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Ақсу өңірі
Газет  1934 жылѓы  
1 ќазаннан  шыѓады

***

ҚОҒАМДЫҚ - САЯСИ ГАЗЕТІНЕ 2022 ЖЫЛҒА 
ЖАЗЫЛУ ЖҮРІП ЖАТЫР!

Ауданның тыныс - тіршілігінен құлағдар болғыңыз келсе, аудандық және 
ауылдық "Қазпошта" байланыс бөлімшелеріне барып жазылыңыздар.

"Ақсу өңірі" газетіне 1 жылдық жазылу бағасы - 4414 теңге, 80 тиын 
және жарты жылға - 2207 теңге 40 тиын.БА

С
П

А
С

Ө
З 

- 
20

22

Га
зе

т
 и

нд
ек

сі
: 6

67
50

Қымбатты ханымдар!
Сіздерді Халықаралық 

әйелдер күнімен шын жүректен 
құттықтаймын!

Осынау шуақты көктем мерекесі 
әсемдік пен әдеміліктің, мейірім 
мен махаббаттың символына 
айналды. Халқымыздың «Әйел 
бір қолымен бесікті тербетсе, 
бір қолымен әлемді тербетеді»,- 
деген нақыл сөзінің терең мән-
маңызы бар.

Қазақстанда әйелдерге барлық 
жағдай жасалған. Олар білім беру 
мен денсаулық сақтау, мәдениет 
пен спорт, өндіріс пен құқық қорғау 
және басқа да салаларда табысты 
еңбек етуде.

Мемлекеттік органдар мен 
ірі компанияларда басшылық 
қызмет атқаратын немесе биз-
нес саласында кәсібін өркендетіп 
жүрген әйелдеріміз аз емес. Қыз-
келіншектер еліміздің қоғамдық-
саяси өміріне де белсене атсалы-
суда.

Өскелең ұрпаққа өнегелі тәлім-
тәрбие беру ісінде әйелдер 
айрықша рөл атқарады. Асыл 
аналардың еңбегі қандай құрметке 
де лайық.

Кез - келген істе әйелдердің 
кәсіби біліктілігі мен жауапкершілігі 
айқын аңғарылады. Олар барлық 
ортада үндестік пен үйлесімді, 
өзара түсіністік пен татулықты 
нығайтуға ұйытқы болады.

Біздің еліміз саяси өзгерістер 
мен жүйелі жаңғыру кезеңіне қадам 

басты. Осы орайда, әйелдер 
қауымының жасампаздық 
қасиеті мен күш - қуаты Жаңа 
Қазақстанның ілгерілеуіне септігін 
тигізеді деп сенемін. 

Баршаңызға зор денсаулық, 
бақ-береке тілеймін!

Әйелдер қауымының жасампаздық 
қасиеті мен күш - қуаты Жаңа 

Қазақстанның ілгерілеуіне септігін 
тигізеді деп сенемін

/МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫ ҚАСЫМ-ЖОМАРТ ТОҚАЕВТЫҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ӘЙЕЛДЕР 
КҮНІМЕН ҚҰТТЫҚТАУЫ/

Ардақты аналар, аяулы ару-
лар!

Сіздерді ару көктемнің 
айшықты мерекесі – 8 наурыз 
– Халықаралық Әйелдер күні 
мерекесімен шын жүректен 
құттықтаймын!

Көктемнің шуақты сәті әйел-
аналарымыз бен аруларымыз-
дан бастау алады. Ізгі ниет пен 
сұлулыққа, сырбаз сезім мен 
сыйластыққа толы осы күн жан-
дүниені жадыратып, жүректерге 
жылу береді. Әйел бақыты – жар 
сүю, ана болу, елге тұтқа, ұрпаққа 
пана болу деген сөз. 

Әйел – ана, әйел – өмір бастауы, 
әйел – бірлік пен тірліктің, ізгілік 
пен мейірімділіктің ұйытқысы, 
отбасының шуағы.

Бір қолымен бесікті, екінші 
қолымен әлемді тербеген аналар 
қауымы ел ертеңіне нәр, тіршілікке 
әр беретін айрықша күшке 
ие. Өйткені, қыздарымыздың 
қылықты, ұлдарымыздың ұлықты 
болып өсуі әйел-аналарымыздың 
тәлім-тәрбиесіне тікелей байла-
нысты.

ӘЙЕЛ – АНА, 
ӘЙЕЛ – ӨМІР БАСТАУЫ

Сіздерді мерекелеріңізбен 
құттықтай отырып, дендеріңізге 
саулық, отбасыларыңызға бақ 
пен береке, еңбектеріңізге та-
быс тілеймін. Әрдайым жады-
рап, гүлдей құлпырып жүре 
бергейсіздер!

Ардақты аналар, аяулы 
жар, әпке – қарындастар! 
Сіздерді көктемнің алғашқы 
мерекесі 8 – наурыз Халықаралық 
Әйелдер күнімен шын жүректен 
құттықтаймын. Бұл мейрам 
қашанда әрқайсымыздың 
жүрегімізге жылу шашып 
көңілімізді нұрға бөлейді. Өйткені, 
бұл мерекеде аналардың жан 
шуағы мөлдір мейірімі жатыр.

Бүгінгі күні әйелдер тәуелсіз 
еліміздің толыққанды мүшесі 
бола отырып, қоғамымыздың  
экономикалық, әлеуметтік, сая-

си, рухани салаларында бо-
лып жатқан күрделі өзгерістерге 
белсенді түрде атсалысып, өз 
үлестерін қосуда. Елімізде рухани 
келісім, ұлтаралық татулық пен 
тұрақтылықтың жүзеге асуына да 
еңбек сіңірудесіздер.

Әрбір шаңырақтың отын маз-
датып, береке мен бірліктің  
тірегі, Отанымыздың келешегі – 
жас ұрпақ тәрбиелеуге жанның 
жылуы мен жүрегінің қызуын, 
бойындағы қайрат – жігерін сарқа 
жұмсап жүрген әйелдер қауымы 
қашанда нәзік жандылығын, 
тартымдылығын, елгезектігін 
жоғалтқан емес. Міне, осы үшін 
де сіздерге бас иеміз.

Көңілге шуақ құяр осынау 
көктем мерекесі күні – Ақсу 
өңірінің аяулы әйелдер қауымына 
зор денсаулық, сұлулық, мәңгілік 
жастық, бақыт пен гүлдей өмір 
тілеймін. Жүздеріңізден күлкі 
кетпесін. Отбасыларыңызда 
сүйіспеншілік пен түсіністік 
орнықсын! Ойға алған арман – 
мақсаттарыңыз орындалғай!

Мерекелеріңіз құтты болсын, 
ақсулық аналар! 

Б.СҮЛЕЙМЕНОВ, 
аудандық Мәслихат хатшысы.           

Қымбатты ханымдар! 
Сіздерді Халықаралық Әйелдер күнімен шын жүректен 

құттықтаймын. Осы бір тамаша көктем мерекесі әйелге тән әдемілік 
пен нәзіктіктің мәңгі белгісі сияқты.

Біздің қазіргі қоғамымызда әйел тек отбасының береке - бірлігін 
ойлайтын тұлға ғана емес, ол мемлекеттің өмірге және саяси 
мәселелерге белсене араласатын қоғам мүшесі. Сондықтан біздің 
елімізде әйел адамның әлеуметтік қорғалуына, олардың өмір сүру 
деңгейін арттыруға айырықша маңыз беріледі.

Сіздердің атыңызға айтылатын ақ алғыстар мен жылы сөздер еш 
уақытта толастамасын. Көктемнің басымен келетін мерекелік көңіл-
күй Сіздердің сергектіктеріңіз бен күш - жігерлеріңіздің қуат көзіне 
айналсын. Сіздерге және отбасыларыңызға әрқашан бақыт және 
сәттіліктер ұяласын!

Жер - дүниенің жаңаруын, оның сәні мен мәнін паш етіп келе 
жатқан тамаша көктемнің мерекесі қарсаңында Сіздерге және 
отбасыларыңызға мол береке, бақыт, шаттық, мызғымас денсаулық, 
болашаққа зор сенім, көтеріңкі көңіл - күй тілеймін.

Жылдан жылға табиғаттың тамаша мерзімі – көктемдей құлпырып, 
жасара беріңіздер!

К.ДӘУЛЕТБЕКОВА,
"Nur Otan" партиясы Ақсу аудандық филиалы төрағасының 

бірінші орынбасары.

АУДАН ӘКІМІ БАЗАРХАНОВ ЕСІМ СЕЙІЛХАНҰЛЫНЫҢ 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ӘЙЕЛДЕР КҮНІМЕН ҚҰТТЫҚТАУЫ

Наурыз  

Көңілге шаттық құяр мереке

***Халықаралық Әйелдер күні!
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8 Наурыз - Халықаралық Әйелдер күні 
мерекесі қарсаңында аудан әкімі Есім 
Сейілханұлы, аудандық мәслихат хатшы-
сы Бейбіт Жаңылысұлы, аудандық ар-
дагерлер кеңесінің төрағасы Аманкелді 
Айтбайұлы ғасыр жасаған әжелерімізді 
мерекемен құттықтап қайтты. 

Ол аналарымыздың барлығы ер аза-
маттармен бірге сұрапыл соғыс кезінде 
тылда еңбек етіп, соғыстың ауырлығын 
көтергендер. 

Ғасырдан аса ғұмыр кешкен асыл 
әжелер бүгінде бақуатты. Құттықтап 
келген азаматтарға баталарын беріп, ақ 
алғыстарын жаудырды.

Сонымен қоса азаматтар І.Жансүгіров 
ауылының тұрғыны көп балалы ананы 
да мерекемен құттықтады. Қашан да 
болсын құрметке лайық аяулы жандар 
еш уақытта да назардан тыс қалмақ 
емес.

М.ШЫНДӘУЛЕТ.

8 Наурыз – Халықаралық Әйелдер 
күні мерекесіне орай аудандық қобызшы 
"Молықбай Байсақұлы" атындағы 
мәдениет үйінде барша аналар мен 
әйелдер қауымына арналған салтанатты 
жиын болып өтті.

Аудан әкімі Есім Сейілханұлы құттықтау 
сөз сөйлеп, шараға қатысушыларды ару 
көктемнің алғашқы мерекесі 8 наурыз 
- Халықаралық Әйелдер күнімен шын 
жүректен құттықтап, көктемнің гүліндей 
құлпырып, әсемдіктің, әдеміліктің, 
әдептіліктің иесі болып, бақытты да ба-
янды өмір сүрулеріне, жемісті еңбек, 
мықты денсаулық, шығармашылық та-

быс, мерекелік көңіл - күй, жанұяларына 
ынтымақ - бірлік және амандық тілеп, ме-
рекемен құттықтады. 

Сонымен қоса аудан басшысы көп ба-
лалы алтын құрсақты аналарға "Алтын 
алқа", "Күміс алқа" алқаларын табыстады. 
Әр салада жемісті еңбек етіп жүрген нәзік 
жандыларды "Құрмет Грамотасымен", 
"Алғыс хаттармен" марапаттады.

Залдағы барша аналар мен әйелдер 
қауымына аудан әкімінің атынан гүл 
тарту етіліп, мерекелік кеш мәдениет 
үйі қызметкерлерінің концерттік 
бағдарламасымен жалғасты.

Ербол СЫМХАНОВ.

Аудан әкімінің  халық алдындағы есеп 
беру кездесуі Н.Есеболатов ауылынан  бас-
тау алды. 

Кездесу барысында аудан басшысы 
жыл басындағы Қаңтар оқиғасынан бас-
тап,  «Nur Otan» партиясының кезектен тыс 
XXII Съезінде алға қойған мақсаттар мен 
міндеттерін ауданда  іске асыру туралы ай-
тып өтті. Өткен жылы атқарған жұмыстарды 
саралап, алдағы жоспардан хабардар етіп,  
ел алдында жүзеге асқан істі жіпке тізіп, ке-
лер жылы атқарылуы тиіс шаруалардың ба-
сын қайырды. Аудан көлемінде атқарылған 
тындырымды істер  мен оң көрсеткіштер 
жайлы қысқаша баяндап өтті. 

Өткен жылы  Н.Есеболатов ауылдық 
округінің 5 көшесіне көше жарықтары ор-
натылды. Сонымен қоса Н.Есеболатов 
- Қызылқайың ауылдарының арасындағы 
жол жөндеуден өткен болатын. 

Негізіннен ауылдың басты мәселесінің 
бірі мал жайылымы тарлығы, маусымдық 
жайылым, яғни, Қарасырықтағы жайлау 
мен ауыл тұрғындарына суармалы жер 
берілсе, суару каналдары жөнінделіп, таза-
ланса, - дейді ауыл азаматтары. Көтерілген 
әр мәселе жайын халықпен талқылаған ау-
дан әкімі, тиісті мамандарға тапсырмалар 
жүктеді. 

Халықта кезекті есеп беру жиынындағы 
аудан әкімінің атқарған жұмысына 
қанағаттанарлық деген баға берді.

Кездесуден соң аудан әкімі Есім 
Сейілханұлы ауыл тұрғындарына жеке 
қабылдау жүргізді.

Есеп беру жиыны Қарасу ауылдық 
округінде жалғасты. Тұрғындармен кезде-
суге аудандық мәслихат хатшысы Бейбіт 
Жаңылысұлы Сүлейменов, бөлім, мекеме 
басшылары, ауыл тұрғындары мен БАҚ 
өкілдері қатысты.

Есеп беру жиынында аудан әкімі Есім 
Сейілханұлы 2021 жылы аудан бойынша 
атқарылған жұмыстар жөнінде баяндама 
жасады.

- Еліміздегі тұрақтылық пен аудан 
халқының бірлігі өте маңызды. Өткен 
жылы киелі Ақсу жерінде толайым тірліктер 
атқарылды. Талқыға түскен мәселелерді 
таразылай келе, елдегі қоғамдық - саяси 
тұрақтылық, әлеуметтік мәселелердің оң 
шешімін табуы – түптеп келгенде, еңбекке 
қабілетті азаматтардың тұрақты жұмыспен 
қамтылуына тікелей байланысты екенін 
атап өтті. 

