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МАМАН ЖАУАБЫ

COVID - 19
Сарапшылар вакцинаның 

пандемиядан құтылудың 
бірден бірі жолы екенін 
қайталады. Дүние жүзінде 
барлық жұқпалы дерттің екпесі 
әлі жоқ. Мамандар айтқандай, 
қазіргі вакцинаның тиімділігі 50 
пайыз болса да, ол адам өмірін 
сақтап қалуға көмектеседі. 
Екпенің көмегімен аурудың 
асқынуынан, мүгедектік пен 
өлім-жітімнің азаюына қол 
жеткізуге болады. Сондықтан 
вакцина салудан бас тартпаған 
дұрыс. Халықты толық вакцина-
циялау нәтижесінде «ұжымдық 
иммунитет» қалыптастыруға 
болады.

Қоғамдық денсаулық 
сақтау ұлттық орталығы 
диеректорының орынбаса-
ры Айнагүл Қуатбаеваның 
айтуынша, қазіргі таңда жер 
бетінің 99,9% полиомиелит-
тен, ал Қазақстан безгек-
тен вакцинаның көмегімен 
құтылды.

«Қызылша мен қызамық, 
паротит вирустарынан да 
түбегейлі құтылатын күн 
жақын. Егер ұжымдық им-
мунитет қалыптастыру үшін 
жаппай вакцина салдырсақ, 
әрқайсымыздың Covid-19 пан-
демиясын тоқтатуға үлкен үлес 
қосқанымыз»,-деді Айнагүл 
Қуатбаева.

Қазіргі жағдай бойынша 
Қазақстанда науқастардың 
жалпы саны азайғанымен, 
ауруханаларда ауыр халде 
жатқан ковид жұқтырғандар 
саны өсіп келеді. Олардың 
көбінде созылмалы аурулары 
асқынған. Соның салдарынан 
ауыр халде.

«Біз COVID-19 туралы көп 
нәрсе білеміз, бірақ болашақта 
SARS-CoV-2 коронавирусының 
жаңа әсері де байқалуы 
мүмкін», – деп қосты ол.

Айнагүл Қуатбаеваның айту-
ынша, осы жылдың 1 ақпанынан 
бастап елімізде 34 мыңнан 
астам адам COVID-19 қарсы 
егілді. Вакцинациялаудың 
екінші сатысында 16 мыңнан 
астам адамға вакцина салына-
ды.

«Екпе жасатқан адамдардың 
ахуалын мониторингтеу-
ге баса назар аударыла-
ды. Ол электронды жүйе 
арқылы жүргізіледі. Біз 
олардың жағдайын қадағалап, 
бақылаймыз. Біріншіден, вак-
цинация жұмысы әр адамның 
жеке келісімі арқылы жүзеге 
асырылады. Бұл түсіндіру 
жұмыстары мен медициналық 
тексеруден кейін атқарылатын 
арнайы процедура болып сана-
лады», – деді ол.

Екпе салдырған адам 
егу бөлмесінің жанында 
орналасқан арнайы бөлмеге 30 
минутқа жатқызылады. Осыдан 
кейін үш күн бойы медициналық 
бақылауда болады. 
Нәтижесінде, 415 адамда екпе-
ден кейінгі реакциялар тіркелді, 
оның ішінде 267 жағдай жалпы 
жағдай деп есептеледі, ол дене 
қызуының көтерілуімен сипат-
талады. Дәрігер егуден кейін 
мұндай жағдай орын алса, ол 
арнайы ем-дом қолдану керек 
емес екенін айтты. Бұл вакци-
нациядан кейінгі күтілген реак-
ция болып табылады

СОЗЫЛМАЛЫ АУРУЛАРЫ БАР 
НАУҚАСТАРҒА ВАКЦИНА ҚАЛАЙ 

САЛЫНАДЫ

ҚР ДСМ фтизиопульмоноло-
гия ұлттық ғылыми орталығы 
директорының клиникалық 
және ғылыми жұмыстар 
жөніндегі орынбасары Ләззат 
Ералиеваның айтуынша, SARS-
CoV-2 коронавирусы тұмау виру-
сы сияқты мутацияға ұшырайды.

«Егер біз тұмауға қарсы 
вакцинаны мысалға алсақ, 
онда өндірушілер әр 6 ай сай-
ын вакциналардың құрамын  
уақытқа  және аймаққа қарай 
тұмау штаммына байланыс-ты 
өзгертеді. Егер SARS-CoV-2 ви-
русы маусымдық вирустар сана-
тына ауысса, онда өндірушілер 
эпидемиологиялық белсенді 
штаммға байланысты Оңтүстік 
жарты шарда немесе Солтүстік 
жарты шарда вакцина құрамын 
өзгертеді», – деді Ләззат Ералие-
ва.

ҚР ДСМ Бас онкологы, «Қазақ 
онкология және радиология 
ғылыми-зерттеу институты» 
АҚ Басқарма төрағасы Диляра 
Қайдарова NCCN, МСК, ASCO-
ның онкологиялық пациенттерді 
коронавирусқа қарсы вакцина-
циялау бойынша  ұсыныстарын 
айтты. Ол онкологиямен ауы-
рып жүрген адамдар коронави-
рус жұқтырса, қайтыс болу қаупі 
жоғары болатынын ескертті.

Сонымен онкопациенттер-
де Covid-19 ауыр өтуі мүмкін 
және коронавирустан қайтыс 
болу қаупі жоғары, осыған 
байланысты SARS-CoV-2-ге 
басқа көрсетілімдерге (мы-
салы, жасына) қарамастан 
вакцинациялануға басымдылық 
берілуі тиіс.

«Ковидтен онкологиялық 
науқастардың өлімі науқастың 
жағдайына, жасына және т.б. бай-
ланысты 11-ден 35% – ға дейін 
құрайды. Науқастың жағдайына 
байланысты онкологиялық ау-
рулары бар барлық пациентті 
вакцинациялау қажет. 
Иммуносупрессивті науқастарда 
иммунитет қалыптасуы қиын бо-
луы мүмкін екенін ескерген жөн» 
– деп түсіндірді бас онколог.

Оның айтуынша, шешім 
қабылдарда  қауіптер, пациенттің 
жасы, жалпы жағдайы, қандағы 
лейкоцит пен нейтрофилдің 
деңгейі ескеріледі. Сонымен 
қатар, қазір вакцина екі рет са-
лынатынын ескере отырып, 
онколог емдеуді бастау не-
месе жалғастыру мерзіміне 
қарай шешім қабылдауы керек. 
Әсіресе, бұл енді ем бастаған 

науқастарға қатысты.
«Тек гормондық терапия-

мен ауыратын науқастар 
COVID-19 вакцинациясына 
жатпайды. Хирургиялық ем-
деуге жіберілетін пациенттер 
хирургиялық араласуға дейін 
немесе одан кейін вакцина-
ланады. Қатты ісігі бар паци-
енттер мамандандырылған 
ем басталғанға дейін 2 апта 
бұрын, цитостатикалық ем 
қабылдайтын пациенттер 
қажет болған жағдайда ем 
аяқталғаннан кейін вакцинала-
нады», – деді ол.

Онколог оның пациенттерінде 
коронавирусқа қатысты 
мәліметтер аз екендігін айтып, 
алаңдады.

«Ресейде онкологиялық 
науқастарға «Спутник V» вакци-
нациясы бойынша клиникалық 
зерттеулер енді ғана бастал-
ды. Қазақстандық вакцина 
бойынша деректер жоқ. Ең 
бастысы – әр пациентке жеке 
көзқараспен қарау керек. Бұл 
ретте антиденелердің деңгейін 
тексеру қажет емес», – деді Ди-
ляра Қайдарова.

Вакцинацияны тек мРНҚ 
вакциналармен жүргізу 
керек. Хирургиялық ем-
деуге жіберілетін паци-
енттер операцияға дейін 
немесе одан кейін вакци-
нацияланады. Онкологтың 
түсіндіруінше, үлкен ісігі бар 
пациенттер мамандандырылған 
ем басталғанға дейін 2 апта 
бұрын (мүмкіндігінше) вакци-
нацияланады. Цитостатикалық 
ем қабылдайтын пациенттер 
қажет болған жағдайда ем 
аяқталғаннан кейін вакцинация-
ланады.

Дәл қазіргі уақытта 
Қазақстанда коронавирусқа 
қарсы екпе салу науқаны жүріп 
жатыр. Қолданыста ресейлік 
«Спутник V» вакцинасы. Бүгінде 
Ресейден әкелінген 22 мың 
доза вакцина пайдаланылды. 
Сонымен қатар, Қарағанды 
фармацевтикалық компания-
ларында өндірілген вакцина-
лар қолданылады. Спикердің 
мәліметінше, наурыз айында 
9 мың доза, ай соңында 150 
мың доза, ал сәуір айында тағы 
600 мың доза келіп түседі деп 
күтілуде. Бұл жұмыстар жыл 
соңына дейін жалғасады.

Қоғамдық денсаулық 
сақтау ұлттық орталығы.

РАМАЗАН АЙЫ

Негізінде шариғат бойынша 
кез келген нәрсе табиғи жолдар 
(ауыз, мұрын, тік ішек) арқылы 
ішке кірсе, оразаны бұзады. Ал 
дене арқылы кірсе, оразаны 
бұзбайды. Бұл туралы «Фәтауа 
Һиндия» кітабында

«Терідегі ұсақ тесіктер арқылы 
май секілді заттың ішке кіруі 
оразаны бұзбайды» делінген (1 
том, 266-бет).

Имам Әбу Юсуф пен Имам 
Мұхаммед (Алла оларды рақым 
етсін) бұл жайында: «Қарындағы 
және бастағы терең жара-
ны емдеу оразаны бұзбайды. 
Өйткені (ораза бұзылу үшін оған 
қолданылатын) дәрі ішке негізгі 
(табиғи) жолдармен баруы 
шарт. Ал ішке баратын жолдың 
тығыздығынан және емделу ба-
рысында оның бітеліп қалуынан 
жара арқылы дәрінің ішке жетуі 
екіталай», – деп тұжырым жа-
сайды («Әл - фиқһ әл - ханафи 
уә адилләтуһу», 1/392).

Имам Әбу Ханифа (Алла оны 
рақым етсін): «Қарындағы не-
месе бастағы терең жараны 
емдегенде дәрі ішке немесе бас 
миға жетеді және ол оразаны 
бұзады», – деп ескерткен («Әл 
- һидая шарху бидаят әл - муб-
тади», 1/557).

Қазіргі заман ғалымдары екпе 

арқылы салынатын дәрілерді 
ас-су сияқты денеге азық, қуат 
болатын және емделу үшін (де-
неге қуат, азық болмайтын) етіп, 
екіге бөліп қарастырады. Олар: 
«Тері астына және бұлшық етке 
емделу үшін (денеге қуат, азық 
болмайтын) ине салса, ауыз 
ашылмайды», – деп айтады.

Бірақ көк тамырға екпе салу 
(қан құюдан басқа) мәселесінде 
ғалымдардың көзқарасы 
әртүрлі. Ғалымдардың көбі 
«Тамырға салынатын ине де-
неге қуат, азық болмаса, ораза 
бұзылмайды» дейді («Әл - му-
фассал фи әл-фиқһ әл - хана-
фи», 276-бет).

Екпе (вакцина) – бактерия, ви-
рус секілді микроорганизмдер-
ден алынып, адам организміне 
жұқпалы аурулардан алдын 
ала сақтану және олардың 
иммундық қасиетін артты-
ру үшін егілетін препарат. Ол 
қажетті азық немесе организм-
ге қуат беретін дәрумен емес. 
Сондықтан адам денесіне (тері 
астына, бұлшық етке, жамбасқа, 
көк тамырға) инемен екпе егу 
оразаны бұзбайды.

Хасан АМАНҚҰЛ.

«Мұнара» газеті, №5, 2021 жыл.

ЕКПЕ ЕГУ 
ОРАЗАНЫ 
БҰЗА МА?

Мемлекет басшысы Қарағанды фармацевтика за-
уыты шығарған «Спутник-V» вакцинасын салдырды. 
Президенттің вакцина салдырғаннан кейінгі хал - жағдайы 
жақсы. Ешқандай жанама әсерлер жоқ. 

Мемлекет басшысы вакцина салдырып, ұжымдық имму-
нитет қалыптастыру арқылы ғана Қазақстан азаматта-
ры коронавирусты жеңе алатынына, барлық шектеулердің 
алынатынына, халықтың қалыпты тұрмыс - тіршілігіне 
қайта оралатынына сенімді. 

Қасым-Жомарт Тоқаев барша халықты мейлінше 
тезірек вакцина салдыруға шақырды. Бұл – өзіңді және 
жақыныңды қорғаудың жалғыз жолы. 

Бұған дейін Президент Үкіметке және жергілікті 
атқарушы органдарға шетелден вакцина жеткізуді 
қамтамасыз етуді және отандық вакцина өндіруді жолға 
қоюды, сондай - ақ, екпе салу үдерісін ұйымдастыруды 
тапсырған болатын. 

Мемлекет басшысы 
«Спутник-V» вакцинасын 

салдырды
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Алматы облысында мемлекеттік 
қызметтерді көрсету сапасына 

халықтың қанағаттану деңгейі артуда

Жемқорлыққа қарсы іс - қимыл

Сыбайлас 
жемқорлықпен 

күрес

Мемлекеттік қызметтегі 
өзгерістер

Мемлекет басшысы 2020 жылдың 6 
қазанында «Қазақстан Республикасы-
ның кейбір заңнамалық актілеріне сы-
байлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңына қол қойды. 
Заң Мемлекет басшысының жедел-
іздестіру қызметін немесе сотқа дейінгі 
тергеп-тексеруді жүзеге асыратын лауа-
зымды адамдардың арандатушылық 
әрекеттері үшін қатаң жауапкершілік 
белгілеу туралы тапсырмасын іске 
асыруға бағытталған. Заңда мемлекеттік 
қызметшілер мен олардың отбасы 
мүшелеріне сыйға тартушының пайдасы-
на жасаған әрекеттері үшін сыйлықтарға, 
материалдық сыйақыға және қызмет 
көрсетуге толық тыйым салынған. Заңға 
сәйкес, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
заңнама, квазимемлекеттік сектор 
субъектілерінде мемлекеттік бюджеттен 
қаржыландырылатын жобаларды сатып 
алу және іске асыру бойынша негізгі 
шешімдер қабылдайтын тұлғаларға 
таратылды. Заңда туыстардың бір 
ұйымдағы бірлескен жұмысының жеке-
леген мәселелерін реттеуге, сыбайлас 
жемқорлық құқық бұзушылықтар туралы 
хабардар етуге, сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы қызмет қызметкерлерінің тұрғын 
үй төлемдеріне, квазимемлекеттік сектор 
субъектілерінде комплаенс-қызметтер 
құруға және басқаларға бағытталған 
нормалар да көзделген.

Атап айтқанда Азаматтық кодекс-
те қазіргі енгізілген өзгеріске сәйкес, 
мемлекеттік қызметшілерге кез - келген 
құнды сыйлықтарды сыйға тартуға тый-
ым салынады.

Азаматтық кодекстің мемлекеттік 
қызметшілерге қатысты сыйға тар-
ту мәселелерін реттейтін ережелерін 
қолданыстағы заңнама нормалары-
мен үйлестіру қажеттілігі «Қазақстан 
Республикасындағы конституциялық 
заңдылықтың жай - күйі туралы» 
Конституциялық Кеңестің 2018 жылғы 
5 маусымдағы жолдауында көрсетілген 

болатын. 
Қазіргі уақытта Қылмыстық кодекстің 

367-бабына сәйкес («Пара беру») 
мемлекеттік функцияларды атқаруға 
уәкілетті тұлғаларға, оларға теңестірілген 
тұлғаларға, жауапты мемлекеттік лауа-
зымды атқаратын тұлғаларға немесе 
лауазымды тұлғаларға бұрын жасаған 
заңды әрекеттері (әрекетсіздігі) үшін 
құны 2 айлық есептік көрсеткіштен 
асатын сыйлықтар тарту қылмыстық 
жауапкершілікке әкеп соғады.

Ал, Әкімшілік құқық бұзушылық ту-
ралы кодекстің 676, 678-баптарына 
сәйкес, жеке немесе заңды тұлғалардың 
мемлекеттік функцияларды атқаруға 
уәкілетті тұлғаларға, оларға теңестірілген 
тұлғаларға, жауапты мемлекеттік лауа-
зымды атқаратын тұлғаларға заңсыз 
сыйлықтар беруі әкімшілік сыбайлас 
жемқорлық әрекет болып табылады.

Осылайша қолданыстағы заңнамада 
сыбайлас жемқорлық субъектілеріне 
олардың лауазымдық жағдайына бай-
ланысты кез келген құнды сыйлықтарды 
сыйға тартуға тыйым салынады. (құны 
2 айлық есептік көрсеткішке дейінгі 
сыйлық әкімшілік жауапкершілікке 
әкеп соғады, құны 2 айлық есептік 
көрсеткіштен жоғары сыйлық қылмыстық 
жауапкершілікке әкеп соғады) 

Сондықтан Азаматтық кодекстің 
509-бабымен көзделген нормасы 
Қылмыстық және Әкімшілік кодекстерінің 
нормаларымен сәйкес келтірілген.

Сонымен қатар сыйлықтарды алуға 
заңнамалық шектеу мемлекеттік 
қызметшінің жеке өмірінен туындайтын 
жағдайларға қолданылмайды, мысалы, 
отбасылық - салтанатты іс-шаралар 
жағдайында ол жақын және туыстары-
нан сыйлықтар ала алады.

 
Айым НҰРСҰЛТАНОВА, 

Қазақстан Республикасы 
Мемлекеттік қызмет істері 

агенттігінің Алматы облысы 
бойынша департаментінің 

бас маманы.

