғайған сағынышпен еске алады.

НЕ? ҚАШАН? ҚАЙДА?

бітірдім. Анамдай қамқор болып еді».
Қазақтың күміс көмей әншісі Мәдина Ералиеваның
ұстаздық қырын жыршы, термеші Ғанипа Садықова
да айтып берді.
«Филармонияда «Адырна» ансамблінде қызмет
еттік. Сонда Мәдина Ералиева бізді қанаттыға
қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай бауырына
басты. Сөз тигізбей, қамқор болды. Сол сәтте
Мәскеуде есеп беру кешін өткіздік. Эфирде
Мәдина апам маған батасын берді. Сол
кезден бастап әрбір әрекетімді қадағалап,
ақылын айтып отырды. Сахнада өзіңді
ұстаудың, ән айтудың, киім киюдің негізін
түсіндірді. Мен Мәдина Ералиеваның
бірінші және соңғы шәкірті шығармын.
Ұстазымды еске алған сайын жүрегім
қан жылайды», – дейді шәкірті.
Әншімен үнемі бірге жүріп, сырласына
айналған жан құрбысы, Қазақстанның
еңбек сіңірген әртісі Майра Ілиясова: «Бізді
жақындастырған – өнер. Екіншіден – тағдырымыз.
Екеуіміз де әке-шешемізден ерте айырылыппыз.
Екеуіміз де жоқты, жетіспеушілікті көріп өстік. Біз

04 ҚАРАША. 20:00. HALYK ARENA
Беларусь әншісі Макс Корждың шығармашылық кеші
Бағасы: 9 300 – 11 500 теңге
06 ҚАРАША. 19:00. РЕСПУБЛИКА САРАЙЫ
Ресейлік «Comedy Woman» театрының әзіл-сықақ шоуы
Бағасы: 7 000 – 20 000 теңге
22 ҚАРАША. 19:30. РЕСПУБЛИКА САРАЙЫ
Ресейлік әнші Стас Михайловтың «Ты и Я» ән кеші
Бағасы: 5 000 – 60 000 теңге

АВТОРЛАР НАЗАРЫНА!
Көлемі 6 беттен (шрифт 14) асатын мақалалар
«Qazaq» газетіне қабылданбайтынын ескертеміз!
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ГАЗЕТ ҚАЙДА ТЕГІН ТАРАТЫЛАДЫ?
Халықаралық Алматы әуежайы

Б. Майлин к-сі, №02

Алматы метрополитенінің
барлық бекеттері

«Райымбек батыр»,
«Жібек жолы»,
«Алмалы», «Абай»,
«Байқоңыр», «Мұхтар
Әуезов атындағы
театры», «Алатау»,
«Сайран», «Мәскеу»

«Алматы-1» темір жол бекеті
«Алматы-2» темір жол бекеті

Станционная к-сі, № 01
Абылай хан даң., № 01

«Сайран» автобекеті

Төле би к-сі, № 294

ГАЗЕТ ҚАЙДА САТЫЛАДЫ?
«Караван», «Kok tengri», «Алты алаш» дүңгіршектері
ГАЗЕТКЕ ҚАЙДАН ЖАЗЫЛУҒА БОЛАДЫ?
«Қазпошта», «Еуразия пресс», «Эврика пресс» бөлімшелері
ТАРАЛЫМЫ: 21 000 ДАНА

Мәдина Есмалайқызы 1954 жылы 2 тамызда
Қызылорда облысының Қазалы ауданында дүниеге
келген. Әкесі Есмалай – тарих пәнінің мұғалімі, анасы
Дариға – тігінші еді.
Кішкентай қызы ән салса, көңілі жадырап
сала беретін Есмалай қызының қызығын көре
алмай дүниеден ерте өтеді. Араға көп уақыт салмай
анасы Дариға да қайтыс болады. Қызылордадағы
педучилищеде оқып жүрген Мәдинаға жарық дүниемен
қоштасарда анасының айтқан бір ауыз аманаты:
«Соңыңа ерген жалғыз бауырың Сағираға қамқор,
бас-көз бол!». Ананың аманатын арқалаған еті тірі
қайсар қыз сіңілісі Сағираны жетелеп, Алматыдағы
Ахмет Жұбанов атындағы өнер мектебіне оқуға
түсіруге келеді. Бірақ, Сағираның жолы болмай, бұл
мектепке оқуға түсе алмайды. Он алты жастағы Мәдина
бауырын ертіп, дәл осы кезеңде Алматыда өткізілген
көркемөнерпаздар байқауына қатысады. Конкурста
Бексұлтан Байкенжиевтің «Ақбаян» әнін орындаған
Мәдина жүлдеге ілігіп, ауылына олжалы қайтады. Бұл
көмейіне бұлбұл құс ұя салған болашақ жұлдыздың
ән әлеміне басқан алғашқы қадамы еді.

