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АҢДАТПА

Қызылорда ферроқорытпа зауыты болат-
тай берік әрі сапалы өнім шығармақ. Бұл ту-
ралы облыс әкімінің орынбасары Ғалым 
Әміреевтің төрағалығымен «Кешенді қорытпа 
шығаратын ферроқорытпа зауытының 
құрылысы» жобасының қоршаған ортаға әсер 
етуінің алдын ала бағалау жайында қоғамдық 
тыңдауында айтылды. 

Бүгінгі күні «Байқоңыр» ӘКК «Қуаттылығы 
162 мың тонна төмен алюминийлі ферро-
силиций шығаратын ферроқорытпа зауы-
ты» жобасының техникалық-экономикалық 
негіздемесін дайындады. Осыған орай, 
жергілікті ғалымдар мен республикалық 
ұлттық орталықтан мамандар шақырылып 
қоғамдық тыңдау өткізілді. Мәжілісте ма-
мандар жобаның техникалық-экономикалық 
негіздемесінің басты көрсеткіштеріне арнайы 
тоқталып өтті.

Жобаға атсалысып жатқан «ҚР ми-
нералды шикізатты кешенді қайта өңдеу 
Ұлттық орталығы» директорының орынба-
сары Мыңжасар Айсауытов, «Қызылорда 
зауыты өнім берген кезде өте сапалы бо-
лат қорытпасын береді. Өйткені құрамында 
0,2 пайыз ғана құрайтын алюминий, болат 

темірдің жоғары сапасына айналады. Қазіргі 
кезде мұндай жоғары сапалы болатты еліміз 
Франциядан алып жатыр», - дейді.

Ғалымдардың айтуынша, дала қосында 
қалған күріш сабағы да көп кәдеге жарай-
ды екен. Яғни, өңделген сабаннан кремний 
көмірқышқылы мен алюминийдің аз мөлшері 
шығады. Ал егер өндіріске салса таза ферро-
силицийге қол жеткізуге болады.

Қоғамдық тыңдау қорытындысымен 
«Ферроқорытпа зауыты» жобасы бойын-
ша қоршаған ортаға әсер етуінің алдын ала 
бағалауының нәтижесі бойынша хаттамаға 
қол қойылды.

Зауыт салынып, іске қосылған жағдайда 
мұнда 700-ге жуық адам жұмыс жасай-
тын болады. Бүгінде «Ферроқорытпа зауы-
ты» жобасының техникалық-экономикалық 
негіздемесі дайын. Қазіргі таңда жобалық-
сметалық құжаттамасы әзірленіп, жыл 
соңына дейін мемлекеттік сараптамадан 
өткізіліп, құрылыс жұмыстары басталмақшы. 
Кәсіпорын құрылысы үшін бұрынғы ЦКЗ ор-
нынан және Қызылорда ТЭЦ-не қарасты 
аймақтан 50 га жер учаскесі берілді.

ФЕРРОҚОРЫТПА ЗАУЫТЫ 
САЛЫНАДЫ

СУДЬЯ ДА – ПЕНДЕ
немесе

сотта «сотка» ақтарудың сыры
Осы аптада ҚР 

Жоғарғы Сот төрағасы 
Қайрат Мәми судьялардың 
мәселесін май шаммен 
қарады. «Жекелеген судья-
лар сот процесін өткізуге 
жеткілікті түрде көңіл 
бөлмейді. Сот отырыс-
тарын кешіктіріп бастай-
ды, іс материалдарымен 
жақсы таныс болмайтында-
ры да бар. Ал, кейбір судья-
лар сот отырысы барысын-
да өздерін дөрекі, әдепсіз 
ұстайды, кейбірі процеске 
қатысушылардың бейәдеп әрекеттеріне 
де мән бермейді. Мәселен, аудио-бейне 
жазбаларды қарау барысында Қызылорда 
облыстық сотының судьясы сот оты-
рысында мемлекеттік айыптаушы екеуі 
бастан-аяқ ұялы телефонын шұқылап, 
қараумен отырды. Сосын бейнежазбаны 
талдау барысында бір жас азаматты өзіне 
бірнеше мәрте шақырып алып, онымен 
ұзақ уақыт бойы әңгімелескені көрініп 
тұр», - деді Қайрат Мәми соттардың 
бірінші жарты жылдықта атқарған жұмыс 
қорытындысына арналған кеңесте.

Судья дегенің – бүгінгінің биі. 
Өкініштісі сол, бұрынғының биі мен 
бүгінгінің биінде айырмашылық жер мен 
көктей. Қара қылды қақ жарған Төле, 
Әйтеке, Қазыбек бабаларымыздай төрелік 
айтып, даулы іске әділ нүкте қоятындар 
бүгінгі күні бар ма, жоқ па? Әй, қайдам, 

бар болса да, көп емес шығар! Олай 
күдік келтіруімізге дәлел іздеп жатпай-
ақ қоялық, шет-жағасын Жоғары сот 
төрағасының өзі айтып берді емес пе? 
Біз тек Қайрат мырза айтқан судья мен 
прокурордың сот отырысында бастан-аяқ 
телефон шұқылауының себебіне үңіліп 
көрейік.

Судья да, прокурор да – пенде. Теле-
фон ұстайды, іш пысқанда ойын ойнап, 
ой бөледі дегендей. Мүмкін, Қайрат мыр-
за шүйліккен судья мен прокурор да ойын 
қызығына түсіп кетіп, шыға алмай қалған 
болар. Соған бола кінәлауға бола ма 
екен?! Әрине, болмайды. Олар да – пенде. 
Бұл жерде оларды емес телефонға үңілтіп 
қойған заманды кінәлау керек. Егерәки, 
телефон шұқығыштарды қызметке 
алғандар кінәлі деп есептер болсаңыз, 
онда өз еркіңіз.

Н.ТАСТЕМІР

Арал ауданында жанармай бекеті 
отқа оранды. Жанған аумақ «Аралтұз» 
кәсіпорнына тиесілі екен. Ал оқыс 
оқиға салдарынан 3 қызметкері 
ауыр жарақат алып, хал үстінде жа-
тыр деп хабарлайды КТК арнасы. 
Куәгерлердің айтуынша, күндіз бекет-
те бір қондырғы атылып, соңы алапат 

Мьянмада Қытайдың 153 аза-
маты өлім жазасына кесілді. 
Олар елдің солтүстігінде заңсыз 
орман шабумен айналысқан. 
Кәмелет жасына толмаған тағы екі 
қытайлықтың әр қайсысы 10 жыл-
дан бас бостандығынан айрылды 
деп хабарлайды Reuters.

Сотталғандар бұл үкімді 

апелляцияға беруге құқылы. Chron 
порталының хабарлауынша, Мьян-
ма астанасы Янгон қаласындағы 
Қытай елшілігі аталған жайтқа 
байланысты наразылық білдіріп, 
сот үкімінің тым қатал екенін ай-
тып отыр.

Олардың пікірінше, қы-
тайлықтарды заңсыз ағаш шабуға 

жергілікті контрабандистер итер-
мелеген.

Айта кету керек, өлім жаза-
сына кесілгендер осы жылдың 
қаңтарында қолға түскен болатын. 
Олар 1,6 мың түп ағашты кесіп 
тастаған.

АЖ-ақпарат

ОРМАН КЕССЕҢ, ӨЛІМ 
ЖАЗАСЫНА КЕСІЛЕСІҢ

ПАТ АЯҚ 
СТЫНАНА өртке ұласыпты. 

Үш жұмысшы жалынға 
оранған резервуардан өздері 
шығып, ауруханаға да өз 
аяқтарымен жеткен. Қазір 
барлығы Арал аудандық 
ауруханасында жатыр. 
Денелерінің 90 пайыздайы 
күйіп қалған азаматтардың 
жағдайлары өте ауыр. Туыста-
ры оларды мамандандырылған 
медициналық мекемеге ауысты-

руды өтініп отыр. Ал дәрігерлер 
хәл үстінде жатқан сырқаттарды 
тасымалдайтын санавиацияның 
ұшағын шақырта алмай  әлек. 
“85-95 пайыз күйікке аудандық 
ауруханада ота жасалмайды. 
Олар дың бүйрегіне көмек керек, 
гемодиализ. Ол тек Қызылорда 
облыстық ауруханасында жа-
салынады. Ең жоғары көмек 
Шымкенттің күйік орталығында. 
Бізге енді Қызылордаға жетіп алу 
керек”, – дейді науқастың туысы 
Гүлқияш Құлмамбетова.

АЙЫМБЕТОВ 
ҒАРЫШҚА ҰШПАЙ 

ҚАЛУЫ МҮМКІН БЕ?

БІРІ ПАРА АЛЫП, БІРІ 
ТӨБЕЛЕСТІ

 «АССАМБЛЕЯ 
ТАТУЛЫҚТЫҢ – НЕГІЗІ»
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МӘСЕЛЕ

«Көз көргенді - ой таниды»

Ғ.Мүсірепов

Қызды қырық үйден тыятын 
қазақы тәрбиенің өзегіне құрт түсе 
бастады. Оған ата-ана кінәлі ме, 
әлде, обал-сауапты заманға арта-
мыз ба? Мынау ғой енді!

Қызылордадағы «Ана үйі» 
қайырымдылық қоры дабыл қағып 
жатыр. «Жасөспірім қыздар ара-
сында жүктілік, некесіз бала туу 
көбейіп барады» дейді маман-
дар. “Жүктілік жасарып бара-
ды. Бұл өзекті мәселеге айнал-
ды. Қазір бізге 14-15 жастағы 
қыздар жиі түседі. Бастары-
на түскен бақытсыз жағдайдан 
жалғыз қалған қыздардан бөлек, 
үйлерінен қуылған келіншектер 
де бізге келеді. Тығырыққа 

тірелген қыз-келіншектерді өзі-
міз де іздестіреміз, та уып алып, 
осында әкелеміз. Емханаға апа-
рып, мамандарға көрсетеміз. 
Құжаттарын әзірлеп береміз”, 
– дейді «Астана» телеарна-
сына сұхбат берген «Ана үйі» 
қайрымдылық қорының 
үйлестірушісі Баян Молдашева. 
Баян ханымның айтуынша, «Ана 
үйі» орталығында 8 қыз-келіншек 
пен 15 нәресте бар екен. Олар 3 
жылға дейін паналай алады. Осы 
аралықта жұмыс тауып, құжаттары 
әзірленбек. Айта кетейік, «Ана 
үйі» аймақта былтыр ашылды. 

