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Коронавирус індетінің Қытайда тіркелгеніне 406 күн өтті. 
Алғашында бұл вирусқа бей-жай қарағанымызбен, дәл осы 
індет өмірімізді түбегейлі өзгертті. Күллі жер бетіне тараған 
ауру 2 миллион адамның өмірін жалмап кетті. 100 миллион 
адам жұқтырған дертті жеңудің ендігі амалы табылғандай. 
Бұл, әрине, вакцинация. 

Тосыннан келген індетпен күресу адамзат баласына 
оңай болған жоқ. Дәрігерлер сәт сайын түскен науқастарға 
ем-дом жүргізсе, ғалымдар вирустың алдын алу жолын 
іздеді. Бүгінгі күні екінші мәселе шешімін тапқандай. Қазіргі 
сәтте ресми түрде тіркеліп үлгерген вакциналар бар. Ол 
вакциналарды салдырып жатқан мемлекет қатары да аз 
емес. Сол тізімнің ішінде Қазақстан да бар. Бізде вакцина 
егу науқаны 1 ақпанда басталды. Әзірге отандық өнім емес, 
көршілес Ресейдің «Спутник V» екпесін қолданудамыз. 

Биыл – ел Тәуелсіздігіне 30 жыл. Қазақ елі 
үшін қасиетті Тәуелсіздіктің бағасы бәрінен 
қымбат.  Қазақ елі бұл мерейлі жылды қалай 
атап өтеді?

Өткен аптада Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен ел Тәуелсіздігінің 
30 жылдығын мерекелеу жөніндегі мемлекеттік 
комиссияның алғашқы отырысы өтті. Комиссия 
отырысында ел Тәуелсіздігінің мерейлі жылын мағыналы 
өткізу мәселесі атап айтылды. Заман өзгеріп, уақыт 
алмасқан тұста адам санасы айтарлықтай өзгергенін, 
барша әлем жұртшылығы күрделі кезеңді бастан өткеріп 
жатқан кезде ұлан-асыр той жасаудың қажеті жоқ екенін 
еске салды.  Тіпті ең алдымен халықтың әлеуметтік 
жағдайына мән беру қажеттігі, елдің тұрмысы түзелмесе, 
жетістіктерді мақтан етудің қажеті жоқ екенін айтты.

– Үкімет менің тапсырмам бойынша Әлеуметтік 
кодекстің жобасын дайындап жатыр. Кодекс азамат-
тардың, әсіресе, көмекке мұқтаж адамдардың сұранысына 
толық сай келуі керек. Бұл біздің әділетті мемлекет 
пен ашық қоғам құру туралы идеямызбен үндеседі. 
Министрлер мен әкімдер «Халық үніне құлақ асатын 
мемлекет» қағидасын берік ұстануға тиіс. Азаматтардың 
арыз-тілектеріне жедел жауап беру қажет. Ең бастысы, 
Тәуелсіздіктің игіліктерін әрбір отандасымыз күнделікті 
тіршілігінде сезіне алатын болса – мақсатымыздың 
орындалғаны,– деді Мемлекет басшысы.

Тәуелсіздіктің 30 жылдығында ел игілігін сезінер 
жақсы жаңалығы аз болмайды. Мәселен, жастар үшін 
мүмкіндік жасалады. Олардың жұмыспен қамтылуы 
да, талантты жастардың танылуы да биылғы жылы 
ерекше қолға алынбақ. «Тәуелсіздік ұрпақтары» атты 
біртұтас ұлттық жобаның әзірленуі талантты жастардың 
танылуына жол ашпақ.

Тағы бір атап айтарлығы, тәуелсіздік мерекесі халыққа 
рухани серпіліс беретіндей болуы. Бұл орайда ұлт 
тарихында өшпес із қалдырған көрнекті тұлғаладардың 
еңбегін насихаттау да мерейлі жыл міндетінің бірі болмақ.

Тәуелсіздікпен бірге қайта оралған ұлттық мереке 
Наурыз мейрамы осы жылда жаңаша сипат алмақ.

– Бабаларымыз әз Наурыз келгенде бұлақтың 
көзін ашып, ағаш отырғызған. Осы тамаша дәстүрді 
жаңа қарқынмен жалғастырайық. Табиғатты тазалап, 
қоршаған ортаны көгалдандыруды қолға алайық. Мұндай 
шараларды барлық аймақта ұйымдастыруымыз қажет. 
Бұл – ата салтымыз, әрі ұрпаққа экологиялық тәрбие 
берудің ең тиімді жолы, – деді Президент.

Тәуелсіздіктің 30 жылдығын мәнді өткізуде қалам 
ұстаған қауымға артылар жүк ауыр. Бұл орайда Мемлекет 
басшысы Тәуелсіздіктің әрбір белесінің мәнін халыққа 
түсіндіру, ақпараттық жұмысты дұрыс жүргізу маңызды 
екенін атап өтті. Тәуелсіздік мерекесінің тұжырымдамасы 
«Жасампаздыққа толы жылдар» деп аталатынын, сол 
себепті де жасампаздық идеясы кеңінен дәріптелуі 
қажеттігін айтты.

– Әр жерде өткізілген іс-шаралар туралы құрғақ 
есептің қажеті жоқ. Елге өзгеріс әкелмесе, мыңдаған 
мадаққа толы мақалалардан еш қайыр болмайды, – деді 
Мемлекет басшысы.

Тәуелсіздіктің мерейлі жылы ұлан-ғасыр той жылы 
емес, бүгінгі күнге дейінгі әрбір іске есеп беретін, Тәуелсіз 
ел жетістігі ең әуелі қарапайым халыққа сезілетін, 
баршаны пайдалы іске жұмылдырар жыл болмақ. 

Гүлмира ДІЛДӘБЕКОВА

Вакцинация: үміт пен күдік

ел тәуелсіздігіне –30 жыл

Ең басты 
құндылығымыз

қалам құдіреті

Аслан НҰРАЗҒАЛИ

Ұлт танымында мәңгілік із қал-
дырған тұлғаны бағамдау, мұрасын 
кие тұту – ұрпақты алға сүйрейтін 
құнды қасиет. Осы үрдісті өне бойына 
сіңірген бүгінгі буын да ұлыларды 
ұмытпақ емес. Поэзия әлеміне ерен 
қуат, биік талғаммен қосылған 
Мұқағали Мақатаев та осы санатта. 
Саналы ғұмырында сан салалы өмір 
қатпарын өлең өрнегімен кескіндеуге 
арнаған талант «Күпі киген қазақтың 
қара өлеңін шекпен жауып, өзіне 
қайтаруға» талпынды. Шынайылықты 
биік қойып, оқырманы ғасыр алда 
екенін іштей сезді, көңілмен байлам 
жасады. 

Мөлдір махаббат мен шалқыған 
шаттық, риясыз сезімді жырлаған 
қаламгер дүниенің тұрмыстық бол-
мысын қабылдамады. Мұзбалақ ақын 
буырқанған мінезі өмір арнасынан 
асып, көңіл кемерінен тасыған шақта 
да өлеңнен пана іздеді. Тіпті, барын 
жырға төгіп, қарым-қабілетін өлеңге 
берген жанкештілік те бір бойынан 
табылды. Содан болар, «Мен өмірді 
жырлау үшін келгенмін» деп өмірлік 
миссиясының сырын ақтарады. 
Оны атақты «Арыз жазып кетейін» 
шығармасынан аңғару қиын емес.  

«Бүгін менің туған күнім,
Ой, бәле-ай!
Мына адамдар неге жатыр 

тойламай?!
Банкет жасап берер едім өзім-ақ,
Тәңірдің бір жарытпай-ақ қойғаны-

ай» деп тебіренеді қаламгер.

Ақынның жанын жете түсінген 
абыз жазушы Әбіш Кекілбаев 
та Мұқағали Мақатаевтың бітімі 
бөлек болмыс екенін дәлме-дәл 
тауып, қадір-қасиетін жете түсіне 
білген. Ақын туралы кезекті 
естелігінде: 

— Мақатаев жырларындағы 
май да қоңыр саз бен жарқ-жұрқ 
көзге ұрмайтын жұмсақ нұрдың өзі 
де оның терең тебіреністі гуманистік 
мәнін айқындай түседі. Жас ақын 
зор адамгершілікті, биік гуманизмді 
елден ерек төтен ерліктерден емес, 
адамдардың бір-біріне деген мейір - 
пейілінен іздейді. Оның өлеңіндегі 
адамдар – шетінен жүзі игі, жүрегі 
жұмсақ жандар. Бірақ ақын өмірді 
май тозғысыз идиллия қылып 
суреттеуден аулақ. Ол әрекетшіл, 
мейірімді, өзгенің бақыты мен 
қуанышына тек тілектес қана 
болып қоймай, сол үшін бел шешіп 
күресетін белсенді, қайырымды 
адам туралы жырлайды, – дейді 
Әбіш Кекілбаев.

Өлеңге ақын қойған өлшемі де 
өміршең. «Махаббатпен басталып, 
парасатқа ұласқан» жыр жолдары 
Мұқағали поэзиясының бағыт-
бағдарын, даму ерекшелігін айқындай 
түсті. Сол арқылы өзгеден ерек 
мазмұн-сипаттағы туынды дүниеге 
келді. Осындай жаралы жанның ішкі 
сырын білдірген мұңды әуез ақынның 
сүйген жарына арнаған өлеңінен ерек 
сезіледі.

«Тағдырыма тура келген серігім,
Мен бейбаққа сыйлады екен сені 

кім?!
Шар басымда, шаңырағым, 

сен тұрсың,
Басқалардың барлығынан жерідім.
Ауырлықтың көтердің-ау көбін 

сен,
Сенен келіп қуат алдым жеңілсем.
Сен жер болдың, нөсер болып 

төгілсем.
Шұғыласың, қара бұлт боп 

көрінсем» дейді қаламгер.
Сыршыл ақын шабыт кеңістігінде 

ғана емес, өмірдің шынайы қиын-
дығы, тұрмыс үрдісін де қаперге 
алып, қос әлемді қабыстырғандай 
жұмыр жырларды жазды. Қаламгер 
шығармашылығынан тек қазаққа 
тән қара өлеңнің «лебімен» қатар, 
әлемдік классикалық туындылардың 
бояуы анық көрінеді. Сондықтан 
ақынды жалғыз қазақи танымдағы 
талант деп қабылдау қате болар. 
Мұқағали – төл әдебиетті өзге 
таным деңгейіне көтерген тылсым 
тұлға. 

Е.ШАМШАДИН

9 ақпан – қазақ әдебиетінің Хантәңірі, ақиық ақын Мұқағали 
Мақатаевтың туған күні. Биыл Алаш жұрты қарымды қаламгердің 
90 жылдық мерейтойын атап өтуде. Әлеуметтік желі мен БАҚ-та 
ақын шығармашылығына арналған тың дүниелер жарық көріп, 
қазақ даласы заңғар тұлғаны тани түсуге тағы бір қадам жасады. 

“бүгін менің 
туған күнім...”

Білім саласын басқару жүйесіне өзгерістер енгізу және 
оның тиімділігі туралы Білім және ғылым министрі Асхат 
Аймағамбетов айтқан болатын.