Қазақстанда 2014 жылдан бастап «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 
Заңына сәйкес мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасына қоғамдық мониторинг 
жүргізіліп келеді. Мемлекеттік қызмет істері агенттігі 2020 жылы 70 мемлекеттік 
қызметті көрсету сапасына қоғамдық мониторингті ұйымдастырды.

Қоғамдық мониторинг нәтижелері бойынша халықтың мемлекеттік қызметтер 
көрсету сапасына қанағаттану деңгейі – 75,1% құрады. Сауалнаманы Қазақстандағы 
БҰҰ Даму Бағдарламасының қолдауымен «Талап» қолданбалы зерттеулер орталығы 
жүргізді. Қоғамдық мониторингтің мақсаты қызметті алушылардың мемлекеттік 
қызметтер көрсету сапасына, қолжетімділігіне және тәртібіне қанағаттану деңгейін 
айқындау, сондай-ақ, барлық мемлекеттік органдар мен «Азаматтарға арналған 
үкімет» мемлекеттік корпорациясы көрсететін қызметтің сапасы мен қолжетімділігі 
туралы қызмет алушылардың ұсыныстары негізінде оларды көрсету кезіндегі 
проблемалық мәселелерді анықтау болып табылады.

Сауалнама елдің барлық өңірлерін, оның ішінде 260-тан астам елді мекендермен 
өзге елдердің тұрғындарын қоса алғанда 9 мың респондентті қамтыды (жеке және 
заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, сарапшылар). Мониторинг барысында қызмет 
алушылар мемлекеттік органдардың шағымдарға кері байланыстың әлсіздігі, 
Мемлекеттік қызметтерді ашық қолжетімділікте көрсету тәртібі туралы қажетті 
ақпаратты іздеудің қиындығы бөлігіндегі жұмысына наразылықтарын білдірді.

Сондай-ақ, мемлекеттік қызметтерді көрсетудің жекелеген процестерін автомат-
тандыру, ақпараттық жүйелерді «электрондық үкімет» порталымен интеграциялау 

бойынша ұсыныстар келіп түсті.
Азаматтардың шағымдарының көпшілігі 1414 Бірыңғай байланыс орталығының 

қызметі тудырды (қоңырау шалу мүмкіндігінің жоқтығы, консультациялардың төмен 
сапасы, ББО қызметкерлерінің біліксіздігі). 2021 жылдың 2 сәуірінде «ZOOM» 
қосымшасы арқылы онлайн режимде аудан/қала әкімі аппараты басшылары мен 
ішкі бақылау қызметтерінің қатысуымен Алматы облыстық Қоғамдық кеңесінің 
кезекті отырысы өтті. Кеңесте 2020 жылы мемлекеттік қызметтер көрсету сапа-
сына «TALAP» қолданбалы зерттеулер орталығымен жүргізілген республикалық 
және «Tabiya-consult» ЖШС-мен жүргізілген аумақтық қоғамдық мониторингтің 
қорытындылары қаралды. 

Қоғамдық мониторинг нәтижелеріне сәйкес соңғы 4 жылда Алматы облысында 
мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасына халықтың қанағаттану деңгейі тұрақты 
өсу серпінін көрсетуде (2017 жылы – 36,6%, 2018 жылы 56,5%, 2019 жылы – 69,3%, 
2020 – жылы 76,6%). 2020 жылдың қорытындысы бойынша Алматы облысының 
жергілікті атқарушы органдары 76,6 % көрсеткішке жетіп отыр, ал республика бойын-
ша мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасына халықтың қанағаттануының орташа 
деңгейі 75,1% құрайды. Жиын соңында жергілікті атқарушы органдарға мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтердің сапасын арттыру бойынша нақты ұсыныстар берілді. 

Сырым САЛИХАНОВ, 
ҚР Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің 

Алматы облысы бойынша департаментінің 
мемлекеттік қызметтер басқармасының бас маманы.

Біз мүлде жаңа қоғамда өмір сүріп жатыр-
мыз. Жаңа қоғамның сипаты іскерлік бол-
са, бұл жолда жетістіктеріміз де аз емес. Ал 
шешімі күрделі мәселелер де бар. Бұл сала-
да қоғам өмірінде түбегейлі шешімі табылмай 
тұрған мәселе, ол - коррупция. Елімізде осы 
мәселеге арнайы қабылданған заңдар да, 
атқарылып жатқан жұмыстар да баршылық, 
бірақ бұл мәселе әлі толық шешімін тапқан 
жоқ.

Сыбайлас жемқорлықпен күресу 
Қазақстанның бүгінгі күнгі күрделі мәселесі 
болып отыр. Үлкен әлеуметтік қасірет болып 
табылатын ол саяси даму тұрғысынан бір - 
біріне ұқсамайтын әлемдегі барлық елдердің 
қай - қайсын да қатты алаңдататыны анық. 
Қазақстан Республикасының заңнамаларына 
сәйкес, сыбайлас жемқорлық қылмыстарға 
негізінен лауазымды қылмыстар жа-
тады. Еліміздің алғашқы Президенті 
«Қазақстан халқының әл - ауқатын артты-
ру - мемлекеттік саясаттың басты мақсаты» 
атты өзінің Қазақстан халқына Жолдауында 
«Демократиялық қоғам жағдайында қылмыс 
пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес ерек-
ше мәнге ие болады» деп атап көрсетті. Яғни, 
бұл мемлекеттің осы жағымсыз құбылысты 
жою бағытындағы кешенді және жүйелі 
күрес жүргізу саясаты жанданып, әрі қарай 
жалғасын табады деген сөз. Сонымен қатар 

сыбайлас жемқорлықпен пәрменді күресу 
үшін халықтың құқықтық сауатсыздығын жоя-
тын, құқықты түсіндіру жұмысының деңгейі 
мен сапасын арттыру керектігінің маңызы 
зор. Халық өздерінің құқықтарын, өздеріне 
қарсы қандай да бір құқыққа қайшы іс-әрекет 
жасалған жағдайда қандай іс-қимыл қолдану 
керектігінің нақты жолдарын білулері қажет.

Біздің қоғамда сыбайлас жемқорлыққа 
орын жоқ. Қоғамның барлық күш-жігерін 
біріктіріп, осы дерттің одан әрі ушықпауы үшін 
оны тоқтатудың барлық амалдарын қолдану 
арқылы ғана бұл құбылысқа тиімді түрде 
қарсы тұруға болады.

Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың көреген 
саясатының арқасында мемлекетіміздің тамы-
ры тереңге тартып, нығая түсуіне бағытталған 
құқықтық заңнамалар мен іс-шаралар 
қабылданып, ел экономикасы мен әлеуметтік 
жағдайы түзеліп, әлем мемлекеттерінің орта-
сынан өз орынын айқындады. Бүкіл әлемге 
өзінің біртұтастығымен, ажырамас бірлігімен 
танылды. Қоғам дамуының жаңа жолын 
таңдап, уақыттан туындаған әртүрлі кесел-
дерден айығуды міндет етіп қойды. Ол жол 
- қазақ елінің тұңғыш Президенті Нұрсұлтан 
Әбішұлының бастауымен алға қойылған сы-
байлас жемқорлықпен күрес жолы.

 Айбек КАРИЯНОВ,
Суықсай ауылдық мәдениет үйінің 

музыкалық жетекшісі. 

Сыбайлас жемқорлық - заман ағысымен бірге өсіп - өркендеп, мол қаражат және қоғамдық 
бәсекелестік пайда болған жерлерге тамырын жайып, бүгінгі күнге дейін жойылмай отырған 
кеселдің бірі. Бұл кесел дамушы елдердегідей біздің жас мемлекетімізге де орасан зор нұқсан 
келтіріп отыр. Жемқорлық - яғни, бұл сатып алу деген мағынаны білдіреді. Бұл мемлекеттік 
басқару құрылымдарындағы лауазымды қызметкерлердің өздеріне тапсырылған қызмет 
мүмкіндіктерін жеке бастарының пайдасы мен мүддесі үшін пайдалану мақсатында жасаған 
қоғамға қауіпті қылмыстың іс-әрекеттері. Жемқорлықтың жалпылама белгілері: лауазымды 
адамның өзінің немесе делдал арқылы пара берушінің немесе оның өкілі болған адамның 
пайдасына жасаған іс - әрекеті үшін ақша, бағалы қағаздар, өзгеде мүлік, мүлік құқығы неме-
се мүлік сипатындағы пайда түрінде пара алу, туыстық, жерлестік т.б. жақындықтарына бай-
ланысты қызметке ретсіз қабылдау және көтермелеу, сондай-ақ, мемлекеттік және қоғамдық 
мүліктерді талан - таражға салу. Елдің болашағы - жас ұрпақтың қолында. 

Демек, осы ұранымызды ұстансақ жемқорлыққа қарсы тұра аламыз. Сонымен қатар 
қоғамға өзінің залалын келтірген азаматтарды қатаң жазаға тарту керек, немесе олардың 
мүлкін тәркілеп үкіметке өткізу қажет. Олардың бұл жасаған істерін қазіргі жастарымыз 
қайталамайтындай етіп,оларға сабақ беру қажет деп ойлаймын. Осыған байланысты қазіргі 
жастар арасында әртүрлі акциялар, шаралар ұйымдастыру арқылы жемқорлыққа қарсы тұруға 
болады. Сонымен бірге еліміздің қауіпсіздігіне, яғни қауіп төндірген ірі көлемдегі жемқорлық 
қылмыстары үшін өмір бойы бас бостандығынан айыру күшін ұйымдастыру қажет. Сонда ғана 
біз жемқорлық жүйесін жоюға мүмкіндігіміз болады. 

А.ТҮСТЕБАЕВА 
Көшкентал ауылдық кітапханасы, «Nur Otan» БПҰ-ның мүшесі.

Салауатты өмір салтын сақтап, 
әлеуметтi өмір сүрудің негізі қоршаған 
ортаға көңіл бөліп,  бай табиғатымыз-
ды қорғай білуде. Адам ата мен Хауа 
ана жаратылғандағы табиғаттың 
табиғи мүсіні мен ауасының адамзат 
өркениетке ұмтылып, озық техно-
логия ойлап тауып жатқан заманда 
әбден тозып кеткені өкінішті. 

Әсіресе, қалалар көптеп 
тұрғызылып қағаз өнімдерін тұтыну 
көбейген қазіргі бұл уақытта бұл орман 
шаруашылықтарына айтарлықтай 
кері әсерін тигізуде. Натижесінде 
бір жағынан жасампаздықпен алға 
ұмтылған адам баласына табиғат 
ананы да қамқорлыққа алу міндеті 
еселене түсті. Осы табиғат ананы 
қорғап қалу мәселесінде ағаштарға 
көңіл бөлудің тал, шыбық отырғызуды 
ұмыт қалтырмаудың мәні зор. 

Өйткені, ағаш егудің адамзат ба-
ласына тигізер пайдасы, жалпы 
қоршаған ортаға жақсы әсері бар 
екені баршаға белгілі. Ағаш батпақты 
ғана кетіріп қоймай ауаны да тазар-
тады, оның саясында демалған адам 
кең тыныс алып жаны жай табады.
Жапырағы жайқалған өсімдіктер мен 
ағаштар денсаулыққа пайдалы, олар 
ауаны тазартады, көмірқышқыл газын 
жұтып, ауаға отеrrін бөліп шығарады. 
Табиғаттың сақталуы - болашақ ұрпақ 
қолында. Ал, жасыл орманның пайда-
лы қасиеттерін айтпаса да белгілі.

Орманды қалпына келтіру өте 
қиын жане ол өте ұзақ мерзімді қажет 
етеді  Оның үстіне жер бетіндегі 
ормандардың пайдаланылу қарқыны 
мен оның қалпына келтірілуі бір - 
бірін теңестіре алмайды. Тек соңғы 
300 жылдың ішінде жер бетіндегі 
ормандардың ауданы 3 есе дерлік 
азайғандығы анықталған. Орман 
алқабын ұқыпты пайдалану, оларды 
қорғау біздің міндетіміз. Бұл міндетті 
атқару мақсатында мемлекетміз жа-
сыл желектерімізді өз қарамағына 
алған. Орманды өрттен, заңсыз 
ағаш кесуден сақтау керек. Міне, 
бұның бәрі еліміздің жасыл байлығын 
сақтап, оны арттыра тусу жолындағы 
игі қадамдар. 

Кенже ДҮЙСЕМБЕКОВ,
Жоңғар Орман шаруашылығы 

КММ-нің орман күтушісі.

Орманды қорғау 
- ортақ міндет Бактериялды күйік ауруы аса қауіпті карантиндік 

аурулар қатарына жатады. Жеміс  ағаштары ауру  
төмен дәрежеде залалданғанның өзінде 25-50 
пайызға түсімін  төмендетіп, сапасын азайта-
ды. Бұл ауруға көптеген жеміс ағаштары, әсіресе 
алмұрт  ағаштары қатты шалдығады. Қоздырғыш 
ауру өсімдіктің клетка аралығында қыстап 
шығып, көзшелер мен шырындықтар арқылы 
енеді. Кеселдің белгісі көктемде өсімдіктің гүлдеу 
кезеңінде білінеді. Залалдану гүл шоғырынан ба-
сталып бұтақтарына көшеді. Ауруға шалдыққан 
ағаштардың гүлдері кенеттен қарайып, солып, бірақ 
түспей ілініп тұрады. Жас бұтақтар мен жапырақтар 
ұшынан бастап қарайып, кейін соңғылары ши-
ратылып, қурап, бірақ түспейді. Өсіп, жетілген 
жапырақтар шетінен бастап қарайып, кейін қызыл 
- қоңыр түске еніп, вегетацияның соңына дейін 
ағашта қалып қояды. Ағаш қабығында қоңыр-жасыл 
немесе қара-қоңыр түсті, көмескі сулы дақтар пай-
да болып, көлденең кесіндісінде қоңыр-жасыл не-
месе қоңыр түсті ұлпалар көрінеді. Сау және ауру 
ұлпалардың аралығы мрамор тәрізді камбиймен 
шектеледі. Қабық жұмсарып, ақшыл экссудат пай-
да болып, соңынан кеуіп, қоңырланады. Эпидермис 
қабықтан ажырап, кейін ауру қабық шытынап, сау-
ларынан бөлектенеді. Жаздың бастапқы кезеңінде 
залалданған жемістер қарайып, қыртыстанып, ағаш 
басында жапырақтар сияқты түспей ілініп тұрады. 
Жаздың екінші жартысында залалданған жеміс 
бетінде алғаш сулы, жасыл кейін қызыл-қоңыр 
дақтарда ақшыл экссудат түзіледі. Жас ағаштардың 
жоғарғы ұшындағы жапырақтары алғаш түссізденіп, 
өркен ұштары қисайып, солады да, 1-2 жылда ауру 
ағаштар өртке шалдыққандай қурап, жойылады.                                   

Жеміс ағаштарынының залалдану жолдары:
1. Аурумен залалданған көшеттер арқылы, 2. 

Зиянкес цикадка т.б. жәндіктер арқылы, 3. Күтіп-
баптауда қолданылған құралдар (ара, пышақ) 
арқылы да залалданады. 

Профилактикалық шаралар  ретінде гүлдеу 
кезеңінде мыс-құрамды препараттармен, ок-
солин қышқылымен бүркіп шашу қажет. Бүркіп 
шашу бірнеше  мәрте қайталанған абзал.  Бак-
териялды күйік ауруына төзімді сортты жеміс 
ағаштарын отырғызу. Өсімдіктің ауру және  сау 
тұстарын анықтау үшін бұталарды кесу көктем, 
күз мезгілдерінде жүргізілу тиіс. Барлық кесілген 
өркендер өртелінуі тиіс. 

Күздің соңғы мезгілінде және ерте көктемде 
жеке бұталардың залалданған жеріне 20 см. 
жеткізбей кесіп, кесілген  орнын 1% лизол неме-
се криозит ертіндісімен дезинфекциялау қажет. 
Бақ салу кезінде барлық агротехникалық  іс-
шараларды мерзімінде талапқа сай орындап, жеміс 
ағаштарының биттерін, цикадкаларын жоюға  қарсы 
химиялық өңдеу жүргізілу қажет.             

Е.ӘСЕНБЕК, 
ҚР АШМ АӨК МИК  «РФДжБӘО» РММ

 аудандық филиалының фитопатологы.       

Жеміс ағаштарының 
бактериялды күйігі
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балалары бар 20 жанұяларға 
қомақты көмектерін көрсетіп жа-
тыр, соның ішінде аудандық іскер 
әйелдердің мүшелері Байжайлауо-
ва Шолпан, Мырзабекова Бибігүл, 
Абдырахманова Нұргүл, Сын-
дарбекова Ағила, Жолдасбаева 
Гүлайым, Сауғанбаева Жарқын, 
Төлепбергенова Таня наурыз ай-
ында жеткізіп берді, жұма сайын 
Ағила, Бибігүл деген қыздарымыз 
тегін нан таратады!

Кәсіпкер Байжайлауова Шолпан 
-  Тарас ауылында көп балалы от-
басына баспана сыйлап отыр, 
бұл бесінші баспана. Құжаттарын 
толықтап, зандастырып береді. 

Ауданымыздың мешіт қызметкер-
лерінің ұсынысымен 40 шақты 
дүкендер, асханалар 10 - 20 
пайызға дейін бағаларын түсірді.

Осындай іс амалдарды әйелдер 
кеңесі жиі жасап тұрады, бірақ қайта 

- қайта жариялағанды жаратпайды. 
Өйткені, "мұсылман бір қолыңмен 
жасаған жақсылығыңды, екінші 
қолың білмеуі керек",-дейд. Бірақ 
осы жақсы амалдар басқаларға 
үлгі болсын деп айтып отырмыз,-
деп Ақсу Әйелдер кеңесінің 
төрайымы Бағлан апайымыздың, 
наурызға арналған Ақсу әжелері 
ұйымдастырған отырыстағы 
сөзінде.