ТАПСЫРЫС: № 1391/772

Газет «Алматы-Болашақ» (Алматы, Мұқанов к-сі, 223 «В») және
«Жибек-Полиграф» (Атырау, Молдағалиев к-сі, 107) баспаханаларында басылды
Газет ҚР Ақпарат және коммуникациялар министрлігінің Ақпарат комитетінде
тіркеліп, есепке қою туралы № 16874-Г куәлігі 2018 жылдың 31 қаңтарында берілді.
|Алғашқы есепке қою № 6897-Г куәлігі 2006 жылы 07 ақпанда алынды|.
Газет 1913-1918 жылдары Алаш арыстары Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов,
Міржақып Дулатовтың ұйытқы болуымен жарық көрді.
2006 жылы Қоғабай Сәрсекеевтің бастамасымен № 266 санынан қайта шықты.
Мақала авторларының пікірлері редакцияның көзқарасын білдірмейді, авторлардың
мақалалары қысқартылып, редакцияланады.
Редакция авторлар мақаласы мен жарнама мазмұнына, тіліне жауап бермейді.
Газетте интернет сайттарының фотолары, inform.kz, baq.kz, baribаr.kz, tengrinews.kz
ақпараттық агенттіктерінің мақалалары мен деректері қолданылды.
Газет әр аптаның жұма күндері жарық көріп, Қазақстан Республикасының барлық
аймақтарында жазылым және бөлшек сауда арқылы таралады.

Мәдина Ералиеваның бағын жандырған сазгер Гүлнар
Дәукенованың «Сағындым, сағым жылдар» мен «Күрең күз»
әндері еді. Жүректің нәзік қылын шертетін мұндай әуезді әндерді
дәл Мәдинадай ешкім орындай алмасы анық. Ең өкініштісі,
өмірінің соңғы жылдарында «Қош енді, қош бол, күрең күз!» деп
ән шырқаған әнші 2000 жылдың 27 қарашасында 46 жасында
күзбен де, бізбен де қоштасып, келмеске кетті...
Алғашқы сапарында Алматының нағыз мәдениет
ордасы екеніне көзі жеткен жас әнші 1974 жылы
Қызылордадағы педучилищені аяқтағаннан кейін,
Алматыдағы Қыздар педагогикалық институтының
музыка факультетіне оқуға тапсырады. Жолы болып,
аталған институттың студенті атанады. Онда ән әлемінің
қыр-сырын толық игереді. 1978 жылы осы оқу орнын
бітіріп, 1978-84 жылдар аралығында Әдебиет және
өнер институтында қызмет істейді. 1981 жылы режиссер
Болат Атабаевпен отау құрып, 1982 жылы Әрсен атты
ұлы дүниеге келеді.
Мәдина Ералиева 1985 жылдан өмірінің соңына
дейін Алматы облыстық филармониясының жетекші
әншісі болды. Өнер әлеміндегі аз ғана ғұмырында
үлкен белестерді бағындырған әнші 1990 жылы
Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі атағын алады.
Өнер жолына бет бұрмас бұрын Ғылым ордасында
ғылыми қызметкер ретінде түрлі зерттеу жұмыстарын
жүргізеді. Ғылым саласында қызмет етіп жүрген
Мәдина Ералиеваны көрген белгілі жазушы Зәкір
Асабаев: «Мәдина, ғылыммен айналысқаның жақсы,
бірақ сенің негізгі бағытың әншілік, бәрібір сол жолға
түспей көңілің көншімейді», – деп талантты қызға
ағалық ақылын айтады. Бұл сөзден кейін ол түрлі
республикалық жарыстарда, мерекелік шараларда,
жиі ұйымдастырылып тұратын айтыстарда ән шырқап,
бойдағы тума дарынымен тыңдарманның көңілінен
орын таба бастайды.
Мәдина Ералиеваның жұлдызының жарқырап
жануына, оны халыққа танытуда Әнуар Бекжанов,
Өзбекәлі Жәнібеков сияқты атпал азаматтардың еңбегі
зор. Әншінің өнерін мойындап, ағалық қамқорлық
жасаған ағаларының бірі Әнуар Бекжанов оны Қырғыз
жерінде болған ән байқауларына апарып, өзі баянмен
сүйемелдеп, жас әншінің жолын ашады. Ал сол кездегі
Мәдениет министрі, белгілі қоғам қайраткері Өзбекәлі
Жәнібековтің Мәдина Ералиеваға деген қамқорлығы
ерекше болған. Ол кісі әншіні облыстық филармонияға
қабылдап, арнайы «Адырна» ансамблін құрып, сахналық
костюмдерінің эскиздеріне дейін өзі қадағалаған. Әншінің
репертуарын да бақылап, халықтың «Толқыма», «Ақбаян»,
«Айқаракөз», Жамбылдың «Угай-ай», қарақалпақтың «Бибігүл», «Қыз Жібек» операсынан «Толқыма» ,
Садық Кәрімбаевтың «Жетісу» және тағы басқа әндерді
айтуға қолқа салған Өзбекәлі Жәнібеков еді.
Мәдина Есмалайқызының өзіне ғана тән орындау
ерекшелігімен дараланатын «Күрең күз», «Ақбаян»,
«Сағым жылдар» сынды әндері халық жадында
сақталып, ел аузында әлі күнге дейін шырқалады.
Дарынды өнерпаз ә дегеннен өзінің нәзік те сыршыл,
әуезді дауысымен көпшіліктің сүйікті әншісіне айналды.
Оның орындауындағы «Айқаракөз», «Қоғалы-ай»,
«Жылқы ішінде ала жүр» атты халық әндері өзгеше
құлпырып, ұлттық нақыш-бояуымен тыңдарманның
көңілінен жол таба білді. Әсіресе, ақын Жарасқан
Әбдірашевтің сөзіне жазылған, музыкасын Қалдыбек
Құрманәлі шығарған «Кірмеші жиі түсіме» атты тамаша
туындыны тамылжытып орындады.

