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Аграрлы салаға арқа сүйеген ауданы-
мыз үшін көктемгі дала жұмыстарының 
маңызы зор. Аудан шаруалары биыл 61 
мың 017 гектар жерге ауыл шаруашылық 
дақылдарын себуді жоспарлап отыр. 
(былтырғы жылмен салыстырғанда  638 
гектарға артық). Оның ішінде;  9500 гектар 
күздік бидай, 3500 гектар жаздық бидай, 
14050 гектар жаздық арпа, 2350 гектар 
жүгері, 400 гектар сұлы, 3167 гектар қант 
қызылшасы, 500 гектар күнбағыс, 11300 
гектар май бұршақ, 3821 гектар мақсары, 
1600 гектар картоп, 353 гектар көкөніс, 276 
гектар бақша дақылдары, 10 200 гектар 
мал азығы дақылдары.

Егістік алқаптарының басым бөлігі 
қант қызылшасы болмақ. Қазіргі күні 
жаздық бидай, жаздық арпа, сұлы себу 
жұмыстары  басталды. Қолайлы күн - рай-
ын пайдаланған шаруалар күндіз - түні 
егістік басында еңбек етуде. Сәуір айының 
5 жұлдызынан бастап қант қызылшасын 
себу жұмысы да қарқынды қолға алынды.

Бүгінгі күнге жалпы 20600 гектар 
ылғал жабылды. Себу алдындағы өңдеу 
жұмыстары 37 200 гектар,  31 200 гектар 
жер жыртылды.

Бүгінгі себу жұмыстары жүргізілуде. Атап 
айтсақ, 12 500 гектар дәнді - дақылдар, 190 
гектар қант қызылшасы дақылы.

Көктемгі дала жұмыстарына  
арзандатылған дизель отыны 
жоспарланған бағасы 165 теңге, 1300 тон-
надан бүгінгі күнге 80 тоннасы алынды. 

Аудан бойынша 528 дана ауыл 
шаруашылығы техникалары тексеруден 
өтіп егіс алқабына кірісті, 14 - дана  қант 
қызылшасының сепкіштері жұмысқа дай-
ын. Ауданда Қант қызылшасын себумен 
айналысатын 6 - сервистік дайындау 
орталықтары жұмыс істейді, оның сыр-
тында  4 - ірі шаруа қожалықтарында қант  
қызылшасын себуге арналған техника-
лармен толық қамтылған («Жасұлан» ш/қ, 
«Квитко» ш/қ, «Көкөзек» ш/қ, «Дауле т-Б» 
ш/қ). Ендігі мәселе ауа - райына байланыс-
ты. 

Ауданда жүргізіліп отырған қазіргі 
дайындық шаралары  көктемгі далалық 
жұмыстарды тез және мерізімінде бітіруге 
толық мүмкіндік береді.

       С.БЕКБҰЛАТОВ,
бөлім басшысы.

АУЫЛШАРУАШЫЛЫҚ ЖҰМЫСТАРЫНА ШОЛУ

ДАЛА ТӨСІНЕ ДӘН СЕБІЛДІ

Жаһанды дүрліктірген корона-
вирус індеті ушығып барады. 

Осы мәселенің алдын алуға 
байланысты аудан әкімі Базар-
ханов Есім Сейілханұлы қаулы 
қабылдап, ауданға кіре беріс 
жолдарға арнайы бекеттер 
қойдырды. Сонымен қатар, жеке 
көлік құралдары мен адамдардың 
қозғалысына шектеулер 
қойылды. Үлкен сауда үйлерінің, 
компьютерлік клубтардың, 
ойын - сауық мекемелерінің, 
базарлардың, жәрмеңкелердің, 
көше саудасының жұмысы 

тоқтатылды. Балабақшалар 
қызметін тоқтатты. Халық көп жи-
налатын орындарға да (спорт және 
ойын алаңдары, саябақтар) баруға 
шектеу қойылып, полиция бекеттері 
орнатылды. Діни нысандар (мешіт, 
шіркеу) жұмысын тоқтатты. Азық - 
түлік дүкендері мен дәріханалар 
жаңа жұмыс кестесі бойынша 8-00-
ден 20-00-ге дейін жұмыс істейді. 
Екінші деңгейлі   банктер, жеке но-
тариустар, пош-та байланысы 10-
00-ден 16-00-ге дейін.

Үлкен кісілер де назардан тыс 
қалмақ емес, жасы 65-тен асқан 

азаматтардың көшеде жүруіне 
шектеу қойылып, тамақ, дәрі-
дәрмектерді жеткізу қызметін 
ұйымдастыру арқылы қамқорлық 
көрсетілмек. 

Тұрғындардың қоғамдық орта-
да жүруіне, үйге қонақ шақырып, 
отбасылық мерекелерді тойлауға 
қатаң тиым салынады. Және 
негізсіз көшеде, қоғамдық орын-
дарда бет пердесіз жүруге бол-
майды. 

Бүгінгі күні еліміз басынан 
күрделі кезеңді өткізуде. Билік 
органдарына зор міндеттер мен 
жауапкершілік артылып отыр. 
Осындай қиын кезеңнен абырой-
мен өтуіміз керек, - деді аудан 
әкімі. 

Алматы облысы аумағында 
күшейтілген режим енгізілгеніне 
байланысты аудан бойынша 3 
санитарлық бекет орнатылды. 
Өскемен - Алматы күре жолының 
бойында Таусамалы ауылында, 
батыс жақ кіре берісте Қызылағаш 
айналма жолында және тау жақта 
Көшкентал  бекеттері жұмыс жа-
сауда. Санитарлық бекеттің негізгі 
жұмысы аудан аумағына кіріп 
шыққан көліктер мен адамдар-
ды тіркеуге алып, азаматтардың 
денсаулық жағдайларын бақылау. 
Аудан аумағында барлық сақтық 
шаралары қолға алынып, 
жұмыстар үздіксіз жүргізілуде.

ӨЗ ТІЛШІМІЗДЕН.

ҚР Тұңғыш Президенті, Ел-
басы, "Nur Otan" партиясының 
төрағасы Н.Ә. Назарбаевтың 
коронавирусқа байланысты 
Қазақстан халқына Үндеуін ау-
дан кәсіпкерлері қолдауда.  
Халқымызда "Бірлігі бекем елдің 
берекесі мол болмақ”,- деп бе-
кер айтылмаған және айтудан 
жалыққан да емес. Ауызбірлігі 
жарасқан елді ешқандай қиындық 
қыспағына ала алмайды. Ел ба-
сына күн туған қилы замандар-
да да халқымызды ұлт ретінде 

сақтап қалған ынтымағы мен 
бірлігі. Ауызбірлік пен түсіністік, 
қарапайым сыйластық үстемдік 
құрған жерлерге қашанда 
нәтижелі істердің үйір болаты-
ны белгілі. Осындай елге түскен  
сынақ кезінде «Біз біргеміз!» 
акциясы  аясында Жансүгіров 
ауылында орналасқан «Үміт» 
Б.Нарышева, «Тайыржан» дүкені 
Сындарбекова А., «Назира» 
дүкені  Жолдасбаева К, «Парат» 
дүкені Сураубек П., жеке кәсіпкер 
Ж.  Сауғамбаева, Гүлсім Ахме-
това, «Дәулет» дүкені Нусипо-
ва Р. көп балалы, аз қамтылған 
отбасыларына қайырымдылық 
көмек көрсетсе, наубайханашы 
Б.Мырзабекова 100 бөлке нанды 
тегін таратты. Партиялық бақылау 
жүргізілуде.

 Ж.ЕРБОЛАТҚЫЗЫ,
«Nur Otan» партиясы

Ақсу  аудандық филиалының 
эксперті. 

БІЗ БІРГЕМІЗ!

Қазақстан Республикасының Президенті Қ.К.Тоқаевтың елімізде 
төтенше жағдай енгізілген шараларды жүзеге асыруда «Nur Otan» 
партиясы Ақсу аудандық филиалы жанындағы Партиялық бақылау 
комиссиясы мен Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі 
қоғамдық кеңес мүшелері жергілікті атқарушы органдармен, «Ата-
мекен» кәсіпкерлер палатасымен бірлесіп дүкендердегі азық-түлік 
бағаларының тұрақтылығына мониторинг жүргізуді бастады. Ау-
дан орталығындағы дүкендерді аралап әлеуметтік маңызы бар азық 
-түлік тауарлары бағаның негізсіз өсіп кетпеуін ескертті. Сонымен 
бірге Жергілікті полиция өкілдермен бірлесіп кафе, дүкендер мен 
мейрамханаларға рейд жұмыстары жүргізіліп, карантин кезінде 
бекітілген шараларды қатаң сақтау тапсырылды. Партиялық бақылау 
комиссиясы азамттардан түскен өтініштердің де уақытылы қаралуын 
бақылауға алып, орындалуын қадағалауда.

     С.МАНАП,
«Nur Otan» партиясы Ақсу аудандық 

филиалының консультанты.

Елбасы, Тұңғыш Президентіміз 
Н.Ә.Назарбаев «Біз біргеміз» ак-
циясын бастау туралы Үндеуін 
қазақстандықтар  қолдап жатыр. 
Оны теледидардан көріп, газет-
терден оқып отырмыз. Біздің ау-
данда осы шараны  «Nur Otan» 
партиясы ұйымдастырып жа-
тыр. Қиыншылық ең алдымен 
жағдайы төмен, әлжуаз топқа 
түсетіндігі белгілі. Жағдайымызды 
айтып көмек сұрап барған едік, 
өтінішімізді жерге қалдырмай 
көмек қолын созып азық-түлік, 
дезинфекциялық заттар, бет-
перделер әкеліп берді. Осы кез-

де береке – бірлігін көрсетіп, 
жомарттық танытқан аудан 
әкімі Е.Базархановқа, аудан 
кәсіпкерлеріне, жалпы жомарттық 
танытқан барша ақсулықтарға  
алғысымызды  білдіреміз. Аудан 
жұртшылығын тәртіпке бағынуды, 
сақтық шараларын сақтауға 
шақырамын. Сонда ғана біз мына 
індетті жеңеміз.

К.ӘБДІХАЛЫҚОВА, 
И.РАХЫМБАЕВА, 

А.ӨМІРСЕЙІТОВА, 
Н.АЙТҚАЗЫ           

Жансүгіров ауылының 
тұрғындары.

Соңғы уақыттары еліміздің мемлекеттік қызмет 
жүйесінде орын алған тың  өзгерістер аз емес. Азамат-
тарды мемлекеттік қызметке іріктеуден бастап оның 
мемлекеттік қызметті одан әрі қиындықсыз өткеруіне 
жағдай жасалған.

Мемлекеттік қызметшілердің қызметтік әдеп 
қағидаларына сәйкес, мемлекеттік қызметші қызметтік 
міндеттерін тиімді атқару үшін өзінің кәсіби деңгейі мен 
біліктілігін тұрақты арттыруы тиіс.

Ол үшін қолданыстағы заңнамаларға сәйкес, бірқатар 
шаралар қарастырылған: 

- Ең алдымен мемлекеттік қызметке алғаш қабылданған 
азаматқа тәжірибесі мол, ұжымда беделге ие, біліктілігі 
жоғары қызметкерлердің қатарынан тәлімгер бекітіледі. 
Тәлімгер үш айдың ішінде азаматтың жауапты қызметке 
бейімделуіне, құзіретіне кіретін міндеттерді игеріп кетуіне 
және ұжымның қоғамдық өміріне белсенді қатысуға тар-
тады, салауатты өмір салтын жүргізуге үгіттейді, жалпы 
мәдени және кәсіби зерденің дамуына көмектеседі, па-
триотизмге тәрбиелейді.

- Мемлекеттік қызметке қабылданғаннан кейін алты 
айдың ішінде қосымша кәсіби білім алу үшін қайта даяр-
лау оқу курстарына жіберу. 

- Мемлекеттік қызметшіні үш жылда бір реттен сирет-
пей құзыретін жетілдіруге арналған біліктілігін арттыру 
семинарларына жіберу.

Осылардың қатарына 2016 жылдың 1 қаңтарынан ба-
стап қолданысқа енгізілген «Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік қызметі туралы» Заңында көзделген 
тағылымдама институтының енгізілуін атап өтуге бола-
ды.

Тағылымдама дегеніміз мемлекеттік қызметшінің 
кәсіби білім алуы мен тәжірибе жинақтауы мақсатында 
мемлекеттік органдардың жолдамасы бойынша 

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІЛЕРДІҢ ТАҒЫЛЫМДАМАСЫ
олардың тұрақты жұмыс орнынан тыс жерде қызмет 
өткеруі. Тағылымдамадан өту кезеңінде мемлекеттік 
қызметшілердің жұмыс орны (мемлекеттік лауазымы) 
және жалақысы сақталады.

Қызметшілердің тағылымдамадан:
1) басқа мемлекеттік органдарда;
2)мемлекеттік органнан тағылымдама өтуші 

функционалдық міндеттеріне сәйкес тиісті саладағы 
ұйымдарда (жеке сектор, квазимемлекеттік ұйымдарға, 
мемлекеттік кәсіпорындарға).

3) Мемлекеттік орган ішінде (орталық аппараттан 
аумақтық бөлімшелерге, аумақтық бөлімшелерден 
орталық аппаратқа, аумақтық бөлімшелерден басқа 
аумақтық бөлімшелерге) өтулеріне мүмкіндік бар.

Аталған институт енгізілгелі бері облыстың жергілікті 
атқарушы органдарымен 700-ден астам мемлекеттік 
қызметшінің тағылымдамадан өтуі ұйымдастырылған. 
Осылайша бұл қызметшілердің қосымша білімдер мен 
дағыдыларды игеруіне септігін тигізігені сөзсіз.

Өз кезегінде мемлекеттік қызметші де тағылымдама 
барысында жинақтаған тәжірибесін қызметінде 
қолдануына мүмкіндік алды.

Кәсіби мемлекеттік аппараттың негізін білікті кадрлар 
құрайтыны белгілі. Ал, қай салада болмасын білікті ата-
ну – ең алдымен тікелей қызметкердің өзіне байланыс-
ты. Олай болса, «мемлекеттік қызметті таңдаған, ел 
мүддесі үшін еңбек етуді қолға алған әрбір азамат өз-
өзін үзіліссіз дамытуды таңдауы тиіс» - деп есептеймін. 

Самғат Бағланұлы ТАРАҚОВ, 
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет 

істері агенттігінің Алматы облысы бойынша 
департаменті Мемлекеттік қызмет 

басқармасының бас маманы.

АЛҒЫС АЙТУ ПАРЫЗЫМ

***

Біз біргеміз. Қиындыққа қайыспай, белімізді бекем буып, 
береке - бірлігімізден айырылмайық. Сонда ғана біз қастерлі 
тәуелсіздігімізді сақтап, Қазақстанды "Мәңгілік ел" болуға 
лайықты ете аламыз.

ЕЛБАСЫ Н.НАЗАРБАЕВТЫҢ ҚАЗАҚСТАН 
ХАЛҚЫНА ҮНДЕУІНЕН.

АУДАН ШЕКАРАСЫНА БЕКЕТТЕР 
ҚОЙЫЛДЫ



2 бетАЌСУ ӨЊІРІ 10 сәуір 2020 жыл

Мен Шидаев Хизар Абуұлы 
биыл 27 ақпанда орталық 
аурухананың терапия бөліміне 
ауырып түстім. Терапия 
бөлімінің меңгерушісі Есжанов 
Жандос Мауленұлы екен, мені 
мұқият тексеріп, қолма – қол 
медбике Тұрысбаева Гүлжан 
Мәлікқызына қанша күнге ыстық 
укол және қанша таблетка дәрі 
ішу керек екенін түсіндірді және 
онымен қоймай күніне барлық 
жатқан науқастарды сыпайы 
мінезбен қарап, жақсы сөздер ай-
тып шығады, 51 жыл 8 ай қызмет 
өтілімде мұндай дұрыс қарайтын, 
керемет дәрігер болған емес 
шығар. Осы жоғарыда жазылған 
Есжанов Жандос сияқты қызмет 
атқарып жүрген дәрігерлердің 
аты жөндері: Назилә Асқарқызы, 
Бағлан қызым невропотолог, Ел-
таев Еркебұлан Аянұлы. Осы 
жазылған дәрігерлердің барлығы 
бірінші орында. Терапияның 
медбикелері дәрігерден артық, 
дәрігерлері министрден артық 
қызмет көрсетеді. Атап айтар 
болсақ, Тұрысбаева Күлтай, 
Нұрбеделова Айгүл Абуқызы, 
Орманова Гүлмира үшінші 
медбике және Нұрпейісова 
Гуля аспазшы. Жедел көмек 
көрсететін жедел жәрдемнің 
ұлдары мен қыздары өте жақсы. 

Енді басшыларға келейік, 
орталық аурухана директо-
ры Балтабаев Асқар Қалиұлы 
білімді маман, білікті басшы. 

АДАМ БАЛАСЫНА ӨМІРДЕН БАСҚА АРТЫҚ ЕШТЕҢЕ ЖОҚ

Қандай қиын жағдай болма-
сын түнгі сағат 3 – 4 те қоңырау 
шалсаңыз ұшып отырып ауырып 
келген адамдардың жағдайын 
қарап, қандай аурумен түскенін 
өзі тексеріп қажетті дәрігерді 
үйінен алдырып, аурудың алдын 
алдырады. 

Жақында Қызылту ауылын-
да тұратын Қоныс деген жігіттің 
қан қысымы 280-ге көтеріліп, 
Қоныстың қызы Бота ауыл 
дәрігеріне (атын білмеймін) 
көмектесіңіз деп барғанда 
ешқандай көмек көрсетпеген, 
онымен қоймай ауданға 
жеткізуге көлік бермеген. Амалы 
қалмаған Бота маған қоңырау 
шалды. Мен Ботаға таксидің 
артқы орындығына жатқызып 
алып кел, көлік ақырын жүрсін, 
қатты жүрсе Қоныстың миы-
на қан кетіп, әкенді өлтіріп 
аласың,-деп айттым. Сөйтіп, 
аудандық орталық ауруханаға 
жеткізіп, тағы Асқар Қалиұлының 
көмегімен емделіп, күні бүгінге 
дейін аман - есен шапқылап жүр. 
Мұндай жағдайлар өте көп, оның 
бәрін жаза берсек газет бетіне 
сыймайды. Асқар Қалиұлы бас 
дәрігер болып өте жөн келді. 

Енді емхана меңгерушісі 
және Үсенова Динара да өте 
жақсы адамдар. Жақсы көмек 
көрсетеді.

Хизар ШИДАЕВ,
Жансүгіров ауылының 

тұрғыны. 

