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ЕҢБЕК АДАМЫДАРИЯ ДЕҢГЕЙІ

Sb Ғазиза ӘБІЛДА,
«Сыр бойы»

3 4 65 Спортқа 
бағышталған ғұмыр

Төтеншеліктер бетпе-бет 
келер қиындық көп

Таусылмас
қазына

Президент ескерт кіштің жа
нында жергілікті зиялы қауым 
өкіл дерімен жүздесіп, белгілі қа
ламгердің ұлт руханиятын дамытуға 
зор үлес қосқанын айтты.

– Шерағаң – халқымыздың 
біртуар азаматы, заңғар жазушы 
десек, артық айтқандық емес. Жас 
кезімізден бастап біз бәріміз оның 
«Қызыл жебе» романын,  басқа да 
шығармаларын оқыдық. Әсіресе, 
«Бір кем дүние» туындысы әлі күнге 
дейін өзекті. Халқымызға, әсіресе, 
жастарға рухани азық болған дүние 
деп айтуға болады. Сондықтан 
жазушының ескерткішіне арнайы 
келіп, тағзым етіп отырмыз,– деді 
ҚасымЖомарт Тоқаев.

Кездесу барысында жергілікті 
зиялы қауым өкілдері елді тол
ған дыратын мәселелерді айтып, 
өз ойларын ортаға салды. Олар 
Мемлекет басшысының бас та
масымен жүргізіліп жатқан қо
ғамдықсаяси реформаларды 
қол   дайтынын жеткізіп, шығар ма

шы лық адамдарына мемлекеттің 
көрсетіп жатқан қамқорлығы үшін 
алғыс айтты. 

Президент жазушының ба ласы 
ретінде шығармашылық адам
дарын әрқашан қолдайтынын 
атап өтті. Сондайақ еліміз дамып, 
өркендеуі үшін алдағы саяси 
науқандар кезінде де, ең алдымен, 
ауызбіршілік қажет екеніне назар 
аударды.

– Ең басты мәселе – әділ, ашық 
болу керек. Осындай лайықты 
адамдар біздің Парламентке келсе, 
еліміздің дамуына үлес қосады деп 
үміттенемін. Дүниежүзінде болып 
жатқан жағдайды өздеріңіз жақсы 
білесіздер. Ішкі саясат та, сыртқы 
саясат та сындарлы, салмақты 
болуы керек. Ең басты міндетіміз 
– мемлекеттілігімізді сақтап қалу. 
Сынқатерлер аз емес. Сондықтан 
бәріміз бір ел, бір халық, бір ұлт 
болып ұйысып, ел үшін қызмет 
етейік, – деді Мемлекет басшысы.

Ұйысқан ұлттың 
ұтары көп

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев тың Жамбыл 
облысына жұмыс сапары жазушы Шерхан Мұртаза ескерткішіне гүл 

шоғын қоюдан басталды.

Ал баланың толыққанды саналы 
адам болып қалыптасуында оның 
білімі, денсаулығы және отбасының 
әлеуметтік жағдайы бірібірімен 
тығыз байланысты екенін көбіміз 
ескере бермейміз. Білсек те тереңіне 
бойламай, мәселеге біржақты қа
раймыз. Айталық, баладан мінсіз 
тәрбие, сапалы білімді талап етеміз. 
Алайда денсаулығы жоқ баланың 
оқуға, ізденуге, білім алуға құлқы 
бола ма? Сол сияқты, ішер асы, киер 

киімі сай болмаса, яғни, қатарынан 
қалыс қалса, ол да баланың 
көңілкүйіне кері әсер етпей ме? 
Осы жағын да ойлағанымыз жөн 
сияқты...

Бүгінгі біздің әңгімеміз баланың 
денсаулығы жайында болмақ. 
Бұл ретте алыстан орағытпай, 
айқын деректерге сүйене отырып, 
мәселенің жайжапсарын зерде
леуге тырыстық. Жоғарыда атал
ған жиында арнайы хабарлама 

жасаған облыстық денсаулық 
сақтау басқармасы басшысының 
орынбасары М.Мырзанованың ай
туынша,  жалпы мектеп оқушы
ларының денсаулық жағдайына 
қатысты алаңдатарлық жайлар аз 
емес. Мысалы, өткен жылы ҚР 
Денсаулық сақтау министрлігінің 
Ұлттық денсаулық сақтау ор
талығы «Дені сау ұлт» жо ба
сын іске асыру шеңберінде  оқу
шы лардың денсаулығы мен 
әлауқатына қатысты зерттеу 
жүр гізген. Осы зерттеудің нәти
жесінде, жасөспірімдердің 17 па
йызға жуығында психикалық  ден
саулығының нашарлығы немесе 
депрессияның мүмкін белгілері 
анықталған.

БАЛА САУЛЫҒЫ АЛДЫНДАҒЫ 
жауапкершілік үлкен

Сәрсенбі күні облыс әкімінің бастамасымен «Отбасы – тәрбие 
бесігі» тақырыбында кеңейтілген кеңес отырысы өтті. Келелі жиында 

жұрттың көкейінде жүрген көптеген мәселенің теңі ағытылды десек, 
қателеспейтін шығармыз. Олай дейтініміз, бала тәрбиесі туралы 

айтқанда, мәселенің төркінін мектептен іздейтініміз рас. 

Қарамай 
жауындарға, 
дауылдарға...

Кеше өңірлік коммуникациялар қызметінде 
«Қызылорда тазалығы» мекемесінің 

тазалықшылары қонақта болды. Туған 
шаһарымыздың таза болуы үшін жарғақ 

құлағы жастыққа тимей, еңбек етіп жүрген 
жандар БАҚ өкілдеріне өздерінің жұмыстары 

туралы тарқатып айтты. 

– Серіктестікте еңбек етіп жүргеніме 10 жыл 
болды. Осы уақытқа дейін қыстың қатты аязы 
мен жаздың ыстығына қарамай, қала тазалығына 
өз үлесімді қосып келемін. Біздің мекемеде жас 
та, аға буын өкілдері де еңбек етеді. Жастар – 
өте кішіпейіл. Әрдайым қол ұшын созып, бізге 
жәрдемдесіп жүреді.

«Іскердің» тиімділігі 
неде?

Бесарық елді мекенінде ауыл 
ақсақалдарымен кездесті. Онда 
өзендегі су деңгейі тұрақты 
бақылауда әрі барлық қауіпсіздік 
шаралары қолға алынғанын 
айтты деп хабарлайды облыс 
әкімінің баспасөз қызметі.

Қазіргі таңда ауа райының 
күрт жылынуы әсерінен қар еріп, 
оның үстіне жауынша шынның 
мол түсуінен көрші Түркістан 
облысының Кентау, Түркістан 
қалалары мен Бәй дібек, Орда
басы, Сауран ау дандарының 
бірқатар ауыл да рында аула
лар мен көшелерді су басқан. 
Осы жағдайға бай ланысты Сыр 
жұртшылығы да алаңдаулы. 
Аймақ басшысы облыстағы 
жағдай тұрақты, алаңдауға негіз 
жоқ екенін жеткізді. 

– Түркістан облысында орын 
алған жағдайдың Сырдария өзе

ніне қатысы жоқ екенін ескеру 
қажет. Арыс өзенінен Сырдария 
өзеніне түсетін су көлемі болжам 
бойынша ағымдағы жылдың 34 
ақпанында секундына 100150 
текше метрді құрайды. Қазір 
Арал ауданынан бастап Шиелі 
ауданына дейін өзен бетінде 
толық мұз қатқан. Мұздың 
қалыңдығы 18ден 52 санти
метрге дейін. Бүгінгі ақпаратқа 
сәйкес облыс аумағына секун
дына 652 текше метр су келуде. 

Облыс аумағында Сырдария 
өзенінің бойында орналасқан 
стратегиялық маңызы бар 
«Қызылорда», «Әйтек», «Қа
залы» және «Ақлақ» су то

раптары пайдалану ережесіне 
сәйкес транзиттік режимге 
көшірілді. Штаб мү шелері дария 
деңгейін күндізтүні бақылауда, 
барлық қажетті техника мен 
құралжабдықтар жеткізілді, 
сондықтан уайым даудың қажеті 
жоқ, – деді облыс әкімі. 

Айта кетейік, қазіргі таңда 
облыста 29 су басу қаупі бар 
аймақ анықталып, оған 366 ар
найы техника бірлігі және 1137 
адамы бар 138 жауапты мекеме 
бекітілген. Су тасқынына қарсы 
ісшараларды жүргізу үшін 
азаматтық қорғау қызметтерінің 
күштері мен құралдары да
йындыққа келтірілді.

Су тасқыны болған жағдайда 
халықты эвакуациялау үшін 
64 жинақтау және 78 қабылдау 
пунктті  дайындалған. Об лыс
тың барлық аумағында өзен 
бойында тәулік бойы кезекшілік 
ұйымдастырылуда. 

Қызылорда қаласы мен 
барлық аудан әкімдіктеріне 
және жауапты мекемелерге 
төтенше жағдайдың алдын алуға 
тиісті тапсырмалар берілді. 
Жағдай тұрақты бақылауда. 
Су тасқынының алдын алу 
мақсатында облыс әкімінің тап
сырмасына сәйкес арнайы штаб 
құрылып, 2 ай көлемінде жұмыс 
жасауда. Сондайақ, тасқынға 
қарсы материалдықтехникалық 
қорлар бойынша 141,9 тонна 
жанаржағармай және басқа да 
қажетті құралжабдықтар толық 
дайындалған.  

Сырдария өзеніндегі су 
деңгейін төмендету мақсатында 
магистральдік каналдар мен 
көлдер жүйелері арқылы су алу 
шаралары тұрақты жүргізілуде.

Жаңақорған ауданына жұмыс 
сапарының соңында облыс әкімі 
Түркістан облысымен шекара
лас аумақта демеуші кәсіпкердің 
қаржысына салынып жатқан 
кіреберіс қақпаның құрылыс 
жұмыстарымен танысты.

«СБ» ақпарат

Жағдай тұрақты бақылауда
Кеше облыс әкімі 

Нұрлыбек Нәлібаев 
арнайы құрылған штаб 

мүшелерімен бірге Сырда-
рия өзеніндегі жағдайды 

бақылады. Аймақ бас-
шысы «Қызылорда» су 

торабында болып, одан 
соң жауапты мамандар-

мен Жаңақорған ауда-
нына барды. Түркістан 
облысымен шекаралас 

аумақтан бастап дарияның 
жағдайымен танысты. 
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***
Президент Қасым-Жомарт 

Тоқаев Шерхан Мұртаза атындағы 
Халықаралық Тараз инновациялық 
институтының Студенттер үйінде 
оқу орнының оқытушыларымен 
және студенттермен кездесті.

Институт ректоры Ерболат 
Саурықов оқу орнының маман 
даярлау ісіндегі жетістіктері мен 
алдағы даму жоспарын таныстырды. 
2019 жылы бұрынғы «Тараз» қонақ 
үйі реконструкцияланды, қайта жа-
сақталған жатақханада 500 сту дентке 
барлық жағдай жасалған.

Қасым-Жомарт Тоқаев мемле-
кеттің білім саласына айрықша мән 
беріп отырғанын атап өтіп, бүгінде 
білім аламын деген адамға мүмкіндік 
мол екенін айтты.

– Еліміздің болашағы – жастар. 
Жаңа буын, жаңа толқын өсіп келеді. 
Білім алу өте маңызды. Абайша 
айтқанда, «толық адам» дегеніміз – 
ойы ұшқыр, зерек, білімге құштар 
адам. Әр нәрседе қанағат болуы 
керек. Бірақ білімге келгенде, 
қанағат болмауы керек. Әрдайым 
іздену керек. Еліміздің болашақта 
дамып, көркейген елге айналуы, 
алдымен, сіздерге байланысты. Біз 
сіздерге сенеміз, үлкен үміт артамыз. 
Баршаңызға сәттілік тілеймін! – деді 
Мемлекет басшысы.

***
Мемлекет басшысы Жамбыл 

облысына жұмыс сапары бары сында 
Байзақ ауданының Көк тал ауылдық 
орта мектебінің жұ мысымен та-
нысты.

Қасым-Жомарт Тоқаев ұстаздар 
қауымымен жүздесіп, жаңа әрі 
жайлы мектепте білім алып жатқан 
оқушыларға табыс тіледі.

– Қазақстанның болашағы –  
жас тар. Мен жастарымызға әрдайым 
сенемін, сіздерді қол даймын. Өмір-

леріңіз жарқын, жол дарыңыз 
ашық болсын деп тілеймін, – деді 
Президент.

Білім ордасының ғимараты был-
тыр салынып, пайдалануға беріл-
ген.  Мектеп директоры Аят Сенбек-
ұлының айтуынша, білім ордасында 
1207 оқушы оқиды.

Үш қабатты мектеп ғимараты 
газбен жылытылатын дербес қа-
зандыққа, орталықтандырылған 
ауызсу желісіне қосылған. Мек-
теп материалдық-техникалық жа-
ғынан толық жабдықталған:  32 оқу 
кабинеті, 4 компьютер ка би неті, 2 
лингофон кабинеті, 1 ро боттехника 
кабинеті, 1 спорт залы, шеберханасы, 
кітапханасы, медициналық пункті 
және ас ханасы бар. Мектепте ма-
ңайдағы ауылдардан қатынап оқи-
тын ба ла лар үшін көлік тасы малы 
ұйымдастырылған.

2023-2025 жылдары «Жайлы 
мектеп» ұлттық жобасы аясында  

Жамбыл облысында  9500 орындық 
13 мектеп салу жоспарланып отыр. 
Оның сегізі келесі жылы пайдалануға 
берілуге тиіс.

Жалпы, Президенттің тапсыр-
масымен 2023-2025 жылдары «Жай-
лы мектеп» ұлттық жобасы аясында 
республика бойынша 800 мың 
оқушыға арналған 400-ден астам 
жайлы мектеп салынады.

***
Президент Жамбыл облысына 

жұмыс сапары аясында Байзақ 
ауданы Мырзатай ауылындағы 
«Әулие Ата Феникс» құс фабри-
касына барды.

Мемлекет басшысы өндіріс 
орнындағы цехтарды аралап көрді. 
Президентке құс фабрикасының 
жетекшісі Фарида Жүнісова кәсіп-
орынның жұмысы туралы баяндады.

Қазіргі уақытта голланд тех-
нологиясымен 1 миллион балапан 
өсіретін өндіріс орнында 250-ге 

жуық ауыл тұрғыны жұмыс істейді. 
Кәсіпорын жыл сайын 8 мың тонна 
бройлер етін өндіреді, сондай-ақ 
өнім ішкі нарыққа жеткізіледі және 
Ресейге, Қырғызстанға экспорт-
талады.