Министрдің айтуынша, халықаралық зерттеулер ай-
мақ тардағы білім сапасының әртүрлі екенін көрсеткен. 
Елімізде бірыңғай нормативтік құқықтық актілері, бірыңғай 
стандарттар мен талаптар бір болғанының өзінде өңірлердегі 
білім сапасындағы айырмашылықтар бар.

– Егер білім беру ұйымдарын қаржыландыру мәселесіне 
көз жүгіртсек, онда да бір облыс ішінде диспропорцияны 
байқауға болады. Бұл, әсіресе, мектептерді жылу 
маусымына дайындау, оқулықтармен қамтамасыз ету, 
жөндеу жұмысымен жаңа білім беру ұйымдарын салу 
кезінде байқалады. Бүгінгі жағдай мынадай: мектептер 
мен балабақшалар аудандық және қалалық білім беру 
бөлімдеріне бағынады, ал білім бөлімдері өз кезегінде 
аудандық немесе қалалық әкімдіктерге бағынышты. 
Ондағы басшылар аудан немесе қала әкімдерінің шешімі 
бойынша жұмысқа тұрады, қызметтен босатылады 
және мекеме қаржыландырылады. Ал облыстық білім 
беру басқармаларының заңды түрде және іс жүзінде де 
ешбір қаржылай, әкімшілік құзыреті болмағандықтан 
мектептер мен балабақшалардың дамуына айтарлықтай 
әсер етпейді. Облыстық басқармалардың құзыретінде 
колледждер, дарынды балаларға және ерекше 
қажеттіліктері бар балаларға арналған 5-10 мектеп, 
балалар үйі, ПМПК бар. Бұл басқармалар өңірлердегі 
әкімдерге бағынады, әкімдіктерден қаржыландырылады. 
Басшыларын да облыс әкімдері тағайындайды– деген 
болатын министр.

Биыл қаңтар айында саладағы басқару жүйесіне өзгеріс 
енгізу басталып та кетті. Бұл өзгерістің  аймағымызда  
жүзеге асу барысын өңірлік коммуникациялар қызметінде 
өткен брифингте облыстық білім басқармасының басшысы 
Ақзира Қасымова баяндады. 

–  Басқару жүйесі екі кезеңде іске асады. Бірінші, әкім-
діктердің білім беру саласындағы функцияларын облыстық 
деңгейге беру. Бұл бағытта өткен жылдан бастап облыстық білім 
басқармасы қалалық, аудандық білім бөлімдерінің басшысын 
тағайындауды бастады. Екінші кезең бойынша қаңтар айы нан 
бастап саланы қаржыландыру облыстық деңгейге өтуде. Бұл 
ретте барлық білім беру ұйымдары басқарманың вертикалды 
басқару жүйесіне көшеді. Яғни, аудандық және қалалық 
білім беру бөлімдерін қаржыландыру және басқару құзыреті 
облыстық білім беру басқармаларына берілді. Бұл өзгерістер 
мемлекеттік саясатты іске асыруда ашықтық ұстанымын енгізіп, 
білім сапасын одан әрі дамытуға жол ашады. Бүгінгі күні барлық 
білім беру мекемелерінің заңдық негіздегі құжаттары Әділет 
департаменті тіркеуден өткізілді. Вертикалды басқару жүйесіне 
өтуге байланысты биылдан бастап білім беру ұйымдарындағы 
есеп және жоспарлау бөлімдерін автоматтандыру жұмыстары 
жасалуда. Бүгінде барлық білім ұйымдары аталған бағдарла-
маны мемлекеттік сатып алу жоспарына енгізіп, келісімшартқа 
отыру жұмыстары іске асуда, – дейді ол.

Айта кетелік, білім саласындағы мұндай тиімді басқару 
жүйесі Жапония, Сингапур, Оңтүстік Корея, Малайзия, 
Түркия, Франция елдерінің тәжірибесінде бар. Басқару 
жүйесіндегі бұл өзгеріс өз кезегінде білім сапасын арттыруға 
септігін тигізбек.

«Ақмешіт-ақпарат»

ВЕртикалды басқару: 
білім бөлімдері 
басқармаға бағынады

Жыл басындағы жаңалықтың бірі – 
білім беру саласындағы басқару жүйесіне 

енгізілген өзгерістер.  Мемлекет басшысының 
тапсырмасымен білім саласын басқару жүйесін 

өзгертетін заң қабылданды. Енді аудандық, 
қалалық білім бөлімдері тікелей облыстық 

білім басқармасына бағынатын болды. 

Жиында қалалық экономика және 
бюджетті жоспарлау бөлімінің басшысы 
Г.Баймаханова, қалалық ауыл шаруашылығы 
бөлімінің басшысы Д.Абдурасулов баян-
дама жасап, алдағы бағыт-бағдарды ха-

барлады. Сондай-ақ қалалық жұмыспен 
қамту, әлеуметтік бағдарламалар және 
азаматтардың хал актілерін тіркеу бөлімінің 
басшысы И.Ақжігітова да саладағы жос-
пармен бөлісті. 

– Бүгінге дейін қала дамуына септігін 
тигізген сан салада ілгерілеу байқалады. 
Өткен жылдың өзінде орта және шағын 
кәсіпкерлер саны 107 процентке жоғарыласа, 
орташа айлық жалақы 22,3 процентке өсті. 
Инфрақұрылым, кәсіпкерлік, құрылыс сала-
сында жетістіктер жетерлік. Мәселен, қала 
мен ауылдық округтерді ауыз сумен қамту 
деңгейі 100 процентке жетіп, жағдайы 
жақсы жолдар көрсеткіші 78,6 процентке 
көтерілді. Ендігі мақсат – 2025 жылға дейін 
өңдеу өнеркәсібін 110 процентке жеткізіп, 
саладағы бюджет деңгейін 8 млрд теңгеден 
18,9 млрд теңгеге көтеру. Нәтижесінде 11 
инвестициялық жоба жүзеге асып, 1434 жаңа 
жұмыс орнын ашылатын болады. Сондай-ақ 
инновациялық белсенді кәсіпорындарды 14 
проценттен 14,9 процентке жеткізу қолға 
алынады. Осы мақсатта кәсіпкерлерге 

қолдау білдіру, оқыту, несие ұсыну жұмысы 
жүргізілмек. Оған қоса агроөнеркәсіп 
саласын ілгерілету де жолға қойылатын 
болады. Ол үшін асыл тұқымды мал 
басын арттыру, жем-шөп пен азық-түлік 
сапасын көтеру бағытында жобалар жүзеге 
асырылады, – деді қалалық экономика және 
бюджетті жоспарлау бөлімінің басшысы 
Г.Баймаханова.

Сонымен қатар сессияда баяндамашылар 
жаңа мектеп пен балабақша құрылысы, ауыл 
әлеуетін көтеру, тұрғын үймен қамтамасыз 
ету, денсаулық сақтау саласында алдағы бес 
жылда атқарылатын тірлікті тарқатты. 

Жиын соңында депутаттар бөлім бас-
шыларына көтерілген мәселеге қатысты 
ұсыныс-пікірін білдіріп, сала мамандары 
қойылған сұрақтарға жауап берді.

Е.БАЛТАБЕКҰЛЫ

Кеше қалалық мәслихаттың кезектен тыс III сессиясы 
өтті. Басқосуға қалалық мәслихат депутаттары, әкім 
орынбасарлары мен сала мамандары қатысты. Күн тәртібінде 
2021-2025 жылдарға арналған Қызылорда қаласын дамыту 
бағдарламасы, 2021-2023 жылдарға арналған кент және 
ауылдық округтердегі бюджетті бекіту және жайылымдық 
жерді басқару мәселесі қаралды. Сонымен қатар тұрғын үй 
көмегін көрсету тәртібі мен мөлшерін айқындау мәселесі де 
назардан тыс қалмады. 

бЕс жылдың даму бЕдЕрі
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Ақмешіт АптАлығы

ӘКІМ БАяНДАМАСЫНАН
Есепті кездесуде шаһар басшысы қаланың 

өткен жылғы әлеуметтік-экономикалық даму 
көрсеткіштері мен жыл көлемінде қол жеткен 
жетістіктеріне тоқталып, биылғы жұ мыс жоспарымен 
де бө лісті. Жалпы жыл қо-
рытындысында Сырдың 
бас шаһары қаланың 
әлеуметтік-экономикалық 
даму қарқынын сипат-
тайтын барлық негізгі 
көрсеткіштері бойынша 
оң нәтижелерге қол 
жеткізді. Атап айтқанда, 
қала бюджеті 94 млрд 
теңгені құрап, өнеркәсіп 
өнімдерінің өндіріс кө-
лемі 480 млрд теңгеге 
жетті. Негізгі капиталға 
салынған инвестиция 
көлемі 105 процентке ар-
тығымен орындалып, об-
лысқа салынған инвес-
тицияның 52 проценті 
Қызылорда қаласының 
үлесіне тиесілі болды.

Биылғы жұмыс жоспарын ортаға салған қала 
әкімі 51,3 шақырым болатын 94 көшеге қиыршық тас 
төсеу, Сырдария өзенінің сол жағалауынан апаттық 
үйлерде тұратын отбасылар үшін 50 пәтерлік тұрғын 
үй құрылысын жүргізу, қала әкімдігіне халықтан 
келіп түскен арыз-шағымдардың басым бөлігінің 
көпбалалы отбасыларды тұрғын үймен қамтамасыз 
ету мәселесі екендігін ескере отырып, қалада жеке 
инвесторлар қаржысына салынып жатқан тұрғын 
үйлерден 60 пәтер сатып алу, қала тұрғындарының 
сұрауы бойынша көпқабатты үйлердің аулаларына 
ойын алаңдарын салу бағытында жұмыстар 
жүргізілетіндігін атап өтті.

Жоспарға сай негізгі басымдық жұмыспен 
қамту және әлеуметтік қорғау, экономиканы 
әртараптандыру, инфрақұрылымды дамыту секілді 
мәселелерге берілгендігін жеткізді. Әр бастама 
елдің қолдауымен ғана жүзеге асатындығын баса 
айтқан қала әкімі жыл көлеміндегі мол жетістік 

Ақсуат жұртының ауызбіршілігінің бекемдігін, 
тірлігінің татулығын көрсетті деп атап өтіп, 
биыл ауыл әкімінің алдына қойылған міндеттер 
мен атқарылатын жұмыстар жайын ел алдында 
нақтылап өтті.

Соңғы жылдары жол мәселесі шешімін тауып 
келе жатқан Ақсуатта өткен жылы «Ауыл – ел бесігі» 
арнайы жобасы аясында 16 көше жөндеуден өтті. 
Оған қосымша «Өңірлерді дамыту» бағдарламасымен 
1 көшеге тас төселді. 53 шақырым су құбыры 
жүргізіліп, Наурыз шағын ауданы толығымен ауыз 
сумен қамтылды. Биыл округке жаңадан қосылған 
14 шеткі көшеге электр желісін тарту, көшелерді 
жөндеу жоспарлануда.

ТҰРҒЫНДАР БАҒАСЫ
Есепті жиын барысында тұрғындар да өз 

ұсы ныстарын жеткізіп, әкім жұмысына бағасын 
берді. 