Міне, адамзат пен тіршілік атаулы тағы 
да бір қысты бастан өткеріп, көктемнің 
жаймашуақ күндерін сезінуге жақын. Осы 
сәтте адамдардың көңіл-күйі көтеріліп, 
жүздері күлімдеп сала беретіні анық. 
Төрт түлік пен басқа да жан-жануарлар 
да көктемнің келіп қалғанын түйсігімен 
сезініп, шекелерін күнге төсеп маужырап 
тұр.

Көктемнің келіп, күннің жылынуымен 
жер жүзі көктеп, құлпырып сала береді. 
Сонымен қатар түрлі микробтар мен 
аурулардың да жанданатын кезі бұл. 
Сол үшін атам қазақ ежелден бері көктем 
шығысымен өзінің тұрып жатқан ортасы-
на ұқыптылықпен қарап, тал егіп, тазалық 
жасап отырған. Сонымен қатар төрт түлік 
малдарын да көктем шыға салысымен 
түрлі ауруларға қарсы екпелермен егіп, 
ваннаға салып дәрілеп отырған. Осылай-
ша өзінің ортасына деген сүйіспеншілігін 
көрсетіп, келешек ұрпаққа үлгі ретінде 
дәріптеп отырған-ды.

Осыған орай, әр ауыл, әр елді-мекен 
қазірден бастап өзінің тіршілік ететін 
ортасына тазалық жасап отырса, ау-
данымыз гүлденіп сала берер еді. Қыс 
түсе ел жайлаудан көшіп, ауылға ора-
лады және күнкөріс үшін өсіріп отырған 
малдарын ауылда ұстап, жаз бойы 
жинаған жем-шөбімен төрт түлігін қыстан 
алып шығатыны белгілі. Алайда, мал 
иелері таяқтың екі ұшы бар екенін де 
ұмытпағаны жөн. Қазіргі кезде ауылыма 
қарасам көше біткен малдың тезегі, шөп-
шалаңдар. Бұл қайдан шықты десеңіз 
мал иелері таңертең малдарын суатқа 

Тазалық - тән саулығы мен 
жан саулығының негізі!

айдап салады да өзі үйіне қайтып келеді, 
ал малдар суын ішіп айызын қандырып 
алғасын, аяңдап келіп өзінің үйінің 
сыртындағы көше бойына, немесе басқа 
елдің үйінің маңына барып күншуақтап 
тұрады және сол маңайды тезекпен тол-
тырып тастайды. Бұл жерде малдың еш 
кінәсі жоқ екенін бәріміз білеміз. Себебі, 
малға Алла сана бермеген, ол өлгенде 
сүйегі топыраққа айналып кетеді. Сана 
адамда, сол үшін де жануарлардан 
ерекшеленіп тұрамыз және жасаған 
күнәларымыз үшін сұраққа тартыламыз. 
Ал, ортамызды ластағанымыз үшін заң ал-
дында жауап беруге міндеттіміз. Осы жер-
де мал иелеріне айтарым: Малдарыңызды 
суарып болғасын айдап әкеліп аулаңызға 
қойыңыз және сол аулаға тастаған жапа-
ны күн сайын бір жерге жинап, көктемде 
егіс алқабына тасып апарып шашып 
тастасаңыз дайын тыңайтқыш. Ал қалдық 
шөп-сағырды өртемеңіз. 

Себебі, көршіңізді ренжітіп алуыңыз 
мүмкін немесе олардың аллергиясы 
болуы, нәтижесінде ауруына душар 
болуыңыз бек мүмкін. Бұл жерде әр адам 
жыл бойы тұрақты түрде өзіне тиесілі 
аумағына тазалық жасап тұрғаны абзал. 
Кейбір тұрғынжай иесі үйінен шыққан 
қоқысты рұқсат етілген орынға апарып 
тастамайтыны адамды қынжылтады. 
Дәлірек айтсам, көлікке тиелген қоқысты 

қараңғыда апарып ауылдан шығар - 
шықпас жерге апарып төгіп кетеді. Ау-
ылдан шыққаннан бастап қоқыс полигон 
аймағына дейін шұбатылып төгілген не-
месе өзен бойында, қыстауларға бара 
жатқан жолдарға кетіп бара жатып, жарты 
жолда әтейлеп төгіліп жатқан қоқыстарды, 
жайлауға дейін шашылып жатқан 
қоқыстарды көргенде табиғат анадан 
ұялғаннан бет қызарып, жүрек күңіренетіні 
анық.

Соңғы кездері «Бала Жаялық» (пам-
перс) - деген бәле шықты. Бұл бәле 
күнде шірімей ұзақ жата береді, су тисе 
ісіп-кеуіп иттің басындай болады және 
жер әлемде төпе-төпе болып шашылып 
жатқанын түсімде де көретін болдым. 
Осы жаялықтарды ана болған адам оған 
ұқыптылықпен қарап, айдалаға тастамай 
отқа жағып жіберсе жақсы болар еді. Істен 
шыққан жаялықты құрғақ жерге жинап 
арада бір апта өткенде моншаға жақса 
толық жанып кетеді. 

Қалаға (сыртқа) шыққанда пайдаланған 
жаялықты тастамай сөмкесіне салып 
үйіне әкеліп моншаға жағып жіберетін ана-
ны өз көзіммен көрдім. Себебі, атам қазақ 
жаялықты ешқашанда далаға тастамаған, 
иттердің жұлқылап, жалап, қорлауына жол 
бермеген, оны бір баласы пайдаланып 
тоздыра алмаса, келесі туылған баласына 
істеткен, содан кейін жарамсыз жаялықты 

ары қарай отқа жағып отырған  және 
періште сәбиінің иісі сіңген жаялықты 
қасиетті деп білген, айдалада жатса жын-
шайтан пайдаланып, нәтижесінде балаға 
зиян жетеді деп есептесе керек-ті. (Енді 
жаялықтан кері қайтып, заңға оралайын).

Қазақстан Республикасының әкімшілік 
құқық бұзушылық туралы Кодексінің 
408- бабы, яғни иелері иттерін, мал-
дарын, мысықтарын дұрыс ұстамай, 
қарамай, қоғамдық ортаны ластағаны 
немесе қандай да бір зиян келтіргені 
үшін 3 АЕК - 7953 теңге көлемінде, жеке 
тұлғаның өзіне немесе мүлкіне залал 
келтірген жағдайда 10 - АЕК - 26510 
теңге мөлшерінде; 505 - бап Елді-
мекендердің аумақтарын абаттандыру 
қағидаларын бұзу, инфрақұрылымы мен 
жасыл екпелерді жою және бүлдіру 20 
- АЕК - 53020 теңге; Рұқсат етілмеген 
жерге қоқыс тастап, қоғамдық ортаны 
ластағаны үшін 5 - АЕК - 13255 теңге 
көлемінде айыппұл арқалайтындығын 
тұрғындар назарына салғым келеді.

Сол себепті әр адам «Тәртіпке 
бағынған - құл болмайды»,-деген Бау-
ыржан Момышұлы атамыздың өнегелі 
сөзін көкірегімізде сақтап, қоршаған 
ортамызды таза ұстасақ. Тәртібімен мал 
да өсіріп, тал да отырғызып, жасыл орта-
ны қалыптастырайық. Келешек ұрпаққа 
қалдырған ең үлкен байлығымыз бен 
құнымыз сол болар еді!

Ержан СЕЙІТҚАЗЫ,
Арасан ауылдық округі әкімі 

аппаратының бас маманы, 
Арасан БПҰ мүшесі. 

Латын әліпбиіне көшу - ана тіліміздің жаһандық 
ғылым мен білімге кірігуін, әлем қазақтарының 
рухани тұтастығын қамтамасыз ететін бірегей 
қадамның бірі. Осы орайда мемлекеттік тілді да-
мыту бағытындағы кешенді жобаларды жүзеге 
асыруды табандылықпен жүзеге асыра отырып, 
дәріптеу бізге тиесілі. Біз, мәдениет саласының 
қызметкерлері, яғни оқырмандармен тікелей 
қарым - қатынас жасайтын кітапханашылар ұлттық 
құндылықтарымыз бен тарихымызды дәріптейтін, 
халқымыздың ғасырлар бойы жалғасып келе 
жатқан адамгершілік қасиеттеріне сүйенетін рухы 
биік Мәңгілік елді құру жолындамыз. Бұл жолдағы 
басты міндетіміз — ұлттық нақышымызды сақтай 
отыра, заманауи талаптарға сай білімді және 
өркениетті ел болу. Осы тұрғыда кітапханаға кел-
ген оқырмандарымызға насихат – кеңес береміз. 
Ол үшін арнайы бұрыш та ашылған. 

Иә, латын әліпбиіне көшу — қазақ халқының 
алға жылжуына, жаңа заман талабына сай өсіп - 
өркендеуіне, болашақта еліміздің жан - жақты да-
муына үлкен үлес қосып, жемісі мен жеңісін әкелері 
сөзсіз. Сонымен қатар, бұл процесс — түбі бір, 
тарихи ортақ түркі халықтарымен жақындастыра 
түсетіні де маңызды факторлардың бірі. Олар-
мен бірлесе отырып, гуманитарлық - ғылыми 
зерттеулерді жаңа сатыға көтеруге мүмкіндігіміз 
мол. Жазу- ортақ мәдениеттер жалғасы, яғни 
руханияттың ажырамас бір бөлігі. Елбасының өзі 
айтқандай, қазақ тілі — ол біздің рухани негізіміз.

Осы жолда тілдің халықаралық мәртебесін көтеру 
біздің әлемдік өркениетке жетуіміздің басты 
кепілі. Сонымен бірге, жаңа әліпби бүкіл әлем 
қазақтарын біріктіретін өте маңызды фактор.

Латын әліпбиіне көшу бастамасы Қазақстанның 
рухани болмысы мен қоғамдық ой-сананы 
өзгертіп, оны жаңғыртуға зор үлес қосады. 
Яғни, бұл қадамды жүзеге асыруға саяси, 
экономикалық, әлеуметтік негіздеме және қоғам 
тарапынан сұраныс болды деп толық айта ала-
мыз. Әліпбиді өзгертудің тағы бір ерекшелігі, ла-
тын графикасы жер жаһанға кең тараған, соның 
арқасында жастар ғаламтор арқылы ақпарат 
айдынына еніп, білім мен ғылым саласындағы 
кеңістікке еркін енеді. Жаңа әліпби жаңарған елдің 
нышаны ретінде көнені келмеске кетіріп, сананы 
сілкіндіреді, жадыны жаңғыртып, тілге тәуелсіздік 
әпереді, мәдени тұтастықты орнықтырып, ақпарат 
кеңістігін дербестікке жетелейді.

Әліппе - мәдениеттің өлшемі, сонымен қатар ол 
- ұлттың таңбасы, елдіктің айшығы, мемлекеттің 
тәуелсіздігі мен тұтастығын айқындайтын 
символдардың бірі. Бұл тұрғыдан алғанда таңба 
таңдау - өркениет жолын да таңдау деген мағына 
береді. Сондықтан осы арқылы Мәңгілік ел 
мұратын тұғырлы ететін тарихи таңдау жасалды 
деп ойлаймын.

Жібек АЛШЫНБАЕВА,
аудандық орталық кітапхананың 

кітапханашысы.

Мемлекетіміз өз дамуының 
жолдарын стратегиялық түрде 
алдын - ала айқындап, залал - 
зиянсыз алға өрлеп келеді. Бұл 
– еліміздің Тұңғыш Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаевтың кемел 
саясаткерлік, кемел стратегтік 
қолтаңбасы екенін халқымыз 
да, әлем де көріп, көз жеткізіп, 
жоғары бағалап отыр. Атап 
айтар болсақ, «Қазақстан - 
2050», «Нұрлы жол», «Мәңгілік 
Ел» сынды темірқазықтай 
айқын стратегияларымыздың 
жалғасындай әрі олардың 
әрбірінің өзегіндей болып 
қабылданған «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» 
бағдарламасы бүгінде 
бүкілхалықтық қолдау тау-
ып, қоғамдық ой - пікірде 
стратегиялық дамуымызға де-
ген халық сеніміне зор серпін 
беріп отырғанын айырықша 
атап айтқым келеді.

Елбасы осы мақаласында 
2025 жылдан Үкіметке қазақ 
тілін латын әліпбиіне көшірудің 
нақты кестесін жасауды тап-
сырып, уақыт ұттырмай бұл 
жұмысты қазірден бастап 
қолға алу қажеттігін атап өтті. 
Демек, көп кешікпей егемен 
еліміздің латын әліпбиіне 

көшетіні айқындалды. Ал осы 
межелі мақсатқа кедергісіз қол 
жеткізу үшін не істеу керек? 
Міне, осы орайда мәселені жан 
- жақты талқылау мақсатында 
«Алматы облысы «Тіл» оқу – 
әдістемелік орталығы» КММ-нің 
Ақсу аудандық филиалында да 
бірқатар жұмыстар атқарылуда. 
Жас ұрпаққа берері мол 
бағдарлама аясында өз ортамыз-
да латынға көшкенімізде ұтатын 
тұстарымызды саралап көрсек, 
қазақ тілін оқытқан уақытта 
басы артық таңбаларға қатысты 
емле, ережелердің қысқаратыны 
белгілі. Тағы да, түбі бір түркі 
дүниесі, негізінен, латын-
ды қолданады. Ал, біз олар-
мен рухани, мәдени, ғылыми, 
экономикалық қарым - қатынасты, 
тығыз байланысты күшейтуіміз 
керек. Жыл басынан бүгінгі  күнге 
дейін ауданымыздағы аудан 
тұрғындарымен қатар ішкі істер, 
емхана қызметкерлерінен,  т.б. 
мемлекеттік қызметкерлерден 
еінші мәрте тыңдаушыларды 
қабылдап, «Латын әліпбиінің 
емле ережесі: ерекшеліктері мен 
өзгешеліктері» тақырыбында 
сабақ өткізілді. Бірінші кезекте 
18 тыңдаушы екі топта оқыса, 
екінші кезекте он тыңдаушы 

қашықтықтан онлайн режимінде 
білім алып жатыр. «Латын әрпіне 
қалай қарайсыз?» тақырыбында    
сауалнама алдық. Нәтижесінде 
көңіл толарлықтай жауап 
алғанымыз біздің көңілімізді 
өсірді. Алдағы уақытта ауылдық 
округтерге баруды жоспарлап 
отырмыз. Иә, ұрпақ келешегін 
ойласақ, ұлттығымыздың негізгі 
белгісінің бірі тілімізді сақтап 
қаламыз десек, бірден - бір 
дұрыс жол - латынға көшу. Ал, 
осы орайда латын әліпбиіне 
көшудің тиімділігін дәріптеу 
біздің еншімізде. Қазіргі таңда 
сол үкілі үміт сәулесінің куәсі 
болып отырсақ, келешек-
те бұл жазу - елдігіміз бен 
егемендігімізді айқындайтын, 
халықтың сауаттылығын таны-
татын көрсеткіш деп білемін.

 
Маржан МӘТЕМБАЕВА,
«Алматы облысы «Тіл» 

оқу – әдістемелік орталығы» 
КММ-нің Ақсу аудандық 

филиалының оқытушысы.

ӘЛІППЕ - МӘДЕНИЕТТІҢ ӨЛШЕМІ - ҰЛТТЫҢ ТАҢБАСЫ
***

ЕЛДІГІМІЗДІ АЙҚЫНДАЙТЫН ДАРА ЖОЛ

ТАЗАЛЫҚ АЙЛЫҒЫ БАСТАЛДЫ

АЛҒЫС АЙТАМЫЗ!



3 бетАЌСУ ӨЊІРІ10 сәуір 2020 жыл

Газетіміздің өткен жұмадағы санында (3 сәуірде шыққан №15) 3 бетінде 
жарияланған Төтенше жағдай кезеңінде міндетті әлеуметтік сақтандыру 
жүйесіне қатысушыларға әлеуметтік төлемдерді жүзеге асыру қағидала-
рын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты 
әлеуметтік қорғау министрінің 2020 жылғы 26 наурыздағы №110 бұйрығына 
және 2020 жылғы 3 сәуірі №124 бұйрығына қосымша

Төтенше жағдай кезеңінде міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне 
қатысушыларға және нысанасы жұмыстарды орындау (қызметтерді көрсету) бо-
лып табылатын азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша кіріс алатын, 
салық агенттері олар үшін міндетті зейнетақы жарналарын төлеген жеке тұлғаларға 
әлеуметтік төлемдерді жүзеге асыру қағидалары

1-ТАРАУ. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1) жалақысы сақталмайтын демалыста жүрген шағын және орта кәсіпкерлік 

субъектілерінің жұмыскерлері;
3) жалдамалы еңбекті қолданбайтын дара кәсіпкерлер;
7) мемлекеттік ұйымдардан басқа, коммерциялық емес ұйымдарға жататын заңды 

тұлғалардың (бұдан әрі – коммерциялық емес ұйымдар) жалақысы сақталмайтын 
демалыста жүрген жұмыскерлері.

4. Әлеуметтік төлемдерді тағайындау туралы өтінішті жұмыскерлердің өздері 
бермеген жағдайды қоспағанда, осы Қағидалардың 3-тармағының1), 2) және 
7) тармақшаларында көрсетілген адамдардың тізімін халықты жұмыспен қамту 
мәселелері жөніндегі аудандық (қалалық) штабтар (бұдан әрі – аудандық 
(қалалық) штабтар) әлеуметтік аударымдар төлеушілер ұсынған ақпарат негізінде 
айқындайды, олардың құрамына мүдделі мемлекеттік органдардың, Қазақстан Рес-
публикасы өңірлік кәсіпкерлер палатасының және кәсіптік одақтардың аумақтық 
бірлестіктерінің өкілдері кіреді.

Жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі жергілікті орган аудандық (қалалық) 
штабтың жұмыс органы болып табылады. 

Құрметті азаматтар!
Коронавирус пандемиясы себебінен 

елімізде төтенше жағдай енгізіліп, 
осы жағдай шеңберінде шектеу мен 
санитариялық - эпидемияға қарсы 
ауқымды іс-шаралар көзделген.

Осыған орай, жұқтыруды болдырмау 
үшін, өздеріңіз бен жақындарыңыздың 
қауіпсіздігін қамтамасыз еті үшін:

- жеке қарым-қатынастан аулақ болу-
ды;

- адамдар көп жиналатын жерге бару-
ды тоқтатуды;

- үйден азық-түлік пен дәрі-дәрмек 
алу үшін тек аса қажетті жағдайда ғана 
шығуды сұраймыз.

Осы шаралар Сіздің қауіпсіздігіңіз үшін 
жасалғандықтан, түсінумен қарауды 
сұраймыз.