Биыл құс фабрикасының өнді-
рістік қуатын 12 мың тоннаға дейін 
арттыру үшін жалпы құны 1,4 мил-
лиард теңгені құрайтын 6 нысан салу 
жоспарланып отыр.

Кәсіпорын жұмысымен та нысу 
барысында Қасым-Жомарт Тоқаевқа 
өңірдегі құс шаруа шы лығының 
дамуы жөнінде мәлімет берілді.

***
Мемлекет басшысы Жамбыл 

облысына жұмыс сапары барысында 
Байзақ ауданы Талас ауылында 
орналасқан «Қостөбе-2019» ауыл 
шаруашылығы өндірістік коопе ра-
тивінің жұмысымен танысты.

Президентке «Ауыл аманаты» 
бағдарламасының жүзеге асырылу 

барысы  жөнінде баяндалды. Сон-
дай-ақ облыстағы жайылымдық 
жерлердің көлемін ұлғайту, ауыл 
шаруашылығы жерлерін тиімді 
пайдалану  бойынша атқарылған жұ-
мыстар жөнінде мәлімет берді.

***
Сондай-ақ Мемлекет басшысы 

Қостөбе ауылында қарапайым 
тұр ғынның жеке қосалқы шаруа-
шылығын көрді.

Ауыл тұрғыны Саламат 
Рахманбердиев 2020 жылы «Ауыл 
аманаты» бағдарламасы аясында 
2,5 пайызбен 3,6 миллион теңге 
несие алып, 6 бас мүйізді ірі қара, 3 
бас жылқы, 10 бас қой сатып алған. 
Кәсіпкер мал бордақылап сатумен 
айналысады. Қазір төл басын 
арттырып, тапқан табысына жүк 
көлігін сатып алған. Ол өз нәпақасын 
табумен қатар, ауылдың екі тұрғынын 
жұмыспен қамтып отыр.

Саламат Рахманбердиев алдағы 
уақытта жем сататын дүкен ашып, 
мал басын көбейту үшін тағы да 
жеңілдікпен 10 миллион теңге кредит 
алуға ниеттеніп отырғанын жеткізді.  

Мемлекет басшысы еңбекқор 
жігіттің кәсібіне табыс тілеп, өз аты-
нан дәнуатқыш аппаратын сыйға 
тартты.

***
Президент Байзақ ауданы Сары-

кемер ауылындағы жаңа емха наның 
жұмысымен танысты. Қасым-
Жомарт Тоқаевқа таяуда салынған 
медициналық мекемеде 125 мың адам 
тіркеуде тұрғаны жөнінде баяндалды.

Ауыл емханасында күн сайын 
профилактикалық, жедел және жос-
парлы медициналық көмек көр-
сетіледі. Емхана заманауи жоғары 
технологиялық құрылғылармен 
жаб дықталған. Аудан тұрғындарына 
260-тан аса дәрігер, орта және кіші 
санаттағы медицина қызметкерлері 
қызмет көрсетеді.

Ұйысқан ұлттың ұтары көп

Құрылған сайлау округтері 
бойынша сайлаушылар ті-
зіміне барлығы 3511 адам 
енгізілген, оның ішінде 
Ақжона сайлау округінде 
328 адам, Жаңадария сайлау 
округінде  320 адам, Ақжарма 
сайлау округінде 1456 адам, 
Жаңарық сайлау округінде 
1107 адам. 

Дауыс беруге қатысқан 
сайлаушылар саны 2597 
адам, оның ішінде Ақжона 
сайлау округінде 489 адам, 
Жаңадария сайлау округінде 
271 адам, Ақжарма сайлау 
округінде 1036, Жаңарық 
сайлау округінде 801 адам. 

Есептен шығару куәліктері 
бойынша дауыс бергендер – 
0, дауыс беру жайынан тыс 
жерде дауыс бергендер – 81 
адам, оның ішінде Ақжона 
сайлау округінде – 23, 
Жаңадария сайлау округінде 
– 8, Ақжарма сайлау округінде 
– 32, Жаңарық сайлау ок ру-
гінде – 18.

Ауылдық округ әкімінің 
кандидаттығына 15 адам 
ұсынылып, 10-ы сайлау 
бюллетеньдеріне енгізілді, 
оның ішінде Ақжона 
сайлау округі бойынша – 2, 
Жаңадария сайлау округі 
бойынша – 2, Ақжарма 
сайлау округі бойынша – 
3, Жаңарық сайлау округі 
бойынша – 3.

Дауыс беру қорытындысы:
- Ақжона сайлау округінде 

дауыс беруге қатысқан 
489 адамның кандидат 
Ж.Б.Ерниязға – 452, кандидат 
К.А.Қожаназаровқа – 37 
дауыс берген, «Барлығына 
қарсы» – 0, жарамсыз 
бюллетеньдер – 0. Дауыс беру 
қорытындысымен Ақжона 
ауылдық округінің әкімі 
болып Жаңарыс Бұрханұлы 
Ернияз сайланды, 1967 
жылы туылған. «Дамир» ЖК 
есепшісі, Қазалы ауданының 
Ақжона ауылында тұрғы-
лықты тұрады, өзін-өзі 
ұсынған, ұлты – қазақ; 

– Жаңадария сайлау окру-
гінде дауыс беруге қатысқан 
271 сайлаушының кандидат 
Р.С.Ақпанбетовке – 241, кан-
дидат Е.Ж.Нұрмахановқа – 
25 дауыс берген, «Барлығына 
қарсы» – 0, жарамсыз 
бюллетеньдер – 5. Дауыс 

беру қорытындысымен Жа-
ңа дария ауылдық окру-
гінің әкімі болып Рауан 
Сауранбекұлы Ақпанбетов 
сайланды, 1983 ж.т., «БЖЗҚ» 
АҚ Аумақтық филиалының 
Жалағаш бөлімшесінің ма-
маны, Жалағаш ауданының 
Жаңадария ауылында тұр-
ғылықты тұрады, өзін-өзі 
ұсынған, ұлты – қазақ;

–  Ақжарма сайлау окру-
гінде дауыс беруге қатысқан 
1036 адамның кандидат 
М.У.Қалиевке – 338, кан дидат 
Р.С.Баекееваға – 4, кандидат 
Е.К.Ешмұратовқа – 666 дауыс 
берген. «Барлығына қарсы» 
– 2, жарамсыз бюллетеньдер 
саны – 26. Дауыс беру 
қорытындысымен Ақжарма 
ауылдық округінің әкімі 
болып Ерлан Қуанышұлы 
Ешмұратов сайланды, 1977 
ж.т., Сырдария ауданының 
Ақжарма ауылдық округінің 
әкімі, Сырдария ауданының 
Акжарма ауылында тұр-
ғылықты тұрады, «АMANAT» 
партиясынан ұсынылған, 
ұлты – қазақ;

– Жаңарық сайлау окру-
гінде дауыс берген 801 
сай лаушының кандидат 
Н.Т.Бектібаевқа – 64, кан-
дидат А.Қ.Әбішевке – 112, 
кан дидат С.С.Құлатаевқа – 
591 дауыс берген. «Барлығына 
қарсы» – 34, жарамсыз бюл-
летеньдер саны – 0. Дауыс 
беру қорытындысымен Жа-
ңарық ауылдық округінің 
әкімі болып Серикбай Сад-
вакасович  Кулатаев сай-
ланды, 1963 ж.т., «Жаңарық 
ауылдық округі әкімінің 
аппараты» ММ бас маманы, 
Жаңақорған ауда нының Жа-
ңарық ауы лында тұрады, 
«АMANAT» партиясынан 
ұсы нылған, ұлты – қазақ. 

Жоғарыда көрсетілген 
әкім дер сайлауының нәти-
желері туралы ақпарат Қа-
залы, Жалағаш, Сырдария, 
Жаңақорған аудандық сай-
лау комиссияларының ин-
т е р н е т - п а р а қ ш а л а р ы н д а 
орналастырылды және жер-
гілікті бұқаралық ақпарат 
құралдарында жарияланды.

Қызылорда облыстық 
сайлау комиссиясы

2023 жылғы 29 қаңтарда 
өткен ауыл әкімдері 
сайлауының қорытындысы

2023 жылғы 29 қаңтарда өткен Қазалы ауданының 
Ақжона, Жалағаш ауданының Жаңадария, Сырдария 

ауданының Ақжарма, Жаңақорған ауданының Жаңарық 
ауылдық округтері әкімдерінің сайлауы жарамды болып 

танылды.

Бұл жайлы өңірлік ком-
муникациялар қызметінде 
өткен брифингте об лыс-
тық санитарлық-эпиде мио-
логиялық бақылау депар-
таментінің басшысы Динара 
Жаңабергенова хабарлады. 

– Аймақта былтыр жіті 
респираторлы вирусты ин фек-
цияның жұқтыру көр сеткіші 
2021 жылмен салыс тырғанда 
9 пайызға төмендеді. Сондай-
ақ,  оба, тырысқақ, құтырма, 
туля ремия, листериоз, леп-
тоспироз сынды аса қауіпті 
аурулар тіркелген жоқ. Бұдан 
бөлек, тұмау ауруының 
алдын алу үшін  былтыр 
85000 доза екпе сатып алы-
нып, толығымен игерілді. 
Нақтырақ айтқанда, 82676 
азаматқа вакцина салынды.  
Оның ішінде 20181 екпе 
балаларға салынды. Қазіргі 
кезде тұмауға байланысты 
эпидемиологиялық жағдай 
біршама тұрақталды. Ал 
коронавирус инфекциясына 
қарсы вакцинаның 1-ком-
понентімен 95 пайыз адам 
қамтылса, 2-ком понентін 
өңір халқының 94 пайызы 

алды. Ал ревакциналаудан 
70664 тұрғын өтті. Туберкулез 
инфекциясының да ауру-
шаңдық көрсеткіші 2021 
жылмен салыстырғанда 2 
жағдайға төмендеп отыр. Ал 
балалар арасында 8 жағдайға 
азайды. Аталған дерттің 
алдын алу бағытында БЦЖ 
екпесімен тұрғындарды қамту 
көрсеткіші 97,2 пайызды құ-
раса, флюорографиялық тек-
серістен 402 759 адам өтті, –  
деді департамент басшысы.

А вирусты гепатит ауруы-
ның 14  жағдайы тіркелген. 
Ауруға шалдыққандардың 
36%-ы  14 жасқа дейінгі ба-
лалар. Айта кету керек, 
аурудың ошақтық сипаты, 
топ тасқан ауру деректері 
тіркелмеген. Жедел вирусты 
гепатит А ауруын алдын алуда  
жергілікті бюджет қаржысына 
30070 доза  вакцина сатып 
алынып, 2 жастағы 17 мыңға 
жуық бала алғашқы екпемен, 
13988 бала екінші кезеңдік 
екпемен қамтылған. 

«СБ» ақпарат

Жұмыс күні бізге жаз 
мезгілінде таңғы сағат 
4-тен басталса, қыста 
таңғы 7-де өзімізге 
белгіленген аумақтарды 
тазалауға бөлінеміз. Қазір 
күн күрт жылып, аялдама 
жанын қар мен судан 
тазартып жатырмыз. Кейде 
қала жастары ыстық шай 
әкеп беріп, алғыс айтқанда 
қуанып қаламыз. Мұны 
халықтың бізге құрметі 
деп білемін. Былтырдан 
бастап облыс әкімінің ұй-
ғарымымен мекеме қыз-
меткерлері қа ладағы қо-
ғамдық көлік терде тегін 
жүреді. Мұнан бөлек, 
демалыс орындары мен 
шипажайларға тегін жол-
дама берілуде, – деді 
Зейнегүл Қыпшақбаева.

Ал Анар Нәсенованың 
«Қызылорда тазалығы» 
меке месінде жұмыс істеп 
келе жатқанына 15 жыл  
бо лыпты. 

– Әрине, таңның 
атысы, күннің батысы 
далада жұмыс істеу оңай 
емес. Алайда, адал еңбек, 
маңдай термен тапқан 
табысқа ештеңе жетпейді. 
Меніңше, қандай жұ-

мыстан да қашуға бол-
майды. Ең бастысы – 
әрбір істі адал істеу. Біздің 
ұжым өте ұйымшыл. 
Кез келген қиын сәтте 
бір-бірімізге демеу бо-
лып, қолдап жүреміз. 
Еңбегімізді бағалап жатқан 
баршаларыңызға көп рах-
мет! – деді ол.

Еңбек адамы Рая Қара-
мұрзаеваның айтуынша, 
қа зір қала тұрғындары 
аула, көше тазалығына үл-
кен мән бере бастапты. Бұ-
рын ғыдай әр жерге қоқыс 
тастап кетпейді. Мұны 
тазалық мәдениетінің қа-
лыптасқаны деп бі леміз. 
Қала тазалығы – бар-
шамыздың ортақ па-
рызымыз, – деп қорытты 
ол.  

Иә, жауындар мен 
дауыл  дарға қарамай ты-
нымсыз еңбек етіп 
жүрген осындай жандар 
әркез құрметке лайық. 
Брифинг соңында өңірлік 
коммуникациялар қыз-
ме тінің жетекшісі Г.Бүр-
кітбаева оларға облыстық 
қоғамдық даму басқармасы 
басшысының атынан ес-
телікке сыйлық табыс етті.

«СБ» ақпарат

Жұқпалы аурулар 
көрсеткіші төмендеген

Бүгінде облыста жұқпалы аурулар аурушаңдығы 
бойынша эпидемиологиялық ахуал тұрақты деп 

бағалануда. Жалпы өңір тұрғындары арасында 99 
жұқпалы кеселдің  52 түрінен ауру тіркелген жоқ, ал 

12 түрлі жұқпалы ауру көрсеткішінің деңгейі біршама 
төмендеген.

Қарамай 
жауындарға, 
дауылдарға...

« С т р о и т е л ь н о - т р а н -
спортная компания» ЖШС 
жүзеге асыратын бұл нысан 
2022 жылдың қаңтар айында 
басталған. «2021-2025 жыл-
дарға арналған кәсіп-
керлікті дамыту жөніндегі 
ұлттық жоба» аясында жоба 
құрылтайшысы «Даму кәсіп-
керлікті дамыту қоры» 
арқылы 370 млн теңге несие 
алып, құрылысын бастады. 

Жалпы құны – 2 млрд 600 
млн теңге.

Қазіргі таңда құрылыс 
жұмыстары 85 пайызға 

аяқталған. Комбинат сәуір 
айында іске қосылады. 
Өндірісте 90 адам тұрақты 
жұмыспен қамтылмақ. 

Тұрғын үй-құрылыс ком-
бинаты еден плитасы, жол 
плитасы, іргетас блоктары, 
маңдайша, таспалы іргетас, 
баспалдақ, темірбетон тірек-
тері сияқты темірбетон және 
тауарлы бетон өнімдерін 
шығаратын болады. Жоба 
бойынша мұнда жылына 27 
мың шаршы метрге жуық 
темірбетон және 70 мың 
шаршы метрге жуық тауарлы 
бетон өнімдерін өндіруге 
болады.

