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Жетінші шақырылған Жалағаш аудандық  мәс
ли хатының кезекті 21сессиясы 2022 жылы 8 
шілдеде сағат 10.00де аудандық мәслихаттың мә
жіліс залында ашылады.

Сессияның күн тәртібіне мына мәселелер ұсы
нылады:

1. Жалағаш ауданы бойынша дене шынық
тыру және спорт саласының дамуы мен оны 
қолдау шаралары туралы.

2. Қосымша мәселелер.

2022 жылы 8 шілдеде сағат 9.30да аудандық  
мәслихат хатшысының кеңсесінде тұрақты комис
сиялардың бірлескен отырысы өткізіледі.

Сессия отырысы Aitube.kz платформасында 
тікелей эфирде көрсетіледі.

Мәслихат хатшысы: Г.Құрманбаева

Жалағаш аудандық 
мәслихатының кезекті 

21-сессиясын шақыру туралы

Құрметті  бұқаралық  ақпарат  құралдары 
қызметкерлері  мен  сала  ардагерлері!

Сіздерді бүгінгі төл мерекелеріңіз Бұқаралық 
ақпарат құралдары қызметкерлері күнімен шын 
жүректен құттықтаймын! 

Жаңалықтың жаршысы, жақсылықтың хабар
шысы болып, қоғамдағы іргелі істердің алғы ше
бінде жүретін айрықша кәсіп иелерінің қызметі 
қадірлі де құрметті! 

Байланыс пен ақпарат дәл қазіргі таңда қо
ғамдық өмірдің барлық басты салаларын қамтып 
отырғаны белгілі. Ақпараттар ағыны толастамай, 
күн сайын көбейген XXI ғасырда бұқаралық 
ақпарат құралдары шынайы ақпараттың қайнар 
көзі болып табылады. 

Уақыт өткен сайын аудандық басылым бетіндегі 
туған жер, ұлт мұраты мен ұрпақ болашағының 
маңызды бағыттары жайлы мақалалардың деңгейі 
көтеріліп, көкжиегі кеңейе түсуде.

Сіздердің салмақты сөздеріңізбен, салиқалы 
пікірлеріңізбен халық билікке өз сөзін жеткізіп отыр. 
Баспасөз арқылы атқарушы билік органдарының 
қызметі туралы тұрғындарға жедел және дәйекті 
ақпараттар жеткізіліп келеді. Қоғам дамуының 
қозғаушы күші ретінде сіздердің тынымсыз ең
бектеріңіз үшін алғысымды білдіремін. 

Мереке құтты болсын! 
Дендеріңізге саулық, отбастарыңызға аман

шылық, шығармашылық еңбектеріңізге сәттілік, 
табыс тілеймін! 

Аудан әкімі А.Есжанов

Құттықтау

Қынабынан жаңа суырылған қылыш
тай сараланған сөз күллі алашты тәр
биелеп,  өрескел әрекет жасаған пен деуи 
адамдардың жолын кесіп, жаман әрекетке 
бір адым да аттатпаған. Қолына қалам 
ұстаған журналшылардың да назарына 
ілініп, өзімізге қоғамның назарын ау
дармайық деп қызметтің тізгінін 
ұстаған кейбір атқамінерлер арасында 
сыбайластық, жөнжосықсыз жолдың да 
адымы қыс қарған. Міне, сөздің құдіреті 
бұл. Ал сөз бостандығы деп беталды 
лепіріп, бейәдеп сөздер айтып, төрткүл 
дүние көз тіккен әлеуметтік желіні өзінің 
жеке мүддесінің сахнасына айналдырған 
әдеп тен жұрдай желі қолданушылар, қа
зіргі тілмен айтқанда блогерлер бары 
рас. «Бір қарын майды бір құмалақ ші
рітеді» дегендей, ондай азаматтарға 
шек теу қоймаса, шынында қоғамның 
жар шысы, заманның тамыршысы болып 
отыр ған көзіқарақты, кәсіби білікті жур
на листердің мәртебесіне нұқсан келері 
сөзсіз. 

Кешегі өткен құрылтайда Ел Пре
зиденті ҚасымЖомарт Тоқаев «Өкініш
ке қарай бізде көше бұзақылары, жа
уап  кершіліктен жұрдай блогерлер 
және масылдық пиғылмен айқай шы ға
ратын адамдар бүгінгі күннің баты рына 
айналды. Орталықтағы және ай мақ
тардағы билік барлық азаматтың мұң
мұқтажына бірдей қарауға тиіс. «Ха
лық үніне құлақ асатын мемлекеттің» 

көмегіне сеніп отырған, заңға бағынатын 
қарапайым жұрт назардан тыс қалмауы 
керек» деген болатын. Өте дөп айтылған 
сөз. Бұдан артық қандай баға керек? 
Қазіргі қоғамның сиқын Президент аса 
салмақты оймен саралап, пәлсапалық 
түйін жасап отыр. 

Енді кәсіби журналистердің еңбегі 
бұқара халықтың көз алдында тізбектеліп 
тұр. Мейлі баспасөз, мейлі телеарна, 
тіпті радио болсын қаламының қуатымен 
қоғамның мүддесін қаузап жүргені бар
шаға аян. 

“Ертеден салса, кешке озған,
Ылдидан салса, төске озған.
Әзіреттен ант ішіп,
Ақыретті жанға байланып,
Талай жүрдік далада,
Әділ жаннан түңіліп” деп Махамбет 

Өтемісұлы бабамыз жырлағандай, шы
нында қолындағы найзасының ұшына 
қоғамның өткір мәселелерін түйреген 
журналистердің «арқалағаны – алтын, 
жегені – жантақ» екенін Шерхан Мұртаза 
ағамыз дөп басып айтқан болатын.  

Иә, шынында бір ғана мысал – пан
демия кезіндегі төтенше жағдайда нау
қастардың қақ ортасында, дәрі гер
лердің жанында жауынгер болмысты 
журналистер жү ріп, шұғыл хабарлар 
таратып, дерттің дерегін сәт сайын 
қалғып кетпей, қа дағалап отырды.  Міне, 
бұл ешкім елей қоймаған көзсіз ерлік 
болатын. Кейбір телеарна журналистері 

үйлеріне қонбай жұмыс жасап, ақ 
халаттылар секілді қатермен бетпе
бет жүргенін әлеуметтік желіден көріп, 
әріптестеріміздің сондай жанкештілігіне 
риза болдық. Олар өз дерінің отбасынан 
қоғамның мүддесін, әлеуметтің жан 
айқайын жоғары қойды. 

Енді белгілі журналист Айсұлу Қа
сымованың фейсбук парақшасына қал
дырған жазбасына зер салдық. Онда 
жүрек тербер мынадай сөздер жа
зылыпты. «1 июль, 2020 жыл. Пандемия 
басталғалы бері еңбек демалысына 
шықпай, қарапайым сенбіжексенбіні де 
жұмысқа арнап, майданның алғы шебінде 
жүрген әріптестерім Мөлдір Серікқызы 
Құлмырзаева, Алтынай Молжанова, Ба
кытжан Шукенов, Тәжмұрат Әлжанов, 
Бахыт Калдыбаева, Айнұр Тұңғышбаева, 
өзге де телеарнаның журналистері мен 
операторларына, режиссерлары мен 
бейнемонтаж мамандарына, техникалық 
қызметкерлеріне Алла күшқуат берсін. 
Қазіргідей қиын кезеңде осындай жо
баның қолға алынуы өте құптарлық. 
Ха лыққа дәрігерлер қолжетімді болмай 
тұрғанда ең болмағанда көмектесудің жо
лын осылай қарастырсақ, бұл да сауап. 
Ауырмаңыздар. Біз біргеміз!» деген.

Ал тележурналист Мөлдір Құлмыр 
заева 28 июнь, 2020 жылы «қа ламы 
– қылыш, қағазы – қалқан жауынгер 
журналистер пандемия ке зінде қыңқ 
етпей, халыққа шынайы ақ парат та

Қаламы – қылыш, қағазы – қалқан

«Бас кеспек болса да тіл кеспек жоқ» дейді мәрт қазақ. Бұрынғы атабабаларымыз ханның алдында 
да, бидің алдында да қаймықпай өз ойын айтып, бір ауыз сөзбен тұтанайын деп тұрған алауыздықты, 
шабайын деп тұрған жауды тоқтатқан. Ол заманда да сөздің құны, артылар жүгі, аманаттар айбары 
болған. 

ратуға жанын салып жүр «Жаңалықтар» 
сарбаздарына Алла жар бол сын! Тағы 
бір жазбасында «2020 жылы Қар мақ
шының инфекциялық бө лімінен ре
портаж әзірлеген екенбіз, ФБ еске сал
ды. Жетіскеннен жұқпалы ау рулар 
ау ру ханасына қайтақайта кіріп жүрген 
жоқпыз. Халық көріп, сақтанса екен 
деген ой! Ал түсірілім тобына  небәрі 5 
минутқа кіруге рұқсат берілгендіктен, 
шамамыз жеткенше әрекет етуге ты
рыстық. Ауылдың ахуалын  білейін деп 
барғанбыз, бір қарасам, жұқпалы аурулар 
ауруханасында емделушілерден сұхбат 
алып болыппыз. Қорғаныш киіммен  
қорбаңдаған аюға ұқсайды екенмін. 
Жә,  жақындарым шошып кетпесін деп 
ес керткен түрім ғой. Туған жерімнің 
жағдайын осындайда түсірмесем, ақ
қа расын айтпасам, кім айтады?» дейді 
жалынды журналист. 