Елде тыныштық пен бірлік болса, 
алдағы уақытта да аудан экономикасының 
қарқынды дамуына құтты қадамдар жаса-
лып, сіздердің қолдауларыңызбен жүзеге 
асыратын боламыз. Ең бастысы - елдің 
тыныштығы мен береке - бірлігі,- деді аудан 
басшысы өз сөзінде.

Кездесуге қатысушылар жыл көлемінде 
атқарылған жұмыстарға оң бағасын беріп, 
көкейлерінде жүрген сұрақтарын қойып, 
ұсыныс - пікірілерін білдірді.

Жиыннан соң аудан басшысы жеке 
қабылдау өткізді.

Ләззат ҚАСЫМБЕКОВА.

Аудан әкімі Базарханов Есім 
Сейілханұлының аудан халқы 

алдында есеп беру жиыны басталды

Асыл әжем, ғасыр әжем аңсаған...Әйел тіршіліктің басы, 
өмірдің көркі

Әйелсіз ешбір қоғам - қоғам  болып көрмеген
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Ақсу ауданында 3-4 наурыз айында 2022 жылы Республикалық 
командалық-штабтық жаттығуы "Көктем-2022" өткізілді, іс-қимыл 
үшін азаматтық қорғау «мемлекеттік билік және республикалық 
командалық дайындау және қатысу үшін ұйымдастырылған 
нұсқаулықтарға сәйкес көктем кезеңде төтенше жағдайлардың ал-
дын алу және жою». 

Ауданның азаматтық қорғаныс бастығының бұйрығы бойынша 
жаттығуға тартылғандар төтенше жағдайлар жөніндегі комиссия 
мүшелері ауданның шұғыл әрекет ету жасағы 29 техника (апаттық-
құтқару, техникалық, инженерлік, медициналық қызметтер, және 

"Көктем - 2022" Республикалық 
командалық - штабтық жаттығуы «Nur Otan» партиясының ке-

зектен тыс XXII Съезінде алға 
қойған мақсаттар мен міндеттерін 
Ақсу ауданында орындалуы ту-
ралы аудан әкімдігінің үлкен за-
лында  партия активінің отыры-
сы өтті. Жиынға аудандық Саяси 
кеңес мүшелері, мәслихат де-
путаттары, бастауыш партия 
ұйымдарының төрағалары, жас-
тар нұсқаушылары - «Jas Otan» 
жастар қанаты, қоғамдық кеңес 
мүшелер, мекеме бөлім басшы-
лары  қатысты. 

«Nur Otan» партиясының ке-
зектен тыс XXII (жиырма екінші) 
Съезінде алға қойған мақсаттар 
мен міндеттерін ауданда  іске асы-
ру туралы аудандық партия фили-
алы төрағасының  бірінші орын-
басары Күләйхан Тұрсынбекқызы 
Дәулетбекова айтып өтті. Партия-
ны модернизациялау бойынша  7 
(жеті) басымдылықпен таныстыр-
ды.

Келесі сөз кезегі Алматы 
облыстық Саяси кеңес мүшесі, 
аудандық мәслихат депутаты, 
«Шоңай батыр»  бастауыш пар-
тия ұйымының төрайымы Рахат 

Корпустың жұмысын жанданды-
ру,   ауыл жастарының әлеуетін 
дамытуға бағытталған «Өрлеу», 
жастарды отансүйгіштікке тәрбие-
лейтін жаңа «Қайсар»,  белсенді, 
дарынды жастарға мүмкіндік 
беретін «Партияның контент фа-
брикасы» жобасы жүзеге асы-
рылады. Бұлардың барлығы 
жастардың дамуы мен алға 
ұмытылуына  мүмкіндік туғызып, 
қатарымызға  ел дамуына үлес 
қосатын жастардың келуіне  жол 
ашады. 

Ақсу аудандық пар-
тия филиалының төрағасы 
Е.С.Базарханов партия активінің 
отырысының қорытындысы бой-
ынша аудандық партия филиа-
лына, бастауыш партия ұйымы  
төрағаларына төмендегідей тап-
сырмалар берді.

- сайлаушылармен  тікелей, 
жүйелі жұмыс жүргізу тәжірибесін 
енгізу;

- тұрақты негізде ауыл әкімдері 
лауазымдарына партия аты-
нан азаматтардың қолдауына 
ие болған лайықты канди-
даттарды ұсыну жұмыстары 
жалғастырылсын;

- жастармен жүйелі жұмыс 
жүргізілсін;

Партиялық актив отырысының 
күн тәртібінде енгізілген мәселе 
толығымен қаралып, міндеттер 
айқындалды.

Е.МАРАТОВ,
 аудандық партия 

филиалының консультанты.

1.Халықпен кері байланыс жа-
сау құралдарының тиімділігін арт-
тыру; 

2.Партияластар арасындағы 
ынтымақтастықты арттыру; 

3.Партияның жұмысында 
ашықтықты арттыру; 

4.Партиялық бақылауды 
күшейту; 

5.Партияның бағдарламалық 
құжаттарын қайта қарау; 

6.Халықтың әртүрлі топтары-
мен жұмыс істеу; 

7.«JAS OTAN» жастар қантының 
жұмысын жетілдіру. 

Нығметбекқызы Ибраимоваға сөз 
берілді. Партияның жаңғыру ая-
сында халықпен кері байланыс 
орнату, халықтың әр түрлі топтары-
мен жұмыс  істеуде бастауыш пар-
тия ұйымдарының жұмысын жан-
дандыру бойынша толықтай айтып 
таныстырды.

Келесі сөз кезегі  аудандық 
мәслихат депутаты Марат 
Дәулетұлы Естібаевқа беріліп, өз 
сөзінде съезде  жастар мәселесіне 
баса назар аударылғаны жай-
лы аитты. «Жастар Отанға» 
бағдарламасы жүзеге асырылуда. 

т.б.) (88 адам) қатысты.
Практикалық және  теориялық  іс - шаралар  Ақсу ауда-

ны, Қызылағаш ауылында өткізілді. Осы орайда азаматтық 
қорғау құрамаларын жұмылдыра отырып, Алматы облы-
сы ТЖД қызметкерлері және жедел-құтқару жасағы жеке 
құрамы қызметкерлерімен хабарландыру жүйесін қосып, ауыл 
тұрғындарына Төтенше жағдайлар кезінде дұрыс іс-әрекет ету бой-
ынша жиын сабақтары өткізілді.

            Б.ӘДІЛЖАНОВ.
аудандық ТЖБ аға инженері, а/қ лейтенанты. 

«Egov.kz – электрондық 
үкімет» порталы (https://egov.
kz/cms/kk) арқылы көптеген 
мемлекеттік қызметтерді 
электрондық форматта ала ала-
сыз. Бүгінгі таңда мемлекеттік 
қызметтердің 87%-дан астамы 
«Egov.kz» сайтында қол жетімді 
екенін атап өтеміз. 

Б.Сырттанов ауылдық округі 
әкімінің аппараты» мемлекеттік 
мекемесі жыл басынан бері өзін-
өзі қамту бұрышы арқылы 25 
қызмет көрсетілді. Олардың 12 
жаңадан кілт ашты, қалғандары  
өзіне қажетті анықтамалар 
алды. Ауылдық округте «Egov.

"Egov.kz – электрондық 
үкімет" порталы

kz», «Е-лицензия», «Е-Өтініш» 
порталда жұмыс ісдейді. Жұмыс 
уақыты дүйсенбі-жұма күндері 
9.00-18.30 аралығында. Ау-
дан орталығына бармай-ақ, 
өзінізге қажетті ақпаратты ала 
аласыз. «Цифрлы Қазақстан» 
бағдарламасын іске асыру 
жұмыстарының 2022 жылға 
арналған іс-шаралар жоспары-
на сәйкес қаңтар, ақпан айла-
рында 2 іс - шара өткізілді. 

Д.ҚАРИМОЛДАНОВ, 
«Б.Сырттанов ауылдық 

округі әкімінің аппараты»  
мемлекеттік мекемесінің бас 

маман іс-жүргізушісі.

Адамдардың қазасына әкеліп 
соқтыратын тұншықтырғыш газ-
бен улану, адамдардың қауіпті 
жағдайларының бірі болып та-
былады. Мұндай жағдай жылу 
көзі пеш ақауының, қозғалтқышы 
қосылған жабық автомобиль 
ішінде, адамдардың өрт ошағында 
болуы нәтижесінде болады. 
Тұншықтырғыш газдың иісі жоқ 
және онымен улану білінбеуі 
мүмкін, ол барлық от жағылатын 
жерлерде пайда болады. Демала-
тын ауа құрамында тұншықтырғыш 
газдың шамадан тыс мөлшерде 
болуы әсерінен адамдар бас ауы-
руы мен тұншығу сезімін сезінеді. 
Тұншықтырғыш газ қосылымының 
жоғарлауында сал ауруы мен естен 
танып қалады (30 минуттан кейін 
қаза болады).

Тұншықтырғыш газдың  пай-
да болуының негізгі себебі 
- от жағылған жерде оттегінің 
жетіспеуі. Адамға тұнышықтырғыш 
газдың әсер ету механизмі, ол 
қанға кіргеннен соң, гемоглобин 
талшықтарын шырмаудан тұрады. 
Нәтижесінде гемоглобин оттегін 
өткізу қабілетінен айрылады. Адам 
неғұрлым тұншықтырғыш газбен 

Тұншықтырғыш газбен уланбаудан қалай 
құтылу қажет?

дем алса,  соғұрлым оның қанындағы 
гемоглобиннің жұмыс жасау қабілеті 
азаяды және организм соғұрлым аз 
оттегін алады. Адам тұншыға бастай-
ды, басы ауырып есінен жаңыла ба-
стайды. Егер мезгілімен таза ауаға 
шықпаса (немесе есінен танған 
адамды таза ауаға шығармаса), қаза 
болуы мүмкін.

Тұншықтырғыш газбен уланудың 
белгілері: бұлшық еттің әлсізденуі, бас 
айналуы, жүрек айнуы, құлағындағы 
шуыл. Дем алысы тоқтағаннан 
кейін жүрек біраз уақыт жұмыс жа-
сауы мүмкін. Адамдардың 2-3 жұма 
өткен соң да улану салдарынан 
қаза болуы жағдайлары орын алған. 
Пайдаланылған газдарды шығаратын 
ең көп тараған көздер – бұл газ неме-
се май жағып жанатын пештер, ағаш 
жағатын пештер, газ құралдары, су 
жылытқыш және қозғалтқыштар. 
Пештегі жарықшақтар, түтін 
шығатын құбырлардың бітеліп қалуы 
тұншықтыратын газдың тұрғын үй 
ішіне тарауына мүмкіндік береді. 

Пешке таза ауаның толықсыз келуі 
тұншықтырғыш газдың жиналуына 
әсер жасауы мүмкін.

Тұншықтырғыш газбен ула-
ну нәтижесіндегі қолайсыз 
жағдайлардың алдын алуға болады: 
тұншықтырғыш газдың шығуына жол 
бермеу; зардап шеккенді таза ауаға 
шығару; егер зардап шеккен есінен 
танбаса, оны жатқызып тыным беру 
және (газетті бұлғап, желдеткіш не-
месе кондиционерді қосып) таза ау-
амен үздіксіз қамтамасыз ету; егер 
зардап шеккен есінен танып жатса, 
жедел көмек келгенше немесе есін 
жинағанша жедел жүрегіне массаж  
және жасанды демалу жасау қажет.

Зардап шеккенді үйден шығару 
кезінде, онда қауіпті тұншықтырғыш 
газ қосылымы барын, есіңізде 
сақтаңыз, уланып қалмау үшін ең 
алдымен, өзіңізді қауіпсіздендіру ке-
рек. Ол үшін тез әрекет жасау және 
қол орамал немесе дәке арқылы 
дем алу қажет.

Өрт тұрғын үй секторы үшін ерекше қауіп төндіреді. 
Өрттің көршілерге оңай өтіп кетуіне байланысты көп 
пәтерлі үйлер қауіпті аймақ болып саналады. Сапа-
сыз жөндеу материалдары қызып кету мен балқу сал-
дарынан улы түтін шығарады. Демек, өткір түтіннен 
уланудың жоғары қауіпі бар. Тұрғындарды өрт 
жағдайларынан қорғау үшін көпқабатты үйлердегі өрт 
қауіпсіздігі талаптарын сақтау қажет. Қарапайым ере-
желер Форс-мажорлық жағдайларды барынша азай-
ту үшін қарапайым өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау 
қажет:

Тұрғын үйлердің барлық аулаларында тұрғындардың 
көліктерін арнайы арналмаған жерлерде тұрақ орыны 
ретінде пайдалануға жол берілмейді. Бұл жағдайда 
өрт сөндіру автокөлігінің кіруінде қиындықтар және 
жарақат алғандарға уақтылы медициналық көмек 
көрсету ықтималдығы бар;

Кіре беріс жолдарын үлкен қоқыстардан, оның ішінде 
жанғыш заттардан (қораптар және т.б. тазартыңыз. 

Көп пәтерлі тұрғын үйлердегі өрт қауіпсіздік ережелері
Егер объектіні өз бетіңізше жинау мүмкін болмаса, 
басқарушы компанияға талаптарыңызды қойыңыз;

Көп пәтерлі тұрғын үйдің тұрғын емес үй-жайлары 
мен қасбеттерінің (газ және электр сымдарының) 
коммуникация жағдайына жауапты адамды анықтау 
қажет. Сондай-ақ, пәтер иелері өз пәтерлеріндегі 
коммуникациялардың жұмыс істеуін бақылауға 
міндетті және ақаулық туралы күдік туындаған 
жағдайда, олар үйдің басшысымен байланысуы қажет;

Балалардың ойнауын қадағалаңыз. Сіріңкемен және 
жанғыш заттармен ойнауға жол бермеңіз. Оларға өрт 
қауіпсіздігі техникасы туралы айтуды ұмытпаңыз, 
эвакуация ережелерін еске түсіріңіз. Бұл қарапайым 
ережелер қауіпсіздікті жақсартады. Егер бәрі мұқият 
болса, онда сіз көп пәтерлі үйлердегі өрттің санын 
азайтуға сенімді бола аласыз.