Аймақ басшысы нысанды 
аралап, баспана салу өңір 
үшін аса маңызды екенін 
атап өтті және құрылыс 
жұмыстарын сапалы әрі 
уақытылы аяқтауды тап-
сырды.

Тұрғын үй-құрылыс комбинаты 
салынуда
Облыс әкімі Нұрлыбек 

Нәлібаев Қызылордада 
тұрғын үй-құрылыс 

комбинатын салу 
жұмыстарымен танысты 
деп хабарлайды облыс 

әкімінің баспасөз 
қызметі. 
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Осындай қауіп-қатерді бол-
дырмау үшін елімізде төтенше 
жағдайлардың алдын алу мен 
іс-қимыл жөнінде ұзақ мерзімді 
бағдарлама дайындалды. Тө тен -
ше жағдайдың алдын алу мә-
селесі тәуелсіздік алған алғаш-
қы жылдары-ақ қолға алынды. 
Қазір бұл саланың қызметі сан 
түрге бөлінеді. Кез келген қиын 
жағдайда қалсаңыз, дереу «101» 
не месе «112» номерлеріне қо-
ңырау шалып, көмек сұрай 
аласыз. «Тәулік бойы үздіксіз 
қыз мет ететін тө теншеліктер өзі 
көз іле ме? Оқиға болған жерге 
қа лайша тез жетеді? Олардың 
отбасы, бала-шағасына көңіл 
бө летін уақыты бола ма? Бас-
қа адамдар секілді демала ма?» 
деген ой біз бен сізді ойлан ды-
руы мүмкін. 

Шетелдің фильмдерінен кө-
ріп жүрген «911» жедел қыз мет 
көрсету өзімізде де бар. Бірақ 
басымызға іс түспесе, ондай 
қызметтің барын біле бер мей-
тініміз анық. Білгеннің өзінде 
оған жай мамандықтың бір түрі 
ретінде қарайтынымыз рас. 
Алайда кез келген қиын сәтте 
сақадай сай, дап-дайын тұратын 
бұл саланың мамандарына бас 
имеске болмайды. Өмірін қауіп-
қатерге тігіп, өзгенің ғұ мы ры 
үшін жанын беруге даяр тұра-
ты нын көріп жүрген шығар сыз. 
Бейбіт күннің батыры олар-
дың ішінде көп. Табиғи және 
тех ногендік апаттармен бет-
пе-бет келіп, тасқын суға қар-
сы жүзіп, алапат өрттің ішінде 
жү рексінбей, зілзаладан зәресі 
ұшпай бірнеше метр тереңдікке 
түсетін де, ерте көктемде кене-
мен «күресетін» де – төтен ше-
ліктер. 

Облыстық төтенше жағдай-
лар де партаменті басшысының 
орынбасары, азаматтық қорғау 
полковнигі Нұр сұлтан Ибра-
гим ов бізге саланың тыныс-
тір шілігін таныстырды. Об лыс 
бо йынша мұнда 800-ден астам 
қыз  меткер бар. Олардың 20 
пайызы – нәзік жандылар. Күн 
сайын 200-ге жуық қоңы рауға 
жауап беріп, маңыз дылы ғына, 
сипа тына қарай талдап-та ра-
зылап отыра тындар да – осы-
лар. Келіп түскен ақпарат тың 
рас-өтірігін саралап отыру – 
жа уап кершілікті іс. Қоңыраулар 
арасында жалған мә лімет бере-
тіндер де бар. Ондай «бұза-
қылар» үшін заң қатал. Айыппұл 
салудан бастап, бір неше жыл 
темір торға тоғытылады. Бір 
қызығы, үйінің есігі ішінен құ-
лыпталып ашылмай қалса, тіп-
ті анықтама бюросы секілді сұ-
рақ тармен мазалап, сол үшін де 
хабар ласатындар кездеседі. 

– Біздің қызметкерлер 
облыс төңірегіндегі табиғи және 
техногенді  апаттардың алдын 
алу және оны жою бағытында 
жұмыс істейді. Департаментке 
қарасты 16 өрт сөндіру бөлімі 
және аудандардың барлығында 
ТЖ бөлімшелері орналасқан. 

Жұмысымыз маусымдық кезең 
бойынша түрленіп отырады. 
Қазір облысқа «Шардарадан» 
се кундына 850 текше метр су 
жі берілсе, оның төменге қа-
рай жіберіліп жатқаны 643 тек-
ше метр. «Ақлақ» су то ра  бы нан 
төменге қарай се кун дына 160 
текше метр су жіберілуде. Сең-
нің ұстасуы Шиелі, Жаңа қорған 
аудан дарында таза, ал Тар-
тоғай елді мекенінен бері қа рай 
мұз толығымен Аралға дейін 
ұстасып тұр. Мұздың қа лың-
дығы әртүрлі, 20-45 см ара лық та 
деуге болады. Су басу қа упінде 
29 елді мекен бар. Олардың 
кө бі – малшылар, түрлі ша-
руа   шылықпен айналысып 
отыр   ғандар. Біздің мамандар тү -
сін  дірме жұмыстарын жүргі зеді. 
Сондай-ақ әр ауданда құ рылған 
учас келерде қауіпті бе кеттерде 
тәуліктік кезекшілік ұйым дас-
тырылады. Су дең гейінің кө-
терілуі, түсуі, мұздың толық қа-
лыптасып, ұстасып тұ руы ұдайы 
қадағаланып тұр. Нау рыз айы-
ның аяғына дейін бақылауда 
болады, – дейді Н.Иб рагимов.

Апат айтып 
келмейді

Қыстың көзі қырауда бұрын-
ғыдай пеш жағатын үйлер әлі 
бар. Кейбір ауылдық елді ме-
кендерге газ кірмегендіктен, 
олар қатты отынды пайдалануға 
мәж бүр. Маусымдық кезең бас-
тал мас бұрын пештің ақауы-
ның бар-жоғын тексеріп алған 
дұ рыс. Себебі, апат айтып кел-
мейді. Тілсіз жау әп-сәтте бір 
отбасының шаңырағын ор-
та  сына түсіреді. Кейінгі кез-
де мұндай оқыс оқиғалар кө-
бе йіп кетті. Мұның барлығы 
уақы тылы тексеріс жұмыста-
рының жасалмауынан, жауап-
кер шіліктің болмауынан орын 
алуда. Қайғылы жағдай орын 
алмас үшін тағы да төтен ше-
ліктер үй-үйді аралап, түсін дірме 
жұмыстарын жүргізеді. Айталық 
өткен жылы 520 төтенше жағ-
дай тіркелген. Бұл алдыңғы 
ке зеңмен салыстырғанда 3 па-
йызға көп, 57 адам зардап шек-
се, 27 адам қаза болған. Ма-
мандар адамдардың өрт  және 
еңбек қауіпсіздік талаптарын 
сақтамауымен байланыстыруда. 
Материалдық шығын 224 млн 
460 мың теңгені құраған. Та-
биғи төтенше жағдай 53 болса, 
алдыңғы жылмен салыс тыр-
ғанда 10,4 пайызға артық. Ал 
техногенді төтенше жағдай, 
яғни адам факторының салда-
рынан болғаны – 467. Бұл да 2,2 
пайызға көп.  

Тілсіз жаудың алдын алуда 
стратегиялық маңызы бар ны-
сан дардың қауіпсіздігі алғаш қы 
орынға шығады. Ондай есеп -
ке алынған 6284 нысан бар. 
Өт кен жылы 1598-не тексеру 
жұмыстары жүргізілген. Оның 
804-і ерекше тәртіп бойынша 

тексерілсе, 794-не жоспардан 
тыс тексеру жұ мыстары жүргі-
зіл ген. Нәтиже сінде 6014 заң 
бұзушылық анық талған.  

Былтыр 477 өрт оқиғасы 
тір келген. Оның 300-і тұрғын 
үйлерде орын алған. Тілсіз жау 
8 адамның өмірін жалмаған. 
Бір қуанарлығы, алдыңғы жыл-
мен салыстырғанда, өрт сал-
да рынан адам өлімі 50 пайызға 
төмендеген. Автокөліктерде 
106 өрт оқиғасы орын алған. 
Бұл да көлік иелерінің техни ка-
лық кү тімді уақытылы жасама-
уынан, электр сымдарының 

тұ йықталуынан болғаны анық-
талып отыр. Ал маңызды стра-
тегиялық нысандарда 43 өрт 
бол ған. Дала өрттері де бізде 
жоқ емес. Оның 16 дерегі тірке-
ліп ті. 

Жалпы табиғи апаттың сал-
дары, мемлекетке тигізетін 
зар дабы, шығыны өте көп. Қа-
зақстанда болған ірі табиғи 
апат тардың басым көпшілігі 
жер сілкінісі, су басу, қар 
көш кіні сынды табиғи құбы-
лыстармен байланысты. Был-
тыр Қостанай да болған өрттің 
зардабын Та  биғат-ана жылдар 
бойы тар  татыны өкінішті. Міне, 
осын  дай оқыс оқиғалардың ал-
дын алуда халыққа түсіндірме 
жұ мыс тарының маңызы зор. 
Бұл бағытта 5386 түсіндірме 
және сөз сөйлеу жүргізілген. 
Оның  бірқатары теледидардан 
бей нероликтер арқылы көрер-
менге көрсетіліп, БАҚ бетте-
рінде жарияланып, әлеуметтік 
желілерде кеңінен айтылған. 

Айтып келмейтін апаттан 
зардап шегетіндер, әсіресе, бала-
лар ондай жағдайда не істерін 
білмей абдырап қалады. Сон-
дықтан кішкентайлардың тез 
түсінуіне жеңіл бейнероликтер 
дайындалып, жергілікті теле-
арналардан көрсетілуде. Онда 
қызыл жалын басталғанда не 
іс теу керек, суға шомылу мау-
сымында қандай талап тарды 
сақ таған жөн деген ақпа рат-
тармен құлақтанады. 

Мемлекеттік өртке қарсы 
қызметі жоқ жерлерде арнайы 
бекет ашу жұмыстары жасалуда. 
Мұндай бекеттердің облыста 
небәрі 26-сы бар. Ал жергілікті 
халқы 5 мыңнан астам шалғай 
ауылдарда бекеттер  жетіспейді. 
Жалпы өңірді толық қамту 
үшін барлығы 47 бекет болу 
керек. Жуырда осындай тағы 
екі бекет Жалағаш ауданында 
ашылмақшы. Бұл бекетке жер-
гілікті жердің тұр ғындары жұ-
мысқа алынады. Арнайы бі-
лімі болмаса да, оқу-жаттығу 
жұмыстарынан өткен адамдар 
мамандар келемін де генше 
алғашқы іс-әрекеттерді жасау 
үшін қажет. Бір жағынан 
жұмыссыз жүргендерді еңбекке 
тартудың жолы. Сонымен бір ге 
қалада сол жағалауда өрт сөн-
діру бөлімін ашу жоспарда бар.  

Статистикалық деректер 
өрт тің шығуы көбіне тұрмы-
сы төмен отбасында орын ала-
тынын айғақтайды. Сондық тан 
2020-2021 жылдар аралы ғында 
көмірқышқыл газын анық тай-
тын құрылғының 3500 да насы 
осындай отбасына қон  ды-
рыл ған. Ерекшелігі – сым мен 
емес, батарейкамен жұ мыс  іс-
тей ді. Егер иіс шықса, зор да-
уыспен ұйқыда жатқан адам-
дарды оятады. Бұл да – табиғи 
апаттың алдын алуда, адам дар-
дың қауіпсіздігін сақтауда үлкен 
сеп. Өткен жылдың өзінде 
құ рылғы 2 рет дабыл қағып, 
11 адамның өмірін құтқарып 
қа  луға себеп болған. Алдағы 
уақытта құрылғыларға тағы 
тап  сырыс берілген. Біреуінің 
ба  ғасы 30-50 мың теңге көле-
мінде. Жыл сайын шығатын құ-
рыл ғылардың жетілдірілген түрі 
көп. Сондықтан бағасы да соған 
сай қымбаттай бермек.

Қандай да бір тосын жағдайға 
жедел баратын мамандардың 
жұ мысы мақтан етерліктей. 
Олар дың арасында өткен жылы 
қыз мет барысында ерекше ба-
тыл дығымен көзге түскен Ми-
рамбек Амангелдиевті, Ба-
қыт жан Қуанышовты айтуға 
бо лады. Екеуі де қызыл жа-
лын ның ортасынан тұрғын-
дар ды аман алып, ажалдан құт-
қарған. Бүгінде департаментте 
қызмет ететін әрбір қызметкер 
үш жыл сайын Көкшетаудағы 
М.Ғабдуллин атындағы ака де-
мияда білімін жетілдіріп оты-
рады. Одан бөлек, оқу-жаттығу 
шаралары ұдайы ұйымдас ты ры-
лады.  

– ҚР ДСМ бас психиат ры суи  цид – 
бүкіл қоғамның пси хика лық денсаулығы 
мә  селелерінің көр сет кіші деп есептейді. 
Демек, бала ларда көп теген қауіп фак-
торлары бар. Себебі суи цид жағдайларының 
90 па йызында  депрессия неме се депрессивті 
бұзы лыстар орын алған, яғни, балаға пси-
хологтың көмегі қа жет бол ған. Бұған 
байланысты ма мандар шұғыл шешім қа-
былдап, жас өспірімдерге пси  холо гиялық 
кө мек қажет екені туралы ұсы ныс бер-
ген.  Алай да өкініштісі сол, ата-ана лар көп 
жағдайда ұсы нысты қа был даудан бас тар-
тады. Бұл біз үшін қиын дық туындатады, – 
дейді дәрігер.

Маман пікіріне жүгінсек, алдын ала 
зерттеулерде ай қын далғандай, денсаулық 
негізгі 3 фактордан тұра ды: физикалық, 
психикалық және әлеу  меттік әл-ауқат. Ал 
суицид – осы үш фактордың ауытқуының 
сал дары. Сон   дықтан суицидтің алдын алуда 
жас өспірімдер мен ба ла ларды психи калық 
ден  саулығы ту ралы дер ке зінде хабардар 
ету, мұға  лім дерді, дәрігерлер мен пси-
хологтарды оқыту және сауалнама арқылы 
тәуе кел топтарын анықтау секіл ді жоспарлы 
іс-шара лар жү зеге асырылады. Нәти же сінде 
нақ ты деректер айқын дала ды.

«Тәуекел тобына» 
кімдер жатады?

