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Абай және XXI ғасырдағы Қазақстан
Қасым-Жомарт ТОҚАЕВ,  
Қазақстан Республикасының Президенті

Биыл Абай Құнанбайұлы-
ның туғанына 175 жыл толады. 
Халқымыздың ұлы перзентінің 
мерейтойын лайықты атап 
өту үшін арнайы құрылған 
комиссия дайындық жұмыс- 
тарын бастап кетті. Мемлекет 
көлемінде және халықаралық 
деңгейде ауқымды іс-шаралар 
ұйымдастыру жоспарланып 
отыр. Бірақ мұның бәрі той 
тойлау үшін емес, ой-өрісімізді 
кеңейтіп, рухани тұрғыдан да-
муымыз үшін өткізілмек.

Абай Құнанбайұлы ғұлама, 
ойшыл, ақын, ағартушы, ұлттың 
жаңа әдебиетінің негізін қалаушы, 
аудармашы, композитор ретінде 
ел тарихында өшпес із қалдырға-
ны сөзсіз. Оның өлеңдері мен қара 
сөздерінде ұлт болмысы, бітімі, 
тұрмысы, тіршілігі, дүниетанымы, 
мінезі, жаны, діні, ділі, тілі, рухы 
көрініс тауып, кейін Абай әлемі де-
ген бірегей құбылыс ретінде баға-
ланды.

Өткен жылы Абайдың шығар-
маларынан үзінді оқу эстафета-
сы өтті. Ләйлім атты оқушы қыз 
ұсынған бұл елдік шараға мен де 
қатысып, қолдау көрсеттім. Мек-
теп оқушыларынан ел азамат-
тарына, тіпті әлемдік деңгейдегі 
танымал тұлғаларға дейін зор 
қызығушылық танытып, лезде іліп 
әкеткен бұл бастама бірнеше айға 
ұласты.

Соның арқасында бүкіл Қа-
зақстан Абай мұрасын тағы бір 
зерделеп шықты. Бұл – Абайға де-
ген құрмет әрі ұрпақты тәрбиелеу- 
дің тиімді тәсілі. Абай жырларын 
оқу челленджі биыл, ақын мерей-
тойы тұсында жаңаша жанданады 

деп сенемін.
  Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 

Назарбаев «Болашаққа бағдар: ру-
хани жаңғыру» атты мақаласында 
қоғамдық сананы қайта түлетудің 
маңыздылығы туралы айтты. Ұлт-
тық сананы сақтау және оны заман 
талабына бейімдеу мемлекеттік 
маңызы бар мәселеге айналды. 
Өйткені сананы жаңғырту арқылы 
ХХІ ғасырда еліміздің тың серпін-
мен дамуына жол ашамыз.

  Осы орайда Абай мұрасының 
тигізер пайдасы зор деп есептей-
мін. Ұлы ақынның шығармалары 
бүгін де өзектілігін жоғалтқан жоқ. 
Абайдың ой-тұжырымдары барша-
мызға қашанда рухани азық бола 
алады.

Сондықтан ұлтымызды жаңғыр- 
ту ісінде оның еңбектерін бас-
шылыққа алып, ұтымды пайдалану 
жайын тағы бір мәрте ой елегінен 
өткізген жөн.

Мен бұл мақалада Абай 
сөзінің бүгінгі заманымыз үшін 
көкейкестілігі, ақын шығармала-
рынан халқымыз қандай тағылым 
алуға тиіс екендігі жөнінде жұрт-
шылықпен ой бөліскім келеді.

 
Ұлттық болмыстың үлгісі

Жаңғыру – өткеннен қол үзіп, тек 
жаңа құндылықтарға жол ашу деген 
сөз емес.

Шын мәнінде, бұл – ұлттық мұра-
ларымызды бүгінгі оң үрдістермен 
үйлестіре дамытуды көздейтін құ-

былыс. Бұл ретте, біз Абайды ай-
налып өте алмаймыз. Себебі ұлы 
ойшыл осыдан бір ғасырдан астам 
уақыт бұрын ұлтты жаңғыруға, 
жаңаруға, жаңа өмірге бейім болуға 
шақырған.

Елбасымыздың: «Заманалар 
ауысып, дүние дидары өзгерсе де, 
халқымыздың Абайға көңілі айны-
майды, қайта уақыт өткен сайын 
оның ұлылығының тың қырларын 
ашып, жаңа сырларына қаныға 
түседі.

Абай өзінің туған халқымен мәң-
гі-бақи бірге жасайды, ғасырлар 
бойы Қазақ елін, қазағын биіктерге, 
асқар асуларға шақыра береді», – 
деген өнегелі сөзі ақын мұрасының 
мәңгілік өсиет ретінде бағаланаты-

нын айқын аңғартады.
Абайдың шығармаларына зер 

салсақ, оның үнемі елдің алға 
жылжуына, өсіп-өркендеуіне шын 
ниетімен тілеулес болғанын, осы 
идеяны барынша дәріптегенін 
байқаймыз. Ал ілгерілеудің негізі 
білім мен ғылымда екенін анық 
білеміз. Абай қазақтың дамылсыз 
оқып-үйренгенін бар жан-тәнімен 
қалады. «Ғылым таппай мақтан-
ба»  деп,  білімді  игермейінше,
биіктердің бағына қоймайты-
нын айтты. Ол «Біз ғылымды 
сатып мал іздемек емеспіз», – 
деп тұжырымдап, керісінше, ел 
дәулетті болуы үшін ғылымды 
игеру керектігіне назар аударды. 
Ұлы Абайдың «Пайда ойлама, 
ар ойла, Талап қыл артық білу-
ге» деген өнегелі өсиетін де осы 
тұрғыдан ұғынуымыз қажет.

Бұл тұжырымдар қазір де аса 
өзекті. Тіпті бұрынғыдан да зор 
маңызға ие болып отыр. Себебі 
ХХІ ғасырдағы ғылымның мақса-
ты биікке ұмтылу, алысқа құлаш 
сермеу екенін көріп отырмыз.

Ал біздің міндетіміз – осы іл-
гері көшке ілесіп қана қоймай, ал-
дыңғы қатардан орын алу.

Ол үшін ең алдымен, білім 
беру саласын заманға сай да-
мытуымыз керек. Сол мақсатта 
ауқымды жұмыстар атқарылға-
нымен, отандық білім беру ісін-
де әлі де олқы тұстар бар. Оны 
жетілдіру жолдарын сайлау ал-
дындағы бағдарламамда және 
өткен жылғы тамыз конференция-
сында нақты атап көрсеттім.

(Жалғасы 2-3 беттерде).

Елі үшін еселі еңбек етіп, ар-
тында өшпес із қалдырған Дін-
мұхамед Қонаевқа деген құрмет 
ешқашан толастаған емес. Аты 
аңызға айналған дара тұлға 
халқының мәңгі жадында. 

Жұмысшы қауыммен жолықты 
Депутаттар ел ішінде

Ауданымызға Алматы облысының 
әкімі А.Баталов және Қазақстан Рес- 
публикасы Парламенті Мәжілісінің 
депутаттары Е.Бектұрғанов пен 
М.Бопазов  арнайы  жұмыс   сапары-
мен келді.

Меймандар ең алдымен төрт түлік 
төлін өрбітуге таптырмас мекен са-
налатын Арқарлы ауылдық округінің 
аумағында орналасқан «Алакөл 
Асыл жылқысы» ЖШС-нің жұмы-
сымен танысты.

Аталған нысан 2019 жылдың қара-
шасында белгілі меценат Б.Оспанов-

тың ұйытқы болуымен ашылып, 988 
млн. теңге жұмсалған болатын. Қазір-
гі таңда Ө.Ахметовтың басшылығын-
дағы серіктестікте 56 адам тұрақты 
жұмыспен қамтылып, 10 мың бас 
асыл тұқымды жылқы малы өсірілуде. 
Ал жалпы қуаттылығы 20 мың басқа 
дейін жетеді. Құрылысы бар-жоғы бір 
жылдың ішінде аяқталған ферманың 
жер көлемі 146 мың гектарды құрап 
отыр. 

«ZHERSU» инвестициялық-өндіріс-
тік корпорациясы бақылау кеңесінің 
төрағасы Б.Оспанов ферманың бүгін-

гі тыныс-тіршілігі жайында сөз қозға-
ды.

Облыс әкімі А.Баталов жаңа нысан-
ның өңірдегі ауыл шаруашылығын, 
соның ішінде асыл тұқымды жылқы 
санын көбейтуге елеулі үлес қосқа-
нын айтып, оң бағасын берді. 

Мәжіліс депутаты Е.Бектұрғанов та 
жылқыларға орнатылған GPS қондыр- 
ғыларының артықшылығын ескеріп, 
өте тиімді әрі қолайлы дүние екендігін 
тілге тиек етті. 

Келесі кезекте Көлбай ауылдық 
округіне қарасты Бұдыр елді мекенін-
де орналасқан «Қайыңды» ЖШС-нің 
бес мың басқа арналған мал бор-
дақылау алаңы мен ет өңдеу цехі 
араланды. 

Мал бордақылау алаңына 800 млн. 
ал ет өңдеу цехының құрылысына 
835 млн. теңге жұмсалған. Қос нысан- 
да қазіргі уақытта жұмыс қарқынын 
үдетуде. Бордақылау алаңында 5 
мың бас мал ұсталуда. 

Ал ет өңдеу цехінің жылдық қуат-
тылығы 1800 бас, күніне 60 бас мал 
сойылып, 300 тонна шұжық, кон-
сервіленген және  өңделген ет өнім-
дері шығарылуда. 

Мәжіліс депутаты М.Бопазов соңғы 
үлгідегі құралдармен жабдықталып, 
бірталай адамға тұрақты жұмыс ор-
нын ашқан цехтың аз ғана уақыттың 
ішіндегі атқарған ісіне жақсы пікір біл-
діріп, алдағы қадамдарына сәттілік 
тіледі.

А.ЕСЕНБЕКОВ.

Ұлы тұлға ұмытылмайды
Осы ретте аса көрнекті мем-

лекет және  қоғам қайраткерінің 
туған күніне орай орталық алаңда 
есімін ұлықтау мақсатында еске 
алу шарасы ұйымдастырылды.

Оған аудандық ардагерлер 
кеңесінің мүшелері, Үшарал қа-
лалық округі әкімінің аппараты, 
мекеме басшылары, жастар ре-
сурстық орталығының өкілдері  
және қала мектептерінің ұстазда-
ры қатысты.

Шара Д.Қонаевтың ескерткіші-
не гүл шоқтарын қоюдан бастал-
ды.

Үшарал қалалық округінің әкімі 
М.Сайдильдинов жиналған қа-
уымға қайраткердің елжандылық 
қасиетін, адамгершілігі мен ру-
хани ізгілігін, азаматтық батыл-
дығын атап өтті.

Димекеңнің көзін көріп, дастар-
хандас болған ауданымыздың 
Құрметті азаматы  Ж.Жұманов 
тау тұлғаның естеліктерімен 
бөлісе отырып: «Алакөлге бес 
рет келсем де, айдынды көлін 
көрмеппін. Бұл керемет жер екен 
ғой. Алла бұйыртып жатса жылда 
келіп тұрамын»,- деген Д.Қонаев-
тың соңғы сөзін есіне алды. 

Басқосуды ауданның Құрмет-
ті азаматы, ақын Т.Садиев ел 
басқарған елеулі тұлғаға арнаған 
өлеңімен аяқтады.

М.ҚУАТҚЫЗЫ.
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«Педагог мәртебесі туралы» 
заңның қабылдануы – осы бағыт-
тағы игі бастамалардың бірі. Бұл – 
сапалы білім беру ісін жетілдіруге 
арналған қадам. Жалпы кез кел-
ген қоғамда ұстаздың орны бөлек. 
Мұғалімдер білімді әрі саналы 
ұрпақ тәрбиелеу ісінде аса маңыз-
ды рөл атқарады. Ұстазға құрмет 
көрсетіп, қадірлеу – бәріміздің 
міндетіміз. Сондықтан мемлекет 
мұғалім мамандығының мәрте-
бесін көтеріп, алаңсыз жұмыс істе-
уіне жағдай жасауы керек.

Абай айрықша дәріптеген 
игілікті істің бірі – тіл үйрену. Ақын 
жиырма бесінші қара сөзінде өзге 
тілдің адамға не беретініне тоқта-
лып: «Әрбіреудің тілін, өнерін 
білген кісі оныменен бірдейлік 
дағуасына кіреді, аса арсыздана 
жалынбайды», – дейді.

Демек, өзімізден озық тұрған 
жұртпен деңгейлес болу үшін де 
оның тілін меңгерудің маңызы зор.

Ал қазіргідей жаңа тарихи 
жағдайда бәріміз ана тіліміздің 
дамуы мен дәріптелуіне назар 
аударып, оның мәртебесін арт-
тыруымыз керек. Сонымен қатар 
ағылшын тілін үйренуге де ба-
сымдық беру қажет. Жастары-
мыз неғұрлым көп тілді меңгер-
се, соғұрлым мүмкіндігі кеңейеді. 
Бірақ олардың ана тілін білуіне 
баса мән берген жөн. Өскелең ұр-
пақ, Абай айтқандай, ғылымды то-
лық игерсе, өз тілін құрметтесе әрі 
шын мәнінде полиглот болса, ұл-
тымызға тек игілік әкелері сөзсіз.

Қазір әлем күн сайын емес, 
сағат сайын өзгеруде. Барлық 
салада жаңа міндеттер мен тың 
талаптар қойылуда. Ғылымдағы 
жаңалықтар адамды алға жете-
лейді. Ақыл-оймен ғана озатын 
кезең келді. Заман көшіне ілесіп, 
ілгері жылжу үшін біз сананың 
ашықтығын қамтамасыз етуіміз 
керек. Бұл қадам өркениеттің 
озық тұстарын ұлттық мүддемен 
үйлестіре білуді талап етеді. Мұн-
дай кезде өзіміздің таптаурын, жа-
дағай әдеттерімізден бас тартуы-
мыз қажет.

Абайдың кейбір қарекеттерге 
көңілі толмай, «Терең ой, терең 
ғылым іздемейді, Өтірік пен өсек-
ті жүндей сабап» деп үнемі сыни 
көзбен қарауының себебі осында.

Ақын ел-жұртын түрлі өнерді 
игеруге үгіттеді. Соның бәрі 

(Жалғасы. басы 1-бетте). уақыттың талабы екенін ол анық 
аңғарып, ұлтына ертерек үн қатты. 
Тіпті қазір айтып жүрген интеллек-
туалды ұлт қалыптастыру идеясы 
Абайдан бастау алды деуге бола-
ды. Ұлы ойшыл әр сөзімен ұлттың 
өресін өсіруді көздеді.

Сондықтан Абайды терең тануға 
баса мән бергеніміз жөн. Абай-

ды тану – адамның өзін-өзі та-
нуы. Адамның өзін-өзі тануы және 
үнемі дамып отыруы, ғылымға, 
білімге басымдық беруі – кемел-
діктің көрінісі. Интеллектуалды ұлт 
дегеніміз де – осы. Осыған орай, 
Абай сөзі ұрпақтың бағыт алатын 
темірқазығына айналуы қажет.

Абай  қазақтың әр  баласын ұлт-
жанды азамат етіп тәрбиелеуге 
шақырды. Оның мұрасы – парасат-
ты патриотизмнің мектебі, елдікті 
қадірлеудің негізі. Сондықтан аза-
маттарымыздың көзі ашық болсын 
десек, Абайды оқудан, ақын өлеңін 
жаттаудан жалықпаған жөн.

Біз елді, ұлтты Абайша сүюді үй-
ренуіміз керек. Ұлы ақын ұлтының 
кемшілігін қатты сынаса да, тек бір 
ғана ойды – қазағын, халқын төрге 

жетелеуді мақсат тұтты.
Абайдың мол мұрасы қазақ ұл-

тының жаңа сапасын қалыптасты-
руға қызмет етеді. Оның шығарма-
ларындағы ой-тұжырымдар әрбір 
жастың бойында халқына, елі мен 
жеріне деген патриоттық сезімді 
орнықтырады. Сондықтан хакім 
Абай еңбектерінің нәрін өскелең 
ұрпақтың санасына сіңіру және 
өмірлік азығына айналдыру – ұлтты 
жаңғыртуға жол ашатын маңызды 
қадамның бірі.
 Мемлекет ісінің мүдделесі

Біз егемен ел ретінде өсіп-өр-
кендеуіміз үшін мемлекеттілігімізді 
нығайтуымыз керек.

Заң үстемдігін және қоғамдық 
тәртіпті сақтау баршаға ортақ мін-
дет екенін ұғынған жөн. Халықтың 
билікке деген құрметі болмаса – 
елдігімізге сын. Сондықтан азамат-
тарға, әсіресе, жастарға мемлекетті 
сыйлаудың мән-маңызын түсіндіру 
қажет. Осы ретте тағы да Абайдың 
мұрасына зейін қойған абзал.

Ұлы ақын өзінің шығармаларын-
да елдік мұратты асқақтатып, ұлт 
бірлігін биіктетті.

Ол әділетті қоғам құру идеясын 
көтерген. Демек, Абайдың көзқа-
растары ХХІ ғасырдағы Қазақстан 
қоғамы және оның береке-бірлігі 
үшін аса құнды. Хакім Абайдың 
ұстанымдары өркениетті мемле-
кет қағидаларымен үндеседі. Заң 
үстемдігі, биліктің ашықтығы мен 
халық алдында есеп беруі жоғары 
деңгейде болып, мемлекет ісіне 
азаматтық қоғам өкілдері белсене 
араласқан жағдайда ғана әділет-
тілік берік орнығады.

