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Облысымызда қаза қы нақыштағы ою-�р-
некпен безендірілген автожабындылар тігіп, са ты-
лымға шығарып жүр ген Алмагүл есімді қол�нерші 
бар.  Он сау са ғынан �нер тамған ке йіпкеріміз жай-
лы естіп, біз оның жұмыс барысымен танысуды 
ж�н санадық.

Кішкене кезінен қол  �нерге ынтық  бол ған 
Алмагүл әлі күнге дейін іс тігіп, тоқуға әуес. 
Қазақтың ұлттық ою-�р нек-
терімен к�м керілген дү ние -
лерін к�р сеңіз, к�з  тоя ды. 
Мамандығы есепші болғаны-
мен, бос уақыты ның барлығын 
ұлтының ұлттығын таныта-
тын дүниелер шығаруға арнай-
тын кейіпкеріміз бұл әуестігін 
тастағысы келмейтінін айтады.

– Қарап отырсаңыз, қазақ-
тың бір ғана оюына бүкіл бір 
ұлттың дүниетанымы сыя-
ды. Бірақ ұлт тық дүниелер 
қазір к�біне пайдаланыла бер-
мейді. Себебі біз оюлы ша-
панды к�шеге кимейміз, киіз 
үйде тұрмаймыз, тағысын тағы. 
Алайда солардың барлығын бүгінгі күнге сай етіп, 
заманауи дизайнмен қолдансақ, сәл болса да, �т-
кенді бүгінге жақындата аламыз. Мәселен, бұрын 
халқымыз атының әбзелдеріне ұлттық нақыш 
беріп, атк�рпе, жабу, кежімдерін сәндеп салған. Ал 
бүгінгі ат – авток�лік. Соларға тура осындай авто-
жабындылар тағылса екен деймін. Оның да �зіндік 

қисыны бар емес пе?! Адамның патриоттығы ішкі 
дүние, таным-түсінігінен б�лек, киген киім, мінген 
мәшинесі, тағатын бұйымдарынан білінсе деген ой 
менікі, – дейді ол.

/з ұлтының �нері мен дәстүрін ұлық тұтатын 
Алмагүл Бодан болашақта тек қазақи дүниелерді 
шығаратын цех ашуды армандайды. Бірақ қаржы 
мәселесі қол байлау болып тұр. Ал сұраныс пен тап-

сырыс жайындағы әңгіме мүлде 
б�лек.

 – Мен автожабындылардан 
б�лек жастық, құрақ к�рпе дай-
ындаумен айналысамын. 1зірге 
сұраныс жоғары емес. Алай-
да автожабындыларыма Алма-
ты, Шымкент қалаларының 
тұр ғындары жиі қызығушылық 
біл ді реді. Алдағы уақытта тап-
сы рыс к�лемінің  артатына се-
нім дімін. Ал бағасына келе-
тін бол сақ, әрбір дүниемді 
жұмыстың қиындығына қарай 
бағалаймын, – дейді Алмагүл. 

Кейіпкеріміздің алдағы уа-
қыт қа жоспары к�п. Тігінмен 

айналысып, қол�нерді дамытам дегендерге де 
бар білгенін үйретуге дайын екенін жасырмай-
ды. Ал біз �з кезегімізде бірегей �німді шығарушы 
қол�нершінің бастаған ісі алға басатынына сенім 
біл діреміз.

М�лдір ҚАЛЫМБЕТ.
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Аптаның �ткен сенбісінде Жаңақор ған ауда-
нында  Қазақстанға еңбегі сің ген мәдениет қыз-
меткері, әнші-сазгер Бексұлтан Байкенжеевтің 
әндерін орын даушылардың «Ақбаян» атты об-
лыс  тық конкурсы �тті. Атап айтудың ж�ні кеп 
тұр, биылғы шілде айының басы нан бергі бұл 
Жаңақорған ауданын да �ткізіліп отырған т�ртінші 
об лыс тық мәдени шара. *уелі Бесарық ауылдық 
округіндегі “Облыстық олимпиадалар және қо-
сымша білім беру ор талығында” жас әншілердің 
«Ақ к�гер шін» ән фестивалі �з мәресіне жетсе, жа-
зушы, мемлекеттік сыйлықтың иегері Дүкенбай 
Досжанның �мірі мен шығармашылығына арналған 
 «Ғұ мыр-дария» атты облыстық әдеби оқу  лар 
байқауы да �з дәрежесінде ұйым дастырылды. Осы 
шаралардың соңын ала белгілі күйші *лшекей Бек-
тібайұлының шығармашылығына арналған «*уез ді 
күйдің құдіреті» атты облыстық күйшілер байқауы 
да к�рермен қауымды бір желпінтіп тастады. 
Жаңақорған ауданы мәдениет б�лімі мен мә-