Денсаулық сақтау және ішкі істер 
министрліктерінің заңды талаптарын 
орындауды, індеттің алдын - алу мен 
анықтауға бағытталған жұмыстарында 
көмек көрсетуге шақырамыз.

Сонымен қатар:
- полиция қызметкерлерінің заңды 

талаптарын орындамау үшін (ӘҚбК 
667 бабы – 40 АЕК айыппұл немесе 10 
тәулікке дейін қамаққа алу);

- төтенше жағдай кезінде шектеу ша-

ТЖ кезіндегі түсіндірме
раларын орындамау үшін (ӘҚбК 476 
бабы – 10 АЕК айыппұл немесе 15 
тәулікке дейін қамаққа алу);

- санитарлық - эпидемиологиялық 
органдардың нұсқамасын орындамаған 
үшін (ӘҚбК 462 бабының 3 бөлігі – 500 
АЕК айыппұл);

- санитарлық және гигиеналық 
ережелерді бұзған үшін (ӘҚбК 425 бабы 
– 5 млн. теңгеге дейін айыппұл) әкімшілік 
жауапкершілік көзделгенін түсіндіреміз.

Осымен бірге кәсіпкерлік 
субъектілеріне іс-әрекетін тоқтату тура-
лы шара қолданылуы мүмкін. 

Осындай заң бұзушылық абайсызда 
адамдардың жаппай жұқтыруына неме-
се адам өліміне алып келсе қылмыстық 
жауапкершілік көзделген (ҚК 304 бабы 
– 2 мың АЕК айыппұл немесе 10 жылға 
дейін бас бостандығынан айыру).

Осы орайда, шындыққа ұласпайтын 
хабарламаларды таратпауды және 
арандатушылыққа берілмеуге 
шақырамыз.

Қазіргі таңдағы барлық ақпарат 
құзіретті органдардың интернет 
парақшаларында жарыққа шығып оты-
рады.

АҚСУ АУДАНДЫҚ 
ПРОКУРАТУРАСЫ.

Қазақстан Республикасы ІІМ-нің 2016 
жылғы 26 қаңтардағы №77 «Жоғары 
білім беру бағдарламасын іске асы-
рып жатқан Қазақстан Республикасы 
Ішкі Істер Министрлігінің әскери, ар-
наулы оқу орындарына оқуға қабылдау 
қағидаларын бекіту» туралы бұйрығына 
сәйкес ҚР ІІМ  Б.Бейсенов атындағы 
Қарағанды академиясына «сотқа дейінгі 
тергеу, жедел-криминалистикалық» 
мамандығы бойынша күндізгі оқу 
факультетіне түсетін 16 жасқа толған 
орта және арнаулы орта білімі бар 25 
жасқа дейінгі әскери қызмет пен оқуға 
денсаулығы жарамды, үлдардың бойы 
170 см, қыздардың бойы 165 см. азамат-
тар қабылданады. 

Академияда оқу мерзімі 4 жылды 
құрайды, білім беру мемлекеттік және 
орыс тілдерінде жүзеге асырылады. 
Курсанттар толықтай мемлекет және 
орыс тілдерінде жүзеге асырылады. 
Курсанттар толықтай мемлекет есебінен 
қамтамасыз етіледі. Академиядағы әр 
курсы шұғыл әскери қызметті өтеумен 
тең болады. Оқу процесінде курсанттар 
казармада тұрады, тамақпен киіммен 
қамтамасыз етіліп Республикалық бюд-
жет есебінен оларға шекіртақы төленеді. 

Оқуды аяқтағаннан соң бітірушілерге 
«полиция лейтенанты» арнаулы атағы 
беріліп, оқуға жіберген ІІО бөліністеріне 
міндетті түрде жұмысқа орналастырыла-
ды.

Академияға үміткерлерді қабылдау  
ҰБТ сертификат балымен немесе КТА 
сәйкес конкурстық негізде жүргізіледі, 
сонымен қатар медециналық, дене 
дайындығы мен психофизиологиялық 
көрсеткіштері бойынша іріктеледі. 
Академияғатүсу конкурсына қатысу 
үшін ҰБТ немесе КТА-ден 50 бал-
дан кем болмауы керек, соның ішінде 
профильді пәндер (Тарих, Адам, Қоғам, 
Құқық). Жоғары оқу орындарына оқуға 
түсуге ниет білдірген үміткерлерді оқуға 
рәсімдеу олардың тұрғылықты жерлері 
бойынша ІІО – мен жүзеге асыры-
лып өтініш (еркін нысанда) беріледі. 
Қосымша толық ақпараттарды Ақсу 
АПБ-не мына байланыс телефондары 
арқылы аласыздар: 8 /72832/ 2-15-95. 
Тел.: 8(775)808-48-78. Мекен- жайымыз: 
Жансүгіров ауылы, Жидебаев көшесі, 
№104.

  Ф.ТҰРСЫНБЕКОВ,
Ақсу АПБ КСТ инспекторы, 

полиция аға лейтенанты.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ІШКІ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІНІҢ 
2020 ЖЫЛЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНА ҮМІТКЕР ҚАБЫЛДАУ

Уважаемые граждане!
По причине пандемии коронавируса в 

стране объявлен режим чрезвычайного 
положения, которым предусмотрены 
ограничительные меры и масштабные 
санитарно-противоэпидемические ме-
роприятия.

В этой связи, во избежание риска за-
ражения, обеспечения собственной без-
опасности и близких людей просим:

- избегать физических контактов;
- исключить посещение мест массово-

го скопления людей;
- выходить из дома только по крайней 

необходимости для приобретения про-
дуктов и лекарственных средств.

Данные меры введены для обеспе-
чения Вашей безопасности и просим 
отнестись с пониманием к проводимым 
мероприятиям.

Просим соблюдать законные требо-
вания сотрудников Министерства здра-
воохранения и МВД, оказывать им со-
действие в выявлении и профилактике 
инфекции.

Также разъясняем, что предусмотрена 
административная ответственность:

- за неповиновение требованиям по-
лиции (статья 667 КоАП – штраф до 40 

МРП, либо арест до 10 суток).
- невыполнение ограничительных мер 

при ЧП (статья 476 КоАП – штраф 10 
МРП либо арест до 15 суток).

- невыполнение предписаний органов 
санитарно-эпидемиологического надзо-
ра (часть 3 статья 462 КоАП - штраф до 
500 МРП);

- нарушение санитарных правил и 
гигиенических норм (статья 425 КоАП - 
штраф до 5 млн тенге), при этом в от-
ношении субъектов предприниматель-
ства может быть применено взыскание 
в виде приостановления деятельности.

Если такие деяния повлекут по нео-
сторожности массовое заражение лю-
дей или смерть человека, то наступает 
уголовная ответственность (статья 304 
УК – от штрафа 2 тыс. МРП до 10 лет 
лишения свободы).

Одновременно призываем не распро-
странять сведения, не соответствующие 
действительности, и не поддаваться на 
провокации.

Достоверная информация о текущей 
ситуации размещается на официальных 
Интернет-ресурсах уполномоченных го-
сударственных органов.

ПРОКУРАТУРА АКСУСКОГО РАЙОНА.

Разъяснение во время ЧП

Қазақстанның орнықтылық қоры, 6 сәуір. 
«Қазақстанның орнықтылық қоры» АҚ («BBB» 
/ «Тұрақты» болжам, Fitch, бұдан әрі - ҚОҚ) 
өз облигацияларын өтеу мақсатында құнды 
қағаздардың ұстаушыларына жалпы сомасы 
108,5 млрд теңгені уақтылы және толықтай 
төледі. Оның ішінде купондық сыйақы 8,5 
миллиард теңгені құрайды.

Облигацияларды өтеу орташа 
мөлшерлемесі жылдық 9,9% бойын-
ша орналастырылған үшінші облигация 
шығарылымы аясында өтті.

ҚОҚ «7-20-25» ипотекалық бағдарламасын 
нарықтық тетіктер арқылы қаржыландырып 

Қазақстанның орнықтылық қоры өз облигацияларын 
ұстаушыларға 108,5 млрд. теңге төледі

отыр. Ол үшін Қазақстан қор биржасында об-
лигацияларды орналастыру арқылы қаржы 
көздері тартылады. Қазіргі таңға дейін осы 
мақсатта орналастырылған облигациялардың 
жалпы сомасы 370,3 млрд теңгені құрап отыр. 
Облигациялардың бес траншы жарық көрді. 
Төлемдер бекітілген кестеге сәйкес жүргізіліп 
келеді.

«Қазақстанның орнықтылық қоры» АҚ 
Сыртқы байланыстар қызметі
Тел: 8 (727) 2772025, ішкі.7342

Ұялы: +7 701 717 8781 (Қызмет жетекшісі 
Шынар Жәнібекова)

info@kfu.kz

Ақсу ауданы безгектен эндемиялық  
ауданға жатады, яғни безгек ауруын 
жұқтыру қауіпі жоғары. Аудан бойын-
ша 3-5 км. қашықтықта орналасқан  
жалпы анофелагенді су айдында-
ры 31 гектар, оның анофелагенді 
жер көлемінің алаңы 19 гектар, 
Көкөзек ауылында анофелагенді көл 
орналасқан (контрольная точка). Осы 
анофелагенді көлде безгек масасын та-
сымалдаушы Anopheles масалары бар.

Безгек (Маlаrіа - безгек) - бұл 
инфекциялық қан ауруы, ол адамды 
қалтыратып, аласұрғызады. Бұл безгек-
пен ауыратын адамның қанынан безгек 
паразиттерін сорып алатын шыбын-
шіркейлер, маса-соналар арқылы тарай-
ды және олар басқа адамды шағып, оның 
қанына безгек инфекциясын түсіреді, 
бірнеше мәрте қайталанатын ауру түрі.
Безгек - Plasmodium тұқымдасындағы 
қарапайымдылармен шақырылатын, 
трансмиссивті механизммен берілетін 
адам организмінде эритроциттерді 
зақымдап, клиникасында ұстама тәрізді 
қызбамен, гепатоспленомегалиямен, 
анемиямен өтетін антропонозды ин-
фекция. Таратушы Anopheles тобы-
на жататын масалар. Клиникасында 
ұстамалы қызба, гипохромды анемия, 
талақ пен бауырдың өсуі болады. 

Безгек ұстамасы әдетте 3 сатыдан 
тұрады: Безгек қалтыраудан бастала-
ды және бас жиі ауырады, науқас 15 
минуттан 1 сағатқа дейін қалтырайды.

Қалтырау ыстықтың көтерілуіне 
жалғасып, ол 40°-қа дейін және 
одан да жоғары көтеріледі. 
Адам әлсірейді, терісі қызарады, 
сандырақтайды. Ыстық бірнеше 
сағат немесе күні бойы сақталады.

Ақырында адам малшына терлейді 
және ыстық түседі. Ұстамадан 
кейін адам әлсірейді, бірақ өзін 
біршама сергек сезіне бастайды.

 Әдетте адамда безгек кезінде әр 2-3 
күн сайын қызу болады (безгектің түріне 
қарай), ал ұстама басталатын кезінде 

Безгек  
(Малярия)

қызу күн сайын қайталайды. Ыстықтың 
түсуі мен көтерілуі оқтын-оқтын өзгеріп 
тұрады. Сондықтан себепсіз ыстығы 
көтерілген әрбір адам қанын безгек-
ке тексерту керек. Созылмалы безгек 
көбіне талақтың үлкеюі мен қанның 
азаюына себепші болады. Жас ба-
лаларда беттің бозаруы мен қанның 
азаюы бір-екі күннен кейін басталады. 
Бұл жағдай безгек миды зақымдаған 
кезде болады (церебральды безгек), 
қызба ұстамасы естен тану ұстамасына 
жалғасады. Науқастың қолы көгіс тар-
тады, демалысы жиілеп, тереңдейді. 
(Ескерту: Емшек сүтін ембеген ба-
лалар безгекпен тым жиі ауырады).

Инкубациялық кезең: 3 күндік 
безгекте 10-11 күн, овале безгек-
те 11-16 күн, 4 күндік безгекте 21-24 
күн, тропикалық безгекте 9-16 күн)

Безгек ыстық жаңбырлы маусымдарда 
жиі болады. Бірақ күш-жігер жұмсап, оны 
болдырмауға болады. Барлық алдын- 
алу шаралары жедел іске асырылуға тиіс

Өзіңізді шыбын-шіркей, маса-
дан аулақ ұстаңыз. Олар жоқ жер-
ге немесе масаханада ұйықтаңыз. 
Баланың бесігін маса кірмеу үшін 
жұқа матамен жауып қою керек.

Безгектен сезіктенсеңіз же-
дел емдеуге кірісіңіз. Сіз емделіп, 
сауыққаннан кейін сізді шаққан 
шіркей басқаға ауруды таратпайды.

Осы ауруды емдейтін органдармен, 
олардың өкілдері сіздің ауылыңызға кел-
ген кезде, ынтымақтасып жұмыс істеңіз.

Егер сіздің отбасы мүшелерінің бірінің 
ыстығы көтерілсе, оларға бұл жөнінде ха-
барлап, айтыңыз және олардан қан алып, 
анализ жасауына мүмкіндік жасаңыз.

Шіркейлерді және оның ұрықтарын 
құртыңыз. Шіркейлер лас суда тез 
көбейеді. Тоғандарды, шұңқырларды, 
лас су жиналып қалатын ескі бак неме-
се құтыларды тазартыңыз. Шіркейлер 
көбеюі мүмкін барлық су тоғандарын 
немесе батпақты құрғатыңыз.

Б.ТЕМІРХАНОВ,
 аудандық ТКҚСҚББ басшысы.

А.СЕҢКІБАЕВА,                                                                                                                         
санитариялық-эпидемиологиялық

бөлімінің маманы. 

МАМАН КЕҢЕСІ!
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Боташ әңгімесін де бітірді, қайтатын 
уақыт та болды.

– Бүгін не бітірдім деп қайтамын,- дедім.
– Қыздың тек өзі ғана емес, жүрегіне де 

қол сала бастадым, мен талап етпей-ақ, 
өзі келіп тек бетімнен сүйіп алды деп қайт. 
Аяқ тастасың осылай болса, ерні де алыс 
емес деп қайт. Анасының да алдында бол-
дым, сырт ойы жоқ екен деп қайт. “Жаныңа 
жаманшылық бермесін” деп шығарып сал-
ды. Мен де қызды құлай сүйгенімді келе 
жатып сездім.

Келесі күні қалтадағы “Правданың” 
мақаласын оқыдым, оның мағынасын 
ғана айтайын. Соғыстың алғашындағы 
ауыр жылының ауыр күні. Алғашқы 
сәтсіздікті, тұтқиылдан шабуылдың 
нәтижесінде немістер кейбір ұйымдастыру 
жұмысындағы олқылықты бас көтертпей 
пайдалану мақсатында, шегінген әскери 
бөлімдердің басын қайта қостырмай, онан 
сайын бөлшектей түсуді мақсат ұстап, ес 
жиғызбау тактикасын пайдаланып, бөлек-
бөлек болып қалған бөлімшелерді тас 
жолға шығармай бомбалап, ағаш ішімен 
ғана шегінуге ғана жол қалтырды. Ал-
дыдан десант түсіріп, ұрымтал жерде 
қыспаққа алып, қырғынға ұшыратқан. Сон-
дай шегіністе күшті сақтап шегіну ең тиімді 
әдіс екенін есептеген жеке командирлер 
таза устав бойынша шегінуге тырысты. 
Сондай шегініп келе жатқан бөлімше де-
сант бөлімінің үстінен шыққан. Айналып 
өту мүмкіншілігі жоқ, екі жағы ашық, мин-
делген алаңнан аз шығынмен өту керек 
болған.

Немістер де бұларды көре тұра оқ атпай 
айналуына жағдай қалтырып, соны күткен. 
Бірақ, оны ұққан командирлер олай істемей 
шабуылға шығуды шешкен. Олар біле 
тұра “жуастық” көрсетуі, бір кемшіліктерін 
сезіп, күш күтіп жатқан жаудың айласын 
шешкен. Атакаға шығуға бел байлағанмен 
жақсы ұйымдастырушы табылмай, қырық 
құрау бөлімнен құралғандардың өз 
командирлерінің орны олқы тұрған. Сол 
кезде өздерінің аш, әлсіз, оқтың аз екеніне 
қарамастан өзім деген бес адамнан уәде 
алған. Құдайберген Шакиров қатар бой-
ынша “Өлгілерің келгендерің қалыңдар, 
тірі қалғысы келетіндер алға!” деп коман-
да беріп, алға ұмтылған. Уәделескен бес 
адамның көтерілуі мұң екен, барлығы тұра 
ұмтылысқан. Тас-талқан қашқан немістер 
танкқа қарсы ататын зеңбіректі тастап 
шыға берген. Зеңбіректердің замогін 
алып суға лақтырып, аман-сау алға шыға 
жөнелген. Артынан байқаса тек, танка 
ататын зеңбіректер, танк тосып жатқаны 
анықталған.

Шегінген жауынгерлер машина тауып 
алып, деревнядан өткенде, үй төбесіне 
орналасқан десант неміс граната 
лақтырған.Ол тура келіп Құдайбергеннің 
алдына түскен. Тез алып, лақтырылған 
гранатадан тек жеңіл түрде бірақ адам 
жараланған. Осы ерлігі үшін “Ерлігі үшін” 
медалімен награттаған. Бұл медалі Пенза 
қаласындағы Завод көшесі № 6 мектептегі 
госпитальда іздеп тапқан. Бұл мақаланы 
әскери тілші келістіріп жазыпты. Бұл жер 
кейін Құдайберген Шәкіровтің екі аяғын 
беріп шыққан жері еді.

ОРЫНЫ ТОЛМАС ӨКІНІШ, КЕУДЕДЕ 
КЕТЕР ҚАЙҒЫ

Мен келгенде Боташ болса жұмыстан 
жаңа келіп шайын да ішпестен мені тосып 
отырған болар. Алыстан терезеден танып 
жеңілтек далаға шығып қарсы алды. Фати-
ма апайға аман-саулық айтып, гүл отауға 
баруға қамданғанда, қыз анасы: 

– Балам, күз де болып қалды. Өлмеген 
кісіге сентябрьдің ортасы қыс қамының 
басының басталатын басы. Шай ішіп 
алыңдар да Ақботаның бөлмесіне кіріп, 
әңгімелесіп отырыңдар. Менің сендерге 
кедергім болмас. Кәзір іске отырамын. Қыс 
болса ерте түсетін түрі бар сияқты. Ал, 
биыл күздің өзі қысқа бергісіз болмаса тым 
айтарсың. Ақбота, шайларыңды ішіңдер! – 
деді де бөлмесіне кіріп, іс машинасын сал-
дырлата бастады.