Менің «Халық үніне құлақ асатын 
мемлекет» атты тұжырымдамам 
дәл осы әділетті қоғам идеясын да-
мыту мақсатымен ұсынылды. Билік 
пен қоғам арасындағы сындарлы 

диалог мемлекетке деген сенімді 
нығайта түседі. Үкімет мүшелері, 
соның ішінде министрлер мен әкім-
дер мемлекеттік және қоғамдық 
маңызы бар мәселелерге қатысты 
шешім қабылдаған кезде азамат-
тардың ұсыныстары мен тілектерін 
ескеруі керек. Мұны Абай меңзеген 
әділетті қоғам қалыптастырудың 
бірден-бір шарты деп білемін.

Ұлы ақын «Келелі кеңес жоғал-
ды, Ел сыбырды қолға алды» де-
генді бекер айтқан жоқ. Елге билік 
жүргізетіндерге жұрттың көңілі тол-
майтынын да аңғартады.

«Сыбырдан басқа сыры жоқ, 
Шаруаға қыры жоқ» замандастары-
мыз көбеймес үшін билік халыққа 
әрдайым құлақ түріп отырғаны 
жөн. Мемлекет пен қоғам өкілдері 

түйткілді мәселелерді бірге талқы-
лап, шешімін табу мақсатында 
Ұлттық қоғамдық сенім кеңесін құр-
дық. Кеңес формальды сипат алып 
кетпеуі үшін оның мүшелерімен 
арнайы кездесіп, жұмысын жіті қа-
дағалап отырмын.

Абай шығармаларында мериток- 
ратия мәселесіне де айрықша мән 
берілген. Ол адамды мәртебесіне 
қарай емес, талабы мен еңбегіне 
қарап бағалаған. Ұлы ақын қазақ 
жастарына жөн-жоба көрсетіп, 
бағыт-бағдар берген.

Қазір Қазақстанда саяси жаңғы-
ру үдерісі жүріп жатыр. Елбасының 
қолдауымен билікке басшылардың 
жаңа буыны келе бастады. Соған 
қарамастан, елімізде түбегейлі сая-
си өзгеріс керек деген ойлар да жиі 
айтылып жатады. Бірақ бұл мәселе 
бойынша ұлттық мәмілеге келудің, 
мемлекет мүмкіндіктерін шынайы 
бағалаудың және жүктелген мін-
детке жауапкершілікпен қараудың 
маңызы зор.

Өзгеріс деп байбалам салатын-
дар еліміздің болашағын байыпта-
майды, жай ғана популистік идея-
ларға табан тірейді.

Популизм теріс тенденция 
ретінде дүниежүзілік сипат алды. 
Әлемнің түкпір-түкпірінде нақты 
стратегиясы жоқ, тек жалаң ұран-
дар арқылы билікке жеткісі келетін 
топтардың дауысы жиі естілуде. 
Осындай даңғазаға құмар адамдар 
туралы Абай: «Қу тілменен құтыр-
тып, Кетер бір күн отыртып», – дей-
ді. Расында, бұл – кез келген елдің 
дамуын кенже қалдыратын, ұлт-
тың бірегейлігін әлсірететін қауіпті 
үрдіс.

Бізге, Абай айтқандай, артық 
мақтанға салыну, өзгені қор, өзімізді 
зор санау, дау қуу әсте жараспай-
ды. Әр қадамымызды анық ба-

сып, әлемде және елімізде болып 
жатқан оқиғаларды байыппен са-
раптай білуіміз қажет. Тұрақтылық 
пен дамуымыздың кепілі болған 
татулық пен бірлікті бәрінен жоғары 
қойған абзал. Мемлекет мүддесін 
көздесек, әуелі сабақтастық сақта-
лып, төгілген тер мен атқарған ең-
бектің далаға кетпеуін ойлайық.

Осындай саясат жүргізген кезде 
ғана барлық стратегиялық мақсат-
тарымызға қол жеткізіп, Қазақстан-
ды озық дамыған мемлекеттердің 
қатарына қоса аламыз.

Жаңа қоғамның жанашыры
Жаңа Қазақстанның өзегін жаңа 

қоғам құрайтыны анық. Бұл ретте, 
ең алдымен, ұлтымыздың қадір-қа-
сиетін арттырып, халқымыздың 
бәсекеге қабілеттілігін жетілдіру-
ге баса мән беруіміз керек. Сон-
дай-ақ қоғамның дамуына кедергі 
келтіретін, береке-бірлігімізге іріткі 

салатын жағымсыз қасиеттерден 
арылу қажет.

Бүгінде дүние жүзінің бірқа-
тар интеллектуалдары классика-
лық капитализм дағдарысқа тап 
болғанын ескертіп, оның бола-
шағына күмәнмен қарайды.

Себебі әлемде бай мен кедей-
дің, білімді мен білімсіздің, қала 
мен ауылдың арасы алшақтап 
кетті. Бұл үдерістің қарқыны 
барған сайын күшейіп келеді. Биз-
нес тек пайда көздесе, білімділер 
бөлек  орта  қалыптастырды,  әр-
қайсысы өздері үшін ғана жауап-
кершілік арқалайтын болды.

Қалалар тез өсіп-өркендеп, 
шағын елді мекендердің дамуы 
тұралады.

Ғалымдар мұның барлығы 
әлеуметтік жауапкершіліктің әл-
сірегенінен деп есептейді.

Әлеуметтік  жауапкершілік қайт-
кенде орнына келеді? Әрине, 
бұл – оңай шаруа емес. Осы күр-
делі мәселенің шешімін Абайдың 
«Толық адам» формуласынан із-
деген жөн. «Толық адам» деген 
сөз ағылшын тіліндегі «A man of 
integrity»  түсінігіне сай келеді.
Бұл – тек өте ілкімді,  өзіне сенім-
ді, ізгілік пен жақсылыққа ұмты-
латын  адамдарға ғана тән сипат-
тама. Қазір тарап жатқан осы 
ұғымды Абай сонау он тоғызын-
шы ғасырдың өзінде-ақ түсіндіріп 
айтты.

Адам өмірі тұтасымен түрлі 
қарым-қатынастардан құралады. 
Онсыз адам қоғамнан бөлініп 
қалмақ. Ал қарым-қатынас мін-
детті түрде өзара жауапкершілік-
ті туғызады. Бұл жауапкершілік 
қара басының қамын биік қоятын 
өзімшілдік араласқан кезде бұзы-
лады. Сондықтан Абай: «Ақыл, 
қайрат, жүректі бірдей ұста, Сон-
да толық боласың елден бөлек», 
деп адамға нұрлы ақыл мен 
ыстық қайраттан бөлек, жылы 
жүрек керек екенін айтады.

Осы үш ұғымды ол үнемі бір-
лікте қарастырады, бірақ ал-
дыңғы екеуі жүрекке бағынуы 
керек деп есептейді. Бұл – қазақ 
халқының өмірлік философиясы.

Осындай таным-түсінікпен 
өмір сүрген халқымыз өзі қиын 
жағдайда отырып, өзге ұлттар-
ды бауырына басқан. Өзі асқа 
жарымай қиналса да, бір тілім 
нанын бөлісіп жеуді парыз са-
наған. Үнемі үлкенге құрмет, кіші-
ге ізет көрсетіп, сүрінгенге сүйеу, 
жығылғанға демеу бола білген. 
Осы құндылықтарды дәріптеп, 
бүгінге жеткізу арқылы халқымыз 
өзінің ұлт ретінде сақталуы үшін 
барын салған.

Біз Абайдың «толық адам» 
тұжырымын қайта зерделеуіміз 
керек. Бұл бағытта ғалымдары-
мыз тың зерттеулерді қолға алуы 
қажет. «Толық адам» концепция-
сы, шындап келгенде, өміріміздің 
кез келген саласының, мемлекет-
ті басқару мен білім жүйесінің, 
бизнес пен отбасы институтта-
рының негізгі тұғырына айналуы 
керек деп есептеймін.

Абай   шығармашылығына  ар-
қау  болған  тақырыптың  бірі –
масылдықпен күрес. Ақын үнемі 
уайымсыз салғырттыққа, ойын- 
күлкіге  салынбай,  сергек  болуға
үндейді. Оны ұдайы еңбек арқылы
шыңдап отыруды құп көреді. Со-
нымен қатар орынды әрекеттің 
уайым-қайғыны жеңетінін дәлел-
деп, масылдықпен күрестің пси-
хологиялық қырларына терең 
бойлайды. Қазір біз көп айтып 
жүрген эмоционалды интеллек-
тіге де сол тұста назар аударды. 
Мақтан мен масылдық психоло-
гиядан арылып, қайраттанып ең-
бек етуді, талаптанып білім іздеу-
ді насихаттаған.

Абайды тану - адамның өзін-өзі тануы. Адамның өзін-өзі тануы 
және үнемі дамып отыруы, ғылымға, білімге басымдық беруі - 
кемелдіктің көрінісі. Интеллектуалды ұлт дегеніміз де - осы.  

(Жалғасы 3- бетте).
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(Соңы. Басы 1-2 беттерде).
Абай және XXI ғасырдағы Қазақстан

Абай өлеңдеріндегі «Еңбек ет-
сең ерінбей, Тояды қарның тілен-
бей», «Тамағы тоқтық, Жұмысы 
жоқтық, Аздырар адам баласын», 
«Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, 
Еңбегің мен ақылың екі  жақтап» –
деген қазыналы ойлар бәрімізге 
жақсы таныс. Әр адам осы түйін-
ді тұжырымдарды санасына берік 
тоқып, өзінің тынымсыз, адал ең-
бегімен айналасына үлгі болуы 
керек.

Халқымыз еңбектің қадірін 
біледі. Біз ата-аналарымыздың 
тылдағы ауыр еңбегі жеңіске же-
телеген орасан күшке айналғанын 
ұмытқан жоқпыз. Қазір де қара-
пайым еңбек адамдарының үлгілі 
істері жетерлік. Жақында солар-
дың біразы мемлекеттік награда-
лармен марапатталды.

Ең бастысы, бүгінгідей бейбіт 
кезеңде әр азамат өзінің еселі 
еңбегі еліміздің экономикасын іл-
герілетуге тікелей ықпал ететінін 
түсінуі қажет.

Абайды өз заманындағы іскер-
ліктің ұйытқысы, еңбекқорлықтың 
мотиваторы деуге болады. Ұлы 
ойшыл шығармаларында кәсіптен
нәсіп тапқандарды,  шаруақорлық-
қа үйрену дағдыларын үлгі етеді. 
Ол тұрмыс сапасын жақсарту үшін 
еңбек етудің жаңа тәсілдерін мең-
геруге шақырады. Сонымен қатар 
ақын бастамашылдықты, кәсіптегі 
адалдықты жоғары қояды. Мыса-
лы, өзінің оныншы қара сөзінде 
«Ерінбей еңбек қылса, түңілмей 
іздесе, орнын тауып істесе, кім 
бай болмайды?», - деп тұжырым 
жасайды.

Абайдың ойынша, табыс табу 
үшін қолөнер үйрену керек. Себебі 
«мал жұтайды, өнер жұтамайды» 
(отыз үшінші қара сөз). Ұлы ақын-
ның бұл ойлары бүгінгі Қазақстан 
қоғамы үшін де өзекті деп санай-
мын. Сондықтан біз бүгінгі таңда 
шикізатқа тәуелділік психология-
сынан арылуды, шағын және орта 
бизнесті барынша өркендетуді 
негізгі басымдықтың бірі ретінде 
белгілеп отырмыз.

Әлемдік мәдениеттің 
тұлғасы

Қазіргі өркениетті мемлекет-
тердің барлығы дерлік шоқтығы 
биік тарихи тұлғаларымен мақта-
на  алады.  Олардың   қатарында 
саясаткерлер, мемлекет және 
қоғам қайраткерлері, қолбасшы-
лар, ақын-жазушылар, өнер және 
мәдениет майталмандары бар. 
Қазақ жұрты да біртуар перзент-
терден кенде емес. Солардың 
ішінде Абайдың орны ерекше. 
Бірақ біз ұлы ойшылымызды 
жаһан жұртына лайықты деңгейде 
таныта алмай келеміз.

Мен көп жылғы дипломатиялық 
қызметімде басқа елдердің сая-
саткерлерімен, түрлі сала маман-
дарымен жиі кездестім. Шетелдік-
термен адамзатқа ортақ көптеген 
түйткілді мәселе туралы пікір ал-
масып, ой бөлістім. Жалпы, олар 
Қазақстанның саяси және эконо-
микалық жетістіктері жөнінде жақ-
сы біледі. Ал рухани және мәдени 
құндылықтарымызбен жете таныс 
емес. Осы орайда «Неге қазақтың 
бітім-болмысын, мәдениетін Абай 
арқылы танытпаймыз?», деген 
сұрақ туындайды.

Ғұлама Абай – қазақ топы-
рағынан шыққан әлемдік деңгей-
дегі кемеңгер. Ол күллі адамзат 
баласына ақыл-ойдың жемісін 
сыйлады.

Абайдың ақындық қуатының 
терең тамырына үңілген зерттеу- 
шілеріміз оның қазақ фолькло-
рынан, Шығыс пен Батыстың сөз 
өнерінен, орыс әдебиетінен, та-
рихи еңбектерден сарқылмас нәр 
алғанын айтады.

Абайдың асқан ойшылдығы 
оның діни талғам-танымынан 
да айқын көрінеді. «Алланың өзі 
де рас, сөзі де рас, Рас сөз еш- 
уақытта жалған болмас», - дейді. 
Бұл ой-тұжырымға Шығыс пен 
Батыс философтарының еңбек-
терін терең біліп, зерттеп, зерде-
леп барып жеткені анық. Ал отыз 

Біз елді, ұлтты Абайша сүюді үйренуіміз керек. Ұлы ақын ұл-
тының кемшілігін қатты сынаса да, тек бір ғана ойды - қазағын, 
халқын төрге жетелеуді мақсат тұтты.  

Өркениетті елдер қазақтың  болмыс-бітімін, мәдениеті мен 
әдебиетін, рухани өрісін әлемдік деңгейдегі біртуар перзент-
терінің дәрежесімен, танымалдығымен бағалайтынын ұмытпа- 
йық. Сондықтан Абайды жаңа Қазақстанның бренді ретінде әлем 
жұртшылығына кеңінен таныстыру қажет. 

сегізінші қара сөзінде Аллаға деген 
көзқарасын толық білдіреді.

Абайдың рухани өресіне баға 
берген дінтанушы философ ға-
лымдар оның «кәміл мұсылман» 
ұғымына ерекше назар аударады. 
«Кәміл мұсылман» ұғымы тек қа-
заққа ғана емес, бүкіл мұсылман 
әлеміне қатысты айтылса керек. 
Міне, біздің ойшыл Абай, хакім 
Абай – әлемдік деңгейде осы діни 
көзқарасы арқылы да биіктей бе-
ретін тұлға.

Елордада барлық діннің басын 
қосып, дәстүрлі жиын өткізіп келе 
жатқанымызды білесіздер. Мұндай 
іс-шаралардың мақсаты мен ұлы 
Абай ұстанымының арасында өза-
ра үйлесімділік бар.

Ақынның барша адамзат бала-
сының жан дүниесінің тазалығын 
сақтауға деген ниеті бәрімізге ой 
салады.

М.Әуезовтің «Абай жолы» рома-
ны арқылы Абай бейнесі көркем об-
раз  ретінде  әлем  әдебиетінде  жо-
ғары бағаланғаны  белгілі.  Бірақ 
бұл – Абайды танудың бір қыры 
ғана. Нағыз Абайды, ақын Абайды 
тану үшін оның өлеңдері мен қара 
сөздерінде айтылған ой-тұжы-
рымдардың мән-маңызы ашылуы 
керек. Ол әлемнің кең таралған не-
гізгі тілдеріне барлық бояуын сақтай 
отырып аударылуы тиіс. Бұған біз 
толық қол жеткізе алдық деп айту 

қиын. Нағыз ұлт ақындарын өзге 
тілдерге аудару – оңай шаруа емес. 
Аудармашы да сол ойшылдың дең-
гейіндегі талант болуы керек. Біздің 
абайтанушы ғалымдарымыз, тіл 
мамандары мен жанашыр азамат-
тар осы мәселеге ерекше мән бер-
гені жөн.

Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы На-
зарбаев: «Абай – қазақ халқының 
рухани қазынасына өлшеусіз үлес 
қосқан ғұлама ғана емес, сонымен 
қатар ол қазақ халқының ел болуы 
жолында ұлан-ғайыр еңбек еткен 
данагер.

Абай – әлемдік деңгейдегі ой-
шылдардың қатарындағы ғажайып 
тұлға», деген болатын. Шынында 
да, дана ақын шығармалары тек қа-
зақтың ғана емес, бүкіл адамзат ба-
ласының рухани өмірін жан-жақты 
байыта алады. Өйткені Абай туын-
дыларының мазмұны жалпыадам-
заттық құндылықтарға толы. Оның 
қара сөздері – әлем халықтарының 
ортақ қазынасы. Бұл – классика-
лық үлгідегі өнегелі ойлар шоғыры. 
Нақыл сөз, ғибратты сөз, ғақлия 
сөздер деп әрқилы аталғанымен, 
бұл – ерекше жанр.

Абай өзінің қара сөздерінде 
адамзат баласына ортақ мұралар-
ды дәріптей отырып, рухани биік-
ке құлаш сермеп, алысқа қанат 
қаққанын көрсетеді. Оның қара сөз-
дерінің арқауы – кісілік, мәдениет, 
ізгілік. Хакім Абайдың қара сөздері-
не балама еңбек іздесек, француз 
ойшылы Монтеньнің жазбалары 
ойға оралады. Десек те, Монтень 
өз болмысы мен адам тұлғасы 
жөнінде көбірек ой толғаса, Абай 
қара сөздерінің басты миссиясы – 

ойлану, өзгеге ой салу, мақсатты 
ұстанымға айналдыру. Демек, ұлы 
ойшылдың қара сөздері – аса құн-
ды еңбек.