Иә, шынында қоғамның қағажу тұс
тарын байқап, қатерлі сәттерден сақтану 
жолдарын, өзектіні елдің  өресіне жеткізіп, 
талдап, саралап журналист айтпаса 
кім айтады? Мәртебелі мамандық ие
лерінің қоғамдағы әлеуметтік статусын 
мемлекет қолға алып, осы кәсіп иелерінің 
мәртебесін көтеруге жедел шешім қа
былдаса, нұр үстіне нұр болар еді. 
Алайда  қаламын қылышқа балаған сөз 
зергерлерінің пешенесіне жазылғаны – 
халықтың базынасын байсалды тілмен 
бағамдап, оған қоғамның назарын ау
дару. Бұл тұста қырағы журналистер қо
ғамның тамыршысымен теңеседі. Кәсіби 
мерекелеріңізбен,  қадірлі қаламгерлер!

Гауһар ҚОЖАХМЕТОВА
АңдАтпА
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Өткен сенбіде әлеуметтік желіде аудан 
әкімінің жергілікті халыққа жариялаған 
үндеуін көзім шалды. Мазмұны судың 
да сұрауы барын қаперге салып тұр. 
Енді ондағы жалағаштықтардың күніне 
қанша ауыз су тұтынатынына қатысты 
сандарға сүйенсек, мұның бәрін тек 
тұрмысқа пайдаланбайтынымызды тү
сіну қиын емес. Мәселен, аудан халқы 
қыс айларында күніне 1500 текше метр 
куб ауыз су тұтынса, күзде 1800 текше 
метр куб жалағаштықтарға жетеді екен. 
Ал жазда жергілікті тұрғындар 5 мың 
текше метр кубқа дейін күніне ауыз су 
пайдаланып отыр. 

Рас, ауыз суды мақсатсыз пайдалану 
салдарынан туындап отырған мәселе 
биыл бірінші рет орын алып отырған 
жоқ. Қазір тек жаз айында халықты 
сапалы ауыз сумен қамтамасыз етуде 
жалағаштықтық мамандар 3 жыл дан 
бері осы мәселемен бетпебет ке луде. 
Зерделесек, мәселеге әлгіндей жағ
дайлардың себеп болып отырғанын тағы 
да байқаймыз. 

Апта басында газеттің шығар ма шы
лық тобы басылымның кезекті нөмірін 
жоспарлап, мақаламызға қажетті мәлімет 
алу үшін аудандағы бірқатар мекемеге 
жолға шықтық. Өңір басшысы Асқарбек 
Есжановтың үндеуінде көтерілген мә
селенің мәнісін білу үшін Жалағаш ау
данының оқшау сумен жабдықтау жүйе
лерін пайдаланушы мекемесіне ат басын 
бұрдым. Барсақ, мекеме басшысы Мұрат 
Елеусінов те үйүйді аралап, түсіндірме 
жұмыстарын жүргізіп келген бойы екен. 
Нәтижесін сұрасақ, көңіл то ғаймайды. 
Төмен қараған Мәкеңнің түрінен «Несін 
сұрайсың, айтсам, жы лайсың» дегенді 
ұқтым. 

Кабинетіне кірген бойда сұхбатты 
бастап кеттік. Екеуара диалог ортасына 

жетпей есікті ентелеп біреу ашты. Кент 
тұрғындарының бірі екен, оның өзін 
мәселесінен кейін айтты. Бағана сөздің 
басын Мұрат Елеусінов «Ауыз суды халық 
мақсатпен және үнеммен пайдаланса, 
ешқандай кедергі болмайды» деп бастап 
еді. «Онсызда солай емес пе?» дегенмін 
іштей. Бірақ жаңағы жігіт ағасының 
талаптілегі бұл ойымның қате екеніне 
көз жеткізді. 

«Біздің үйге келетін судың қысымы 
аз, тұрмысқа су жарағанымен, көлік жуа 
алмай әлек болып отырмын» деп дүрсе 
қоя берді. Мәкең де сабырлы екен, 
«Ағажан, сіздің үйде су есептегіш құралы 
бар ма?» деумен шектелді. Көкеміз 
тіпті оны да орнатпағанын, қазіргі таңда 
үйдегі жан басына ауыз су ақысын төлеп 
отырғанын жеткізді. Маман сол жерде 
оған ауыз суды өз мақсатымен және 
үнеммен пайдалану керектігі жөнінде 
кеңес берумен шектелді. Ағамыз да 
түсінгендей болды. Іштей «Осындай 
жағдайға дейін жеткеніміз бе?» деп мен 
отырмын. 

Иә, судың да сұрауы бар, осыны 
түсінуіміз керек. Бағана бұл мәселе 
ауданда биыл бірінші рет орын ал
мағанын айттық. Былтыр да, алдыңғы 
жылы да оған аудандағы ауыз суға 
жауапты мамандар тосқауыл бола білді. 
Былтыр аудан халқы ең көп дегенде 
тәулігіне 40004500 текше метр куб ауыз 
су пайдаланған. Ал биыл жағдай мүлде 
күрделеніп отыр. Енді осы мәселеге 
қатысты бас шаһардан келген мәліметтегі 
сандарды сөйлетсек...

Жалағаштықтар өткен жұмада 5 мың 
текше метр куб ауыз су тұтынса, сенбіде 
оның көлемі 5 мың текше метр кубтан 
асқан. Ал жексенбіде біз 5 426 текше 
метр куб ауыз су тұтыныппыз. Демек, 
күнделікті өмірде пайдаланатын ауыз су 

судың да сұрауы бар

Осыдан бірнеше жыл бұрын анамыздың дастархан басында 
«Жарықтық, су мен жарыққа төлеген ақың адал ғой» дегені бар еді. Ол 
тұста біз – ойын баласымыз, үйдегі үлкендердің неге бұлай дейтінін кейін 
ұқтық. Қазір шағын ғана Жалағаш ауданының өзінде халықты ауыз сумен 
қамтамасыз етуде айтарлықтай мәселе туындап отыр. Бұл қалай пайда 
болды, оның шешімі бар ма? Бұл сауалдардың түйінін тарқату үшін 
мамандармен сұхбаттассаң, мәселенің орын алуы да, шешімі де түптеп 
келгенде өзімізге байланысты екенін аңғара қою қиын емес.

көлемі уақыт өткен сайын ұлғайып келеді. 
Яғни мәселе де күрделене беретіні анық. 
Енді ауданға қарасты елді мекендерге 
келейік...

Жалағаш кентінің халқы бүгінде 
тәулігіне 2040 текше метр куб ауыз су 
тұтынады. Яғни жан басына 143 литрден 
келіп отыр. Ал ауылдық елді мекендер 
бойынша Мәдениет көш бастап тұр. 
Мұндағы жергілікті тұрғындар күніне 600 
текше метр куб ауыз су пайдаланады 
екен. Жан басына шаққанда 310 литрден 
келеді. М.Шәменов ауылында да дәл 
осындай жағдай. Яғни ауыл тұрғындары 
тәулігіне 280 текше метр куб ауыз су 
тұтынады. Жан басына шаққанда 277 
литрден келеді. Үздік үштікті ақсулықтар 
түйіндеп отыр. Мұнда тәулігіне 420 текше 
метр куб ауыз су пайдаланылады. Жан 
басына шаққанда 240 литрден келеді. 

Жаз мезгілінде судың аса қажет 
болатынын білеміз. Жоғарыдағы сан
дарға да түсіністікпен қарауға болады. 
Алайда жергілікті тұрғындардың барлығы 
су есептегіш құралын орнатса дейсің ғой. 
Өкінішке орай жалағаштықтардың әлі 30 
пайызы су есептегіш құралынсыз ауыз 
су тұтынып отыр. түсіндірме жұмыстары 
жүргізілмейді емес, жүргізіледі. Бірақ 
нәтиже Мәкең айтқандай. 

Оның тиімділігі жөнінде біз бұған дейін 
де «Су есептегіш құралынсыз ештеңе 

үнемдей алмайсыз» деген тақырыппен 
мақала жазғанбыз. Онда әлгі құралдың 
пайдасы толық айтылған. Тағы бір 
қаперге салсақ, артық болмас. Мәселен, 
аудан халқы су есептегіш құралымен 
1 текше метр куб суға 30 теңге төлейді. 
Бұл шамамен 500 литрге жуықтайды. Ал 
су есептегіш құралынсыз сіз үйдегі адам 
басына 146 теңге төлейсіз. Осыданақ 
қайсысы тиімді екенін аңғару оңай шығар. 

Иә, кейбір тұрғындардың ауыз суды 
өз мақсатымен пайдаланбауы, яғни 
бақша суару, құрылыс жұмыстарына 
пайдалануы мамандар жұмысына ай
тарлықтай кері әсерін тигізуде. Мәселен, 
қоймада судың таусылуынан бөлек бір
қатар насостар істен шығуда. Ал су 
есептегіш құралын толық орнатсақ, біз 
мұндай мәселенің алдын алар едік. 