Талғат ЗЕЙНОЛДАНОВ,
 аудандық ТЖБ бас маманы, 

а/қ майоры.

Партия активінің отырысы
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Дәрігерлерге мың алғыс!

«Кәрілік 
к е л і п 
қалдың қай 
ж а ғ ы м н а н » 
дегендей адам 
қартая бастағанда ауру да ба-
сынады екен ғой. Қанқысымың 
жоғарылап, жүрек ауырып, 
басқа да аурулар бет қайтарар 
емес. Жиі – жиі ауырып, 
Ақсу ауданының орталық 
аурухананың терапия бөліміне 
жатып емделдім. Сырттай да 
қаралып, укол, система алып 
тәуірленіп  жүрдім.

Жансүгіров ауылының 
Қалилаханов көшесі, №4 үйдің 
тұрғынымын. Ұлдарым мен 
қыздарымнан немере, шөбере 
сүйіп отырған ардақты әжемін. 
«Күміс алқа» таққан «Батыр 
анамын». 

Енді мына тұмау сап ете 
түсті. Қолқамнан дем ал-
дырмай қатты қысылып ау-
ырдым. 2022 жылдың 24 
қаңтарында аудандық орталық 
аурухананың қабылдау 
бөлімінің 2 участогының 
дәрігері Бейбіт Мұсабаланов 
келіп, кеудемді тыңдап, 
ауруханаға жату керек деді.

Таңғы сағат 10 – да жедел 
жәрдем қабылдау бөліміне 
келіп қаралдым. Қанымды 
алды, рентгенге түсірді. Сонда 
изалятор оттегін қойды. Көп от-
ырдым.

Кешке қарай жұқпалы ауру-
лар бөліміне жатқызды. Сол 
түні кезекшілікте Ахметбеков 
Жандос Ахметжанұлы дәрігер 
инфекционист, медаға Дюсе-
кенов Жалғас екеуі укол, сис-
тема дәрілер беріп, изолятор 
оттегін қойды. 

Қатты қысылып отырғанда 
түнімен қарап қасымда болды. 
Екеуіне көп рахмет. Ертеңінде 
таңертең пит палата - медбикесі 
Мұсекенова Гүлшат Елеусізқызы 
жазылған емді беріп, қолқамнан 
ауа жетпей отырғанда ұйықтамай 
қасымда болды. Үш күннен кейін 
бас дәрігердің емдеу ісі бойынша 
орынбасары Құрымбай Байқадам 
Болатұлы, жұқпалы аурулар 
бөлімінің меңгерушісі, дәрігер – 
инфекционист Төлеуболатова 
Назиля Асқарқызы, дәрігер 
инфекционист Ахметбеков 
Жандос Ахметжанұлы, реани-
мация бөлімініің меңгерушісі, 
реаниматолог Ерғабылов 
Дәулет Ерғабылұлы мен Зари-
на Досымбекқызы алып жатқан 
емнен бөлек қосымша изолятор 
оттегін қойды. Дем алуыма көп 
пайдасы болды. 

Дәрігер Жандос Ахметжанұлы 
мен жұқпалы аурулар бөлімінің 
меңгерушісі Назилия Асқарқызы 
екеуі ауруханаға жатқан күннен 
бастап, емделіп шыққанша жиі – 
жиі қадағалап қарап, медбикелер 
мен медағаларға тапсырма беріп 
жүрді. 

Медбикелер Ибраимо-
ва Гүлнар Қырықбайқызы, 
Данеқожанова Ақмарал 
Жұмағазықызы, Қамысбаева 
Радмилина Мұқанқызы, медаға 
Ерлік Елемесұлы сияқты қатты 
қысылып сырқаттанғанда күндіз 
– түні жандары қалмай емдеп 
жүрген ақ халатты дәрігерлерге 
көп рахмет.

Бокс 
п а л а -

тада Пит 
( п а л а т а -

да инфек-
ционист) 7 күн, 

жай палатада 5 күн жатып, 3 
ақпанда жазылып, тәуірленіп 
шықтым.

Бірінші Алланың арқасында, 
екінші ақ халатты дәрігерлердің 
арқасында бүгін осы 
алғысымды жазып отырмын.

Кіші қызметкерлер Анар 
Кәріпжанова Сламжанқызы, 
Ибрайова Сая Жұмаханқызы, 
Ахметова Алмагүл 
Қазақбайқызы, Сылдырбае-
ва Күләш Айдарханқызына да 
алғысым шексіз. Әрбіреулері 
күзетке келгенде палатаның 
тазалығын жасап, сонымен 
қоса мен қатты ауырғанда мед-
бикелермен бірге ұйықтамай 
қарап отырады. Таңертең суын 
әкеліп, беті қолды жудыруға 
көмектеседі. Әрбір бокс па-
латада жатқан науқастарға 
дайын ас – суды тасып, 
тамақтандырады.

Сондықтан кіші 
қызметкерлерге дендері сау 
болып, отбасының қызығын 
көрсін, – деп зор денсаулық 
тілеймін.

Құрметті ақ халатты жандар! 
Сіздерге шын жүректен аналық 
алғысымды білдіре отырып, 
өмірдің барлық жақсылығын, 
ізгілікті, болаттай мықты 
денсаулық, табысты, жеткілікті 
жұмыс тілеймін. «Ақсу өңірі» 
газеті арқылы Алғысымды ай-
тамын. 

Өкей ОРМАНОВА,
зейнеткер.   

Балалық шақ – ұмытылмас бал күндер. Бұл 
тақырып кімді болсын айналып өтпейтіні рас. 
Балалық тәтті қылықтарың, айналаға елжіреген 
көзбен қарау, мейірім  төгу, еш алаңсыз таңертең 
тұрып балабақша немесе сабаққа жиналу, 
балалық күннің әр парағы қызыққа толы бүгінгі 
Тәуелсіз мемлекетімізде өтіп жатқан әрбір 
балапанымыздың ең бақытты сәттерінің бірі деу-
ге болатынын айшықтайтын бірден бір көрініс, 
оған  дәлел  жоғарыдағы  сурет. 

Оған қоса, ата-анамыздың қамқорлығы, 
жақындармыздың мейірімі, ата - әжейдің жүрегі 
елжірей еркелетіп, берген тәрбиесін де тілге тиек 
етуге тұрарлық зор дүние. Менің «Қызылағаш 
негізгі орта мектебіндегі» 5-сынып оқушыларым 
11 жасқа келіп ата-анасының қамқоршысы болуға 
асығатынын көремін. 

Менің оқушыларыма айтарым, балалық 
шақтың бал дәмін сезінген кезің ең бақытты шақ 
екенін кімнен болсын «Ең бақытты кезің қай кез 
еді?» - деп сұраса ол адам ойланбастан «Әрине, 
балалық шағым!»-деп жауап береді. Бүгінгі алған 
тәрбиеміз, біліміміз, өнеріміз бен ақылымыз 
ертеңгі қуатты Қазақстан құруға көмектеседі. 

Қазіргі кезде сыныпта «Бой жарыстыратын за-
ман  емес, ой жарыстыратын заман!» - дегенді  
жиі айтып отырамын. Бүгінгі тәрбиелі, білімді 
ұрпақ ертеңгі дамыған, егеменді Қазақстан деген 
алтын әріппен жазылған еліміздің жемісі.

С.САПИРОВА,
Қызылағаш негізгі орта мектебінің 

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің 
мұғалімі.

Бақытты балалық шақ

Тіл туралы жазу, ол туралы 
айтудан қашпау да, жалықпау 
да керек. Себебі, тіл бүкіл бір 
халықтың жүрегі. Оның бой-
ында ұлттық болмыс, ұлттық 
рух, дәстүр мен салт жатыр. 
Сондықтан әр халық өз тілінде 
мақтанып қана қоймай, оны да-
мытып, жұмыс жасауы керек. 

Қазақ тілінде сөйлейтін 
адамдардың саны жағынан 
әлемдік тілдер арасында 70-
шы, ал, тіл байлығынан үшінші 
орында екен. Сену қиын де-
сек те деректер осылай. Ең 
бай тіл саналатын араб тілінде 
12 миллион 300 мың сөз бол-
са, бұл көрсеткіш ағылшын 
тілінде 750 мың, қазақ тілінде 
600 мың, ал испан тілінде 300 
мың, орыс тілінде 150 мың 
екен. Ал қытайлар болса 87019 
иероглифті қолданады. Де-
мек, қазақ тілі әлемдегі ең бай 
тілдердің төрінен орын алады 
деп нақты айта аламыз.  

Қазіргі таңда елімізде қазақ 
тілі мен орыс тілі қатар қолданып 
келеді. Еліміздегі ірі қалаларда 
орыс тілінің басымдылығы 
бар екені жасырын емес. Біз 
бұл көрсеткішті көтеру үшін әр 
қайсымыз ана тілімізде сөйлеп, 
ана тілінде қарым-қатынас жа-
сауымыз керек. БАҚ құралдары 
мен қоғамдық орындағы іс-
шаралар қазақ тілінде өтер 
болса, тілімізге сұраныс ар-
тар еді. Қазір өзге ұлт өкілі 
түгіл, қазақтардың өзі ана тілін 
керексіз етіп отырғаны жасырын 

АНА ТІЛІҢ – АРЫҢ 
БҰЛ...

емес. Бұған  Мұхтар Шаханов 
ағамыз «мәңгүрттік» деп сипат-
тама берген еді. Тіл түзелмей, 
қоғам түзелмейді, мемлекеттің 
де, ұлттың да болашағы 
күңгірттене береді. Сондықтан 
да еліміздің қоғамдық - рухани 
өмірінде ұлттық тіл саясатын 
барынша батыл қолға алып, 
қарқынды жүргізетін уақыт 
жетті. Ататүріктің «Қай кезде 
де ұлттық мұрат пен ұлттық 
мүддеге басымдық беруіміз ке-
рек. 

Халықаралық саясат, 
еларалық жағдай – мұның 
бәрі ұлттық мұрат пен ұлттық 
мүддеден төмен тұруы ке-
рек» дегеніндей, Қазақстан 
мемлекетінде де оның 
тілінен бастау алған рухани 
құндылықтарына бет бұрып, 
барынша халықтық мүддеге 
қызмет ететін ұлттық саясат 
жүргізу – бүгінгі күн қажет етіп 
отырған басты талабы.

А.САЙЛАУБЕКОВ,
 аудандық сотының 

кеңсесінің бас маманы.  

Қазіргі заманда жер жүзінде сыбайлас жемқорлықпен күресуді 
күшейту жұмысы үздіксіз жүргізілуде және әрдайым жетілдірілу 
үстінде. Әлемде сыбайлас жемқорлықпен күресу механизмінің 
барлық елдерге тиімді болатын бірегей жинағы жоқ. Әрбір мемлекет 
қолданатын сыбайлас жемқорлықпен күресу әдістерінің жиынтығы 
өзгеше, ол елдің саяси және экономикалық тұрақтылығына ғана 
емес, сонымен қатар әдет-ғұрпы мен салт-дәстүрлеріне, діни 
ерекшелігі мен құқықтық мәдениет деңгейіне және аумағы бой-
ынша алатын жеріне, халқының саны мен орналасу тығыздығына 
да байланысты болып келеді.Осы келеңсіз құбылыстың елімізде 
үдеп бара жатқаны ұрпақ тәрбиесіне зиян әкелетіні бәрімізді 
алаңдатады. Бұл мәселеге тереңірек үңілетін болсақ, сыбайлас 
жемқорлық ел болашағына, ұлттық қауіпсіздікке үлкен зиянын 
тигізеді. Яғни, осы келеңсіз құбылыспен күресу барша халықтың 
алдында тұрған ортақ мәселе екені айқын. «Тура биде туған жоқ, 
туғанды биде иман жоқ» деп қара қылды қақ жарып, турасын ай-
тып, әділдікке жүгінген қаймана халықтың ұрпағы бүгінгідей өз ал-
дына ел болып, еңсесі биік дамыған мемелекеттердің қатарына 
жетуді көздеп отырған шақта сол адами қалып-парасат биігінен 
көрінуге тиіспіз.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің 
баяндамасындағы  мәліметтерге сүйенсек, сыбайлас жемқорлыққа 
байланысты Қазақстан экономикасындағы жыл сайынғы әлеуетті 
шығындар 3,8 млрд долларға бағаланады, бұл ЖІӨ-нің 2% - на тең.  
Соңғы екі жылда агенттік 4 мыңнан астам сыбайлас жемқорлық 
қылмысын тіркеген, оның 3 мыңнан астамы сотқа жіберілді. 
Олардың жартысына жуығы парақорлық фактілеріне, төрттен бірі 
— лауазымдық өкілеттіктерін теріс пайдалану болса, ұрлау және 
қызметтік жалғандық фактілері 12% - ды құраған екен. Қазір біз 
баршамыз ойланумыз керек. Бұл айтылған мәліметтер мен сан-
дар еліміздің экономикасына соққы беріп, оылайша халықтың 
жағдайының төмендеуіне де алып келеді. 

Біз қазір қандай әлем, қандай қоғам құрамыз, сол әлемде және 
сол қоғамда біз және біздің балаларымыз өмір сүретінін түсуініміз 
керек. Баршамыз бұл туралы ойланып,болашаққа жарқын өмір 
сыйлау үшін де, осы зұлымдыққа қарсы бірігейік.

Ж.ЗАРЫҚПАЕВА,
  аудандық сотының судьясы. 

ЖЕМҚОРЛЫҚПЕН КҮРЕС – 
БАРШАМЫЗҒА МІНДЕТ!

***
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Ел қатарына қосылуға 
ұмтылып, қызметтің құлына 
айналуға құлықты болып жүрген, 
сонау жолдары көктен  іздегенім 
жерден табылып, азуын аспанға 
білеп, Елордада жоғары жақта 
жүрген Елемес курстасым Алма-
ты қаласының әкімдігіне үлкен 
қызметке келе қалды. 