Облыс бойынша өткен жылы кә мелетке 
толма ған дар арасында өз-өзіне қол жұмсау 
оқиғасы алдыңғы жыл мен салыстырғанда 
27 пайыз тө мендеген, алай да суицидке 
ұмты лыс жағ дай лары 2,5 есеге жоға ры лаға-
ны белгілі болып отыр. Осы тұс та көңілді 
алаңдатарлық мәселе, суи цидке қа тысты 
оқиғалардың 87 пайызы ауыл дық жерде 
орын ал ған. Мысалы, Шиелі ауданында 4, 
Арал, Сырдария, Жаңа қорған ау дан  дарында 
және қала да бір-бір де ректен тір келген.

Облыс бойынша былтыр «Тәуе-
кел тобына» алынған барлық жасөс-
пірімдер тәжі рибелі дәрігерлерге қа -
ралып, нәтижесінде соматикалық ау  ру лар 
анықталған. Оның 61 пайы зына көз ауру-
лары, 37 пайызына ас қа зан-ішек аурулары, 
2 пайы зына ты ныс алу, қуық ауру ларына 
қа тысты диагноз қо йыл ған. Барлығына 
ем тағайын да лып, сауықтыру шара лары 
жүргізілген. Сонымен қатар, осы «Тәуекел 
тобындағы» жасөс пі рім дердің 14,3 пайы-
зына дәрігер-психиатр емі та ғайындалған. 
Деген мен бұл жағдайда да ата-ана лар та   -
рапынан ан ти депрессант тарды қол   да  нудан 
бас тар ту деректері жиі кез   десіп отыр. 
Дәрігердің сө зінше, та ғайындалған препа-
рат тар емханада тегін рецепт ар қы лы боса-
тылады және қосымша әсерлері жоқ. Сон-
дықтан ата-ана бала сы на кө бірек көңіл 
бөліп, олардың жан дүниесін түсі нуді кезек 
күттірмейтін мә селе деп қабылдауы қажет.

– Жасөспірімдер арасын дағы ерте жүкті-
лік – қоғам дағы меди ци на лық, психо ло-
гиялық және әлеу мет тік мәселе. Оның 
ішінде 18 жас қа де йінгі жүктілік ерте 
жүктілік болып саналады, бұл жағдай 15-17 
жас ара лығында жиі кездеседі. Ерте жүк-
тіліктің алдын алу да ата-ана, мұ ғалім, меди-
цина қызметкерінің ат қа ратын рөлі зор. 
Сол себепті, реп родуктивтік денсау лық  ты 
түсіндіру негізінде жас өс пірімдер мен ата-
ана лар арасында арнайы тәр бие са ғаттарын 
енгізуді ұсы намын, – дейді дәрігер. 

«Жастар денсаулығы 
орталығы» қандай 
қызмет атқарады?

Өңірде жас өс пірімдер мен жастар ға пси-
хологиялық, меди ци  налық және әлеуметтік 
бағытта кө  мек көрсететін облыстық «Жас-
тар денсаулығы орта лығы» бар. Орта лықтың 
ба сым бағытының бірі – реп ро дуктивті 
денсаулықты қор ғау. Бұл орайда жастарға 
медициналық кеңес және психологиялық-
әлеу мет тік кө мек беру қызметтері қа рас-
тырылған.

Жыл көлемінде репро дуктивті ден сау-
лықты арт тыру, отбасын жос парлау бо йынша 
«Ерте жастағы жүк  тіліктің алдын алу», «Жа-
санды түсіктің ал дын алу», «Жыныстық 
жолмен жұ  ға тын аурулардың ал дын алу» 
тақы рыптары төңі ре гінде жергілікті ем  ха-
на ма ман дарының қатысуымен об  лыс тағы 
17 арнаулы білім беру ор ны ның студенттері 
ара сында сала аралық 15 кез  десу, 62 семинар-
тре нинг ұйымдастырылып, оған 5 мың ға 
жуық адам қам  тылған. Бұдан бөлек, ор   талық 
базасындағы симу ля циялық кабинетте 
жастар мен жасөс пірім дерге дұрыс та  мақ-
тану және дене белсен ділігінің пай дасы, 
отбасын жос парлаудың маңызы, қа лаусыз 
жүк тіліктің алдын алу бағытында кез десулер 
ұйым дас  тырылған. Сон дай-ақ, ар найы бір-
лескен жос пар ға сәйкес ден сау лық сақ тау, 
білім бас қармасы, по лиция департаменті, 
про куратура өкіл дерінің қаты суымен 46 
орта білім беру ұйымында, 26 кол леджде 
ерте жүктіліктің алдын алу, зорлық-зом-
былық және суи  цидтің алдын алу мә се лелері 
бойынша іс-ша ралар өт кізілген. Осы аталған 
жұ мыстар әлеу  меттік желі лер арқылы 
да тұ рақты на сихатталған. Айта кетейік, 
«Жастар денсаулығы орта лығында» тәулік 
бойы кез-келген абоненттен тегін қо ңырау 
қабылдайтын Жедел желі 8 800 080 22 26 

сенім телефоны жұмыс жасайды. Өткен 
жылы мұнда 3057 қоңырау қабылданып, кө-
мек ке жүгінгендерге тиісті кеңес берілген 
екен.

Жоғарыда келтірілген де  ректер және оған 
байла нысты атқарылып жатқан жұ мыстарға 
қарасақ, жасөс пірімдердің денсаулығы ата-
анадан гөрі, қоғамды көбірек алаңдататын 
сияқты. Неге? Бәлкім, ар жағында әлеу-
меттік түйткілді мәселелер жатқан шығар? 
Атап айт қанда, отбасының әлеумет тік 
статусы қандай? Оларға қай деңгейде қолдау 
қажет? Ол – өз алдына басы ашық тақырып. 
Расын да, маман дардың пікіріне сүйенсек, 
жо ғарыда айтылғандай, жас  өспірімге 
қатысты келең сіз жағдайлардың ба сым көп-
шілігі әлеуметтік аз қам тыл ған немесе толық 
емес отбасыларда кездеседі екен.

Дұрыс тамақтанбау 
дертке душар етеді

Ұлт денсаулығын сақтау – қа шанда 
әлеуметтік ма ңызы зор мәселе. Деннің 
сау лығы ең алдымен дұрыс тамақтанудан 
басталатынын білсек те, күнделікті өмірде 
бұған аса мән бермейтініміз рас. Қазір 
әлемді алаң датып отырған мәселенің бірі 
– ха лықтың фастфуд өнім дері мен энер-
гетикалық су сын дар ды шамадан тыс тұты-
нуы. 

Дәрігердің сөзіне ден қой  сақ, бұл 
тағамдардың адам ағзасына тигізетін кері 
әсе рі – калорияның көп бо луы, сондай-
ақ, каль ций, те мір секілді ағ заға қа жетті ең 
маңызды эле мент  терді жоюы. Бұл та ғам-
дарды тұ рақты түрде пай да лану ги пертония 
ауруына шал дық тырып, иммуни теттің тө-
мен деуін және созылмалы аурулардың 
асқынуын ту дырады. Әсіресе, бала ларды 
семіздікке, қант диабетіне ду шар етіп, 
ойлау қабілетінің төмен деуіне әкеліп соғуы 
мүмкін. 

– Ұлттық зерттеу нәтиже сінде, жас-
өспірімдердің 14 пайызы күн сайын «Кока 
кола» мен құрамында қанты бар сусындарды 
ішетіні анық талған. Ал аптасына 1 реттен 
5-6 ретке дейін қантты сусындар тұтынатын 
балалардың үлесі 52 пайыз ды құрайды. 
Осыған бай ла нысты облыстағы мектеп 
асханаларында аталған та ғамдарды сатуға 
тыйым са  лынған. Фин лян   дия мемлекетінің 
тәжі ри  бе сіне сүйене отырып, мек теп 
жанындағы шағын мар кет терде де сатуға 
шек теу қоюды ұсынамын, – дей ді ол.

«Алақандағы әлем» 
немесе ақыл-ойдың 
шектелуі
 
Ендігі мәселе өміріміздің бір бөл шегі 

болып кеткен гаджеттердің ден саулыққа 
тигізетін зияны туралы бол мақ. Педагогтер 
мен пси хологтар гаджеттер баланың 
психикасын өз ертіп, ой-са  насының дамуын 
бәсең детеді деп дабыл қағуда. Ұлт тық ден-
саулық сақтау ор талығының зерттеуі нә ти -
жесінде елімізде әлеу мет тік желі ні 2 сағаттан 
көп қол данатын жасөс пірім дер дің үлесі 50 
пайыздан ас қаны анықталған.

Денсаулық сақтау саласы маман дары 
смартфонды ұзақ уақыт қол данған ба-
ла да тәуелділік пайда бола тынын алға 
тартады. Соны мен қатар, гаджет пайдалану 
кезінде баланың моторикасы мен сөйлеу 
дағдысы бұзы лады. Ұзақ уақыт бойы бір 
қалыпта отыра беру қан айналымының 
дұрыс жүр меуіне, одан әрі ми жұмы сының 
нашарлауына әкеп соғады. Әсіресе, баланың 
ес те сақтау қабілетіне кері әсер етіп, дамуын 
тежейді.

Смартфонды тұрақты пай далану 
кесірінен ұйқы бұзылып, иммунитет төмен-
дейді. Бала ағзасының фи зи калық дамуына 
да кері әсер етеді. Көз дің көруі на шарлайды. 
Мысалы, бала те лефонға жарты сағаттан 
көп байланып отыратын болса, 6 айдан 
кейін-ақ, көзінің көруі төмендей бе реді 
екен. Өйткені ұялы телефонның зиянды 
сәулелері баланың көзіне ай тарлықтай 
ауырлық түсіреді.

Тағы бір алаңдатарлық жайт, бала ның 
дене мүсіні бұзылады. Компью терде, гад-
жетте көп отыратын бала лар бүкірейіп, 
омыртқасы қисайып, сколиоз болуы мүм-
кін. Сол себепті, ата-ана лар баланың 
гаджеттерді ша мадан тыс пайдалануына жол 
бермеуі керек .

Жалпы баланың дені сау, білімді де 
саналы адам болып қалыптасуына дұрыс 
тамақтанбау, физикалық бел  сенділіктің 
төмендігі, зиян ды әдет тер, жыныстық 
мінез-құлық сияқты қауіпті факторлар 
кері әсерін тигі зеді. Сондықтан ата-ана 
осы атал ған жағдайлардың алдын алып, 
ба ланың бос уақытын тиімді пайда ла-
нып, шығармашылыққа, спортқа немесе 
қарапайым еңбекке  баулуға көңіл бөлгені 
жөн. Егер әрбір бала жастайынан өз 
денсаулығына жауап кершілікпен қарауға 
дағдыланса, оның саламатты адам, сауатты 
маман бо лып қалыптасары сөзсіз.

Сөзімізді қорытындылай келе, тәр-
бие талбесіктен, яғни, отбасы нан бастау 
алатынын тағы бір айтып өт кенді жөн 
көрдік. Шындығында, ба лапандай мәпелеп 
өсірген перзен тіміз күндердің күнінде 
қанаттанып, қияға құлаш сермейді. Сонда 
ол «Ұяда не көрсе, ұшқанда соны ілетінін» 
ұмытпайық, ағайын. 

БАЛА САУЛЫҒЫ 
алдындағы жауапкершілік үлкен

ТӨТЕНШЕЛІКТЕР 
бетпе-бет келер қиындық көп

1-бет

Технология қарыштап дамыған сайын 
адамзатқа төнетін түрлі сипаттағы қауіп-қатер 

көбейіп тұр. Әлемдік жылыну ғалымдарды 
толғандырып, қарапайым адам баласына 

үрей тудыруда. Кейінгі жылдары табиғи және 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар да күн 

сайын артып келеді. Мәселен, қыс айларында 
боран, өрт оқиғалары жиі тіркелетін болса, көктем 

шыға қар суының еруінен болатын су тасқыны 
жиі орын алып, жазда дала өрті көбейген. Көп 

жағдайда бұл климаттың өзгеруімен және басқа 
жағдайлармен байланыстырылып жүр.

Айсәуле ҚАРАПАЕВА,
«Сыр бойы»Sb
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«Syr boiy»  gazetiniń  arnaiy  beti

– Биылдан бастап жастарға 
2,5 пайызбен жеңілдетілген несие 
берілетінін көпшілікке белгілі. Жа
қында ресми құжат қабылданды. 
Кәсіпкерлер палатасына келген 
азамат тардың басым көпшілігі атал
ған қолдау тетігін сұрайды. Бүгінде 
бизнес жоспарды таразы лайтын 
облыстық ко миссия құру, несие 
беруге жауапты оператор ретінде 
белгіленген «Аграрлық несие кор
порациясы» мен жергілікті әкімдік 
арасында шарт жасау секілді 
ұйымдастыру шаралары жүргізілуде. 
Жа қын уақытта жұ мыстар толық 
аяқталады. Қаржы түсетін мерзім 
белгілі болған уақытта қолдау 
тетігі кеңінен түсіндіріледі, – деді 
кәсіпкерлер палатасының кеңесшісі 
Асылхан Бал маханов. 

Маманның айтуынша, одан 
өзге қайтарымсыз қаржы алу 
жолын сұраған азаматтар 
баршылық. Сон дай-ақ, қазір 
қолданыста жұмыс істеп 
тұрған «Іскер» бағдарламасының 
тиімді тұсы аз емес. Несие 
5 жылға 6 пайызбен беріледі. 
Атап айтқанда, Қызылорда 
қаласының тұрғындары 16 млн 
теңгеге дейін ала алады. Қалаға 
қарасты ауылдық округтер мен 
аудан тұрғындары үшін ол 5 
млн теңгеге дейін белгіленген. 
Несие «Қызылорда өңірлік 
инвестициялық орталығы» 
ЖШС мен «Аграрлық несие 
корпорациясы» АҚ облыстық 
филиалы арқылы жүргізіледі. 

– Аталған несие бағдар ламасына 
кәсіпкерлер, жұмыссыз азаматтар 
қатыса алады. Кәсібіңіздің ашыл
ғанына үш жылдан артық уақыт 
болса, оқу сертификаты керек емес. 
Ал енді ашылған және ашылғанына 
үш жыл  толмаған  кәсіпкерлік  
ны сан  иелерінің «Бастау биз
нес» жобасын оқығаны туралы 
сертификаты болуы қажет. Ең 
басты талап – кепілге қойылатын 
мүлік. Сондайақ, міндетті түрде 
кепілгер (гарант) керек. Несие 
алатын азаматтың да, кепілгердің 
де несие тарихы мұқият тексеріледі. 
Кешіктірілген күн 180нен аспауы 
керек, – деді А.Балмаханов. 

Жеңілдетілген несиені барлық 
жобаға алуға болады. Алайда, 
қаржының қайда және қандай 
мақсатқа жұмсалатыны туралы 
алдын ала ақпарат көрсетілуі тиіс. 
Мысалы, құралжабдық сатып 
алатын болса қайдан, кімнен, 
қанша қаржыға алатынын құжаттар 
арқылы дәлелдейді. 