Жасыратын несі бар, 
бұрынғының баласы мектеп 

бітіргенше «шешеміздің аузы-
нан түстім» дейтін. Ал, қазіргілер 
бесіктен белі шықпай жатып, 
бала туып алып жатыр. Бұл қоғам 
«жүргенге жөргем іліктіретін» за-
ман. Не көп, көңіл көтеру орын-
дары көп, түнгі клуб дейді, басқа 
дейді. Қарап отырсаңыз, ондай 
орындарға мектеп оқушылары 
да жиі бас сұғады. Ол жерге түзу 
кіріп, түзу шықса жақсы, ойнақтап 
жүріп от басуы бек мүмкін. 
Сондай-ақ, мына ғаламтор деген 
пәле талайлардың тағдырын тоз-
тоз ғып жатыр. Сондықтан, ата-
ананың бала тәрбиесінде барынша 
абай, сақ болғаны жөн.

А.ҚАРА 

«ЖҮРГЕНГЕ ЖӨРГЕМ ІЛІГЕДІ»

Алла қаласа, алдағы қыркүйекте 
Айдын Айымбетов бауырымыз аспан 
төріне ғарышкер-зерттеуші әрі борт ин-
женер ретінде ұшатын болады. Әйтсе 
де біздегі ғарыш агенттігінің басшы-
сы Талғат Мұсабаевпен болған екеуа-
ра әңгіме барысында айтылған «РосКос-
мос» корпорациясының жетекшісі Кома-
ров мырзаның сөздеріне сенетін болсақ, 
біздің Айдын бауырымыз ғарышқа ұшу 
үшін әжептәуір көлемде ақша төлеуге тиіс 
екен – ағылшындық әнші Сара Брайтман 
сияқты.

«Айымбетовтің ғарышқа ұшуы үшін 
Қазақстан 20 миллион АҚШ долла-
ры шамасында ақша төлеуге тиіс, әзірге 
бұл сома төленген жоқ…» дейді корпо-
рация жетекшісі Комаров. Бұ кісі, тіпті, 
қазақ елі аталмыш соманы төлемесе, 
Айымбетовтің ғарышқа ұшпай қалуы да 
мүмкін екенін жасырған жоқ. Ал әңгіме 
барысында Мұсабаев болса, Комаровқа 
қарсы «мәу» деп бір ауыз сөз айтуға жара-
мады, ашығын айту керек.

Қысқасынан қайырғанда, біздіңше 
мынандай: Қазақ елі Ресейге «Байқоңыр» 
ғарыш айлағын жалға беріп отыр ма – 
беріп отыр. Былтырдан бері Ресей осы-
нау жалдың құнын да, сүйегі қазақ жеріне 
шашылып кеткен «Протонның» гептиліне 
байланысты төлеуге тиісті өтемақыны да 
әлі күнге дейін төлеген жоқ па – төлеген 
жоқ. Мұны еліміздің ғарыш агенттігіндегі 
ақпарат көзінен алынған ресми 
мәліметтер растап отыр. Сонда деймін-ау, 
«қайдағы бір 20 миллион доллар дейтін 
болмайтын» ақшаны Мұсабаев мырза Ре-
сей тарапының қазақ еліне төлеуге тиісті 
жал құны мен гептилдің өтемақысының 
ішінен есептеп, неге шығартып тастамай-

ды, а? Әлде Мұсабаевтың «миы осыған» 
да жетіңкіремей отыр ма? Түсініксіз 
мәселе, өте-өте түсініксіз, өйткені, менің 
ойымша, орыс елі Айымбетовті ғарышқа 
ұшырмаудың қандай да болмасын бір 
амал-айласын қарастырып жатқанға 
ұқсайды.

Неге?
«Неге?» десеңіз, ғарышқа ғарышкер-

зерттеуші ретінде ұшайын деп отырған 
Айдын бауырымыз ғарыштағы зерттеулері 
барысында бізге – яғни, қарапайым 
қазаққа белгісіз біраз да біраз жұмбақ 
жайттардың бетін ашуы әбден мүмкін. 
Басқа ештеңе де емес.

Марат МАДАЛИМОВ

АЙЫМБЕТОВ 
ҒАРЫШҚА ҰШПАЙ ҚАЛУЫ 

МҮМКІН БЕ?

Бірнеше күн ішінде еуро құны 1 
теңгеге төмендеді. Бұл – валюталық 
дәліздің кеңеюіне байланысты өзгеріпті. 
Бүгінде еуропалық валюта бағамы 207 
теңге 95 тиынды құрауда, деп хабарлайды 
«Алматы» телеарнасы.

Ал Ресей рублі болса 3 тиынға арзан-
дап, қазір оның орташа сараланған бағамы 
– 3 теңге 76 тиынды құрады. Алайда, 
АҚШ доллары еш өзгеріссіз – 187 теңге 5 
тиынды сақтап тұр. Сарапшылардың бол-
жамынша, жарты жылда көк қағаз бағамы 
210 теңгеге дейін көтеріледі. 

«Экономикалық жүйе әзірге күрт 
девальвацияға жол бермейді. Яғни доллар 

бірден 198-ге көтеріле алмайды. Ұлттық 
банк саясаты бойынша, олар американдық 
валюта бағамын ай сайын көтеруді көздеп 
отыр», – деді экономист Мақсат Серәлі.

Жуырда Ұлттық банк теңгенің 
долларға шаққандағы айырбас бағамының 
тербеліс дәлізін кеңейткен еді. Бүгінде 1 
АҚШ долларының жоғарғы шекті бағасы 
198 теңгеге ұлғайтылып отыр.

Осыған дейін, елде теңгенің долларға 
шаққандағы айырбас бағамының 
ауытқу шегі 170-188 теңге болған. Бас 
банкирдің сөзінше, бұл қадам инфляция-
ны бақылауда ұстау үшін жасалды.

КӨК ҚАҒАЗ ӘЛІ ДЕ 
КӨТЕРІЛЕДІ

Алдын ала деректер бойынша, 
қызылордалықтардың жалпы саны 757,3 
мың адамды құрады. Оның ішінде қала 
халқы – 327,9 мың, ауыл халқы – 429,4 мың 
адам. Яғни, қалалық тұрғындар үлесіне 
43,3, ауылдықтар үлесіне – 56,7 пайыз 
тиесілі деген сөз. Бұл туралы egemen.kz 
тілшісі хабарлады. 

2015 жылдың қаңтар-мамыр айла-
ры аралығында облыста 7664 нәресте 
туылған. Бұл 2014 жылдың осы кезеңімен 

салыстырғанда 499 адамға аз. Жал-
пы, халықтың туу коэффициенті 1000 
тұрғынға есептегенде 26,42-ден 24,43-ке 
кеміген. Сонымен қатар, биылғы қаңтар-
мамыр айлары аралығында облыста өлім 
көрсеткіші 1809 адамды құрап, өткен жыл-
мен салыстырғанда 130 адамға азайған. Ал, 
жалпы өлім көрсеткішінің коэффициенті 
әрбір 1000 тұрғынға шаққанда 6,28-ден 
5,77-ге төмендеген.

ҚЫЗЫЛОРДА ХАЛҚЫНЫҢ САНЫ 
750 МЫҢНАН АСТЫ
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РУХАНИЯТ

«Данышпандықты танып, білген де данышпан»

Ғ.Мүсірепов

«Қазақ елі» деп аталатын 
кино түсіріледі дегеннен бастап, 
кино төңірегіндегі дау-дамайдан 
әлі арыла алмай келеміз. Бұл 
бізге кино емес, кәдімгі жыр 
болғандай. Кинода тосын сюжет 
көп болады деп пайымдағанбыз, 
рас келетін сияқты. Себебі: оған 
дейін де тосын жайттар жиі 
орын алып жатыр. Бұған дейін 
режиссердің сөзін сөйлеген ми-
нистр осы жолы айды аспанға 
бір-ақ шығарды. Мәдениет және 
спорт министрі Арыстанбек 
Мұхамедиұлының айтуынша, 
Қазақ хандығы туралы сериалға 
бөлінген $5 млн қаражатты 
фильмді түсіру тобы жарата 
алмаған. Яғни, қаражаттың ба-
сым бөлігі Қазақфильм шотын-
да жатқан көрінеді. Тақырыпты 
ашу үшін, әңгімені әріден 
бастағанымыз жөн болар. Бұдан 
бірер апта бұрын «Қазақ елі» атты 
сериалдың режиссері Рүстем 
Әбдірашев киноға қаражаттың 
жетпіспей жатқанын көпшілікке 
мәлім еткен болатын. Ол кез-
де министр: «Қаражат сериалға 
ғана бөлінген. Өз басым Рүстем 
Әбдірашевтің ойын қолдаймын», 
- деген еді. Ал енді... Бұл жолы 
министрді түлен түрткен болуы 
керек, себебі басқаша сайрай 
жөнелді. 

«Заң тілімен айтайын, - деп 
бастады сөзін мәдеиет министрі. 

Қаржыландыру басталғанда 
фильм құнының 30%-ы бөлінеді. 
Оның  жаратылғаны туралы 
есеп берілгенде, келесі транш 
бөлінеді. Қазақфильмнің жаны-
нан фильм-сериалды түсіруге 
деп құрылған топ сол бөлінген 
30% қаражаттың игерілгені тура-
лы есеп берген жоқ. Яғни, олар 
шартты түрде тек 1,5 млн қаражат 
алды, ал қалғанын жаратып та 
үлгермеді», – деді Мұхамедиұлы.