"Сыйға сый, сыраға бал",-
дегендей Ақсу Әжелері наурыз 
көжелерін пісіріп, дастарханын 
жайып, іскер әйелдерді қазақ 
әндерімен, дәстүрлі бимен наурызға 
арналған ойын - сауық кешін жуыр-
да ұйымдастырды.

Көп жақсы тілектер айтылып, ба-
таларын берді. Әлі  де жақсы амал,  
жақсы істерде болайық, еліміз аман, 
жұртымыз тыныш болсын ағайын! 

Ләззат ҚАСЫМБЕКОВА.

Кейбір адамдар, тырнақтың 
астынан кір іздеп, кәсіпкерлерді 
құбыжықтай көрсеткісі келеді. Ал 
негізі, Кеңес үкіметі құлдырап, 
Тәуелсіздігімізге ие болған кезеңде, 
халқымыз екі - үш айға дейін 
зейнетақыларын, жалақыларын 
ала алмай жүргенде, кәсіпкерлер 
азықтарын, киім - кешегін қарызға 
беріп, сабырлықпен, қайтуын 
күтетұғын.

Қазіргі індет жаулаған кезеңде 
кәсіпкерлер қол ұшын беріп, 
жағдайы төмен, көп балалы, мүгедек 

Алла Тағала адам баласын күллі жаратылыстардың 
асылы етті. Оған ақыл-ес, сана – сезім және сонымен 
бірге білім берді. Хақ Тағала адамды сұлу етіп жаратқан 
және оған өзін таза ұстап, харамнан сақ болып, тура 
жолмен жүруді бұйырған.

Алла Тағала адам баласының иманды немесе иман-
сыз, екі жүзді немесе күнәһар болуының басты себебі 
адам баласының жүрегінде жатқандығына назар ау-
дартады. Жүрек – имандылық пен күпірліктің мекені. 
Жүрек – басқарушы орталық. Адамның сезімдері мен 
дене мүшелері осы орталыққа бағынады, орталықтан 
алған бұйрық бойынша әрекет етеді. Егер жүрекке 
иман ұяласа, адамның бойында имандылық, көркем 
мінез-құлық көрініс табады. Ал жүректі күпірлік ме-
кен етсе, адамның бойында имансыздық пен жаман 
қасиеттер пайда болады. Яғни, жүрек – жақсылық пен 
жамандықтың қайнар бұлағы. 

Құран Кәрімде Жаратушы Алла жүрек жайлы 132 
жерде баяндайды екен. Бұл жүректің маңыздылығын 
айрықша аңғартса керек. Пайғамбарымыздың (Оған 
Алланың игілігі мен сәлемі болсын): «Назар аударыңдар! 
Адам денесінде бір бөлік ет бар. Егер ол түзу болса, 
бүкіл дене дұрыс болады. Ал егер ол бұзылса, бүкіл 
дене бұзылады» (Бұхари, Иман) деп ескертуі де адам 
баласы үшін жүректің өте маңызды екендігін аңғартады.

Жалпы адам баласының жүрегін рухани тұрғыдан 
алғанда бірнеше топтарға бөлуге болады. Олар:

1. Қалбун салим (сау жүрек); 
2. Қалбун муниб (мойынсұнған жүрек);
3. Қалбун мутмайын (орныққан жүрек);
4. Қолбун қосия (қатайған жүрек);
5. Қолбун мәта (өлі жүрек);
6. Қолбун мародун (ауру жүрек);
Бұл мақаламызда сау жүрек жайлы бандайтын 

боламыз. Құран Кәрімде былай делінеді: «Ол күні 
(қиямет күні) мал да, бала-шаға да пайда бермейді. 
Тек, кім Алланың құзырына қалбун салиммен, яғни сау 
жүрекпен келсе, сол адам ғана пайда табады» (Шұғара 
сүресі, 88-89 аяттар). Аятта айтылып өткен «сау жүрек» 
сөзінің мағынасын алғашқы буын ғалым өкілдері 
«күпірлік пен күнәһарлықтан аман», «ширк пен шүбәдан 
арылған», «Алланың Хақ екендігіне, қияметтің күмәнсіз 
болатындығына және өлгеннен кейін қайта тірілуге иман 
келтірген», «түрлі рухани дерттерден айыққан» және 
«жаман мінез-құлықтан арылып, көркем мінез-құлықпен 
безенген жүрек» деп түсіндірген.

Адам денесінің әрбір мүшесі арнайы бір іс үшін 
жаратылғаны мәлім. Біздің әрбір мүшеміздің орындай-
тын өз міндеті бар. Ол міндетті сол белгілі мүшеден 
артық әрі жақсы ешкім орындай алмайды. Тәннің 
дұрыстығы жүректің дұрыстығына байланысты, өйткені 
адам денесіндегі ең маңызды ағза жүрек екені даусыз, 
бұған анатомия және медицина ғылымдары тұрғысынан 
қарағанда да қайшылық жоқ. 

Адам өмірінің сыртқы көрінісінің бастау көзі – жүректің 
саулығы, өйткені сау жүрек адам денесінің барлық 
мүшелерін қанмен қамтамасыз етеді, нәтижесінде 
адамның денсаулығы ойдағыдай болады. Бұл аятта 

ИХСАН ІЛІМІНІҢ ЖЕМІСІ - ЖҮРЕКТІҢ САУ БОЛУЫ 
және хадистегі жүректің дұрыс болуы туралы әңгіменің 
мақсаты – жүректің рухани саулығы. 

Рухани саулық – жанның іштей дұрыс болуы, ол тек 
Алла тағалаға ғана аян. Бұл жан-дүние деп аталады. 
Сау жүрек адамның Алла тағаланың алдында жетістікке 
жетуінің белгісі болады. Пайғамбар (Оған Алланың 
игілігі мен сәлемі болсын) Алла тағалаға жалбарынып: 
«Уа, Алла, шын мәнінде Сенен жүрегімді сау-саламат 
бойсұнушы (етуіңді) сұраймын», – деп жиі дұға ететін. 
Имам Ән-Нәуәуи: «Жүректің сау-саламаттығы мен 
дұрыстығына ашу-ыза, өшпенділік, күншілдік, сараңдық, 
ашкөздік, менмендік, басқаларды мысқылдауға 
бейімділік, боямаға (сырт көз үшін) ұмтылушылық, 
атаққұмарлық, қулық-сұмдық, дүниеқоңыздық және 
тағдырдың жазуына разы болмау секілді ішкі мерездер-
ден құтылу арқылы жетуге болады…», – деген. Ибн Ра-
жаб: «Сау жүрек – барлық дерт-мерездерден және тый-
ым салынған теріс амалдардан құтылған жүрек. Мұндай 
жүректе Алла тағалаға деген махаббат пен Одан қорқу, 
сондай-ақ Одан алыстататын істерден қорқудан басқа 
ешнәрсе болмайды» деген. 

Хасан әл-Басри бір адамға: «Жүрегіңді емдеумен 
айналыс, өйткені Алла тағалаға құлдарынан олардың 
жүректерінің сау-саламат болғаны ғана керек», – депті.

Қайсы бір пенде жүрегінде ауру бар екенін білсе, 
бұл дерттен емделудің ауыр екенін және ол үшін 
көптеген машақатқа сабырлық таныту қажеттігін түсінуі 
тиіс. Себебі, жүрек дертінің емі – нәпсінің қалауы мен 
тойымсыздығына қарсы әрекет ету арқылы іске асады. 
Кейбір діндар тақуалар мұндай емді жанның шығуымен 
тең деп атайды. Өйткені, адамның жаны қалап тұрған 
нәрсеге қарсы сабырлық танытуы немесе ұстамды 
болуы қиынның қиыны. Бұл дерттермен күресу қиын 
болғандықтан да жұмыр басты пенденің Құдай қаласа 
Алланың алдындағы марапаты да жоғары болмақ.

Бір ғалымнан:«Алланы жақсы көру жүрекке қалай ор-
найды?» - деп сұрағанда, «Жүректен дүниеқұмарлық 
кетсе, Алланы жақсы көру сезімі өзінен - өзі орнайды», 
- деп жауап беріпті. Ғалым сөзін жалғастырып: «Шыны 
ыдыстағы суды төгіп тастасаң, орнына ауа толады. Ауа 
мен су бірге тұрмайды. Сол сияқты жүрекке де екі махаб-
бат орныға алмайды. Онда не дүниеқұмарлық болады, не 
Аллаға деген махаббат. Жүректен дүниеқұмарлық кетсе, 
Алланы жақсы көру сезімі өзінен өзі пайда болады» - де-
ген. Сондықтан әрбір мұсылман баласы өзін Жаратқан 
Раббысын әрдайым еске алып, Оны жүрегімен жақсы 
көруге, Алладан алыстататын барлық іс-әрекеттерден 
құтылуға  ұмтылуы керек.

Жүректің ауруы өткінші. Өйткені, о баста адам дүниеге 
келгенде ешқандай жүректе ауру болмайды. Сол себепті, 
жүректегі кез келген сырқаттан Алланың жәрдемімен 
айығуға болады.

Ахыретте  ешбір ағайын – туысы да, малы да, жаны да 
пайда бере алмайтын сол бір ұлы күнге сау жүрекпен ба-
руды Алла Тағала барша мұсылман пендеге нәсіп еткей!

Анарбай ТАСБОЛАТҰЛЫ,
 аудандық мешіттің бас имамы. 

"Сен де бір кірпіш дүниеге, кетігін тап та бар қалан",-деп халқымыздың  
ұлы ақыны, ойшылы, сазгері, қара сөздің қас шебері Абай Құнанбаев ата-
мыз айтып кеткендей, кез - келген адам «Өмір» деген атты дүниеде өз ор-
нын табуға тырысады, яғни, өседі, көреді, өнеді, тәрбиленеді. «Еңбекпен 
тапқан нан тәтті»,-демекші қалаған мамандықтарының қызығын көреді. 
Балалық шақта кішкене сәби жүрек қиялшыл, жақсыға құмар еліктегіш бо-
лып келеді. Бала кезден мен армандаған мамандық - ұстаз болу еді. Қазіргі 
таңда сол мамандықтың иесі болып табыламын.

Ұстаз болу – жүректің батырлығы, 
Ұстаз болу – сезімнің ақылдығы.
Ұстаз болу – мінездің күн шуағы, 
Ұстаз болу – адамның асылдығы,-деген Ғафу Кайырбековтың өлең жол-

дарын оқығанда, мен өзімді бақытты сезінемін. Ұстаз болғанымды мақтан 
етемін. Себебі, ұстаз болу - жай мамандық емес. Ұстаздық - қызық та 
бейнеті көп мамандық. Осы орайда менің мақсатым - тек білім қағидаларын 
меңгерту ғана емес, сонымен бірге өзін - өзі тануға, дамытуға ұмтылатын, 
ақылды да алғыр, қабілетті, өз көзқарасын ашық айта алатын балаларды 
тәрбиелеу. Өмірдегі көп мамандықтардың ішінде жан - жақты білімділікті, 
икемділікті, шеберлікті, ерекше шәкіртжандылықты, мейірімділікті қажет 
ететін мамандық та – ұстаздық мамандық. 

Сондықтан сөзімізді Елбасы Н.Назарбаевтың: «...Ел байлығы деген не? 
Ол – білім, ол – жаңа технология, ол – бәрінен бұрын отаншылдық сезім»,- 
деген сөзімен бастағым келіп отыр. Жылдармен жаңаланып, ақпараттар 
ағынына ілесіп, заман талабынан көрініп жүрген ауданымыздағы  
техникалық және кәсіптік білім беретін оқу орындарының бірі – Ақсу 
политехникалық  колледжі.  Тарихы да, тәжірибесі де бар, білім шаңырағы 
кәсіби сапалы мамандар даярлау ісімен айналысып отыр.

Колледж ұжымы заманауи үдерістерге үн қосып, республика деңгейіндегі 
жобаларды оқу процесіне енгізу арқылы болашақ мамандардың кәсіби 
құзыреттілігін қамтамасыз етіп, рухани - адамгершілік құндылықтар аясын-
да тәрбиелеуге ерекше назар аударады. Жұмыс барысында қол жеткізген 
жетістіктеріміз үлгілі ұстаздарымыздың, ұжымның ерен еңбектерінің жемісі. 
«Ұйымдаса білген – ұтады»,-деген халқымыздың тәмсіл сөзіне ден қойсақ, 
жұмысы жүйелі жоспарланған, алар межесі анық айқындалған жерде жеңіс 
те, жеміс те болатынын бағамдаймыз. Сондықтан білім саласындағы 
атқарылуға тиісті түрлі іс - шараларды жүйелеп, зерделей отыра жүргізсек, 
әлі де талай биіктерге көтерілетініміз анық. Болашақ мамандарға са-
палы білім алуға жағдай туғызу мақсатында колледждің материалдық 
- техникалық базасы үнемі жетілдірілуде. Білімді ақпараттандыру бүгінгі 
таңда білім беру жүйесін жаңартудың негізгі жолдарының бірі ретінде 
қарастырылады. Оқу кабинеттері жаңа технологиялық, ақпараттық 
құралдармен жабдықталған.

Жұмыс барысында қол жеткізген жетістіктеріміз үлгілі ұстаздарымыздың, 
ұжымның ерен еңбектерінің жемісі. «Ұйымдаса білген – ұтады»,-деген 
халқымыздың тәмсіл сөзіне ден қойсақ, жұмысы жүйелі жоспарланған, 
алар межесі анық айқындалған жерде жеңіс те, жеміс те болатынын 
бағамдаймыз. Сондықтан білім саласындағы атқарылуға тиісті түрлі іс - 
шараларды жүйелеп, зерделей отыра жүргізсек, әлі де талай биіктерге 
көтерілетініміз анық.

Сондықтан да сенің болашағың өз қолында алған жетелейтін білімді 
алыстан емес, жақыннан ізде. Біз Сіздерді оқуға, білімге, болашаққа жол 
көрсететін армандарға қол жеткізуге шақырамыз. Сенде өз мамандығына 
қол жеткіз. Колледж қабырғасында білім алып жүрген бүгінгі сту-
дент – ертеңгі жас маман. Жас ұрпақты жан - жақты, терең білімді, 
интеллектуалдық деңгейі жоғары, ойы, сөзі бір кемел адамды тәрбиелеу – 
сол жас мамандардың қолында. Заманауи талаптарға жауап бере алатын, 
білімді де білікті маман даярлау – біздің мақсатымыз.

Нұрлан ЖАРМҰХАНБЕТОВ, 
Ақсу политехникалық колледжінің тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары. 

БОЛАШАҚҚА ЖОЛ 
АШҚАН КОЛЛЕДЖ

Халқымыздың бастан кешкен   
тарихын, шежіресін, өнерін және 
әдет – ғұрпын толық білетін қазақ 
азаматын тәрбиелеуде – ұлттық 
тәрбиенің  рөлі өте жоғары. Көз  
алдымызда өсіп келе жатқан жас 
ұрпақты тәрбиелі,  мейірімді, 
өнерлі етіп өсіруде «Шежіре - 
өнер тәлім отауы» үйірмесінің 
атқарар қызметі орасан зор. 
Қазақ халқының ерлігі, төзімділігі, 
момындығы, қонақжайлылығы, ар-
шыл - мәрттігі, ақынжандылығы 
туралы өскелең ұрпаққа әңгімелеу, 
насихаттау, үлгі ету - «Шежіре - 
өнер тәлім отауы» үйірмесінің 
басты бағыты болуы тиіс. Ұл 
балаларға жігіттердің батырлығы, 
үлкенді сыйлауы, әйелдер мен 
өзінен кішілерге  қамқор болуы, 
қыз  балаларға аналары мен 
апаларының ибалылығы, ізеттігі, 
іскерлігі, табиғи сұлулығы, еңбекке 
төзімділігі ұлағат боп қалуы керек. 
Әкесін тыңдамайтын ұл, шешесін 
тыңдамайтын қыз, қариялардан 
құтылудың жолын қарастыратын 
келіндердің көбеюі  қазіргі заман-
да басым болып бара жатқандай. 
Барлығына бірдей топырақ шашу  
- әрине дұрыс емес, бірақ шындық 
осы. Сол келіндер ерлеріне билік  
жүргізіп, қариялар сыңарынан ай-
рылып, жарым көңіл, жарты кеш 
қариялардан құтылу үшін, жігерсіз 
ұлдары арқылы «Қарттар үйіне» 
жөнелтуге асығады. Үлкендердің 
арасында да өзімшілдік, күншілдік 
мінез – құлықтан аулақ емес. Осы 
орайда  «Шежіре өнер тәлім ота-
уы» үйірмесінің алар орны ерекше 
деуге келеді. Үйірменің алға қойған 
мақсаты – өскелең ұрпаққа ата 
– дәстүр үйрету, кейінгі жастарға 
ұлағат айту, өз өмір тәжірибелерін 
тарату, кеткен кемшіліктер болса 
қалпына келтіруге қол ұшын беру. 
Шежіре өнер тәлім отауы үйірмесі  
жас ұрпақты инабатты, иманжүзді 
етіп тәрбиелеу үшін әуелі ата – 
аналардың өздерінің осыған сай 
өнегелі болуын қадағалайды, бас - 
көз  болады. Отбасындағы  кикілжің 

Ұлттық тұрғыдағы тәрбие

үй іші шеңберінен шығып бара жатса 
осы ақ жаулықты әжелер ,  ақсақалдар 
ақылын айтып, бағыт – бағдар беріп 
отырады. Әжелеріміз – қыздардың, 
келіншектердің, жас аналардың 
ақыл – кеңес беретін негізгі тірегі. 
Бұлардың қай – қайсысы да өздерінен 
кейінгілерге бұрынғы өткен шежірені, 
халықтың тәрбие саласын, тұрмыс 
- тіршілік ерекшеліктерін, өмір мен 
дәстүрден білгендерін үйретеді.
Әсіресе, жастарға ұлттық ойын-
дар ("Асық" ойындары, «Ақсүйек», 
«Алтыбақан», «Орамал тастамақ», 
«Тоғызқұмалақ», т.б.), ұлттық кәсіптер 
(ағаш шеберлігі, зергерлік, етікшілік, 
атбегілік, құсбегілік, аңшылық, т.б.), 
қыздар үйренетін өнерлер (жүннен 
істелетін бұйымдар: жүн түту, ұршық 
иіру, өрмек тоқу, киім тігу, ас пісіру, 
т.б.), өнерпаздық (жыршылық, 
жыраулық, әншілік, шешендік, т.б.) 
секілді алуан саланы қамтитын 
дәстүр дәрістерін беріп отырады.   