де ниет үйінің қызметкерлері белгілі әнші, атақ ты 
сазгер Бексұлтан Байкенжеевтің әндерін орын-
даушылардың «Ақбаян» атты облыстық бай-
қауын да талап тұрғысынан ұйымдастыруға күш 
салғандығы к�рініп тұрды. 1нші-композитордың 
�з орындауындағы әндер сахна т�рінде шырқалып, 
елдің құлақ құрышын қандырар сүйікті әуендері 
қатарында танылған-ды. 1сіресе, «Ақ гүлім», «Ақ 
шолпан»,  «Ақ жеңешем», «Сырдария», «Жаңа-
қорған», «1йел күннің шуағынан жаралған» 
атты әндері сонау жетпіс-сексенінші  жылдары 
ән әлемінде әуелеп тұрды. Сыңғырлаған күміс 
қоңырау үнді Мәдина Ералиеваның орындауындағы 
«Ақбаян» әні әннің де, әншінің де бағын ашқаны 
жұртшылыққа мәлім. Таланттың шарықтай таны-
лып, әуезді әндерімен ел есінде сақталған туындыла-
ры осы күні «Жаңақорған» шипажайында қайталап 
әуеледі. Оны жас орындаушылар сахна т�ріне алып 
шықты. Конкурсқа Қызылорда қаласы мен ауданда-
рынан 15 үміткер қатысты. 

«Ақбаян» конкурсының мәні мен мазмұнын 
айшықтаған ақ тілекті аудан әкімі Руслан Рүстемов 
айтып, шараны ашық деп жариялады: «1р талант 
�зінше бір сырлы әлем, олар бір-біріне ұқсай да 
бермейді, ерекшеленіп тұрады, сонысымен де  тар-
тымды, сонысымен де қатпарлы құпия.  /нер ту-
ындыларын насихаттай отырып, жастардың бойын-
да отаншылдық сезімін арттырамыз, туған жердің 
құдіретін сезіндіруге мүмкіншілік туады. Бек сұлтан 
Байкенжеев атындағы бұл шара сазгердің �неріне 

деген құрметтің бір белгісі», деген  аудан басшысы 
конкурсқа қаты сушаларға сәттілік тіледі.  

Тыңдарман қызығушылығын арттырған сайыс-
та �нерпаз дар Бексұлтан Байкенжеевтің бір-бір 
әнін орындады. Кон курсқа т�релік еткен қазылар 
алқасына – Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері,  
облыстық халық шығармашылығын дамыту және 
мәдени-продюсерлік орталығы ның к�ркемдік жетек-
шісі, белгілі сазгер Рамазан  Тайманов жетекшілік 
етсе, облыстық халық шығармашылығын  дамыту 
және мәдени-продюсерлік орталығының б�лім мең-
герушісі  Бағдагүл Есмұрзаева мен Б.Байкенжеев 
атын  дағы шығармашылық мекте бінің жетекшісі 
1бсұлтан /тепбергенов қазылар алқа сының мүше-
лері болды. Сонымен оза шауып бәйге алудан үміт-
кер 15 әнші кезек-кезегімен сах на т�ріне шығып, 
бақтарын сынады. Қорытын дысында жаңақорғандық 
әнші 1ділбек Ержігіт байқаудың бас жүлдесін 
жеңіп алды. Арнайы диплом және сыйлықты аудан 
әкімі Руслан Рүстемов табыстады. Айта кету керек, 
аталған жүлдені Байкенжеевтер отбасы тағайындаған 
еді. Жүлделі І орын да  Жаңақорған ауданы аты-
нан қатысқан Айбек Шүкіровке бұйырды. Арал ау-
данынан қатысқан Айтуған Сенбаев пен Сырда-
рия ауданының �нерпазы Ақзираш Сүлейменоваға 
бұйырды. Оларға да диплом мен бағалы сыйлықтар 
берілді. Жүлделі ІІІ орынмен  /мірсерік Бисенби-
ев (Жаңақорған) пен  Индира 1лиева  (Қызылорда 
қаласы) тапсырылды. Байқауға қатысқан бас қа 
да үміткерлер диплом мен ынталандыру сыйлық-
тарымен марапатталды. 

