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Құрметті отандастар!
Біз Тәуелсіздіктің отыз жыл-

дығын айтулы жетістіктермен 
қарсы алып отырмыз.

Қуатты елге айналып, бірлі-
гі бекем қоғам құрдық.

Сындарлы саясат жүргізіп, 
әлеуеті зор нарықтық эконо-
микалық жүйе қалыптастыр-
дық.

Ең бастысы бабаларымыз 
ғасырлар бойы аңсап өткен 
Тәуелсіздікке қол жеткізіп, ел-
дігіміз қайта жаңғырды.

Әлем    картасында   Қазақс-
тан деген егемен елдің ойып 
тұрып орын алуы үшін аянбай 
еңбек еттік.

Ендігі кезекте осы жетісті-
гімізді еселеп арттыру ел ын-
тымағы мен тұтастығына бай-
ланысты.

Отыз жылда 9,5 миллион-
нан астам сәби дүниеге келді.

Олардың алдыңғы шебі 
орда бұзар отызға толып отыр.

Бұл – көзі ашық, көкірегі 
ояу, санасы азат, ойы озық 
жаңа буын.

Мемлекеттілікті сақтап, Қа-
зақстанды «Мәңгілік Ел» ету 
осы ұрпаққа жүктелетін та-
рихи миссия деп санаймын.

Осы орайда жаңа дәуірдегі 
қазақстандықтарға бағдар бо-
латын «Елдіктің жеті тұғыры» 
атты қағидаттар жиынтығын 
ұсынамын.

Бұл – отыз жылдық бе-
лесті елмен бірге өткерген 
Елбасы ретіндегі менің жас 
ұрпаққа жолдар үндеуім деп 
қабылдаңыздар.

Бірінші. Тәуелсіздік – кез 
келген азамат үшін ең қас- 
терлі құндылық.

Тамыры терең тарихымыз- 
ға құрметпен қарап, мем-
лекеттілігімізді қадірлеу, 
оны көздің қарашығындай 
қорғау – әрбір қазақстан-
дықтың міндеті.

Жер жүзінде өз алдына дер-
бестігі жоқ қанша ұлт пен ұлыс-
тың барын ескерсек, еселі ең-
бекке арналған отыз жыл ұлт 
тарихында алтын әріппен жа-
зылары анық.

Әлемде көлемі жағынан 
9-шы орын алатын байтақ 
атырапты еншілеу Жаратқан-
ның халқымызға берген баға 
жетпес несібесі деп білеміз.

Қазақтың барша ар-
ман-мақсатының орында-
луы тек Тәуелсіз мемлекет, 
дербес ұлт жағдайында 
ғана мүмкін екенін ұмытпа-
уымыз керек.

Тәуелсіздікті нығайту – 
экономиканы нығайту.

Бұл барша халықтың еңбе-
гімен келеді.

Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Елдіктің жеті тұғыры» 
атты қағидаттар жиынтығы

(Nur Otan партиясы Саяси кеңесінің кеңейтілген отырысындағы сөзінен, 23.11.2021 жыл)

Сондықтан жас ұрпақ ел 
игілігі үшін әрдайым еңбек етуге 
дайын болуы қажет.

Екінші. Бірлік пен келісім – 
елдігіміздің мызғымас тұғы-
ры.

Этникалық    әралуандық –
біртұтас ұлт ретінде қалып-
тасқан халқымыздың ар-
тықшылығы.

Бүгінде бірлік пен этносара-
лық татулықты сақтау жолында 
отыз жыл бойы жүргізген сын-
дарлы саясаттың жемісін көріп 
отырмыз.

Бір шаңырақтың астында та-
ту-тәтті ғұмыр кешіп, татулық 
пен сыйластықты қамтамасыз 
етуде Қазақстан халқы Ассамб- 
леясының әлеуеті зор.

Конституцияны қастерлеу, 
мемлекеттік тілді білу, ұлт-
тық құндылықтарды қадір-
леу –  әр азаматтың парызы.

Бірлігімізді арттырып, ын-
тымағымызды күшейтсек қана 
елдігіміз нығайып, егемендігіміз 
баянды болады.

Үшінші. Жер – ата-баба 
мұрасы, халық қазынасы.

Жерден қасиетті ешнәрсе 
жоқ.

Қазақ үшін ел мен жер – 
тұтас ұғым.

Тарихымыздағы соғыс атау-
лының бәрі ел мен жерді қорғау 
үшін болған.

Біз Тәуелсіздікті жариялай 
салысымен шекарамызды құ-
жат жүзінде бекітіп алуға күш 
жұмсадық.

Адамзат тарихында, тіпті 
қазіргі кезеңде де даулы тер-
риторияның соғысқа, қантөгіске 
алып келгенін көріп отырмыз 

(Таулы Қарабақ, Қырым, Грузия 
және т.б.).

Мен өскелең ұрпақты осын-
дай қауіптен сақтап қалу үшін 
барымды салдым.

Енді ата-баба аманаты-
на адал болып, ұлан-ғайыр 
жерімізді қорғау, оны болашақ 
ұрпаққа мирас ету – біздің ор-
тақ борышымыз.

Төртінші. Отбасы мен 
салт-дәстүр – қоғамның ал-
тын діңгегі.

Отанға деген сүйіспеншілік – 
өз отбасыңа, ауыл-аймағыңа, 
еліңе деген махаббат пен жа-
нашырлықтан басталады.

Отбасы – ұрпақ тәрбие- 
сінің ұстаханасы, қоғамдық 
қатынастардың бастауы са-
налатын бірегей институт. 

Жаһандану үдерісі тұрмысы-
мыз бен салт-санамызға өзгеріс 
әкелгенмен, ғасырлар бойы 
қалыптасқан құндылықтардан 
бас тартуға болмайды.

Қай кезеңде де біз үлкенге – 
ізет, кішіге – құрмет көрсетуді 
дәріптейтін ата дәстүрімізді 
берік ұстануымыз қажет.

Отбасы институты әлсіреп, 
салт-дәстүріміз ұмытылса, ел 
болып қалуымыз екіталай.

Сол үшін дәстүрдің озығын 
алып, тозығын тастап, ел-
дік болмыстың өзегін сақтай 
білуіміз керек.

Сонда ғана саналы ұрпақ 
тәрбиелейміз.

Бесінші. Ұлттық мәдениет – 
халықтың рухани тірегі.

Біз – тамыры тереңнен 
бастау алатын ұлы көшпен-
ділердің ұрпағымыз.

Болмысы   ерекше,   рухани-

мәдени  мұраларға  бай  халық-
пыз.

Қазіргі таңда жаһандық бәсе-
кеге қабілетті болу үшін бірегей 
ұлттық мінез, асқақ рух керек.

Мұндай қасиеттер тарихты 
білу, мәдени құндылықтарды 
тану арқылы келеді.

Өркениетті отыз елдің қа-
тарына қосылуда материал-
дық құндылықтармен қатар, 
рухани байлықтың маңызы 
зор.

Сол үшін мәдениетімізді зер-
делеп, өзге жұртқа насихаттай 
білген абзал.  

Басқа халықтарды тек өнер 
құдіретімен, ғылыми ізденіспен 
ғана мойындата аламыз.

Алтыншы. Білім мен еңбек –
бақуатты өмірдің кілті.

«Өзіңе сен, өзіңді алып 
шығар, еңбегің мен ақылың екі 
жақтап»,- деп дана Абай айт- 
қандай, біз тек өз біліміміз бен 
күшімізге сенуіміз керек.

Елімізде талантты әрі да-
рынды, алғыр да өжет жастар 
жетерлік.

Әлемнің  алпауыт  компания-
ларында жұмыс істейтін, ха-
лықаралық деңгейде ғылыми 
жаңалық ашқан, түрлі сала-
да еңбегімен танылып жүрген 
жалынды жастарды көргенде 
ерекше қуанамын.

Бұл – біздің үмітіміздің 
ақталғаны.

Мен жалпыға ортақ еңбек 
қоғамын құру туралы идеямда 
оның бес принципін – эволю-
циялық даму, ортақ жауап-
кершілік, өзара серіктестік, 
ынталандыру мен кәсібилік-
ке ұмтылуды атап көрсеттім.

Онсыз кез келген қоғам 
көштің соңында қалуы мүм-
кін.

Ендеше табыстың кілті 
үздіксіз білім алу мен ты-
нымсыз еңбек етуде.

Адал еңбек қана адамды 
мұратына жеткізеді.

Осыны жастардың санасы-
на сіңіру қажет.

Жетінші. Прагматизм – 
бәсекеге қабілетті болудың 
кепілі.

Біз қолда бар ресурс пен 
мүмкіндікті пайдалануға, 
нәтижелі жұмыс атқаруға 
және көздеген мақсатқа 
тиімді қол жеткізуге тырысуы-
мыз керек.

Қазір елімізде жастардың 
өзін-өзі дамытуына, білімін 
жетілдіріп, сүйікті ісімен ай-
налысуына мүмкіндік мол.

Сондықтан    прагматизм
принциптері  бойынша  ба-
рынша қанағатшыл,   үнем-
шіл, ұстамды болып, 
уақытты орынды пайдала-
нуға талпынған жөн.

Осылайша біз Тәуелсізді-
гімізді баянды етіп, ел тұтас- 
тығын сақтап, отбасылық 
құндылықтарды жаңғыртып, 
ұлт мәдениетін насихаттап, 
терең білім мен адал еңбекке 
ден қойған жасампаз ел бо-
ламыз.

Елдіктің жеті тұғыры де-
геніміз – осы! 

***
Ардақты ағайын!

Алдағы 30 жыл – елді-
гімізді нығайтудың жаңа ке-
зеңі болары хақ. 

Ол әр азамат ұлтымыздың 
болашағы үшін жауапкер-
шілікті өз мойнына алып, оны 
толық сезіне білген кезде жү-
зеге асады.

Елдің ең ірі саяси партия- 
сы ретінде «Nur Otan» осы 
бағытта атқарылар істердің 
алдыңғы шебінде болуы ке-
рек. 

Осындай   игі  жұмыстың
басы-қасында жүру – билеу-
 ші партияның ұзақмерзімді 
көшбасшылығының кепілі.

Ендігі кезекте осы мерейлі 
күнге жеткізген, ырысымызды 
арттырған Жаратқанға шүкір-
шілік етіп, ертеңге сенімді қа-
дам басу қажет.

Рухымызды   қайрап, еңсе-
мізді тіктеп, бұдан да биік 
асуларға жету үшін  және Тә-
уелсіз Қазақстанның жарқын 
болашағы жолында тынбай 
жұмыс істеуге тиіспіз!

Біз кез келген сынақтан 
сүрінбей өтіп, жеңіске бірге 
жетеміз!

Тәуелсіздігіміздің отыз 
жылдық белесі құтты бол-
сын!

Біз біргеміз!



4 желтоқсан 2021 жыл2

Жуырда Ақжар ауылында 
Алла үйі халық игілігіне беріл-
ді. Бұл «Діни қызмет және діни 
бірлестіктер туралы» Заңына 
сәйкес өңірімізде бой көтер-
ген 30-шы мешіт. Киелі мекен-
де қазығы қағылған мешіттің 
ашылу салтанатына аудан 
жұртшылығы көп жиналды.

Тағылымды шарада аудан-
ның бас имамы Ә.Молдахметов 
алдымен құран бағыштап, жаңа 
тағайындалған имамға Құран 
Кәрім сыйға тартты.  Сонымен 
қатар Алла ризалығына жете-
лейтін амалдар, соның ішінде 
мешіт салудың сауабына тоқта-
лып, ашылуымен ауыл тұрғын-
дарын құттықтады. 

Аудан әкімінің орынбасары 
М.Төлеужанов: «Бұл жер мұсыл-
ман баласының Алла Тағала-
дан пенделік қателіктеріміз үшін 
кешірім сұрап, дұға-тілектер ай-
тып,  тәубеге келер мекен. Міне, 
қадірменді жамағат, мешіт та-
балдырығын аттаған жанның қа-
дамына сауап жазылады. Пай-
ғамбарымыздың (оған Алланың 
салауаты мен сәлемі болсын) ха-
дистерінде айтылғандай, мешіт-
ке келушілердің оң аяғына са- 
уап жазылып, дәрежесі артатын 
болса, әрбір басқан сол аяғының 
күнә-кемшіліктері кешіріледі. Бү-
гінгі осынау сауапты іске демеу 
білдірген бауырымызға Алла 
Тағала жәннатта бұдан да қа- 
йырлы үй нәсіп етсін. Осы ауыл-
дың жамағатына бұл құлшылық 

   Сегодня граждане для защиты своих интересов,  
имеют возможность обратиться в общественные 
приемные, которые для них являются одним из бо-
лее доступных средств в регулировании взаимоот-
ношений с органами власти. На приемы в основном 
приходят те граждане, которые по тем или иным 
причинам не могут получить соответствующие от-
веты или решения на свои письменные обращения.   

Более 35 человек  обратились с насущными пробле-
мами и вопросами в ходе общественного приема  заме-
стителя  акима  района  Д.Канагатова  при   участии  ру-
ководителей отделов, юристов и других компетентных 
лиц.

Большая часть вопросов касалась предоставления 
жилья,  получения адресной социальной помощи, об-
разования и здравоохранения, недостатка твёрдого 
топлива, резкого скачка цен на доставку угля, оказания 
материальной помощи. 

Наболевшие вопросы  задали не только ушаральцы, 
но и жители сельских округов. 

Выслушав заявителей  Д.Канагатов и  представители 
компетентных служб дали подробные консультации и  
обещали разобраться в озвученных проблемах. 