Осылайша адамгершілігі мол, 
адамды адамша сүйе білетін, сый-
лай білетін, әр нәрсеге ойлы көзбен 
қарайтын ұрпақ өсіруді мақсат етеді.  
Әдет – ғұрып, салт - дәстүр  халықтың 
бітім – тұлғасын, болмыс – санасын 
жасайды, топтастырады.  

Халықтық тәрбие  бағытында: - Ұлы  
Абайдың, Жыр алыбы Жамбылдың, 
Ыбырай Алтынсариннің т.б. 
азаматтардың ғылым – білім тура-
лы өлең - жырларын  насихаттайтын  
тәрбиелік мәні бар  шаралар бізде де 
өткізіліп  отырады.

Адамгершілік пен әдептілік 
тақырыбында - халықтық тәрбиелік 
қағидалары, сыйластық пен 
құрмет, қарындас абыройы, 
жеңге сыйластығы, ене мен келін 

арасындағы қарым - қатынас т.б. 
жайындағы мәселелер «Шежіре - 
өнер тәлім отауы» үйірме жоспары 
бойынша  қамтылып, іске асырылу-
да. Ерлік, денсаулық, Отан қорғау 
және туған жер туралы - Отан 
үшін от кешкендер, туған жердің 
табиғатын қорғау, ескерткіштерді 
қорғау, спорттық ойындар, тарих 
тағылымдары бойынша - «Жеті 
атаңды білесің бе?», «Қазақ қайдан 
шыққан?», Шежіре мен тарихи 
деректер, Ақтабан шұбырынды,  
көнекөз қартпен сұхбат, тарихи 
орынға саяхат жасалды. Достық 
және интернационализм, елдік пен 
бірлік бойынша -  ауылдық жердегі 
этнос өкілдерінің қатысуымен,  
Қазақстан  халқы Ассамблеясының 
25 жылдығына орай құттықтау, 
сазды сағат, тіл шебері байқауы, 
«Мен қазақша сөйлеймін» атты ак-
ция ұйымдастырылып, бейнеролик 
түсіріліп, әлеуметтік желілерге са-
лынды. Тілдерді қолдану мен дамы-
ту аясында - «Ана тілің - асылың» 
тақырыбында газетке мақала, 
«Тілім менің тірлігімнің айғағы» 
тақырыбында танымдық сағат, 5 
қыркүйек  «Тілдер күні»  мерекесіне  
орай өлеңдер оқылып, тіл тазалығы  
акциясы өткізіліп, «Тіл сақшы»  
тобы құрылып, округ бойынша 
(рейд) тексеріс жүргізілді.

Сонымен қатар үйірме 
мүшелерінің шығармашылық да-
рынын шыңдау, үйірме жұмысын 
жандандыру бойынша әртүрлі 
мәдени шаралар (ұлттық ойындар 
үйрену, жарыстар өткізу. Наурыз 
мерекесінде, тақырыптық кештер-
де, ұлттық ойындарды ұтымды 
ұйымдастыру) өткізілді.  

«Шежіре - өнер тәлім отауы» 
үйірмесінің өскелең ұрпақты  
дәстүрлі, ұлттық тұрғыда  
тәрбиелеуде атқаратын рөлі өте 
үлкен, әрі жауапты  деуге болады.  

Ақсу ауылдық мәдениет 
қызметкерлері, 

«Nur Otan» БПҰ-ның мүшелері.

Бүгінгі жастарды ең болмаса 
қазақ халқының "Тура биде 
туған жоқ",-деген даналығының 
рухында тәрбиелейік.

Ғабит МҮСІРЕПОВ.

ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ - 
АДАМНЫҢ АСЫЛ ҚАСИЕТІ
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(Жалғасы. Басы өткен 
сандарда).

- Нені қарайсыз? – деген 
сұраққа:

- Досан тауға көмір жағуға кет-
кен еді. Ұста қарап тұрып қалған 
жоқ па? Сенің көзің өткір ғой 
байқай жүрерсің, – деп, өздеріне 
қосымша бақылата қаратады.

- Долантопшының басына 
таман қара,-  деп бағытын да 
береді. Күн еңкейе, Өсер аттар-
ды айдап келді. Әркім өздеріне 
деп иемденіп жүрген атты 
ұстап, қасымыздағы терең ойға 
арқандап келді. Өз басым оған 
мән де беріп жүргенім жоқ.

Кенет, “көміршілер келе жа-
тыр!” деген сөз мұң екен, абыр-
сабыр болды да кетті. Қазір міне 
сала көкпарға шабатын адам-
дардай аттарға ұмтылысып, 
үстіне қонысып та алды. Әркім 
өз ауылдарына шаба жөнелісті. 
Мені алдына бүркітше қондырып 
алып, әкемнің кенже інісі ауылға 
шаба жөнелді. Еш нәрсе ұқсам 
бұйырмасын.

Шарыпқалидың жүйрік 
жиренінің алдыңғы екі аяғыда 
ақсақ. Ол жұмыстан болған емес, 
белсенділердің міде шабынан 
құрыған. “Жүйріктің кемтарлығы 
аяқтан”  деп қояды. Астық 
піскеннен түнімен мая түбінде 
тұрғызып, аяғын “бастырғаны” 
осы.

Ұзақ жолға арқалы ат жақсы, 
биелер болса оған келмейді деп, 
таңдап алған аты осы екенін 
кейін білдім. Төрт аяғы жаңадан 
тағалансада, сағыз жүретін 
шыдамды мал. Бұл бұрынғы 
Шарипқалидың маңдайға 
басқаны еді. Оны орталыққа 
өткізгенде, әлі үйленбеген жас 
жігіт бірнеше күн жатып қалған. 
Ол өзі серілеу, тойшылдау 
өңді жігіт еді. Ағалары дүниеге 
қарамағандығы үшін алғашында 
салқын қарағанымен, артынан 
жалақы алып, ел қатарына кірген 
соң, жақсы көретін. Сол жүйрік 
осы. Жақсы аттың, жүректі жігіттің 
күні енді туған.

Бие өсімге таптырмайтын мал. 
Ал жақсы ат, мінсең көлік, артсаң 
түйе. Қусаң жетесің, қашсаң 
құтыласың. Саусаң көже қатық, 
байласаң сусын болатын бірнеше 
бие. Жолға түсіп алған соң маған 
сөйлей бастады. “Қосарыма бір 
бие керек. Аумай тапқан адам-
нан аумай тапқан бие артық”  
деп, артынан біреуді күткендей, 
анықтап қарап алып, аттан секіріп 
түсіп, қоржынға қолды сүңгітіп 
жіберіп кемпірауыз алып шықты. 
Қалтасынан үлкен бәкісін алып, 
аттың тұяқ астын жонып жіберіп 
кемпірауызбен тот баспаған 
шегені суырып алды. Қалған 
аяғында солай етті. Онан қан ара-
лас аздаған ірің шықты. 

- Бұл шегелер қалай кірген? – 
деген сұраққа, жымиып бір күлді 
де:

- Өзім қаққанмын. Әлі шегені 
тот баспапты. Жылқы – дүлдүл 
емеспе жарықтық. Енді екі-үш 
күнді қойып, айлап жүрсең мой-
ымайды. Аманшылық болса, 
ағаңды тау асыруға оның толық 
сенімі мол, – деді менің жүзіме 
қарап. Көзінен жас ағып, омыра-
уына жарыса түсті.

Өміріне домбыра арқалап, 
өлең қуған осы бір ағамның 
қамыққанын алғашқы көргенім 
еді. Ол менің көз алдыма 
аққан жұлдыздай қалып қалды. 
Әлденеге екенін кім біледі, баяу 
бастап орта дауыста әнде сал-
ды. Менің бетімнен сүйген сайын 
сөйлеуге аузы келмей, есіледі. 
Алдында келе жатқан менде жы-
лаймын.

- Азамат болдың, кете алма-
са, апаңа қара! Өзім жаным тірі 
болса, келіп алып кетемін, – деп 
тапсырды. Оның шешесі біздің 
қолда еншісі бөлінбей келе 
жатқан адам болатын. Әзірше 
әпкесі Насихаттың қолындатын. 
Олар асқанда, ала кетуге уәде 
етті. Өзі асығып барады. Себебі 
“менде сендермен бірге асамын!” 
деп берген қағазынан қорқатын 
сияқты.

Мені үйге алып келіп тастаумен 
қатар, ауылмен қоштасуға кел-

ген екен. Үйдегі домбыраны алып 
шығып, жылап отырып өлеңді қоя 
берді. Дауысын толық ақырғы рет 
естісін дегендей, Қосбатырды ба-
сына көшіре жаңғыртты.

Сан айтысқа түсіп жүрген жігіт, 
өлеңді мұнда айтпағанда қайда 
айтсын. Жаттап жүрген өлеңі ме, 
әлде табанында суырып сап айта 
жөнелді.
“Қош болғын туып өскен 
                                        топырағым,
Қосбатыр, Шоқ зираты атырабым.
Бір уыс топырағың керек болар,
Меніде қоса ағызса, соқыр ағым.
Қош болғын әкем туып - өскен 
                                                  мекен,
Бәрінен жерді қию қиын екен.
Әкем – ұл, шешем – қыз боп үкі 
                                               таққан,
Сені тастар жоқ еді ойым бөтен.
Қош бол, ерке өсірген ағаларым,
Сап алтыннан жетпейтұғын 
                                         бағаларың.
Құдық суын ғана ішіп кетейінші,
Қорғасын су иесі бабаларым.
Елден қудың халықты көп 
                                           белсенді,
Атып, шауып, қаматтың кеткен 
                                                    елді.
“Момынға күн туды!” – деп 
                                          қуанып ек,
Сенімдер қуанышқа жетпей өлді.
Қарттар күтіп, бауырсыз 
                                           етесің бе?
Топырақ бұйырмаяқ кетесің бе?
Галащекин саған-ды ел обалы,
Қатын, балаң шуласын жетесізде.
Бір шымшым тұз, бір үзім нан 
                                             татайын,
Көз жасты қуанышпен
                                        тарқатайын.
Қош бол іні, қарындас, келіндерім,
Сүйейін беттеріңнен қалқатайым!” 
– деп, өзін әлі тоқтата алмай жы-
лап жүр. Жыламаған жан жоқ. 
Күңіренген ауыл. “Бала-шағаңнан 
айрылып біздей күңреңгейсің!” 
дейді ызалы дауыстар.

 
ҚАҢЫРАП ҚАЛҒАН ҚЫСТАУ
«Иесі жоқтың- иті ұлығыш» 

демекші, келесі күні жұмысқа 
барғанда, қыбыр еткен жан жоқ. 
Барлығы шашылып қалған, қараң 
қалған жұрт сияқты. Әр нәрсе 
шешілген жерінде қалған. Жылқы 
малынан ешбірін көрмейсіз. Қолға 
түскенін мініп, қалғанын жете-
леп кеткені көрініп тұр. Онсызда 
жылқы қысқы қалың қардан шөпсіз 
қырылып қылғандықтан, бірден 
жетпеген болар.

Бірді жарым қалғандардан 
жұмысқа келгендері, асығып 
қоржындарын толтырып алып, 
жөнеліп барады. Тіпті, жүре алмай 
қалған ақсақ, жауыр жылқылармен 
қосып, бос жүрген сиырды да ай-
дап барады.

Жау елін бір шапса, иесі қоса 
шауып жатқан жұрт. Шабатын да 
жөні бар, ақ түйенің қарны жары-
лып жатқанда, қырманнан сұрап 
бір уыс астық ала алмайсың. Ұсақ 
жанды да, санаққа алып, бірі кемісе 
“контр” болуға қағаз бар. Жемесе 
де, бетіне қарап отырмаса, қазаққа 
ас батпайтыны ақиқат.

Кеткен малмен қалған малдың 
есебі жоқ. Бұйырғанын апарып, 
арықта болса, жығып алып жа-
тыр. Біздің ауыл болса, адасып 
жүрген малды бұйдасынан бай-
лап, жетелемейтін адамдар. 
Үлкендердің айтуынан біздің 
ауылға ұрлық жақпаған. Асылған 
қазандағы пісіп тұрған етті, ашта 
болса ауыз тимей кететін ауыл. 
Сондықтан Машкеннің момын-
дары – деп атап кеткен. “Момын 
Жұмай” деп аталатын жапсарлас 
ағайындарымызда,  бізден гөрі 
қолының жымсығы бары кездеседі.

Маяның астында жатып, 
“күзеткен” Есболғанның Сәкуі не 
болғанын айта бастады. Ел көшіп 
өтіп бара жатқанда, қырманға Рай 
келіп маяға от қоймақ болғанда, 
Мұстапаның Қуатбегі ағатайлап 
жылап тұрып алды. 

- Жемесекте бар болсын, көзіміз 
көрсін, жетім бала, жесір қатын 
қалып барамыз. Көмек берудің 
орнына арттарыңыздағы елді 
қырып кетесіздер ме? Біреу аш 
отырса, біреу дән өртеген деген 
не? Ағатайлар- ау деп, шылбыры-
на оралыпты. Қайдан келгенін кім 
білсін, итжеместің Әзімжаны келіп: 

- Мұны өртегенше, бізді атып 
кет. Бәрібір қырыламыз. Жолың 
болсын десең, дәңге тиме! Көлдей- 
жұмайдың ортасындағы жалғыз 
маяны өртеп, “Атың шықпаса – 
жер өрте” болғың келеме. Мұны 
өртесең барлығымыз болып, теріс 
батамызды береміз. Елге көрінбей 

өз басыңа көрінсін! – деп, бар дау-
ысымен айқайлап жылапты.

Бұл сөзден сай сүйегі сырқырады 
ма?, ақиқаты ма, үндемей, атқа 
жем салып алып кете барыпты. 
Осы кеудесін оққа төсеп арашалап 
қалған дәннен не игілік көрді екен, 
қалып бара жатқандар? Шынында 
ашынып алған адамдар оттан да, 
судан да қорқатын түрі жоқ еді. 
Қайта қайтарда, қорада шашылып 
жатқан мүлік, байланып қалған 
иттерден басқа тірі жан жоқты. 
“Бүлінген елден бүлдіргі алма” де-
ген үйретінді бойынша, қайта еш 
нәрсе алмай үйге тартып отырдым.

Қыс қаһарына кіре бастаған. 
Жылда бұл уақытта шыбынсыз 
жазда болатын. Биыл қар мен бо-
ран қатар аралас келді. Әуелі екі 
күн қатты аяз болды да, қара жерді 
қақ айырып жіберді. Мұздай, бірақ 
түнде мұз қатқанды былай қойып, 
қалыңдап, шарасына сыйма-
стан, майысып кетті. Жаңа із түсіп 
үлгермей, жасырып жабылып жат-
ты.

Малшылар қар қалыңдап кетті 
деп ренжіп жатса, қар асты құрғақ 
болып жабылды деп, келесі жылды 
армандап жатқан диқаншы.

Қасқыр түні бойы шашылып жа-
татын малды іздеп, мая санайды. 
Мал қоралардың ық жағынан ба-
спалап келіп, тұмсығын шүйіріп 
тұрып, мазасыз адамға жағыншақ 
иттерді бір боқтап, тау жаққа тартып 
отырар болар. Күн еңкейе ауылға 
сиырды айдап келемін. Ауылға 
жақындағанда қамыс арасынан, 
бір атты мініп, бірін жетелеген бір 
абажадай адам лып беріп шыға 
келіп қалт тұра қалды. Менің бала 
екенімді білді ме, әлде таныды ма 
маған қарай жүрді. Жақын келгенде 
таныдым – “Жаман - атам”.

- Бұл ауылда кім кедей? – десе – 
Қабанбай дейтін,

- Бұл ауылда кім жомарт? – десе 
– Қабанбай дейтін.

Бұл ауылда кім сыйлы? – десе – 
Қабанбай дейтін кісі осы Атам.

Денесі үлкен, отырғанда кішігірім 
обадай. Басқа адам жайлы 
айтқанда, бұл атам жайлы жазбау, 
ұятты былай қойғанда, қылмыс бо-
лар. Оның себебі бұл адам сирек 
мінезді адамдардан еді.

Сүйегі жуан. Өңі қап-қара. 
Желкесі шүйделі. Дене құрылысы 
төртбақ келіп, аяғының арасы 
алшақ орналасқан. Қабекеңде: 
Қалиша, Қайбиша деген екі қызы 
ұзатылған. Қыздарының мінезі 
де өз мінезіндей, ала көйлек 
аңқылдақ. Барлық ауылдың ба-
лаларын той-жиында көрсе, 
бетінен сүйе бастағанда, көзінен 
сағынғандықтан жасы аға 
жөнелетін. Қазірде Қайбишасынан 
жалғыз ұл бар.

Ұл баладан жалғыз Мұқан. Жа-
сынан ерке өсті. Той-томалақтан 
қалмай серілеу болды. Ел қатарлы 
білімі болып хат танысада, бай-
ыздап жұмыс істемеді. Шешесі 
Керімбала апай насыбай ата-
тын адам болатын. Сонан ұрлап 
– жырғап жүріп насыбай атуға 
үйренді де, артынан ашық атып 
кетті. Одан соң шылым тартып 
жүретін.

Ел болып көмектесіп, баласына 
әйел әперді. Оңға жуық жыл ота-
сып, әйелі төркініне кетіп қалды. 
Келмей, ақыры бір егде адамға 
шығып, үш-төрт бала тауып алды.

Ел “Несібелдінің бағы бес елі 
жанды”  десетіні есімде.