Конкурсты қорытындылау с�зінде  Рамазан 
Тай  манов шараның жоғары деңгейде ұйым дас ты -
рылғанын тілге тиек етіп, аудан әкімдігіне  риза-
шылығын жет кізді. 1рине, бұл орайда аудандық 
мәдениет б�лімінің  басшысы Аяг�з Айдосова мен 
мәдениет үйі дирек торының міндетін атқарушы 
Зульфия Шалабаева, басқа да қызметкерлердің 
еңбегі зор екендігін атап айту керек. 

Иә, Бексұлтанның әнін дәл �зіндей салу үшін 
әншіге тынбай машықтану керек. Мәсе лен, саз-
гердің ұлы 1бсұлтан сол биік деңгейден к�рініп жүр. 
/йткені Бексұлтанның әндері жүрекпен айтылатын 
сырлы әуен. 

Жалпы осы кеште «Жаңақорған» шипажайына 
кел ген қалың к�рермен «Бексұлтанның әндері-ай» 
деп тамсана тарқасты. Бұл, расында к�ңілді де сыр-
шыл кеш болған еді. 

Нұрмахан ЕЛТАЙ. 
Жаңақорған ауданы.

Облыс прокурорының орынба-
сары Руслан Райхановтың т�раға-
лығымен �ткен облыстық проку-
ратура  жанындағы заңдылықты 
қамтамасыз ету ж�ніндегі кон-
суль тативтік кеңестің кезекті оты-
рысында үш мәселе қаралды. 

Күн тәртібіндегі бірінші мә-
се ле бойынша алаяқтық қыл-
мыс тардың орын алу  себеп тері, 
олардың алдын алу және  күресу 
шаралары туралы  облыс тық про-
куратураның  екін ші  бас қар ма 
прокуроры Дархан Құрман таев-
тың хабарламасы тың да лып, тал-
қыланды.

– Алаяқтық қылмысы бүгінгі 
таң да қоғамдағы ең бір �зекті мә-
се леге айналып отыр, – деген Дар-
хан Жаңабергенұлы биылғы жыл 
басынан бері облыс аумағында 
сотқа дейінгі тергеп-тексерулердің 
бірыңғай тізіліміне 414 алаяқтық  
қылмыс тіркеліп, іс қозғалғанын 
тілге тиек етті. Десек те, бұл 
к�рсеткіш �ткен жылдың тиісті 
мерзімімен салыстырғанда 156-ға 
азайып, 27,4 пайызға т�мендеген.

Облыс к�леміндегі пәтер және 
жер алып беруге қатысты алаяқтық 
қылмыстардың барлығы негізінен  
Қызылорда қаласында орын алуда 
екен. Оған бірден-бір себеп соңғы 

жылдары облыс орталығында 
мем ле кеттік бағдарламамен салы-
нып жатқан үйлердің к�бейгені 
және қала т�ңірегендегі жерлерге 
сұраныстың жоғары болғандығы. 
Мәселен, қалада жерге 48000, 
пәтерге 19121 адам кезектілікте 
тұрған к�рінеді. Алаяқтар осы 
жағдайларды тиімді пайдаланып, 
қылмыстық әрекеттерін жүзеге 
асыруда. Мысалы, азаматша Ж.П. 
2014 жылдың қыркүйек айын-
да жәбірленушілер, азамат Е.У. 
мен азаматша З.Ж.-ның қызының 
тұрғын үйге кезектерін жылжы-
тып беремін деп,  З.Ж.-дан 200 000 
теңге және  Е.У.-дан 250000 теңге 
ақшаларын алдап алған.