Рахымбек Бодықов, зейнеткер:
– Біздің ауылда айтарлықтай шешілмей 

жатқан мәселе жоқ. Бәрі ретімен шешімін табуда. 
Былтыр мектебіміз күрделі жөндеуден өтті. 
Алдағы уақытта газбен қамтылады деп отырмыз. 
Атқарылған жұмыс барысын ардагерлер атынан 
жақсы деп бағалаймыз. Айтайын дегенім, ауылға 
жаңадан көшелер қосылып жатыр. Соған орай 
жарық мәселесі қиындау болып тұр, – деген 
өтінішін айтты. «Көше жарығына қатысты мәселе 
назардан тыс қалмайды. Жарық бағаналарын 
орнатуға қаржы қаралуда. Мұны ауыл әкімі де 
қадағалап отыруы тиіс» – деген қала басшысы 
ауыл әкімі Мәмбетәлі Ақмырзаевқа тапсырма 
берді.

Өткен жылы жергілікті және рес-
публикалық бюджеттен 9 млрд теңгеге 
жалпы саны 408 көшеге жөндеу 
жұмысы жүргізілгенін айтты. Жол 
жөндеу жұмыстарынан Ақжарма 
ауыл дық округі де кенде қалған жоқ. 
Алдағы уақытта облыстың бас қаласы 
мен оған қарасты елді мекендердегі 
51 шақырымды құрайтын  94 көшені 
жөндеуге қалалық бюджет есебінен 
қиыршық тас төсеу жұмыстарына 1 
млрд 700 млн теңге бөлінген.

Сондай-ақ өткен жылы ел қам-
басына құйылған 21 160 тонна «сыр 
салысының» 7761 тоннасы Ақжарма 
ауылында жиналған. Жалпы ауыл 

тұрғындарының негізгі кәсібі ауыл-
шаруашылығы болғандықтан, округ-
те 2800 гектар инженерлік жүйе ге 
келтірілген жер бар. Өткен жылы 
сол жердің 1424 гектарына күріш, 
200 гектарына жоңышқа егілді. 
Егін егумен ауылдағы 18 жеке 
шаруа қожалығы айналысуда. Сон-
дай-ақ қожалықтардың барлығы 
«Агробизнес-2020» бағдарламасы ая-
сында мемлекеттен субсидия алған.

Қала әкімі есеп беру алдында 
ауылдық округ тұрғындарымен кез-
дескен болатын. Кездесу барысында 
өткен жылы қарқынды жүргізілген 
жол жөндеу жұмыстарымен қатар 

Талдыарал елді мекеніндегі ауыз 
су мен кәріз су желілерінің жайы да 
айтылған болатын. Онлайн режимде 
өткен әкімнің есебінде Ақжарма 
ауылдық округінің ардагері Темірбек 
Қасымов бұл мәселені қозғады. 
«Ауылдағы ең үлкен Тоғай көшесін 
жарықтандыруға биыл қаражат 
бөлінеді ме және ауыл дың шет 
аймағынан берілген жаңа жерлерге 
ауыз су тарту мәселесі қалай болмақ?» 
деді ардагер өз сөзінде.

Бұл мәселенің жауабын шаһар 
басшысы ауыл әкімінен сұраған-
да Жұмабек Әлиев «Көшені жарық-
тандырудың жобасы дайын, 2,4 млн 
теңге қаралған. Алдағы уақытта жа-
рықтандыру жұмысы басталады» деп 
жауап берді. Сондай-ақ ауыл әкімі 
шет аймақтағы жаңа жерлерге су 
тарту үшін құрылыс бөлімі арқылы 
құны 40 млн теңге болатын жоба-

сметалық құжаттары дайын екенін 
және алдағы уақытта республикалық 
бюджеттен қаржы күтіп отырғанын 
да жасырмады.

– Ауыл әкімі көшені жарық-
тандыруға қаражат бөлінгенін айтты. 
Күн жылығанда жұмыс басталады. Ал 
ауыз су жүргізу үшін қомақты қаражат 
керек екені сөзсіз. Талдыарал мен 
Баймұрат батыр елді мекендеріне су 
тарту үшін қалалық бюджет қаржысы 
жетпейді. Сол себепті республикалық 
бюджеттен қаражат тарту үшін мін-
детті түрде жұмыс жасаймыз, – деді 
қала әкімі.

 Сондай-ақ Нұрлыбек Машбекұлы 
аталған мәселенің шешілуін қада-
ғалауды ауыл әкімі мен орынбасары 
Елмұрат Рахматуллаевқа тапсырды. 
«Республикалық комитетке барғанда 
осы мәселені міндетті түрде ескеру 
керек. Өз бақылауыңызға алыңыз» 
деп қала басшысы қалалық құрылыс 
және сәулет басқармасының басшысы 
Пахуадин Шамұратовқа да тапсырды.

Жалпы Ақжарма ауылдық ок-
ругінде жаңадан берілген жерлерге 
инфрақұрылым жұмыстары өткен 
жылы қарқынды жүргізілді. Оның 
ішінде ауыз су құбырларына 41 млн-
нан астам және тас жол салу жұ-
мыстарына 188 млн теңгеден астам 
қаражат бөлінген. Бұл құбыр жүргізу 
және тас жол салу жұмыстары өткен 
жылдың қараша айында толық аяқ-
талған. Ал электр жарығына бай-
ланысты жоба-сметалық құжаттар 
дайындалып, өткізілгенінен де есеп-
ті кездесуде ел хабардар болды. Ал 
тұрғындар көтерген мәселенің ше-
шімін табуы қаржыға байланысты  
екені түсінікті болды.

А.ЖАЙҚОНЫСҰЛЫ

Ауыл тұрғындарына қала бойынша әлеумет-
тік ахуалды баяндап, жыл көлемінде атқарған 
жетіс тіктерін жіпке тізгендей етіп жеткізді. 
Содан соң алдағы атқарылар ауқымды істерді 
баяндады. 

Қарауылтөбе ауылдық округінде өткен жылы 
ауқымды жұмыс жүргізілді. Ж.Әбдіхалықов, 
А.Құнанбаев көшелері жөн дел ді. Ауылдың 
қараңғы көшелеріне жарық орна тылды. Сонымен 
қатар «Өңірлерді дамыту-2020» бағдарламасы 
аясында Абай тұйы ғына қиыршық тас төселіп, 
округ атауы жа зылған аркаға безендіру жұмысы 
жүргізілді. Округ бойынша 5 кәсіпкерлік нысан 
тіркеліп, 9 ай қорытындысымен олардың саны 
88-ге жетіп, жаңадан 15 жұмыс орны ашылды. 
«Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай 
кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға 
арналған бағдарламасы» аясында «Қызылорда 
өңірлік инвестициялық орталығы» микроқаржы 
ұйымы» ЖШС арқылы 4 жоба қолдау тауып, 11 
млн теңгеге  несие алынды. Ауылшаруашылығын 
қаржылай қолдау қорына жыл көлемінде 10 
жоба ұсынылып, барлық жобалар қолдау тауып 
49,1 млн теңге несиеге қол жеткізді. «Қарапайым 
заттар экономикасын дамыту» бағдарламасы 
арқылы 13 млн теңгеге 2 жоба қолдау тауып, 
сүт бағытындағы және мүйізді ірі қара малының 

санын көбейту бойынша жұмыстар атқарылды. 
Бұл жоба бойынша 4 адам жұмыспен қамтылды.

Ауылдық округте Ы.Жақаев атындағы 
«Қазақ күріш шаруашылығы ғылыми зерттеу 
институты» ЖШС ауылшаруашылық дақыл-
дарын егумен айналысады. 2020 жылы жалпы 
егіс көлемі 970 гектарды құрап отыр. 

Сонымен қатар елді мекенде мәдениет, 
білім салалары бойынша да өрлеу байқалады. 
Есепті кездесуде шаһар басшысы Нұрлыбек 
Машбекұлы ауыл тұрғындарының ұсыныс-
пікірлерін  тыңдады. 

Өз кезегінде ауыл тұрғыны Досмақан 
Амангелді елді мекеннің электр желілері 
жөнделсе деген ұсыныс білдірсе, зейнеткер 
Оразбек Бейісов жол жөндеу жұмыстары жал-
ғасын тапса деген тілегін жеткізді. Н.Нәлібаев  
бұл ұсыныстар оң шешімін табуына өз дең-
гейінде жұмыстар жасалатынын жеткізді.

– Ауылда түйткілді мәселелер ретімен ше-
шіліп келеді. Әрбір ауыл тұрғынының мә-
селелерге назар аударып отырғаны өз еліне деген 
жанашырлығын білдіреді. Биыл Қарауылтөбе 
халқы үшін жемісті жыл болмақ. Бастамаларға 
қолдау білдіргендеріңізге алғыс айтамын, – деді 
қала әкімі Н.Нәлібаев өз сөзінде.

Тұрар БЕКМЫРЗАЕВ

Биылғы әкім есебі жылдағыдан 
ерек. Шаһар басшысы атқарылған 
тірліктің есебін елге онлайн жеткізіп, 
қалалық әкімдіктен тікелей эфирге 
шықты. Қызылжарма ауылдық 
округі тұрғындарымен кезекті 
кездесу де осы бағытта өрбіді. Оған 
әрине, әлемдік коронавирус әлегі 
ықпал етіп отыр. Тұрғындар да бұл 
шешімнің ең оңтайлы қадам екенін 
жете түсініп, әкіммен экран арқылы 
байланысуды жөн көрді. Алайда 
онлайн кездесу көкейдегі ойды 
айтуға, көптің мұқтажын жеткізуге 
кедергі келтірмеді. Сан салада сауал 
қойылып, елді мекен жұрты әкім 
жұмысына бағасын беруге асықты. 

Шаһар басшысы алдымен 
жыл бойы жүзеге асқан жобалар 
мен мемлекеттік бағдарламаның 
орындалу деңгейін бағамдады. Әкім 
баяндамасынан білім беру, денсаулық 
сақтау, инфрақұрылым, кәсіпкерлік 
саласында қолға алынған біршама 
жобаның іске асып, ел игілігіне 
берілгені байқалды. Әсіресе, жол 
жөндеу мен кәсіпкерлікті дамытуға 
арналған бастамалар өз жемісін беріп, 
тұрғындардың оң бағасын алуда.

Жиында қала әкімі Қызылжарма 
ауылдық округінде атқарылған 

жұмыстың да жай-жапсарын жеткізіп, 
бөлінген қаржының бағытталған 
саласы мен жұмсалған нысанын 
саралады. Есепке сүйенсек, өткен 
жылы ауылда ауыз су жайы реттеліп, 
53,6 шақырым жерге су құбырлары 
жүргізілген. Бұл қуанышты жаңа-
лыққа ауыл халқы да дән риза. Оған 
қоса 5 көшеге жарық бағаналары 
орнатылып, 14 көше орташа жөн-
деуден өтсе, 8 көшеге қиыршық тас 
төселіпті. 

Есепті кездесу соңында қы-
зыл  жармалықтар әлі де болса 
толық шешімін таппаған электр 
бағаналарын ауыстыру, жол мәсе-
лесін шешуді әкім назарына салды. 
Мәселен, ауыл халқы Қызылжарма-2 
елді мекеніндегі электр бағанасының 
тозығы жеткенін айтып, кеш түссе, 
электр қуатының төмендейтініне 
наразылық білдірді. Аталған мә-
селеге қала басшысы былай деп 
жауап берді:  

– Өткен жылы электр желілерін 
жаңартуға 4 млрд теңгеден астам қаржы 
жұмсалды. Соның ішінде көпшілігі 
Қызылжарма ауылдық окугіне тиесілі. 
Ауылдық округте 60 шақырымға 
жуық электр бағаналары жаңартылып, 
жаңадан 8 трансформатор орнатылды. 
Бұл жұмыс биыл да жалғасады. Ал 
Қызылжарма-2 елді мекеніне келсек, 
электр желілерін жаңарту жұмысы 
3 айда шешімін табады, – деді шаһар 
басшысы.