Қарттың өз басы жатқан тарих. 
Жұрт сүзеген сиырдың мүйізінен 
ұстама, жараланасың  деп жатса, 
бұл кісі мүйізінен ұстағанды былай 
қойып, басын шайқаса, мойнын 
бұрап жіберетін. “Қайратын айтқан 
мақтан, қайратын көрсетсе мадақ” 
демей ме, бұл кісі күштімін деген 
сөзді ел аузынан естімейтін.

Бұл кісіні біздің елге сіңбе деген 
сөз бар. Бірақ еш адамның аузы-
нан ондай сөз шықпаған болар. 
Қозайыр би өлеріндегі өсиетінің 
ішінде “Қабанбайды шетке қағушы 
болмаңдар. Оны шетке қаққан 
адам үшін қабырымда тек жатпай-
мын”  депті деседі.

Балалар Қабанбай атамды 
“Жаман ата”дейді. Оған арланып 
жатқан ол кісі жоқ. “Жаман ата” 
десең, “Ау қарағым!” дейтін. Оны 
біліп алған келіндері де жаман ата 
дей береді. Тіпті ежелден солай 
аталып келген бе, жігіттерде со-
лай атайды. Адалға ары кеткен жоқ 

КЕЙУАНАНЫҢ КӨЗ ЖАСЫ
(Деректі хикая) дегендейін, қайда барсын “Жоғары 

шығыңыз” дайын.
Жаман атам мен білгеннен 

мал бағады. Малын баға жүріп, 
мінген көлігін еңбектетіп, отын 
ала қайтады. Қай келіні алдынан 
бұрын шықса ала көрмей, соның 
қазандығының басына алып келіп 
аудара салады. Жібін жинап 
алғанда “Рахмет”сыйласа олжалы. 
“Үйге кіріңіз” деп жатса, себебін 
тауып кете барады. Бұл кісі менің 
де Жаман атам болатын кез бола-
ды. Еш нәрсе сұрамайды. Алыс-
жақынды есептепте жататын ол 
кісі емес. Малы жоқ болсада көжесі 
қатықсыз болған емес. Бардың 
шаңырағының күлдіреуішінде бір 
борша ілулі тұрғанда, бұл үйде, қос 
борша ілулі тұрғаны. Аяқ астынан 
кеш келген қонағы болып қалған 
келіндері сұраусыз алып жатады, 
орнына қасына қосып іліп жатады. 
Келіндерінің үйі мал сойса, “Жаман 
атамның сыбағасы” деп, өздері 
алып кеп береді, қолы тимей жат-
са балаларынан “Ыстықтай ішсін, 
төгіп алма!”  деп жөнелтіп жатады.

Кешке жақын мал келе жатқанда, 
майға піскен шелпектерді, май 
орамалға орап алдынан жүгіреді. 
Отыра қалып жепте жатпай, 
Керімбала апайға түгел жеткізеді. 
Көрген келіндері өз әкесінше 
құрметтейді. Ала келген отыны 
үшін емес, адалдығы, әділдігі үшін.

Біз балаларда жақсы көреміз. 
Атамыздың қамысты таңдап алып 
сырнай жасайтын өнері бар. Өз 
басы жақсы тартады. Осыны 
үйрену үшін, малға міңгесіп бірге 
кетеміз. Ауылдан баласын таппаған 
шешелері ойланып жатпай, Жаман 
атасымен бірге кеткенін біледі. Ол 
кісі жүрген жерде, баласы “жылап 
қалады-ау”демейді. Кейде кеш 
қалсақ, бірнешеуміз бас қосып, ар-
тынан іздеп барамыз. Көлігінің мой-
нынан бастап, құймышағына дейін, 
тырнаша тізіліп отырғанымыз.

Кейде өзіне де орын ти-
мей қалады. Ондай жағдайда, 
жаяу көлігін жетелеп жүріп, қой 
қайырады. Қамыстың ішіне жалаң 
аяқтанып кіріп, сырнайлық қамыс 
алып шығады. Одан бізге бірден 
жасап береді. Үйретеді. Кешке 
дейін көк еттеріміз ауырғанша тар-
тып үйренеміз. Жаман атамыздай 
болған адамның арманы боларма 
екен деп, армандаймыз. Сырнай-
дан ауылдан бірінші келген балаға 
берерсіңдер деп, артығында жа-
сап береді. Кішкене балаларды 
қалғытып, алдына алып кешке 
оралатына әлі көз алдымда. Ол 
атамыз, майды ұнатады. Майлы 
еттерді таптамаша үзіп жей береді. 
Қонақ келгенде, ет қазанға түсе 
Атамызға беретінін жеткізуге ты-
рысамыз. Балалармен келіндерін 
есептемегенде, адалдығы үшін 
үлкендерде жақсы көреді. Артық 
ауыс киім болсада, жаман атамызға 
апарып береміз. Кейде жаңбыр бо-
лып еріп бара алмай қалсақ, үйіне 
келген соң “Трайляйляй” атты са-
рынын тартқызамын. Жазды күні ол 
кісімен малға шығу қандай қызық. 
Түскі кезде шешінсе болды, үстіне 
ат қып міңгесіп аламыз. Мойнынан 
бастап, сирағына дейін таласып ор-
наласамыз. Бүйірінен тебініп мініп 
алғанымыз. Бәз бірі шабандығы 
үшін қамшылап жатады. Үлкен ба-
лалар қамшылатқызбайды. Оған 
ренжіп жатқан Жаман атамыз жоқ. 
Шалқасынан жатса, күшік болып 
жабыла емеміз. Қызығы бізден 
бұрынғы балаларда емгендіктен 
бе емшегі әйел адамның емшек 
ұшындай үлкен. Қыссаңыз сүт 
шығады.

Міні, осы Жаман атамыздың 
жасында қолынан әр пәле 
келетін болған шығар. Осы 
жолы да астындағы атпен, 
жетектегі жылқыны кім “сыйлады” 
дерсің. Соны біз үшін қыстырып 
келе жатпағанына кім кепіл? 
Босанғанда бұрын мал семіз бол-
маса “Көк арықты сойып, көкжан 
етті мұжымағандықтан тісім қатпай 
тұр” дейтін әйелдердің, ет тістей 
алмай отырғанын білмей жүр 
дейсізбе? Екі қабат болса – үмітің, 
бала тапса- ырысың  деген сөзді 
біліп жүргені анық. Сан бала туып, 
сан келін тілін тістеп отырғанын 
жақсы біледі. Жақында келгенде, 
ауыл қасындағы қамысқа еніп кете 
барды. Қабағы төмен. Көңілінің суы 
тартылып қалған ескі құдықтай. 
Осы кісіні түңілткен қу асыра 
сілтеудің заманы екен ғой.

Жасыратын несі бар, түлкі 
құрсақты былай қойып, ашыға 
бастадық. Барын ішіп-жеп, айылын 

күн сайын қаттырақ тартқан жұрт 
“жаманшылық жеті ағайын, қалың 
қармен сегіз ағайынды” болып 
тұр. “Ашкөздер мал құмар, көре 
қызар моншақ жинар”да қалды. 
Елдің ойы – тек қу жаны. 

Ауыл айналасын жібін 
сүйреткен иттер басып кетті. 
Әліде қар астында қаншасы 
қаңқылдап тұрғанын кім білсін? 
Ауылдың күшігі үріп барса, аяғын 
көтеріп жата кетеді. “Жеңілгенге 
тимес болар” дегені.

Қасқыр тұрмақ адаммен арпа-
лысатын қой төбеттің түрі осы. 
Жүндер сабалақтанып ауыл сыр-
тында ұлиды. Алатын алғысы 
“Өз басыңа көрінсін”. Қарттар 
болса итпен қоса күңіренеді. 
Иесін іздейді. Итті иесімен қина 
деген осы дейді. “Жеті ырыстың 
бірі” саналатын, адаммен ежел-
ден одақтасып келе жатқан 
жануардың хәлі осы. Иттері 
сағынғанды, туысы сағынбасқа 
не шара. Аталарынан еншіге 
алынған қара қазанның төңкеріліп 
жатқанын көргенде, “Ырысың 
төгілсін” деген қарғыс шалғандай 
сезінесің. «Қара қазаның төгілсін” 
дегеннен қатты қарғыс жоқ- ау 
деп ойлайтынмын. Міні, сол 
қарғыс тиді. Әр жұртқа барсаң 
қарақазан төңкеріліп жатыр. Оны 
алып кететін жайлауға жұрт көшіп 
бара жатқан жоқ. Алды үркіп, 
арты соның соңынан қашып 
бара жатқанда, қазанды арқалап 
жолға ілесе ала ма? Соңынан 
қарсыласып оқ астында қару ете 
ала ма?

Қазанның жұртта қалуы қазақ 
рәсімінде өте жарасымсыз әдет. 
Ескі ғұрып бойынша қазанды 
жұртта қалтыру, “иесі өліп қалған” 
дегенге саяды. Бірақ не шара. 
Біреулер қазан толы қара көже 
жасап байлаулы ит алдына қойып 
кеткен. Ол мәңгі ас болмағанмен 
бір күнде болса, баласына 
тілектес етіп асыраған итін 
қалай аш қалдырып кетпек. Жеті 
ырыстың бірі атанатын, осы үйдің 
балаларының соңынан қалмай 
еріп жүретін “тілектестерін” ба-
ладай жылатып амалсыздан ғана 
қалтырып кеткен. Кетпекшілерге 
арнап берген “Нұсқауда” ит ер-
туге тиым салған. Себебі түнде 
жүріп, күндіз тығылып жататын 
адамның иті, басқаға үріп, иесін 
ұстап берген уақиға болған.  

Ол кезде аң аулау серілік бола-
тын, түлкі аз еді. Екі түлкі байла-
нып барып, тай жетелеп қайтатын 
кездерде болыпты. Сол кездің 
жұқанасы есебінде ақ қуатын 
қырып сал құмайлары, қалың 
шилі жерді аралап, қоян ұстап 
жеп, жартылай тағыланып, дала-
да адам көрсе алыстан қашады. 
Қар төмендеп, қар қатқанда бұл 
сорлылардың күйі не болмақ?

Жолда, иесіз қалған тігулі үйі 
сол қалпымен қалған қорада 
ат байланып тұрғанға келсем, 
Байшығаш атқарушы. Өзі қалған 
кереге, байланған уық, жиналған 
киіздерді жаман атына артып жүр. 
Ол:

- Ағайындарымыздың маңдай 
тер, ойылған алақан күшімен 
табылған ыстық дүниесі. 
Алмағанда далаға тастамақпын 
ба, келсе өзім апарып беремін. 
Келмесе көзіндей көріп ұстаймын! 
,–деп қазығына дейін суырып 
алып жүр. Қасындағы екі бала, 
үй айналасынан асық тауып алып 
қуанысуда.

Жол жөнекей шашылған мүлік, 
жас баланың ескі киімі. Лақтырып 
тастап кеткен баланың белгісі. 
Бұл бесіктен қанша бала азамат 
болып шықты екен? Осы тал 
бесікті “Құтты бесігім”  деп, анасы 
мақтан еткен болар. Жабылған 
есік ашылмай, жабылған түңілік 
түрілмей қалған үйлер. Бұл да 
жаман ырымдардан саналады. 
Ел ішін, бүрге сияқты індеттер 
жалмап өткенде ғана, осын-
дай, түңлік түрілмей бүтін ауыл 
түгел қырылып қалған қайғылы 
оқиғамен тең. Басында қандай 
күш екенін ешкім шешіп айта 
алмайды. Бар білгені Галаще-
кин. Әрине, ел басты күнәхар. 
Ал онда жоғарғы жақта “Жаны 
ауырмастың қасында – басың 
ауырмасын жасап отырғаннан 
деп ешкім ойлағанда жоқ болар. 
Галащекинмен Сталиннің бір 
ағаштың бұтағы екенін, қараңғы 
жұрт қайдан білсін? Досша 
кездесіп, жауша айырылған бұл 
сорлылардың ақырғы аяқ серпуі 

Дүйсен МҰХАМЕТШАРҰЛЫ,
зейнеткер - журналист. 

(Жалғасы бар).



5 бетАЌСУ ӨЊІРІ

"Үздік педагог" атағын беру

16 сәуір 2021 жыл

қасиетті орындар санатына кірсе, 500-ден аса 
нысан жергілікті маңызы бар киелі нысандар 
қатарына кірген. Соның бірі Ақсу ауданы Қапал 
ауылында Тамшыбұлаққа тоқталсақ Қысы-жазы 
бірқалыпты ағатын су көзі туралы әр түрлі аңыздар 
көп. Ол туралы әйгілі зерттеуші, саяхатшы Шоқан 
Уәлиханов та өз күнделігінде жазған. Бұлақтың 
емдік қасиеті, бойға қуат берер күші бар деп 
Қапал ауылына халық әлі де үзілмей келіп жатыр.

асқазанға пайдалы. «Сондықтан, су құрамы 
әлі де ғылыми тұрғыда зерттеуді қажет етеді», - 
дейді қапалдықтар.Жергілікті тұрғындардың ай-
туынша, дертке дауа, жанға шипа іздегендер осы 
Тамшыбұлақтың суын ішіп, сырқатынан сауығып 
жатады екен. Тіпті бұлақтың әрбір бұрышының 
өзіндік емі бар дейді.

 Елдос ҚАЛИЕВ,
"Ақын Сара" мәдениет үйінің қызметкері. 

КИЕЛІ ЖЕР! Жатыр мойны обыры алдын алуға 
болатын аурулар қатарына жатады. 
Себебі бұл дерттің даму қарқыны 
өте төмен, преинвазивті мерзімі 
ұзаққа созылады және де ағзаны 
қарап, зерттеуге мүмкіндік бар.

Дегенмен кез келген аурудың ал-
дын алып, сақтанған абзал.

30 бен 70 жас аралығындағы 
әйелдер 4 жылда 1 рет қаралуы тиіс.

Онкоскринингтер қатерлі 
дертті анықтау және алдын алу 
мақсатында жүргізіледі, сол себепті 
тұрақты түрде өтіп тұру керек. 

Скринингтік зерттеулер, пациентті 
әрі қарай бақылау және емдеу 
шараларымен амбулаториялық-
поликлиникалық көмек көрсететін 
ұйымдар айналысады, оның ішінде 
алғашқы медициналық-санитарлық 
жәрдем де бар.

Қала тұрғындары, меншіктің қай 
түрі болмасын, амбулаториялық-

ЖАТЫР МОЙНЫ ОБЫРЫН 
АНЫҚТАЙТЫН СКРИНИНГ

поликлиникалық көмек көрсететін 
ұйымдарға қаралады.

Ауыл тұрғындары, меншіктің 
қай түрі болмасын, медициналық 
пунктілерде, фельдшерлік-
акушерлік пунктілерде, дәрігерлік 
амбулаторияларда, аудандық 
емханаларда, сондай-ақ жылжы-
малы медициналық кешендердің 
көмегімен тексеріледі.

Скринингтік зерттеулер 2020 
жылдың 1 қаңтарынан бері 
міндетті әлеуметтік медициналық 
сақтандыру жүйесі қамтитын 
қызметтер қатарына кіреді, сонымен 
қатар ТМККК аясында да жүргізіледі.

Дәрігердің жолдамасы бойын-
ша қабылдауға келіп, кеңес алып, 
тексеріле аласыз.

«Әлеуметтік медициналық 
сақтандыру қоры» 

КЕАҚ Алматы облысы 
бойынша филиалы.

ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА БИЗНЕС ҮШІН 
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ ТУРАЛЫ ДЕРЕКТІ 

ЖАҢАРТУ МЕРЗІМІ ҰЗАРТЫЛДЫ

Шағын және орта бизнес 
жұмысшыларының қарызданып, 
артынша оны жою қажеттігі туын-
дамас үшін, олар туралы деректі 
«Saqtandyry» ақпараттық жүйесіне 
енгізу мерзімі 2021 жылдың 1 
қазанына дейін ұзартылды.

Қазіргі таңда шағын және 
орта бизнес субъектілерінің 
жұмысшылары туралы деректер 
«Saqtandyry» ақпараттық жүйесіне 
енгізілмесе, бұл қызметкерлер 
ӘМСҚ-на қарыздар болып, МӘМС 
арқылы медициналық көмек алу 
мүмкіндігінен айырылуы мүмкін.

Айта кетсек, «Экономиканы 
тұрақтандыру жөніндегі одан арғы 
шаралар туралы» Қазақстан Респуб-
ликасы Президентiнiң Жарлығын 
салық салу мәселелері бойынша 
iске асыру жөнiндегi одан арғы ша-
ралар туралы» Қазақстан Респуб-
ликасы Үкіметінің 2020 жылғы 20 
сәуірдегі №224 Қаулысына сәйкес, 
жеке тәжірибемен айналысып 
жүрген тұлғалар, сондай-ақ микро, 
шағын немесе орта кәсіпкерліктер 
жалдамалы жұмысшылары үшін 
шегерімдер төлеуден 2021 жылдың 
1 қаңтарына дейін босатылған еді.

Бүгінгі күнгі деректерге 
сүйенсек, «Saqtandyry» ақпараттық 
жүйесінде шағын және орта биз-
нес жұмысшыларының сақтандыру 
мәртебесін жаңарту көлемі 78,9%-ті 
қамтыды.

Жұмысшыларының тізімі жаңар-
тылмаған шағын және орта бизнес 
ұйымдарының саны - 79 721 (21,1%).

Егер Сіз бизнесмен болсаңыз, 
қол астыңызда еңбек етіп жүрген 
азаматтардың қамын ойлап, қажетті 
ақпаратты уақытылы тапсырыңыз.

Егер Сіз жалдамалы жұмысшы 
болумен қатар азаматтардың 
жеңілдікке ие санатына жатсаңыз, 
жұмыс берушіңізден сізді базаға 
енгізген-енгізбегенін сұрап біліңіз.