Әлемдік мәдениетте Абайды 
қаншалықты жоғары дәрежеде та-
ныта алсақ, ұлтымыздың да мере- 
йін соншалықты асқақтата түсеміз. 
Бүгінгі жаһандану дәуірінде, ақпа-
раттық технологиялар заманында 
Абай сөзі баршаға ой салуы тиіс.

Дүние жүзінде ғылым мен 
білімнің түрлі салаларын дамытуға 
зор үлес қосып, бүкіл адамзатқа ор-
тақ ойшыл ретінде танылған тұлға-
лар баршылық. Мысалы, Қытай 
дегенде Лао-цзы мен Конфуций, 
Ресей дегенде Достоевский мен 
Толстой, Франция дегенде Вольтер 
мен Руссо бірден ойға келеді. Сол 
сияқты шетелдіктердің бәрі бірдей 
Қазақстан дегенде бірден Абай-
дың есімін атайтындай дәрежеге 
жетуіміз керек. Өзге жұрт «Қазақ 
халқы – Абайдың халқы» деп бізге 
ілтипат білдіріп отырса, зор мәрте-
бе болары анық.

Абайды қалай дәріптесек те жа-
расады. Оның ғибратты ғұмыры 
мен  шынайы     шығармашылығы –
қазақ халқына ғана емес, жаһан 
жұртына да үлгі-өнеге. Абайдың 
адам мен қоғам, білім мен ғылым, 
дін мен дәстүр, табиғат пен қор-
шаған орта, мемлекет пен билік, тіл 
мен қарым-қатынас туралы айтқан 

ой-тұжырымдары ғасырлар өтсе 
де маңызын жоғалтпайды. Өйткені 
ақынның мұрасы – бүкіл адамзат 
баласының рухани азығы.

Қазақ елі барда Абай есімі 
асқақтай береді. Оның асыл сөз-
дерін рухани байлығымыз ретінде 
жоғары ұстасақ, туған еліміздің 
әлем алдындағы абыройы арта бе-
рері сөзсіз.

Ең алдымен Абайды ұлтымыз- 
дың мәдени капиталы ретінде на-
сихаттауымыз керек. Өркениетті 
елдер қазақтың болмыс-бітімін, 
мәдениеті мен әдебиетін, рухани 
өресін әлемдік деңгейдегі біртуар 
перзенттерінің дәрежесімен, таны-
малдығымен бағалайтынын ұмыт-
пайық. Сондықтан Абайды жаңа 
Қазақстанның бренді ретінде әлем 
жұртшылығына кеңінен таныстыру 
қажет.   Бұл – бүгінгі  ұрпақтың  қас-
терлі борышы.

Торқалы тойдың 
тағылымы

Біз ұлттық сананы жаңғырта-
мыз және бәсекеге қабілетті ұлт 
қалыптастырамыз десек, Абайдың 
шығармаларын мұқият оқуымыз ке-
рек. Оның  қоғамдағы  түрлі  үдеріс-
терге қатысты көзқарасы бүгінгі Қа-
зақстан үшін аса пайдалы. Өз зама-
нының ғана емес, қазіргі қоғамның 
да бейнесін танытқан Абай – елдік 
мұраттың айнымас темірқазығы.

Әр қазақтың төрінде домбыра 
тұрсын деген ұғым қалыптасқанын 
бәріміз жақсы білеміз. Сол сияқты 
әр шаңырақта Абайдың кітабы мен 
Мұхтар Әуезовтің «Абай жолы» ро-
маны тұруы керек деп санаймын.

Келер ұрпақ Абайдың сара жо-

лын жалғауы тиіс. Бұл – ұлы ақын 
арманының орындалуы. Сон-
дықтан біз Абайдың ойынан да, 
тойынан да тағылым алуға тиіспіз.

Биыл Абайдың 175 жылдығына 
орай халықаралық, республикалық 
және аймақтық деңгейде 500-ден 
астам іс-шара ұйымдастырылады. 
Тамыз айында Семей қаласында 
ЮНЕСКО-мен бірлесіп өткізілетін 
«Абай мұрасы және әлемдік ру-
ханият» атты халықаралық ғылы-
ми-практикалық конференция ең 
басты шараға айналады. Сондай-ақ 
қазан айында Нұр-Сұлтан қала-
сында «Абай және рухани жаңғы-
ру мәселелері» деген тақырыпта 
халықаралық конференция өтеді. 
Бұл жиындарда Абайдың тұлғасы 
мен мұрасы жан-жақты зерделеніп, 
оның шығармашылығын ХХІ ғасыр- 
дағы жаңа Қазақстанның игілігіне 
пайдалануға жол ашылады.

Маңызды жобаның бірі – ұлы 
ақынның шығармаларын он тілге 
аударып, басып шығару. Атап айт-
қанда, Абай еңбектері ағылшын, 
араб, жапон, испан, итальян, қы-
тай, неміс, орыс, түрік, француз 
тілдеріне тәржімаланады. Ақынның 
өмірі, мұрасы, қазақ мәдениетін 
дамытудағы рөлі туралы бірнеше 
деректі фильм және «Абай» теле-
сериалы түсіріледі.

Ақын тойынан өнер саласы да 
тыс қалмайды. Республикалық 
және халықаралық деңгейде театр 
және музыка фестивальдары өтеді. 
Биылғы бәйгелер Абай шығар-
машылығына  арналады.   Әдебиет
және өнер саласындағы үздік 
шығармаларға берілетін мемле-
кеттік сыйлық енді Абай атындағы 
мемлекеттік сыйлық деп аталатын 
болады.

Абайдың тұлғасы мен мұрасын 
ұлықтау шетелдерде де жалға-
сады. Ресейдегі, Франциядағы, 
Ұлыбританиядағы және басқа да 
мемлекеттердегі Қазақстанның елші-
ліктері жанынан «Абай орталықта-
рын» құру жоспарланып отыр. Бұл 
мәдени іс-шараларды ысырапшыл-
дыққа жол бермей ұйымдастыру 
қажет.

Шығыс Қазақстан облысының 
Ақшоқы елді мекеніндегі Құнанбай 
Өскенбайұлы әулетінің қорымы 
абаттандырылады.

Сонымен қатар Абай тұлғасын 
жоғары дәрежеде дәріптеу үшін 
Үкімет мынадай шараларды қолға 
алуы керек деп есептеймін:

Семей өңірі – қазақ тарихындағы 
киелі өлкенің бірі. Сондықтан елдің 
рухани дамуында ерекше орны бар 
Семей қаласын тарихи орталық 
ретінде белгілеген жөн. Ұлы Абай 
мен Шәкәрімнің, Мұхтар Әуезов- 
тің кіндік қаны тамған өңір айрық-
ша құрметке лайық. Осыған орай 
шаһарды әлеуметтік-экономикалық 
тұрғыдан кешенді түрде дамытып, 
ондағы тарихи-мәдени нысандар-
ды жаңа талапқа сай жаңғыртамыз. 
Үкіметке бұл мәселеге байланысты 
тиісті шаралар қабылдауды тапсы-
рамын.

Мерейтой жылы аясында Абай-
дың қастерлі мекені – әйгілі Жиде-
байды абаттандырып, ұлы ақын-
ның рухына тағзым етуге келетін 
жұртшылыққа қолайлы жағдай жа-
сау қажет.

Сонымен қатар Абайдың «Жи-
дебай-Бөрілі» мемлекеттік тари-
хи-мәдени және әдеби-мемориал- 
дық қорық-музейіне ерекше көңіл 
бөліп, ғылыми-танымдық жұмыс- 
тармен айналысатын орталыққа 
айналдыру керек.

Жидебайда музейге арнайы 
лайықталған «Абай мұрасы» 
атты жаңа ғимарат салу қажет.

1918 жылы Семей қаласын-
да Мұхтар Әуезов пен Жүсіпбек 
Аймауытов негізін қалаған, 1992 
жылдан бері қайта шыға бастаған 
«Абай» журналына мемлекет та-
рапынан қолдау көрсету керек.

Осы және басқа да ауқымды 
шаралар ұлы Абайдың рухына 
тағзым етіп, оның мол мұрасын 
дәріптеу үшін өткізілмек. Енде-
ше, бүкіл Қазақстан халқын осы 
игі бастамаға белсене атсалы-
суға шақырамын.

* * *
Біз Абайдың 175 жылдық ме-

рейтойына қоғамдық сананы 
жаңғыртатын, бір ел, тұтас ұлт 
болып дамуымызға серпін бе-
ретін іс-шара ретінде зор мән 
беріп отырмыз.

Бұл тойдың тұсындағы басты 
мақсатымыз бүкіл халықтың ұлт 
ұстазы алдындағы өзіндік бір 
есеп беруі іспеттес болуы тиіс 
деп білемін. Абай сыны – ауыр 
сын, сындарлы сын.

Елбасы бастап, ел қостап, 
биік белестерді бағындырдық. 
Озық елулікке кіреміз деп мақсат 
қойдық, ол мақсатқа мерзімінен 
бұрын жеттік.

Озық отыздыққа қосылуды ме-
желедік. Ол межеге де жетеміз. 
Сол межеге жетуге де бізге Абай 
мұрасы көмек бере алады. Енді-
гі мәселе – біз Абайдың көмегін 
түсіне алдық па, зерделей ала-
мыз ба?

Ұлылықтың тойы ұлт алдын-
дағы ұлы міндеттің үдесінен 
шығудың жолын іздеуге ұмтыл-
дыруы тиіс. Әр азамат осы той-
дың алдында еліміз, елдігіміз 
жөнінде терең ойланса дейміз. 
Абай бізге нені аманаттады? 
Абай бізден нені талап етті? Абай 
бізден нені күтіп еді? Абай елдің 
қай ісіне сүйініп еді? Сол сүйінген 
ісінен үйрене алдық па? Абай қа-
зақтың қай ісіне күйініп еді? Сол 
күйінген ісінен жирене алдық 
па? Басқасын былай қойғанда, 
ақын айтқан бес асыл істі жүзеге 
асырып, бес дұшпанды бойдан 
қашырып жатырмыз ба деген ой-
дың төңірегінде толғансақ та та-
лай жайға қаныға аламыз.

Абай мұрасы – біздің ұлт бо-
лып бірлесуімізге, ел болып да-
муымызға жол ашатын қастерлі 
құндылық.

Жалпы, өмірдің қай саласын-
да да Абайдың ақылын алсақ, 
айтқанын істесек, ел ретінде 
еңселенеміз, мемлекет ретінде 
мұратқа жетеміз.

Абай арманы – халық арма-
ны. Халық арманы мен аманатын 
орындау жолында аянбағанымыз 
абзал. Абайдың өсиет-өнегесі 
ХХІ ғасырдағы жаңа Қазақстанды 
осындай биіктерге жетелейді.
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  С  нового года началась подго-
товка к знаменательной дате 175 -
летию со дня рождения великого 
поэта, писателя, общественного 
деятеля, основоположника со-
временной казахской письмен-
ной литературы Абая Кунанбае-
ва.
  Как говорил Елбасы: «Абай – 
признанный всем миром мудрый 
учитель, поэт и гений человечес- 
тва. Величие и феноменальность 
гения Абая в том, что он сумел 
поднять на небывалую высоту 
стойкость национального духа, 
воспевая и внедряя в сознание 
своих соплеменников упорство и 
целенаправленность. Мы долж-
ны вновь и вновь благодарить 
судьбу за то, что имеем в лице 
Абая такую достойную, гордую 
духовную опору».
  Его творческое наследие отно-
сительно невелико – 170 стихот-
ворений, многие из которых он 

Буквально, недавно Прези-
дент Казахстана Касым-Жомарт 
Токаев опубликовал статью о 
казахском поэте и просветителе 
Абае Кунанбаеве, посвященную 
175 - летию со дня его рождения 
«Абай и Казахстан в XXI веке».  
Для нас это  гордость казахского 
народа, поэтому отрадно вдвой-
не, что его заслуги и вклад в 
культуру стоят особняком.

Абай Кунанбаев – великий поэт, 
композитор, просветитель, мысли-
тель, общественный деятель, осно-
воположник казахской письменной 
литературы и ее первый классик, 
реформатор культуры в духе сбли-
жения с русской, а также европей-
ской культурой на основе просве-
щенного Ислама.  Он  родился в 
Семипалатинской области, среди 
голубых Чингизских гор. Имя Абай 
дала ему в детстве мать, что озна-
чало «вдумчивый», «осмотритель-
ный». Абай много читал и учился, 
слушал народные сказки и поэмы, 
знал восточные языки, проявлял 
интерес к зарубежной культуре. Он 
был талантливым композитором. 
Создал около 20 мелодий на свои 
стихи.

С обретением независимости  
в стране получили масштабное 
развитие все сферы жизнедея-
тельности общества. В том чис-
ле и развитие государственного 
языка. Были приняты программы, 
предусматривающие  расшире-
ние сфер применения  языка в 
деятельности органов. 

А Президент Казахстана К. 
Токаев в своей статье «Абай и 
Казахстан в XХI веке» отметил 
что, по произведениям Абая мож-

«Бұл тойдың тұсындағы басты 
мақсатымыз – бүкіл халықтың 
ұлт ұстазы алдындағы өзіндік бір 
есеп беруі іспеттес болуға тиіс деп 
білемін. Абай сыны – ауыр сын, 
сындарлы сын. Елбасы бастап, 
ел қостап, биік белестерді бағын-
дырдық. Озық елулікке кіреміз 
деп мақсат қойдық, ол мақсатқа 
мерзімінен бұрын жеттік. Озық 
отыздыққа қосылуды межеледік. 
Ол межеге де жетеміз. Сол ме-
жеге жетуге де бізге Абай мұрасы 
көмек бере алады. Ендігі мәселе –
біз сол Абайдың көмегін түсіне ал-
дық па, зерделей аламыз ба?», - 
дейді Президент.

Сонымен қатар Жидебайда му-
зейге арнайы лайықталған «Абай 
мұрасы» атты жаңа ғимарат салу 
қажеттігін атап, 1918 жылы Се-
мей қаласында Мұхтар Әуезов 
пен Жүсіпбек Аймауытов негізін 
қалаған, 1992 жылдан бері қайта 
шыға бастаған «Абай» журналы-
на мемлекет тарапынан қолдау 
көрсетілетінін ескертті. Және 
«Жидебай-Бөрілі» мемлекеттік 
тарихи-мәдени және әдеби-мемо-
риалдық қорық-музейіне ерекше 
көңіл бөліп, ғылыми-танымдық 
жұмыстармен айналысатын орта-
лыққа айналдыруды тапсырды.

Бүгінде Елбасы Н.Назарбаев 
пен  Президент  Қ.Тоқаевтың  бас-
тамасымен еліміздің әр аймағын-
да Абай арқылы ұлттық болмысы-
мызды насихаттау, өскелең ұр-
пақтың санасына сіңіру мақса-
тында көптеген тиімді іс-шаралар 

Ел Президенті Қ.Тоқаев өзінің 
«Абай және ХХІ ғасырдағы Қа-
зақстан» атты мақаласын ұлы 
тұлғаның 175 жылдығына орай 
жариялап, тарих қойнауын бір 
ақтарды.

Көлемді туындының әр тар-
мағында ел тарихында елеулі 
орын алатын Абай Құнанбайұлы-
ның ұлтымыз үшін ерен еңбегі, 
өшпес мұрасы баяндалды. Және 
де қаршадай ғана қыз бастаған 
«Абай – 175» челленджінің баста-
луы мен жалғасуы талқыға түсті. 

Артынша мемлекет басшысы 
Абай өмірін бағыт ете отырып, ХХІ 
ғасырдағы Қазақстанның қалып-
тасу, әсіресе әдебиет, мәдениет, 

Ұлы тұлғаның
ұлы жолы

Мемлекет басшысы Қ.Тоқаев 
Абай Құнанбайұлының 175 жыл-
дығына арналған «Абай және 
ХХІ ғасырдағы Қазақстан» атты 
көлемді мақаласын жариялады.  
Аталмыш  туынды ұлы ақын-
ның тұлғасын тек республика-
лық қана емес, әлемдік деңгейде 
ұлықтауға және бүкіл Қазақстан 
халқын ұлы Абайдың 175 жыл-
дығы құрметіне қолға алынған 
игі бастамаларға белсене атса-
лысуға шақырды.

атқарылып жатқандығы жасырын 
емес. Сондай-ақ, ұлттық болмы-
сымызды Абай тұлғасы арқылы 
әлемге паш ету жұмыстары мен 
мектептерде Абайтану орталықта-
рын ашу қарқынды жүргізілуде.

Абай сөзі дәл бүгінгі заманымыз 
үшін көкейкесті. Ақын шығармала-
рынан халқымыз тағылым алуға 
тиісті. Қазақ халқы болып бастау 
алған игі іске  жұмыла кірісу ұлы 
ақынға деген құрметтің белгісі деп 
білемін.

А.МӘЖИТ,
Алакөл гуманитарлық-

техникалық колледжінің 
психологі.

Абай тарихына 
тоқталды

өнер, білім салаларын тізбектеп 
шықты.

Негізі Абайдың шығармалары 
сол заматта елдің көкірек көзін 
отып, алға жылжулырына, өсіп-өр-
кендеуі мен дамуына шын ниетімен 
тілеулес болғанын байқаймыз. 
Ал ілгерілеудің негізгі ұстынысы 
білім мен ғылымда екені айқын. 
Бұл ретте ұлы тұлғаның біршама 
туындыларында халықты білім мен 
ғылымға үгіттеу сынды мәселелер 
жиі көтерілген. Себебі сол уақыт-
тың өзінде Абай білімсіз дамудың 
далбаса екендігін түсінген. Сон-
дықтан да Президент осы ойларды 
мақаласынан тірек етіп, ХХІ ғасыр-

дағы Қазақстанның қозғаушы күші 
білім болу керектігін баса айтты.