Сондай-ақ ауыл тұрғыны Мөлдір 
Сайымова Ө.Махамбетов көшесін жөн-
деу мәселесін назарға алуды сұрап, 
ел тілегін жеткізді. Қала әкімі өткен 
жылы шаһар көшелерін жөндеуге түрлі 
деңгейдегі бюджеттен 9 млрд теңгеге 
жуық қаржы тартылғанын айтты. Ол 
қаржыға шет аймақтағы және ауылдағы 
көшелерді жөндеу жүзе ге асып, 408 
көшеге жөндеу жүргі зілген. Ендігі 
кезекте 94 көше ні жөндеу жоспарланып 
отыр. Қала әкімі Н.Нәлібаев тұрғындар 
сұранысындағы Ө.Махам бетов көшесін 
жөндеу де осы жоспар төңірегінде 
жүзеге асатынын айтты. 

Осылайша ауыл халқы онлайн 
жиынның көмегімен көкейдегі сұрақ-
тарға жауап алып, әкім есебін тыңдауға 
мүмкіндік алды. Оның үстіне алға 
қойған міндет пен атқарылатын жұмыс 
жайында толық ақпарат берілді. 
Ауқымды жобалар мен мемлекеттік 
бағдарламаның орындалу барысына оң 
баға берген ауыл тұрғындары шаһар 
басшысына алғыс білдіріп, сәттілік 
тілеп тарқасты.

Е.БАЛТАБЕКҰЛЫ

Талсуат ауылының бас 
көшесі ұлы ақын Абай Құнан-
баевтың атымен аталады. 
Барлық әлеуметтік нысан, 
кәсіпкерлік құрылым, сәулетті 
үй осы жолдың бойында. 
Бүгінде ауыл халқының саны 
2255-ке жетті. 

Өткен жылы «Жұмыспен 
қамтудың 2020-2021 жылдарға 
арналған жол картасы» бағ-
дарламасы аясында респуб-
ликалық және жергілікті 
бюджеттен қаралған қаражатқа 
ұзындығы 2,6 шақырым бо-
латын Абай Құнанбаев кө-
шесіне жаяу жүргіншілер 
жолымен бірге күрделі жөн-
деу және Астана көшесіне 
орташа жөндеу жұмыстары 
жүргізілген. 

«Өңірлерді дамыту» бағ-
дарламасы шеңберінде өткен 
жылы бюджеттен 1,6 млн 
теңге бөлінген. Бөлінген қара-
жатқа ұзындығы 485 метр 
болатын Атырау көшесіне 
орташа жөндеу жұмыстары 
жүргізілген.

Елді мекендегі тұрғындар 
жаңадан қоныстанған аймақта 

ауыз су мәселесі өзекті. 2018 
жылдың қыркүйек айынан 
бас тап тапсырыс беруші Қы-
зылорда қалалық құрылыс 
бөлімі жалпы ұзындығы 15,1 
км ауыз су құбыры құрылысын 
жүргізген. Ал 2019 жылы 
ауыз су жинау қоймасының 
құрылысы жүргізіліп, ол өт-
кен жылы пайдалануға бе-
рілген. Биыл «Ауыл – ел 
бесігі» бағдарламасы аясында 
9 көшеге орташа жөндеу жүр-
гізіліп, 5 көшеге тас төселмек. 

Талсуаттың тұралап қал-
ған шаруасы соңғы жыл-

дары жанданып, кезегін 
күткен мәселелер кезең-
кезеңімен шешімін тапты 
деген ауылдықтар қала әкі-
міне алғысын жеткізді. 
Есепті кездесуде елді мекенді 
жарықтандыруға байланысты 
ұсыныстарын жеткізді. Ел 
сұрауын елеусіз қалдырмаған 
қала әкімі бұл жұмыстарды 
басты назарына алатындығын 
айтып, мәселенің жыл көле-
мінде шешілетіндігін жеткізді. 

Жарасхан 
ӨТЕБАЛИЕВ

Бүгінде Қызылөзек ауылдық округіне 
қарасты Қараөзек, Айнакөл және Қараөзек 
стансасы елді мекендерінде 3506 адам тұрады.

Ауылдық округке өткен жылы 182,1 
млн теңге қаржы қаралған және ол толық 
игерілген. 

Жұмыссыздық деңгейін азайту мақсатында 
8 азамат әлеуметтік жұмыс орнымен, 22 азамат 
жастар тәжірибесімен, 30 азамат қоғамдық 
ақылы жұмыспен, 18 азамат тұрақты жұмыспен 
қамтылған. Ауылда 11 кәсіпкерлік нысаны тір-
келіп, барлығы 90 адам еңбекпен қамтылған. 
Бүгінде округте 36 шаруа қожалығы мен 89 
дара кәсіпкерлер бар. Қызылөзекте өткен жылы 
мемлекеттік бағдарламалар аясында 59,9 млн 
теңгені құрайтын 11 жоба қаржыландырылған. 

«Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай 
кәсіпкерлікті дамыту» бағдарламасы аясында 
9 жобаға 31,9 млн теңге, «Қарапайым заттар 
экономикасы» бағдарламасында 2 жобаға 28 
млн теңге несие берілген.

«Сыбаға» бағдарламасы бойынша «Аягөз» 
шаруа қожалығы 70 бас мүйізді ірі қара малына 
3 бас асыл тұқымды бұқа сатып алған. Асыл 
тұқымды мал шаруашылығымен айналысатын 
9 шаруашылыққа мемлекет тарапынан 4,6 млн 
теңге субсидия төленген. 

Ауыл диқандары 467 га жерге ауыл шаруа-
шылығы дақылдарын еккен. Нәтижесінде 
олардан 6 049 тонна өнім алынған.  

Қараөзек бекетінде «Жұмыспен қамтудың 
2020-2021 жылдарға арналған жол картасы» 
бағдарламасы аясында жаңадан 7,2 шақырым 
ауыз су желісі жүргізілген. Ауыз су жинау 
қоймасының құрылысы аяқталып, пайдалануға 
берілген. 

2019 жылы жылы мемлекеттік-жекешелік 
әріптестік аясында құрылысы басталған дәрі-
герлік амбулатория ғимараты өткен жылы ел 
игілігіне пайдалануға берілген. 

Тұрғындардың айтуынша өткен жылы  Қы-
зылөзекте атқарылған жұмыс аз емес. Енді 
округке қарасты Айнакөлдің кіре беріс жолын  
жарықтандыру кезегін күтіп, аяқ су жайы да елді 
алаңдататып отыр.

«Ауылға аяқ су апару үшін 1 дизельді насос 
қондырғысына қаржы бөлінді» деді шаһар 
бас шысы. Енді Айнакөлді жарықтандыруға 
«Өңірлерді дамыту» арқылы қаржы қаралғанын 
да атап өтті. Қос мәселенің күрмеуін қатар 
тарқатқан қала әкіміне ауыл халқы алғысын 
білдіріп, ізгі лебіздерін жеткізді.

Жарасхан ҚуАНЫшБАЙҰЛЫ
Суретті түсірген Нұрболат НҰРЖАуБАЙ

әкім есеп берді

қызылжармада жарық 
жарқырайтын болды

Қала әкімі Нұрлыбек Нәлібаев онлайн форматта Қарауылтөбе ауылдық 
округі тұрғындарының алдында есеп берді.

қарауылтӨбЕ: 
жол жӨндЕу жалғасады

ақсуат: от жақпайтын күн жақын
Қалаға жақын орналасқан Ақсуат ауылдық округінде көптеген айшықты істер атқарылып келеді. 

Ондағы халықтың әлеуметтік жағдайы жақсы, көңіл-күйі жайдарлы. Бұл округке Ж.Маханбетов 
ауылы, «Наурыз» шағын ауданы кіреді. Тұрғындардың басым көпшілігі мал шаруашылығымен 
айналысады. Сондай-ақ мемлекеттік бағдарламалар бойынша жеке кәсіп көзін ашып, ауылдағы 
ағайынға қызмет етуде. Оларға тек «көгілдір отын» ғана керек. Бұл мәселені ақсуаттықтар қала 
әкімінің есепті кездесуінде көтерді.

Тілші түйіні:
«Ауылымызға газ қашан келеді?» – деген Ақсуат жұртына қала әкімі жоспарға сай жұмыстың 

жүргізіліп жатқандығын жеткізді.
– Осы күні қаланың 95 процентінен астамы газбен қамтылған. Енді алдағы жоспарда Ақсуат 

ауылын да қосу ойымызда бар. Былтыр жобасы дайындалды. Бастапқы жұмысына 1 млрд-тан аса 
қаржы бөлінді. Осы қаражатқа тиесілі жұмыс басталады. Жалпы Ақсуат, Ж.Махамбетов ауылдары 
мен «Наурыз» саяжайына газ тарту үшін 5,5 млрд-тай қаржы қажет. Жыл соңына дейін бұл мәселе оң 
шешімін табады, – деп жауап берді.

Елді мекеннің басты сұрауы, өзекті сауалына айналған мәселеге нақты жауап алған ақсуаттықтар қала 
әкімінің ауылды гүлдендіріп, дамытуға бағытталған барлық бастамаларына алғысын білдіріп, елмен етене 
жасаған жұмысына ризашылығын жеткізді. 

Ақтолқын НҰРЛЫБАЙ қызылӨзЕк: 
қос мәсЕлЕнің күрмЕуі шЕшілді

Ел пікірі ЕлЕусіз қалмайды

Өткен аптада қала әкімі Нұрлыбек Нәлібаев тұрғындар алдындағы онлайн есепті аяқтады. 
Жұма күні Талсуат ауылының тұрғындары қала әкімінің есеп беру жиынына онлайн қосылды. 
Алдымен шаһар басшысы өткен жылы атқарылған жұмыстарға тоқталды. 

ақжарма: 
шЕт аймақтағылар су сұрады

Қала әкімі Нұрлыбек Нәлібаев онлайн форматта Ақжарма ауылдық 
округі тұрғындары алдында есеп берді. Жиын барысында шаһар басшысы 
Қызылорда қаласы мен оған қарасты ауылдық округтерде атқарылған 
істер мен алдағы жоспарларын бөлісті.

Өткен аптада қала әкімдігінің мәжіліс залында шаһар басшысының кезекті есеп беру 
кездесуі өтті. Есепті кездесу Талсуат, Ақсуат ауылдарымен қатар Қызылөзек елді мекенінің 
тұрғындарына да арналды.
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Ақмешіт АптАлығы

РЕСЕЙЛІК ВАКцИНА 
ҚАЛАЙ ДАЙЫНДАЛДЫ?

Вакцинаның ресми сайтында «әлем 
бойынша ең алғаш тіркелген вакцина» 
деп жазылған. Әлемнің 15-тен астам 
елінде ресми тіркелген екпе адамның 
аденовирустық векторлық платформасына 
негізделген. 