Ауыл тұрғындарының жалғыз 
табыс к�зі мал болғандықтан, 
оларды қылмыстық қол сұғудан 
қорғау аса маңызды. Сондықтан, 
облыстық прокуратураның мүд-
делі мемлекеттік  органдармен 
бірлескен мал ұрлығына  қар  сы 
іс-қимылының Жол  кар та сы 
әзірленіп, облыс әкімі мен бекі-
тілді. Жасалған жо ба  ның мақсаты 
– мал ұрлы ғы қылмысының 
деңгейін т�мендету ге қол жеткізу.

Қылмыстылықпен күрес тек 
ішкі істер органдарының міндеті 
болып табылмайды. «Құқық бұзу-

шылық профилактикасы туралы» 
Заңға сәйкес жергілікті атқарушы 
органдарға құқық бұзушылық жа-
сауға итермелейтін себептер мен 
жағдайларды жою ж�нінде ша-
ралар қолдану жүктелген. Қыл-
мыстың аталған түрімен  күрес 
облыстық прокуратураның ұдайы 
назарында болып, мал ұрлығына 
қарсы іс-қимыл Жол карта-
сын іске асыру ж�ніндегі жоспар 
бойынша мемлекеттік органдар 
атқарған жұмыстардың сапасы 
енді он күн сайын тексеріліп оты-
ратын болады.

Үшінші мәселеде кәсібін нә-
сібіне айналдырып отырған кә-
сіпкерлерді заңсыз және негіз-
сіз тексерулерден қорғау, оларға 
қолдау к�рсету мақсатында 
Бас прокуратураның құқықтық 
статис тика және арнайы  есепке 
алу комитетінің облыс бойын ша 
бас қар масының жобалары ұсы-
ныл ды.

Кеңес отырысын қорытынды-
лаған Руслан Райханов тұрғын-
дарды алаяқтардан, мал ұрлығы-
нан сақ тау үшін түсіндірме 
жұ  мыс тарын күшейту қажеттігін 
атап �тті.

 Бақтыбай БЕРДІБАЕВ.

АЛАЯҚТЫҚ 
АЗАЙМАЙ ТҰР

ҚҰҚЫҚ

 

Тағдырдың әртүрлі теперішіне ұшыраған 
азаматтарға мемлекет тарапынан к�мек 
к�рсетіледі. Бұл орайда газет тілшісі 
облыстық еңбекпен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар басқармасына қарасты №2 
арнаулы әлеуметтік қызметтер к�рсету 
орталығының директоры Алмат Жұмабаевқа 
жолығып, орталықта атқарылып жатқан 
жұмыстар барысын әңгімелеп беруді �тінген 
еді.
– Орталық 6 б�лімшеден тұрады. Біз де 

қызмет алушыларға үй жағдайына жақын да-
тылған қолайлы тұрмыс жағдайлары жа сал ған, 
– деді бізбен әңгімесінде Алмат Дастанұлы. 
– Қызмет алушылар облыстық жұмыспен 
қамту және әлеуметтік бағдарламалар бас қар-
масының жолдамалары  бойынша қабы данады. 
Б�лмелерге орналастыру барысында денсаулық 
жағдайы, жынысы, қызығушылығы ескеріледі. 
Қызмет алушылар санитарлық нормаларға сай 

т�сек орнымен жабдықталған б�лмеге орна-
ластырылады. 1леуметтік қызметкерлер, пси-
холог, дәрігер жаңадан келген қызмет алушы-
ны жаңа ортаға бейімдеу жұмыстарын жүргізіп, 
к�мек к�рсетеді.

Блоктарда екі, үш орындық б�лмелер 
орналасқан. 1р қабат залында желдеткіш, 
«Отандық ТВ» қосылған қабырға теледида-
ры бар. Қызмет алушылар үшін аптасына 2 рет 
монша жағылып, ішкі киімдері, т�сек жай-
малары ауыстырылып, шаш, сақал-мұрттары 
алынады. Күнделікті бекітілген ас мәзіріне сай 
5 мезгіл тамақ беріледі. Туған-туыстарымен 
кездесу үшін интернатта арнайы б�лме 
ұйымдастырылған.