Министрдің сөзіне сенсек, 
қалған 70% қаражат Қазақфильм 
шотында жатыр. Ал, бөлінген 
30% қаражаттың игерілуін ол 
жеке өзі қадағалап отыр.

«Сериалдың режиссері – 
Рүстем Әбдірашевтың  «біз 
масқара жағдайдамыз» деп 
айтқаны, ол өзінің ойын 
дұрыс жеткізе алмауынан. 
Шын мәнісінде мен оған 
демеушілерден көмек сұрауына 
рұқсат бергем. Ол дұрыс та. 
Көмектесуге дайын адамдар бар», 
– деп есептейді Мұхамедиұлы.

Министрдің ойынша, $5 млн 
сериалды дайындауға толық 
жеткілікті. Және, «Қазақ елі» се-
риалын түсіру кестеге сай жүріп 
келеді. Ал, керісінше, сериалдың 
режиссері Әбдірашев пен бас 
продюссері Арман Әсенов БАҚ-
тарға берген сұхбатында сери-
алды түсіруге $5 млн емес, $10 
млн. керек деп мәлім еткен-ді. 

Киноға қанша қаражат кететінін 
басы-қасында жүргендер біле 
ме? Әлде, сырттай бақылап 
отырғандар біле ме?  Енді, бір 
сәт ойланайық. Кімге сенеміз? 
Шенді шенеунікке ме, реңді ре-
жиссерге ме?!

Салыстырмалы түрде алып 
қарасақ, «Шыңғыс хан» кино-
сын түсіруге 60,5 миллион қытай 
юаны жұмсалған екен. Яғни, 
теңгеге шаққанда 1 млрд 800 
млн.-ға жуықтайды. «Қазақ елі» 
сериалына бөлінгені - 950 млн. 
теңге. Жарайды, ол басқа кино, 
бұл басқа. Десе де, ол киноның 
киім-кешегін, қару-жарағын 
«Шы Чи» атты корпорация өз 
мойнына алып, сол дәуірге сай 
5000 киім тігіп, 3000 соғыс 
құралын дайындап, демеушілік 
жасаған. Ал, бізде ше?! Барлығы, 
сол 950 млн. теңге ішінде. Демек, 
режиссер  $5 млн емес, $10 млн 
керек десе, рас шығар! Ең басты-
сы, сапалы, тарихи кино жарыққа 
шықса болды емес пе?

Естеріңізге сала кетейік, 
«Қазақ елі» сериалының жоба-
сын таныстыру 2015 жылы 6 ма-
мырда болған болатын. Алғашқы 
жоспар бойынша фильмді түсіру 
маусымда басталуы керек еді. 
Бірақ, кейінірек түсіру мерзімі 
қыркүйек айына деп шегерілді.

       Рыскелді 
СӘРСЕНҰЛЫ

Мен не деймін, 
домбырам не дейді?

немесе 
министрге сенейік пе, әлде режиссерге ме?!

Сөз патшасы

Совет Төрехан 1996 жылдың 3 мамырында Қызылорда қаласында дүниеге кел-
ген. Облыстық жыр бәсекелерінде жасындай жарқылдап жүрген талантты жас 
ақындардың бірі, сонымен қатар Төрехан республикаға айтыскерлік қырымен де та-
нылып жүр. Б.Момышұлының 100 жылдығына арналған мүшәйраның, М.Мақатаев 
атындағы облыстық мүшәйраның жүлдегері, республикалық «Ақберен» айтысының 
женімпазы және Сахитжан Бермағанбетовті еске алуға арналған дәстүрлі жыр 
мүшәйраның биылғы бас жүлдесін иеленген.

Сары мұң
Сарысы көп, ғашық қой саған дала, 
Саған дала мұң шертсе алаңдама.
Сені сүйіп қалған ғой демек о да,

Саһар қанат сезімі балаң ғана.
Сары далаға жоқ сенде бағыныш түк,
Сары жігіт сыйлағасын бағын ыстық...

Сары аурудай бірақ мен қиналамын,
Сауыс мұңым бір сені сағыныш қып.

Сары далада құлаған жапырақпен,
Сағыныштың шырт шайнап қағын іштік.

Сары жігітің таныс қой арай жүзді,
Сергелдеңге сап кеткен қалай бізді?!

Сен алғашқы емессің соңғысы да,
Сан соқтырған сүйем деп талай қызды.
Суайтыңды менен қашып таптың күнім,
Саруарда боп шығардың сарттың үнін.

Сел көшкендей болады көңілімде,
Санамды сағыз қылып сатқындығың.

Саппас басың мені емес, сатпас қасын,
Серіңнен де белгілі ғой бастартпасың.

Сары дала сендейлерді аттатпасын,
Сары жер сендейлерді таптатпасын,

Сүйіп қалған қалай сені қақбас басым.

Сен келесің бір күні, есінермін,
Сұрым қашып албасты-ай есірермін.

Серт берерсің тағыда кешірші деп
Сонда сені қақбас-ай кешірермін.
Сүйел шыққан жүректі табалама,

Сүйем деген жүректі алалама,
Сары су ішермін итаяқтан

Сары-алаға айналып самалаға.
Сағынышты түсірген күйге мынау

Сүйкімсіз сүйгенім-ау...

Уақыт
Ботана ойдың таусылмай кеп сұрағы,
Сақ - сақ күліп сайтандығын сұғады.

Үміт менің, 
Аспан жердің шырағы. 

Адамды тек уақыт қана ұғады. 

Бүгінгі күн бұлтты оранып атыпты,
Күнді құшқан бұлттар қандай бақытты. 
Алдаймын деп бәрін шайтан шатыпты,

Бірақ ешкім алдай алмас уақытты.

Алдаймын деп менде талай көріндім,
Шетін басып шикілеу бір өңірдің, 

Кейпін көріп күйкілеу бір көңілдің. 
Уақыт деген куәгері өмірдің.

Уақыт деген куәгері күнәнің, 
Уақыт деген куәгері сауаптың.

Сырқат жүріп, шырқап жүріп түн әнін,
Сауаптардың қаншамасын жоғалттым.

Уақыт деген кешірмейді, кешпейді,
Мекендейді, төскейді де кешкі үйді.

Ойланбайды, естиді де екшейді,
Уақыт деген өшпейді де, өспейді.

Уақыт деген дұға тасып Тәңірге,
Бағынады құлшылық қып әмірге.

Уақыт деген әкелуші сәуірге,
Уақыт деген жеткізуші қабірге.

Уақыт өзін билетеді құлқынға,
Заманалар жүр уақыттың ұртында.

Соңғы өлетін уақыт екен,
....шексіздіктің сыртында.

Совет ТӨРЕХАН

Айтқандай, Экспо-2017 көрмесіне шетел 
әртістері қалайда келетін болды. Министр 
Астанаға Ұлыбританиядан Ковент -Гарден те-
атрын шақырып қойғанын айтты. Бұл қылығы 
үшін Елбасыдан сөз естіген Мұхамедиұлы сол кез-

де ойымды дұрыс түсіндіре алмай қалдым дейді. 
«Бұл жолы біз оларды шақырсақ, ендігісінде бізді 
шақырады. Сөйтіп бір жағыннан пікір алмаса-
мыз», -  деп ақталды министр.

Шетелдіктерді 
шақыратын болдық
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ҚҰҚЫҚ-ОҚИҒА

«Жаманға оқ өтсе де, сөз өтпейді»
Ғ.Мүсірепов

Осы аптада еліміздегі ішкі істер бөлімі 
басшыларын түлен түртті. Айталық, Алма-
ты облысындағы Ақсу ауданы ішкі істер 
бөлімі басшысының орынбасары Құрмет 
Рахымбеков қылмыстық істі тоқтату үшін 
сұратқан 503 мың теңге параның 223 мыңын 
алу үстінде ұсталды. Сондай-ақ, Арал 
аудандық Ішкі істер бөлімінің бастығы 
Нұрланбек Қожамұратовтың да құдай тас 
төбесінен ұрды. Шенді шенеунік істі болып 
жатқан жергілікті тұрғыннан қылмыстық 
істі тоқтату үшін 300 мың теңгеге сұрапты. 
Сұрап қоя салмай, полиция полковнигі 
еш қымсынбастан кабинетінде алып 

жатқан жерінде қолына кісен салынды. 
Қожамұратов бөлімше бастығы қызметіне 
тағайындау жөнінде бұйрықты күтіп, 
міндетін уақытша атқарып жүрген екен. 
Енді құлқыны кең полицей бұйрықты емес, 
темір торда жатып үкім күтетін болады. 

Ал, 18 шілдеде Жылой АІІБ-нің бөлім 
бастықтарына қатысты қылмыстық іс 
қозғалды деп жазды Ақжайық басылымы. 
Әріптестер жұмыстан тыс уақытта өзара 
аяусыз төбелесіпті. Басылымның ақпараты 
бойынша, полицейлер Құлсарыдағы 
сауналардың бірінде демалып жатып, жаға 
жыртысқан екен.

Арал аудандық соты 14 шілдеде Ж. 
деген азаматқа жас балаға азғындық 
әрекеттер жасағаны үшін 7 жылға бас 
бостандығынан айыру үкімін шығарды. 
Сотталушы осы жылдың 30 мамырын-

да азаматша Ж-ның үйіне құдайы асқа 
шақыра барып, сол үйдің кәмелетке 
толмаған қызына азғындық әрекеттер 
жасаған екен. 