Отметим, что  подобные приемы проводятся два 
раза в месяц и  нужны для того, чтобы местные испол-
нительные органы в первую очередь информировали 
население  о том, какая работа проводится в регионе по 
улучшению качества жизни людей. 

В.ИВАНОВА.

В режиме 
открытого диалога

  Ақжарлықтарға
үйі берекелі болсын дегім келеді. 
Құтты болсын!»,-деді.

Заман талабына сай сәні мен 
сәулеті келіскен құлшылық үйінің 
құрылысын салған «Жазылбеков 
и К» ЖШС-нің директоры А.Жа-
зылбеков өзінің жүрекжарды ті-
легін жеткізді. 

Сонымен қатар ауыл тұрғын-
дары атынан К.Бақошұлы игі іске 
ұйытқы болған А.Бигаметұлына 
алғыстарын білдіріп, иығына ша-
пан жауып, сый-құрмет көрсетті.

Сондай-ақ аудан бойынша 
әдеп жөніндегі уәкіл Б.Сүлей-
менов, аудандық ардагерлер 
кеңесінің төрағасы С.Бекбо-
латов, аудандық ішкі саясат 
бөлімінің басшысы Б.Айтахметов 
және Ақжар ауылдық округінің 

ақжарма тарту

әкімі Е.Жапарғалиев өздерінің ізгі 
ниеттерін білдірді.

Ақ тілектер төгілген соң, салта-
натты түрде лента қиылып, мешіт 
есігін айқара ашты. 2019 жылы 
құрылысы басталған құлшылық 
үйіне 35 млн. теңге қаржы жұм-
салған. Бір уақытта 150-дей адам 
сиятын мешітте ерлер мен әйел-
дерге арналған бөлме, күмбез 
және дәріс бөлмелері бар. Жалпы 

аумағы 156,9 шаршы метрді 
алатын орда мұнарасының 
биіктігі 12 метр,  күмбезі  4,3 
метрді құрайды. 

Алла үйінің ашылуына жи-
налған халық жаңа нысанның 
қолданысқа берілуін қуанышқа 
балады. Артынша мешіт асха-
насында жамағатқа дастархан 
жайылды.

М.НҰРҚАСЫМОВА.

«Тәуелсіздік» деп ұран салған ұлтымыз алғашқы жыл-
дары дағдарыс, жұмыссыздық, кедейшілдік сынды ауыр 
мәселелермен жолықты. Талай жылдар орталықтан 
басқарылған мемлекеттік саясат пен билік басындағы 
атқамінерлердің нағыз іске кірісер, білек сыбана, балақ 
түре ел болашағы үшін еңбек етер мезеті басталды. Сол 
кезеңде ұлы көшті бастаған Елбасы Н.Назарбаевтың 
сындарлы ойлары, пайымды пікірі мен байыпты шешім-
дерінің арқасында бүгінгі бедел биігіне шығып отырға-
нымыз да жасырын емес. Мемлекет болып ұйысқан-
нан бергі өнегелі өткеніміздің қай тұсына көз жүгіртсек 
те тұңғыш президентіміздің қолтаңбасы менмұндалап 
тұратындығы хақ. Жетпіс жылғы михнаттан кейін бұйыр- 

Ел жүрегіндегі Елбасы
Шүкір дейміз... Биыл егемендіктің отыз жылдығын ел болып тойлап, 

даңқымыз бен парқымыздың жеткен жерін әспеттеп жатырмыз. Тарих 
үшін қас-қағым сәт болғанымен қазақ үшін  ғасырлық жұмыс атқарылған 
бұл уақыт арасында талай сүріндік, талай бүліндік, талай бүгілдік. Алай-
да, еңсемізді қайта тіктеп, мыңжылдықтар төрінен «Мәңгілік ел» болу 
мұратына қарай басқан қадамдарымыздың қарымын азайтпадық. Бұның 
барлығы тәуелсіздікті тәу еткен тәубешіл азаматтарымыздың, бұқара 
бірлігі мен берекесінің арқасы деп білемін. 

ған егемендігіміз Ұлы дала елінің 
еңсесін тіктеп, иығынан төмен иіл-
ген басын биіктете түсті.

Осы ретте желтоқсанның бірін-
ші жұлдызы Елбасы күні ретінде 
бекітілді. Аталған мерекеге орай ау-
дандық мәдениет үйінде салтанат-
ты жиын өтті.

Сөз алған аудан әкімі А.Абдинов: 
«Тоқсаныншы тоқырау жылдары-
ның қаржылық, дағдарыстық, өн-
дірістік, экономикалық езгісіне тө-
теп беру жолында Елбасымыз бен 
ел басындағы тұлғалардың төккен 
тері мен кеткен уақыты, сарқылған 
күш-жігерлері мен қажыр-қайрат-
тарының құны өлшеусіз. Кеше-
гі «мызғымас одақтан» бөлініп 
шыққан бірқатар елдер кезіккен 
қиындықтардың түйінін әлі күнге 
дейін тарқата  алмай жатқанда, 
тәуелсіздігін тәу еткен Қазақстаны-
мыз мұзарт шыңдарды кезегімен 
бағындырып, серпінді даму жолына 
түсті. Кешегіден бүгінгі тірлігіміз ба- 
қуатты, ертеңіміз бүгінгіден жарқын 
болып отырған кезеңді де көзіміз 
көрді. Өткен дәуірде уақытқа кеткен 

есеміздің орнын толтырып, жоғымызды түгендейтін сәт 
те Нұрсұлтан Әбішұлының тақта отырған мезгіліне бұ- 
йырды»,- дей келе, мейрам құрметіне ұйымдастырылған 
«Гендерлік сезімтал басшы» байқауының, аудандық 
пікір-сайыс турнирінің жүлдегерлерін марапаттады. 

Сонымен қатар ҚР Ұлттық кітапханасының «Кітапхана 
ісінің ардагері» төсбелгісімен Қабанбай ауылдық кітапха-
насының кітапханашысы Л.Ковальчук, «Кітапхана ісінің 
үздігі» медалімен аудандық орталық кітапхананың кітап-
ханашысы С.Дүйсенбаева марапатталды.

Жиын соңында аудан өнерпаздары тарапынан кон-
церттік бағдарлама назарға ұсынылды. 

А.ЕСЕНБЕКОВ.
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- Добрый день. Расскажите 
пожалуйста, в каком возрасте 
проводится вакцинация де-
тей? 

- Так как вакцинация являет-
ся надежным способом профи-
лактики большого количества 
инфекционных заболеваний, 
она   проводится детям с пер-
вых дней жизни и на протяже-
нии нескольких последующих 
лет. Для некоторых из них есть 
определенный возраст или пе-
риод, когда ребенок сможет 
гораздо легче принять вакцину 
или выработать необходимые 
для профилактики болезни ан-
титела. 

- В какие же сроки рекомен-
дуется делать прививки де-
тям (график) ?

 - В каждой стране имеется 
утвержденный календарь при-
вивок и его объем зависит от 
экономического положения в го-
сударстве. У нас в стране детям 
плановая иммунизация ведется 
от 14 инфекционных заболева-

В целях профилактики
Всем известно, что предупредить заболева-

ние намного легче, чем излечить. Особенно, 
когда это касается таких тяжелых инфекций как 
гепатит, полиомиелит, туберкулез, дифтерия и 
ряда других. В целях профилактики этих болез-
ней проводится вакцинация. Есть достаточно 
много вопросов, которые волнуют родителей 
относительно данной  медицинской процеду-
ры. Для получения информации  мы обрати-
лись к педиатру  ГКП  на  ПХВ «Алакольская  
ЦРБ» Нэйле Серикқызы.

ний.  Первыми еще в роддоме, в 
1 - 4 дни жизни новорожденному 
делают прививки от туберкулеза 
(БЦЖ) и гепатита В. В 2 месяца 
малыши получают   комплекс-
ную прививку против гепатита В, 
коклюша, столбняка, дифтерии,  
(АКДС)  и гемофильной инфек-
ции типа b,  полиомиелита, а так-
же вакцину от пневмококковой 
инфекции. В 3 месяца делаются 
повторные прививки от коклюша, 
дифтерии и столбняка и гемо-
фильной инфекции.

В возрасте 12 - 15 месяцев 
нужны прививки от кори, красну-
хи и паротита. В 1,5 года - прохо-
дит ревакцинация АКДС. В 6 лет  
(1 кл) еще раз БЦЖ, прививка 
от кори, краснухи и паротита и 
АКДС. Также в 7 и 12 лет прово-
дится иммунизация против туля-
ремии.

 - Мы часто слышим выра-
жение реакция Манту. Поясни-
те пожалуйста что это? 

 - Да, помимо БЦЖ детям до 
18 лет ежегодно проводят тубер-

кулиновую пробу, то есть реак-
цию на Манту. Следует помнить, 
что это не прививка, а своеобраз-
ный внутрикожный тест, который 
показывает наличие в организ-
ме туберкулеза. В последующем 
детям с впервые положительной 
реакцией Манту проводится еще 
один тест с АТР (аллерген тубер-
кулиновый рекомбинантный) или 
его еще называют Диаскинтест. 
Он показывает реакцию организ-
ма на туберкулез в неактивной и 
активной формах. Положитель-
ный результат на данный тест яв-
ляется абсолютным показателем 
к началу химиотерапии для пре-
дотвращения перехода заболе-
вания в активную стадию. 

 - Чтобы минимизировать 
побочные эффекты, что не-
обходимо знать молодым ма-
мам?

 - После получения определен-
ной вакцины родителям рекомен-
дуется не торопиться покидать 
здание поликлиники. Согласно 
установленным нормативно - 

правовым актам нужно  посидеть 
в течение 20 - 30 минут непода-
леку от кабинета. Во – первых, 
это поможет успокоиться ребен-
ку, во-вторых, позволит быстро 
оказать помощь в случае воз-
никновения немедленных аллер-
гических реакций на прививку. 
От купания в течение 2 - х дней 
после медицинской процедуры 
лучше воздержаться. При появ-
лении беспокойства обезболить 
или снизить температуру тела 
парацетамолом.

 - Делать или не делать при-
вивки ребенку? Вот в чем во-
прос, который волнует многих 
родителей. 

- С появлением новой вакци-
ны от коронавирусной инфекции 
количество отказов от иммуни-
зации увеличилось. Намечается 
тенденция отказа именно от тех 
вакцин, которые применяются 
уже в течение многих лет,  и бла-
годаря которым удалось побе-
дить такие злостные инфекции 
как дифтерия, столбняк, коклюш, 
гепатит В, туберкулез. Иммуни-
зация проводится только после 
получения  согласия  родителей 
в письменном виде, где указыва-
ется название вакцины.

Поэтому родителям необхо-
димо подумать, правильно ли 
они поступают, отказываясь от 
плановых прививок, готовы ли  
взять всю ответственность за 
состояние здоровья ребенка. 
Нужно отдавать себе отчет, что 
последствия могут быть весьма 

печальными - если ребенок все 
же заболеет.

- Согласно закону отсут-
ствие прививок является 
уважительной причиной для 
отказа ребенку в посещении 
детского сада, школы или 
любого другого учреждения? 

 - Имеется приказ мини-
стерства здравоохранения по 
правилам допуска в дошколь-
ные организации детей, не 
получивших плановые профи-
лактические прививки, соглас-
но которому для достижения 
коллективного иммунитета на 
уровне 90 % допуск неприви-
тых детей в группы осущест-
вляется только при составле-
нии их доли в группах не более 
10 %. Если в дошкольном или 
общеобразовательном  уч-
реждении пороговый уровень  
ниже требуемого, то неприви-
тому ребенку могут отказать в 
зачислении.  В случае вспышки 
инфекционного заболевания, 
непривитый ребенок будет от-
странен до конца эпидемии, 
так как подвержен большему 
риску, чем остальные дети. 

- Нэйля Серикқызы, спа-
сибо за предоставленную 
информацию. Желаем вам 
успехов в работе, семейного 
благополучия и хорошего са-
мочувствия. 

Интервью вела 
Ш. ИМАНАСОВА. 

Сегодня в на-
шем клубе 20 во-
лонтеров. Совсем 
недавно мы были 
участниками он-
лайн-конференции 
волонтеров, где 
приняли участие 
более 130 наших 
единомышленни-
ков. Я уверена каж-
дый из нас будет 
стараться расска-
зать своим свер-
стникам о правах 
детей, ведь даже 

Гражданская война 1918-1920 
гг. отрезала   Лепсинск от фи-
нансовых организаций Верно-
го и Ташкента. Плохая связь с 
Ташкентом, бездорожье, басма-
чество и мятежи не позволяли 
своевременно пополнять денеж-
ные ресурсы. Особенно трудным 
было финансовое положение Се-
миреченской области с центром 
в городе Верном (Алма-Ата), где 
местные власти столкнулись с 
необходимостью выпуска област-
ных семиреченских денег. Наряду 
с организационно-техническими 
вопросами по эмиссии бумажных 
денег встала проблема по их ма-
териальному обеспечению.
  Оказалось, что в качестве ре-
ального обеспечения таких де-
нег, получивших впоследствии 
название «верненских рублей» и 
«лепсинских рублей», могут быть 
использованы только запасы 
опия, хранящегося в городских 
отделениях Госбанка. Этот опий 
добывался из опийного мака, 
который выращивался на об-
ширных плантациях Семиречен-
ской области. Поэтому запасы 
этого дорогостоящего средства 
в банковских хранилищах были 
настолько большими, что позво-
лили осуществить материальное 
обеспечение выпускаемых де-
нежных знаков.
   В 1918 году, в связи с острым 
недостатком разменной мелочи, 
в г. Лепсинске был произведен 
оригинальный выпуск местных 
денег. Выпущены 1 р., 3 р., 5 р. и 
10 р. Точная сумма эмиссии не-
известна, но приблизительно она 
равна 25.000 руб. В виду отсут-
ствия в г. Лепсинске типографии, 
боны были созданы работниками 
банка вручную. В Лепсинском 

Волонтеров 
все больше

Интересы ребенка всегда должны стоять на первом месте, 
а достоинство и права  уважаться. Именно поэтому клуб “Soft 
Place” в рамках волонтерской программы ЮНИСЕФ Казахстан 
и НВС, открытый в средней школе №1 города Ушарал, надеется 
внести свой вклад в дело развития прав детей.