Естеріңізге сала кетейік, микро, 
шағын және орта/ірі кәсіпкерлік 
субъектілерінің жұмыс берушілері 
және жеке тәжірибемен айналыса-
тын тұлғалар жарна төлеуден боса-
тылатын жұмысшыларының тізімін 
ай сайын жаңартып отыруы тиіс.

Ақпаратты жаңарту үшін 
Қордың «Saqtandyry» ақпараттық 
жүйесі - msb.fms.kz сайты-
на жұмысшылардың жеке 
сәйкестендіру нөмірін енгізу қажет.

Елімізде киелі жерлер көп 
болғанымен, оның не үшін 
қасиетті маңызы бар екенін 
сырттан келген туристер түгілі 
өзіміздің ұрпағымыз түсіне 
бермейді. Сондықтан киелі 
жерлерді жүйелеп, зерттеп, 
жаңғыртып, халық назары-
на ұсынудың маңызы зор. 
Қазақстанның киелі жерлерінің 
географиясы жобасы қолға 
алынғалы бері сараптамалық 
кеңестің шешімімен 100-ден аса 
нысан жалпыұлттық деңгейде 

Шипалы бұлақтың мыңдаған 
тамшылары ғасырлар бойы 
үздіксіз жер қойнауынан шығып 
сылдырлап ағып жатыр. Бұлақ 
суының дәмін татуға жасы 
да, кәрісі де арнайы келеді. 
Тамшыбұлақ туралы аңыз да 
көп. Солардың бірін зерттеуші 
Шоқан Уәлиханов жазып алған 
екен. Жергілікті тұрғындардың 
айтуынша, Тамшыбұлақтың 
әр жерден аққан суы әр түрлі 
дертке ем. Бір жерінде көзге 
шипа болса, енді бір жері 

"Үздік педагог" атағын беру 
қағидаларын бекіту туралы" 
Қазақстан Республикасы Білім 
және ғылым министрінің 2015 
жылғы 16 қаңтардағы № 12 
бұйрығына өзгерістер енгізу тура-
лы

1. Осы "Үздік педагог" атағын 
беру қағидалары (бұдан әрі – 
Қағидалар) "Білім туралы" 2007 
жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Ре-
спубликасы Заңының 5-бабының 
8-6) тармақшасына сәйкес 
әзірленген және меншік нысан-
дарына және ведомстволық 
бағыныстылығына қарамастан 
білім беру ұйымдарының 
педагогтеріне "Үздік педагог" 
атағын беру тәртібін айқындайды.

2. Осы Қағидаларда мынадай 
ұғымдар пайдаланылады:

1). Конкурстық комиссия – 
аудандық (қалалық), облыстық 
деңгейде Конкурстың аталған 
кезеңінің жеңімпазын айқындау 
және Конкурстың келесі 
кезеңдеріне қатысу үшін ұсыным 
ұсыну үшін құрылатын комиссия 
(бұдан әрі – Комиссия).

2). Конкурсқа қатысушы – осы 
Қағидаларға сәйкес Конкурсқа 
қатысуға құжаттарын ұсынған 
білім беру ұйымының штаттағы 
педагогі;

3). педагог портфолиосы – 
педагогтің білім беру қызметіндегі 
жеке кәсіби жетістіктері, 
оқушыларының оқуы мен тәрбиесі 
және дамуының нәтижелері, 
педагогтің белгілі бір уақыт 
аралығындағы білім беру жүйесін 
дамытуға қосқан үлесі ұсынылған 
жеке папкасы;

4). Республикалық конкурстық 
комиссия – Конкурс жеңімпазын 
айқындау және оған "Үздік педа-
гог" атағын беру үшін Қазақстан 
Республикасы Білім және ғылым 
министрлігі құратын комиссия 
(бұдан әрі – Республикалық ко-
миссия);

5). сыйақы – Конкурста жеңіске 
жеткен білім беру ұйымының 
педагогіне қайтарымсыз берілетін 
ақша;

6). эссе – ұсынылған тақырып 
бойынша жеке әсерді, идеяларды 

білдіретін шағын көлемді ойлар, 
шығарма.

"Үздік педагог" атағын беру 
тәртібі

3. "Үздік педагог" атағы білім беру 
ұйымдарының педагогтеріне жыл 
сайын конкурстық негізде беріледі.

4. "Үздік педагог" атағы бір 
адамға он жыл ішінде бір реттен 
артық берілмейді.

Конкурсқа мынадай өлшем 
шарттарға сәйкес келетін білім 
беру ұйымдарының педагогтері 
қатысады:

білім беру ұйымдарының 
штаттағы педагогтері болып табы-
латын;

Конкурсқа қатысу үшін 
құжаттарды тапсыру сәтінде 
кемінде бес жыл үзіліссіз 
педагогикалық өтілі бар.

5. Эссе тақырыбын көрсете 
отырып, Конкурс өткізу тура-
лы хабарландыруды Қазақстан 
Республикасының Білім және 
ғылым министрлігі (бұдан әрі – 
Министрлік) Конкурстың I кезеңін 
өткізу басталғанға дейін бір ай 
бұрын Қазақстан Республикасының 
бүкіл аумағына таралатын 
бұқаралық ақпарат құралдарында 
жариялайды, сондай-ақ 
Министрліктің интернет-ресурсына 
орналастырады.

6. Конкурс жыл сайын үш кезеңде 
өткізіледі. Үздік педагог" атағын 
беру конкурсының І кезеңін өткізу 
тәртібі

7. Конкурстың I кезеңі – аудандық 
(қалалық), жыл сайын сәуір айын-
да өткізіледі, онда екінші кезеңге 
қатысуға ұсынылған Конкурс 
жеңімпаздары айқындалады.

8. Конкурстың I кезеңін өткізу ту-
ралы хабарландыруды білім бөлімі 
(бұдан әрі – Бөлім) Конкурстың I 
кезеңін өткізу басталғанға дейін 
он бес күн бұрын аудан (қала) 
аумағына таралатын бұқаралық 
ақпарат құралдарында жариялай-
ды.Сондай-ақ, бөлімнің интернет-
ресурсына орналастырады.

9. Педагогтерді бағалау үшін 
құрамы Бөлімнің бұйрығымен 
бекітілетін аудандық (қалалық) Ко-
миссия құрылады.

10. Комиссия Бөлімнің 

қызметкерлерінен, тәжірибелі 
педагогтерден, педагогикалық 
шеберлік кәсіби конкурстарының 
жеңімпаздарынан, әдістемелік 
қызмет, біліктілікті арт-
тыру институттарының 
қызметкерлерінен, сондай-ақ, 
білім беру саласындағы қоғамдық 
ұйымдардың, бұқаралық ақпарат 
құралдарының өкілдерінен 
құрылады.

11. Комиссия мүшелерінің саны 
кемінде он бес адамды құрайды. 
Комиссия отырыстары оның 
мүшелерінің кемінде үштен екісі 
болған жағдайда заңды деп сана-
лады.

12. Комиссия төрағасы, 
төраға орынбасары Комиссия 
мүшелерінен сайланады. Хатшы 
оның мүшесі болып табылмайды.

13. Конкурстың І кезеңіне қатысу 
үшін жыл сайын Бөлімдерге білім 
беру ұйымдары электронды фор-
матта мынадай құжаттар мен ма-
териалдар ұсынады: 

1). Осы Қағидаларға 
1-қосымшаға сәйкес нысан 
бойынша Конкурсқа қатысуға 
арналған өтінім;

2). білім беру ұйымдарының 
басшылары растаған педагогке 
арналған ұсыныс; 

3). жұмыс орны бойынша 
расталған кадрларды есепке алу 
жөніндегі жеке іс парағы;

4). жеке басын куәландыратын 
құжаттың көшірмесі;

5). білім беру ұйымының Ко-
миссия отырысының хаттамасы-
нан үзінді және қазақ және орыс 
тілдерінде ұсыныс;

6). электронды 
тасымалдағыштағы жазылған оқу 
сабақтары;

7). оқыту тіліндегі портфолио 
(педагогтің портфолиосының 
құрылымы осы Қағидаларға 
2-қосымшада келтірілген);

8). эссе; эссе тақырыбын жыл 
сайын Қазақстан Республикасы 
Білім және ғылым министрлігі 
айқындайды.

9). осы Қағидаларға 
3-қосымшада көрсетілген 
техникалық шарттарға сәйкес 
бейнеролик.

Ақсу аудандық білім бөлімі.

Кез - келген өркениетті қоғам 
үшін сыбайлас жемқорлықпен 
күрес өзекті мәселелер 
қатарында тұр. Бұл дерт 
мемлекетті ішінен жоюдың бас-
тамасы, ұлттық қауіпсіздікке 
қатер әкелетін ауыр індет. 
Біздің қоғамда «сыбайлас 
жемқорлыққа орын жоқ»  деп 
айтып келе жатсақ та, бұл 
дерт жойылар емес. Қоғамның 
барлық күш - жігерін біріктіріп, 
баршамыз бірге амалдар 
қолдансақ бұл құбылысқа қарсы 
тұра аламыз. 

Жемқорлық бұл оңай кететін 
сыртқы жара емес, бұл тамы-
рын тереңге жіберген, өзге сау 
тұрған органдарды жаралап, 
тыныс-тіршілігін кемітетін, осы-
лайша олардың толыққанды 
қызмет етуіне қауіп төндіретін 
қоғамның қауіпті кеселі. Бұл 
ауруға тек қоғам болып бірігіп 
қарсы тұра аламыз. Яғни, 
бұқара көпшілік тарапынан сы-
байлас жемқорлық көріністеріне 

Сыбайлас жемқорлық - ауыр індет
қолдан келгенше тосқауыл 
қойылып, қолында билігі бар аза-
маттар осы жолда өзгелерге үлгі 
болуы абзал. 

Сыбайлас жемқорлық 
қылмыстарының белгісімен 
іс қозғаудың бір негізі - 
азаматтардың арызы.  Еліміздің 
әрбір азаматы өзінің конституция-
мен өзге де құқықтық заңдармен 
бекітілген құқығын қорғауға 
міндетті. Ешқашан пара бермейік, 
және өзіміз де пара алмайық.  
Қандай да болмасын «қолы мен 
жолы ұзын», санаты жоғары адам-
дар өзге азаматтардың құқығын 
таптап, заңсыз жолмен пайда 
таппақ ниетте заңсыз әрекеттерге 
баратын болса, әділдікті орнату-
шы құқық қорғау органдары. Тек 
азаматтар осындай жағдайларды 
көрсе,  пара беру немес алу  
жайтына куә болса, бұл туралы 
міндетті түрде арнайы орындарға  
хабарлаған жөн. Осылайша сіз өз 
еліңізге әділдік жолында көмек 
көрсеткен боласыз. 

«Тура биде туған жоқ, туғанды 
биде иман жоқ» деп қара 
қылды қақ жарып, турасын ай-
тып, әділдікке жүгінген халық 
бола білсек, егер әрбіріміз 
өзімізден бастау керек екендігін 
түсінетін болсақ, елдегі сы-
байлас жемқорлықты жеңе 
аламыз. Еңсесі биік дамыған 
50 мемлекеттің қатарына 
кіруді көздеп отырған осы 
шақта әрбіріміз адами ақыл-
парасаттың биігінен көріне 
білуіміз қажет.  

    Сандуғаш ИМАНЖАНОВА,
 аудандық сотының кеңсе 

меңгерушісі. 
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Цифрлы Қазақстан порталы

2025 жылы қымбат медициналық 
қызметтердің көлемі 42%-ке 

көбейеді

Цифрлы технология біздің өмірімізге 
тәуелсіздігіміздің бастапқы жылдары-ақ батыл 
енгізіле бастады. Ең алдымен, мектептерді жап-
пай компьютерлендіру қолға алынды. Компьютер-
лер кеңседе де, үйде де негізгі ақпараттық құрал 
ретінде пайдаланыла бастады, ақпаратпен орын-
далатын кез келген жұмыс компьютер көмегімен 
жүзеге асырылатын болды. Ақпаратты сақтау да, 
тасымалдау да жолға қойылды. Сымсыз теле-
фондар, желілік телеарна – осы бағдарламаның 
жемісі. Жаңа дамып келе жатқан жасанды интел-
лект белгілі бір алгоритм жоқ жерде пайдалануға 
жол ашады.

«Цифрлы Қазақстан» бағдарламасын жүзеге 
асыруда 4 бағыт бар. Бірінші бағыт – ауыл-
аймақты кең жолақты интернетпен қамтамасыз 
етіп, Қазақстанның транзиттік әлеуетін арттыру. 
Екінші бағыт – экономиканың салаларына (көлік 
және логистика, денсаулық сақтау, білім беру, ауыл 
шаруашылығы және электронды сауда) цифрлы 
технологияны ендіру. Үшіншісі – мемлекеттік орган-
дар жұмысының сапасын арттыру және төртінші 
бағыт – IT-мамандарды даярлау. Цифрлы техноло-
гия бұдан бөлек денсаулық сақтау және білім беру 
салаларында да қолданыста. Биыл оны жетілдіру 
мақсатында Қазақстан мектептерінде электронды 
күнделік қолданысқа енгізілмек. 

Сонымен қатар педагогтар да атқарған 
жұмыстарының есебі мен жоспарларын қағаз 
күйінде емес, электронды үлгіде тапсыра алады. 
Олардың алғашқысы – ақпараттық кезең. Дәл осы 
кезеңде электрондық үкімет порталы іске қосылып, 
ақпаратпен толтырылды. Мемлекеттік орган-
дар, олардың жұмысы мен халыққа көрсететін 
қызметтері жайлы ақпараттар пайда болды. Оған 
қоса, қызмет көрсетудің реттемесі келтіріліп, таны-
су үшін нормативтік-құқықтық актілер ілінді.

Екіншісі - интерактивті кезең, порталда 
электрондық қызметтерді тұңғыш рет ұсынуымен 
есте қалды. Аталмыш кезең барысында портал-
ды пайдаланушылар түрлі мекемелерден ке-
зекке тұруға уақыт жұмсамай-ақ анықтама алу, 
үйден шықпай-ақ кез келген мемлекеттік органға 
сұраныс жіберіп, оның мәртебесін қадағалап 
отыру  мүмкіндіктеріне ие болды. Электрондық 
үкімет порталына интерактивті қызметтерді енгізу 
құжаттарды жинауға кететін уақытты үнемдеуге 
едәуір көмектесті.  

Дәл осы кезеңде мекемелік ақпараттық 
жүйелер, мемлекеттік деректер қоры, электрон-
ды түрде лицензиялау, және электрондық үкімет 
шлюзі енгізілді.

Бұл кезеңде әрбір қазақстандық портал-
дан қажетті құжаттар тізімі, мемлекеттік баж 
салығының мөлшері, өзі жүгінгелі отырған 
мемлекеттік органның байланыс мәліметтері 
секілді барлық қажетті ақпараттарын ала алатын. 
Алғашқы кезеңнің өзінде-ақ, қажетті ақпараттың 
толық көлемінің арқасында инстанцияларға 
жүгірушілер саны әжептәуір азайды.

Электрондық үкімет дамуының үшінші кезеңі 
– транзакциялық кезең. Бұл кезеңде азаматтар 
мемлекеттік баж салығын,  алымдар, айыппұлдар 
және коммуналдық қызмет ақыларын төлеуге 
мүмкіндік алды. Егер де осыған дейін қызмет 
ақысын төлеу үшін банкке бару керек болса, енді 
онлайн жүйесінде қызметті пайдалануға да, оның 
ақысын төлеуге де болады.

      І.СОВЕТХАНҚЫЗЫ,
Жаңалық ауылдық округі әкімі 

аппаратының  жастар ісі жөніндегі 
әдіскер-нұсқаушысы, «Nur Otan» 

партиясының мүшесі.

Қазіргі таңда бірқатар өңірде медициналық ұйымдардың 
техникалық жабдықтануына байланысты халықтың қымбат 
қызметтерге қолжетімділгі төмен деңгейде.

ҚР Денсаулық сақтау министрлігінде МӘМС есебінен қымбат 
медициналық қызметтерді ұсыну мәселелері талқыланды.

Қазақстанда медициналық сақтандыру жүйесінің жүзеге асы-
рылуы есебінен қымбат медициналық қызметтердің көлемі 2025 
жылға дейін біртіндеп 42%-ке көбейеді, соның арқасында халыққа 
қолжетімділігі де арта түспек. 

2021 жылы Медициналық сақтандыру қоры 950 мың қымбат 
медициналық қызметті қаржыландыруды жоспарлап отыр, ал 2025 
жылға қарай олардың саны 1 355 мыңға жетуі тиіс.

«Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» 
   КЕАҚ Алматы облысы бойынша филиалы.

Экстремизм мен терроризм 
мемлекетіміздің қауіпсіздігіне төнген 
қауіп. Көпшілікке терроризм мен 
экстремизм десе көздеріне ислам 
діні елестейді. Негізі қауіп тек олар 
жақтан емес. Тәуелсіздіктің кезінде 
мемлекетіміздің экономикалық, 
әлеуметтік-саяси, рухани сала-
ларында күрделі өзгерістер бол-
ды. Еліміздің поликонфессиялық 
жағдайы да өзгерді.  Егер 
Қазақстанда 1989 жылы қаңтар ай-
ында 30 конфессияның 700 діни 
бірлестігі болса, 2011 жылға 40 
конфессияның 4551 діни бірлестігі 
тіркелді. Қазақстан үшін бұрын та-
ныс емес діни ағымдар пайда бол-
ды, олардың ішіне протестанттық 
бағыттағы бірлестіктерді жатқызуға 
болады. Олар Қазақстан халқын 
өз қатарына тарту үшін жоспар-
лы, жүйелі жұмыс жүргізіп келеді. 
Қазақ тіліне Інжіл аударылды, діни 
ғұрыптары қазақ тілінде жүргізілуде, 
ұйымдарында қазақ тілін үйрету 
жұмыстары жүргізілуде. Өкінішке 
орай осындай жұмыстардың 
нәтижесінде мемлекет түзуші 
этностың яғни қазақтардың үлкен 
бөлігі өзінің діни көзқарасын 
өзгертуде.  Бұл ішкі этникалық 
қақтығыстарға алып келіп, ұлттық 
психологияға, мәдениетке кері 
әсерін тигізуі мүмкін. 