Мәдина Ералиеваның бағын жандырған сазгер
Гүлнар Дәукенованың «Сағындым, сағым жылдар»
мен «Күрең күз» әндері еді. Жүректің нәзік қылын
шертетін мұндай әуезді әндерді дәл Мәдинадай
ешкім орындай алмасы анық. Ең өкініштісі, өмірінің
соңғы жылдарында «Қош енді, қош бол, күрең күз!»
деп ән шырқаған әнші 2000 жылдың 27 қарашасында
күзбен де, бізбен де қоштасып, келмеске кетті...

ЕРАЛИЕВА ТУРАЛЫ
ЕСКІРМЕЙТІН ЕСТЕЛІКТЕР
«Мадина мен үшін сырлас, мұңдас құрбы ғана
емес, ақылшым еді. Ол достыққа қандай адал болса,
адамдарға да сондай сенгіш болатын. Адам баласының
қайраттысы десем қателеспейтін шығармын, олай
дейтінім, ол әйел затына тән сұлулық пен нәзіктікті
бойына үйлестіре алған асқан сезімтал жан бола тұра,
соншалықты дәрежеде ерекше қайратты, шыдамды еді.
Мен оның өмірге деген құштарлығына қызығатынмын.
Қашан болсын күліп, жарқырап, айналасына нұр
шашып жүретін. Әрдайым «Әйел қашанда қанша
жаста болса да сұлу болуы керек» дейтін. Құрбылар
болған соң бір-бірімізге кеңес беріп жатамыз ғой.
Ол Мәкеш екеуміздің әдемі болып жүруімізді
қалайтын. Айналасындағы адамдардың жақсы істерін
көре білетін, өзгенің қуанышына ортақтаса алатын еді.
Әрине, Мәдинаның бойындағы жақсы қасиеттерін
сөзбен айтып тауысу мүмкін емес шығар. Бүгінде оның
бейнесі бізге ертегідегі ханшайымдай көрінеді. Амал
не, ғұмыры қысқа болды. Бізге қарағанда өнер иесі
ретінде оның арқалаған жауапкершілігі екі есе көп
болды ғой. Соған қарамастан ол отбасында да өзінің
әйелдік болмысын өте жоғары ұстайтын. Үйіне қашан
барсаң да жарқырап тұратын. Сондай таза, тиянақты
еді. Киімді де аса бір талғампаздықпен киетін», – деп
еске алады жақын құрбысы Зекеш Жұматқызы.
Ата-анадан әншіге аманат боп қалған жалғыз
бауыры Сағира Ералиева әпкесі туралы былай дейді:
«Мәдинаның өмірден өткеніне біраз жыл болды.
Бірақ, маған кеше ғана үйден шығып кеткен сияқты.
Мәдинаның маған жасаған жақсылығы ұшан-теңіз.
Үлкен шығармашылық кешін өткізіп, содан түскен ақшаға
маған үш бөлмелі үй сатып алып берді. Мәдинаның
арқасында Гоголь атындағы көркемсурет училищесін,
одан кейін ҚазПИ-ді, кейін «Сымбат» сән академиясын