Мұрат Елеусінов қазіргі таңда 
Дәуімбай елді мекенінде тағы бір ауыз 
су жүйесі салынып жатқанын айтады. Су 
қоймасының сыйымдылығы 1 200 текше 
метр кубты құрайды. Ол күзде ел игілігіне 
беріледі деп күтілуде. Мұның алдағы 
уақытта аталған мәселенің шешімін 
табуына қолғабыс болары анық. Десе де 
ауыз суды өз мақсатымен және үнеммен 
пайдаланудың маңызды екенін қаперде 
ұстаған дұрыс. 

Кенжетай ҚАЙРАҚБАЕВ        

Қазақ халқының қоғамдықәлеуметтік ой
пікірін оятуға, мәдениәдеби дүниетанымын 
қалыптастыруға, кеңейтуге өз кезегінде мерзімді 
басылымдардың да қосқан зор үлесі бар. «Жалағаш 
жаршысы» газеті – аймақта өзіндік өрелі тарихы бар, 
бағытбағдары айқын, аудан жұртшылығы сүйсіне 
оқитын, тамыры тереңнен бастау алатын беделді 
басылымдардың бірі. Қазіргі таңда «Жалағаш 
жаршысы» газеті аудан халқының басты 
газеті, барлық тіршілікті хабарлап отыратын 
айнасы іспетті. 

«Жалағаш жаршысы» – 
аудан айнасы
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ҚұРмет

Аққыр ауылдық округі әкімінің азаматтарды және заңды тұлғалардың өкілдерін, оның ішінде осы мекеменің 
қызметкерлерін жеке қабылдау кестесі

№ Елді мекен атауы Жеке қабылдауды жүргізетін адамның 
(тегі, аты, әкесінің аты)

Азаматтарды қабылдауды 
жүргізетін адамның лауазымы

Азаматтарды 
қабылдау күні мен 

уақыты 

Мемлекеттік мекеменің 
орналасқан жері

Байланыс телефоны

1 2 3 4 5 6 7
1 Аққыр ауылы Матаев Жаңабек Ұлықбекұлы Аққыр ауылдық округі әкімі Сәрсенбі, сағат 15.00-

ден 19.00-ге дейін
Аққыр ауылы, 

Ы.Ақмырзаев көшесі 
№40

8(724-59)33-3-20

2022 жылы ІІІ тоқсанда Қаракеткен ауылдық округі әкімі аппаратында ауылдық округ әкімінің азаматтарды 
және заңды тұлғалардың өкілдерін, оның ішінде аппарат қызметкерлерін қабылдау кестесі

№ Жеке қабылдауды жүргізетін адамның (тегі, 
аты, әкесінің аты)

Жеке қабылдауды жүргізетін 
адамның лауазымы

Жеке қабылдау күні мен уақыты Қабылдау мерзімі

1 2 3 4 5
1 Тоқтаров Аділ Тоқтарұлы Ауылдық округ әкімі Сейсенбі, жұма күндері сағат 15.00-17.00 аралығы Апта сайын

бРифинг

Жалпы кененің негізгі қорегі – қан. 
Теріге орнығып алған кенені арнайы 
әрекет жасамай бірден түсіре қою оңай 
емес. Оның өзі теріден ажырап шығып 
кету үшін қарын толыққанды тоюы ке рек. 
Сондықтан кене энцефалитінен сақтау 
үшін кенелерден қорғану жол дарын 
есте сақтауымыз қажет. Ең ал дымен 
адам далаға, табиғат аясына не  месе 
егін егуге шыққанда сақтық ша раларын 
ұстануы қажет. Брифингте кенеден 
сақтанудың жолдарын айтқан ауданның 
бас санитары ең бастысы киімнің дұрыс 
болуы керек екенін айтады. Мәселен, 
киген киімі ашық түсті, ұзын жеңді, жа
ғасы мен етегі денеге тиіп тұруы қа
жет. Шалбары міндетті түрде етік іші
не салынған, басына міндетті түрде 
бас киім немесе орамал тағып, ұзын 
шаш тарын бас киім ішіне жасырғаны 
жөн. Бұдан бөлек кенелер мен шір кей
лерге қарсы аэрозольдар мен жақпа 
майлар пайдаланудың, кенелер ашық 
ағаштар мен қалың шөптер арасында 
жасырынатындықтан, ол жерлерден 
ау   лақ болуға тырысудың, ормандық 
жер  лерде, жол торабындағы ағаштар 
мен шөптерді жұлудан сақтанғанның да 
артығы жоқ. Серуеннен қайтып келген 
соң, денеңізді мұқият қарап шы ғыңыз. 
Денені қарау кезінде киім де  ріңізді қарап 
шығуды ұмытпаңыз. Кене адам терісіне 
отырған соң жарты са  ғаттай шағатын 
орын іздейді, сон дықтан мұқият 
болсаңыз, кене шағудың алдын алуға 
болады. Шөп жинау кезінде кенелердің 
шөп арасында қыстайтынын есте 

сақтаңыз. Ешкі және сиыр сүтін мін детті 
түрде қайнату керек, себебі сүт қоз
дырғышпен залалдануы да мүмкін екен. 

– Негізі конгоқырым қанды 
безгегі аса қауіпті жұқпалы аурулар 
қатарына жатады. Ауру көктем, жаз, 
күз айларында кездеседі. КонгоҚырым 
қанды қызбасы ауруының тасы мал
дау шысы – қарапайым кене. Кене шағу 
қауіптілігі кейбір кенелердің ағзасында 
осы ауруды тарататын ви рустардың 
сақталуында жатыр. Кенелер адамға 
мал жайғау, малды сауу, сыртта бақша 
егу, отыншөп дайындау, табиғатта 
дем алу, тағы сол сияқты жағдайларда 
жабысады. Өйткені қарап отырсақ, 
кенелердің шығу мерзімі де осы күз, 
жаз айларында. Дәл осы мезгілдерде 
адамдар кененің шағуынан зардап шегіп 
жатады. Табиғат аясына, саяжайға де
малған сәттерде, яғни дененің киімнен 
ашық жерлерін мейлінше азайту ке
рек. Бұл шара кененің денеге кіруінен 
қорғайды. Жұмыстан кейін жабысқан 
кенелерді анықтау үшін күнделікті үс
тіңізді мұқият тексеріп шығыңыз. Кене 
малдың үстінде болатынын ескере 
отырып, малды күту барысында сақтық 
ережелерді бұлжытпай орындау керек. 
Малдағы кенені жалаңаш қолмен жұ
луға болмайды. Егер адамды кене 
шағып алған болса, онда шұғыл түрде 
тұрғылықты жер бойынша емдеу ме
кемесіне медициналық көмекке жүгінуі 
керек. Сосын дәрігерлер ол кісіні үш 
аптаға дейін медициналық бақылауға 
алады. Аурудың бірінші белгілері дене 

қызуы көтерілуі пайда болған жағдайда 
өлімжітімді болдырмау үшін емдеуді 
мүмкіндігінше тез бастау керек. Міне, 
осы айтылған қарапайым ережелерді 
күнделікті сақтаған жағдайда ғана 
адам аурудан таза болады, – деген бас 
санитар денеге жабысқан кенені алудың 
жолдарын да айтып өтті.

Мысалы, адам денесіне жабысып, 
қан сорып жатқан кенені тұмсық ас ты
нан жіңішке жіппен байлап, асықпай, 
жұлқымай, кене мұртшаларын толық 
шығарғанша ақырын тарту керек. Егер 
кененің басы толық шықпай теріде 
қара дақ түрінде қалып қойса, өздігінен 
шығуын бақылау немесе емхана хирург 
дәрігеріне қаралу керек. Кенені жұлған 
соң қолды мұқият жуып, йод немесе 
спиртпен сүрту керек. Өйткені кейбір 
жағдайларда кенелер қан сору кезінде 
теріге патогенді вирустар жұқтырылған 
зәрін қалдыруы мүмкін екен. 

Табылған кенені жағып немесе 
қайнаған суға салып құртқан 
жөн. Теріден алынған кенелерді 
қоздырғыштың бар жоғын анықтау 
үшін зертханаларға жеткізу қажет. Бри
фингте аудандық санитарлықэпиде
миологиялық басқарма басшысы Ораз
ғали Аханов кене жабысқанда есте 
сақтайтын қағидалардан да хабардар 
еткен болатын. Бас санитардың сө
зінше, ешқашан терідегі кенені сығуға 
болмайды, өйткені кене ішінде вирустар 
мен патогенді организмдер бар. Тіпті 
қолдың ашық жаралары немесе сәл 
тыртықтар арқылы ауруды жұқтыруға 

болады екен. Кенені жұлу да қауіпті, 
өйткені жұлу кезінде де кене басы 
теріде қалып кетеді де, улы сөлі адам 
ағзасына тарала береді. 