Осы орайда қоғамның дамуына, 
бірлігіне, мемлекет саясатының 
дінаралық қауіпсіздігіне жау-
ап беретін дін қауіпсіздігі туралы 
мәселе туындайды. Халықтың діни 
сауатының аздығы деструктивті 
діни ағымдар мен түрлі конфес-
сиялар үшін жұмыс жасауға тиімді 
болып отыр. Сонымен қатар 
діни бірлестіктердің жұмысының 
өрши түсуіне дінді қабылдау мен 
қабылдамау сенімінің ортасында 
жүрген адамдардың көп болуы да 
себеп болып тұр. Олар миссионер-
лер үшін насихаттарының негізгі 
нысанасы болады.  Миссонерлік 
ұйымдардың ғасырлар бойы 
жинаған тәжірибесі де (Африка, 
Америка, Австралия құрлықтары, 
Үндістан, Жапония мемлекеттері, 

Терроризм қоғамға қауіпті

Сурет мектеп тарихынан.
т.б. мемелекеттердің халқының біраз 
бөлігін протестанттарға айналды-
рып жіберді емес пе) ойландыра-
тын жағдай. Халқымызға Қазақстан 
мұсылмандары діни басқармасы 
саясатын ұстанатын дәстүрлі дінімізді 
берік ұстану керек. Экономикалық 
дамуы әлемге үлгі боларлық Герма-
нияда фашистік үкімет күйреп, рухани 
дағдарыс туындаған кезде халық тари-
хи дініне көңіл бөлген еді. Экстремизм 
мен терроризмнің жан - жақты алдын 
алу жұмыстары жүргізілу керек. Бүгінгі 
күнде Қ.И.Сәтбаев атындағы орта 
мектеп-гимназиясы бойынша 2017-
2025 жылдарға арналған Қазақстан 
Республикасының терроризмге 
қарсы іс-қимыл жоспары бойынша 
іс-шаралар жүзеге асырылуда. Бүгінгі 
күнге мектеп-гимназия оқушылары 
арасында діни экстремистік, 
террористік  тақырыптардағы интер-
нет сайттарға кірген оқушылар жоқ. 
Мектеп - гимназияда орнатылған, 
ғаламтор желісіне шығу мүмкіндігі бар 
компьютерлер  IT-маманның қатаң  
бақылауында. 

Мектеп - гимназия кітапханасы 
тек қана республикалық, облыстық, 
аудандық гезеттердің тігінділерін 
оқырмандарға ұсынады және 
кітапханаға жаңадан келген 
көркем әдебиеттер мазмұны  үнемі 
бақылануда. 2021 жылдың қаңтар 
айының 10-11 аралығында «Терро-
ризмнен сақ болайық» тақырыбында 
бірыңғай сынып сағаттары өткізілді. 
Сынып сағаттары барысында 
оқушыларға терроризмнің алдын 
алу жадынамасы таныстырыл-
ды. Ақпан айының 10-күні мек-
теп - гимназиямыздың 9-сынып 
оқушыларымен Ақсу ауданының 
теолог маманы Ноғайшаев Фар-
хат Қанатбекұлымен қашықтықтан 
кездесуі болып өтті. Кездесу мақсаты 
оқушыларға мемлекетімізде тыйым 
салынған уағызшылылар мен сайт-
тарды, рұқсат етілген діни сайттар 
мен уағызшылардың тізімімен таны-
стыру болды. Кездесу барысында 
оқушыларға терроризмнің алдын 
алу жадынамасы таныстырылды. 
Оқушыларға теолог маман терроризм-

нен, экстремистік үгіттеушілердің 
әрекеттері мен олардан сақтану 
жолдарын айтып өтті. Дәл осындай 
мазмұнда ақпан айының 26-күні 
мектеп-гимназиямыздың 8,10 сынып 
оқушыларымен Ақсу ауданының 
теолог маманы Ноғайшаев Фар-
хат Қанатбекұлымен діни экстре-
мизм мен терроризмнің алдын алу 
мақсатында кездесу болып өтті. 
Кездесу барысында оқушыларға 
зиянды сайттардың әрекеттері 
талдап көрсетілді, экстремизм 
мен терроризмнен аулақ болу ту-
ралы мәселелер қарастырылып, 
оқушылардың сұрақтарына жау-
ап берілді. 1 наурыз күні - әлемнің 
көптеген елдерінде Халықаралық 
Азаматтық қорғаныс ұйымының 
ұйымдастыруымен «Дүниежүзілік 
Азаматтық Қорғаныс» күні атап 
өтіледі. Осы мереке қарсаңында 
ақпан айының 21-26 аралығында 
мектеп-гимназиямызда "Азаматтық 
қорғаныс" тақырыбында сы-
нып сағаттары өткізілді. Сынып 
сағаттарынан кейін санитарлық 
талаптарды сақтай отырып ТЖБ 
қызметкерлерімен жаттығулар 
өткізілді. Бүгінгі уақытта экс-
тремисттер мен миссионерлер 
үлкен уақытын жастарға бөледі, 
түрлі ағымның насихатшыла-
ры жастардың қажеттіліктері мен 
қызығушылықтарын жақсы біледі 
және оны қолдана біледі. Діни экс-
тремизм Қазақстанда кең көлемде 
бой көрсетпеді. 

Мемлекетіміздің территориясын-
да террористік және экстремистік 
қауіп байқалмайды. Себебі, оған 
тірек болатын әлеуметтік және сая-
си база керек, ал ол мемлекетіміздің 
жүргізіп отырған саясатының 
арқасында бізде жоқ. Дінтану 
сабақтарында берілетін мәліметтер 
арқылы, теолог мамандармен кез-
десулер ұйымдастыру, терроризм 
мен экстремизмге қарсы жадына-
малар тарату, кітапханаға түсетін 
БАҚ мәліметтерін бақылау, ІТ 
маманның сайттарды бақылауы, 
ТЖБ бөлімдерімен жаттығулар 
өткізу, кең көлемде кәсіптік бағдар 
беру арқылы орта білім беру 
ұйымдарында мемлекетіміздің 
осы саясатына қолдау жүргізіледі. 
Қоғам тұрақтылығын сақтау, қазақ 
халқының мәденетін жаңғырту, 
қазақ этникалық психологиялық та-
нымын сақтау жолында қызмет ету 
баршамызға  міндет болып табыла-
ды.

Серік ЕРМЕКОВ,
Қ.Сәтбаев атындағы орта 

мектеп-гимназиясының тарих 
пәнінің мұғалімі. 

БЕЙБІТ КҮННІҢ 
БАТЫРЫ

Осыдан 35 жыл бұрын, 1986 жылдың 26 сәуірінде Черно-
быль қаласында атомды энергияны пайдалану тарихында 
мыңдаған адамның өмірін қиған ең ірі апат орын алған 
болатын. Бұл – келтірген залалы мен салдары жөнінен 
ХХ ғасырдағы ең ірі техногендік радиациялық апат. Күші 
жағынан 1945 жылы Жапонияның Хиросима мен Нагасаки 
қалаларына тасталған атом бомбаларынан 500 есе артық 
экологиялық зиян әкелген апатты залалсыздандыруға 800 
мың адам, соның ішінде 32 мың қазақстандық қатысқан. 
Оның ішінде, ақсулық жауынгерлер де бар. Осы бір бейбіт 
күннің батырын оқырман қауымға таныстырып қойғанды 
жөн санадық.                                                                                                                   

РЕДАКЦИЯ АЛҚАСЫ.

Чернобыль АЭС-де апат болғанына - 35 жыл!

Джакупов Мамырхан 
Төлегенұлы 1958 жылы 4 нау-
рызда Ақсу ауданы, Көшкентал  
ауылында дүниеге келген. 1965 
жылы мектеп табалдырығын  
аттап, 1975 жылы мектепті 
аяқтады. 1976 - 1978 жылдары 
Кеңес әскері  қатарында әскери 
борышын өтеді. 

1978 - 1981 жылдары Алма-
ты гидромелиоративтік техни-
кумында  мамандық алып, 1981 
жылдың күзінен Арасан ауы-
лында еңбек жолын гидротехник  
қызметінен бастап,  зоотехник, 
агроном - есепші  болып еңбек 
етті. 1987 жылдың 9 қаңтарында 
«ЧАЭС» Чернобыль апаты-
на  байланысты  7 айға әскер  
қатарына  қайтара  шақырылып, 
1-ші «Чернобыль» станциясын-

да  әскери  борышын  атқарды. 2000 жылдан бастап «Казсушар» 
мекемесінде 20 жыл үздіксіз  инженер - гидротехник  болып еңбек 
етіп, 2021 жылы 4 наурызынан  жасына байланысты зейнеткерлік   
демалысқа  шықты. 

Отбасылы, жанұяда 2 ұл, 1 қызды  өнегелі тәрбие беріп өсіріп, 
қазіргі кезде олардың барлығы өз алдына жоғарғы білім алып,  
мамандықтары бойынша еңбек етуде. 
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Қазақстанда таулы жерлер 
және тау бөктерінің аумағы 
селдің, қар көшкіннің, сырғыма 
мен қопарылманың әсеріне 
жиі ұшырайды. Олар респуб-
лика аумағының 13,3% не-
месе 360000 ш.м. ауданын 
алып жатыр. Мұнда үлкен 
ауылшаруашылық жайылым-
дары, көптеген шаруашылық 
объектілері мен коммуникация 
желілері және басқа  елді ме-
кендер орналасқан.                                                       

Сел туралы жалпы 
мәліметтер.

Сел – жылдамдығы 3 – 5 
және одан да жылдам м/сек, 
биіктігі 10-20 м. дейінгі жеке 
толқынмен жылжитын, су ара-
лас, қатты топырақ, тастар, тал-
дар және әртүрлі сынықтардың 
құрайтын, аз уақытылы тау су 
тасқыны.

Селдің туындау себептері бо-
лып температураның көтерілуі, 
қар және мұздықтардың 
қарқынды еруі, өзен суларының 
тез көтерілуі, жауын – шашын, 
арналарды көшкіндермен, 
үйінділермен, сынықтармен, 
су деңгейін белгілі бір деңгейге 
дейін көтерілуіне себепкер 

Сел туралы мәлімет және 
қауіпсіздік шаралары

болатын қиратқыш сипаттағы 
бөгеттер және басқалар болып 
табылады.

Сел тасқыны қауіпінің 
белгілері:

Көлдерде судың толуы туралы 
куәландыратын сел қауіпі арна-
сында ағыстың тез азаюы неме-
се тоқтауы;

Сел кауіпі арнасында гуілдің 
пайда болуы;

Селмен жылжыған тастардың 
соққысынан жердің сілкінуі;

Селдік қатты топырақтың ал-
дында толқын соққыларынан пай-
да болатын шыңды бұлттардың 
болуы;

Судың лайлануы.

Сел қауіпі аудандарда болу 
кезіндегі қауіпсіздік шарала-
ры: 

Таулы аймақтардағы 
жағдайлар туралы 
ақпараттарды бұқаралық 
ақпараттық құралдардан хабар-
ды құлақ салып тыңдаңыз;

Тауға шығар алдында 
өзіңізбен жылы киім, жолды жа-
уып қалатын сел үйінділері үшін 
тауда қонып қалуға тура келетін 
жағдайда бір тәулікке жететін 
азық - түлік алу қажет.

Өзен ағымының жоғарғы 
жағында қатты жауын  жатса 
сел қауіпі бар шатқалдардан 
кету кажет; 

Сел көшкінінің себептерін 
байқаған уақытта тез арада 
ағымнан мүмкіндігінше ары 
тауға қарай жоғарылау қажет;

Сел тасқынына түскен 
жағдайда зардап шеккендер-
ге қолда бар барлық заттар-
мен көмек көрсету керек. Зар-
дап шеккендерге ұсынылатын 
мұндай заттар канаттар не-
месе жіптер болуы мүмкін. 
Құтқарылған адамдарды 
толқыннан ақырындап толқын 
бағатына қарай шетке қарай 
жақындатып шығару керек.

Б.ӘДІЛЖАНОВ,
   аудандық Төтенше 

жағдайлар бөлімінің аға 
инженері, азаматтық қорғау 

лейтенанты.

Аудан әкімдігінің үлкен мәжіліс залында 2021 жылдың 26 на-
урыз күні барлық санитарлық нормаларды сақтай отырып, Ақсу 
ауданының әкімі, терроризмге қарсы комиссиясының төрағасы  
Базарханов Есім Сейілханұлының төрағалығымен аудан әкімдігі 
жанындағы терроризмге қарсы комиссияның кезекті отырысы 
өткізілді. 

Комиссия отырысына Қазақстан Республикасының Ұлттық 
Қауіпсіздік комитетінің Алматы облысы бойынша департаментінің                 
Сарқан аудандық бөлімінің басшысы Мейманқұлов Аскар 
Фазилахмедұлы, аудан прокурорының орынбасары Сабырба-
ев Әділет Асқарұлы, терроризмге қарсы комиссия  мүшелері, 
ауылдық округ әкімдері қатысты. 

Күн тәртібінде:
1). «Ауылдық округтарда АТТ мүшелерімен бірлесе діни экс-

тремизм мен терроризмге қарсы бағытталған ақпараттық, 
насихаттық, сондай-ақ, интернет кеңістігіндегі ҚР аумағында 
тиым салынған әлеуметтік желілер бойынша оқушыларды қорғау 
жұмыстарының  тиімділігі туралы».

2). «Террористік актілердің салдарын азайту және жоюға 
мемлекеттік органдардың дайындығы туралы».

Бірінші сұрақ бойынша ауданның ішкі саясат бөлімінің басшысы 
Қасымбеков Нұрбол Нұрбекұлы. Екінші сұрақ бойынша ауданның 
полиция бөлімінің бастығының м.а. Қалжатбай Айдос Дәулетұлы 
баяндамаларын жасады.

Отырыс қорытындысы бойынша ауданның терроризмге қарсы 
комиссиясының төрағасы бірқатар хаттамалық шешімдер орын-
дау үшін тапсырды, онда тиісті мемлекеттік мекемелерге нақты 
міндеттер белгіленді.

Аудан әкімдігі жанындағы 
терроризмге қарсы комиссия аппараты.

Терроризмге қарсы кезекті 
комиссия отырысы

Қоршаған орта - адамзат 
қолында!

жатқан жас ұрпақты ағаш егу-
ге, гүл отырғызуға, қоршаған 
ортаны қоқыстан таза ұстауға 
тәрбиелеуге міндеттіміз. Егер 
жас ұрпақ ақылға салып, 
табиғаттың өзіне сыйлаған 
мүмкіндіктерін пайдаланып 
гигиеналық тәртіпті бұзбай 
жүрсе, денсаулығына зиян 
келтірмей – ұзақ өмір сүрген бо-
лар еді.    

Мен орман күтушісі ретінде 
барлық адамзатқа қоршаған 
ортаны қорғауға, аялауға 
шақырамын. Осындай бейбіт 
күнде, ашық аспан астында, 
әсем табиғатта ұзақ өмір сүрсек 
нұр үстіне нұр болар еді!   

      
Өртбай ӨСКЕНБАЕВ,

«Жоңғар орман 
шаруашылығы» 

коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің 

№4 айналым орман күтушісі. 

Қапал ауылы.  

Мемлекеттік қызмет көрсету

«...Қазақ тілін 
біртіндеп латын 
әліпбиіне көшіру 
жұмыстарын бастауы-
мыз керек. 

Біз бұл мәселеге 
неғұрлым дәйектілік 
қажеттігін терең 
түсініп, байыппен 
қарап келеміз және оған 
кірісуге Тәуелсіздік 
алғаннан бері мұқият 
дайындалдық».

 Н.НАЗАРБАЕВ.     
Қазақ тілі - мемлекеттік 

тіліміз болып табылады. 
Осы тұрғыда қарағанда, жа-
зуымызды латын әріптеріне 
көшірудің мемлекеттік 
тілдің дамуы мен қолданыс 
аясын кеңейтуге де қосар 
үлесі зор деп білеміз. 

Қазіргі таңда мемлекеттік 
тіліміз керегесін кеңге    жай-
ып, егеменді елімізбен 
қатар дамып, мемлекеттік 
тілге деген сұраныс та 
артып келеді. Қазір ше-

Адамда саналы түрде 
қалыптасқан өмірлік бағыт 
әлемді, өмірді, қоршаған 
орта яғни табиғатты тұтас 
түсінуіне байланыс-ты. Дені 
сау адам – табиғаттың ең 
қымбат жемісі. Сол себепті өз 
денсаулығын ойлаған адам ең 
бірінші табиғатқа оң көзімен 
қарау керек. Табиғаттың 
адамзатқа берері көп. Қоршаған 
ортаның жайқалған жасыл 
шөбі, сыңғырлап аққан суы, 
биік ағаштары, таза ауасы 
адамзатқа табылмас байлық. 

Сол байлықты қадірлеп, күту 
өз қолымызда. Көп адамдардың 
салғырттығынан ағаштарды 
кесіп, ормандарды өрт қойнына 
орауға жол береміз. Ата – ба-
баларымыз айтқандай бір тал 
кессең, он тал ек дегендей, 
кескен ағаштардың орнына 
ағаш егіп, орманда жүргенде 
қолымыздағы оттықты қалай 
болса солай тастамай жүрсек 
дұрыс болар еді. Өсіп келе 

телден келушілер саны 
көбейіп, Қазақстанға әлемнің 
назары ауып отырған 
тұста еліміздегі өзге 
ұлттармен қатар, ше-
тел азаматтарының да 
мемлекеттік тілді үйренуге 
деген ынтасы артып отыр. 
Қазіргі Қазақстанның да-
мып, әлем көз тіккен та-
лай маңызды шаралардың 
ұйтқысы болуы, оның 
мемлекеттік тілі мен 
жазуының да осы биіктен 
көрінуіне түрткі болып 
отыр. Осындай көптеген 
жағдайлар, күнделікті 
өмірдің өзі, жаңа техноло-
гиялар заманы қазақ тілін 
латын әліпбиіне көшірудің 
қажеттілігін алға тартты. 