самые маленькие люди являют-
ся равноправными участника-
ми общества точно так же, как 
и любой взрослый. Тем более, 
что, взрослея мы познаем мир, 
самого себя и свои интересы. 
И так важно знать, понимать и 
уметь нести ответственность, 
помогать в этом таким же детям, 
как и я.

Хочу сказать, что наш клуб 
будет работать над популяри-
зацией прав детей, распростра-
нением информации о правах 
ребенка внося свой вклад в 
формирование культуры прав 

человека в нашей стране. У нас 
есть четкая стратегия и план, 
который поможет нашей коман-
де, всем вместе творить добро, 
заряжать на хорошие поступки 
общество.

Я хочу назвать наш клуб «уни-
кальной организацией», потому 
что перед нами стоят «великие 
цели». Несмотря на то, что мы 
юные волонтеры, уверена у нас 
получится распространять ка-
чественную, полезную и досто-
верную информацию о правах 
детей, стать проводниками в мир 
добра, здорового образа жизни и 
быть участниками лучших изме-
нений.

А. ИВАНОВА,
 волонтер,   ученица 9 «Д» 

класса СШ №1 города Ушарал.  

Деньги Лепсинска

историческом музее хранятся 5 
и 10 рублей местного производ-
ства
 5 рублей представляет собой 
гербовую марку в 5 коп., наклеен-
ную на листок плотной белой бу-
маги, размером   45 х 60 милли-
метров. На обороте бон скреплен 
красной печатью «Главная касса 
Лепсинского казначейства» (в 
центре орел царского образца), 
печать наложена через нижний 
купон марки.  Вверху и по бокам 
марки имеется перфорация *5*Р.
10 рублей представляют собой 
гербовую марку в 10 коп., накле-
енную на листок белой плотной 
бумаги, размером  45x60 милли-
метров. На обороте бон скреплен 
красной печатью «ГЛАВНАЯ КАС-
СА ЛЕПСИНСКОГО КАЗНАЧЕЙ-
СТВА (в центре орел царского 
образца)». Печать наложена, как 
и на 5 руб. через нижний купон 
марки.   Вверху и по бокам марки 
имеется перфорация - *10*Р.

В конце года боны были выку-
плены банком, причем они гаси-
лись пробивкой трех отверстий 

через марку — одного яйце-
видного, одного полукруглого и 
одного треугольного. Величина 
каждого отверстия около 5 x 5 
миллиметров. Современные 
нумизматы оценивают лепсин-
ские деньги 1918 года в 40-50 
тысяч тенге.

  М.ХАЙБУЛЛИН, 
научный сотрудник 

Лепсинского
 исторического музея.
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Мұқтаж жандарға көмек көр-
сету, көпбалалы, аз қамтылған 
отбасыларды қолдау бүгінде мек-
тебіміздің ұстаздары тарапынан 
жүзеге асып, дәстүрге айналып 
жатқан қайырымды істердің қата-
рында. 

Ағымдағы жылдың тамыз айы- 
нан бастап жалпы республика-
лық   «Мектепке   жол» қайырым-
дылық акциясы аясында әлеу-
меттік жағдайына қарай көп бала-
лы, аз қамтылған отбасылардағы 
оқушылардың мектепке келмей 
қалу жағдайларының алдын алу 
жұмыстары басталып, әлі де 
жалғасуда.  Осы орайда Қоңыр 
орта мектебінде де бірқатар 
іс-шаралар атқарылды. Атап айт- 
сақ,  мектеп  директоры   Д.Утеп-
бергенов, орынбасары А.Омаров,
тарих пәнінің мұғалімі Н.Астат-
нина, бастауыш сынып мұғалім-
дері Н.Ибраева, З.Озерова, 
сонымен қатар өзге ұстаздар 
«жұмыла көтерген жүк жеңіл» 
дегендей, оқушыларға сабаққа 

Шақырылушылар мен әскери міндет-
тілер есепке алуға жатады. Мыналарды 
қоспағанда:

1) Әскери есепке алу мамандығы жоқ 
әйелдер;

2) Бас бостандығынан айыру жазасын 
өтеп жатқандар;

3)Қазақстан Республикасының ау-
мағынан тыс жерлерде тұрақты тұратын-
дарды қоспағанда.

Әскери есепке алудың мақсаты – мем-
лекет қорғанысы мен қауіпсіздігін қамта-
масыз ету үшін және оларды тиімді пай-
далану мүддесінде әскери міндеттілер 
мен әскери қызметке міндеттілердің бо-
луын анықтау.

Әскери есепке алудың негізгі міндет-
тері болып мыналар табылады:

1)Ресурстардың сандық және сапалық 
құрамын анықтау, азаматтарды әскери 
қызметке шақыру;

2)Әскери мамандарды даярлау және 
жинақтау.

Есепке алуды олардың тұрғылықты 
жері бойынша аудандардың жергілікті 
әскери басқару органдары, кенттерде, 
кент және ауылдық округтердің әкім-
дерінің әскери есеп мамандары жүргі-
зеді. Жергілікті әскери басқару органдары 
жеке есепті жүргізеді, шақырушыларды 
және аталған қызметке міндеттілерді тір-
кейді және олар жаңа тұрғылықты жерге 
кеткен кезде тізімнен шығарады.

Алғашқы әскери есепке алу қаңтардан 
наурыз айына дейін жүргізіледі және он 
жеті жасқа толған ер азаматтар жатады. 
Әскери іс-қағаздары әліпби кітаптары 
бойынша, ал заңды тұлғалар үшін жеке 
карточка бойынша жүргізіледі.

Тіркеу үшін жыл сайын 1 қарашаға 
дейін заңды тұлғалардың тізімдері 
нақтыланады, 1 желтоқсанға дейін заңды 
тұлғалардан тіркеуге жататын азаматтар-

Елімізде тағдыр тауқыметіне түсіп, 
туа бітті және оқыс оқиғалардан мүге-
дек болғандар өте көп. Әйтсе де олар-
дың жағдайы назардан тыс қалған емес. 
Мемлекет тарапынан мүмкіндігі шектеу- 
лі азаматтарға көңіл бөлініп, тұрақты 
қолдау көрсету қалыпты үрдіске айнал-
ды. 

Мемлекеттің әлеуметтік саласындағы 
маңызды бағыттарының бірі - мүмкіндігі 
шектеулі жандардың құқығы мен әлеумет-
тік қорғалуын қамтамасыз ету. Осы ретте 
аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімі  мүмкіндігі   шектеу-
лі жандардың өміріне қоғамның назарын 
аударту, сондай-ақ оларды қоғамға  бейiм-
деп, еңсесiн тiктеп, өзгелер секiлдi өмiр 
сүрулерiне қолайлы жағдай жасау, қолдау 
көрсету, шығармашылығын бағалау, ынта-
ландыру арқылы әлеуметтiк бейiмделуiне 
жәрдемдесу, оң көзқарас қалыптастыру 
мақсатында ілкімді істер атқаруда.

Ауданымыздағы ерекше күтімді қажет 
ететін жандардың саны 1808 адам. Олар-
дың 374-і 1-топ, 831-і 2-топ, 603-і 3-топ 
мүгедектері. Қазіргі таңда көрсетілетін 
көмектердің түрлері кеңейтіліп, әлеуметтік 
жәрдемақылар төлемдерімен шектелмей, 
оңалту, қоғамға бейімдеу сияқты арнау-
лы әлеуметтік қызмет көрсету шаралары 
жасалуда. Әлеуметтік қолдау бойынша 
бөлініп отырған қаржының көлемі жыл-
дан жылға артып келеді. Ағымдағы жылы  
мүгедектерді оңалтуға әлеуметтік қызмет 
порталы арқылы қызмет көрсетуге 120 
млн. 130 мың теңге қаржы  бөлінді.  2021 
жылдың 8 айында міндетті  гигиеналық 
құралдарымен  327 адам,  жеке көмекші 
қызметімен 134  адам қамтылып, 7 адамға 
ымдау тілі мамандарының қызметі көр-
сетілді. 

Жыл басынан санаторлық-курорт-
тық емделуге 80 адам жіберілсе, сур-
до-тифлоқұралдарға мұқтаж 39 адам, про-

Жақсылықта 
жарысайық

Қайырымдылық жасау – ізгілікті іс. Ол үшін асып-тасып бай 
болудың қажеті жоқ. Ең бастысы шын ниет пен адал жүректің 
болуы. Жақсылық жасау қолыңнан келіп тұрса, қуаныш сыйлау-
ға мүмкіңдігің жетсе, неге қол ұшын созбасқа?

қажетті құрал-жабдықтары  мен 
киім-кешектерін алып берді. 
Қайырымдылық  шарасына  мұ-
ғалімдер тарапынан 80 мың, 
қамқоршылық кеңесінің төраға-
сы Д.Жиенбаев бастаған аза-
маттар 149 500 теңге, Қабан-
бай ауылындағы «Искорка» ЖК 
директоры В.Кислякова 25 мың 
теңге көлемінде демеушілік 
көрсетті. Акция аясында жалпы 
245 500 теңгеге  27 оқушыға қа-
жетті құралдар алынды.

Балалардың мектепке ба-
руына ықпал етіп, алаңсыз 
білім алуына жағдай жасаған 
ұстаздарымыз бен мейірімді 
жандардың жомарттығына 
ата-аналардың да алғысы 
шексіз. Қайырымдылық акция-
сы алдағы уақытта да жалғасын 
табатын болады. Жақсылық 
жасаудан жарысайық, ағайын!

Ш.ЖАКМАНОВА,
Қоңыр орта мектебінің 

әлеуметтік педагогі.  

Әскери 
есепті жүргізу

 тәртібі
Әскери есепке алу азаматтардың әскери міндеттілігінің құрамдас бөлігі болып 

табылады, оны шақыру және жұмылдыру кадрларын мемлекеттік тіркеу жүйесі 
қамтамасыз етеді.  Бұл іс Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің 
2020 жылғы 21 мамырындағы №226 бұйрығының негізінде жүзеге асыры-
лады.

дың тізімдері сұратылады.
Әскери міндеттілер мен мерзімді әске-

ри қызметшілер аудандық қорғаныс істері 
жөніндегі бөліміне шақыру бойынша бел-
гіленген уақытта келуге міндетті. Өзіңіз-
бен бірге әскери билет немесе тіркеу 
куәлігі, жеке куәлік және жүргізуші куәлігі 
болуы тиіс. Тегі, аты, әкесінің аты, отба-
сы жағдайы, денсаулығы, тұрғылықты 
жері, білімі, жұмыс орны мен лауазымы 
өзгергені туралы жеті жұмыс күні ішінде 
хабарлауға тиіс. Әскери билет, шақыру 
учаскесіне тіркеу туралы куәлік жоғалған 
және бүлінген жағдайда жеті жұмыс күні 
ішінде телнұсқаны алу мәселесін шешу 
үшін мемлекеттік корпорацияға немесе 
порталға хабарласыңыз.

Медициналық комиссиялардың шешімі 
бойынша әскери қызметке жарамсыз деп 
танылған азаматтар әскери есептен шыға-
рыла отырып, есепке қабылданбайды.

Жасы бойынша әскери қызметке жата-
тындар есептік санаттарға бөлінеді:

Бірінші санатқа мыналар кіреді:  
Запастағы офицерлер, 50 жасты қоса 

алғанда;
Запастағы сержанттар мен жауынгер-

лер, 40 жасты қоса алғанда.
Екінші санатқа мыналар кіреді:  
Запастағы офицерлер, 60 жасты қоса 

алғанда;
Запастағы сержанттар мен жауынгер-

лер, 50 жасты қоса алғанда.
Әскери қызметке жататын әйелдер:
Запастағы офицерлер, 45 жасты қоса 

алғанда;
Запастағы сержанттар мен жауынгер-

лер, 35 жасты қоса алғанда.
Д.БОРАНБАЕВ,

аудандық қорғаныс істері бөлімі 
бастығының орынбасары, 

жұмылдыру бөлімшесінің басшысы.

Назардан тыс қалмайды
тездік-ортопедиялық  бұйымдармен 139 
адам,  арнайы  жүріп-тұру құралдарымен 
57 адам қамтылып отыр.  Аудан көлемін-
де 2 инватакси  көлігі қызмет  көрсетеді. 
Аталмыш қызметпен 1-ші топтағы 71 
және 67 мүмкіндігі шектелген балалар-
дың  2401  тапсырысы қабылданып, 
орындалып отыр. Инватакси қызметіне 
8441 мың теңге қарастылып,  игерілуде. 

Сонымен қатар  аудан бойынша 32 
әлеуметтік қызметкер 110 жалғызбасты  
қарттар мен  мүгедектерге және 67 мүм-
кіндігі шектелген балаларға үйде арнау- 
лы әлеуметтік қызметтер көрсетілуде.  
Сондай-ақ бұл қызмет «Алакөл Экосис- 
темасы»  ҮЕҰ арқылы да көрсетіліп, 35 
адам қамтылып отыр. Әлеуеті әлсіз топ- 
қа әлеуметтік қорғау саласы мамандары 
қамқорлықты күшейтіп, оларға қолдан 
келген жағдайды жасауға күш салып ке-
леді.