Қала тұрғындары құжат тарын 
Қорқыт ата көшесіндегі №123 үйде 
орналасқан «Биз неске арналған 
үкімет» ғимаратындағы мамандарға 
өткізеді. Айта кетсек, жо ғарыда 
айтылған қаржы ұйымдары мен 
кәсіпкерлер па латасы да осы 
ғимаратта орна ласқан. Ал аудан 
және ауыл тұрғындары құжаттарын 
жергілікті кәсіпкерлік бөлімдеріне 
өткізеді.

«Іскердің» 
тиімділігі 

неде?

Кәсіперлікпен айналы
сатындарға ар налған 

мемлекеттік бағдарламалар 
және қолдау тетіктері қандай? 

Бұл жөнінде облыстық 
кәсіпкерлер палатасы қызметіне 
жүгінетін жерлестеріміз аз емес. 

Осы орайда сала мамандары 
ісін жүргізуге ниетті азаматтарға 

тиісті кеңесін беріп келеді. 
Жалпы кәсіпкерлікке қаржыны 

қайдан алуға болады?

Облыста шағын және орта 
кәсіпті қолдау күшейтіліп 

отыр. Мәселен, өткен жылы 
осы санаттағы кәсіпкерлердің 

саны 71823ке жеткен. 
Олардың санының өсуі 

бойынша өңіріміз елімізде 
алғашқы бестікке енеді. 
Өткен жылдың тоғыз ай 

қорытындысымен 116 
мыңнан астам адам еңбекпен 
қамтылып, 459 млрд теңгенің 

өнімі өндірілді. Сондай
ақ, былтыр 3443 кәсіп

керлік бастама грантпен 
қаржы ландырылып, 2436 
жоба банктер мен қаржы 

институттары арқылы 
несиелендірілді. 

Айта кетсек, биыл жастарға 
жылдық өсімі 2,5 пайыз болатын 
шағын несиелер берілмек. Оған 
қоса ауыл тұрғындарының 
табысын арттыру мақсатында 
облысқа 3 млрд теңге бөлінген. 
Бұл қаржы скрининг нәтижесімен 
айқындалған 28 пилоттық ауылдық 
округ бойынша бағытталады. 

– Облыста өңдеу өнеркәсібі 
5,6 пайызға өсіп, өнім көлемі 
241,7 млн теңгені құрады. Дәлірек 
айтсақ, көрсеткіштің өсіміне тамақ 
өнеркәсібінде «Аралтұз», «РЗА», 
«Мағжан және К», «Углесбыт», 
«Қызылдиқан», «Ақжарма» шаруа
шылылықтарының өнімдері әсерін 
тигізді. Ал жеңіл өнеркәсіпте 
«Өркен әлем», «Далатекс» серік
тестіктері, құрылыс индус трия
сындағы цемент зауыты, «МИР

2001», «LCIMK» және «Кемикал» 
құбыр зауытында өнім көлемі 
артты. Шыны зауытының өнім 
шығаруының оған әсері болды, 
– деді облыстық кәсіпкерлік 
және өнеркәсіп басқармасының 
басшысы Қамбарбек Мүбараков 
өңірлік коммуникациялар қыз
метінде өткен брифингте. 

Өткен жылдың қазан айында 
іске қосылған шыны зауыты 
былтыр 32 мың тоннаға жуық 
өнім өндіріп, ол Астана, Алматы, 
Шымкент қалаларына жіберілді. 
Алдағы уақытта өнімді Өзбекстан, 
Тәжікстан және Қырғызстанға 
экспортқа шығару жоспарланып 
отыр. 

– Зауытты іске қосу арқылы 
шағын және орта кәсіпкерлікті 
жандандыру белдеуі дамытылады. 

Сол арқылы 8 ілеспе кәсіпорын 
құруға жұмыс жүргізілуде. Аталған 
өндіріс орны индустриялық 
аймақты дамытуға серпін бермек. 
Оған қоса индустрияландыру 
бағдарламасы аясында биыл 
құны 1 млрд теңгені құрайтын 
5 жоба іске қосылады. Жалпы, 
Бірыңғай индустрияландыру кар
тасы аясында облыста құны 613 
млрд теңгені құрайтын 37 жоба 
бойынша 6,8 мың жұмыс орнын 
құру жоспарланған. Ал 2010
2021 жылдар аралығында іске 
қосылған индустриялық жобалар 
бойынша есепті кезеңде 49 млрд 
теңгенің өнімі өндіріліп, өңдеу 
өнеркәсібіндегі үлесі 25 пайызды 
құрады, – деді Қамбарбек 
Амангелдіұлы. 

Жастарға 
жаңа мүмкіндік

Кәсіпкер 
құқығы 
қорғалды

Арал ауданында кәсіпкерден 
негізсіз төлем сұратқан білім 

саласының 43 өкілі тәртіптік жазаға 
тартылды. Себебі, олар мектепте 
орналасқан асханадағы ас мәзірін 

«Kundelik.kz» «Mektepmenu.kz» 
сайттарына орналастыру үшін ай 

сайын 6 мың теңге бөлуді сұрап, хат 
жолдаған. 

Бұл жөнінде кәсіпкерлер өткен 
жылдың соңында облыстық кәсіпкерлер 
палатасына жүгінген еді. Мәселе палата 
жанындағы кәсіпкерлердің құқығын 
қорғау және сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы ісқимыл жөніндегі кеңесте 
қаралды.

Арал ауданындағы «Қамқор
тұтыну» ЖШС директоры З.Өтенов 
мектеп басшыларымен ыстық тамақ 
беру қызметін көрсетуге келісім
шарт жасайды. Алайда, өткен жылдың  
қыркүйегінде білім беру орнының 
басшысы ас мәзірін «Kundelik.kz» 
сайтына орналастыру үшін ай сайын ақша 
төлуді сұрап, хат жолдайды. Мұндайды 
аудандағы өзге де мектептер талап еткен. 
Кәсіпкер алтауына бір айдың қызмет 
ақысы есебінде 42 мың теңге төлейді. 
Одан әрі жағдайы келмейтінін айтып, 
кәсіпкерлер палатасының Арал аудандық 
филиалына жүгінген. 

Аудандық филиал директоры 
Нұрсәуле Ембергенова түйткілді мәселеге 
құқықтық баға беру үшін аудандық 
прокуратураға хат жолдап, жағдайды 
облыстық кәсіпкерлер палатасына 
жеткізді. Заңгерлер мәселені жанжақты 
зерделеп, оны кеңесте талқылауға шешім 
қабылдады.

– Кеңес құрамында кәсіпкерлерден 
өзге құқық қорғау органдарының өкілдері 
бар. Оған кәсіпкер онлайн қатысып, 
проблемасын жанжақты баяндап 
берді. Кеңес мүшелері бірауыздан 
мектеп басшыларының әрекеті заңсыз 
екенін айтты. Облыстық прокуратура 
өкілі кәсіпкердің шағымы негізінде 
аудандағы өзге де мектептердегі жағдайға 
талдау жасайтынын жеткізді, – дейді 
кәсіпкерлер палатасы директорының 
орынбасары Салауат Құлмахан. 

Жақында Арал ауданының прокуроры 
Мадияр Бекпанов палатаға жолдаған 
хатында кәсіпкерлік субъектілеріне не
гізсіз төлем жасатқаны анықталғанын 
атап өтті. Заң бұзушылықтар бойынша 
білім бөліміне ұсыныс беріліп, негізсіз 
төленген 500 мың теңгеге жуық қаржы 8 
кәсіпкерге қайтарылған.

Бағжан Шайхыслам есімді жас кәсіпкер 
жайлы өткен жылы да жазған едік. Жуырда оның 
қайтарымсыз грантқа құралжабдықтар алып, 
дүкен ашқанын естіп хабарластық.

Киізден киім тігу Бағжанның осыдан бес жыл 
бұрынғы арманы еді. Ол Қорқыт ата атындағы 
Қызылорда университетінде «Кә сіптік оқыту» 
мамандығында оқып жүргендеақ «Киізден за
ман ға сай сәндік бұйымдар жасау» атты жобасын 
сәтті қорғайды. Міне, сол уақыттан бері арманын 
мақсатқа айналдыра білген ол қазір киізден киім 
тігіп, кәсіп көзіне айналдыруда. 

– Менің мақсатым – ұмы тылып бара жатқан 
қолөнерді наси хаттау, ұлттық бұйымды тұр
мысымызға енгізуге үлес қосу. Атабабамыз төрт 
түлік малды берекелі кәсіпке айналдыра білген. 
Қойдың жүнінен киіз басып, ұршық иіріп, тоқыма 
тоқығанды әжемізден көріп өстік. Ал қазір ауылда 
қойдың жүнін қоқысқа тастауды ғана біледі. Бұл 
көрініс мені ойға қалдыратын. Университетте жүр
генімде бір кәсіппен айналысуға мүмкіндік жасап, 
тіпті арнайы аудитория бөлгенде қатты қуан дым. 
Көкейде жүрген ойды іске асыруды қолға алдым. 
Әрине, біраз тер төгуге тура келді. Әуелі киіз басу 
керек. Киізден оюлы жакет, сәндік бұйымдар 
жасауға өз өңіріміздегі қой жүнін пайдалану 
қиынға соқты. Сол себепті Алматыдан меринос 
қо йының жүнін алдыртып, жасай бастадым. Бәрі 
сәтті шықты. Ал ғашқы қолөнер бұйымдарымды 
айналамдағы достарым, туысбауырларым тұтына 
бастады. Мұнан кейін көрмеге қатыстым. Елдің 
қызығушылығы барын бай қадым. Жылы әрі 
таза, табиғи өнімнен жасалған кеудешелерге, 
байпақтарға сұраныс көбейді. Сөйтіп жүріп, бұл 
кәсіп студент кезімдеақ оқудан тыс уақыттағы 
бизнесіме айналды, – дейді Б.Шайхыслам.

Бүгінде Бағжан бір үйдің отанасы, келіні бола 
жүріп кәсібін үйлестіруде. Қала орталығынан 
дүкен ашып, бұйымдарын сатуға шығарған. 
Еліміздің қалаларынан сұраныс көп. Былтыр 
иеленген қайтарымсыз грантқа қажетті құрал
жабдықтар, тігін маши на сын, өз қаражатына  
басқа да жиһаздарды алған. Дүкен іші тұтынушыға 
жайлылық сыйлайды. Келушілер киізден тігілген 
бай пақ, жейде, белдікке көп қызы ғады. Өйткені, 
қыста  жылы әрі тыныштандыратын қасиетке 
ие. Меринос қой жүні  өте жұмсақ, денеге 
ыңғайлы. Аяқты суықтан қорғайды, терлетпей, 
бірқалыпты температураны ұс тайды. Сондай
ақ, иммунитет көтеруге де кө мекші құрал. Үлкен 
кісілерде жиі кездесетін қан қысымы ауруына, 
ұйқыны қалыпқа келтіруге әсері мол. Киізден 
жасалған бұ йымдарды мерзімдік, яғни тек қыста 
пайдаланады деген қате түсінік те бар. Жазда 
киетін жұқа мата лардан тігілетін көйлектер мен 
жейделерге киізден әдемі ою жасап, жапсырса 
одан әрі сәнді болады. Алдағы уақытта киізді 
мата түрінде шығарып, жеке өл шеммен тігуді де 
жоспарлап отыр. 

Ерекше кәсіп түрін тапқан Бағжан өзінің 
жанына сіңлісі Гүлден мен тағы екі інісін 
жұмысқа алған. Инновациялық жобаның авторы 
бұйымдарды тапсырыс берушілердің талғамына 
сай етіп жасайды. Бағасы да қолжетімді. 
Үлкендердің аяқ киімдері мен байпақтар 4000 
теңгенің шама сында болса, балаларға арналғаны 
– 3000 теңге.

Sb
Айсәуле ҚАРАПАЕВА,
 «Сыр бойы»

Бұрын  үйдің төрінен орын алатын 
тұскиіз, текеметті қазір көрмейтін болдық. 
Төрт түліктің жүнінен түрлі бұйым жасап, 

оны күнделікті тұрмыста қолдануды,  жүннен 
жасалатын табиғи өнімнің денсаулыққа 

пайдасынан бөлек, ұлттық болмысымызды 
айшықтап тұратынын да естен шығардық. 

Қолөнер сыры 
өрнекте
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1890 жылдардың соңы на қарай 
басталған теміржол құ ры лысы Құм
сай ауылының үстімен өтті, ең ал
дымен су айдау мұнарасы жә не 
теміржолшыларға арналған бір
неше үй, сонан соң 19021903 жыл
дары станса үйі салынды. 1905 жы
лы «ОрынборТашкент» темір жолы 
іске қосылып, пойыз жүре бастағанда 
патша билігі есепсіз пайдаға кенелді 
де қалды. Екі көл дің арасы, мына беті 
Дәкі құмына дейінгі аралық сыңсыған 
сексеуіл болатын, олар енді паровозға 

сек сеуілді пайдалана бастады. Сол 
тұста станса да Саксаульская ата нып, 
ауылдың Құмсай атымен қо са аталып 
жүрді де, соғыстан ке йін түбегейлі 
Сексеуіл атанып кетті. Бұған біздің 
қолымыздағы май даннан жазылған 
хаттар сыр тындағы «ст. Саксаульская, 
пос. Кум сай» деген жазулар дәлел 
бола ала ды деген ойдамыз.

1910 жы лы Сексеуілде 3 сыныптық 
орысқазақ мектебі ашылып, ке йін 
ол сегіз жылдық мектепке ай налады. 
Ұлы Отан соғысы аяқ талған тұста ол 
Орынбор те мір жолына қарасты №48 
орта мек теп болып, 1950жылдардың 
со ңына қарай Қазақ теміржолына 
қарасты №422 орыс және №423 қазақ 
орта мектептері болып екі ге бөлінді. 
Бұл мектептерде бі лікті мамандардың 
қызмет ат  қаруы түлектер арасынан 
әскери адамдар мен әскер басылар, 
заңгерлер мен жазу шы лар, дәрігерлер 
мен ғалымдар, спортшылар мен те
міржол бас шыларының өсіп шығуына 
мүм кіндік ашты. Міне, бүгін біз сол 
Сексеуілден шыққан Өмір зақ Жо
лымбетов туралы әңгіме лемекпіз. 