Бір айта кетерлігі Қ.Тоқаев Абай-
дың мерейтойын атап өтуді тойлау 
үшін емес, ой-өрісімізді кеңей-
тіп, рухани тұрғыдан дамудың бір 
көрінісі деп түсіндірді. Расымен 
де ғұмыры ғибратқа толы тұлға-
ның өнегесі өскелең ұрпаққа үлгі 
болары сөзсіз. Ал атаулы датаны 
пайдалана отырып, Қазақстанның 
болашақ иегерлерін тиімді бағытқа 
бұрып, сол арқылы қуатты мемле-
кеттің қабырғасын қалау ұтымды 
дүние болмақ.

А.САМАРХАНОВ,
Үшарал қалалық 

округінің жастар ісі бойынша 
әдіскер-нұсқаушысы.

Продвижение 
духовной культуры

сам же переложил на музыку, 56 
переводов, несколько поэм, да 
томик прозаических «Слов на-
зидания». Но в нем обрели свое 
воплощение все грани казахской 
души: ее тонкий лиризм, сомне-
ния и отчаянные искания, его 
горький сарказм и всепобеждаю-
щая вера в созидательный потен-
циал своего народа.
  Путь к цивилизации для казах-
ского народа — это Путь Абая... 
Это целая планета вселенской 
духовности, гениальное выраже-
ние мудрости казахского народа, 
его зрячее око, отзывчивое серд-
це.
 «Мы должны отметить эту зна-
менательную дату всей страной, 
на государственном уровне. Мы 
народ, который берет пример с 
истории и оказывает почесть ве-
ликим предкам. Наследие вели-
кого Абая должно стать важным 
направлением "Рухани жаңғы-

ру"», заявил Президент Касым- 
Жомарт  Токаев.
  Празднование 175-летнего 
юбилея Абая Кунанбаева – это 
одно из важнейших событий 
новейшей истории независимо-
го Казахстана, направленное 
на углубление исторического 
сознания народа и всемерное 
продвижение духовной культу-
ры страны в глобальном фор-
мате.                        А.ЗАМЗИН, 

учитель истории 
Кабанбайской СШ №2

 им. О.Молдагожина.

Поддержим инициативу
Почитание этой легендарной 

личности приобретает еще боль-
шую глубину, когда узнаешь, в ка-
кое трудное и сложное время при-
ходилось жить и творить  ему.

Как поэт, Абай поднял импро-
визационную поэзию казахов до 
уровня подлинно реалистической 
письменной поэзии. Расширил ее 
тематику. Внедрил доселе неведо-
мые ей жанры и формы. Отказы-
ваясь от традиционных внешних 
описаний и многословных треску-
чих восхвалений, создал глубокую 
социально-философскую лирику, 
раскрывающую внутреннее состоя-
ние человека и глубинные течения 
многогранного бытия. Нежность, 
мелодичность, чувственность вос-
точной поэзии обрели в его твор-
честве удивительное созвучие с 
интеллектуальностью, психологиз-
мом западной литературы.

Без Абая не могла бы родиться 
подлинно абаевская школа - школа 
письменной литературы начала ХХ 
века с ее гражданским пафосом, 
стилевым разнообразием, остросо-
циальной направленностью, яркой 
художественной палитрой.

«Мы должны научиться любить 

страну, как Абай. Богатое насле-
дие Абая служит формирова-
нию нового сознания казахской 
нации», - отмечает  Президент. 
И я полностью согласна с ним. 
Уверена,  казахстанцы также под-
держат  инициативу о достойном 
праздновании 175-летия достой-
ного из сынов нашего свободолю-
бивого народа.

  Р.БАЯНБАЕВА, 
учитель казахского языка и 

литературы СШ №2 г.Ушарал.

О важности знаний, 
образования и науки

но заметить  желание развивать 
нашу страну,  двигать ее вперед. 
О важности знаний, образования 
и науки идет речь в его произве-
дениях. «Если не добыл знания, 
тебе нечем хвалиться», - подчерк-
нул Абай, а в этом году исполня-
ется 175 лет со дня его рожде-
ния. Многие из нас выросли на 
великих творениях поэта, ведь в 
них содержится много полезных 
и поучительных наставлений для 
всех возрастных категорий казах-
станского  народа.  Его   поэзия –
это поэзия вечности, мудрости, 
любви и верности. Он открыто 
высмеивал пороки невежествен-
ных, восхвалял добро и силу зна-
ний. 

В программе общеобразова-
тельных учреждений нашей стра-

ны учащиеся изучают поэзию 
великого Абая, декламируют 
его произведения, изучают их 
смысл, делают выводы. И это 
правильно. Ведь только на ос-
нове самых лучших творений 
знаменитых писателей можно 
привести примеры для воспита-
ния подрастающего поколения, 
наставить их на верный путь, 
помочь стать образцовыми 
гражданами своей страны. 

Уверен, благодаря таким 
личностям, как великий Абай, 
получит дальнейшее разви-
тие  сфера применения госу-
дарственного языка, особенно 
среди алакольцев некоренной 
национальности.

Д. САВЧУК,
 директор Кабанбайской 

СШ №1.
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1. Тоныкөк ескерткішіне –
 1300 жыл

Қазақтың   ғана  емес,  әлем  мәдение-
тінің тасқа таңбаланған аса маңызды 
құндылықтарының бірі – Тоныкөк ескерт-
кішінің 1300 жылдығы UNESCO көлемін-
де аталып өтеді. Төрткүл дүниеге тары-
дай шашылған тұтас түркі халықтарының 
абызы, Екінші Шығыс Түркі қағанатының 
іргетасын қалаушылардың бірі, өз зама-
нының озық ойлы данагөйі, Елтеріс және 
Білге қағандарға кеңесші болған Тоныкөк 
бабамыздың тұлғасы және оның тасқа қа-
шалған жазбасы – маңдайға тұтар маңыз-
ды тарихи мұрамыз.

Орхон және Енесей өзендері алқа-
бынан табылған қағандар құлпытасы-
на қашалып жазылған көне түркі жа-
зуларының құпиясын даниялық ғалым 
Вильгельм Томсен 1893 жылы ашса, 
түркітанушы орыс ғалымы Василий Рад-
лов руна жазуларын оқып, аударған еді. 
Содан бері өткен ғасырдан астам уақыт 
бойы бұл жазулар әлем ғалымдарының 
«ашылмаған аралдай» болып, аңсарын 
аударып, қызығушылығын тудырып ке-
леді. 2020 жылдың Тоныкөк ескерткішінің 
1300 жылдығына арналуы – тарихи жәді-
герді тани түсуге, таңба сырына, жазу 
ерекшелігіне жаңа көзқараспен қайта қа-
рауға мүмкіндік берер, жәдігер құпиясына 
жарық түсірер жаңа бастамаларға жол 
ашады деп ойлаймыз.

 2. Әл-Фарабидің 
туғанына – 1150 жыл

Түркі дүниесі ақыл-ойының шамшы-
рағы болған, діни таным мен философия- 
ның,   аристотелизм   мен  платонизмнің
телағысына таразы болып, әлемнің 
Екінші ұстазы («мұғалім сәни») атанған 
Әбу-Насыр әл-Фараби бабамыздың 1150 
жылдық (870-2020) мерейтойын мемле-
кеттік деңгейде атап өту туралы Прези-
дент Қ.Тоқаевтың қаулысы қараша айын-
да  жарияланып,  дайындық   жұмыстары
басталған. Шығыс әлемінің ғұлама ой-
шылының философиялық трактаттары 
әлем философиясының зор табысы са-
налып, алтын бастаулардың бірі ретінде 
қарастырылады. Мерейтойды өткеру ба-
рысында әл-Фараби бабамызға  қатысты 
шешімі табылмай келе жатқан сан алуан 
сауалдарға жауап ізделіп, фарабитану-
дың жаңа дәуірінің есігі ашылар болса – 
құба-құп.

Ел тарихындағы елеулі оқиғалар
Ұлтымыздың ұлы жолы, талайлы тағдыры, бай тарихы, бабалар өмірі, елді-

гіміз үшін әзіз жанын пида еткен ірі тұлғаларымыздың өнегелі ғұмыры бүгінгі 
тәуелсіз Қазақ елінің баға жетпес құндылығы. Осынау құндылықтарымызды тү-
гендеу, бабалар жолын жаңғыртып, оларға тағзым ету, құрмет көрсету бүгінгі ұр-
пақтың басты парызы, сондай-ақ ертеңге үлгі ретінде ұсынар ізгі амалы.

Міне, табалдырығымызды аттаған 2020 жылда да тәуелсіздік жолындағы та-
рихи оқиғаларға, соның ішінде, әсіресе Қазақ мемлекеттілігінің бастауы сана-
латын Алтын Орданың 750 жылдығы және басқа да маңызды жайттарға көңіл 
аудару кеңінен жалғасын тауып, ұлтымыздың ұпайын түгелдер шаралар жүзеге 
асырылады деп үміттенеміз...

  АХҚО 2019 жылы Қазақстанға 
жалпы көлемі 130 млн. дол-
лар инвестиция тартты. Биыл 
бұл орталық 35 елдің 350 

2019 жылдың 
негізгі сандары

2019 жылдың 1 қаңтарынан 
бастап АЭК 2 525 теңге.

2019 жылдың 1 қаңтарынан 
бастап ең төменгі жалақы 42 
500 теңгені құрады.

19 наурызда Тұңғыш Прези-
дент Нұрсұлтан Назарбаев 
республикалық арналардың 
эфирінен өз өкілеттілігін тоқта-

татыны туралы хабарлады.
1 сәуір күні АӘК алу көрсеткіші  
күнкөріс   минимумының 70%-
на дейін көтеріліп, 465,5 мың 
отбасы немесе 2,1 млн. адам 

мемлекеттен жәрдемақы алды. Оның 
53% көпбалалы отбасылар. Бюджет-
тен әлеуметтік көмекке 245 млрд. теңге 
бөлінді.

  9 маусым күні өткен прези-
дент сайлауында Қасым-Жо-
март Тоқаев 70,96% дауыс жи-
нап жеңіске жеткен болатын. 

Инаугурация 12 маусымда өтті.

Қасым-Жомарт  Тоқаев  12  мау-
сымда Президент жанынан 
Ұлттық қоғамдық сенім кеңесін 
құру бойынша Жарлыққа қол 

қойды. Құрамына 44 адам мен 3 құқық 
қорғайтын омбудсмен кірді. Кеңес қажет 
болған кезде отырыс жасайды. Бірақ 
жиын жылына, кем дегенде, үш рет өтуі 
керек. Биыл Ұлттық қоғамдық сенім 
кеңесі екі рет шақырылды.

 24 маусым күні Түркістан 
облысының Арыс қаласын-
дағы әскери қалашықта оқ-
дәрі қоймасында жарылыс 

болды. Төрт адам көз жұмды, оның ішін-
де бір бала, бір азамат және екі әскери 
бар.

26 маусымда Қазақстан Пре-
зиденті Үкімет пен Ұлттық 
банкке әлеуметтің осал тобы-
ның 300 мың теңге көлемінде-

гі кепілсіз тұтынушы несиесін кешіруді 
тапсырды. Басқа азаматтардың несие 
қарыздарының айыппұлдары мен өсім-
дерін алып тастау тапсырылды. Атал-
мыш шара бойынша 500 мың қазақстан-
дық рақымшылыққа ілінді. Қарызын 
өтеуге бюджеттен 105 млрд. теңге бөлін-
ді.

Президент Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың бұйрығымен 2019 
жылдың 1 қыркүйегінен 
бастап студенттердің шәкір-

тақысы 15 250 теңгеден 30% өсіп, 21 
787 теңгеге жетті. Сондай-ақ Президент 
тапсырмасымен көпбалалы отбасыдан 
шыққан студенттерге арналған 5 000 
грант бөлінді.

 Биыл қазақстандықтар са-
лық рақымшылығы аясында 
32 млрд. теңгеге жуық салық 
қарызын төледі, 9 млрд. теңге 

өсімпұл есептен шығарылды.
Биыл ЖІӨ өсімі он айдың қо-
рытындысы бойынша 4,4% 
құрады, жалпы мәнде көрсет-
кіш 44,1 трлн. теңгеге жетті.

 2019 жылдың он айында тең-
ге бағамы бір АҚШ долларына 
377-390 теңге көлемінде өзгер-
ген. Жыл басынан бастап ұлт-

тық валюта құны 2,5%-ға төмендеген.

 Қазақстан экспорты 4,5% 
қысқарып  47,7 миллиард 
долларды құрады. Бұл бүкіл 
тауар айналымының 60,4%. 

Былтыр бұл көрсеткіш – 50 миллиард 
доллар немесе 65,1% болған.

   Қазақстан жаһандық бәсеке-
ге қабілеттілік индексі бойын-
ша 141 елдің ішінде 55-орынға 
жайғасты.

компаниясымен серіктестік орнатты. 
Бүкіләлемдік қаржы орталықтары рей-
тингінде 104 қатысушының арасында 
51-орынды иеленді.

 3. Абайдың туғанына – 175 жыл
Қазақтың Бас ақыны, қазақ көркем ойы 

мен өлеңінің реформаторы, жаңа заман-
дағы жазба әдебиеттің жолашушысы Абай 
Құнанбайұлының туғанына 175 жыл то-
луына орай ел көлемінде елеулі мәдени 
шаралар басталып та кетті. Мерейтойды 
жоғары деңгейде мерекелеу туралы Жар-
лық шығып, жалпыреспубликалық жоспа-
ры да бекітілді. Ұлттық идеологиямызға 
ұстын  болып  отырған  Абай   ғақылиясы –
жаңа заман ұрпақтарына да жол ашар 
жарық жұлдыз іспетті. Хакімнің 175 жыл-
дық мерейтойы өтпелі шаралармен емес, 
өнегелі, өміршең жобалармен есте қалары 
анық.

4. Маңғыстау көтерілісіне –
 150 жыл

Ұлы даламызда отаршылыққа қарсы 
сабақтаса жалғасқан, бүгінгі тәуелсізді-
гіміздің қалыптастыру  идеясының  бастау-
лары болып саналатын 300-ден астам 
азаттық үшін ірілі-ұсақты көтеріліс болған. 
Осы орайда, аталған көтерілістердің ішін-
де 1870 жылы патшалық Ресей өкіметінің 
отарлау саясатына қарсы Маңғыстау 
өңірінде болған көтерілісті атап көрсету 
маңызды...

Патшалық Ресейдің отарлау саясаты-
на  қарсы көтеріліс бүкіл түбекті қамтыған. 
Оған атсалысқандар саны 10 мың салт 
атты адамға жеткен деген деректер бар. 
1870 жылғы  мамырдың  аяғында  Маңғыс-
тауға Кавказдан Апшерон полкінің бір ба-
тальоны, екі атқыштар ротасы, шептік ба-
тальонның екі ротасы, Дағыстан полкінің 
төрт ротасы және Терек казак-орыстары-
ның төрт зеңбірекпен қаруланған 2 жүздігі 
келіп, аяусыз жанышталды.

 5. Қазақ Автономиялы Кеңестік
 Социалистік Республикасының 

құрылғанына – 100 жыл
Алашорда өкіметі таратылғанымен, 

ұлттық мемлекет туралы сенім шоғы сөн-
ген жоқ. Сол жылы яғни 1920 жылғы 26 
тамызда Кеңес өкіметі РКФСР құрамында 
«Қырғыз (Қазақ) Автономиялы Кеңестік 
Социалистік Республикасын құру туралы» 
декрет шығарды.

1920 жылдың 4 қазанында Орынбор 
қаласында Қазақ Автономиялы Кеңестік 
Социалистік Республикасы кеңестерінің 
съезі болды. Съезде РКФСР құрамын-
дағы ҚазАКСР жарияланды. Осылайша 
қазақ халқының ұлттық мемлекет ретіндегі 
шаңырағы қайта көтерілді.

Съезд жоғарғы өкімет органдарын – рес- 
публиканың Орталық Атқару Комитеті мен 
Халық Комиссарлары Кеңесін сайлады. 
Қазақ АКСР Орталық Атқару Комитетінің 
төрағасы болып С.Меңдешев, ҚАКСР Ха-
лық Комиссарлары Кеңесінің төрағасы бо-
лып В.Радус-Зенькович сайланды. Қазақ 
Автономиялы  Кеңестік   Социалистік  Рес-
публикасының құрылуы ел тарихындағы 
негізгі оқиғалардың бірі болып табылады.

6. Ұлы Отан соғысындағы 
Жеңіске – 75 жыл

Биыл Екінші дүниежүзілік соғыстағы 
Жеңіске 75 жыл толып отыр. Соғыс жыл-
дары кеңес әскері қатарына 1 миллион 
400 мың қазақстандық шақырылды. Оның 
601 мыңы туған жерге оралған жоқ. Олар 
майданда ерлікпен шайқасты. 100 000-нан 
астам отандасымыз жауынгерлік ерліктері 
үшін медаль, ордендермен марапатталды. 
Шамамен 500 қазақстандық Кеңес Одағы-
ның Батыры атанды. Биыл Қазақстан-
нан шыққан Кеңес Одағы Батырларының 

арасындағы бірқатар тұлғалардың 100 
жылдық мерейтойлары Жеңістің 75 жыл-
дығымен қатар келіп отыр. Олар: Леонид 
Беда (Екі мәрте Кеңес Одағының Батыры), 
Ағаділ Сухамбаев, Әбу Досмұхамбетов, 
Жәлел Қизатұлы, Қожабай Жазықов, Нағи 
Ілиясов, Сұлтан Баймағамбетов, Төлеген 
Тоқтаров. Сондай-ақ майдан шебінде ер-
лікпен шайқасқан, 1986 жылғы Желтоқсан 
көтерілісі кезінде тоталитарлық жүйеге 
қарсы шыққан  ақын  Жұбан Молдағалиев-
тің де туғанына 100 жыл толып отыр.