Жыл сайын биік мінберлерде  ерекше 
күтімді қажет ететін жандардың мәсе-
лелері көтеріледі. Тіпті Елбасы Н.На-
зарбаевтың өзі де халыққа арнаған әр 
жылдардағы Жолдауларында олардың 
жағдайын  үнемі басты назарда ұстады. 
Қазақстан кедергісіз аймаққа айналуға 
тиіс екенін айтып, барша кәсіпкерлерге 
оларды жұмысқа орналастыруға көмек-
тесуге шақырған еді. 

«Біз оларды белсенді өмірге тарта-
мыз, олар тек жәрдемақы алып қана 
қоймайды, сонымен бірге өздерін қоғам-
ның мүшесі, пайдалы еңбеккер ретінде 
сезінетін болады», – деген. Ел Үкіметі де 
осы міндетті атқару жолында жыл сайын 
әртүрлі бағдарламаларға бастамашы 
болуда. Ендеше, әлеуеті әлсіз топтың 
жағдайының   заманға  сай  оңды өзгеріс-
терге қарай бейімделетініне сенейік. Да-
мыған, адам құқығын сыйлайтын кез кел-
ген мемлекет үшін әрбір азаматы қадірлі 
болуға тиіс.

М.НҰРҚАСЫМОВА.

Тұғыры биік тәуелсіздігімізге қол 
жеткізгеннен кейін,  отыз жылдың 
ішінде күн санап қарыштап дамып 
бара жатқан заманда отыз елдің 
санатына ілініп, алпауыт елдермен 
таразымыз тең болу басты мақса-
тымызға айналды. Елбасы Н.Назар-
баевтың «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру»  атты мақаласы қоғамдық 
сананы заманауи биікке көтеруге 
септігін тигізетін мемлекеттік маңы-
зы бар құжат болып табылады. Со-
ның ішінде  төртінші  жоба – «Қазақс-
танның киелі  жерлерінің география-
сы». Идеяның түпкі төркіні еліміздің 
түрлі жәдігерлер кешендерін, ежелгі 
ескерткіштерін, көне қорымдар мен 
киелі мекендерін және басқа да жер-
лерді өзара сабақтастыра отырып, 
ұлт жадында біртұтас кешен ретінде 
орнықтыруды меңзейді. Киелі жер-
лер қатарында айдынды  ауданымыз-
дың да мекендері зерттелу үстінде. 
Соның бірі – Жайпақ қаласы.

Алакөл – жұмыр жер Жәннаты 
Жетісудың сұлулығы тұнған тоқсан 
жылдық тағлымы терең тарихы бар, 

Өлкеңді тану – 
рухани жаңғырудың даңғылы

елімізідің еңсесін тіктеуге үлес қосып, 
артына ұлағатты ұрпақтарын қалдыр- 
ған, қазақ тарихынының сахнасында 
елеулі рөл атқаратын киелі мекен. 
2015 жылы ауданымызға жасалған 
экспедицияда ортағасырлық Жай-
пақ қаласына зерттеу жұмыстары 
жүргізілді. Ерекше атап өтетін жайт, 
аталған қалаға бұған дейін ешқандай 
қазба жұмыстары жүргізілмеген. Бір 

қызығы бұл жерде екі қала қатар ор-
наласқан. Бұл қалаларды жергілікті 
елді мекеннің атауымен Жайпақ деп, 
орналасу реті мен өлшемдеріне қа-
рап шартты түрде Жайпақ I, Жайпақ 
II деп белгіледі.

2015 жылғы зерттеу мауысымын-
да негізгі қазба жұмыстары Жайпақ 
I қаласына жүргізілді. Жайпақ I қа-
ласы Жайпақ II қаласынан бірнеше 
есе үлкен. Жайпақ I қаласының жал-
пы пішіні трапеция тәріздес. Қала-
ның географиялық координаттары 
С.45º59’44.19″;   Ш. 81º11’34.20″. Бұл 
сокралды жер Жайпақ ауылынан 
оңтүстік батысқа қарай 6 шақырым 
жерде орналасқан. Аталмыш қала-
ның сыртқы қоршау қабырғасының 
орналасу реті мен ерекшеліктері, 
нақтырақ айтсақ, батыс қабырғаның 
орта тұсы сыртына қарай сүйірлене 
шығып барып, ауызы ашық күйінде 
қалуына қарап, қала қақпасы батысқа 
қарауы мүмкін деп болжаймыз. Сырт- 
қы дуалының құландысының биіктігі 
1,5-2 м шамасында. Құлаған қабырға-
сының жайылған топырағы 8-9 метр-

ден бастап, кей жерлерінде 22 метрге 
дейін  жайылған.  Сыртқы  дуалының
оңтүстік және шығыс бөлігін тау 
шатқалдарына шығатын маусымдық 
ағын сулар шайған. Осы тұста айта 
кетер мәселе, қаланың сумен қамта-
масыз етілуі де таудан келетін ағын 
сулармен тікелей байланысты болуы 
мүмкін. Себебі таудан ағатын судың 
орындары бүгінге дейін терең ор бо-

лып сақталып қалған, әрі су жүретін 
ірі жылға қаланың оңтүстігінен келіп, 
шығыс қабырғаны сыртынан бойлай 
отырып, солтүстігіне қарай жайылып 
жоғалады. Мұндай жүйе оңүстік өл-
келердегі қалаларда жиі байқала-
ды. Жайпақ қаласы тек қала ішінде 
құрылыстармен шектеліп қалмайды. 
Қаланың сыртын айнала бірнеше 
жүздеген метрге дейінгі аймақта үйіл-
ген төмпешіктер, қаланың оңтүстік 
батысында шамамен 200-250 метр 
жерде көп мөлшерде жерлеу орын-
дары (сақталғандары 180-200 ша-
масында), сонымен қатар қаланың 
шығысында үлкен  көлемдегі, іргесі 
ірі тастармен қаланған  кесенелер 
орналасқан.

Иә, бұл бағдарлама халқымызға 
керек. Өйткені ол рухани дамуымыз-
дың кепілі. Межелеген мұратымызға 
жету үшін алдымызға қойылған мін-
деттерді іс-әрекетімізбен дәлелде-
уіміз керек. Сол уақытта ғана мемле-
кетіміз рухани жаңғырады. 

М.ҚУАТҚЫЗЫ.
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Какое письмо нам нужнее: 
древнетюркские    руны    или
латиница, какой язык изучать
подрастающему поколению: 
международные  (их   шесть),
официальный или язык 
казахских легенд и преданий?

Письмо   выступает  могу-
чим средством распростра- 
нения языка как на 
территории проживания его 
носителей, так и во времени, 
передавая его потомкам; 
когда народ исчезает, тогда 
звучат лишь те или иные 
письмена: клинописи, 
иероглифы, руны.

У  тюрков  письмо   появи-
лась более чем две тысячи 
лет назад. Строго говоря это 
было не руническое письмо 
германцев и скандинавов, а 
буквенное.  Некогда  в  науке
было мнение, что тюркские 
руны взяты тюрками у 
согдийцев. Однако, когда 
в 1969-1970 годах был 
обнаружен археологом Кеме-
лом Акишевым знаменитый 
«Золотой человек» из 
Иссыкского кургана, в его 
гробнице была обнаружена 
чаша с вырезанной по 
окружности горизонтальной 
надписью,  состоящей  из  26
знаков, напоминающих орхо-
но-енисейские.   Это   дало
предположить лингвистам, 
что тюркское письмо сущест-
вовало независимо от 
согдийской (арамейской) 
письменности, т.е. имеет  не-
зависимое происхождение. 
Китайские летописцы в 
3 веке до н.э.  записали, 
что «народ кангюй пишет 
горизонтальной строкой», 
когда  сами  китайцы  исполь-
зовали вертикальное распо- 
ложение знаков текста. В 19 
веке у рек Орхон и Селенга 
были обнаружены самые 
знаменитые памятники древ-
нетюркской письменности: 
это  большая  и   малая  над-
писи Кюль-Тегина и надпись 
Тоньюкука.  Эти   надписи   8
века  представляют  обраще-
ния авторов к тюркскому 
народу. В этих письмах 
народ хотят убедить как себя 
вести. Это убеждает нас в 
том, что сила слова у тюрков 
средневековья считалась 
реальной силой. А отсюда 
следует вывод, что тюркское 
общество было развито, 
существовало общественное 
мнение, культура была 
высокоразвитой.  И в нашем
регионе сохранились  памят-
ники культуры Великих 
Тюрков. Это Лепсинский 
обатас- каменная скульптура 
тюркского кагана из 6-8 веков. 
Во всем мире общее число 

 Судьба языка 
в наших руках

носителей тюркских языков 
составляет до 150 миллионов 
человек. Тюркская семья 
входит в алтайскую языковую 
семью. Всего в мире не менее 
35 живых тюркских языков. И 
все многообразие тюркских 
языков можно разделить на 
несколько групп:

Ч у в а ш с к о - бул га р с к а я 
группа, представленная ныне 
одним чувашским языком; 
якутская группа: якутский 
и долганский языки; южно- 
сибирская группа: алтайский, 
хакасский, шорский, язык  фу-
юйкских киргизов, чулымско- 
тюрский,   сарыг - югурский,    
тувинский,   тофаларский  язы-
ки;     карлукская   группа (юго-
восточная): уйгурский, лобнор-
ский, узбекский языки;

кыпчакская группа (северо- 
западная): татарский, башкир-
ский, казахский, киргизский, 
каракалпакский, кумыкский, 
карачаево-балкарский,  ногай-
ский, караимский  языки; огуз-
ская группа(юго-западная): 
туркменский, саларский, хора-
сано-тюрский, турецкий и 
гагаузский языки; халаджская 
группа (тюрки Ирана и 
Афганистана).

К тюркским языкам относи-
лись также ныне мертвые- 
половецкий, печенежский, 
булгарский и другие. Сведения 
о многих языках дошли до нас 
благодаря капитальному труду 
первого тюркского филолога 
Махмуда Кашгари, создавшего 
в 1074 году замечательный 
«Словарь тюркских языков» 
на арабском языке – «Диван- 
лугат-ат-тюрк».

С распространением  исла-
ма среди тюркских государств 
тюркская письменность где- 
то в 12 веке была вытеснена 
арабской графикой и утеряна. 
В Турецкой Республике, чтобы 
освободиться от влияния 
старого мира Мустафа Кемаль 
Ататюрк ввел латинский 
алфавит. Позже в СССР для 
тюркских народов в 1929 году 
также начали употреблять 
латинский шрифт, который 
официально использовался 
до 1939 года.  С 1940 года 
литературные тюркские языки 
народов СССР, в том числе и 
казахский язык, перешли на 
кириллицу. В Лепсинске в это 
время действовала татарская 
начальная школа, обучение в 
которой происходило на осно-
ве латиницы, параллельно 
изучали русский язык на 
основе кириллицы.

Сейчас много внимания 
уделяются возрождению само-
бытности народов через 

легенды и сказания, которые 
сохранились в различных 
источниках. Одна из них 
связывает тюрков с гуннской 
державой, которая была 
практически   полностью   ист-
реблена  враждебными  сосе-
дями. Уцелел лишь один 
девятилетний  мальчик,   кото-
рому враги отрубили руки 
и ноги, самого бросили в 
болото. Там от него забереме-
нела волчица. Мальчика 
потом все-таки убили, а 
волчица убежала на Алтай и 
там родила в пещере десять 
сыновей, среди них были 
Ашина и Тюрк. Согласно этой 
легенде, тюрки происходят 
от западных гуннов, но не 
напрямую, а мистически, через 
волчицу. Причем уцелели 
только четыре внука волчицы. 
Первый внук превратился в 
лебедя (белого гуся), второй 
поселился между реками 
Абакан и Енисей под именем 
Цигу, а третий и четвертый 
на реке Чуе в южном Алтае. 
Для всех тюрков того времени 
название «волк» имело 
огромное значение. Золотая 
волчья голова красовалась на 
тюркских знаменах. Даже   в 
ХХ веке еще существовала 
боевая организация «Серые 
волки». 

Есть легенды и об образо-
вании казахского этноса, о 
появлении трех жузов.  Как 
повествует легенда, «…
первым ханом казахов был 
Алаша-хан, сын   Кызыл    Арс-
лан-хана. Алаша родился 
пегим(пестрым). Байбише, ко-
торая завидовала младшей 
жене -  токал,  родившей  нас-
ледника,  посоветовала    Арс-
лан – хану избавиться от 
необычного мальчика. Хан 
решил выполнить желание 
байбише и отправил родивше-
гося мальчика вместе матерью 
в степь. Там изгнанников 
встретил Майкы-би. На своей 
двухколесной арбе Майкы-би 
привез их к своему народу 
и устроил большой той. 
Аксакалы дали мальчику 
имя Алаша и сотню своих 
джигитов во главе с Уйсыном 
и направили его к берегам 
Сыр-Дарьи. Об этом узнал 
Арслан хан и, чтобы вернуть 
своего сына, отправил в Степь 
Болата с сотней джигитов. 
Прибывшие, соблазнившись 
степным привольем, сами 
остались в Сары-Арке. Через 
некоторое время Арслан-хан 
отправляют в степь третью 
сотню во главе с Алшыном. 
Для переговоров отравились 
еще тринадцать уважаемых 

аксакалов. Так у горы Улытау 
собралось 313 человек, они 
посадили пегого юношу на 
алаша (казахский ковер), 
подняли его на вершину 
горы и провозгласили его 
Алаша - ханом. По решению 
курултая потомки первой 
сотни во главе с Уйсыном 
стали называются Старшим 
жузом. Этот жуз должен был 
снабжать казахское войско 
продовольствием. Вторая сот-
ня  стала   называться    Сред-
ним жузом. Они должны 
находиться рядом с ханом и 
оберегать его от различных 
козней. И, наконец, те, кто 
пришел с Алшыном, стали 
называться   Младшим  жузом.
Они первыми должны бросать-
ся на врага. Объединяли эти 
жузы общий тюркский язык 
и занимаемая территория. 
Приятно, что духовной  столи-
цей всех тюркских народов 
с 2021 года считается 
казахстанский   город  Туркес-
тан, столица   Казахского  хан-
ства в средние века.