Рес публикаға белгілі спортшы, 
жур налистжазушы туралы толық 
баян  дауға тырыссақ, ол біз бұрын 
бұ қаралық ақпарат құралдарында, 
ғы лыми журналдарда, әлеуметтік 
же ліде жазып жүрген Шеріпбай па
луан ның тұяғы еді. Қазақ спор ты мен 
журналистикасында өзін дік орны 
бар тұлға Өмірзақ Ше ріпбай ұлы Жо
лымбетов – спорт шызілте мірші, 
жур налистжа зушы, ұстаз, жат тық
тырушы, зерт теуші. 1939 жылы 25 
қарашада жо ғарыда аталатын темір
жол бо йын дағы Құмсай жұмысшы 
посел кесінде өмірге келген Өмірзақ 
Жолымбетов оқушы кезіненақ ал
ғырлығымен танылған болатын. 
Де по ұста цехындағы әкесіне бара 
жүріп, еңбекке де шыңдалды, орыс 
тілін де біршама меңгерді. Осындай 
ортада өскен Өмірзақ бала күнінен 
ауыр темірлерді еркін көтеруге ма
шықтанған болатын. Ал анасы Ардақ 
болса аузы дуалы, сөзге шешен әу
леттен шыққан жан еді, оның жур
налистикаға келуінің бір тіні сол текке 
қатысты болуы да мүмкін. Біздің 
қолымыздағы дерек тер Өмекеңнің 
мектепте зерек бо лып, жасынан су
рет салып, өлең жаз ғанын, мектеп 
қабырға га зе тінің редакторы болып,  
мек тепті үздік бітіргенін көрсетеді. 
Оның замандастарымен әңгі мелескен 
сәттерімізде де талай сыр ға қанықтық. 
Солардың бірі Өмірзақ Манашев аға 
сол кез дер туралы баянында Өмірзақ 
Жо лымбетовтің мектепті үздік бітіріп, 
жоғары оқу орнына оқуға түскен 
саусақпен санарлық сексеуілдіктің 
бірі екенін айта келіп: «Ол кезде 
ауыл жастары арақ ішпейтін, ан да
санда, бірлі жарымы болмаса, те мекі 
де шекпейтін. Бозбалалар спорт пен 
айналысатын. Мысалы, біз бен қа
тарлас Өміртай Шаха нов, Ибай дул
ла Сахиев футбол мен, Жолай Ырза
ғазиев, Шам  ран Ахметов, Жақсыбай 
Сы ды  қов бокс пен, Қанжар Қа йым 
баев, Бақ тыбай Жакеев во лей  бол мен, 
Ермек, Бұзаубай, Қуа ныш, Өмір зақ 
акробатикамен шұғыл дан ды. Осы 
төр теуі бірлесіп өнер көр сетіп, тіпті, 
ау данға да ба рып қайтты. Өмірзақ 
өте күш ті бо ла тын, теміржолшылар 
ста  дио   нында салмағы 105 келілік зіл
темір (штанга) жататын. Онын шы 
сы ныпта оқып жүргенде соны толық 
көтергені бү гінгідей есім де» дейді.

Спортқа келу жолын сұраға ны
мызда Ө.Жолымбетов аға өзі не те
міржол мектебінде жақсы спорт шы 
мұғалімдер сабақ бер генін айта ке
ліп: «Алтыншы клас қа өткен жылы 
бiз дiң мектепке Уфа қаласынан де
не тәрбиесi тех  никумын бiтiрген Ва
лентин Ива нович деген оқытушы 
келдi. Өзi велосипедшi екен әрi жақсы 
акробат. Сол жiгiт ашқан акро батика 
секциясына қатыстым. Қы зықтым, 
жақсы нәтиже көр се те бастадым. Екi 
жылдан кейiн оны Владимир Сенчин 
деген бокс шы жiгiт алмастырды. 
Сен  чин еңгезердей, тұлғалы жiгiт 
бо  латын. Жартылай ауыр салмақ 
дә ре жесiнде Орынбор қаласының 
чем пионы болған көрiнедi. Сол 
кiсi нiң қарамағында үш жыл бокс
пен айналыстым. Осы маған үл
кен спортқа жолдама берді» деген 
болатын.

1957 жылы мектеп бітірісімен 
жолға шығып, арман қала – Ал матыға 
табаны тиісімен Өмекең бірден дене 
тәрбиесі институтына барған болатын. 
Ондағысы – қан дай оқуға баратынын 
елге де, үй ішіне де айтпағанды, 
тезірек оқу ға түсіп, сосын қандай 
оқуға түскенін бірақ хабарлау. Бұл 
кез де сексеуілдіктер жоғары бі лім нің 
ең тәуірі – теміржол инс ти туттарында 
деп білетін және те мір жолшылар 
по сел кесі үшін бұл түсінікті де еді. 
Мектепті жақ сы бітіргендер Мәскеу, 

Ленин град, Ташкент теміржол инсти 
туттарына жол тартатын. Оның үстіне, 
мұндай оқу барынан ауыл дағылар 
бейхабар да еді. Өме кеңнің анасы 
Ардақ әжеміз осы кез туралы кейін: 
«Балам оқып, жол бойына бастық 
бо лады деп жүрсем, бір күні ел: «Ой
бай, мына Шеріпбайдың баласы тө
белестің оқуына түсіпті деп» гу ете 
қалсын. Содан намыстанып жылайын 
кеп. Артынан түсіндім ғой, не оқу еке
нін» деп күле әңгімелейтін. 

Студенттік күндер басталды, ол 
ауыр атлетикадан институт іші лік, 
қа лалық, жоғары оқу орын дары ара
лық сайыстарда топ жар ды, 19611964 
жылдары ауыр ат летикадан Қазақстан 
құрама командасының мүшесі болды, 
1962, 1963 жылдары екі дүркін ауыр 
атлетикадан республика чем  пионы 
болды. 1963 жылы Тби  лисиде өткен 
Бүкілодақтық сту денттер спорт са
йы сында жүл делі орын иеленіп, 1963 
жылы Мәскеуде өткен КСРО ха
лықтары ІІІ спартакиадасында рес
публика намысын қорғады. Моңғолия 
мен Болгарияда өткен халықаралық 
жарыстарда жақсы нәтиже көр сетіп, 
1963 жылы МХР, ҰланБа тырда өткен 
халықаралық турнир дің жеңімпазы 
атанды.

Қазақстан ЛКСМ ОК инсти тут 
комсомол комитетінің бюро мүшесі 
болған және жоғары оқу орнын үз
дік тәмамдаған оны Көк шетау об
лыстық комсомол ко митетінің бөлім 
меңгерушілігіне қызметке жібер
ді. Алайда, отбасы жағдайына бай
ла  нысты көп өт пейақ, ол туған 
ай мағына, Қы зыл орда облыстық 
ком сомол ко   митетінің спорт және 
бұ қа   ра лыққорғаныс бөлімінің мең
ге ру  шілігіне тағайындады. Міне, осы 
тұс облыс жастары арасын дағы спорт 
жұмыстарының жо ғары деңгейде кө
рінген кезі еді. Ұйымдастырушылық 
қабіле ті  мен, ізденісімен ол облыстық 
пар  тия комитеті басшылары наза рына 
ілініп, облыстық спорт ко ми тетінің 
төрағасы қызметіне жо ғары латылады. 
Бұл кезде ол бар болғаны 23 жаста еді. 
Облыс спорты ол басшылыққа кел
ген тұста республикада көш соңында 
тұғын, бұл қызмет жас жігіт үшін 
үлкен сын болды. Жас төрағаның 
ал дында үш мәселе тұрды: Оның 
ең бастысы – кадр мәселесі. Об
лыстың шалғай ауылдары тү гілі, Қы
зылорда қаласының өзін де маман 
жат тықтырушылар же тіс  пейтін. 
Сон   дықтан сырттан жас спорт ма
ман  дарын шақыру, олардың жұмыс 
істеуіне жағдай туғызу кезек күт
тірмейтін шаруа лар болды. Екін
шіден, спорт ты дамыту үшін оған 
құ ралжаб дықтар қажет, мұнсыз ал
ға басу жоқ. Облыстық қаржы бас
қар ма сының әр есігін қағып жүріп, 
бұл жұмысты да біршама ілге рілетті. 
Қосымша қаржы алып, 50 спорттық 
велосипед, 5 штанга сатып алынды. 
Қызылорда об лы сының тарихында 
бұл жер ден шыққан алғашқы Әлем 
чем пиондары Марат Сатыбалдиев 
пен Василий Капустин, қыздар ара
сында еліміздің чемпионы атан ған 
Светлана Шалғынбаева сол жолы 
алын ған велосипедпен жат тық қандар 
еді. 

Өзінің білімін, тәжірибесін үйрету 
мақсатында Өмірзақ Жо лымбетов сол 
жылдары ауыр ат летика секциясын 

ашқан еді. Ол жаттықтырған екі жі
гіт кейін халықаралық дәрежедегі 
спорт шебері, сегіз жігіт спорт ше
бері атанды. Ол ауыр атлетикадан 
әлем ре кордын 4 дүркін жаңартушы 
атақты спортшы А.Колодковтың, 
Әлем чемионатының күміс жүл дегері 
В.Можейковтің алғашқы жаттық
ты рушысы еді. Бұл еңбегі үшін оған 
республиканың еңбек сіңірген жат
тықтырушысы атағы берілді. 

Ауыр атлетикадан қазіргі рес
пуб лика құрама командасының жат
тық тырушысы, халықаралық дәре
же дегі спорт шебері, Қазақ стан 
Рес  публикасының Еңбек сі ңірген 
жат  тықтырушысы Вило рий Пак 
Өме  кеңнің шәкірттерінің бірі болса,  
Әлем нің екі дүркін чемпионы, атақты 
атлетші Илья Ильин В.Пактың шә
кірті екенін біреу білсе, біреу біл

мейді. Осы дан біраз жыл бұрын 
ауыр ат ле тикадан Арал қаласында 
өт кен Ө.Жолымбетов атындағы тур
нир кезінде Вилорий Пакпен әңгі
мелескен болатынмын. Ұстазы ту
ралы тебірене сөйлеген ол: «Умир зак 
Шерипбаевичтің мен үшін ең бегі 
ұшантеңіз, ол Алматыдан келгенше 
бізде штанга жөнінде тек мағлұмат 
қана болыпты. Тіпті ол спорттан 
мертігіп қалуымыз мүмкін екенін де 
білмеппіз. Ол келісімен бәрі өзгерді, 
штанга спорты өз жолына түсті. Бұл 
орайда ол облыста шын мәніндегі 
штанга спортын өмірге әкелуші деп 
білемін. Жаттықтырушы тек спорт
шы ғана емес, ол психолог, педагог, 
тіпті дәрігер де болуы ке рек. Шерип
баевичте бұл қа сиет тердің барлығы 
жоғары дәре жеде болатын. Сол кезде 
біздер ұстазымызды алматылық деп 
ой  ладық, оның сырбойылық, арал  
дық екенін білмеппіз. Ол жат  ты ғу ға 
келген әр баланың кө ңілкүйін дөп 
басып, жүктемені соған сай бере
тін» деген еді. Сол турнирде жақсы 
ті лектер айты  лып, бұл сайысты дәс
түрлі түр  де өткізу туралы ұсыныспі
кір  лер болғанды, бірақ соңы сиыр құ
йымшақтанып, ұмытылып кетті. Бұл 
енді облыс, аудан спорт са ласы бас
шыларының санасына салмақ болары 
хақ.

Қазақ дене тәрбиесі инсти ту
тын үздік тәмамдаған Ө.Жолым
бет ов кейін С.Киров атындағы Қаз
МУдың журналистика факу ль  тетін 
де үздік бітірді. 1967 жы лы Өме кең 
республикалық «Ле нин  шіл жас» газе
тіне, спорт жә не әскерипат риоттық 
тәрбие бө лі мінің мең герушілігіне 
ша қы рыл  ды. Радио мен газеттерде 
бұ   рын нан спорт тақырыбына ма  те
риалдары жария ланып тұра тын ол бұл 
қызметті тез меңгеріп кетті. Сонымен 
қатар, бұл тұста ол Қазақ радиосының 
спорт ко  ментаторы ретінде таныла 
бас  таған болатын.  Ағадан жур на лис
тикаға келу себебін сұрағанымда: «Мен 
студент кезімдеақ спорт тақырыбына 
жаза бастаған едім. Атақты балуан 
Әбiлсейiт Айха новпен, футболшы 
Ти мур Сегiз баевпен, волейболшы 
Жә нiбек Сауранбаевпен бiрге оқиты
нымды мақтан тұтып жүрдiм. Солар 
жай лы шағын мақалалар жазып, 
олар ды жанкүйер қауыммен та ныс
тырдым. Әбiлсейiт Айханов жай
лы «Қазақстанда теңдесi жоқ» атты 
очер кiм 1959 жылы «Ле  ниншiл жас» 
газетiнде ба сыл  ды. Мақалалар жа
зып жүрiп Тельман Жанұзақовпен, 
Сей  дах мет Бердiқұловпен, Талап 
Сұл  танбековпен, Қалдарбек Най
ман    баевпен таныстым. Олар 
спорт  ты сүйетiн, спорттың нағыз 
жана шырлары, үлкен қаламгерлер бо  
ла тын. Міне, содан соң газет пен ра 
диодан комсомол қызметінде жүр ген
де де қол үзген жоқпын» дегенді. Ол 
КСРО орталық те левидение жур на 
листері, бас ре дакторлар А.Ива ниц
кий, Н.Озе ров, Е.Майоров, Я.Спарре, 
Н.Ере  мина және т.б. туралы мақ та
нышпен әңгімелейтін.  

Иә, ол келісімен газетте спорт қа 
қатысты жаңа айдарлар ашу ға ұйытқы 
болды, соған сай тақырыптардың 
ауқымы да ке ңейе түсті. Енді ол спорт 
пен жур налистікті, қаламгерлікті қа
тар алып жүрді. Оның қаламынан 
тек дене тәрбиесі, спортқа қатысты 
ғана емес, өзге де өмірлік маңызы 

бар мәселелер көтерілген ма қалалар 
туа бастады. Осы жылдары ол Сыр 
бойының көкейтесті түйткілдерін 
қозғап, «Арал азайып барады»,  « Диқан 
ата, ұмыттың ба?» атты проблемалық 
мақалалар жазды, жазушы ағалары 
Айтбай Хангелдин мен Зейнолла 
Шүкіровтің жаңа кітаптары жайлы 
рецензиялар жариялады. 

Өмірзақ Жолымбетов ширек ға
сыр бойы 19691994 жылдар арасында 
Қазақ ССР телевизия және радио 
жөніндегі мемлекеттік комитетінің 
спорт және әскерипатриотизм бас 
редакциясын бас қарды. Осы жылдары 
ол жас ұр пақтың денсаулығы мықты 
бо лып, еліне, Отанына пайдалы аза 
мат болып өсуі үшін ұланғайыр ең
бек етті. Оның Морриаль, Ка нада, 
Москва, ЛейкПлесиди (Азия), Сеул
де (Оңтүстік Корея) өт кен Олим
пиадалық ойындар дан жүр гізген ре
портаждары мен жазған мақалалары 
қазақ тілін терең біліп, жатық сөй леу
дің, бі лімділіктің нағыз үлгісі бо лумен 
қатар, спорт журналис тика сын дағы 
үлкен табыс болды. Оның «Қазақша 
күрес», «Олимпиада ша қырады», «Бес 
шығыршық» жә не т.б. спорт та қы
рыбындағы кі таптары көпшілік оқыр
манға спорт шындығы мен жетістігін, 
еңбек пен жеңіс, ел атағын ас қақтату 
мәселелерін жеткізіп қа на қойған 
жоқ, ол жас буынға, өскелең ұрпаққа 
бағдар сілтер нұсқаулыққа, спорт ма
мандары үшін көмекші әдістемелік 
құралға айналды.