7. Мемлекеттік егемендік туралы 
декларацияның қабылданғанына – 

30 жыл
Қазақ халқының ғасырлар бойы азаттық 

көтерілістерінің ақыры елдің осыдан отыз 
жыл бұрын егемендікке қол жеткізуіне ұлас-
ты. Бабалар армандаған тәуелсіздікке бү-
гінгі ұрпағы куә болды. Ел тәуелсіздігінің 
алғашқы жылы лебін сездірген, тәуелсіздік 
туралы Конституциялық заңның қабыл-
дануына негіз болған тарихи құжат – Еге-
мендік туралы декларация. 1990 жылы 25 
қазанда бекітілген бұл Декларация бойын-
ша Қазақ КСР-інің мемлекеттік егемендігі 
жарияланды. Содан бір жыл өте Қазақстан 
егемен, дербес мемлекет ретінде тарих 
сахнасына көтерілді. Қазақ тарихында 
ерекше сәт!

 8. Қазақстан Республикасының 
Конституциясына – 25 жыл

Егемен еліміздің бүгіні мен ертеңіне ха-
лықтың сенімін нығайтып, мақсат-мұраты-
мызды айқындаушы – Ата Заңымыз. 1995 
жылдың 30 тамызында жалпыхалықтық 
референдум негізінде қабылданған ел 
Конституциясы қазақстандықтардың 
құқықтың мәртебесін, саяси-экономикалық 
құрылыстың негіздерін белгілейді. Бүгінде 
Қазақ елі осы құжаттың негізінде өркен-
деп, дамып келеді.

 9. Қазақстан халқы
 Ассамблеясына – 25 жыл

Қазақстан халқы Ассамблеясы – 1995 
жылғы 1 наурызда Қазақстанның Тұңғыш 
Президенті Н.Назарбаевтың Жарлығымен 
құрылған консультативті-кеңесші орган. 
Мұндай институтты құру қажеттілігі саяси 
тұрғыдан, сондай-ақ жаңадан құрылған, 
тәуелсіз, полиэтносты, поликонфессиялық 
мемлекеттің тұрақты дамуы тұрғысынан 
туындаған еді. Аталған бастама мәдениет-
аралық  үнқатысуды   нығайтудың жаңа 
кезеңінің негізін қалап, этносаралық  қаты-
настарды дамыту мәселелерін жоғары 
деңгейде шешуге мүмкіндік жасайтын 
әлемдік тәжірибедегі тың бағыт. Осы 
жылдар ішінде Қазақстан халқы Ассам-
блеясының институционалдық құрылымы 
нығайып, қоғамды ұйыстырушы әлеуеті 
толысты, ол халық  дипломатиясының  ма-
ңызды күретамырына айналды.

«Egemen Qazaqstan».
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В   Храме Казанской иконы 
Божией матери города Уша-
рал состоялось празднование  
одного из значимых религиоз-
ных праздников  православ-
ных христиан  - Рождества 
Христова. 

Десятки прихожан посетили  
торжественное богослужение 6 
января, а 7  - го состоялся Рож-
дественский утренник для де-
тей. Отметим, что приглашение 
о  праздновании было опубли-
ковано, поэтому  храм мог посе-

В вашей семье растет ребе-
нок. А когда вы видите, что он 
научился сидеть, стоять, сде-
лал первые шаги, радуетесь.   И 
так хочется быстрее с ним об-
щаться,  так, как мы привыкли -
с помощью речевых средств. 
Прекрасно, что ребенок приоб-
ретает коммуникативные навы-
ки,  но что же делать, если  он 
не говорит, а только жестами 
показывает, что ему нужно?

Несомненно ребенку нужна 
деятельная помощь, активная со-
зидательная среда, направленная 
на реализацию его возможностей 
и потребностей. Научитесь ориен-
тироваться в проблемах ребенка, 
ищите оптимальные пути  их ре-
шения. Когда вы начнете зани-
маться с  ним  и лучше поймете 
цель, к которой стремитесь, то 
сможете варьировать свои заня-
тия. 

Сделать   это   можно  следую-
щим способом:

 Разговаривая с ребенком,  
смотрите друг другу в глаза.  Ког-
да он взглянет на вас, расцените 
это как приглашение к зрительно-
му контакту, улыбнитесь ему, или 
скажите: «Я тебя вижу».

Если он научится пользоваться 
зрительным контактом, помогите 
ему развить это умение в игре с 

В памяти каждого человека, в 
тайниках его души живет самое до-
рогое – это Родина, место где мы 
родились и выросли.  В Республи-
ке Казахстан в  дружбе и согласии 
проживают представители разных 
этносов, а  мир и межнациональ-
ное согласие являются  главным 
богатством. 

Знать историю, традиции, обычаи –
священный долг каждого уважающе-
го себя гражданина.  С этой целью в 
селе Лепсинск создан и на протяже-
нии многих лет работает татарский 
культурный центр «Ләйсән», руково-
дителем которого  является директор 
Лепсинского ДК И. Абдухаликова. 

Работа татарского культурного 
центра «Ләйсән»  направлена на 
сохранение и развитие  лучших тра-
диций  татарского этноса с учетом 
единого культурного и исторического 
наследия народов, проживающих на 
территории села Лепсинск.

Работа ведется с разными воз-
растными категориями населения.

Дети – это  наше будущее,  рас-
цвет которых зависит от нас. Очень 
важно вовремя раскрыть талант в каж-
дом ребенке и помочь ему развиться, 
с этой целью работает танцевальный 
кружок «Ләйсән». 

Для молодежи села создан 
клуб «Наша молодежь» - «Безнен 

Яркий лучик Рождества

тить каждый желающий.
Красивое убранство церкви,  

горящие свечи, радостные и до-
брожелательные  лица прихожан  
создавали незабываемую обста-
новку.   Казалось,  именно сегод-
ня должно произойти некое чудо. 

Не осталось празднование 
великого дня  и  без внимания  
руководства  района, города, а 
также общественности. Пришли  
подарить подарки и  поздравить  
маленьких прихожан: руководи-
тель отдела внутренней полити-
ки М.Сулейменов,  заместитель 

акима города Ушарал А.Абишев,  
Почетный гражданин района 
Б.Кусбеков, а также руководи-
тель ОО «Алаколь- Социум. Диа-
лог. РЦСК» К.Власенко  и другие.

После вступительной речи  
настоятеля храма иерея Алек-
сандра, который отметил всю 
важность и значимость право-
славного праздника для каждого 
жителя,  выступили пришедшие 
гости. Они  в свою очередь тоже  
поздравили со знаменательной 
датой в мире православных хри-

стиан, которая  символизирует 
взаимопонимание, надежду на 
лучшее, а также веру в добро и 
милосердие. 

- Пусть добро, гуманность, лю-
бовь к ближнему – все духовные 
идеалы, символизирующие Рож-
дество, и дальше служат на бла-
го нашего общества, способствуя 
укреплению мира, единства и 
согласия, - подчеркнул в  своей 
речи  М.Сулейменов.

Далее вниманию пришедших 
была продемонстрирована теа-
трализованная постановка «Ба-

бушка  Одиночество  и  Рождест-
во»,  в которой  дети приняли  
самое активное участие.  Пред-
ставление вызвало много поло-
жительных эмоций и улыбки на 
лицах зрителей. Все это стало 
возможным благодаря прихожа-
нам храма И.Лыскиной, Г.Гераси-
менко. 

Много красивых, звучных сти-
хов прозвучало из уст ребят, а 
кто-то даже станцевал.  Самые 
маленькие постарались донести  
чистоту  и  возвышенность  Рож-
дества,  показать всю важность  и 
величие праздника. 

В завершении Рождествен-
ского утренника, детки  получили 
сладкие   подарки и  благосло-
вение настоятеля храма  отца 
Александра.   

Можно с уверенностью ска-
зать, что празднование удалось 
на славу.  Уверена, что каждый 
кто пришел на торжество  унес в 
своем сердце много лучиков доб- 
ра, света, чтобы дарить их своим 
близким и родным. 

В. ИВАНОВА. 

Мы – дети твои, 
Казахстан!

яшьляр», в котором подрастающее 
поколение привлекается к прове-
дению различных акций, флеш-мо-
бов, концертных праздничных про-
грамм и  мероприятий. 

А «Клуб здоровья» создан для  
людей пожилого возраста,  которые 
нуждаются в особом  внимании и 
заботе. 

Библиотекарь Р.Аитова органи-
зовала выставку: «Татар китабы», 
в клубе «Чистый родник» посетите-
ли могут узнать о первых татарских 
книгах, о  поэтах. 

В течение года в рамках про-
граммы  «Рухани жаңғыру» были 
проведены такие традиционные 
национальные   праздники:  Курбан,
Рамазан, Нардуган, Сумбуля, 
Амаль, Сабантуй,  конкурсы и фе-
стивали -  «Тан йолдызы» - «Утрен-
няя звезда», выставка «Чак-чак 
года»,   театрализовано-игровые 
представления, концерты, акции. 

Вся многогранная деятельность 
Татарского культурного центра 
«Ләйсән»   направлена   на   укреп-
ление дружбы и согласия нашего 
народа.     

И. АБДУХАЛИКОВА,
 руководитель татарского 

культурного центра 
«Ләйсән».

Как заниматься дома 
с «неговорящим» ребенком?

использованием потешек, игр «Ла-
душки», «По кочкам, по кочкам», 
«Сорока - ворона» и других.

Если приходит папа, бабушка 
поверните ребенка к любимому че-
ловеку, чтобы он увидел его и ска-
жите: «Смотри, папа (бабушка)». 

Обеспечьте ребенку возмож-
ность слушать самые разные 
звуки: свистки, колокольчики, хру-
стящий в ваших руках целлофан, 
хлопки в ладоши. Поначалу, ста-
райтесь производить звуки прямо 
перед ребенком, чтобы он мог ви-
деть, какой именно предмет издает 
звук. Затем расположите источник 
звука явно сбоку. Если ребенок не 
поворачивается на звук, скажите, 
ему: «Слушай». Если ребенок не 
поворачивается на звук, произве-
дите его снова, поместив источник 
звука в поле зрения ребенка. Спро-
сите снова: «Что это?», скажите: 
«Посмотри на это».

   Если видите, что ребенку труд-
но повернуться на звук, поместите 
его к себе на колени лицом к источ-
нику звука. Когда звук замолкнет, 
скажите: «Ты слышал это?».  Сами 
поверните ребенка к источнику зву-
ка.

   Стремитесь к тому, чтобы  ма-
лыш все дольше внимал звукам. 
Пойте более длинные песенки, уве-
личивайте время бесед с ним.

Дети учатся, главным образом, 
подражая тем, кто их, окружает. 
Обычно, прежде чем имитировать 
звуки речи, дети пытаются имити-
ровать движения. И хотя непосред-

ственно это не связано с развити-
ем речи, работать над имитацией 
движений полезно, так как при этом 
ребенок овладевает ценными на-
выками подражания. Как только он 
научится свободно и независимо 
от других частей тела двигать рука-
ми, вероятнее всего, он будет готов 
отрабатывать умение имитировать 
движение. Машите рукой на про-
щание, хлопайте в ладоши. Дотра-
гивайтесь до носа, до пальцев ног.

Кладите руки на голову, подни-
майте и опускайте голову, качайте 
ею в разные стороны, облизывайте 
губы, надувайте щеки. И так далее.

Для детей есть много песенок, 
где используются движения рук. 
Можете обратиться к специалис- 
там и они подберут  материал для 
занятий с  ребенком.  Если ему  
трудно имитировать или иницииро-
вать игру со звуками, попробуйте 
играть  со   световой   игрушкой-
устройство, которое реагирует на 
звук. Свет у такой игрушки зажи-
гается в тот момент, когда ребенок 
начинает издавать звук, и горит 
столько, сколько продолжается во-
кализация.

Когда ребенок начнет делать 
первые попытки имитировать сло-
ва, вы можете переходить к имита-
ции звуков речи.

Вариант домашнего занятия 
№1:

 Произносите по отдельности 
любые звуки речи и повторяйте их. 
Например, «бабаба», «папапа», 
«татата», «лалала». Старайтесь 

варьировать звуки, которыми вы 
пользуетесь, но если какой- то звук, 
скажем «в» или «п», особенно за-
нимает вашего ребенка, то задер-
житесь на нем. Легче всего начать 
со звуков «п», «б», «м», ребенок 
легко увидит, какие движения гу-
бами вы делаете при их произне-
сении.

 Выберите один гласный звук и 
работайте над ним, меняя интона-
цию. Например, произнесите: «Аа-
ааа», меняя мелодию. Делайте это 
по очереди, следя за тем, чтобы и 
ребенок инициировал этот «диа-
лог».

 Когда ваш ребенок научится 
имитировать звуки речи, подожди-
те, пока он «произнесет» свою 
речь, затем скажите: «А сейчас я», 
или «А сейчас мама».

Жесты или телодвижения, 
которые используются во вре-
мя общения, иногда называют 
социальными знаками. Обычно 
это приветственный жест рукой - 
«здравствуйте», прощальный жест-  
«пока», пожатие руки, кивок  голо-
вой - «да», покачивание головой из 
стороны в сторону - «нет», воздуш-
ный поцелуй.

Домашнее занятие №2:
Отрабатывайте приветственный 

жест рукой. Используйте привет-
ственный жест каждый раз, когда 
видите незнакомого человека, или 
новый предмет. Просите ребенка: 
«Скажи бабушке привет» и т. д.

Подобным же образом прак-

тикуйтесь в отработке жеста 
«пока». Побуждайте ребенка ма-
хать рукой, говоря: «Скажи пока 
папе, тете».

 Возьмите одевающуюся на 
руку куклу и, когда она появится, 
просите ребенка, поздороваться 
с ней.

В период развития речи, пред-
шествующий произнесению пер-
вых слов, дома нужно организо-
вать множество стимулирующих 
занятий, исследовать мир вокруг 
ребенка вместе с ним и радо-
ваться многочисленным возмож-
ностями для общения.

Дети пытаются выразить же-
лания, жестикулируя, указывая, 
рисуя предмет и так далее, то 
есть любым способом, во что бы 
то ни стало, стараются общаться. 
Ребенок растет, и этих способов 
уже не хватает. Вам нужно дать 
такие средства общения, кото-
рые не станут препятствием для 
развития способности говорить. 

Сочетая невербальные сред-
ства коммуникации и звуки речи, 
ребенок продвинется в освоении 
языка, даже если он к этому вре-
мени еще не готов заговорить, и 
тем самым преодолеет отчаяние 
от невозможности быть не поня-
тым. Комбинированное исполь-
зование средств невербальной 
коммуникации и речи облегчает 
развитие навыков общения. На-
учные исследования и опыт ра-
боты доказали, что этот способ 
общения помогает детям нау-
читься говорить. 

 Г. ГЕРАСИМЕНКО,
  логопед  КГУ «Кабинет 

психолого – педагогической 
коррекции №11».
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Адам өмірінің ең негізгі құн-
дылықтарының бірі – денсау-
лық. Осыған байланысты адам 
денсаулығын қорғау мәселесі 
жалпы мемлекеттің, қоғамның, 
әрбір азаматтың негізгі міндеті 
болып табылады. Соңғы жылда-
ры Қазақстан Республикасында 
халық денсаулығын жақсартуға 
мемлекет тарапынан ерекше на-
зар аударылып, келелі мәселе-
лерді шешу жолында ауқымды 
жұмыстар жүргізілуде. Адамзат 
баласының тіршілігіндегі ден-
саулық - негізгі фактор болған-
дықтан, оған  жауапкершілікпен 
қарау әрбір тұлғаның негізгі мін-
детіне айналды. Халықтың ден-
саулығын сақтау, аурулардың 
алдын-алу мен оларды емдеу 
бағыттарын анықтау барысында 
бүгінгі таңда  «Әлеуметтік ме-
дициналық сақтандыру қоры» 
құрылып отыр.

Әрбір жеке тұлғаға, нау- 
қастарға міндетті әлеуметтік ме-
дициналық   сақтандыру   жүйесі 
мен кепілдендірілген тегін ме-
дициналық көмек шеңберінде 
көрсетілетін қызметтердің жаңа 
міндеттері жайында жан - жақты 
ақпараттар беріледі. Үш деңгей-
ге бөлінетін жүйе 2020 жылдың 
1 қаңтарынан бастап енгізіл-
ді. Әлеуметтік медициналық 
сақтандыру қоры АҚ-мен бір-
ге 2020 жылдың 1 қаңтарынан 
бастап не өзгеретінін және  ме-
дициналық көмекті кімнің тегін 
алуға  құқы бар, тегін медици-
налық көмектің кепілдендірілген 
көлемінің қатарына не жатады, 
жарна төлегендерге көрсетілетін 
қызметтер несімен ерекшеле-
нетіндігі жайында өздеріңізге қа-
жетті мәліметті төмендегі ақпа-
раттардан біле аласыздар:

1.Қандай қызмет тегін 
көрсетіледі?

Тегін медициналық көмек-
тің кепілдендірілген қатарына  
кіретін медициналық  қызметтер:

• Жедел жәрдем;
• Санитарлық авиация;
• Созылмалы ауруы барлар-

ды бақылау;
• Шұғыл көрсеткіштер бойын-

ша стационарлық көмектің ор-
нына көрсетілетін қызметтер.