Сонымен бірге қазақ 
жазуының латын әріптеріне 
көшірілуі ел болашағы - 
жас ұрпақтың оқу - білім 
және ғылым жолындағы 
ізденістеріне де жол ашады. 
Қазіргі заман - жазу заманы, 
ғылым мен техника, оқу - 
білім, ақпарат, жаңа техноло-
гиялар заманы. Жер бетінде 

латын әліпбиі барлық салада 
қолданылатаны байқалады. 
Барлық дәрі-дәрмек атау-
лары, математика, фи-
зика, химия формулала-
ры, көптеген терминдер, 
мамандықтарға қатысты 
ғылыми әдебиеттер т.б. 
латын әліпбиімен байланы-
сты екенін байқауға болады. 

Латын әріптерімен 
жазу арқылы басқа тілді 
де меңгеру, оны жазу да 
бір-біріне жақындап, бір 
әріптен екінші әріпке ауы-
сып отыру қиындығын 
жеңілдетіп, тілдің 
қолданысына да оң әсер 
етеді. Осындай жағдайда 
білім алып, мамандығын 
шыңдап жатқан жастарға 
әлемнің қай жерінде жүрсе 
де кедергі келтірмей, 
жұмысын жеңілдете түсуге 
ықпал етеді. Ендеше латын 
әліпбиінің болашағы да зор.

Б.АБЕЕВА,
 Қаракөз ауылдық 
кітапханасының
кітапханашысы.

Латын әліпбиі: Білім - 
әлемдік, тәрбие - ұлттық

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылық Министірлігінің 
Агоөнеркәсіп кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің 
Ақсу аудандық аумақтық инспекциясы ҚР «Өсімдіктер қорғау», 
«Өсімдіктер карантині» және «Мал тұқымын  асылдандыру» ту-
ралы Заңдарға бақылау қадағалау жүргізеді.

Өсімдіктер карантині саласы бойынша 4 (төрт) мемлекеттік 
қызмет көрсетеді.

1.Карантинге жатқызылған өнімді Казақстан Республика-
сынан тыс жерге әкетуге фитосанитарлық сертификат  беру . 
Мемлекеттік қызмет құжаттарды топтамасын тапсырған сәтен 
бастап немесе электрондық портал арқылы жүгінген күнен  – 3 
(үш) жұмыс күн ішінде қызмет көрсетіледі. Соныменен қатар ше-
телге шығатын тез бұзылатын өнімдерге өтінішпен бірге өнімнін 
карантиндік нысандарда таза жөніндегі карантиндік зертхана 
сараптама қортындысы берілген жағдайда мемлекеттік қызмет 
қортындысын беру 3 сағатқа қысқарылады. 

Қызмет нәтижесі қағаз түрінде беріледі. 
2.Карантинге жатқызылған өнімді Казақстан Республикасының 

аумағында тасуға карантиндік сертификат беру.  Мемлекеттік 
қызмет құжаттарды топтамасын тапсырған сәтен бастап неме-
се электрондық портал арқылы жүгінген күнен  – 1 (бір) жұмыс 
күн ішінде беріледі. Соныменен қатар  тез бұзылатын өнімдерге 
өтінішпен бірге өнімнін карантиндік нысандарда таза жөніндегі 
карантиндік зертхана сараптама қортындысы берілген жағдайда 
мемлекеттік қызмет қортындысын беру 3 сағатқа қысқарылады.  
Карантиндік сетификат электрондық түрде беріледі.

3.Ғылыми - зерттеу мақсатында карантинді объектілерді 
(карантинді зиянды организмдерді) әкелуге келісім беру. 
Мемлекеттік қызмет құжаттарды топтамасын тапсырған сәтен 
бастап немесе электрондық портал арқылы жүгінген күнен  – 10 
(он) жұмыс күн ішінде беріледі.

4.Астық пен оның өңделген өнімдерін карантиндік арамшөп 
өсімдіктерінің тұқымдары мен жемістерін тіршілік ету қабілетінен 
айыруды қамтамасыз ететін технологиялар бойынша өңдеу және 
(немесе) сүректі қаптама материалын залалсыздандыру мен 
таңбалауды жүзеге асыратын ұйымдарға (объектілерге) есепктік 
нөмірлерін беру. Өтінішті портал арқылы беріледі. Өндіріс 
объектісіне есептік нөмір беру  өтініш берілген күннен бастап 10 
(он) жұмыс күні ішінде ресімделеді. Мемлекеттік қызмет қағаз 
түрінде беріледі.

Барлық мемлекеттік қызметтер тегін көрсетіледі.
Көрсетілетін қызмет - Қазақстан Республикасының еңбек және 

"Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы"  Заңдарына 
сәйкес демалыс және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбі 
- жұма аралығында, сағат: 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі 
үзіліспен, сағат: 9.00-ден 18.30-ға дейін.

Веб. портал жөндеу жұмыстарын жүргізумен байланысты 
техникалық үзілістерді қоспағанда тәулік бойы жұмыс жасайды.

                                    Руслан БЕГЛОВ,
 аудандық аумақтық инспекция басшысы.                   
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ХАБАРЛАНДЫРУ!

СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ
Халыққа және азаматтық 

қорғау саласындағы 
мамандарға хабар беру, 

білімді насихаттау, оқыту 
тәртібі

101 ХАБАРЛАЙДЫ!

«Тарас негізгі орта мектебі, мек-
тепке дейінгі шағын орталығымен» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің  
«Балдырған» шағын орталығында 
өтткен  Коронавирустық инфекцияның 
таралуына жол бермеуге байланысты 
«Әкем, Анам және Мен – шынығамыз 
спортпен!» атты эстафеталық жарыс 
өтті. Жарыстың мақсаты - мектеп жа-
сына дейінгі балаларды салауатты 
өмір сүруге қызығушылығын арттыру. 
Спортпен айналасудағы әртүрлі дене 
шынықтыру жаттығуларының  әдістерін 
үйрену, оларды қолдану. Салыстыру 
арқылы балалардың ой - өрісін дамыту. 

Ата - аналардың балабақшамен 
тығыз байланысын дұрыс жолға қою 
және ойындарға ата - аналардың бел-
сене қатысып, ынтымақтаса жүргізілген 
жұмыстың нәтижелі болатындығына 
көз жеткізу. Қатысқан отбасылық топтар 

Әкем, Анам және Мен 
- шынығамыз спортпен!

«Тұлпар» Калиахмет отбасы, «Арлан» 
Азат отбасы, «Жүйріктер» Серікбек отба-
сы,  «Мерейлі»  Құмарбек  отбасы. Осы 
топтар арасында Бас жүлдені Құмарбек 
отбасы алса, І орынды Серікбек отбасы 
алды, ІІ орында  Азат отбасы, ІІІ орынға 
Калиахмет отбасы ие болды. Қатысқан 
отбасына алғысым шексіз. Сіздерге зор 
денсаулық, қажымас қайрат, талмас 
қанат тілеймін.

Тәрбиеленушілерге тәрбие беру 
негізінде, оларды шынықтырған, 
жаттықтырған тәрбиеші апайлар 
Қалабаева Асыл Тынысбекқызы 
мен тәрбиеші Жүнісова Шарапат 
Жұманазарқызы жан - жақты білім бе-
румен қатар салауатты өмір салтымен 
айналысуда. 

А.ҚАЛАБАЕВА,
 «Балдырған» шағын 

орталығының аға тәрбиешісі.  

Ақсу Электр желілері ауданы 
мекемесінде:

1. Аудандық диспетчерлік тобының 
шұғыл жөндеу бригадасының кезекші 
инженері лауазымы - 1 орын;

2. №173 ҚС кезекші электр жөндеушісі 
Ақсу учаскесі - 1 орын;

3. Қызылағаш учаскесіне электр 
жөндеушісі - 1 орын;

4. Жансүгіров учаскесінің тара-
ту желілерін пайдаланудағы электр 
жөндеушісі - 1 орын;

5. Көлік тобының жүргізуші лауазымы - 
1 орын;

6. Ақсу ЭЖА ның бастығы лауазымы - 1 
орын;

Барлық  сұрақтар бойынша Таусамалы 
ауылы, Ғарышкер көшесі, №4 үй. Ақсу 
электр желілері ауданына 2-96-10, 2-89-
96, 2-89-61, 8-771-416-35-36, 8-702-391-
13-11 телефондары арқылы хабарласуға 
болады.

Ақсу аудандық  электр желілері.

Көктем  келгенде, өрт шығудың 
қауіпті маусымы басталады. Өкінішке 
орай біздің азаматтар от жаққан кезде 
абайсыз болады. Осы кезеңде адам-
дар ауадан, ұйымдардың және елді 
мекендердің аумақтарында қураған 
шөптер мен қоқыстарды  тазалауды 
бастайды. Осыған байланысты өрт 
қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 
жылғы 9 қазандағы №1077 Қаулысына 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу ту-
ралы 53-4 тармағына сәйкес. «Өртке 
қарсы үзіктер шектеріндегі елді ме-
кендер мен ұйымдардың аймақтары 
жанғыш қалдықтардан, қоқыстан, ыды-
стан, құрғақ шөптен және басқа да 
жанғыш материалдардан уақытылы та-
зартылады. 

Шипажайлардың, демалыс 
үйлерінің және басқа да сауықтыру 
мекемелерінің (оның ішінде жазғы ба-
лалар саябақтарының, балалардың 
сауықтыру лагерьлерінің) аумақтары 
ғимараттардың (құрылыстардың) 
қабырғаларынан 15 м. қашықтықта 
жанғыш шөгінділерден (құрғақ шөптен, 

Көктем мерзіміндегі 
қауіпсіздік шаралары

мамықтан, жапырақтардан) тазартыла-
ды. 

Өртке қарсы үзіктер шектерінде 
жанғыш материалдарды жинап қоюға, 
көлік тұрағына, ғимараттар мен 
құрылыстарды, оның ішінде уақытша 
құрылыстарды салуға (орнатуға) жол 
берілмейді».

Егер азаматтар өрт қауіпсіздігі тәртібін 
қатаң сақтап, байқап жұмыс істегенде 
ғана болдырмауға болады. Осыған 
қарамай, тұрғын үй иелері мен шаруа 
қожалықтары былтырдан қалған сабан-
ды, үй ауласындағы қоқыстарды және 
қураған шөптерді өртейді.

Құрметті азаматтар, Ақсу ауданының 
Төтенше жағдайлар бөлімінің 
қызметкелері Сіздерге отпен абай 
болуларыңызды ескертеді. Өрт болған 
жағдайда өрт туралы өртке қарсы 
қызметіне 101 немесе 112 телефон 
арқылы хабарласыңыз. 

 Нұрдәулет ЖАҚСЫБАЕВ, 
аудандық төтенше жағдайлар               
бөлімінің бастығы, азаматтық 

қорғау майоры.

Азаматтық қорғау саласындағы уәкілетті органның ведомствосы төтенше 
жағдайдың туындау қатері туралы болжам болған кезде күні бұрын халыққа 
хабар беруді қамтамасыз етеді және азаматтық қорғау саласындағы білімді 
насихаттауды ұйымдастырады. 

«Азаматтық қорғау туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен 
жүктелген өкілеттіктерге сәйкес мемлекеттік органдар, ұйымдар мен 
қоғамдық бірлестіктер азаматтық қорғау саласында хабар беруді және білімді 
насихаттауды жүзеге асырады. Азаматтардың қауіпсіздігі мен денсаулығына 
қатер төндіретін төтенше жағдайлар туралы ақпарат жария және ашық 
болып табылады және азаматтық қорғаудың құлақтандыру жүйесі мен 
бұқаралық ақпарат құралы арқылы халыққа беріледi.

Жағдайды қадағалау, бақылау мен табиғи және техногендік сипаттағы 
төтенше жағдайларды болжау қызметі алдын aлy мақсатында Қазақстан 
Республикасының аумағында және (немесе) іргелес мемлекеттердің шека-
ра маңындағы аумағында төтенше жағдайлардың туындау қатері кезінде 
уәкілетті орган ведомствосының тиісті аумақтық бөлімшесіне оның сипат-
тамаларын көрсете отырып, қажетті ақпаратты дереу ұсынады. 

Уәкілетті орган ведомствосының аумақтық бөлімшесі төтенше жағдайдың 
туындау қатері туралы ақпарат алған кезде бұл туралы төтенше жағдайлар 
болжанатын аймақтағы халыққа, сондай-ақ төтенше жағдайлар туындаған 
кезде олардың іс-әрекеті тәртібі туралы дереу хабар береді. Орталық және 
жергілікті атқарушы органдар халыққа азаматтық қорғау саласында өздері 
қабылдаған шаралар туралы хабар береді.

Азаматтық қорғау саласында хабар беру және білімді насихаттау:
1) халыққа бұқаралық ақпарат құралдары арқылы, оның ішінде республикалық 

және облыстық (қалалық) телеарналарда арнайы бағдарламалар құру 
арқылы, төтенше жағдайлар кезіндегі іс-қимыл тәртібі туралы хабар беруді 
ұйымдастыруды;

2) азаматтық қорғау саласындағы білімді, тұрмыстағы және өндірістегі 
қауіпсіздік қағидаларын насихаттайтын тұрақты жарияланымдарды, басы-
лымдарда, интернет-ресурстарда, телерадио хабарларын тарату желілері 
бойынша хабарларды беруді ұйымдастыруды қамтиды.

Азаматтық қорғау саласындағы білімді насихаттау жоспарын уәкілетті ор-
ган ведомствосының аумақтық бөлімшелері жергілікті атқарушы органдар-
мен келісу бойынша әзірлейді және бекітеді.

Азаматтық қорғау саласында халықты және мамандарды оқыту осы 
бірыңғай жүйе шеңберінде ұйымдастырылады және мыналарды:

1) азаматтық қорғаудың басқару органдарының басшы құрамы мен маман-
дары, білім беру ұйымдарының, бұқаралық ақпарат құралдарының басшыла-
ры үшін уәкілетті орган ведомствосының және ынтымақтастық туралы 
уәкілетті орган келісім жасасқан шет мемлекеттердің ұйымдары мен оқу 
орындарында даярлықтан және қайта даярлықтан өтуді;

2) қаладағы аудандардың, аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, 
кенттердің, ауылдық округтердің әкімдері, сондай-ақ ұйымдардың, мектепке 
дейінгі тәрбие беру және оқыту ұйымдарының басшылары, азаматтық қорғау 
құралымдарының командирлері, ұйымдардағы азаматтық қорғау жөніндегі 
сабақ топтарының жетекшілері, барлық түрдегі жалпы білім беретін мек-
тептер мен орта кәсіптік оқу орындарының оқытушылары, қауіпті өндірістік 
объектілердің басшылары үшін уәкілетті органның аумақтық бөлімшелерінде 
даярлықтан және қайта даярлықтан өтуді;

3) азаматтық қорғаныс бойынша санаттарға жатқызылған ұйымдардың 
жұмыскерлері үшін жұмыс орны бойынша даярлықтан өтуді;

4) азаматтық қорғаныс бойынша санаттарға жатқызылмаған ұйымдардың 
жұмыскерлері үшін, сондай-ақ жұмыс істемейтін халық үшін – радиохабар-
ларды тыңдау, интернет-ресурсты, телебағдарламаларды, жадынамалар-
ды, парақшалар мен буклеттерді қарау, төтенше жағдайлардың алдын алу 
және оларды жою тақырыбы бойынша өткізілетін іс-шараларға бару арқылы 
төтенше жағдайлардан қорғану мәселелерін дербес зерделеуді;

5) оқу орындарының студенттері және оқушылары үшін – «Өмір қауіпсіздігінің 
негіздері» пәнінің оқу бағдарламалары бойынша сабақтар өткізуді, төтенше 
жағдайлардың алдын алу тақырыбы бойынша әртүрлі конкурстарға қатысуды;

6) мектепке дейінгі мекемелердегі балалар үшін – ойындар өткізуді, қоршаған 
ортадағы қауіпсіз жүріс-тұрыс жөніндегі ертегілер мен балаларға арналған 
кітаптарды тыңдауды, ата-аналарымен әңгімелесуді;

7) азаматтық қорғау саласындағы мамандар үшін ынтымақтастық туралы 
уәкілетті органмен келісім жасасқан Қазақстан Республикасының және шет 
мемлекеттердің оқу орындарында даярлықтан өтуді көздейді.

10. Іс-қимыл дағдыларын пысықтау және алған білімдерін бекіту үшін халық 
және азаматтық қорғау саласындағы мамандар осы бұйрыққа қосымшаға 
сәйкес азаматтық қорғау саласындағы оқу-жаттығу, жаттығу мен сабақ 
түрлеріне сәйкес оқу-жаттығулар мен машықтануларға және сабақтарға 
тартылады.

11. Төтенше жағдайлар мен әскери қақтығыстар туындаған кезде не-
месе осы қақтығыстар салдарынан қорғану тәсілдері мен іс-қимылдарға 
азаматтық қорғаудың басқару органдары мен күштерінің басшыларын, ма-
мандарын даярлаудың, халықты оқытудың оқу бағдарламасын уәкілетті ор-
ган бекітеді.

12. Әрбір оқу тобын оқыту практикалық жаттығулар өткізумен және 
тестілік тапсырмалар тапсырумен аяқталады.

                                                                                Б.ӘДІЛЖАНОВ,  
аудандық ТЖБ аға инженері, азаматтық  қорғау лейтенанты.

Төлеген Тоқтаров атындағы орта мектепті 1994 жылы бітірген Каспакбаева Эльми-
ра Сериковнаға берілген аттестаты жоғалғандығы туралы хабарлаймыз.