Жалпы қарапайым кенеден жұға
тын Конгоқырым геморрагиялық қыз
басының адам өмірін қиюы да мүмкін. 
Басқарма басшысының айтуынша, бұл 
аурудың негізгі белгісі науқастың басы 
қатты ауырып, делсал күйге түсіп, 
тамаққа тәбеті болмайды және дене 
қызуы көтеріледі. Терісіне бөртпелер 
шығып, иньекция салған, шымшыған 
жерлерде терісі көгеріп, ауру белгілері 
пайда болады. Ағзаның қанды ұйыту 
қабілеті біртебірте жоғалып, адам 
қансырау салдарынан қаза болуы 
мүм кін. Бұл дерттің қауіптілігі сол, осы 
аурумен сырқаттанған адамның қаны 
сау адамның денесіне тисе, осы дерттің 
жұғуына себепші болады екен. 

Қарап отырғанымыздай, қарапайым 
ғана кененің өзі адам өміріне өте үлкен 
қауіп әкеледі. Бас санитар қатаң түрде 
айтқан жоғарыдағы сақтық шараларын 
сақтанып жүру, барлығымыз үшін ден
саулығымызға келетін зиянның алдын 
алуда көп көмегін тигізеді. Кеше ғана 
кененің шағуынан ауруханаға түскен 
жерлесіміз аурудың асқынуынан өмі
рімен қоштасқан болатын. Арты қай
ғылы жағдаймен аяқталған оқиға бас
қалар үшін сақтық шараларын бұдан да 
қатаң сақтауына себепкер болуы керек. 

Нұржамила АЛМАСҚЫЗЫ

Кене де қауіпті 

Жаз айларында адам 
баласының өміріне қауіп 
төндіретін жәндіктердің 
көбейетіні белгілі. Адамдар 
күннің жылығанына қуанып, 
әсіресе жаз мезгілін көбіне 
табиғат аясында, демалыс 
орындарында өткізуге 
тырысады. Ал қыс бойы 
ашыққан кене жануарларға 
ғана емес, адамдарға да 
зор қауіп төндіре бастайды. 
Кененің шағуынан сақтану 
арқылы аса қауіпті аурудың 
алдын алатынымызды 
түсінуіміз керек. Бұл туралы 
жуырда өткен брифингте 
аудандық санитарлық
эпидемиологиялық басқарма 
басшысы Оразғали Аханов 
жанжақты түсіндірген 
болатын.

«Қарттарын қадірлеген ел ардақты» 
тақырыбымен ай шық талған шарада 
алғаш сөз алған аудандық ардагерлер 
кеңе сінің төрағасы, ауданның Құрметті 
азаматы Садық Әлиев ардагерлер 
ұйымында атқарылып жатқан жұ

мыс тарға шолу жасады. Мұнан соң 
Жалағаш ауданының Құрметті аза
маты Кенжеғара Сүлейменов, «Ақ
құм» ауылдық бастауыш ар да  гер лер 
ұйымының төрағасы Қосым Жүсіп
бекұлы, «Ақсу» ауылдық бастауыш 

Қарттарын қадірлеген 
ел ардақты

Жуырда ауданға қарасты Бұқарбай батыр ауылындағы 
мәдениет үйінде тағылымы мол шара өтті. Онда өмірлері 
өнегемен өріліп, елдің, оның ішінде ауданның дамуына елеулі 
үлесін қосқан, сексеннің сеңгіріне шығып, тоқсанды алқымдаған 
ардагерлерге құрмет көрсетілді. Айтулы шараға ардагерлер, 
шаруашылық төрағалары, ауыл тұрғындары қатысты.

ардагерлер ұйымының төрағасы Ты
ным бай Берлібеков, «Таң» ауылдық 
бастауыш ар да гер лер ұйымының 
төрағасы Жалғас Өмірбаевтар да сал
танатты шарада бой көрсетті.  

Жалпы өмірі өнегемен өрілген 
дария кеуде қариялардың көзі тірісінде 
ақ батасын алу сөз қадірін жете 
түсінетін қазақтың әрбір азаматы 
үшін үлкен тілеулі іс деуге болады. 
Көнекөз қариялардың ақ батасы 
ел ішіндегі жақсы істердің жүзеге 
асуына, кейінгі буынның сол бата 
арқылы көгеріпкөктеуіне жол ашады. 
Өйткені даналықтың алтын кілті – ата
бабаларымыз. 

Ата жолын жалғап келе жатқан 
бүгінгі күнгі ақсақал аталарымыз бен 
ақ жаулықты әжелеріміз. Олардың 
әрқайсысы – шаңырақтың шаттығын 
сақтап, бірлігін бекем етуге ақылын 
айтар елі мен жерінің кеңесшісі. Әр 
отбасының арқасүйер асылдары. 
Үйінде үлкені бар отбасының балалары 
да өзгеден ерек, ортасындағы ерекшелігі 
қариялардың ыстық алақанынан дәм 
татып, жауһар сөздерін саналарына 
сіңіріп өскендігі білінеді. Ата дәстүр 
салтымыздан тайдырмай, салтын 
сақтар бабалар жолымен жүруімізге 
себепші де осы қазыналы қариялар. 
Сондықтан болар, қарты бар үйден 
қазақылықтың иісі шығып тұрады.

«Қарты бар үй – қазыналы үй» деп 
бекер айтылмаса керек. Ескінің көзін 
көрген үлкендеріміз өмірден көрген
білгенімен дәрігер де, мұғалім де, емші 
де бола алды, өз заманында елдің 
қарыштап дамуына да үлес қосты, 
ерен еңбектің үлгісін көрсетті. Ең әуелі 
ата салтымыздың желісін үзбеуде, 

оны кейінгі ұрпақ жадында жаңғыртып, 
қазақы менталитетімізден айнып 
қалмауымызда ұлтына адал қызмет 
етті. Ендігі жерде атабабадан жеткен 
барлық құндылығымыз, мол мұрамыз 
бізге аманат. 

Бүгінгі ардагерлер кеңесінің әр 
мүшесі осы айтылған елеу лі істерді 
жүзеге асыруда, өңір дамуында игі 
істерді жасауда аянып қалып жүрген 
жоқ. Бұқарбай батыр ауы лында өткен 
шарада қазына кеуде қарияларымыздың 
әрқайсысына ерекше құрмет 
көрсетілді, облыс, аудан ар дагерлер 
кеңесінің “Құрмет” грамоталары мен 
алғыс хат тары табысталды. Бұқарбай 
батыр ауылының бір ардагеріне аудан 
әкімінің бастамасымен Сарыағашқа 
жол  дама бөлінді. Шаруашылық төра
ғалары да сыйқұрмет көрсетуде құр 
алақан қалмады, ардагерлерге қазақы 
нақыштағы шапан жапты, қамзол 
кигізді, бағалы сыйлықтарын та быс етті. 
Марапат төрінен көрінген әр ардагердің 
өмір жолы насихатталды, еңбектері 
ұлықталды. Шараның маңыз ды лығы 
сол, бүгінгі ұрпақ үшін тағылымды әңгі
мелер ай тылды, тарихтан сыр шер
тілді. Шығармашылыққа жаны жа  қын 
ардагерлер өлең оқыды, ән айтылды, 
жырдан шашу шашылды. 

Мерейлі шараға қатысушылар 
ұйым   дастырушылық ет кен Бұқарбай 
ба  тыр бастауыш ардагерлер ұйымының 
төрағасы, Қызылорда облысының, Жа
лағаш ауданының Құрметті азаматы 
Қ.Нұрмағанбетовке, аудан басшылығы 
бастаған бірқатар азаматтарға ал ғыс 
білдірді. 

Нұр НАУАН

Мен таңдаған мамандық – шындықты шағып айтатын, 
елін сүйетін, мақсаты мен мұраты айқын, «Ақпараттық ойдың 
көшбасшысы» атанатын қоғамдағы журналист мамандығы. 
Әрине бұл даңғыл жолға түсуіме қаламы қарымды, ой
санасы биік сала майталмандарының еңбегі зор. Әсіресе 
журналистика мамандығын таңдауыма себепкер тұлға – 
қазақ журналистика саласының еңбек сіңірген қайраткері 
марқұм Бейсен Құранбек ағамыз. 

«Тоғыз ұлым – бір төбе, Ертөстігім бір төбе» дегендей, 
«Қазақстан» ұлттық арнасында 2012 жылдан бастап көрсетіліп 
келген «Айтуға оңай...» токшоуы елдегі телебағдарламалар 
арасында төңкеріс жасады. Қазақ телевизия саласындағы ток
шоу түсінігіне анықтама берді. Несімен дерсіз? Жауаптардың 
түйісер тұсы біреу – «Айтуға оңай...» – біздің өміріміздің шын 
бейнесін, әлеуметтіктұрмыстық жағдайымыздың боямасыз 
шындығын көрсетті. «Айтуға оңай...» эфирге шыққаннан бергі 
уақыт ішінде ұлттық арнаның сансыз көрермені қоғамдағы 
беті ашылмаған талай шындыққа, тағдыр тәлкегіне түскен 
небір адамдардың аянышты халіне, барлық саладағы 
қордаланған мәселелердің өткір талқысына куә болды.

Міне, елдің жағдайын мінбердегілерге жеткізетін халықтың 
шын жанашыры болу арманым. Заман өзгерді, тиісінше 
адамдар өзгерді, талғам да жоғарылады. Осы тұста “Қазіргі 
журналистің мәртебесі қандай?” деген сұрақ туады. 