В своем двадцать пятом 
слове великий Абай говорил: 
«... нужно обучать детей 
хорошо, но, чтобы они служили 
своему народу, надо учить их 
родному языку». И тогда, во 
времена Абая, и сейчас, это 
почти невозможно. Сейчас 
люди стараются разбогатеть, 
а потом дать образование 
своим детям на английском, 
русском  или   китайском  язы-
ках. Так появляются «агенты 
влияния», которые могут 
разрушить   культуру   и  эконо-
мику Казахстана или даже всю 
нашу страну. 11 июля 1997 
года был принят закон №151-
1 «О языках в Республике 
Казахстан», где казахскому 
языку придали статус государ-
ственного языка, обучают ему 
начиная с детского садика до 
ВУЗов, но тех, кто владеет 
в совершенстве казахским 
языком, едва ли наберется 
50%. Точные  сведения  об эт-
ом, наверное, дадут данные, 
полученные во время перепи-
си 2021 года. Видимо и 
переход к латинице не 
приведет к скорому появлению 
к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х 
инженеров, педагогов и врачей 
так нужных нашей стране. А 
сколько книг на кириллице 
нужно будет выбросить  из на-
ших   библиотек?   А  учебники
для школ? Вспоминается 
«культурная революция», про-
водимая хунвейбинами (моло-
дыми красногвардейцами) 
в 60-х годах в Китае. Эти 
группировки отличались  край-

ним пренебрежением к тради-
ционной культуре Китая, 
крайней жестокостью по отно-
шению  к   людям и  неуваже-
нием к  правам   личности.  
Хунвейбины громили и 
жгли храмы и монастыри, 
снесли даже  часть Великой 
китайской стены, употребив 
вынутые из неё кирпичи на 
постройку хозяйственных 
построек.

Казахская  пословица гла-
сит: «Народ меняется в 
полвека».  Народ меняется, 
но сохраняются его язык 
в пословицах, сказках и 
легендах, которые играют 
важную роль в воспитании 
подрастающего поколения. 
В этом направлении и 
надо действовать нашим 
воспитателям и учителям, 
издательствам, СМИ и 
различным электронным 
сайтам. И основной задачей 
таких структур нашего 
государства должно быть 
воспитание истинного патрио-
та Республики Казахстан, 
действительно  образованно-
го человека, владеющего 
государственными языками. 
Важно здесь то, что все 
родившиеся и живущие в 
Казахстане, получившие язык 
и воспитание от педагогов 
СССР, ни в чем не виноваты. 
Ведь государство должно 
обеспечивать  языковые  пра-
ва всех своих граждан. А что 
касается обязанности знать 
государственный язык, то эту
проблему уже сейчас можно
решить   простым   способом.
Надо, чтобы государство, 
не меняя Конституцию РК, 
закрепило  в    законодатель-
стве страны знание языков 
как   квалификационное  тре-
бование к государственным 
служащим, т.е. члены   прави-
тельства РК, акимы областей, 
городов и районов, депутаты 
парламента и маслихатов, 
другие руководители должны 
в совершенстве владеть 
казахским языком. Во многих 
местах этот принцип уже и 
применяется. А граждане РК, 
занятые в сфере услуг или 
в производстве, постепенно 
будут втянуты в сферу 
действия государственного 
языка. Главное - сохранить 
народное единство, чтобы 
мы не перестали понимать 
друг друга.

М. ХАЙБУЛИН,
сотрудник Лепсинского 

исторического музея.
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Әкесі Жапа кедей шаруа 
болған. Жамбыл жоқшылық тұр-
мыста өседі. Ес білген соң әкесі 
оны ауыл молдасына оқуға бе-
реді. Ол кездегі оқудың үйре-
тетіні – көбіне діни насихат, ұрып-
соғу, дүрелеу болатын. Бірақ 
молданың мұндай қорлығына 
шыдай алмай, Жамбыл оқуды 
тастап кетеді.  Сол тұстағы күйін 
ақын «Шағым», «Әкеме» атты 
өлеңдеріне арқау етті. Осыдан 
кейін әкесіне молданың оқуы 
қонбайтындығын, түсіне өлең 
кіргенін айтып, қолына дом-
быра алып біржола ақындық 
жолға түседі. Жаратылысынан 
пысық, зерек бала оқып білім 
алмаса да, жастайынан ән мен 
өлеңге құмар болады, ақындық 
өнерді сүйеді, ауызекі естіген 
өлеңдерін жаттап алып жүреді. 
Қалың бұқараның дені жоқ-
жітікпен, бірде аш, бірде тоқ бо-

Айналаға бір назар са-
лыңызшы. Өмір өз ағынымен 
жайбарақат жылжып жатқан-
дай көрінеді. Таң рауанымен 
таласа жұмысқа асығып, кеш-
кісін бала-шағамыздың қамы 
деп үйімізге ораламыз. Күй-
бең тірліктен көлеңке астында 
жасырынған кей мәселелерді 
аңғармай да қаламыз. Көзіміз 
байланған қалпы ең соңында 
бармағымызды тістеп қалма-
сақ игі еді.

Көрінбей жүрген мәселенің 
бірі – діни қақтығыстар,  тер-  
роризм  мен  экстремизм  көрі- 
ністері. Шынтуайтқа келсек – 
содырлық әрекеттердің белгілі 
бір діні яки сенімі жоқ. Оның 
артында  экономикалық, саяси 
сұрқайылықтар ғана жатыр. 

Терроризм – әр елдің ты-
ныштығы мен бүтіндігіне орасан 
қауіп төндіретін, мемлекеттік 
басқару жүйесін түбегейлі өз-
гертетін, тәуелсіздік тұғырының 
тік көтерілуіне кедергі келтіретін 
кесапат. Өздерінің теріс пиғыл-
дарын жүзеге асыру және билік 
пен байлыққа кенелу үшін лаң-
кестер ештеңеден де тайынбай-
ды. Бейбіт тұрғындарға залал 
келтіру, дүние-мүлік пен адам 
өміріне де қауіп төндіру, соғыс 
ашу, бейбітшілік пен береке-бір-
лікке сына қағу – олардың бас- 
ты мақсаттары. Сол арқылы өз 
саясаттарын жүзеге асырып та 
отыр.

Бір өкініштісі, террорлық 
және экстремистік топтар хақ 
дініміздің, яғни Исламның атын 
жамылып, өздерін әлемді та-
зартушы, туралыққа бастаушы 
ретінде көрсетеді. Салдарынан 
«Ислам» діні  жайлы  сөз 
қозғалса ақиқат пен әділдіктен 

1812 жылы Отан соғысына 
қатысқан қазақтардың ерлігі 
бүгінгі күнге дейін тарих бет-
теріне айдың аппақ сәулесін-
дей жарқырап, тайға таңба 
басқандай түсе алмай тұр. Сыр-
ға толы жұмбақтың шешімін 
табатын уақыт келді. Себебі 
біз отаршыл емес, тәуелсіз, 
өз ойын қорықпай ашық айта 
алатын, зайырлы қоғамда ер-
кін өмір сүреміз. 

Қаншама өткен ғасырлар, 
жылдар бойы арман еткен, 
күн-түн демей басын тау-тасқа 
ұрса да ұрпақ үшін жанын пида  
қылған ата-бабаларымыздың  
армандарын орындайтын сәт те 
жетті. 

Франция  билеушісі  Наполеон
Бонапарт 1812 жылы 24 мау-
сымда 400 мың сарбазымен 
Ресейге жорыққа аттанды. Ре-
сей империясында соғыста 
басшылық еткен Кутузов 200 
мыңдай сарбазымен шашыраңқы 
орналасқандығын пайдаланған 
Франция тоқтаусыз соғысып, 
талқандауға тырысады. Қанды 
шайқас 14 сағатқа созылады. Ре-
сей әскері тойтарысқа тосқауыл 
бола алмай, кері шегініп отырды. 
Ақыры Кутузов Мәскеуді  қорғай 
алмайтынын түсініп, тастап кете 
барды.

Тарихқа көз жүгіртетін болсақ, 
кіші жүзде әлеуметтік жағдайдың 
төмендеуі салдарынан 20 мың 
адам Орынбор шекара шебіне 
өтті. Кейін, 1799 жылы орта жүздің 
1200 шаңырағы және 1790-1815 
жылдары 1226  кіші жүз қазағы 
Ресейге өтіп, башқұрт болып 

Ғасыр ғұмыр
Жамбыл Жабаевтың Алатаудай асқақ, теңіздей терең, тау 

суындай тасқынды жырлары талай ұрпақтың жүрегінен орын 
алып келеді. «Байғара, Жамбыл, Ханда мен туыппын, Жамбыл 
деп қойылыпты атым сонан», - деп ақынның өзі айтқандай, 1846 
жылы 28 ақпанда  қазіргі Жамбыл облысы, Шу өзені бойындағы  
Жамбыл тауының етегінде  боранды күндердің бірінде дүниеге 
келген. 

лып өлдім-талдыммен күнелтіп 
жатқан тұсында дүниеге келген 
ақын сол тұстағы ел өмірінің жан-
ды картинасын қазақ поэзиясына 
шынайы қалпында алып келді. 
Көпшіліктің  көз алдында отырып, 
өлең-жырды табан астында суы-
рып салып төгіп айту – жұрттың 
айтқанындай ең мәртебелі өнер. 
Тек күшті және өзіне сенген, ай-
тар ойын өлеңмен жатқа төгетін, 
ақындық шабыты шалқыған 
майталман өнерпаз ғана солай 

жырлайды. Өйткені тәжірибені 
нақ осы шақтағы тарихи және 
философиялық, психологиялық  
тұрғысынан бейнелеп жырлауға 
шебердің шебері, дарынның да-
рыны ғана тәуекел етеді. 

Ақ басты Алатаудың қарт 
абызындай жыр алыбы Жамбыл 
жайлы қанша айтсақ та  артық 
емес. Өйткені жылдар жылжып 
өткен сайын Жамбыл ақынның 
ұлылығын, даналығын түсініп, 
түсінген сайын жыр абызының 
қайталанбас екенін ұғамыз. Бүгін-
де сөз мәйегін кие тұтқан қызыл 
жолбарысты Жамбылдың даңқы 
асқақ. Ендеше осы дана бабаның 
дара қасиеті, құдіреті оның алуан 
түрлі өнердің иесі болғандығында 
жатыр.

А.ОЙШЫНОВА,
Қабанбай батыр атындағы 

тарихи-өлкетану музейінің қор 
сақтаушысы.

Ашылмаған тарих
аты-жөнін өзгертеді.  Қарсыласқа 
соққы бере алмаған Ресей өз қа-
рамағындағы сарбазымен жауға 
қарсы тұра  алмайтынын біліп, 
қазақтардан көмек беруін сұрай-
ды. Бұл кезеңде біздің  еліміз Ре-
сей отарына айналған еді. Бірақ, 
момын қазақ халқы Ресейдің ота-
ры болғандығынан емес, достық 
пен ынтымаққа келіп, өз жерлерін 
қайтару мақсатында көмектеседі. 

Қазақтар 92 мыңнан  аса 
сарбаз жасақтап (нақты қанша 
қазақ қатысқаны жайлы толық 
деректер жоқ, себебі, соғысқа 
қазақтар башқұрт, Орынбор Теп-
тяр полктерінің атынан шыққан), 
жауға қарсы аттанады. Соғыста 
атты әскер ерекше рөл атқарды. 
Қазақтардың майдандағы ар-
палысы жойқын еді, ат үстінде 
найза, садақ атып, «Абылайлап» 
жаудың сағын сындырады. Бұл 
жайында француз генералының 
орталыққа жазған жазбасында: 
«Олар орыстар емес, нағыз кен-
таврлардың өзі, аттарының қа-
наты бар сияқты. Жылқы үстінде 
садақтар мен жебелерін жіберіп, 
нысанаға дәл тигізіп, қоян-қолтық 
шайқасқа кіргенде қылышпен ат 
үстінде ойнағанда адам көргіс-
сіз жағдайға тап бердік. Нағыз 
жабайы кавалерия қарсыла-
суға мұрша бермейді, тұтқиыл-
дан бүркіттей қадалғанда соғыс 
өнеріне әбден шыныққандарына 
көзіміз жетті. Орыстардың олар-
ды әдейі резервта ұстаған бас- 
кесерлері деп ойлаймын»,- деп 
рапортында жазады. Соғыстан 
кейін 11 қазақ батыры медальмен 
марапатталды. Олар: Майлыбай-

ұлы, Зындағұлұлы, Мұрат Құл-
шоранұлы, Еріш Азаматұлы, 
Сағит Хамитұлы, Нарынбай 
Жанжігітұлы, Боранбай Шу-
ашпайұлы, Ықсан Әубәкірұлы, 
Аман Байбатырұлы, Мұхамет 
Әбдірахманұлы, Жақып Беля-
ков.