– Немене, әскерлер жапа тармағай 
қайтып жатыр. Саған әскер ұнап қалса 
керек. Қарт әке-шешем бар деген едің, 
асығатын түрің жоқ сияқты. Әлде мені 
қимай жүргеннен саумысың? Әйел сендей 
азаматқа табылар, ата-ана табылмас.

– Жақында ғана партия мүшесіне кан-
дидаттан партия мүшелігіне өттім! Се-
нен сүйінші сұрауға келдім. Екеуміздің 
игілігімізге ұстатсын деп мақтанғалы 
келдім.

– Өзің айтпақшы игіліктеріңе ұстаңдар. 
Қарт әке-шешең наныңды жесін. Келешек 
жарың, бала-шағаңның нәсібі болсын.

– Немене, сенің ол нәсіптен сырт қалғың 
келе ме? Өзіңде бір өзгеріс бардан сау ма? 
– деймін қадалып.

– Кім біледі, біз бір-бірімізді құлай 
сүйгенмен өмір өзінің қосымша кедергісін 
қойып жүрмесе? Мені айналдырған 

мүмкін емес еді. Ол мені ұмытқан күнде, сені 
ұмытуға мүмкін емес. Мен оның аяқ-қолы 
тұрмақ, жады жазаланса да, бір көргенге 
зар болып отырғанда, мұны қалай ұғамын. 
Бүтінінде өліп тіріліп жар етемін. Баласын 
сүйемін. Кемтар болса барып алудан бас 
тартамын. Менің ұятым сонша жоқ деп ол 
ойламаса керек еді.  

Күндіз әкемді орта үйге арбасымен алып 
шығады. Кешінде үйіне алып кетеді. Келген-
кеткен адамдардың аяғы басылғанда 
аяғының тұқылына басын қойып, терлеп 
ұйықтап қалады. Аяғы ауырса да әйелінің 
ұйқысын бұзбай, шыдап отырғаны. Кейде 
аяғының сырқырағанын сезіп, сипап отырып, 
“Аяғыңнан айналып кетейін” деп тізеден сәл 
жоғарғы аяқ тұқылынан сүйіп отырғанын 
байқап қаламын.

Сенің тірі тізең түгіл, кесіп тастаған жағын 
да ала келсең аққа орап сандығыма салып, 
құмарлана искеп жүретін едім. Ал сүйегіңді 
өліп-мөліп кетсем, басыма жастап көмуді 
өтінген болар едім дейтін. Осыны таза ма-
хаббатымен бірге, таза махаббаттан үлгі 
алсын деп те ойлайтын шығар. Сүйтіп жүріп 
шешем ұл тауып алды деген едім ғой. Енді, 
сол Сарқыттың аянышты халын айтайын. 

Шешем әкемнің еліне кеткен. Екі жарым 
жастағы Сарқытты ала кетті. Барған жері 
мал сойып, кептіріп беріпті де, жас сорпаға 
тағы бір мал соймақ болып, алып келуге 
кісі табылмай, шешемнің өзі кетіпті. Малшы 
қосында ұйықтап жатқан баланы, кәзір кел-
генше қарай тұр деп он жасар Сарқанбай 
деген балаға тапсырады. Сиыр бақташысы 
өзі жоқ болғандықтан, сиыр бағып әйелі үйде 
болмаған. Сиырға бұзау қашса, оны қуып 
бала кетеді. Бала оянса ешкім болмаған 
сияқты. Бір атты әйелдің артынан жолға 
түсіп алып безеді. Әйел оны көрмеген болу 
керек, судан өтіп кете барады. Бала басқа 
жолға түсіп алып, есіз қалың шөпке кіріп 
адасып кете барған сияқты. Жолда машина 
тоқтап қалып, кешке жақын келсе, барлық ел 
жабылып баланы іздеп жүр. Толып жатқан 
ұйғарымдар болды. “Бір әйелдің артынан 
жүгірген екен, сол әйел баласы жоқ бо-
лар, алып кеткен болу керек” деп ұйғарса, 
біреулер: баланың артынан жүгіріпті де суға 
кетіпті деп жобалады. Бір көлге балыққа кел-
ген адамның машинасының қасына барып-
ты, солар баласы жоқ адамға ұзатып барып 
сатып жіберуге, бөтен машина алып кетіпті-
міс деп шығарды.

Он күн ұдайы жабылып қараған барлық 
халық еш нәрсе таба алмады. Судың түбін 
де, тоғанды да арылтқан жұрт ақыры мысы 
құрып қойды. Қаралмаған тоғанның құлағы, 
түгенделмеген шұңқыр, араланбаған қамыс, 
берілмеген телеграмма қалмады. Ақыры 
баланың тірі өзі тұрмақ сүйегіне зар болып, 
шешесі жылап-еңіреп қайтты. Күзге жақын 
аң қуып жүрген бір адам, тазысы аунап, 
шықпай тұрғаннан кейін барса, айналасы 
май болып ағып кеткен, құрттар жеп, тек 
сүйегі қалған баланың үстінен шыққан. Ел 
жабылып барып қасқыр да жемеген, түлкі де 
тимеген баланы алып келді. Шешеммен мен 
барып, сол жерге қойып қайттық. 

МАХАББАТ 
МҰНАРАСЫ

(ДЕРЕКТІ ХИКАЯ)
кейігеннен қадыр білетін еркекке қатты ба-
тады. Бір-біріңді кінәлаудан аулақ бол. Ба-
рымта туса қарымта жасама. Қызу кезде 
қарсыласпаған әйелдің мерейі үстем. Әлі 
еркек келіп өзі шылбырыңа оралады деп 
үлкен шешем айтатын-ды дейтін. Мына бала 
арақ ішпейтін, темекі тартпайтын, өтірікті 
жек көретін, ұстамды бала көрінді, біз өткір 
болса, қапқа тұрмас, пышақ тым өткір болса 
қынға тұрмас, анық жеке басты бала бол-
са, қалайда қолыңнан шығарма, алдынан 
шықпа. Артық сөз – атылған оқтан ұшты. 
Артық сөйлеп, сөз таластырма” деп құлаққа 
құйып жататын.

Сүйткен мақтаулы жігіті, өзім бастап 
сүймесем, ұл болып мейір салмайды. Жар-
ты жыл бірге келе жатсақ та не келешек жай-
лы ұсынысы жоқ. Мен болсам өзім ұсыныс 
жасауым керек болар деп сылқылдап күледі.

– Мен саған, бұл қыз менің өмірлік 
қосағым, әдепсіздік көрсетпейін, өз асы-
ма өзім сұғанақтық жасамайын. Кешегі 
әкесінің аруағы, бүгінгі шешесінің көңлі үшін 
деп, ауыр да болса өзімді көндіріп жүрмін. 
Кінә сол болса мамаңа жеткіз. Мен дайын. 
Қалғанын ақылдаса жатармыз. “Келесі жолы 
жауабын алып, қаласаң қонып қаламын”,- 
деген едім, қыздың зәресі ұшып кетті.

– Қоя тұр. Шешем тұрып жүргені болмаса, 
қатты ауру. Алты ай шыдаған жаның, аз күнге 
шыдар. Сені тым жуас деп ойлап жүрсем, 
жан қоятын түрің жоқ. Сөзіңді шешемнің 
құлағы естісін. Батасын алайын. “Баталы 
құл арымас, батасыз құл жарымас” деген 
сөзді естуің бар шығар. Шешем болса, әлде 
кім сияқтанбай, ырымын жасатып қосыл. 
Төсегіңді өзім салып беремін, аруақтарға 
арнап бірігіп ішетін шайымыз болады деген. 
Енді менің сенен безуімді былай қойғанда, 
қатты, құлай сүйгенімді айтып қояйын. Сен 
әскерден қайтатын болсаң, сенен қалуға 
жаным төзбес. Бүгін қайт. Уақытың да бол-
ды. Әлде бір пәлеге ұрынып жүрме. Енді 
құдайым сенің алдыңда алсын,- деп қыз 
көзіне жас алды. Құшақтап сүйіп, емдеп ке-
туге жиналдым.

– Бүгін не бітірдім деп қайтамын? – дедім, 
қуланып.

– Қыздың некесі ғана қиылған жоқ, Ақбота 
– әйелім болуға келісті деп қайтарсың деді.

Ұнасқан қыз-жігіттің жалықпас жөрелгісін 
жасап, қыз анасына қоштасып кете бардым.

АЛДЫҢА КЕЛСЕ АТАҢНЫҢ ҚҰНЫН КЕШ!
Жұмыс басты болып, келесі жексенбіге 

дейін келе алмадым да, демалысқа қарсы 
жартылай бастығыма сырымды айта оты-
рып, тартып отырдым.

Неге екені белгісіз, қар жоқ болса да аяз 
қысып тұр. Аспан сонша ашық болса да 
маған ұнамай тұрған сияқты. Бұл жолы да 
кешігіп келген көлікті сарыла күтіп, ақыры 
жеттім.

Ақботашымның көңілі кірбең сияқты. 
Кіргеннен-ақ Бота да арсалаңдап бас 
салғанымен, бір нәрсесі ұмыт қалғандай 
сасқалақтаған сияқты.

Фатима апай жатыр екен, кіріп көңілін 
сұрадым. Тым төмен сияқты көрінді. Ертеңге 
дейін сұранып келгенімді айтып қуанышым 
қойныма симай жүр.

– Ернің жарылып, алаулап тұратын 
жанарыңды, кірсіз көңіліңді мұң басып, жа-
расымды бетің күлгін тартып тұрғанына 
қарағанда, не өзің, не көңілің сырқаттан сау 
ма?- деймін. Боташ болса аз үндемей тұрды 
да: Анамның сырқаты өзінің ғана емес, 
менің де жаныма батып тұр. Менің халым 
не болмақ. Соңғы таянышым сынса, қалай 
ғана күн көремін. Жындылар жұлып жеп, 
сүйегімді бүркіп жіберер деп жылады.

– Ол не дегенің? Құдай сақтасын. Мен бар-
да қорықпа. Сені өзім тіріде ешкімге басын-

дырмаймын!- деп серпіп жатырмын. Қыз 
анасы шайға шақырды. Апай шайды өзі құя 
отырып, мен жайлы сұрады. Мен болсам 
кәрі әке-шешемнің бар екенін, жүре емес, 
туа жалғыз екенімді, ерке өсіп, қиындық 
көрмегенімді, соғыста жараланғанымды, 
оқытушы екенімді, арақ ішпейтін, шылым 
тартпайтынымды, өтірік айтып, ұрлық жа-
сап көрмегенімді айта келіп, мінезімнің 
қатты екенін, әсіресе алдауды кеше алмай 
қалатынымды, керек болса досқа етімнен ет 
кесіп беруге әзір екенімді баяндап бердім.

Фатима апай Боташпен тұрмыс құру ойым-
да бар екенін өз аузымнан естігісі келетінін 
сұрады. Тек менен ғана емес, Боташтан 
да сұрады. Шаңырақ мәселесінің тек бірге 
тұру емес, парызы көп екенін, оған жеңіл-
желпі қарай салуға болмайтынын баса айт-
ты. Барлығы кітап сөзі сияқты. Боташ өмір 
сүрудің не екенін көрді. Менің жасағанымды 
саған жасап берсе, басқа ешнәрсе дәметпе. 
Егер деді, мен айтқандарды жасамасаң, 
көрімде аруағым күңіренеді деп есепте. 
Жақсы әйелдің күйеуі жаман болмайды. Тек 
жаныңмен беріл. Өтірік айтпа, ағыңды ақтай 
айт та, қараңды қарадай айт. Сен жаның 
қалмай силасаң, еркектің сенің құлың бо-
латынына көзім осы жасымда жетті. Кәзіргі 
кезде еркектің кінәсінен әйелдің кінәсі көп. 
Бұрын үйленбеген бала сияқты көрінесің. 
Саған қояр бір ғана шартым – әлің кел-
се мүлде, жетпесе байқап іш, жаныңмен 
жарыңды сила. Мен төте айтатын адаммын. 
Бүгін менің қызым болғанымен, бүгіннен ба-
стап сенің әйелің. Неке суын оқытып алып 
келіп қойдым, жарассаңдар құран алдын-
да неке суын ішкіземін. Жараспасаңдар, 
сандықтағы құранды мазаламаймын. 
Кім құранның киесін аттаса, соны табар. 
Сендердің бүгін қосылып, ертең ажырап 
кететін зәкісіңе мен сенбеймін. Осы құран 
алдында ақ некеміз қиылған, құдай алмаса 
бұзылатын түрі жоқ деп келісіңдер. Тамақ 
алдында жуынып келуге қосты да, неке 
суын жеке сұрап ішкізді. Өзі куә есебінде 
татты.

Кейін өздерің өз заңдарыңмен қағаз жасап 
жатарсыңдар, менің заңым бітті. Некелерің 
қиылды. Төсектеріңді білгенімді айтып 
өзім салып беремін. Құдай алдыларыңнан 
жарылқасын деді де өз жұмысын бітірді. 
Аппақ орынға жатқанда Боташ “Өз үйіңдей 
еркін жата бер” деп, далаға шығып кетті. Аз-
дан соң қайта оралды. Түсі қашып кетіпті. 
Сыр бермей олай-бұлай жүрді. Төсекке әтір 
шашқалы жатыр еді, онысына наразы бол-
дым.

– Әтір тазалыққа керек шығар, бірақ өз 
иісің маған әтірден жақсы аңқиды,- дедім. 
Ақбота қасыма келіп, әуелі күнәмды жуайын 
да сонан соң ұлықсат болса қасыңа, адал 
төсегіңе жатайын,- деді.

– Ұқпадым?- дедім.
– Ұқпасаң: Өңі жақсының өзі жақсы 

бола бермейді,- деп бастады. -Көзің 
отты деп мақтан етуші едің. Барлық отты 
көз келешекті жақсы көре де білмейді 
екен. Мойындаған кінәнің жазасы аз, өзі 
мойындаған ұрлықтың айыбы аз болмақ 
деуші еді. Бір қателік екі адамға екі түрлі 
көрінер. Жасында адам ақымақ болады 
екен де, төрт құбыласы сай келетін көрінеді. 
Көз алдыңа 16 жастағы қызды, оның жесір, 
аш, киімсіз анасын елестет. Алғашында ай-
тарын айтқаныммен, алты ай өзімді-өзім 
соттадым. Алдыңа келсе атаңның құнын 
кеш. Бірнеше рет оқталдым, аузым барма-
ды. Бұл күдігімді адал жүрегіммен айтуға 
шештім. Жүзі жылының көкірегі иманды бо-
лады деуші еді. Мен Фазылдың бір жарым 
ай бірге тұрған әйелімін. Кессең басым дай-
ын, пышақты әкеп қойдым, кінә тек өзімнен. 
Кәкім кінәлі емес деп жазып қасыңа қойдым 
деді де қағаз бен пышақты қолыма берді.

Мен қағазды да, пышақты да жұлып ал-
дым да, оқыдым. Расы қыздың айтқанындай. 
Қағазды жыртып, уқалап, пышақ екеуін 
лақтырдым.

Не айтып не қойғанымды білмеймін. 
Тек: – Менің жалғандағы жек көретін ісім 
– алдау, жалғанда жек көретін кісім – ал-
дамыш. Сен ерте айтқанда жарам жеңіл, 
ауруым асқынбас еді. Сенің де жазаң жеңіл 
болмақты. Досынан сыр ұрлаған адамға 
мен араммын. Ол маған арам. Арам денеңе 
қатысым болмағаны дұрыс болды. Егер 
сен бұл ісіңді кеш айтқаныңда, тіпті қиын 
болатын еді. Тек маған батқаны алдап, 
неке су ішкізіп, ағат құран өптіргенің бол-
ды. Мен алты ай сабылғанда Фазылдың 
тастаған қатынын алуға жүрген жоқ едім, 
жақсы әке мен үлгілі ананың қызын аламын 
деп келгенмін. Мен сені құлай сүйгенмін 
деген сөз аз, ғашық бола сүйгенмін. Енді 
алдағаның үшін, қолымды төбеме қоямын 
да азар да безермін деп көрпені оранып, 
іргеге қарап жаттым да қайта бұрылып: 
“Сені біреумен жанасқан жан, мені алдап 
адастырған.... көргім келмейді” деп қостым. 

Қыз маған Боташ емес әзірейілдей 
көрінді.

 Материалды дайындаған: 
Дүйсен МҰХАМЕТШАРҰЛЫ,

Қазақстан Журналистер одағының 
мүшесі.(ЖАЛҒАСЫ БАР).

қырсық, саған зияны тиіп жүрмесе?
Қанша жалынып сұрасам да кеудесінде 

келіп тұрған бір сырды айтпай, аяғын 
қалжыңға сүйеп: 

– Өзің неткен жасық жігітсің, кел шүйіншіңді 
ал деп ернін тосты.Бұл жолы бес айлық 
тамсанған кегімді алдым. Ол да кегін алды 
білем.

Күңгірт сөзге орын қалмады. Кезекті 
әңгімені тағы бастады. Басы анасының 
махаббатқа беріктігі жайлы басталды да, 
ақыры аянышты қайғымен аяқтады.

– Шешем әкемнің намыстанып келмей, 
сол госпитальде мәңгі қалғысы келгенін 
естігенде шошып кетті. Артынан себебін 
ұқты. Оның бұл қылығына кейіп, екі күн нәр 
татпай жатып алды.

– Қосылған өмірімнің ішінде бір де ұрсып 
көргеміз жоқ. Бір рет оның да, менің де та-
рапымнан қатты сөз айтылған емес. Ол 
болса қанша кемтар болса да мені ұмытуға 

Сонда да шешеме түс жыртпаған әкем 
мүлде жатып қалды. Сол жатқаннан тұра ал-
мады. Ақыры қайғы аралас сырқаттан әкем 
өліп тынды. Шешем тұра алмай қалды. Өзі 
егде шешем қайта бала көтермек түгіл, әрең 
тірі қалды.

Әкем ауырып адам болмас халге жеткен-
де: – Сенің анау өлі мен тірінің арасынан 
алып келген ұрпағыңды сақтай алмаған 
кінәмді кеш деп зар еңіреді шешем. Жүре 
алмайтын болса да бала жыласа жүгіретін, 
өліп-өшіп сүйетін әкем әлі көз алдымда 
тұрады деп еңіреді Боташ.

Әкем дүние саларда: 
– Өткенге өкінбе, ана жаңғызды 

ренжітпесең менің аруағым риза,- деп соңғы 
сөзін айтып кете барған.