Медициналық көмектің ке- 
пілдендірілген көлемі бойынша 
халықтың  барлығы бірдей ем-
ханаға жүгініп, стационарда ем 
қабылдап,  диагностикадан өту-
ге рұқсат етіледі. Оған төмендегі 
әлеуметтік-маңызы бар ауру-
ларды емдеу  де кіреді:

• Туберкулёз;
• СПИД;
• Созылмалы вирусты гепа-

титтер және бауыр циррозы;
• Қатерлі ісіктер;
• Қант диабеті;
• Психикалық бұзылулар, мі-

нез-құлық бұзылулары;
• Церебралды сал ауруы;
• Миокард инфаркті (алғашқы 

6 ай);

Міндетті медициналық 
сақтандыру: 2020

• Ревматизм;
• Дәнекер тіндердің жүйелі 

зақымдануы;
• Нерв жүйесінің дегенеративті 

аурулары;
• Орталық нерв жүйесінің де-

миелинизді аурулары;
• Орфандық аурулар.
Медициналық оңалту тек ту-

беркулез   диагнозымен анықтал-
ған науқастарға ғана көрсетіледі, 

ал паллиативтік көмек керек жан-
дардың бәріне көрсетіледі. Осы 
көмек созылмалы инфекциялық 
емес, сондай-ақ айналадағы 
адамдарға қауіп туғызатын ин-
фекциялық ауруларға қолданы-
лады:

• ЖИТС;
• Геморрагиялық қызба;
• Дифтерия;
• Менингокок жұқпасы;
• Полиомиелит;
• Мерез ауруы;
• Алапес;
• Безгек;
• Түйнеме;
• Туляремия;
• Туберкулёз;
• Тырысқақ;
• Оба;
• Іш сүзегі;
• Вирусты гепатит;
• Психикалық бұзылулар, мі-

нез-құлық бұзылулары.
Барлық азаматтарға шұғыл 

түрде медициналық көмектер 
көрсетіледі, оның ішінде тера-
певтің қабылдауы мен (созылма-
лы аурулар мен олардың асқыну-
лары) салауатты өмір салты мен 
отбасын жоспарлау мәселелері 
бойынша кеңестері, сондай-ақ 
диагностикалық қызметтер де на-
зардан тыс қалмайды. 

Тегін медициналық көмектің 
кепілдендірілген көлеміне сала-
лық мамандардың қабылдауы 
кірмейді. Міндетті әлеуметтік ме-
дициналық сақтандыруды жүргіз-
бегендер дәрігердің қабылдауы-
на кіру үшін ақы төлеуге  міндетті. 
Бұл динамикалық бақылау жүр-
гізбейтін созылмалы ауруы бар-
ларға да қатысты.

2.Науқастың қандай қызмет-
ті тегін алуға мүмкіндігі бар 
екендігін қайдан білуге бола-
ды?

Міндетті әлеуметтік медици-
налық сақтандыру және тегін 
медициналық көмектің кепіл-
дендірілген көлемі шеңберінде 
ұсынылатын қызмет туралы бар-
лық  мәліметтерді  төменде көр-
сетілген медициналық  ақпарат 
таратушы орталықтардан білуге 
болады:

• Жалпы тәжірибедегі емдеуші 
дәрігеріңізден;

• Міндетті әлеуметтік медици-
налық сақтандыру қорының сай-
тынан;

• 1406 бірыңғай байланыс ор-
талығынан;

• Міндетті әлеуметтік медици-
налық сақтандыру қорының бұқа-
рамен байланыс департаменті-
нен.

3.Медициналық сақтандыру 
жүйесінің қатысушыларына 
қандай қызмет көрсетіледі?

Төмендегі медициналық көмек-
тердің кеңейтілген көлемін жан – 
жақты  пайдалануға құқылы:

• Консультативті-диагностика-
лық көмек, оның ішінде қымбат 
лабораториялық қызмет көр-
сетіледі;

• Тегін медициналық көмектің 
кепілдендірілген көлемінің үсті-
нен амбулаториялық дәрілермен 
қамтамасыз етіледі;

• Ауруханада емделу және 
жоспарлы стационарлық емдеу 
көмегіне жүгіне алады;

• Медициналық оңалтуға мүм-
кіндік алады;

• Қалпына келтіру кезеңінің 
соңғы сатысында емдеу курста-

рынан өтеді.
Кезек күттіретін медициналық 

зерттеу қызметінің көлемі: ком-
пьютерлік томографиядан өту, 
лабораториялық анализдер, по-
лимеразалық тізбек реакция –  
бұларға қаржы жетіспегендіктен  
шектеу қойылған. Қажет болған 
жағдайда енді медициналық 
сақтандырылған тұлғалардың 
барлығы осы зерттеулердің бәрін 
қолдана алады. Медициналық 
сақтандыру аясында жүргізілетін 
консультативті-диагностикалық 
көмектер қатарының тізіміне  
төмендегілер кіреді:

• 18 жасқа дейінгі сау балалар 
мен ересектерді профилактика-
лық алдын - ала тексеруден өткі-
зу – жылына 1 рет;

• Стоматологиялық қызметтер 
(18 жасқа дейінгі балаларға, мү-
гедектер, зейнеткерлер мен көп 
балалы аналар);

• Салалық мамандардың қа-
былдауы мен кеңесі;

• Динамикалық бақылау жүр-
гізуге жатпайтын созылмалы ау-
руы барлардың салалық маман-
дарға қаралуы;

• Лабораториялық диагности-
ка, соның ішінде қымбат қызмет-
тер.

4.Жеке клиникаларға
 жүгінуге бола ма?

Міндетті әлеуметтік медицина-
лық сақтандыру және тегін меди-
циналық көмектің кепілдендіріл-
ген көлемі негізінде мемлекеттік, 
сонымен бірге жеке меншік кли-
никаларда емделуге болады. Ол 
үшін клиника міндетті әлеуметтік 
медициналық сақтандыру қо-
рымен келісім-шартқа отыруға 
міндетті. 

Емханаға тек қана egov.kz пор-
талы арқылы тіркелуге болады. 
Әуелі сайтқа тіркелу керек. Содан 
соң «Денсаулық сақтау» бөлімін 
таңдау керек, әрі қарай «Ме-
дициналық көмек–қызметтер, 
«Алғашқы медициналық-санитар-
лық көмек көрсететін медицина-
лық ұйымға тіркелу» – «Қызметке 
онлайн тапсырыс беру» батыр-
масын басу. Электронды форма-
ны толтырып, сұраныс жіберуге 
міндеттісіз. Науқас көрсетілген 
қызметтерді орындаған соң  ем-
ханаға бір күнде тіркеледі.

5. Медициналық сақтандыру 
қорына қаражатты кім, қанша 
көлемде құяды?

Бүгінгі таңда жарна жұмыс бе-
руші тарапынан аударылып отыр. 
Сомасы жалақы  көлемінің  1,5%-ын 
құрайды. 2020 жылдан бастап  
бұл сома 2%-ға көбейеді. 2020 
жылдан бастап жұмысшыларға 1 
пайыз көлеміндегі жарнаны табы-
сынан төлету жоспарланып отыр. 
Алайда бұны олар өз бетімен 
төлемейді – жұмыс беруші ай-
лығынан ұстап қалады да, қорға 
аударады. Алға қарай жұмысшы-
ның табысының жарнасы 2% - ға  
дейін ұлғаяды.

Денсаулық сақтау жүйесін кө-

теру мақсатында медициналық 
сақтандыру қорына ақшаның 
неғұрлым көп бөлінгені тиімді. 
Жұмыс берушілер мен мемлекет-
ке түсетін салмақты ескере оты-
рып, заң бойынша 1% - дан жоға-
рыға көтерілу жүйесі бекітілді. 
Бұл ретте жұмыс берушінің 2023 
жылға қарай ең жоғары көлемде 
аударым жасайтын сомасы жұ-
мысшының табысының 3%-ын  

құрайды. 
Ал азаматтардың төменде-

гі топтарына  (шамамен 11 млн. 
адам) қорға жарнаны мемлекет 
аударады:

• Балалар;
• Ресми тіркелген жұмыссыз- 

дар;
• Жұмыс істемейтін жүкті әйел-

дер;
• Баласы үш жасқа толғанша 

оны тәрбиелеуіне байланысты 
уақытша жұмыс істемей отырған 
баланың заңды өкілдерінің бірі;

• Жүктілік және тууға байланыс-
ты, жаңа туған баланы асырап 
алуына, сондай-ақ бала үш жасқа 
толғанша баланы күтуге байла-
нысты уақытша демалыста отыр- 
ған баланың заңды өкілдерінің 
бірі;

• Мүгедек баланы бағып отыр- 
ған жұмыс істемейтін азаматтар;

• Бала кезінен бастап І топтағы 
мүгедек баланы бағып отырған 
жұмыс істемейтіндер;

•  Зейнетақы  төлемдерін  алу-
шылар, соның ішінде ҰОС қа-
тысқандар мен мүгедектер;

• Қылмыстық атқару жүйесінде 
жазасын өтеп жатқан сотталған-
дар;

• Тергеу изоляторында отыр- 
ған бас бостандығынан айы-
рылғандар;

• Жұмыс істемейтін оралман-
дар;

• «Алтын алқа», «Күміс алқа» 
немесе «Батыр ана» атағын 
алғандар, сонымен бірге І және ІІ 
деңгейдегі «Ана даңқы» орденінің 
иегерлері;

• Мүгедектер;
• Орта, техникалық және кәсіп-

тік, ортадан кейінгі, жоғары, со-
нымен қатар ЖОО кейінгі білім 
беру ұйымдарында күндізгі 
бөлімде оқитын тұлғалар;

• Атаулы әлеуметтік көмекті 
алатын жұмыс істемейтіндер.

6. Қазақстанға  медициналық 
сақтандыруды енгізу қанша-
лықты  маңызды?

Басты себеп – бюджеттен 
бөлінген қаржының денсаулық 
сақтау жүйесін жақсартуға то-
лығымен жетіспеуі. Тегін медици-
налық көмектің кепілдендірілген 
көлемінің қазіргі үлгісі -  меди-
циналық қызметтің халыққа то-
лығымен  көрсете алмауында.

Әлеуметтік медициналық 
сақтандырудың принципі – бюд-
жет қаржысын ғана емес, қа-
зақстандықтардың да жарнасын 
тарту. Бұл бөлінген қаражаттар 
медициналық қызмет көрсету 
мақсатында медициналық ұйым- 
дарға бөлінеді.  Бөлінетін қара-
жаттың көлемі неғұрлым жоғары 
болған сайын науқастарға көр-
сетілетін қызметтік сапа да кө-
теріледі.

Қ.АБЗАЛҰЛЫ,
аудандық орталық аурухана 

директорының сапа жөніндегі 
орынбасары.

Қазақстан Республикасы 
Ішкі істер министрлігі Төтен-
ше жағдайлар комитетінің  
Көкшетау техникалық инсти-
туты барлық талапкерлерді 
оқуға шақырады.

Институт қызметкерлері 
жоғары білікті кадрларды да- 
йындауда. Төтенше жағдай-
лар комитетінің дәстүрін да-
мыту мен нығайту жолында 
аянбай еңбек етуде. Міне, 
осылайша «Құтқару міндеті 
мейірбан  жандарға  лайық»
деген ұранмен Көкшетау 
техникалық институты өмір 
сүреді, қызмет етеді және мін-
деттерді орындайды. 

Бұнда білім алу мерзімі 
төрт жыл және тегін. Инсти-
тутта қазіргі уақытта 1000-
нан астам курсанттар мен 
тыңдаушылар оқып жатыр, 
сонымен қатар Мемлекеттік 
өртке қарсы қызмет орган-
дарының әртүрлі деңгейдегі 
мамандары басқарушы құра-
мының біліктілігін жоғарылату 
мен қайта дайындау курста-
рын өтуде.

Бұл жерден сіздер білікті 
маман және арнайы лейте-
нант  атағын  алып  шығасыз-
дар. Сонымен қатар оқу ор-
нын аяқтағанда жұмыспен 
міндетті түрде қамтамасыз 
етеді. 

Көкшетау  техникалық  инс-
титутына қызығушылық та-
нытқан үміткерлер болса ау-
дандық төтенше жағдайлар 
бөліміне хабарласуларын 
сұраймыз.

Біздің мекенжай: Үшарал 
қаласы, Жеңіс көшесі 187, 
байланыс тел: 3-40-45.

Институттың мекенжайы: 
Ақмола облысы, Көкшетау қа-
ласы, Ақан сері көшесі 136.

М.КАБЫЛГАЗИНОВ,
аудандық ТЖБ-ның бас 

маманы, азаматтық қорғау
                           капитаны. 

   

Оқуға 
шақырады
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Спорт беті

Жуырда аудандық білім 
бөлімі мен «Алматы облыстық 
білім және ғылым қызметкер-
лері кәсіподақ ұйымы» қоғам-
дық бірлестігі аудандық фи-
лиалының ұйымдастыруымен 
волейболдан аудандық білім 
бөлімінің кубогі сарапқа салын-
ды.

Жарыстың салтанатты ашылуы 
Абай атындағы қазақ орта мек-
тебінде өтіп, жеребе бойынша 
төрт топқа бөлінген спортшылар 
Үшарал №1, Үшарал қазақ гим-
назиясы, С.Иманасов атындағы 
және Абай атындағы қазақ орта 
мектептерінде жарысқа түсті. 
Дүбірлі додаға ауданның білім 
беру мекемелері қызметкерлері-
нен барлығы 32 команда қатысты. 
Тартысты өткен бәсекеде Үшарал 
№1 орта мектебінің ұжымы ақтық 
сында қарсыластары С.Имана-
сов атындағы орта мектебін ұтып, 
білім бөлімінің ауыспалы кубогін 
жеңіп алды. Үшінші орынға арда-
гер ұстаз Б.Шаяхметов бастаған 
М.Төлебаев атындағы орта мек-
тебінің кәсіподақ мүшелері Дос- 
тық орта мектебінің командасын 
жеңіп, орналасты. 

«Алматы облыстық білім және 

Спорт – деннің саулығы мен 
ұзақ өмірді ғана қалыптасты-
рып қоймай, сонымен қатар 
қоғамдық тұрақтылық пен та-
тулықты, береке мен бірлікті 
де насихаттауда таптырмас 
құрал саналады. Ал бұл сала-

Жуырда Ырғайты ауылдық 
округі әкімінің кубогі сарапқа 
салынып, аудан спортшылары 
волейболдан тартысты таласқа 
түсті. Ақши, Көктұма сынды ту-
ристік ауылдарда өткен додаға 
15-ке жуық құрама қатысып, жа-
рыс жоғары дәрежеде өтті.

Бәсекенің ашылу салтанатында 
сөз алған Ырғайты ауылдық окру-
гінің әкімі Д.Мұқабаев жиналған-
дарға алғысын жеткізіп, жеңіс тұғы-
рынан тек мықтылар көрінсін деген 
тілегін білдірді.

Аудандық дене шынықтыру 
және спорт бөлімінің басшысы 
А.Садиев салауатты өмір салтын 
ұстану және спортпен шұғылдану-
дың артықшылықтарына тоқталып, 
үлкен жылдамдықпен дамып келе 
жатқан волейболдың және осы 
бағытта еңбектеніп жатқандардың 
болашағы зор екендігін айтып өтті.

Ырғайты ауылдық округі бо- 
йынша спорт нұсқаушысы А.Ами-
ралинов аталған елді мекеннің 
2019 жылы нақты волейболдан 
жеткен жетістіктерін жіпке тізіп, 
жүлделі орындармен таныстыр-
ды. Сондай-ақ жарыс демеушілері 
Ә.Қапаров, А.Илиясов, Н.Нұр-
данұлы, А. Бекішов сынды азамат-
тарға алғыс білдірді. 

Төреші ысқырығынан кейін құра-
малар екіге бөлініп, Ақши және 
Көктұма ауылдарында жарысты 
жалғастырды. 

Білім бөлімінің кубогі 
сарапқа салынды

ғылым қызметкерлері кәсіподақ ұйы-
мы» қоғамдық бірлестігі аудандық 
филиалының төрағасы К.Алпыс- 
баев жарыста ұстаз деген атқа ла-
йық ерекше ойын өрнегімен, жігер-
лілігімен, қарсыластарына деген 
мейірбандылығымен көзге түскен 
білім беру мекемелерінің кәсіподақ 
мүшелерін бағалы сыйлықтармен 
марапаттады. Үздік төреші атағын 
Еңбекші орта мектебінің ардагер 
ұстазы    Қазақстан    Республикасы
волейбол  федерациясының  төре-
шісі Д.Байділдаев және С.Има- 
насов атындағы орта мектебінің 
дене шынықтыру пәнінің мұғалімі 
А.Мұхаметжанов иеленді. Жарыста 
белсенді ойын көрсеткені үшін Без-
родных атындағы орта мектептің 
мұғалімі Д.Ахметолдин, Үшарал қа-
зақ гимназиясының мұғалімі С.Ча-
паев, М.Төлебаев атындағы орта 
мектебінің ұстазы Б.Шаяхметов, 
Достық орта мектебінің мұғалімі 
А.Туйечинова, Үшарал №2 орта 
мектебінің мұғалімі Қ.Нұғымыров, 
Қайнар орта мектебінің мұғалімі 
Д.Смадияров, Көлбай орта мек-
тебінің мұғалімі А.Китапова, Абай 
атындағы орта мектебінің мұғалімі 
К.Нусипов марапатталды. 

Өз тілшіміз.

Соңғы жылдары өте жылдам 
дамып келе жатқан джуи-джит-
су спортында Алакөлдің де 
өзіндік салмағы бар. Себебі 
А.Нұрланұлының тәрбиесіндегі 
шәкірттері қай додаға аттанса да 
міндетті түрде жеңіс  тұғырынан 
көрінуде.