20 шілде күні “Эйр Астана” әуе ком-
паниясы ұшағының бортында 65 жастағы 
ер адам көз жұмды. Қайғылы жағдай лай-
нер Қызылорда әуежайына қонып жатқан 
сәтте болған деп хабарлайды BNews.kz. 
Эйр Астана” әуе компаниясы баспасөз 
қызметі жолаушы онкологиялық ауруға 
шалдыққанын және бұл жайында әуе 
тасымалдаушыға хабар бергенін мәлімдеп, 
ақпаратты растады. “Шынымен де, әуе 
компаниясының ережесіне сәйкес, ұшар 
алдында ол жұбайымен бірге деклара-
ция толтырып, жолаушының денсаулығы 
үшін бар жауапкершілікті өз мойындары-

на алды. Әуе компаниясы марқұмның ту-
ыстары мен жақындарына көңіл айтады”, 
– деп нақтылады “Эйр Астана” баспасөз 
қызметкері Тілек Әбдірахимов. Ұшақ 
қонар кезде жолаушының денсаулығы 
нашарлап кеткен. Борт қызметкерлері 
оған алғашқы медициналық көмек 
көрсеткенімен, ажалдан арашалап қала 
алмады. Сондай-ақ, осы күні «Алматы – 
Мәскеу» рейсі жолаушысы - Қазақстан 
азаматшасы қайтыс болуына байланысты 
Самара әуежайына қонуға мәжбүр болған 
еді.

18 шілде күні 32 жастағы азамат 
«Астана-Қызылорда» бағытындағы жолау-
шылар пойызында қара жол сөмкесіне са-
лып қойған 9200 АҚШ доллары және 1 145 
000 теңгесін ұрлатып алған, деп жазады nur.
kz. 

ОҚО Арыс станциясындағы Желілік 

полиция бөліміне 32 жастағы азамат 
«Астана-Қызылорда» бағытындағы жолау-
шылар пойызында қара жол сөмкесіне са-
лып қойған 9200 АҚШ доллары және 1145 
00 теңге қаражатының ұрланғандығы ту-
ралы шағым түсірген. Ақшасының жоқ 
екендігін ол Шымкент станциясына кел-
ген кезінде бір-ақ біліпті. Сол күні Жам-
был станциясындағы Ішкі істер желілік 
басқармасының қызметкерлері жедел 
іздестіру шаралары барысында қомақты 
қаражат сомасын қолды қылған Тараз 
қаласының 43 жастағы тұрғынын «ізін 
суытпай» қолға түсірді. Қазіргі уақытта 
ұсталған азамат өз әрекеттерін мойындап 
отыр. Ұрланған заттар тәркіленіп алынып, 
күдікті Арыс АІІБ уақытша ұстау изолято-
рына қамалды.

Қызылорда қалалық №2 сотында аса 
ірі мөлшердегі есiрткi, психотроптық зат-
тарды, сол тектестерді өткізу мақсатынсыз 
заңсыз дайындап, қайта өңдеп, иемденіп, 
сақтап, тасымалдаған сотталушы Ғ. есімді 
азаматқа қатысты қылмыстық ісі қаралды. 
Бұл туралы соттың баспасөз қызметінен ха-
барлады.

Жалпы салмағы 2018 грамм кептірілген 
марихуана есірткі затын қол сөмкесіне 
жасырған қылмыскер, Шымкент-
Қызылорда бағытындағы автобусқа 
Қызылорда қаласына дейін жүргізушімен 
келісіп отырады. Қылмыстық құқық 
бұзушылық әрекеттері туралы же-
дел мәлімет алған облыстық ішкі істер 
Департаментінің есірткі бизнесіне қарсы 
күрес басқармасы жедел-іздестіру шарала-
рымен жолаушылар тасымалдайтын авто-
бусты тоқтатып, сотталушыдан есірткі за-

Қызылорда қаласының №2 соты ер 
адамды азаптаған бұрынғы полиция 
қызметкерлерін 3 жыл бас бостандығынан 
айырды деп хабарлайды облыстық соттың 
баспасөз қызметінен.

Сотталушы үш полицей Қызылорда 
қалалық ішкі істер басқармасының 
криминалды полиция бөлімінің же-
дел уәкілі қызметін атқара отырып, 
жәбірленуші   Д.Достановқа жасамаған 
ұрлық қылмысын мойындауға мәжбүрлеп, 
қасақана физикалық және психикалық 
зардап шектіріп, оның заңмен қорғалатын 
құқықтары мен мүдделерін елеулі түрде 
бұзған.

Сотқа дейінгі тергеп, тексеру 
әрекеттерін жүргізгенде жәбірленуші      
Д.Достановтың қылмысқа қатыстылығы 
дәлелденбегендіктен, қылмыстық қудалау 
тоқтатылған.

Қызылорда қаласының №2 сотының 

АҚШАСЫН ҮПТЕП КЕТТІ

АДАМ АЗАПТАП СОТТАЛДЫ

«Оңтүстік Қазақстан облы-
сы Мақтарал ауданында ер адам 
мектептің бұрынғы мұғалімін 
ұрып, оның баласын өлтірген. 
Оқиға 19 шілдеде болған», деді 
ОҚО ІІД баспасөз қызметінің 
басшысы Салтанат Қаракөзова.

Қаракөзованың айтуынша Мақ-
тарал ауданының поли ция бөліміне 
ауылдағы жеке үйлердің бірінде 
1963 жылы туған ер адамның 
мүрдесі табылғаны хабарланған. 

Оқиға орнына жедел-тергеу тобы 
жеткен.

Криминалистер анықтағандай, 
төбелес кезінде ер адамды буынды-
рып өлтірген. Сонымен қатар көрші 
бөлмеде полицейлер екі әйелді тап-
ты. Олардың бірі марқұмның туған 
қарындасы (1967 жылғы), екіншісі 
– анасы (1931 жылғы).

Анасы көп жылдар мектепте 
мұғалім болған.  Қаскөй екеуін де 
ұрып-соққан.  Белгілі болғандай, 

белгісіз біреу ер адамды өлтіріп, 
екі әйелді ұрғаннан кейін үйден 
50 мың теңгені алып шығып, ізін 
суытқан.

Екі тәулік ішінде күдікті 
ұсталды. Бұл 1983 жылы туған 
жергілікті тұрғын болып шықты. 
Ол бұрын біреудің мүлкіне қол 
сұққаны үшін сотталған екен. Тер-
геу амалдары жүргізіліп жатыр.

АЖ-ақпарат

ҚҰДАЙЫ АСҚА ШАҚЫРА 
БАРЫП, ҚҰДАЙЫН ҰМЫТҚАН

ЕЛУ МЫҢ ҮШІН АДАМ ӨЛТІРІП, 
ӘЙЕЛДЕРДІ САБАДЫ

БІРІ ПАРА АЛЫП, БІРІ 
ТӨБЕЛЕСТІ

ҰШАҚТА 
ҚАЙТЫС 
БОЛДЫ

ЕСІРТКІНІ СӨМКЕМЕН
              ТАСЫҒАН

үкімімен сотталушылар Қылмыстық 
кодекстің 146-бабы 2-бөлігінің 1-тармағы 
бойынша (қасақана тән зардабын және 
(немесе) психикалық зардап шектiру) 
кінәлі деп танылып, 3 жылға бас 
бостандықтарынан айыруға сотталды.

Олар жазаларын түзеу колониясының 
жалпы режимінде өтейтін болды. Сондай-
ақ сотталушылар мемлекеттік, құқық 
қорғау органдарында қызмет атқару 
құқықтарынан айырылды.

тын тауып, тұтқындайды. Сотқа дейінгі 
тергеп-тексеру органымен дәлелдемелер 
жинау мақсатында сотталушы Ғ.-
ның тұрғылықты мекен-жайына тінту 
жүргізгенде, қораның ішінен 3 дана газет 
қиындысына бөлек оралған, барлығы бір 
орында сақталған ерекше исі бар, жасыл 
түсті, шөп тектес белгісіз заттар табылған. 
Оңай олжаға белшесінен батуды көздеген 
делдалдың әрекеті сотта  толық дәлелденіп, 
Қызылорда қалалық №2 сотының үкімімен 
Қазақстан Республикасының ҚК-нің 
296-бабының 4-бөлігімен кінәлі деп таны-
лып, 4 жылға бас бостандығынан айырыл-
ды. Сотталушы жазасын жалпы режимдегі 
колонияда өтейтін болады.

Үкім заңды күшіне енген жоқ.
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ӘДЕБИЕТ

Ғ.Мүсірепов
«Елің үшін - мақтан, елің үшін - қайғыр»

«Ақын болу оңай деймісің 
қарағым, Аузында болу ел 
ішіндегі жараның» - деп 
біртуар ақын Төлеген Айбер-
генов айтқандай, ақындық, 
яғни, сөз өнері – ең ауыр әрі 
жауапкершілікті талап ететін өнер 
түрі. Ақындар поэзиясындағы 
ауқымды тақырыптың бірі – туған 
жер, Отан тақырыбы. Әр ақынның 
жүрек тебіренісі, туған жерге, 
елге деген сағынышы, тебіренісі 
әрқилы болады емес пе? Біз та-
нымал ақындардың жырла-
рын әрі сапырып, бері сапырып 
шегіне жетердей талдап жүрміз. 
Солардың тасасында қандай та-
ланттар жүргенін байқамай да 
қаламыз. Халық сол себепті 
де елге ертеден танымал боп 
келе жатқан ақындардың жыр-
ларын оқып, өзге бір ақынның 
шығармасы жарық көрсе, то-
сын қарайды. Көлемі шағын 
болсын, кең болсын ғылыми 
жұмыстың мақсаты тың серпіліс 
беру емес пе? Сондықтан шағын 
ғана мақаламызда көп жұрт біле 
бермейтін талантты ақын ағамыз 
Жаскілең Қалиевтің «Аласар-
ма азамат» (2004 ж) атты жыр 
жинағын сөз етпекпіз...