«Спутник V» әлемде тіркелген үш вак-
цинаның бірі және оның тиімділігі  90 про-
центтен асады. Бұл вакцинаның екі дозасын 
да салдырған 19 866 еріктінің ішінде тек 
78 адамнан КВИ анықталған. Бүгінгі таңда 
Ресейдің тікелей инвестициялар қоры (РТИҚ) 
өндіріс көлемін арттыруды көздеп отыр. Екі 
дозадан тұратын вакцинаның бір дозасы шет 
мемлекеттер үшін 10 доллардан аспайтын 
бағаға сатылады. Екпенің лиофилизиранған, 
яғни құрғақ түрін +2 мен +8 градуста сақтауға 
болатындықтан шалғай мемлекеттерге де 
жеткізуге болады.  Ресми сайттағы мәлімет 
бойынша «Спутник V» вакцинасының 1,2 
млрд данасына 50 ел тапсырыс берген. 
Вакцинаны әлемдік нарыққа жеткізумен 
РТИҚ-тың Қытай, Бразилия, Үндістан мен 
Оңтүстік Кореядағы халықаралық серік-
тестіктері айналыспақ.

Негізінен вакцинаны жасап шығару 
үшін ресейлік ғылымдар SARS-COV-2 атты 
жаңа вирустың генетикалық материалынан 
фрагментін бөліп алған. Аталған фрагмент  
«тәж» структурасын құрайтын және адам 
жасушасымен байланыстыратын S ақуызын 
бөліп шығарған. Нәтижесінде S ақуызды 
адамға бұрыннан таныс аденовирус векторы-
на енгізіп, ең алғаш вакцина пайда болды. Ал 
вакцинаның екі дозадан салыну себебі ұзақ 
уақыттық иммунитет қалыптастыру үшін екі 
түрлі аденовирустық векторды енгізу үшін 
екен. Бұл өз кезегінде вакцинаның қуатын 
арттырып, вирусты жеңуге көмектеседі. Ал 
адамның аденовирустық векторын қолдану 
қауіпсіз деп сендіреді ғалымдар. Себебі 
ЖРВИ тудыратын векторлар адам ағзасына 
тансық емес делінген sputnikvaccine.com 
сайтындағы вакцина туралы жарияланған 
ақпаратта.

ЕЛІМІЗДЕ ВАКцИНАцИя 
ҚАЛАЙ ЖүРЕДІ?

Қазақстанда коронавирусқа қарсы екпе 
салу шарттары туралы ақпарат Covid-19 
вирусына байланысты арнайы іске қосылған 
Coronavirus2020.kz ресми сайтында жазылған. 
Мәселен, ақпаратта  елімізде вакцина салдыру 
ерікті түрде, ҚР «Халық денсаулығы және 
денсаулық сақтау жүйесі туралы» Кодексінің 
77-бабына сәйкес кез келген медициналық 
ем-шара, оның ішінде вакцинация егілетін 
адамның тек ақпараттандырылған келісімімен 
ғана жүргізіледі делінген. Бұл туралы аталған 
баптың 18-бөлігінде «ҚР азаматтарының 
емделуге және басқа да медициналық 
араласуларды, оның ішінде профилактикалық 
екпелерді жүргізуге хабардар етілген келісім 
беруге немесе олардан бас тартуға құқықтары 
бар» деп жазылған.

Елімізде вакцина егу науқаны кезең-
кезеңімен жүзеге асырылмақ. Алғашқы 
кезекте әрине вируспен бетпе-бет күресіп 
жүрген медицина мамандары екпе сал-
дырады. Одан кейін мұғалімдер мен жұқтыру 
қаупі жоғары болып саналатын жұмыс 
орындарының қызметкерлеріне вакцина 
салынбақ. Мұнан соң студенттер, ТЖМ, ІІМ, 
Қорғаныс министрлігі секілді мемлекеттік 
күзет қызметінің мамандары мен созылмалы 
аурулары бар жандар екпе салдыра алады. 
Мұнан соң, кезең бойынша екпе егу 
контингенті кеңейтілмек.

Ресми сайттағы ақпаратта елде вакцина 
салдыру халықтың осал топтары үшін тегін 
ұсынылады делінген. Бұл топқа ардагерлер, 
мүгедектер, созылмалы ауруы бар жандар, 
зейнеткерлер, кәмелетке толғанға дейін 
ата-анасынан айрылғандар, көпбалалы 
және толық емес отбасылар кіреді. Алайда 
27 қаңтарда орталық коммуникациялар 
қызметінде өткен баспасөз мәслихатында 
денсаулық сақтау вице-министрі Марат 
Шоранов «Бұл тегін медициналық көмектің 
кепілдік берілген көлемі ая сында вакцинация 
тегін болады. Елде вакциналауды мемлекет 
есебінен жүргізу қарастырылып жатыр. 
Үкімет резервінен тиісті қаражат бөлінеді. 
Тиісінше вак циналау тегін болады» деді.

ОТАНДЫҚ ВАКцИНА 
ҚАшАН ДАЙЫН БОЛАДЫ?
Биылғы жылдың екінші тоқсанынан бастап 

елде отандық «QazCovid-in» вакцинасын 
қолданысқа енгізу жоспарланған. Қазіргі таңда 
вакцина үшінші клиникалық сынақтан өтіп 
жатыр. 

Өткен жылдың 19 желтоқсанынан бастап 
бүгінге дейін 3 мың еріктіге отандық екпе 

егілген. Екпе салдырған еріктінің барлығы 
медициналық сақтандырумен қамтамасыз 
етілген, тиісті өтемақы да төленген. Алғашқы 
екі кезеңдегі сынаққа жалпы саны 244 адам 
қатысқан. Екпені салдырғандар өздерінің 
қалыпты өмірін жалғастыра береді. Тек 
олардың денсаулығы толық қадағаланады. 
Вакцинаны салдырған ерікті азаматтар арнайы 
келісімге қол қоятындықтан, кей ақпаратты 
жария ете алмайды. Десе де министрліктің 
мәліметінде отандық «QazCovid-in» вакцинасы 
1-2 клиникалық сынақта 96 процент тиімділікті 
көрсеткен. 

«Елдегі Ұлттық зерттеу институты 1958 
жылдан бері 70-ке тарта вакцина түрін ойлап 
тапқан. Коронавирусқа қарсы отандық вак-
цина сенімді компоненттерден тұрады» деп 
ҚР Білім және ғылым министрлігінің баспасөз 
қызметі хабарлаған болатын. Отандық вак-
цинаны дайындау кезінде қолданылған 

жалғыз жаңа компонент – белсенді емес вирус. 
Мамандардың айтуынша, инактивті вакцинаны 
дайындау технологиясы қарапайым. Ол 
басқа вакциналарға қарағанда қауіпсіз және 
тиімді әсер етеді екен. Мұндай вакцинаны 
егу нәтижесінде адамда мықты иммунитет 
қалыптасады. Отандық инактивті вакцинаны 
дайындау үшін қолданылған компоненттер 
бұрыннан қолданыста бар және олардың зияны 
болмаған. Сол үшін Қазақстан ғалымдары 
«QazCovid-in» вакцинасын дайындауда 
инактивті түрді таңдаған.

Бүгінгі күнге дейін отандық вакцинаны 
салдырғандар қатарында вакцинаны әзірлеген 
ғалымдар, Білім және ғылым министрі Асхат 
Аймағамбетов, ҚР Президентінің көмекшісі 
Ерлан Қарин, Жамбыл облысының әкімі 
Бердібек Сапарбаев бар.

ВАКцИНАНЫ КІМДЕР 
САЛДЫРА АЛАДЫ?

Елімізде вакцина 18-65 жас аралығындағы 
азаматтарға ғана салынбақ. Екпені салдыра 
алмайтындар қатары да бар. Оның ішінде 
вакцинаға қарсы көрсеткіші бар адамдар 
қатары да жоқ емес. 

Мысалы, «Спутник V» вакцинасы жүкті 
әйелдерге, ауыр аллергиясы  мен вакцина 
құрамындағы заттарға жоғары сезімталдығы 
бар жандарға салынбайды. Сонымен қатар 
1 ақпанда өңірлік коммуникациялар қыз-
метінде өткен брифингте облыстық ден-
саулық сақтау басқармасының басшысы 
Сәбит Бексейітұлы соңғы 6 ай көлемінде 
коронавирус індетімен ауырғандарға вак-
цина салдыруға болмайтынын мәлімдеді. 
Алайда «сипмтомсыз, дәрігерге қаралмай, 
тіпті өзінің вирус жұқтырғанын байқамаған 
жандар вакцина салдырса не болады?» 
деген сұраққа мамандар тұщымды жауап 
бере алмаған еді. Десе де облыстың бас 
дәрігері мен бас санитарлық дәрігері вакцина 
салдырған жан 30 минут бойы дәрігердің, 

кейін 3 күн тіркелген медициналық ұйымның 
бақылауында болатынын айтты. Онымен 
қоса, вакцина салдырған әрбір жанға екпеден 
кейінгі мүмкін асқынулар туралы ескертіледі 
және ақпараттық материалы бар ескертпе 
беріледі.

Жалпы вакцина салдырғаннан кейін үш 
күн көлемінде қысқа мерзімді жалпы ұқсас 
синдром болуы мүмкін. Яғни, вакцинадан 
кейін дене қызуы көтеріліп, бас ауруы мен 
денеде реакция болуы қалыпты жағдай. 
Егілген дене бөлігі ісініп ауруы, қызаруы да 
мүмкін. Ал 21 күннен кейін екпенің екінші 
дозасын салар алдында дәрігер вакцинаға 
қарсы көрсетілімдер бар-жоғын анықтайды. 
Егер қарсы көрсетілімдер болса ол асқынуға 
жатқызылып, медицина мекемесінің және 
санитарлық-эпидемиологиялық бөлімнің бас-
шысына айтылып, науқасқа жедел көмек 
көрсетілуі тиіс.

МАМАНДАР НЕ ДЕЙДІ?
Бүгінгі таңда вакцинаны салдырғандар 

қатары аз емес. 1 ақпанда басталған 
вакцинациялау науқанының бірінші күнінде-
ақ облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова, облыс 
әкімінің орынбасары Серік Ахмет, облыстық 
денсаулық сақтау басқармасының басшысы 
Сәбит Пазылов пен аймақтың бас санитар 
дәрігері Динара Жаңабергенова «Спутник V» 
вакцинасын салдырып үлгерді.

1 ақпанда өңірлік коммуникациялар қыз-
метінде өткен брифингте облыстық денсаулық 
сақтау басқармасының басшысы Сәбит 
Бексейітұлы вакцинадан кейінгі сезімімен 
бөліскен еді.

– Мен бүгін ерікті түрде өзіме екпе 
ектірдім. Вакцина салдырғаннан бері жеті 
сағат өтті, кері әсер берген жоқ. Сол себепті 
барша халықты коронавирустан қорғану 
үшін екпе салдыруға шақырамын. Әлемді 
жайлаған індеттің таралу қаупін тек екпе 
салдыру арқылы ғана төмендете аламыз, – 
деді өз сөзінде облыстың бас дәрігері Сәбит 
Пазылов.