1леуметтік-мәдени қызмет күнделікті жос-
парлы түрде �ткізіліп отырады. Ертемен к�ңіл 
сергіту (таңғы жаттығу, би) жүргізіледі. Ата-
улы мерекелер қарсаңында ғимараттың іші-
сырты безендіріліп, мерекелік іс-шаралар 

ұйымдастырылады. Қызмет алушыларды ме-
рекелер қарсаңында «ұқыпты тұрғын», «үлгілі 
отбасы», «ең таза б�лме», «белсенді тұрғын» 
номинациясы бойынша марапаттау рәсімдері 
жүргізіледі. /з қызығушылықтарына қарай 
қызмет алушылар түрлі үйірме жұмыстарына 
тартылған. 1леуметтік еңбек қызметі бойынша 
қызмет алушылар еңбек шеберліктерін арнайы 
ұйымдастырылған шеберханаларда жүргізеді. 

1йел қызмет алушылар құрақ құрап, орамал 
кестелейді, түрлі моншақтардан сувенирлер 
жасаумен айналысады. Ер қызмет алушылар 
еңбек шеберханасына сынған жабдықтарды 
ретке келтіру, ағаштан, қаңылтырдан гүл 
салғыш, орындық және т.б. заттар жасаумен 
айналысады, сыртқы тазалық жұыстарына да 
белсене араласады.

Мекемеде �ткен «К�ктем аруы» сайы-
сы қатысушылар мен к�рермендерге үлкен 
әсер қалдырды. Сайыс қорытындысы бой-
ынша сынға түскен нәзікжандылар «Үздік 
ару», «1сем ару», «Тапқыр ару», «Шебер ару», 
«/нерлі ару», «Биші ару» номинациялары-
на ие болды. Қорыта айтқанда, бізде қызмет 
алушыларға жан-жақты жағдайлар жасалған.

Ж.*ЛМАХАН.

�ЛТТЫ� НА�ЫШТА
Ы 
АВТОЖАБЫНДЫЛАР

*ЛЕУМЕТТІК ҚЫЗМЕТ
жаңа ортаға бейімдейді

-

– Шәрипа Жақсылыққызы, күн    нің 
ысуымен бірге түрлі ауру лар  дың да 
белең алатынын белгілі. �сіресе, ма-
мандар жедел ішек ин фекциясының 
жиілегеніне алаң дау лы. Жалпы, 
эпиде миология лық ахуал қалай бо-
лып тұр?

–   Биыл жедел ішек инфекция-
ларынан эпидемиологиялық қо-
лай сыз жағдай орын алып отыр. 
Ағымдағы жылдың алты айын-
да 1240 жағдай тіркелген, ол   26,5 
пайыз болып отыр, �ткен жылы 
бұл мерзімде 880 науқас тіркеліп, 
23,6 пайызды құраған болатын. 
Осылардың ішінде тамақтан ула-
ну дың 224 жағдайы тіркелсе, был-
тыр 196 оқиға орын алды. Ма-
мыр айының �зінде жедел ішек 
инфекциясының 215 жағдайы 
тір келді, бұл былтыр 169-ды к�р-
сеткен болатын. Яғни, �ткен жылы 
24,4 пайызды құраса, биыл ма-
мырда 25,2 пайызға жетті. Бұл 
ауруханаға жатып емделгендер 
саны. Тамақтан улану бойынша 
�ткен жылы – 50, биыл 42 жағдай 
орын алды. Ал маусым айында 
жедел ішек инфекциясының 402 
жағдайы орын алып, ол 45,5 пай-
ызды к�рсетті, былтыр бұл уақытта 
361 оқиға орын алып, 44,3 пайызды 
құраған болатын. 

– Жедел ішек инфекциясының 
&ршуіне басты себеп не болып отыр?