Қай қызметте болмасын, қай
сыбір істі қолға алмасын, ол сол 
іске жаңа леп, қарқын әкеле білді. 
XX ғасырдың соңғы жылдарында 
ол Қаржы министрлігінде аударма 
бөлі мінің бастығы, Алматы об
лыстық әкім шілігінде спорт пен ту
ризм жөніндегі кеңесші қыз метін 
атқарды. Осында жүріп ол қаржы 
туралы заң жобала ры ның банктік 
жинағын жасады, эко логиялық апат 
аймағындағы Арал балаларына көмек 
көрсе тетін қайырымдылық қорын құ
ру ға атсалысты, оның көмегі мен Арал 
қаласында балалар фут бол командасы 
құрылды, Арал ба лалары Одесса, 
Мәс кеу, Ле нинград, (қазіргі Санкт
Пе  тербург) қалаларына туристік жо
рық тарға қатысты, Финляндияда 
болды.

Өмірзақ Жолымбетовтің идея
сы мен Алматы облысында «Мың 
бала» деп аталатын 300дей балалар 
отряд тары құрылды, жасөспірімдер 
арасындағы спорт сайыстары жаңа 
деңгейге кө терілді. Өмекең ақын 
Нұрмағанбет Қосжановтың «Сартай 
батыр» дас танын екі рет баспадан 
шығарды, жаңадан шыға бастаған  
«Қазақ батырлары» жинағының VI 
то мы на енгізді. Сол зобалаң жыл
дардың жазықсыз құр баны бол
ған талантты ақынның өлең дері 
мен айтыстарын, дастан дарын жи
нақтауға, оның «Сырдария» кі тап
ханасы сериясы бойынша бас па дан 
шығуына атсалысты. Жер лес жа
зушының көлемі 300 баспа табақтай 
(4000 беттен ас там) қазақ және орыс 
тілде рін де жазылған еңбектері жарық 
көр ді. Оның сыртында телеви зия мен 
радиодан жүргізген ре пор  таждары, 
сөйлеген сөздері, газетжурналдарда 
жариялаған ма  қалалары қаншама?! 
Осы ең бектері үшін ол «1995 жыл дың 
Қазақстандағы үздік журна лисі», 1995 
жылы Телерадио журна лис  терінің 
«Алтын Жұлдыз» рес публикалық кон
курсының Гранпри жүлдегері, «Қа
зақстан Рес пуб ликасының таң дау
лы спорт жур налшысы» атақта рына 
ие болып, халықаралық, 2001 жылы 
С.Бердіқұлов атындағы сый лық
тың лауреаты атанды. Елі міз де 2008 
жылға дейін ЮНЕСКО сыйлығының 
лауреаты ата ғына бар болғаны екі 
журналист қана ие болғанын ескерсек, 
бұл да Ө.Жолымбетовтің журналистік 
ше берлігі деңгейін көрсетері анық.  

Құрметті демалысқа шыққанмен 
ол журналистік және ұстаздық қыз
метін жалғастыра берді. Ол өмір
ден озғанша Білім және ғылым 
ми нистрлігі Алматы ғылымипракти
калық орталығының бөлім бастығы 
және Қазақ  Ұлттық туризм және 
спорт академиясының профессоры 
болып еңбек етті. Оның 2009 жылы 
«Спорт атауларының қазақшаорыс
ша түсіндірме сөздігі» және «Қазақ 
тілі для специалистов спорта»  атты 
екі кітабы жарық көрді. А.Құлназаров 
екеуі құрастырып, 2009 жылы бас
падан шыққан «Спортивная энцик
лопедия» атты еңбек қазақ ғылымы 
мен біліміне қосылған үлкен үлес 
болды.   2009 жылы оның «Құс қа
натты Ғұсман», «Қазаққа сіздей ұл 
керек», «Даңқ тұғыры», «Спорт – 
бей бітшілік елшісі», «Әбдісаланның 
рухына арналған жырлар», «Спортқа 
бағышталған ғұмыр» атты деректі 
хикаяларын топтастырған «Намыс» 
атты көлемді жинағы «Сырдария кі
тапханасы» сериясы бойынша жарық 
көрді. Міне, осындай ғұмырын ел 
келешегіне, спортқа бағыштаған аза
мат 2013 жылы 23 шілдеде өмірден 
озды. Оның бақилық мекеніне аттан
ғанына да 10 жыл болып қалыпты.

Иә, Сыр елі және бүкіл қазақ 
спортының дамуында өзіндік қолтаң
басы бар, қазақ журналис тикасындағы 
спорт саласының дамуына мол үлес 
қосқан осы азаматтың есімі Қызыл
орда қаласы көшелерінің біріне бе
рілуге әбден лайық деген пікірмен 
ма қаланы қорытындылағанды жөн 
санадық. 

Алдажар ӘБІЛОВ,
ҚР Журналистер одағының 

мүшесі, ҚР Білім беру ісінің құрметті 
қызметкері

Спортқа
бағышталған ғұмыр

Бұрын біздің елдегі ақсақалдар әңгімесінің «Шойын 
жол салынған тұс», «Шойын жол салынғанға дейін» 
деген тәрізді тірек нүктесі болатын. Ата-әжелеріміз 

бертінге дейін теміржолды шойын жол деп келді. 
Біздің әңгімеміздің де бастау алар тұсы осы шойын 

жол бойындағы елден болмақ. 

Қазір – вирустық 
инфекциялардың өршитін 

мезгілі. Әсіресе, ЖРВИ, 
тұмау сияқты инфекциялар 

көп кездеседі. Жалпы 
эпидемиологиялық маусым 

күзде басталып, көктемге дейін 
созылады. Аурудың өршу кезеңі 

қысқа, яғни қаңтар, ақпан 
айларына сәйкес келеді. 

Тұмау – жыл сайын көптеген елдерде 
эпидемиялық сипатта таралатын жаһандық 
инфекция. Қазақстанда әлемнің басқа 
елдеріндегідей тұмау және ЖРВИ денсау
лық сақтаудың өзекті мәселелерінің бірі.

Облыс  бойынша 20222023 жылғы 
эпид  маусымда жіті респираторлывирусты 
ин  фекцияны жұқтырудың 17396 жағдайы 
есепке алынды. Ауруға шалдыққандардың  
65,8 пайызы – 14 жасқа дейінгі балалар, 
оның ішінде 13,3 пайызы 1 жасқа дейінгі 
ба лалар арасында тіркелді. Ауруханаға жат
қызу көрсеткіші 15 пайызды құрады, оның 
ішінде 17 пайызы – жүкті әйелдер,  23  па
йызы – 1 жасқа дейінгі балалар. 

 20222023 жылғы эпидмаусымда жалпы 
облыс бойынша ЖРВИмен сырқаттанған 
2098 науқастың сынамасы ПЦР әдісімен 
тексерілді. Нәтижесінде зертханалық жол
мен 354 жағдай нақтыланды. Басым бөлігі, 
яғни 74,4 пайызы облыс орталығында тір
келді. Анықталған 354 тұмау вирусының 75 
пайызы В штамына сәйкес келсе, қалған 25 
пайызы А (H1N2) түрінің үлесінде. 

Тұмау емес вирусты анықтау үшін 1805 
сынама зерттеліп, нәтижесінде 17 тұмау 
емес вирус анықталды, оның ішінде басым 
көпшілігі –  аденовирус түрі.   

– Өткен жылмен салыстырғанда жедел 
респираторлывирусты инфекцияны жұқ
тыру көрсеткіші облыс бойынша 18 па
йыз ға артқан. Эпидемиологиялық ахуал 
тек біздің облыста ғана емес, жалпы рес
пуб лика бойынша, тіпті әлем бойынша тұ
рақсыз. Бұл ауру ауа тамшылары арқы лы 
таралатындықтан, халықаралық, облыс
аралық, қалааралық миграция осы вирус
тың тасымалдануына, таралуына әсер етеді. 
Оның үстіне ауа райының тұрақсыз болуы, 
біресе суып, біресе жылып тұрған қолайсыз 
жағдайы да ЖРВИ, тұмау ауруларының бас 
көтеруіне алып келеді, – дейді облыстық 
санитариялықэпидемиологиялық бақылау 
департаменті басшысының орынбасары 
Әлия Әбдіқайымова. 

Осы орайда мамандар тұмау ауруының 
алдын алудағы ең тиімді әдіс вакциналау 
екенін айтады. Иммундау науқаны жыл 
сайын күзде басталады.

– Екпе аурудың ауыр түрлерін, ауру
ханаға түсу жағдайын, өлімжітімді төмен
детеді, тұмауды жұқтырып алу қаупін се
йілтеді, жалпы эпидемиологиялық ахуалды 
тұрақты ұстап тұруға өз септігін тигізеді. 
Вакцина қауіпсіз. Кейбір адамдарда екпе 
жасаған жерде қызару және ауырсыну, 
бас және бұлшық ет ауыруы, аз ғана дене 
қызуы, әлсіздік және жүрек айнуы сияқты 
жанама әсерлері болуы мүмкін. Бұл әсерлер 
тез жойылады, – дейді облыстық санита
риялықэпидемиологиялық бақылау де
пар та ментінің бөлім басшысы Әлия Ыды
рысова.

Тұмаудың алдын алу үшін Үкімет қау
лысына сәйкес 85000 доза вакцина сатып 
алынған. Екпе емханаларда жүргізілді, 
82676 азаматқа тұмауға қарсы вакцина са
лынды, оның ішінде балалар саны – 20181, 
ересектер  – 62495. Барлық егілгендердің 
ішінде 3044і – жүкті әйел, 19272сі – со
зылмалы аурулары бар мектеп оқушысы, 
10720сы – медицина қызметкері, 140
ы – қарттар үйінің контингенті. Жұмыс 
берушілер тарапынан 14792 жұмысшы 
егілді. Жалпы облыс бойынша 20222023 
жылғы эпидмаусымда 97468 азамат тұмауға 
қарсы егіліп,  облыс тұрғындарының 11,5  
пайызын құраған.

– Бұл ауру жас талғамайды. Ересектер 
де, балалар да, қарт кісілер де, тіпті, жаңа 
туған нәрестелер де шалдығып жатады. 
Бай қасаңыз, халықтың көп шоғырланған 
жерлерінде ауа тамшыларымен таралатын 
ауруларды жұқтырып алу қаупі жоғары. 
Сондықтан ауру өршіп тұрған маусымда 
көпшілік орындарға баруды шектеу қажет, 
ол мүмкін болмаған жағдайда маска киіп, 
арақашықтықты сақтап, антисептикті пай
далануды, қолды сабындап жууды ұсы
намыз. Үйжайларды желдетіп, ылғалды 
тазалық жұмыстарын да ұмытпаған абзал. 
Өзіңізден немесе жақыныңыздан ЖРВИ, 
тұмау белгілерін байқасаңыз, дереу меди
циналық көмекке жүгіну қажет. Өз бетімен 
емделу ауруды асқындыруы мүмкін. Бұл 
кесел асқынса, қауіпті. Тұмаудың ең жиі 
кездесетін асқынуы – пневмония. Басқа да 
жиі кездесетін асқынулар –  бронхит, си
нусит, отит, миозит, миокардит.  Сон дай
ақ, тұмау  2 жасқа дейінгі балалар, созыл
ма лы ауруы бар науқастар және қарттарда 
өтуі мүмкін, жүкті әйелдер үшін де қауіпті, 
– дейді мамандар.  

Демек, қазір тұмауға салғырт қарайтын 
кез емес. Бір ғана вирус адам бойындағы 
бірнеше ауруды қозғауы мүмкін екенін 
мамандар айтып отыр. Сондықтан ауырып 
ем іздегенше,  ауырмайтын жол іздеп, сақ
танып жүрген жөн.

Айнұр БАТТАЛОВА,
«Сыр бойы»Sb

Вакцина тұмаудан
тиімді қорғайды
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Құлболды ишан, Сайып
назар және Тапал ахун – ис 
лам ағартушыларының көр
нек ті ғұ ламасы Мәдіқожа ның 
ұр  пақтары. Діни қай  рат  кер 
шамамен 1848 жылы қа   зіргі 
Сырдария ауданы Шір кей
лі ауылы аумағында дү ние ге 
келіп, 74 жыл ғұмыр кеш кен. 
Әкесі Қадыр ишан – Құл
болды ишанның шәкірті. 
Осы Қадыр ишанның тоғыз 
ұлы ның бірі Нұрмұ хаммед 
жа сынан зерек болып өсіпті. 
Әкесі баласының сауатын 
өзі ашып, 13 жасқа тол ғанда 
Бұқара қаласындағы «Мір 
Араб» мед ре сесіне берген. 

Нұрмұхаммед сол медре
сенің теология бө лімін 18 
жа сында үздік бітіріп, «ахун» 
деген атақ алып шығады. Елге 
келгеннен кейін мешіт ашып, 
бала оқытады. Ел арасында 
әділ билік айтып, ағайын
туманың татулығы мен ел дің 
ауызбірлігін сақтауға айтар

лықтай үлес қосқан. 
Тапал ахуннан атақты 

шайыр Тұрма ғам бет, Мұха
мед жан ақын (Қалтай Мұха
мед   жановтың әкесі), Садық 
ахун, А.Тоқ ма ғам бетов, ха
лық ақыны Қ.Баймаған бе тов, 
қо ғам қайраткері Т.Дә уіт
баев тар дәріс алған. 

Тапал ахун деп аталу се
бебі, ол кісінің бойы аласа 
болса керек. Содан медреседе 
оқып жүргенде ұстазы қойған 
қандай сұрақ болмасын Нұр
мұхаммед дереу дәлмедәл 
же дел жауап беріп отырады 
екен. Мұнысына риза бол ған 
ұстазы: «Ә,Тапалым, жарай
сың!» деп арқасынан қағатын 
көрінеді. Содан бас тап Нұр
мұхаммед аты аталмай Тапал 
бо лып, кейіндері дуалы ауыз 
ұстазының арқа сын да Та пал 
ахун аталып, халық ішін де 
осы атау мен танымал бо лады.