Жаскілең жырлары негізінен 
патриоттыққа, азаматтық бо-
рышыңды, құқығыңды қорғауға,  
адамгершілікке, иман дылыққа 
үндейді. Кі таптың аты да заты-
на сай қойылған. «Аласарма аза-
мат». Ақын өзі бақилыққа са-
пар шексе де осы жыр жиағы 
арқылы қазіргі жас ұрпаққа, ке-
лер буын өкілдеріне асқақ үн 
қатып тұрғандай. Ақынның 
жыр жинағы сонау қазақтың 
ұл-қыздарының қасқалдақтай 
қаны төгіліп, бозторғайдай жаны 
шырылдаған кезең, ызғарын 
шашқан «Желтоқсан оқиғасына» 
арнау өлеңінен басталады. 
Ақын бұл өлеңінде қазақтың 
кеңес өкіметі құрамында болған  
кездегі қасіретті тағдырын, соны-
мен бірге қазақтың қазақтығын 
сақтауға тырысып, ел үшін есіл 
өмірден баз кешкен асыл бабала-
рымызды, еліміздің өзіне ғана тән 
менталитетін шебер айта білген. 
Мысалға алсақ, өлең былай бас-
талып:

«Қазақпын мен, ғажаппын 
өрісі кең,

Разымын тағдырға сол үшін 
мен.

Өз орным бар тірлікте, 
өзгемін мен,

Тұрмысыммен, тіліммен, 
қонысыммен». «Мен – қазақпын» 
деп кеуде кере мақтана жыр айтқан 
ақын атажұртта күн кешіп жүрген 
жанмын, жеті аттамда шикілік 
жоқ, ел көрген қызықты, ел кеш-
кен шыжықты оқиғаларды мен 

көріп, мен кешудемін. Қағынан 
қашқан (негізінде «қағынан без-
ген» десе дұрыс болар еді) құлан 
емеспін, жерігенде барар жерім 
де осы қазақ ортасы. Себебі, 
қазақ ұясынан ұшпайтын құс 
сияқты, бауырын азап қарып жат-
са да жерімеген. Қазақ тек «Дала 
ұлы» болып өмір сүрсе болды, 
ешкімнің қолындағын жұлу бы-
лай тұрсын, тату-тәтті күн кеш-
се соған риза халық. Қазақтың 
қолғабысы тимеген ештеңе жоқ 
шығар» - деп ақын сөзін былай 
толықтырады:

«Көздің жасын тыйған көп 
жеріме кеп,

Қунап есін жиған көп еліме 
кеп.

Еңсесіне міндірген кезі де 
көп,

Әлдекімнің қолпайтып ерін 
әкеп». Ақын бұл жере  «еңсесіне» 
сөзін «желкесіне» деген сөзбен 
алмастырып жазған болса тым 
керемет болар еді. Алайда, 
ақынның ойы ашық, сөзі сыр-
лы, қазақтың кеңпейілді, жо-
март халық екендігін бір шумақ 
өлеңнің аясына сыйғыза білу 
кез-келгеннің қолынан келе бер-
мес. Ақын сол еліне кеп есін 
жиған келімсектің әбден той-
ып болғанда тәубесін ұмытып, 
«Жабайы» деп қорлағанына 
ыза болып, егер алдына Абай-
ым кеп тұра қалса не дер еді деп 
қасқайып қарап тұрады. Одан 
бөлек «қойдан жуас» деушілерге 
Махамбет, Амангелді батырлар-
ды алға тартып жыр толғайды. 
Абайдай, Мұхтардай даналары 
бар халық қалай осал болмақ, ол 
қалай өз тілінен безінбек, ол қалай 
іштарлық танытқан жұрттарға 
қыр көрсете өсуге ұмылмас деп, 
халқын сүйген адал ұл, асыл аза-
мат, хас ақынға тән ұтымды сөз, 
уәж айтады. Ақын сонымен бірге:

«Күннен туған қазақ жоқ – 
білсін бәрі,

Иектемей жұртымды
 жүрсін әрі.

Кісімсіген пендеге мен де 
суық,

Қиын емес қазақтың 
қырсығары.

Сөкпесін жұрт айтты деп 
қазақтығын,

Бұл – елдігім, бастағы азат 
күнім!

Дәріптеуден расында пайда 
бар ма,  

«Ұлылығын» өзгенің 
«озаттығын»?» деп, қазақ та 
тек күндей баршаға нұрын шаша 
бермейді. Дос болсаң құшақ жая 
қарсы алады.. дұшпандық ойың 
болса мен де қара күздей суықпын. 
Қазақтығын айтты деп сөкпе, олай 
болса мен егеменді азат елмін, 
өзге елдің озаттығын айтқаннан 

маған пайда жоқ. Қазақтығымды 
айта білсем тәуелсіздігімнің жар-
шысы болғандығым дейді. Ақын 
өзге ұлтқа осылай қаймықпай, 
қайсар сөз айта отырып, өз еліне 
«Қазағым, еңсеңді көтер. Еңку-
еңку жер шалған бабаң не үшін 
айқасып өтті? Ойлан! Алыссаң 
атаңды жығар мінезің қайда? 
Сүтке тиген күшікше бұғып 
жүргенің жетер, бас көтерер 
уақыт жетті. Туыңды биікке 
көтер» - деп ұран тастайды. 

Жаскілеңнің «Қазақ азама-
тына» атты өлеңі де осы сарын-
дас. Сен егеменді азат елсің. 
Көрінгенге телміргенді қой. Өз 
қамыңды өзің ойла дей келе 
өлеңін былай түйіндейді: 

«Өзіңе сен, өзің қайрат
 еткейсің,

Надан болмай, адам болып 
өткейсің.

Өзге жұрттың өз ұлдары 
бар шығар,

Сен қазақты қазақ етіп
 кеткейсің».

Ақын өзінің «Мен қазақпын» 
атты өлеңінде рушылдықтың 
құрсауынан шыға алмай жүрген 
бауырларымызды айыптайды. 
Бұл өлеңді оқи отырып, «Жүзге 
бөлінгеннің жүзі күйсін» деген 
нақылды еске аламыз. Иә, ата 
текті білген дұрыс. Алайда, бүкіл 
ұлт мүддесін ойлайтын тұста 
рушылдықтың қамытын киу 
бұрыс болса керек. Ақын:

«...Мен қазақпын, қазақтың
 азаматы,

Бұл ұлы тұғырымнан тайған 
емен...» деп, рушыл керітарпа 
«көсемдердің»  айтағына еріп 
үрген ит емеспін, мен бүкіл елдің 
ұлымын дейді. Тіпті өзін ру-
шылдардан биік қояды. Оқып 
көрейікші:

«Мен тіпті соларыңнан
 биіктеумін,

Кетеді Отан десе иіп көңлім.
Сұлтаны болғанымша бір 

тайпаның,
Ұлтаны боп өтейін сүйікті

 елдің». 
Иә, ақын өзінің көзі тірісінде 

жалпы жұрттан өз бағасын ала ал-
май кетті. Бірақ, бір тайпаның, не 
бір рудың емес жалпы халықтың 
ұлы екеніңді сезініп өтудің өзі 
ғанибет қой. Ақын рушылдық 
тұрғысына келгенде төбе шашы 
тік тұратындай, рушылдық 
қасиетке жаны қас. Ол «ұлт 
тұрғанда, жалпы халық, қазақ 
тұрған жерде рушылдық сөз бе 
екен?» - дейді. Рушылдықты бет-
ке перде тұтқан ұжым басшына 
былай дейді:

«Қазақпыз ғой, сол аз ба 
қанағатқа?

Өзі болған өзгені таламақ 
па?

Басқа рудан дейсің де
 қағынасың,

Қастық сайлап бейкүнә 
жамағатқа».

Әр ақын өз туған жерін 
өзінше кестелейді. Жаскілең де 
туған жерін сүйіп өскен, қазақтың 
кең даласында асыр салған асыл 
елдің ұлы. Туған жер үшін жа-
нын пида етуге әзір ақын былай 
тебіренеді:

«О, туған жер, өз аспаным,
 өз айым,

Өзіңменен көңлім күнде
 көзайым.

Табаныңа сенің шөгір 
батпасын,

«Ұлтан бол» де, ұлтан боп-
ақ тозайын». Қандай ғажап! 
Туған жердің ұлтаны боп, зи-
янкестен қорғасам, сен үшін 
шабытымның күбісін пісіп, жы-
рымды мәңгі сый етем деген ақын 
арманы былайша жалғасын таба-
ды: 

«Сенің күнің жанарымды
 жайнатқан,

Сенің түнің құба белде
 ойнатқан.

Сенің үнің күрестерге 
шақырған,

Сенің мінің зығырымды 
қайнатқан». Ақын елдің үнін 
де сүйеді, күнін де сүйеді, түнін 
де сүйеді. Сол сүйіспеншіліктің 
әсерінен мінін көрсе күйініп, 
жаны байыз таба алмай-
ды. Қайткенде елімнің мінін 
түзетем деп ойға батады. Ел 
дұшпанына қарсы күреске 
шығып, елдігін, қазақтығын сат-
пайды, шама-шарқынша ел үмітін 
ақтауға тырысады. Ақынның 
«Талдықорған» деген өлеңін 
оқи отырып, бейне Талдықорған 
қаласын аралап, атшаптырым 
асфальт кілемінде жүргендей, 
шалғынына аунап, талдан 
жасалған қорғанның үшінде 
шақырайған күннен, аңызақ жел-
ден қорғанып отырғандай бо-
ласыз. Арығында ақ толқыны 
ойнаған, таңда бұлбұл құсы 
сайраған «Жер жұмағына» ақын 
өлеңін оқи отырып ғашық жан-
дай, іңкәрлікті сезінесіз. Ақын 
өлеңінің соңғы жағында туған 
өлкесі Талдықорғанға айтқан 
тілегі де керемет:

«Тағдырласым, жылдар 
бойғы сырласым,

Дауылды күн, бұрқақты күн
 мұңдасым.

Менен соң да мәңгі бақи
 жайнай бер,

Талдарыңның бір бұтағы 
сынбасын». Ақын туған 
өлкесінің табиғаты ластанғаны 
тұрмақ, ағашы құлап, елді 
әбігерге салуы былай тұрсын, 
тіпті, бір бұтағының сынғанын 
да қаламайды. Еліне тек 
жақсылық тілейді. Ақынның 
бұл ісі баласының бір тал шашы 
түспеуін тілеген ананың мейірімі 
секілді. Жаскілең ақын, ұстаз. 
Демек, оның бұлайша толғануы 
заңдылық.  