Сол күннен бастап, 
қарапайым оқытушылық өмірім 
күрт өзгерді. Досыма жағынғысы 
келетін  қауымның қарасы  көп. 
Таңертеңгі шайын кафеден 
ішіп, түскі аста мейрамхана-
да түстеніп, «ауыр» жұмыстан 
шаршаған тәнін кешке саунада 
шаятын Елемес Ескермесұлы 
жапалақтай жарбитып мені 
қасынан тастамайды. Онымен 
жүрген соң, ішкенім алдымда, 
ішпегенім артымда.

Салқын сыраны тастап алып, 
көңілі хош болған күні курстасым: 
«осы сенің қолыңнан не келуші 
еді, өзі?» - дейді  шіреніп. «Білім  
саласын шыр айналдыруға ша-
мам жететін шығар, басеке! Он 
жыл болды ғой, сол маңайда 
жүргеніме» деймін құрақ ұшып.     

«Жақын уақытта, қаладағы 
білім басқармасының бір 
бұрышына тіреу боласың!» деп 
ықылық атқан досымның, алды-
нан  бір өтіп, артына бір шығып, 
жалпақтаумен күндерім зулап 
өтіп жатты. 

Дөкей досымның жауапты 
қызметке келгенін естіген та-
ныстар да, мені айналшықтап, 
жанымнан шықпайтынды 
шығарды. Көктемнің жаймашуақ 
бір күні, ескі көз, аңшы доста-
рым Әлайдар мен Мұрат келіп, 
«ана досыңмен таныстыр, ал-
дынан өтейік, бізге тендер алып 
берсін, оны да ренжітпейміз, 
сен де құр алақан қалмайсың» 
деп жата жабысып, қолқа сал-
ды. Ауадан келетін көп ақша көз 
алдыма елестегенде, тамағым 
жұтындырамай, бір орында 
байыз таппай, дегбірім қашты. 
Үшеуміз отырып алып, өзімізше 
«жоспар» құрдық.

Әлекең  әлгі әзіз досымды 
қымбат мейрамханаға апарып 
күтейік десе, Мүкең саунаға апа-
рып, балауыздай  балқытпақшы. 
Аузымыз көпіріп, таласып-
тармасып, біраз жерге барған 
соң, іштеріндегі «ақылдырақ» 
саналатын  менің жеке пікірім 
тыңдалды: «Қәзір құлпырған 
көктем уақыты. Жақында 
аңшылық маусымы бастала-
ды. Бәрі оң жамбасымызға өзі 
келіп тұр. Желтораңғы жаққа 
апарып, үйрек атқызайық, «чу-
лум»  ішкізейік. Досымның 
көңілі көтерілген  сол жерде,  
шаруаларыңды шалқайтып 
беремін» деп шіредім. Айтқан 
сөз, атылған оқ. 

Құдай сәтін салып, бастық 
досыма ұсыныс ұнады: 
«Байқаймын, сен осы 
саятшылық пен табиғатқа 
баяғыдан жақынсың. Өткен 
жолғы орын басқа біреуге 
бұйырды, ренжіме! Осы айтып 
отырған демалысыңды жақсы 
ұйымдастырсаң, қаладағы 
табиғат қорғау басқармасынан 
бір креслоны басасың! Астыңа 
арғымақтай, сүлік қара қызметтік 
көлік мінгізуім мүмкін! Сен, осы 
әлгі өзің жиі айтып, мақтай 
беретін үйректің сорпасын жа-
рытып жасамайтын секілдісің. 
Саған сенім аз,  өзіммен бірге  

Үйітілген үйрек үміт

Түсімде жаңа кабинетімдегі  кең 
креслода шалқайып, шай ішіп 
отыр екенмін деймін. Кіре беріс 
бөлмеде, құмырсқа бел хатшым 
зыр  жүгіреді. Қалтам қампайып, 
әмияным толған ақша. Стол 
үстінде шашылып, шытырлаған 
сансыз доллар. 

Таң алдында бүйірімнен 
түртіп оятқан  әйелім: «не 
болды, соншама, түні бойы, 
қолыңды жыбырлатып, қайта-
қайта сілекейлеп аузыңа апара 
бердің ғой, ұйқымды бұзып» деп 
безірейеді. Тағат таппай, түн жа-
рымына дейін түсімде сытырла-
тып доллар санап шыққанымды, 
қайдан білсін, ол бәтшағар?!  
Оны айтайын десем, көзі тиер 
деп, туған әйелімнен түсімді 
қызғанып, ақыр оянған соң, тәтті 
қиялымды үркітіп алмайын де-
ген оймен, жаймен басып, жатын 
бөлмеден сытылып шығып, аңға 
дайындала бастадым.

Әлекең компаниясындағы дәрі 
таситын  «Деликасын» ерттеп, 
Мүкеңнің үйінен асай-мүсейлері, 
қару-жарағы мен қайығын 
тиеп, айтқан уақытта менің 
пәтерімнің алдынан табылды.  
Қолтығына әдемі «аспазының» 
жұмыр білегін орап, жүйрігін 
жүгендеп, айдарынан жел ескен 
Елеместі машинаның арт жағына  
қонжитып, қаладан шықпай жа-
тып, сыраны сіміре тартып, «ар-
мандап жүрген аңшылықты» 
жууға қызу кірісіп кеттік. 
Анда-санда жалған дүниені 
жалпағынан басып, жанына 
қуыршақтай қыз ерткен Елемес 
жаққа, ұрлана да, қызғана да көз 
саламыз.

Ана бұтаның түбіне бір сәлем 
салып, мына тораңғыға бір 
түстеніп, «ақаңнан» асыра 
сілтеп, әңгімені гөй-гөйлетіп, 
Күртіні асып, Қаншеңгелді ба-
сып, Желтораңғының желкесінен 
шыққанымызда, күн бесінге 
тақап та қалған еді. Көктемнің 
керемет жұпар ауасынан кеу-
де кере жұтып, төбе басына 
көтерілдік. Жан-жағымызды бар-
лап, үйрек іздеп, маңайымызға 
дүрбі салғанымызда, батыстан 
будақ-будақ шығып жатқан қара 
түтінді байқадық. Алыстан жай-
лап жылжыған өрттің бет алысы 
біз жақ сияқты. 

Орналасқан жеріміз өте 
ыңғайлы, айналамыздың 
барлығы құм болғанымен, 
оймақтай төңкерілген үлкен 

бітетінін іштері сезетін болуы ке-
рек, екі досым да жымың-жымың 
етеді.

Бақанымызды алып, бары-
мызды салып, шатырды  құрып, 
дастарханды жайнатып, таң ата 
басталатын «сәтті аңшылықты» 
алдын ала атап өтуді, одан ары 
жалғастырып кеттік.  Резеңке 
қайықты үрлеп, жібін жазып, 
жағаға арқандадық. Қайықтың 
ішін керіп тұратын орындық 
тақтайшаны «астыма қойып оты-
рамын» деп, Әлекең алып қалды. 

Аузымыз құрғамай, күнде ішіп 
жүрген «көк су» қойсын ба, Еле-
мес екеумізді елден бұрын алып 
жыққан секілді. Сүйікті ақыным 
Есениннен біраз есіп,  Омар 
Хаямның рубайларын  ортай-
тып, кілгіріп тұрған  көзімді әдемі 
аспаздың  алма мойнындағы 
меңге қадап: «И Самарканд, и 
Бухару. За родинку одну. Готов 
отдать» дей бере, столды сүзе 
құлағанымды, артынан Әлекең 
айтып берді. Ар жағының бәрі 
күңгірт, тап бір  тұманды Альби-
ондай... 

Ескі достарым мені көкпар 
тартқандай дырылдатып, 
керексіз дүниедей шатырға 
сүйреп тастаған соң, Елемесім де 
алысқа шаппаған. Маған дейін, 
басы қалтақтап әзер отырған 
күйкентайдай досыма, арақты 
үстемелетіп үсті-үстіне құйған 
соң, қайтіп оңсын? Дастархан 
басында қылжиып қалған оны, 
бұйым құрлы көрмей, көтеріп 
апарып, менің қасыма қосақтаған 
әлгі екеуі шатырдың аузын жылы 
жапқан тәрізді.

Аспаз қыз өздеріне емін-еркін 
тиген Әлайдар мен Мұрат ма-
шина магнитофонының даусын  
түбіне дейін шыңғыртып, үшеуі 
түннің бір уағына дейін, жын-
ойнақ дискотека жасаған. Таңға 
жақын шамалары  біткен екеуіне 
жатар орын жоқ, қамыс түбіне ба-
рып, күртешелерімен қымтанып, 
қатар сұлапты. Өзіне арналып 
күн ұзақ оқылған өлең, айтылған 
әдемі ән, керемет музыканың 
құдіреті бар, оның үстіне аямай 
алған «ақаңның» буы мен  құр 
жаны қалмай құрметтеген үш 
жігіттің ықыласына шыдамай, 
талықсыған ару аспаз, талмау-
рай барып, машинаның ішіне  
жығылған сыңайлы.

... Өңім ба, жоқ әлде түсім бе, 
ол жағы белгісіз. Құдды бір домна 
пешінің ішінде жатқандаймын, 

жағы сенбей қақсаған магнито-
фон,  аккумуляторды толығымен 
отырғызып тастаған. Ол аздай, 
көлігіміз көлеңкесінде тұрсын 
деп қойған алып жиде өртке 
оранып, шырпылары шатыр-
лап, машинаға құлай бастады. 
Үстіміздегі бар киімді шешіп,  
көлге сулап алып, «Деликаны» 
қымтаймыз. Алты сағат өртпен 
арпалысып, әбден қалжыраған 
біздерді алыстағы қыр басында 
қой жайып жүрген, бір жас жігіт 
дүрбі салып байқапты. Өрттің 
арасын қуалай жүріп, атын 
терлетіп,  бізге әрең  жеткен әлгі 
Аслан деген малшы мән-жайды 
ұққан соң, фазендасына шауып 
барып, алдына өзінің «Уазигінің» 
аккумуляторын өңгеріп алып 
келді. 

Көлдегі көктемнің мұздай суын-
да, қайықтың еденінде отырып, 
«асты мен арты» тұтастай қатып 
қалған «аққуымызды»  жағаға 
шығара салысымен, машинаны 
оталдырған бетте, өрт шалған 
бар жүгімізді орнында қалдырып, 
асыға-үсіге  қираған ағаштарды 
қиялай өтіп, қыр басындағы 
фазендаға  қарай салдық.

Жан жақтан қаумалаған 
тоғайдағы қалың өрттен қашып 
шығып, бос тұрған малшының 
үйіне жеткенімізде, әлгінде 
көтерілген қатты желдің 
екпінімен, алдымызды ораған 
қалың өрт қыр басына шығып, 
біз кірген үйді қоршауға алды. 
Төбеге түскен шоқтан қызған ескі 
шифер шарт-шұрт атылады.

Кешегі сұлу тәніне, әдемі сәні  
жарасқан қылымсыған аспаз 
қыздың шаштарының алба-
жұлбасы шығып, бет аузы айғыз-
айғыз кір қожалақ, киімдері қара 
күйелешке айналған. Жарты күн 
суық суда отырып, мұздап қалған 
аяғы икемге келмей, бұтына 
жіберген баладай талтаң-талтаң 
басады. Мына ұсқыны қашқан, 
албасты түрінен адам емес, 
ат үріккендей. Әбден әбіржіген 
әкімдіктегі әбжылан досымның 
әншейінде тікірейіп тұратын қияқ 
мұрты қоғадай  жапырылып, 
жаны қыр мұрнының  ұшына кел-
ген сияқты.

«Бауырым-ау, айдала-
да қаңсытып, өртеп өлтіретін 
болдың ғой. Ел-жұртыма,  
жұбайыма не бетімді айтамын?! 
Ең болмаса, өрттің алдынан 
шығып, дұға оқышы, тоқтайтын 
шығар, мына алапат» - деп 

маған жәудірей қарап, тұншыға 
кемсеңдейді. Кеңседегі адам 
баласын менсінбейтін, кердең 
мінездің табы да қалмаған. Ит 
болса да, көп жылғы сыралғы 
досым, бүртүрлі жаным ашып, 
мүсәпір кейпін аяп кеттім. 
Оның үстіне, осы құрып кеткір 
үйрек атуды ұйымдастырып 
жүрген өзімді бәріне  кінәлі са-
нап, кешегі мастықтан әлі де 
айыға алмай тұрған мен байқұс, 
тәлтіреңдей басып үйдің алды-
на шықтым.  

Жүзімді құбылаға  бұрып, 
жүрелей отырдым, күйе басқан 
қолымды, аспанға жайып: «Еее, 
Жаратқан ием, біз пақырды 
былай қойшы, ең болмаса,  
үлкен қызметтен үміткер досым 
Елеместі үйтіліп өлуден сақтай 
гөр» деймін  жалбарынып.

Ол аман қалса, бізді де 
«өлтіре қоймас», қызметке 
тағайындап, көтеретін шығар  
деген  мысық пиғыл бір үміт, 
қуыс кеудемде ондық шамның 
өлімші жарығындай  әлі де 
жылтырайды.  «Шын жыласа, 
соқыр көзден де жас шығады» 
демекші, әлгі сандырақтап  
оқыған дұғам шынымен де 
қабыл болды ма, жоқ әлде, бұл 
кездейсоқтық па, әйтеуір сүт 
пісірімдей уақытта, жел тоқтап, 
өрт те саябырсығандай бол-
ды. Машинамызға апыл-ғұпыл 
міне салып, қара жолға қарай 
ойқастай тарттық.  

Қаншеңгелде тоқтап, бас 
«жазып», сусын ішкенге, 
қалтамызда көк тиын жоқ, 
барлық ақша бағанағы ақтық  
шайқаста киіммен қоса өртеніп 
кеткен. Амал жоқ, ұнжырғамыз 
түсіп, итиіп Алматыға қарай 
ілбідік. Көлік іші мүлгіген 
тыныштық. Бәріміздің ерніміз 
кезеріп, шөлден өліп келеміз.