Тапал ахун медресені бі
тірген соң сонда қалып  біраз 

жыл дәріс беріп, тәжірибе 
жинайды. Ұстазының риза
лығын алып, елге оралып 
қа  зіргі Шіркейлі кеңшары 
же рінде мешіт салдырып, 
бала оқытады. Біртебірте 
ша риғатқа сүйеніп әділ билік 
айтып халыққа сыйлы, елге 
өте беделді болады. Пірлік 
етіп көптің көңілін табады, 
тақуалығы мен әділ дігінің 
арқасында атағы жайылады. 
Өмірінің соңына дейін шә
кірт тәрбиелеумен, диқан
шы  лықпен айналысқан.

Сыр бойындағы ғұлама 
оқы мысты ахун дардың дү
ние  ден ең соңғы озғаны – 
осы Та пал ахун. Ел ішін де 
сақ талған әңгіме лер дің бі
рін де 1916 жылы Аман гелді 
Иманов бастаған ақ пат  ша

ға қарсы көтеріліс ке зін де 
соғыс тың әділдігін дәлел деп, 
пә туа бекітуге батыр өзінің 
се німді сар баздарымен Омар 
Ши пинді Торғайдан Сыр 
бо  йын дағы Тапал ахунға жі
беріпті. Тапал ахун: «Бұл со
ғыс – әділ соғыс» деп пәтуа 
шы ға рып беріпті деген әңгіме 
бар. Осының өзі оның өз за
манында қандай ірі тұлға бол
ғанын білдіреді.

Облыстық тарихиөлке
та ну музейінің ғы  лыми хат
шысы А.Сайлаудың айтуын
ша, ахун нан сирек кездесетін 
43 кітап қалған. Қа зір осы 
құнды жәдігерлер Шіркейлі 
ауыл ындағы ұрпақтарының 
қолында сақ таулы. Нақтырақ 
айтсақ, осы ауылдың кітап
хана сында тұр. Шағатай, пар
сы, араб тілде ріндегі сирек 
дүниелер осыдан бірнеше 
ғасыр бұрын Үндістан, Си
рия, Түркия елдерінде жа рық 
көрген екен. Мысалы, «Ах
та ри Кабир» сөз дігі Ыстан
бұл дағы баспаханада 1826 
жылы басылып шыққан. 
Ахун нан мұраға қалған кітап 
1899 жылы Қазандағы импе
раторлық уни верситеттің ти
политогра фиясында жарық 
көріпті.

Тапал ахуннан қалған си
рек кітаптар мен қолжаз ба
ларын зерттеу бүгінгі күн нің 
мін деті болып қала бе реді. 
Ғұлама ғалымның сү йегі 
Шір кейлі ауылынан оңтүс
тік ке қарай 10 шақырым жер
дегі бейітке жерленген.  

Сырдың күрең топырағында дүниеге келіп, дүйім 
елдің діңгегіне айналған діни қайраткерлер қаншама 

десеңші?! Олар өз заманының темірқазығы секілді 
жол нұсқаушысына айналды. Сыр бойындағы ислам 

ағартушыларының көрнекті өкілдерінің бірі – елге 
Тапал ахун деген лақап атпен танымал болған 

Нұрмұхаммед Қадырұлы. Ол қазақ даласындағы 
исламның дәруіштік-сопылық бағыттағы өзіндік орны 

бар тұлғалардың бірінен саналады. 

Дәуіржан ЕЛУБАЕВ,
«Сыр бойы»Sb

Ісшараға облыстық 
энер  ге  тика және тұрғын үй
ком му налдық шаруашылық 
басқар ма сының басшысы 
Руслан Нұр мағанбетов, «Газ 
саласы арда герлерінің рес
публикалық кеңесі» қо ғам
дық бірлестігінің тө ра ғасы 
Ерқанат Темір ханов, об лыс
тық және қалалық арда герлер 
кеңесінің төрағалары Се рік 
Дүйсенбаев пен Сұлтанбек 
Тәуіпбаев, ар да герлер, сала 
мамандары қатыс ты.

Ашылу салтанатының 
ал  ғысөзін алған басқарма 
бас шысы музей залындағы 
экспозицияның ашылуына 
атсалысқан жандарға және 
энергетика саласында қызмет 
етіп жүрген мамандарға ал
ғыс білдірді.

Аталған экспозиция «Газ 
саласы ардагерлерінің рес
пуб ликалық кеңесі» қо ғам
дық бірлес тігінің төрағасы 
Ер қанат Те мірхановтың бас
тамасымен жа  сақталды. Экс
позицияға ар хив құжаттары, 

әр жылдары қыз мет еткен 
басшылардың фо то су реттері, 
қолданыстағы түрлі қон
дырғылар және мара паттар 
қойылды.

– Сыр өңіріндегі бұл са
лада ерен еңбек етіп, газ
дандыру жұ мыстары тура лы 
тарихи қа дамдарды наси
хаттап, әлеуметтік бағдар ла
маларды іске асыруға қолдау 
көрсетіп жүрген жандар көп. 
Сондай сала мамандарына 
қажырлы еңбегі үшін алғыс 
айтамын. Еңбектеріңіз же
місті болсын, – деді Е.Те мір
ханов.

Шара барысында қонақ
тарға музей залдары таныс
тырылып, «Туған жердің 
тұл ғалары» за лында жаңа 
экс позицияның лен тасы 
қиылды. Ісшара со ңын да 
қо нақтар көрме экспо зи ция
сымен танысып, естелік су
ретке түсті.

«СБ» ақпарат

Музейдегі жаңа 
экспозиция

Облыстық тарихи-өлкетану музейінде 
газ саласында әр жылдары еңбек еткен 

мамандар мен ардагерлердің ерен еңбегін 
насихаттау үшін жасақталған «Қызылорда 

облысының газ саласының тарихы» 
экспозициясының салтанатты ашылуы өтті.

Облыстық фтизиопульмонология орталығының ұжымы директордың 
экономикалық сұрақтар жөнін дегі орынбасары Баимишева Гүлмира Базар
байқызына анасы  

Маржанның
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады. 

«Суперсиырлар» клоны
Қытайдың Ниншя-Хуэй автономиялық 

ауданында үш клондалған бұзау пайда болды. 

Клондарға голштейнфриз сиырларының құ лақ 
ұлпасы пайдаланылған. The Global Times хабар ла ған
дай, ғалымдар 120 клондал ған эм бриондар пар  тиясын 
жасап, жартысына жуығымен суррогат сиыр  ларды сәтті 
ұрықтандырған.

Екіүш жылда ғалымдар Қытайдың ішкі на ры
ғын жеткілікті сүтпен қамтамасыз ету үшін осындай 
мыңдаған сиыр жасамақ. «Супер сиыр лар» жылына 
18000 литр, өмір бойы шамамен жүз мың литр сүт береді.

Елшілігі қайта ашылды
АҚШ Соломон аралдарында жаңа елшілігін 

ашты. Осылайша, Вашингтон Қытайдың Тынық 
мұхитындағы ықпалын тежеуге тырысуда. Бұл 

туралы АҚШ Мемлекеттік хатшысы Энтони 
Блинкен мәлімдеді.

Соломон аралдары өткен жылы Бейжіңмен қауіп
сіздік туралы келісімге қол қойған болатын. Ал бұрын 
АҚШтың аралдардағы елшілігі 19881993 жылдары 
5 жыл жұмыс істеді. Вашингтон қырғиқабақ соғыс 
аяқталғаннан кейін жаһандық дипломатиялық опера
цияларын қысқартып, елшілік 1990 жылдардың ба
сында жабылған.

Жарты миллион тұрғын 
ереуілге шықты

Лондонда жарты миллионнан астам тұрғын 
кейінгі 10 жылдағы ең үлкен ереуілге шықты. 

Халық жалақы мен еңбек жағдайына нара зы. Қа
тысушылар арасында мемлекеттік қыз мет  кер лер, по
йыз машинистері, автобус жүр гізу шілері, күзет шілер, 
мектеп мұғалімдері, уни вер ситет оқыту шы лары, кітап
ханашылар бар.

Сондайақ, жүз мыңға жуық мемлекеттік және 
коммерциялық қызмет кәсіподағының мүшелері ере
уілге шыққаны атап өтілді. Шеру Лондондағы ірі көлік 
ком панияларының көпшілігінің жұмы сын толық 
тоқтатты. 

Жаңа банкнотты 
айналымға енгізеді

Аргентина инфляцияға байланысты 2000 
песолық жаңа банкнотты айналымға енгізеді. 

Елдің Орталық банкі хабарлағандай, банкнот 
дизайны ғылым мен медицинаға арналады. Қазір 
Аргентинада 1000, 500, 200, 100, 50, 20 және 10 песолық 
банкноттар қолданылады. Өткен жылдың соңында 
елдегі инфляция 94,8%ға көтерілді. Бұл 1991 жылдан 
бергі ең жоғары көрсеткіш болды. Желтоқсан айында 
Аргентинада тұтыну бағасының индексі 5,1%ға өсті.

«СБ» ақпарат
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ТАУСЫЛМАС ҚАЗЫНА

Ұлттық және заманауи үлгіде жабдықталған 
ғимаратта олардың бос уақытын тиімді  өткізуге 
барлық жағдай жасалған. «Орта ойыны» залында 
түрлі үстел ойындарын ойнаса, «IQ орта» бөлімінде 
интеллектуалды сайыстарға қатысады.  «Орта сазы» 
бөлімінде түрлі музыкалық аспаптарда  ән салады. 
Ал «Қолайлы орта» бөлімінде  кітап бұрышы, мәжіліс 
залы және логопед кабинеті мен тоғызқұмалақ, 
шахмат үйірмелері бар. «Skills орта» жобасында 
жастар кәсіби мамандықтарға машықтанады. Бір 
сөзбен айтқанда жаңа ортаға қосылып, уақытты 
көңілді әрі тиімді өткізудің мүмкіндігі. Жобаның 
авторлары әрі құрылтайшылары – Біржан Елеусінов, 
Ақтілек Темірбайұлы. Белсенді жастар ғимаратта  
түрлі жобаларды жандандырмақ. 

Орталық жұмысымен танысқан ардагерлер 
ақ баталарын берді. Ал Алмасбек Әбілқасымұлы 
белсенді жастарға сәттілік тіледі.

Айта кету керек, мемлекеттік жастар саясаты 
мәселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы заң 
жобасы мақұлданып, «Жастар» санатының жас 
шегі 29дан 35ке дейін ұлғайды. Ұлттық статистика 
бюросының мәліметтеріне сүйенсек, Қызылорда 
қаласында бұрын 29 жасқа дейінгі 68 мың 705 жас 
болса, қазір 14 пен 35 жас аралығында 94 261 жас бар. 
Олардың бос уақытын тиімді өткізуі үшін мұндай 
орталықтар қажетақ.

Жастар мен жасөспірімдерге 
арналған демалыс орнының ашылу 

салтанатына облыстық қоғамдық 
даму басқармасының басшысы 

Алмасбек Есмаханов, ардагер 
Сайлаубай Әбішев, ардагер спортшы 

Мектепхан Тәжмағамбетұлы, ҚР 
еңбек сіңірген спорт шебері Хакімжан 
Елеусінов және өңіріміздің әр салада 

жетістікке жеткен белсенді жастары 
қатысты.

Гүлбану МАҚАЖАН,
«Сыр бойы»Sb

«Orta» 
ашылды

Облыс орталығында 
тұратын жас кәсіпкер 

Жандос Шораев кілем 
тоқиды. Ол бұл іспен 

айналыспас бұрын, тоқу 
әдісін зерттеп көрген. 

Бүгінде кәсіпкер тафтинг 
әдісімен түрлі кілем 

шығарып, табыс тауып 
отыр.

– Кілем тоқу – ұрпақтанұрпаққа 
жалғасып келе жатқан өнер. Оны бұрын 
қабырғаға іліп, еденге төсеп, үйдің 
жылуын сақтау үшін пайдаланса, кейін 
сәндік бұйым ретінде де қолданып жүр. 
Мен тоқу өнеріндегі XVII ғасырдан 
бері белгілі тафтинг технологиясын 
зерттеп, содан соң осы жобаны қолға 
алдық. Ағылшынша «tuft» сөзі «түйін» 
немесе «бума» деп аударылады. Бұл 
технология Қытай мен Үндістанда 
бұрыннан бар, ол жақта әлі де қолдан 
тоқылған кілемдерді қолданып келеді, 
– дейді Жандос. 

Кәсіпкер былтыр 20212025 жыл
дарға арналған кәсіпкерлікті дамыту 
жөніндегі ұлттық жобасымен 2,5 
миллион теңге қайтарымсыз грант 
иегері атаныпты. Оған жаңа құрылғы 
мен керекті ма те риалдар сатып алған. 
Бүгінде ол жер гілікті үш тұрғынды 
жұмыспен қамтып отыр.

Кілем тоқу цехы әзірге кәсіпкердің 
өз үйінде орналасқан. Онда екі кілем 
тоқу станогымен қатар, өзге де қажетті 
құрылғылар бар. Кілемге арнайы тап
сырыспен алынған жібек жіп қол
данылады. Кәсіпкер болашақта кәсібін 
кеңейтіп, кілем тоқу өнерін табысты 
бизнеске айналдырғысы келеді. Ол 
үшін Алматы қаласына барып, кәсіп
керлік негіздеріне арналған сабақтарға 
қатысқан.

– Айына тапсырыспен бірнеше кі
лем тоқылады. Олардың түсі әртүрлі 
бо луы мүмкін. Тоқылып бітісімен бе
тіндегі түгі қырқылып, тегістеледі, ар

найы тазаланады. Сондайақ ыстық 
буға ұсталып, кілем шетіне әдемі ша
шақ тар тігіледі. Осылайша қосымша 
жұ мыстардан соң өнімді өз тұтыну
шымызға ұсынамыз, – дейді ол. 

Айта кетейік, Жандостың өніміне 
тапсырыс жанжақтан түседі. Көбісі 
жа қындарын қуанту үшін сыйлық 
ретінде сатып алады. Жалпы кілемнің 
көлемі әртүрлі. Мысалы, бір кілем 
төрт күн тоқылатын болса, кейінгі екі 
ай ішінде Жандос жиырмаға жуық 
кілем тоқыған.

– Кейінгі жылдары қолөнер бұ
йым дарының қадірқасиетін түсіне
тіндердің қатары көбеюде. Ал біздің 
өнім туралы көпшілік бірбірінен 
естігендіктен тап сырыс берушілер аз 
емес. Бастысы, са паға аса мән береміз. 
Көбінесе, жастар өз атааналарына 
тосынсый ретінде алып жатады. Со
нымен қатар, көбінесе халық қа лау
лыларына, сыйлы азаматтарға, атақ ты 
ақынжазушыларға арналған порт
реттік кілемдерге жиі тапсырыс түседі, 
– дейді жас кәсіпкер.

ӨҢІР ӨНІМІ

Кәсібін кілем 
тоқудан бастады

Ержан ҚОЖАС,
«Сыр бойы»Sb