Сөзімізді түйіндей келе, 
Жаскілең ақынның туған жер 
лирикасын жырлауда өзіне тән 
ерекшеліктері мен поэзияда ала-
тын  орыны барына көз жеткіздік. 
Алайда, аядай ғана мақалаға еркін 
көсілер үлкен тақырыпты сыйғызу 
мүмкін емес. Десек те, Ж.Қалиев 
туған терге, елге деген махабба-
тын, халықтың рухын көтеретін 
асыл сөздерін өрелі түрде 
өрнектей білген. Ақын – соны-
сымен ақын. Ақын өз ортасының 
ұлы, заманының жаршысы. Туған 
жер, ел мәселесі кімді де болсын 
ойландырмай қоймайды. Әсіресе, 
қолына қалам ұстап, сөз өнерін 
жағалаған жандар мұндай сезімді 
сезінбеуі мүмкін емес. «Халқын 
сүйген – салтын сүйер» демекші, 
Жаскілең ақын елін, салтын, 
халықтың бойынан табылатын 
әрбір қасиетті өз өлеңдеріне арқау 
етеді. Ақын әсерлі де кестелі 
сөзбен түйін түйіп, өрнектей 
оты  ра туған жерін, елін теңдесіз 
құдіретке балап, халқын тәңірдің 
жаратылысынан артық қоя білді. 
Ақынның сағынышты саздары да, 
ел мұратын жырлауы да, халқын 
қадірлеуі де табиғи заңдылықтың 
бұлжымас бір тармағы іспетті. 

«Далаңа, шіркін, не жетсін,
Табаным ізін тастаған!
Анамсың, мәңгі қажетсің,
Туған жер – тұңғыш баспа-

нам» – деп жырлаған Жаскілең 
ақынның тебіренісі осының 
айғағы. Әкімнің өзінің туған жері, 
өскен елі алтын бесігі. Ол осы-
лай болды және болашақта да 
өз жалғасын таппақ. Себебі, «Ер 
туған жерінде, ит тойған жерінде» 
бақыты мен баянды өмірін таба-
ды. 

Алуа ЖЕТЕСОВА, 
Ақтөбе облысы,

 «Шағала» шипажайы 
жанындағы орта мектептің 

қазақ тілі мен әдебиеті 
пәнінің мұғалімі.

ЖЫРЫНА ТУҒАН ЕЛІН 
ТҰҒЫР ЕТКЕН
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БІЛІМ

«Тіл - салақ сөйлегеннен бұзылады»
ҒМүсірепов

БІЛІМДІ МЫҢДЫ ЖЫҒАР
ӨҢІРДЕ БІЛІМ САЛАСЫ ҚАРЫШТАП

 ДАМЫП КЕЛЕДІ

Қазіргі таңда білім саласы – 
басты назарда екені белгілі. Со-
дан болар, бұл сала кейінгі кез-
де үкіметтен жан-жақты қолдау 
тауып жатыр. Оған дәлел, білім 
саласын дамыту үшін көптеген 
бағдарламалар қабылданып, 
жұмысын жоғары деңгейде 
атқарып та келеді. Халық 
игілігі үшін білім ошақтары да 
жаңартылып, өткен жылдар-
мен салыстырғанда қосымша 
білім беру орталықтарының саны 
едәуір өскендігі байқалады. Қазақ 
халқы ежелден оқыған, сауатты 
кісілерді ерекше құрметтеп, төрге 
шығарған. Яғни, қазақ білімнің 
болашағын сол кезден-ақ жарқын 
деп елестетсе керек. Кешегі 
Алаш арыстары, келер ұрпақтың, 
қазақ жастарының білімді, са-
уатты болғандарын арманда-
ды. Сол жолда еңбек етті, жан 

қиды. Мақсат-мұраттарына жетіп 
тынды. Қазақ әліпбиінің негізін 
салған, қазақ тіл білімінің негізін 
қалаған Ахмет Байтұрсынұлы: 
«Қазаққа керегінің көбі әркімге-
ақ мағлұм ғой: біз кейін қалған 
халық, алға барып, жұрт қатарына 
кіру керек. Басқадан кем болмас 
үшін білімді, бай һәм күшті бо-
луымыз керек. Білімді болуға оқу 
керек», - деген болатын. Осы-
нау қиын-қыстау замандарда тек 
қана елінің амандығын ойлаған 
арыстардың хат танығандығының 
арқасында ұлт болып ұйысып 
отырған жағдайымыз бар. 

Осы орайда, арыстар аңсаған 
білімді ұрпақ қазір де баршылық. 
Білімді жастар әлемдік сайы-
стардан дара шауып, ел мерейін 
өсіріп жүр. Ғаламдық жаңалық 
ашып жүрген ғалымдардың ісі 
де көңіл қуантады. Мұның бәрі 
мемлекеттің жасаған қамқорлығы 
аясында іске асырылып жатқан 
жүйелі жұмыстардың нәтижесі. 
Айта кету керек, Сыр елінде 
соңғы екі жылда үш ауысымда 
білім беретін мектептер мәселесі 
түбегейлі шешімін тапты. Олай 
дейтініміз, апатты жағдайдағы 
34 мектептің саны 20-ға 
қысқартылып, биыл тағы 8 апат-
ты деп танылған білім ошағының 
орнына жаңа ғимараттар салы-
нып бітпек. Және «Нұрлы Жол» 
бағдарламасы аясында тағы екі 
білім ұясы мен бір балабақшаның 
құрылысы басталады деп 
күтілуде. Аймақтағы білім 
саласының ілгерілеуіне жасалып 
жатқан мол мүмкіндіктер қатары 
мұнымен ғана шектелмейді.

Қазақстан Республикасында 
білім беруді дамытудың 2011-2020 
жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасы қабылданған бо-
латын. Бағдарламаның негізгі 
бағыттарының бірі мектеп-
ке дейінгі білім мекемелерінің 

желісін дамыту, балаларды қамту 
болып табылады. Бүгінгі таңда, 
облыс бойынша 611 мектепке 
дейінгі ұйым жұмыс жасайды, 
онда 41 939 бала  тәрбиеленіп жа-
тыр. Мектепке дейінгі ұйымға 3-6 
жастағы балалардың қамтылуы 
- 92,2 пайызды  құрап отыр. 
Жеке меншік балабақшалар саны 
203 болса, онда, 14 059 бала 
тәрбиеленуде. Яғни, ол барлық 
балабақшаның 57,1  пайызын 
құрайды. Мектепке дейінгі білім 
беру мекемелеріне инновациялық 
технологияларды енгізу бойын-
ша 53 «Монтессори» кабинеті 
алынған. Қазіргі таңда аудан, 
қала әкімдерімен тығыз байла-
ныста қадамдық іс-шара жоспа-
рына сәйкес жұмыс жасалып, 
2015 жылдың аяғына дейін 3-6 
жас аралығындағы балаларды 
100 пайыз қамту жұмыстары қызу 

жүргізілуде. 2015 жылдың қазан 
айынан бастап 4196 орын ашу 
жоспарланған.

2014  жылдың  қазан  айы нан 
желтоқсан  айының аралығында 
облыс бойынша жаңа 1448 
орындық  22 жеке меншік 
балабақша ашылып, ел игілігіне 
берілді.

Облыстағы білім беру 
саласындағы жетістіктер мен 
атқарылған жұмыстар жа-
йында мәлімет алу үшін 
Қызылорда облысының білім 
беру басқармасының басшы-
сы Бақытжан Сайлыбаев мыр-
замен сұхбаттасқан болатын-
быз. Атқарылған ауқымды 
жұмыстармен бөліскен білім 
басқармасының басшысы мек-
тепке дейінгі білім беру желісін 
дамытудағы мемлекеттік - жеке 
меншік әріптестікті дамытудың 
облыстық іс-шаралар жоспа-
ры бекітілгенін айтты. Және де, 
«2014-2015 оқу жылында жал-
пы білім беретін мектептер саны-
292-ні құрап отыр. Онда 128303 
оқушы дәріс алады. Жалпы білім 
беретін мектептердің ішінде мек-
теп лицей - 22, мектеп-гимназия - 
6, инновациялық мектептер - 22», 
- деді басқарма басшысы. 

Сонымен қатар, Б.Сайлыбаев 
білім беру мазмұны жаңару 
жағдайында білім беру стан-
дарттары, бағдарламалары қайта 
қаралып, көптеген  жаңалықтар 
енгізілгенін, «На зарбаев Зият -
керлік мек  теп терінің тә жірибесі» 
басты назарға алынғанын да тілге 
тиек етті.

Тәуелсіз ел дің тірегі бі-
лімді ұрпақ де сек, жа ңа дәуірдің 
күн тәртібінде тұр  ған негізгі 
мәселенің бірі - бі лім беру және 
оның сапасы мен мазмұнының 
үз діксіз жаңаруы. Бұл бағытта 
Қызылорда қаласында 2015 
жылғы 18-19 наурызында 

«Орта білім мазмұнын жаңарту 
жағдайында өңірдегі білім беру 
ортасының трансформациясы» 
атты облыстық білім беру фо-
румы өткізіліп, форумда «На-
зарбаев Зияткерлік мектептері» 
ДББҰ Педагогикалық шеберлік 
орталығы мен Кембридж 
университетінің Білім беру 
факультеті бірлесіп әзірлеген 
Қазақстан Республикасының 
педагог қызметкерлерінің бі-
ліктілігін арттырудың жаңа 
форматтағы деңгейлік Бағ-
дарламасын өңіріміздің мектеп 
тәжірибесінде іске асырылуының 
нәтижелері талқыланды. Форум 
Қызылорда облысы әкімдігі «На-
зарбаев Зияткерлік мектептері» 
Дербес Білім беру ұйымымен  
стратегиялық серіктестікті да-
мыту мақсатында меморандумға 
оты румен аяқталып, облыста На-

зарбаев Зияткерлік мектебінің 
іс-тәжірибесін насихаттайтын 22 
инновациялық мектеп танылды.