“Сен болсаң әкеңнің сабағы, шешеңнің 
жапырағысың, әкең мен шешеңдегі 
адалдықты таза махаббатты мұра ет, 
жарың не істесе де кешір. Сенің кешіргенің, 

/Жалғасы. Басы өткен санда/
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Ақынның өсиеті, тіл ұсталығы, ойы - 
өмірінде болған өзектілікті көрсетеді. 
Абай шығыс пен батыс әдебиетін көп 
оқып, оның мәдениет үлгісін меңгеріп, 
тіл қасиетін де құрал қып пайдалана 
білген. Абай діндік ұғымдар беретін 
сөздерге сын көзімен қарап, оны кейде 
күлкі-түрпі, сықақ ретінде өлеңдерінде 
қолданады. Абай шығармалары толық 
зерттеліп, біткен жоқ. Абайдың айтқаны 
мен жазғаны ауыздан ауызға, қолдан 
қолға көшірілуімен, жаттаумен ғана ке-
лешекке жетті. Абайдың шығармаларын 
ел ішінен жинап, қағазға түсіріп, жұртқа 
таратып, Ғылым академиясына өткізген 
Мұрсейіт Бекеұлы. Абайдың ғибрат қара 
сөздерін молдалар сақтап қалған.

Ибраһим (Абай) Құнанбайұлының 
өлеңдер жинағы. 1909 жылы Санкт-
Петербургте И.Богаранскийдің «Шарқ» 
матбағасы баспаханасында басылған. 
Кітап арап тілінде. Абай кітабы 
Қ.Тілеубайұлынан 4.02.1964 жылы 
30 сомға сатып алынады. Кітаптың 
алғашқы 1-4 беттері жоқ. Аяғында 113-
118 беттерінің жыртылған жерлері бар. 
Кітапты шығарушы Кәкітай Ысқақұлы 
Құнанбаев. Кітап соңында Абай өмірінен 
мол мәліметтер бар. Осы кітапта 
Абайдың нақты суреті берілген. Кітапты 
баспаға 1906 жылдан реттеген Мүрсейіт 
молда. Корректорлық қызметті Кәкітай 
өз мойнына алған. Жазбаны баспаха-
на Семейдегі Әнияр үйіне жібереді. 
Ол Кәкітайға. Сөйтіп, сан әуремен  200 
сомға кітап шығады. Бұл Абайдың баспа-
дан шыққан алғашқы кітабы.

Абайдың адамгершілігі жас кезінен 
әкесіне еріп, халықтың қайқы заңын 
көргенімен қалыптасады. Халықтың 
мұң-мұқтажын, зарын, қайғысын бірге 
жоқтасады. Оған Абайдың: «Ерте ойлан-
дым, ойландым жете алмадым,», - дегені 
дәлел.

Абай балалық шағын сөз қылғанда, 
өз шешесі Ұлжанға қатты риза болып, 
Айқызға күндестік пиғылдары үшін сәл 
ренжіңкірейтінін жасырмайды. Сол 
қалжың болып та қалады. Ұлжанның да 
сөзі мір. Қалжыңмен ойын дәл жеткізе 
білген. 

Құнанбайдың қатқыл мінезін көп 
көргенімен, әке өнегесі Абайға жақсы 
бағыт, жол ашады. Әкесінің істері арқылы 
өзіне де сыншы болады. Өз қайратына 
сеніп, «мен күштімін» деген сүйрікті, 
азғындықты жойып төңкереді. Абайдың 
өмірі мен тағдыры ерекше. 

«Әлди, әлди абайым,
Атқа тоқым жабайын.
Тыста жүрген апаңды,
Қайдан іздеп табайын», - деген бесік 

жыры бар. Осындағы «абай» сөзі 
«сүйікті» деген ұғым беретінін айтыскер 
ақын Қалихан Алтынбаев «Зере әже» 
мақаласында келтіреді. Теңізбайқызы 
Зере (1785-1875 ж.ж.) Құнанбайдың 
анасы. Шын есімі - Тоқбала. Өскенбайға 
ұзатылған соң, «Зере» деп аталады. 
Шыққан тегі: Матай-Кенже-Сұртай-Есен-
Бақы-Төлеміс-Қойгел-Бектемір-Теңізбай. 
Зере әжесі Ибраһимді «Абай» деп 
айтқанынан, барлығы есімін солай атап 
кетеді.

Абай жасында аңқау, нанғыш, ерке 
өседі. Өзге балалардан ерекше сері 
болып, үйге қонған қонақтың әңгімесін 
мұқият, құлақ сала тыңдайды. Абайды он 
жасында әкесі Семейге оқуға береді. Ал-
дында қырда оқып, тіл ашады. Семейде 
Ғабдулжаппар деген татар молдасынан 
дәріс алады. Одан шығып, Ахмет риза 
деген молдаға барады. Екеуі де мешіт 
имамдары және мешіт іргесіндегі медре-
седе дәріс бергендер болады. Араб, пар-
сы тілдеріндегі дін сабақтарын оқиды. 
Түркі тілі қосымша өтіледі.  Шәкірттер 
медреседе жатады. Абай медреседе үш 
жыл оқиды. Зейінді, ұғымтал, ерекше 
ықыласты, тез жаттап, ұғып алатын шәкірт 
атанады. Сабақтан тыс, бос уақытын 
кітаптар оқуға арнайды. Абайдың ұлы 
Тұрағұл: «Абай қай кітап, қай бет, не 
сөз оқығандарын жатқа білген», - дейді. 
Шынайы ықыласы ауғаны Науаи, Сағди, 
Қожа-Хатиф, Фузули ақын кітаптары. 
Абай олардың сөздерін жүрегінен та-
стамапты. Құнанбайдың: «Не күтсеңдер 
де осы қарадан күтесіңдер», - деген сөзі 
шын болып шығады.  

Абай жасына жетпей ұлғаяды. Үлкенге 
бала көрінбей, олқы түспеуді көп ойлай-
ды. Әке білігі, өмір талқысы, өзінің дене 
мен ой қуаты балалықтан шығарып 
әкетеді. Ел сөзіне мұқият қарап, толық 
ұғынып, жете білуге тырысады. Дала да-
нышпандарынан талай нәрсе көкейіне 
қондырады. Бір айтқанды ұғып алып, 
ұмытпайды. Тәйір қадағалап, сөз 
байлығын кемеңгер, терең қылады. 
Абай ел сорына біткен жуандар орта-
сын жақсы танылады. Солармен «жөнге 
салам» деген талаппен алысты. Бірақ, 
оның жайын ұққан жуандар жоқ. Талас-
тартыс. Бір жеңіс, бір жеңіліс.

Абайға терең бойла

Абай махаббаттың алуанын басы-
нан кешірген адам. Жақсы көргенінің 
бірі Торғай бойындағы Нұркен дегеннің 
қызы екен. Қызбен Семейдегі Тыны-
бай үйінде танысып, бір ай бойы есі 
кетіп жүреді. Қыздың елі - Қаракерей, 
Сыбан. Екіншісі. Сыбан ішіндегі көрік, 
ақындығымен аты шыққан Сабырбай 
ақынның қызы Қуандық. Абай топ кісімен 
Аякөзде сол қыздың ауылында қонады. 
Абайдың қасында Сүйіндік баласы Асыл-
бек болыс болады. Ол Қуандыққа жезде 
екен. Сол жездесі арқылы қалжындасып 
отырып, ақыры Абай мен Қуандық айты-
сады. Бұлардың айтысын сырттан Са-
рыбай ауылындағылар тыңдап тұрады. 
Тегі бұрын Абай ақын аты шықпаған жан 
жүйрік ақынмен айтыспапты. Ал, Абайдың 
айтысқа түскені оның ақындыққа батым 
екенін дәлелдейді. Абайдың қатты ұнатып, 
сыйлас болған қыздың бірі Мұрын Тана 
бидің қызы Түржан сұлу. Кейін Түржан 
сұлу Сыбан елі ішінде Беші деген өзбекке 
тиеді. Абай әдейілеп барып амандасыпты. 
Абай жігіт шағында Сүгірдің қызына құмар 
болады. «Ақ етің аппақ екен атқан таңдай» 
деп өлең жазады.

 Қырық жасқа дейін әлеумет тұрмысында 
Абай жарқырап шыға алмайды. Оның 
салдарын Абай: «Етек басты көп көрдім 
елден бірақ», - деп саяси өрісінің жетіле 
қоймағанын, қысқа болуымен аңғартады. 
Абайдың жас кезінде көбірек оқығаны 
мұсылманша. Абайға хат танытып, жазу-
сызуды үйретеді. Одан қазақтың ауыз 
әдебиеті, араб, парсы, орыс классиктері 
еңбектірін тану арқылы қымбат пайдаға 
кеңеледі. Жас шағында Абай орысша мек-
тепте үш ай оқиды. Оқыған орысшасы Еу-
ропа әдебиетімен танысуына ықпал етеді. 

1880 жылы Абайдың ауылына Михаэ-
лес, Грос, Долгополов келеді. Абаймен 
танысқан соң, оның жаратылысы үлкен, 
зор талант адам екенін ұғады. Олар 
Абайды кітапқа, әсіресе ХІХ ғасырдағы 
классиктердің еңбегін тауып, оқуға 
үндейді. Осы ақылмен Абай - Крылов, 
Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Толстой, 
Салтықов-Щедрин, Белинский, Добро-
любов, Писарев еңбектерімен таныса-
ды. Күнбатыс Еуропаның – Спенсер, 
Спинопа, Дрепер секілді натуралист 
философтардың еңбектерін оқиды. Бұл 
оқығандары Абайдың саяси білім өресін 
кеңейтіп, саяси бағытын айқындайды. 
Халықты сүю мотивіне жетелейді. Соларға 
ұқсап өшпес шығармалар шығарады. 
Бірақ, Абай ешқашан біреуіңе еліктеген 
емес. Сын көзбен қарап, өзіңе керек 
пікірді таңдап, шеберлікпен қазақтың 
әлеумет тұрмысына жанастырып, 
қорытып ала білген. Абай шығармалары 
қазақ тұрмысымен біте қайнасып, шебер 
үйлеседі. Шындықтың бетін ашады. Ке-
дей мен бай арасындағы теңсіздікті Абай: 
«Кедейдің өзі жүрер малды бағып, 

Отыруға отын жоқ үзбей жағып, 
Шекпен тігер қатыны бүрсең қағып» 

десе, 
«Қар жаусада тоңбайды бай баласы, 
Үйі жылы, қызық тұтқан айналасы», - 

деп ашады.
Теңсіздіктің себебін «кедейдің еңбегін 

байдың жеуі» деп қарсы келеді. Адам 
өмірге еңбек ету үшін, еңбек бар 
адамға ортақ, әркім өз еңбегімен күн 
көрудің қажетін, біреудің еңбегін жеу 
адамгершілікке жатпайтынын Абай: 

«Тамағы тоқтық, 
Жұмысы жоқтық, 
Аздырар адам баласын», - деп тоғытады. 

Қанағыш тапты Абай: «Еңбек қылмай 
тапқан мал дәулет болмас, Қардың суы 
секілді тез суалар», - деп шенейді. Абай 
өкіметтің қанаушы топқа қолшоқпар болма-

уын тілеп: «Еңбек қылсаң ерінбей, Тояды 
қарның тіленбей, Еңбек қылмас еріншек 
адам болмас», - деп саяси құрылыстың 
оң болғанын қалайды. Халықты отарға 
айналдырмауды Абай: «Ел жамаған би-
лер жоқ, Ел қыдырып сандалды», - деп 
білейді.  

Абай қазақтың бірінші, орысша айтқанда, 
«просветитель» ақыны. Яғни, қараңғы 
халықты оқу мен білімге шақырған. На-
дан тұрмыс ішінде өсіп, ғылымға еркін 
суғарылмағанын Абай: «Жасымда ғылым 
бар деп ескермедім», - деп арман етеді. 
Келешек, болашақ балалар оқыса екен 
дейді. «Баланы оқытуды жек көрмедім», - 
деп қазақ балаларының оқығанын қуаныш 
көріп, тілектес болады. Маман болып, 
қызмет алғанын қалайды. «Жанбай жа-
тып сөнбе», - деп жігерлейді. Тәуекелге 
басып «занимайся прямотой», «болмасаң 
да ұқсап бақ», «Әсемпаз болма әр неге, 
өнерпаз болсаң арқалан, сен де бір кірпіш 
дүниеге, кетігін тап та бар қалан!» - деп 
жөн сілтейді.  

 Абай қазақтың әдебиет тілін жасап, қазақ 
поэзиясын жоғары сатыға көтерген дана. 
Ауыз әдебиетін жазба түрге түсіргеннің 
бірі. Оған үлгі болған Шортанбай, Бұқар 
жырау, Базар, Мұрат сынды тұлғалар. Ұлт 
тілі мен әдебиетін өркендетуде Абайдың 
рөлі ерек. Сондықтан «Мен жазбаймын 
өлеңді ермек үшін, Жоқ барды, ертеңгіні 
термек үшін» дегеніндей, Абайдың 
шығармалары мен өзі «классика». «Тіл 
кестесін үйреткен Абай бізге» өлеңінде 
Иса Байзақов: «Таңдамалы тәтті тіл – 
Абай тілі», - деп дәл толғайды. 

Абай – ұлт қазынасы. Тілді ұлт керегіне 
жұмсай білген, болашағына басшылық 
ете білген ақын. Тілдің шұбарлығына, 
кемшілігіне үстемдік бермеуіне тырысып 
баққан. Тілді ластанудан қорғаған. «Тіл – 
халықтың мүлкі» деп, еңбекші бұқараны 
ұлт тілінен айырмауға күресіп баққан. 
«Бөтен сөзбен былғанса сөз арасы, ол 
ақынның білімсіз бейшарасы», - деп 
мінеген. Абай ұлттың тілін қадір тұтып, 
қасиеттеп, қымбат ұстаған. 

Абай әнге жауапкер көзбен қараған. 
Қазақ өлеңінің ырғақ, әуезі, құрылысы, 
ұлттық нақышына дес қойған. Жаңа ырғақ 
әуезбен Абай он жеті ән шығарған. Әнді 
қалай болса, солай шығармаған. Ішінде 
елге тараған сүйкімді әндері де болған. 
Әндерін халық ұға білген. Жаман әнді 
Абай: «Құр айқай бақырған, құлаққа ән 
бе екен», - деп сөккен. Абай әндері қазақ 
әніне қаншалықты жаңалық әкелгені ту-
ралы зерттеулер шамалы. Осы жағына 
мән берілсе, қазіргі секектететін әндерден 
көрі жақсы қонымды, тәрбиелі маңызы 
бар әндер туар еді. Абай: «Тыңдағанда 
көңілдің өсері бар», - деп музыкада 
мазмұн, түр, терең сыр жататынын білген. 
Атақты Сібір ғалымы Потаниннің: «Маған 
барлық қазақ даласы әнге шүпілдеп 
тұрғандай, барлық қазақ даласы ән салып 
тұрғандай», - дегенін Абай жақсы ұққан. 
Абай: «Туғанда дүние есігін ашады өлең, 
Өлеңмен жер қойнына кірер денең», - 
деп бекер айтпаған. Қазақ халқы әнге 
бай халық екені рас. Оған А.Затаевичтың 
қазақ әндерін жинап, кітап қылып, нотаға 
басып, шығарғаны-ақ дәлелді. 

Абай өлеңге үлкен сынмен қараған. 
Абай өз өлеңдерін қайта түзеп немесе 
өндеді деген сөз жоқ.  Тек қана «Сегіз аяқ» 
өлеңінін басын қайта біртүрлі қылып ай-
тыпты. «Сегіз аяқ», «Сен мені не етесің?»,  
«Қор болды жаным» сынды өлеңдері 
6,7,8 жолды.  1890 жылдан Онегин қазақ 
халқына Абай арқылы белгілі болады.

Абай шығармаларында шындық 
кемерінен шықпайды. Барды қызғылықты 
етіп береді. Көкте ағылған бұлттай қайғы-

қасіретті де шет қалдырмайды. Абай 
табиғатты өте сүйсіне жырлаған. Адам 
өмірімен байланыстыра, «ақ киімді, 
денелі, ақ сақалды» деп, адамға бейне 
қыла қысты жырлайды.  

Сарамен айтысында Біржан сал:
«Ыбырай жас жолбарыс жүректенген,
Дұшпанға арыстандай білектенген.
Өзінің заманының бозбаласы,
Перінің жігітіндей іріктенген.
Беу, Сара, қай кісің бар оған жетер?
Өнерін көрген жанның есі кетер.
Қазаққа мәшһұр болған әділдігі,
Оны да жамандамас адам бекер.
Ыбырайға тамам елің найман жетпес,
Зейіні түпсіз дария көзің жетпес.
Дос көрген олар заһит ғалымдарды,
Алдына әкесінің тағылым алды.
Момынға жәбір, жапа қыласың деп,
Жіберген жер аударып залымдар-

ды», - деп ашып даралайды. Тобықты 
Қуанышбай ақын: «Абайдың әр білімі ел-
ден асты», - деп айтады. Абайды қазаққа 
таныс қылған «Қазақ» газеті. «Қазақтың 
бас ақыны – Абай» деп мақала жазған 
Ахмет Байтұрсынов. Абай журналы № 
1 Абай туралы Жүсіпбек Аймауытов: 
«Абайды үлгі қылмайтын жоқ. Еңбек 
қылған ер қадырын білу – ел борышы. 
Абайды бетке ұстасақ адамдық бо-
рышымызды атқарамыз», - деп жаза-
ды. Қошке Кемеңгеров: «Алғашқы ұлт 
әдебиетіне өрнек берген - Абай болды», 
- деп қанықтайды. Сәбит Мұқанов: «Абай 
–жаңашыл», - дейді.

1885 жылы мамыр айында Семей об-
лысы, Шар өзені бойындағы Қарамолада 
бес дуан елінің съезі өтеді. Құрметті 
адамдар мен билер бекіткен 73 бабтан 
тұратын заң «Ереже» қабылданады. 
Заң жазылған нұсқа «Ереже» 1886 
жылы Қазан университеті баспасынан 
араб әріпімен басылып шығады. Сол 
ереженің бір данасын Ғабит Мүсірепов 
сақтап, Қазақстан Орталық мемлекеттік 
архивіне өткізеді. Ережеге қол қойғандар 
қатарында Абайды «Семиполат оязының 
құрметті азаматы» деп таңбалап жаза-
ды. Көктұма съезі. Абайдың сондағы қол 
қойған ережесі 92 бабтан тұрған. 

Абай: «Мен жалғызбын, жұрт надан, 
көндіге алмадым, сол үшін жылаймын. 
Халқым надан болған соң, қайда барып 
оңайын», - деп сынайды.