Басшылықтан бөлек екпені салдырған 
медицина қызметкерлері де бар. «Interteach» 
ЖШС клиникасының терапевт-дәрігері 
Бидаш Адиатқызы сол жандардың қатарында. 
«Вак  цина салу үшін басшылық тарапынан 
ешқандай қысым көрсетілген жоқ. Өз 
еркіммен, індеттен сақтану үшін салдырдым. 
Қазір өзімді жақсы сезінемін. Негізі 
вакцинаны барлық адам салдырған дұрыс деп 
есептеймін» деді маман. Сондай-ақ ол сөзінде 
вакцинациядан бас тартқан әріптестері де 
барын тілге тиек етті. 

Ал мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Кемелұлы 25 қаңтарда өткен Үкіметтің 
кеңейтілген отырысында отандық «QazCovid-
in» вакцинасы сынақтан сәтті өтсе «отандық 
вакцинаны салдырамын» деп мәлімдеген 
болатын. Вакцина салдырудың маңыздылығы 
туралы мемлекет басшысы 1 ақпанда өзінің 

Twitter-дегі парақшасында үндеу-жазба 
жариялады.

– 1 ақпан күні Қазақстанда COVID-19 
індетіне қарсы жаппай вакцина салу басталды. 
Біз індетке қарсы әлемдік тәжірибені 
қолданып отырмыз. Вакцина – пандемияны 
жеңудің жалғыз сенімді жолы, – деп жазды 
Президент.

Сондай-ақ халықты вакциналау шығын-
дарының барлығын мемлекет көте реті-
нін нақтылап айтты. «Вакцина салуға 
денсаулығы жарамайтын азаматтардан 
бас қалары, жаппай пандемия жағдайында 
екпенің аса маңызды және қажетті екенін 
түсінеді деп ойлаймын» деді Мемлекет 
басшысы.

Өңірлік санитарлық-эпидемиологиялық 
ба қылау департаментінің бөлім басшысы, 
эпи демиолог Әлия Ыдырысова «Вакцина 
ұжымдық иммунитет қалыптастырады» деді. 

Оның сөзінше вакцина жыл сайын 3миллиондай 
адамның өмірін дерттен сақтайды. Кейбір 
адамдарға, мысалы, ауыр науқастарға, белгілі 
бір вакцина алуға болмайды, сондықтан олар 
ауру таратпау үшін басқа адамдардың егілуіне 
тәуелді екен. «Вакцина қабылдау ұжымдық 
иммунитет қалыптастырады, ал бұл жұқпалы 
аурулардың таралуын бәсеңдетеді. Сондықтан 
пандемия кезіндегі қауіпті ескере отырып, 
халықты екпе салдыруға шақырамын» 
деді эпидемиолог облыстық санитарлық-
эпидемиологиялық бақылау департаментінің 
«Facebook» әлеуметтік желісіндегі ресми 
парақшасында.

ҚОҒАМДЫҚ пІКІР 
ЕКІГЕ БӨЛІНДІ

Соңғы уақытта екпенің қандай түрі 
болмасын, бұл туралы  қоғамдық пікір екіге 
бөлінді. Бірі екпе салдыруға қарсы болса, 
өзгесі аурудың алдын алуды ойлайды. 
Коронавирусқа қарсы вакцина салынады 
деген жаңалық пайда болған тұста да екпені 
салдыратын және салдырмайтындар болып 
бөлінді. Халық арасында вакцина салу 
арқылы адамдарды чиптейді деген ақпарат та 
тарап кетті. Бұл туралы «Coronavirus2020.kz» 
сайтында «Қазақстан Республикасында бірде-
бір вакцинация адамды чиптеумен байланысты 
емес. Вакцинация салдырмас бұрын, әрбір 
адам вакцина құрамы туралы ақпарат 
беретін нұсқаулықпен танысуға құқылы» деп 
жазылған.

– Өзім де, отбасым да вакцина сал дыр-
маймыз. Шетелде вакцинадан кейін қай тыс 
болғандар бар. Оның үстіне желіде дәрі-
герлерді екпе салдырмаса жұмыстан шы-
ғарамыз деп мәжбүрлеп жатқан видеолар 
тарап кетті. Сол үшін вакцина салдыруға 
қарсымын. Дәрігерлер вакцина  салдырып 
болған соң біраз уақыт өткеннен кейін бұл 
ойым өзгеретін шығар, – дейді қала тұрғыны 
Абзал Еңсебеков.

Қоғамда вакцина салдырғысы келетіндердің 
пікірі мүлде өзгеше. Олар екпенің аурудың 
алдын алатынына сенімі мол. Мысалы, Айнұр 
Жақыпқызы вакцина салу ақылы не тегін болса 
да салдыратынын айтты.

– «Ауырып ем іздегенше, ауырмайтын жол 
ізде» деп халқымыз бекер айтпаған. Бұл вирус 
талай адамның өмірін қиды. Өз амандығым мен 
саулығым үшін вакцина салдырамын. Оның 
үстіне Үкімет өз халқына қастандық жасайды 
деп ойламаймын. Вакцина да қолданысқа 
берілер алдында бірнеше сынақтан өтті. Сол 
себептен оның сапасына шүбә келтірмеймін, – 
деді ол.

ЭЛЕКТРОНДЫ КуӘЛІКСІЗ 
ЖүРЕ АЛАМЫЗ БА?

Халық арасында «Вакцина салдырған адам-
ға арнайы куәлік береді. Вакцина салдыр масаң 
емін-еркін жүре алмайсың» деген қауесет 
тарады. Алайда мамандар екпе салдырмаған 
адамдарға ешқандай шектеу шаралары қа-
растырылмаған дейді.

«Егер адам вакцина салдырмаса қоғамдық 
орындарда жүре алмайды, басқа қалаларға 
бара алмайды» деген сөздер жалған. Оларды 
шектеу үшін ешқандай шара енгізілмейді. 
Екпе салдырған жандарға арнайы электронды 
паспорт беріледі деген ақпаратты халық 
арасында дұрыс түсінбей жүргендер де 
бар. Жалпы «вакцинацияның электронды 
паспорты» деген не?

«Вакцинацияның электронды паспорты 
– бұл вакцинаның медициналық тарихы. 
Бұл вакцина қабылдайтын халықты бақылау 
және үздіксіз мониторинг жүргізу үшін 
денсаулық сақтау саласындағы негізгі 
модуль (функционалдылық). Қазіргі уақытта 
вакцинацияның электрондық паспортын 
әзірлеу аяқталып келеді. Паспорттың жұмыс 
қабілеттілігі медицина қызметкерлері үшін 
денсаулық сақтау министрлігінің ақпараттық 
ресурстары арқылы, ал пациенттер үшін  
«eGov Mobile» мобильдік қосымшасын 
пайда лану арқылы іске асырылатын болады.

Вакцинацияның электрондық паспорты 
вакцинация ем-шарасынан өткеннен кейін 
тікелей «eGov Mobile» мобильдік қосым-
шасында қолжетімді болады. Вакцинацияның 
электрондық паспорты азамат туралы, ол алған 
вакцинаның түрі, вакцинация ем-шарасының 
кезеңділігі, сондай-ақ вакцинациядан кейін-
гі кезеңдегі бақылау туралы ақпарат қам-
тылады» – деп coronavirus2020.kz ресми 
сайтында жазылған.

Вакцинаға байланысты өңірлік ком-
муника циялар қызметінде өткен брифингте 
облыстың бас дәрігері мен бас санитарлық 
дәрігері де өңірде екпе салдырмағандарға 
ешқандай шектеу болмайтынын айтты. 
Қысқасы екпенің электронды паспорты 
тек медициналық тарихына ғана енгі-
зілмек. Мұндай паспорт туғаннан бастап 
салынатын екпелерде де барын естен 
шығармаған жөн.

ӨңІРДЕ ВАКцИНАцИя 
ҚАЛАЙ ӨТуДЕ?

Қызылорда облысына 1 ақпанда «Спутник 
V» вакцинасының алғашқы дозасының 
1000 данасы жеткізілген болатын. Оны егу 
жұмыстары үшін қалалық №1, №3 пен №6 
емханаларынан 3 егу кабинеттері дайындалды. 
Екпені егу жұмыстарын жүргізуге облыс 
бойынша барлығы 133 мейірбике мен 89 
дублер тартылған.

Жоспар бойынша аймақ халқының 80 
мыңына вакцина салу көзделген. Оның 
8,4 проценті медицина қызметкері, 23,5 
проценті педагогтар, 56,7 проценті жұқтыру 
қаупі неғұрлым жоғары созылмалы 
аурулары бар контингент, 10,3 проценті 
студенттер мен 1,0 проценті медициналық-
әлеуметтік мекеме қызметкерлері. Облыс 
бойынша екпе егу науқанына 8 стационар, 
61 алғашқы медициналық-санитарлық ме-
кеме жұмылдырылмақ. Оларда 54 фильтр 
кабинет пен кері байланыс жасауға арналған 
79 телефон шақырту мен консультация 
үшін қызмет етеді. Сондай-ақ үй жайында 
қызмет көрсету үшін қосымша 81 автокөлік 
бөлінген.

Облыстық денсаулық сақтау бас-
қармасы ның мәліметінше, бес күнде жалпы 
саны 460 адам «Спутник V» вакцинасын 
салдырған. Ең алғашқы күні 105 адамға 
коронавирусқа қарсы екпе егілген болса, 
өткен аптаның жұма күнінде 60 адам 
вакцинацияланған. Екпе егудің алғашқы 
үш күнінде 340 адамға вакцина салынса, 
оның 320-сы медицина қызметкерлері. 
Қалғаны өз еркімен екпе салдыруға ниет 
білдірген тұрғындар. 