– Қазір к�к�ністер мен жеміс-
жидектердің ағылып келіп жатқан 

уақыты. Сырттан тасымалданған 
жеміс-жидектер к�п жағдайда 
іш ауруының артуына басты се-
беп болып жатады. Сонымен бірге 
тұрғындардың жеке бас гигиена-
сын сақтамауы, яғни, қарапайым 
тазалық талаптарын орындамауы да 
аурушаңдықтың �суіне жол ашып 
отыр. 1сіресе, бала емізетін әйелдер 
к�к�ністер мен жеміс-жидектерді 
тұтынғанда абай болғаны ж�н. 
/йткені, ана сүті арқылы сәбидің 
іші �туі мүм кін. Сондай-ақ, жаз ай-
ларында сүт �німдерін тұтынғанда 
да аса сақ болған абзал. Бір-екі жа-
сар балаларға жеміс-жидекті бер-
генде мұқият жуып беру керек, 
ауруханаға түсіп жатқан сәбилердің 
к�бі осының салдарынан ауруға 
шалдығып, ауыр күйінде келіп 
жатыр. Тіпті бір жасқа толмаған 
балаға қарбыз, әңгелек, сары �рік 
беріп ауыртып алған жағдай да 
кездесіп отыр. Сонымен бірге, 
кішкентай балалардың ыстық күн-
де күн к�зінде к�п жүруі де ауру-
дың белең алуына себепкер бола-
ды. Сондықтан ауруханаға кел-
ген аналарға барынша ескертіп, 
ақпараттық-насихат жұмыстарын 
жүргізіп жатырмыз. 

–Жалпы, жедел ішек инфекция-
с ы қандай ауру, адам &міріне қан-
шалықты қауіпті?

–Жедел ішек  инфекциясы – 
жұқпалы ауру. Инфекция ауыз 
арқылы жұғып, қоздырғышы ішек-

те жетіледі де сыртқы ортаға та-
райды. Инфекция гигиеналық 
та  за  лықты сақтамаудан, жуылма-
ған к�к�ністерден, пісірілмеген 
сүт тен, сапасыз тағамдарды пай-
даланғаннан, шала пісірілген 
та   ғам  дардан және ауыз суды 
қай  натпай ішкеннен жұғады. 
Ішек инфекциясының түрі к�п. 
Қазіргі күні дизентерия, саль-
монеллез,  диарея аурулары жиі 
кездеседі. Мұндай ауруға бала-
лар тез шалдығады. Дүниежүзілік 
денсаулық сақтау ұйымының мә-
лі метіне жүгінсек, бүгінде ішек 
инфекциясының 60-тан астам 
қоз дырғышы анықталған екен. 
Егер инфекцияны жұқтырған адам 
уақытында емделмесе, �міріне қа-
уіп т�неді әрі �зге адамдарға жұқ-
тырады. 

– Балаларда жедел ішек инфек-
циясы кезінде алғаш қандай к&мек 
к&рсетілуі тиіс?

–Балалар жедел ішек инфек-

циясы ауруымен ауырғанда 
к�р   сетілетін алғашқы к�мек – 
 «Ре ги дрон» ерітіндісін беру. Езіл-
ген сұйықтықты жиі-жиі  шай қа-
сық пен ішкізу керек. Ерітінді әрбір 
күнге жаңадан езіліп берілуі тиіс. 
Осы емнен кейін баланың іш �туі 
тыйылуы мүмкін. Сонымен бірге, 
науқас балаға сұйықтықты к�п бер-
ген ж�н. Мәселен, сорпа, күріш 
суы, сұйық шай, қайнатылған 
және салқындатылған суды мо-
лынан ішкізген тиімді. Ал ішектің 
микрофлорасына тікелей әсер 
ететін қуырылған, ащы, кепкен 
тағамдарды беруге мүлде болмай-
ды. «Ару – астан» демекші, же-
дел ішек инфекциясының алдын 
алу үшін қарапайым гигиеналық 
ережелерді сақтап, тағамды дұрыс 
сақтау мен дайындауға барынша 
мұқият болған ж�н. 

– �ңгімеңізге рахмет!
Сұхбатты жүргізген 

Айнұр БАТТАЛОВА.

ІШЕР АСЫ	 ТАЗА БОЛСЫН!
Жаз айлары – түрлі аурулардың белең алатын кезеңі. *сіресе, 

 жедел ішек инфекциялары �ршитін маусымы. Мамандар қазіргі таңда 
1-3 жас аралығындағы балалар арасында іш ауруының жиі к�рініс 
 тауып отырғанын айтады. Осы орайда облыстық жұқпалы ауру-
лар ауруханасы қабылдау б�лімінің меңгерушісі Шәрипа *лиевамен 
сұхбаттасқан едік. 
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