«Осы үйрек атуды шығарған, 
сен оңбағансың» дегендей, екі 
досым ала көздерімен атып, 
жол бойы мені жегідей жеп 
келеді. Терісіне сыймай, ты-
рысып қалған Елемесімнің ба-
сына не ой орнағанын, итім 
білсін?! Әдірам қалғыр аспа-
зы да жұмған аузын ашпайды,  
қабағынан қар жауып, тап бір, 
бүкіл өртті өзі өшіргендей болып 
отыр. Бәріміздің кешегі күлкіміз 
күлге айналғандай.

Үйінің алдына келіп тоқтаған 
машинадан түскен бойда, 
ежірейген көзін алартып, сұқ 
саусағын маған білеген Еле-
мес Ескермесұлы: «Енді 
көрмегенім, сен болсын! Бұдан 
былай, есігімді ашушы болма! 
Сені «көтеремін» деп  жүрген, 
мен ақымақпын! Өсейін деп 
жүрген азамат па десем, өшуге 
ұмтылып жүрген, есалаң!» - деп 
есікті тарс жапты. Құр сүлдерім 
салбырап, салым суға кетіп, 
Сталинград түбінде тұтқынға 
түскен неміс секілді, үдірейіп 
үйге келгендегі ұсқынымды 
көрген әйелім, «жығылған үстіне 
жұдырық» дегендей, жарты күн  
жүндеді.

...Шіркін, шыр айналған заман-
ай.  Содан бері де аттай жиыр-
ма жыл, жылжып өте шығыпты. 
Елемес досым бұл күнде 
мемлекеттік қызметтің биігіне 
шығып, құзар шыңында жүр. 
Әлайдар мен Мұрат  байлыққа  
бығып  қалған алпауыт  бизнес-
мен. Қаладағы  құрылыс пен 
фармацевтика саласындағы 
бар тендер - сол екеуінікі.

Мені жақсы білетін  дос-жаран 
мен тамыр - таныстарым: «осы 
сіз, жылда аңшылық маусымын 
құр жібермей, ерте көктем мен 
қоңыр күзде, үйрек атудан неге 
сонша жалықпайсыз?»  деген 
сұрақты жиі қояды.  

Жақын досымның наласына 
батқан сол бір аңшылықтан бері 
айлығым шайлығыма жетпей 
ортаңқол оқытушы деңгейінде 
қалып қойған мен сорлы күні 
бүгінге дейін  аспаннан ұшқан 
үйрек көрсем атып тастағым, 
қолыма түссе, үйтіп жібергім 
келеді де тұрады. Менің 
өмірімдегі тап сол сәтсіздікке  
әлемнің бар үйрегі кінәлі  секілді.

Кей кездері, өмірге өкпе 
арта бастасам, үйрекке деген 
өштігім есіме түсіп, беймезгіл  
үйтілген үйрек үмітім алға же-
телеп, аңшылықтан еш бас 
тартқызбайды...    

аспазымды ала жүремін» деп, 
қулана жымиып, көзін қысты. 
Жазған құлда жазық жоқ,  
«Ләббай» дедім, басыма қонар 
бақты бағамдап, қуанышым 
қойныма сыймай. Жанарыма 
лықсып келген қуаныш  жасын 
әзер тежеп,  жылап жіберуге шақ 
қалдым. 

Қу құлқынымды қызмет 
құртып, көз алдыма судай жаңа 
«служебный» қара джип  еле-
степ, үйге қарай үкідей ұштым. 
Үстімнен таудай жүк түскендей 
жеңілденіп, ертеңінде үйрек 
атуға кететін болып, келген бой-
да, кешке асты ішер-ішпестен, 
жастыққа басым тиісімен, 
қорылдап қалың ұйқыға кетіппін. 

көлдің ортасына сұғына ұмтылған 
түбектің жан-жағы ұйысқан  жиде 
ағашы, серейіп тұрған сексеуіл 
мен жапырылып жатқан жыңғыл. 
Ара-тұра киіміңді жыртып, шөңгесі 
табаныңа біздей қадалатын 
шеңгел де кездеседі. Түбекке 
кіріп-шығатын жалғыз жол бар. 
Жиегін ит тұмсығы батпайтын 
қалың қамыс көмкерген алқа 
көлдің беті құжынаған қасқалдақ 
пен жыпырлаған  үйрек. Құрметті 
қонағымыздың бағына орай, 
«сабақты ине сәтімен» болатын 
секілді. Ендеше, асығымыз ал-
шысынан түсіп тұр. Құйқылжыған 
көңіліміз көктем күніндей ерек-
ше  көтеріңкі, бәріміз шат-
шадыманбыз. «Жұмыстары» 

кенезем кеуіп, ыстықтан тұла-
бойымның бәрін тер басқан. 
Күлдіреген көзімді ашсам, 
жан-жағымыздың бәрін алапат 
өрт жайлап алған. Шатырлап 
жанған жиденің қу бұтақтарына, 
сексеуілдің ыстық жалыны 
қосылып, жыландай ширатылған 
қызыл тажал әп сәтте лагерімізді 
қоршап алды. Ойбай-аттанымды 
салып, жұлқылап жүріп, жұрттың 
бәрін қалың ұйқыдан әзер оят-
тым. Қорқыныштан көздері ша-
расынан шыққан, бадырақ қызды 
жағадағы қайыққа отырғыза 
салып, көлдің ортасына қарай 
итеріп жібердік. 

Енді машинаны от алдыру 
арманға айналды. Таң атқанша 

Есенай ІҢКӘРБАЕВ.
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Туберкулез - ауа арқылы таралатын 
жұқпалы ауру. Туберкулез   ауруының 
қоздырғышы - туберкулез таяқшалары.
Қазіргі кезде туберкулез ауруының қауіптілі-
гі туберкулез   ауруы адамнан адамға ауа 
арқылы таралып жұғатын болғандықтан, 
туберкулезбен  тыныс жолдары (кеңірдек, 
кеңірдекше) өкпесі зақымданған  науқастар  
жоғары қауіп тудырады. Туберкулез 
ауруының бұл түрлеріне шалдыққан   
науқастар сөйлегенде, жөтелгенде, 
түшкіргенде немесе қақырық тастағанда 
қоршаған   ортаны тірі бактериялармен 
ластайды. Ауаны ластаған тірі туберку-
лез   микробактериялары   сау адамның 
ағзасына   өтуі үшін   осы   ауамен аздап   
қана   тыныс алудың өзі де жеткілікті. Яғни, 
туберкулез таяқшалары барлық адамдар 
үшін қауіпті, өйткені біз тыныс алатын ауа 
бәрімізге ортақ!

Туберкулезбен ауырмау үшін не істеу 
керек?

Туберкулез   таяқшаларының   жұғуынан, 
яғни тыныс алу жолдары арқылы туберку-
лез   ауруының   қоздырғышының   ағзаға 
түсуінен сақтану   керек (бөлмені жүйелі   
түрде   желдетіп   отыру, жөтеліп жүрген 
адамдардың бетперде тағуы, туберкулездің   
ашық түріне шалдыққан адамдармен   
қарымқатынаста   болмау)   Есірткі   зат-
тарды қолданбау, арақ-шарап пен темекіні   
қолданбау.  Тамақтану тәртібі   мен   жиілігін   
сақтау, зиянды және улы қоспаларды 
қолданбау стресстерге қарсы   тұра   білу  
Жыл сайын емханада тексерістен өтіп оты-
ру  ағзаның қорғаныс күштерін төмендететін 
кез - келген ауруды (қабыну   үрдістері 
қанның азаюы, гормондық бұзылыстар, 

Туберкулез ауруының белгілері және оның 
алдын алу жолдары 

қалқанша безінің   аурулары   және 
басқаларды) уақтылы емдеп отыру.

Туберкулездің белгілері:
- әлсіздік, тез шаршау;
- асқа зауқы соқпау, жүдеу;
- 3 аптадан аса жөтеліп жүру;
- түнде немесе ұйқыдан оянған кезде тер-

леу;
- дене қызуының 37 градустан жоғары 

көтерілуі;
- түстен кейінгі мезгілде бейжай болуы.
Осындай белгілер білінсе міндетті түрде 

терапевт - дәрігерге көрініп қақырықты үш 
күн қатарынан үш рет “Кох таяқшасына” тек-
серу керек. Қақырықты жинау әр уақытта 
медицина қызметкерінің бақылауы арқылы 
терең тыныс жолдарынан алынғаны дұрыс. 
Егер тексерілген қақырықта туберкулез ми-
кробоактериясы табылмаса, онда ол науқас 
рентген арқылы тексерілуі тиіс. Әр нәрсенің 
алдын алған жөн, себебі туберкулездің жеңіл 
түрі болса, ол тез емделіп, тез жазылады. 
Қандай жағдайда болмасын, туберкулезге 
шалдыққан адам тез арада емделуі қажет. 
Қазіргі жағдайда туберкулезбен ауырған 
жанды емдеп жазуға болады.

Науқас адам туберкулезін жұқтырмау 
үшін не істеу керек?

Туберкулезді жұқтырмай жүру мүмкін 
емес! Алдын - ала тексерілу мүмкін нәрсе!

Науқас жөтелгенде, түшкіргенде жақын 
отырған адамдардан бетін бұрып, аузы 
мен мұрнын орамалмен жауып, қолын жиі-

жиі жуып, орамалды күніне бірнеше рет 
алмастыруға тиіс. Өйткені оған туберкулез 
микробтары өте көп жиналады. Әсіресе ба-
лаларды сақтандырудың барлық шараларын 
мұқият қараған абзал. Оларды қолына алып 
сүюіне, бір ыдысты ортақ пайдалануына, бір 
бөлмеде ұйықтауына, бәрінен бұрын төсекте 
бірге жатуына болмайды. Науқас адамның 
меншікті ыдыстары, заттары, төсек орны бо-
луы тиіс, олар жанұяның басқа мүшелерінен 
оқшау сақталады. Кірлеген төсекті жинау 
үшін бөлек жәшік немесе қап арналады. 
Науқасқа күн жақ беттен жеке бөлме берген 
дұрыс. Оған мүмкіндік болмаса, пайдалана-
тын орнын белгілеп, шымылдықпен бөлу ке-
рек. Науқас адамның төсегі үй қабырғасынан 
0,5 метр, ал жанұя мүшелерінен кемінде 1,5 
метр қашық салынғаны жөн. Кілем, киіздерді 
алып тастап, оңай жуылатын, ауру жұқтыруға 
әсер етпейтін заттарды ғана қалдырады. 
Кірлегенде бөлек жуады.

Науқас бөлмесінің еденін, қабырғаларды, 
ыдыс-аяқтарын жууға жеке-жеке шүберек, 
шелек бөлінуі тиіс. Науқас қақырықты қалта 
түкіргішіне түкіруі тиіс, ол екеу болғаны жөн, 
біреуін науқас пайдаланған кезде, екіншісі 
залалсыздандырылады.

Туберкулезді анықтау әдістері
Туберкулездің алдын алу үшін 

профилактикалық шаралар жүргізу, барынша 
туберкулезді ерте табу (енді басталғанда), 
жеңіл түр болса тез емделеді. Ол үшін:

1)   Манту сынамасы қойылады. Бұл әдіспен 

туберкулездің жұққанын анықтаймыз, бала-
лар үшін манту сынамасын қойғызу (алу) 
керек

2)   Жасөспірімдермен ересектер жылы-
на бір рет флюроографиялық тексеруден 
өтулері қажет, бұл әдіспен өкпенің аурула-
рын анықтаймыз, олар: туберкулез, пнев-
мония, рак, т.с.с.

3) Бакскопия - қақырықты микроскоп 
арқылы тексеру, әртүрлі уақытта үш рет-
тен Кох таяқшасына тексеру, егер де ту-
беркулез құртын тапқан жағдайда, бірден 
туберкулездің ашық түрі деген диагноз сол 
сәтте (микроскоппен) қойылады.

4) Қаланың барлық емханаларында Ман-
ту сынамасымен, флюроография, бакско-
пия әдістерімен туберкулез науқастарын 
тауп, тубдиспансерге емге жіберуде.

5) Науқастар тубдиспансерде емделіп 
айығып кетуде.

Туберкулезден қалай сақтануға бола-
ды?

Туберкулезден сақтануға болады.
А) адам ағзасының қорғаныс жүйесін 

күшейту үшін туберкулезге қарсы БЦЖ 
вакцинасын егу, бұл вакцина тек қана 
дәрігердің шешімімен егіледі. БЦЖ вак-
цинасын бірінші рет перзентханада, кейін 
бала бірінші сыныпқа (6-7 жас) және бала 
бесінші сыныпқа (11-12 жас) барғанда БЦЖ 
егіледі.

Б) салауаты өмір салтын ұстану
В) тазалық сақтау
Г) дұрыс тамақтанып, зиянды әдеттен бас 

тарту керек
Д) дене шынықтыру, жаттығулр жасау
“Ауырып ем іздегенше, ауырмайтын жол 

ізде”.