Абайдың айтқан пікірлері: Қазақта 
береке жоқ. Әреке аралады. Бұзылып 
бітті. Түзету қиын. Өнерсіз. Жалқау. Бақ 
құмар. Мал құмар. Ертеңгісін ойламай-
ды. Ойлау дегенің миына қонбайды.

Ғылым, өнер – қымбат. Соған ұмтыл. 
Әділеттік, адамшылық, достық – 

адамның қасиеті. Осыларға берік бол.
Алла - күшті. Мінсіз. Дін – терең, 

тұңғиық. Ақ ниет, таза жүректі осыларға 
бер. Өлең - өнер. Ақындық.- ақыл. Ән-
күй – жан азығы. Ұстай біл. 

Аңшылық, жақсы ат, сұлу жар, қатын-
бала, әсем қоныс – қыр қызығы, қызықта!

Абай: «Ортаға көп салдым,
Өзімде барымды.
Япырмай ненді алдым?
Сау қоймай арымды», - деп зарлана-

ды. Абайдың жазғандары мезгілдің бабы. 
Тағдырға, бүгінге жарайтын тағылым.

 «Ақжол» газетіне татар сыншысы 
Ғабдырахман Сағди: «Абай оқымай–
ақ талассыз данышпан», - деп жаза-
ды.  Міржақып Дулатов: «Абай қараңғы 
заманға шырақ жаққан. Құрметі күннен 
күнге артылар», - дейді. Көкбай ақын:

«Семейге Абай келсе, бізде думан,
Ән салып, босамаймыз айғай-шудан.
Бас қосу, бақастасу, мәжіліс құру,
Секілді бір ғылымның жолын қуған.
Тарихтан неше түрлі Абай сөйлеп,
Өзгелер отырады аузын буған.
Бір барсаң мәжілісінен кеткің келмес,
Хакімдей Аплотон аңырап тұрған.
Келбеті біліміне лайықты,
Апырым-ай, мұндай адам қалай 

туған?» - деп даңқтайды.
«Алтын хакім Абайға» деген өлеңінде 

Мағжан Жұмабайұлы: 
«Шын хакім, сөзің асыл – баға жетпес,
Бір сөзің мың жыл жүрсе дәмі кетпес», 

- деп толғайды.
Шыңғыс Айтматов: «Еуроазия 

масштабындағы ұлы тұлға – Абай 
арқылы өмірімізді өлшейміз, тарихымыз-
ды таразылаймыз», - дейді.

1904 жылы Мағауия қайтыс болады. 
Мағауия өлімінен 40 өткенде, 23 шілде 
1904 жылы 60 жасқа қарағанында Абай 
өмірден өтеді. Сүйегі Жидебайда. Ерке-
жан қыстауының жанына қойылады.  

Ілияс Жансүгіровтың: «Абай туралы 
көп жазылуы, көп тексерілуі керек. Абай 
тарих. Абай мұра. Абай озық. Бақыты 
бөлек. Абай сөзі қойма. Өмірге қарайтын 
жаңалық. Таза. Абайды көкпар, сауда 
қылуға болмайды. Ондайлардың барлық 
бет пердесі жыртылатын болсын», - деп 
жазғаны әділді.

Жемісбек ТОЛЫМБЕКОВ.

АБАЙДЫҢ КӨЗҚАРАСТАРЫ ХХІ ҒАСЫРДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН ҚОҒАМЫ 
ЖӘНЕ ОНЫҢ БЕРЕКЕ - БІРЛІГІ ҮШІН АСА ҚҰНДЫ.

                                          ҚАСЫМ- ЖОМАРТ ТОҚАЕВ. «АБАЙ ЖӘНЕ ХХІ ҒАСЫР».
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Туберкулез - ежелгі жұқпалы 
аурулардың бірі. Роберт Кох 1882 жылы 
туберкулез қоздырғышын ашты және 
бұл жұқпалы ауру екенін дәлелдеді. 
XX ғасырға дейін туберкулез іс жүзінде 
емделмейтін болған. Туберкулез әлемдегі 
ең көп таралған инфекциялардың 
бірі. Дүние жүзінің денсаулық сақтау 
ақпаратына сүйенетін болсақ, халықтың 
3/1 бөлігі туберкулез инфекциясын 
жұқтырған. 

Жыл сайын 7-8 млн. халық туберкулез 
ауруына шалдығады. 1,5-2 млн. адам 
осы аурудан қаза болады, осының 1 
млн. астамы әйел адамдары. Микроскоп 
астындағы туберкулез микробы қатты 
ұлғайған кезде кішкентай таяқша тәріздес 
болып көрінеді, сондықтан туберкулез 
таяқшасы деп аталды. 

Туберкулез дегеніміз не?                                                                                                                
Туберкулез - бұл өкпе және лим-

фа түйіндерде ерекше қабыну 
өзгерістерінің пайда болуымен сипатта-
латын жұқпалы ауру. Туберкулез - бұл 
тек өкпе ауруы ғана емес, сонымен 
қатар адамның барлық ағзаларының 
- сүйектердің, бүйректердің, мидың 
және ми қабықтарының, терінің, көздің 
және басқа ағзалардың да зақымдануы. 
Алайда, өкпе туберкулезі жиі кездеседі.                                                                                                                          
Жұқтырудың негізгі көзі - туберкулездің 
ашық түрімен ауыратын, яғни сыртқы 
ортаға микобактерияны бөлетін адам. 

Туберкулез қалайша тарайды?                                                                                                                 
Туберкулез адамнан адамға ауамен 

таралады. Жөтелгенде, түшкіргенде не-
месе қырғанда өкпе туберкулезі бар 
адамдар ауаға туберкулез бактерия-
ларын жаяды. Жұқтыру үшін адамға 
осындай бактериялардың аз ғана 
мөлшерін дем алуы жеткілікті. Туберку-
лез қоздырғышының сыртқы ортада ұзақ 
уақыт сақталу қабілеті бар, мысалы, ми-
кобактериялар тозаңданған, көгерген үй-
жайларда адам үшін қауіпті болып қала от-
ырып, жылдар бойы өмір сүруге қабілетті. 
Науқас адам жөтелгенде қақырықпен 
бірге, түшкіру, сөйлеген кезде қоршаған 
ортаға 2-6 м. радиуста ауада тарала-
тын миллиондаған микобактерияларды 
бөледі, олар еденге, заттарға шаңмен 
бірге тұнады және көптеген жылдар бойы 
өміршең болып қалуы мүмкін. Туберкулез 
ауруына тек адамдар ғана емес, соны-
мен қатар малдар да шалдығады: сиыр, 
ешкі, бұғы, түйелер. Ауру жануардың 
сүті немесе еті адам үшін жұқтыру көзі 
болуы мүмкін. Науқас өмір сүретін жер-
де санитариялық жағдайлар мен сақтық 
шараларын сақтау өте маңызды. Егер 
өкпе туберкулезімен ауыратын науқас 
барлық гигиеналық талаптарды сақтаса, 
онда ол айналадағыларға қауіпсіз. Өкпе 
туберкулезі тұқым қуаламайды. Туберку-
лез ауруымен ауыратын ата-аналардың 
балалары сау болып туады. 

Алайда, барлық сақтық шараларын 
сақтамаған жағдайда бала туберкулезді 
жұқтырып, ауырып қалуы мүмкін. Тубер-
кулез микобактериялары адам ағзасына 
түскен кезде ауру жұқтырылады, бірақ ту-
беркулез ауруының дамуы әр жағдайда 
болмайды. Өкпе туберкулезінің ау-
руы иммунитет төмендеген, жеткіліксіз 
тамақтану, қанағаттанарлықсыз 
санитариялық - гигиеналық жағдайларда 
орын алады. Негізінен иммунитеті нашар 
жас балалар, жыныстық жетілу кезеңіндегі 
жасөспірімдер және иммунитеті төмен 

Туберкулез туралы не білу керек?
қарт адамдар ауырады.  

Туберкулез ауруына ықпал ететін 
факторлар:

1. Толыққанды тамақтанудың болмауы.                                                                                                          
2.Туберкулезбен ауыратындармен 

тығыз, ұзақ қарым - қатынас жасау 
(кішкентай балаларға қысқа мерзімді 
қарым-қатынастың өзі жеткілікті).                  

3.Маскүнемдік.
4.Темекі шегу.
5.Нашақорлық.
6.Ілеспе аурулардың болуы (диабет, 

асқазан жарасы, өкпенің созылмалы ау-
рулары). 

Туберкулез белгілері?
1.Ұзақтығы екі аптадан асатын жөтел;                                                                                                               
2.Шаршау және әлсіздік;                                                                                                                                 
3.Дене салмағының төмендеуі;                                                                                                                            
4.Температураның ұзақ көтерілуі;                                                                                                                     
5.Түнде тершеңдік;
6.Кеуде қуысындағы ауырсыну;                                                                                                                    
7.Қан түкіру;   
Туберкулезді қалай анықтауға бола-

ды?                                                                                                           
1.Тері туберкулин сынамасы (Манту) 

адамның жұқтырғанын көрсетеді.                                                         
2.Рентгенологиялық тексеру (флюоро-

графия) өкпенің зақымданғанын көрсете
ді.                                 

3.Қақырықты зерттеу жөтел кезінде 
бөлінетін микробтардың бар-жоғын 
анықтайды. 

Туберкулездің алдын алу шаралары                                                                                                         
1. Салауатты өмір салты.   Бұл мақсатқа 

жету үшін ең жақсы жолы - күн тәртібін 
құру және ағзаны шынықтыру.                                                                                                                                

2. Таза ауада серуендеу, күн және су 
процедуралары, дене шынықтырумен 
айналысу, демалыс пен еңбек 
жүктемесінің дұрыс үйлесімі, толыққанды, 
дәрумендерге бай тамақтану, жеткілікті 
және уақтылы ұйқы, яғни дұрыс 
гигиеналық тәртіп адам ағзасының 
нығаюына ықпал етеді және оны туберку-
лез ауруынан қорғайды.                                                                          

3. Жыл мезгіліне қарамастан, таза 
ауада мүмкіндігінше көбірек болу қажет, 
өйткені таза ауа ағзаға жақсы әсер етеді 
және шынығудың тамаша жолы болып та-
былады.

4. Жеке гигиена ережелерін сақтау: 
жуу құралдарын және ағынды суды пай-
далана отырып, қолды, ыдыстарды жуу, 
тұрғын үй-жайларды ылғалды жинау және 
желдету, ет пен сүтті міндетті термалық 
өңдеу, жеке гигиеналық құралдар мен 
ыдыстарды пайдалану, су процедурала-
ры - сүртіну, құю, душ.                                                                                                   

5. Жөтел этикетін сақтау                                                                                                                                     
6. Гигиеналық тәртіптің маңызды 

бөлімі дұрыс тамақтану болып табыла-
ды. Адам тәбетінің жоғарылауына ықпал 
ететін және ағзамен жақсы сіңіретін түрлі 
тағамдарды жеу керек. Тағам құрамына 
ақуыздар, майлар мен көмірсулардан 
басқа, міндетті түрде витаминдер мен ми-
нералды тұздар кіруі тиіс. Ақуыздар ет, сүт, 
сүзбе, жұмыртқада болады; көмірсулар - 
қант, нан, картоп, жармада. Витаминдер 
мен минералды тұздар негізінен жаңа 
піскен көкөністер мен жемістерде болады.                                                                        

7. Туған кезде  0-4 күн аралығында 
БЦЖ-мен міндетті түрде екпе егу  және 
6-7 жаста қайта екпе егу.                                                                                                                                     

8. Туберкулезді дер кезінде диагности-
калау.

М.МАДАЛИМОВА,
 аудандық орталық аурухана 

фтизиатр дәрігер.

Қазақта бір қасиетті сөз бар, «Қанағат 
қарын тойғызады, қанағатсыз жалғыз 
атын сойғызады»,-деген ал  ойлан, 
арыға үңіл, үңіл де түйін түй, не істеу ке-
рек? Тәубе деп адалдықтың ақ жолына 
түсеміз бе, жоқ басқа салғанын көрдім 
деп, жалғыз атты сойып, жаяу жүреміз 
бе? Әлде, біреудікін алып, біреудікін 
қағып қиянатқа барамыз ба?

Десе де бүгінгі күндегі сыбайластықтан 
шыққан қағып қарын тойғызудың жөні 
бір басқа, оны бай-байға жетсем, бай 
құдайға жетсем деген ындыны қашып, 
араны ашылу десек қателеспеген бо-
лармыз. 

Қарны тоймай кедей жүргенде, байдың 
ұрлық жасағаны сорақылық емес пе? 
Қайта қайырылып қайырым жасаса, 
Алланың мейір шапағатына, адамның 
алғысына кенелмейді ме. Алғыс деген 
алтын сөздің де екінің біріне бұйыра 
бермейтін, құрмет иесінің құзіреті мен 
абыройына қатысты мәртебе екенін 
түсінсе ғой, қутыңдаған қулар мен 
өтірік есеп көрсеткіш сорлылар. Бір 
жуасты алдағаныңмен ертең сенің де, 
сенің ұрпағыңның басына  сол күн ора-
луы мүмкін, болмаса тексіздің баласы, 
ұрының ұрпағы, жемқордың желігі деген, 
аянышты атақ тағылып жатса, әкесі мен 
анасы болған адамның тірі өліктен қанша 
айырмашылығы бар. Жамандық жерде 
жатпайды, ел құлағы елу, естиді, көреді, 
қойшы соны, әлгі тексіздің баласы ғой 
десе не бетіңмен елге қарайсың.  Мүмкін, 
мәнсабыңнан қорқып бетіңе күлгенімен, 
артыңнан нәлет айтып қарғыс жаудыра-
тын шығар, қайдан білесің!..

Адалдықтан артық адамдық, 
мұралдылықтан асқан қасиет жоқ, өзін –
өзі сұраққа алған адам ғана адамдардың 
ұлысы. Мен не істеп жүрмін, осылай 
істегенім дұрыс па, орайын тауып 
қарпып қалармын-ау сонда қарайған 
халық қайтеді? 

Жолы қопарылып, үйі жарылып, бағы 
қурап, басындағы бағын тайдырушы 

ЕРТЕҢГІ БОЛАШАҚ, 
БҮГІНГІ ПАРАСАТ

Алланың жіберген несібіне қол сұққан 
қарақшы емеспін ба? Мен осы кіммін? 
Адам емес Алла сұраса қалай жасыра-
мын деп күнәдан қорықса ғой имансыз-
дар. Болды жаздым, жаңылдым, қой 
шүкір етейін жаратқан күнәға жазба-
сын, елім деп еңбек етейін дейтін ұлы 
ой туар ма екен деші, құзғын құлқынды 
қуыс кеуде жандарға, иә Алла сабырын, 
қанағатын бергей...

Адам өзі мың жасамайды, ұрпағымен 
мың жасайды халық қабақтай болған 
қарныңа қарап емес, білек күшіңдегі 
қарымыңа қарап емес, озық идея 

дарыныңа қарап атақ береді. Халықтың 
қалауымен берілген атақ мәңгілік 
мәртебе. Біреуге беріп жымысқы жолмен 
шыққан биігіңнің құрметі, оның қасында 
баққа кірген бақа секілді сүйкіміңнің 
соншалықты болмайтыны айдан анық.

Ұлық болсаң кішік бол демеп пе еді 
байырғы бабаларымыз, тегін сөз емес 
шығар, елім деп еңірегеннің ел есіне 
қалатыны есіңізде, һәм есімізде болсын.  

Артыңа қарада ойлан, балаңа тәлімің 
керек, ісіңнің өнегесімен мақтансын, 
байлық шашқан баянсыз баладан, бақыт 
жолын тапқан адам көрмедім. Ақшаға 
семіреді, араққа еліреді, думан қуып 
қызыққа жеңіледі, солай кете береді, 
кете береді... 

Барлықтың қадірін білгізбесе, кем-кетік 
жандарға қайырым қыл деп қатал тәрбие 
берілмесе, иманды таңда, ибада бол деп 
айтылмаған ұрпақтан өнеге шықпайды. 
Ұрпақ өнегелі болу үшін, ата-анасы таза 
болуы керек, шынайы мейірімге бөленіп 
өскен бала, ешқашанда мейірімсіз бол-
майды. Обал мен сауапты, сұрақ пен жа-
уапты, кесір мен кесапатты айыра біледі. 
Осындай білімді, иманды, инабатты 
адамдар өскен ортады жемқорлық си-
патты желіккіш ойлар атымен болмайды. 
Сондықтан біреудің ала жібін аттамай, 
ісіңе жауап бере алатын, халық бағалай 
алатын, көзді де, көңілді де алдамай, 
сапалы қызмет, салихалы іс жүргізуге 
асығатын керемет орта, қордалы қоғам 
құрайық. 

Ел үшін тер төгуге әрбір ұрпақ 
мүдделі. Ертеңгі болашақ, бүгінгі пара-
сатпен белгілі. Бағдарымыз айқын, күш-
қуаты мықты мемлекетке айналуымыз 
үшін, жоққа сабыр, барға қанағат ететін 
адал адамдарға мұқтажбыз. Сондықтан 
көрегенді көркем ойлы тұлғаларымыз 
көбейіп, ел мәртебесі асқақтай берсін 
ағайын!

Бердібек ТӨЛЕПБАЙ,
Тәжібаев атындағы мәдениет 

үйінің қызметкері.