Иә, қазір журналистердің көбі тәуелсіз емес. Екіншіден 
журналистің мәртебесі де ауыз толтырып айтарлықтай 
деңгейде емес. Мысалы, жақында дәрігерлер, мұғалімдердің 
жалақысы жайлы мәселе көтеріп, оң шешімін тапты. Ал 
сол барлық саланың барын көрсетіп, жоғын жоқтап жүрген 
журналистер ше? Қай кезде де төртінші билік өкілдері емес 
пе халық пен билікті жақындастыратын? Әрине бұл талассыз, 
бірақ алдағы уақытта осы сала бойынша да бірқатар міндетті 
жұмыстар атқару керек сияқты. Менің ойымша, ақпарат саласы 
мәселелері жөніндегі заңнаманы жетілдіру керек. Сондай
ақ отандық және мемлекеттік журналистиканың бәсекеге 
қабілеттілігін дамыту да назарда болуы шарт. Ал ақпараттық
телекоммуникациялық инфрақұрылымын дамыту, сандық 
теледидарды енгізу де заманауи қажеттіліктерге жатады. 

Жалпы БАҚ еркіндігі адам бостандығының маңызды алғы 
шарты және қоғам мен мемлекеттегі жоғарғы құндылық екені 
даусыз. Себебі бұқаралық ақпарат еркіндігінсіз, яғни сөз 
еркіндігісіз азаматтық қоғамды елестету мүмкін емес. Демек, 
ақпарат құралдарының рөлі мен оның демократия үшін 
маңыздылығын зерттеп, ескеруіміз тиіс.

Нұрай Бақберген,
Аққұм ауылы

Жарқын болашаққа 
нық қадам

Болашағымызбен тікелей ұштасып жатқан, 
өміріміздің бір бөлшегі ол – біз таңдаған 
мамандық. Абай атамыз «Неге арналсаң, 
соны істе» деп айтқандай, зор шабытпен, 
ынтаықыласыңмен істеген іс табыс шыңына 
жеткізеді. Ең басты мәселе, өзіміздің неге 
арналғанымызды тани білуімізде жатыр. 
Сондықтан мамандықты дұрыс таңдау – 
өміріміздің бір кірпішін дұрыс қалау. 

Жиырма жылдан астам уақыт бұрын дүниеден 
бір ардақты азамат өткен еді. Аяулы жанның 
жайдары мінезі мен адамгершілігі айнала сын
дағыларға, ор тасына деген қарымқатынасынан 
көрініп тұратын. 1975 жылы дү ниеге келген 
Мінәйдаров Болат Қал жанұлы са налы ғұмырында 
ардақты жар, үлгілі әке, ортасына сыйлы азамат 
болды. 

Енді міне, ардақты сыныптасымыз бақилық 
бол ғаннан бері де бірнеше жыл сырғыды. Көңіліміз әлі сенбегенімен, 
ақылға жеңдіріп, досымыздың жақсы қасиеттерін еске алу мен келеміз. 
Өйткені дүниеге келу бар да, қайту да бар екенін бәріміз білеміз. 

Қамшының сабындай қысқа өмірде кез келген адамның істеген ісі, 
қайырлы амалдары мен жасаған жақсылығы ғана есте қалады. Ардақты 
жан, асыл досымыз Болат Қалжанұлының жайдарлы мінезі, жарқын бей
несі, ақадал көңілі мен кеңпейілділігі жадымызда. Тай құлындай тебісіп 
өскен сыныптасымыздың келмес сапарға аттанғанына біраз жыл өтсе 
де, қабырғамыз қайысып, көңіліміз орта күйде жүрміз. Аяулы досымыз 
тірі болғанда мектеп бітіргенімізге отыз жыл толғанына марқайып, қуа ны
шымызды бөлісер едік. Бірақ тағдырдың басқа салған сынағына сабыр 
қылмасқа шара жоқ. Жаратқанның жарлығы жетсе, пенденің қолынан 
келетін шара жоқ. Біздің қолымыздан келетіні тек қол жайып, құран 
бағыштау ғана. Бақұл бол, ардақты сыныптас.

Жырақ кеттің бағамдасақ, бұл да сын,
Жақсы болса, сағынбайды кім досын?. 
Жұмақ болып мәңгі мекен өзіңе,
Жатқан жерің жайлы болсын, құрдасым. 

Еске алушылар сыныптас достары

Жылдар өтті 
өзіңсіз

Жарық дүниеден кім өтпейді?! Барлық адам 
бескүндік жалғанда дәмтұзы таусылғанша күн 
кешіп, кезі келгенде мәңгілік мекеніне аттанып 
кете барады. Біреуге ерте, біреуге кеш келетін 
ажал деген құрық ешкімді аяп жатпайды. Бірақ 
бәріміз бір Алланың пендесі болғасын, тағ дыр
дың жазғанына сабыр етеміз. Сыныпта бірге 
оқы ған аяулы құрбымыздан айырылсақ та, 
уа қыт өте келе жазмыштың дегеніне көндігеді 
екенсің...

Сыныптасымыздан ерте айырылып қа ла 
мыз деп ойламадық. Аяғанова Ақбота Тұрмағанбетқызы бақилық болға
нынан бері де жылдар өтіпті. Оның қазасы қабырғамызды қайыстырып, ор
тамыздағы орнын ойсыратып, аяулы жанды арамыздан ажыратып әкеткелі 
де қанша уақыт өтті. 

1975 жылы дүниеге келген Ақбота Тұрмағанбетқызы мектеп қа быр
ғасынанақ зеректігімен, өзгеден озық ойымен ерекшеленетін. Жаны жайсаң 
жақсылардың жанынан табылған кеңпейіл жан болатын. Ортасында абы
ройлы, болмысы ерекше жан еді. Ақботамыз тірі болғанда осы мерейлі 
күнде бірге қуанар едік. Сыныптас досымыз қысқа ғұмырында аяулы жар, 
ардақты ана атанды. Бәріміз аудандағы №201 мектеплицейінде білім алған 
едік. Биыл сол алтын ұямыздан түлеп ұшқанымызға отыз жыл толды.

Ендігі жерде біздің қолымыздан келері аяулы жанды еске алып, қол 
жайып, құран бағыштау ғана. Алла ол кісіні мейіріміне алсын, жаның жән
натта болғай, аяулы құрбым.

Бұл өмірдің жалғандығын кім ұқпас,
Жақсы жанды достар әсте ұмытпас.
Еске аламыз сағынышпен өзіңді,
Жадымызда сақталасың сыныптас.

Еске алушылар сыныптас достары

сағындық 
сенің жүзіңді
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ЖаС ТоЛқЫН

Фәнилік ойлар мазалағанда,
Жүремін жалғыз.
Мазаламаңдар!
Жалғыз жүрекке ем іздеп кейде,
Шарқ ұрам.
Үміттенемін,
Бойымды жалын шарпыған.
Тас жүректеумін,
«Ғашық болудан» тартынам.
Кім білсін бәлкім,
Осында шығар бар кінәм?!
Кеткім келмейді,
Жалған жетектің артынан.
Ойлардан қорқам,
Сөздерден өткір, талқыдан.
Осында жатыр,
Сезімге деген бар күмән.
Сезіп көрген соң,
Төзіп білген соң
Айтамын.
Әзірге сезім сарқыман...

Мазаламаңдар!

Бақыт деген қолға ұстаған байлық па?
Жоқ! Байлығым болмады деп қаймықпа!
Бар қазынаң – уақыт, ақыл, жүрегің,
Мәнді өмір сүр, осы тылсым жайды ұқ та.

Көркем мінез – көңілге күн шашатын,
Шынайылық – ажарыңды ашатын.
Күпірлік көп батқан кезде байлыққа,
Шүкірлік тек құмарлықты басатын.

Батырлығың – жүрекке нұр құятын,
Сыпайылық, адамшылық – ұятың.
Және әділдік, бауырмалдық, мейірім,
Байлық осы тірлігіңде жиятын.

Ең бастысы, жүректегі иманың,
Ең жақсысы, досқа көңіл сыйлауың.
Бұршақтайын тәкаппарлық танытсаң,
Әп-сәтте екен өз-өзіңнен қирауың.

Бақыт іздеп ғалам кезіп жаңылма,
Бақыт сенің жүреді әркез жаныңда.
Бойыңдағы болмысыңмен адамдық, 
Өлшенеді басыңдағы бағың да.

 Бақыт деген... Мен өзіме сыйғызбаймын өлеңді,
Тіл құдірет миға қарай жөнелді.
«Айтпа,тыныш», – десем дағы болмай тұр,
Тыныштықты жеңе алмаймын мен енді...

Уақыт өтер, адамдар да өзгерер,
Жаздан кейін солғын тартқан күз келер.
Күз секілді мұңға батып жыласам,
Қос жанарға көрінбейді өзгелер...

Сонда жоқ па жаратылыс көзге ілер?
Ойдың батып тереңіне не түрлі, 
Кіршең сөзден көңіл қанша кетілді.

Сидыратын жақсыны да, жаманды,
Өмір деген алып сарай секілді.

Уақыт екен құбылыстың данасы,
Ақ-қараның ажыратқан арасын.

Жүрегіңді кірлетпесең өмірде,
Сонда ғана жаныңа дауа табасың.