Қазіргі таңда, 22 
инновациялық мектептің пе-
дагог мамандары, әдіскерлер, 
мектептің басшылары, мектеп 
директорының оқу ісі жөніндегі 
орынбасарлары, ин форматика ма-
мандары бі лік тілігін арттырды. 

Соңғы екі жылда жүргізілген 
құ рылыстар есебінен облыста 
3 ауысымда оқу жойылды. 2013 
жылы 4900 орындық 11 мек-
теп іске қосылса, 2014 жылы 
10590 орындық 28 мек тептің 
құ рылысы басталып, оның 13-і 
пайдалануға берілді.  Одан бө-
лек 1350 орындық 6 балабақша 
пайдалануға берілген. Сонымен 
қатар, кезең-кезеңімен облыстағы 
апаттық мектептердің қатары 
азаю да. Бүгінгі таңда 20 апаттық 

мектептердің 10-
ының құрылысы 
жүргізіліп жатыр. 
Оның екеуі «Нұрлы 
жол» бағдарламасы 
бойынша жүзеге 
асуда.

Облыста ком-
пьютермен жаб-
дықталған мек-
тептер саны - 292. 
Оларда 14008 ком-
пьютер бар. 272 
мектепте ин-
терактивті каби-
нет жұмыс жа-
сайды. Қазіргі 
таң да, 1 компью-
терге 9 оқушыдан 
келіп отыр. Ал, ин-
тернетке қосылған 
м е к  т е п т е р д і ң 
са  ны 286, оның 

ішін де кең жолақты интер-
нет жылдамдығына қосылған 
мектеп тер саны -185- ті құ  райды. 
«E-LEARNING» жү й   есіне қо-
сыл ған білім ме ке мелерінің саны 
- 108. Облыс бойынша қазіргі 
таңда мультимедиалық каби-
неттер саны -261(78,9%). Муль-
тимедиалық кабинеттермен 
жаб дықтаумен қоса, 2006 жыл-
дан бастап, об лыс бойынша пән 
кабинеттерімен (физика, химия, 
биология) жабдықтау басталды. 
Осы уақытқа дейін барлығы - 267 
кабинет жасақталынып үлгерді.

Қызылорда  облысы бо-
йынша 2014-2015 оқу жылы-
нан бастап 57 қосымша білім 
беру ұйымдары жұмыс жасай-
ды. Оның ішінде 8 - оқушылар 
Үйі, 1 - қосымша білім беру оқу-
әдістемелік және 1- облыстық 
олимпиадалар және қосымша 

білім беру орталықтары, 7 әуез 
және 4 өнер мектебі, 21 спорт 
мектебі, 8 жазғы тынығу лагері, 
2 жеке қосымша білім ұйымы. 
Онда 42372 бала қамтылып, ол 
33 пайызды құрап отыр. Соны-
мен қатар, жалпы білім беретін 
мектептердегі 75 558 бала 4221 
түрлі үйірмелер мен спорттық 
секцияларға қатысып, шеберлігін 
шыңдауға мүмкіндік алған. Об-
лыс бойынша жалпы қосымша 
біліммен 117 930 бала қамтылған. 
Бұл көрсеткіш былтыр 50,8 пай-
ызды құраса, биыл 91,9 пай-
ызды құрады. Яғни, мұндай 
статистикалық мәліметтерден 
білім саласындағы елеулі 
өзгерістерді айқын байқауға бола-
ды. Алдағы уақытта, облыстағы 
білім саласына әлі де көңіл 
бөлініп, дами түсетініне сеніміміз 
зор.

Р. ЖАХМАН

Б.Сайлыбаев
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«Қазаққа ар-ұят ең жоғары саналады»

ҒМүсірепов

Қызылорда облыстық ішкі са-
ясат басқармасының мемлекеттік тап-
сырысы шеңберінде «Қорқыт елі - 
Қармақшы» жастар қоғамдық бірлестігінің 
ұйымдастыруымен Қазақстан халқы 
Ассамблеясының 20 жылдық мерейто-
йына орай  ҚР Президентінің Байқоңыр  
кешеніндегі арнаулы өкілінің қызметін 
қамтамасыз ету басқармасының мәжіліс 
залында «Ассамблея – татулықтың негізі» 
атты дөңгелек үстел болып өтті. Дөңгелек 
үстелге аудандар мен Байқоңыр қаласының 
жастары қатысты.

Шараның басты мақсаты - Қазақстан 
халқы Ассамблеясының жастар арасында  
рөлін арттыру, жастар арасында Қазақстан 
халқының ұлттық бірлігін қамтамасыз ету 
болып табылады. Қызылорда облысы мен 
Байқоңыр қаласы  жастарының арасындағы 
қарым-қатынасты нығайту мақсатында 

өткен басқосуды «Қорқыт елі - Қармақшы» 
жастар  қоғамдық  бірлестігінің төрағасы 
Б.Ильясов ашып, жүргізіп отырды. 

Дөңгелек  үстел барысында ҚР 
Президентінің Байқоңыр  кешеніндегі ар-
наулы өкілінің қызметін қамтамасыз 
ету басқармасының бөлім басшы-
сы Е.Жұмағазиев, «Қазақ тілі» қоғамы 
қоғамдық бірлестігінің төрағасы  
С.Шағатаев, №6 М.Әуезов атындағы қазақ 
орта мектебінің қазақ тілі әдебиеті пәнінің 
мұғалімі  Н.Алденова есімді аға буын 
өкілдері ассамблеяның маңыздылығын 
алға тарта отырып, ассамблеяның мақсаты 
мен негізгі құндылықтары, қазақ халқының 
топтастырушы рөлі, Қазақстан халқының 
азаматтық, рухани – мәдени ортақтығы 
және Қазақстан халқының ассамблеясының 
құрылуы жөнінде жастарға айтып өтті.

 «АССАМБЛЕЯ 
ТАТУЛЫҚТЫҢ – НЕГІЗІ»

«Нұр Отан» партиясының Арал 
аудандық филиалында ақпараттық-
насихаттық топ мүшелерінің қатысуымен 
Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Ұлт Жо-
спары – 100 нақты қадам баршаға 
арналған қазіргі заманғы мемлекет» атты 
институционалдық бес реформа аясында 
кеңейтілген жиын өтті.

Аудан әкімінің орынбасары Мұхтар 
Оразбаевтың жүргізілуімен өткен жиын-
да «Табиғи ресурстар және табиғат пай-
далануды реттеу басқармасының» бас-
шысы, облыстық ақпараттық-насихаттық 
топ мүшесі Еркебұлан Бекжанов «100 
нақты қадам» бағдарламасының елімізде 
жүзеге асырылуын баяндады. Басқарма 
басшысы жаңа ұлт жоспарындағы 
кәсіби мемлекеттік аппарат құру 
мәселесіне баса мән берілгенін атап 

өтіп, мемлекеттік қызметке байланысты 
реформалардың шешуші бағыттары тура-
лы сөз қозғады. Мемлекеттік аппаратты 
қалыптастырудың оны кәсібилендіруді 
қарастырып, мемлекеттік қызметкерлерге 
қойлатын талаптардың күшейтілетіндігін 
мәлімдеді. 

Өз кезегінде, аудан әкімінің орын-
басары М.Оразбаев барлық атқарушы 
органдардың алдында Мемлекет 
басшысының Ұлт жоспарын бойынша 
5 реформаны сатылап жүзеге асырып, 
нақты жетістіктерге қол жеткізу міндеті 
тұрғандығын жеткізді. Жиын барысында 
қатысушылар «Ұлт жоспары - 100 нақты 
қадамды» жүзеге асыру мәселесі бой-
ынша түрлі пікірлері мен ұсыныстарын 
білдірді.

ҰЛТ ЖОСПАРЫ 
ТАЛҚЫЛАНДЫ

2015 жылғы қаңтар-маусымда 
пайдалануға берілген тұрғын үйдің жал-
пы алаңы 202 115 шаршы метрді құрады. 
Пайдалануға берілген тұрғын үйдің 
нақты көлем индексі өткен жылдың 
сәйкес кезеңіне 166,1%-ды құрады. Бұл 
туралы Қызылорда облыстық статистика 
департаменті хабарлады.

     2015 жылғы қаңтар-маусымда 
тұрғын үй құрылысына 9 178 млн теңге 
салынды. Негізгі капиталға салынған 
инвестициялардың жалпы көлемінде 
тұрғын үй құрылысында игерілген 
қаражаттың үлесі 11,4 %-ды  құрады.

     Пайдалануға берілген тұрғын 
үйлер көлемінің өсуі 2015 жылғы қаңтар-
маусымда  Шиелі (35,4%-ға), Жалағаш 
(8,0%-ға), Жаңақорған (6,3%-ға), Сыр-

дария (5,5%-ға) Қазалы (4,1%-ға)  Арал 
(2,2%-ға),  Қармақшы (0,2%-ға) ауданда-
рында байқалды. Пайдалануға берілген 
тұрғын үйлердің жалпы алаңының едәуір 
үлесі Қызылорда қаласына (64,5%) 
тиесілі.

Қызылордада жастар ұйымдары мен 
бірлестіктері, берсенділері «Саламатты 
Қазақстан» мелекеттік бағдарламасының 
облыста жүзеге асуын кеңінен қолдау 
мақсатында іс-шарада бас қосты.

Қалалық мәдениет және демалыс 
саябағында өткен айтулы іс-шарада 
«Қызылорда облысы жастарының Одағы», 
«Жас құрылысшылар», «Жасыл ел» 
секілді көшбастар ұйымдардың өкілдері 
түрлі спорт байқауларын ұйымдастырды. 
Армрестлинг, гір тасын көтеру, арқан тар-
ту секілді спорт түрлерінде кез келген 
қатысам деушілер бақ сынасты. Спорттық 
шараға жиналған адамдардың қарасы көп 
болды. Еріктілер арасынан сол жерде ко-

мандалар жасақталды. Көп ұзамай алғашқы 
жеңімпаздар да анықталып жатты. Гір та-
сын көтеруде «Жасыл ел» қозғалысының 
мүшесі Балтабек Ерсұлтанға лайықты 
ешкім болмады. Арқан тарту сайысы да 
өте қызықты, әрі тартымды өтті. Мұнда 
«жас құрылысшылардың» күші басым 
екені айқын байқалды.