Қазақ халқының 
қасиеттілігі оның баба-
дан келе жатқан салт-
дәстүрі, ырым-тиымдары, 
м ә д е н и - р у х а н и 
құндылықтарында. Бүкіл 
ы р ы м - т ы й ы м д а р д ы ң 
астарына мұқият мән 
берсек, дүниедегі 
бар қорқыныштан 
сақтандырып, ұрпақты 
жақсы жаққа тәрбиелеп 
кеткенін байқаймыз. 
Құндылықты қастерлеп, 
ұрпақты бай мұрасымен 
тәрбиелеп кеткен ата-
бабаларымыз неткен 
дана. Қазақта «қасиетті 
қара қазан» деген ұғым 
бар. Қара қазан несімен 
қасиетті? Қазақтың таным-
түсінігінде қазанның ала-
тын орны ерекше. Осы 
турасында бірқатар мы-
салдар мен әңгімелер 

БІР ЖӘДІГЕРДІҢ СЫРЫ

келтіруді жөн санадым. 
Бұрынырақта кейбір адам-
дар зират басына қазан 
төңкеріп кететін болған. 
Оның мән - мағынасы 
«қайтқан адамның артында 
ұрпағы қалмады, оты өшті» 
дегенді білдіреді екен. Жол 
үсті кетіп бара жатқан жо-
лаушы зират басындағы  
төңкерілген қазанды 
байқап, артында ұрпағы 
қалмаған, жоқтаушысы жоқ 
екенін түсініп, марқұмға 

арнап құран бағыштайтын 
болған. Қазақта тағы 
бір ырымның бірі: қызға 
ешқашан қазан бермеген. 
Қазақ ұғымында қазаннан 
айырылу құт - берекеден 
айырылумен бірдей де-
ген түсінік қалыптасқан. 
Сол сияқты, біреудің 
қазанын тартып алу бұл 
масқарашылық болып 
саналған. Әже - анала-
рымыз «қазанды төңкеріп 
қойма»,-деп айтатыны да 

есімде. 
Аңыз - әңгімеге сүйенетін 

болсақ, «Бұрындары сақ 
елінің бірлігі бұзылып, ел 
ішін алауыздық жайлай 
бастапты. Сол кезде ел 
көсемдері халықтың басын 
біріктіру үшін үлкен қазан 
құюды бұйырады. Сақ сар-
баздары жебелерінің мыс 
масағын жинап, балқытып, 
содан алып қазан құйған. 
Сол қазанға пісірілген 
тағамнан дәм татқан 
сақтар өкпе - наздарын 
ұмытып, қазан басында 
қайтадан татуласқан»,- 
деген екен. Сонау 
ашарлылық, жоқшылық, 
зұлмат замандарда да 
бүтіндей бір елді аштықтан 
аман қалуына себепкер 
болған қара қазан емес 
пе?! Ал, жаугершілік за-
мандарда бүтіндей халық 
қырғынға тап болғанда 
кішкентай ғана баланың 
төңкерілген қазан астында 
аман қалуына себепкер 
болғаны тарих беттерінде 
жазылған.   

Бүгінгі тақырыбымызға 
арқау болатын Ақын 

Сараның мемориалды 
мұражайының экспо-
зициясында сақталып 
тұрған қара қазан туралы 
мағлұмат бергенді жөн 
көріп отырмын. Түбінде 
кішкене тесігі бар, бір 
жарым ғасырлық тари-
хы бар қара қазан Сара 
Тастанбекқызының отба-
сында қолданылған және 
бұл зат мұражайының 
ең құнды жәдігерлерінің 
бірі болып саналады. 
Ақын Сараның немере 
қарындасы болып келетін 
Нұрғайша Мейрамбайқызы 
мұражайға тапсырған бо-
латын. Ол кісі қара қазанды 
мұражайға тапсырарда 
мынадай естелік әңгіме 
қалдырыпты:-«Менің әкем 
Мейрамбай деген кісі 1871-
1971 жж. аралығында 
өмір сүрген. Ол Сараның 
әкесі Тастанбектің інісі бо-
лып келеді. Сараның от-
басы Қосағаштан көшіп 
кеткенде қазан әкемнің 
үйінде қалған». Тағы бір 
әңгімесінде Сара неме-
ре  інісі Мейрамбай екеуі 
бала күндерінде далада 

ойнап үйге келсе осы 
қазанда сүт пісіп тұрады 
екен. Сонда Сара мен 
Мейрамбай қазанның 
бетіндегі қаймақты тала-
сып жейтін көрінеді. Бой-
ына сыр сақтаған осын-
дай бір ғана жәдігердің 
тарихы осындай. 
Мұражайға келушілерді 
қызықтыратын да осын-
дай құнды жәдігерлер. 
Бір ғана қасиетті қара 
қазан туралы аз-кем 
әңгімемізде ой саларлық, 
мағынаға толы, тәрбиелік 
мәні бар мағлұмат жа-
тыр. Ал мұражайдағы 
сақтаулы тұрған әрбір 
жәдігерлердің де қаншама 
тарих пен сырды жасы-
рып, елеусіз қалмауына 
кім кепіл? Жабулы қазан 
жабулы күйінде қалмасын 
деген ниетте әңгімемізге 
арқау болған Сара 
Тастанбекқызының от-
басында қолданған қара 
қазанның біз білмейтін, 
айтылмаған, ашылмаған 
әлі қаншама сырды жасы-
рып тұр десеңізші...

Қалқаман АБДЫРАХМАНҰЛЫ.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес бар. Біз оны бір 
секундтай тоқтата алмаймыз. Керісінше, біз күштірек 
күресеміз. Ал, егер біреу пара алып жүрсе, демек біреу 
беріп жүр деген сөз. Сондықтан, бұл жалпыхалыққа 
ортақ іс. Біз бұқаралық ақпарат құралдарында бұл жай-
ында хабарлауымыз керек. Пара бермеуіміз керек, сонда 
оны алмайтын болады...

Н.НАЗАРБАЕВ.
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Сот медиациясы!
2007 жылы 31 қазанда құқықтық саясат Кеңесінің мәжілісінде 

азаматтық іс жүргізу процессінде  бітімгершілік шаралары институтын 
енгізу және сот отырысынан тыс дауларды медиатордың қатысуымен 
қарау тәртібіне заңдар қабылдау қажеттілігі айқындалды.

2011 жылдың 12 қаңтарында Қазақстан Республикасының 
Парламенті азаматтық және қылмыстық істер процессінде дау-
ларды жан-жақты шешу үшін «Медиация туралы» заң қабылдады, 
оған Қазақстан Республикасы Президенті 28 қаңтар 2011 жылы  қол 
қойды.

Қазіргі таңда Қазақстан Республикасы Жоғарғы сотымен «Сот 
медиациясы- Қазақстандағы медиация институтын жетілдірудегі 
бірден-бір жағдай туғызу» атты пилоттық жоба жасақталды.

Жобаның мақсаты:
1. Сот өндірісінің тиімділігін   сот медиация әдісін мақұлдау 

көмегімен көтеру;
2. Медиатор бейнесін  көтеру;
3. Медиация институтының мүмкіншілігін насихаттайтын бірлестікті 

жүзеге асыру ;
4. Жастарды төзімділікке тәрбиелеу, орта және жасөспірімдерге 

қатысты, жастар арасында орын алатын қылмыс деңгейін төмендету.
Көптеген елдерде медиация тәртібін қолдану арқылы медиа-

ция жетілдірген. Осының нәтижесінде сот ісін жүргізу жақсарып, 
медиаторлардың имиджі артып, оларға жүгіну арқылы сотқа істі 
жеткізбей іс медиаторлардың  көмегімен тоқтатылған.

Ақсу аудандық сотында пилоттық жоба  аясында азаматтық іс 
жүргізуге судьялар қатысуымен татуласу процедурасын жүзеге 
асыру үшін арнайы кабинет бөлінген, компьютермен, қажетті заң 
әдебиеттерімен жабдықталып, бітімгершілік процедурасын жүргізуге 
арналған стендтермен  көрнектелген.

Медиатор көмегіне жүгіну арқылы азаматтық іс қысқартылып, 
қорытындысында сот актісіне жоғарғы тұрған соттарға шағым, қарсы 
арыздар берілмей, өз еріктерімен атқару өндірісін орындап және  
мемлекеттік алым толықтай қайтарылады.

Сотта іске қатысушы тараптарды SMS-хабарламаларды жолдау 
арқылы шақыру жүзеге асырылған.

Ақсу аудандық сотының судьялары және сот қызметкерлері сот 
медиациясы пилоттық жобасын түсіндіруге белсенді атсалысуда. 
«Медиация дауды шешудің тиімді тәсілі», «Соттың қатысуынсыз 
дауды шешу» тақырыбында дөңгелек үстелдер өткізіліп, Медиация 
туралы мақалалар жариялануда. 

 А.САЙЛАУБЕКОВ,
  аудандық сотының жетекші маманы.

«Сот кабинеті»
 электронды 

ақпараттық сервисі
Осы заманауи ақпараттық 

технологияларын қолдану 
нәтижесінде сот саласы барын-
ша ашық, әрі қолжетімді болып 
табылады, яғни сәтті жүзеге 
асырылған жүйенің бірі - «Сот 
кабинеті» электрондық қызметі.

Сот кабинеті сот органдарының 
сервисіне электронды түрде 
күруге арналған бірыңғай терезе 
болып табылады. Азаматтар мен 
заңды тұлғалардың кез-келген 
өзіне ыңғайлы уақытта, үйден 
немесе кеңседен шықпай-ақ, он-
лайн режимінде «Сот кабинеті» 
интернет-сервисі    www.sud.kz  
арқылы электронды түрде талап 
арыздарды (арыздарды) беруге, 
шағымдар мен өтінішхаттарды 
жолдауға, сондай-ақ істің 
қаралу барысын бақылауға 
мүмкіндіктері бар. Кейіннен 
бірыңғай ақпараттық жүйені 
біріктіруде IT жобасы аясында 
құжат айналымы жетілдіріліп, 
соттарға «Төрелік» ақпараттық 
жүйесі енгізілді, яғни қазір аза-
маттар шығарылған шешімдер, 
ұйғарымдармен  және басқа да 
қажетті ақпараттармен танысып, 
құжаттардың көшірмелерін тез 
алу мүмкіндігі туды.

«Сот кабинеті» арқылы 
сақтандыру компанияла-
ры әкімшілік сот қаулыларын 
еркін алуға мүмкіндіктері 
қарастырылған.

"Сот кабинетінің мобилдік 
қосымшасы" іске қосылған, 
мобильдік қосымша 
көптеген  портал сервиста-
рымен сәйкестендірілген, 
олар: ұсынылған немесе 
жіберуді күтудегі құжаттарды 
қарастыру, сот отырысының 
қатысушыларының тізбесі;  
тыңдалатын істердің тізімі; хабар-
ландырулар және т.б. қызметтер 
көрсетілуде, ол жеке және заңды 
тұлғаларға қолайлы болып табы-
лады. 

Мобильдік қосымша 
қолданушының тіркеу сервисінің 
Сот кабинеті веб-нұсқасынан 
артықшылығы қолданушының 
тіркеу процессі үшін ЖСН және 
ұялы телефон нөмірін көрсету 
жеткілікті. Қолданушының 
көрсетілген ұялы телефонының 
нөміріне СМС арқылы қосымшада 
авторландыру үшін пароль келіп 
түседі.

Сот кабинетінің оңтайлы 
нұсқасы мобильдік қосымшасы, 
аталған қосымша «Сот кабинеті» 

сервисімен үйлестірілген,  
жаңалықтар – бұл сервис 
Қазақстан Республикасының  
Сот жүйесінің  хронологиялық 
тәртіпте жаңалықтарын көруге 
мүмкіндік береді.

Сот кабинетіне кіру үшін, 
Халыққа қызмет көрсету 
орталығынан немесе egov.kz.эцп 
сервисі арқылы электрондық 
цифрлық қолтаңба алу қажет.

Жеке тұлғалар және олардың 
өкілдері, заңды тұлғалардың 
өкілдері сотқа электронды 
құжаттарды «Сот кабинеті» 
сервисінде орналастырылған 
электронды нысандарды толты-
ру арқылы беруге құқылы. Ол 
үшін аталған тұлғаларға «Сот 
кабинеті» сервисінде тіркелу 
қажет.

«Сот кабинеті» сервисінде ав-
торлану ЖСН немесе БСН және 
пароль арқылы жүзеге асырыла-
ды. Құжаттарды заңды тұлғаның 
өкілі берген кезде авторлану 
БСН, жеке тұлғалар ЖСН арқылы  
жүргізіледі.

 «Сот кабинеті» электрондық 
ақпараттық сервисі арқылы 
сотқа электрондық құжаттарды 
беру тәртібі туралы түсіндіру  
жұмыстарын жүргізу мақсатында 
жалпыға қолжетімді: https://
office.sud.kz/ адресінде «Сот 
кабинеті»  сервисі бойынша 
түсіндіру анықтамасы,  нұсқаулық 
енгізілгенін хабарлайды.

Сонымен қатар сот жүйесінінің 
ашықтығын қамтамасыз ету 
мақсатында «Сот актілерінің 
банкі» қызметі іске қосылды, 
бұл қызмет сот актілерін іздеу 
тәртібін жеңілдетеді, оны www.
sud.kz  арқылы электронды түрде 
жүзеге асыруға болады.

Ақсу аудандық соты халық 
тұрғындарынан осы төтенше 
жағдай режимі кезеңінде, яғни 
соттар ғимараттарына келушілер 
арасында коронавирустың тара-
лу қаупінің алдын алу үшін қарым-
қатынасты барынша болдырмау 
мақсатында,  соттарға жолдана-
тын талап арыздар, өтінішхаттар, 
материалдар, жеке және заңды 
тұлғалардың өтініштері және 
т.б.   құжаттарды аталған сервисі 
арқылы электрондық тәсілмен 
жіберулерулеріңізге болатынын 
хабарлайды.

Сандуғаш ИМАНЖАНОВА,
 аудандық сотының

кеңсе меңгерушісі.

САПАЛЫ БІЛІМ - САНАЛЫ ҰРПАҚ

«Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы  Алматы об-
лысы бойынша ПҚ БАИ ұйымдастыруымен                                                                                                                        
Ақсу аудандық білім бөлімі Ж.Сыдықов атындағы 
орта мектеп базасында «Мектепке дейінгі  
ұйымдарда білім беру процесін жобалау»                                       
бағдарламасы бойынша біліктілікті арттыру курсы 
өтті.

Курстың  мақсаты - мектепке дейінгі ұйым 
тәрбиешілерінің кәсіби біліктілігін көтеру жолында 
өзара тәжірибе алмасу.  

Курстың міндеті - мектепке дейінгі ұйымдарда 
білім беру процесін жобалаудың жолдарын наси-
хаттау;

Біліктілікті арттыру курсына аудан мектептерінің 
шағын орталық тәрбиешілері қатысты.

Курс барысында  күннен-күнге тәрбиешілердің 
кәсіби құзіреттіліктері артып, меңгерген әдіс-
тәсілдері мен берілген тапсырмаларды кіріктіре 
қолдануды үйреніп,  тәжірибелер алмасты. Курс 
жетекшісі Алматы облысы бойынша  педагог   
қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтының 
мұғалімнің кәсіби дамуын психологиялық-

еліміздің ертеңі Мәңгілік Еліміздің болашақ ұрпағы 
білімді, бәсекеге қабілетті болу үшін нақты жо-
спар, айқын мақсат және  нық қадам керек.  Әр пе-
дагог - тәрбиеші  игеріліп жатқан жаңа мазмұнды 
бағдарламаны жетік меңгеруі маңызды.

Білімді де білікті ұстазымыздың бағыт - бағдар 
беруі мен қолдауы барысында  тәрбиешілер өз 
білімдерін жетілдіріп, тәжірибелерін толықтырып 
пікір алмасты. Ұлы  Абай  атамыз: 

Ақырын жүріп анық бас, 
Еңбегің кетпес далаға.
Ұстаздық еткен жалықпас,
Үйретуден балаға, - деп, айтқандай оқытушымыз 

Анар Нұрғалиқызына  алғыс айта отырып, мек-
тепке дейінгі ұйымда қызмет атқаратын барша 
әріптестеріме еңбекте шығармашылық табыс пен 
қажымас қайрат тілеймін.  

Рысты БАЙШАЛОВА,
 «Т.Тоқтаров атындағы орта мектебі», 

МДШО КММ «Балбөбек» шағын 
орталығының аға тәрбиешісі.

Тіл ұлттық белгі, халықтық мұра

Тіл - қай ұлтта,  қай елде болса 
да қастерлі, құдіретті. Ол әрбір 
адамға ана сүтімен бірге еніп, 
қалыптасады. Тіл байлығы - 
әрбір елдің ұлттық мақтанышы. 
Ол атадан балаға мирас болып 
қалып отыратын баға жетпес 
мұра. Демек, әр адам ана тілін 
көзінің қарашығындай қорғауға, 
оның орынсыз шұбалануының 

қандайына болса да, қарсы 
тұруы тиіс.

«Ана тілі - халық  боп 
жасағаннан бері жан дүниеміздің 
айнасы, өсіп- өніп түрлене 
беретін, мәңгі құламайтын 
бәйтерегі»- деп Жүсіпбек Ай-
мауытов айтқандай елін, 
жерін сүйетін әрбір азаматтың 
жүрегінде ана тіліне деген ұлттық 
мақтаныш сезімі болуы керек. 
Себебі, қазақ тілі - Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік 
тілі.

Тіл - ұлттың жаны. Ал ұлттың 
болашағы - оның ана тілі. Тіл- 
халықпен бірге өмір сүріп дамиды, 
әр ұлттың тілі - оның бақыты мен 
тірегі. Елбасы  Н.Ә.Назарбаев 
«мемлекеттің ең басты дүниесі 
тек қана байлық емес, со-
нымен қатар ана тіліміздің 
болашағы»,-деген болатын.
Өркениетке құлаш ұратын елдің 
өрісі қашанда білікті де, саналы 

ұрпақпен кеңеймек. Әлемдегі 
өркениетті елдердің санатына 
енуді көздеген халықтың бас-
ты мақсаты да сауатты ұрпақ 
тәрбиелеу. Сауатты ұрпақ 
тәрбиелеу дегеніміз, өз ана 
тілінде еркін сөйлей алтын, оны 
терең меңгерген ұрпақ. Ал ана 
тілін жақсы білмейінше сауат-
ты сөйлеп, сауатты жазып, тіл 
байлығын мол қолданбайынша, 
шын мәніндегі  биік  тұлға бо-
лып қалыптаспайды. 

Тіл тағдыры - ел тағдыры 
екенін еш уақытта ұмытпайық. 
Әрбір адам өз ана тілін 
білу және мемлекеттік тілін 
меңгеруге міндетті деп ойлай-
мын.

Алима ШАПИЫҚ,
Арасан ауылдық 
кітапханасының 
кітапханашысы,

 «Nur Otan» партиясының 
мүшесі.

Қазақ - ежелден  кіндік қаны 
тамған жерін, оның әрбір тауы 
мен тасын  киелі санаған халық.
Туған  жерлерді қадірлеп-
қастерлеу — ғасырлар бойы 
ұрпақтан - ұрпаққа  жалғасып 
келе жатқан дәстүріміз.  

Елбасымыз Нұрсұлтан На-
зарбаев өзінің “Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру” атты 
мақаласында: “Туған жердің 
әрбір сайы мен қырқасы, 
тауы мен өзені тарихтан  сыр 
шертеді.  

Әрбір өлкенің халқына 
суықта пана, ыстықта сая 
болған, есімдері ел есінде 

Ұлы даланың   
киелі жерлері

сақталған біртуар перзенттері 
бар. Осының бәрін жас ұрпақ 
біліп өсуге тиіс”, – деп атап 
көрсетті  

“Қазақстанның киелі 
жерлерінің  халыққа  наси-
хау  бәріміздің борышымыз.   
Қазіргі  таңда  «Жетісудың киелі 
жерлері»  жобасын жүзеге асы-
ру өлкетану бағытын бойын-
ша кітапхана жұмыстарының 
өзегіне айналған. 
Аудандық  кітапханалардың  
ұйымдасытуымен «киелі жер-
лер» атты бағдарлама бойынша   
шарлар өткізуде.