Оған жуырда Алматы қаласын-
да өткен халықаралық турнирдегі 
жеңісті сәттер дәлел бола алады. 
Бұл додаға Әзірбайжан, Өзбекстан, 
Қырғызстан, Қазақстан, Ресей, Түр-
кіменстан сынды мемлекеттерден 
300-ден астам спортшы қатысты. 
Өңіріміздің өр намысын қорғап бар-
ган жас чемпиондар әр мемлекет-
тен келген сайыпқырандармен тең 
дәрежеде таласқа түсіп, өздерінің 
айқын басымдықтарын көрсете біл-
ді.

Сөйтіп алакөлдің өрендері 
қоржынымызға 4 алтын, 3 күміс, 5 
қола медаль салып, атағымызды 
үстей түсті.

Осы турнирда жерлесіміз Мағ-
жан Жолдасхановтың жекпе-жегі 
ең үздіктердің қатарында болды. 
Ақтық сында ол өзбекстандық 
спортшымен алаңға шығып, өзара 

Қоржында он екі жүлде

тартыста керемет өнер көрсетті. 
Сөйтіп, доданың алтынын қанжыға-
лаған еді.

Сонымен қатар Жанбол Мұх-
таров, Нұрайым  Зәуренбек, Ер-
тарғын Айтқазы алтын, Жания 
Тастаубаева, Абдуннұр Рүстемұлы, 
Ерік Елдос күміс, Дияна Асқар- 

қызы, Әмірлан Төлеубек, Данияр 
Маратұлы, Әділет Өмірзақ, Темір-
лан Сұлтанбеков қола медальді 
мойнына тақты.

Біз де өз тарапымыздан жүл-
дегерлерді құттықтап, жаңа 
жетістіктер мен жеңістер тілейміз.

А.ХАНЗАДА.

Тартысты өткен талас

Екі жақта да бәсеке жоғары бол-
ды.  Ойыншылардың  жіті   дайын-
дықпен келгендері байқалып-ақ 
тұр. Бұрыннан жүлделі орындар-
дан көрініп жүрген құрамалардан 
бөлек өзге де ауылдардың жігіттері 
талай жойқын соққыларға төтеп 
беріп, қарсыластарынан айлала-
рын асыра білді. Бір қуантарлығы 
ересектерден бөлек мектеп оқушы-
ларынан да құралған командалар 
үлкендерге бәсекелес болып, ла-
йықты ізбасарлар өсіп келе жатқа-
нын көрсетті.

Жарыс бар жерде жеңімпаз-
дар да болады демекші, бұл до-

дада үшінші орынға Ақтүбек 
пен Достық ауылының жігіттері 
жайғасты. Екінші орынды ырғай-
тылықтар қанжығаласа, кубог 
жайпақтықтардың қанжығасында 
кетті.

Ал достықтық Ш.Әмірәлінов 
«Үздік шабуылшы», ырғайтылық 
А.Әзімханов «Үздік қорғаушы», 
ырғайтылық Б.Қойшыбаев «Үздік
тосқауылшы», жайпақтық  М.Тұра- 
ров «Үздік байланыстырушы» 
аталымының иегері болды.

Жүлдегерлерге  арнайы  дип-
ломдар, медальдар мен кубогтер 
табысталды.

А.АСХАТҰЛЫ.

Ардагер спортшының 
құрметіне

ны өмірінің өзегі етіп, 
осы бағытта талай 
жылдар бойы талмай 
еңбек етіп жүрген 
жерлестеріміз де же-
терлік.

Солардың  б ір і  -
жетпіс жастың биігін 
бағындырған  ардагер
спортшы  Асаутай  Ақ-
жолов ақсақал.

Мерейтой иесінің 
құрметіне орай Қызыл- 
ащы ауылдық округі 
әкімдігінің ұйытқы бо-
луымен Ж.Балапанов 

ауылында волейболдан дүбірлі 
дода ұйымдастырылды.

Аталған жарысқа өңіріміздің 
түкпір-түкпірінен сары-ала доптың 
сайыпқырандары жиналып, тартыс-
ты ойын өрнегін көрсете білді.

Бәсекенің ашылу салтанатын-

да сөз алған Қызылащы ауылдық 
округінің әкімі Т.Маманов: «Құрмет-
ті Асаутай ақсақал, сізді жетпіс дей-
тін айтулы жасыңызбен құттықтай 
отырып, басыңызға амандық, 
деніңізге саулық, ісіңізге табыс пен 
береке тілеймін. Өзіңіздің өмір жо-
лыңызда ауылымыздың, одан қала 
берді ауданымыздың экономика-
лық-әлеуметтік дамуына, қоғамдық 
тұрақтылықтың сақталуы мен бере-
ке-бірлігіміздің артуына елеулі үлес 
қостыңыз. Ең жауапты мамандық 
саналатын ұстаздық жолын таңдап, 
қаншама шәкірттердің болашағы-
на сәуле шаша білдіңіз. Ең айта 
кетерлігі спорт дейтін ұлы ұғым-
ды жаныңызға серік етіп, талай 
саңлақтарды тәрбиелеп шығарға-
ныңыз да белгілі. Бұл көлденең көк 
аттының қолынан келе бермейтін 
дүние»,- дей келе, қарияға арнайы 
дайындалған  сияпаттарын  табыс-

тады.
Шынына келсек, мерейтой иесі 

спортқа деген ынта-ықыласының 
арқасында ел алдынан көрініп, 
өскелең ұрпақтың арасында сала-
уатты өмір салтын насихаттауда 
жемісті еңбек етті. Бүгінде спорт 
ардагері атанып, жетпіс жасқа кел-
се де ширақтығын көрсетіп, арттан 
ерген жастарға үлгі, өнеге болып 
отыр. Даңқ пен дақпыртқа, атақ 
пен абыройға толы өмірін ұстаздық 
жолына арнап, ең қастерлі де қа-
сиетті мамандықтың майталманы 
болды. Бұған – үлкен жүрек, темір-
дей төзімділік пен қайсарлық қажет 
екендігі мәлім. Асаутай ақсақал 
осы асыл қасиеттердің барлығын 
бір бойына дарытып, қаумалаған 
қауымның алғысын да иеленді.

Қарияға деген елдің құрметін до-
даға жиылған қарақұрым жұрттың 
молдығынан аңғардық. Барлығы да 

мерейтой иесін туған күнімен құт-
тықтап, жүз жасқа жетіңіз деген 
тілектерін білдіруде.

Уағдалы уақытында бәсеке де 
басталып, алаңға алғашқы құра-
малар шықты. Волейбол десе 
ішкен асын жерге қоятын ойын-
шылар барларын салып, жеңіс 
тұғырынан көріну үшін аянып қал-
мады. Сары еденнің шаңын, са-
ры-ала доптың жанын шығарған 
олар ширақ қимыл, шапшаң қозға-
лыстарының, өзара түсіністік пен 
керемет айла-тәсілдің арқасында 
көрермендерді де тәнті ете білді. 

Жарыстың   қорытындысы  бо-
йынша  ардагерлер  арасында ек-
пінділіктер  үшінші,   ырғайтылық-
тар екінші, қызылащылықтар бірін-
ші орынның мінберінен көрінді.

Ал жастар арасында Ырғай-
ты құрамасы үшінші, Үшарал ко-
мандасы екінші орынға жайғасса, 
қарсылас шақ келтірмеген жай-
пақтықтар бас жүлдені қанжыға-
лады.

Барлық жүлдегерлерге арнайы 
диплом, медаль, кубог және баға-
лы сыйлықтар табысталды.

А.ЕСЕНБЕКОВ.
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Дауа
Салауатты 

өмір салтына 
арналған бет

Снюс - жастар мен жасөспірім-
дер арасындағы жаңа «сәнді» 
сигареталардың аналогы. Алай-
да аналогы дегенмен ол зиянсыз 
дегенді білдірмейді. Снюс өте қа-
уіпті, ол әдеттегі темекіден 7-10 
есе улы  және өте тез  никотин тә-
уелділігін тудырады. Снюске пси-
хикалық және физикалық тәуел-
ділік әдеттегі темекі тәуелділігінен 
әлдеқайда күшті. Түтінсіз темекіні 
пайдалану кезінде никотин мен 
басқа да заттар сілекейге бөлініп, 
бірден ауыз қуысының шырышты 
қабығы арқылы қанға түседі. Он-
дағы никотин мөлшері темекінің 
құрамына қарағанда бірнеше есе 
көп және бұл бала организмі үшін 
қауіпті дозасы. Бұны пайдалану-
дан бас тарту - шылым шегуден 
бас тартуға қарағанда әлдеқайда 
қиынырақ. 

Түтінсіз темекіні қолданудың 
салдары:

1. Снюсті тұтынған кезде ең 
бірінші ауыз қуысының шырышты 
қабығы зақымданады, бастағы 

Болашақ ұрпақтың денсау- 
лығы өте маңызды. Баланың 
саулығы, дамуы оның ана-
сының жағдайына тікелей 
байланысты екені белгілі.  
Бүлдіршіндердің өлімі де, 
аурушаңдығы да ерте шақта, 5 
жасқа дейін жиі кездеседі. 

Міне сондықтан  ана мен бала 
денсаулығы  елімізде жіті назар-
да тұр. 

«Әмбебап-прогрессивті патро-
наж (ӘПМП) тәсілмен 5 жасқа 
дейінгі балаларға  және  жүкті 
әйелдерге патронаж» бағдарла-
масы бойынша кейінгі 2 жыл ішін-
де қажетті дәрігерлер мен мед-
бикелер арнайы оқулардан  өтті. 
(Шымкент, Алматы, Талдықорған 
қалаларында). Әлі де жоспар 
бойынша патронаж қызметкер-
лерін оқыту жалғасуда. 

Аталған бұйрық негізінде жүкті 
әйелдер мен 5 жастағы балалары 
бар  жанұялар ішінде қауіп-қатер-
лері бар балалар мен жүкті әйел-
дерді анықтап, оларға өте көңіл 
бөлу, жан-жақты қолдау арқылы 
жағдайларының  жақсаруына  ық-
пал жасау көзделген.

Патронаж медбикесі жанұя-
ларға терең зерттеу жүргізіп, баға 
беріп, қажеттіліктерін анықтайды. 
Жүкті әйел және жас бала үшін 
жанұяның  әлеуметтік-тұрмыстық 
жағдайы, әрбір отбасы мүше-
лерінің денсаулығы, тамақтануы, 
білім алу барысы, қоршаған орта 
қауіпсіздігі, қарым-қатынасы, гигие-

Инсульт признан одной из важ-
нейших проблем общественного 
здоровья, поскольку является 
третьей основной причиной смер-
ти в мире. В клинической практи-
ке к инсультам относят ишемичес- 
кие инсульты (инфаркты мозга) и 
геморрагические инсульты (кро-
воизлияния в мозг и субарахно-
идальные кровоизлияния.  Еже-
годно в Казахстане 50000 человек 
переносят инсульт. 

В 80 % случаев ИНСУЛЬТ МОЖ-
НО предотвратить.

В нашем регионе за послед-
ние годы около 400 человек в год 
заболевают инсультом.  К концу 
года с момента заболевания уми-
рают 25% больных. К труду мо-
гут возвратиться не более 15%, 
остальные остаются инвалидами 
и до конца жизни нуждаются в ме-
дико-социальной поддержке. 

Знание собственных факторов 
риска инсульта является первым 
и самым важным шагом в его про-
филактике. Регулярно проходя 
медицинские осмотры и зная о 
своих факторах риска, можно со-
средоточиться на том, что можно 
изменить и тем самым снизить 
риск. 

В основе профилактики  лежит 
концепция факторов риска. К ним 
относят факторы, поддающиеся 
коррекции: артериальную гипер-
тензию, курение, заболевания 
сердца, особенно нарушения сер-
дечного ритма, патологию ма-
гистральных артерий головы, 

Қышыма (prurіgo) – жұқпа-
лы тері ауруы. Алғашқыда 
беті күлдіреген ұсақ қызғылт 
түйінді бөртпелердің шығып 
дуылдап қышуынан байқала-
ды.

Бөртпелер көбіне саусақ 
арасына, шапқа және тақымға 
түседі (кейде кеудеде байқала-
ды, оны строфулюс не балалар 
есекжемі деп атайды). Қасыған-
нан бөртпелердің беті жарылып, 
қанталап кетеді. Қышыма не-
гізінен кішкентай балаларда, 
әсіресе, олардың белгілі бір та-
маққа әдеттегіден тыс сезімтал-
дығынан болады. Сондай-ақ 
дұрыс тамақтанбаудан, кейбір 
тағамды мөлшерден тыс көп 
жегеннен (мыс, жұмыртқа, ет со-
рпасы, қант, жеміс-жидек, әсіре-
се, құлпынай, апельсин, т.б.), 
кейде тіпті сүт, т.б. тағамдарға 
да аллергия болуы мүмкін. 

Қатты қасынғаннан бөртпе-
лердің ішіне іріңді инфекция 
қоздырғышы түсіп, ол іріңді 
жара ауруларына ұласып кетуі 
мүмкін. Әбден жүдеп әлсіре-
ген, мешел және жүйке жүйесі 
ауруларымен ауыратын ба-
лаларда қышыма ауыр өтеді 
және жазылуы да қиын. Ересек 
адамдарда қышыма асқазан- 
ішек жолдары қызметінің (ішек, 
бауыр), жүйке және эндокриндік 
жүйелердің бұзылуынан және 
созылмалы инфекция ошақта-
рына (тонзиллит, гайморит, т.б.) 
байланысты пайда болады. Жиі 
қышыну көптеген жүйке-пси-
хикалық ауруларда, кейбір қан 
айналым жүйесінің сырқатында 

Снюс деген не және оның 
қауіпті салдары

ауырлық, апатия, күрт сілекей бөлу 
және бас айналу түріндегі жағым-
сыз әсерлер пайда болады;

2. Ауыз қуысының, ұйқы безінің, 
өңеш пен өкпенің онкологиялық ау-
руларының дамуына әкелуі мүмкін;

3. Түтінсіз темекіні ұзақ уақыт 
пайдалану парадонтозға, тістің бұ-
зылуына, ауыздан жағымсыз иістің 
пайда болуына, тахикардияға, ги-
пертония, бедеулікке әкеледі;

4. Темекінің осы түрін пайдала-
нушыларда жоғары агрессивтілік 
және қозу немесе керісінше, апатия 
және эмоциялық дисфункция бай-
қалады;

5. Снюс когнитивті процестердің 
нашарлауына, жадының және на-

зар аударудың бұзылуына әкеледі;
6. Сондай-ақ түтінсіз темекі ағза-

ның жұқпалы ауруларға төзімділігін 
әлсіретеді; 

7. Никотиннің артық дозалануы 
өлімге әкелуі мүмкін.

Егер сізге біреу снюс ұсынған 
жағдайда:

1.Таныс немесе бөгде адам те-
мекінің осы немесе басқа түрін 
ұсынса ешқандай жағдайда оның 
дәмін татып көруге келіспеңіз. Жан-
жалға түспей, сыпайы бас тартыңыз;

2. Егер сізге шайнайтын кәмпит-
тер ұсынылса, олардың шығу тегі 
мен қауіпсіздігіне сенімді болма-
саңыз, жеуге асықпаңыз.

3. Достарды және таныстарды 
осы затты пайдаланудың зияны 
туралы ескертуге және оны пайда-
ланбауға сендіруге тырысыңыз.

Қазақстанда бас санитар дәрі-
гердің қаулысымен бұл өнімді 
пайдалануға уақытша тыйым са-
лынған. Сондықтан снюсты сауда 
сөрелерінен көрсеңіз Алакөл ау-
дандық тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсізді-
гін бақылау басқармасына хабар-
ласуды сұраймыз. Сенім телефоны 
3-44-18.

А.ҚАБДОЛОВ,
аудандық тауарлар мен 

көрсетілетін қызметтердің
 сапасы мен қауіпсіздігін 

бақылау басқармасы  
санитариялық- гигиеналық 
қадағалау және техникалық 

регламенттер талаптарының 
сақталуын бақылау бөлімінің 

бас маманы. 

Жаңа патронаж 
қызметінің маңызы

налық жағдайы,  т.б. ескеріліп, 
олардың  жағымды не кері 
әсері есептеледі. Анықталған 
қауіптердің салмағына қарай 
қадағалау   мерзімі бекітіліп, 
жоспарлы түрде үйге патронаж 
жасалып, жүкті әйелдер мен 5 
жасқа дейінгі бала қадағала-
нып, кеңес беріліп, жан-жақты 
қолдау жасалып отыратын бо-
лады.

Жаңа патронаж қызметінің 
ерекшелігі ол әйелдер мен ба-
лалардың жағдайын жақсарту 
мақсатында мекеме аралық ко-
миссия  құрылып,  әлеуметтік –
тұрмыстық жағдайы нашар от-
басыларға қандай қолдаулар 
болатынын анықтауы тиіс

Егер қауіп-қатер анықталған 
жағдайда жан-жақты қолдау-
дың арқасында ғана көптеген 
жанұядағы әйелдер мен ба-
лалалды қолдауға, жағдайын, 
денсаулығын жақсартуға бола-
ды.

З.СЕЙЛЬХАНОВА,
ӘПМП кураторы, жоғары 

санатты педиатр.