МАМАН КЕҢЕСІ

БРУЦЕЛЛЕЗ  
АУРУЫ

Бруцеллез – зоонозды инфекция.   Бруцеллез жа-
нуарлардан адамға әртүрлі жолдармен беріледі. Жиі 
адамдар бруцеллезді ауру малды күткенде жеке бас ги-
гиенасы ережелерін сақтамаса, ауру мал бөліністерімен 
залалданған құралдармен тікелей қатынасса, малдың жүнін 
қырқу, малды сою, терісін сыпыру кезінде, мал төлдету 
кезінде малдың шуы, қағанақ суымен қатынаста болғанда, 
туған қозыны ауыздандырып емізу кезінде жұқтырып ала-
ды. Сонымен бірге ауру сиыр, ешкі, қойдың қайнамаған 
сүтін немесе толық термиялық өңдеуден өтпеген өнімдерді 
тағам ретінде пайдаланғанда ауру жұғады   

Аурудың  негізі нышаны - қызба, дене қызуы тәуліктің 
екінші жартысында айқын қалтыраудан кейін жоғарлайды 
Сүйек, буын,бұлшық еттер,жүйке тамырларының ауру 
сезімі пайда болады 

Бруцеллездің алдын алуда қарапайым іс-шаралар 
жүргізілуі қажет:

1. Жануарлар күтіміне байланысты барлық жұмыстарды, 
әсіресе төлдеу науқанында арнайы қорғаныш киімдерін 
(арнайы киім, аяқ киім, қолғап) киюмен жүргізу, бруцеллез 
ауруының алдын алу және жеке бас гигиенасы ережелерін 
сақтау;

2.Тағам ретінде сапалы термиялық өңдеуден өткен ет 
және ет өнімдерін, сүт және сүт өнімдерін қолдану;

3. Ветеринарлық анықтамасыз сүт және сүт өнімдерін 
бейберекет сауда орындарынан ешқашан сатып алмау;

4. Малды жайлауға шығарар алдында міндетті түрде 
бруцеллезге тексерту.

Бруцеллёзден сезіктенсеңіз дәрігерден кеңес алыңыз, 
өйткені көп жағдайда бұл аурумен басқа аурупарды ша-
тастырады, ал емдеу үшін көп уақыт та, қаржы да шығын 
болады.

Б.ТЕМІРХАНОВ, 
  аудандық СЭББ басшысы.      

С.КУКУЗОВА,
санитариялық-эпидемиологиялық  бөлімінің  

бас  маманы.       

ХХІ ғасыр білім – ғылымның 
ғасыры десек, Елбасымыздың 
көрегенді саясатының, 
білім беру саласына көңіл 
бөлгеннің нәтижесінде  әлемдік 
деңгейдегі  білім  берудің озық 
инновациялық  технологиясын  
игеруге күш  салудамыз.

Мен Қазақстан Республи-
касы педагог кадрларының 
біліктілігін арттырудың деңгейлі 
бағдарламаларының курста-
рында оқытудың тиімділігі 
жөнінде, өзімнің ой-пікірімді 
айтқым келеді. Қазіргі жаңдайда 
үйрене білу  және  үйренуге  
ұмтылу адам  баласының ең  
басты мақсаты. Өмір бойы  
үйрену идеясы  қазіргі білім беру  
жүйесінің біріне айналып отыр. 
Шындығында білім не үшін 
қажет адамға? 

Әрине  өзіңді – өзің  дамыту 
үшін, тұла  бойындағы  қабілет 
пен дарынды жүзеге асыру үшін 
дүние танымымды өзгерткім 
келеді. Кәсіби  тұрғыда жаңа 
сатыға  қадам басып, білім 
жүйесіне енген жаңалықтың 
қыр-сырын түсінуге тырысамын. 
Білім беру саласында ауқымды 
өзгерістер үлкен орын алуда.

Соңғы кездері байқағаным, 
оқу  мен оқытуда орын алып 
жатқан жаңашыл  өзгерістерді 
зерттеп, күнделікті  өз  іс-
тәжірибемде  қолдану  аясы  

БІЛІМДІ ЕЛ - 
МӘҢГІЛІК ЕЛ

Егер сен болашақтағы өзгерісті байқағың келсе, сол 
өзгерісті уақытында жаса. 

МАХАТМА ГАНДИ.

жыл  сайын  кеңеюде. Себебі, 
мектеп  аясында кәсіби  білім 
алу, оқыту  нәтижесін  талдау, 
бақылау, қадағалау, бағалау  
үдерістері мектептің  ортақ 
ұстаным мен құндылықтарын 
қалыптастырады  және  қарым 
- қатынас жасау өнерін игеруге 
мүмкіндік  береді.

Адамның қолынан келмейтін 
еш нәрсе жоқ. Ұлы ағылшын 
ағартушысы Уильям Уарт «Жай  
мұғалім хабарлайды, жақсы 
мұғалім түсіндіреді, керемет   
мұғалім көрсетеді, ұлы мұғалім 
шабыттандырады» деген  
екен. Қазіргі кезде  мұғалімнің  
нәтижеге  қол  жеткізуі үшін өзін 
өзі басқара алуы керек,  бой-
ында  оптимизм, көшбасшылық  
қасиет, тәуекелге бел буа білу, 
қуаттылық,  төзімділік  сияқты  
тұлғалық  қасиеттері  болуы тиіс.

Қорытындылай келе, 
болашақта оқушыларымыздан 
сыни  ойлай алатын, білімге 
құштар, өздігінен үйрене  білетін, 
алған білімдерін  талдап, 
жинақтап, практикада қолдана  
алатын нағыз  көшбасшы  
тәрбиелейтіндігіміз сөзсіз.

Анар ИМАНАЛИҚЫЗЫ,
«Қарасу негізгі орта мектебі, 

мектепке дейінгі шағын 
орталығымен» коммуналдық  

мемлекеттік мекемесінің 
биология пәнінің мұғалімі.

ФИО
ДУТАЕВ РИЗВАН АНЗОРОВИЧ(ИП"ДУТАЕВ")

КАБИЕВ АСЕТ КАЛЫКОВИЧ(КХ "КАБИЕВ")
ИДРИШЕВ САМАТ БАЗАРБЕКОВИЧ

АУТОВ АЛМАС ТУРСЫНОВИЧ
БАЙЖУМАНОВ МАХМЕТ АКАТАЕВИЧ

ИНТЫМАКОВ АИТМУКАМЕТ БЕКТУРСЫНОВИЧ
БИСИМБИЕВ ЕРЛАН ТАЛАСБАЕВИЧ

ИСАЕВ ЕРНАР ДҮЙСЕНҰЛЫ
АЙТКОЖАНОВ КУАНЫШ КУРМАНТАЕВИЧ

НУРБАЕВА АЙГУЛЬ СЕРИКБАЕВНА
АКБАСОВ СЕРИКБЕК 

КОНРАТБАЕВ КАЙРАТ ХАМИДУЛЛАЕВИЧ
КОЙАЙДАРОВ НАЗАР ТЫНЫБАЕВИЧ

АСЫЛБЕКОВ АЛМАС АСЫМОВИЧ
БЕЙСЕНБЕКОВ МАҚСАТ МЕДЕЛБЕКҰЛЫ

ИИН
821209302135
790203300313
690301303200
740407302815
680418301170
620404302527
860407302740
880218302350
640323301235
641009402047
650317302420
691022300807
800314303861
700915302324
820114301702

Сумма
-389817
-314134
-225707
-138135
-96238
-222603

-106964,3
-90362,6
-106134
-104718
-92118

-102748
-95152
-153128
-97890

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ КӨЛІК САЛЫҒЫ БОЙЫНША 
БЕРЕШЕГІ БАР ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ТІЗІМІ

АҚСУ АУДАНЫ БОЙЫНША МК БАСҚАРМАСЫ.

16 мыңға жуық қазақстандық 
көп балалы отбасылар үшін 
тағайындалатын жәрдемақыны 
проактивті форматта алды. 
Өткен жылдың мамыр айынан 
бастап әйелдерге төртінші неме-
се одан да кейінгі баланы туған 
кезде тағайындалатын көп ба-
лалы отбасылар жәрдемақысын 
алу үшін ХҚО-ға жүгіну 
міндетті емес, мемлекеттің 
өзі барлығын қашықтан SMS 
арқылы ресімдеуді ұсынады. 
Бұдан бұрын аталған 
жәрдемақыны ресімдеу үшін 
ХҚО-ға барып, өтініш жа-
зып, жеке куәлік, балалардың 
туу туралы куәліктері мен 
неке қию куәлігі сияқты 
құжаттарды ұсыну қажет еді, 
ал жәрдемақы өтініш берілген 
күннен бастап тағайындалатын. 
«Отбасында төртінші немесе 
одан кейін тағы бала туылған 
жағдайда, проактивті түрде 
баланың туу туралы куәлігін, 
бала туу мен оның бір жасқа 
дейінгі күтіміне байланысты 
берілетін жәрдемақыларды 
ғана емес, көп балалы от-
басылар үшін жәрдемақыны 
ресімдеуді ұсынатын SMS-
хабарлама да жіберіледі. 

Мұнда клиенттің SMS-ке келісімі 
ғана керек. Қажетті мәліметтер 
мемлекеттік органдардың 
ақпараттық жүйелерінен алы-
нады. ХҚО-ға барудың қажеті 
жоқ», – дейді «Азаматтарға 
арналған үкімет» мемлекеттік 
корпорациясының Басқарма 
төрағасы Әділ Қожықов. 
Көп балалы отбасылар үшін 
жәрдемақы 2020 жылдың басы-
нан бастап төленеді. 

Төлемді төрт және одан да көп 
бала туған әйелдер ала алады. 
Қазіргі уақытта бұл жәрдемақыны 
487 мыңнан астам қазақстандық 
отбасы алады. 

Оның ішінде 63 437 әйел 
«Алтын алқа», 138 571 әйел 
«Күміс алқа» иегерлері. 
2022 жылы көп балалы 
отбасыларға тағайындалатын 

жәрдемақы мөлшері:
4 балаға 49 100 теңге;
5 балаға 61 383 теңге;
6 балаға 73 666 теңге;
7 балаға 85 948 теңге;
8 балаға 98230 теңге;
Келесі әр балаға +4 АЕК.
Анықтама:
Қазақстанда 4 және одан 

да көп кәмелетке толмаған 
балалары немесе 23 жасқа 
толғанға дейін күндізгі бөлімде 
оқитын бірге тұратын бала-
лары барлар көп балалы от-
басы болып саналады. 6 
бала туған және тәрбиелеген 
көп балалы аналарға «Күміс 
алқа», ал 7 және одан да көп 
бала туып, тәрбиелегендерге 
«Алтын алқа» беріледі.  
1414 нөмірінен қызметтерді 
проактивті түрде рәсімдеуді 
ұсынатын sms-хабарламаларды 
алу үшін телефон нөмірі 
мобильді азаматтар базасында 
тіркелуі тиіс. 

Егер әйел қандай да бір се-
бептермен SMS арқылы қызмет 
ала алмаса, ол бұрынғыдай 
ХҚО-ға жүгіне алады. 
Толық ақпаратты 1414 нөмірі 
бойынша білуге болады.

Көп балалы отбасылар үшін жәрдемақы проактивті 
түрде ресімделеді 



7 бетАЌСУ ӨЊІРІ11 наурыз 2022 жыл

Жеке аулалар мен шаруа 
қожалықтарында, басқадай құрылымдық 
бөлімшелерде бүгінгі таңда жете мән 
берілмей, келе жатқан шаралардың 
бірі жұқпалы инвазиялық аурулардың 
эпизоотиялық тізбесін жою болып та-
былады. Залалсыздандыру жұмыстары 
жүйелі атқарылмауда.

Залалсыздандыру дегеніміз- адам 
мен жануарларға ортақ жұқпалы неме-
се жұқпалы емес ауру қоздырғыштарын 
жоюға бағытталған шаралар жүйесін 
атаймыз.

Залалсыздандыру түрлері
1. Дезинфекция                                 
2. Дезинсекция                                  
3. Дератизация
Дезинфекция – инфекциялық және 

паразиттік аурулардың қоздырғыштарын 
жою жөніндегі шаралар кешені; 

Дезинсекция – жәндіктер мен басқа 
да буынаяқтыларды жою жөніндегі іс-
шаралар кешені;

Дератизация – кеміргіштерді жою 
жөніндегі іс-шаралар кешені;

Барлық жұқпалы аурулар-
да  қоздырғыштарының берілуі, 
жануарлардың  ағзасынан  шығарылудан 
басталады. Аурудың қоздырғыштары 
тарағаннан кейін қоршаған ортада бо-
лып, осы ортада бейімделу кезеңінен 
өтіп, ластап,  сау малдың ағзасына өтеді.

Ауданда жиі кездесетін аурулардың 
қоздырғыштары, мысалы бруцел-
лез- жайылымдылығы ылғал топырық 
қабатында - 3 ай, көңде - 50 күнге  дейін, 
қарасан- көңде жарты жылдан астам 
уақыт, ал топырақта бірнеше жыл, па-
стереллез – топырақта және көңде 
сақталу мерзімі- 72 күнде дейін, ал 
залалсыздандырылмаған өлекседе -120 
күнге дейін, сібір жарасы- топырақта 
және көңде – 100 жылдан астам 
уақыт бойы сақталады.  эпизоотиялық 
тізбені жою үшін, Сіздер малды жазғы 
жайылымға шығарғаннан кейін неме-
се  малды тұраққа қояр алдында  1-2 
ай бұрын ашық алаңдар мен жабық 
қораларға механикалық тазалық жа-
сап, ағымды жөндеу, залалсыздандыру 
жұмыстарын жүргізуге міндеттісіздер.  
Қазақстан Республикасы «Ветеринария 
туралы» Заңының 25 бабында  (аумақты, 
мал шаруашылығы қора - жайларын, 
сондай-ақ жемшөптi, жануарлардан алы-
натын өнiмдер мен шикiзатты сақтауға 
және өңдеуге арналған ғимараттарды 
ветеринариялық (ветеринариялық-
санитариялық) ережелер мен 
ветеринариялық нормативтерге сәйкес 
ұстауға, қоршаған ортаның ластануына 
жол бермеу)  туралы жеке және заңды 
тұлғалардың міндеті ретінде көрсетілген. 

Заласыздандыру жұмыстары – 3 
топқа бөлінеді:

1. Механикалық -  мал қораны, 
басқадай мал тұрған орындарды су ша-
шып сыпырады, әк (известь) арқылы мал 
қораның іші-сыртын ағарту жұмыстары, 
малдың тұрағының орнын, құрал-
жабдықтарын тазартады.

2. Физикалық -  ультракүлгін, 
радиациялық, лазерлік сәулелермен, 
ультрадыбыспен өңдейді, қайнату, өртеу, 
бумен немесе ыстық ауамен өңдеу, т.б. 
пайдалану арқылы атқарылады.