Мақсаты - өз Отанының,  
елінің,  жерінің тарихын білуге, 
жалпы адамзаттық құндылықтар 
мен терең көзқарастарды сіңіру 
арқылы оқырманның таным 
белсенділіктерін арттыру.

Шара  барысында оқушылар 
өз өңірімізден шыққан әулие-
әмбиелердің, киелі жерлері мен 
қасиетті орындары, ашық аспан 
астындағы мұражайлар жайлы  
тарихи  ақпараттар, кітапхана 

қорына   жер-су атауларының  
шығу тарихы  туралы  
әдебиетерді  насихаттауда.

Еліміздің қай түкпіріне 
барсаңызда, киелі жерлер 
көптеп кездеседеді

Ақсу жерінде  де  қасиетті 
орындардың бірі – он сегізінші 
ғасырда өмір сүрген  Көтен 
Тәуіп  бабамыздың кесенесі. 
Шыққан тегі  НАЙМАН-МАТАЙ-
ҚАПТАҒАЙ-АҚШОРА.  Көтен – 
Тәуіп баба  басына, еліміздің 
әр түпкірлерінен келіп тәуіп 
ететіндер қазірде көп. Киелі 
бабамыз  тек адамдарды ғана 
емес, жан – жануарлар, аң-
құстың да тілін білген деген 
аңызда көп. Ел аузында «жеті 
өліке  жан берген, жеті пірге 
қол берген Ақшора бабам» -  
деген  киелі сөз әлі бар. Көтен 
Тәуіп  бабамыз  туралы жер-
лес  ақын,  жазушыларымыз 
да  жазып насихаттауда.

Ақсудың тағы басқа киелі 
жерлері туралы  аңыз – 
әңгімелер мен тың деректерді  
аудандық   кітапханадан  
әдебиет  сүйер  қауымға  алып  
оқуға  болады.

Сәбира РАХЫПБЕКОВА,
аудандық балалар 

кітапханашысы.

педагогикалық тұрғыдан 
қолдау кафедрасының 
аға оқытушысы 
Қайролдаева Анар 
Нұрғалиқызы жүргізді.

Ұлы ғалым, философ 
Әбу-насыр Әл-Фараби:  
«Адамға ең бірінші білім 
емес, тәрбие керек. 
Тәрбиесіз берілген білім-
адамзаттың қас жауы. 

Ол келешекте оның 
өміріне қауіп әкеледі 
деген екен». Бұдан 
шығатын түйін: Заман та-
лабына сай білім беруде  
бала тәрбиесіне отба-
сы мен мектепке дейінгі 
ұйымнан алған тәрбиенің 
әсері мол. 

Ендеше, Тәуелсіз 
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және тілдерді дамыту бөлімі» ММ және  «Молықбай 
Байсақұлы атындағы аудандық мәдениет үйі» МКҚК    

Мекен жайы: Аматы облысы, Ақсу ауданы, Жансүгіров  
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және aksu_06@mail.ru 

 1. Байқаудың мақсаты және міндеттері
1.1.Байқаудың мақсаты: Зияткерлік шығармашылық 

қызметтің нәтижелері негізінде осы туынды арқылы 
аудан 90 жылдығына арналған логотипті комис-
сия құрамында талқылап бекіту. Осы логотип белгісі 
арқылы аудан тарихының немесе оның қандай да бір 
құндылықтарын аша білу;

Осы байқау шеңберінде мағыналы, мәнді, көркемділк 
идеялық жағынан жоғары безендірілген тақырыпты аша 
алатын логотип, эмблема даярлау, шығармашылық 
әрекетке тарту, шығармашылық дарынды анықтау және 
қолдау, оларды танымдық қызығушылықтарға ынталан-
дыру.

1.2. Міндеттері:
Ақсу адунының 90 жылдық мерейтойына  көркемділік 

-идеялық тұрғыдан  жоғары безендірілген тақырыпты 
аша алатын логотип немесе эмблема  үлгісін таңдау 

Туындыларын көпшілікке жария ету мүмкіндігін ұсыну 
арқылы кәсіби білімі бар суретшілердің және аудан 
аумағындағы шығармашылық талабы бар компьютерлік 
дизайн жасай алатын азаматтырдың белсенділігін арт-
тыру;

Көзге түскен  суретшілердің, бағдарламашы-лардың, 
шығармашылық талабы бар азматтардың қабілетін  
шыңдап, олардың  шығармашылық тұрғыдан дамуын 
қалыптастыру,  эстетикалық талғамының өсуіне  қолдау 
көрсету;

Ақсу ауданының 90 жылдығына орай мерейтой логотипін бекітуге байланысты үздік 
ұсыныстар қабылдау шаралары бойынша аудандық байқаудың ЕРЕЖЕСІ

2. Байқауға қатысушылар
2.1. Байқауға  жалпы орта және қосымша білім беру 

мекемелерінің, колледждер мен кәсіптік техникалық 
лицей  білім беруші мұғалімдері, студенттер, ауыл 
арасындағы кәсіби мамандығы бар суретшілермен 
қоса аудан аумағында тұратын шығармашылық тала-
бы бар компьютердік дизайн жасауға қабілетті аудан 
тұрғындары қатынаса адады. Жас санаты 18 ден жоғары.

3. Байқау талаптары
3.1. Кез-келген материалдарда орындалған логотип 

жұмысы (ватман, қатырма, пластик, шыны және т.б.) 
және кез-келген техникамен салынған компьютердік ди-
зайны жоғары жасалған болуы мүмкін және зияткерлік 
заң талаптарына сай басқа біреудің авторлық құқығына 
нұқсан келмеуі қатаң назарда болуы шарт.

3.2. Байқауға ұсынылған жұмыстар JPEG немесе GIF 
форматында электронды түрінде  ұсынылуы қажет.  Ол 
үшін жұмысты суретке түсіріп немесе сканерден өткізу 
шарт (өлшем бірлігі 5 МБ артық емес). Жұмыстар А4 
бетінде салынған болуы керек. Логотип аннотациясы 
бірге ұсынылуы қажет.

3.3. Бір қатысушыдан қабылданатын суреттер саны – 
3 данадан артық болмауы қажет.

4. Байқауды өткізу мерзімі және тәртібі
4.1. Байқау жұмыстары  2020 жылдың 25-28 

сәуір аралығында қабылданады. Ережеге сәйкес 
ұсынылмаған  байқау материалдары қарастырылмайды.  

4.2. Байқауға қатысу тегін

5. Бағалау өлшемдері
5.1. Ойлау ерекшелігі
5.2. Орындау эстетикасы
5.3. Түстердің жарасымды қолдануы, бейне, компози-

циясы,
5.4. Суреттің түпнұсқалығы, мазмұны, мағынасы, 

тақырыпты аша білуі бағаланады.
Қатынасушы үміткер байқау ережесіне сәйкес 

логотиптің аннотациясын қоса жолдау кажет.
                                         
6. Марапатталуы.
1. Қазылар алқасының шешімімен байқау жеңімпазына 

100 000 тенгенің сертификаты табысталады. 
2. Үздік деп танылған логотип Ақсу аудынының 90  

жылдық мерейтоының логотипі болып бекітіледі. 
ЕСКЕРТУ: Аудандық байқауға  аудан тұрғындары 

ғана қатынасуға құқылы.

Ақсу ауданының әкімдігі, аудандық Мәслихат, "Nur Otan" пар-
тиясы аудандық филиалы, аудандық Ардагерлер кеңесі және 
аудандық "Ақсу өңірі" газетінің ұжымы Алматы облысының 
және Ақсу ауданының "Құрметті азаматы" Қасымбеков Нұрбек 
Сәрсенбайұлына жары 

АХМЕТОВА ДАРИҒА ЕРСӘЛІМҚЫЗЫНЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып көңіл айта-
ды. 

Ақсу ауданының әкімдігі, аудандық Мәслихат, "Nur Otan" пар-
тиясы аудандық филиалы, аудандық Ардагерлер кеңесі және 
аудандық "Ақсу өңірі" газетінің ұжымы аудандық Ішкі саясат 
бөлімінің басшысы Қасымбеков Нұрбол Нұрбекұлына анасы 

АХМЕТОВА ДАРИҒА 
ЕРСӘЛІМҚЫЗЫНЫҢ

қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып көңіл айтады. 

Сүйікті де аяулы қызымыз 
БАТҚАЛБЕКОВА ГҮЛДАНА 
НҰРТІЛЕУҚЫЗЫ егер орта-
мызда болғанда 11 сәуір күні 
28 жасқа толар еді. Дүниеден 
өткеніне 18 сәуір күні он жыл бо-
лады. 18 жасқа енді толғанында 
сұм ажал ортамыздан алып 
кетті. Гүлдананы сағынышпен 
еске алып, мына жыр жолдарын 
арнаймыз.

Он жыл бопты Гүлданашым 
                                         кеткелі,
Он жыл бопты бұл өмірден  
                                             өткелі.
Жылжи берер тоқтамайды 
                                             уақыт,
Ол кеткелі бұл оныншы 
                                            көктемі.
Көктем келді тағы міне 
                                      айналып,

Он жыл бопты бөктер тағы 
                                              көктеді.
Қиын екен он жыл бойы 
                                        сарғайтып,
Балаң бұрын дүниеден 
                                            кеткені.
Кейде қалсақ үйде жалғыз 
                                           алаңдап,
Келетіндей сағынамыз 
                                           тек сені.
Құран оқып бара қалсам 
                                             зиратқа,
Сен жатасың төмпешік боп 
                   балалардай өкпелі.
Анаң байғұс іштен тынып 
                                    сені ойлап,
Он жыл болды білдірмей – ақ 
                  көздің жасын төккелі.
Менен бұрын сені керек 
                                 қылды ма?
Ажал деген дұрыс еді маған 
                               бұрын жеткені.
Не жасаймыз жаратқанның 
                                              ісіне,
Өмір деген алма кезек өтпелі.
Жаратқанға жасайтын еш 
                                     амал жоқ,
Кімдер жылап, кімдер жасын 
                                           төкпеді.
Ұмыта алмай сағынамыз 
                                          біз сені,
Келді міне тағы өмірдің 
                                         көктемі.

САҒЫНЫШПЕН ЕСКЕ 
АЛУШЫЛАР: 

әке – шешесі Нұртілеу – 
Хауия, бауыры – Дидар, 

әпкелері – Айым, Гүлсім, 
сіңлілері – Әсем, Жансая.

***

Қаракөз ауылының тұрғыны, 
бауырымыз, бірге өскен досы-
мыз ШАЙЫҚҰЛЫ ОЛЖАБИДІ 
сұм ажал  біздің ортамыз-
дан алып кеткелі 14 сәуірде 
12 жыл болады. Арамызда 
болғанда биыл 73 жасқа то-
латын жан  досымыз Олжаби 
Абай Құнанбаев айтқандай 
«Өтірік, өсек, мақтаншақ»,-
деген жаман қасиеттерге жаны 
қас еді. Жолдасын жолда 
қалдырмайтын нағыз жан досы-
мызды сағынышпен еске алып, 
төмендегі өлең жолдарын 
бағыштаймыз.

Жұлдызын жымыңдатып 
                           түнгі аспанның,
Қыз жайлы есімізде 
                           сырласқан күн.
Жасың асып жетпістен 
                                өткеннен соң,
Азайғаны қинайды 
                              құрдастардың.

Бірдей ғып өсірген соң 
                              текті анамыз,
Көшеде жүруші едік 
                                тек қана біз!
Ал бүгін досқа арнап 
                                  құран оқып,
Сағынып сол күндерді 
                                 еске аламыз.
Жатқан жерің жұмақтың 
                                   төрі болсын,
Жан досым бұдан басқа 
                                 жоқ шарамыз.

Алланың жазуына 
                           шара бар ма?
Қиналамыз. 
                 Амалсыз тоқталамыз.
Дәл өзіңдей жете алмай 
                                    досқа нағыз,
Кей кездері пүшайман 
                                 боп қаламыз.
Жан досым жаның жәннатта, 

тәнің рахатта, жатқан жерің 
жайлы, топырағың торқа бол-
сын.

ЕСКЕ АЛУШЫЛАР: 
досы Абылайхан - Зейнеп.

Аудандық «Ақсу өңірі» газеті – «жазба айтыс» жобасын бас-
тайды. Алғаш рет басталғалы жатқан ақындар сайысына биыл 
«Бөрібай көтерілісінің» 90 жылдығы мен қазақтың батыр ұлы 
Бөрібай Сарыұлының асқан ерлігі арқау болмақ. «Матай – Бөрібай» 
атты аудандық ашық жазба айтысқа ауданымыздың барлық 
ауылдық округтерінен өлеңге, өнерге жақын ақындарын қатысуға 
шақырамыз. Үміткерлердің сахна ақыны болуы міндетті емес, 
жазба ақындар да сайысқа түсуге ниет білдірсе, нұр үстіне 
нұр. Ендеше, жазба айтыстың ереже - тәртібімен толығырақ 
танысыңыздар! 

«БӨРІБАЙ КӨТЕРІЛІСІНІҢ» 90 ЖЫЛДЫҒЫ МЕН ҚАЗАҚТЫҢ БАТЫР 
ҰЛЫ БӨРІБАЙ САРЫҰЛЫНЫҢ АСҚАН ЕРЛІГІН ДӘРІПТЕУГЕ АРНА-
ЛЫП ӨТКІЗІЛЕТІН «МАТАЙ – БӨРІБАЙ» АТТЫ АУДАНДЫҚ АШЫҚ 

ЖАЗБА АЙТЫСТЫҢ ЕРЕЖЕСІ 
Ұйымдастырушылар: 
«Ақсу өңірі» газеті редакциясы» 

ЖШС.
Демеуші: Берікбол Қасымов. 
Айтыстың мақсаты: 
«Ұлы даланың ұлы есімдері» 

арнайы жобасы аясында қазақтың 
батыр ұлы Бөрібай Сарыұлының 
ерлігін, көшбасшылығын, 
мұрасын насихаттау. Оның сүйегі 
Түркістанда хандармен бірге 
жатқаны, Қалмақтың хонтайшы 
ханы қазақтың басқа батырларына 
емес неге Бөрібайға қарындасын 
тоқалдыққа бергені, Бікен руы тура-
лы, Соғыста Найман – Матай руын 
аман алып қалғандығы жайлы жыр 
өріп, жас ұрпаққа таныстыру;

- «Рухани жаңғыру» бағдарлама-
сын және «Ұлы Даланың жеті қыры» 
мақаласын интернет - кеңістікте 
ақпараттық ілгерілету; 

- ұлттық бірегейлікті сақтау және 
нығайтуға үндеу; 

- Осы жылы атап өтілмек өзге 
де маңызды рухани шараларды 
ақындар жыры арқылы әспеттеу. 

Өтетін мерзімі: 
2020 жылғы мамыр - тамыз айла-

ры аралығы. 
Қойылатын талаптар: 
- айтысқа ауданымыздағы барлық 

ақындар қатыса алады; 
- ақындардың жасына шектеу 

қойылмайды;
Бағалау шарты; 

- қатысушылардың сөз өткірлігі, 
тапқырлығы; 

- айтыс мәтінінің көркемдік деңгейі; 
- айтыскердің берілген уақытты 

тиімді пайдалануы, тақырыпты аша 
білуі, қарсыласына ұтымды жауап 
қайтару шеберлігі. 

Айтыстың өткізілу тәртібі: 
1. Айтыс үш кезеңнен тұрады: 
бірінші кезең – іріктеу кезеңі; 
екінші кезең – жартылай финал; 
ақтық сын (финал); 
2.Ақындар жеребе бойынша 

анықталған қарсыласымен сөз жары-
сына түседі; 

3. Ақындар екеуара интернет арқы-
лы айтысып, бір-біріне тәулік ішінде 
жауап береді. Әр жұптың айтысы 
үш тәуліктен аспауы шарт, біреуі 
белгіленген мерзім ішінде жауапсыз 
қалған жағдайда жеңілген болып 
есептеледі. Егер екі ақын бірдей 
жауапсыздық танытса, айтыстан 
шеттетіледі; 

4. Әр жұптың айтысы 4 кезек-
тен аспауы керек. Сапасыз немесе 

әдепке қайшы жазылған сөздер 
қысқартылады; 

5. Айтыс aksuoniri.kz сайтында 
және әр жұптың айтысы аяқталған 
соң газет бетінде ықшамдалып жа-
рияланады; 

6. Айтыс жеңімпаздары ар-
найы құрылған қазылар алқасы 
шешімімен анықталады: 

1-орын – 20 000 теңге 
Екі 2-орын – 10 000 теңгеден 
Үш 3-орын – 5 000 теңгеден. 
7. Сыйлық қорын айтыс демеушісі 

Берікбол Қасымбеков ұсынады; 
8. Ұйымдастыру жұмыстарын 

«Ақсу өңірі» газеті редакциясы» 
ЖШС қамтамасыз етеді. 

Айтыстың қазылар алқасы: 
–   қазылар алқасының құрамында 

жергілікті ақын-жазушылар, сөз 
өнерінің құнын  білетін кәсіби ма-
мандар болады; 

- қазылар алқасының шешімі 
түпкілікті және қайта қарауға жат-
пайды; 

- қазылар алқасының шешімі хат-
тамамен рәсімделеді және оның 
барлық мүшелері қол қояды; 

- ақындар жұбының сөз сайысы 
талапқа сай болмаған жағдайда 
қазылар алқасы ортақ шешіммен 
айтыс мәтінін газет бетіне 
жарияламауға құқылы; 

- әр жұптың айтысы әр айна-
лымның соңында талданып жария-
ланады. 

Өтініш тапсыру шарттары: 
Қатысушы мына құжаттардың 

электронды нұсқасын тапсыруы 
тиіс: 

- Айтысқа қатысу туралы өтінім 
- жеке куәлік көшірмесі; 
- 1 сурет (13х18 см); 
Өтініштер 2020 жылғы 13 

сәуірден 1 мамырға дейін мына 
мекенжайда: Жансүгіров ауылы, 
Желтоқсан көшесі, 5 "Б", немесе 
aksuoniri@mail.ru, 8-778 879 06 54 
нөмірі арқылы Whats App желісімен 
қабылданады.

АЙТЫС! АЙТЫС! АЙТЫС! 

БАЙҚАУ! БАЙҚАУ! БАЙҚАУ!