Орыстардың жерін сақтап, 
қасқырдай рухты екенін көр-
сете отырып, кеудеден жаны 
шыққанша күрескен қазақтар-
дың ерлігін орыстар білсе де, 
бұл жайлы көп айта бермейді. 
Енді қайтсін, қазақтарды емес 
Кутузовты және орыс сарбаз-
дарын асқақтатып, жер көкке 
сыйдырмай батырымыз дер. 
Орыс жазабаларында соғысқа 
қатысқан  бірде бір қазақ атауы  
жазылмаған. Бірақ, француз 
жазбаларында қазақтар туралы 
көптеген деректер, қолжазба-
лар мен суреттер де сақтаулы 
тұр. Біздің тарихымызды орыс- 
тар қанша бұрмаласа да текті 
ұрпағымыз бұған жол бермес.

Зерттеуді қажет ететін, осы 
күнге дейін құпия болып жатқан 
қаншама деректерді жария ете 
салу оңай дүние емес. Бұлар-
ды бұлақтың көзін ашқандай 
толықтыра түсуіміз керек. Қағаз 
беттерінде бояуы сіңбей, ел ау-
зында ұмыт болып бара жатқан 
аңыз-әңгімелерін зерттеп, жаңа-
дан өңдеп шығаруды қолға 
алып қана қоймай, креативті 
ойлармен жүзеге асыра алсақ 
деймін.

А.ХАСЕНОВА,
Абай атындағы Қазақ 

ұлттық педагогикалық 
университеті, тарих-дінтану 

факультетінің 
4-курс студенті.

Терроризм –ертеңімізге 
қауіп,  бүгінімізге  қатер

бөлек содырлық істер қатар еске 
түсіп, шариғат жолына дақ жұғып 
жатқаны да жасырын емес. Ал 
дәстүрлі дініміздің басты бағыты 
адамзат баласын ізгілік пен ме- 
йірімділікке бастау екендігін біл-
сек те, жат ағым жетегінде еріксіз 
кеткен талай жерлестерімізді 
көзіміз көріп жүр.

Қазақ халқы ежелден діні мен 
дәстүрін сабақтастырып, ұрпағы-
на тал бесіктен тәлімді тәрбие 
беруге  тырысқан.  Өзінің  тыйым-
дары мен ғұрпындағы талай 
ерекшеліктерін тікелей Ислам 
дінінің құндылықтарынан алып, 
балаға сенім мен хақ жолының 
туралығын түсіндіріп жеткізген. 
Санасы салмақтанып үлгерме-
ген бүлдіршіндерге діндік сипат-
тағы тағылым беру оңай шаруа 
емес. Сондықтан да үйреншікті 
тірлік барысымен сабақтастыра 
отырып, барынша діндік тәрби-
еге дағдыландыра түскен. Бұл 
ісімен жаңылысқан да емес. 
Ертеде ұлттық болмыстан нәр 
алып, қазақилықтың нұрына шо-
мылған ұл-қыздардың ешқайсы-
сы да «сәләфит» боламын деп 
сабылған емес, «уахабис» бо-
ламын деп жолынан да жаңыл-
маған. Киесі кимешегінен білінер 
ақ жаулықты әжелеріміз, күмістей 
сақалын самал жел сипаған қа-
рияларымыз да бес уақыт на-
мазын қаза қылмай, туралықтан 

тайып көрмеген. Қазіргі дамыған 
заманның, технологиялар мен 
жаңашылдықтардың кесірінен 
жат ағым насихатшылары да ға-
ламторды кеңінен пайдаланып, 
құйтырқы әрекеттерін жүзеге 
асыруда. Сонымен қатар дуалы 
аузынан дұғалы батасы төгіліп 
тұрар ақсақалдар да азайып, 
тілек пен батаны айыра алмай, 
алақан жайып «ал, алып қоялық» 
дейтін үлкендерден де қайыр қал-
мағандай. Шөлмегіне жабысқан 
ата шөбереге не тәрбие бере 
алар дейсіздер. Құндылықтар 
құрдымға кеткен заманда террор-
лық топтардың да әр қадамының 
қарымы артып келеді. Оған тиімді 
жағдайды өзіміз жасап отырған-

даймыз.
Мемлекеттің тыныштығын 

сақтау мен ел тәуелсіздігін бекем 
ұстау үшін дінді саясатқа айнал-
дырмай, жат ағым өкілдерінің жо-
лын кесуге, экстремистік ұйым- 
дардың тамырына балта шабуға 
барымызды салғанымыз жөн. 
Ертеңіміздің баянды болуы бүгін-
гі ісімізбен, әрекетімізбен тікелей 
байланысып жатыр.

Елбасы Н.Назарбаев бір сөзін-
де: «Егер жастарымыз  жат уағыз-
дарға ерсе, мемлекетіміздің бо-
лашағы не болмақ? Біз бұған жол 
бермейміз. Тәуелсіз Қазақстан-
ның болашағы жарқын, ұлты-
мыз тату болып, еліміз зайырлы 

мемлекет ретінде одан әрі да-
муға тиіс... Әлемдік әлеуметтік 
желілер діндер мен дін қызмет-
керлеріне қарсы толассыз шаб- 
уылға толып кеткенін көрмей 
қалуға болмайды. Әлемдік дін-
дердің барлығы да сабырға, шы-
дамдылық пен ұстамдылыққа 
шақыруда. Адамдар арасында 
қақтығыстарды тоқтатып, бей-
бітшілік пен келісімге үндейді. 
Әлемнің басқа діндері секілді 
ең толерантты  діннің бірі – Ис-
лам.  Исламды экстремизм мен 
лаңкестіктің кез келген форма-
сын ақтау үшін  пайдалануға 
тырысу – күпірлік»,- деген бо-
латын.

Мемлекет басшысы Қ.Тоқаев
та: «Қазіргі уақытта дүние 
жүзінде әртүрлі жат үрдістер 
пайда болып жатыр. Халықты 
татулыққа, пәтуаға, бірлікке 
шақыру керек. Ал түрлі жат діни 
ағымдарға тыйым салып, жол 
бермеуге тиіспіз. Осы бағытта 
дұрыс үгіт-насихат жұмыстарын 
жүргізіп, ел мүддесіне қызмет 
ету қажет»,- деген еді.

Бұның барлығы береке-бір-
лікті сақтау және ұлттық қа-
уіпсіздікті қамтамасыз етуге 
байланысты айтылған ойлар.

«Сақтансаң сақтайды» де-
мекші, әр басқан қадамымызды 
аңдап, айналада болып жатқан 
дүниелерден хабардар болып, 
жақындарымыздың да діни са-
уаттылығын, жат ағымдардың 
жетегінде кетпеуін бағамдап 
жүргеніміз жөн. Соның арқасын-
да ұйқымыз тыныш, қуанышы-
мыз да ұзағынан болмақ.

Е.ЕСЕНБЕКОВА,
Үшарал қазақ 

гимназиясының мұғалімі.
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 Абсцесс на ноге – это гной-
но-некротическое поражение 
кожных покровов с образова-
нием нарыва, ограниченного 
капсулой. Патология харак-
теризуется интенсивным бо-
левым синдромом, возвы-
шенной зоной гиперемии. 
При появлении воспаления 
обращаются за медицинской 
помощью, что снизит вероят-
ность развития осложнений. 
После инфекционных заболе-
ваний снижается иммунитет, 
активизируется условно-пато-
генная микрофлора эпидер-
миса. Стафилококки, стреп-
тококки проникают внутрь 
волосяного фолликула. На 
чужеродное вторжение ре-
агирует защитная система, 
посылает в воспалительный 
очаг лейкоциты. Происходит 
реакция между клетками кро-
ви, патогенными организма-
ми, формируется фурункул на 
ноге, при отсутствии терапии 

Абсцесс стопы и голени 
начинается абсцесс. Если в 
процесс втягивается 2-4 ще-
тинки, образуется карбункул, 
нарыв возникает самостоя-
тельно при поражении боль-
шого участка мягких тканей. 
Ограниченный гнойный очаг 
на ноге требует ранней диагно-
стики, хирургического лечения. 
Обратившись к врачу на позд-
ней стадии абсцесса, повы-
шается риск распространения 
патологического содержимого 
на окружающие ткани, разви-
тие флегмоны. Гнойная рана 
на ноге возникает в результа-
те стафилококкового, стреп-
тококкового поражения мягких 
тканей. Развитию абсцесса 
способствуют провоцирующие 
факторы: нарушение правил 
личной гигиены приводит к 
усиленному размножению па-
тогенных микроорганизмов на 
коже ног. Грязь, пыль являют-
ся благоприятной средой для 
существования колоний бак-

Семіздік - бұл май тіндерінің 
жиналуына байланысты дене 
салмағының жоғарылауы. 
Бұрынырақта бұл дұрыс та-
мақтанбаудың салдары ретін-
де қарастырылып келген, қазір 
ауыр асқынулар мен созылма-
лы ауруға айналды. Семіздік 
кезінде ІІ типті қант диабетінің, 
жүрек қан тамырлары аурула-
рының, онкологиялық аурулар-
дың даму қауіпі жоғарылайды. 
Экономикалық дамыған ел-
дердің тұрғындарының шама-
мен үштен бір бөлігі семіздікке 
шалдыққан, ал артық салмағы 
бар адамдар саны жыл сайын 
10% өсуде.

Даму себебіне байланысты 
семіздік екіге бөлінеді: 

1) экзогенді-конституционды - 
адамның дұрыс тамақтанбауы-
на және аз қозғалуына байла-
нысты дамып, тұқым қуалайды;

 2) эндогенді ағзада белгілі 
бір аурудың себебінен дамиды 
(бүйрек, бауыр, жүрек-қантамыр 
жүйесінің аурулары және қант 
диабеті). 

Жалпы семіздіктің типтері си-
метриялы - жалпы (универсал), 

Қазақстанда балалардың 
жоспарлы вакцинациясына ар-
налған біріңғай ресми ресурс 
пайда болды – EGU.KZ (https://
egu.kz).

Вакциналар мен вакциналау 
туралы білгіңіз келген, бірақ 
қандай да бір себептермен 

Семіздіктің алдын алу
жоғары - бет, желке, мойын, иық 
белдеуі қамтылады, ортаңғы - іш 
алжапқыш тәрізді қамтылады, 
төменгі - бөксе мен жіліншік.

Семіздіктің алдын алу:
- салауатты өмір салтын ұстану;
- спортпен шұғылдану;
- жемістер мен көкеністерді 

жеу.
Артық салмақ қосқаныңызды 

байқаған сәттен бастап, спорт 
және қауіпсіз диетаның көме-
гімен арықтауға тырысу керек. 
Егер әсері болмаса, дәрігерге 
қаралыңыз. Артық салмақты өз 
бетіңізбен толық емдей алмай-
сыз, алдын ала дәрігермен кеңес-
кен дұрыс. Мүмкін семіздік бел-
гілі бір аурудың салдары шығар. 
Бұл жағдайда сол ауруды емдеу 
керек. Емдеу тәсілдері:

1. Дәрі-дәрмексіз тәсілдер. 
Калориясы төмен азыққа негіз-
делген ем дәм мен жүйелі дене 
жаттығулары. Барлық диеталар 
келесі талаптарға сай болу қажет: 
калорияның айқын тапшылығын 
қалыптастыра   отырып,  денсау-
лыққа зиянын тигізбеу үшін тиімді 
және үйлестірілген тағам пайда-
лану. Бірде-бір дәрігер өте аз 

уақыт ішінде салмақ тастауға 
көмектесетін диетаны құптамай-
ды. Семіздіктен біртіндеп арылу 
қажет.   

2. Дәрі-дәрмекті тәсіл. Дәрігер 
тәбет қашыратын және құнарлы 
заттардың сіңірілуін азайтатын 
немесе гормоналды жағдайыңыз- 
ды қалыпқа келтіретін препарат-
тарды жазып беруі мүмкін.

3. Хирургиялық тәсіл. Дәрі-
герлер аяғы ауыр әйелдер мен 
кішкентай балаларға арықтауға 
рұқсат бермейді. Әдетте бала-
лар дене қимылының аздығынан 
семіреді. Дұрысы, томпақ ба-
лақайдың бойы салмағын «қуып 
жеткенше» бір қалыпта ұстауға 
тырысу керек.

Семіздік – медициналық мәсе-
ле. Сондықтан толық адамды 
оның дене бітімі үшін кемсітуге 
болмайды.

А.ҚАБДОЛОВА,
аудандық санитариялық -

эпидемиологиялық бақылау 
басқармасы санитариялық-

гигиеналық бақылау және 
қадағалау, техникалық 

регламенттерді бақылау 
бөлімінің бас маманы.

Бірыңғай ресми
ресурс пайда болды

ала алмаған барлық ақпарат бір 
цифрлық/сандық ресурста жи-
нақталған:

- вакцинация (егу) күнтізбесі; 
- вакциналардың шығу тарихы;
- вакциналардың қауіпсіздігін 

тексеру кезеңдері туралы ақпа-
рат;

- вакциналар және олар 
қорғайтын аурулар туралы 
мәліметтер;

- вакциналар туралы ең кең та-
ралған мифтер/аңыздар.

Сонымен қатар EGU.KZ сайтын-
да вакциналардың неден тұраты-
нын, егуге қалай дайындалу ке-
ректігін және инъекциядан кейін 
нені күтуге болатынын біле ала-
сыз.

Ә. ӘЛІПБЕКОВА, 
салауатты өмір салтын

 қалыптастыру бөлмесіне 
жауапты маман. 