Сөз жарысып көргенім жоқ өзгемен,
Мақсатым бар алдымда көп көздеген.
Жақсылардың ердім мен де ізінен,
Жақсы атанам. Сөз берем!

Жыр жолындағы жас талант 

Мен өзіме сыйғызбаймын өлеңді

Көңіліңді көтер, жаным, түсірме,
Ол – бір ағаш жүрек бақтың ішінде.
Тосқауыл бол, жемісіңді ұрлатпа,
Күзет орнат қамсыз болу үшін де.

Көңіліңді көтер, жаным, түсірме,
Сабырсыздық болмасын еш ісіңде.
Көңіл – қағба, қадірле оны тіріде,
Тек күліп жүр, осы сөзді түсін де.

Көңіліңді түсірсе егер кімде-кім,
Қиянатын қылған болар әлдекім.
Есіне сал, ей, мұсылман баласы,
Күліп жүру пайғамбарлық сүннетің. 

Көңіл деген – аппақ ұлпа қауырсын,
Бұл дүние адамзатқа ауыр сын.
Көңіліңді көтер жаным түсірме,
Мен де саған, сен де маған бауырсың!

Көңіліңді көтер, жаным, түсірме!

Өлең сөздің асырып бір мерейін,
Жырдария жағасынан төгейін.
Есті адамға түйін тастар, тыңдаңыз,
Өзім жазған ғибрат айтып берейін.

Ілгерілеу мына біздің мекеннен,
Биік құз бар тек қыран құс мекендер.
Көрген жанның көзі жетпес биікке,
«Мынау қандай жұмбақ жартас екен?», – деп.

Тұтаса өскен қалың орман жан-жағы,
Және де бар бұлбұл сайрар бау-бағы.
Шықсам деген осы құздың шыңына,
Болыпты бір әр пенденің арманы.

Сол бірқұздан алыс емес тұратын,
Бір ару бар тау қуатын ұғатын.
Тау секілді сылаң қаққан сұлу қыз,
Әр күн сайын биік шыңға шығатын.

Таудың асқақ тұлғасына тамсанып,
Мұңын айтып,сырын шертіп, ән салып.
Өз-өзімен тау шыңына шығып ап,
Айғайлайтын жан-жағына жар салып.

Әке-жүрек өз баласын ойлайтын,
Ескертетін қызға тауда ойнайтын.
«Сені қыран үптеп кетсе қайтем?», – деп...
Қыз сонда да тауға шықпай қоймайтын.

Тағы бір күн тау басына келеді,
Тау бағынан әсем гүлдер тереді.
Анадайдан қыран түрін бақылап,
Қыз өзіне ұмтылғанын көреді.

Қорыққан қыз еріксізден жылайды,
Бір Алладан тілеп көмек сұрайды.
Қыран көкке қайта бір сәт ұмтылып,
Ал ару қыз естен танып құлайды.

Ол қыран құс алып еді шынында,
Тырнағынан мерт болған көп бұрында.
Ескермеген әке сөзін қыз бала,
Жатыр енді таудың құзар шыңында.

Кеткен сынды тәннен бөлек жаны аулақ,
Көз алдында қарт кісі тұр манаурап.
Құздан төмен қарап еді қыз бір сәт,
От жанып тұр жалыны тік алаулап.

Деді ақсақал: тапсырмам бар көнесің,
Бір-ақ сұрақ, соған жауап бересің.
Жаныңды оттан аман сақтап құтқарар,
Айтшы кім бар, кімге ғана сенесің?

Қорқынышты қызға енді әсем шың,
Қалған лезде құмарлығы бәсеңсіп.
Ғұмырдан да қысқа сәттік мезетте,
Көз алдына үрей-сурет әкелсін.

Жалғыз сұрақ. Жауапсыз... қарт кешпейді,
Қыздың шыңда мұң-зарын кім естиді?
Жылап, құлап, жығылғанмен аяққа,
Жалыныш та ештеңені шешпейді.

Қиын сөйлеу жан алқымға келгенде,
Бұл суретті көрер ме екен әр пенде?
Қыз жауабын жар салуға оқталып,
Жақындады алау жатқан жерге енді.

«Әкем», – деді жалғыз ғана сенерім,
«Тек әкеме арқа сүйеп келемін»...
Сонда ақсақал демеп қызды тұрғызды,
Ешкім білмес түрін, атын, дерегін...

Құлады қыз құздан төмен жалынға,
«Әке» деді шыбын жанның барында.
Осы сәт қой ақсақалдың күткені,
Таңғажайып қанат бітті аруға...

Көкке жайды қанатын қыз қуанып,
Алдында оның жасыл әлем тұр анық...
Есін жиды, қарсы алдында әкесі,
Отыр екен қызы үшін дұға ғып. 

Құшақтады әке қызын көргенде:
«Қайтер едім шырағым сен өлгенде.
Күпір кей күн айтамыз ғой тағдырға,
Шүкір деймін сені қайта бергенге»...

Алла ұлық, бәрі оның әлемі,
Жаратты ол бәрін ретпен әдемі.
Әке-шеше – мейірімнің дәнегі,
Сол мейірім осы өлеңнің дәлелі.

Кімге сенесің?
(аңыздың ізімен)

Кей кезде күтесің адамнан жақсылық,
Біреулер кетеді аспандап, асқынып.
Біреулер жіберер күлкіге мас қылып,
Біреулер жіберер өзіңді тасқа ұрып.

«Неге?» деп себебін сұрай да алмайсың,
«Пенделік шығар» деп өзіңді алдайсың.
Уақытта кетеді, бәрі де ұмыт боп,
Жақсыны солайша жақсыға арнайсың…

Сәттерің болса да күмілжіп күрсінген,
Жұпардың орнына жүрекке кір сіңген.
Бәрінде-бәрінде ойыңнан шығар да,
Кеудеңді айқара аш, бір сәтке кірсін дем.

Бес күндік жалғанда түкке де тұрмайтын,
Қуаныш, өкініш барлығын ұрлайтын.
Хақым бар балын да, уын да татуға,
Ақын бар өмірді жырлайтын...

  Күрсінбе

Анашым маған ыстық алақаның,
Сағынады шет жүрген балапаның.
Өзіңнің мейіріңдей күлімдеген,
Сағынады жұпарлы дала таңын.

Өзің жаққа ұшырамын жыр-құсын,
Бір сағыныш жүрегімде тұрды шын.
Жақұттан да жарықсың сен Анашым,
Алтыннан да құндысың.

Талай шаттық, қуаныш та тосты алдан,
Бірақ, сендей жаныңда ұғар дос бар ма?
Сағынсын деп берген шығар мені де,
Әкемменен екеуіңді қосқанда.

Әлем шарлап кетсек дағы жырақтап.
Сенің көңілің ақ қардан да тым аппақ.
Көп ұзамай келем ана күт мені,
Мейіріңе бөле сол кез құшақтап.

Анама арнау

Кереметін көріп келем ғаламның,
Сөйтсе-дағы мазалайды алаң-мұң.
Бірде сенің бақыт татқан кесеңнен,
Сәтсіздігі шығар тағы заманның.

Адамдардың көңіліне алаңмын,
Мен де сондай ет-сүйектен жаралдым.
Бірақ, кейде жұбатам деп біреулер,
Ем орнына тұз себеді жараңның.

Ауырады, менде де сол жүрек бар,
Тілдер – ащы, ал ішіңде тілек – бал.
Сол жүректі жаратқаннан жарығым,
Тоқтағанша тілеуіңді тілеп қал!

     Тілек

Өткінші өмірден бір сыр ұқтырып,
Сыналып жатырмыз ғой сынып, тұрып.
Жалғыздық жан жарасын тырнағанмен,
Жаратыпты адмады үмітті қып…

Төреші – уақыт, тірлікте не көрсең де,
Барлығын да жіберер ұмыттырып.

Қайтадан бәз баяғы қалпымызда,
Соққыны қарсы аламыз күліп тұрып.
Өтеді екен бұл өмір осылайша,
Қуаныш-қайғы кезек кіріп-шығып…

Қайтеміз?

Өнерліге өріс кең. Десе де бойында таланты бар жасты 
шыңдап, көпшілікке таныстырудың маңызы зор. соның ішінде 
қолына қалам алып, жазу өнерін таңдаған жастарға бағыт-бағдар 
керек. Өйткені ақындық жолы — ауыр жол. тіпті ол дертпен тең. 
әсіресе қыз балаға.

Дана сабырбай — қазақ поэзиясында өзінің қолтаңбасын 
қалдырғысы келетін жалағаштық жас ақын. Оқушы кезінен 
жырға құмар болған оның өлеңдерінде өзгеше өрнек бар. Ойлы да 
оралымды шумақтары оқырманды баурап алады. Ақсу ауылында 
туып, №116 орта мектепті бітірген Дана – қазір Павлодар 
Педагогикалық университетінің ІІІ курс студенті. 