Әзірге вакцинация алғашқы келген 
1000 дозамен тек облыс орталығында ғана 
жүргізілуде. Ал келесі вакцина дозалары 
аймаққа жеткізілген соң аудандарда да екпе 
егу науқаны басталмақ.Басы 1-бетте
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үміт пен күдік
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Ақмешіт АптАлығы

Жеті жетекші:
1. Адамның басшысы – ақыл
2. Жетекшісі – талап
3. Жолаушысы – ой
4. Жолдасы – кәсіп
5. Қорғаны – сабыр
6. Қорғаушысы – мінез
7.Сынаушысы – халық 

(Саққұлақ би)

Жеті ғашық:
1. Ләйлі – Мәжнүн
2. Фархад – Шырын
3. Таһир – Зуһра
4. Арзу – Қамбар
5. Уәлік – Ғарра
6. Уәки – Күлшаһ
7. Жүсіп – Зылиқа

Жеті шәріп (жеті әулие):
1. Меке шәріп
2. Мәдина шәріп
3. Бұхар шәріп
4. Шам шәріп
5. Қатым шәріп
6. Құддыс (Мысыр) шәріп
7. Кәләм шәріп (Құран)

Жеті қазына:
1. Ер жігіт
2. Сұлу әйел
3. Ақыл, білім
4. Жүйрік ат
5. Қыран бүркіт
6. Берен мылтық
7. Жүйрік тазы

Жеті ғалам:
1. Шығыс
2. Батыс
3. Оңтүстік
4. Солтүстік
5. Аспан (жоғары ғалам)
6. Жер (орта ғалам)
7. Жер асты (төмендегі ғалам)

Жеті күн:
1. Бүгін
2. Ертең 
3. Бүрсігүні
4. Арғы күн
5. Ауыр күн
6. Соңғы күн
7. Азына

1. Дүйсенбі 
2. Сейсенбі 
3. Сәрсенбі (сәтті күн)

4. Бейсенбі
5. Жұма (қасиетті күн)
6. Сенбі
7. Жексенбі

Жеті жұт:
1. Құрғақшылық
2. Жұт (мал қырылу)

3. Өрт
4. Оба (ауру)
5. Соғыс

6. Топан су
7. Зілзала

Жеті жоқ:
1. Жерде өлшеуіш жоқ 
2. Аспанда тіреуіш жоқ
3. Таста тамыр жоқ
4. Тасбақада талақ жоқ
5. Аллада бауыр жоқ
6. Аққуда сүт жоқ
7. Жылқыда өт жоқ

Жеті жетім:
1. Тыңдамаған сөз жетім
2. Киюсіз тозған бөз жетім
3. Иесіз қалған жер жетім
4. Басшысы жоқ ел жетім
5. Аққу-қазсыз көл жетім
6. Замандасы қалмаса –
7. Бәрінен де сол жетім

Жеті ата:
1. Бала
2. Әке
3. Ата
4. Арғы ата
5. Баба
6. Түп ата
7. Тек ата

Жеті қат көк:
1. Ай
2. Күн
3. Шолпан
4. Есекқырғын (Меркурий)
5. Қызылжұлдыз (Марс)
6. Сатурн
7. Мүштәри (Юпитер)

Жеті амал:
1. Күннің тоқырауы
2. Қарашаның қайтуы
3. Үркердің батуы
4. Мұздың қатуы
5. Киіктің матауы
6. Қыс тоқсан
7. Ай тоғамы

Тым ертеде Қаратаудың қойнауында бір шал 
мен кемпір өмір сүріпті. Қара лашықты мекендеп, 
алдындағы он шақты қараның бірін жоғалтып, бірін 
түгендеп, бұл тірліктің басқа рахатын көрмеген 
екеуі бір перзентке зарығады. «Бір перзентке зар 
бопты» дегеннен бір ертегі бастағандай боламыз. 
Бірақ бұл ізі, дәлелі қалған, дәл өмірде болған оқиға. 
Көнеден естіген, көңілге түйген сол оқиғаны біз де 
баяндап бермекшіміз. Бәлкім біреулерге ғибраты 
болар. 

Әдетте адам Жаратқан иемнен тілегенде «Шексіз 
мейірімді, ұлық Алла, саналы, ақылды бала нәсіп 
ет!» деп тілеуші еді. Әлгі шал болса: «Е, құдай, не 
берсең де, бірдеңе берші» деген сөзді күн сайын 
қайталай береді екен. Күндердің күнінде Алла 
шалдың тілегін қабыл етіп, кемпірдің құрсағына 
бала бітеді.  Тағатсыз күткен тоғыз ай да өтеді. 
Ақырында шалдың Құдайдан сұрағанындай кемпірі 
аузы-мұрны, аяқ-қолы жоқ бірдеңе туады. Әйтеуір 
жаны бар секілді, доп-домалақ бірдеңе. Қорқып 
кеткен кемпір-шал іштен шыққанды далаға тастай 
алмай, мұның құпиясын білмек болып молда 
шақыртады. Сонда молда: «Бұл бала тілемей, бірдеңе 
бер дегеніңнен болған. Бірақ тегін емес, Алланың 
сынағы болса керек. Жұбайың мына месті етегіне 
салып, қырық бір күнге дейін түсірмей жүруі керек» 
деп өз жөнімен кете береді.

Әлгі әйел байғұс та шыдамсыз біреу екен,  
қырық күн болғанда тағаты таусылып шалына: 
«Қашанғы қу месті көтеріп жүрем, әлгі қар молда 
не айтарын білмей бізді қатырып кетті» деп 
етегін жазып жібереді. Ал мес  доптай домалап 
барып, ортасынан қақ айырылады. Местен 
қолында аса таяғы бар кішкентай бала ыршып 
шығып, «Ата-анам-ау, қырқына шыдап, қырық 
біріне шыдамадыңдар ма?» деп тауға қарай қаша 
жөнеледі. Сөйтіп, бала қашады, артынан ата-анасы 
қуа жөнеледі. Желаяқ бала жеткізбей таудың 
етегіне барып бір-ақ тоқтап, артына қараса, 
жүгіруге шамалары қалмаған ата-анасын көреді. 
Шөлдеген болар деп, бір қойтасты аса таяғымен 
түртіп қалғанда Алланың құдіретімен тастың 
ортасы үгіліп түсіп, бір қауға шелек сиятын 
ғана құдық пайда болады. Ішінен мөлдіреп су 
шығады. Бала жалаң аяқ құдықты айналшықтап, 
аса таяғымен айналасын түрткіштеп, әудем 
жерде қалған ата-анасын күтіп тұрады. Олар 
тақап келгенде  қайтадан тұра қашады. Таудың 
биік шыңына өрмелеген қол басындай бала биік 
тұстағы  бір үңірге  еніп, жоқ болып кетеді. Шал 
мен кемпір қанша тыраштанса да биікке өрмелей 
алмайды. Көрген түстей болған жұмбақ перзенттен 
үміт үзген ата-анасы ағыл-тегіл жылап қалады. 

Ықылым заманнан  бері Қаратаудағы осы 
оқиға болған жер халық аузында «Жылаған ата» 
деп аталып кеткен. «Жылаған» сөзінің тек шалға 
қатысты айтылуы оның Алладан бала емес, бірдеңе 
бер деп сұрауымен байланысты сияқты. 

Өзі барып көргендердің айтуынша, сол үңгір 
айна тастың үстімен, бір аяқ жолмен жүріп өтетін 
таудың биік беткейінде орналасқан. Ол биіктен 
төмен қарай қалсаң басың айналады-мыс. Е-е, енді 
ондай биікке жазған шал мен кемпір қайдан шықсын.
Үңгірдің аузы аттылы өтетіндей кең болса, орта тұсы 
жіңішкеріп барып кішкентай бала ғана сиятындай 
қалыпқа түседі. Сағат сайын үңгірден ақ көбіктеніп 
мөлдір су атқылап тұрады. Мұны сорлы  ата-ананың 
көз жасы деседі. Бір ғажабы, үңгірге ниеті таза емес 
адам жақындап келсе, су тоқтап қалады. Ал судың 
дәмін бір татып көргендер қайта-қайта ішкісі келе 
береді екен. Сол суды ыдысқа құйып қайнатсаң, 
буланып  бірден ғайып болады дейді. 

Кезінде геологтар үңгірдің құдіреті туралы естіп, 
«жай нәрсе болса керек» деп зерттеу жұмыстарын 
жүргізеді. Үңгірден атқылаған судың қайдан пайда 
болғанын анықтау үшін айлап әуреленеді. Бірақ, 
осы аралықта үңгірден бірде-бір рет су шықпай 
діңкелетеді. Таңғалған археологтар «Бұл шынында 
Алланың құдіреті» деп ақыры дәрменсіздіктерін 
танытыпты. 

Аңызға айналған үңгір маңынан уілдеп, был-
дырлаған бала даусын естідік дегендер де бар дейді. 
Бірде сол үңгірге басын сұғып қараған біреу тасқа 
кептеліп қалып, молдалар құран оқыған соң ғана 
зорға шығыпты.

Үңгірге барған адамдар тау етегіндегі мөлдір 
сулы құдық басынан тасқа өрнектеліп қалған 
баланың ізі мен таяқтың сызықтарын анық көре 
алады дейді айтушылар.

Қазақтың «қырқына шыдап, қырық біріне 
шыдамадың ба?» деген сөзі осы оқиғадан қалған 
деседі. 

***
Жақында мен фейсбук әлеуметтік желісіне 

«Жылаған атаға» барған адамдардың бейнежазба 
жасап салған деректеріне жолықтым. Әуелі олар 
мызғымай құп-құрғақ тұрған тау жырасына жақын 
отырып Құран оқыды. Құран оқылып болысымен 
тастан тасқа секірген бала секілді шапқылаған бұлақ 
аға жөнелді!.. 

Туған жер төсіндегі тұнып тұрған тарих пен 
небір ғажайыптың қасында жүріп соларды ертек 
қылып айтып отырған бойкүйездігімнен ұялып, 
бетімді сипадым.

Д.АяшҰЛЫ

Айтыстың ашылу салтаны-
тында сөз алған қала әкім 
Н.Нәлібаев айтыскерлерге сәт-
тілік тіледі.

–  Бұл айтыс Тәуелсіздігіміз-
дің 30 жылдығына арналған ау-
қымды шаралардың бастама сы 
болмақ. Қызылорда қашанда 
ұлттық өнердің ұйтқы сы. 
Ақындарға табыс тілеймін, – 
деді ол. 

Он ақын отыз жылдық ме-
рейлі тойымызды орамды ой, 
сүбелі сөзімен сипаттап қылдан 
май суырғандай жырлады. 
Тың даушының құлақ құрышын 
қандырған сөз бәсекесінде бес 
жұп маңызды айтыстың пары-
зын түсініп, нағыз айтыстың қас 
үлгісін көрсетті. 

Арқалықтан келген «айтыс 
ақтаңгері» Айбек Қалиев 
тәуелсіздік тілімен, дінімен 
құн ды екенін жырына арқау 
етсе, қарсыласы «Аралдың 
ақ сүңгісі» атанған Ержеңіс 
Әбдиев «Азаттықтың қадірін 
қайдан білсін, қазақтықтың 
қадірін білмейтіндер» деп 
жыр толғады. Тағы бір 
қайырымында Айбек Қалиев 
«Есеппен өлең жазған ақындар 
көп, өлеңмен есеп жазған 
сен ғанасың» деп Ержеңістің 
өлеңмен жазылған есептері 
туралы жарық көрген кітабын 

тілге тиек етті. Ержеңіс те 
қарап қалмай қарымды 
жауап қайтара білді. Екеуара 
тартымды айтыс жасаған бұл 
жұпқа қазылар да сараңдық 
танытпады. 

Семейлік Серік Қуанғанмен 
сөз қағыстырған Бексұлтан 
Орынбасаров арасындағы 
ай  тыста өзара тартысты өт-
ті. Айта кету керек, Серік 
Қуанған былтырғы өткен 
«Алтын дом быра» айтысының 
ақтық сайы сында Мұхтар 
Ниязовпен табан тіресіп ай-
тысқан ақын. Келе сала 

Бексұлтанды қомсынып, «Ау, 
Мұха, балаларға мазақ қыл-
май, өзің шыға салғаның 
жақсы емес пе?» деген уәжі не 
Орынбасаров ойланбастан: 
«Мынауың Фараби ма, бала 
би ма, жаман үйді қонағы 
билейд(і) деген, Сен үшін 
Сырдың елі жаман үй ма?» деп 
өзін Сырдың атынан шығып 
отырғанын меңзеп қойды. Бұл 
жұптың жарысы да, шабысы 
да көпшілікті сүйсіндерді. 