3. Химиялық -   Қазақстан Республи-
касы аумағында қолдануға тіркеуден 
өткен  қышқылдар мен сілтілер, форма-
лин, хлор, хлорлы әк, натрий хлориді, 
хлорамин, фенол препараттары, 
тотықтырғыштар, т.б. қолданылады. 

Залалсыздандыру жұмыстары 
Қазақстан Республикасы «Ветеринария 
туралы» Заңының 35 бабына сай,  мал 
иесі қаражат есебінен жүргізіледі. Ал 
аулада, шаруа қожалығында, басқадай 
шаруашылық құрылымдарында  
қолайсыз ошақ белгіленген жағдайларда 
республикалық қор есебінен атқарылады.  
Залалсыздандыруда қолданылатын 
дәрілердің  микроорганизмдерге әсер 
етуін, жануарларға улы емес болуын, 
суда тез еритініне жағымсыз иіс болмау-
ын ескерген жөн.

Мал иелері тарапынан  негізінен 
ағымды залалсыздандыру атқарылады. 
Оны атқару үшін жергілікті жердегі ве-
теринария мамандардың қызметіне 
жүгінген жөн. Осы орайда, Ақсу 
аудандық ветеринариялық станциясын-
да автокөлікке  жабдықталған залалсыз-
дандыру құралы бар. Оның қызметіне  
өтініш беру арқылы жүгінуге болады.

Қазіргі таңда жедел қарқынмен да-
мып келе жатқан, малдардың арасын-
да жұқпалы аурумен қатар инвазиялық 
аурулар жиі кездеседі. Олардың нақты 
клиникалық белгілері айқын білінуімен 
қатар кейбір жағдайда клиникалық 
белгілерсіз, астыртын не жасырын түрде 
өтеді. Экономикалық тұрғыдан қарағанда 
осы аурулардан орасан зор шығын бола-
тынына мал иелері жете мән бермеуде.

Мән берген жөн!
Жаппай мал шығыны,  физиологиялық 
өсіп-жетілуі тежеледі, өнімінің мөлшерінің, 
салмағының азаюы, физиологиялық 
жағдайының нашарлауы. Сойған кезде 
ішкі ағзаларының өкпе, бауыр басқадай 
органдардың пайдалануға жарамсыздығы. 
Осындай аурулардың кейбіреуі ары қарай 
жұқпалы ауруларлардың шығуына, оның 
таралуына себепкер. 

Осы аурулардың алдын-
алудың биологиялық және 
химикопрофилактикалық әдістері бар. 
Осы әдістермен аурудың алғашқы  
белгілерін байқауға, алдын-алуға және 
емдеп айықтыруға болады. Биологиялық 
тәсілдерге жануарлардың нәжісін 
биотермиялық өңдеу, мал жайылымда-
рын өңдеу, ауыстыру осы шаралардың 
барлығында паразиттердің азаюына өз 
әсерін береді.

Химикопрофилактикалық - жануар-
ларды сақтау мақсатында әртүрлі кене-
лер басқадай паразиттерге акорцидтер 
қолданылады. Олармен малдың терісі 
дәріленеді. Асқазан, ішек басқадай ор-
гандарда шоғырланатын іш-құрттарының 
алдын-алу үшін, химиялық препарат-
тар жем, тұзға салынып беріледі. Олар 
гельминтердің жұмыртқаларын жояды, 
дамуын тоқтады. 

Қолданыстағы емдік мақсаттағы дәрілер 
қолдану арқылы да, аурудың алдын-алуға 
болады. Бұл шараларды уақытылы жо-
спарлы жүргізген жағдайда ғана, нәтижеге 
қол жеткізуге болады.

Мал иелері қажеттілікке байланысты 
сойылатын малдарын көбінесе аулаларда 
сойып, ішкі ағзаларына қарау жүргізілмейді, 
көптеген малдардың ішкі ағзаларда 
шоғырланатын аурулардың негізгі клини-
касы бойынша жарамсыз жерлерін кесіп 
алу, не толықтай жойылуына жете мән 
бермейді. Инвазиялық аурулардың алдын 
алудың басты шараларының бірі мал-
дарды азықтандыру, күтіп-баптау, ұстау 
жағдайларын сақтау болып табылады. 
Қоңдылығы жақсы малдардың ауруларға 
қарсы күресу қабілеті жоғары болады.

Ауданның ветеринариялық қызметі 
жүргізіп отырған мониторингке сай, ау-
дан аумағында жиі кездесетін инвазиялық 
ауруларға түсініктеме беруді жөн санадық:

Эхинококкоз – ұсақ мүйізді мал, 
шошқа, түйе, жылқы, басқадай жануарлар, 
адамдарда ауырады.Ит, қасқыр, түлкі, 
қорқау қасқыр сыңайлы етқоректілердің 
нәжістерімен эхинококк қоздырғыштарын 
сыртқы қоршаған ортаға  шығарады. 

Ауылшаруашылық жануарлары осы 
қоздырғыштарды жем-шөп жұту арқылы 
жұқтырады. Қан арқылы малдардың 
ішкі ағзаларына шоғырланып, үлкен 
шар тәріздес затқа айналады. Эхино-
кокк қоздырғыштары  иттің организмінде 
5-6 ай сақталады. Әсіресе малдарды 
сойған кезде  ішкі ағзаларында осын-
дай белгілер байқалса, оны тастамай 
дұрыс залалсыздану керек. Себебі дұрыс 
залалсыздандырылмаған ағзаларды 
қайтадан ит,  жабайы аңдар жеп, даму, 
жұғу циклдары  жалғаса береді. Аурудың 
алдын алу мақсатында үйдегі иттерді  
тоқсан сайын дәрілеу  қажет.  

Ценуроз - малдың миын, жұлынын 
зақымдайтын ауру. Айналмамен көбінесе 
күйіс қайыратын малдар, көбінесе мүйізді 
ірі қара мен ұсақ мал жиі ауырады. Ауру-
ды миға түскен құрт қоздырады. Ценуроз 
құртының пішіні жұмыртқаға ұқсайды, 
іші кілтілдеген су, диаметрі 5-7 см. Ұсақ 
мүйізді мал, ірі қара, кейде шошқа, жылқы 
басқадай жануарлар аралық иесі болып 
табылады.  Ценуроз негізінен малға ит-
терден жұғады.   Иттің ащы ішегіндегі 
таспа құрттар 40-50 күнде дамып, ары 
қарай 6-8 ай мекен етеді, нәжісімен 
сыртқа шығарылады. Малдар құрттарды 
жем-шөпті жеу арқылы жұқтырады. 
Аурудың негізінен малдарыдың миында 
болғандықтан пайдалу кезінде басы таста-
лып, оны иттер жеп зақымданады. Сақтық 
шаралары: иттерді есепке алып, оларды 
жылына кеміне 2 рет тексеруден өткізу 
керек. Жоғары да аталған арлық иелері 
арқылы берілетін факторларды болдыр-
мау. Осы ауру біршама экономикалық 
шығын қалыптасады. Олар жаппай 
малдардың өлуі, амалсыз сойылуы және 
техникалық утильге жіберілуі. 

Мониезиоз – мүйізді ірі қара, ұсақ 
мүйізді мал, түйе т.б. күйіс қайтаратын 
жабайы аңдар ауырады. Негізінен жиі 
төлдер (бұзаулар, қозылар, лақтар) 
ауырады. Олардың аралық иелері 
топырақта тіршілік ететін сауытты ори-
батид кенелері. Малдар жайылымда осы 
кенелерді жұту арқылы жұқтырады. Мо-
ниезиоз құрты ащы ішекте мекен етеді. 
Малдың ащы ішегінде пісіп-жетілген соң, 
нәжісі арқылы сыртқа шығарылып отыра-

ды. Сыртқа шығарылған жұмыртқаларды 
орибатид кенелері жұтып, дамып, 
қайтадан сау малдардың ағзасына шөп, 
су арқылы еніп, қайталанып отырады. 
Төлдер негізінен жайылымға шыққаннан 
кейін 1 айдан бастап жұқтырады. Емдік 
мақсатта осы мезеттен бастап дегельмин-
тизация жүргізілуі тиіс. Бұл шара жайылға 
шыққаннан кейін 14-16 күн аралығында 
1 рет, 2 рет 1- шара жүргізілгенен кейін 
15-20 күн, 3 рет 2 шара өткенен кейін 25-
30 күн аралығында жүргізілуі тиіс. Сол 
сияқты малдарды тұраққа қойғаннан кейін 
1 ай ішінде барлық мал басы дегельмин-
тизациядан өтуі тиіс.  Мониезиозбен көп 
малдар ауырған жағдайда, жайылымды 
ауыстыру, саз, батпақты жерлерге жаймау. 

Фасциолез – мүйізді ірі қара, ұсақ 
мүйізді малдар, тағы басқа көптеген үй 
жануарлары және жабайы сүтқоректілер 
бауыр фасциоласы әсерінен туындайтын, 
ішектік құрт ауруының бірі. Ауру жіті және 
созылмалы түрде өтеді. 

Бұл аурумен тек ауыл шаруашылық 
жануары ғана емес, сонымен қатар 
адамдарға да өте қауіпті. Фасциолез 
негізінен аралық иесі үлкен және кіші 
моллюскі болып табылады. Малдардың 
бауырдың өт жолдарында көп мөлшерде 
жұмыртқа бөлініп, ас қорыту органдары 
арқылы сыртқа шығарылады. Жұмыртқа 
келесі сатыға өтіп, аралық иесінің 
организмінде дамиды. Келесі сатыда суға 
түсіп,  малдар шөп жегенде, далада жи-
налып қалған суды ішкенде жұқтырады. 
Клиникалық белгілері әртүрлі. Кілегей 
қабықтарының көгеруі немесе сарғаюы, 
дене қызуының көтерілуі, тәбетінің 
төмендеуі, қанды нәжінің бөлінуі, жүрек-
қан тамырларының жұмысы нашарлауы. 
Профилактикалық мақсатта жылына 2 рет 
дегельминтизация жұмысы жүргізіледі.

Қышыма (чесотка) -  терінің сыртқы, 
ішкі және эпидермис  қабатында  ішінде  
мекеңдейтін,  өте  ұсақ  (Sarcoptes) туы-
сына  жататын  кенелер  қоздыратын,  
теріні  қышытып  дерматитке айнал-
дыратын инвазиялық аурудың бір 
түрі. Терінің қышуы, қабынуы, жүннің 
түсуі, қоңдылығының төмендеуі және 
прогрессивті белгілері бар жіті немесе со-
зылмалы түрде өтеді. Қышымамен мүйізді 
ірі қара мал, ұсақ мүйізді мал, жылқы, есек 
ауырады, тіпті  адамдарға да өте қауіпті. 
Қышыма  мал  бір-бірімен  жанасқанда 
жұғады.  Әсіресе,  малды  ұзақ  уақыт 
бойы бір  суаттан  суғарылғанда, ортақ 
жайылымда бірге жайылғанда, қышыма 
тез тарайды. Отарда немесе табында 
қышымамен ауырған 1 мал анықталған 
жағдайда қолайсыз деп танылып, емдік 
шаралар жүргізілуі тиіс. Малдарды құрғақ 
және ылғалды  әдістерімен емдік шара-
лар атқарылады.  Бұл ауру  негізінен, күз 
және қыс мезгілдерінде шығады. 

Сондықтан  қышыма  қотырына  қарсы  
бағытталған  күзгі  шараларды  мұқият  
және дер кезінде жүргізу қажет. Қора-
жай  қабырғасында  және  оның  ішіндегі  
жабдықтарда  қалып  қойған қышыма  
қотыр кенелері  қоршаған  ортада  өсіп,  
өнбейді,  тек  тіршілік қабілетін 3 аптаға 
дейін сақтайды. Сол үшін малдарды 
жазғы жайлымға жібере салысымен, қора-
жайға механикалық тазарту жұмыстарын, 
қабырғаларды әк ерітендісімен ағарту 
және толыққанды дезинфекция 
жұмыстарын жүргізу қажет. 

Гиподерматоз (оқыра) - мүйізді 
ірі қара, жылқыда сирек кездесетін 
инвазиялық созылмалы ауруы. Оқырамен 
мүйізді жас мал ауырады. Оқыра мау-
сым – шілде айларында ұрықтанған соң 
1 – 2 сағаттан кейін малдың терісіне 
қонып жұмыртқа салады. Осыдан кейін 
3 – 5 тәулікте дернәсіл дамып, мал 
терісін тесіп, тері астына қарай енеді. 
Малдың арқа терісінің астында қыстай 
мекендейді. Жаз айларында күн сәулесі 
тікелей малдың арқасына түскендіктен, 
оқыра құрттары малдың терісін тесіп 
сыртқа қарай шығады. Оқырамен ауырған 
осы себептенде малдың сүті, салмағы 
кемиді. Оқыра дернәсілі мал терісін 
тесіп, жарақаттайтындықтан, терісінің 
сапасы 30 – 50%-ға төмендейді. Жылы-
на 2 рет  дәрілеу (гиподермин-хлорофос 
және қолдану нұсқаулығына сай басқадай 
дәрілер) жұмыстары мойыннан белге 
дейін омыртқаның 2 жағынан жағу арқылы 
атқарылады. Егілетін дәрілерменде өңдеу 
жүргізуге болады.

Телязиоз - мүйізді ірі қара ауырады. 
Телязиоз қоздырғышының аралық иесі 
– әртүрлі шыбындар болып табылады. 
Телязиоздың тірі туған личинкалары шы-
бын көз маңына қонған кезде малдың 
көзіне түсіп кетеді, 15-20 күннен кейін 
өсіп, сол жерде бірнеше ай тіршілік етеді.
Аурудың даму кезеңі маусым, шілде, 

тамыз айларында. Ауру барлық жер-
де кездеседі. Жылқы, шошқа, иттерде 
қоздырғыштар шоғырлануы мүмкін. Мал-
дан жас ағады, кірпігі қабыршықтанып, 
көзін аша алмайды, іріңдейді, көзі жа-
былады, әртүрлі эродиялар пайда бола-
ды. Малдар басын шайқап тәбеті азая-
ды, мазасызданады, күйі төмендейді.  
Малды қорада ұстау кезеңінде немесе 
көктемде әртүрлі шыбындарына қарсы 
профилактикалық дегельминтизация-
лауды жүргізу. Жазда, шыбындардың ең 
көп белсенділігі кезеңінде, күннің ыстық 
уақытында, жануарларды жабық қорада 
немесе шатыр астында ұстау қажет. 