Акцияға қатысушылар жақсы дема-
лып, көтеріңкі көңіл күймен тарқасып жат-
са, жеңімпаздар түрлі бағалы сыйлықтарға 
ие болды.

Бетті дайындаған Р.ЖАХМАН

«САЛАМАТТЫ 
ҚАЗАҚСТАН» 

БАҒДАРЛАМАСЫН ҚОЛДАУ ҮШІН 
АКЦИЯ ҰЙЫМДАСТЫРЫЛДЫ

ТҰРҒЫН ҮЙ 
МӘСЕЛЕСІ ШЕШІМІН 

ТАУЫП КЕЛЕДІ
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СПОРТ

Ресейдің Түмен қала сында 
дзюдодан «Гранд Слам» турнирі 
аяқталды. Бірқатар мемлекеттер-
ден келген белді балуандардың 
басын қосқан жарыстан 
Қазақстанның ерлер құрамасы үш 
жүлдемен оралды.

60 келі салмақта белде-
скен Айбек Имашев бастапқы 
бәсекелерде бразилиялық Фи-
липп Пелим мен тайпейлік Тцай 
Менг Юенді ұтқанымен, үшінші 

айналымда ағылшын Ашли Ма-
кенизиден жеңіліп қалды. Десек 
те, шешуші тұста ресейлік Ислам 
Яшуевтен басым түскен Айбек 
қола медальді мойнына ілді. Осы 
салмақта белдескен Асхан Телма-
нов та дәл сондай көрсеткішке қол 
жеткізді. Ол белоруссиялық Ариф 
Багиров, моңғолиялық Амартув-
шин Дашдаваа және ресейлік 
Ислам Яшуевтің аяғын көктен 
келтіріп, жапониялық Синдзи 

Кидоға есе жіберді.
66 келі салмақтағы Ғабит 

Есімбетов ақтық сынға дейін еш 
алқынбай жетті. Ол грузиялық 
Важа Маргвелашвили, алжирлік 
Хауб Зоурдани, ресейлік Якуб 
Шамиловке шаң қаптырғанымен, 
финалда жапониялық Тамофуми 
Такадодан ұтылды. Осылайша, 
Ғабитке бұйырғаны күміс жүлде 
болды.

73 келі салмақта белдескен 

Қайрат Ағыбаевтың жолы болма-
ды. Ол тұсаукесер кездесуде тата-
ми қожайыны Иван Ефановқа есе 
жіберіп, көрермендер қатарына 
қосылды. 81 келі салмақтағы 
қос балуанымыз да дәл сондай 
жағдайды басынан кешірді. Ар-
ман Махамбетов германиялық 
Александр Визерзактан жеңілсе, 
Елдар Зәріпхановтің иран дық 
Саид Моллайге әлі жетпеді. 90 
келі салмақта Мақсат Ізбасаров 

ел намысын қорғаған болатын. Ол 
алғашқы айналымда ресейлік Ма-
гомед Магомедовке жол берсе, 100 
келі салмақтағы Виктор Демья-
ненко мен Айбек Серікбаевтың 
да қадамы сәтсіз болды. Олар да 
алғашқы кезеңде сүрініп, жары-
сты ерте аяқтауға мәжбүр болды. 

   Бетті дайындаған: 
Рыскелді ЖАХМАН

Қызылорда қаласындағы  Ғ.Мұратбаев 
стадионында 1 500 көрерменді жинаған 
«Қайсар» - «Тобыл» арасындағы кезде-
су өте тартысты өтті. Ойынды алғашқы 
минуттардан-ақ қостанайлықтар қарқынды 
бастады. Дегенмен, бірінші таймның жарты-
сынан бастап ойын тізгіні толығымен алаң 
иелерінің қолына көшті.

Алматылық қазы Гороховадацкийдің 
ысқырығынан соң, шабуылға кірісе кеткен 
«тобылдықтар» мақсаттарына небәрі 3-минут-
та қол жеткізді. 

Әлгінде айтқандай ойын қызылордалықтар 
үшін сәтсіз басталды. Тобылдың сұрмергені 
Нұрбол Жұмасқалиев алғашқы минуттардан-
ақ «Қайсар» қақпасынан саңылау тауып, ко-
мандасын есепте алға шығарды. Ерте соғылған 
гол ойыншыларға оншалықты әсер ете 
қоймады. Намысқа тырысқан «қайсарлықтар» 
қонақтардың қорғанысын бұзып өтпек болып, 
бірнеше мәрте мазалаумен болды. Әсіресе 
Жасұлан Молдақараев белсенділік таны-
тып, қостанайлықтарға есе қайтармақшы 
болған. Оң қапталда ойқастаған жартылай 
қорғаушы әріптестерін паспен жарылқап та, 
өзі «Тобыл» қақпашысы Александр Петухов-
ты тексеріп көрді. Алайда, ойын соңына дейін 
шабуылдардан еш нәтиже болмады. Жасұлан 
Молдақараев, Қайрат Нұрдәулетов, Сер-
гей Струков, Йосип Кнежевичтің де есепті 
теңестіретін мүмкіндіктері болды. Тіпті, 
жеңісті жұлып алатын да оңтайлы сәттер 
болған. Ойынның қорытындысы бойынша 
«Қайсарға» өз алаңында ұпай бұйырмады.  

«Қайсар» - «Тобыл» ойыны аяқталған 

соң алаң иелерінің бас бапкері Дмитрий Огай 
баспасөз мәслихатын өткізіп, көпшіліктің 
сұрақтарына жауап берді. «Матч біз үшін 
қиын басталды. Алғашқы минуттарда-ақ 
қақпамызға гол жіберік алдық. Иә, жігіттер 
жеңіс үшін барын салды. Матч бойы белсенді 
болған Жасұлан Молдақараевты ерекше атап 
өткім келеді. Гол соққысы келіп еді, пенальтиді 
сәтсіз орындады», - деді бас бапкер.

Өз кезегінде «Тобылдың» бас бапкері 
Сергей Масленов шәкірттеріне өз алғысын 
білдірді. Команданың қақпашысы Саша 
Петуховқа ерекше алғыс айтатынын да жа-
сырмады. Естеріңізге сала кетейік, бұл 
Петуховтың осымен екінші рет пенальтиді 
қайтаруы болатын. Қостанайлық команданың 
бапкері Масленов: «Жалпы, жігіттер барлық 
тапсырманы орындауға тырысып жатты. 
Бірінші таймда жақсырақ ойнаған сияқтымыз. 
Есепті еселейтін де мүмкіндіктер болған. 
Иә, алаң иелері де жақсы ойнады. Дегенмен, 
өмірде жарқын сәттер де, қиын кезеңдер де 
алма-кезек болып тұрады. Бізге де ойынның 
соңғы минуттарында талай гол соғып кеткен. 
Бізге де сәттіліктің жақтасатын уақыты келген 
шығар», - деді. Иә, аталған қос команданың да 
турнир кестесіндегі жағдайы мәз емес. «То-
был» сегіздікке табан тіресе, «қасқырлар» 
ондықты місе тұтуға мәжбүр. Көш басында 
41 ұпай еншілеген ақтөбеліктер келе жатыр. 
Ал¸ бар болғаны 14 ұпай жинаған жетісулық 
жігіттер турнир кестесінің соңынан орын 
алған. Енді жерлестеріміз келесі ойынын 
26 шілде күні Талдықорғанда жергілікті 
«Жетісуға» қарсы өткізетін болады.

«ҚАЙСАРҒА» 
СӘТТІЛІК ЖЕТІСПЕДІ

Шілде айының 10-15 аралығында 
Болгария мемлекетінің Варна қаласында 
гір көтеру спортынан жастар және ере-
сектер арасында Еуропаның ашық чем-
пионаты өтті. Аталмыш байрақты 
бәсекеге Қазақстан Ұлттық құрамасының 
атынан 14 спортшы қатысты. Жарысқа 
қатысушылар қатарында жерлесіміз, 
халықаралық дәрежедегі спорт шебері 
Нұрсұлтан Көлдеев те бақ сынап, жастар 
арасында алтын медальді, ересектер ара-
сында күміс медальді еншіледі. Жаста 
болса, үлкендермен иық тірестіріп, ай-
тулы аламандарға кіріп жүрген талантты 
спортшы жайында «Бұла күші бұлқынған 
қазақ» тақырыбында газетіміздің өткен 
санында мақала жариялаған болатын-
быз. Енді міне, араға көп уақыт салмай 
Нұрсұлтанның нұрлы жетістігіне тағы 
да куә болып отырмыз. 

Күллі әлемнің күштілері бас қосатын 

жарыста Нұрсұлтан 68 келіде өнер 
көрсетіп, қос 32 келілік гір тасын серпи 
70 мәрте, жұлқа 100 мәрте көтеріп, жарыс 
жеңімпазы атанды. 22 мемлекет спорт-
шылары қатысқан бәсекеде жасындай 
жарқырап, бедел биігінен көріне білген 
спортшының бапкері Жасұлан Өмірбаев 
шәкіртінің қарсылас шақ келтірмегенін 
мақтана айтты. Сонымен қатар, талант-
ты әрі талапты спортшының болашағына 
зор сеніммен қарайтынын да айта кетті.

Еуропаның ашық чемпионатын-
да Ресей Федерациясының спортшы-
лары командалық есепте үздік деп та-
нылса, Қазақстан Ұлттық құрамасы 2 
алтын, 15 күміс және 2 қола медальді 
қанжығаларына байлап жарыстың 2-ші 
тұғырынан көрінді. Үздік үштікті Украи-
на спортшылары қорытындылады. 
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