терий. Инфекционные агенты 
проникают через порезы, ца-
рапины, трещины, мозольные 
участки, раны на пальцах, иг-
норируя их, не обрабатывая 
антисептиками, есть риск по-
явления абсцесса. Частая при-
чина повреждения эпидермиса 
у женщин – эпиляция ног. Для 
мужчин провоцирующим фак-
тором выступает бритье, у них 
гнойные образования локали-
зуются в области лица, шеи. 
Переохлаждение способству-
ет прогрессированию гнойно- 
некротического заболевания. 
Локализация абсцесса на ноге 
может быть связана с обостре-
нием хронических недугов: са-
харного диабета, варикозной 
болезни нижних конечностей. 
Абсцесс мягких тканей может 
возникнуть при наличии очагов 
хронической инфекции на теле 
человека. Нагноение становит-
ся осложнением карбункулов, 
фурункулов на ногах. Зараже-

ние стрептококками, стафи-
лококками происходит через 
поврежденный эпидермис. 
Абсцесс голени и стопы имеет 
три стадии созревания с типич-
ной клинической картиной. Для 
начального этапа характерно 
возникновение инфильтрата 
– покраснения на ноге. Обра-
зование воспаляется, болит, 
чешется, появляются систем-
ные проявления недуга в виде 
высокой температуры. Если 
на этой стадии отсутствует ле-
чение, патология продолжает 
прогрессировать. Вторая фаза 
абсцесса характеризуется со-
зреванием нарыва, внутри вос-
палительного очага находится 
гной, некротические массы. 
Нога у пациента болит, темпе-
ратура не спадает, возникает 
слабость, сильная усталость, 
снижение аппетита. Гнойное 
уплотнение на конечности 
устраняется двумя способами: 
консервативным и оператив-

ным. Терапия в легких случа-
ях заболевания проводится 
врачами в амбулаторных ус-
ловиях, тяжелое протекание 
некротического образования 
на ноге требует стационар-
ного лечения.

Абсцесс  стопы и  голени –
опасная патология, которая 
осложняется болезнями су-
хожилий, мышц, нервных 
волокон. К ним относятся 
остеомиелит, тендовагинит, 
паралич, гангренозное пора-
жение тканей нижних конеч-
ностей. Расположение гной-
ника возле пальцев грозит 
выпадением ногтя.

Небольшая припухлость 
может стать началом абцес-
са, выявив ее, можно обой-
тись методами местного, 
системного консервативного 
лечения. Операция на ноге 
проводится при глубоком за-
легании патологии, длитель-
ном непрорывании нарыва.

Д. УНЕРБЕКОВА,
 ведущий специалист 

районного УСЭК. 
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Жуырда Алматы қаласында 
еркін күрестен «Batyr Wrest» 
клубының   ұйымдастыруымен 
Тәуелсіздіктің 30 жылдығына 
орай республикалық турнир өтті. 
Аталған  додада  еліміздің  түкпір-
түкпірінен келген боз кілем 
шеберлері бақ сынасты. 

Бұл сайысқа Жамбыл, Шығыс 
Қазақстан облысы, Нұр-Сұлтан 
және Батыс Қазақстан облысынан 
715-тен астам спортшылар үмітін 
үкілеп келген. Екі күн бойы 2006-
2007, 2008-2009, 2010-2012  
жылы туылған палуандар боз 
кілемде белдесті.

Олардың қатарында аудандық 
балалар мен жасөспірімдер спорт 
мектебінің жаттықтырушысы 
Байсалбай Мейірдің  шәкірттері 
үздік өнер көрсетті. 

«Жүйрік алысқа, жігіт намысқа 
шабады» демекші, Қабанбай 
ауылының жас спортшылары тек 
мектептің, ауылдың намысын ғана 

Жуырда ҚР ІІМ Көліктегі ПД 
Бескөл  стансасындағы   ЖПб-нің
қызмет көрсету учаскесінде 
республикалық  «Браконьер»  же-
дел-профилактикалық іс-шарасы 
өткізілді. Іс-шараның басты 
мақсаты – табиғатты  қорғау  заң-
намасы бұзушылықтарын,  биоло-
гиялық ресурстар объектілері мен 
өнімдерінің заңсыз айналымын 
анықтауға және жолын кесуге, 
сондай-ақ  экологиялық  қылмыс-

2020 жылдың 1 қыркүйегінде ел Президенті Қ.Тоқаев «Жаңа 
жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл кезеңі» атты Жолдауын ел назарына 
ұсынды. Жолдау  барысында Мемлекет басшысы еліміздегі экология-
лық жағдайға басты назар аударған болатын. Аталған жолдаудың 
7-ші бөлімінде еліміз бойынша 2 млрд. ағаш отырғызылатыны туралы 
баяндалған. Осы ретте Алакөл орман шаруашылығы коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі жыл басынан орман қоры жеріне 56,8 гектар 
жерге орман екпелерін отырғызуды жүзеге асырды. Атап айтсақ, 
Көктұма орманшылығына 47,4 гектар жерге  197920 түп қарағаш 
екпелері, Тоқты орманшылығына 2,4 гектар жерге  13440  Ель-шренка 
екпелері отырғызылды. Үшарал орманшылығына 3,1 гектар жерге 
12400 түп  терек көшеттері, 3,9 гектар жерге 15600 түп тал ағашы 
екпелері егілді. Мекеменің жоспарында 2022 жылдың көктемінде  6 
гектар терек көшеттері, 8 гектар тал көшеттері,  күз айында 138 гектар 
қарағаш көшеттері  жоспарлануда. Қазіргі уақытта орман екпелерін 
отырғызу мониторингі және бақылау бойынша интерактивті карта 
құру мәселесі пысықталуда.

А.МАДИЕВ,
Алакөл ОШКММ-сінің директоры орынбасарының                                                                                                                              

уақытша  міндетін атқарушы.

В  современном  мире цифро-
вые технологии играют все более
важную роль для развития 
экономики стран.  Прогрессивные
технологии   дали   ряд    преиму-
ществ – упрощение  доступа 
населения и бизнеса к государст-
венным  услугам,  ускорение  об-
мена информацией, появление 
новых возможностей для ведения 
собственного дела, создание 
новых цифровых продуктов и т.д.

 Так, за 10 месяцев  текущего 
года  в нашем районе было   заре-
гистрировано   1178 случаев рож-
дения.  Через  портал   электрон-
ного правительства  egov.kz   -  
892. 

Данную государственную услу-
гу можно  легко получить  онлайн.
Для этого  необходимо  авторизо-
ваться на портале egov.kz и 
перейти по кнопке «Заказать 
услугу онлайн».

Заполнить заявку и подписать 
ее ЭЦП (электронной цифровой 
подписью) либо при помощи 
смс-пароля (обязательно иметь 
регистрацию в базе мобильных 
граждан).

В личном кабинете (в разделе 
«История получения услуг») 
ознакомиться с уведомлением об 
обработке вашей заявки, которое 
поступит в течение указанного 
времени.

Посетить РАГС (ЗАГС) в 
указанное в уведомлении время, 
при себе иметь:

• Оригинал медицинского сви-
детельства о рождении;

• Оригинал свидетельства о 
заключении брака;

• Оригинал удостоверения 
личности матери;

• Оригинал удостоверения 
личности отца.

Д.МУХАМЕТЖАНОВА,
 ведущий специалист 

аппарата акима  района. 

Очередную партию  сеголе-
ток сазана в количестве  78 
700 тыс.  штук выпустили в 
озера Алаколь,  Кошкарколь и 
Сассыкколь   субъекты   рыб-
ного хозяйства  нашего  райо-
на.

Надо сказать, что над  пробле-
мой   воспроизводства   рыбных
запасов  в   Алаколь-Сасыкколь-
ской системе озер работают на 
постоянной основе.

Нынешней осенью  сеголетки 
(мальки сазана возрастом до   
пяти месяцев )  весом от 20 до 
25 граммов  были выпущены  в 
водоемы.   Первыми   12  ноября
запустили мальков  КХ «Олжас»,
СПК «Хамит»,   ИП «Алинур»,   
КХ «Бейсембаев М», ИП «Бірлес-
тік», ТОО «Манат». На этот раз    
мальки карповых пород были 
закуплены  в   Капчагайском  не-
рестово-выростном хозяйстве.

Тұншықтырғыш газдан қаза 
болғандар мен зардап шеккен 
адамдардың саны жылдан жыл-
ға өсуде. Ал бұл статистика 
азаматтар  өздері  түсініп,  өмір-
дің барлық қатынастарында 
қауіпсіздікке қатысты қырағылық 
танытпаса өзгермейді. Өрт 
қауіпсіздігіне зейінмен қарап, 
жақын адамдарыңызды тұрмыс-
тағы өрт қауіпсіздігі қағидаларын 
қадағалау  туралы   ескертіп,  ақ-
параттандыру қажет.

Тұншықтырғыш  газдың туын-
дауының негізгі себептері жанып
жатқан шеңберде оттегінің жетіс-
пеушілігі болып келеді. Оттегі 
жеткілікті алмаспаған жағдайда, 
тұншықтырғыш газ жанбайды 
және пеш  құрылысының  герме-
тикалықсыз учаскілері    (жарық-
шақтар) арқылы тарауы мүмкін,
адамның организміне токсиндік 

Тұншықтырғыш  газдан  абай болыңыз
әсер тигізіп улануына (тұншығу) 
әкеледі. Отын толық жанып кетті 
деп  санап,   пеш  иелері жылуды
сақтап қалу үшін мұржаның 
жапқышын  жабады,  осылай тұн-
шықтырғыш газдың таралуына 
жол береді. Сондай–ақ, аталмыш
газдың  тууына  жабық  ғимарат- 
тағы автокөлік қозғалтқышының 
ұзақ тұтанып тұруы немесе 
қараусыз қалдырылған газ плита-
лары мен су жылытқыштары 
себеп болады.

Әрқашанда есте сақтау қажет, 
тұншықтырғыш газ өте «зұлым» 
болып келеді, үй-жай ішінде 
тарап, қабырғалар мен қоршаған 
заттарға қонбайды, суға мүлде 
сіңбейді. 

Тұншықтырғыш газбен улану 
көп жағдайда тәуліктің түнгі 
уақытында орын алады. Пештің 
немесе  газ  құрылғысының орна-

ласқан  орны  айтарлықтай  алыс
тұрған үй-жайларда да өлім-жітім 
нәтижесіне әкелуі мүмкін. Бұл 
газдың өте үлкен мөлшерімен 
улану түтіндеген үй-жайда  бірне-
ше минут ұйықтап жатқан адамға
жеткілікті. Оның бар болуын сезін-
бей, газдың үлкен концентрация-
сында адам бірнеше минут 
ішінде қаза болуы мүмкін. Мұндай 
жағдайда ең қорқыныштысы, 
тұншықтырғыш газдың құрбаны 
балалар немесе қарттар.

Улы газдан уланудың алдын 
алу мақсатында тұрғын үйдегі 
жылыту пешін пайдалану кезінде 
қарапайым өрт қауіпсіздік ереже-
лерін   сақтауларыңызды   сұрай-
мыз.

Ғ.МҰСТАФИН,
аудандық ТЖБ-нің бастығы, 

азаматтық қорғау 
подполковнигі.

Жеңіс тұғырында
емес, ауданның арын қорғап,  
байрақты бәсекеде топ жарып, 
абыройымызды асқақтатты. №3
Қабанбай  орта   мектебінің   оқу-
шылары Марат Батырхан, Алмас-
ұлы Ерзат,  Омар Молдағожин 
атындағы орта мектептің   оқушы-
сы  Әбілхан Рамазан 1 орынды 
қанжығасына басып, алтынмен 
апталды. Омар Молдағожин 
атындағы  орта   мектептің    оқу-
шысы Жанабіл Диас екінші, 
Русланұлы   Нұрислам   мен  №1
Қабанбай орта мектебінің оқушы-
сы  Джанкураев Тәңірберді  үшін-
ші орынның мінберіне көтерілді.

Бұл спорттық сайыстың алғаш-
қысы да, соңғысы да емес. Жас 
палуандарымызға «Сау дененің –
рухы сау» ұранын ұстанып, 
тек қана жеңіс туын желбірете 
берулеріңізге тілектеспіз.

М.МУХАМЕТЖАНОВА,
О.Молдағожин атындағы 

орта мектеп директорының 
орынбасары.

Регистрация 
рождения 

ребенка онлайн

Ағаш отырғызу- 
атадан қалған мираc

Жедел-профилактикалық 
шара өтті

тарды  ашуға  бағытталған. Бес-
көл стансасындағы ЖПб қызмет
көрсету   аумағында   темір   жол
және әуе көлігі объектілерінде 
тиісті алдын - алу, жолын кесу 
жұмыстарын ұйымдастыруға қыз-
меткерлер мен күш-құралдары 
барынша   жұмылдыру  жұмыста-
ры жүргізілуде. 

Ж.БИДОЛДАХАНОВ, 
Бескөл ст. ЖПб бастығы, 

полиция капитаны.    

Выпустили 
сеголеток сазана    

Запуск  сеголеток  был органи-
зован при участии  специалистов 
Каз НИИРХ, сотрудников отдела 
сельского хозяйства района, 
М.Оразиманова от  Ассоциации 
рыбного хозяйства.

Надо отметить, что   с годами 
пресс промысла увеличился, и 
в итоге  к настоящему времени 
мы пришли к тому, что природа 
уже не в силах восполнить свои 
запасы самостоятельно. Нужны 
рыборазводные   комплексы,  вы-
ростные пруда, инновационные 
технологии.  Тесное сотрудничест-
во  пользователей  с рыборазвод-
ным комплексом – шаг к  
пополнению  рыбных запасов 
сазана   местного происхождения.

      
К.ЖУМАНКУЛОВ,

 руководитель   отдела  
Алакольской рыбной 

инспекции.



қуаныштарыңыз молынан болсын.