Гемонхоз - ұсақ мүйізді мал, мүйізді 
ірі қара көптеген жабайы аңдар ауы-
рады. Жиі гемонхустар ұсақ малдың 
ұлтабарында, сирек  жінішкі  ішегін  
паразиттейді, гемонхтар  қанмен  
қоректенеді. Жануарлардың нәжісімен 
бірге гемонхтардың  жұмыртқалары  
қоршаған  ортаға  шығып,  олар  14  –  17 
сағаттан  кейін  жұмыртқа  қабығын  тас-
тап  кетеді. Малдар жайылымда көктем 
мен жаз, күз айларында жұқтырады. 
Қоздырғыштары қолайсыз жағдайларға 
төзімді болғандықтан, малдардың жап-
пай ауруы тіркелуі мүмкін.  Гемонхтар 
күйістілердің ұлтабарында және жіңішке 
ішегінде 7-10 ай тіршілік етеді.  Емдік 
мақсатта фенотиозин, нафтомон, тотиа-
иын ерітінділері қолданылады. Аурудың 
алдын-алу мақсатында ағымды дегель-
минтизация жүргізіледі. Сол сияқты 
қозыларды жеке бағу қарастырылған.

Нематодироз - қойдың жіңішке ішек 
жолдарында тіршілік етеді. Инвазиялық 
сатыдағы жұмыртқалары төзімді болып 
келеді. Ағзада олар жіңішке ішек  жол-
дарында 24-26 күннен кейін өсіп, 5 айға 
дейін сақталады. Нақты клиникалық 
белгілері қозыларда анық көрінеді 
(тәбеттің жоқтығы, тыныс тарылуы, іш 
өту, шөлдеу, қоңдылығының төмендеуі). 
Көп мал шығыны тіркелуі мүмкін. 
Капрологиялық зерттеу арқылы диагно-
зын анықтау жүргізіледі. 

Диктиокаулез – мүйізді ірі қара, ұсақ 
мүйізді мал, жылқы, есек, маралдар ау-
ырады, олар  кеңірдек пен бронхтарда 
тіршілік етеді. Малдың түшкірген кезде 
жұмыртқа ауыз қуысына түсіп, малдар 
жұтады. Жұмыртқаның дамуы 3 кезеңнен 
өтеді. Малдар зақымданған жайылым-
дардан ауруды жұқтырады. Осы аурумен 
негізнен 1 жасқа дейінгі малдар ауырады, 
ересек  малдар  тасымалдаушылар және  
инвазияның  көзі  болып  есептеледі. 
Аурудың алдын-алу мақсатында емдік 
және профилактикалық дегельминтиза-
ция жүргізу қажет. Бұл шара көктем және 
күз айларында қора-жайға қояр алдында 
жүргізіледі.

Аскоридиоз - шошқаның ащы ішегінде 
паразитті нематодасы тудыратын 
ауру. Көбінесе шошқа аскаридозымен 
2 – 3 айлық торайлар ауырады. Үлкен 
шошқалар ауруды таратушы болып са-
налады. Осы аурудан орасан зор шығын 
қалыптасады, олар шошқалардың 
өлуі, дамып - өсудің тежелуі, өнімнің 
азаюы. Қоздырғыштары ішекте дамып, 
жұмыртқа нәжіс арқылы шығарылады. 
Шошқалар оны жұту арқылы жұқтырады. 
Бұл ауру барлық жерде кездеседі. Шошқа 
қораларда тазалық сақтамау, уақытылы 
нәжістерін жинамау, тарауға себепші бо-
лады. Бұл ауру адам денсаулығына өте 
қауіпті.  Өкпесі қабынуы, дене қызуының 
көтерілуі, тәбеттің төмендеуі, маза-
сыздануы, осы белгілер 15 күнге дейін 
сақталады. Ересек топтағы шошқалар 
ешбір клиникалық белгісіз ауырады.  
Аурудың алдын алу үшін жоспарлы де-
гельминтизация жүргізу. Ол жұмысты 
жаппай төлдеу басталар алдында 1-2 ай 
бұрын және күз айларында жүргізіледі. 

Құрметті аудан тұрғындары!!!
Адам мен жануарға ортақ жұқпалы 

аурулардың, эпизоотиялық тізбесін 
залалсыздандыру жүргізу арқылы 
жою, инвазиялық аурулармен  күресу 
баршамыздың міндетіміз болып табы-
лады. Осы орайда малды күтіп баптау, 
ұстау ережелерін қатаң сақтаған жөн. 
Аудан аумағында жиі кездесіп отыра-
тын инвазиялық аурулардың алдын-алу 
шаралары назарда болғаны жөн. Осын-
дай шаралардың арқасында Сіздер бір 
жағынан ауданның ветеринариялық 
қызметіне жәрдем көрсетсеңіздер, 
екінші жағынан аулаларыңыздағы 
малдарыңыздың денінің саулығын 
қалыптастырып, олардан алынатын 
өнімнің мөлшерін, сапасын жақсартуға 
мүмкіншілік жасайсыздар. 

Д.ТЫНЫСБАЕВ, 
ҚР АШМ ВБжҚК Ақсу аудандық 

аумақтық инспекциясының 
жетекші маманы, мемлекеттік 

ветеринариялық санитариялық 
инспекторы.                                                                                

МАМАН КЕҢЕСІ
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Гүлжан МҰҚЫШЕВА

Құттықтаймыз!

***

Ару! – ол кім? 
Ол аяулы  әжеміз! 
Соңдарынан қалдыратын әдемі із. 
Біз оларға немере мен шөбере,
Апамыздың ізін жалғау уәдеміз.

Ару! – ол кім? 
Ол ардақты анашым! 
Ақ сүт беріп, әлпештеген баласын. 
Анам барда жарық маған қара түн, 
Анам барда талмас менің қанатым. 
Жұмақ та оның табанының астында, 
Деген сөзге шынымен – ақ нанасың. 
 
Ару! – ол кім? 
Ол әдемі әпкелер! 
Ашық жарқын, мақпал мінез, бап келер. 
Апам үйі – ақ жайлау деп мақтанам, 
Өнерлі қол, өнегелі, һас шебер. 
 
Ару! – ол кім? 
Ол сыпайы қарындас! 
Ақылды да, батыл, сында жаңылмас. 
Ағайыннан алыс – жақын жүрсе де, 
Жүрегі мен көңілі оның бауырлас. 
 
Ару! – ол кім? 
Ол сырғалы жеңгелер! 
Әр ісіне таң қалатын көрген ел. 
Татулықтың туын биік ұстайтын, 
Берекелі, ауылыма өң берер.

Аруға сын 
Ару! – ол кім? 
Ол ибалы келіндер, 
Келіндерге әркез көңіл бөліңдер.
Әйел деген - оьбасының шуағы,
Көпті көрген ағаларға сеніңдер.

Ару! – ол кім? 
Ол сүйкімді балдыздар, 
Қайын ене, қайын әпкелер, жалғыз жар. 
Ер жігіттің жұрты ғой бұл үшінші,
Төл мереке құтты болсын сән қыздар!

 
Ару! – ол кім? 
Сұлу, адал жұбайың! 
Махаббатың, жаныңдағы күн – айың. 
Сені сүйіп, сені ғана іздейтін, 
Сен деп соғар жүрегі тек ылайым. 

Ару! – ол кім? 
Ол қызғалдақ қызың ғой, 
Қызың деген пісіп тұрған жүзім ғой. 
Өсіп - толып, кетсе дағы жат жұртқа, 
Қызың сенің артыңдағы ізің ғой. 

Төл мерекең құтты болсын арулар! 
Бойларыңда иманың бар, арың бар. 
Өздеріңе сөзбен айтар теңеу жоқ, 
Әрқашанда ару болып қалыңдар.

Ербол СЫМХАНОВ.

"Тәрбие тал бесіктен" 
демекші кішкентай бүлдіршін 
қыздарымыздың «Қазақ қызы» 
деген атқа лайық ойы әсем, 
бойы әсем болып қалыптасуына 
баулу мақсатында «Тарас 
негізгі орта  мектебі, мектепке 
дейінгі шағын орталығымен» 
коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінің «Балдырған» 
шағын орталығында  «Әсем - 
Айдын арулары - 2022» байқауы 
өтті.

Иә, қыздарға арнап жыр 
жазбаған ақын жоқ, ән 
шығармаған сазгер жоқ. Қызыл 
гүл, қарақат көз, қиғаш қас, алма 
мойын - бұлардың барлығы 
біздің әсем қыздарымызға 
арналған сөздер. 

Адамгершілік пен сабырлық 
сынды асыл қасиеттерді бойы-
на жинаған аяулы аналарымыз 
өнерге ұмтылған қыз балаларын 
тәрбиелеуі осы балабақшадан, 
отбасынан басталады.  

Бүгінгі сынға қатысқан «Тәж» 
тобы Серікбек Дила, «Әсем 
көктем» тобы Тасқынқызы Хан-
шайым, «Дария» тобы Емберген 
Нұр-Дария. Барлық қатысқан 
топтарымызға алғысымыз  
шексіз.  

Құрметті шағын орталықтың 

негізінде, тәрбиеші апайлар 
Қалабаева Асыл Тынысбекқызы 
мен Жүнісова Шарапат 
Жұманазарқызы жан - жақты 
білім беруде. 

 А.ҚАЛАБАЕВА, 
«Балдырған» шағын 

орталығының аға тәрбиешісі.  

Әсем - Айдын арулары -2022 

Аналары, Сіздерді келіп жет-
кен төл мерекелеріңізбен 
құттықтаймыз. Сіздерге зор 
денсаулық, қажымас қайрат, 
талмас қанат тілейміз. 
Балаларымыздың бақытты 
балалық шақтары көп болсын. 
Тәрбиеленушілерге  тәрбие беру 

Қымбатты да сүйікті 
сіңліміз, біреуімізге қарындас, 
інілеріне әпке БАҚЫТКҮЛ 
ЖҰМАҒАЛИҚЫЗЫ 11 наурыз-
да 60 жасқа толады. 

Өз бақыты мен қуанышын 
ұлы мен қызына арнаған аяу-
лы ана. 

Жұмысында беделді, 
еңбегінің жемісін жеп, жоғары 
биіктен көріне бер дей оты-
рып, зор денсаулық, қажымас 
қайрат, өмір жасың ұзақ болып, 
балаларының, немерелерінің 
ортасында күліп – ойнап, 
бақытты ғұмыр кешуіне шын 
жүректен тілектеспіз. Ойлаған 
арман – тілектерінің барлығы 
орындалуына Алла Тағала 
нәсіп етсін дей келе, мына 
өлең шумақтарын жолдаймыз.

Тілейміз бақытты өмір, 
                               ашық аспан,
Жалғанда тілек бар ма 
                               одан асқан.
Аман боп жанұяң мен 
                              бауырларың,
Жалғансын ақ таңдарың 
                            нұрын шашқан!
Отбасыңның қасында мәңгі 

жасай бер Бақытгүл.
ІЗГІ ТІЛЕКПЕН: ЖҰМАҒАЛИ ӘУЛЕТІ.

Аяулы жар, ардақты 
ана, білікті маман, сыйлы 
әріптес УСАНОВА АЛМА 
ӘБІЛСЕЙІТҚЫЗЫН туған 
күнімен құттықтаймыз!

17 наурызда әріптесіміз 58 
жасқа толады. Осы қуанышты 
күні Сізге деніңіздің саулығын, 
шаңырағыңызға ырыс 
байлығын, жүрегіңізге мәңгі 
жастық жалынын, көңіліңізге 
сезімнің шалқыған шаттығын 
тілейміз.

Әрдайым осы тыңғылықты 
да тындырымды қалпыңыздан  
танбай, табыстан табысқа жете 
беріңіз.

Отбасыңыздан ынтымақ, 
басыңыздан бақ таймасын!

Көңіліңіз ғұмыр бойы 
көтеріңкі болып, өмір айдынын-
да қайғы - мұңды білмей, еркін 
жүзе беріңіз.

Дос-жаран мен туған – туыс 
алдында абыройыңыз әрдайым 

артып, аңсаған арманыңыздың 
асуларына жете беріңіз! 

Күміс күлкі жүзіңнен 
                              арылмасын,
Болсын дейміз әрдайым 
                               бағың басым.
Отбасыңа тілейміз 
                                біз амандық,
Жаратқан дәйім Сізді 
                                   жарылқасын.

ІЗГІ НИЕТПЕН: 
Алматы облысының 

мемлекеттік архиві КММ 
Ақсу филиалының дирек-

торы Гүлжан Мейрамбекова 
және архив ұжымы.

Ана - барлық көркемділіктің үлгісі

Әйелге ана, балаға дана деп қара.
Қыз баланың қымбаты мен қимасы ұяты мен ибасы.
Қызда қылық жоқ деме, момында былық жоқ деме.
Әр әйелде болады мың сан қылық, қылықтың ең жаманы 

жасандылық.
Кербез қыз қартайғанын сезбейді.

Жақсы әйелдің баласы да күтулі, жұмысы да бітулі.
Әйелін сыйлаған, үйін сыйлаған, елін де сыйлай біледі.

Шешек атпай тұрғанда, гүл сұлуы білінбес. Сы-
рын ашпай тұрғанда, қыз сұлуы білінбес.

Аналар туып жатқанмен, даналар күнде 
келмейді.

Жақсы болса алғаның үйіңнен, кісі 
кетпейді. Жаман болса алғаның шын 

досың да шеттейді.
Ердің жақсысы елімен ойласа-
ды, әйелдің жақсысы ерімен 

ойласады.

Әйелдер туралы нақыл сөздер