Қазақ поэзиясындағы фариза, Ақұштап, марфуға, Күләш 
апаларының ізін жалғап, өлең өлкесіне жаңа қадам басқан 
жалағаштық жас таланттың жыр жолына сәттілік тілейміз!
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Өскенде кім болғың келеді? Бұл 
– үлкендердің мектеп табалдырығын 
аттаған  балаларға жиі қоятын басты 
сұрақтарының бірі. «Мен дәрігер бо
лып адамдарды емдегім ке леді» десе, 
енді бірі «Сіз секілді ұстаз боламын» 
деп жатса, ал ер бала лардың көпшілігі 
«Ұшқыш боламын» деп армандайтын. 
Әрине кәсіби бола шағыңды дұрыс 
таңдау адамның ма териалдық та
быс қа жетуіне, қо ғам дағы өз орнын 
табуына әсер ететін маңызды ше шім
дердің бірі болып табылады. 

Үлкен өмірге енді ғана аяқ басқан 
жас түлектің алдында мыңдаған ма
ман дықтан өзіне лайықты біреуін 
таңдау міндеті тұрады. Қазіргі кезде 
мамандықтың да түрі өте көп, бірақ 
таңдау жасау оңай дүние емес. Әр 
мамандықтың өзіне тән ерекшеліктері, 
кәсіби қырсыры мен қиындықтары 
болады. Кез келгеніне икемділік пен 
білім қажет, яғни жай күнкөріс, тамақ 
та будың жолы ғана емес, үлкен өнерді, 
зор шеберлікті қажет ететін нәрсе. 

Кейбір жастар мамандық таңдауда 
өзі қызықпайтын мамандықты таңдап, 

жиі қателесіп жатады. Себебі бірі ҰБТ
дан жинаған ұпайына, бірі бөлінген 
мемлекеттік грант санына қарап әлек 
болады. Кейбірі «заңгер немесе қар
жыгер болсам, ақшаны күреп табам» 
деген арзан пікірге иланып жатады. 
Оған қоса «Балам әйтеуір оқып, 
қолына дипломын алса болды, ары 
қарай көрерміз» деп баласының ер
теңіне жеңіл қарайтын атааналар 
да бар. Осыдан өз мамандығына қа
нағаттанбаушылық, реніш сезімдері 
туындап, қоғамда өзінің айналысатын 
кәсібін таба алмай жататын жайттар 
орын алады. 

XXI ғасыр жаңа технологиялар ға
сыры болғандықтан, әлем тез дамып 
келеді. Күнненкүнге жаңа маман дық
тар пайда болып жатыр. Соның көбі 
біздің қоғамға бейтаныс. Ал керісінше 
елімізде заңгер, қаржыгер, журналист, 
мұғалім сынды мамандықтар таңсық 
емес. Сарапшы мамандардың пі кі
рін ше, елімізге бүгінгі күнде мар ке
толог, webдизайнер, химик, биотех
но лог, ақпараттық технолог, өндірісті 
автоматтандыру, «ақылды қала» 

құ ры лысшысы, графикалық және 
муль  ти медиялық дизайнерлер, ауыр 
өнер кәсіп саласы мамандары жетіс
пейді. Ал астрофизик, астроном сын
ды ғарыш саласы мамандары мен ин
женермеханик, картогроф, геоде зист, 
эколог мамандарына еліміз аса зәру. 

Төрткүл дүние техникаға телмірген 
заманда аталған мамандықтарды 
таңдаушылар қатары жоқтың қасы, 
ал қажеттілік жылданжылға артып 
келеді. Осыған дәлелді кешегі әлемді 
жаулаған пандемия анық көр сеткен 
секілді. Себебі мемлекеттің қай са
ласы болсын, ақпараттықтехни калық 
ресурсқа тәуелді екенін ашық білдірді.

Қазақстанда Менделеев кестесін
дегі элементтердің бәрі бар екені біз 
түгілі бүкіл әлемге белгілі. «Байлықтың 
үстінде отырмыз» деп мақтанып кеуде 
соққанымызбен, ол байлықты иге
руде тұралап жатқанымыз тағы бар. 
Яғни осы байлықты байлық ететін 
елімізде тәжірибелі кәсіби маман
дар  дың жоқтығы мәселе болып 
отыр. Осыған орай соңғы жылдары 
мем  лекет мемлекеттік грант санын 

мамандық таңдауда жаңылмаған жөн
Биыл ауданда 358ге жуық жеткіншек білім ошағын тәмамдап, үлкен өмірге қанат қақты. 

Олардың 323і ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысып, 11 жыл бойы «инемен құдық қазғандай» 
жинаған білімдерін сарапқа салуда. Десек те, мектеп бітірген әр түлектің алдында тағы бір 
маңызды қадам күтіп тұр. Ол – мамандық таңдау. 

бө луде таукен өндірісі, мұнайгаз 
және энергетикалық салаға баса 
на зар аударған. Бірақ бұл ма ман 
дықтарға деген сұраныстың артуы 
жоғары болғанымен, оған жастар
дың қызығушылығы өте төмен. Се
бе бі әдебиет пен тарих сынды гу
мани тарлық пәндерден алдына жан 
салмайтын оқушылардың көп шілігі 
аталған мамандықтардың фун да
менті саналатын физика мен хи мияға 
келгенде жүрексініп жатады. Дегенмен 
елі мізде техникалық пәндерге бейім
ділігі жоғары оқушылар да жоқ емес. 

Жақында аудандағы мектептердің 
бірінде 7 сынып оқитын ініміз об
лыстық «кеме жасау» байқауында 
кә дімгі қағаз картоннан «маторлы 
кеме» жасап, жүлделі бірінші орынды 
иеленіпті. Оқушының жұмысымен та
нысқан журналистер осындай өнер
тапқыш жастардың бар екеніне іштей 
қуандық. Бірақ әттегенай дейміз бе, 
жас өнертапқыш болашақта қазақ 
әдебиеті пәнінен мұғалім бо луды 
мақсат етіп отыр екен. Әрине таң
дауына таласымыз жоқ, дегенмен 
жо  ғарыда айтылған аса қажет және 
өте тапшы мамандарымыздың орнын 
тол тыратын осындай жаңашыл жаста
рымыз емес пе?!

Жандос ЖАЗКЕН 

«Жалағаш жаршысының» тарихы 1934 
жылы 10 қаңтарда сол кездегі Қаракеткен 
ма шинатрактор станциясының саяси бөлі
мі шығарған «Колхозшы» деген газеттен 
басталады. Кезінде аудандық газет «Кол
хозшы» деген атпен жарты баспа табақ 
көлемінде 700 дана болып таратылған. Ал
ғашқы редакторы Сахи Жарылқасынов Қар
мақшы аудандық газетінен шақырылды. 
КСРО Жоғары Кеңесінің Президиумының 
қаулысымен жаңа аудандар құрылуға шешім 
қабылданып, Қазақ ССР Жоғары Кеңесінің 
арнаулы қаулысы арқылы Жалағаш ауданы 
құрылды. Соған байланысты «Колхозшы» 
үнпарағы аудандық газет болып, аудан ор
талығынан шығарыла бастады. Газеттің бірінші 
нөмірін дайындау оңайға түспеген. Ол үшін 
тілші мен автор тарту, олардан келіп түскен 
хаттарды қорыту қиынның қиыны болған. 
Алғаш өмірге келген «Колхозшы» газеті атына 
сай ауыл шаруашылығындағы ұжымдасқан 
шаруаның күнделікті тірлігін тілге тиек етті. 
Колхоз дәуірінің жылнамасына айналды. 
Өйт  кені бұл кезең елде коллективтендіру то
лық аяқталып, колхоздардың белсенділігі 
арт қан кез болатын. Кеңестік жүйенің қар
қын ды даму жолында ерекше аталып өтетін 
елдегі ұжымдастыру науқаны, бесжылдықтар 
жоспары, жұмысшылар санын арттыру, ком
мунистерді көбейту секілді саяси дүрбелең 
Сыр өңіріндегі ақпарат құралдарын да айна
лып өткен жоқ. Тіпті сол кездегі баспасөздің 
тарихына қатысты қай еңбекті алып қарасақ 
та, саясаттың ықпалын айқын сезінуге 
болады. 

1939 жылы Жалағаш ауданының құры
луына байланысты «Колхозшы» үнпарағы 
ау дандық газет болып, аудан орталығынан 
шығарыла бастады. «Колхозшы» атауы «Кү
ріш шілер» болып ауысты. «Күрішшілер» 
газетінде мәдениет мәселелері де кеңінен 
қамтылды. Айтбай Қойшыбаев редакторлық 
еткен 19591962 жылдары штат саны артты. 
Екі тілде бірдей жазатын, қаламы жүйрік 
аза мат аудан тарағанша газетті басқарды. 
Газеттің көлемі ұлғайып бір баспа табақ, 
яғни 4 беттік көлемінде аптасына 3 рет шыға 
бастады. Аудандық басылым 1962 жыл
дың 6 мамырына дейін үздіксіз шығып тұр
ды. Шаруашылықтар іріленіп, өндіріс бас

қармалары болып құрылуына байланысты 
ау дандық газет уақытша жабылып, бір жыл 
үзі лістен соң 1963 жылы 1 мамырдан бастап 
Қармақшы аудандық басқармасы жанынан 
«Ком мунизм шамшырағы» деген атаумен 
оқыр мандармен қайта табысты. 1965 жылы 
Қар мақшы мен Сырдария аудандарынан 
бөлініп шыққан Жалағаш аудандық газеті 
«Жаңадария» деп аталды. «Жаңадария» га
зетінің редакторы Қален Әбдешов болды. 
Газет алғашында аптасына үш рет, кейіннен 
2, одан кейін бір рет болса да аудан айнасы 
атан ған газет оқырмандарымен қауышып 
отырды. 