танысқан жылдары ол бір бөлмелі жатақханада тұрды.
Бөлмесін тап-тұйнақтай етіп жинап қоятын. Үй шаруасына
өте епті, ұқыпты болды. Бір барғанда қолында балға,
кітап салатын сөрелерді қабырғаларға іліп жатады.
Келесіде шаңсорғышты немесе үтікті шашып тастап,
соны жөндеп отырады. Ауылдағы үлкен апаларымыз
сияқты «мынау, қараң қалғыр, істемей қалды» деп
қоятын. Ол концерттік киімдерін де талғаммен киетін.
Оның киген киімін көріп таң қалып, «Ойпырым-ай,
осылай да киюге болады екен-ау» дейтінбіз. Елде
жоқ бас киім, соған үйлесімді көйлек болатын. Ең
алғаш рет сахнаға гүлді көйлек киіп шыға келгенде біз
ауызымызды ашып, көзімізді жұмғанбыз. Көйлегіне
үйлестіріп неше түрлі шляпалар киіп шыққан да –
Мәдина. Киген киімі тал бойына жарасып тұратын.
Соның бәрін үстіне қонымды етіп тігіп ала қоятын.
Көптеген әншілер Республика сарайының маңайына
бара алмай жүргенде Мәдина алғашқылардың бірі
болып концертін өткізді. Біздің ортамызда алғашқы
болып темір тұлпар мініп, оның құлағында ойнаған
да – Мәдина. Ешкімдікіне ұқсамайтын сәнді киімді
жарқыратып киген де – Мәдина. Адами қасиеттерінің
бірі – көпшіл, туысшыл болатын. Өмірден кеткенше
нағашысына машина сыйлап, жағдайларын жасап
жүрді. Жалғыз сіңілісі Сағираның қас-қабағына қарап,
өсіріп, күйеуге ұзатты. Оның балаларына дейін қарасты.
Өте балажан болатын. Жалғыз ұлы Әрсенді ештеңеден
кем қылмай, баршылықта өсірді. Баласына бар-жоқты
білдіртпейтін», – деп өткен күннен естелік айтты.

ОРНЫНДА БАР
ОҢАЛАР
Әншінің соңында шаңырағына ие болып ұлы Әрсен
қалды. Оның бүгінде Жанна есімді жары, үш баласы
бар. Анасын Әрсен мұңая еске алады.
«Қазір ойлап отырсам, менің анам өз саласының
шебері, ән әлемінің «маңмаңгері» болған екен.
Өнерге деген сүйіспеншілігі мен өзінің бойына біткен
еңбекқорлығы, қайсарлығының арқасында халқының
сүйікті әншісі болды. Анам тазалықты қатты сүйетін.
Ешқашан тыным таппайтын, үнемі тіршілік істеп
жүретін, өте еңбекқор адам еді. Жауапкершілігі өте
жоғары, мені де әр ісіме жауапты, тиянақты болуға
үйрететін. Жылы жүзінен мейірімі төгіліп тұратын, өзі
қиналып тұрса да, ешқашан ешкімнен қолынан келген
көмегін аямайтын, достыққа да өте берік әрі өте адал
жан еді. Анам сахнада қандай үлбіреп тұрған нәзік
болғанымен, үйде әйел ретінде де, ер азамат ретінде
де кез келген жұмысты атқара беретін, тіпті құрылыс
жұмыстарына да белсене кірісіп кететін. Өзі жастайынан
жетім қалып, қиындықты өте көп көрген адам ғой. Сол
себептен де барлық шаруаға ебі бар болатын. Өнерде
жүрген қыз-келіншектердің арасында алғашқы болып
90-жылдардың басында көлік жүргізді. Көлік жүргізгенді
жаны сүйетін, «машина айдасам демалып қаламын»
дейтін. Тумысынан алғыр. Көлік жүргізудің өзін 3-4
сағатта-ақ үйреніп алды. Қаламыздағы Жансүгіров
даңғылында орналасқан автодромда 3 сағаттан астам
уақыт нұсқаушымен бірге отырып үйреніп, содан шығып
үйге дейін көлікті өзі жүргізіп келді. Анамның алғырлығы
мен зеректігі болашақта менің балаларыма дарыса
екен деп тілеймін», – дейді ұлы.
«Орнында бар оңалар» демекші, Мәдина Ералиеваның немересі Әлішер апасының жолын қуып, өнерге
бет бұрмақ ниетте екен.
Айта кетейік, 2013 жылы журналист Рауан
Тұрғантайдың қамшының сабындай қысқа ғұмырында
үлкен шыңдардан көрінген әншінің шығармашылығы,
отбасы туралы естеліктер топтастырылған «Қазақтың
Мәдинасы» атты кітабы жарық көрді. Мәдина
Ералиеваның атында Қызылордада Мәдениет үйі,
Алматыда көше бар.

Тобықтай түйін
«Қараша келген шақтарда,
Құлазып тұрған бақтарда,
Жапырақ жайрап жатқанда,
Қурайлар сыңси қаққанда,
Есіңе мені алғайсың». Бұл Мәдина Ералиева шырқаған соңғы әнінің бірі. Қараша
айында қайтыс болған әншіні «күрең күз» келгенде елі сарғайған сағынышпен
есіне алады...