Бұл жасыңыз таусылмайтын құт берсін,
Ұрпақтармен дәрежеңіз тіктелсін.
Бақытыңыз басыңыздан артылып,
Тәңіріміз жүз жасын да нық берсін.

Ізгі ниетпен: Парасат балабақшасының  ұжымы.
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Құжат жоғалту

Құттықтаймыз!

Каждое время года по - 
своему прекрасно и красиво. 
Сейчас наступила зима, 
выпал белый чистый снег, как 
символ обновления всего на 
земле, температура воздуха 
отпустилась ниже -20 градусов. 
Морозное утро и солнечный 
день с переливами искринок от 
солнечных лучей в красивых, 
мерцающих снежинках. Деревья 
укутались в зимние шубы, реки 
укрылись льдом, все как бы 
замерло в зимней красе и ждет 
нового лета. Много серебра и 
белоснежной тишины. Лишь они 
красавицы ели выдают себя из 
подснежной шапки своей яркой 
зеленью.

Задачей работников РГУ 
"Жонгар - Алатауского" ГНПП 
и всех сознательных граждан 
нашей планеты, сохранить  и 
не допустить самовольной 
рубки хвойных деревьев  в 
предновогодний  период.  Ведет-
ся патрулирование  обходов, 
проводятся  разъяснительные  

Охрана 
хвойных насаждений

работы, выставляются  посты,  
досматриваются транспортные 
средства. В преддверии  новогод-
них праздников у инспекторов 
напряженный график работы, 
в связи с охраной хвойных 
насаждений. Не секрет, что глав-
ным  украшением   новогоднего 
праздника  является красавица 
ель. Заменить живую ель 
можно не менее красивыми 
искусственными  елками  со  сне-
гом, снежинками на ветвях и 
многими другими спецэфектами, 
тем самым сохраняя хвойные 
насаждения и не нанося вред 
зелени  планеты.  Минутная    ра-
дость нового года, не стоит сруб-
ленной красавицы! Остановитесь! 
Не губите красоту этого дерева! 
Еще многие десятилетия это 
красивое дерево будет украшать 
нашу землю!

 Р.ВАРЛАКОВ,
 инженер по  рекреации  
и  туризму Лепсинского 
филиала РГУ "Жонгар- 

Алатауского" ГНПП.

2008  жылы  аудандық  жер қаты-
настары бөлімінен Рахымбекұлы 
Азаматтың   атына берілген 
№1034771, кадастрлық нөмірі 
03-271-005-2230  жер учаскесіне  
жеке меншік құқығын беретін акт 
жоғалуына байланысты жарамсыз 
деп танылсын.

2008   жылы    аудандық     жер
қатынастары   бөлімінен    Рахым-
бекұлы Бекзаттың  атына 
берілген №1034770, кадастрлық 
нөмірі 03-271-005-2231  жер   учас-
кесіне  жеке меншік құқығын 
беретін акт жоғалуына байланысты 
жарамсыз деп танылсын.

Құрметті Оруспаев Аман Менғалиұлы!
16 желтоқсан күні толатын 30 

жасыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. 
Сізді ұжымыңыз білікті, тәжірибелі де 
озық, сыйлы және беделді маман ретінде 
құрметтейді, сыйлайды. Басыңыздан бақ 
таймасын, аңсаған армандарыңыздың 
асуына жете беріңіз. Отбасыңызға 
амандық, зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, бақыт 
тілейміз. 

Өмір жыры таусылмасын мәңгілік,
Тұрсын алдан арайланып  таң күліп.
Бақыт болсын әрқашанда жолығар,
Шаттығыңыз тау суындай молығар.

Үшарал қаласының 
тұрғындары, асқар тау әке
Жумкеев   Рахман  Муқа-
тайұлы мен аяулы ана, 
ардақты   жар,  «Парасат»  
балабақшасының   дирек-
торы  Жумкеева Айман 
Нұрқасымқызын 60 жас 
мерейтойларымен шын 
жүректен құттықтаймыз. 
Дендеріңізге  саулық,   от-
басыларыңызға    баянды
бақыт  тілейміз. Беделде-
ріңіз биік, абыройларыңыз 
асқақ, мәртебелеріңіз  жо-
ғарылай   берсін.  Ғұмыр-
ларыңыз ұзағынан, көрер 

Ізгі ниетпен: «Алакөл» компаниялар бірлестігі.

Еске алу
Қабанбай ауылының тұрғыны болған, асыл анамыз 

Жарахимова Мария Жарахымқызының дүниеден өткеніне 
20 жыл болды. Амал қанша... Ағайынға қадірлі, отбасымыздың 
ұйытқысы болып, үлкенге ізет, кішіге құрмет көрсетіп жүретін, 
ақкөңіл, мінезі жарқын жан еді. Бүгінде анамыздың бейнесін, 
жарқын жүзін, бізге айтқан әрбір ақылын сағына еске аламыз. 
Жаны жәннатта, нұры пейіште шалқып, иманы жолдас болсын.

Еске алушылар: ұлы мен келіні Асхат-Шынар, 
немерелері Еңлік, Елдар.

На реках в нашем районе 
в зимний период практически 
ежегодно проходят шугоходы, 
наносящие    значительный  ущерб,
а в отдельных случаях - сопровож-
дающиеся    человеческими   жерт-
вами. Шуга - всплывающий на 
поверхность или занесенный 
вглубь потока внутриводный лед. 
Шуга может находиться в состоянии 
движения на поверхности и 
внутри водного потока - шугоход 
или в неподвижном состоянии- 
последная шуга. Шугоход образует-
ся перед ледоставом, а также 
зимой на незамерзающих поро- 
жистых участках рек. В поток 
шугохода  вовлекаются  льды  зато-
ров, заберегов, донного льда, 
песка, отдельных камней. 

Рекомендуем вам:  
- Постоянно следите за 

состоянием русла реки, ледовыми 
явлениями.

- Не разрешать детям играть и 
находиться вблизи русел рек.

- Не организовывать скопление 
людей.

-  Будьте  осторожны  при   пере-
ходе через русло реки в опасный 
период, обращать внимание на 
русло реки выше по течению. 
Переходить реку быстро.

- Не останавливайтесь вблизи 
русла рек.

- При обнаружении признаков 
паводка немедленно отойдите как 
можно дальше от русла.

- Населению, проживающему и 
работающему в близи русел сел, 
паводкоопасных рек, внимательно 
прослушивать соответсвующие 
сообщения компетентных органов.

Соблюдайте все меры предосто-
рожности   находясь  в непосредст-
венной близости от русла реки! 
При  возникновении  ЧС просим 
обращаться по  следующим   теле-
фонам: 112, (ДЧС)  3-54-43, 3-40-
45.

А.ТОКБУЛАТОВ,
 руководитель  Алакольского 

ПЭО филиала «ЖАТЭУ» ГУ 
«Казселезащита»  МЧС РК.

Осторожно, 
      шугоход!

Қазақстан Республикасында  тұр-
ғындар арасында эпидемиология- 
лық салауаттылықтың тұрақтылығы 
тиімді және қауіпсіз вакцинаны үзбей 
қолданудың көмегімен сақталуда, 
сондай-ақ ұзақ жылдар бойы 
эпидемияның және ауыр түрдегі 
сырқаттанудың да алдын алуда. 

Жұқпалы аурулар  қысқа уақытта
көптеген дені сау  адамдардың ағза-
сына ену қабілеттілігімен бұрынғы 
жүз жылдықта қауіпті болған, бүгінгі 
күні де аса қауіпті болып қалуда. 
Вакцинаның артықшылығы адамда 
сырқаттанушылыққа бөгет жасайтын 
тұрақты  белсенді  жасанды иммуни-
тетті қалыптастырады. Иммундауды 
тоқтатқан  кезде немесе  тұрғындар-
ды жеткіліксіз деңгейде екпемен 
қамтығанда қауіпті жұқпалы аурулар
қайта  оралып,  эпидемия  жағдайы-
ның туындауы мүмкін. 

Осыған  орай   иммунопрофилак-
тика саласындағы ең басты 
мемлекеттік саясат алдын алуға 
бағытталған, ал сырттан жұқпалы 

Оқырман назарына!
   Газетіміздің келесі саны 16 желтоқсанда жарық көреді.

Редакция алқасы. 

Екпе егудің маңыздылығы
ауру енгізілгенде басты мақсат 
жұқпаның таралуына жол бермеуге 
және жұқпаны жоюға бағытталады. 
Вакцинацияның тиімділігі екпені 
уақытылы және толық алуға тікелей 
байланысты. Иммундау көрсеткішінің 
төмендеуі жұқпалы ауруларды 
қабылдағыш адамдардың көбеюіне 
әкеліп соқтыруы мүмкін, соның 
нәтижесінде сырқаттанушылықтың 
бұрқ етпе жағдайлары туындайды. 
Әртүрлі елдерде вакцинациядан 
жаппай бас тартудың нәтижесі 
эпидемияға әкеліп соқтырды.

Қазіргі күні коронавирус жұқпасы 
бүкіл әлемнің барлық мемлекетінде 
тіркеліп, осыған орай «пандемия» 
жарияланғаны бәрімізге мәлім. 
Ауру сырқат адамнан сау адамға 
ауа-тамшы жолымен беріледі. 
Коронавирусты жұқтырған әрбір 
адам өзінің айналасындағы  адамға 
жұқтыра алады. Ауыр жағдайларда 
инфекция пневмонияға, ауыр жіті 
респираторлы синдромға, бүйректің 
жетіспеушілігіне және өлімге әкелуі 

мүмкін. 
Осындай эпидемиологиялық ах- 

уалдың күрделеніп, шиеленіскен 
уақытында егілусіз қалып жатқан 
басқа республикалардан, аймақтар- 
дан келген, тіркеусіз заңсыз 
тұрақтаған халық топтарын, діни 
сенімге байланысты екпеден бас 
тартқан тұрғындарды анықтап, 
жұқпалы сырқаттанушылыққа қарсы 
жоспарлы иммундауға медициналық 
ұйымдарға есепке алу шаралары 
ұйымдастырылуы қажет.

Иммундау мәселесінде туындаған 
барлық сұрақтар бойынша сіздер 
тұрғылықты жерлеріңізде орналасқан 
медицина ұйымдарына «қызу» байла-
ныс  телефондары арқылы хабарласа 
аласыздар, аудандық санитариялық 
эпидемиологиялық  бақылау  басқар-
масы 3-44-18 және аудандық орталық 
аурухана ұйымы 2-12-21.

Б.НҮСІПҚАНОВ,
аудандық СЭББ бас маманы.

Жаңа жыл жақындаған сайын 
жер-жерде қылқан жапырақты 
ағаш сатушылар қарасы да көбейе 
түсетіні шындық. Ал тұрғындардың 
жасанды шыршаны емес, көбінесе 
табиғи шыршаны таңдайтыны да рас. 
Сол себепті де жыл сайын орман 
сақшылары шыршаны заңсыз отаудан 
қорғау шараларын жүзеге асыру 
мақсатында күшейтілген режимде 
жұмыс істеуге көшеді.

Осыған орай, облыстық орман 
және аңшылық  шаруашылығы аумақ-
тық инспекциясы, «Алакөл орман 
шаруашылығы»   коммуналдық    мем-
лекеттік  мекемесінің   қызметкерлері-
нен арнайы жедел топтар құрылып, 
шыршаны заңсыз кесуден қорғау іс- 
шаралары атқарылуда. Олар сондай - ақ,
жыл сайын   облыс   қалалары   және  
елді мекендерінде  жаңа   жылдық 
шыршаларды сатумен айналысатын 
сауда нүктелеріне табиғат қорғау 
полициясы  қызметкерлерімен  бірлес-
кен рейдтер жүргізеді.

Әрине, жаңа жылды орманнан 
келген әсем шыршамен қарсы алғанға 
не жетсін.  Алайда бір күндік қызыққа 
бола жасыл шыршаны жаппай кесе 
берсек не болады? Шырша ағашы 
баяу өседі, ал адамдар көбіне енді- 
енді тамыр таратып келе жатқан 
жас қарағайларды кеседі. Ал сол 
кесілген ағашты бар болғаны бірнеше 
күн ғана пайдаланып, содан кейін 
лақтырып тастайды. Осы орайда 

Жаңа жылдық шыршаны қорғау
еске сала кететін бір жайт, Қазақстан 
Республикасының   заңдарында   ор-
ман қорын күзету, қорғау,  ормандар-
ды молықтыру мен өсіру саласында-
ғы заң бұзушылықтар үшін жауапкер-
шілік белгіленген. 

Жаңа жылды желеу етіп, қылқан 
жапырақтыларға балта сілтегендерге 
ел Үкіметінің 2007 жылғы 31 
мамырдағы №441 қаулысына сәйкес 
шара   қолданылады.   Мәселен,  бір
шырша-қарағайдың обалына  қалған
адамға 15 айлық есептік көрсеткіш 
көлемінде, яғни 20 мың теңгеден 
астам айыппұл салынады. Ал 
тым шектен шығып, орманға 
орасан залал келтірген жағдайда 
құқық бұзушылар қылмыстық 
жауапкершілікке тартылады.

Жалпы, орманның «жасыл 
сұлуын» заңсыз отауға тек жаңа 
жыл қарсаңында ғана емес, жалпы 
жыл он екі ай бойына қатаң тыйым 
салынады. Орманда өсіп тұрған 
ағаш та заңның қорғауында екенін 
ұмытпайық.

Ең бастысы, қылқан жапырақты 
ағаштарды сақтай отырып, бәріміз 
бірге өлкемізді одан сайын көркейте 
түсейік. 

Ж.УМАРОВ, 
облыстық орман 

шаруашылығы және 
жануарлар дүниесі аумақтық 

инспекциясының бас маманы.