Аудандық газеттердің бір жетістігі, ша руа
шылықтағы кемшіліктер мен қоғамда орын 
алған келеңсіздіктер тұрақты шығып тұратын 
сықақ бұрыштарында сыналған. Сатира  
күштілердің қаруы екенін ескерсек, газеттердің 
сықақ бұрыштарында жарияланған фельетон, 
сықақ әңгімелер бүгінгі күні жаңаша көзқарас 
пен зерттеуді қажет етеді. «Бетiң қисық болса, 
айнаға өкпелеме» атты сынсықақ бұрышы 
облыста тұңғыш рет осы «Күрiшшiлер» га
зетiнiң бетiнде жарық көргенiн атап өту керек. 

Газет тарихына шегініс жасасақ, Ақарық 
ауылынан байырғы газет жанашыры Оразбек 
Қожамұратов редакцияға арнайы келіп, 
«Жалағаш жаршысы» деген атауды ұсынған 
екен. Көп ұзамай газет бетіне оқырмандар 
хатының топтамасы жарияланады. Толассыз 
жауған хаттардың газет бетіне тек үштөртеуін 
ғана жариялауға мүмкіндік болған. «Жаңарған 
Жалағаш», «Жалағаш жаңалығы», «Ырысты 
Жалағаш», «Сыр толқыны», «Ақиқат таңы», 
«Жалағаш шамшырағы» сынды көптеген 
ұсыныс талқылана келіп, «Жалағаш жар
шысы» деген атауға тоқталғанын жеткізеді 
Т.Тәшенов. 1993 жылы 1 сәуір күні  «Жалағаш 
жаршысы» газеті оқырманына жаңа мазмұнда 
жол тартты. 2014 жылдан бастап барлық 
аудандық газеттермен бірге «Жалағаш 
жаршысы» да облыстық «Сыр медиа» 
ЖШСна қосылғалы бері газет мүмкіндіктері 
артып, жаңаша форматпен шыға бастады. 
Ре дакцияның материалдықтехникалық жа
рақтан дырылуы заманауи сипат алды. Ком
пью терде теріліп беттелген газет облыс 
ор талығындағы баспаханадан офсеттік тә
сілмен, түрлітүсті бояумен жарыққа шы

«Жалағаш жаршысы» – аудан айнасы
Қазақ халқының қоғамдықәлеуметтік ойпікірін оятуға, мәдени

әдеби дүниетанымын қалыптастыруға, кеңейтуге өз кезегінде мерзімді 
басылымдардың да қосқан зор үлесі бар. “Жалағаш жаршысы” газеті 
– аймақта өзіндік өрелі тарихы бар, бағытбағдары айқын, аудан 
жұртшылығы сүйсіне оқитын, тамыры тереңнен бастау алатын беделді 
басылымдардың бірі. Қазіргі таңда «Жалағаш жаршысы» газеті аудан 
халқының басты газеті, барлық тіршілікті хабарлап отыратын айнасы 
іспетті. 

ғады. Аудандық газет қазір аптасына екі 
рет шығады. Газет түгелдей компьютермен 
теріліп, беттеліп, түрлітүсті бояумен облыс 
орталығында басылады. Полиграфиялық 
сапасы жақсарды.

“Газет – қоғам өмірінің айнасы” деп бекер 
айтылмаса керек. «Жалағаш жаршысы» газеті 
тәуелсіз Қазақстанның саяси өмірімен тығыз 
байланысты жылт еткен жаңалықты барынша 
айшықты көрсетуге күш салып келеді. 

Газетте авторлар мен ауыл тілшілерінің 
мақалаларына жиі көңіл бөлінеді. Бүгінде 
газет қаламгерлері өңір тынысын айшықтап, 
елімізде атқарылып жатқан толымды істерді 
өз мақалаларына арқау етуде. Баспасөз 
саласында басылымның беделін арттырып, 
биігін төмендетпеу – кез келген редакция 
ұжымының басты мақсаты. Сондықтан 
газет бетінен түрлі айдарлар ашып, ел 
руханиятының дамуы мен әлеуметтің 
әлеуетіне қатысты мәселелерді тілшілердің 

қаламына арқау етуі де заңдылық.
Ақпарат айдынында өзіндік орны бар 

«Жалағаш жаршысы» газетінің  қашаннан 
ешкімге ұқсамайтын өз жолы бар. «Жалағаш 
жаршысы» газеті – аймақта өзіндік өрелі 
тарихы бар, бағытбағдары айқын, аудан 
жұртшылығы сүйсіне оқитын, тамыры тереңнен 
бастау алатын беделді басылымдардың бірі. 
Ауданның жасампаз істерге толы шежіресін 
жазуға «Жалағаш жаршысы» газетінің 
қаламгерлері де зор үлес қосты деп айтуға 
болады. 

Газеттің 85 жылдық тарихында өңір 
жылнамасы, тарихи сәттердің шежіресі 
жатыр. Осы уақыт аралығында бұл газет 
елдің көкейіндегісін айтатын, еңбеккерлердің 
ерен еңбегін жариялаған басылым бола білді. 

Басылым материалдарының рухани ба
ғыты мен мазмұндық мәні терең, оқырманға 
ой сала білетіндігімен ерекшеленеді. Ал 
кешегі газеттің 85 жылдық тарихында елдің 

көкейіндегісін айтатын, еңбеккерлердің ерен 
еңбегін жариялаған, осында әр жылдары 
қыз мет атқарған Т.Сарыбаев, А.Сәдібеков, 
Т.Дайрабаев, И.Шахаров, С.Баймаханов, 
Т.Тә   шенов, М.Ілиясов, М.Аяпов, Ж.Сарбалаев, 
Қ.Нұр  ғалиев, А.Бекарыстанов, Б.Уызбаев, 
І.Мұс тафаев, Б.Шайланов, Ж.Әбжәмилов, 
А.Ті леу лиев, Қ.Нұрханов, Т.Ахметов сынды 
қа рымды қаламгерлер өзіндік қолтаңбасын 
қалдырды.

Қалай десек те «Жалағаш жаршысы» 
– өңір тарихын таңбалап келе жатқан 
бұқараның үні бола білген, аудан жұртының 
сүйікті басылымына айналған газет. Бұл 
газеттің бетінде Жалағаш ауданының тыныс
тіршілігі бар. Газет қызметкерлері алдағы 
уақытта да сенім үдесінен шығу үшін еңбек 
ете беретіні анық.

Нұржамила АЛМАСҚЫЗЫ

Азаматтарды мерзімді әскери қызметке шақыру Қазақстан 
Республикасы Президентінің Жарлығы және Қазақстан Респуб
ликасы Үкіметінің қаулысы негізінде жылына екі рет жүргізіледі. 
Мерзімді әскери қызметке Қазақстан Респуб ликасының заң
намасына сәйкес тиісті физикалық және моральдықпсихо
логиялық қасиеттері бар азаматтар шақырылады. 

Әскери қызметке шақырылуға жататын азаматтар жергілікті 
әскери басқару органының шақыру қағазы бойынша шақыру 
комиссиясына келуге міндетті. Шақыру қағазын азаматтың 
жеке өзіне тапсыру мүмкін болмаған жағдайда оның келуін 
қамтамасыз ету тиісті ішкі істер органына жүктеледі.

Бұл ретте әскери қызметтен жалтару Қылмыстық кодекстің 
387 бабы бойынша қылмыстық жауаптылыққа әкеп соғады, онда 
1000 айлық есептік көрсеткішке дейінгі айыппұлдан бастап, 3 
жылға дейінгі мерзімде бас бостандығынан айыруға дейін жаза 
көзделген.

Бұл ретте мерзімді әскери қызметке шақыру науқаны ая
сында уәкілетті органдармен жүргізіліп жатқан шараларға тү
сі ністікпен қараған дұрыс. Отан алдындағы әскери борыштың 
әрбір азамат үшін парыз және міндет екенін естен шығармаған 
жөн.

Е.БЕГиМКУЛОВ,
Жалағаш ауданының 

қорғаныс істері
жөніндегі бөлім бастығы 

Әскери борыш – 
Отан алдындағы азаматтық міндет

Қазақстан Республикасы Конституцияның 36 бабының 
1 тармағына сәйкес Қазақстан Республикасын қорғау оның 
әрбір азаматының қасиетті парызы және міндеті болып 
табылады. Азаматтарды мерзімді әскери қызметке шақыру 
және оны ұйымдастыру тәртібі негізінен «Әскери қызмет 
және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы» Заңы 
талаптарымен реттеледі. Он сегіз жастан жиырма жеті жасқа 
дейінгі әскерге шақыруды кейінге қалдыруға немесе әскерге 
шақырылудан босатылуға құқығы жоқ азаматтар Қарулы 
Күштерді, басқа да әскерлер мен әскери құрылымдарды 
жасақтау үшін қажетті санында мерзімді әскери қызметке 
шақырылуға жатады.