Соңғы жұпқа шыққан ба-
тыстың қос ақыны Нұрлан 
Мұсаев пен Шалқарбай 

Ізбасаров айтыстың әрін кір-
гізіп, жұртшылықты бір жел-
піндіріп тастады. Ақтаулық 
Нұрлан Мұсаев «Байқоңыр 
жақын жерде тұрғасын ба, жұл-
дыздардың барлығы осында 
жүр» деп Сыр өңіріндегі өнер 
тарландарын өлеңіне арқау ете 
келе тәуелсіздік туралы тұщым-
ды жырларын арнай білді. 

Сонымен қатар Сырым 
Әділбек пен Дәурен Ысқақ, 
Рауан Қайдаров пен Жамбыл 
Бақытәлі айтыс көрігін қыз-
дырды. 

Сөз аламанына жазушы, 

ха лықаралық «Алаш» әдеби 
сыйлығының лауреаты, Қа-
зақ станның еңбек сіңірген 
қай раткері, драматург Роза 
Мұқанова, Қазақстан Жазушы-
лар Одағының мүшесі, Қадыр 
Мырза Әли атындағы мәдениет 
және өнер орталығының ди-
ректоры, айтыскер ақын 
Бауыржан Халиолла, ҚР мә-
де ниет қайраткері, ақын, ре-
жиссер-сценарист Оңталап 
Нұрмаханов бағасын берді.         

Тәуелсіздік тағылымын жас-
тардың санасына сіңіру, азат 
еліміздің жарқын жетістік-
те рін кеңінен дәріптеу, ру-
ха ни бай мұрамызды, қа-
сиетті Отанымызды жырға 
қосуды мұрат еткен айтыс 
қорытындысында ІІІ орынды 
павлодарлық Рауан Қайдаров 
пен қызылордалық Ержеңіс 
Әбдиев қанжығаласа, ІІ орын 
өскемендік Серік Қуанғанға 
бұйырды. Арқалықтан келген 
алаштың аяулы ақыны Айбек 
Қалиев пен атыраулық арқалы 
ақын Шалқарбай Ізбасаров 
І орынды өзара бөліссе, бас 
жүлдені Ақтаудан ат басын 
бұрып, Сыр жұртының алдында 
сәтті өнер көрсеткен  Нұрлан 
Мұсаев иеленді.

Тұрар БЕКМЫРЗАЕВ

ӨЗГЕНІң 
КуӘЛІГІМЕН 

НЕСИЕ АЛҒАН
Қызылорда қаласы тұрғынының атынан 2019 жылдың ақпан айында 

«Finbox» ЖшС-нен 30 000 теңге және «Деньги населению» ЖшС-нен 60 
000 теңге несие рәсімдеген алаяқ сотталды.

Қызылорда қаласының Полиция басқармасы қызметкерлерінің жүргізген 
жедел-іздестіру шараларының нәтижесінде жоғарыда аталған дерек 
бойынша 40 жастағы аудан тұрғыны ұсталды. Күдікті толықтай өз кінәсін 
мойындаған.

Тергеу барысында полиция басқармасының тергеушісі, полиция капитаны 
Толқын Мұхтарованың заңдық нормаларды дұрыс және сапалы қолдануының  
нәтижесінде кәсіби біліктілігінің арқасында күдіктінің қылмыстық іс-әрекеті 
арнайы сот сараптама қорытындыларымен  толығымен дәлелденген.

Бұдан бөлек күдіктіге қатысты өзге де алаяқтықтық деректер анықталып, 
аталған қылмыстық істер бір өндіріске біріктірілген.

Оның іс-әрекеті Қазақстан Республикасы Қылмыстық Кодексінің 
190-бабының 1-бөлігінің 4-тармағымен (алаяқтық бойынша) қылмыстық іс 
Қазақстан Республикасы ҚПК 300-бабына сәйкес айыптау актісімен сотқа 
жолданды.

Қызылорда қаласының №2 сотының үкімі негізінде айыпталушыға 3 жыл 
мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Қазіргі таңда сот 
жәбірленушіге келтірілген шығынды заңмен белгіленген тәртіппен өтеуді 
міндеттеді.

«үЙ САЛЫп БЕРЕМІН» ДЕп...
31 қаңтар күні қызылордалық полицейлер интернет алаяқты қолға 

түсірді. Жеңіл пайда табамын деген алаяқ азаматтан «OLX» жарнама 
сайты арқылы «үйінің кірпішін қалап беремін» деп, «Каспи Голд» есеп-
шотына 400000 теңгесін алдап аудартып алып, уәдесін орындамаған. 

Шиелі аудандық полиция бөлімінің қызметкерлерімен жүргізілген жедел 
іздестіру жұмыстарының нәтижесінде осы қылмысқа күдікті Түркістан 
облысының  32 жастағы тұрғыны ұсталды.

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 
190-бабының 1-бөлігімен  (алаяқтық)  сотқа дейінгі тергеп тексеру амалдары 
жүргізілуде.

8 РЕТ пӘТЕР ТОНАҒАН 
Қаңтар айының 26-28 күндері аралығында облыс аумағында «пәтер» 

жедел-профилактикалық іс-шарасы өтті. Нәтижесінде 48 жастағы бұрын 
сотты болған күдікті азамат тәртіп сақшыларының қолына түсті.

Ол кешкі уақытта үй иелерінің жоқтығын пайдаланып, пластик терезелерін 
сындырып, ақша, зергерлік бұйымдар мен құндыз тондарды қолды еткен. 
Күдікті азамат желтоқсан айынан бастап бірнеше мәрте ұрлыққа түскен.

Алайда 2021 жылдың қаңтар айының 25 күні кешкілік уақытта Қызылорда 
қаласы «Саяхат» мөлтек ауданындағы жеке үйлердің біріне күдікті жатын 
бөлмесінің пластик терезесін күштеп ашып, заңсыз кіріп бөлмедегі техникалық 
заттарды ұрлап кеткен.

Жәбірленушілерге келтірілген материалдық және мүліктік шығындар 5 
миллионға жуық. Полицейлер күдіктінің басқа да 7 ұрлық дерегіне қатысы бары 
анықтады.

Қазіргі уақытта ҚР Қылмыстық кодексінің 188-бабының 3-бөлігінің 
1,2,3-тармақтарымен (ұрлық, яғни бөтеннің мүлкін ірі мөлшерде, тұрғын 
үй-жайға заңсыз кіру арқылы бірнеше рет жасырын жымқыру) бойынша 
сотқа дейінгі тергеп-тексеру жұмыстары жүргізілуде. Күдікті уақытша ұстау 
изоляторына қамауға алынды.

ЗАңСЫЗ ҚАРу ТАСЫМАЛДАҒАН
«Қауіпсіз жол» жедел профилактикалық іс-шарасы құқық қорғау 

қызметкерлері кезінде қала аумағында «Нексия» автокөлігін тоқтатқан.
Тексеру барысында автокөліктен 1 ұңғылы, 12-калибрлі МР-155 маркалы, 

тегіс ұңғылы, атуға жарамды, аңшы мылтығы анықталған.
Жүргізуші және жолаушысы Полиция басқармасына жеткізіліп, оқиғаның 

мән-жайы анықталуда.
Аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 

287 бабының 1 бөлігіне сәйкес (қаруды, оқ-дәрiлердi, жарылғыш заттарды 
және жарылыс құрылғыларын заңсыз иемдену, беру, өткiзу, сақтау, тасымалдау 
немесе алып жүру) сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде.

АЛАяҚҚА АЛДАНҒАН
Қызылорда қалалық полиция басқармасына 1981 жылы туған облыс 

тұрғыны арызданған. Жәбірленушінің айтуынша белгісіз азамат абақтыда 
жатқан інісін  мерзімінен бұрын босатуға уәде беріп, 1 500 000 теңге 
ақшасын жымқырған. 

Іздестіру жұмыстарының және полиция қызметкерлерінің кәсіби шеберлі-
гінің нәтижесінде ізін суытпай күдікті ретінде 35 жастағы қала тұрғыны 
анықталды.

Қазіргі таңда, Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 190-бабының 
1-бөлігімен (алаяқтық) сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде. 
Күдікті толықтай өз кінәсін мойындап, оған  қатысты ешқайда кетпеу және 
тиісті мінез-құлық туралы қолхат түрінде бұлтартпау шарасы қолданылды.

ІРІ МӨЛшЕРДЕ ЕСІРТКІ ЗАТТАРЫН 
ТАСЫМАЛДАҒАН 

«Самара-шымкент» тас жолында есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл 
басқармасының қызметкерлері жеңіл автокөлікті тоқтатты.

Тексеру барысында автокөліктің жүк салғышынан пакет алынды. Онда  
ерекше исі бар шөп салынған 328 сіріңкі қораптары анықталды. Сараптама 
қорытындысы бойынша алынған заттар 1 келіден аса  «кептірілген марихуана» 
екендігі анықталған.

Оқиға орнында күдікті ұсталып, ол 39 жастағы Жаңақорған ауданының 
тұрғыны болып шықты.

Бүгінгі күні күдікті Жаңақорған ауданы полиция бөлімінің уақытша ұстау 
абақтысына қамаққа алынып, Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 
296-бабы 4-бөлігімен (аса ірі мөлшердегі есiрткi, психотроптық заттарды, сол 
тектестерді өткізу мақсатынсыз заңсыз дайындау, қайта өңдеу, иемдену, сақтау, 
тасымалдау) сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде. 

КӨЛІКТЕН АҚшА ҰРЛАҒАН
Қызылордалық полицейлер көлік жуу тұрағында ұрлық жасаған 

күдікті азаматшаны ұстады.
41 жастағы қала тұрғыны арызданған. Арызданушының айтуынша ол 

кешкілік уақытта қаладағы автокөлік жуу орталықтарының біріне «Lexus 570» 
маркалы көлігін тастап кеткен. Белгілі болғандай, көліктегі зат салғыштың 
ішінде тұрған әмиянынан 137 000 теңге қаражатты қолды еткен. Жәбірленуші 
дереу Полиция басқармасының кезекші бөліміне хабарласқан.

Полиция қызметкерлерінің жедел-іздестіру шараларының нәтижесінде «ізін 
суытпай» күдікті облыс орталығының 1989 жылы туған азаматшасы ұсталды.

Күдіктіге қатысты ешқайда кетпеу және тиісті мінез-құлық туралы қолхат 
түрінде бұлтартпау шарасы қолданылды. Қазіргі уақытта ҚР ҚК 188-бабының 
1-бөлігімен (ұрлық, яғни бөтеннің мүлкін жасырын жымқыру) бойынша сотқа 
дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде.

«Ақмешіт-ақпарат»

құқық құрығыайтыс

сырдағы айтыстың жөні бөлек...
Өткен жұма күні Асқар Тоқмағанбетов атындағы қалалық мәдениет үйінде азаттықты арқау еткен аламан айтыс өтті. Қала 

әкімдігінің қолдауымен өткен дүбірлі сөз додасына аузымен құс тістеген кіл жүйріктер жиналды. Аламан айтысы белгілі айтыскер, 
М.Ералиева атындағы мәдениет үйінің директоры Нұрмат Мансұров тізгіндеді.

киелі орын

білген дұрыс

Халқымыз үшін жеті санының мән-мағынасы тереңде. 
Дала мектебінен тәлім алған бабаларымыздың өмірлік 
ұстанымы жеті санымен сабақтасып жатыр.

ҚАЗАҚ ҰҒЫМЫНДАҒЫ ЖЕТІ

Жұмбақ үңгір, 
Жылаған ата