Қышыма ауруының 
алдын алу

(лимфогрануломатоз, лимфосар-
кома, т.б.), организмнің қартая 
бастаған кезінде де байқалады. 
Ересектердегі бөртпе сипаты 
да балалардағыдай, кейде ол 
ұлғайып қатты қышитын, сұрғылт 
түсті бөртпеге (диаметрі 0,5 
сантиметрдей) айналады. Ауру 
білінісімен, әсіресе, қатты қышы-
нып мазасызданғанда дәрігерге 
(дерматологке) көріну, науқастың 
диета сақтауы қажет. Күнделікті 
пайдаланатын тағам құрамын-
да ащы тамақтарды, жұмыртқа, 
апельсин, лимон, қалбырланған 
және тәтті тағамдардың болма-
уы шарт. Таза ауада көп жүріп, 
денені таза ұстау керек. Қышы-
масы бар науқас емделу кезінде 
отбасының басқа мүшелерінен 
оқшаулануы тиіс. Оның өз жеке 
сүлгісі, төсегі болғаны жөн. Нау- 
қастың жеке заттарының бәрі 
зарарсыздандыруға жатады. Ол 
болған бөлмеге дезинфицирлеу- 
ші бұйымдарды қолданып, күн-
делікті ылғалды жинастыру атқа-
рылады. Жинау кезінде есіктің 
тұтқалары немесе креслоның қол 
қояр жақтауы өңделуі тиіс. Қышы-
ма профилактикасында жеке бас 
гигиена ережелерін қатаң сақтау, 
дер кезінде жуыну, тазалыққа 
үйір болу аса маңызды.

А.ТАУЖАНОВА,
аудандық тауарлар мен

 көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін 

бақылау басқармасының 
эпидемиологиялыққадағалау 

бөлімінің жетекші маманы.                    

Поговорим об  ИНСУЛЬТЕ

нарушения жирового 
обмена, сахарный ди-
абет, злоупотребление 
алкоголем, применение 
пероральных контра-
цептивов и некорриги-
руемые факторы: пол, 
возраст, этническая при-
надлежность, наследст-
венность. Предлагаем 
основные мероприятия 
по профилактике ин-

сульта. 
1.Знайте свое артериальное 

давление. Высокое артериальное 
давление (гипертензия) является 
ведущей причиной инсульта.

2.Узнайте, нет ли у вас мерца-
ния предсердий.

3.Если вы курите – прекратите.
4.Если вы употребляете алко-

голь – делайте это умеренно.
5.Узнайте, нет ли у вас по-

вышенного уровня холестери-
на. 

7.Используйте физические 
упражнения для повышения ва-
шей активности в обычной жизни.

8.Рекомендуется диета с низким 
содержанием соли и животного 
жира.

9.Обратитесь к врачу, если у вас 
есть проблемы с кровообращени-
ем.

Наиболее частые первые симп- 
томы инсульта:

– внезапная слабость или вне-
запное онемение в руке и/или 
ноге особенно, если это на одной 
стороне тела;

– внезапное нарушение речи и/
или её понимания;

– внезапная потеря равновесия, 
нарушение координации движе-
ний, сильное головокружение;

– внезапная сильная головная 
боль без какой-либо видимой при-
чины или после тяжелого стресса, 
физического перенапряжения

Существуют 4 простых дей-
ствия для распознания инсульта:

– попроси человека улыбнуться 

(он не сможет этого сделать),
– попроси сказать простое 

предложение (например «Се-
годня хорошая погода»),

– попроси поднять обе руки 
(не сможет или только частично 
сможет поднять), 

– попроси высунуть язык 
(если  язык  искривлён, повёр-
нут – это тоже признак). 

Если проблемы возникнут 
даже с одним из этих заданий – 

звони в скорую помощь и опи-
сывай симптомы по телефону. 
И чья-нибудь жизнь будет спа-
сена.

В  нашей  больнице круглосу-
точно функционирует компью-
терный томограф и УЗ-диагнос- 
тика.  Круглосуточно   проводит-
ся консультация невропатоло-
га, кардиолога, эндокринолога. 
Это позволяет обеспечить го-
спитализацию на реанимаци-
онную койку больных  с  ОНМК 
в острейшем периоде, с нару-
шением сознания, сложными 
нарушениями ритма, деком-
пенсацией сахарного диабета и 
другой тяжелой сопутствующей 
патологией. Также проводится 
ранняя реабилитация больных 
с инсультом. После выписки 
из стационара пациенты пере-
несшие инсульт  направляются 
на реабилитационное лечение 
в нейроинсультное отделение 
Саркандской ЦРБ.

Необходимо продолжить вто-
ричную профилактику инсульта, 
дальнейшее лечение и реаби-
литацию больного в амбула-
торных условиях, особенно ак-
тивно в первые полгода после 
развития инсульта. Обязатель-
но сотрудничество с врачом, он- 
ваш союзник, единомышлен-
ник, который всегда на стороне 
больного.

 Л. ИМАНДОСОВА,
 врач - невропатолог ГКП на 

ПХВ «Алакольская ЦРБ». 
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Құттықтаймыз!

Бескольская дистанция пути 
объявляет о наличии вакансий 
должности монтера пути - 25 
единиц; РЗД-2-3ед., ст.Сарыкум-2 
ед., РЗД-5-2 ед., ст. Сайкан-2 ед.; 
ст. Бесколь-2 ед., ст. Акши (РЗД-
-13)-3ед., ст. Коктума-1ед., РЗД-
16-1 ед., ст. Жаланашколь-4 ед., 
РЗД-19-1ед., ст. Достык-(парк Т, 
перегон)-1 ед., (парк В, Д)-2 ед., 
(парк А, ППВ)-1 ед.

Откликнуться на наши вакансии 
можно через сайты «Rabotanur.
kz» и «HeadHunter.kz»; ссылка 
на вакансии: https: //rabotanur.kz/
АО+НК+Қазақстан+Темір+Жолы-
-jobs-44510;

Ссылка на вакансии: https: //
hh.kz/employer/1014041; контакт 
центр по бесплатному номеру: 
88000807799.

Местонахождение филиала:  
ст. Достык, ул. Привокзальная, 19; 
телефон для связи: 87789270541.

Администрация.

Аяулы  жар,  ардақты   ана
Тоқтағанова Зәуреш Әзімхан-
қызын 60 жасқа толған мерей-
тойымен шын жүректен құттық-
таймыз. Өз бақытын, қуаны-
шын өмірге әкелген перзентте-
рінің қылығынан, қызығынан 
іздейтін  аяулы  анамызға жар-
қын да мағыналы өмір, деніне 
саулық тілейміз. Әрдайым 
жүзіңіз нұрға, өміріңіз жырға 
толып, әкемізбен қол ұстасып жүре беріңіздер.

Уважаемые жители 
города Ушарал!

ГКП на ПХВ «Алакөлжылу» 
уведомляет вас о применении 
тарифа на 2020 год за услуги 
теплоснабжения:

населения за 1 Гкал с 
приборами учета 3458, 59 тенге;

населения без приборов учета 
196, 32 тенге м2;

юридические лица 1 Гкал с 
приборами учета 6901, 45 тенг;

юридические лица без 
приборов учета 10 427,87 тенге 
(по расчету согласно технического 
паспорта здания).

2020 жылғы  20-25 қаңтар аралығындағы ауданы 
әкімінің, сондай-ақ, округ әкімдерінің тұрғындар 
алдындағы есеп беру кездесулері мен  азаматтарды 
қабылдау  кестелерін қайталап жариялаймыз. 

20 қаңтар:
Достық а/о, Достық а., Достық ОМ, сағ: 14.00-де.
Азаматтарды  қабылдау,  сағ: 15.00-де.
21 қаңтар:
Үшбұлақ а/о, Үшбұлақ а., Безродных ат. ОМ,  сағ: 

10.00-де
Азаматтарды  қабылдау сағ: 11.00-де.
Тоқжайлау а/о, Тоқжайлау а.,  Мәдениет үйі,  сағ: 

15.00-де
Азаматтарды қабылдау,  сағ: 16.00-де
22 қаңтар:
Лепсі а/о, Лепсі а., Лепсі ОМ, сағ: 10.00-де
Азаматтарды  қабылдау, сағ: 11.00-де
Жыланды а/о, Жыланды а., Жыланды ОМЛ, сағ:15.

00-де
Азаматтарды қабылдау,  сағ: 16.00-де
23 қаңтар:
Теректі а/о, Теректі а., Теректі ОМ, сағ: 10.00-де
Азаматтарды  қабылдау, сағ: 11.00-де
Сапақ а/о, Сапақ а., Сапақ ОМ,  сағ:14.00-де
Азаматтарды қабылдау,  сағ: 15.00-де
24 қаңтар:
Екпінді а/о, Екпінді а., М.Әубәкіров ат.ОМ, сағ: 

10.00-де
Азаматтарды  қабылдау, сағ: 11.00-де
Ақжар а/о, Ақжар а., Ақжар ОМ, сағ:14.00-де
Азаматтарды қабылдау,  сағ: 15.00-де
25 қаңтар:
Қызылащы а/о, Ж.Балапанов а., округ әкімі 

аппаратының мәжіліс залы, сағ: 09.00-де
Азаматтарды  қабылдау, сағ: 10.00-де
Көлбай а/о, Көлбай а., округ әкімі аппаратының 

мәжіліс залы,  сағ: 14.00-де
Азаматтарды қабылдау,  сағ: 15.00-де

Повторно публикуем график отчетных встреч и 
приема граждан акимами сельских округов и акима 
района в период с 20 по 25 января 2020 года.

20 января:
Достыкский с/о, с.Достык, Достыкская СШ, 14.00 ч.
Прием граждан, 15.00 ч.
21 января:
Ушбулакский с/о, с.Ушбулак, СШ им.Безродных, 

10.00 ч. 
Прием граждан, 11.00 ч.
Токжайлауский с/о, с.Токжайлау,  Дом культуры, 

15.00 ч.
Прием граждан, 16.00 ч.
22 января:
Лепсинский с/о, с.Лепсы,  Лепсинская СШ,  10.00 ч. 
Прием граждан, 11.00 ч.
Жыландинский с/о, с.Жыланды, Жыландинская 

СШЛ, 15.00 ч.
Прием граждан, 16.00 ч.
23 января:
Теректинский с/о, с.Теректы,  Теректинская СШ, 

10.00 ч.
Прием граждан, 11.00 ч.
Сапакский с/о, с.Сапак,  Сапакская СШ,  14.00 ч.
Прием граждан, 15.00 ч.
24 января:
Екпендинский с/о, с.Екпенди,СШ им. М.Аубакирова,  

10.00 ч.
Прием граждан, 11.00 ч.
Акжарский с/о, с.Акжар, Акжарская СШ, 14.00 ч.
Прием граждан, 15.00 ч.
25 января:
Кызылащинский с/о, с.Ж.Балапанова, зал 

заседаний аппарата акима округа, 09.00 ч.
Прием граждан, 10.00 ч.
Кольбайский с/о, с.Кольбай, зал заседаний 

аппарата акима округа, 14.00 ч.
Прием граждан, 15.00 ч.

ХАБАРЛАНДЫРУ ОБЪЯВЛЕНИЕ

У нотариуса нотариального 
округа Алматинской области – 
Нуржауовой Б.Ж., в производстве 
находится наследственное дело 
в  отношении Сатыбалдиновой  
Багдагуль Саутовны, 09.09.1948 
года рождения, умершей 16 
июля 2019 года, проживавшей по 
адресу:  Алматинская область, 
Алакольский район, город Ушарал, 
улица Карайганова, дом №28. В 
связи с чем, прошу обратиться 
её  наследников по адресу: город 
Ушарал, ул. Безродных, дом 19А, 
Алакольский район, Алматинская 
область, рабочий телефон:  8-728-
33-49-45, либо 8-777-999-32-52.

У нотариуса нотариального 
округа Алматинской области 
Нуржауовой Б.Ж., в производстве 
находится наследственное дело в 
отношении Жанымжанова Рахии, 
01.01.1931г. рождения, умершей 
4 сентября 2019 г., проживавшей 
по адресу: Алматинская область, 
Алакольский район, город 
Ушарал, улица Абая, дом №6.  В 
связи с чем, прошу обратиться 
её наследников по адресу: город 
Ушарал, ул. Безродных, дом 19А,ж 
Алакольский район, Алматинская 
область, рабочий телефон: 8-728-
33-49-45, либо 8-777-999-32-52.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Еңбекші ауылының тумасы, Жанама 
ауылының тұрғыны болған досымыз 
Мұхамеджанов Аят Оразханұлын 
сұм ажал арамыздан алып кеткеніне 
19 қаңтарда бір жыл толады. Тірі 
болса 20 қаңтар күні 46 жасқа толар 
еді.  Балаларына мейірімді әке болып, 
аяулы жары Самалды ардақтап, 
мейірімге толы ақ жүрегімен адал 
дос бола білген жолдасымыздың 
бейнесі мәңгі жадымызда сақталмақ. 
Көкірегімізді өксік кернеп еске алып, 
артында қалған анасына, жанұясына, 
ағайын – туыстарына амандық тілеп, 
дұға жасағаннан өзге шарамыз жоқ. 
Досымыздың жатқан жері жайлы, жаны 
жәннатта болғай.

Еске алу

Біреулерге ақыл айтар аға едің,
Қарындас пен бауырларға пана едің.
Балаларды тәрбиелеп өсірген,
Асыл әке, ардақты сен жар едің.

Амал қанша бұл жалғанға не шара,
Таусылғанмен таба алмадық еш дауа.
Алла жазған уақыт шіркін аз болды,
Ұрпағыңды сақтасыншы енді Алла.

Еске алушылар: отбасылық достары Мұхамеджан – 
Жұлдыз, Амангелді – Назым.

Объявление

Еңбекші ауылының 
тұрғыны, Еңбекші орта 
мектебінің директоры 
Шарахметова Әлия 
Баймұханбетқызын 
23 қаңтарда толатын 51 
жасымен және жұбайы 
Тұрсынов   Нұрлан   Қа-
нашұлын өткен туған 
күнімен шын жүректен 
құттықтаймыз.  Туған күн 
иелеріне   таусылмас  ба-
қыт, дендеріне саулық, 
шаңырағына  шаттық, бо-
сағасына  құт-береке   ті-
лейміз. Қызыққа толы ғұмыр кешіп, көпшіліктің 
ыстық ықыласы мен құрметіне, ризашылығына 
бөлене беріңіздер.

Ізгі ниетпен: Еңбекші орта мектебінің 
ұжымы.

У нотариуса нотариального округа Алматинской области 
Нуржауовой Б.Ж., в производстве находится наследственное 
дело в отношении  Маемгеновой Бигуль Абдильмановны, 
20.04.1972 года рождения, умершей  1 февраля 2010 года 
проживавшей по адресу: Алматинская область, Алакольский 
район, село Коктума, улица Достык, дом без номера.  В связи с 
чем, прошу обратиться её наследников по адресу: город Ушарал, 
ул. Безродных, дом 19А, Алакольский район, Алматинская 
область, рабочий телефон: 8-728-33-49-45, либо 8-777-999-32-52.

ХАБАРЛАНДЫРУ
Қазақстан Республикасы Экологиялық Кодексінің 57-2 

бабы 1 тармағы, 1 тармақшасы негізінде 2020 жылдың 22 
қаңтарында Қабанбай ауылы,  Абылайхан  көшесі, №237, 
Қабанбай  ауылдық округі  әкімдігінің  ғимаратында  
Үйгентас  орман шаруашылығы аумағында 2020 жылғы 

кесілетін ағаштарға қоғамдық тыңдау өткізілетінін 
хабарлайды. 

Басталуы сағат: 10:00-де.
Жобаға ескертулер мен ұсыныстар Les.hoz00@

mail.ru электрондық поштасына  қабылданады. 
Байланыс телефоны: 872837 4-12-30, 4-14-78.

Үшарал қаласының тұрғыны асыл 
жар, қамқор әке Мукатаев Өміртай 
Жолдыбайұлын 15 қаңтарда  толған  63 
жасымен шын жүректен құттықтаймыз. 
Айналаңыз  қуаныш пен шаттыққа, мейі-
рім мен қамқорлыққа, табысқа  толы 
болсын.  Өмірде  бақытты,  дос - жолдас-
тарыңызға, ағайын-туысқа қадірлі де 
сыйлы болып, абыройыңыз асқақтай 
берсін.

Ізгі ниетпен: жұбайы Нұржамал, қызы Арай, ұлы мен келіні 
Арман-Арай, немерелері Жұлдыз, Айбек, Нұрай, Айбар, Әлібек.

Ақтара алсақ ақ тілектің  сандығын,
Шаттық ойнап атсыншы аппақ таң бүгін.
Құтты болсын, әке, туған күніңіз, 
Тілейміз біз жан мен тәннің саулығын.

Өткен шақтан  қалды сізге бүгін із,
Сәтті күндер болсын әрбір күніңіз.
Балалардың қызықтарын қызықтап,
Ортамызда аман-есен жүріңіз.

Ұл-қызының сезінумен арманын,
Ойлайтұғын әке-асқар тау жан-жағын.
Қуанышпен құттықтаймыз біз бүгін, 
Әкеміздің 63-ке  толғанын.

Әрбір белес, әрбір асу,ол бір із,
Қашанда да жақсылыққа сендіңіз.
Өмір-жолда бізге өнеге,үлгі боп,
Міне сіз де 63-ке келдіңіз. 

Туған күнде денсаулықты тілейміз,
Тек өзіңе шаттық тілеп жүреміз.
Қабағыңды мұң шалмасын, жан Ана,
Құтты болсын жаңа келген жасыңыз.

Әкеммен не көрсе де бірге көрген,
Қиындықты жеңісіп, бірге келген.
Қуаныштың терегін бір көркейтіп,
Шаңырақтың шыбығын бірге өрген.

Анашым, сізбен әдемі біздің үйде,
Әдемі әнді ұластырар сәнді күйде.
Отбасының ұйытқысы, берекесі,
100 жасаңыз әкемізбен мәңгі бірге.

Ізгі ниетпен: балалары, немерелері.

Объявление


